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اكت�شاف مادة كيميائية حتفز منو ال�شعر
ك�سف باحثون من خمترب مونا�سترييوم يف مون�سرت، مادة كيميائية 
اآمنة على فروة الراأ�س حتفز ب�سيالت ال�سعر، وت�ساعد على منو ال�سعر 
"ال�سندل"  م��ادة  ب��اأن  للباحثني،  درا���س��ة  واأظ��ه��رت  ت�ساقطه.  ومتنع 
حتفيز  على  ق���ادرة  ال�سندل،  خ�سب  رائحتها  ت�سبه  التي  الكيمائية 
منو �سعر الب�سر.  وت�ستخدم مادة ال�سندل غالباً يف العطور وال�سموع 
منو  وحتفيز  تعزيز  يف  ت�ساعد  اأن  ميكنها  للخرباء  ووفقاً  املختلفة. 
الإن�سان  جلد  خ��الي��ا  تعري�س  اأن  ال��درا���س��ات  اأظ��ه��رت  كما  ال�سعر. 
ي�ساعد يف احلد من  اأن  ال�سطناعية ميكن  ال�سندل  لرائحة خ�سب 
ت�ساقط ال�سعر. وحلل الباحثون اأن�سجة من روؤو�س متربعني ترتاوح 
اأعمارهم بني 38 و 69 عاماً، وبعد �ستة اأيام من تعري�سها لرائحة 
ال�سندل، بداأت م�ستويات الكرياتني بها يف الزيادة. ويعزو العلماء ذلك 
اإىل حجب هذه املادة اجلينات التي ت�سبب موت اخلاليا الكرياتينية 
يف عملية تعرف با�سم موت اخلاليا املربمج. يذكر اأن العلماء ن�سروا 
نتائج درا�ستهم يف جملة "نيت�سر كوميونيك�سنز" الطبية، ومن املتوقع 
اأن ت�ستمر الدرا�سات ونقلها اإىل املراحل العملية بعد اعتماد نتائجها 

ب�سكل نهائي، ح�سب �سحيفة اإك�سرب�س الربيطانية. 

اإزالة البقع عن املالب�س با�شتخدام اأقالم التلوين
حيلة  ب��وك،  في�س  على  جمموعة  على  لطفلني  اأ�سرتالية  اأم  �ساركت 
على  وال��ع��ن��ي��دة  القا�سية  ال��ب��ق��ع  لإزال����ة  ت�ستخدمها  وذك��ي��ة  ب�سيطة 

املالب�س، عرب ا�ستخدام اأقالم تلوين خا�سة بالأقم�سة.
تظهر  ب��وك،  في�س  على  الأم��ه��ات  ���س��وراً يف جمموعة  �ساندرا  ن�سرت 
اأقالم تلوين خا�سة  البقع على بع�س املالب�س بف�سل  كيفية اختفاء 
بالأقم�سة ل يتجاوز �سعرها 9 دولرات. وقالت �ساندرا يف تعليق لها 
على ال�سور: “غ�سلت البنطال مرتني لإزالة البقع، ثم قمت با�ستخدام 
اأن اأقوم بكّي املنطقة باملكواة لتثبيت اللون، وكانت  قلم التلوين قبل 
هذه  الب�سيطة  التنظيف  حيلة  “اإن  واأ���س��اف��ت:  مده�سة”  النتيجة 
اأنقذت الكثري من مالب�سي وخا�سة ال�سراويل. اخلطوة احلا�سمة يف 

هذه العملية هي كيُّ اللون على الن�سيج من اأجل تثبيته”
وقد لقيت ال�سور رواجاً كبرياً على في�س بوك، حيث ح�سلت على اأكرث 
500 اإعجاب خالل �ساعات قليلة، واأثنت الكثري من التعليقات  من 
على احليلة الذكية التي ت�ساعد يف التخل�س من البقع، وفق ما اأوردت 

�سحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

ُتعانني من اأمرا�س جلدية؟ ن�شائح ذهبية لو�شع املكياج
قالت بوابة اجلمال "هاوت.دي" اإنه يتعني على املراأة امل�سابة باأمرا�س 
طبيعة  مع  يتنا�سب  مبا  املكياج  م�ستح�سرات  اختيار  مراعاة  جلدية 
مر�سها، وذلك للح�سول على اإطاللة جذابة من دون اإجهاد ب�سرتها 
ب�سكل اإ�سايف. واأو�سحت البوابة الأملانية اأن املراأة امل�سابة ببثور الب�سرة 
يتعني عليها البتعاد عن م�ستح�سرات املكياج الغنية بالزيوت؛ حيث 
اأنه من الأف�سل ا�ستعمال املنتجات اخلفيفة واملطورة خ�سي�سا لهذه 
احلالت. وعلى العك�س من ذلك، ُتعد املنتجات الغنية بالزيوت اأف�سل 
يف حال الإ�سابة بالتهاب اجللد الع�سبي، الذي ي�سيب اجللد باجلفاف 
ويغطيه بالق�سور. ويف حال م�ساكل اجللد الأخرى، مثل الحمرار اأو 
متدد اأوردة الوجه، ميكن للمراأة اللجوء اإىل ما ُيعرف با�سم "ماكياج 

التمويه" ملا يتمتع به من قدرة تغطية موثوقة.
البني  ال��ل��ون  ذات  اجل��ل��دي��ة  البقع  اإخ��ف��اء  ميكن  امل��ث��ال  �سبيل  فعلى 
اأو  لالأ�سفر  املائلة  الأل���وان  ذات  التجميل  م�ستح�سرات  با�ستعمال 
با�ستخدام  احلمراء  اجللدية  البقع  اإخفاء  ميكن  بينما  الكون�سيلر، 

امل�ستح�سرات ذات اللون الأخ�سر.
من  يخلو  مطفاأ  مكياج  و�سع  الأف�سل  من  اجللدية  البقع  ح��ال  ويف 
واح��دة فقط؛ حيث  ملرة  ُت�ستخدم  اإ�سفنجة �سغرية  بوا�سطة  الزيوت 
دون  ويحول  بالب�سرة  امل�ستوية  غري  املناطق  تغطية  على  ذلك  يعمل 
عند  العبوة  يف  اإ�سبعها  و�سع  من  ملعانها. وحذرت "هاوت.دي" املراأة 
تطبيق املكياج، واإل �ست�سل البكترييا اإىل داخل العبوة، ومن ثم تنتقل 
ما  التالية،  امل��رة  يف  امل�ستح�سر  ا�ستخدام  عند  الب�سرة  اإىل  البكترييا 
يوؤدي اإىل تفاقم حالة الب�سرة. ولتجنب ذلك من الأف�سل اأن ت�ستعمل 

املراأة ملعقة �سيدلين خ�سبية.
التجميل  م�ستح�سرات  ع��ن  التخلي  امل���راأة  على  يتعني  ع��ام  وب�سكل 

لبع�س الوقت يف مراحل تهيج اجللد احلادة.
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كورونا اجلديد.. فريو�س 
اأ�شرع انت�شارا واأقل عدوانية

وجدت درا�سة عاملية جديدة، اأدلة قوية على وجود �سكل جديد من فريو�س 
كورونا امل�ستجد، ينت�سر يف اأوروبا والوليات املتحدة.

ووجد فريق دويل من الباحثني، اأن الطفرة اجلديدة جتعل الفريو�س اأكرث 
قدرة على اإ�سابة النا�س بالعدوى، وب�سرعة اأكرب.

لكن الأمر املثري يف هذا النوع اجلديد من كورونا، اأن م�سابيه ل يعانون، 
مثل نظائرهم الذين اأ�سيبوا بالن�سخة الأوىل من الفريو�س.

الفريو�س  اإن  �سفاير،  اأومل��ان  اإيريكا  الدرا�سة،  الرئي�سية يف  الباحثة  وقالت 
اجلديد اأ�سبح هو "ال�سكل ال�سائد" الذي ي�سيب النا�س.

الت�سل�سل  اإن  "اخللية" العلمية،  دوري���ة  يف  ن�سرت  التي  ال��درا���س��ة  وذك���رت 
اجليني ي�سري اإىل طفرة يف طور التكون حتدث داخل فريو�س كورونا، مما 

يعني وجود ن�سخة جديدة من الفريو�س.
ذلك  تعدت  بل  فح�سب،  اجلينية  الت�سل�سالت  فح�س  الدرا�سة  ت�سمل  ومل 
لت�سمل اأي�سا اإجراء جتارب على اأ�سخا�س وحيوانات وخاليا يف املختربات، 
�سيوعا  الأك��رث  باتت  كورونا  من  املتحولة  الن�سخة  اأن  الباحثون  ليكت�سف 
على  ك��ورون��ا  فريو�س  يف  اجلينية  الطفرة  وت��وؤث��ر  للعدوى.  ن�سرا  وواأك���رث 
اأجل  من  الفريو�س  ي�ستخدمها  التي  البنية  وه��و  فيه،  املوجود  الربوتني 
كان  اإذا  ما  معرفة  اإىل  حاليا  العلماء  وي�سعى  الب�سرية.  اخلاليا  اخ��رتاق 
ميكن لهذا الأمر اأن يكون مدخال لل�سيطرة على كورونا وعالجه، وفق ما 
ذكرت �سبكة "�سي اإن اإن". وت�ستهدف اللقاحات التي يجري تطويرها حاليا 
الربوتني يف كورونا، لكنها تعتمد على ن�سخ �سابقة من الفريو�س، مما يعني 

اأنها قد ل تكون فعالة يف الن�سخة اجلديدة.

ال�شني تعلن قرارا تاريخيا 
ب�شاأن ذبح وبيع الدواجن

اتخذت ال�سني خطوة جديدة ملفتة تتعلق 
املرة  ه��ذه  وتخت�س  ال��ف��ريو���س��ات،  مبقاومة 
بدا قرار تزامن مع جتدد  بالدواجن، فيما 
ولقي  ك��ورون��ا،  فريو�س  �سد  البالد  معركة 
ترحيباً من املدافعني عن حقوق احليوانات. 
ب�سورة  ���س��ت��م��ن��ع،  اأن����ه����ا  ال�������س���ني  واأع���ل���ن���ت 
يف  حية  بيعها  اأو  ال��دواج��ن  ذب��ح  تدريجية، 
الأ���س��واق التجارية، وج��اء ه��ذا الإع���الن يف 
الوقت الذي كثفت فيه ال�سلطات مراقبتها 
لأ����س���واق اجل��م��ل��ة امل��ت��خ�����س�����س��ة ب��ب��ي��ع امل���واد 
ال���غ���ذائ���ي���ة، يف اأع����ق����اب ق����راره����ا ح��ظ��ر بيع 
اأن  ويعتقد  وا�ستهالكها.  الربية  احليوانات 
مرة  لأول  ظهر  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
���س��وق لبيع احل��ي��وان��ات احلية  ال��ع��امل يف  يف 
اأن  كما  ال�سني.  و�سط  يف  ووه��ان  مدينة  يف 
الطفرة الوبائية الأخرية التي �سهدتها بكني 
اأخرياً بداأت يف �سوق لبيع املنتجات الزراعية 
ب��اجل��م��ل��ة يف ال��ع��ا���س��م��ة. وق����ال ت�����س��ني �سو، 
امل�سوؤول يف الإدارة الوطنية لتنظيم الأ�سواق 
التجارية، خالل موؤمتر �سحفي اإن "ال�سني 
وذبحها،  احلّية  الدواجن  �ستحّد من جتارة 
للدواجن  اجلماعي  ال��ذب��ح  على  و�ست�سّجع 
معّينة،  ل��ظ��روف  تخ�سع  اأم��اك��ن  يف  احل��ي��ة 
احلّية"،  الدواجن  اأ�سواق  تدريجياً  و�ستغلق 

وفق ما نقلت "فران�س بر�س"، ال�سبت.

جتنبي هذه الأطعمة قبل 
يوم زفافك با�شبوعني �ص 23

م�شروبات القهوة اجلاهزة حتتوي 
على �شعرات حرارية كثرية

قال مركز حماية امل�ستهلك بولية مكلنبورج فوربومرن الأملانية، 
اإن م�سروبات القهوة اجلاهزة مثل الكابوت�سينو واملاكياتو حتتوي 

على الكثري من ال�سعرات احلرارية وال�سكر.
واأو�سح املركز اأن ال�سعرات احلرارية املوجودة يف كوب اأو زجاجة 
ن�سف  ع��ن  ي��زي��د  م��ا  ح���راري���اً،  ���س��ع��راً   320 اإىل  ال��ق��ه��وة ت�سل 
ق�سيب من ال�سوكولتة كاملة الد�سم اأو ما يعادل �سطرية برجر 

باجلنب.
كمية  على  اأي�ساً  اجلاهزة  القهوة  م�سروبات  حتتوي  ما  وغالبا 
 400 �سعة  املثال حتتوي زجاجة  �سبيل  ال�سكر، على  كبرية من 

ميللي لرت على 48 غراماً، ما يعادل 16 مكعباً من ال�سكر.
اإىل م�سروبات القهوة اجلاهزة كوجبات بينية  لذا ينبغي النظر 

ولي�س كم�سروبات ل�سد الظماأ.

)HMV(  النتاج القلبي
النتاج القلبي هو مقيا�س حجم الدم الذي ي�سخه القلب 
من البطني الأي�سر اأو الأمين خالل الدقيقة الواحدة. 
ويبلغ املعدل حوايل 4.5 اإىل 5 لرتات يف وقت الراحة. 
وظيفة القلب الأ�سا�سية تتمثل يف نقل الدم والأوك�سجني 
اأهمية  وتتمثل  اجل�سم،  خاليا  اإىل  الغذائية  واملكونات 
ه��ذا الفح�س يف قيا�س ق��وة وك��ف��اءة ه��ذه امل�سخة التي 
ال��وري��دي وه��و ما  ال��ق��ادم اإىل اجل��ه��از  ال���دم  تعيد �سخ 

يو�سح طبيعة ا�سمها "النتاج القلبي".
وي��ت��م ع���ادة ه���ذا ال��ف��ح�����س ع��ن ط��ري��ق ق�����س��ط��رة القلب 
اأو   )MRI( املغناطي�سي  بالرنني  والت�سوير  الأمي��ن، 

تخطيط �سدى القلب )املوجات فوق ال�سوتية(.

)HR( معدل �ضربات القلب
يف  القلب  ���س��رب��ات  وع���دد  �سرعة  الفح�س  ه��ذا  يو�سح 
الدقيقة الواحدة، وعادة ما تبلغ �سرعة �سربات القلب 
من 60 اإىل 90 دقة يف الدقيقة الواحدة لدى البالغني 
ال�ستماع  خالل  من  القيمة  الطبيب  يحدد  الأ�سحاء. 

با�ستخدام �سماعة الطبيب اأو يف خمطط كهربية القلب 
على  التاأثري  ميكنها  التي  الأن�سطة  وت�سمل   )EKG(
والنوم،  ال��ري��ا���س��ة،  مم��ار���س��ة  غ���رار  على  القلب  �سرعة 

والقلق، والإجهاد، واملر�س، وتناول الأدوية.
اأن انخفا�س �سرعة القلب خالل  اإىل  من املهم الإ�سارة 
النوم هو اأمر طبيعي حيث تنخف�س عدد الدقات عادة 
اإىل حوايل 40-50 نب�سة يف الدقيقة. وعندما ل يدق 
القلب بنمط منتظم، فذلك اإ�سارة على وجود م�سكلة ما 

اأو مر�س يف اجل�سم.

)SV(ٍ قيا�س احتمالية حدوث ال�ضكتة القلبية
هنا يتم قيا�س كمية الدم التي ي�سخها القلب اإىل اجل�سم 
ع��ن��د ك��ل ���س��رب��ة. ول���دى الأ���س��خ��ا���س الأ���س��ح��اء، ت�سل 
قلبية  �سكتة  ح��دوث  وعند  ملم.   70 نحو  اإىل  الكمية 
يتوقف القلب عن �سخ الدم، وبالتايل يتوقف الدم عن 
الو�سول اإىل باقي اأع�ساء اجل�سم، ما يوؤدي اإىل الوفاة. 
�سدى  تخطيط  طريق  عن  �سكتة  ح�سول  قيا�س  ويتم 
القلب، ق�سطرة القلب اأو الت�سوير بالرنني املغناطي�سي 

.)CT( اأو الت�سوير املقطعي بالكمبيوتر
قد يكون من املفيد معرفة اأن الأزمة القلبية اأو النوبة 
م�سطلح  ع��ن  تختلف  ال��ب��ع�����س  ي�سميها  ك��م��ا  القلبية 
يف  م�سكلة  اإىل  ي�سري  الأول  فامل�سطلح  القلبية،  ال�سكتة 
القلب  توقف  فمعناها  القلبية  ال�سكتة  اأما  ال�سخ  كمية 

الكامل عن �سخ الدم اإىل اجل�سم.

)EF( الك�ضر القذيف
ي����ق����وم ال���ط���ب���ي���ب ب���ق���ي���ا����س ه������ذه ال���ق���ي���م���ة م����ن خ���الل 
ف��ح�����س��امل��وج��ات ف���وق ال�����س��وت��ي��ة ل��ل��ق��ل��ب،امل��ع��روف با�سم 
قيا�س  على  الفح�س  ووي��وق��م  القلب.  �سدى  تخطيط 
ال���ف���ارق ب��ني ك��م��ي��ة ال����دم امل���ق���ذوف م��ن ال��ب��ط��ني وتلك 
املتبقية يف البطني. وعرب هذا الفح�س يتم قيا�س قوة 
ينقب�س.  عندما  ال���دم  ك��ل  ي�سخ  ل  لكونه  القلب  �سخ 
ويبلغ معدل �سخ الدم للبالغني الأ�سحاء خلم�سني اإىل 
وج��ود م�سكلة يف فح�س )EF( قد  باملئة فقط.  �ستني 
ي�سري اأي�سا اإىل وجود خلل يف ال�سمامات اأو حتى م�ساكل 

يف الغدة الدرقية. 

عالمتان على انت�شار 
بق الفرا�س يف املنزل

يعاين الكثريون من بق الفرا�س، 
���س��غ��رية بطول  وه����ي ح�������س���رات 
دم  على  تتغذى  ميليمرتات   5
الإن�����س��ان وط����ورت م��ق��اوم��ة �سد 
يجعل  مما  الكيميائية،  املبيدات 

الق�ساء عليها �سعباً للغاية.
بطريقة  ال��ف��را���س  ب���ق  وي��ت��ك��اث��ر 
���س��ري��ع��ة، ح��ي��ث ت�����س��ع الأن���ث���ى ما 
وتعد  ب��ي�����س��ة،   300 اإىل  ي�����س��ل 
احلكة خالل النوم من العالمات 
التحذيرية الأكرث �سيوعاً لوجود 

بق الفرا�س.
لبق  الأخ���رى  ال��ع��الم��ات  وت�سمل 
الفرا�س روؤية بقاياها وخملفاتها 
على املالءات اأو اأغطية الو�سائد.

اإك�سربي�س  ���س��ح��ي��ف��ة  واأوردت 
رئي�سيتني  عالمتني  الربيطانية 
يجب احلذر منهما، وتدلن على 

وجود بق الفرا�س:
وجود رائحة غري عادية

اأن�������واع البق،  ال���ع���دي���د م���ن  م��ث��ل 
ت�سمى  روائ��ح  الفرا�س  بق  يطلق 
تنتج  وق��د  املنبهة،  الفريومونات 
املادة من براز البق، وميكن  هذه 
اأن ت�سم روائح اأخرى ت�سبه رائحة 
ال�سرير  اأغ��ط��ي��ة  ع��ل��ى  ال��ك��زب��رة 

والو�سائد.
الهيكل اخلارجي للح�سرة

هيكل  الفرا�س  ب��ق  ح�سرة  متلك 
اإحدى  يف  منه  تتخل�س  خ��ارج��ي 
وجود  ح��ال  ويف  حياتها،  م��راح��ل 
ه���ذه احل�����س��رة يف م��ن��زل��ك، فقد 
ت���ع���رث ع���ل���ى ه�����ذا ال���ه���ي���ك���ل على 
فرا�سك، وهو ي�سبه ال�سدفة، كما 
بقايا  اإىل  ال�����س��وداء  البقع  ت�سري 

براز العث.
ك���ي���ف ت��ت��ع��ام��ل م����ع ل����دغ����ات بق 

الفرا�س؟
�سع �سيًئا بارداً مثل قطعة قما�س 
املنطقة  ع���ل���ى  ورط����ب����ة  ن��ظ��ي��ف��ة 
تخفيف  ل��ل��م�����س��اع��دة يف  امل�����س��اب��ة 

احلكة والتورم.
املنطقة  ن��ظ��اف��ة  ع��ل��ى  ح��اف��ظ   •

امل�سابة.
اللدغة  م���ك���ان  ت���خ���د����س  ل   •

لتجنب اللتهابات.
بالإ�سافة اإىل ذلك، ميكنك اأي�ساً 
اأن تطلب من ال�سيديل ا�ستخدام 
كرمي �ستريويد خفيف مثل كرمي 
لتخفيف  ال���ه���ي���دروك���ورت���ي���زون 
اأع����را�����س الإ����س���اب���ة ب��ل��دغ��ات بق 

الفرا�س.

فحو�شات ل غنى عنها من اأجل �شالمة قلبك!

يلجاأ النا�س يف كثري من الأحوال اإىل قيا�س �ضغط 
الدم للتاأكد من �ضحة القلب. بيد اأن هذا الفح�س 
القلب،  �ضالمة  لتبيان  متاما  يكفي  ل  مب��ف��رده 
عنها  غنى  ل  اإ�ضافية  فحو�ضات  اأربعة  فهناك 

كل  يلجاأ  والأخ��رى  الفينة  بني  لذلك. 
مّنا اإىل قيا�س �ضغط الدم للتاأكد من 

�ضالمة م�ضخة اجل�ضم )القلب(. ها 
ي�ضري  علويًا  رقمًا  يت�ضمن  القيا�س 
من  املبذول  الأق�ضى  اجلهد  اإىل 

بينما  اخلفقان  حالة  يف  القلب 
ي�ضري الرقم الأ�ضغر اإىل مقدار 

ال�ضغط املوجود يف ال�ضرايني 
ع�ضلة  ان��ب�����ض��اط  ل����دى 

القلب.
يكفي،  ل  ه��ذا  اأن  بيد 
اأخرى  قيا�ضات  فهناك 

وم��ن  اأه���م���ي���ة  ت��ق��ل  ل 
ذلك  على  ي�ضدد  كما  معرفتها  علينا  ال��واج��ب 

تقرير ن�ضر مبوقع "موكو�س اأونالين" الأملاين. 
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�ش�ؤون حملية

جهود حديقة احليوانات بالعني يف حماية القط الرملي العربي

وطالبة  طالبًا   14142 ت�ضم  الإمارة  م�ضتوى  على  جمموعة    756

اإقبال كبري على جمموعات حتفيظ القراآن الكرمي عن بعد ملوؤ�ش�شة ال�شارقة للقراآن الكرمي وال�شنة النبوية 

الأوىل من نوعها عن اجلائحة 

دائرة الثقافة وال�شياحة- اأبوظبي  ت�شدر 
ق�شة »نورة والكورونا« املّوجهة لالأطفال

 •• العني - الفجر 

اأطلقت حديقة احليوانات بالعني برنامج حماية القط 
الرملي العربي بالتعاون مع �سركائها املعنيني وجنحت 
اإىل  اإ�سافة   ، القط  حلماية  ا�سرتاتيجية  اأول  ن�سر  يف 
بعد  الرملي  القط  جمموعات  لإدارة  خطة  اأول  ن�سر 
وهي  احلديقة  ا�ست�سافتها  عمل  ور���س  يف  مناق�ستها 
الأوىل من نوعها على م�ستوى العامل يف برامج حماية 

الرمال العربي مب�ساركة عربية واقليمية وعاملية .
ال��ق��ط الرملي  اأو����س���اع  ال��ور���س اإىل م��راج��ع��ة  ه��دف��ت 
وقد خل�ست  عنه،  املتوفرة  املعلومات  وم�ساركة جميع 
الور�س اإىل اأهمية عمل اأبحاث ميدانية ل�سون القطط 
يف الربية ومراقبتها، بالإ�سافة اإىل درا�سة التحديات 
واإجراء  ال��ربي��ة،  يف  النوع  ه��ذا  تواجه  التي  واملعوقات 
لتخاذ  للقطط  ال��وراث��ي  والتنوع  اجلينية  الدرا�سات 

القرارات ال�سليمة يف برامج اإدارتها واإكثارها.
من  ال��ع��دي��د  يف  بالعني  احل��ي��وان��ات  حديقة  و�ساهمت 
املخت�سة يف �سون احلياة  العلمية  والن�سرات  الأبحاث 
هي  درا���س��ة  اأح���دث  ورعايتها،وكانت  واإدارت��ه��ا  ال��ربي��ة 
الف�سائل  بني  الختالفات  ودرا���س��ة  اجلينية  الدرا�سة 
الآ�سيوية  القطط  من  والأخ���رى  العربية  املنطقة  يف 

والأفريقية. 
احلديقة  قامت  فقد  اجلينية  البحوث  �سعيد  وعلى 

اإدارة اجلينات  با�ستحداث خطط  املعنية  املنظمات  مع 
فح�س  بعد  الإك��ث��ار  ب��رام��ج  بتطبيق  للبدء  ال��وراث��ي��ة 
ال����وراث����ي وال���ت���ع���رف ع��ل��ى �سلبيات  ال��ت��ن��وع  م����وؤث����رات 
اإر�سال  التح�سني من خالل  وفر�س  الإكثار  وحتديات 
الأبحاث  م���راك���ز  اإىل  احل��دي��ق��ة  م���ن  ذك���ري���ن  ق��ط��ني 

املتخ�س�سة يف فرن�سا.
ال�ساللت  مل��ع��رف��ة  ال��الزم��ة  ال��ف��ح��و���س��ات  اإج����راء  ومت 
اإكثار  اآثار جانبية وقد تنتج عن  املنا�سبة لالإكثار دون 
والأفريفي،  الآ�سيوي  القط  مثل  املختلفة  الف�سائل 
وكان التطابق بني القط العربي والآ�سيوي والختالف 

بينه وبني الأفريقي من اأهم النتائج التي تو�سلت اإليها 
الفحو�سات اجلينية الوراثية . 

وتبذل احلديقة جهوداً مدرو�سة بالتعاون مع ال�سركاء 
املحلي  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  امل��ج��ال  ه���ذا  املخت�سني يف  م��ن 
ا�سرتاتيجيات  ان��ت��ه��اج  ع���ن ط��ري��ق  وذل����ك  وال������دويل  
و�سع  يف  تتمثل  العربي  ال��رم��ال  ق��ط  ل�سون  اأ�سا�سية 
الأن���واع  ه��ذه  ل�سون  املتخ�س�سة  وال��ربام��ج  اخل��ط��ط 
اأع���داده���ا وموائلها  اأب��ح��اث م��ي��دان��ي��ة ل��درا���س��ة  وع��م��ل 
التوافق  تثبت  التي  اجلينية  الدرا�سات  اإىل  بالإ�سافة 

والختالف اجليني للمجموعات. 
مازالت  الربية  احلياة  امل��ي��داين يف  البحث  ويف جم��ال 
ملراقبة  م�ستمرة  ب��ال��ع��ني  احل��ي��وان��ات  ح��دي��ق��ة  ج��ه��ود 
ودرا���س��ة اأع����داد ق��ط ال��رم��ال ال��ع��رب��ي يف ال��ربي��ة حيث 
يهدف هذا البحث اإىل معرفة ومراقبة منط حياته يف 

موائله الربية الطبيعية .
وتت�سدر حديقة احليوانات بالعني جميع حدائق العامل 
باحت�سانها لأكرب جمموعة من القطط الرملية عاملياً، 
وقد �سجلت جناًحا باهًرا يف عملية تكاثر هذا احليوان 
واحلفاظ عليه، واجلدير بالذكر باإن احلديقة ب�سدد 
�سمن  الرملي  القط  واإكثار  لرعاية  مركز  اأول  افتتاح 
اإدارة  على  والعمل  احل�سا�سة  طبيعته  تراعي  معايري 
برنامج اإكثاره وزيادة اأعداده مع مراعاة احلفاظ على 

الأ�سول الوراثية لهذا النوع حملياً وعاملياً.

•• ال�شارقة –الفجر:  

���س��ه��دت جم��م��وع��ات حت��ف��ي��ظ ال����ق����راآن ال���ك���رمي التي 
وال�سنة  ال��ك��رمي  ل��ل��ق��راآن  ال�سارقة  موؤ�س�سة  اأطلقتها 
ظل  يف  امل��رئ��ي  الت�����س��ال  با�ستخدام  بعد  ع��ن  النبوية 
تداعيات فريو�س كورونا اإقبال كبريا من قبل الطلبة 
وموا�سلة  عليها  لالإقبال  والإن���اث  الذكور  من  �سواء 

حفظ القراآن من خاللها .
وتقدما  ومت��ي��زا  اإق��ب��ال  القراآنية  املجموعات  وحتقق 
كبريا رغم تنظيمه افرتا�سياً لأول مرة يف اإطار روؤى 
يف  النبوية  وال�سنة  الكرمي  للقراآن  ال�سارقة  موؤ�س�سة 
الظروف  مع  تزامناً  بعد  عن  احللقات  عقد  موا�سلة 
الراهنة و�سعيا منها لتوفري الو�سائل املتاحة والداعمة 
ي�ساعدهم على حفظ  القراآنية مبا  ملنت�سبي احللقات 

القراآن وتعلم اأحكام التالوة من منازلهم .
من  بعد  عن  الكرمي  القراآن  حتفيظ  حلقات  وتبا�سر 
خالل التقنية احلديثة للتوا�سل على م�ستوى مدينة 
ال�سارقة واملنطقة الو�سطى واملنطقة ال�سرقية يف اإمارة 
ال�سارقة وت�ستهدف البنني والبنات والرجال والن�ساء 
يومي  ب�سكل  تعقد  التي  الفرتا�سية  جمموعاتها  يف 

من الأحد وحتى اخلمي�س من كل اأ�سبوع .
بح�سور  تنظيمها  ج��رى  ال��ت��ي  امل��ج��م��وع��ات  وحظيت 
اإىل )756( باإجمايل  اأع��داد املجموعات  لفت لت�سل 

عدد طالب " 14142 " طالباً وطالبة .
ويف ه����ذا الإط�������ار حت���ر����س امل��وؤ���س�����س��ة م���ع ق����رب بدء 
من  متكينهم  على  والطالبات  للطلبة  ال�سيف  عطلة 
ال���س��ت��ف��ادة م��ن حفظ وت���الوة ال��ق��راآن ال��ك��رمي وملء 
املا�سية  الفرتة  النافع اجتهت خالل  باملفيد  اأوقاتهم 
لتقدمي خدمات متميزة لتحقيق روؤيتها وم�ساهمتها 
وقامت    . ع��ّزوج��ّل   - اهلل  لكتاب  بناء جيل حافظ  يف 
الكرمي  ال��ق��راآن  حتفيظ  جمموعات  بزيادة  املوؤ�س�سة  
��ال��ة عن  ع��ن ب��ع��د ح��ي��ث ب��ل��غ��ت ع���دد امل��ج��م��وع��ات ال��ف��عَّ
لالإناث  جمموعة   )322( ال�����س��ارق��ة  مدينة  يف  بعد 
باإجمايل عدد )7017( طالبة فيما بلغت جمموعات 

من  اأك����رث  ف��ي��ه��ا  ينتظم  جم��م��وع��ة   )118( ال���ذك���ور 
الإناث  جمموعات  ع��دد  بلغ  بينما  طالباً.   )2036(
عدد  باإجمايل  جمموعة   )20( الو�سطى  املنطقة  يف 
ينتظم  ل��ل��ذك��ور  جمموعة  و)13(  ط��ال��ب��ة،   )360(
اأك��رث من )301( طالباً. كما مت تفعيل )49(  فيها 

فيها  ينتظم  ال�سرقية  املنطقة  يف  ل��الإن��اث  جمموعة 
للذكور  و)52( جمموعة  )981( طالبة،  اأك��رث من 
ع��ل��ى ذلك  ع�����الوًة  ع����دد )846( ط���ال���ب���اً،  ب���اإج���م���ايل 
توجد جمموعات التحفيظ عن بعد التابعة للمراكز  
اخلا�سة على م�ستوى اإمارة ال�سارقة التي بلغ عددها 

بالإناث  خ���ا����س  ه���و  م���ا  م��ن��ه��ا  جم��م��وع��ة   )  182  (
من  اأك��رث  فيها  ينتظم  بالذكور  خا�س  ه��و  م��ا  ومنها 
الإجمايل  ب��ذل��ك  ليبلغ  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب��اً   )  2601  (
العام للمجموعات ) 756(   باإجمايل عدد طالب ) 

. وطالبًة  طالباً   )  14142

•• اأبوظبي - الفجر 

ق�سة  اأب��وظ��ب��ي،  وال�سياحة-  الثقافة  دائ���رة  اأ���س��درت 
والكورونا" ملوؤلفتها  "نورة  بعنوان  لالأطفال  جديدة 
الفنانة  بالر�سوم  و�ساركتها  ال�سام�سي  عبداهلل  �سارة 

اأ�سماء الرميثي. 
زمن  يف  نوعها  م��ن  الأوىل  تعّد  التي  الق�سة  تتوفر 
جائحة )كورونا( ب�سكل جماين للُقّراء على من�سات 
اإىل  ال��رق��م��ي��ة،  اأب��وظ��ب��ي  وال�����س��ي��اح��ة-  الثقافة  دائ���رة 
ورقياً  وطباعتها  اإ�سدارها  على  الدائرة  عمل  جانب 

قريباً.
تركز ق�سة "نورة والكورونا" التي تقع يف 21 �سفحة 
الإجراءات  مع  يتما�سى  الذي  التوعوي  اجلانب  على 
الح��رتازي��ة التي تقوم بها دول��ة الإم���ارات للحّد من 
"نورة"  حلكاية  �سردها  ع��رب  )ك��ورون��ا(  وب��اء  انت�سار 
الفتاة الك�سولة التي ُتظهر انزعاجها من الذهاب اإىل 
املدر�سة وال�ستيقاظ ب�سكل مبّكر، ومتيل اإىل العطلة 

ال�سيفية كونها حتب النوم وال�سرتخاء اإىل اأن يظهر 
الوباء.

تقدم املوؤلفة �سارة ال�سام�سي و�سفاً مب�ّسطاً عن الوباء 
املر�س  اأع���را����س  ت��ب��ي��ان  م��ع  الأط���ف���ال،  ينا�سب وع���ي 
واأ�ساليب الوقاية من الإ�سابة بطريقة �سحيحة ووفق 
الإجراءات الوقائية املتخذة يف الدولة، كل ذلك �سمن 
الوقائية  التدابري  ه��ذه  تاأثري  تظهر  حمكمة  حبكة 
امل���دار����س والأم���اك���ن ال��ع��ام��ة، والتباعد  اإغ����الق  ع��ل��ى 
الجتماعي، مما دفع بطلة الق�سة اإىل تغيري �سلوكها 

بالعتماد على نف�سها وم�ساعدة الآخرين.
تظهر الق�سة اأي�ساً التفاعل املجتمعي  وتقدير جنود 
�سرطة  ورج���ال  وممر�سني  اأط��ب��اء  م��ن  الأول  ال�سف 
واأمن ومتطوعني، اإىل جانب جهود القيادة الر�سيدة 

يف احلد من انت�سار الوباء.
اإماراتية  كاتبة  ال�سام�سي هي  �سارة عبداهلل  اأن  يذكر 
وقد �سدر لها �سابقاً ق�ستان لالأطفال هما: "مندو�س 

جدتي" و"�سعفة �سيف".

جمل�س اأولياء اأمور الطلبة والطالبات باملنطقة الو�شطى 
يقر اأ�شماء الفائزين بجائزة املجل�س للعام الدرا�شي 
بعد  عن  وتكرميهم  الـ15  بدورتها   2020-2019

•• الذيد –الفجر:

اأقر جمل�س اأولياء اأمور الطلبة والطالبات باملنطقة الو�سطى التابع ملجل�س 
ال�سارقة للتعليم تكرميه لكافة الفائزين واملتفوقني بجائزة املجل�س للعام 
اإطار ما ين�سده  2019-2020م يف دورتها اخلام�سة ع�سرة يف  الدرا�سي 
العلمي  التح�سيل  ورف��ع  الرتبوية  امل�سرية  لنجاحات  تعزيز  من  املجل�س 
الطلبة  اأم���ور  اأول��ي��اء  ملجل�س  الثالث  الجتماع  خ��الل  ذل��ك  ج��اء   . للطلبة 
"عن  املجل�س على من�سة زوم  الو�سطى والذي عقده  باملنطقة  والطالبات 

بعد " برئا�سة را�سد عبد اهلل املحيان رئي�س جمل�س اأولياء اأمور الطلبة .
ح�سر الجتماع كل من علي �سيف الندا�س نائب رئي�س املجل�س والدكتور 
رئي�س جلنة  املحيان  را�سد  املجل�س وحماد  �سر  اأمني  الطنيجي  �سامل  علي 
الأن�سطة والفعاليات و مهري عبيد اخليال رئي�س اللجنة الرتبوية ورا�سد 
الأع�ساء  م��ن  وك��ل  وامل���ايل  الإداري  امل�����س��وؤول  الطنيجي  القاب�س  حممد 
و�سهيل  روي��ج��دة  ب��ن  و�سيف حممد  ه��وي��دن  ب��ن  اهلل  الدكتور حممد عبد 

�سامل الكعبي وخفية حممد حمودة وموظفي املجل�س.
يف بداية الجتماع اأ�ساد را�سد عبداهلل بلفتة �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة -حفظه 
اأ�سعدت  ال�سارقة  حكومة  موظفي  كافة  اإىل  ن�سية  ر�سالة  -باإر�ساله  اهلل 
اجلميع ودفعتهم لالأمام موؤكدا اأن �ساحب ال�سمو الأب احلاين على اأبنائه 
كما تقدم بال�سكر للقيادة الر�سيدة على الدور املتوا�سل واجلهود املخل�سة 

يف احتواء جائحة كورونا.
ووجه املحيان ر�سالة �سكر اإىل كوادر وزارة ال�سحة خط الدفاع الأول على 
اجلهود اجلبارة التي قاموا بها طوال الفرتة املا�سية والتي انعك�ست على 
�سري العملية التعليمية با�ستقرار الأ�سر و�سالمة الطلبة وموا�سلة التعليم 

ب�سكل متنظم وبوترية ناجحة  .
واأعرب املحيان عن �سكره لأع�ساء جمل�س اأولياء اأمور الطلبة على جهودهم 
وطرح  الطلبة  خدمة  يف  واإ�سهاماتهم  الدرا�سي  العام  ط��وال  بذلوها  التي 

الربامج والزيارات للمدار�س ودعم الطلبة ب�سكل متوا�سل.
بعدها بحث املجل�س خمتلف جهوده ملوا�سلة تطوير العملية الرتبوية من 
اأولياء اأمور الطلبة والطالبات يف املنطقة  خالل برامج وفعاليات جمل�س 
والتعليم  الرتبية  وزارة  اأع��م��ال  جن��اح  تعزيز  يف  دوره  على  واأك��د  الو�سطى 

وجمل�س ال�سارقة للتعليم وهيئة ال�سارقة للتعليم اخلا�س .
الدرا�سي  للعام  املجل�س  جل��ائ��زة  اخلتامي  احل��ف��ل  املجل�س  اعتمد  بعدها 
بدورته اخلام�سة ع�سرة بتكرمي 25 طالبا وطالبة من   -2020  2019
طلبة الثانوية العامة باملنطقة الو�سطى بفرعيه املتقدم والعام واحلا�سلني 
�سكر  ب�سهادات  الأم����ور  اأول��ي��اء  ت��ك��رمي  اعتمد  كما  ال���درج���ات.   اأع��ل��ى  على 
ال�سهادات  باإر�سال  املا�سية  الفرتة  امللحوظة خالل  على جهودهم  وتقدير 
للمدار�س وتوزيعها من قبل املدر�سة كذلك الأمر مع املعلمني الذين انتهت 
الفرتة  خ��الل  احلفل  تنفيذ  املجل�س  واأق��ر  الو�سطى.  باملنطقة  خدماتهم 

املقبلة وتنظيمه عرب من�سات التوا�سل الجتماعي ومن�سة زوم املرئية.

تفاوؤل بعودة الأعمال لطبيعتها قبل نهاية العام  
تنمية املجتمع باأبوظبي ومركز اإح�شاء اأبوظبي ي�شتطلعان 

اآراء اأكرث من 8 اآلف �شخ�س عن احلياة ما بعد كوفيد – 19
•• اأبوظبي- الفجر 

اأكد ا�ستبيان اأجرته دائرة تنمية املجتمع يف اأبوظبي ومركز اإح�ساء اأبوظبي 
�سمل اأكرث من ثمانية اآلف �سخ�س، تفاوؤل �سكان الإمارة بجودة احلياة بعد 
بدء  ظل  يف  وذل��ك  كوفيد19-،  امل�ستجد  كورونا  فريو�س  جائحة  انق�ساء 

تاأقلمهم مع اآثار اجلائحة خا�سة على �سعيد الأعمال والتوظيف.   
الذكور  م��ن   41% اأ���س��خ��ا���س،   8،804 �سمل  ال���ذي  ال�ستبيان  وي��ه��دف 
والتغلب  ال�سيا�سات  و�سع  يف  القرار  �سناع  دع��م  اإىل  الإن���اث،  من  و59% 
على حتديات فريو�س كورونا وحت�سني جودة احلياة ل�سكان الإمارة، حيث 
اآثار )كوفيد19-(  اأن اأكرث من %76 من امل�ساركني ي�سعرون باأن  اأظهر 
باأن  ثقة  %59 منهم على  اأن  ال��وب��اء، يف حني  انتهاء  بعد  �ست�ستمر حتى 

الأعمال وامل�ساريع �ستعود اإىل الزدهار قبل نهاية العام اجلاري.
وي�سعر امل�ساركون بالقلق من ارتفاع ن�سبة البطالة، حيث اأظهر ال�ستطالع 
اأن %73 يعتقدون اأن معدل البطالة �سريتفع )على امل�ستوى ال�سخ�سي(، 
ولكن %78 كانوا متفائلني بخ�سو�س اأمنهم الوظيفي، كما يعتقد 68% 
اأن دخلهم بعد )كوفيد – 19( لن يتاأثر. وجرى ت�سنيف فقدان الدخل يف 
املرتبة الأدنى �سمن ال�ستبيان مقارنة باملخاوف الأخرى كالأمور ال�سحية 

واخلوف على العائلة واحتمال عودة الفريو�س مرة اأخرى. 
ويظهر ال�ستبيان اأي�ساً تفاوتاً يف الآراء بخ�سو�س ممار�سات العمل املتبعة 
حالياً، حيث ي�سعر %69 اأن العمل عن بعد �سي�سبح اأكرث رواجاً وانت�ساراً 
ُبعد،  عن  العمل  نهج  اتباع   73% ويف�سل  )كوفيد19-(،  فريو�س  بعد 
عن  الناجتة  ال�سحية  املخاطر  تقليل  يف  الرغبة  اإىل  اأ�سا�سه  يعود  وال��ذي 
اأبوظبي اأن بيئة ما  اإم��ارة  %83 من �سكان  انت�سار الفريو�س. كما يتوقع 
بعد كورونا �ستخلق فر�ساً كبرية لل�سركات يف خمتلف املجالت، وحتفزها 
لتكون اأكرث ابتكاًرا واإبداعاً يف و�سع خططها التجارية والت�سويقية، وتوقع 

الإنرتنت.   عرب  امل�سغلة  ال�سركات  عدد  ازدياد   83%
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على  للمحافظة  �ضروري  اأمر  الزفاف  قبل  معنّي  غذائي  نظام  اتّباع 
على  هنا،  من  العر�س.  نهار  ر�ضيق  بج�ضم  والتمّتع  الب�ضرة  اإ�ضراقة 
ونهاره،  الزفاف  قبل  معّينة  اأطعمة  تناول  عن  الإمتناع  العرو�س 
اإطاللتها كاملة متكاملة من كل النواحي. يف  اأن تكون  بهدف 
هذا املقال، �ضنك�ضف لِك عن املاأكولت التي على كل عرو�ضه 
جتّنبها قبل اأ�ضبوع اإىل اأ�ضبوعني من الزفاف اإ�ضافًة اإىل اأّننا 
�ضنقّدم لِك اأي�ضًا الأطعمة التي يجب اأن متتنع عنها 

العرو�س نهار الزفاف.

خلطات من املكونات الطبيعية املوجودة يف منزلِك

متتعي ب�شعر �شحي وتخل�شي من م�شكلة اجلفاف والتق�شف 

وحماربة  ال�ضعر  لتنعيم  خلطات   3
جفافه

قناع الأفوكادو ملحاربة جفاف ال�ضعر
املكّونات:

- حّبة من الأفوكادو: بف�سل تركيبته الغنية 
الفوليك،  ح��م�����س  ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات،  ب���امل���ع���ادن، 
اللوتني،  وف���ي���ت���ام���ني  الك�������س���دة  م�������س���ادات 
الراأ�س،  لفروة  مهمة  عنا�سر  على  واحتوائه 

يف  الأف��وك��ادو  ي�ساهم  مرتفعة،  األياف  وكمية 
تكثيف ال�سعر، منع ت�ساقطه، تطويله وتعزيز 
اجلذور  من  واللمعان  الربيق  ومنحه  من��وه، 
برتطيب  الأف��وك��ادو  يقوم  الأط����راف.  وحتى 

ال�سعر ب�سكل فّعال ويزيد من نعومته.
امل�سادة  امل����واد  ال��ع�����س��ل:  م��ن  ك��ب��رية  ملعقة   -
���س��وف جتعل  الع�سل  امل���وج���ودة يف  ل��الأك�����س��دة 
ال�سعر ناعماً و�سل�ساً. اإ�سافة اإىل ذلك، يحتوي 

الفيتامينات  م��ن  ع��ال��ي��ة  ن�سبة  ع��ل��ى  الع�سل 
لل�سعر  الفعال  الرتطيب  متنح  التي  واملعادن 

ولفروة الراأ�س.
- ملعقتان كبريتان من زيت الزيتون: ي�ساهم 
لأن���ه غنّي  ال�سعر  ت��ط��وي��ل  ال��زي��ت��ون يف  زي���ت 
ال�سعر،  ت�ساقط  يحارب  ال��ذي  ه�  بالفيتامني 
كما ين�ّسط الدورة الدموية ويقّوي ب�سيالت 

ال�سعر.

خلطة البي�س لتنعيم ال�ضعر
املكّونات:

د  فيتامني  على  البي�س  يحتوي  بي�ستان:   -
ملعانه.  ال�سعر وزي��ادة  الذي يعمل على تنعيم 
كما يعزز البي�س من منو ال�سعر، ويزيد من 
قوة ب�سيالته لأّن��ه يحتوي على ن�سبة عالية 
التي  لل�سعر  املغذية  وامل���واد  الربوتينات  م��ن 
ال�سعر وتزيد من  ت�ساقط  ت�ساعد على عالج 

كثافته.
الهند: يحافظ زيت  زي��ت ج��وز  - ملعقة من 
ال�����س��ع��ر ونعومته،  ال��ه��ن��د ع��ل��ى رط��وب��ة  ج���وز 

ويجعله لمعاً و�سحياً.
- م��ل��ع��ق��ة م���ن ال����زب����ادي: ي��ح��ت��وي ال���زب���ادي 
الزنك،  مثل  الغذائية  امل��واد  من  الكثري  على 
والفيتامينات،  الربوتينات  اللبنيك،  حام�س 
ال�سعر ويحّد من  الأم��ر الذي يجعله يرّطب 

الراأ�س  فروة  ق�سرة  من  ه  يخل�سّ كما  جفافه، 
املزعجة، والتي ت�سّبب احلكة.

خلطة املايونيز لتنعيم ال�ضعر
املكّونات:

- ث��الث��ة ارب����اع ك���وب م��ن امل��اي��ون��ي��ز: يحتوي 
والزيوت  اخل��ّل  البي�س،  �سفار  على  املايونيز 
التي تعمل �سوية على تغذية ال�سعر وترطيبه 
والأحما�س  بالل�سي�ستني  غ��ن��ّي  ال��ع��م��ق.  م��ن 
الأم��ي��ن��ي��ة ال���ت���ي ت�����س��اع��د يف ت��ع��زي��ز ال�����دورة 
الدموية يف فروة الراأ�س، مّما ي�ساهم يف اإطالة 

ال�سعر وعدم ت�ساقطه.
الزبادي  يحتوي  الزبادي:  من  كوب  ن�سف   -
الزنك،  مثل  الغذائية  امل��واد  من  الكثري  على 
والفيتامينات،  الربوتينات  اللبنيك،  حام�س 
ال�سعر ويحّد من  الأم��ر الذي يجعله يرّطب 
الراأ�س  فروة  ق�سرة  من  ه  يخل�سّ كما  جفافه، 

املزعجة، والتي ت�سّبب احلكة.
- بيا�س بي�سة واح��دة: يحتوي البي�س على 
ال�سعر  تنعيم  ع��ل��ى  يعمل  ال���ذي  د  فيتامني 
وزي�����ادة مل��ع��ان��ه. ك��م��ا ي��ع��زز ال��ب��ي�����س م���ن منو 
ال�سعر، ويزيد من قوة ب�سيالته لأّنه يحتوي 
ع��ل��ى ن�����س��ب��ة ع��ال��ي��ة م���ن ال��ربوت��ي��ن��ات وامل����واد 
املغذية لل�سعر التي ت�ساعد على عالج ت�ساقط 

ال�سعر وتزيد من كثافته.

هل مللِت من مظهر �ضعرِك اخل�ضن واجلاف؟ ل تقلقي بعد اليوم اإذ حل�ضن احلظ هناك العديد من اخللطات 
املنتجات  اإىل  اللجوء  جانب  اإىل  منزلِك.  يف  املوجودة  الطبيعية  املكونات  من  ترتكز  وهي  ال�ضعر  لتنعيم 
وامل�ضتح�ضرات اجلمالية لتنعيم خ�ضالتِك، ميكنِك ال�ضتعانة بو�ضفات منزلية طبيعية، ومبكّونات موجودة 

يف مطبخِك لتطّبقيها على خ�ضالتِك وتزّوديها مبلم�س ناعم.

ماأكولت ل تتناوليها قبل اأ�ضبوع اإىل اأ�ضبوعني من الزفاف
- الفلفل الأبي�س والأ�سود: اإذا ا�ستخدمته بكّميات كبرية �سيعمل على تهّيج 
املعدة، وكرثة التوابل احلاّرة توؤّدي اإىل �سرر اأن�سجة الب�سرة وبالتايل اإحداث 

تهّيجات يف اجللد والإحمرار.
اإفراز الأن�سولني وبالتايل توؤذي  الغنّية بالكربوهيدرات: حتّفز  املاأكولت   -

الكولجني املوجود يف الوجه، فتخ�سري بذلك اإ�سراقة ونقاوة الب�سرة.
الدهون  وجتعل  ر�ساقتِك  تهّدد  ل  بال�سّكر  الغنية  امل��اأك��ولت  احللويات:   -
تتكّد�س يف ج�سمِك فح�سب، بل هي ت�سّرع عملية ال�سيخوخة اأي�ساً. الإفراط 
ملاذا؟  الب�سرة.  يف  وال��رتّه��الت  التجاعيد  ظهور  ي�سّبب  احللويات  تناول  يف 
بكّل ب�ساطة، ال�سّكر يتجّمع يف خاليا اجل�سم وعندما يزيد عن حّده يهاجم 

على  احر�سي  ل��ذل��ك،  �سلباً.  عليها  وي��وؤّث��ر  الب�سرة  وخ��الي��ا  الكولجني 
عدم تناول احللويات قبل اأ�سبوع اإىل اأ�سبوعني من الزفاف بهدف 

التمّتع بب�سرة ن�سرة يف اليوم الكبري.
- امل��ل��ح: ل ت��ت��ن��اويل الأط��ع��م��ة ال��غ��ن��ّي��ة ب��امل��ل��ح ب��ك��رثة قبل 

يف  املياه  احتبا�س  لتفادي  وذل��ك  الزفاف  من  اأ�سبوعني 
اجل�سم. كذلك، امللح يوؤّثر �سلباً على اإ�سراقة وجهِك اإذ 

ي�سّرع ظهور التجاعيد.
- الأطعمة التي حتتوي على اجللوتني: هذه املاأكولت 

ت�������ت���������������س�������ّب�������ب 
ب�����الإن�����ت�����ف�����اخ، 
ت�����������س�����ن�����ج�����ات 

املعدة والغازات 
ل��������ذا م������ن امل����ه����ّم 

تناولها  ع��ن  ال��ت��وّق��ف 
قبل اأ�سبوع من الزفاف لتفادي 

اأي اآثار �سلبية نهار الزفاف.
اإىل  ال�����غ�����ازّي�����ة:  امل���������س����روب����ات   -
البطن،  بانتفاخ  ت�سّببها  جانب 

ت��ب��دو منتفخة  الإ���س��راق��ة وجتعلها  م��ن  الب�سرة  ال��غ��ازي��ة جت���ّرد  امل�����س��روب��ات 
من  اأ�سبوعني  اإىل  اأ���س��ب��وع  قبل  تناولها  جتّنب  ل  املف�سّ م��ن  ل��ذا  وم��رتّه��ل��ة 

الزفاف.
- القهوة: �سرب القهوة يجّرد ب�سرتِك من املياه ويوؤدي اإىل جفافها مما يوؤّثر 
اأ�سابيع  �سلباً على �سبابها. احر�سي على تقلي�س ن�سبة تناولِك للقهوة قبل 

من الزفاف لتتمّتعي بب�سرة نقّية و�سابة يف اليوم الكبري.

ماأكلوات ل تتناوليها يوم الزفاف
الدهون  على  املاأكولت  هذه  واجلبنة: حتتوي  الألبان  م�ستّقات  احلليب،   -
ل تفادي تناول احلليب، م�ستّقات الألبان  التي ي�سعب ه�سمها لذا من املف�سّ
واجلبنة نهار الزفاف جتّنباً لأي اآثار �سلبّية مثل الغثيان، انتفاخ البطن 

والتعب اجل�سدي.
بانخفا�س  تت�سّبب  امل��اأك��ل��وات  ه���ذه  امل��ق��ل��ّي��ة:  امل���اأك���ولت   -
بالتعب،  بالتايل  لت�سعرِك  ج�سمِك  يف  الطاقة  م�ستوى 
نهار  املقلية  الأطعمة  ت��ن��اول  جتّنب  ل  املف�سّ م��ن  ل��ذا 

الزفاف لتكوين عرو�سه ن�سيطة!
- املاأكولت احلاّرة: تناول املاأكولت احلاّرة قد يت�سّبب 
باحلرقة كما برائحة فم كريهة، لذا احر�سي على 

جتّنب تناولها نهار العر�س.
- امل��ل��ف��وف، ال��ق��رن��ب��ي��ط وال���ربوك���ويل: ق��د ي�سعب 

نيئة  كانت  اإن  املاأكولت  ه�سم هذه 

كما قد تت�سّبب اأي�ساً بالغازات البطن وانتفاخه، لذا احر�سي على جتّنبها 
نهار الزفاف!

�ستت�سّبب  التي  الأطعمة  من بني  اأي�ساً  امل��اأك��ولت هي  ه��ذه  احل��ب��وب:   -
نهار  تناولها  ع��دم  ال�سروري  من  ل��ذا  بالإنتفاخ،  وال�سعور  بالغازات 

الزفاف.
ال�سريعة: حتتوي على ن�سبة عالية من الد�سم   الوجبات 

ت�سعرِك  ق��د  ه�سمها،  امل��ع��دة  على  ي�سعب  وب��ال��ّت��ايل 
بالغثيان نهار زفافِك!

جتّنبي  بالن�سويات:  الغنّية  امل���اأك���ولت   -
ت��ن��اول ه��ذه امل���اأك���ولت ن��ه��ار الزفاف 

وذلك لتجّنب ال�سعور بالإنتفاخ؛ 
م������ن الأط�����ع�����م�����ة ال���غ���ن���ّي���ة 

ب����ال����ن���������س����وي����ات ن���ذك���ر 
والأرز  ال���ب���ط���اط���ا 

مثاًل.
ال������غ������ران������ول:   -

جت������ّن������ب������ي ت������ن������اول 
زفافِك  نهار  ال��غ��ران��ول 

ت�سعرين  �سيجعلِك  اأن��ه  اإذ 
احتوائه  ب�سبب  الدائم  باجلوع 
على ن�سبة عالية من ال�سّكر.

ال���غ���ازّي���ة: هذه  امل�����س��روب��ات   -
بغازات  ���س��ت��ت�����س��ّب��ب  امل�����س��روب��ات 

البطن وانتفاخه، لذا احر�سي على 
ت��ف��ادي ت��ن��اول امل�����س��روب��ات ال��غ��ازي��ة نهار 

بدًل  وامل��ي��اه  ال�ساي  �سرب  على  واحر�سي  ال��زف��اف 
منها.

- ال�����س��م��وث��ي ال���ذي ي��رت��ك��ز ع��ل��ى الأل���ب���ان: مت��ام��اً مثل 
عن  الإب��ت��ع��اد  ل  املف�سّ م��ن  الأل��ب��ان،  وم�ستّقات  احلليب 
تناول ال�سموثي الذي يرتكز على الألبان لتجّنب اأية 

م�ساعفات �سلبّية من تلك املذكورة اأعاله.
- القهوة: قد ترين اأن �سرب القهوة 
نهار زفافِك اأمر �سروري للتغّلب 
التعب وال�سعور بالطاقة،  على 
ل��ك��ن ه���ذه اخل���ط���وة خاطئة 
جتّنب  ل  املف�سّ من  متاماً! 

امل�سروبات  اأو  ال��ق��ه��وة  ���س��رب 
الغنّية بالكافيني نهار الزفاف 

اإذ اأّنها توّلد فيِك م�ساعر القلق 
والتوتر.

للمحافظة على اإ�ضراقة الب�ضرة والتمّتع بج�ضم ر�ضيق

جتنبي هذه الأطعمة قبل يوم زفافك باإ�شبوعني
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الطاقة وال�شناعة تطلق من�شة للم�شانع 
واملنتجات الطبية الوطنية املعنية بـكوفيد - 19

•• اأبوظبي-وام:

للم�سانع  وطنية  من�سة  اط��الق  عن  وال�سناعة  الطاقة  وزارة  اأعلنت 

كوفيد19  جائحة  مبكافحة  املعنية  الطبية  وامل�ستلزمات  املنتجات  و 
البوابة الرقمية املوحدة للقطاع  “الإمارات ت�سنع”  من خالل بوابة 
ال�سناعي يف الدولة. وقال معايل �سهيل بن حممد فرج فار�س املزروعي 
الأمن  منظومة  دع��م  ت�ستهدف  املن�سة  اإن  وال�سناعة..  الطاقة  وزي��ر 
ال�سحي يف الدولة من خالل ر�سد امل�سانع الوطنية الطبية ومنتجاتها 

املتعلقة بجائحة كوفيد 19.
م�سيدا  املن�سة،  يف  بالت�سجيل  املعنية  الوطنية  امل�سانع  معاليه  ودع��ا   
باملرونة الكبرية التي اأبدتها امل�سانع الوطنية يف اإعادة توظيف خطوط 
والحتياجات  املتطلبات  لتلبية  الن��ت��اج��ي��ة  طاقاتها  ورف���ع  انتاجها 
ال��ك��ب��ري يف  الأث����ر  ل��ه  ك���ان  مم��ا  “كورونا”  اأزم����ة  خ���الل  ال�ستهالكية 

ا�ستدامة توفر املنتجات يف اأ�سواق الدولة. 
وتهدف املن�سة اإىل ت�سليط ال�سوء 
على القدرات الإنتاجية ال�سناعية 
ال��ت��ي ت��ت��م��ت��ع ب��ه��ا دول����ة الإم������ارات 
امل�سبوقة  غ���ري  ال���ظ���روف  ظ���ل  يف 
ال����ت����ي ي��ع��ي�����س��ه��ا ال�����ع�����امل ال����ي����وم، 
ب��ي��ان��ات موحدة  ق���اع���دة  وت��ط��وي��ر 
للم�سانع  ال���دول���ة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
اأن  �ساأنها  من  الوطنية  واملنتجات 
كوفيد  فريو�س  مكافحة  يف  ت�سهم 
19 وتعزيز اجلاهزية حت�سبا لأي 
من  امل�ستقبل.  يف  م�سابهة  اأزم���ات 
جانبه قال �سعادة املهند�س �سريف 
الطاقة  وزارة  وكيل  العلماء  �سليم 
كوفيد  ج��ائ��ح��ة  اإن  وال�������س���ن���اع���ة.. 
اأولويات  19 فاجاأت القطاع ال�سناعي العاملي ب�سكل كبري، وغريت يف 
احلماية  م�ستلزمات  اأ�سبحت  حيث  ال�سرتاتيجية،  الطبية  املنتجات 

الطبية �سرورة ق�سوى خالل الأوبئة والأزمات.
الوطنية  لل�سناعات  الإنتاجية  ال��ق��درات  تعزيز  اأهمية  �سعادته  واأك��د 
لتوفري حاجة ال�سوق املحلي وا�ستمرارية الدور الريادي للدولة يف دعم 

�سال�سل المداد الإقليمية والدولية باملنتجات ال�سرورية.
ل�سوؤون  امل�س������اعد  الوكيل  اأم���ري  اأ�س������امة  املهند�س  ق��ال  جانبه  م��ن   
اإطالق  من  الأوىل  املرحلة  اإن  وال�سناعة..  الطاقة  ب���وزارة  ال�سناعة 
املنتجات  بقائمة  وامل�سرتين  القرار  اأ�سحاب  تزويد  اإىل  تهدف  املن�سة 
احليوية اخلا�سة بجائحة كوفيد 19 ومعلومات التوا�سل مع امل�سانع 
واأن  الإنتاجية  القدرات  بيانات  اكتمالها  عند  توفر  اأن  على  الوطنية، 
داخل  من  وامل�سرتين  الوطنية  امل�سانع  بني  فاعلة  و�سل  حلقة  تكون 

الدولة وخارجها.
يذكر اأن من�سة منتجات كوفيد 19 �ستكون من خالل بوابة “الإمارات 
uaemakes.com - البوابة الرقمية املوحدة للقطاع  ت�سنع« - 
الأعمال  ورواد  للم�ستثمرين  البوابة  تتيح  حيث  الدولة،  يف  ال�سناعي 
الدولة،  يف  ال�سناعي  القطاع  منظومة  �سمن  جهة  اأي  مع  التوا�سل 
كما تهدف اإىل جذب ال�ستثمارات يف القطاع ال�سناعي وت�سهيل عملية 
و�سيا�سات  للمعلومات  �ساملة  توفري منظومة  القرار من خالل  �سنع 

ولوائح واإجراءات الرتاخي�س ال�سناعية على م�ستوى الدولة.

غرفة اأبوظبي تنظم ندوة افرتا�شية 
حول متطلبات التميز امل�شتقبلية

•• اأبوظبي - وام: 

نظمت غرفة جتارة و�سناعة اأبوظبي ندوة افرتا�سية حول منوذج التميز 
يف الأعمال واإدارة الأزمات مب�ساركة 200 �سخ�س. 

ال�سيخ  جل��ائ��زة  ال��ع��ام  املن�سق  التيجاين  ه���ادي  الربوفي�سور  ال��ن��دوة  ق��دم 
وتناولت  املوؤ�س�سي  والتطوير  التميز  خبري  في�سر  ومات  لالمتياز،  خليفة 
عدة حماور رئي�سية منها ت�سليط ال�سوء على متطلبات التميز امل�ستقبلية، 
عرفت  كما  والتكنولوجية،  التقنية  التطورات  مقابل  التنظيمية  والأط��ر 
التميز  ومن����اذج  ت��ط��وي��ره��ا،  و���س��ب��ل  الو�سفية  غ��ري  التميز  من���اذج  ال��ن��دوة 
العديد  وا�ستعر�ست  اجلديد.  الواقع  فهم  يف  ا�ستخدامها  و�سبل  احلديثة 
من الأمثلة حول اإدارة الأزمات من خالل اإلقاء ال�سوء على املاأزق الدويل 
الدولية  بامل�ساكل  والتعريف  “كورونا”،  جائحة  قبل  الأزم��ات  وا�ستفحال 
كيف  ح��ول  واأ�س�س  مفاهيم  تقدمي  جانب  اإىل  دولية،  حلوًل  تتطلب  التي 

ميكن التعاي�س مع الواقع اجلديد.

م�شر تطرح مناق�شة ل�شراء 
زيوت نباتية للت�شليم يف �شبتمرب 

 •• القاهرة-رويرتز

 قالت الهيئة العامة لل�سلع التموينية يف م�سر اأم�س ال�سبت اإنها ت�سعى عرب 
اأن  على  ال�سم�س  دوار  وزي��ت  ال�سويا  زيت  ل�سراء  عاملية طرحتها  مناق�سة 

يكون املوعد النهائي لتقدمي العرو�س يف املناق�سة هو يوم الأربعاء.
زيت  من  طن  األ��ف   30 عن  يقل  ل  ما  �سراء  تطلب  اأنها  الهيئة  واأ�سافت 
تاريخ  ي��ك��ون  اأن  على  ال�سم�س  دوار  زي��ت  م��ن  ط��ن  اآلف  وع�����س��رة  ال�سويا 

الت�سليم يف الفرتة بني الأول و20 من �سبتمرب اأيلول.
عر�سني  ت��ق��دم  اأن  يجب  املناق�سة  يف  ال��ع��رو���س  اأن  اإىل  الهيئة  واأ����س���ارت 
منف�سلني لل�سعر اأحدهما ب�سروط الدفع لدى ال�ستالم والآخر بت�سهيالت 

ائتمانية ملدة 180 يوما.

تكليف الأمانة العامة لالحتاد باإعداد اخلطة ال�ضرتاتيجية لالأعوام 2021- 2025

الإمارات تت�شلم رئا�شة احتاد هيئات الأوراق املالية العربية للمرة الثانية
تعزيز التعاون مع احتاد البور�ضات العربية وقامو�س موحد للم�ضطلحات املالية باللغات العربية والإجنليزية والفرن�ضية

•• اأبوظبي-وام:

وال�سلع  املالية  الأوراق  هيئة  ا�ست�سافت 
ال��راب��ع ع�سر ملجل�س  ب��ال��دول��ة الج��ت��م��اع 
العربية  امل��ال��ي��ة  الأوراق  ه��ي��ئ��ات  احت����اد 
الت�سال  بتقنيات  جل�ساته  ُعقدت  ال��ذي 
اأ�سحاب  ب���ح�������س���ور  ب���ع���د،  ع����ن  امل����رئ����ي 
الأ�سواق  هيئات  ممثلي  وال�سعادة  املعايل 
امل��ال��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة الأع�������س���اء وذل����ك بناء 
�سعيد  بن  �سلطان  توجيهات معايل  على 
املن�سوري وزير القت�ساد رئي�س جمل�س 

اإدارة الهيئة.
ل�سعادة  بكلمة  اأعماله  الجتماع  وا�ستهل 
الرئي�س  ال��زع��اب��ي  �سيف  عبيد  ال��دك��ت��ور 
وال�سلع  املالية  الأوراق  لهيئة  التنفيذي 
يكت�سب  الج��ت��م��اع  اأن  اإىل  ف��ي��ه��ا  اأ����س���ار 
اأن����ه يعقد  اإىل  ب��ال��ن��ظ��ر  اأه��م��ي��ة خ��ا���س��ة 
يف خ�����س��م اأح�����داث ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة مي���ر بها 
العامل بتاأثري اجلائحة وانعكا�ساتها على 
الأو�ساع القت�سادية العاملية واملوؤ�س�سات 
قطاع  مقدمتها  ويف  امل��ال��ي��ة  والأن�����س��ط��ة 
املالية، الأمر الذي يتطلب بذل  الأوراق 
ج��ه��ود م�����س��اع��ف��ة ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون بني 
للو�سول  العربية  املالية  الأ�سواق  هيئات 
الن�سجام  م��ن  مم��ك��ن  ق���در  اأق�����س��ى  اىل 
املزيد  اأج���ل  ف��ق��ط م��ن  وال��ت��واف��ق، لي�س 
والآليات  الأط���ر  و���س��ع  على  العمل  م��ن 
التنظيمية  ق��درات��ه��ا  ل��ت��ع��زي��ز  امل��ن��ا���س��ب��ة 
من  اأي�ساً  ولكن  والرقابية،  وال�سرافية 
على  واحلفاظ  امل�ستثمرين  حماية  اأج��ل 
م��دخ��رات��ه��م وت��ن��م��ي��ة ا���س��ت��ث��م��ارات��ه��م مبا 
والنهو�س  التنمية  عجلة  دف��ع  يف  ي�سهم 
الرئي�س  ون��وه   .« الوطنية  بالقت�سادات 
اأطلق  الحت��اد  اأن  اإىل  للهيئة  التنفيذي 
اجلهود  تكاتف  ا�ستهدفت  م��ب��ادرات  ع��دة 
للرقابة  فعالة  م�ستويات  اإىل  للو�سول 
املالية  الأوراق  اأ�سواق  يف  املعامالت  على 
التي  التحديات  مع  والتعامل  العربية، 
الأوراق  اأ���س��واق  يف  ال�ستثمار  تعرت�س 
العربية، وتو�سيع قاعدته وتنويع  املالية 
مفاهيم  ت��ع��م��ي��ق  ع����ن  ف�������س���اًل  اأدوات���������ه 
الوعي  وت��ع��زي��ز  الإف�������س���اح واحل���ْوك���م���ة، 
والثقافة ال�ستثمارية مع تطبيق اأف�سل 

املعايري واملمار�سات الدولية.
الذي  لالحتاد،  الأ�سا�سي  للنظام  وطبقاً 
اأع�ساء  ك��ل دول���ة م��ن  ت���ويل  ع��ل��ى  ين�س 
الحتاد مهام الرئا�سة ملدة عام، مت انتقال 
رئا�سة الحتاد اإىل دولة الإم��ارات؛ حيث 
ت�سلم �سعادة الدكتور عبيد �سيف الزعابي 
رئ��ا���س��ة الحت����اد ل��ل��دورة ال��راب��ع��ة ع�سرة 
للعام 2020 من الدكتور عمر الزعبي 
الأوراق  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  ب��اأع��م��ال  ال��ق��ائ��م 

ت���وىل رئا�سة  ال����ذي  الأردن����ي����ة -  امل��ال��ي��ة 
الحتاد خالل العام 2019 - بعد اأن مت 
خالل  بذلها  التي  اجلهود  على  تكرميه 
العام املنق�سي .. وقد األقى الزعابي كلمة 
التي  ع��ل��ى اجل��ه��ود  اأث��ن��ى فيها  ق�����س��رية 
بذلها رئي�س الحتاد ال�سابق وذلك خالل 

فرتة رئا�سته.
كما جدد اأع�ساء الحتاد ال�سكر والتقدير 
بدولة  وال�����س��ل��ع  امل��ال��ي��ة  الأوراق  ل��ه��ي��ئ��ة 
املتوا�سل  لدعمها  امل��ق��ر  دول���ة  الإم����ارات 
لالحتاد، وكذلك ل�ست�سافتها الجتماع 

ال�سنوي الرابع ع�سر لالحتاد عن ُبعد.
لالجتماع  الف��ت��ت��اح��ي��ة  اجل��ل�����س��ة  ب�����داأت 
الدكتور  األقاها  امل�سيفة  ال��دول��ة  بكلمة 
الدكتور  ك��ل��م��ة  ت��ب��ع��ه��ا  ال���زع���اب���ي،  ع��ب��ي��د 
عمر الزعبي القائم باأعمال رئي�س هيئة 
الأوراق املالية الأردنية، ثم كلمة الأمني 

العام األقاها جليل طريف.
جمل�س  ا���س��ت��ع��را���س  الج��ت��م��اع  وت�سمن 
ا�ستكمال  ب��خ�����س��و���س  م���ذك���رة  الحت�����اد 
القواعد  ب��ت��ح�����س��ري  امل��ت��ع��ل��ق��ة  الأع����م����ال 
ال��ع��ام��ة ال���س��رت���س��ادي��ة التي  وامل����ب����ادئ 
ت�سمنتها اخلطة ال�سرتاتيجية لالحتاد 
– 2020 من خالل   2016 ل��الأع��وام 

جهود فرق العمل بالتن�سيق والتعاون مع 
وذل���ك بهدف  ل��الحت��اد،  العامة  الأم��ان��ة 
القواعد  ل��ه��ذه  ال��رج��وع  عملية  ت�سهيل 
اأع�ساء  قبل  من  ال�سرت�سادية  وامل��ب��ادئ 

الحتاد واجلهات الأخرى املهتمة.
العامة  الأمانة  تكليف  املجل�س  قرر  كما 
الحتاد  اأع�ساء  مع  بالتوا�سل  لالحتاد 
لتوقيع ن�سخ اأ�سلية من مذكرة التفاهم 
متعددة الأط��راف بني الهيئات الأع�ساء 
ب����الحت����اد ب���اأ����س���رع وق����ت مم��ك��ن واإب�����الغ 
اأع�����س��اء الحت���اد ب��ذل��ك، وذل���ك يف �سوء 
قرار املجل�س باملوافقة على ن�س املذكرة 
غالبية  وا�ستكمال  واعتمادها،  النهائية 
الر�سمية  ل���الإج���راءات  الحت����اد  اأع�����س��اء 
الالزمة لديهم، وكذلك اإبداء جاهزيتهم 
ب�سكلها  التفاهم  م��ذك��رة  على  للتوقيع 

النهائي.
واأثنى املجل�س على اجلهود املبذولة ب�ساأن 
اإعداد قامو�س امل�سطلحات املالية الأكرث 
باللغات العربية والإجنليزية  ا�ستخداماً 
تنظيم  جل��ن��ة  ج��ه��ود  وع��ل��ى  والفرن�سية 
باجلزائر  ومراقبتها  البور�سة  عمليات 
الفرن�سية  ال��ل��غ��ة  ب��اإ���س��اف��ة  ق��ام��ت  ال��ت��ي 
املوقع  على  ن�سره  اإع���ادة  ومت  للقامو�س 

الإل������ك������رتوين ل����الحت����اد وم����واق����ع عدد 
م��ن اأع�����س��اء الحت���اد واجل��ه��ات الأخرى 

املهتمة.
وواف������ق امل��ج��ل�����س ع��ل��ى م���ق���رتح الأم���ان���ة 
اإمكانية  ب�����س��اأن درا���س��ة  ال��ع��ام��ة ل��الحت��اد 
مهنية  �سهادة  متخ�س�س  دب��ل��وم  اعتماد 
حول الرقابة لدى هيئات الأوراق املالية 
الأكادميية  اجلهات  بع�س  مع  بالتعاون 
ودولياً،  حم��ل��ي��اً  املتخ�س�سة  وال��ع��ل��م��ي��ة 
الرقابة  بهيئات  العاملني  تاأهيل  بهدف 
وكذلك  ومتخ�س�سة،  حمددة  مبوا�سيع 
دولية  مهنية  ���س��ه��ادات  ع��ل��ى  احل�����س��ول 
رفيعة امل�ستوى، مما ي�سهم يف رفع كفاءة 
العربية  املالية  الأوراق  بهيئات  العاملني 
مذكرة  ن�س  على  املجل�س  واف���ق  كما   ..
العربية،  البور�سات  احت��اد  مع  التفاهم 
ال���ت���ي قدمها  ال��ت��ع��دي��الت  اإدخ������ال  ب��ع��د 

اأع�ساء الحتاد عليها.
عدداً  الج��ت��م��اع  خ��الل  املجل�س  ون��اق�����س 
من البنود الأخرى املدرجة على م�سروع 
الأعمال وق��رر اعتماده، كما قرر  ج��دول 
للعام  ال�سنوي  التقرير  اعتماد  املجل�س 
باأهم  ع��ل��م��ا  امل��ج��ل�����س  واأح���ي���ط   ،2019
الإجن�������ازات ال��ت��ي حت��ق��ق��ت خ���الل العام 

ال��راب��ع وب��داي��ة ال��ع��ام اخل��ام�����س للخطة 
كما   ،2020-2016 ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
العامة  الأم��ان��ة  مبذكرة  املجل�س  اأحيط 
ح���ول ق��ب��ول ع�����س��وي��ة ه��ي��ئ��ة ���س��وق املال 
املجل�س  ق�����رر  ك���م���ا  ب�����الحت�����اد،  ال��ل��ي��ب��ي 
 3 مل��دة  لالحتاد  العام  لالأمني  التجديد 
�سنوات بعد اأن اأثنى املجل�س على اجلهود 
التي قام بها الأمني العام منذ ان�سمامه 

لالحتاد.
مدققي  تقرير  على  املجل�س  �سادق  كما 
املدققة  اخلتامية  واحل�سابات  احل�سابات 
وا�ستعر�س   ،2019 امل���ال���ي���ة  ل��ل�����س��ن��ة 
م��ذك��رة الأم��ان��ة ال��ع��ام��ة ل��الحت��اد ب�ساأن 
اخ��ت��ي��ار م��دق��ق��ي ح�����س��اب��ات الحت����اد، ومت 
اختيار اإحدى ال�سركات لتدقيق ح�سابات 
الحتاد لالأعوام الثالثة القادمة 2020 
و2021 و2022، كذلك ناق�س املجل�س 
مذكرة بخ�سو�س تعديل اأنظمة الحتاد 
املادة  وت��ع��دي��ل  الحت����اد  مب��ال��ي��ة  املتعلقة 
17 من النظام الأ�سا�سي، وكلف الأمانة 
اأع�ساء  م��ع  بالتوا�سل  ل��الحت��اد  العامة 
الحتاد واإجراء التعديالت الالزمة بهذا 

ال�ساأن قبل نهاية العام احلايل.
ب�ساأن خطة العمل  واأحيط املجل�س علماً 
امل��ق��رتح��ة وب��رن��ام��ج ع��م��ل الحت����اد لعام 
التدريبية  اخل���ط���ة  وك���ذل���ك   ،2020
املجل�س  اأخ��ذ  كما  نف�سه،  للعام  لالحتاد 
ب�����س��اأن اإج��������راءات اإع������داد اخلطة  ع��ل��م��اً 
ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة اجل�����دي�����دة ل���الحت���اد 
وكلف   ،2025-2021 ل������الأع������وام 
الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة وف���ري���ق ال��ع��م��ل املعني 
اأع�ساء  ب��ال��ت��وا���س��ل م��ع  ب���اإع���داد اخل��ط��ة 
التقديرية  امل���وازن���ة  واع��ت��م��د  الحت�����اد، 
املجل�س  واطلع   ،2020 للعام  لالحتاد 
ع��ل��ى ال���درا����س���ة امل��ال��ي��ة ل���الحت���اد خالل 
تكليف  وق��رر  القادمة،  الثالث  ال�سنوات 
ما  اتخاذ  يف  بال�ستمرار  العامة  الأمانة 
يلزم لزيادة العتماد على موارد الحتاد، 
وخا�سة من الأن�سطة التدريبية .. واأكد 
املجل�س على قراره املتعلق بعقد اجتماعه 
ال�سنوي القادم للدورة اخلام�سة ع�سرة يف 
الرابع  واأعقب الجتماع   . ُعمان  �سلطنة 
 “ ن��دوة عمل عن تداعيات جائحة  ع�سر 

كورونا “ على الأ�سواق املالية .

درا�شة اعتماد دبلوم متخ�ش�س »�شهادة مهنية« حول الرقابة لدى هيئات الأوراق املالية
ت�شريع اإجراءات اإبرام مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بني الهيئات اأع�شاء الحتاد

من�شة بيئتي بالفجرية تنظم حما�شرة بعنوان »تر�شيد ال�شتهالك م�شوؤولية وطنية«
•• الفجرية-الفجر:

جلمعية  التابعة  بيئتي  من�سة  نظمت 
الفجرية الجتماعية الثقافية حما�سرة 
“تر�سيد  ب����ع����ن����وان  “افرتا�سية” 
قدمها  وطنية”  م�سوؤولية  ال�ستهالك 
���س��ع��ادة ن��ا���س��ر حم��م��د ال��ي��م��اح��ي ع�سو 
واأدارتها  الحت�����ادي،  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����س 
�سعادة  بح�سور  امل���وح،  ناعمة  املهند�سة 
اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ال��ظ��ن��ح��اين  خ��ال��د 

اجلمعية.
عرب  اأقيمت  ال��ت��ي  املحا�سرة  وا�ستملت 
ال��ب��ث امل��ب��ا���س��ر حل�����س��اب اجل��م��ع��ي��ة على 
اأبرزها  ع���دة حم����اور  ع��ل��ى  ان�����س��ت��ج��رام، 
الأم�����ن  ي���ع���زز  ال����س���ت���ه���الك  “تر�سيد 
�سبيل  ال��ط��اق��ة  و”تر�سيد  الغذائي”، 
للحفاظ على بيئة م�ستدامة”، و”اأهمية 
ت��ر���س��ي��د امل��ي��اه يف احل��ف��اظ ع��ل��ى امل����وارد 

املائية يف ظل �سح امل�سادر املتجددة«.
املحا�سرة  اأن  امل����وح  ن��اع��م��ة  واأو����س���ح���ت 
تر�سيد  مب��ف��ه��وم  ال��ت��ع��ري��ف  اإىل  ه��دف��ت 
اأن����واع����ه، ون�سر  ال���س��ت��ه��الك مب��خ��ت��ل��ف 
التنمية  اأجل حتقيق  البيئي من  الوعي 
على  احل��ف��اظ  يف  وامل�ساهمة  امل�ستدامة 
البيئة، وتعزيز الأمن الغذائي والكتفاء 
ال��دول��ة وخا�سة يف الظروف  ال��ذات��ي يف 

الراهنة.
بدوره، اأو�سح نا�سر اليماحي اأن تر�سيد 
ولي�س  اجلميع  م�سوؤولية  ال���س��ت��ه��الك 
الدولة  اأن  اإىل  منوهاً  وحدها  احلكومة 
ال��ق��وان��ني وال��ل��وائ��ح وت��ع��م��ل على  ت�سع 

تر�سيد ال�ستهالك من خالل منظومة 
وطنية متكاملة ل تنف�سل عن بع�سها.. 
م�����س��ي��داً ب����دور ال���دول���ة يف ال��ت��ع��ام��ل مع 
ملف الأمن الغذائي ب�سكل متميز وذلك 
بالأمن  خا�سة  وزارة  اإن�ساء  خ��الل  م��ن 
ك���ب���رياً يف  ل��ع��ب��ت دوراً  ال��غ��ذائ��ي وال���ت���ي 
اأيام جائحة  توفري �سبل العي�س الكرمي 

“كورونا«.
و���س��دد ال��ي��م��اح��ي ع��ل��ى ���س��رورة تر�سيد 
ا���س��ت��ه��الك ال��ك��ه��رب��اء وامل���ي���اه م���ع تبني 
اإىل  منوهاً  ال�سليمة،  البيئية  املمار�سات 
وطنية  م�سوؤولية  يعترب  ال�ستهالك  اأن 

دولة  يف  امل�ستدامة  التنمية  حتقيق  واأن 
الم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة اأه���م ركائز 
زايد  ال�سيخ  اأ�س�سه  ال��ذي  الحت���اد  قيام 
بن �سلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه”، 
وال����ذي ك���ان ل��ه ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة وا�سحة 
لبناء الدولة وعلى نهجه �سارت القيادة 
ال��ر���س��ي��دة م���ن ب��ع��ده يف ت��ع��زي��ز الأم����ن 
ملواطني  اآمن  ل�سمان م�ستقبل  الغذائي 
انعك�س جلياً خالل جائحة  الدولة مما 
فرد  اأي  فيها  ي�سعر  التي مل  “كورونا” 
املواد  بنق�س  واملقيمني  امل��واط��ن��ني  م��ن 

الغذائية اأو الطبية.

اأ�سحاب  ر���س��ائ��ل  اأن  ال��ي��م��اح��ي  واأ����س���ار 
واملقيمني  للمواطنني  ال�سيوخ  ال�سمو 
ع���ل���ى اأر���������س ال�����دول�����ة خ������الل الأزم�������ة 
والتفاوؤل  الأم���ل  م�ساعر  حملت  وال��ت��ي 
وال��ط��م��اأن��ي��ن��ة وم��ن��ه��ا م��ا ذك����ره �ساحب 
اآل نهيان  ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
هي  هم”  “لت�سلون  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات 
الر�سالة التي بثت الطمئنان يف نفو�س 

�سعب الإمارات.
وتطرق اليماحي اإىل مو�سوع الحتبا�س 
احل��راري واآث��اره ال�سلبية على الت�سحر 

والبيئة واملجتمع داعياً اإىل �سرورة اإبراز 
القطاع  وموؤ�س�سات  واملجتمع  الفرد  دور 
احل���ك���وم���ي وامل������دين ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة على 
ال�ستهالك  تر�سيد  اأن  م��وؤك��داً  البيئة. 
مل ي��ع��د خ����ي����اراً ب���ل اأ����س���ب���ح ج������زءاً من 
الدولة  اأن  ك��م��ا  ال���دول���ة،  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
ب��دي��ل��ة مثل  ط���اق���ة  اإي����ج����اد  اإىل  ���س��ع��ت 
الطاقة ال�سم�سية وطاقة الرياح وقامت 
النووية  للطاقة  ب��راك��ة  حمطة  باإن�ساء 
ح��ي��ث ت�����س��اه��م ه���ذه ال��ب��دائ��ل يف تعزيز 
اأمننا احليوي مل�ستقبل دولة المارات يف 

الطاقة امل�ستدامة.
وعرج اليماحي على تر�سيد املياه م�سرياً 
اأن دول����ة الإم�������ارات ت��ع��ت��رب م���ن ال���دول 
ق��ل��ي��ل��ة الأم���ط���ار وم��ن��اخ��ه��ا ج����اف، وقد 
بديلة  م�سادر  ب��اإي��ج��اد  احلكومة  قامت 
غري الأمطار مثل حمطات حتلية املياه 
الدولة  تكفي  كبرية  كميات  تنتج  والتي 
م��ن اح��ت��ي��اج��ات امل��ي��اه ب�����س��ورة كاملة يف 
للمياه  ا�سرتاتيجي  وج��ود خم��زون  ظل 

حت�سباً لأي طارئ.
اليماحي  وج����ه  امل���ح���ا����س���رة  خ���ت���ام  ويف 
ال�سكر للقيادة الر�سيدة وتعاملها املبهر 
اأن  اإىل  منوهاً  “كورونا”،  جائحة  م��ع 
ك��ان لديها نق�س يف  ال���دول  الكثري م��ن 
الدواء والعالج ونق�س يف مراكز احلجر 
ال�سحي لكن دول��ة الإم���ارات وف��رت كل 
واملقيمني  للمواطنني  الحتياجات  هذه 
واملوؤ�س�سات  الأف��راد  داعياً  ال�سواء..  على 
تر�سيد  ث���ق���اف���ة  غ���ر����س  ������س�����رورة  اإىل 

ال�ستهالك يف الأ�سرة واملجتمع. 

جل�شة ثانية افرتا�شية للقمة العاملية لالقت�شاد الإ�شالمي يوم 14 يوليو
•• دبي-وام:

القت�ساد  ل��ت��ط��وي��ر  دب����ي  م���رك���ز  ي��ع��ق��د 
الإ���س��الم��ي، ب��ال��ت��ع��اون م��ع غ��رف��ة جتارة 
وب�سراكة  دبي”  “غرفة  دب���ي  و���س��ن��اع��ة 
اجلل�سة  “رفينيتيف”،  مع  ا�سرتاتيجية 
الندوات الفرتا�سية  �سل�سلة  الثانية من 
يوم  الإ�سالمي  لالقت�ساد  العاملية  للقمة 

14 يوليو احلايل.

الدين  رفيع  يديرها  التي  القمة  وتقدم 
التنفيذي  وال��رئ��ي�����س  امل��وؤ���س�����س  ���س��ي��ك��وه، 
ل�����س��رك��ة دي���ن���ار ���س��ت��ان��دارد، حت���ت عنوان 
اجلديد  الطبيعي  الو�سع  �سيكون  “ماذا 
م�ستقبلية  روؤي����ة   .. احلالل؟”  ل��ق��ط��اع 
ا�سطرابات  ���س��وء  يف  احل�����الل،  ل��ق��ط��اع 
�سال�سل التوريد ب�سبب الإجراءات املتخذة 

ا�ستجابة لوباء فريو�س كورونا.
وت�ست�سيف اجلل�سة، املقرر عقدها ال�ساعة 

اجلل�سة يف �سوء تداعيات التف�سي العاملي 
 ،”19 “كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ل��وب��اء 
بعدما اتخذت اأغلب دول العامل اإجراءات 
اإغالق عام �سارمة فيما يتعلق بالتحركات 
بهدف  احل���دود،  ع��رب  والتنقل  الداخلية 
اأنه  يذكر  ال��وب��اء.  انت�سار  م��ن  التخفيف 
ال�سيخ  �سمو  م��ن  بتوجيهات  م��وؤخ��راً  مت 
اآل مكتوم،  ب��ن را���س��د  ح��م��دان ب��ن حممد 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل 

12 ظهرا “بتوقيت الإمارات “، الدكتورة 
العام  الأم�������ني  ال����ع����ام����ري،  ف�����رج  رح������اب 
للمنتدى الدويل لهيئات اعتماد احلالل 
مدير  اأح���د،  ن�ساأت  واأ���س��م��اء   ،»IHAF«
املجل�س  يف  احل���الل  ���س��وق  ت��ط��وي��ر  ق�سم 
الوليات  يف  والتغذية  للغذاء  الإ�سالمي 
املتحدة، والربوفي�سور اإر �سوكو�سو، املدير 
املنتجات  ل�سمان  املنظمة  للوكالة  العام 
احلالل يف اإندوني�سيا. وياأتي انعقاد هذه 

لإم���ارة دب��ي وامل�����س��رف ال��ع��ام على مبادرة 
الإ�سالمي”  الق��ت�����س��اد  ع��ا���س��م��ة  “دبي 
امل��وع��د اجل��دي��د للدورة  .. الإع����الن ع��ن 
لالقت�ساد  العاملية  القمة  م��ن  اخلام�سة 
الإ�سالمي 2021، والتي �ستنعقد يومي 
فعاليات  �سمن   ،2021 نوفمرب   2 1و 
اإك�سبو دب��ي، احل��دث العاملي الأب��رز الذي 
ت�����س��ت�����س��ي��ف��ه م��ن��ط��ق��ة ال�������س���رق الأو����س���ط 

واأفريقيا وجنوب اآ�سيا للمرة الأوىل.
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»موانئ دبي« تطلق »مكتب الوكيل املالحي« 
لتنظيم قطاع القوارب اخل�شبية

•• دبي-وام:

الوكيل  “مكتب  بدبي  احلرة  واملنطقة  واجلمارك  املوانئ  موؤ�س�سة  اأطلقت 
بالتعاون مع �سلطة مدينة دبي املالحية ليتوىل الإ�سراف على  املالحي” 
ال�سفن اخل�سبية وتنظيم جميع العمليات املتعلقة بها خالل فرتة تواجدها 
التجارة  بيئة  لتطوير  املتوا�سل  �سعيها  �سمن  وذل��ك  دب��ي  اإم���ارة  مياه  يف 
قطاعات  خمتلف  ي�ستقطب  اإقليميا  مركزا  وجعلها  الإم���ارة  يف  والأع��م��ال 
التجارة يف الدول املجاورة. وتعد اإمارة دبي وجهة للقوارب اخل�سبية التي 
يف  عديدة  دول  من  لها  التجارية  وال�سلع  الب�سائع  اأن���واع  خمتلف  حتمل 
التي تنقلها  ال�سلع  اأفريقيا ويزيد مقدار  الأو�سط و�سمال  ال�سرق  منطقة 
رئي�س  �سليم  بن  �سلطان  وق��ال  �سنويا.  األ��ف طن   720 القوارب على  تلك 
احلرة  املنطقة  �سلطة  ورئي�س  احلرة  واملنطقة  واجلمارك  املوانئ  موؤ�س�سة 
جلبل علي.. اإن مهام مكتب الوكيل املالحي لن تقت�سر على متابعة املعامالت 
وحت�سيل الر�سوم بل اإن مهمته بالدرجة الأ�سا�س هي تطوير قطاع التجارة 
والقرارات  الت�سريعات  اق��رتاح  خ��الل  من  اخل�سبية  ال�سفن  عرب  القائمة 
وتطويرها  اخل�سبية  ال�سفن  عمليات  تنظيم  �ساأنها  من  التي  التنظيمية 
مبا  الذكية  والتجارة  الإلكرتونية  اخلدمات  تبني  اإىل  تدريجيا  لتتحول 
عن  م�سوؤول  املكتب  اأن  اىل  لفتا  امل��ع��ام��الت..  تخلي�س  وت��رية  م��ن  ي�سرع 
رعاية م�سالح تلك القوارب والتاأكد من �سالمة وحماية البحارة العاملني 
اأن��ه منذ  اإم��ارة دب��ي. واأو���س��ح  عليها و�سمان حقوقهم خ��الل تواجدهم يف 
الأي��ام الأوىل لن�ساأة دبي كان للقوارب اخل�سبية ح�سورها املميز يف جتارة 
دبي ففيها طاف اآباوؤنا واأجدادنا العامل وعليها حملوا ال�سلع والغذاء وكافة 
موارد احلياة اإىل الإمارة غري اأن بريق �سفن ال�سحن العمالقة �سغل النا�س 

عن الهتمام بقطاع ال�سفن اخل�سبية 
ودوره����ا ال��ه��ام يف ال��ت��ج��ارة.. م�سريا 
واجلمارك  امل��وان��ئ  موؤ�س�سة  اأن  اىل 
بتعزيز  ال��ي��وم  تقوم  احل��رة  واملنطقة 
ه����ذا ال��ق��ط��اع ع���رب ت��اأ���س��ي�����س مكتب 
الوكيل املالحي الذي �سيتوىل القيام 
بكافة متطلبات دخول وخروج ال�سفن 
المارة  مياه  اخل�سبية وطاقمها من 
بهم لدى  املتعلقة  الإج��راءات  واإنهاء 
الدوائر احلكومية املعنية اإ�سافة اإىل 
حماية حقوق مالك ال�سفن املحليني 
اخلارجيني  للمالك  ال�سفن  ورعاية 
ب��ح��ي��ث ي���ك���ون ل��دي��ه��م ج��م��ي��ع��ا جهة 
لرعاية  م��ع��ه��ا  ي��ت��وا���س��ل��ون  واح������دة 

�سوؤونهم وال�ستجابة لكل ما ميكن اأن 
ي�سهل من ممار�ستهم للتجارة يف اإمارة دبي. ويعترب مكتب الوكيل املالحي 
امل�سوؤول ح�سريا عن التعامل مع املراكب اخل�سبية خالل تواجدها يف مياه 
للجهات  امل�ستحقة  والنفقات  والأج��ور  الر�سوم  با�ستالم  للقيام  دبي  اإم��ارة 
احلكومية املعنية من مالكي ال�سفن اخل�سبية اأو م�سغليها ودفعها للجهات 
ر�سو  فرتة  اأثناء  البحارة  اأعمال  كافة  ومراقبة  عنهم  نيابة  لها  امل�ستحقة 
املكتب  �سيقوم  كما  مغادرتها.  وحتى  وامل��راف��ئ  املوانئ  يف  اخل�سبية  ال�سفن 
بالتن�سيق مع اجلهات احلكومية املعنية يف كل ما يتعلق بجوانب ال�سالمة 
البحرية لل�سفن اخل�سبية مبا ي�سمل التن�سيق يف حالت احلوادث البحرية 

اأو اأي اأمور طارئة.

من�شات فنزويال النفطية 
م�شلولة لعجزها عن بيع انتاجها 

•• كراكا�س-اأ ف ب

بيع  ع��ن  لعجزها  ال��ت��ام  ال�سلل  م��ن  فنزويال  يف  النفطية  املن�سات  ت��ع��اين 
النفطي  القطاع  وانهيار  الأمريكية  العقوبات  ب�سبب  اخل��ام  من  انتاجها 
خ�سو�سا، على ما تفيد �سركة “بايكر هيوز«. ومل ت�سهد املن�سات النفطية 
ل�ستخراج اخلام اأي ن�ساط خالل حزيران يونيو يف مقابل عمل 22 منها 

خالل الفرتة نف�سها من العام املا�سي واأكرث من مئة العام 1998.
يف  ج��دا  كبريا  تراجعا  “ت�سهد  لكنها  النفط  على  كثريا  فنزويال  وتعتمد 
حقولها )النفطية ( )...( والآن مل تعد جتد من ي�سرتي نفطها اأو مكانا 
على ما يو�سح لوكالة فران�س بر�س اخلبري النفطي وال�ستاذ  لتخزينه” 
م�ست�سار  بوتييا  ميندو�سا  كارلو�س  ويوؤيد  اوليفريو�س.  لوي�س  اجلامعي 
لوكالة  ويقول  املوقف.  هذا  النفط  جمال  يف  الفنزويلي  املركزي  امل�سرف 
فران�س بر�س “باتت املخزونات يف م�ستواها الأق�سى ول ميكن تاليا ت�سغيل 
عن  ال�سفن  عجز  ب�سبب  التخزين  اأم��اك��ن  انتفاء  فمع   )...( النفط  اآب���ار 
الإبحار، ت�سل احلركة«. وتراجع انتاج النفط الفنزويلي وهو م�سدر ثروات 
منذ  ت�سجل  مل  م�ستويات  اإىل  مايو،  اأي��ار  يف  طويلة،  لفرتة  للبالد  كبرية 
قرابة الثمانني عاما ما يفاقم من الأزمة القت�سادية املخيفة التي يعاين 
ثانوية”  “م�سادر  اإىل  وبال�ستناد  اجلنوبي.  الأم��ريك��ي  البلد  ه��ذا  منها 
للنفط  امل�����س��درة  ال��ب��ل��دان  اأ���س��ارت منظمة  الإط����ار،  ه��ذا  تعترب مرجعا يف 
)اأوبك( يف تقريرها ال�سهري الأربعاء اإىل اأن فنزويال �سخت يوميا يف اأيار 
مايو اأقل ب54 األف برميل مما كان عليه انتاجها يف ني�سان اأبريل ليرتاجع 

املجموع اإىل 570 األف برميل يوميا.

اكت�شاف مناجم بحرية
 لأك�شيد الر�شا�س يف املك�شيك 

•• مك�شيكو-اأ ف ب

الر�سا�س  لأك�سيد  بحرية  مناجم  اكت�ساف  مك�سيكي  اأبحاث  مركز  اأعلن 
)املُغرة( يف مغاور حتت مياه البحر يف جنوب �سرق البالد، تعود اإىل حواىل 
12 األف �سنة وُتعترَربرَ تالياً الأقدم يف القارة الأمريكية. واأو�سح بيان ملركز 
ا�ستك�ساف املوقع  اأبحاث نظام اخل��زان اجل��ويف، وهي منظمة خا�سة تولت 
يف خليج يوكاتان، اأن الآثار التي ُعرث عليها تعود اإىل اأقدم مناجم لك�سيد 
هذه  اإىل  الو�سول  ��نرَ  واأم��كرَ اليوم.  حتى  اأمريكا”  يف  “معروفة  الر�سا�س 
املغاور التي كانت يف ما م�سى م�ساحات جافة، من خالل مداخلها الواقعة 
على �سواطىء البحر الكاريبي املك�سيكية التي جتتذب ماليني ال�سياح من 
خمتلف اأنحاء العامل. وا�سطر غّطا�سو مركز اأبحاث نظام اخلزان اجلويف 
اإىل ال�سباحة م�سافة كيلومرتات عدة عرب مغاور وممرات ل يتعدى عر�سها 
اأحياناً ال�سبعني �سنتيمرتاً. ولحظوا اأن تعديالت ا�سطناعية اأدخلت على 
هذه املغاور واملمرات، مما يعني اأن هذه الأماكن الواقعة حتت الأر�س كانت 

ماأهولة قبل اأكرث من ع�سرة اآلف �سنة.

بف�ضل الدعم املتكامل للتجارة الإلكرتونية وامل�ضاريع الرقمية النا�ضئة

% منو »رخ�س تاجر« ال�شادرة خالل الن�شف الأول من 2020 اقت�شادية دبي: 83 

•• دبي-وام:

“دبي  ب��دب��ي  ال��ت��ج��اري  والت�سويق  ال�سياحة  دائ���رة  ع��ق��دت 
لل�سياحة” جل�سة افرتا�سية مع �سركائها لإطالعهم على 
ترتيبات املدينة للرتحيب ب�سيوفها من ال�سّياح اعتباراً من 
ملرحلة  العمل  ا�سرتاتيجيات  وكذلك  املقبل،  الثالثاء  يوم 
والروؤية  “كوفيد-19”،  امل�ستجد  كورونا  جائحة  بعد  ما 
دبي  مكانة  لتاأكيد  امل�سرتكة  اجل��ه��ود  تعزيز  اإىل  الرامية 
تطبقه  مبا  العامل  م�ستوى  على  الآمنة  الوجهات  كاإحدى 
وقائية  احتياطات  من  تفر�سه  وما  احرتازية  تدابري  من 
ت�سمن �سالمة جميع �سكانها وزوارها يف كافة الأوقات. جاء 
تنظيم اجلل�سة الفرتا�سية يف اإطار اللقاءات الدورية التي 
على تنظيمها مع �سركائها بني  لل�سياحة”  “دبي  حتر�س 
احلني والآخر ل�سيما خالل هذه الفرتة التي عملت فيها 
املعنية  الأط���راف  كافة  مع  التوا�سل  تكثيف  على  ال��دائ��رة 
التدريجية  ال��ع��ودة  خ��ط��وات  للمناق�سة  ال�سياحة  بقطاع 
تخطي  ومتطلبات  دب��ي،  يف  والتجاري  ال�سياحي  للن�ساط 
على  بظاللها  األ��ق��ت  التي  الراهنة  العاملية  الأزم���ة  تبعات 
ومن  ال��ع��امل  دول  لأغ��ل��ب  القت�سادية  ال��ق��ط��اع��ات  معظم 
التي  الإج�����راءات  ج���راء  وال�سفر،  ال�سياحة  اأن�سطة  بينها 
واملطارات  للحدود  اإغ���الق  م��ن  ال��ع��امل  حكومات  فر�ستها 

هالل  �سعادة  وت��راأ���س  الدولية.  اجلوية  للرحالت  وتعليق 
والت�سويق  ال�����س��ي��اح��ة  ل���دائ���رة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  امل����ري،  �سعيد 
الفرتا�سية  اجلل�سة  لل�سياحة”  “دبي  ب��دب��ي  ال��ت��ج��اري 
التنفيذيني  وامل��دراء  امل�سوؤولني  2000 من  نحو  بح�سور 
لأبرز ال�سركات العاملة يف قطاعات خمتلفة منها الطريان، 
التجزئة  جتارة  جانب  اإىل  وال�سيافة،  وال�سفر،  وال�سياحة 
وا�ستعر�س  دب��ي.  يف  وجهاتها  واأه��م  الرتفيهية  والأن�سطة 
���س��ع��ادت��ه ال���س��رتات��ي��ج��ي��ات واخل���ط���ط ال��ت��ي ت�����س��ت��ع��د دبي 
دول  م��ن  اإليها  القادمني  بال�سياح  للرتحيب  خاللها  م��ن 
ال�سوء  ت�سليط  مع  مطاراتها،  وفتحت  ن�ساطها  ا�ستاأنفت 
“كوفيد- تاأثري  ج��راء  وعامليا  حمليا  الراهن  الو�سع  على 
�سوق  توجهات  جانب  اإىل  القطاعات،  خمتلف  على   ”19
التي  الت�سويقية  واملبادرات واحلمالت  امل�ستقبل،  ال�سفر يف 
يف عدد من الأ�سواق الإقليمية  “دبي لل�سياحة”  تقوم بها 
الأعمال، وكذلك  ا�ست�سافة فعاليات  والعاملية، عالوة على 
ال�سيف  اأج��ن��دة  النقا�س  ت��ن��اول  كما  ال��داخ��ل��ي��ة،  ال�سياحة 
دبي  تقومي  مظلة  حتت  تندرج  فعاليات  من  تت�سمنه  وم��ا 
ال�سنوي لقطاع التجزئة. وقال �سعادة املري.. “ بتوجيهات 
نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
رع��اه اهلل  ال��وزراء حاكم دبي  الدولة رئي�س جمل�س  رئي�س 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  ومبتابعة   ،

مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي ، مت تطوير 
والتي  كوفيد-19  ملكافحة  فّعالة  ا�سرتاتيجية  وتطبيق 
يف  وال�سيوف  واملقيمني  املواطنني  و�سالمة  �سحة  و�سعت 
مقدمة الأولويات. ومع جناح املرحلة الأوىل يف التعامل مع 
هذه الأزمة العاملية، فاإننا منر حالياً باملرحلة الثانية وهي 
اإعادة فتح الأن�سطة ال�سياحية والتجارية، ول �سك اأن كافة 
تبعث  دب��ي  اتخذتها حكومة  التي  الح��رتازي��ة  الإج����راءات 
على الثقة وتبث الطماأنينة يف نفو�س �سكان وزوار الإمارة، 
التي ت�ستعد للرتحيب بال�سياح ابتداء من يوم ال�سابع من 
نقطة حتول  �سيكون  ال��ذي  ال��ت��اري��خ  ذل��ك  اجل���اري،  يوليو 
اأخرى  وخطوة  ال�سياحة،  قطاع  زخ��م  ل�ستعادة  وان��ط��الق 
نقطعها يف الطريق ال�سحيح للو�سول اإىل املرحلة الثالثة 
اجلهود  “ �ساهمت  �سعادته  واأ���س��اف  ال��ت��ام«.  التعايف  وه��ي 
العام  القطاعني  ب��ني  وال��ب��ّن��اء  املثمر  وال��ت��ع��اون  امل�سرتكة، 
ال�سحية يف  الدائم مع اجلهات  التوا�سل  واأي�سا  واخلا�س 
الدولة يف اإدارة هذه الأزمة بكفاءة عالية، وهو ما �ساهم يف 
متكننا من حتقيق تطور ملحوظ يف ا�سرتاتيجيتنا املمتدة 
على ث��الث م��راح��ل، وال��ت��ي اأث��م��رت يف ال��و���س��ول اإىل هذه 
وال�سياحية مبا  التجارية  الأن�سطة  اإع��ادة فتح  املرحلة من 
فيها ال�سيافة والرتفيه، بالإ�سافة اإىل قطاع الطريان مع 
ا�ستئناف ناقالتنا الوطنية الرائدة رحالتها اجلوية لعدد 

الفرتة  يف  منها  املزيد  لإ�سافة  وا�ستعدادها  الوجهات  من 
املقبلة. كما كان نهج العمل املرحلي والتن�سيق امل�ستمر بني 
خمتلف الأطراف يف بداية التعامل مع الأزمة، من العوامل 
امل��ه��م��ة ال��ت��ي ���س��اه��م��ت يف ه���ذا ال��ن��ج��اح، وحت��ق��ي��ق التقدم 
باأنها  دب��ي  اإىل  بال�سفر  الراغبني  طماأنة  واأي�سا  املطلوب، 
اإحدى اأكرث الوجهات اأمانا يف العامل«. ومت خالل اجلل�سة 
الفرتا�سية ت�سليط ال�سوء على الإجراءات الوقائية التي 
نفذتها دولة الإمارات ، والتي عززت من مكانتها كواحدة 
اأم��ان��ا و���س��الم��ة، حيث مت ت�سنيفها يف  ال���دول  اأك���رث  م��ن 
املرتبة ال�ثالثة على م�ستوى العامل يف اإجمايل فحو�سات 
كورونا لكل مليون من ال�سكان، وكذلك الثالثة يف ا�ستبيان 
للجائحة.  احلكومات  ا�ستجابة  الر�سا حول مدى  تقييم 
ويتطلع قطاع ال�سياحة يف دبي للم�ستقبل بتفاوؤل يف ظل 
ذلك  يف  مبا  الإيجابية  وامل��وؤ���س��رات  العوامل  بع�س  وج��ود 
املفرو�سة على  القيود  ورفع  اإع��ادة فتح احل��دود تدريجياً 
ال�سفر يف عدد من الدول، بالإ�سافة اإىل ا�ستئناف رحالت 
الركاب من قبل الناقالت الوطنية مثل طريان الإمارات، 
التي �ست�سري رحالت اإىل اأكرث من 50 وجهة هذا ال�سهر، 
التي ا�ستاأنفت رحالتها اإىل عدة  وكذلك “فالي دبي” ، 
اأن دبي ل تزال يف  اأظهرت حمركات البحث  وجهات  كما 

�سدارة اهتمامات امل�سافرين .

ي�ضتهدف 100 طالب ويهدف اإىل بث روح ريادة الأعمال بني ال�ضباب

�شندوق خليفة لتطوير امل�شاريع يطلق املخيم ال�شيفي لريادة الأعمال فين�شوري�شت
•• اأبوظبي-الفجر: 

لتطوير  خ���ل���ي���ف���ة  ������س�����ن�����دوق  اأع������ل������ن 
اإط������الق خم��ي��م �سندوق  ع���ن  امل�����س��اري��ع 
خ��ل��ي��ف��ة ال�����س��ي��ف��ي ل����ري����ادة الأع����م����ال “ 
ي�ستهدف  ال���ذي  ام�����س،  فين�سوري�ست”، 
الإم��ارات��ي��ني واملقيمني  ال�����س��ب��اب  مت��ك��ني 
�سمن الفئة العمرية ما بني 10 اإىل 14 
مهارات  لإك�سابهم  ع��ام��ا   18 اىل  و14 
ريادية ا�سا�سية وتنمية قدراتهم الفردية 
ال��ت��ج��اري��ة مبا  امل�����س��اري��ع  م��ع  التعامل  يف 
الأعمال  تاأ�سي�س  متطلبات  اأه��م  ذل��ك  يف 
ال����ت����ج����اري����ة، وم������ه������ارات ال���ت���ع���ام���ل مع 
الثقافة  وت��ع��زي��ز  ال��ت��ج��اري��ة،  ال��ت��ح��دي��ات 
اأهمية  ف��ي��ه  ت������زداد  ����س���وق  يف  ال��رق��م��ي��ة 

التكنولوجيا ب�سكل مت�سارع.
ويعد املخيم الذي �سيقام عن بعد اإحدى 
التي  النوعية  خليفة  �سندوق  م��ب��ادرات 
الأعمال  ري���ادة  ثقافة  تعزيز  اىل  تهدف 
لدى خمتلف فئات املجتمع حيث �ستطلق 
الأوىل من  فعالياته �سمن جمموعتني، 
5 اإىل 27 يوليو، والثانية من 5 اإىل 20 
اأغ�سط�س للطالب الإماراتيني واملقيمني 
الذين ترتاوح اأعمارهم بني 10 اإىل 14 
و14 اىل 18عاما، مب�ساركة نحو 100 

طالب . 
�سي�سارك  الف��ت��ت��اح��ي،  الأ���س��ب��وع  وخ���الل 
ال���ط���الب يف ���س��ف��وف اف��رتا���س��ي��ة حول 

الأفكار  الأع��م��ال وجت�سيد  ري���ادة  م��ب��ادئ 
ال���ري���ادي���ة، ث���م ي��ن��ت��ق��ل��ون ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 
اأ�ساليب الت�سميم وتطوير مناذج  درو�س 
الأع���م���ال، مب��ا يف ذل���ك درا����س���ات احلالة 

لعدد من ال�سركات العاملية الناجحة. 
كيفية  ل�ستك�ساف  ف��رق  تكوين  و�سيتم 
اإطالق وتطوير الأفكار املجدية والقابلة 
للتطبيق، واإجراء اأبحاث ال�سوق، وتطوير 
�سيتدرب  كما  منوذجية،  خدمة  اأو  منتج 
اإىل حت�سني  ال�سعي  كيفية  على  الطالب 
بناًء  اأعمالهم  من��وذج  وتطوير  اأف��ك��اره��م 

على طريقة تفاعل ال�سوق معها. 
الطالب  �سين�سم  الثاين  الأ�سبوع  يف  اأما 
وتنفيذها،  امل�����س��اري��ع  اإدارة  يف  ل���درو����س 
اأ���س��ا���س��ي��ات خطط  ت��ع��ّل��م  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
اإطالق امل�ساريع مع تعلم ا�سا�سيات و�سع 
للمبيعات  �ساملة  ا�سرتاتيجية  وتطوير 
وال��ت�����س��وي��ق وت��و���س��ي��ع ن���ط���اق الأع���م���ال. 
و�سيختتم خميم �سندوق خليفة ال�سيفي 
لريادة الأعمال “فين�سوري�ست” فعالياته 
بتقدمي الطالب لأفكارهم التجارية امام 
جلنة من ممثلي ال�سندوق ورّواد الأعمال 
الذين لديهم خربة مبا�سرة يف العمل مع 

�سندوق خليفة لتقييم تلك الأفكار.
التنفيذي  املدير  العامري،  مبارك  وقال 
ل�سندوق  والت�سال  ال�سراكات  اإدارة  يف 
“باعتبارنا  امل�����س��اري��ع:  لتطوير  خليفة 
امل�ساريع  ل��ت��ط��وي��ر  ال����رائ����دة  امل��وؤ���س�����س��ة 

الهيئات  واإح����دى  واملتو�سطة  ال�سغرية 
احلكومية امل�سوؤولة ب�سكل مبا�سر عن بث 
ون�سر ثقافة ري��ادة الع��م��ال يف ال��دول��ة ، 
فاإننا نعمل على ن�سر ثقافة ريادة الأعمال 
وجعلها منهج ا�سا�سي لدى اجليل القادم 
من ال�سباب من خالل ال�ستثمار بكثافة 
والتعليم  ال��ت��م��ك��ني  ب���رام���ج  خم��ت��ل��ف  يف 
والتدريب والتطوير، ابتداًء من املراحل 
التاأ�سي�سية الأوىل مل�ساعدة  ال�سباب على 

التفكري يف م�ستقبلهم املهني وفهم عامل 
ريادة الأعمال يف  �سن مبكرة«.

لهذا  ننظر  “نحن  ال��ع��ام��ري:  واأ����س���اف 
�سيوا�سل  ال��ذي  اجليل  باعتباره  اجليل 
حتقيق النمو الهائل الذي ي�سجله قطاع 
دولة  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات 
الإم��ارات، مبا ينعك�س اإيجاباً على تنويع 
اقت�سادنا الوطني. ول ميكن حتقيق ذلك 
اإل من خالل رعاية املواهب ال�سابة اليوم 

جتارية  وط��اق��ات  ق���درات  اإىل  وحتويلها 
اأن مثل هذه  امل�ستقبل، موؤكدة  واع��دة يف 
يف  �ست�ساهم  املبتكرة  والربامج  امل��ب��ادرات 
عرب  اأك��رب،  ب�سكل  القطاع  حيوية  تعزيز 
ت��زوي��د ال�����س��ب��اب ب��دع��م وت��وج��ي��ه خرباء 
بالفر�س  وت��ع��ري��ف��ه��م  خ��ل��ي��ف��ة،  ���س��ن��دوق 
اخلا�س  القطاع  بها  يحفل  التي  الهائلة 
املالية  اأه��داف��ه��م  حتقيق  م��ن  لتمكينهم 

والتجارية يف امل�ستقبل«. 

خالل جل�ضة افرتا�ضية �ضارك فيها اأكرث من 2000 م�ضوؤول يف القطاع ال�ضياحي

»دبي لل�شياحة« تطلع �شركاءها على ا�شتعدادات املدينة للرتحيب ب�شيوفها بدءا من ال�شابع من يوليو
الإجراءات الوقائية املتبعة يف دبي ملكافحة كوفيد-19 َتك�ضب ثقة امل�ضافرين وتبث الطماأنينة يف نفو�ضهم

•• دبي-الفجر: 

اأظهر تقرير �سادر عن قطاع الت�سجيل 
اقت�سادية  يف  ال��ت��ج��اري  وال��رتخ��ي�����س 
املعنية  “تاجر”،  رخ�����س  ارت���ف���اع  دب���ي 
و�سائل  امل��دارة عرب  امل�ساريع  برتخي�س 
التوا�سل الجتماعي و�سبكة الإنرتنت، 
الأول من  ال��ن�����س��ف  خ���الل  وال�������س���ادرة 
%83، حيث مت  بن�سبة  اجل��اري  العام 
اإ�سدار 1947 رخ�سة خالل اأول �ستة 
 1064 2020 مقارنة مع  اأ�سهر من 
رخ�����س��ة ت��اج��ر ����س���ادرة خ���الل الن�سف 
امل��ا���س��ي، الأم���ر الذي  ال��ع��ام  الأول م��ن 
كوجهة  دبي  ت�سهده  ال��ذي  النمو  يوؤكد 
النا�سئة  ال��رق��م��ي��ة  ل��ل��م�����س��اري��ع  رائ�����دة 

واملتخ�س�سة بالتجارة الإلكرتونية. 
واأ�سار التقرير اإىل ارتفاع رخ�س تاجر 
 2020 ي��ون��ي��و  �سهر  خ���الل  ال�����س��ادرة 
اإ�����س����دار  مت  ح���ي���ث   163% ب��ن�����س��ب��ة 
 219 مع  مقارنًة  تاجر  رخ�سة   577
 .2019 يونيو  خ��الل  ���س��ادرة  رخ�سة 
ا�سرتاتيجية  التقرير ما توفره  ويوؤكد 
دب���ي ل��ل��ت��ج��ارة الإل��ك��رتون��ي��ة م��ن بيئة 
مثالية لتاأ�سي�س ومنو امل�ساريع املبتكرة 
التي  الواعدة  الفر�سة  من  وال�ستفادة 
التجارة  ق���ط���اع  يف  الإم��������ارة  ت���وف���ره���ا 
الإلكرتونية و�سائر القطاعات بو�سفها 
مركزاً دولياً مرموقاً لالأعمال وحا�سنة 

عاملياً لالبتكار وامل�ساريع الإبداعية.
تاجر،  رخ�سة  دب��ي  اقت�سادية  اأطلقت 
التي ت�سدر اإلكرتونياً، يف اإطار حر�سها 
الإلكرتونية  ال���ت���ج���ارة  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى 
جانب  اإىل  الإم���ارة،  اقت�ساد  وتناف�سية 
حت��ق��ي��ق روؤي�����ة احل��ك��وم��ة ال��ر���س��ي��دة يف 
ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي وب��ن��اء ال��وع��ي حول 
الأن�سطة  مزاولة  ت�سهل  التي  املن�سات 
التجارية. وقد جنحت اإمارة دبي جنحت 
املتطورة  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة  بنيتها  بف�سل 
ون�سبة الإقبال على ا�ستخدام الإنرتنت 
ال�سابقة  ال��ق��ل��ي��ل��ة  ال���ف���رتة  امل��ل��ح��وظ��ة 
ال���ذك���ي وحتويله  ال��ت��ح��ول  ت��ر���س��ي��خ  يف 
الثورة  ع����ززت  ح��ي��ث  ن���اج���ح،  ن��ه��ج  اإىل 

التجارة  اعتماد  من  الرابعة  ال�سناعية 
الإلكرتونية منوذجاً ا�ستثنائياً ملمار�سة 
اأن�سطة الأعمال.  وتركز اقت�سادية دبي 
على دعم امل�ساريع النا�سئة لل�سباب من 
وم�ساعدتهم  ال��ت��اج��ر  رخ�����س��ة  ح��ام��ل��ي 
اإلكرتونياً،  م��ن��ت��ج��ات��ه��م  ت�����س��وي��ق  ع��ل��ى 
العام  القطاعني  م��ع  بال�سراكة  وذل���ك 
واخلا�س وتوفري الت�سهيالت لهم، اإىل 
ق��ن��وات ج��دي��دة ع��رب تعزيز  جانب فتح 
الأمر  البيع  منافذ  ك��ربى  مع  التعاون 
الرامية  ا�سرتاتيجيتها  يعك�س  ال���ذي 
ودعم  الأع���م���ال  ���س��ه��ول��ة مم��ار���س��ة  اإىل 

القدرة التناف�سية التنموية لدبي.
لالأن�سطة يف  الإج���م���ايل  ال��ع��دد  وي��ب��ل��غ 

وي�سمح  ن�����س��اط،   382 ت��اج��ر  رخ�����س��ة 
للرخ�سة الواحدة احل�سول على ع�سرة 
�سمن  متنا�سقة  تكون  اأن  على  اأن�سطة 
جمموعة اأن�سطة. وركزت معظم اأن�سطة 
رخ�����س ت��اج��ر ال�����س��ادرة م��ن��ذ الإط���الق 
 2020 ي���ون���ي���و  ���س��ه��ر  ن���ه���اي���ة  وح���ت���ى 
لتطوير  التوجيه  خدمات  ن�ساط  على 
عرب  الت�سويق  خدمات  احلياة،  اأ�سلوب 
م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي، جممع 
تطوير  خدمات  الإل��ك��رتوين،  للتعامل 
الجتماعي،  ال��ت��وا���س��ل  م��واق��ع  واإدارة 
جت���������ارة ال�����ع�����ط�����ور وم�������س���ت���ح�������س���رات 
خدمات  الت�سويقية،  الإدارة  التجميل، 
ال�سبكة  مواقع  ت�سميم  امل�ساريع،  اإدارة 

خياطة  )الإن�������رتن�������ت(،  امل���ع���ل���وم���ات���ي���ة 
وجتارة  وتطريزها،  الن�سائية  املالب�س 
اأن  التقرير  واأو�سح  املالب�س اجلاهزة.  
ال�سادرة  تاجر  رخ�سة  اأن�سطة  معظم 
منذ الإط��الق وحتى نهاية �سهر يونيو 
“تقنية  جمموعة  على  رك��زت   2020
ن�ساط؛   17 ت�سم  وال��ت��ي  املعلومات” 
ت�سم  وال��ت��ي  واملو�سة”  “الأزياء  ث��م 
“خدمات  جمموعة  تليها  ن�ساط؛   33
وت�سم  اأخرى”  جت����اري����ة  ���س��خ�����س��ي��ة 
“اخلياطة  وجم��م��وع��ة  اأن�����س��ط��ة؛   13
ثالثة  وت�سم  والت�سميم”  الن�سائية 
“حت�سري  وجم�����م�����وع�����ة  اأن�����������س�����ط�����ة، 
ت�سمل  وال���ت���ي  اخلفيفة”  ال���وج���ب���ات 

“الو�ساطة  وجم���م���وع���ة  اأن�������س���ط���ة،   7
التجارية” وت�سم ن�ساطني، وجمموعة 
اأن�������س���ط���ة،   8 وت�������س���م  “احلفالت” 
وت�سم  اليدوية”  “امل�ساغل  وجمموعة 
13 ن�ساط، وجمموعة “الإلكرتونيات” 
وت�سم 17 ن�ساط، وجمموعة “تنظيم 
اأن�سطة.  خ��م�����س��ة  وت�����س��م  املعار�س” 
التابعة  امل��ج��م��وع��ات  اإج���م���ايل  وي�����س��ل 
جمموعة   82 اإىل  ت���اج���ر  ل��رخ�����س��ة 
من  دب��ي  اقت�سادية  وت��ه��دف  متنوعة. 
عملية  تنظيم  اإىل  تاجر  رخ�سة  خالل 
الإلكرتوين،  التجاري  العمل  ممار�سة 
واإيجاد من�سة لدعم وتطوير التجارة، 
ال��ت��ج��ار مبا�سرة.  م��ع  امل��ت��ع��ام��ل  ورب���ط 
وت�����س��م��ل ����س���واب���ط رخ�����س��ة ت���اج���ر اأن���ه 
ل مي��ك��ن ف��ت��ح حم���ل جت������اري، وميكن 
اإ����س���دار ت��اأ���س��رية ل 3 ع��م��ال ف��ق��ط اإذا 
 ،100% كان مالك الرخ�سة مواطن 
وح����ق ال���رج���وع ال���ق���ان���وين ي���ك���ون على 
ويتم  الرخ�سة.   �ساحب  نف�سه  ال��ف��رد 
“تاجر”  رخ���������س����ة  ع����ل����ى  احل���������س����ول 
املنزل  اإلكرتونياً يف دقائق معدودة من 
املوقع  الت�سجيل عرب  وذل��ك من خالل 
الإلكرتوين dedtrader.ae واتباع 
بيانات  ت�سجيل  خ���الل  م��ن  اخل��ط��وات 
الهوية الإماراتية، ومن ثم اختيار نوع 
الن�ساط، وحتديد ال�سم التجاري، وذكر 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  ح�سابات 
خ��الل��ه��ا عملية عر�س  م��ن  ت��ت��م  ال��ت��ي 

املنتجات واخلدمات.
رخ�سة  على  احل�سول  مميزات  وت�سم 
املن�ساأة،  بطاقة  اإ���س��دار  م��ن  ك��ل  ت��اج��ر 
البنكية،  ال��ت�����س��ه��ي��الت  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة 
البيع  م���ن���اف���ذ  يف  امل���ن���ت���ج���ات  ع����ر�����س 
ع��ل��ى ع�سوية  )ال�����س��رك��اء(، احل�����س��ول 
التجارية،  ل���الأن�������س���ط���ة  دب�����ي  غ����رف����ة 
اجلمركي  امل�ستورد  رمز  على  احل�سول 
ل��ت�����س��ه��ي��ل ال����س���ت���رياد وال��ت�����س��دي��ر عن 
طريق dubaitrade.ae، امل�ساركة 
العمل،  وامل��وؤمت��رات وور���س  املعار�س  يف 
املوؤقت،  التوظيف  �سركات  مع  التعاقد 

وتوفري م�ساحات للعمل )ال�سركاء(.
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العدد  12978 بتاريخ 2020/7/5
اإعالن بالن�صر

رقم )2020/3221(
املنذر : موؤ�س�سة ال�سعايل موتو للتجارة 

املنذر اليه : احلدوق للهند�سة البحرية - ذ م م 
املو�ضوع : الإنذار العديل رقم )2020/1/73147(

 48.735( بقيمة   153 رق��م  ال�سيك  قيمة  �سداد  و�سرعة  ب�سرورة  اليه  املنذر   / املنذر  ينذر 
امل�سحوب  دره��م فقط ل غري(  و�سبعمائة وخم�س وثالثون  الف  واربعون  دره��م( )ثمانية 
على بنك دبي الإ�سالمي يف مدة اق�ساها خم�سة ايام من تاريخ ن�سر هذا الإنذار واإل �سوف 
كافة  اليه حلفظ  امل��ن��ذر  قبل  ال��الزم��ة  القانونية  الإج����راءات  كافة  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  ي�سطر 
حقوقه القانونية مع حتمل املنذر اليه كافة التعوي�سات اجلابرة للعطل وال�سرر والفوائد 

القانونية عن املبالغ امل�ستحقة والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12978 بتاريخ 2020/7/5
تبليغ ب�صاأن اأعمال اخلربة احل�صابية 

�صادرة عن اخلبري احل�صابي
�صاكر فريد عبدالرحمن زينل

منطقة   - )اأباز  الثانية  �سدها  واملتنازع  م(  م  ذ  �س   - تكنولوجي  اي�ست  ميدل  )اأباز  الأوىل  �سدها  املتنازع  اىل 
حرة - راأ�س اخليمة( واملتنازع �سده الثالث )نيقول يفي�س ات�س �ستاندايرت( 

جتاري  خربة  تعيني  نزاع   2020/193 رقم  الدعوى  يف  احل�سابية  اخلربة  مبهمة  تكليفنا  مت  قد  بانه  نعلمكم 
مبحكمة دبي الإبتدائية واملقامة �سدكم من املتنازعه / نريباي جروب ليميتد جزر العذراء الربيطانية وميثلها 
ال�سادة/ حممود ح�سني للمحاماة وال�ست�سارات القانونية ندعوكم ب�سفتكم طرفا يف الق�سية امل�سار اليها اعاله 
واإعالمكم ب�ساأن اأعمال اخلربة احل�سابية يف الدعوى لذا يرجى تزويدنا بكافة دفوعكم يف الدعوى اعاله على 
يوم  اأق�سى  بحد   )INFO@SHAKERZAILAN-CA.COM( الإلكرتوين  بريدنا  عنوان 
الأربعاء املوافق 2020/7/8 ال�ساعة 4.00 ع�سرا يف حال تخلفكم عن تزويدنا بدفوعكم يف الوقت املحدد فاننا 

�سنبا�سر اجراءات اخلربة ونقدم تقريرنا للمحكمة من واقع امل�ستندات املتاحة. 
اخلبري احل�صابي 
�صاكر فريد عبدالرحمن زينل 
تليفون 042204660  

اإجتماع خربة 
العدد  12978 بتاريخ 2020/7/5

 اعالن بالن�صر
يف  الإ�صتئناف رقم 475/2020/300 ا�صتئناف مدين  

مو�سوع الإ�ستئناف: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/887 مدين جزئي 
والر�سوم وامل�سايف والتعاب  

طالب الإعالن : اني�سه مثنى نا�سر احلداد - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف
وميثله : �ساحلة خليفة لحج خليفة الب�سطي - �سفته  بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- فندق الإمارات جراند - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف �سده.
جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : قد ا�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2019/887 مدين 
جزئي وحددت لها جل�سه يوم الثنني املوافق 2020/7/13 ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة 
�ستجري  تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه  التقا�سي 

حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد  12978 بتاريخ 2020/7/5

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم 3220/2020/209 تنفيذ عمايل  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى العمالية رقم 2327/2019 ا�ستئناف 
عمايل درهم ، ب�سداد املبالغ املنفذ بها وقدرها ) 67973 درهم( ل�سالح العامل.  
طالب الإعالن : راتي�س كايثريي فيتيل مابوليل - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله : احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- هايتك انرتيورز )�س ذ م م( - �سفته بالق�سية : منفذ �سده

جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )67973( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد  12978 بتاريخ 2020/7/5
اعالن بالن�صر        

يف  الدعوى 770/2019/26 عقاري كلي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )3114309.42 درهم( واإنهاء وف�سخ 

اتفاقية الإجارة املو�سوفة بالذمة والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من املطالبة وحتى 
ال�سداد التام واحلكم للمدعيان بكافة طلباتهما يف الالئحة 

طالب الإعالن : م�سرف الإمارات ال�سالمي م�ساهمة عامة  - �سفته بالق�سية : مدعي  
�سفتهما    - كهيتان  كومار  كري�سنا  رامتا   -2 ن��اراي��ن  لك�سمي  كومار  كري�سنا   -1  : اإعالنهما  املطلوب 

بالق�سية : مدعي عليهما  جمهويل حمل الإقامة 
وقدره  مببلغ  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   : الإع��الن  مو�سوع 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  بالذمة  املو�سوفة  الإج���ارة  اتفاقية  وف�سخ  واإن��ه��اء  دره��م(   3114309.42(
املحاماة والفائدة 9% من املطالبة وحتى ال�سداد التام واحلكم للمدعيان بكافة طلباتهما يف الالئحة. 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2020/7/28  ال�ساعة 8.30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد 
او م�ستندات  ما لديك من مذكرات  بتقدمي  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية   العقارية 
العدد  12978 بتاريخ 2020/7/5

انذار عديل بالن�صر
رقم  2020/3209 

املنذر :  �سانديب كاو�سال
 )2019/1/65721( املحرر  رق��م  وكالة  مبوجب   ، ال�سعود  اب��و  �سفيق  حممد  ال�سيد/  وميثله/ 
وميثله / رجاء ادري�سي ت�سويل كو�ستي مبوجب وكالة م�سدقة. رقم املحرر )2018/1/164166( 
عنوانه : دبي ، انرتنا�سيونال �سيتي - احلى الفرن�سي بناية رقم P20 حمل رقم 14 ، ور�سان الأوىل، 

ت : 0555564669 
املنذر اليه : ال�سجرة الذهبية الفغانية لتجارة املواد الغذائية - �س ذ م م 

N01 حمل رقم - M04 عنوانه : انرتنا�سيونال �سيتي احلي الفار�سي - بناية
كله يف  وذلك  ايجار  �سيكات  وذلك قيمة  درهم   13000 �سداد مبلغ  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
مدة اق�ساها )5 ايام( من تاريخ ا�ستالمه هذا الإنذار وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجرءات القانونية 
التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�سداد كامل القيمة اليجارية مبا يف ذلك اللجوء اىل ال�سلطات املخت�سة 
فيها  مبا  التقا�سي  وم�ساريف  ر�سوم  بكافة  اليه  املنذر  وحتميل  حقوقه  حلفظ  الق�سائية  واجلهات 

اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12978 بتاريخ 2020/7/5
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 3221/2020/209 تنفيذ عمايل  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى العمالية رقم 7863/2018 عمايل 

جزئي ، ب�سداداملبالغ املنفذ بها وقدرها ) 481918 درهم( ل�سالح العامل 
طالب الإعالن : �سيبي توما�س باليثكاثيل الي�سكزيندرا توما�س - �سفته بالق�سية : طالب 

التنفيذ  وميثله : احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- الريامي لالأعمال الكهروميكانيكية - �س ذ م م - �سفته بالق�سية : 

منفذ �سده - جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )481918( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد  12978 بتاريخ 2020/7/5
 اعالن بالن�صر

يف  الإ�صتئناف رقم 309/2020/218 ا�صتئناف مدين  
مو�سوع الإ�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 312/2017 مدين كلي 

وامل�ساريف والتعاب.   
 : بالق�سية  �سفته   - القا�سمي   حميد  بن  عبدالعزيز  هند  ال�سيخة   : الإع��الن  طالب 
م�ستاأنف ، املطلوب اإعالنهم : 1- ح�سني احمد عبدربه 2- حممد ح�سني عدنان عبدربه 
3- يعقوب يو�سف عبيد عبداهلل - �سفتهم بالق�سية : م�ستاأنف �سدهم  جمهويل حمل 
الإقامة. مو�سوع الإعالن : قد ا�ستاأنفت احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 312/2017 مدين 
كلي بتاريخ 2020/1/26م.  وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�س املوافق:9-7-2020 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�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد  12978 بتاريخ 2020/7/5

اعالن بالن�صر        
يف  الدعوى 2584/2019/16 جتاري جزئي  

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )127518 درهم( والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ الإ�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.  

طالب الإعالن :  نوبهار للتجارة القم�سة - �س ذ م م - �سفته بالق�سية : مدعي  
املطلوب اإعالنه : 1- حيدر خان نظر خان - �سفته بالق�سية : اخل�سم املدخل

جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
)127518 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ الإ�ستحقاق وحتى 
ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س  املوافق  2020/7/9 ال�ساعة 8.30 �سباحا يف قاعة 
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 الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد  12978 بتاريخ 2020/7/5

اعالن بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 2185/2020/60 امر اداء    

مو�سوع الدعوى : املطالبة باإ�سدار الأمر بالزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ 30.000 درهم 
والر�سوم وامل�ساريف  

طالب الإعالن : �سعيد خمي�س علي عبداهلل الكعبي - �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنه : 1- �سحر التوا�سل للطباعة وتخلي�س املعامالت - �س ذ م م 2- عثمان حممود 

عثمان احل�سني - �سفتهما بالق�سية : مدعي عليهما - جمهويل  حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2020/6/15 بالزام املدعي عليهما �سحر 
يوؤديا  ب��ان  احل�سني  عثمان  حممود  عثمان  م  م  ذ  �س   - املعامالت  وتخلي�س  للطباعة  التوا�سل 
بالت�سامن للمدعي/�سعيد خمي�س علي عبداهلل الكعبي مبلغ 30.000 درهم )ثالثون الف درهم( 
والفائدة القانوينة بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية يف 2020/6/11 وحتى ال�سداد 
التام والر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. ولكم احلق يف اإ�ستئناف 

الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد  12978 بتاريخ 2020/7/5

اعالن بالن�صر        
يف  الدعوى 1266/2020/16 جتاري جزئي  

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والت�سامم مببلغ وقدره )33000 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ الإ�ستحقاق احلا�سل يف 2016/3/31 وحتى 

ال�سداد التام �سم ملف النزاع التجاري رقم 2513 - 2018  
طالب الإعالن : انتجريتد خلدمات رجال الأعمال وميثلها مالكها بالفيال جيفارغي�س ماثيو يوهانان  - 

�سفته بالق�سية : مدعي - وميثله : ح�سة �سيف �سامل �سيف اجلابري - �سفته بالق�سية : وكيل 
املطلوب اإعالنه : 1- جون كوريان كوريان - �سفته بالق�سية : مدعي عليه - جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والت�سامم 
الإ�ستحقاق  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   33000( وق��دره  مببلغ 
احلا�سل يف 2016/3/31 وحتى ال�سداد التام �سم ملف النزاع التجاري رقم 2513 - 2018 وحددت لها جل�سة 
يوم الثنني  املوافق  2020/7/13 ال�ساعة 8.30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�سة  او م�ستندات  ما لديك من مذكرات  بتقدمي  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك 

اأيام على الأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد  12978 بتاريخ 2020/7/5
اعالن حكم بالن�صر

يف  الدعوى رقم 1511/2019/20 جتاري كي   
مو�سوع الدعوى : الزام املدعي عليهم بالتكافل  والت�سامن فيما بينهم ب�سداد مبلغ وقدره )14.311.759.17 

درهم( والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام والزامهم الر�سوم 
وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  

طالب الإعالن :  البنك العربي املتحد - �سفته بالق�سية : مدعي  
املطلوب اإعالنهم : 1- �سركة جبل اخلليج للتجارة العامة - ذ م م  2- عا�سم عبدالكرمي حممد العزب  3- غيث 

عا�سم عبدالكرمي العزب - �سفتهم  بالق�سية : مدعي عليهم جمهويل حمل الإقامة 
املذكورة  ال��دع��وى  يف   2020/4/28 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   : الإع���الن  مو�سوع 
وقدره  مبلغ  املدعي  للبنك  ي���وؤدوا  ب��ان  بالت�سامن  عليهم  املدعي  ب��ال��زام  املتحد  العربي  ل�سالح/البنك  اأع��اله 
درهما  وخم�سون  وت�سعة  و�سبعمائة  الفا  ع�سر  واحد  وثالثمائة  مليونا  ع�سر  )اربعة  درهما   )14.311.759.17(
والزمتهما  ال�سداد  مت��ام  وحتى  املطالبة  تاريخ  من  �سنويا   %9 بواقع  القانونية  والفوائد   ) فل�سا  ع�سر  و�سبعة 
بالر�سوم وامل�ساريف ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد  12978 بتاريخ 2020/7/5

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم 3942/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/2897 جتاري جزئي ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )560.488.9 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �سركة م�ساهمة عامة - �سفته بالق�سية : 

طالب التنفيذ  - وميثله : فهد احمد علي حممد بن متيم - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- املر �سعيد ن�سيب املر املن�سوري - �سفته بالق�سية : منفذ �سده

جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )560488.9( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد  12978 بتاريخ 2020/7/5

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم 1256/2011/209 تنفيذ عمايل  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى العمالية رقم 2010/923 عمايل كلي ، 
ب�سداد املبالغ املنفذ بها وقدرها )181978 درهم( ل�سالح العامل ، ومبلغ )1820 درهم( 

ر�سوم ل�سالح املحكمة. 
طالب الإعالن : ويليم اريند بكر - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله : عبدالكرمي مكي جعفر املخدوم -  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- ال دبلي وجي لرتكيب �سبكات الت�سال - �سفته بالق�سية : منفذ �سده

جمهول حمل الإقامة 
املبلغ  والزامك بدفع  املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  : قد  الإع��الن  مو�سوع 
او خزينة املحكمة بالإ�سافة اىل مبلغ  التنفيذ  املنفذ به وقدره )173574( درهم اىل طالب 
التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  دره��م   )1820(

بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد  12978 بتاريخ 2020/7/5

انذار عديل بالن�صر
رقم )2020/3257(

املنذر : فريد وفي�سل لل�سياحة )ذ م م(
بوكالة املحامية / خديجة �سهيل 

1-كابني فيزا للتجارة - �س ذ م م املنذر اليه :  
2-�سياو�س جمتبى �سطوت من�س   

درهم  ال��ف  خم�سون  دره��م(   50.000( وق��دره  مبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  املنذر  يكلف 
�سي�سطر  واإل  الإن���ذار  ه��ذا  ا�ستالمه  تاريخ  من  اي��ام  خم�سة  اق�ساها  م��دة  خ��الل 
املنذر لتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي حتفظ له حقه واملطالبة بالتعوي�س 
املنا�سب عن اأي عطل اأو �سرر تعر�س له املنذر مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم 

وم�ساريف التقا�سي واأتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12978 بتاريخ 2020/7/5
انذار عديل بالن�صر
رقم )2020/3256(

املنذر : �سركة رياليابيلتي للتجارة - ذ م م 
بوكالة املحامية / خديجة �سهيل 

املنذر اليه : حممد امني نا�سر �ساكر 
يكلف املنذر املنذر اليه ب�سداد مبلغ وقدره )1.200.000 درهم( مليون ومائتي 
الف درهم خالل مدة اق�ساها خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالمه هذا الإنذار واإل 
�سي�سطر املنذر لتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي حتفظ له حقه واملطالبة 
بالتعوي�س املنا�سب عن اأي عطل اأو �سرر تعر�س له املنذر مع حتميل املنذر اليه 

بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واأتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12978 بتاريخ 2020/7/5
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 3221/2020/209 تنفيذ عمايل  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى العمالية رقم 7863/2018 عمايل 

جزئي ، ب�سداد املبالغ املنفذ بها وقدرها ) 481918 درهم( ل�سالح العامل  
طالب الإعالن : �سيبي توما�س باليثكاثيل الي�سكزيندرا توما�س - �سفته بالق�سية : طالب 

التنفيذ  وميثله : احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- الريامي لالأعمال الكهروميكانيكية - �س ذ م م - �سفته بالق�سية : 

منفذ �سده - جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )481918( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل   يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد  12978 بتاريخ 2020/7/5

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم 3784/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 3707/2019 جتاري جزئي ، 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )151948.54 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب الإعالن : اي تي كان م م ح - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- جالمبوك�س ميدل اي�ست )�س ذ م م( - �سفته  بالق�سية : منفذ 

�سده - جمهول حمل الإقامة 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  اأقام عليك الدعوى  مو�سوع الإعالن : قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )151948.54( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد  12978 بتاريخ 2020/7/5
اعالن بالن�صر

رقم )2020/3122(
املنذرة : نيو بالنيت بيرتوليوم - �س ذ م م 

�سد املنذر اليه : �سيد برهان حممد طاهر �سيد عقيل �سيد عبدالقادر )جمهول العنوان(

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12978 بتاريخ 2020/7/5
انذار عديل بالن�صر رقم 

رقم )2020/3235(
لدى ال�سادة / الكاتب العدل - املوقر 

املنذر / �سركة فارميك�س فري�سيا للتجارة - �س ذ م م 
وميثلها مديرها / �ساجد عبدالغفار �سابووال - بوكالة املحامية / اميان ال على 

املنذر اليه : مطحنة توب تي�ستي وميثلها مديرها جيفرت باراتو فيتل عمر بونيت حممد 
رقم املحرر )1/25130/ل�سنة 2020( 

و�سبعمائة  الف  وع�سرون  )�سبعة  درهم   27.701  .5 مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  ينذر  املنذر 
وواحد درهم وخم�سون فل�س( مع الفائدة القانونية من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد وذلك يف 
مدة اأق�ساها خم�سة ايام من تاريخ ن�سر هذا الإنذار واإل فاإننا �سوف ن�سطر اأ�سفني لتخاذ كافة 
الإجراءات القانونية الالزمة �سدكم ورفع دعوى اأمام حمكمة دبي الإبتدائية واملطالبة باملبلغ 

والفائدة القانونية وامل�ساريف والر�سوم ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12978 بتاريخ 2020/7/5
انذار عديل بالن�صر رقم 

رقم )2020/3238(
لدى ال�سادة / الكاتب العدل - املوقر 

املنذر / �سركة فارميك�س فري�سيا للتجارة - �س ذ م م 
وميثلها مديرها / �ساجد عبدالغفار �سابووال - بوكالة املحامية / اميان ال على 

املنذر اليه : يف مارك ميدل ا�ست - �س ذ م م وميثلها مديرها �سا�سى كومار �سريدارا  
رقم املحرر )1/25135/ل�سنة 2020( 

املنذر ينذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ 23.921 درهم )ثالثة وع�سرون الف وت�سعمائة وواحد 
وع�سرون درهم( مع الفائدة القانونية من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد وذلك يف مدة اأق�ساها 
خم�سة ايام من تاريخ ن�سر هذا الإنذار واإل فاإننا �سوف ن�سطر اأ�سفني لتخاذ كافة الإجراءات 
اأمام حمكمة دبي الإبتدائية واملطالبة باملبلغ والفائدة  القانونية الالزمة �سدكم ورفع دعوى 

القانونية وامل�ساريف والر�سوم ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12978 بتاريخ 2020/7/5
انذار عديل بالن�صر رقم 

رقم )2020/3236(
لدى ال�سادة / الكاتب العدل - املوقر 

املنذر / �سركة فارميك�س فري�سيا للتجارة - �س ذ م م 
وميثلها مديرها / �ساجد عبدالغفار �سابووال - بوكالة املحامية / اميان ال على 
املنذر اليه : مركز طوبي للهدايا وميثلها مديرها ح�سني عبدالرحيم اأبوجنمي  

رقم املحرر )1/25142/ل�سنة 2020( 
املنذر ينذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ 47. 8.005 درهم )ثمانية الف وخم�س دراهم و�سبعة 
اأق�ساها  ال�سداد وذلك يف مدة  القانونية من تاريخ املطالبة وحتى  الفائدة  واربعون فل�سا( مع 
خم�سة ايام من تاريخ ن�سر هذا الإنذار واإل فاإننا �سوف ن�سطر اأ�سفني لتخاذ كافة الإجراءات 
اأمام حمكمة دبي الإبتدائية واملطالبة باملبلغ والفائدة  القانونية الالزمة �سدكم ورفع دعوى 

القانونية وامل�ساريف والر�سوم ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12978 بتاريخ 2020/7/5
انذار عديل بالن�صر رقم 

رقم )2020/3239(
لدى ال�سادة / الكاتب العدل - املوقر 

املنذر / �سركة فارميك�س فري�سيا للتجارة - �س ذ م م 
وميثلها مديرها / �ساجد عبدالغفار �سابووال - بوكالة املحامية / اميان ال على 

املنذر اليه : املح�سول للتجارة �س ذ م م وميثلها مديرها هاري�س كمار رثان لل 
رقم املحرر )1/25128/ل�سنة 2020( 

درهم(  و�ستمائة  الف  )اإح��دى ع�سر  دره��م  �سداد مبلغ 11.600  ب�سرورة  اليه  املنذر  ينذر  املنذر 
اأق�ساها خم�سة ايام من  مع الفائدة القانونية من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد وذلك يف مدة 
تاريخ ن�سر هذا الإنذار واإل فاإننا �سوف ن�سطر اأ�سفني لتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة 
�سدكم ورفع دعوى اأمام حمكمة دبي الإبتدائية واملطالبة باملبلغ والفائدة القانونية وامل�ساريف 

والر�سوم ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12978 بتاريخ 2020/7/5
انذار عديل بالن�صر رقم 

رقم )2020/3240(
لدى ال�سادة / الكاتب العدل - املوقر 
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•• ال�شارقة-الفجر:

الإماراتيني  ال��ن��ا���س��ري��ن  جمعية  اأع��ل��ن��ت 
من  ال�ستفادة  طلبات  ا�ستقبال  ب��دء  عن 
الإماراتيني  للنا�سرين  الأزم��ات  �سندوق 
ال�سيخة بدور بنت �سلطان  اأطلقته  الذي 
الفخري  وال��رئ��ي�����س  امل��وؤ���س�����س  القا�سمي، 
مليون  بلغت  مالية  مبيزانية  للجمعية، 

الأع�ساء  النا�سرين  دع��م  ب��ه��دف  دره���م، 
املت�سررين جّراء انت�سار فايرو�س كورونا 
الثقافية  م�ساريعهم  موا�سلة  وي�سمن 

والبداعية. 
اجلمعية  يف  الأع�����س��اء  للنا�سرين  وي��ت��اح 
يقدمه  مم����ا  وال���ت�������س���ج���ي���ل  ال�����س����ت����ف����ادة 
ال�������س���ن���دوق ال�����ذي ي���اأت���ي حت���ت اإ����س���راف 
ال�سارقة  هيئة  م��ع  وبال�سراكة  اجلمعية 

ال�سارقة  ملدينة  احل��ّرة  واملنطقة  للكتاب، 
املجتمع،  وتنمية  الثقافة  ووزارة  للن�سر، 
https:// :عرب الدخول للرابط التايل
يفتح  ال���ذي   ،www.epa.org.ae
وباللغتني  يقدمه  مما  لال�ستفادة  املجال 
تعبئة  خ��الل  م��ن  والجن��ل��ي��زي��ة  العربية 
بهم  اخلا�سة  املعلومات  وم��لء  البيانات 
امل�ساعدات  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س��ول  وارف���اق���ه���ا 

الالزمة.

�ضروط وحمددات 
الأع�ساء  ع���ل���ى  اجل��م��ع��ي��ة  وا����س���رتط���ت 
م�سددين  يكونوا  اأن  بالتقدمي  الراغبني 
العام  م��ن��ذ  اجل��م��ع��ي��ة  ل���س��رتاك��ات��ه��م يف 
اجلاري  يونيو  من  الأول  وحتى   2018
الن�سر  لأن�����س��ط��ة  م���زاول���ني  ي��ك��ون��وا  واأن 
وال��ط��ب��اع��ة وال��ت��وزي��ع، فيما ح���ددت على 
دار  م��ن  اأك��رث  ميلكون  ال��ذي��ن  النا�سرين 
اأن يتقدموا لال�ستفادة لدار واحدة  ن�سر 
جتارية  رخ�سة  متتلك  اأن  �سريطة  فقط 
�سارية املفعول واأل يكون قد ح�سلت على 
العام  م��ط��ل��ع  م��ن��ذ  ن���وع  اأي  م��ن  دع���م  اأي 

اجلاري. 
وخ�س�ست اجلمعية جمموعة من املعايري 
لتقدمي الطلبات منها حجم اخل�سائر يف 
ال���دخ���ل امل��رتت��ب��ة ع��ل��ى ال���غ���اء ال��ع��ق��ود اأو 
معار�س الكتب والفعاليات الثقافية التي 
كان من املتوقع اقامتها خالل الفرتة من 
العام اجلاري،  �سهر فرباير وحتى يونيو 
واجل���ه���ود امل��ب��ذول��ة وال����ق����رارات ال��ت��ي مت 
ل�ستمرارية  ال�����دار  ق��ب��ل  م���ن  ات���خ���اذه���ا 
الأعمال، كما ا�سرتطت اجلمعية األ تكون 
ملوظفيها  عقود  اأي  اأن��ه��ت  ق��د  الن�سر  دار 

منذ بداية العام 2020.
الأوراق  م���ن  ع������دداً  اجل��م��ع��ي��ة  وط��ل��ب��ت 
�سور  وهي:  البيانات  و�سجالت  الثبوتية 
ال�سخ�سية  وال��ه��وي��ة  العمل  رخ�سة  ع��ن 
للمقيمني،  الإق���ام���ة  م��ع  ال�سفر  وج����واز 
اإىل جانب تقدمي ك�سوفات بنكية �سادرة 
اأ�سهر، واثباتات   6 عن بنوك الدولة ملدة 
الن�سر  دور  بذلتها  التي  باجلهود  خا�سة 
ل�ستدامة الن�سر و�سيولة البيع منذ بداية 
العام اجلاري، اإىل جانب تقدمي �سور عن 
التي  امللغاة  والتفاقيات  الأع��م��ال  عقود 

اأّث�����رت ع��ل��ى خ�����س��ارة ال��دخ��ل م��ن��ذ بداية 
العام اجلاري ون�سخ عن عقود اللتزامات 
املالية مثل رواتب املوظفني وفواتري دفع 
والكهرباء  وامل����اء  والت�������س���الت  الي���ج���ار 
منذ �سهر مار�س املا�سي، مرفقة جميعها 
واملعلومات  البينات  �سحة  ي��وّث��ق  بتعهد 

املقدمة.
يف الوقت ذاته طلبت اجلمعية من الأع�ساء 
يف  امل�ساعدة  م��ن  ال�ستفادة  يف  الراغبني 
ملفات  تقدمي  ب�سكل خا�س  اليجار  دفع 
�سرح للحالة ب�سكل تف�سيلي تكون موقعة 
وتتوافر  �سخ�سياً  الطلب  قبل مقدم  من 
فيها معلومات التوا�سل و�سورة عن عقد 
العنوان  اأي ما يدل على  اأو  املكتب  اإيجار 
مثل فاتورة الكهرباء اأو اإفادة من �ساحب 
مثل  النا�سر  على  املرتتبة  باملبلغ  العقار 
قبل  من  معتمدة  ر�سالة  اأو  �سيكات  �سور 

املوؤجر ورقم هاتفه.
وح�����ول ه����ذا الإع�������الن اأك�����د ع��ل��ي عبيد 
النا�سرين  ج��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����س  ح�����امت،  ب���ن 
يعك�س حر�س  ال�سندوق  اأن  الإماراتيني، 
القا�سمي،  �سلطان  ب��ن��ت  ب���دور  ال�سيخة 
النا�سرين  جلمعية  ال��ف��خ��ري  ال��رئ��ي�����س 

الإماراتيني على النهو�س ب�سوق �سناعة 
الكتاب الإماراتي و�سمان ا�ستقرار اأعمال 
النا�سرين، متوجهاً بال�سكر لل�سيخة بدور 
و�سعت  اجلمعية  اأن  وم��وؤك��داً  القا�سمي، 
وال�سرتاتيجيات  اخل��ط��ط  م��ن  �سل�سلة 
لدعم اأع�سائها من النا�سرين بهدف بقاء 

اأعمالهم وازدهارها. 
وق���������ال رئ����ي���������س ج���م���ع���ي���ة ال���ن���ا����س���ري���ن 
حجم  ال�سندوق  “يك�سف  الإم��ارات��ي��ني: 
اجلمعية  ب����ني  الأه���������داف  يف  ال���ت���ك���ام���ل 
واملوؤ�س�سات العاملة يف القطاعات الثقافية 
الن�سر مبا يعزز من قوة  وجمال �سناعة 
الإماراتي وتناف�سيته عربياً  الكتاب  �سوق 
الكتاب  ���س��وق  “اأن  م�����س��ي��ف��اً:  وعاملياً”، 
عجلة  يف  وفاعاًل  مهماً  دوراً  يلعب  اليوم 
القطاعات  ك��ون��ه واح����دة م��ن  الق��ت�����س��اد 
ال�ستجابة  على  ال��ق��ادرة  م��رون��ة  الأك���رث 

للحلول ب�سكل فاعل«.
م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال را����س���د ال��ك��و���س، املدير 
يوا�سل  اأن  ناأمل  للجمعية:”  التنفيذي 
ال��ن��ا���س��رون الإم��ارات��ي��ون ك��ام��ل جهودهم 
ل��و���س��ع خ��ط��ط وح��ل��ول ب��ن��اءة وف��اع��ل��ة ملا 
امل�ستوى  على  الكتاب  �سوق  اليوم  ي�سهده 
الظروف  اأن  ن��وؤم��ن  اإذ  وال��ع��امل��ي،  العربي 
ال�ستثنائية التي فر�سها انت�سار فايرو�س 
لكنها يف  ك��ب��رية  �سكلت حت��دي��ات  ك��رورن��ا 
اأم���ام فر�س  امل��ج��ال  نف�سه فتحت  ال��وق��ت 
وبديلة  ذكية  حلول  على  واأث��م��رت  اأك���رب، 
تب�سر مب�ستقبل كتاب اأكرث غنى وتطّور«. 
للجمعية:”  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  وت���اب���ع 
ي�ستكمل �سندوق الأزمات اجلهود ال�سباقة 
يف  القا�سمي  ب��دور  ال�سيخة  قادتها  التي 
دعم �سناعة الن�سر الإماراتي، ويعرب عن 
وم�ستقر  م��ت��وازن  منو  حتقيق  يف  روؤيتها 
موؤكداً اأن واقع الن�سر  يف قطاع الكتاب”. 
التي  الفر�س  م��ن  الكثري  يحمل  املحلي 

للنهو�س  ل�ستثمارها  النا�سرين  ن��دع��و 
باأعمالهم.

الثقافة  ل���وزارة  بال�سكر  الكو�س  وت��وج��ه 
للكتاب،  ال�سارقة  املجتمع، وهيئة  وتنمية 
وم��دي��ن��ة ال�����س��ارق��ة ل��ل��ن�����س��ر ع��ل��ى دعمها 
الأزم�����ات  “�سندوق  مل���ب���ادرة  و���س��راك��ت��ه��ا 
اإىل  م�����س��رياً  الإماراتيني”،  للنا�سرين 
لقطاع  واملدينة  والهيئة  ال��وزارة  دعم  اأن 
ال��ن�����س��ر امل��ح��ل��ي ل ي��ن��ق��ط��ع وت���وك���د عليه 
على  �سواء  واجلهود  املبادرات  الكثري من 
امل�ستوى الإماراتي اأو الإقليمي اأو العاملي. 
الإماراتيني  النا�سرين  جمعية  اأن  يذكر 
ال�سيخة  ب��ج��ه��ود   ،2009 ع���ام  تاأ�س�ست 
ب����دور ب��ن��ت ���س��ل��ط��ان ال��ق��ا���س��م��ي، وتهدف 
اإىل خ���دم���ة وت���ط���وي���ر ق���ط���اع ال��ن�����س��ر يف 
دول��ة الإم����ارات والرت��ق��اء ب��ه، والنهو�س 
التاأهيل  برامج  خ��الل  من  النا�سر  ب��دور 
وال��ت��دري��ب ال��ت��ي ت��رف��ع ك��ف��اءت��ه، وتعمل 
قطاع  يف  العاملني  رع��اي��ة  على  اجلمعية 
املهنة  �سروط  وحت�سني  بالدولة،  الن�سر 
بالتن�سيق  ب���ه���ا  اخل���ا����س���ة  وال����ق����وان����ني 
والتعاون مع اجلهات املعنية بالن�سر داخل 

الدولة وخارجها.

 Kadak« لإذاع�������ة  اجل���دي���د  ال����س���م  وي���ن���ح���در 
ال�سكان  ب��ني  امل��ت��داول��ة  املحلية  اللغة  م��ن   »FM
للتعبري  ُي�ستخدم  والذي  الهندية،  القارة  �سبه  يف 
ع���ن ال�����س��ع��ور ب��ال�����س��ع��ادة وال���ر����س���ا، وه���و املفهوم 
الرتفيهي  املحلي  املحتوى  على  �سينعك�س  ال��ذي 
عرب  اجل��دي��دة  الإذاع����ة  �ستبثه  ال���ذي  والتفاعلي 

اأثريها.
ويف هذا الإطار، اأكد عبدالرحيم البطيح النعيمي 
مدير عام اأبوظبي لالإعالم بالإنابة، “اأن اإطالق 
عالمة اإذاعة »Kadak FM« اجلديدة ين�سجم 

م��ع ال��ت��زام اأب��وظ��ب��ي ل��الإع��الم يف ت��وف��ري املحتوى 
الهادف الذي يعزز ح�سور ومكانة ال�سركة الريادية 
املبتكر، خا�سة لدى  املحتوى  على �سعيد تطوير 
املقيمني  اآ�سيا  جنوب  منطقة  م��ن  اجلمهور  فئة 
يف دول����ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة«.  وي�سمل 
الربنامج  ا�سم  حتديث  اجلديدة  الإذاع���ة  اإط��الق 
 Kadak  « اإىل  الأ���س��ب��وع  اأي���ام  ال�سباحي خ��الل 
حيث  “موهيت”،  امل��ق��دم  م��ع   »Mornings
 Sunny« سيت�سمن فقرات تفاعلية جديدة مثل�
Side up« و«Yalla، Let’s Talk« ليقدم 

والق�س�س  الهامة  املعلومات  م��ن  يومية  ج��رع��ة 
الرتفيهية ال�سعيدة من دولة الإمارات وخارجها. 
 Kadak« ويتبع الربنامج ال�سباحي على اإذاعة
 »Mid Day Mohabbat« برنامج  »FM
مع املقدمة “يا�سنا” ليكون الربنامج الوحيد يف 
دولة الإمارات الذي يبث على مدى ثالث �ساعات 
اإ�سافة  اأغاين احلب والرومان�سية،  متوا�سلة من 
اإيجابي  مبحتوى  خمتلفة  ف��ق��رات  تقدميه  اإىل 
ال�سيقة مع �سيوف  ال�سعر واحل��وارات  يتنوع بني 
 Total« من عامل املو�سيقى. و�سيوا�سل برنامج

نكي”  ج��ي  “اأر  امل��ذي��ع��ة  تقدمه  ال���ذي   »Filmi
ا�ستعرا�س اآخر اأخبار عامل بوليوود مع مقابالت 
ح�����س��ري��ة م��ع ال��ن��ج��وم، يف ح��ني ���س��ت��ق��دم الإذاع����ة 
برنامج  من  وت�سلية  فكاهة  واأك��رث  اأح��دث  ن�سخة 
يقدمه  ال���ذي   »Bumper to Bumper«
املذيع “فيكرانت”، حيث يهدف الربنامج لرتفيه 
امل�ستمعني �سمن فرتة بعد الظهر على مدى اأربع 
الإذاع����ة  فتبث  امل�سائية  ال��ف��رتة  يف  اأم���ا  ���س��اع��ات. 
دولة  يف  الوحيد   »Purani Jeans« برنامج 
الإمارات املتخ�س�س يف تاريخ عامل بوليوود، حيث 

�سريوي املقدم “فهد” ق�س�ساً مل ُت�سمع من قبل 
عن هذا العامل، اإىل جانب امل�سابقات والأخبار من 
�سيقدم  كما  القدمية،  الهندية  ال�سينما  كوالي�س 
اإذاعية  الربنامج يف اإ�سافة جديدة ونوعية ن�سخاً 
الكال�سيكية، والتي من  اأفالم بوليوود  اأ�سهر  من 
املوؤكد اأنها �سترتك �سدًى وا�سعاً لدى امل�ستمعني. 
م���ن ج��ان��ب��ه، ق����ال ���س��ان��دي��ب ����س���ود م���دي���ر اإذاع�����ة 
العالمة  خ��الل  م��ن  »ن��رك��ز   :»Kadak FM«
اجل���دي���دة ب�����س��ك��ل رئ��ي�����س��ي ع��ل��ى ت��ق��دمي حمتوى 
الإم������ارات  دول����ة  يف  للم�ستمعني  م��ب��ت��ك��ر  حم��ل��ي 

يقدمه عامل  ما  اأب��رز  اإىل جانب  املتحدة  العربية 
رئي�سية  جم�����الت  ب��ث��الث��ة  م���دع���وم���اً  ب���ول���ي���وود، 
للرتفيه هي ال�سينما وريا�سة الكريكت واملحليات، 
اأف�����س��ل احل��ف��الت واملحتوى  م��ع ���س��م��ان ت��ق��دمي 
اأن  اإىل  وي�سار  الدولة«.  يف  للم�ستمعني  املو�سيقي 
» �ستوا�سل البث الإذاعي   Kadak FM« اإذاعة
عرب الأثري على موجة 97.3 اأف اأم يف اأبوظبي، 
العني،  يف  اأم  اأف  و95.6  ب��دب��ي،  اأم  اأف  و88.8 
كما ميكن للم�ستمعني متابعة البث الرقمي عرب 

خمتلف املن�سات يف دولة الإمارات. 

مبحتوى تفاعلي جديد ومتميز يقّدمه املذيعون املُف�ضلون لدى اجلمهور

اأبوظبي لالإعالم تعيد اإطالق اإذاعة ناطقة باللغة الهندية

اأط��ل��ق��ت جل��ن��ة الأن�����س��ط��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات ب��ال��ربمل��ان العربي 
قراءة  يف  تتمثل  والتي  القرائية  ال�سياحة  مبادرة  للطفل 
كتاب  واختيار  املعريف  للتح�سيل  ركيزة  كتاب مفيد ميثل 
�سرد الذات ملوؤلفه �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان 
بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة 
�سيتم عقده  ال���ذي  ال��ل��ق��اء  ال��ق��راءة خ��الل  ليكون حم��ور 

الكرتونيا لقراءة مقتطفات منه.
ج��������اء ذلك خالل اجتم������اع اللجنة الذي عق�����دته موؤخرا 
اأع�����س��ائ��ه��ا م��ن خم��ت��ل��ف دول الوطن  ع��ن ب��ع��د ب��ح�����س��ور 
تعزيز  �س�����اأنها  من  التي  الأفك������ار  خمتلف  لطرح  العربي 
الربملان  ع��م��ل  اإط����ار  يف  اأه��داف��ه��ا  لتحقيق  اللجنة  ع��م��ل 

العربي للطفل.
وتراأ�ست اللجنة منى منر ال�سعيدي رئي�سة جلنة الن�سطة 
وال��ف��ع��ال��ي��ات م��ن ال��ك��وي��ت وح�����س��ره��ا الأع�����س��اء �سليمان 
الأردن  من  ال�سبول  اإبراهيم  واأم��ني  اجلزائر  من  �سليمي 
واملنذر اأحمد عطية من ال�سودان و�سهد اأحمد حممد من 
جيبو  وغيثة  فل�سطني  من  الفاخوري  ل��وؤي  وعمار  م�سر 
من املغرب وفاطمة زيد من العراق ومرمي عمر الهاملي 
من الإمارات وعبداهلل بن علي اإ�سماعيل من تون�س وخالد 

من�سور من  اآل  ب��ن��ت  ودان����ة  م��ن جيبوتي  اإب��راه��ي��م  ع��ل��ي 
ال�سعودية بجانب ح�سور الأمانة العامة للربملان العربي 

للطفل من ال�سارقة.

واأ�سارت منى منر ال�سعيدي اإىل اأن اللجنة ناق�ست خالل 
الجتماع امل�ساريع التي قدمها الع�ساء بهدف تفعيل دور 
اللجنة يف جمايل الن�سطة والفعاليات املختلفة والتفاق 

العربية وت�سهم  التي تخدم الطفولة  على طرح الربامج 
خلدمة  قدراتهم  من  وتنمي  الطفال  �سخ�سيات  بناء  يف 

اأنف�سهم وخدمة اأوطانهم.

للربملان  العامة  لالأمانة  �سكرها  عن  ال�سعيدي  واأع��رب��ت 
اأعمال اللجنة من خالل توظيف الت�سال  على موا�سلة 

املرئي يف تالقي الع�ساء وتوا�سلهم رغم بعد امل�سافات.

الربملان العربي للطفل يطلق ال�شياحة القرائية

بهدف دعم العاملني يف قطاع الن�ضر املحلي املت�ضررين من جائحة كورونا

)النا�شرين الإماراتيني( تبداأ ا�شتقبال طلبات ال�شتفادة
 من �شندوق الأزمات للنا�شرين الإماراتيني

•• اأبوظبي-الفجر: 

اإطالق  اإع��ادة  عن  لالإعالم  اأبوظبي  اأعلنت 
يف  ال�ضهرية   »Radio Mirchi« اإذاع���ة 
الهندية  باللغة  والناطقة  الإم���ارات  دول��ة 
ين�ضجم  مبا  وذلك   ،»Kadak FM« با�ضم 
الرامية  وروؤيتها  ال�ضرتاتيجية  اأهدافها  مع 
جميع  عرب  واملتطور  املبتكر  املحتوى  لتوفري 

من�ضاتها الإعالمية. 
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التنوع يف الأعمال الرم�ضانية جاء مل�ضلحة اجلمهور

مي عمر: هديف تقدمي عمل 
جيد ولي�س عمل بطولة

م�سل�سل  يف  ليل  �سخ�سية  على  الفعل  ردود  وج��دت  كيف   •
"الفتوة"؟

- ردود فعل اجلمهور على امل�سل�سل جعلتني اأ�سعر ب�سعادة كبرية، 
واأحداث  الأوىل،  احللقات  من  ج��اء  اجلمهور  تفاعل  اأن  خ�سو�ساً 
كل  ففي  ل��الأح��داث،  التدريجي  الت�سعيد  فكرة  على  معتمدة  العمل 
مرحلة من الأحداث تطورت ال�سخ�سية ب�سكل خمتلف عن املرحلة التي 
ومع  معها،  وتفاعله  بها،  اجلمهور  لرتباط  ب�سعادة  اأ�سعر  وكنت  �سبقتها، 

ت�سرفاتها وحتركاتها با�ستمرار،
 وهو ما مل�سته �سواء اأثناء ذهابي للت�سوير اأو عرب مواقع التوا�سل الجتماعي 
بالتعليقات على العمل، فامل�سل�سل اعتربه واحداً من اأهم خطواتي الفنية حتى الآن 

ل�سيما بعد التفاعل الكبري معه.
الرم�سانية؟ الدراما  عن  املختلفة  العمل  طبيعة  من  تقلقي  • اأمل 

امل�سل�سل ومييزه،  اإيجابياً جداً ويخدم  اأن هذا الأم��ر كان  العك�س، من وجهة نظري  - على 
خ�سو�ساً اأن الرومان�سية املوجودة فيه من نوع خمتلف وتاأتي يف اإطار حكايات وتفا�سيل رمبا 

تقدم للمرة الأوىل بهذه الطريقة، وهذا الأمر اأحد مراكز القوة يف العمل من البداية.
ال�سابقة؟ اأدوارك  عن  خمتلفة  ال�سعبية  الفتاة  �سخ�سية  • لكن 

- بالتاأكيد، وهذا اأحد اأ�سباب حما�سي للعمل يف البداية، كما اأن الفرتة الزمنية التي تدور 
فيها الأحداث خمتلفة عن الأعمال التي �ساركت فيها من قبل ومن ثم �سعرت با�ستفزاز 

حم�سني للتجربة ككل،
 ولي�س فقط ل�سخ�سية ليل التي قدمتها، فامل�سل�سل يعود بنا اأكرث من 130 عاماً اإىل 
الوراء، وهذه احلقبة الزمنية من الفرتات الرثية درامياً ودائماً ما تكون هناك رغبة 
يف معرفة تفا�سيل الفرتات الزمنية التي مل نع�سها، واعترب هذا الأمر ميزة كبرية 
للعمل بالرغم من �سعوبات تنفيذه وكرثة حت�سرياته لتقدمي هذه الفرتة من دون 

وقوع اأخطاء اأو م�سكالت توؤخذ علينا.
التح�سريات؟ هذه  مع  تعاملت  • كيف 

اأن ارتدائي  اأمور حر�ست على الهتمام بتفا�سيلها، لكن الطريف يف الأمر  - ثمة 
اتقنت  حتى  فرتة  تدريباً  وا�ستلزم  ت�سورت  مما  بكثري  اأ�سعب  كان  اللف"،  "املالية 

ارتداءها ب�سكل كامل،
اأعتقد و�سقطت  اأنها ثقيلة وارتداوؤها لي�س �سهاًل، كما كنت  التي فوجئت بها   فالأزمة 
ات��درب على ارتدائها ب�سكل اح��رتايف حتى ل  ال��ذي جعلني  مني كثرياً يف البداية الأم��ر 

تظهر هذه امل�سكالت يف الت�سوير، وهو ما حدث بالفعل.
خمتلفة؟ كانت  نف�سها  احلديث  طريقة  اأي�ساً  • لكن 

- بالفعل وهذا جزء من طريقة احلوار يف نف�س الفرتة التي تدور بها الأحداث وكانت هناك 
تدريبات على اجلمل احلوارية التي نقدمها، وعلى الرغم من اأنها تبدو �سهلة اأحياناً لكن ثمة 
تدربت عليه جيداً  اأي�ساً  الأم��ر  الآن وهذا  بها  التي نتحدث  اللهجة  اأ�سعب بكثري من  جماًل 

لتجنب اخلطاأ.
والك�س�سوارات؟ للمالب�س  • وبالن�سبة 

- هذا الأمر اأي�ساً كان من الأمور املهمة بالن�سبة يل، لذا حر�ست على النقا�س مع ال�ستايل�ست 
اخلا�سة بالعمل وتناق�سنا كثرياً يف العديد من التفا�سيل املرتبطة باملالب�س واختياراتها وهي 
على عك�س فرتات اأخرى تتوافر لها لقطات م�سورة فيديو ميكن ال�ستعانة بها، لكن مرجعية 
ال�ستايل�ست كانت للكتب قدمية والت�سميمات التي ن�سرت عن تلك الفرتة حتى تكون مالب�سنا 
يف العمل هي نف�سها املعربة عن تلك الفرتة وهو ما حدث بالفعل، ففرتة التح�سريات �سهدت 

جتهيزات عديدة على اأكرث من م�ستوى حتى نتمكن من تقدمي امل�سل�سل بال�سورة التي �ساهدها 
اجلمهور.

العمل؟ �سارة  على  الأ�سماء  ترتيب  ب�سبب  حدثت  خالفات  ثمة  اأن  • تردد 
الإنتاج  �سركة  وب��ني  بيني  امل��ربم  التعاقد  يف  مبكراً  الأم��ر مت ح�سمه  ه��ذا  لأن  لي�س �سحيحاً   -

والأمور كانت وا�سحة ومل يحدث اأي تطرق لهذا الأمر خالل الت�سوير.
جالل؟ يا�سر  الفنان  مع  التعاون  عن  • ماذا 

- يا�سر من الفنانني املحرتمني جداً وهو ممثل حمرتف وخم�سرم، وعلى امل�ستوى ال�سخ�سي 
كنت �سعيدة بالوقوف اأمامه يف امل�سل�سل، وكذلك باقي فريق العمل ويف مقدمتهم املخرج ح�سني 
املنباوي الذي اأتعاون معه للمرة الأوىل اأي�ساً واأ�ساف للعمل كثرياً بروؤيته الإخراجية املتميزة 

وحر�سه على اأدق التفا�سيل يف امل�سل�سل.
كورونا؟ فريو�س  باأزمة  الت�سوير  تاأثر  • هل 

-املخرج ح�سني املنباوي كان حري�ساً على عدم التنازل عن جودة العمل اإطالقاً، �سحيح اأننا كنا 
نقوم باتباع الإجراءات الوقائية الالزمة اأثناء الت�سوير، لكن العمل مل يتم اإلغاء اأي م�سهد منه 
كي ل تتاأثر الأحداث وجرى ت�سويره مبا هو متوافق بل اأن هناك م�ساهد قمنا باإعادة ت�سويرها 

لأنها مل تكن على نف�س امل�ستوى عندما �سورت يف املرة الأوىل.
كورونا؟ اأزمة  مع  ال�سخ�سي  امل�ستوى  على  تعاملت  • كيف 

اإل للت�سوير  - اتبعت الإج��راءات الوقائية وكنت حري�سة على عدم اخل��روج من املنزل مطلقاً 
فح�سب، ما دون ذلك كنت اأبقى يف املنزل، ولالأ�سف طبيعة عملي جتعلني ل اأ�ستطع العمل من 

املنزل، حتى زياراتي لعائلتي مل اأعد اأقم بها ب�سبب املخاوف من الفريو�س وانتقاله.
الرم�ساين؟ ال�سباق  يف  املناف�سة  وجدت  • كيف 

- بالرغم من قلة الأعمال التي عر�ست مقارنة بال�سنوات ال�سابقة فاإن عدداً كبرياً من الأعمال 
اأه��م ما مميز  حظيت بن�سب عدم اخل��روج خا�سة مع تنوع الأعمال املعرو�سة وه��ذا الأم��ر من 

الدراما الرم�سانية فالتنوع يف الأعمال جاء مل�سلحة اجلمهور.
املطلقة؟ البطولة  يف  تفكرين  • األ 

- �سبق اأن ر�سحت للقيام بخطوة البطولة املطلقة قبل نحو 3 �سنوات لكنني اعتذرت عنها فاملهم 
بالن�سبة يل تقدمي عمل جيد ولي�س عمل بطولة،

 ويف كل جتربة قمت بها ا�ستفدت منها فنياً، فاملهم بالن�سبة يل اأنه عندما تاأتي خطوة البطولة 
اأكون على ا�ستعداد لها، 

خالل  اأعمالهم  يف  معهم  تعاونت  الذين  النجوم  جماهريية  من  كثرياً  ا�ستفدت  واأنني  خا�سة 
ال�سنوات املا�سية ف�ساًل عن رغبتي يف اأن تكون جتربة البطولة اإ�سافة يل ول تتنق�س مما قدمته 
من اأعمال، فهناك فنانون بعدما قدموا البطولة تراجعوا عنها لأن خطوتهم مل تكن موفقة، ول 

اأرغب يف هذا امل�سري بالتاأكيد.
�سامي؟ حممد  املخرج  زوجك  مع  للتعاون  �ستعودين  • هل 

من  لكن  الكامريا،  اأم��ام  ل��دي  ما  اأف�سل  اأخ��رج  ويجعلني  ج��داً  متميز  خم��رج  فهو  بالتاأكيد،   -
الطبيعي اأن اأقدم اأعماًل بعيدة عنه اأي�ساً، كما اأقدم اأدواراً مميزة معه، وجتاربي الناجحة بعيداً 
عنه تثبت اأنني ل اأعتمد عليه فقط كما يقول البع�س، فنحن ن�سكل دويتو فنياً جيداً واأعمالنا 

معاً ناجحة.
معاً؟ تعاونكما  على  زوجك  مع  الدائم  تعاونك  انتقادات  توؤثر  مدى  اأي  • اإىل 

اآخرين ل  باأكرث من جتربة مع خمرجني  اأنني عملت  ب�سكل خمتلف، خ�سو�ساً  -انظر لالأمر 
يرتبط اأي منهما بعالقة مع زوجي، فاملهم اأن يكون لدي ثقة مبا اأقوم به وهذه الثقة موجودة 
بالفعل، لذا ل اأ�سعر بالقلق على الإطالق من النتقادات التي ل تتبع معايري فنية ب�سكل خا�س 

ولكن ملجرد النتقاد فح�سب.

الديكور  روح��ي(، من خالل  )ت��واأم  اأمينة خليل ت�سوير  الفنانة  اأجن��زت 
اخلا�س بالعمل. وجمعت امل�ساهد بينها وبني الفنان ح�سن الرداد وباقي 

فريق العمل.
تاأجيله  بعد  العمل،  مونتاج  اأبولنب  عثمان  الفنان  الفيلم  خمرج  واأع��اد 
وخا�سة  عليه،  اجلمالية  اللم�سات  بع�س  لو�سع  املا�سية،  الفرتة 
اأنه مل يتحدد بعد موعد عر�سه، انتظاراً لقرار اإعادة افتتاح دور 

العر�س التي توقفت فرباير املا�سي.
حيث  رومان�سي،  اإط���ار  يف  الفيلم  اأح���داث  وت���دور 
يقوم ببطولته عدد من النجوم، منهم: ح�سن 
الرداد، واأمينة خليل، وعائ�سة بن اأحمد، وهو 
عثمان  واإخ���راج  التون�سي،  اأم���اين  كتابة  م��ن 

اأبولنب.
ُي���ذك���ر اأن����ه ي��ع��ر���س لأم��ي��ن��ة خ��ل��ي��ل حاليا 
نعوم،  تاأليف مرمي  لأ(، من  )ليه  م�سل�سل 
اأمني،  وجم��دي  جن��م  دينا  وح���وار  �سيناريو 
وت��غ��ن��ي ال��ت��رت ال��ف��ن��ان��ة اآم����ال م��اه��ر، باأغنية 
)اللي قادرة(، من كلمات نادر عبداهلل، وتوزيع 
الفنانون  يف  البطولة  وي�����س��ارك  ع��ز،  خ��ال��د 
ر�سا،  �سريين  عمر  ال�سعيد،  �سدقي،  هالة 
حممد ال�����س��رن��وب��ي، م��رمي اخل�����س��ت، هاين 
ومن  ف����رج،  ون���اردي���ن  ع��م��ر  ال�سعيد  ع�����ادل، 

اإخراج مرمي اأبوعوف.

الرم�ضاين  ال�ضباق  يف  عمر  مي  الفنانة  اأطلت 
ببطولته  �ضاركت  الذي  "الفتوة"  م�ضل�ضل  عرب 

مع الفنان يا�ضر جالل.
امل�ضل�ضل،  ع��ن  م��ي  حت��دث��ت  احل���وار  ه��ذا  ويف   
وتفا�ضيل حت�ضرياتها ل�ضخ�ضية ليل وغريها من 

الأمور املرتبطة بامل�ضل�ضل.
 واإليكم التفا�ضيل:

اأمينة خليل انتهت من 
ت�شوير )تواأم روحي(

قال املطرب راغب عالمة اإنه انتهى من ت�سجيل بع�س الأغاين من األبومه اجلديد، 
م�سيفا اأنه يعمل حاليا على مراقبة الو�سع الراهن حتى يتخذ قراره بكيفية طرح 

انتهاء  بعد  الأو�ساع  ا�ستقرار  ينتظر  حيث  ت�سجيلها،  من  انتهى  التي  الأغنيات 
اأزمة فريو�س كورونا لطرح هذه الأغاين.

واأو�سح عالمة، يف ت�سريح �سحايف، اأن الألبوم يحمل طابعا جديدا من حيث 
املختلفة،  واللهجات  الغناء  طريقة  يف  بالتنوع  ويتميز  والكلمات،  الأحل��ان 
اأ�سبه  اأن��ه  اأي  واللبنانية،  واخلليجية  امل�سرية  باللهجة  اأغ��اين  ي�سم  حيث 

بالكوكتيل،
 وي�سمل العديد من الأحا�سي�س املختلفة، بني الأغنيات الدرامية ذات الإيقاع 

الرومان�سي وغريها.
يذكر اأن اآخر اأعمال عالمة كانت اأغنية "انتو اأملنا"، للتوعية �سد فريو�س 

كورونا، 
واإخراج  ريا�س،  م��اري  واأحل��ان جان  ن��زار فرن�سي�س،  ال�ساعر  من كلمات 

�سامي �سعب، والتي وجه من خاللها ال�سكر لل�سفوف الأمامية التي 
القاتل.واحتفل  ال��ف��ريو���س  م��ن  وطنه  حماية  يف  �ساهمت 

عالمة، مطلع الأ�سبوع اجلاري بيوم الأب العاملي، 
من خالل ن�سر �سورة قدمية جتمعه مع 

مبوقع  ح�سابه  على  ال��راح��ل  وال���ده 
"طاولة"  يلعبان  وهما  "تويرت"، 

يف اأجواء من ال�سعادة.

راغب عالمة: األبومي يحمل طابعا 
جديدا من حيث الأحلان والكلمات
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عام - زايد

#عبداهلل-الطلحي

ِه��ْن��ت�����وا ال  ذاال�������ّروح  ارح���م���وا 

اْن��تُ�����وا َم���  لَ��و  وق���ْت  ِلَ  زَِه���ا  َم��ا 

ان���ت���وا ال���لَّ���ي بِ�����ي ِتَ��ّل��ك��ت�����وا

��ْم��ت�����وا اْرِح����م����وا ِم����ْن ب���ه ِتَ��كَّ

��يَّ��تُّ�����وا ���شَ ال��ق��ل�����ب  ���ش��وي��دا  يف 

ِع��ّت�����وا اذا  ب�����ي  اإّم�����اَ  بَ��ْخ��ِف��ْي 

تَ��ّواَق�����ه �����وق  ب��ال�����شُّ لِ���ُك���ْم  َل 

اََق�������ه ��ْع��د ال��ق��ل��ب وَا����اْ اإْن����ْت ���شِ

��ا والِ��ّط��ي��ب وَاْخ���َاَق�������ه ب��الِ��ّر���شَ

م���ن ج��ف��اه ال���ّن���وم َم�����ا ذَاَق�������ه

َم��ْن�����زٍل م�����ا َح����ّدْ َق�����ْد َف��اَق�����ه

��َواَق�����ه �����ّدْ وا���شْ اليِ�����ش��ْي��ع ال�����شَّ

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان ) طيب اهلل ثراه (  

التاطف �شخ�س نف�شيته ماهي تام

                        ميكن اإنك تخ�ا اخوك يوم تاطفه

كان ودك .. ي�شتمر الوفاء  واالإحرتام

                         التبالغ يف امليانة .. وال يف العاطفة

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

ريــتـ�يــت
 

ياترى منهو على الفرقى نوى

ومن نويتي يا �ضنيني ت�ضرقني

ودي اقرا �ضفحتك واملحتوى

بني �ضفحاتك لنا و�س ت�ضمرين

******

يقول: انا ماعاد افّكر.. ول اح�ّس

ودي ايّن ا�ضعر زي قبل.. �ضاعديني

قلت: اآمن انْك ان�ضان متمرحل وب�س

ت�ضبع.. متل.. جتوع.. ت�ضمى.. جتيني

كلنا خليفة
ال��ق�����ض��اي��د ت���ل���ي���ق  ����ض���م���ا  اخ������و  م���ث���ل  يف 

اي���������واهلل اف�������رح م�����ن ف������رح ����ض���ع���ب زاي�����د

ال�������ض���ام���خ ال����ل����ي ����ض���وف���ت���ه ت��ن��ع�����س ال������روح

ب���ع���ي���ون���ه���م ي����رق����ا ����ض���م���ا ������ض�����ادق ال����ب����وح

#عبدالعزيز_بن_قالط
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