
�ص 22

�ص 35

معر�ض �أبوظبي لل�صيد ُيعلن 
عن ت�صهيل �إجر�ء�ت �إدخال 

�ل�صقور �ملُكاثرة يف �لأ�صر

عبري نعمة: 

نعي�ض �أزمة عاملية من ناحية، 
ووطنية من ناحية �أخرى

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

تغيري و�ضعية ج�ضم الر�ضيع 
يحمي راأ�ضه من الت�ضوهات

اأو�صت اجلمعية الأملانية لطب العظام وجراحات احلوادث الوالدين 
بتغيري و�صعية ج�صم الر�صيع بانتظام حلماية راأ�صه من الت�صوهات.

من  الر�صيع  ج�صم  و�صعية  تغيري  ينبغي  اأن���ه  اجلمعية  واأو���ص��ح��ت 
ال�صتلقاء على الظهر اإىل و�صعية ال�صتلقاء على البطن اأو اجلانب، 
وذلك لتجنب اإ�صابته بت�صطح موؤخرة الراأ�س، يف حني ي�صاعد تغيري 

و�صعية اجل�صم على اتخاذ موؤخرة الراأ�س لل�صكل املقو�س الطبيعي.
واأ�صافت اجلمعية اأن النوم با�صتمرار على اأحد اجلانبني يرفع خطر 

اإ�صابة الراأ�س بت�صوه غري متماثل واأحادي اجلانب.
حال  يف  طبيب  با�صت�صارة  ال��وال��دي��ن  ال��راب��ط��ة  اأو���ص��ت  ع���ام  وب�صكل 
اإىل وجود  الر�صيع، حيث ي�صري ذلك  راأ���س  مالحظة ت�صطح موؤخرة 
وهو   ،)Torticollis( العنق  انفتال  با�صم  ي��ع��رف  خلقي  ت�صوه 
عبارة عن ت�صنج موؤمل لع�صالت الرقبة، ُي�صيب غالباً ع�صلة الرقبة 
الكبرية ويوؤدي اإىل ميل اأو انحناء الراأ�س اإىل اأحد اجلانبني اأو الأمام 

اأو اخللف.
اأو  ومي��ك��ن ع���الج ه���ذه احل��ال��ة ب��وا���ص��ط��ة مت��اري��ن ال��ع��الج الطبيعي 

الكريوبراكتيك )الإرجاع املو�صعي للفقرات( اأو ارتداء خوذة طبية.

تقنية ثورية للعناية بالب�ضرة
الديرمابالنينغ  ت��ق��ن��ي��ة  اإن  ب��ي��ل  ن��ع��وم��ي  ال��ت��ج��م��ي��ل  خ��ب��رية  ق��ال��ت 
عالجات  اأك���ر  م��ن  واح����دة  ح��ال��ي��اً  ت��ع��د   )Dermaplaning(
الوجه �صيوعاً يف العامل. وميكن اإجرائها كل 4-6 اأ�صابيع، ول حتتاج 

لفرتة نقاهة بعد العالج.
اأنه با�صتخدام �صفرة جراحية يقوم املعالج بك�صط الطبقة  واأو�صحت 
اخلارجية من اجللد برفق لإزالة خاليا اجللد امليتة من اأجل التمتع 

بب�صرة ن�صرة ومتوهجة وذات ملم�س خمملي.
واأ�صافت �صاحبة �صالون التجميل NRBeauty يف دبي اأن تقنية 

ديرمابالنينغ تتمتع بالفوائد اجلمالية التالية:
على تفتيح الب�صرة وتنعيمها على الفور يعمل  عميق  • تق�صري 

امت�صا�س منتجات العناية بالب�صرة م�صتوى  من  • تزيد 
والأو�صاخ  الزيوت  اأن يحب�س  ميكن  ال��ذي  الزغابي،  ال�صعر  تزيل   •

يف اجللد
ندبات حب ال�صباب ظهور  من  • تقلل 

والت�صبغ  ال��دق��ي��ق��ة  اخل���ط���وط  م��ظ��ه��ر  ت��ق��ل��ي��ل  ع��ل��ى  ت�����ص��اع��د   •
والتجاعيد

الب�صرة اأنواع  جلميع  • رائعة 
للحوامل بالن�صبة  • اآمنة 

ما اأ�ضباب رائحة الفم الكريهة؟
انبعاث  اإن  واحلنجرة  والأذن  الأن��ف  لأطباء  الأملانية  الرابطة  قالت 
والأ���ص��ن��ان يدق  بالفم  العناية اجل��ي��دة  الفم رغ��م  م��ن  رائ��ح��ة كريهة 
ناقو�س اخلطر؛ حيث قد ي�صري اإىل الإ�صابة بالتهاب اللثة اأو التهاب 

اجليوب الأنفية اأو التهاب اللوزتني اأو التهاب البلعوم.
اإىل  الفم فريجع  رائحة حم�صية من  انبعاث  اأن  الرابطة  واأو�صحت 

التهاب الأغ�صية املخاطية املبطنة للمعدة اأو اإىل اأحد اأورام املريء.
كما ميكن اأن تكون هذه الرائحة عالمة على الإ�صابة بال�صكري، بينما 
اإىل م�صاكل الكلى  اأو الأمونيا من الفم  انبعاث رائحة كالبول  ي�صري 

كق�صور الكلى اأو الف�صل الكلوي.
وعلى اأية حال، يجب ا�صت�صارة الطبيب للتحقق من ال�صبب احلقيقي 
الكامن وراء انبعاث رائحة كريهة من الفم رغم العناية اجليدة بالفم 

والأ�صنان.
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الألوان املبهجة تهيمن 
على مو�ضة الأحذية

 2022-2021 �صتاء  خريف  يف  والرجالية  الن�صائية  الأح��ذي��ة  تطل 
مبظهر �صخم وتوفر يف الوقت نف�صه الراحة الفائقة وال�صتقرار اأثناء 

امل�صي، كما اأنها تتاألق باألوان فاحتة مبهجة.
الن�صائية  الأح��ذي��ة  اأن  راي��ر  زميونا  الأملانية  املو�صة  حم��ررة  اأو�صحت 
ال�صميك على  والنعل  ال�صخم  املظهر  اإليها من خالل  الأنظار  تخطف 
اأن هذه  اإىل  العمال، م�صرية  اأحذية  اأحذية ت�صلق اجلبال وكذلك  غرار 
والف�صاتني  الطول(  )متو�صطة  امليدي  الف�صاتني  مع  تتناغم  الأحذية 

املاك�صي.
واأ�صافت راير اأن هذا املو�صم ي�صهد رواجاً كبرياً للبوت املطاطي، الذي 

يعد خيارا مثاليا يف الأيام املمطرة واملوحلة.
اإنه  حيث  ال�صندل؛  يحاكي  فخم  مبظهر  املو�صم  ه��ذا  ال�صب�صب  ويطل 

يكت�صي بالفرو وميتاز اأي�صا بنعل �صخم.
ال��ن��وب��وك الفاخر،  ل��ل�����ص��م��واه وج��ل��د  ك��ب��رياً  امل��و���ص��م رواج����اً  ي�صهد ه���ذا 
ال��ف��احت��ة على  الأل����وان  امل��رن��ة. وفيما تهيمن  اإىل اخل��ام��ات  ب��الإ���ص��اف��ة 
الرتابية  ب��الأل��وان  الأح��ذي��ة  تتاألق  املو�صم، حيث  ه��ذا  الأح��ذي��ة  مو�صة 
مثل اجلملي والزيتوين والرمادي والبيج ودرجة اجلريج ، التي متزج 
الأ�صود  املو�صم  هذا  اأي�صاً  الرائجة  الأل��وان  ومن  والبيج.  الرمادي  بني 

والأبي�س و الأوف وايت .

كيف تفيد الأزهار والفاكهة 
يف حت�ضني �ضحة ب�ضرتك؟

الزهور  و����ص���ع  ي��ع��ت��ر  اخل�������راء،  ب��ح�����ص��ب 
ومفيداً  اأمراً مغذياً  الب�صرة،  والفاكهة على 
عليها. حتتوي  دائمة  تاأثريات  وي��رتك  لها، 
الأك�صدة  م�������ص���ادات  م����ن  ك����ث����رياً  ال����زه����ور 
تناولها  وع���ن���د  وامل����ع����ادن،  وال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات 
التجميل  م�صتح�صرات  يف  وا���ص��ت��خ��دام��ه��ا 
ت�صيف  اأن  ميكن  الطبيعية  اأ�صباغها  ف��اإن 
ل��ك��ن هذه  ل��ل��ب�����ص��رة.  ك��ب��رية  ف��وائ��د �صحية 
للحرارة  عر�صة  الثمينة  الكيميائية  امل��واد 
املعدة  اأحما�س  ��ر  ُت��دمِّ ق��د  فهي  والأك�����ص��دة، 
اإذا مت تناول م�صروباتها؛ لذلك فاإن اأف�صل 
طريقة لتوظيفها هي ا�صتخراجها وتطبيقها 
الفواكه  ال��ب�����ص��رة. وحت���ت���وي  ع��ل��ى  مب���ه���ارة 
ا على زيوت اأ�صا�صية متطايرة،  والزهور اأي�صً
النحل  ال���ع���ط���ري���ة جت�����ذب  ال�����زي�����وت  ه�����ذه 
الأزهار  حتمي  وه��ي  لتلقيحها  والفرا�صات 
وتعمل  ال�صم�س  اأ�صعة  اأ���ص��رار  من  الرقيقة 
اأن��ه��ا م�صادات  ك��م�����ص��اداٍت ل��الأك�����ص��دة. ك��م��ا 
الإ�صابة  م��ن  ومتنعها  مم��ت��ازة  ج��رث��وم��ي��ة 
ا�صتخدامها  وي��ع��د  وال��ب��ك��ت��ريي��ة،  الفطرية 
ممتازة  طريقة  التجميل  م�صتح�صرات  يف 
اإىل  اإ�صافة  بنيتها احل�صا�صة،  للحفاظ على 
اأن��ه��ا ت��ق��دم ال��ع��ط��ر اجل��ي��د ال���ف���واح، وميكن 

ا�صتخدامها كمواد حافظة.

مـا هـو ت�ضبع الأك�ضجـني 
الطبيعـي ح�ضـب العمــر؟ �ص 23

ولدة الطفل الأول 
يزيد عمر الأم 7 اأعوام

اأول  الأم��ه��ات احلديثات خ��الل  ن��وم  قلة  اأن  اإىل  درا���ص��ة حديثة  خل�صت 
اأن ت�صيف �صبعة اأعوام  اأول مولود لهن، ميكن  اأ�صهر بعد و�صعهن  �صتة 
المهات  جتعل  ق��د  ال��ن��وم  قلة  م�صكلة  اأن  كما  ال��ب��ي��ول��وج��ي.  لعمرهن 
احلديثات اأي�صاً اأكر عر�صة لال�صابة بال�صرطان واأمرا�س القلب، وفقاً 

لهذه الدرا�صة.
اأماً   33 اأن الدرا�صة �صملت  " الريطانية  "ديلي ميل  وذك��رت �صحيفة 
خالل حملهن واأول عام لهن بعد ولدة طفلهن الأول، حيث مت حتليل 
عن  يختلف  " البيولوجي" ال��ذي  عمرهن  لتحديد  ال��ن��ووي  احلم�س 

العمر الزمني.
واأو�صحت الدرا�صة اإىل اأنه بعد عام من ولدة الطفل الأول، ارتفع العمر 
�صاعات  �صبع  اأقل من  ب�صاعات نوم  البيولوجي لالأمهات الالتي حظني 
خالل �صتة اأ�صهر من ولدة طفلهن الأول بواقع ثالثة اإىل �صبعة اأعوام، 

مقارنة بالالتي حظني ب�صبع �صاعات نوم اأو اأكر.
اأقل من �صبع �صاعات كانت  اأن الأمهات الالتي حظني ب�صاعات نوم  كما 
لديهن اأجزاء اأقل من الق�صيم طريف، وهي اأجزاء من احلم�س النووي يف 
خاليا الدم البي�صاء. وذكرت الدرا�صة التي ُن�صرت يف دورية �صليب هيلث 

اأن قلة الق�صيم الطريف مرتبطة مب�صاكل �صحية خطرية.

اجلهاز اله�صمي
ا�صطرابات  بع�س  تقليل  يف  ال�صنامكي  ع�صبة  -ت�����ص��اع��د 

اجلهاز اله�صمي.
ع�صبة  اأوراق  يف  املوجودة  اجلليكو�صيدات  مركبات  -ت�صّبب 
اإىل زي����ادة حركة  ت����وؤدي  ت��ق��ل�����ص��ات  ال�����ص��ن��ام��ك��ي يف ح����دوث 
ف�صالت  م��ن  التخل�س  يف  ت�صاهم  فهي  وبالتايل  الأم��ع��اء، 
�صاعة   12 اإىل   6 م��ن  متتد  ق�صرية  ف��رتة  خ��الل  الطعام 

فقط من تناول الوجبة الغذائية.
ال�صيني  ال��ط��ب  يف  ال�����ص��ن��ام��ك��ي  ع�صبة  اأوراق  -ت�����ص��ت��خ��دم 
التقليدي لإزالة احلرارة املرتاكمة يف الأمعاء الغليظة، مما 
ي�صاعدها يف التخل�س من املواد الغذائية الراكدة يف املعدة.

اأو  تنظري  عملية  اإج���راء  قبل  طبيعي  كمطّهر  ت�صتخدم   -
جراحة القولون.

ع�صر اله�صم
الأعرا�س  م��ن  التخفيف  يف  ج��داً  فّعالة  ال�صنامكي  ع�صبة 
امل���ع���دة، الغثيان  ال��ه�����ص��م م��ث��ل ح���رق���ة  امل�����ص��اح��ب��ة ل��ع�����ص��ر 
العطرية  الأع�صاب  مع  ت�صاف  وعندما  امل�صتمر،  والتج�صوؤ 
تقّلل من تراكم الغازات املزعجة يف املعدة وبالتايل التقليل 

من النتفاخ.
وذلك  ال���وزن،  تخفف  اأن��ه��ا  ال�صنامكي  ع�صبة  ف��وائ��د  -اأح���د 
ناجت من عمل الع�صبة كملنّي قوي ي�صاعد يف الق�صاء على 
الأطعمة غري امله�صومة يف الأمعاء الغليظة، مما يعمل على 
زيادة فعالية عملية التمثيل الغذائي، الأمر الذي يوؤدي اإىل 

فقدان الوزن.
-ت��ع��ت��ر ال�����ص��ن��ام��ك��ي م���ن اأع�����ص��اب ال��ط��ب ال��ب��دي��ل الأك���ر 
امل�صاكل  العديد من  ال�صنني يف عالج  اآلف  ا�صتخداماً منذ 
من  اجل�صم  وتنظيف  الأم��ع��اء  تليني  �صيَّما  ول  ية،  ال�صحِّ
اأن فوائد ال�صنامكي ناجحة يف خ�صارة الوزن  ال�صموم. كما 

الزائد واإذابة دهون البطن.
اأن ع�صبة ال�صنامكي قادرة على  اإىل  -ت�صري بع�س الأبحاث 
التمثيل  ال�صعرات احلرارية، حتفيز عملّية  منع امت�صا�س 
يف  اجل�صم، خ�صو�صاً  املرتاكمة يف  الدهون  الغذائي وحرق 

منطقة البطن، كما حرق ال�صعرات احلرارية الزائدة.
- تخفِّف هذه الع�صبة الوزن وحتارب ال�صمنة.

مع  خلطت  م��ا  اإذا  ال���غ���ازات،  م��ن  اله�صم  ج��ه��از  تخلِّ�س   -
الأع�صاب الطاردة للريح كالنعناع وال�صّمر.

اأداء جهاز اله�صم، تعالج ع�صر اله�صم والإم�صاك  ن  -حت�صِّ
ز على اإفراز ال�صوائل يف الأمعاء. وحتفِّ

عالج اللتهابات
متتلك  الع�صبة  ه���ذه  م��ن  امل�صتخل�صة  ال��ع��ط��ري��ة  ال��زي��وت 
البكترييا  تكاثر  مينع  مم��ا  للبكترييا،  م�صاّدة  خ�صائ�س 
اأوراقها  م�صغ  اأن  كما  باللتهابات،  الإ���ص��اب��ة  عند  خا�صًة 

ميكن اأن يعالج التهابات الفم والتهاب اللثة.

للب�صرة
-اإن فوائد ع�صبة ال�صنامكي ل تقت�صر على املجال الطبي، 

بل تلعب دوراً يف تعزيز �صحة الب�صرة.
ال�صنامكي  ع�صبة  يف  امل��ت��وّف��رة  الأ�صا�صية  ل��ل��زي��وت  -مي��ك��ن 
عن  ع��ب��ارة  وه��و  احللقية  ال��ق��وب��اء  داء  ل��ع��الج  ت�صتخدم  اأن 
كما  للجلد،  العلوية  الطبقات  على  تظهر  فطرية  ع��دوى 
اجلروح  ح��الت  يف  ال�صنامكي  ع�صبة  من  ال�صتفادة  ميكن 

واحلروق.
يف  ج��ًدا  فعالة  ال�صنامكي  اأوراق  من  امل�صنوعة  -الكرميات 
خ�صائ�صها  ب�صبب  وذل���ك  والأك���زمي���ا،  ال�صباب  ح��ب  ع��الج 
مادة  ع��ل��ى  اح��ت��وائ��ه��ا  ج��ان��ب  اإىل  ه���ذا  للبكترييا،  امل�����ص��ادة 
الدقيقة  الكائنات  حت��ارب��ان  اللتني  والإي��ث��ان��ول  الأ�صيتون 

التي ت�صبب اللتهابات اجللدية املختلفة.

فوائد ع�صبة ال�صنامكي لل�صعر
املتعّددة.  ال�صعر  م�صاكل  ملعاجلة  الع�صبة  ه��ذه  -ت�صتخدم 
م�صحوق  خلط  ميكن  وق���وي،  لم��ع  �صعر  على  وللح�صول 
الليمون  ع�صري  واإ���ص��اف��ة  وال��ل��ن،  ب��امل��اء  ال�صنامكي  ن��ب��ات 
بقبعة  وتغطيته  ال�صعر،  على  و�صعه  ثم  الأع�صاب،  ومنقوع 
الدافىء بعد ب�صع  باملاء  بال�صتيكية حتى يجف، ثّم غ�صله 

�صاعات.
-ت��ع��ت��ر خ��ي��اراً رائ��ع��اً لإ���ص��ف��اء ال��ن��ع��وم��ة وت��ق��وي��ة وتكثيف 
ال�صعر. علماً اأنه يف بداية العالج قد ي�صاب ال�صعر باجلفاف 

ولكن الفوائد املرجوة �صتظهر بعد ب�صعة اأيام.
-ل يقت�صر دور ع�صبة ال�صنامكي على جتميل ال�صعر فح�صب، 
بل يح�ّصن اأي�صاً من حالة فروة الراأ�س ويخّل�س من ق�صرة 
اأي�صاً من الأع�صاب الطبيعية املمتازة  ال�صعر املزعجة. تعّد 

ملقاومة ت�صاقط ال�صعر وزيادة كثافته.

فوائد �صحية منّوعة لع�صبة ال�صنامكي:
- تكافح هذه الع�صبة الفريو�صات والفطريات باعتبارها من 

امل�صادات احليوية الطبيعية.
ف اآلم املفا�صل والروماتيزم. - تعالج اللتهابات وتخفِّ

- تلنيِّ الأمعاء، تكافح �صرطان القولون وامل�صتقيم وتنّظف 
القولون من ال�صموم.

وامل�صالك  الكلى  ف  تنظِّ وامل����رارة،  الكبد  وظ��ائ��ف  ن  حت�صِّ  -
البولية وتدرُّ البول.

- تخفف حّدة اللتهابات ال�صدرية والربو وتطرد البلغم.
الع�صبية  والت�صنجات  الن�صفي  وال�صداع  ال�صداع  تعالج   -

عند مر�صى ال�صرع.
ة وقروح الفم. - تعالج البثور واحلكَّ

منذ  ت�صتخدم  كانت  التي  الأع�صاب  من  ال�صنامكي  -ع�صبه 
القدم يف عالج اأمرا�س الن�صاء مثل تاأّخر الدورة ال�صهرية 

والإجها�س وغريها.
ال�صهرية  ال��دورة  قبل  ما  اأع��را���س  من  ال�صنامكي  -تخّفف 

مثل الغثيان والقيء.
-تدخل ع�صبة ال�صنامكي يف عالج الأعرا�س التابعة حلالت 
بقايا  م��ن  ال��رح��م  تنظيف  يف  ت�صتخدم  ح��ي��ث  الإج��ه��ا���س، 

اجلنني والدم وغ�صاء الرحم.
-تدخل ع�صبة ال�صنامكي يف حالت م�صاكل احلمل النادرة، 

حيث تعمل على تن�صيط املباي�س.
املفا�صل  التهابات  ال�صنامكي يف عالج بع�س  -تدخل ع�صبة 

الناجتة عن احلمل والولدة.

ملاذا تظهر اإعالنات 
املنتجات لنا مبجرد 

احلديث عنها؟
نالحظ دائما اأن بع�س املواقع مثل 
اإعالنات  لنا  تعر�س  الفي�صبوك، 
التحدث عنها  اأ�صياء مبجرد  عن 
مع املحيطني بنا، اأو البحث عنها 
على حمركات البحث مثل غوغل 
ن�صعر  ي��ج��ع��ل��ن��ا  مم����ا  وغ�����ريه�����ا، 
بالده�صة اأحيانا والقلق يف اأوقات 
اأخرى خوفا من ال�صعور باأن اأحد 

يراقبنا.
وي��ق��ول امل��ه��ن��د���س اإ����ص���الم غامن، 
املعلومات  ت��ق��ن��ي��ة  ا����ص���ت�������ص���اري 
ل�صكاي  ال����رق����م����ي  وال�����ت�����ح�����ول 
الظاهرة  ه���ذه  اإن  ع��رب��ي��ة،  ن��ي��وز 
اأك��ر على موقعني اثنني  حتدث 
عالقة  له  الأول  اأ�صا�صية،  ب�صفة 
مب���ج���م���وع���ة ف���ي�������ص���ب���وك وال���ت���ي 
والإن�صتغرام  ال��وت�����ص��اب  ت�����ص��م��ل 
الثانية  واملجموعة  والفي�صبوك، 

جمموعة غوغل.
امل����واق����ع حت����ت هاتني  وج���م���ي���ع   
ت�صمع  اآلت  ل��دي��ه��م  امل��ظ��ل��ت��ني، 
الكلمات التي ينطق بها ال�صخ�س 
ا�صتخداما  ا�صتخدامها  يف  وتبداأ 
ل�صراء  ف��ع��ن��دم��ا حت��ت��اج  جت���اري���ا، 
مثل  ك����ل����م����ة  وت������ك������رر  لب������ت������وب 
ياأخذ  اجل���ه���از  ف���ه���ذا   ، لب���ت���وب 
ويبعث  املكاملة  من  املعلومة  ه��ذه 
ب��ه��ا ع��ل��ى حم��رك��ات ال��ب��ح��ث على 
املثال،  ���ص��ب��ي��ل  ع��ل��ى  ال��ف��ي�����ص��ب��وك 
الذي جتمعه اتفاقية تبادل بينه 
الأخرى  البحث  حم��رك��ات  وب��ني 
وفقا  جت��اري،  ب�صكل  ل�صتغاللها 

لغامن.
اخلدمة  ه��ذه  اأن  غ��امن  وي�صيف 
املتكررة  ال��ك��ل��م��ات  اإر����ص���ال  ت��ت��ي��ح 
مثال،  غ���وغ���ل  م��ث��ل  م���وق���ع  اإىل 
التطبيقات  ت�����ص��ت��خ��دم  وع��ن��دم��ا 
اخل��ا���ص��ة ب���ه جت���د اإع���الن���ات عن 
التي تتحدث عنها،  الأ�صياء  هذه 
وهذه اخلا�صية ل تعني اأن هناك 
اأحاديثنا  ي�����ص��م��ع��ون  اأ����ص���خ���ا����س 
الكلمات  واإمنا جهة ت�صمع بع�س 
الكلمات  بتحويل  وتقوم  املتكررة 
التجارية، والتي قد تكون اأحذية 
غريها،  اأو  اإلكرتونية  اأج��ه��زة  اأو 
ومن بني ماليني الكلمات تلتقط 
املتكررة  الكلمات  الأج��ه��زة  ه��ذه 
وتبداأ الرتويج لالأ�صياء التي قد 

حتتاج ت�صرتيها .

فوائد ع�ضبة ال�ضنامكي للن�ضاء ثمينة للغاية

مزهر  نبات  الأ�صل  يف  هي  ال�صنامكي  ع�صبة 
ينتمي اإىل عائلة البقوليات، وقد ا�صتخدمت 
ال�صيني  الطب  يف  ال�صنني  اآلف  منذ  اأوراقها 
ب�صبب  وذل���ك  طبيعي،  ك��م��ل��نينّ  التقليدي 
التي  اجلليكو�صيدات  مركبات  على  احتوائها 
الإم�صاك،  من  احل��دنّ  يف  كبري  ب�صكل  ت�صاهم 
بالإ�صافة اإىل اأنها تتوافر يف متاجر الأغذية 

كب�صولت  �صكل  على  ال�صحية 
اأكيا�س  ت�صبه  �صغرية  واأكيا�س 

ال�صاي اأو زيوت عطرية.
والغذاء  التغذية  علم  يف  الدكتورة 
يف  نت  �صيدتي  تطلع  احل��اج  �صينتيا 
ع�صبة  ف��وائ��د  على  الآت���ي  امل��و���ص��وع 

ال�صنامكي للن�صاء:
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�ش�ؤون حملية

•• اأبوظبي - الفجر

بن  حممد  ب��ن  ذي���اب  ال�صيخ  �صمو  برعاية 
دي�����وان ويل عهد  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
للطفولة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  رئي�س  اأب��وظ��ب��ي، 
املبكرة، اأعلنت الهيئة عن تفعيل جمموعات 
البتكار املعريف �صمن مبادرة "ود" العاملية 
يف  اأطلقتها  التي  املبكرة،  الطفولة  لتنمية 
من�صة  اإن�صاء  بهدف  املا�صي،  مار�س  �صهر 
لتعزيز  اأب��وظ��ب��ي،  م��ق��ّره��ا  وع��امل��ي��ة  حملية 
الب��ت��ك��ار ون�����ص��ر امل��ع��رف��ة يف ك��ل م��ا يتعلق 

بتنمية الطفولة املبكرة.
وك�����ص��ف��ت ال��ه��ي��ئ��ة ع����ن ا���ص��ت��ك��م��ال تعيني 
جم��م��وع��ات الب��ت��ك��ار امل��ع��ريف ال��ت��ي �صتكون 
م�صوؤولًة عن الأبحاث امل�صاهمة يف تطوير 
بتنمية  ال�����ص��ل��ة  ذات  والأط������ر  الأ���ص��ال��ي��ب 
قابلة  تو�صياٍت  وو���ص��ع  امل��ب��ك��رة،  الطفولة 
هذه  ت�صم  حيث  امل��ب��ادرة.  �صمن  للتنفيذ 
جونز-  فكا  �صي�صيليا  ال�صيدة  املجموعات 
رئي�صاً  غبا�س-  �صيف  عمر  و�صعادة  رئي�صاً، 
م�صاركاً، بالإ�صافة اإىل 21 متخ�ص�صاً من 
ذوي اخلرة واملعرفة املكثفة من موؤ�ص�صاٍت 
الدويل  "اليوني�صيف" والبنك  عاملية مثل 
ف�صاًل  هارفرد"،  و"جامعة  و"اليون�صكو" 
عن العديد من موؤ�ص�صات القطاع اخلا�س، 
مثل "اأبل" و"يوتيوب" و"اإيكيا"؛ وتت�صمن 
الأكادمييني  من  خمتارة  جمموعٍة  كذلك 
واملتخ�ص�صني واملبدعني و�صّناع ال�صيا�صات 
اخلا�س  القطاع  ع��ن  وممثلني  املجتمعية 

والداعمني ومقّدمي الرعاية. 
وعقدت جمموعات البتكار املعريف ما يزيد 
ا�صرتاتيجي،  تخطيط  جل�صة   100 ع��ن 
اأم���ر وطفل  65 ويل  ب��اأك��ر م��ن  وال��ت��ق��ت 
ومعلم وخبري يف تنمية الطفولة املبكرة يف 
الإمارات العربية املتحدة، كجزء من عملها 
نحو اإن�صاء �صل�صلة من احللول املبتكرة التي 
ال�صاملة لأبوظبي،  التنمية ال�صحية  تعزز 
ومقدمي  وال����وال����دي����ن  الأط����ف����ال  ودع�����م 
التحديات  ب��ع�����س  جت�����اوز  ع��ل��ى  ال���رع���اي���ة 
ال�صنوات  خ��الل  �صيوًعا  الأك���ر  والعقبات 

الأوىل من منو الطفل وتطوره.
فيما تعمل الكوادر بالتن�صيق مع جمموعة 
التكنولوجيا  �����ص����رك����ات  م�����ن  م���ت���ن���وع���ة 

بالإ�صافة  العاملية،  الإعالمية  واملوؤ�ص�صات 
احل��ك��وم��ي��ة مثل  اجل���ه���ات  م���ن  ع����دد  اإىل 
ودائرة  اأب��وظ��ب��ي،  يف  املجتمع  تنمية  دائ���رة 
التعليم  ودائ�������رة  اأب���وظ���ب���ي،   – ال�����ص��ح��ة 
العليا  زاي��د  وموؤ�ص�صة  باأبوظبي،  واملعرفة 
املجموعات  تنظم  ك��م��ا  ال��ه��م��م،  لأ���ص��ح��اب 
موا�صيع  ح��ول  م�صتقلة  ودرا���ص��ات  اأب��ح��اًث��ا 
يق�صيه  ال�����ذي  ال���وق���ت  ت��ت�����ص��م��ن  م��ه��م��ة 
اإىل ال�صا�صات، وا�صتخدام  الأطفال بالنظر 
اللعب  واأه��م��ي��ة  امل���ن���زل،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف 

والتوا�صل الجتماعي مع الأطفال.
واأ����ص���ارت ال��ه��ي��ئ��ة اإىل اأن���ه م��ن امل��ت��وق��ع اأن 
تن�صّم منظماٌت وهيئاٌت عّدة كم�صاهمني يف 
تزخيم عملها  املبادرة على  لتعمل  املبادرة، 
وخا�صة   ،2021 اجل�����اري  ال���ع���ام  خ���الل 
ف��ع��ال��ة وم�صاركة  اأن��ه��ا حت��ظ��ى مب�����ص��اه��م��ٍة 
ن�صطة م��ن خمتلف اأن��ح��اء ال��ع��امل، مب��ا يف 
ال�صمالية  واأم��ريك��ا  اجلنوبية  اأم��ريك��ا  ذك 
وكندا واأوروبا و�صنغافورة واأ�صرتاليا ودول 
جم��ل�����س ال���ت���ع���اون اخل��ل��ي��ج��ي. ك��م��ا اأك����دت 
ال�صرتاتيجية  م�صاركتها  "اليوني�صيف" 
الرئي�صيني  ال���������ص����رك����اء  م�����ن  ب�����ص��ف��ت��ه��ا 
للطفولة  اأبوظبي  "هيئة  مع  واملتعاونني 

املبكرة" ومبادرة "ود".
املعريف  البتكار  جمموعات  اأن  واأو���ص��ح��ت 
ت�صكل القوة الدافعة ملبادرة "ود"، وتتمحور 
م��ه��ّم��ت��ه��ا ح����ول حت��ق��ي��ق اأه�������داف امل���ب���ادرة 
اأ���ص�����ٍس هي:  ث��الث��ة  ع���ر   ،2021 ل��ل��ع��ام 
منط  ل��الأط��ف��ال،  الإن�صانية  التكنولوجيا 
العاطفي  وال��رف��اه   ،21 ال��ق��رن  احل��ي��اة يف 

�صت�صمل  ك���م���ا  الج���ت���م���اع���ي.  وال���ت���ف���اع���ل 
باملجموعات  اخلا�صة  اجلل�صات  خمرجات 
بال�صيا�صات  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال��ت��و���ص��ي��ات  ع��ل��ى 
متخ�ص�صة  ب��رام��ج  واإن�����ص��اء  والت�صريعات، 
على  والعمل  �صلة،  ذات  مبتكرة  ومبادرات 
املبادئ  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  امل��ن��ت��ج��ات،  ت��ط��وي��ر 

التوجيهية ملعاجلة الق�صايا الأبرز.
امل��ع��ريف حتت  وتعمل جم��م��وع��ات الب��ت��ك��ار 
"هيئة  اأمناء  اإ�صراف وبتوجيٍه من جمل�س 
واجلهات  املبكرة"  ل��ل��ط��ف��ول��ة  اأب���وظ���ب���ي 
الطفولة  تنمية  مبجال  املعنية  احلكومية 
امل��ب��ك��رة يف اأب���وظ���ب���ي، وي��ت��م��ث��ل دوره������ا يف 
والت�صميم  للتفكري  �صاملة  و�صع منهجيٍة 
اأفعال،  اإىل  الأف���ك���ار  وحت��وي��ل  والب���ت���ك���ار، 
املبكرة،  ال��ط��ف��ول��ة  تنمية  يف  وال���ص��ت��ث��م��ار 
وب����ن����اء ج���ي���ٍل م����ن ال�������ص���ب���اب ال����واع����ي من 
اأ�صحاب املعرفة واملهارات الالزمة لتجاوز 
املتغرّيات  مع  والتكّيف  الراهنة  التحديات 
ب��ن��اء جمتمٍع  وامل�����ص��اه��م��ة يف  امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة 

اأف�صل.
كما عمدت مبادرة "ود" اإىل اختيار اأع�صاء 
جم��م��وع��ات الب��ت��ك��ار امل��ع��ريف م��ن اأ�صحاب 
تقييم  على  والقادرين  املتنّوعة،  اخل��رات 
التحديات الطويلة الأمد يف كل ما يت�صل 
تو�صياٍت  وو�صع  املبكرة،  الطفولة  بتنمية 
على  ال��ع��م��ل  ي��ت��ّم  للتنفيذ  ق��اب��ل��ة  ع��م��ل��ي��ة 
تواكب  ومبتكرة  ج��ّذاب��ة  اأط��ٍر  يف  تن�صيقها 
توجهات "هيئة اأبوظبي للطفولة املبكرة" 
وت�صعى اإىل تنفيذها بالعتماد على الذكاء 

الب�صري والذكاء ال�صطناعي. 
املديرة  ج���ون���ز،  ف���اك���ا  ���ص��ي�����ص��ي��ل��ي��ا  وق���ال���ت 
لري"،  فان  برنارد  "موؤ�ص�صة  يف  التنفيذية 
ورئ��ي�����ص��ة جم��م��وع��ات الب��ت��ك��ار امل���ع���ريف يف 
البتكار  جمموعات  "�صتعمل  ود:  م��ب��ادرة 
امل���ع���ريف ع��ل��ى ج��م��ي��ع امل�����ص��ت��وي��ات ويف كل 
امل���ج���الت م���ع اأول����ي����اء الأم������ور والأط���ف���ال 
احلكومية  ال�صيا�صات  و���ص��ّن��اع  وال�����ص��رك��اء 
البحث  وم���وؤ����ص�������ص���ات  امل������دين  وامل���ج���ت���م���ع 
الجتماعي  ال�صتثمار  و�صناديق  العلمي 
موؤ�ص�صات  اإىل  بالإ�صافة  البتكار،  ومراكز 
وتطوير  تعزيز  ب��ه��دف  اخل��ا���س،  ال��ق��ط��اع 
وعاملياً، من  املبكرة حملياً  الطفولة  قطاع 
خالل تبني وتنفيذ ا�صرتاتيجيات التدخل 

ال�صبل  بكل  املبادرة وتطبيقها  املنبثقة عن 
املمكنة".

متحّم�صون  ج��م��ي��ع��اً  "نحن  واأ�����ص����اف����ت: 
والنتائج  ال��ت��و���ص��ي��ات  ت��ل��ق��ي  اإىل  ون��ت��ط��ل��ع 
والتي  امل��ع��ريف،  البتكار  ملجموعات  الأوىل 
ور�صم  ا�صرتاتيجيتنا  ب��ن��اء  يف  �صت�صاعدنا 
خطتنا للمرحلة املقبلة؛ و�صيتعامل فريق 
الطويلة  التحديات  م��ع  املجموعات  ه��ذه 
املبكرة،  الطفولة  بتنمية  املتعلقة  الأم���د 

باأ�صاليب جديدة ومقارباٍت مبتكرة". 
���ص��ي��ف غبا�س:  ���ص��ع��ادة ع��م��ر  ب�����دوره ق����ال 
"يتيح لنا التوجه الذي يتبعه فريق العمل 
جمموعة  من  لال�صتفادة  فر�صًة  امل�صرتك 
تنمية  جم�����ال  يف  اخل��������راء  م����ن  ع���امل���ي���ة 
من  عاملي  م�صتوى  على  املبكرة  الطفولة 
خالل تركيزهم على مهمة واح��دة تتمثل 
املبكرة  للطفولة  اأبوظبي  هيئة  مب�صاعدة 
على توفري اأف�صل بيئة ممكنة ملنح اأطفالنا 
ال��ف��ر���ص��ة امل��ن��ا���ص��ب��ة يف احل��ي��اة ل��ك��ل منهم 
التي ي�صتحقونها. وميكن لهذه  والفر�صة 
اجلديدة  وامل��ب��ادرات  وال�صيا�صات  ال��رام��ج 
ت�صبح  اأن  اأب��وظ��ب��ي  يف  ه��ن��ا  نطلقها  ال��ت��ي 
املبكرة  الطفولة  لتنمية  معتمدة  من���اذج 
العامل  ح��ول  ال��دول  تتبناها خمتلف  حتى 
برنامج  رئي�س  مارتن،  نيكي  الدكتورة   ."
"جامعة  يف  امل���ب���ك���رة  ال��ط��ف��ول��ة  درا�����ص����ات 
جمموعات  وع�������ص���و  هامر"،  ج����ول����ف 
اأن  فعاًل  "ي�صّرفني  قالت:  املعريف  البتكار 
الإن�صانية؛  الق�صية  ه��ذه  من  ج��زءاً  اأك��ون 
اإيجابية  قيمًة  برناجمنا  �صي�صيف  حيث 

جلميع الأطفال من �صن 0 اإىل 8 �صنوات 
تزايد  وم����ع  ال����ع����امل.  اأن����ح����اء  يف خم��ت��ل��ف 
اأيامنا هذه،  التكنولوجيا يف  اعتمادنا على 
والنظر  والتاأمل  قلياًل  التوقف  من  بّد  ل 
عن كثب اإىل واقع اأطفالنا وكيفية تاأثرهم 
ب��ال��ت��غ��رّيات وال���ت���ح���دي���ات، ل���الإف���ادة منها 

اإيجاباً".
لتنمية  العاملية  ود  م��ب��ادرة  مهمة  تتج�صد 
الطفولة املبكرة يف اإعداد من�صة ت�صاهم يف 
تنفيذ الأ�ص�س املركزية ل�صرتاتيجية هيئة 
تتمثل  وال��ت��ي  امل��ب��ك��رة،  للطفولة  اأب��وظ��ب��ي 
اأن��ظ��م��ة وم��ن�����ص��ات ت��ق��ود التميز  ب���اإط���الق 
الطفولة  ت��ن��م��ي��ة  جم�����الت  يف  والب���ت���ك���ار 
وت�صاهم  الإم���ارة.  اأن��ح��اء  جميع  يف  املبكرة 
تهدف  وال��ت��ي  الهيئة  م�صاعي  حتقيق  يف 
وتعزيز  للطفل  الأم��ث��ل  النمو  تعزيز  اإىل 
وحتى  احلمل  مرحلة  من  ابتداًء  رفاهيته 
عمر 8 �صنوات، وحتقيق روؤية ا�صرتاتيجية 
اأبوظبي  اإم���ارة  يف  املبكرة  الطفولة  قطاع 
طفل  ك��ل  يتمتع  اأن  يف  املتمثلة   ،2035
بالثقة  ويتحلى  والعافية  بال�صحة  �صغري 
وقادراً  لالطالع  حمباً  يكون  واأن  بالنف�س 
على التعلم وتنمية قيم متينة يف بيئة اآمنة 

وداعمة لالأ�صرة يف اأبوظبي.
املبكرة  للطفولة  اأبوظبي  هيئة  وحتر�س 
ع��ل��ى ر���ص��د اأب����رز ال��ت��ح��دّي��ات ال��ت��ي تواجه 
للت�صدي  فعالة  حلول  واق���رتاح  الأط��ف��ال 
ل��ه��ا م���ن خ����الل ق���ي���ادة وت��وح��ي��د اجلهود 
وح�صد املوارد واخلرات والكفاءات العاملية 
يف جمالت تنمية الطفولة املبكرة، وبلورة 
روؤية �صاملة ووا�صحة حول واقع الأطفال 
ال�صغار واأ�صرهم، كما ت�صعى لتعزيز الوعي 
بتنمية  ال�صلة  ذات  ب��امل��و���ص��وع��ات  ال��ع��امل��ي 
العامة  امل�صاركة  املبكرة وت�صجيع  الطفولة 
يف عملية و�صع اأطر عمل �صاملة وتو�صيات 
املبكرة  الطفولة  تنمية  لقطاع  مو�صوعية 
م�صتدامة،  و���ص��راك��ات  ا�صتباقي  نهج  وف��ق 
املمار�صات  لأف�����ص��ل  ال���رتوي���ج  ج��ان��ب  اإىل 
على  وتعمل  والعاملية  والإقليمية  املحلية 
ال��ت��ن�����ص��ي��ق وال���ت���ع���اون م���ع اجل���ه���ات املعنية 
برامج  لتطوير  ال��الزم��ة  اخلطط  لو�صع 
اخلدمات  م�صتوى  ورف��ع  املبكرة  الطفولة 

املتعلقة بها.

•• العني – الفجر

املتحدة   العربية  الإم����ارات  جامعة  اأعلنت 
ع��ن اإن�����ص��اء وح���دة امل�����ص��اري��ع امل��ئ��وي��ة والتي 
للبحث  امل�������ص���ارك  ال���ن���ائ���ب  م��ك��ت��ب  ت��ت��ب��ع 
باأن  اجلامعة  روؤي���ة  لدعم  وذل��ك  العلمي، 
م�صاريع  خ��الل  م��ن  بحثية  جامعة  ت��ك��ون 
وت�����ص��ع اجلامعة  ال��ت��ع��ل��ي��م  ت���خ���دم  ك����رى 
�صمن م�صاف اجلامعات العاملية من حيث 
املمكنات والبنية التحتية التي ت�صاعد على 
البتكار، و�صمن اأهداف اجلامعة يف تطوير 
قدرات البحث العلمي والبتكار يف املجالت 

ذات الأهمية الوطنية والدولية.
م��راد -النائب  اأح��م��د علي  الدكتور  واأك���د  
على  باجلامعة   العلمي  للبحث  امل�����ص��ارك 
ا�صتجابًة  ي��اأت��ي  ال��وح��دة  ه���ذه  اأن" اإن�����ص��اء 
للمتغريات املت�صارعة التي ت�صهدها املنطقة 
ال�صريع  التعامل  مرونة  ليعك�س  والعامل، 
م���ع اخل��ط��ط ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ، 
على  مهامها  يف  ال��وح��دة  ه��ذه  تركز  حيث 
ال�صرتاتيجية  امل�صاريع  وحت��دي��د  اعتماد 
الإمارات  مئوية  م��ع  ومواءمتها  البحثية 
واملراكز  الكليات  م��ع  وال��ت��ع��اون   ،2071
تدعم  التي  الت�صورات  و�صع  يف  البحثية 
يف  ي�صهم  مما  للم�صاريع،  التحتية  البنية 
دع��م م��ه��ارات �صوق العمل من خ��الل هذه 

والإج����راءات  ال�صيا�صات  وو���ص��ع  امل�صاريع، 
بكفاءة  وتنفيذها  امل�صاريع  عمل  لتنظيم 

عالية."
بالإ�صراف  الوحدة  هذه  " �صتقوم  واأ�صاف 
اجلامعة،  يف  ال�صرتاتيجية  امل�صاريع  على 
كما �صتعمل من خالل م�صاريعها املختلفة 
على تعزيز مكانة اجلامعة كمركز اأكادميي 
بحثي وابتكاري،  من خالل اإيجاد احللول 
املت�صلة  ال�صرتاتيجية  للتحديات  العلمية 
والتكنولوجيا  وال���غ���ذاء  وال��ط��اق��ة  ب��امل��ي��اه 
واجلينوم  وال���ت���ع���ل���ي���م  ال���ف�������ص���اء  وع����ل����وم 
وع����ل����وم ال���ب���ي���ان���ات ، وت���وظ���ي���ف م���ه���ارات 
والتكنولوجيا  الرابعة  ال�صناعية  ال��ث��ورة 

الرقمية."

واأ�صار الدكتور اأحمد مراد اإىل اأن  امل�صاريع 
هو  ال��وح��دة  عليها  �صت�صرف  التي  الهامة 
م�صروع دي�صرتيكت4.0 والذي يهدف اإىل 
الرابعة  ال�صناعية  ال��ث��ورة  م��ه��ارات  تعزيز 
من خالل الربط بني الرامج الأكادميية 
الربط  يف  ي�صهم  مم��ا  ال��ع��ل��م��ي،  وال��ب��ح��ث 

�صتكون  حيث  العمل،  و�صوق  ال�صناعة  بني 
ملعاجلة  الأم���ث���ل  امل��ك��ان   4.0 دي�����ص��رتي��ك��ت 
البحث  خ��الل  م��ن  ال�صناعية  ال��ت��ح��دي��ات 

العلمي.
و�صت�صاعد هذه الوحدة على جذب الكفاءات 
يف  و�صت�صاهم  للجامعة  العقول  واأ�صحاب 

والذي  اجلامعة  خريجي  م��ه��ارات  تعزيز 
ب�������دوره ���ص��ي��م��ك��ن��ه��م م����ن احل�������ص���ول على 
وظائف تتنا�صب مع متطلبات �صوق العمل. 
كما �صتعمل على جذب ال�صركات وال�صناعة 
اإىل امل�صاهمة يف هذه امل�صاريع وبالتايل بناء 

عالقات وثيقة مع جمتمع ال�صناعة.  

•• اأبوظبي- الفجر

اأعلنت �صركة اأبوظبي للخدمات ال�صحية 
اخلدمات  م��ب��ن��ى  اف��ت��ت��اح  ع��ن  "�صحة" 
ال�صحي  م��زي��د  م��رك��ز  يف  ال��ت��خ�����ص�����ص��ي��ة 
اخلارجية،  العالجية  للخدمات  ال��ت��اب��ع 

وذلك تلبية لحتياجات اأهايل املنطقة.
وي��ت�����ص��م��ن امل��ب��ن��ى اجل���دي���د امل���ك���ون من 
م���ن خاللها  ي��ت��م  غ���رف���ة،   14 ط��اب��ق��ني 
الأوىل  للمرة  تخ�ص�صية  خدمات  توفري 
والعيون  القلب  اأم��را���س  ع��ي��ادة  ت�صمل: 
والعظام،  واحل���ن���ج���رة  والأذن  والأن�������ف 

وال��ف��ح�����س وال���ص��ت�����ص��ارة م��ا ق��ب��ل ال���زواج 
اإىل  بالإ�صافة  الطبيعي،  ال��ع��الج  وق�صم 
الأ�صنان  وط��ب  اجللدية  ع��ي��ادات  جتديد 
العام، وتقومي الأ�صنان وتركيبات الأ�صنان 

ال�صناعية وزراعة الأ�صنان.
وق���ال���ت ال���دك���ت���ورة ن����ورة ال��غ��ي��ث��ي، املدير 
العالجية  للخدمات  بالإنابة  التنفيذي 
اخلارجية: " نحن م�صتمرون يف التزامنا 
ب�����ص��م��ان ���ص��ه��ول��ة و����ص���ول م��ر���ص��ان��ا اإىل 
خدمات  وت���ق���دمي  ال�����ص��ح��ي��ة،  ال���رع���اي���ة 
خالل  م��ن  ع��امل��ي،  م�����ص��ت��وى  ذات  �صحية 
واإ�صافة  ال�����ص��ح��ي  م��زي��د  م��رك��ز  ت��و���ص��ي��ع 

العيادات املتخ�ص�صة، حيث نقوم بتو�صيع 
خدماتنا وعرو�صنا لتوفري رحلة عالجية 

�صل�صة و�صاملة جلميع اأفراد املجتمع".
اأن تو�صعة مركز مزيد ال�صحي  واأ�صافت 
ا���ص��رتات��ي��ج��ة �صركة  م���ع  ت���اأت���ي مت��ا���ص��ي��اً 
تخ�ص�صية  خ��دم��ات  ل��ت��وف��ري  "�صحة" 
ت�صهيل  بهدف  ال�صكنية  املناطق  قلب  يف 
اخلدمات،  ت��ل��ك  اإىل  امل��راج��ع��ني  و���ص��ول 
�صكان  امل��رك��ز  ه���ذا  م��ن  �صي�صتفيد  ح��ي��ث 
التي  امل��ح��ي��ط��ة  وامل��ن��اط��ق  م��زي��د  منطقة 
���ص��ه��دت من��و ���ص��ك��ان��ي��اً م��ل��ح��وظ��اً، م�صرية 
املا�صية  الأ�صهر  العمل خالل  اأن��ه مت  اإىل 

املتوفرة  التخ�ص�صية  اخلدمات  لتو�صعة 
يف املراكز ال�صحية بهدف تقدمي خدمات 
متكاملة للمجتمع مع تطبيق الإجراءات 
الح���رتازي���ة ال��ت��ي ت��وف��ر رح��ل��ة عالجية 

اآمنة للمراجعني.
يعمل  ال��ذي  ال�صحي  ويوفر مركز مزيد 
على مدار 24 �صاعة خدمات متنوعة مثل 
عيادة  ت�صمل  التي  الأ���ص��رة  خ��دم��ات ط��ب 
احلمل،  فرتة  اثناء  العناية  امل��راأة،  �صحة 
الأمرا�س  ع��ي��ادة  ال��ط��ف��ل،  �صحة  ع��ي��ادة 
امل�صح  اجلامعة،  قبل  م��ا  فح�س  املزمنة، 

ال�صحي، التطعيم، و�صحة امل�صافر.

ت�صمل  تخ�ص�صية  خ���دم���ات  ي��وف��ر  ك��م��ا   
ع���ي���ادة ط���ب الأط����ف����ال، ع���ي���ادة اأم���را����س 
ال�صوتية،  والأ�صعة فوق  وال��ولدة  الن�صاء 
للخدمات  ب��الإ���ص��اف��ة  ال��ت��غ��ذي��ة،  ع���ي���ادة 

امل�صاندة كاملختر وال�صيدلية.
ميكن للمراجعني حجز موعد عن طريق 
قناة  خ���الل  م��ن  اأو   80050 ال��ه��ات��ف: 
او   024102200 الرقم  وات�صاب على 

عن طريق تطبيق "�صحة". 
املواطنني  ك���ب���ار  امل����رك����ز  ي�����ص��ت��ق��ب��ل  ك���م���ا 
وامل��ق��ي��م��ني واأ����ص���ح���اب ال��ه��م��م واحل����الت 

العاجلة دون موعد م�صبق. 

برعاية ذياب بن حممد بن زايد

»اأبوظبي للطفولة املبكرة« تفّعل جمموعات البتكار املعريف ملبادرة »ود« خللق تاأثري فّعال واإيجابي يف تنمية الطفولة املبكرة

لتعزيز مهارات الثورة ال�صناعية الرابعة

وحدة امل�ضاريع بجامعة الإمارات ت�ضرف على تنفيذ »دي�ضرتيكت4.0 «  

�ضحة تفتتح مبنى اخلدمات التخ�ض�ضية يف مركز مزيد ال�ضحي 

جمل�س �ضاحية اخلالدية  يبحث التعاون مع 
هيئة البيئة واملحميات الطبيعية بال�ضارقة

•• ال�شارقة-الفجر:

�صوؤون  ل��دائ��رة  ال��ت��اب��ع��ة  امل��ج��ال�����س  اأح���د  اخل��ال��دي��ة  ب��ح��ث جمل�س �صاحية 
البيئة  م��ع هيئة  ال��ت��ع��اون  اأوج����ه  ال�����ص��ارق��ة  وال��ق��رى بحكومة  ال�����ص��واح��ي 
واملحميات الطبيعية يف ال�صارقة والعمل على امل�صرتك يف كافة الخت�صا�صات 

امل�صرتكة .
ويف هذا الطار التقى جمل�س �صاحية اخلالدية �صباح اأم�س الأول برئا�صة 
�صعادة خلفان �صعيد املري  رئي�س جمل�س �صاحية اخلالدية  يرافقه حممد 
را�صد بن جر�س نائب رئي�س املجل�س وعلي حمد بن �صيفان ع�صو املجل�س 
البيئة  اإىل هيئة  زي��ارة  املجل�س خ��الل  احل��م��ادي م�صوؤول  وع��م��ران حممد 
�صيف  هنا  �صعادة  التعاون مع  اأوج��ه  لبحث  بال�صارقة  الطبيعية  واملحميات 
ال�صويدي رئي�س الهيئة و ال�صتاذة ح�صة ال�صام�صي مدير اإدارة الت�صال و 

الأ�صتاذ عبدالعزيز ال�صويدي مدير اإدارة ال�صتدامة البحرية  .
وتعد هذه الزيارة يف اإطار مبادرات ت�صاف جلهود جمل�س �صاحية اخلالدية 
حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  روؤى  لتحقيق  و�صعياً 
خدمة  اإط���ار  يف  ال�صارقة  حاكم  ل��الحت��اد  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي 
ومهام  اخت�صا�صات  �صمن  ع��ام  ب�صكل  والإم����ارة  خ��ا���س  ب�صكل  ال�صاحية 
واملحميات  البيئة  هيئة  مبقر  عقد  ال��ذي  الجتماع  م�صتهل  ويف   . املجل�س 
الطبيعية يف مدينة ال�صارقة رحبت �صعادة هنا �صيف ال�صويدي رئي�س الهيئة 
تعزيز  على  وحر�صهم  ب��اأدواره��م  واأ�صادت  اخلالدية  �صاحية  جمل�س  بوفد 
لتكون  والإم���ارة  ال�صاحية  واأه��ايل  ال�صاحية  خدمة  على  للعمل  التعاون 
همزة الو�صل واحللقة الهامة يف توطيد العالقات بني اخلدمات املقدمة 

من الدوائر والهيئات احلكومية.
بدوره اأعرب �صعادة خلفان �صعيد املري رئي�س جمل�س �صاحية اخلالدية عن 
�صكره لرئي�س هيئة البيئة واملحميات الطبيعية على ال�صتقبال واحلر�س 
الالفت لتكامل اجلهود بهدف العمل على خدمة الوطن والإمارة والرتقاء 
مبختلف اخلدمات م�صريا اإىل اأن جمل�س اخلالدية ي�صعى اإىل اأن يوا�صل 
ال�صاحية  ت��خ��دم  ال��ت��ي  واخل���دم���ات  الخ��ت�����ص��ا���ص��ات  ك��اف��ة  تفعيل  يف  دوره 

واهاليها ومرافقها العامة .
وا�صار املري باأن املجل�س يعقد الجتماع مع الهيئة لبحث جملة من املوا�صيع 
وتعزيز �صبل التعاون للمحافظة على البيئة يف الإمارة وال�صاحية وتو�صيح 
التي  الإ�صكاليات  ومناق�صة  الظواهر  لبع�س  وامل�صوؤوليات  التعامل  اآلية 
التطرق  ومت  توعيتهم  على  واحلر�س  املنازل  وا�صحاب  ال�صيادين  تواجه 
التابعة لالإمارة وكل ما ي�صمل  الزراعية  املناطق  الإ�صكاليات يف  اىل  اي�صاً 
التلوث  ظاهرة  منها  ظواهر  عدة  ملناق�صة  التطرق  ومت    . البيئي  التلوث 
والأ�صجار  قطعها  يحظر  التي  املعمرة  ال�صجار  على  والتعدي   ، البحري 
واأ�صكاليات وحمظورات ال�صيد البحري   ، امل�صاكن  التي ت�صبب �صرراً على 
ال�صاحية للحفاظ على  اهايل  ال�صيادين من  والنظر يف كيفية توعوية   ،

البيئة  .
واأقرتح املري خالل الجتماع بعمل مطويات توعوية بالتعاون بني الهيئة 
واملجل�س لتوزيعها على �صيادي اأهايل ال�صاحية ب�صاأن توعيتهم عن بع�س 
الأ�صاليب اخلاطئة والتي ت�صر البيئة وعن الكائنات البحرية التي يحظر 
�صيدها ، واقرتح اأي�صاً بالعمل على توعية اأ�صحاب املنازل املهتمني بزراعة 
الأ�صجار يف منازلهم وطريقة زراعة كل �صجرة وموا�صفاتها بحيث لتكون 
م�صرة على �صاحب املنزل بعد زراعتها ، واإذا اأمكن توزيع الأ�صجار املفيدة 
البعيد ولتكون م�صرة عند  املدى  على  املنازل لال�صتفادة منها  لأ�صحاب 
زراعتها . بدورها اأكدت �صعادة هنا ال�صويدي رئي�س هيئة البيئة واملحميات 
الطبيعية بال�صارقة على حر�س الهيئة باعتبارها ال�صلطة البيئية املخت�صة 
الفطرية  واحل��ي��اة  الطبيعية  واملحميات  البيئة  حماية  على  الإم����ارة،  يف 
وو�صع  العلمية  والبحوث  الدرا�صات  اإج���راء  خ��الل  من  احليوي  وتنوعها 
الأ�ص�س  القانونية والإدارية اخلا�صة مبراقبة التلوث، بالإ�صافة اإىل و�صع 
الإ�صدارات  ن�صر  البيئي من خالل  والتثقيف  للتوعية  املنا�صبة  ال�صيا�صات 
التوعوية التثقيفية، وتنفيذ الرامج واإطالق احلمالت املخت�صة يف جمال 
على  للحفاظ  امل�صتدامة  التنمية  مبداأ  ودع��م  البيئي،  والتثقيف  التوعية 
الدرا�صة  حمل  �صتكون  التو�صيات  اأن  واأك���دت   ، الطبيعية  البيئية  امل���وارد 

والتنفيذ من جهات الخت�صا�س لدى الهيئة .
ويف نهاية الجتماع قام رئي�س املجل�س بتقدمي درع للهيئة تقديراً لتعاونهم 
الهيئة بتقدمي درع  ، بعد ذلك قامت رئي�س  الفعالة وامللمو�صة  وجهودهم 

الهيئة لوفد املجل�س مع اأخذ �صورة جماعية للح�صور .

هيئة النقل عجمان حتتفي 
بيوم ال�ضباب العاملي

•• عجمان -الفجر:

احتفاء باليوم العاملي لل�صباب نظم جمل�س �صباب هيئة النقل-عجمان مبادرة 
�صيتم  فيها ا�صت�صافة فئة ال�صباب من القيادات والعاملني يف الهيئة 

وي�صعى املجل�س من خالل هذه املبادرة اإىل التفاعل مع فئة ال�صباب  و ال�صتماع 
اإىل م�صريتهم العملية و اأفكارهم  ونقل املعرفة مابينهم لتطبيقها مبا يتنا�صب 
مع احتياجات جمتمع دولة الإمارات العربية املتحدة  كما وتركز املبادرة على 
لالرتقاء  املنا�صبة  والطرق  ال�صبل  ومناق�صة  املهمة   باملهارات  ال�صباب  تثقيف 
لتمكينهم  و  طموحاتهم   وحتقيق  اأنف�صهم  لتطوير  وقدراتهم  باإمكانياتهم 
من مواكبة املتغريات امل�صتقبلية بكفاءة وقد مت عمل املبادرة عر مايكرو�صفت 

تيمز.
اإبداعاتهم من خالل  دائما لدعم  ال�صباب وت�صعى  الإم��ارات بفئة  وتهتم دولة 
تقدمي املنح الدرا�صية وتاأمني فر�س العمل ودعمهم يف قطاع الأعمال التجارية 
من  الكثري  وحتمل  والب��ت��ك��ار  بالطاقة  العامرة  ال�صريحة  باعتبارهم  وذل��ك 
التنمية  ودف��ع عجلة  التغيري  ال��ق��ادرة على �صنع  وه��ي  والطموحات،  الأح��الم 

وبناء امل�صتقبل.
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ُيعد م�صتوى الأك�صجني يف الدم موؤ�صرا على مدى جودة توزيع اجل�صم لالأك�صجني من الرئتني اإىل اخلاليا، وميكن اأن 
يكون مهما ل�صحة الإن�صان.وينقل معظم الأك�صجني بوا�صطة خاليا الدم احلمراء، التي جتمع الأك�صجني من الرئتني 

وتو�صيله اإىل جميع اأجزاء اجل�صم.
معني،  نطاق  �صمن  لإبقائها  الدم  يف  الأك�صجني  م�صتويات  كثب  عن  اجل�صم  ويراقب 

يف  خلية  كل  لحتياجات  الأك�صجني  من  يكفي  ما  هناك  يكون  بحيث 
ملعظم  مثالية  نطاقات  له  بالأك�صجني  اجل�صم.والت�صبع 
الأعمار وميكن اأن يوؤثر على ال�صحة ال�صخ�صية لالأ�صخا�س 

يف بع�س احلالت.

م����ا ه����و ت�����ص��ب��ع ال������دم ب��الأك�����ص��ج��ني 
"الطبيعي"؟

ميكن اأن يكون مل�صتويات الأك�صجني يف الدم اآثار 
على �صحة النا�س، حيث ميكن اأن تن�صاأ العديد 
م���ن احل������الت م���ن م�����ص��ت��وي��ات خ�����ارج النطاق 

املثايل.
يف  بالأك�صجني  ال��دم  ت�صبع  ارتفاع  يت�صبب  وقد 
حدوث فرط تاأك�صج الدم، كما يوؤدي انخفا�س 

الت�صبع اإىل نق�س الأك�صجة اأو الزرقة.
ويقوم الأطباء وغريهم من املهنيني ال�صحيني 
بقيا�س الأك�صجني يف الدم عر مقيا�س التاأك�صج 

النب�صي.

م��ع��دل الأك�����ص��ج��ني ال��ط��ب��ي��ع��ي يف ال��دم 
لالأطفال

م�صتويات  اإىل  الأطف�����ال  معظ�����م  �صيحت������اج 
ب�صكل  ليعملوا  الأك�����ص��ج��ني  ت�صبع  م��ن  ع��ال��ي��ة 

طبيعي.
يف  الطبيعي  الأك�صجني  ت�صبع  نطاق  وي���رتاوح 
الدم لديهم بني %95 و%100. وقد يحتاج 
ت�صبع  انخفا�س  م��ن  ي��ع��ان��ون  ال��ذي��ن  الأط��ف��ال 

الأك�صجني اإىل عالج بالأك�صجني.

م�صتوى ت�صبع الدم الطبيعي للبالغني
ي��ح��ت��اج ال��ب��ال��غ��ون اإىل م�����ص��ت��وي��ات ع��ال��ي��ة من 
اإىل   95% نحو  اأي  الأطفال،  مثل  الأك�صجني 

.100%
م�صتوي�������ات  لديه  �صخ������س  اأي  يع������اين  وق��د 
يتطلب  م��ا  رئ��ت��ي��ه  يف  م�صكلة  م��ن  اأق���ل  ت�ص���بع 

العالج.
الت�صبع  ن�صبة  الذين تقل  البالغون  وقد يحتاج 
الدم  غ�����ازات  ت��ق��ي��ي��م  اإىل   92% ع���ن  ل��دي��ه��م 
اإىل  بحاجة  ك��ان��وا  اإذا  م��ا  لتحديد   )BGA(

تلقي الأك�صجني.

لكبار  الدم  يف  الطبيعي  الأك�صجني  معدل 
ال�صن

عادة ما يكون لدى كبار ال�صن م�صتويات ت�صبع 
اأقل مقارنة بنظرائهم الأ�صغر �صنا.

وامل�صتوى املقبول لبع�س كبار ال�صن من الرجال 
والن�صاء هو نحو 95%. 

ورمب����ا ت�����وؤدي ب��ع�����س ال���ظ���روف ال�����ص��ح��ي��ة اإىل 

القيمة،  ه����ذه  اخ���ت���الف 
 925 لكن ن�صبة الأك�صجني يف الدم الأقل من 

تتطلب عالجا طارئا.
وي��ج��ب ع��ل��ى ال��ن��ا���س الن��ت��ب��اه لأع���را����س فرط 
والتي  ال��دم،  يف  الأك�صجة  ونق�س  ال��دم  تاأك�صج 

ت�صري اإىل تقلبات يف م�صتوى الأك�صجني.
وت�صمل اأعرا�س نق�س تاأك�صج الدم ما يلي:

- ال�صعال

-الرتباك
- ال�صفري
- ال�صداع

- �صيق يف التنف�س
- ت�صارع �صربات القلب

- زرقة اجللد والأظافر وال�صفتني
وت�صمل اأعرا�س فرط تاأك�صج الدم ما يلي:

- تراوح التغريات يف لون اجللد من الأزرق اإىل 

الأحمر الغامق
- الرتباك

- ال�صعال
- التنف�س ال�صريع
- �صيق يف التنف�س

- بطء �صربات القلب
- ت�صارع �صربات القلب

- التعرق املفرط

ميكن اأن يوؤثر على ال�صحة ال�صخ�صية لالأ�صخا�س يف بع�س احلالت

مـــا هــو ت�ضبـــع الأك�ضجــني الطبيعــي ح�ضــب العمــر؟

اأج���ري���ت ع��ل��ى الن�صاء  وج����دت درا����ص���ة ج���دي���دة 
ب��ع��د ���ص��ن ال��ي��اأ���س اأن ت��ن��اول ك��م��ي��ة م��رك��زة من 
ال�����ص��وك��ولت��ة خ����الل ف����رتة زم��ن��ي��ة ���ص��ي��ق��ة يف 
الدهون  حرق  على  اجل�صم  ي�صاعد  قد  ال�صباح 

وتقليل م�صتويات ال�صكر يف الدم.
يوم  كل  باحلليب  ال�صوكولتة  تناول  يبدو  وقد 
ال����وزن، ول��ك��ن الدرا�صة  وك��اأن��ه و���ص��ف��ة ل��زي��ادة 
اجلديدة وجدت اأنه بعد �صن الياأ�س عند الن�صاء 
ميكن تناول كمية مركزة من ال�صوكولتة خالل 
فرتة زمنية �صيقة يف ال�صباح اأن ت�صاعد اجل�صم 
ال�صكر يف  على حرق الدهون وتقليل م�صتويات 

الدم.

�صوكولتة  ت��ن��اول  ت��اأث��ريات  ع��ن  امل��زي��د  وملعرفة 
تعاون  ال��ي��وم،  م��ن  خمتلفة  اأوق����ات  يف  احلليب 
جامعة  يف  حمققني  م��ع  بريغهام  م��ن  باحثون 
مور�صيا يف اإ�صبانيا. واأجروا معا جتربة ع�صوائية 
الياأ�س  �صن  بعد  ام��راأة   19 ل�  للرقابة  خا�صعة 
ال�صباح  ال�صوكولتة يف  100غ من  اإما  تناولن 
اأو  ال�صتيقاظ(  بعد  واح��دة  �صاعة  غ�صون  )يف 
يف الليل )يف غ�صون �صاعة واحدة قبل النوم(. 
وق��ارن��وا زي���ادة ال���وزن والعديد م��ن الإج���راءات 

الأخرى بعدم تناول ال�صوكولتة.
الن�صاء  اأن��ه م��ن خ��الل درا���ص��ة  الباحثون  واأف���اد 

وجدوا:

- مل يوؤد تناول ال�صوكولتة يف ال�صباح اأو الليل 
اإىل زيادة الوزن،

- ميكن اأن يوؤثر تناول ال�صوكولتة يف ال�صباح اأو 
يف امل�صاء على اجلوع وال�صهية وتكوين اجلراثيم 

والنوم وغري ذلك.
ك��ب��رية من  ك��م��ي��ات  ت��ن��اول  ي�صاعد  اأن  - مي��ك��ن 
حرق  على  ال�صباح  �صاعات  خ��الل  ال�صوكولتة 

الدهون وتقليل م�صتويات ال�صكر يف الدم.
- تغري ال�صوكولتة يف امل�صاء / الليل الراحة يف 

ال�صباح التايل والتمثيل الغذائي.
اإي������ه ج����ي اإل ����ص���ري، دك����ت����وراه  وق������ال ف����ران����ك 
م�صت�صفى  م��ن  الأع�����ص��اب  ع��ل��م  يف  وماج�صتري 

اإليها  تو�صلنا  التي  النتائج  "ت�صلط  بريغهام: 
ولكن  ن��اأك��ل،  م��اذا  فقط  لي�س  اأن��ه  على  ال�صوء 
الآليات  على  توؤثر  اأن  ميكن  ن��اأك��ل،  متى  اأي�صا 
الف�صيولوجية امل�صاركة يف تنظيم وزن اجل�صم".

واأو�صحت مارتا غاراوليت، عاملة الأع�صاب من 
بريغهام:  م�صت�صفى  يف  والأع�صاب  الطب  ق�صم 
من  الرغم  على  وزنا  متطوعونا  يكت�صب  "مل 
واأظهرت  املتناولة.  احل��راري��ة  ال�صعرات  زي���ادة 
ا�صتهالك  م��ن  قللت  ال�����ص��وك��ولت��ة  اأن  نتائجنا 
الطاقة، مبا يتوافق مع النخفا�س امللحوظ يف 
اجلوع وال�صهية والرغبة يف تناول احللويات كما 

هو مو�صح يف الدرا�صات ال�صابقة".

بدء اليوم بال�ضوكولتة قد يحمل فوائد 
غري متوقعة للن�ضاء بعد �ضن الياأ�س
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/اك�صبيديا لل�صكراب

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:1200246 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة ابراهيم �صريوكابيلييل عمر %49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة �صيف حممد �صعيد ح�صن العامري %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف فاطمة �صالح ح�صن املهريي

تعديل راأ�س املال/ من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�صاحة 1*3 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل اإ�صم جتاري من/ اك�صبيديا لل�صكراب

EXPEDIA SCRAP
اإىل/اك�صبيديا لل�صكراب ذ.م.م

 EXPEDIA SCRAP L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان  القت�صادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�صوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13314 بتاريخ 2021/8/15 
�إعالن بيع باملز�د �لعلني 

�لإنابة رقم )2016/33( �أم �لقيوين 
�إعالن �ملنفذ �صده )ن�صر�( 

طالب التنفيذ / بنك اأبوظبي التجاري 
املنفذ �صده / عبدالرحمن بن �صالح بن مطلق احلناكي 

البيان 
تعلن حمكمة ام القيوين الحتادية البتدائية باأنه �صينعقد مزاد علني يوم الثنني املوافق 16/8/2021، عن طريق 

�صركة المارات للمزادات و ذلك لبيع العقارات العائد ملكيتهم للمنفذ �صده وذلك طبقاً لالأو�صاف التالية:
امللكية  �صند  رقم  مربع،  مرت  امل�صاحة)2،745.00(  حو�س)03(،  النخيلة،  منطقة  رقم)265(،  القطعة   -1
حو�س)03(،  النخيلة،  منطقة  رقم)266(،  القطعة   -2 درهم(.   827،008.00( التثمني  قيمة   ،)7787(
 -3 درهم(.    781،060.00( التثمني  قيمة   ،)7880( امللكية  �صند  رقم  مرتمربع،  امل�صاحة)2،592.50( 
القطعة رقم)267(، منطقة النخيلة، حو�س)03(، امل�صاحة)2،592.50( مرت مربع، رقم �صند امللكية )7884(، 
امل�صاحة   ،)03( حو�س  النخيلة،  منطقة  رقم)268(،  القطعة   -4 درهم(.   697،375.00( التثمني  قيمة 
القطعة   -5 درهم(.   697،250.00( التثمني  قيمة   ،)7888( امللكية  �صند  رقم  مربع،  مرت   )2،592.02(
امللكية )7900(، قيمة  �صند  رقم  امل�صاحة)2،592.96( مرت مربع،  النخيلة، حو�س)03(،  رقم)271(، منطقة 
التثمني )781،060.00درهم(. 6- القطعة رقم)272(، منطقة النخيلة، حو�س)03(، امل�صاحة)2،592.50( 
رقم)273(،  القطعة   -7 درهم(.   697،375.00( التثمني  قيمة   ،)7901( امللكية  �صند  رقم  مربع،  مرت 
التثمني  قيمة    ،)7902( امللكية  �صند  رقم  مربع،  مرت  امل�صاحة)2،592.50(  حو�س)03(،  النخيلة،  منطقة 
امل�صاحة)3،616.48( مرت  حو�س)03(،  النخيلة،  منطقة  رقم)277(،  القطعة   -8 )697،375.00 درهم(. 
مربع، رقم �صند امللكية )7899(،  قيمة التثمني )972،825.00در هم(. 9- القطعة رقم)282(، منطقة النخيلة 
،حو�س 03(، امل�صاحة )2787.70( مرت مربع، رقم �صند امللكية )7894(، قيمة التثمني )839،888.00درهم(. 
امللكية  �صند  رقم  مربع،  مرت   )2787.70( امل�صاحة  حو�س)03(،  النخيلة،  منطقة  رقم)283(،  القطعة   -10

)7891(، )قيمة التثمني )839،888.00در هم(.
مكتب �لتنفيذ   

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

�لعدد 13314 بتاريخ 2021/8/15 
�إعالن بيع باملز�د �لعلني 

�لإنابة رقم )2016/33( �أم �لقيوين 
�إعالن �ملنفذ �صده )ن�صر�( 

طالب التنفيذ / بنك اأبوظبي التجاري 
املنفذ �صده / عبدالرحمن بن �صالح بن مطلق احلناكي 

البيان 
تعلن حمكمة ام القيوين الحتادية البتدائية باأنه �صينعقد مزاد علني يوم الثنني املوافق 16/8/2021، 
عن طريق �صركة المارات للمزادات و ذلك لبيع العقارات العائد ملكيتهم للمنفذ �صده وذلك طبقاً لالأو�صاف 

التالية:
رقم)024(، منطقة خليفه،حو�س)13(، امل�صاحة)19،664.60( مرت مربع، رقم �صند امللكية  القطعة   -1
)7787(، قيمة التثمني )6،347،730 درهم(.  2- القطعة رقم)254(، منطقة النخيلة، حو�س)03(، 
 -3  .)625،050.00( التثمني  قيمة   ،)8029( امللكية  �صند  رقم  مرتمربع،  امل�صاحة)2،323.56( 
امللكية  �صند  رقم  مربع،  مرت  امل�صاحة)3،487.06(  حو�س)03(،  النخيلة،  منطقة  رقم)256(،  القطعة 
)7933(، قيمة التثمني )983،025.00درهم(. 4- القطعة رقم)257(، منطقة النخيلة،حو�س)03(، 
هم(.  )983،025.00در  التثمني  قيمة   ،)4077( امللكية  �صند  رقم  مربع،  مرت  امل�صاحة)3،487.06( 
النخيلة،حو�س)03(، امل�صاحة)2،323.56( مرت مربع، رقم �صند امللكية  منطقة  رقم)258(،  القطعة   -5
)7900(، قيمة التثمني )700،056.00درهم(. 6- القطعة رقم )259(، منطقة النخيلة،حو�س )03(، 
 -7 درهم(.   625،050  ( التثمني  قيمة  امل�صاحة )2،323.56( مرت مربع ، رقم �صند امللكية )7777(، 
امللكية  ، رقم �صند  امل�صاحة )2،323.56( مرت مربع  القطعة رقم )260(، منطقة النخيلة،حو�س )03(، 
النخيلة،حو�س )03(،  رقم )261(، منطقة  القطعة   -8 درهم(.   625،050  ( التثمني  )7777(، قيمة 
امل�صاحة )2،323.56( مرت مربع رقم �صند امللكية )7777(، قيمة التثمني )700،056.00درهم(. 9- 
امللكية  �صند  رقم  مربع  مرت   )2،745.00( امل�صاحة   ،)03( النخيلة،حو�س  منطقة   ،)263( رقم  القطعة 

)7777(، قيمة التثمني )738،400(
مكتب �لتنفيذ   

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

�لعدد 13314 بتاريخ 2021/8/15 
�إعالن بيع باملز�د �لعلني 

�لإنابة رقم )2016/33( �أم �لقيوين 
�إعالن باملز�د �لعلني )ن�صر�( 

طالب التنفيذ / بنك اأبوظبي التجاري 
املنفذ �صده / عبدالرحمن بن �صالح بن مطلق احلناكي 

البيان 
تعلن حمكمة ام القيوين الحتادية البتدائية باأنه �صينعقد مزاد علني يوم الثنني املوافق 16/8/2021، 
عن طريق �صركة المارات للمزادات و ذلك لبيع العقارات العائد ملكيتهم للمنفذ �صده وذلك طبقاً لالأو�صاف 

التالية:
رقم)024(، منطقة خليفه،حو�س)13(، امل�صاحة)19،664.60( مرت مربع، رقم �صند امللكية  القطعة   -1
)7787(، قيمة التثمني )6،347،730 درهم(.  2- القطعة رقم)254(، منطقة النخيلة، حو�س)03(، 
 -3  .)625،050.00( التثمني  قيمة   ،)8029( امللكية  �صند  رقم  مرتمربع،  امل�صاحة)2،323.56( 
امللكية  �صند  رقم  مربع،  مرت  امل�صاحة)3،487.06(  حو�س)03(،  النخيلة،  منطقة  رقم)256(،  القطعة 
)7933(، قيمة التثمني )983،025.00درهم(. 4- القطعة رقم)257(، منطقة النخيلة،حو�س)03(، 
هم(.  )983،025.00در  التثمني  قيمة   ،)4077( امللكية  �صند  رقم  مربع،  مرت  امل�صاحة)3،487.06( 
النخيلة،حو�س)03(، امل�صاحة)2،323.56( مرت مربع، رقم �صند امللكية  منطقة  رقم)258(،  القطعة   -5
)7900(، قيمة التثمني )700،056.00درهم(. 6- القطعة رقم )259(، منطقة النخيلة،حو�س )03(، 
 -7 درهم(.   625،050  ( التثمني  قيمة  امل�صاحة )2،323.56( مرت مربع ، رقم �صند امللكية )7777(، 
امللكية  ، رقم �صند  امل�صاحة )2،323.56( مرت مربع  القطعة رقم )260(، منطقة النخيلة،حو�س )03(، 
النخيلة،حو�س )03(،  رقم )261(، منطقة  القطعة   -8 درهم(.   625،050  ( التثمني  )7777(، قيمة 
امل�صاحة )2،323.56( مرت مربع رقم �صند امللكية )7777(، قيمة التثمني )700،056.00درهم(. 9- 
امللكية  �صند  رقم  مربع  مرت   )2،745.00( امل�صاحة   ،)03( النخيلة،حو�س  منطقة   ،)263( رقم  القطعة 

)7777(، قيمة التثمني )738،400(
مكتب �لتنفيذ   

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

�لعدد 13314 بتاريخ 2021/8/15 
�إعالن بيع باملز�د �لعلني 

�لإنابة رقم )2016/33( �أم �لقيوين 
�إعالن باملز�د �لعلني )ن�صر�( 

طالب التنفيذ / بنك اأبوظبي التجاري 
املنفذ �صده / عبدالرحمن بن �صالح بن مطلق احلناكي 

البيان 
تعلن حمكمة ام القيوين الحتادية البتدائية باأنه �صينعقد مزاد علني يوم الثنني املوافق 16/8/2021، عن طريق 

�صركة المارات للمزادات و ذلك لبيع العقارات العائد ملكيتهم للمنفذ �صده وذلك طبقاً لالأو�صاف التالية:
امللكية  �صند  رقم  مربع،  مرت  امل�صاحة)2،745.00(  حو�س)03(،  النخيلة،  منطقة  رقم)265(،  القطعة   -1
حو�س)03(،  النخيلة،  منطقة  رقم)266(،  القطعة   -2 درهم(.   827،008.00( التثمني  قيمة   ،)7787(
 -3 درهم(.    781،060.00( التثمني  قيمة   ،)7880( امللكية  �صند  رقم  مرتمربع،  امل�صاحة)2،592.50( 
القطعة رقم)267(، منطقة النخيلة، حو�س)03(، امل�صاحة)2،592.50( مرت مربع، رقم �صند امللكية )7884(، 
امل�صاحة   ،)03( حو�س  النخيلة،  منطقة  رقم)268(،  القطعة   -4 درهم(.   697،375.00( التثمني  قيمة 
القطعة   -5 درهم(.   697،250.00( التثمني  قيمة   ،)7888( امللكية  �صند  رقم  مربع،  مرت   )2،592.02(
امللكية )7900(، قيمة  �صند  رقم  امل�صاحة)2،592.96( مرت مربع،  النخيلة، حو�س)03(،  رقم)271(، منطقة 
التثمني )781،060.00درهم(. 6- القطعة رقم)272(، منطقة النخيلة، حو�س)03(، امل�صاحة)2،592.50( 
رقم)273(،  القطعة   -7 درهم(.   697،375.00( التثمني  قيمة   ،)7901( امللكية  �صند  رقم  مربع،  مرت 
التثمني  قيمة    ،)7902( امللكية  �صند  رقم  مربع،  مرت  امل�صاحة)2،592.50(  حو�س)03(،  النخيلة،  منطقة 
امل�صاحة)3،616.48( مرت  حو�س)03(،  النخيلة،  منطقة  رقم)277(،  القطعة   -8 )697،375.00 درهم(. 
مربع، رقم �صند امللكية )7899(،  قيمة التثمني )972،825.00در هم(. 9- القطعة رقم)282(، منطقة النخيلة 
،حو�س 03(، امل�صاحة )2787.70( مرت مربع، رقم �صند امللكية )7894(، قيمة التثمني )839،888.00درهم(. 
امللكية  �صند  رقم  مربع،  مرت   )2787.70( امل�صاحة  حو�س)03(،  النخيلة،  منطقة  رقم)283(،  القطعة   -10

)7891(، )قيمة التثمني )839،888.00در هم(.
مكتب �لتنفيذ   

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

�لعدد 13314 بتاريخ 2021/8/15 
�نذ�ر عديل بالن�صر
رقم )2021/6676(

املنذر : �صركة املاجد للعقارات ذ.م.م 
وميثله املحامية/ اإميان الرفاعي مبوجب الوكالة رقم رقم املحرر 2020/1/172873
وميثلها ال�صتاذ / فاروق على يو�صف ابراهيم مبوجب وكالة رقم 2020/1/198960

املنذر اإليه : اظهر ح�صني حممد حنيف - باك�صتاين اجلن�صية )ب�صفته املدير وموقع ال�صيكات وعقد الإيجار عن ال�صركة 
املنذر اليها الوىل(

املو�صوع :-  توجه املنذرة هذا العالن اىل املنذر اليها لتنبيه مبا ورد فيه ونفاذ مفعوله قانونيا بالتي:
1- ب�صرورة و�صرعة �صداد مبلغ 30،000 )ثالثون الف درهم( وذلك نظري القيمة اليجارية التاأخرة من 2021/3/5 

حتى 2021/9/4 
2021/9/5 وحت�ى ت�اريخ نهاي�ة العق�د يف  م�ا ي�ص�تجد م�ن قيم�ة اليج�ار ع�ن الفت�رة م�ن  �ص�داد  و�صرعة  ب�ص�رورة   -2
ي�صتجد من قيمة ايجارية حتى الخ�الء الفعلي وال�صداد التام بواقع بدل ايجار �صنوي   ما  اىل  بالإ�صافة   2021/11/4

درهم  60،000
– �صقة رقم)906(   9 دب�ى - منطق�ة الق�ص�ي�س الول�ى - البي�ت ال�عم�ان�ي - الدور  ام�ارة  الوح�دة  ت�صليم  ب�ص�رورة   -3

بحالة جيدة كما مت ت�صليمها وقت التعاقد.
ت�صليم الفاتورة النهائي�ة للكهرب�اء وامل�اء واي ف�واتري اخ�رى متعلق�ة ب�ذات الوح�دة ال�صكنية  ب�ص�رورة   -4

وذلك خالل )30( ثالثون يوماً من تاريخ العالن بالن�صر
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13314 بتاريخ 2021/8/15 

�لغاء �لوكالة
اأنا املوقع اأدناه : عبدالقادر عبداهلل خان - اجلن�صية : باك�صتان 

واأحمل بطاقة هوية رقم 784-1987-7108627-3
وانا باحلالة املعترة �صرعا و قانونا والتي ت�صمح يل بالقرار ونفاذ الت�صرفات، 
اأدن����اه وع���زل الوكيل  ال�����ص��ادرة مني وامل��و���ص��ح��ة بياناتها  ال��وك��ال��ة  ال��غ��اء  ق���ررت 
رقم  ه��وي��ة  بطاقة   - فل�صطني   : اجلن�صية   ، اهليل  ا�صماعيل  نبيل  حممد   /

 784-1996-0969606-9
رقم الوكالة : 2156000386 / تاريخ الت�صديق : 2021/1/10 

واتعهد باإبالغ الوكيل بالغاء الوكالة بكافة الطرق القانونية

املقر مبا فيه / عبدالقادر عبداهلل خان 

د�ئرة �لق�صاء - �أبوظبي
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املال والأعمال
نظم �صل�صلة ور�س تفاعلية بالتعاون مع موؤ�ص�صة »33 فوي�صز«

»�ضيدات اأعمال ال�ضارقة« يعزز مهارات منت�ضباته 
لتعايف الأعمال بعد جائحة كورونا

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�صارقة  اأع���م���ال  ���ص��ي��دات  جمل�س  اخ��ت��ت��م 
باملراأة  ل���الرت���ق���اء  مل��وؤ���ص�����ص��ة من����اء  ال��ت��اب��ع 
موؤخرا، �صل�صلة من ور�س العمل ملنت�صباته 
املعرفة  ب�������اأدوات  ت���زوي���ده���ن  اإىل  ه���دف���ت 
وحتفيزهن على الرتقاء يف عامل الأعمال 
جائحة  بعد  للتعايف  خطط  و�صع  وكيفية 

كورونا. 
عمل  ور����س  اأرب���ع  املجل�س  ب��رن��ام��ج  و�صمل 
ت��ف��اع��ل��ي��ة اأق���ي���م���ت ب���ال���ت���ع���اون م����ع “33 
الأداء  تعزيز  جم��ال  يف  ال��رائ��دة  فوي�صز” 
“اإعادة  ���ص��ع��ار  الأع����م����ال، حت���ت  وت�����ص��ري��ع 
جائحة  م���واج���ه���ة  يف  امل�������ص���اري���ع  اإن���ع���ا����س 
ع�صوة،   48 مب�����ص��ارك��ة  كوفيد-19” 
بالتجارب  ت���زوي���ده���ن  ح����ول  ومت����ح����ورت 
يف  مهاراتهن  لتطوير  الالزمة  التعليمية 
جمال الأعمال ودعمهن لالرتقاء يف �صلم 
النجاح والعمل على تعزيز منظومة ريادة 

الأعمال الن�صائية يف اإمارة ال�صارقة. 
وقّدم ور�س العمل التفاعلية التي عقدت يف 
12 يوليو املا�صي، نخبة من كبار امل�صوؤولني 
وبنك  ما�صرتكارد  �صركة  من  التنفيذيني 
ملناق�صة احللول املطروحة وو�صع  امل�صرق، 
اأبرز التحديات  اأطر عمل جديدة ملواجهة 
الأعمال يف مرحلة ما  املرتبطة مبمار�صة 

بعد جائحة كورونا. 
وحول تنظيم الور�صة، قالت ال�صيخة هند 
بنت ماجد القا�صمي، رئي�س جمل�س �صيدات 
العمل  ور����س  “قدمت  ال�����ص��ارق��ة:  اأع��م��ال 
جمموعة من الإر�صادات املوثوقة وامل�صادر 
الذي  الأمر  ملنت�صباتنا،  املتميزة  التعليمية 
�صاعد على متكينهن من املهارات الالزمة 
للحد  فاعلة  اأعمال  ا�صرتاتيجيات  لو�صع 
قدرتهن  وتعزيز  امل�صتقبلية  املخاطر  من 
على التكيف وحتويل التحديات اإىل فر�س 
واعدة لتحقيق النمو والتميز، كما اأتيحت 
الفر�صة اأمام امل�صاركات للتعلم من جتارب 
اخل����راء وال��ت��ع��رف ع��ل��ى اأ���ص��ا���ص��ي��ات بناء 

امل�صاريع الناجحة«.    
ب����دوره ق���ال م��و ع��ب��دو، م��وؤ���ص�����س ورئي�س 
منظمة “33 فوي�صز” الذي قاد الور�س: 
“نحن نوؤمن باأهمية دور رائدات الأعمال 
والقياديات يف املنطقة والعامل، وي�صرفني 
جمل�س  م��ع  للعمل  ال��ف��ر���ص��ة  يل  ت��ت��اح  اأن 
�صيدات اأعمال ال�صارقة للم�صاهمة يف دعم 
ال��ن��م��و وال��ت��ط��وي��ر خ���الل املرحلة  ج��ه��ود 

املقبلة«. 

الإدارة الذكية للمخاطر
�صّكلت  املجل�س  اأج���راه  ا�صتطالع  وبح�صب 
امل�صاركات  م���ن   80% ل��ق��راب��ة  ال��ور���ص��ة 
بفوائد  دراي�������ة  ع���ل���ى  ي���ك���ّن  مل  ال���ل���وات���ي 
لل�صركات،  الرقمية  امل�صرفية  اخل��دم��ات 
العرو�س  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف  ف��اع��ل��ة  م��ن�����ص��ة 
لل�صركات  امل�صممة  الرقمية  واخل��دم��ات 
ال�صغرية واملتو�صطة والتاأكيد على اأهمية 
احلفاظ على املرونة الت�صغيلية يف فرتة ما 

بعد اجلائحة.
وح���ول ذل���ك ق���ال م��ق��دم ال��ور���ص��ة فيكا�س 
ثابار، رئي�س اخلدمات امل�صرفية لالأعمال 
ومن�صة »نيو بيزن�س« للخدمات امل�صرفية 
واملتو�صطة  ال�صغرية  لل�صركات  الرقمية 
امل�صرق  ب��ن��ك  “ ي��ف��خ��ر  امل�����ص��رق:  ب��ن��ك  يف 
ب�صفته داعًما لريادة الأعمال والتنوع بني 
بامل�صاركة يف هذا احلدث حيث  اجلن�صني، 
الأعمال  رائ���دات  لإل��ه��ام  روؤي��ت��ه  ا�صتعر�س 
اقت�صاد  من  رئي�صًيا  ج��زًءا  ي�صكلن  الالتي 
دول����ة الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، وزود 
لإدارة  با�صرتاتيجيات  الأع���م���ال  رائ����دات 
�صوؤونهن املالية بكفاءة، وطرق زيادة راأ�س 
املال وكذلك التعاون مع البنوك واملوؤ�ص�صات 
املالية الأخرى. ونحن نتطلع اإىل امل�صاركة 

يف مبادرات مماثلة يف امل�صتقبل ».

تقنيات الدفع اللكرتوين
واأ�صار ا�صتطالع اآخر اأجراه املجل�س اإىل اأن 
%70 من امل�صاركات يف ور�صة عمل ناق�صت 
فيها اآليات متكني ال�صركات ال�صغرية من 
النمو وحت�صني عملياتها وم�صادر التمويل 
والإج�������راءات وزي����ادة امل��ب��ي��ع��ات م��ن خالل 

توفري حلول دفع رقمية اآمنة. 
وبدورها، قالت زينب دياكيت، رئي�س ق�صم 
املنتجات التجارية لدى �صركة ما�صرتكارد 
اإفريقيا:  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  ملنطقة 
واملتو�صطة  ال�صغرية  ال�����ص��رك��ات  “تدرك 
ال��ي��وم ال��ت��غ��ريات يف ق��ط��اع الأع���م���ال، ومع 
الإلكرتونية  للتجارة  امل�صتهلكني  ت��وج��ه 
ب�����ص��ك��ل ك���ب���ري، ف�����اإن ال���ع���امل ال���رق���م���ي مل 
احلا�صر  يف  ب��ات  – لقد  امل�صتقبل  يف  يعد 

والراهن«.
مع  بالعمل  ف��خ��ورون  “نحن  واأ���ص��اف��ت: 
ومنظمة  ال�صارقة  اأعمال  �صيدات  جمل�س 
ال�صركات  ومت��ك��ني  ل��دع��م  ف��وي�����ص��ز(   33(
الرقمي  التحّول  يف  واملتو�صطة  ال�صغرية 
والنمو، اإذ تعتر ما�صرتكارد من الداعمني 
ل��ل��ت��ن��وع يف امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ت��ي ت��ع��م��ل فيها 

وملتزمون بت�صجيع ودعم رائدات الأعمال 
يف الإمارات العربية املتحدة ».

املراأة يف القيادة
وق��دم��ت اإمي����ي ب��ي��رتز، رئ��ي�����ص��ة جمموعة 
الت�صويق والت�صال املوؤ�ص�صي، بنك امل�صرق، 
يف 2 اأغ�����ص��ط�����س، ور���ص��ة ح���ول ال��ت��م��ي��ز يف 
القيادية  امل���راأة  دور  فيها  ناق�صت  القيادة، 
ال�صليمة  ال��ع��م��ل  ث��ق��اف��ة  يف حت��دي��د وب��ن��اء 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��م��ي��ز امل���وؤ����ص�������ص���ي، والآل����ي����ات 
الفريق  ب��ن��اء  م��ه��ارات  لكت�صاب  ال��الزم��ة 
وتنمية قدرات املوظفني لتحقيق النجاح.

الور�س  خ��الل  املجل�س  ع�صوات  وط��رح��ت 
ال���ت���ي تعيق  ال���ت���ح���دي���ات  جم���م���وع���ة م����ن 
املهنية،  اأه���داف���ه���ّن  لتحقيق  م�����ص��ريت��ه��ّن 
على الرغم من دورهن الفاعل يف تطوير 
منظومة ريادة الأعمال، فعلى �صبيل املثال، 
“تو�صيع  اأن  امل�صاركات  من   10% ذك��رت 
ميثل حتدًيا كبرًيا لهّن،  امل�صتقبل”  اأف��اق 

فيما ترى %19 منهّن اأن التحدي الأبرز 
يكمن يف “جذب املواهب والحتفاظ بها”، 
الذات”  “تطوير  اأن  اإىل   69% واأ���ص��ارت 
تواجهه  ال�����ذي  ال��رئ��ي�����ص��ي  ال���ت���ح���دي  ه���و 
“لقد  بيرتز:  اإميي  القيادية.وقالت  املراأة 
اأف�صل،  نتائج  اإىل  ي���وؤدي  ال��ت��ن��وع  اأن  ثبت 
لل�صركات  �صاملة  ثقافة  تعزيز  يجعل  مما 
طموحاته  حت��ق��ي��ق  م��ن  امل��وظ��ف  لتمكني 
لزمالئه  املتعددة  املواهب  من  وال�صتفادة 
التوجهات  اأمر بالغ الأهمية، ل �صيما مع 

املتزايدة نحو العمل عن بعد«. 

مهارات اإدارة الأزمات
الرئي�س  ن��ائ��ب  وق���دم���ت جن����وزي جم����وا، 
ال�صرق  ملنطقة  الرقمية  ال�صراكات  الأول، 
اأف��ري��ق��ي��ا ل���دى �صركة  الأو����ص���ط و���ص��م��ال 
اأغ�صط�س   9 يف  ور���ص��ة عمل  م��ا���ص��رتك��ارد، 
يف  ال��ع�����ص��وات  ق��ي��ادي��ات  متكني  ا�صتهدفت 
تعلم  من  ال�صارقة  اأعمال  �صيدات  جمل�س 

ال�صعبة  والأوق���ات  الأزم���ات  اإدارة  مهارات 
وال�صتفادة  التعايف  على  قدراتهن  وتنمية 
ا�صتك�صاف  ج���ان���ب  اإىل  ال����ت����ج����ارب،  م����ن 
ا�صتثمارها  وك��ي��ف��ي��ة  ال��ك��ام��ن��ة  ط��اق��ات��ه��ّن 
�صركاتهّن  ق�����ي�����ادة  م�����ن  مي���ك���ن���ه���ّن  مب�����ا 
وم�صاريعهّن نحو م�صتقبل مزدهر.وقالت 
جتربة  امل���ب���ادرة  “كانت  جم����وا:  جن����وزي 
الأعمال  رواد  م���ع  ال��ت��وا���ص��ل  يف  م��ل��ه��م��ة 
املزدهر،  ب��الدن��ا  اقت�صاد  ي��ق��ودون  ال��ذي��ن 
�صيدات  جمل�س  مع  نت�صارك  اأن  وي�صعدنا 
فوي�صز(   33( ومنظمة  ال�صارقة  اأع��م��ال 
ال�صغرية  وال�صركات  الأعمال  رواد  لدعم 
واملتو�صطة من خمتلف املجالت«.وتابعت: 
“�صتوا�صل ما�صرتكارد تعزيز حملة ريادة 
الأعمال يف دولة الإمارات العربية املتحدة 
ومت���ك���ني ال�����ص��رك��ات ب��������الأدوات وامل���ع���ارف 
التزامنا  م��ن  ك��ج��زء  تطلعاتها  لتحقيق 
العاملي باإدخال 25 مليون �صيدة اأعمال اإىل 

القت�صاد الرقمي بحلول عام 2025«.

جمارك دبي ت�ضتكمل برناجمها التعريفي بخدماتها وت�ضهيالتها ل�ضتعرا�ضه يف اإك�ضبو 2020
•• دبي-وام:

ت��ع��ري��ف��ي��اً متكامال  دب����ي ع���ر����ص���اً  اأع������دت ج���م���ارك 
الذي  العاملي  اإك�صبو  معر�س  يف  امل�صاركني  لإط��الع 
اإىل   2021 اأكتوبر  من  الفرتة  يف  دب��ي  ت�صت�صيفه 
والت�صهيالت  اخل��دم��ات  كافة  على   2022 م��ار���س 
التجار  لتمكني  تقدمها  التي  واجلمركية  التجارية 
وال�����ص��رك��ات م���ن حت��ق��ي��ق اأف�����ص��ل ع��ائ��د م���ايل عند 
اختيارهم دبي مق�صداً لعملياتهم التجارية ومركزاً 
ل�صتثماراتهم وم�صاريعهم .�صيتم تعريف امل�صاركني 
يف معر�س اك�صبو دبي بكافة اخلدمات والت�صهيالت 
متكاملة  �صبكة  خ���الل  م��ن  واجل��م��رك��ي��ة  ال��ت��ج��اري��ة 
اإىل  للو�صول  الدائرة  املعتمدة من  الذكية  للقنوات 
املزايا  على  واإطالعهم  املعر�س  يف  امل�صاركني  كافة 
ت��وف��ره��ا دب���ي للتجارة  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة 
ال��ق��ن��وات قناة  وال���ص��ت��ث��م��ار وي��اأت��ي يف مقدمة ه��ذه 
التي طورتها  الذكية”  2020 اجلمركية  “اك�صبو 
املبادرات  من  ملبادرة  تنفيذاً  واأطلقتها  دبي  جمارك 
اجلمركية التي ت�صمنها ملف تر�صح دولة الإمارات 
العاملي  اك�صبو  2013 ل�صت�صافة معر�س  العام  يف 
الدائرة  املتخ�ص�صة يف  العمل  دب��ي.و قامت فرق  يف 
ب��ت��ط��وي��ر ُب��ن��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ل��ق��ن��اة اك�����ص��ب��و 2020 
اجلمركية  املراكز  �صتتوىل  حيث  الذكية  اجلمركية 
املخت�صة يف جبل علي واملدينة اللوج�صتية ومطار اآل 
مدار  على   2020 اإك�صبو  معامالت  باإجناز  مكتوم 
التي مت  الذكية  الأنظمة  اأح��دث  با�صتخدام  ال�صاعة 
تاأخري  دون  اجلمركية  املعامالت  لإجن��از  تطويرها 
تنفيذاً لتوجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد 

الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل«.
العام  امل��دي��ر  اأح��م��د حم��ب��وب م�صبح  ���ص��ع��ادة  وق���ال 
جلمارك دبي اإن الدائرة قامت باإطالق قناة اك�صبو 
امل����ب����ادرات اجلمركية  ك��اف��ة  ل��ت��ت��ك��ام��ل م���ع  ال��ذك��ي��ة 
الرائدة التي طورتها جمارك دبي لدعم جناح اإك�صبو 
تقدمها  التي  الت�صهيالت  اأف�صل  وتعد من   2020
من  لتمكينهم  املعر�س  يف  للم�صاركني  دبي  جمارك 
التعرف على املبادرات وامل�صاريع اجلمركية التي مت 
، و مت تطوير برنامج  املتعاملني  تطويرها خلدمة 
على  اط��الق��ه  مت  ال��ذي  املعتمد  القت�صادي  امل�صغل 
ال��ن��م��و يف كمية وقيمة  ل��دع��م  امل�����ص��ت��وى الحت�����ادي 
ومنذ  التجاريني  ال�صركاء  م��ع  اخلارجية  التجارة 
اإطالق الرنامج يف الدولة ا�صبح هناك 80 �صركة 
ع�صو يف الرنامج امل�صغل القت�صادي املعتمد حيث 
درهم  م��ل��ي��ار   20 اخل��ارج��ي��ة  جت��ارت��ه��م  قيمة  تبلغ 
وقامت الدائرة باإطالق من�صة للتجارة اللكرتونية 
ت�صني”  “بلوك  ت��ق��ن��ي��ات  ب��ا���ص��ت��خ��دام  احل����دود  ع��ر 
والتي تعد املن�صة الأوىل من نوعها يف املنطقة وذلك 
بهدف زيادة ح�صة ال�صركات املوجودة باإمارة دبي يف 
التوزيع املحلي والإقليمي للتجارة الإلكرتونية اإىل 

24 مليار درهم بحلول 2022.
واأ����ص���اف اأن ج��م��ارك دب���ي ���ص��ت��ق��دم ل��ل��م�����ص��ارك��ني يف 
معر�س اك�صبو العاملي م�صاريعها ومبادراتها الرائدة 
يف  احليوي  بدورها  القيام  على  قدرتها  تدعم  التي 
نظام  اأبرزها  التجارة ومن  وتي�صري  املجتمع  حماية 
منظومة  فعالية  يعزز  الذي  الذكي  املبكر  الف�صاح 
دب�����ي وميكن  م����ط����ارات  اجل���م���رك���ي يف  ال��ت��ف��ت��ي�����س 
امل�صافرين من الطالع على املواد املمنوعة واملقيدة 
وق���د ا���ص��ب��ح ب��اإم��ك��ان��ه��م م��ن خ���الل امل��رح��ل��ة الثانية 

ال�صتفادة  ال��ذك��ي  املبكر  الإف�����ص��اح  م��ب��ادرة  لتطوير 
من خا�صية الذكاء ال�صطناعي التي تتيح للتطبيق 
مبجرد  عنها  الإف�����ص��اح  امل���راد  ال�صلع  على  ال��ت��ع��رف 
ت�����ص��وي��ره��ا وم���ن ث��م ت��ق��دمي رم���ز امل��ن�����ص��ق وحتديد 
اىل  بالإ�صافة  عليها  امل�صتحقة  اجلمركية  الر�صوم 
معلومات  وتخزين  ل��ق��راءة  ال�صوئي  املا�صح  تفعيل 
على  والط����الع  تعبئتها  اىل  احل��اج��ة  دون  ال�صفر 
مواقع  بتحديد  ال���دويل  دب��ي  مطار  مبني  خ��دم��ات 
ومناطق  اخل��روج  وب��واب��ات  احل��رة  وال�صوق  املطاعم 

تواجد موظفي جمارك دبي .
واأك���د اأن م��ن اأه���م الأن��ظ��م��ة ال��ت��ي ط��ورت��ه��ا الدائرة 
وتعد دعماً قوياً للم�صاركني يف اك�صبو نظام حمرك 
العمال  وقناة  الذكي  التدقيق  ومنظومة  املخاطر 
املتكاملة B2G وم�صاحة العمل الذكية حيث تتوج 

املتكامل  التقني  ال��ت��ط��وي��ر  ال��ذك��ي��ة  الأن��ظ��م��ة  ه���ذه 
ل��ع��م��ل��ي��ات ال���دائ���رة ومن����وذج ال��ع��م��ل امل��ت��ط��ور الذي 
لدعم  اجل��م��رك��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات  ي��ت��م تطبيقه لإجن����از 
من  باملائة   97.8 حت�صل  حيث  القت�صادي  النمو 
والإفراج  بالتخلي�س  املتعلقة  اجلمركية  املعامالت 
التلقائية  اللكرتونية  املوافقة  على  ال�صحنات  عن 

وب���دون اأي ت��دخ��ل ب�����ص��ري.واأو���ص��ح اأن ج��م��ارك دبي 
العاملي يف دبي  اك�صبو  واكبت تنظيم الدولة ملعر�س 
بانعقاد املوؤمتر العاملي اخلام�س للم�صغل القت�صادي 
املعتمد الذي نظمته الدائرة خالل الفرتة من 25 
اإىل 27 مايو املا�صي بال�صراكة مع الهيئة الحتادية 
العاملية  اجلمارك  منظمة  مع  وبالتعاون  للجمارك 

وا�صتمرت اعمال املوؤمتر على مدار 3 اأيام مب�صاركة 
 12 من  اأك��ر  وح�صرها  متحدثاً   100 يقارب  ما 
املوؤمتر  ُيعد  وه��و  دول��ة   160 م��ن  األ��ف متخ�ص�س 
الأول من نوعه الذي مت تنظيمه يف املنطقة ليمثل 
وتطوره  اجلمركي  العمل  جن��اح  تدعم  نوعية  نقلة 

امل�صتمر.

اقت�ضادية عجمان ت�ضلط ال�ضوء على اأهمية احللول 
البتكارية لتعزيز الأمن الغذائي

•• عجمان-وام:

�صاركت دائرة التنمية القت�صادية يف عجمان 
ال�صتدامة  مو�صوع  تناولت  حوارية  بجل�صة 
ابتكار  يف  الإم��ارات��ي  ال�صباب  دور  و  الغذائية 
اأن��ظ��م��ة من��وذج��ي��ة و م�����ص��اري��ع ق��ائ��م��ة على 
التكنولوجيا املتطورة لتعزيز الأمن الغذائي 

يف الدولة.
اليوم  مبنا�صبة  احل���واري���ة  اجل��ل�����ص��ة  ع��ق��دت 
العاملي لل�صاب و بالتعاون مع جمل�س عجمان 
لل�صباب  الحتادية  للموؤ�ص�صة  التابع  لل�صباب 

ودائرة البلدية والتخطيط يف عجمان .

و خالل اجلل�صة تطرق ال�صيخ عبدالعزيز بن 
حمدان النعيمي مدير ق�صم تنمية ال�صادرات 
وال�صتثمار يف دائرة التنمية القت�صادية اإىل 
تكنولوجية  و  مبتكرة  ح��ل��ول  و���ص��ع  اأه��م��ي��ة 
لأنظمة الغذاء ..منوها بهذا اخل�صو�س اإىل 
و  اأفكارهم  وتبنى  لل�صباب  الإن�صات  �صرورة 

العمل على تطويرها.
اأثبتت  ك��ورون��ا  جائحة  ان  النعيمي  اأو���ص��ح  و 
لنا مدى احلاجة املا�صة اإىل حتقيق ما ي�صعى 
اإليه ال�صباب من تغيري يف�صي ايل التحول ، 
فيما يجب ان نكون �صركاء كاملني مع جهود 
الدولة يف ا�صرتاتيجية الأمن الغذائي والتي 

الأمن  وم��رت��ك��زات  مقومات  اأه���م  م��ن  تعتر 
امل�صتقبلي للدولة .

و دع����ا ال��ن��ع��ي��م��ي ال�����ص��ب��اب ل��ال���ص��ت��ف��ادة من 
م���وق���ع ال����دول����ة ال���ع���امل���ي ل���ل���دخ���ول يف عامل 
تعزيز معرفتهم  و  اأنف�صهم  البتكار وتثقيف 

بال�صرتاتيجية الوطنية لالأمن الغذائي .
من جانبه اأكد حممد ال�صام�صي رئي�س جمل�س 
عجمان لل�صباب على اأهمية دعم جهود الدولة 
و خا�صة ما املتعلقة بال�صرتاتيجية الوطنية 
اأن �صوت  ع��ل��ى  م�����ص��دًدا   ، ال��غ��ذائ��ي  ل���الأم���ن 
ت�صل  اليجابية  واأفكارهم  م�صموع  ال�صباب 
على  اأن���ه  ال�صام�صي  واأ���ص��اف  تبنيها.  يتم  و 

الريادية  الفكار  تقدمي  و  الجتهاد  ال�صباب 
خ��ا���ص��ة امل��رت��ب��ط��ة ب��ال�����ص��ن��اع��ات ال��زراع��ي��ة و 
وك�صب  ق��درات��ه��م  وتنمية  ال��ذك��ي��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة 
املعرفة الالزمة حول ال�صرتاتيجية الوطنية 
لالأمن الغذائي لتعزيز مكانة دولة الإمارات 
، منوها ب�صرورة  يف م�صاف الدول املتقدمة 
م�����ص��اري��ع ج��دي��دة تكنولوجية  اإي��ج��اد وخ��ل��ق 

متطورة تلبي احتياجاتنا الغذائية.
ح�����ص��ر اجل��ل�����ص��ة ع����دد م���ن ���ص��ن��اع ال���ق���رار و 
الر�صيدة  القيادة  اأن  اأك��دوا  الذين  امل�صوؤولني 
يف دول��ة الم���ارات كانت وم��ا زال��ت و �صتبقي 

داعما لل�صباب ولأفكارهم وتطلعاتهم.

انقطاع املياه يف جزء من بغداد اإثر 
عمل تخريبي طال �ضبكة الكهرباء 

•• بغداد-اأ.ف.ب:

العا�صمة  الغربي من  وهو اجلزء  الكرخ  ال�صبت يف منطقة  املياه  انقطعت 
العراقية بغداد ب�صكل كامل اإثر توقف حمطات املياه عن العمل ب�صبب عمل 

تخريبي طال اأبراج الكهرباء املغذية لها، على ما اأفاد بيان ر�صمي.
الكهربائية يف  التغذية  اأب��راج  على  الهجمات  ال�صيف  بداية  منذ  وتزايدت 

العراق يف وقت تواجه فيه البالد نق�صاً �صديداً بالكهرباء.
اجلي�س  لكن  م��ا،  ج��ه��ًة  اإىل  ع��م��وم��اً  الهجمات  تلك  ال�صلطات  تن�صب  ول 
العراقي قال اإن تنظيم داع�س م�صوؤول عن تفجري برٍج للطاقة الكهربائية 
يف منطقة الطارمية الواقعة �صمال بغداد اجلمعة، ما ت�صبب بانقطاع املياه. 
وعلى الرغم من اأنه متت هزمية التنظيم ع�صكرياً يف العام 2017، فاإنه 

ما زال يحتفظ بخاليا ت�صّن هجمات متفرقة.
تنظيم  خاليا  مل��ط��اردة  ع�صكرية  عملية  ال�صبت  العراقية  ال��ق��وات  وجت��ري 
داع�س يف منطقة الطارمية.وقالت اأمانة العا�صمة يف بيان اإن “اجلماعات 
خلطوط  املغذي  ال��رج  )اجلمعة(  م�صاء  ا�صتهدفت  الإرهابية  التخريبية 
الطاقة الكهربائية املغذية مل�صروع ماء الكرخ والذي يخدم جانب الكرخ من 
مدينة بغداد واأدى اإىل توقف امل�صروع عن العمل«.وروى اأحد �صكان الكرخ 
الآن،  تزال مقطوعًة حتى  ام�س ول  “املياه قطعت منذ  اأن  لفران�س بر�س 
لدينا القليل فقط من املياه يف اخلزان، ونخ�صى اأن ي�صتمر هذا النقطاع 

فرتة اأطول«.
مياه  خ��زان��ات  ا�صتخدام  على  يعتمدون  ال��ذي��ن  امل��واط��ن��ني  الأم��ان��ة  ودع���ت 
اإ�صافية لتاأمني احتياجاتهم من املياه ل �صيما خالل ال�صيف ب�صبب �صّح هذا 
املورد نتيجة تهالك البنى التحتية، اإىل “تر�صيد ا�صتهالك املياه حلني عودة 
العمل ب�صكل طبيعي بامل�صروع«.تزيد الهجمات من �صوء اإمدادات الطاقة يف 
درج��ات احلرارة  فيه  تتخطى  ال��ذي  ال�صيف  �صيما خالل ف�صل  العراق ل 
45 درجة مئوية. وعلى الرغم من اأنه بلد نفطي، ل ميلك العراق قدرة 
على اإنتاج ما يكفيه من الكهرباء ب�صبب بنيته التحتية املتهالكة التي جتعله 
عددهم  البالغ  �صكانه  احتياجات  لتاأمني  ذات��ي  اكتفاء  حتقيق  عن  عاجزا 
ال��وزراء م�صطفى  اإثر هذه الهجمات عقد رئي�س  40 مليون ن�صمة.وعلى 

الكاظمي اجلمعة اجتماعاً اأمنياً طارئاً للقيادات الأمنية وال�صتخباراتية.
و�صّدد الكاظمي الذي اأمر بت�صكيل خلية اأزمة ملراقبة وحماية الأبراج على 
للحد  جديدة  خططاً  وال�صتخبارية  الأمنية  القيادات  ت�صع  اأن  “�صرورة 
انتخابات  على  �صهرين  بعد  مقبل  ال��ع��راق  فيما  ا�صتهدافها”،  تكرار  من 
نيابية مبكرة.ينتج العراق حاليا 16 األف ميغاواط من الكهرباء وهذا اأقّل 
بكثري من حاجته املقدرة ب�24 األف ميغاواط، وت�صل اإىل 30 األفاً يف ف�صل 
ال�صيف، فيما قد يت�صاعف عدد �صكانه بحلول عام 2050 ما يعني ازدياد 

ا�صتهالكه للطاقة، وفق الأمم املتحدة.
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املال والأعمال

عبداهلل املزروعي رئي�ضا لحتاد 
الغرف العربية

•• دبي - وام: 

وال�صناعة  ال��ت��ج��ارة  غ��رف  احت���اد  رئي�س  امل��زروع��ي  حممد  ع��ب��داهلل  ت�صلم 
اإدارة  جمل�س  رئا�صة  مهام  اأبوظبي  و�صناعة  جت��ارة  غرفة  رئي�س  بالدولة 

احتاد الغرف العربية.
املزروعي  عر  املنا�صبة  بهذه  و 
ع���ن اع���ت���زازه ب���ال���دور ال���ه���ام و 
ال��ك��ب��ري ال����ذي ي��ق��وم ب���ه احتاد 
الغرف العربية يف جمع هيئات 
القطاع اخلا�س العربي لتعزيز 
التعاون بينها وتن�صيق جهودها 
القليمي  ال���ت���ع���اون  اأج�����ل  م���ن 
الفاعل و تطوير قطاع الأعمال 
اأن  اإىل  م�صريا  عامليا..  العربي 
�صيعمل  العربية  الغرف  احت��اد 
اخلا�س  ال��ق��ط��اع  مت��ث��ل  كجهة 
روؤي����ة وا�صحة  ���ص��م��ن  ال��ع��رب��ي 

واأفكارا  ا�صرتاتيجيات  و�صي�صع 
ل�صيما ما يتعلق منها بدعم التجارة العربية البينية.

اإن الفرتة القادمة �صتكون حافلة بالن�صاط واحليوية عر  وقال املزروعي 
تفعيل دور احتاد الغرف العربية وم�صاهماته يف منظومة القت�صاد العاملي 
و�صتكون لنا حوارات بناءة مع خمتلف غرف التجارة العربية الأع�صاء حول 
كيفية ال�صتفادة من التحديات والفر�س احلالية يف تعزيز تناف�صية غرف 

التجارة وم�صاهمتها العاملية.
و ثمن املزروعي م�صتوى التعاون والتن�صيق والتوا�صل بني غرف التجارة 
امل�صاركة يف جميع  العربية عر حر�صها على  الغرف  الإم���ارات واحت��اد  يف 
ال�131 لالحتاد يف مدينة  فعاليته واأن�صطته واأخرها ا�صت�صافتها الدورة 

دبي.

وول �ضرتيت تغلق على تغري طفيف 
مع تعوي�س مكا�ضب ديزين 

•• نيويورك-رويرتز:

الثاين  الأ���ص��ب��وع  و�صجلت  ي��ذك��ر  تغري  دون  الأم��ري��ك��ي��ة  الأ���ص��ه��م  ا�صتقرت 
داو  املوؤ�صرين  دي��زين  وال��ت  �صهم  اإذ عزز �صعود  املكا�صب،  التوايل من  على 
500، لكن النخفا�س احلاد يف ثقة  اآند بورز  ال�صناعي و�صتاندرد  جونز 

امل�صتهلكني كبح تفاوؤل امل�صتثمرين.
فقد ارتفع �صهم والت ديزين يف واحدة من اأكر الدفعات لكل من داو جونز 
اأ�صافت  اإذ  ال�صوق،  توقعات  اأرباحها  جت��اوزت  اأن  بعد  ب��ورز  اآن��د  و�صتاندرد 
خدمات البث اخلا�صة بها عمالء اأكر مما كان متوقعا وعادت متنزهانها 

الرتفيهية بالوليات املتحدة التي تاأثرت باجلائحة اإىل الربحية.
لكن تقريرا من جامعة مي�صيجان قلل من التفاوؤل بعد اأن اأظهر اأن القرائة 
اأدنى  وهو   ،70.2 اإىل  انخف�س  امل�صتهلكني  لثقة  اجلامعة  ملوؤ�صر  الأولية 
دلتا من فريو�س  ال�صاللة  اأن  اإىل  ي�صري  �صنوات، مما  له يف ع�صر  م�صتوى 

كورونا توؤثر على امل�صتهلكني.
وبناء على بيانات غري ر�صمية، �صعد املوؤ�صر داو جونز ال�صناعي 13.22 
املوؤ�صر  واأغ��ل��ق  نقطة،   35513.07 اإىل  باملئة   0.04 يعادل  مبا  نقطة 
اإىل  ب��امل��ئ��ة   0.15 اأو  نقطة   6.91 م��رت��ف��ع��ا   500 ب���ورز  اآن���د  ���ص��ت��ان��درد 
 0.04 اأو  نقطة   6.02 املجمع  نا�صداك  املوؤ�صر  وزاد  نقطة،   4467.74

باملئة اإىل 14822.29 نقطة.

القت�ضاد: 30 % من التجارة اخلارجية لالإمارات تتم
 مع الوليات املتحدة وال�ضني والهند و�ضوي�ضرا

لتعزيز �صبل التعاون يف القطاع ال�صياحي بني الإمارات وم�صر 

وفد جمعية ال�ضحفيني الإماراتية يف زيارة 
ر�ضمية ملدينتي الغردقة والقاهرة 

•• اأبوظبي-الفجر: 

تنظم جمعية ال�صحفيني الإمارتية 
زيارة ر�صمية اإىل مدينتي الغردقة 
وال�����ق�����اه�����رة خ������الل ال�����ف�����رتة من 
اجل���اري،  اأغ�����ص��ط�����س   21 اإىل   15
برئا�صة ح�صني املناعي، نائب رئي�س 
ال�صحفيني  جمعية  اإدارة  جمل�س 
الإعالم  جلنة  ورئي�س  الم��ارات��ي��ة، 
خطوة  يف  ب��اجل��م��ع��ي��ة،  ال�����ص��ي��اح��ي 
يف  ال��ت��ع��اون  �صبل  تعزيز  ت�صتهدف 
البلدين  ب���ني  ال�����ص��ي��اح��ي  ال��ق��ط��اع 

ال�صقيقني الإمارات وم�صر. 
رئي�س  احل�����م�����ادي،  حم���م���د  وق������ال 
ال�صحفيني  جمعية  اإدارة  جمل�س 
الإم���ارات���ي���ة، اأن ال���زي���ارة ت��اأت��ي من 
م��ن��ط��ل��ق ال��ع��الق��ات امل��ت��م��ي��زة التي 
العربية  الم��������ارات  دول�����ة  ت���رب���ط 
العربية،  م�صر  بجمهورية  املتحدة 
الإماراتيني  الإع��الم��ي��ني  واإط���الع 
ال�صياحية  واملناطق  امل�صاريع  على 
وخ�صو�صا  م�صر  بها  تتميز  ال��ت��ي 
م��دي��ن��ة ال��غ��ردق��ة ال��ت��ي ت��ط��ل على 
�صاطئ البحر الحمر، وذلك بهدف 

دعم القطاع ال�صياحي يف م�صر. 
واأ���ص��اف احل��م��ادي، ان��ه م��ن املقرر 

خ����الل زي�����ارة ال���وف���د ت��ن��ظ��ي��م عدد 
الإعالم  عن  والندوات  الور�س  من 
ال�صياحي العربي وهو ما �صينعك�س 
املتخ�ص�صني  ال�صحفيني  اأداء  على 
ال�����ص��ي��اح��ي الم����ر الذي  يف امل��ج��ال 
ت��اأث��ريه الي��ج��اب��ي على  ل��ه  �صيكون 
يف  لل�صياحة  الع��الم��ي��ة  التغطية 
م�صر خ�صو�صا وال�صياحة العربية 

عموماً. 
ان  املناعي،  من جانبه، قال ح�صني 
زي��ارة وفد من جمعية ال�صحفيني 
البحر  حم��اف��ظ��ة  اإىل  الإم���ارات���ي���ة 
واجهة ح�صارية  تعد  التي  الأحمر 
للمقا�صد ال�صياحية امل�صرية، تاأتي 
للجمعية  ���ص��ام��ل��ة  خ��ط��ة  اإط�����ار  يف 
ال��وج��ه��ات يف  م��زي��د م��ن  ت�صتهدف 
للتمتع  الأو����ص���ط  ال�����ص��رق  منطقة 
ب���امل���زاي���ا ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ال���ت���ي جتعل 
رئي�صية  ق��ب��ل��ة  ال���ع���رب���ي  ال����وط����ن 

لل�صائحني. 
الإعالم  جلنة  اأن  املناعي،  واأ���ص��اف 
ال�صحفيني  ب��ج��م��ع��ي��ة  ال�����ص��ي��اح��ي 
اأعمالها  ب���داي���ة  م���ع  الإم����ارات����ي����ة 
ن��ظ��م��ت ه����ذه ال����زي����ارة امل��ه��م��ة اإىل 
مدينة الغردقة، الناب�صة باجلمال 
وعبق الطبيعة واأحد اأهم الوجهات 

ال�����ص��ي��اح��ي��ة امل�����ص��ري��ة، ح��ي��ث باتت 
جتذب اإليها عددا كبريا من ال�صياح 
ملا  نظرا  العامل  اأنحاء  من خمتلف 
حباها اهلل تعاىل به من خ�صائ�س 

طبيعية وجمالية واأجواء هادئة. 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  واأ���ص��ار 
بالتعاون  اجلمعية  اأن  باجلمعية، 
برمييوم  ري���ك�������ص���و����س  ف���ن���دق  م����ع 
جماوي�س �صويت�س اآند فيالز الذي 
برنامج  �صتنظم  الزيارة  ي�صت�صيف 
عن»�صحافة  ع��م��ل  ور����ص���ة  ي�����ص��م��ل 
اجلوال يف خدمة ال�صياحة« يتحدث 
ف��ي��ه��ا ال��زم��ي��ل امي����ن ع��ب��د املجيد 
الإلكرتونية  البوابة  رئي�س حترير 
ملوؤ�ص�صة روز اليو�صف ع�صو جمل�س 
امل�صريني،  ال�����ص��ح��ف��ي��ني  ن���ق���اب���ة 
ون��دوة بعنوان»م�صر والم���ارات يف 
... الإع���الم���ي �صفري  ق���ارب واح���د 
الدكتور  ف��ي��ه��ا  ي��ت��ح��دث  ل���ب���الده«، 
عبد اهلل العو�صي الكاتب ال�صحفي 
املناعي:  وتابع  يف جريدة الحت��اد. 
ندوة  ال��زي��ارة  برنامج  ي�صمل  “كما 
بال�صوت  لتقارير  ب��ع��ن��وان»ع��ر���س 
اللكرتونية«  للمواقع  وال�����ص��ورة 
التي تركز على اجلوانب ال�صياحية 
يعر�صها  ال����ع����رب����ي����ة  ال����������دول  يف 

ع�صو  وائ�������ل  اأح����م����د  الإع������الم������ي 
امل�صرية  اجل��م��ع��ي��ة  ادارة  جم��ل�����س 
وور�صة  وامل�صموع،  املرئي  لالإعالم 
ال�صياحي  ب���ع���ن���وان»الإع���الم  ع��م��ل 
ال�صياحية«،  ل��ل��وج��ه��ات  وال���رتوي���ج 
الدكتورة  الإعالمية  فيها  تتحدث 
�صوت  �صبكة  رئ��ي�����س  حم��م��ود  مل��ي��اء 
ال���ع���رب ب����الإذاع����ة امل�����ص��ري��ة. ونوه 
ي�صمل  ال��زي��ارة  برنامج  اأن  املناعي، 
جولت  تت�صمن  بالغردقة  اأي���ام   4
ان ي�صتكمل  املدينة على  �صياحة يف 
الرنامج بزيارات للمعامل الأثرية 
القاهرة يومي  وال�صياحية مبدينة 

19 و20 اأغ�صط�س. 

•• اأبوظبي-وام:

وامللحقيات  املكاتب  ت��وؤدي��ه  ال��ذي  امل��ح��وري  ال��دور  القت�صاد  وزارة  اأك��دت 
ال�صادرات  وتنمية  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  تعزيز  يف  لها  التابعة  التجارية 
التعريف مبزايا وحوافز  و  املبا�صر  الأجنبي  ال�صتثمار  الوطنية و جذب 
بيئة الأعمال يف الدولة مبا ي�صاهم يف منو الناجت املحلي الإجمايل غري 

النفطي للدولة وزيادة تناف�صية وتنوع القت�صاد الوطني.
4 ملحقيات رئي�صية لدى  اأنها متتلك  ال��وزارة يف هذا ال�صدد  واأو�صحت 
اأهم �صركاء الدولة التجاريني وهي الوليات املتحدة الأمريكية وال�صني 
اإجمايل  من   30% على  ت�صتحوذ  التي  ال��دول  وه��ي  و�صوي�صرا  والهند 
التجارة اخلارجية غري النفطية لدولة الإمارات مع العامل و%18 من 

ر�صيد ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر الوارد اإىل الدولة.
وامللحقيات  املكاتب  اإدارة  مدير  ال��زع��اب��ي،  ح��م��دان  نا�صر  حممد  ق��ال  و 
التجارية بوزارة القت�صاد: “ت�صطلع امللحقيات التجارية بدور حموري 
اخلارجي  القت�صادي  والتعاون  وال�صتثمار  التجارة  �صيا�صات  متكني  يف 
الأ�صواق  م��ع  ال�����ص��راك��ة  ل��دع��م  متكاملة  خطة  وتنفذ  الإم�����ارات،  ل��دول��ة 
العاملية يف العديد من القطاعات ذات الأولوية للدولة ل �صيما املرتبطة 
بال�صرتاتيجيات الوطنية املتخ�ص�صة مثل الأمن الغذائي و ال�صناعة و 
اخلدمات اللوج�صتية و الذكاء ال�صطناعي و البتكار و ال�صياحة و ريادة 

الأعمال و التكنولوجيا و الطاقة املتجددة و الف�صاء«.
و اأ�صاف الزعابي: “تعتر املكاتب وامللحقيات التجارية للدولة من اأهم 
القنوات لتعزيز و�صول قطاع الأعمال الوطني اإىل الأ�صواق العاملية عر 
تقدمي اخلدمات الفنية واملعرفية وتوفري الدرا�صات والتقارير واملعلومات 
و�صول  وت�صهيل  اأ�صواق جديدة،  اإىل  املحلية  ال�صركات  تو�صع  تدعم  التي 
امل�صتثمرين الأجانب اإىل اأ�صواق الدولة وتعريفهم بالفر�س ال�صتثمارية 

الواعدة �صمن اأ�صواق الدولة«.
و اأو�صح اأن الإدارة تعمل على التن�صيق من اأجل عقد 13 جلنة اقت�صادية 
اأكتوبر املقبل،  2020 دبي املقرر عقده  اإك�صبو  م�صرتكة خالل فعاليات 
مع  التفاقيات  و  التفاهم  م��ذك��رات  ع��دد  زي���ادة  يف  امل�صاهمة  ع��ن  ف�صال 
اأ���ص��ح��اب امل�صلحة يف ال����دول ال�����ص��ري��ك��ة مب��ا ي��خ��دم ت��وج��ه��ات ال���دول���ة و 
ال�صتثماري،  و  التجاري  ال�صعيدين  على  القت�صادية  ا�صرتاتيجياتها 
موؤكدا اأن امللحقيات حتر�س على التوا�صل و التن�صيق مع جميع الأطراف 
املعنية لتذليل اأي عقبات تواجه زيادة التبادلت التجارية للدولة اأو منو 

ا�صتثمارات وم�صاريع ال�صركات الإماراتية يف اخلارج.
من جانبه اأكد �صعود النوي�س امللحق التجاري لدولة الإمارات يف الوليات 
املتحدة الأمريكية، اأهمية الدور الذي توؤديه امللحقية يف تعزيز العالقات 

القت�صادية الثنائية بني البلدين وم�صاعدة ال�صركات من كال اجلانبني 
يف حتديد الفر�س التجارية وال�صتثمارية الواعدة.

ال�صتثمارات  ج��ذب  يف  ت�صهم  امللحقية  ج��ه��ود  اأن  اإىل  النوي�س  اأ���ص��ار  و 
 1500 من  اأك��ر  حاليا  حتت�صن  التي  الدولة  اإىل  املبا�صرة  الأمريكية 
�صركة اأمريكية والعديد منها يتخذ من الدولة مقرا رئي�صيا اأو اإقليميا لها 
على م�صتوى املنطقة، مو�صحا اأن امللحقية تركز على دعم ال�صرتاتيجيات 
وال�صتثمارية  التجارية  ال�صراكات  تطوير  خالل  من  للدولة  التنموية 
بني جمتمعي الأعمال الإماراتي والأمريكي يف قطاعات م�صتقبلية مثل 

الطاقة املتجددة والف�صاء والرعاية ال�صحية والأمن الغذائي.
و ي�صغل النوي�س هذا املن�صب منذ عام 2009، وتوىل �صابقا من�صب مدير 
الإدارة القت�صادية يف جهاز ال�صوؤون التنفيذية باأبوظبي و �صاهم يف دعم 
مبادرات وبرامج الدولة يف جمال م�صاريع النفط والغاز والطاقة النووية، 
والدرا�صات  ال�صرتاتيجي  الفكر  يف  املاج�صتري  درج��ة  على  حا�صل  وه��و 
الأمنية من معهد الدفاع الوطني بالعا�صمة الأمريكية وا�صنطن، ودرجة 

البكالوريو�س يف العالقات الدولية من اجلامعة الأمريكية يف ال�صارقة.
يف  الإم����ارات  ل��دول��ة  التجاري  امللحق  الكبي�صي،  عائ�صة  اأ���ص��ارت  ب��دوره��ا، 
ال�صني، اإىل اأن ملحقية الدولة يف ال�صني تعد اأحد اأهم الكيانات العاملة 
يف تنمية التجارة اخلارجية لدولة الإمارات وتطوير العالقات التجارية 
وال�صتثمارية للدولة، �صواء على امل�صتوى الثنائي مع ال�صني، اأو مع دول 
اآ�صيا واملنظمات التجارية والقت�صادية يف ال�صني، وذلك من خالل متابعة 
التجارية  املعار�س  يف  الإم��ارات��ي  احل�صور  ودع��م  الفني  التعاون  برامج 
وتقدمي الدعم للبعثات الر�صمية والتجارية للدولة، وامل�صاهمة يف تذليل 
العوائق اأمام تدفق التجارة وال�صتثمارات بني اجلانبني، وتعزيز امل�صالح 
التي  الإماراتية  ال�صركات  ال�صني واملنطقة ودعم  القت�صادية للدولة يف 

اختارت ال�صني �صوقا م�صتهدفا ملنتجاتها اأو خدماتها.
للدولة،  جت��اري  ملحق  من�صب  ت�صغل  �صيدة  اأول  الكبي�صي  عائ�صة  وتعد 
التجارية  ال�����ص��ي��ا���ص��ات  اإدارة  م��دي��ر  مهمة  ال�����ص��اب��ق  يف  ت��ول��ت  ق��د  وك��ان��ت 
حت�صني  مهامها  �صمن  من  وك��ان  القت�صاد،  ب��وزارة  الدولية  واملنظمات 
بالتجارة.. وهي حا�صلة  املرتبطة  الدولة يف املجالت  موؤ�صرات تناف�صية 
على ماج�صتري اإدارة الأعمال من معهد نيويورك للتكنولوجيا بالوليات 

املتحدة وماج�صتري اإدارة املوارد الب�صرية من جامعة اأبوظبي.
يف  للدولة  التجاري  امللحق  النعيمي  البا�صه  عبداهلل  اأو�صح  جانبه،  من 
حمورية  حمطة  متثل  الهند  يف  ال��دول��ة  ملحقية  اأن  الهند،  جمهورية 
ت�صجيع  على  وتعمل  الهندية  الإماراتية  القت�صادية  العالقات  لتعزيز 
وذلك  املتبادلة،  التجارية  امل�صالح  وحماية  وال�صتثمار  الثنائية  التجارة 
الر�صمية،  والبعثات  التجارية  الوفود  زي��ارات  من خالل تنظيم وت�صهيل 

وعقد الجتماعات مع رجال الأعمال يف الهند الراغبني ??يف الت�صدير 
دول���ة الإم������ارات، وت��وف��ري ال��ب��ي��ان��ات وامل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ج��اري��ة ح���ول اأ�صواق 
البلدين.. م�صريا اإىل اأن جهود امللحقية �صاهمت موؤخرا يف اإعفاء بع�س 

ال�صتثمارات ال�صيادية الإماراتية من ال�صرائب.
وي�صغل النعيمي هذا املن�صب منذ يوليو املا�صي، و�صبق اأن عمل يف جمال 
�صنوات،  لعدة  احلكومي  بالقطاع  الدولية  وال�صوؤون  ال�صيا�صية  البحوث 
وهو حا�صل على درجة املاج�صتري يف العالقات الدولية من جامعة ليدن 
اأو�صطية من  بهولندا، وبكالوريو�س العلوم ال�صيا�صية والدرا�صات ال�صرق 

جامعة يوتا الأمريكية.
الإمارات  لدولة  التجاري  امللحق  علي  اآل  ال�صالم  عبد  اأو�صح  جهته  من 
يف  حم��وري��ا  دورا  ت����وؤدي  �صوي�صرا  يف  ال��دول��ة  ملحقية  اأن  ���ص��وي�����ص��را،  يف 
ت��ن��م��ي��ة ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري وت���دف���ق ال���ص��ت��ث��م��ارات ب���ني ال��ب��ل��دي��ن وعلى 
امل�����ص��ت��وى الإم���ارات���ي الأوروب������ي، ح��ي��ث ت��ع��د حم��ط��ة ات�����ص��ال رئي�صية مع 
امل�صتثمرين  تزويد  على  وتعمل  الأوروبية،  والأ�صواق  ال�صوي�صري  ال�صوق 
باملعلومات ذات ال�صلة والتعريف بالفر�س الواعدة والربط بني ال�صركات 
ا�صتثمارية  �صراكات  لبناء  والأوروبية  ال�صوي�صرية  ونظريتها  الإماراتية 
بحكم  اأي�صا  ت�صطلع  امللحقية  اأن  علي  اآل  اأ�صاف  م�صتدامة.و  وجتارية 
موقع عملها يف مدينة جنيف ب�صوي�صرا مبهام حيوية اأخرى مثل تطوير 
�صراكة الدولة مع منظمة التجارة العاملية واملتابعة والتن�صيق ب�صاأن امللفات 

والق�صايا والعمليات التفاو�صية املتعلقة باأعمال وموؤمترات املنظمة.
واأ�صحاب  الأعمال  امل�صتثمرين ورجال  و رحبت وزارة القت�صاد بتوا�صل 
ال�صركات معها ب�صكل م�صتمر وعدم اقت�صار التوا�صل على حالت مواجهة 
التحديات فقط، وذلك لال�صتفادة من قاعدة بيانات املكاتب وامللحقيات 
ال�صحيحة  اتخاذ اخلطوات والإج��راءات  التي ت�صاعدهم على  اخلارجية 
والتي من �صاأنها زيادة التن�صيق والتعاون وتعزيز عملية اتخاذ القرارات 
وذلك  الإم��ارات��ي��ة،  ال�صركات  ل��دى  ال�صتثمارية  وال�صيا�صات  التجارية 
الإلكرتوين  بريدها  عر  اأو   ،8001222 ل��ل��وزارة  املوحد  الرقم  عر 

.info@economy.ae
واأكدت وزارة القت�صاد اأنها تعمل حاليا على زيادة عدد امللحقيات خالل 
اخلارجية  للتجارة  واملكا�صب  النمو  من  مزيد  لتحقيق  املقبلة  املرحلة 
وذلك  العاملية،  التجارة  خريطة  على  مكانتها  وتعزيز  الإم���ارات  لدولة 
التجارة اخلارجية غري  ب��اأن  اإط��ار خطتها لقت�صاد اخلم�صني.. علما  يف 
النفطية لدولة الإمارات �صهدت على مدى ال�صنوات الع�صر املا�صية، من 
%2.2، فيما �صهدت  2020، منوا بلغت ن�صبته  2011 حتى عام  عام 
الت�صدير  %10، واإع��ادة  ال�صادرات الوطنية غري النفطية منوا بن�صبة 

بن�صبة 3.2%.
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�عالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف �لتنفيذ رقم 931/2021/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2020/1956 مدين جزئي ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)30742 درهم( �صامال للر�صوم وامل�صاريف. 

طالب التنفيذ : حممد حممد م�صعد ابو الف�صل 
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �صارع امل�صتقبل - مبنى اك�صت�صنج تاور -�صقة الطابق 

  2953395882  : مكاين  رقم   - تاور  امنيات  بجوار   -  1 رقم  مكتب   12
وميثله : خليفة يو�صف حممد علي بن عمري 

املطلوب اإعالنه : 1- �صليمان بن حممد بن �صليمان العدوي - �صفته : منفذ �صده   
 30742 اأع��اله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وق��دره  اأق��ام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة  مو�صوع الإع��الن : قد 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �صاملة الر�صوم وامل�صاريف.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية 

بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.

رئي�ض �ل�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
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عن  �صادرة  اأ�صهم  �صهادة  فقدت 
ال�صركة العاملية القاب�صة )ا�صماك( 
الكعبي �صعيد  عقيل  مرمي   با�صم 
 ASMAK1720943   برقم �صهادة 
يعر  فمن   1200 ا�صهم  وبعدد 
العاملية  لل�صركة  ت�صليمها  عليها 
القاب�صة )ا�صماك( او الإت�صال على 

 0505639944

   فقد�ن �صهادة ��صهم

Date 15/ 8/ 2021  Issue No : 13314
Public Notice Memorandum.

Issued from Sharjah Court, Civil Court of First Instance
In the civil (partial) lawsuit No. (SHCFICIREA2021/0003089)

To:
The Defendant Mr. Muhammad Imran Muhammad Rafique, Address: 9262886
We would like to inform you that on 13/07/2021, this court decided its ruling in 
the above lawsuit in favor for Sharjah Taxi LLC as follows:
The ruling text:
The court ruled in in presence:
I) To obligate the Defendant to pay to the Plaintiff an amount of AED 28295.99 
(Twenty-eight thousand two hundred ninety-five and ninety-nine fils) with interest 
equals 4% as of the lawsuit registration date until the full payment, provided that 
it shall not exceed the ruled amount. 
II) Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
Judge
Mohamed Awad Mohamed Al Humairy
Sharjah Court / Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 15/ 8/ 2021  Issue No : 13314
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2021/0003053 civil (partial)

To the defendant: Sagar Sohal
Unknown Place of residence : Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al 
Qasimi Street Sharjah, Taxi Drivers residence building
Kindly be informed that the Plaintiff: Sharjah Taxi LLC filed the lawsuit No. 
3053/2021, Second Partial Circuit, demanding and claiming the following:
1. Obligate the defendant to pay an amount of (24429.98 dirhams) Twenty-Four 
Thousand Four hundred twenty-nine and ninety-eight fils, and the legal interest of 
12% from the date of the judicial claim until the date of full payment.
2. Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
Therefore, you are required to appear before the Case Management Office No.7, 
Federal First Instance Court of Sharjah personally or by an authorized attorney in 
order to reply on the lawsuit and to submit the information you have. The hearing will 
be held on Sunday, 22/08/2021 to consider the said lawsuit in your capacity as the 
Defendant. If you failed to appear or appoint your attorney, the legal procedures will 
be completed even in your absence.
Judicial Services Office
Fatima Yaquob AlRamsi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 15/ 8/ 2021  Issue No : 13314
Public Notice Memorandum

Issued from Sharjah Court, Civil Court of First Instance
In the civil (partial) lawsuit No. (SHCFICIREA2021/0003086)

To:
The Mr. Hawskins Chukwunenye
We would like to inform you that on 15/07/2021, this court decided its 
ruling in the above lawsuit in favor for Sharjah Taxi LLC as follows:
The ruling text:
The court ruled in in presence:
I) To obligate the Defendant to pay to the Plaintiff an amount of AED 
27586.53 (Twenty-seven thousand five hundred eighty-six and fifty-three 
fils) with interest equals 5% as of the lawsuit registration date until the full 
payment, provided that it shall not exceed the ruled amount.
Judge
Mohamed Awad Mohamed Al Humairy
Sharjah Court 
Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 15/ 8/ 2021  Issue No : 13314
Notice of Publication Judgment

Issued from Sharjah Court, Civil Court of First Instance
In Lawsuit No. SHCFICIREA2021/0004580 Civil (Partial)

To Judgement Debtor: Saheb Gul Han Gul Sardar, Address: 9301610
We inform you that this court issued a judgement against you dated 05/08/2021 
in the  abovementioned lawsuit for Salim Sultan, therefore:
Court in presence decided:
First: To obligate the defendant to pay the plaintiff an amount of AED 20.000 
(Twenty Thousand Dirhams only) as well as the legal interest with 5% annually 
on this amount as from the date of 31/5/2021 until full payment, provided that 
it does not exceed the original debt.
Second: To obligate the defendant to pay the plaintiff an amount of AED 
5000 as material compensation in addition to the fees and expenses and reject 
requests other than this.
Judge
Hossam El Din Hassan Mustafa Mohamed Khader
Sharjah Court
Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 
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دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 15 �أغ�صط�ض 2021 �لعدد 13314

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 15 �أغ�صط�ض 2021 �لعدد 13314
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 �صهادة بالتا�صري يف �ل�صجل �لتجاري- بانحالل �صركة

ا�صم ال�صركة : مطعم ومقهى عالء الدين - ذ م م  
القانوين  ال�صكل   - دب��ي  مر�صى   - مولز  اعمار  جمموعة  ملك   1 رق��م  حمل   : العنوان 
التجاري  بال�صجل  القيد  رقم   799508  : الرخ�صة  رقم   ، حم��دودة  م�صوؤولية  ذات   :
ق��د مت  ب��اأن��ه  ب��دب��ي  الق��ت�����ص��ادي��ة  التنمية  دائ����رة  ت��ع��ل��ن  ه���ذا  1326608 مب��وج��ب   :
مبوجب  وذل��ك   ، اأع��اله  املذكورة  ال�صركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صري 
بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب  واملوثق لدى   2021/8/1 بتاريخ  دبي  قرار حماكم 
املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2021/8/1
ي�صرى و�صركاه لال�صت�صارات وتدقيق احل�صابات العنوان : مكتب رقم 703 ملك 
 : فاك�س   045588206  : هاتف   - التجاري  اخلليج   - بردبي   - ام��ني  ع��ادل  ي�صرى 
045588204 م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

�لعدد 13314 بتاريخ 2021/8/15 
�صهادة بالتا�صري يف �ل�صجل �لتجاري- بتعني م�صفي 

ا�صم امل�صفي : ي�صرى و�صركاه لال�صت�صارات وتدقيق احل�صابات
العنوان : مكتب رقم 703 ملك ي�صرى عادل امني - بردبي - اخلليج التجاري 
مبوجب هذا تعلن دائرة  فاك�س : 045588204  - هاتف : 045588206 
لت�صفية  اأعاله  املذكور  امل�صفي  تعيني  باأنه قد مت  بدبي  القت�صادية  التنمية 
مطعم ومقهى عالء الدين - ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
 2021/8/1 بتاريخ  العدل حماكم دبي  2021/8/1 واملوثق لدى كاتب 
اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�س  وعلى من لديه 
امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً  اأع���اله،  امل��ذك��ور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

�لعدد 13314 بتاريخ 2021/8/15 
�إعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�صارقة - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0003053 يف  �لدعوى رقم

�صارع  العزرة  ال�صارقة منطقة   : الإقامة  راج.  جمهول حمل  تيالك  �صهيل  �صاجار   : عليه  املدعي  اإىل 
ال�صيخ �صامل بن �صلطان القا�صمي بناية �صكن �صائقي اجرة ال�صارقة. نعلمكم بان املدعي / اجرة ال�صارقة 

ذ م م  - يف الدعوى رقم 3053/2021 الدائرة اجلزئية الثانية 
 24429.98 ب�صداد مبلغ وقدره  املدعي عليه  الزام   : املذكورة اعاله يطالب فيها  الدعوى  قد رفع 
 12% بواقع  القانونية  والفائدة  فل�س   98 و  درهم  وع�صرون  وت�صعة  واربعمائة  الفا  وع�صرون  اربعة 
من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى تاريخ ال�صداد التام الزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل 
اتعاب املحاماة. لذا يقت�صي ح�صورك امام مكتب اإدارة الدعوى رقم )7( مبحكمة ال�صارقة الإحتادية 
الإبتدائية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وذلك لالإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات 
، وذلك يوم الأحد املوافق 2021/8/22 وذلك للنظر يف الدعوى املذكورة ارقامها بو�صفك مدعي 
عليه ،  ويف حال تخلفك عن احل�صور او عدم ار�صال وكيل عنك فاإنه �صيتم ا�صتكمال الإجراءات القانونية 

يف غيابك. حرر بتاريخ  2021/8/10   
مكتب �خلدمات �لق�صائية      
فاطمة يعقوب �لرم�صي 

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

�لعدد 13314 بتاريخ 2021/8/15 
ق�صم �لتنفيذ

�خطار دفع بالن�صر يف �لق�صية �لتنفيذية رقم  807 ل�صنة 2014    
اىل املحكوم عليه / �صركة ابراج دبي للمقاولت العامة - ذ م م  

ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�صارقة الحتادية الإبتدائية قد ا�صدرت بحقكم حكما 
بواقع  القانونية  الفائدة  بالإ�صافة اىل   ، درهم   46738 بدفع مبلغ وقدره  بالزامكم 

التام. ال�صداد  حتى   2013/5/13 ملطالبة  تاريخ  4% من 
ل�صالح املحكوم له/�صركة تيكون املحدودة - ذ م م 

وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�صجل برقم امل�صار اليه اعاله، لذا 
اليوم التايل للن�صر. ويف حال  15 يوما من تاريخ  يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 
الق�صية  النظر  �صتبا�صر  املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�صور  عن  تخلفك 

يف غيابك.
رئي�ض ق�صم �لتنفيذ 
حمكمة �ل�صارقة �لحتادية �لبتد�ئية                   

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

  حمكمة �ل�صارقة �لحتادية �لبتد�ئية         

�لعدد 13314 بتاريخ 2021/8/15 
�إعالن منفذ �صده بالن�صر 

�أد�ء   �أمر    AJCEXCICPL2021 �إخطار دفع يف �لق�صية رقم 0001360/ 
اإىل املحكوم عليه : خمي�صه عتيق بالل مراماة العميمي  

حيث انه قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ مركز ابن �صيناء للرعاية ال�صحية ملالكها خليل مو�صى حممد ح�صني املازم  

يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله. 
اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا  ومبا 

ان احلكم املطلوب 
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 204317.0 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
�لقا�صي / علي �ملهلبي      
حمكمة عجمان    
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية       

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

�لعدد 13314 بتاريخ 2021/8/15 
�إعالن منفذ �صده بالن�صر 

)كلي(   مدين   AJCEXCICV2021 �إخطار دفع يف �لق�صية رقم 0000057/ 
اإىل املحكوم عليه : بيوت العندليب للتطوير العقاري  

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
�صيغان  املتحدة  العربية  الإمارات  اجلن�صية   ، ايدويواولوجبنال  ايدويواولوجبنال  تيميتوين  املنفذ 

اولوغبينال اولو غبينال ، اجلن�صية الإمارات العربية املتحدة - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله. 
اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا  ومبا 

ان احلكم املطلوب 
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 216545.0 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
�لقا�صي / علي �ملهلبي      
حمكمة عجمان    
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية       

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

�لعدد 13314 بتاريخ 2021/8/15 
)جزئي( مدين   AJCAPCIREA2020 /0000707 يف  �لدعوى رقم

بالن�صر وعلى لوحة �إعالنات �ملحكمة 
امل�صتاأنف �صده : يو�صف عي�صى يو�صف العن�صاوي 

عنوانه : عجمان - �صارع خليفة - بناية الروابي - الطابق 3 
ليكن معلوما لديك اأن امل�صتاأنف : مبارك بن مر�صل بن مبارك ال مر�صل 

قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر بتاريخ .../..../...20 ، يف الدعوى الإبتدائية رقم 0000707/
)جزئي(.  مدين   - املدنية  الإ�صتئناف  حمكمة   AJCAPCIREA2020

فيقت�صي ح�صورك او ح�صور من ميثلك امام حمكمة عجمان بدار الق�صاء عجمان يوم الثالثاء 
عدم  حالة  ويف  بينات  من  لديك  ما  وتقدمي  �صباحا   9.00 ال�صاعة   2021/8/24 املوافق 

ح�صورك او ح�صور من ميثلك قانونا ف�صتنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك. 
مكتب �خلدمات �لق�صائية 
ميثاء �لنعيمي 

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

�لعدد 13314 بتاريخ 2021/8/15 
مذكرة �إعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة �ل�صارقة - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0003081 يف  �لدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / ايهاب الهادي عثمان احلاج ، العنوان : 9265127  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/7/13 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 

بالرقم اأعاله ل�صالح / اأجرة ال�صارقة  بالتايل :
حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري :- اول الزام املدعي عليه بان يوؤدي اىل  املدعية 
مبلغ وقدره )31292.56( واحد وثالثون الفا ومائتان واثنان وت�صعون درهم و 56 
فل�س والفائدة بواقع  4% من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�صداد على األ تزيد 

عن ا�صل املبلغ املق�صى به 
ثانيا : الزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صروفات. 

 �ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

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

�لعدد 13314 بتاريخ 2021/8/15 
مذكرة �إعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة �ل�صارقة - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0003086 يف  �لدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / هاو�صكين�س ت�صوكوونني ، العنوان : 9265131 
يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2021/7/15 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
الدعوى بالرقم اأعاله ل�صالح / اجرة ال�صارقة  بالتايل : حكمت املحكمة مبثابة 
احل�صوري :- بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغا وقدره 27586.53 
درهم )�صبعة وع�صرون الف وخم�صمائة و�صتة وثمانون درهما و 53 فل�س( مع 
األ  على  التام  ال�صداد  وحتى  الق�صائية  املطالبة  تاريخ  من   %5 بواقع  الفائدة 

تزيد الفائدة على ا�صل املبلغ املق�صى به وبالر�صوم وامل�صاريف. 
 �ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

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

�لعدد 13314 بتاريخ 2021/8/15 
مذكرة �إعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة �ل�صارقة - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0003089 يف  �لدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / حممد عمران حممد رفيق - العنوان : 9262886  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/7/13 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 

بالرقم اأعاله ل�صالح / اجرة ال�صارقة  بالتايل :
حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري :- اول الزام املدعي عليه بان يوؤدي اىل  املدعية 
مبلغ وقدره )28295.99( ثمانية وع�صرون الف ومائتان وخم�صة وت�صعون درهم و 
األ  99 فل�س والفائدة بواقع 4% من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�صداد على 

تزيد عن ا�صل املبلغ املق�صى به 
ثانيا : الزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صروفات. 

 �ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

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

�لعدد 13314 بتاريخ 2021/8/15 
مذكرة �إعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة �ل�صارقة - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0004580 يف  �لدعوى رقم
اإىل : املحكوم عليه / �صاحب كل حانكل �صردار - العنوان : 9301610 

يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2021/8/5 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
الدعوى بالرقم اأعاله ل�صالح / �صامل �صلطان بالتايل : قررت املحكمة : مبثابة 
احل�صوري :-  اأول : بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 20.000 درهم 
)ع�صرون الف درهم( والفائدة القانونية بواقع 5% �صنويا على ذلك املبلغ من 
تاريخ 2021/5/31 وحتى متام ال�صداد وعلى األ يجاوز ا�صل الدين.ثانيا : الزام 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 5000 درهم تعوي�س مادي ، والزام املدعي 

عليه بالر�صوم وامل�صاريف ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات.
 �ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

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

�لعدد 13314 بتاريخ 2021/8/15 
�عالن بالن�صر 

يف �لدعوى رقم 2591/2021/16 جتاري جزئي  
املنظورة يف : الدائرة اجلزئية التجارية الوىل رقم 11

بالدرهم  يعادله  ما  او  دولر   1.560.375 وق��دره  مببلغ  ب�صداد  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�صوع 
الإماراتي )5726576( درهم قيمة العقد املحرر بني كال الطرفني واملوؤرخ يف 2017/11/13  الزام املدعي عليهم 
بالفائدة التاأخريية بواقع ن�صبة 12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى تاريخ ال�صداد التام ، الزامهم بامل�صروفات والر�صوم 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة.  املدعى : ماريو ما�ص�صيتي - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - القوز ال�صناعية الثانية - دبي 

- �صارع ال�صيخ زايد - مبنى قرقا�س - �صقة الأول - املطلوب اإعالنه : نقول دي باولو - �صفته : مدعى عليه 
وقدره  مببلغ  ب�صداد  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك���  اأق��ام  قد   : الإع��الن  مو�صوع 
الطرفني  كال  بني  املحرر  العقد  قيمة  درهم   )5726576( الإماراتي  بالدرهم  يعادله  ما  او  دولر   1.560.375
واملوؤرخ يف 2017/11/13  الزام املدعي عليهم بالفائدة التاأخريية بواقع ن�صبة 12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى 
تاريخ ال�صداد التام ، الزامهم بامل�صروفات والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 
قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�صور  فاأنت مكلف  لذا  بعد  التقا�صي عن  قاعة  8.30 �صباحا يف  ال�صاعة   2021/8/17

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض �ل�صعبة

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13314 بتاريخ 2021/8/15 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف �لتنفيذ رقم 426/2021/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2018/104 عقاري جزئي ، واملعدل بالإ�صتئناف 
للر�صوم  �صامال  دره���م(   18786( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�صداد  ع��ق��اري،  اإ�صتئناف   2020/77 رق��م 

وامل�صاريف. 
طالب التنفيذ : امنه كرم احمد �صا�صوه - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - عود املطينة الوىل - فيال رقم 

)54( بجانب كافرتيا فريج - �صارع عود املطينة  
املطلوب اإعالنه : 1- مرمي عبداهلل ح�صن - �صفته : منفذ �صده   

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
وامل�صاريف.   الر�صوم  �صاملة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهم   18786.00

وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 
يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.

رئي�ض �ل�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13314 بتاريخ 2021/8/15 
�إعالن �إجتماع �خلربة 

يف �لدعوى رقم 2021/2440 جتاري جزئي - دبي 
املقامة من / �صيمك�س توب مك�س �س.ذ.م.م.

ذ.م.م الكهروميكانيكية  لالأعمال  الإمارات  اأ�صرت  �صد/ 1- 
 2- مدينة دبي للحياة الع�صرية �س ذ م م

نعلن نحن اخلبري احل�صابي / حممد حميد املري، اأنه مت تعيننا من حمكمة دبي املوقرة لتنفيذ مهمة اخلرة احل�صابية 
الواردة بحكم املحكمة ال�صادر بجل�صة 27-07-2021 يف الدعوى املذكورة اأعاله - كما نعلن املدعى عليهم “)اأ�صرت 
الإمارات لالأعمال الكهروميكانيكية ذ.م.م و مدينة دبي للحياة الع�صرية �س.ذ.م.م( حل�صور اإجتماع اخلرة املقرر له 
بجميع  املرئي  الإت�صال  خالل  من  وذلك  ع�صراً  جل�صة يوم الثالثاء املوافق 17-08-2021 يف متام ال�صاعة 3:00 

اأطراف النزاع عر تطبيق زووم ) ZOOM ( بالدخول علي الرابط ادناه التايل.
Zoom Link 
https://us04web.zoom.us/i/75204090009?pwd-ZjBESWlkTUMzQkNSa2hlMWVId1dXUT09
Meeting 752 0409 0009
Passcode :  24402021 

ويف حال اي ا�صتف�صارات ميكنكم الت�صال علي رقم مكتب اخلبري 042227585 ، و الريد الإلكرتوين
info@wisehouseconsultancy.com 

خبري ح�صابي / حممد حميد �ملري

�إجتماع خربة 

�لعدد 13314 بتاريخ 2021/8/15 
287( والكائنة ب  �صركة / �صتار ويل هيلث ماجنمنت منطقة حرة - ذ.م.م ، )رخ�صة رقم 
الإمارات  دولة   ، دبي   ،  116393 ب   - �س   G03 مكتب C27 مدينة دبي الطبية، بلوك
املذكورة  ال�صركة  هذه  ترغب  الطبية،  دبي  �صلطة مدينة  لدى  واملرخ�صة   ، املتحدة  العربية 
يف الإعالن قرارها للكافة والذي مت اتخاذه بوا�صطة جمل�س الإدارة يف اجتماعه الذي عقد 
بتاريخ 2021/06/08 ب�صاأن اغالق وحل ال�صركة. وفقا لذلك ، تهيب ال�صركة باأي طرف 
معني بالأمر ولديه اي مطالبات يف مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوما 

من تاريخ هذا الإعالن عن طريق الريد امل�صجل اأو الإت�صال ب :
ال�صيد / �صيف �صعد اجليبيجي

ا�صم ال�صركة : �صتار ويل هيلث ماجنمنت منطقة حرة - ذ.م.م
�س.ب : 116393 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة ،

هاتف رقم : 2095444 04
Info@sehteq.com : الريد الإلكرتوين

لن يتم النظر يف املطالبات التي ترد بعد انتهاء فرتة الإ�صعار واملحددة ب 45 يوما.

�إ�صعار ت�صفية 

�لعدد 13314 بتاريخ 2021/8/15 
�إعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة �ل�صارقة - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - بورلينجنت بهار�ت مارياد��ض   
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2019 �إخطار دفع يف �لق�صية رقم 0003819/ 

اإىل املحكوم عليه : بورلينجنت بهارات ماريادا�س 
العنوان : الإمارات العربية املتحدة اإمارة ال�صارقة �صارع في�صل منطقة ابو �صقارة جانب حديقة اأبو 

�صقارة بناية BOTTLE الطابق 14 - �صقة رقم )142( 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ بنك م�صر )فرع دبي(  يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان 

احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 225088 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �صتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 

اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

�لعدد 13314 بتاريخ 2021/8/15 
�نذ�ر عديل بالن�صر

رقم )6548/1/2021(
املنذر : نبات زهرا نقوي �صيد حممد ر�صا.

�ص�د املنذر اليه : حممد فرقان 
)العنوان جمهولة( )الإقامة حمل جمهولة(

�صيغة الإعالن بالن�صر 
اإليه برقم حمرر  اأنه بتاريخ2021/2/28 مت حترير الإن��ذار العديل للمنذر  حيث 
)2021/1/43832( لإخطارها ب�صداد مبلغ وقدره )1189035( مليون ومائه 
اإف��ادة اإعالن الإن��ذار باأن  وت�صعه وثمانون الف درهم وخم�صة وثالثون فل�س ، وجاءت 
اإعالنها ثالث مرات وكل مرة يتعذر  العنوان ،حيث مت تقدمي طلب  مل ي�صتدل على 
العالن وحيث اأنه قد مت التحري عن عنوان املنذر اإليه من وزارة القت�صاد وقد تبني 

ان العنوان غري وا�صح.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13314 بتاريخ 2021/8/15 
�نذ�ر عديل بالن�صر
رقم )2021/6726(

املنذرة / نا�صر لوتاه للعقارات �س.ذ.م.
املنذر اإليه / عمر حاجي علي حممد ح�صن يو�صف البلو�صي

الإيجارية  القيمة  ب�����ص��داد  ال��ق��ي��ام  ب�����ص��رورة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذرة  ت��ن��ذر 
41،913 درهم اإماراتي بالإ�صافة اإىل مبلغ  املرت�صدة بذمته وقدرها 
اأق�صاها خم�صة  مدة  يف  وذلك  ال�صيكات.  اإرجتاع  غرامة  درهم   3200
اإىل  املنذر  ، واإل �صي�صطر  اأي��ام عمل من تاريخ ن�صر هذا الإع��الن   )5(
الإيجارية  بالقيمة  للمطالبة  القانونية �صدكم  الإج��راءات  كافة  اتخاذ 

املرت�صدة بذمتكم.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13314 بتاريخ 2021/8/15 
�نذ�ر عديل بالن�صر
رقم )2021/6724(

املنذر / البنك التجاري الدويل - �س.م.ع
املنذر اإليه / مارك بني براجري - فرن�صي اجلن�صية

اإليه ل�صالح  اإليه ب�صرورة القيام ب�صداد املديونية املرت�صدة بذمة املنذر  ينذر املنذر املنذر 
ومائة  األفاً  ومائتان وثالث وخم�صون  )مليونان  درهم   2،253،157 وقدره  مبلغ  املنذر 
و�صبعة وخم�صون درهما( بالإ�صافة اإىل الفائدة التفاقية من تاريخ الإ�صتحقاق وحتى متام 
ال�صداد، خالل ثالثني يوماً عمل من تاريخ اإ�صتالمكم لهذا الإنذار واإعالمكم مب�صمونه 
القانونية  الإج���راءات  كافة  اإتخاذ  اإىل  �صي�صطر  املنذر  ف��اإن   ، ونفاذ مفعوله يف مواجهتكم 
الالزمة لنزع ملكية العقار املرهون وبياناته )فيال الواقعة يف الر�صاء جنوب الرابعة، رقم 
القوانني  وفق  وبيعه  وحجزه   )15 املبنى   681  -1156 البلدية  رقم   ،561 الأر���س 

ال�صارية يف هذا ال�صاأن مع حفظ حقوق املنذر باأية مبالغ ي�صتجد ا�صتحقاقها.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13314 بتاريخ 2021/8/15 
�نذ�ر عديل بالن�صر

رقم )6546/1/2021(
املنذر : كات�س ورلد وايد للتجارة العامه. �س.ذ.م.م.

�صد / املنذر اليها : القارئ للتجارة العامة - �س ذ م م  
)العنوان جمهولة( )الإقامة حمل جمهولة(

�صيغة الإعالن بالن�صر 
حيث اأنه بتاريخ 2021/2/1 مت حترير الإنذار العديل للمنذر اإليه برقم حمرر 
)( لإخطارها ب�صداد مبلغ وقدره)400،000( درهم ، وجاءت اإفادة اإعالن الإنذار 
باأن مل ي�صتدل على العنوان ، حيث مت تقدمي طلب اإعالنها ثالث مرات وكل مرة 
يتعذر العالن وحيث اأنه قد مت التحري عن عنوان املنذر اإليه من وزارة القت�صاد 

وقد تبني ان العنوان غري وا�صح.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13314 بتاريخ 2021/8/15 
�نذ�ر عديل بالن�صر
رقم )2021/6723(

املنذر / مينك�س ناندلل قريع - اأوغندي اجلن�صية
املنذر اإليها / اخليل هايت�س �س.ذ.م.م

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�صرورة القيام ب�صداد املديونية املرت�صدة بذمته ل�صالح 
املنذر مبلغ وقدره 660،000 )فقط �صتمائة و�صتون األف درهما اإماراتياً ل 
ال�صتحقاق  ت��اري��خ  م��ن  �صنوية  قانونية  ف��ائ��دة   %12 اإىل  بالإ�صافة  غ��ري(، 
ن�صر  تاريخ  اأي��ام عمل من  اأق�صاها خم�صة  م��دة  ال�صداد، وذل��ك يف  وحتى مت��ام 
هذا الإعالن. ويف حالة عدم �صداد املبالغ املطالب بها فاإن املنذر �صي�صطر اإىل 
اتخاذ كافة الإجراءات القانونية يف مواجهة املنذر اإليها لإلزامها ب�صداد املبالغ 

مو�صوع الإنذار. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13314 بتاريخ 2021/8/15 
�نذ�ر عديل بالن�صر
رقم )2021/6725(

املنذر / البنك التجاري الدويل - �س.م.ع
املنذر اإليه / اح�صان م�صعود - بريطاين اجلن�صية

اإليه ل�صالح  اإليه ب�صرورة القيام ب�صداد املديونية املرت�صدة بذمة املنذر  ينذر املنذر املنذر 
املنذر مبلغ وقدره 869،021 درهم )ثمامنائة وت�صعة و�صتون األفاً وواحد وع�صرون درهماً( 
بالإ�صافة اإىل الفائدة التفاقية من تاريخ الإ�صتحقاق وحتى متام ال�صداد، خالل ثالثني 
ون��ف��اذ مفعوله يف  واإع��الم��ك��م مب�صمونه  الإن����ذار  ل��ه��ذا  اإ�صتالمكم  ت��اري��خ  م��ن  عمل  ي��وم��اً 
مواجهتكم ، فاإن املنذر �صي�صطر اإىل اإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة لنزع ملكية 
العقار املرهون وبياناته )الوحدة رقم 402 - الواقعة يف وادي ال�صفا 2، رقم الأر�س 944، 
رقم املبنى 1 ، اأ�صم املبنى الريموك ، الطابق 4 ( وحجزه وبيعه وفق القوانني ال�صارية يف 

هذا ال�صاأن مع حفظ حقوق املنذر باأية مبالغ ي�صتجد ا�صتحقاقها.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13314 بتاريخ 2021/8/15 
�عالن بالن�صر        

 2021/5450 عمايل جزئي  
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- بربارا بو�صبا ايجنا�صيو�س فريناند�س  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :�صركة قرقا�س خلدمات التاأمني - �س ذ م م  

وميثله : را�صد حمد غريب هوي�صل ال�صريدي  
عن  كتعوي�س  دره���م   200000 مببلغ  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
 2021/8/19 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت  املناف�صة.  عم  ب�صرط  الخ��الل 
من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا  بعد  عن  التقا�صي  قاعة  يف  �صباحا   10.00 ال�صاعة 
قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ض �لق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13314 بتاريخ 2021/8/15 

�نذ�ر عديل بالن�صر
رقم )2021/6599(

SERAIN املنذرة : �صو�صيتيه دك�صبورتا�صيون اأي دي رياليزا�صيون اغرو - اندو�صرتيا ذ.م.م
يوكالة املحامية / موزة اخلظر

�صد / املنذر اإليها : با�صيفاير تريدينغ م.م.ح
جئنا بكتابنا هذا نطالب املنذر اإليها بوجوب ت�صليم تلك الب�صاعة للمنذرة وغال اإعادة كامل ثمن 
املبيع امل�صدد لها بقيمة 46،651/ دولر اأمريكي )�صتة واربعون األف و�صتمائة وواحد وخم�صون 
واإل  الإن���ذار،  اإ�صتالمها هذا  تاريخ  اأي��ام من  اأمريكي فقط ل غري( وذل��ك مبهلة خم�صة  دولر 
�صن�صطر اآ�صفني لإتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة بحقها لإلزامها بالقيام مبوجباتها جتاه 
املنذرة بالإ�صافة اىل الفوائد القانونية بواقع %12 �صنويا من تاريخ الإ�صتحقاق وحتى تاريخ 

ال�صداد الفعلي و كافة الر�صوم وامل�صاريف والنفقات القانونية واأتعاب املحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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ق���ال م�����ص��در م��ن وزارة ال�����ص��ي��اح��ة والآث����ار 
ال�صم�س«  »مركب  نقل  اأمت��ت  اإنها  امل�صرية 
امللكية للفرعون امل�صري خوفو، باين الهرم 
الأكر، والتي يبلغ عمرها اأكر من 4600 
عام اإىل موقعها اجلديد يف املتحف امل�صري 
اآثار  ي�صم  ال��ع��امل  يف  متحف  اأك��ر  الكبري، 

ح�صارة واحدة.
امل�صرية  والآث����ار  ال�صياحة  وزارة  واأع��ل��ن��ت 
ال�����ص��ب��ت اإمت�����ام ع��م��ل��ي��ة ن��ق��ل م���رك���ب امللك 
خوفو - الذي ُيعتقد اأنه حكم بني 2589-
الإغريق  وي�صميه   - امل��ي��الد  ق��ب��ل   2566
ب��ا���ص��م ك��ي��وب�����س، وامل���ع���روف ب��ا���ص��م »مركب 
ال�صم�س« من منطقة اآثار الهرم اإىل املتحف 
العام  افتتاحه نهاية  املزمع  الكبري  امل�صري 

اجلاري.
ك���ان امل��ه��ن��د���س ك��م��ال امل���الخ ق��د اكت�صف يف 
م�صقوفتني  ح��ف��رت��ني   1954 م��اي��و/اأي��ار 
يف اجل���ه���ة اجل��ن��وب��ي��ة م���ن ال���ه���رم الأك����ر 
بداخلهما مركبان للملك خوفو من الأ�صرة 
ال��راب��ع��ة )اأ���ص��رة ب��ن��اة الأه���رام���ات(، وجرى 
وعر�صهما  لح��ق��ا  وتركيبهما  ترميمهما 
اإن  الأث��ري��ة  ال��ن��ظ��ري��ات  وت��ق��ول  للجمهور. 
ال�صم�س  مبركب  تو�صف  التي   - ال�صفينة 
عر  ب��الإب��ح��ار  ل��ل��ف��رع��ون  لل�صماح  بنيت   -

ال�صماء بعد وفاته.
وقالت الوزارة اإن نقل املركب الأول امل�صنوع 
من خ�صب الأرز ويبلغ طوله نحو 42 مرتا 

�صاعة،   48 ا�صتغرق  طنا   20 نحو  ووزن���ه 
فجر  الكبري  امل�����ص��ري  املتحف  اإىل  وو���ص��ل 
10 �صاعات  ا�صتغرقت  ال�صبت يف رحلة  يوم 
ون�صف.  كيلومرتات  ب�صبعة  ت��ق��در  مل�صافة 
واأ�صافت اأن م�صروع نقل املركب يهدف اإىل 
»احلفاظ على اأكر واأقدم واأهم اأثر ع�صوي 
م�صنوع من اخل�صب يف التاريخ الإن�صاين«، 
يعود  املركب  �صناعة  تاريخ  اأن  اإىل  م�صرية 

اإىل اأكر من 4600 عام.
واأو�صح امل�صرف على م�صروع املتحف امل�صري 
الكبري عاطف مفتاح اأنه جرى نقل مركب 
خوفو كقطعة واح��دة داخ��ل هيكل معدين، 

اآل��ي��ة التحكم عن  اإىل ع��رب��ة ذك��ي��ة  ورف��ع��ه��ا 
خ�صي�صا  بلجيكا  م��ن  ا�صتقدامها  مت  بعد، 
»واح��دة من  ه��ذه  اأن  الغر�س، موؤكدا  لهذا 
املعقدة  الأثرية  الهند�صية  امل�صروعات  اأه��م 
والفريدة. واأ�صاف قائال اإن جتارب حماكاة 
النقل  عملية  تنفيذ  ق��ب��ل  اأج��ري��ت  ع��دي��دة 
املعدين  الهيكل  وثبات  العربة  اأداء  لختبار 

فوقها.
الكبري  امل�����ص��ري  امل��ت��ح��ف  اإن  م�صر  وت��ق��ول 
اجل����اري ال��ع��م��ل ف��ي��ه م��ن��ذ ن��ح��و 17 عاما، 
على  �صيحتوي  ال���ف���رتات،  لبع�س  وت��وق��ف 
اأهم  اأثرية من  األف قطعة   100 اأكر من 

واأغلى القطع الفرعونية عند افتتاحه كما 
ميثل حدثا فريدا يف تاريخ الآثار امل�صرية. 
تاريخها  ع���ل���ى  ك���ث���ريا  ال����ق����اه����رة  وت����ع����ول 
احلديثة  الأث��ري��ة  ومكت�صفاتها  الفرعوين 
ال�����ص��ي��اح��ة املتعر،  ل��ق��ط��اع  لإع���ط���اء دف��ع��ة 
وال��ذي عانى من عدة هزات منذ ثورة 25 
يناير 2011 ثم جائحة كورونا نهاية عام 
2019. وكانت ال�صلطات امل�صرية قد نقلت 
رفات 22 مومياء ملكية من املتحف امل�صري 
اإىل متحف  ال��ت��ح��ري��ر  م���ي���دان  ال���ق���دمي يف 
احل�صارة امل�صرية اجلديد يف الف�صطاط يف 
مهيب  حفل  يف  املا�صي  ني�صان/اأبريل  �صهر 

الهواء مبا�صرة وح�صره  نقلت وقائعه على 
الرئي�س امل�صري عبد الفتاح ال�صي�صي.

  
م�صر  يف  وال���ق���وارب  امل��راك��ب  ت��اري��خ 

القدمية
»م�صر هبة النيل« كما قال املوؤرخ اليوناين 
امليالد.  قبل  اخلام�س  القرن  يف  ه��ريودوت 
ولأن التنقل عر النهر كان يتطلب بالطبع 
امل�صريون  برع  فقد  منا�صبة،  و�صيلة  وج��ود 
التي  واملراكب  ال�صفن  بناء  فن  يف  القدماء 
عن  بعيدة  اأم��اك��ن  اكت�صاف  على  �صاعدتهم 
م��وط��ن��ه��م يف ق��ل��ب ال���ق���ارة الأف���ري���ق���ي���ة اأو 
واملتو�صط.  الأحمر  البحرين  �صواحل  على 
وا�صتخدمت تلك املراكب يف جلب الب�صائع 
ت�صدير  وك��ذل��ك  البعيدة  ال��ب��الد  تلك  م��ن 

املنتجات امل�صرية اإليها.
وال�صفن  املراكب  عدد  اأن  من  الرغم  وعلى 
فقد  للغاية  قليال  يعد  املتبقية  ال��ق��دمي��ة 
متكن الآثاريون من التعرف على عدد كبري 
املراكب وجدوها يف مقابر  تلك  من من��اذج 
امللوك وكبار امل�صوؤولني امل�صريني يف جميع 
اأن��ح��اء ال��ب��الد. وق��د �صنعت من��اذج لقوارب 
كانت  واإن  امل��ط��ل��ي،  اخل�����ص��ب  م���ن  ال�����ردي 
املراكب احلقيقية ت�صنع من اخل�صب، وقلة 
منها فقط كانت ت�صنع من عيدان الردي. 
الردي  م��ن  امل�صنوعة  امل��راك��ب  وارت��ب��ط��ت 
بالأرباب اأو العائلة امللكية. فكانت ت�صتخدم: 

اإما لالأن�صطة اليومية، مثل الإبحار والتنزه، 
متاثيل  نقل  مثل  الدينية؛  املنا�صبات  يف  اأو 
املرتبطة  الح��ت��ف��الت  اأو  للحج  اأو  الأرب���اب 
وا�صتخدمت  ال�������ص���ري���رة.  الأرواح  ب���ط���رد 
املراكب اخل�صبية يف نقل الب�صائع الثقيلة. 
وك�����ان ل��ل��م��ل��ك ���ص��ن��ف��رو، م��وؤ���ص�����س الأ����ص���رة 
من  اأ�صطول  امل��ي��الد،  قبل   2600 الرابعة 
اأربعني �صفينة، ا�صتخدمت يف ا�صترياد األواح 
خ�صب الأرز من لبنان. وعر مبقرة امللك 
35 من��وذج��ا خ�صبيا  اآم���ون على  ت��وت عنخ 
ملونة  مبقا�صري  بع�صها  متنوعة،  لقوارب 
لراحة امللك وحا�صيته. وقد عر اأي�صا على 
رحلته  يف  ال�صم�س  رب  ل�صتخدام  م��راك��ب 

ال�صماوية الرمزية.
وت���ن���وع���ت م���ع���امل وت�����ص��م��ي��م��ات امل���راك���ب 
ما  واإذا  وظائفها،  وف��ق  القدمية،  امل�صرية 
النيل  على  الإب��ح��ار  يف  لال�صتخدام  ك��ان��ت 
الأحمر.  البحر  اأو  املتو�صط  البحر  عر  اأم 
على  والطق�صية  الدينية  املراكب  واأب��ح��رت 
النيل والبحريات املقد�صة. وتطورت ال�صفن 
)الإمكانات  وامل��ع��امل  احل��ج��م  يف  احل��رب��ي��ة 
بنيت  التي  تلك  واأ�صخمها  والتجهيزات(، 
اإىل  وزن��ه��ا  و���ص��ل  اإذ  ال��رع��ام�����ص��ة،  يف ع�صر 
نحو خم�صني طنا. ويعر�س املتحف امل�صري 
قاربني اأ�صغر للملك �صنو�صرت الثالث، وقد 

عر عليهما يف ده�صور. 

يعدنّ اأقدم واأكرب ال�صفن الفرعونية

»مركب ال�ضم�س« للملك الفرعوين خوفو.. يعزز 
معرو�ضات املتحف امل�ضري الكبري مبنطقة الأهرامات

القومية  “التوجهات  ك��ت��اب  ح��دي��ًث��ا  ���ص��در 
الن�صوى..  الروائى  الإب��داع  والجتماعية فى 
والكتاب  منوذًجا”،  وغ��ريه��ا  ال�صمان  غ���ادة 
للدكتورة  حتليلية  نقدية  ق��راءات  عن  عبارة 
جمموعة  على  وي�صتمل  ج��ادو،  منري  اأميمة 
من الدرا�صات التحليلية العلمية الأكادميية، 
قدم  والثقافية،  الأدب��ي��ة  النقدية  وال��ق��راءات 
نوق�س  اأك��ادمي��ي��ة، كما  م��وؤمت��رات  بع�صها فى 
بع�صها يف ملتقيات وندوات اأدبية علنية على 

فرتات متفرقة .
ب��ع�����س النتاج  ال���درا����ص���ات   وت��ت��ن��اول جم��م��ل 
الإبداعى لنماذج ن�صوية روائية معا�صرة من 
�صوريا وم�صر، غادة ال�صمان، نهى الرمي�صي، 

هدى عامر.

 وت�صرتك جممل الروايات فى تقدمي بع�س 
)اجتماعية،  امل��خ��ت��ل��ف��ة  وال��ق��ي��م  ال��ت��وج��ه��ات 

قومية، اأخالقية، اإلخ (، 
كما تثري بع�س الق�صايا املعا�صرة املهمة منذ 
فرتة ال�صبعينات وحتى الآن. هذه الدرا�صات 
ال��ت��ح��ل��ي��ل��ي��ة ال���ن���ق���دي���ة ق���دم���ت م��ت��ف��رق��ة يف 
موؤمترات علمية حمكمة عربية دولية، وُن�صر 
وكتب  ع��ل��م��ي��ة  جم���الت  يف  م��ت��ف��رًق��ا  بع�صها 

املوؤمترات.
 واختلفت احلدود الزمنية التى تناولت روايات 
الألفية  مطلع  منذ  بالدرا�صة  العينة  وكتب 
احل��ال��ي��ة، وب��ال��ت��ايل ف��ه��ي درا����ص���ات معا�صرة 
لروايات حديثة كما ا�صرتكت يف كونها اإبداًعا 
ف�صول  اأربعة  يف  الكتاب  ويقع  ن�صوًيا،  روائًيا 

يخت�س كل ف�صل بدرا�صة م�صتقلة على النحو 
التايل‘ فنجد فى الف�صل الأول: “التوجهات 
القومية والجتماعية يف الإبداع الأدبي للمراأة 
العربية )درا�صة حتليلية لبع�س روايات غادة 
“بع�س  ال��ث��اين:  الف�صل  وف���ى   ،”) ال�����ص��م��ان 
العربي  الن�صائي  الأدب  يف  املت�صمنة  القيم 
حتليل  يف  )درا���ص��ة  منوذًجا”  ال�صمان  غ���ادة 
امل�����ص��م��ون(، وف���ى ال��ف�����ص��ل ال��ث��ال��ث: “احلب 
بيت�صبريج   “جليد   رواي���ة   ( والغربة  وامل���وت 
حتليلية  ق��راءة  منوذًجا(  الرمي�صي”-  لنهى 
الأنثى  ح��رم��ان  ال��راب��ع:  والف�صل  نقدية”، 
بني “الرغبة وال�صرف” يف الرواية امل�صرية 
عامر  ه��دى  للكاتبة  اجل�صد،  ون���داء  )ه��دي��ر 

قراءة حتليلية نقدية. “منوذجا”( 

كتاب »التوجهات القومية والجتماعية« 
ير�ضد الإبداع الروائى الن�ضوى

�صدر حديثا، كتاب جديد حتت عنوان »Covid – 19 مائة يوم 
اأ�صرف  العابر واليومي« للناقد وال�صاعر  – اإ�صراقات  العزلة  من 
250 �صفحة من القطع املتو�صط، ت�صجل توثيًقا  البولقى، فى 
ملائة يوم متتالية دون انقطاع ِمن املحنة، حمنة مواجهة فريو�س 
ِم��ن مار�س  ب���دًءا  �صهدتها م�صر  ال��ت��ى  ال��ف��رتة  تلك  ف��ى  ك��ورون��ا، 
امل��وت، والتى  2020 والتى �صاد فيها اخل��وف ِمن الإ�صابة وِم��ن 

فر�س فيها احلظر حتى �صاقت النفو�س، وثقلت الأرواح.
وقال ال�صاعر اأ�صرف البولقى اإن الكتاب يقرتب من اأدب ال�صرية 
وتوثيق  والعابر  والهام�صى  اليومى  ت�صجيل  على  ويتكئ  الذاتية، 
ال��ك��ت��اب غ��ري �صاحلة  اأن م���ادة  اأظ���ن  بع�س الأح����داث ول��ق��د كنت 
للن�صر، لول اأن راأى كثري من ال�صديقات والأ�صدقاء الذين قراأو 

فقرات منها على الفي�س بوك، اأن تقنية العابر واليومى والهام�صى 
مل متنع من مناق�صة عدد من الق�صايا الثقافية والجتماعية، بل 
اإنها - فيما يقولون - �صكلت بنية �صردية مغايرة وخمتلفة مع ما 

طرَحته.
يواجه كورونا  كله  العامل  كان  »بينما  الكتاب:   وجاء على غالف 
كان موؤلف  لقاح،  اأو  مهزوما ومنك�صرا وخائفا، يبحث عن م�صل 
وال�صعر  بال�صينما  الأزم���ة  ي��واج��ه  ع��رب��ى  ك��ات��ب  اأول  الكتاب  ه��ذا 
والنقد، من خالل ت�صجيل يومى لهذه املواجهة، يقرتب من اأدب 
من  ير�صد  توقف،  دون  متتالية  ي��وم  مائة  مل��دة  الذاتية،  ال�صرية 
خالل ت�صجيله عذابات املواجهة، مودعا اأ�صدقاءه وحمبيه، را�صدا 
م�صاعره وم�صاعر حميطه، متناول اأهم الق�صايا الأدبية والثقافية 

واملجتمعية بلغة اأدبية جادة تارة و�صاخرة تارات اأخر، مراهنا على 
جناته من الإ�صابة، وهو ما حتقق حتى هذه اللحظة.

 اأ�صرف البولقى قا�س و�صاعر م�صرى، من مواليد قنا 1968، 
وي�صغل من�صب مدير الثقافة العامة بالفرع الثقافى بقنا، �صدر 
ل��ه م��ن قبل ع�����ص��رون ك��ت��اًب��ا ف��ى ال�صعر وال�����ص��رد وه��م��وم املجتمع 
كثرًيا  تقلقنى  واأ�صياء  »ج�صدى  اإ�صداراته:  من  الديني،  والفكر 
اأ�صطورٍة  بال  واح��ٌد مي�صى   ،2003 الغواية  ِورد  �صلوى   ،2003
2008، والتني والزيتونِة الكرى وهند 2013«، بالإ�صافة اإىل 
كتاب »اأ�صكال وجتليات العدودة فى �صعيد م�صر« )درا�صات �صعبية( 
الآخرة«  2011، و«ر�صائل ما قبل  والتوزيع  للن�صر  دار وعد  عن 

)كتاب نرى( عن دار هيباتيا للن�صر والتوزيع 2013.

»مائة يوم من العزلة« يوميات اأ�ضرف البولقي 
يف مواجه كورونا بال�ضينما والفن

جوخ  ف��ان  ال��ع��امل��ى  للفنان  ل��وح��ة  ن�صاهد 
بعنوان “حقل القمح مع غروب ال�صم�س” 
والتى اأبدعها فان جوخ فى �صنة 1888، 
على  ج���وخ  ف���ان  ���ص��ف��ح��ة  ت��ن�����ص��ر  ح�صبما 

موقع التوا�صل الجتماعى تويرت.
وقد ذكرت عن حياة فان جوخ )1853 
كان  اأن��ه  اأم���ورا كثريا منها   )1890 –
مري�صا نف�صيا، بينما ذهبت درا�صة حديثة 
اإىل اأنه مل يكن يعانى من اأمرا�س طوال 
حياته بل من م�صكلة فى �صرب الكحول، 
وفقا لتحليل �صدر عن املتحف الهولندى 

وكالت  ون�صرته  وحياته،  باأعماله  املهتم 
اإخبارية.

دوليا  خ���ب���ريا ط��ب��ي��ا   30 ن��ح��و  واأع���ل���ن   
على  للكحول  مدمنا  ك��ان  ج��وخ  ف��ان  اأن 
الأرج��ح، وال��ذى كان ال�صبب فى معاناته 
ع�صر  الثمانية  الأ���ص��ه��ر  خ���الل  ال��ك��ب��رية 

الأخرية من حياته.
بداأ فان جوخ فى الر�صم اأواخر الع�صرينات 
من عمره، وقبل ذلك كان يعمل فى �صركة 
التعامل الفنى اخلا�صة بعمه فى لهاى. 
وعلى الرغم من �صهرة فن�صنت فان جوخ 

اإل اأنه مل يحقق اأبًدا جناًحا مهنًيا خالل 
حياته، باع لوحة واح��دة فقط وهو على 
اأ�صهر،  ب�صبعة  وف��ات��ه  ق��ب��ل  احل��ي��اة  ق��ي��د 

مقابل 400 فرنك فقط.
جناح  م����ن  ال���ك���ث���ري  ُي����ع����زى  اأن  مي���ك���ن   
اأخ���ت زوجته  ف���ان ج���وخ ب��ع��د وف��ات��ه اإىل 
توجيه  ب��اإع��ادة  ال��ت��زم��ت  ال��ت��ى  “جوانا” 
اإرث���ه بعد وف��ات��ه، ك��ان لفان ج��وخ �صقيق 
انتهى  فنًيا،  تاجًرا  “ثيو”  يدعى  اأ�صغر 
ب��ه امل��ط��اف ب���اأن ي��ك��ون ال��داع��م الأ�صا�صى 

لفن اأخيه الأكر.

فان جوخ يبدع فى »حقل القمح 
مع غروب ال�ضم�س«
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املتحدة؟ الوليات  يف  وجودك  اأ�صباب  • ما 
- اأقوم بزيارة خا�صة.

الهجرة؟ يف  تفكرين  • هل 
- يف كل حلظة.

• لالنطالق فنياً على م�صتوى العامل اأم لتاأ�صي�س 
حياة جديدة؟

- ما اأفكر به حالياً هو كيف ميكن اأن اأكمل احلياة 
بالكرامة،  واللعب  وال�صرر  البوؤ�س  من  قدر  باأقّل 

وباأمان واطمئنان.
ْكنا بالأر�س،  �صَّ ع�صنا كل حياتنا ونحن نتم�صك. مَتَ
و�صرنا  ك���اأف���راد،  اأنف�صنا  ون�صينا  ال��وط��ن،  ب���رتاب 
وبالعائلة وباجلذور، ومبدى  اأكر كجماعة  نفكر 
رنا بالأر�س وعدم تركها لأنني متعّلقة كثرياً  جتذُّ

بالوطن.
�صبق اأن تلقيُت الكثري من فر�س ال�صفر ورف�صُتها، 
واأمٌّ لطفلة  ع��ن عائلة  م�����ص��وؤول��ة  اأن���ا  ال��ي��وم  ول��ك��ن 
ماً،  يوما  �صتلومني  اإنها  واأق��ول  كثرياً،  بها  واأفكر 
اأف�صل  ح��ي��اة  تعي�س  اأن  فر�صة  اأع��ط��ه��ا  مل  لأن��ن��ي 

وم�صتقباًل اأف�صل.
اأنا َمن قّرر ترك لبنان، بل هم قرروا عني.  ل�صُت 
اإذا فتحْت ال�صفارات اأبواَبها ل يبقى اأحد يف لبنان، 
لأنه عندما ت�صل الأمور اإىل لقمة العي�س وحليب 
الأطفال والدواء وامل�صت�صفى، ماذا ي�صبح الوطن! 

اأنا اأق�صد النظام وال�صيا�صيني والف�صاد.
واإذا مل يبحث  اأنف�صنا؟  ُولدنا كي جنلد  هل نحن 
فاإنه  الإن�صان عن فر�صة كي يخرج من اجلحيم، 

يجلد نف�صه.
الوطن؟ عن  تخلياً  الأمر  هذا  ُيعتر  • األ 

اأن الوطن لي�س فندقاً، ولكن عندما ل  - �صحيح 
يعود ح�صناً يحمينا، ل يعود وطناً! ل اأحتدث عن 
لبنان الأر�س والطبيعة والبحر واجلبل والعائلة.

وكما اأقّدم لوطني عليه اأن يعطيني، ولكن عندما 
اأع��ي�����س ك��ل ح��ي��ات��ي واأن����ا اأع��ط��ي واأن��ت��ظ��ر ول من 
جميب، وعندما ي�صرقون منا كل �صيء ويرتكوننا 
يف العراء، ماذا ميكن اأن نفعل؟ ومل يكن ينق�س اإّل 
اأن ُنتهم باأننا غري وطنيني لأننا نبحث عن فر�صة 

حياة.
ل اأحد يريد اأن يرتك لبنان، ولكن ف�صادهم و�صوء 

اإدارتهم و�صرقاتهم يجرنا على ذلك.
الوطن مل  كان  اإذا  نعي�س  فاأين  لبنان،  �صرقوا  هم 

يعد موجوداً؟
م�صتمرون  واآخ���رون  اعتكفوا  الفنانني  بع�س   •
ب��الإن��ت��اج وط���ْرح اأع��م��ال ج��دي��دة واأن���ِت م��ن بينهم. 

ما الفارق بني فنان واآَخر من هذه الناحية؟
- كما اأن كل �صخ�س لديه حياته وم�صاكله وظروفه، 

فكذلك الفنانون.
ويف الأ�صا�س نحن ل�صنا مت�صابهني، بل كل فنان هو 
حالة خا�صة ولديه طريقة تفكري خا�صة وظروف 

خا�صة.
• ول �صك اأن وجود �صركة اإنتاج تقف وراء الفنان 

تدعمه كثرياً؟
- طبعاً.

اأنا مرتبطة بعقد مع �صركة )يونيفر�صال ميوزك( 
وهي َمن ُتْنِتج اأعمايل.

خطوة  ه��و  ه��ل  امل��رح��ل��ة،  ه��ذه  يف  األ��ب��وم  • ط���ْرح 
ُمنا�ِصبة؟

- فّكرنا كثرياً قبل طْرح الألبومات، ولكن النكبات 

اآَخ���ر،  ب��ع��د  والأزم�����ات م�صتمرة وم��ت��وا���ص��ل��ة ع��ام��اً 
خ�صو�صاً يف منطقتنا.

اأم����ا )ك����ورون����ا(، ف��اك��ت�����ص��ح��ت ك���ل ال���ع���امل، ل��ك��ن يف 
املنطقة حت�صل ماأ�ٍس كبرية بني فرتة واأخرى، ول 

ميكن اأن تقف احلياة عندها، بل لبّد اأن ت�صتمر.
نعي�س  اأن��ن��ا  خ�صو�صاً  الن��ت��ظ��ار،  ميكننا  ل  ونحن 
اأزمة عاملية من ناحية، ووطنية من ناحية اأخرى.

اأ�صعب من  اآَخ��ر، وهي  نوع  نعي�س حرباً من  نحن 
املدافع وال�صواريخ.

اأو  لوحة  اأو  قلمه  اأو  ب�صوته  التعبري  ميكنه  وَم��ن 
اإيجابية  ر�صالته  ت��ك��ون  واأن  ذل���ك،  فليفعل  ك��ت��اب 
عن  ن��غ��ّن��ي  اأن  ب��الإم��ك��ان  ي��ع��د  مل  لأن���ه  وحقيقية، 
الوطن اجلميل والقوي، ويف املقابل )مطلوب( اأن 
نغّني عن النا�س الذين نحبهم ولهم، عن اأهمية اأن 

نكون جنباً اإىل جنب، للحب واحللم.
الألبوم؟ تنفيذ  عند  هاج�صك  كان  • ما 

بداأْت  وتدريجاً  هواج�س،  دون  من  ب��داأ  الأل��ب��وم   -
ترز املوا�صيع.

امل��و���ص��ي��ق��ى ل ط��ْع��م ول م��ع��ن��ى لها،  ب���ال ر���ص��ال��ة، 
له يف حياتي،  وه��ذا ل مكان  ت��ك��رار،  اإىل  وتتحّول 
الأغنيات  بع�س  ببغاء.  اأك���ون  اأن  ميكنني  ل  لأن��ه 
كما  الأم����ل،  ح���ول  واأخ����رى  الأمل،  ح���ول  تتمحور 
غّنيُت للوطن وعن النا�س احللوين الذين ل غنى 

لنا عنهم.
الإيجابية �صرورية ونحن بحاجة اإليها.

اأنا كنُت حقيقيًة يف هذا الألبوم.
منه؟ الأغنيات  بع�س  �صّورِت  • وهل 

- �صّورُت 4 اأغنيات.
وقالئل  ���ص��ج��اع��ة  خ��ط��وة  ه��ي   •

ه��م ال��ف��ن��ان��ون ال��ذي��ن مي��ك��ن اأن 
ُيْقِدموا عليها؟

- ه���ذا م��ا اأع����رف اأن اأف��ع��ل��ه يف 
احل���ي���اة، و����ص���اأح���اول دائ���م���اً اأن 
اأعد  ومل  ج��دي��داً  �صيئاً  اأق����ّدم 

اأريد النتظار.
ان����ت����ظ����رن����ا ك������ث������رياً وك����ل 

عن  ع��ب��ارة  ك��ان��ت  حياتنا 
انتظارات.

لو تقاع�س كل واحد منا 
يفعله،  ال��ذي  ال�صيء  عن 

تتوقف احلياة.
ويفرت�س اأن تكون عندنا 
اإرادة حياة وتغيري كي ل 

نبقى يف مكاننا.
ل���ب���ن���ان،  ك����ن����ُت يف  اأن��������ا 
اأغ��ن��ي يف  ك��ن��ُت  ولكنني 
الدولية  امل��ه��رج��ان��ات 
و)بيت  )ب��ع��ل��ب��ك(  يف 
ال���������دي���������ن( وب����ع���������س 

احلفالت املتفرقة.
ال��و���ص��ع ك����ان ���ص��ع��ب��اً يل 
توافر  ل���ع���دم  ل��ب��ن��ان  يف 
امل���������ص����رح ع����ل����ى م������دار 
ال������ع������ام، واأم���������ص����ي����ُت 
غ���ال���ب���ي���ة ح���ي���ات���ي يف 
الطائرة، ومل يتغرّي 
���ص��يء. ميكننا  ع��ل��ّي 

األ نعي�س يف لبنان، ولكنه يعي�س فينا.
الألبوم؟ اأ�صداء  هي  • كيف 

- جيدة جداً.
غريها؟ من  اأكر  )�صربت(  الأغنيات  • اأي 

- هناك اأكر من اأغنية.
كلٌّ اأحب اأغنية بح�صب عمره وذوقه.

اأغنية طرحُتها قبل نحو �صهر وهي بعنوان  واآخر 
باأ�صداء ممتازة  )بيبقى نا�س( التي حتظى 

وه��ي من كلمات واأحل���ان وت��وزي��ع ريان 
اأغ��ن��ي��ة م�صورة  اآِخ����ر  ال��ه��ر، وه���ي 

م���ن الأل�����ب�����وم، وب���ع���ده���ا ُط���رح 
الآن  وحتى  كاماًل،  الأل��ب��وم 

اأج��زم ما هو  اأن  ل ميكن 
اأن  بعد  اإل  النا�س  راأي 

ي�صمعوه جيداً.
راأي�������������������ك  م��������������ا   •
التي  ب����الإ�����ص����دارات 
ي����ط����رح����ه����ا جن�����وم 
لبنان بينهم عا�صي 
ونان�صي  احل����الين 

ع��������������ج��������������رم 

وقْبلهما اإلي�صا؟
- ل اأحب اأن اأدخل يف هذه املوا�صيع، لكنني اأحرتم 
مو�صيقياً  عماًل  يطرح  فنان  لكل  واأ���ص��ّف��ق  واأق���ّدر 
النا�س  اإىل  ويتوجه  جميلة  ر�صالة  ويحمل  جيداً 

بطريقة راقية.
ل ي�صعني اإل اأن اأهنئ كل الفنانني الذين يبذلون 
ج�����ه�����داً وي�����ط�����رح�����ون اأع�����م�����اًل 
بحاجة  لأن��ن��ا  مو�صيقية 
ن�صمع  لأن  ف���ع���اًل 
امل�����و������ص�����ي�����ق�����ى 
ه����������ذه  يف 

الفرتة.

منة ف�ضايل تبداأ 
ت�ضوير دورها يف 
روحي" "حبيب 

بداأت الفنانة منة ف�صايل، ت�صوير م�صاهد دورها بفيلمها اجلديد "حبيب 
روحي" . وقالت ف�صايل، اإنها بداأت ت�صوير م�صاهد دورها بالفيلم، م�صيفة 

اأنها من املقرر اأن توا�صل الت�صوير دون توقف خالل الفرتة املقبلة.
واأ�صارت اإىل اأن موعد طرح العمل بدور العر�س ال�صينمائى مل يتحدد بعد، 
بطولة  الفيلم  الفيلم.  ط��رح  موعد  �صتقرر  التي  هي  املنتجة  اجلهة  واأن 
منة ف�صايل واإيهاب فهمي، ومروة عبد املنعم، وعدد من املمثلني ال�صباب 
والوجوه اجلديدة، والعمل من تاأليف ناجي عبداهلل، واإخراج مازن نيازي، 

واإنتاج عمرو طنطاوي.

درة توا�ضل ت�ضوير )غالية( من حكايات )زي القمر(

احلكاية بعنوان "غالية " وهو ا�صم 
وامل�صل�صل  العمل،  يف  �صخ�صيتها 
عن  حكاياته  جميع  يف  يعر 
يناق�صها  ن�صائية  ق�صايا 
ب�������ص���ك���ل اج���ت���م���اع���ي 
وميّثل مناذج خمتلفة 
ل�����ل�����م�����راأة امل�������ص���ري���ة 
حالتها.  خم��ت��ل��ف  يف 

وتقدم هذه الق�صة م�صاعر ومواقف يف حياة فتاة ا�صمها غالية تعزف وتدر�س 
خمتلفة  بطريقة  وت��ت��زوج  املجتمع  منظور  م��ن  ال���زواج  يف  ت��اأخ��رت  املو�صيقى 
وتتعر�س مل�صاكل تغرّي نظرتها للحياة ومن تاأليف اأحمد ح�صني واأحمد فرغلي 

واإنتاج مها �صليم.
وي�صارك درة بطولتها كل من مراد مكرم و فرح يو�صف وفرا�س �صعيد واأحمد 
�صنوات منذ  للتعاون مع درة بعد  التي تعود  ح��الوة، وتخرجها �صريين عادل 
قدما معا عدد من الأعمال التي جناحا جماهرييا كبريا هي "العار" والريان". 
"ال�صارع  املتميزة مثل  وكانت درة قد قدمت جمموعة من البطولت املطلقة 

اأمها يف م�صل�صل ن�صيبي وق�صمتك وم�صل�صل بال  اللي ورانا" وحدوتة حبيبة 
املا�صي  رم�صان  ايجابية يف  فعل  ردود  قد ح�صدت  اأنها  بالذكر  دليل.اجلدير 
عن دورها يف م�صل�صل "بني ال�صما والأر�س" مع النجم هاين �صالمة واملخرج 
لعبت بطولتها  ق��د  القمر  زي  م��ن  ال�صابقة  احل��ك��اي��ات  وك��ان��ت  ال��ع��دل  م��ان��دو 
النجمات الهام �صاهني وليلى علوي وجومانا مراد . وتنتظر درة عر�س فيلمها 
"الكاهن" يف �صهر �صبتمر املقبل والذي كتبه حممد ناير ويخرجه  اجلديد 
عثمان اأبو لن مع النجوم حممود حميدة واإياد ن�صار وجمال �صليمان وفتحي 

عبد الوهاب وح�صني فهمي.

ل اأحد يريد اأن يرتك لبنان، ولكن الف�صاد يجربنا على ذلك

عبري نعمة: نعي�س اأزمة عاملية من 
ناحية، ووطنية من ناحية اأخرى

الذي  لبنان والعي�س فيها بعدما �صئمت من ال�صتنزاف  رت مغادرة  اأنها قرنّ املتحدة، ويبدو  الوليات  اللبنانية عبري نعمة يف  الفنانة  تتواجد 
يعي�صه اللبنانيون الذين ُطعنوا يف مالهم و�صحتهم واأمانهم.ولكن نعمة ل تزال تتم�صك بالفن، وطرحت اأخريًا األبومًا بعنوان )بيبقى نا�س(، 
ي�صم 8 اأغنيات �صورت منها 4، اآخرها الأغنية التي حتمل عنوان الألبوم الذي اأنتجته �صركة )يونيفر�صال ميوزك(، معتربة اأنه )بال ر�صالة، 

ل اإىل تكرار، وهذا ل مكان له يف حياتي، لأنه ل ميكنني اأن اأكون ببغاء(. املو�صيقى ل طْعم ول معنى لها، وتتحونّ
ول ُتْخفي نعمة خيبة الأمل التي تعي�صها يف وطن مل يعد قادرًا على احت�صانها وحمايتها وتاأمني اأقل متطلباتها كمواطنة، خ�صو�صًا اأنها اأمنّ 

وتخاف من لوم ابنتها لها لتقاع�صها عن تاأمني الفر�صة املنا�صبة لها توؤمن لها حياة وم�صتقباًل اأف�صل.

يف  خمتلفة  اأماكن  يف  عادل  �صرين  املخرجة  "غالية" مع  م�صل�صلها  حكاية  ت�صوير  درة  النجمة  توا�صل 
القمر" الذي يدور يف حكايات منف�صلة، عبارة عن خم�صة  "زي  م�صل�صل  القاهرة، وحكاية جديدة من 
حلقات لكل حكاية، من اإنتاج مها �صليم ويتم عر�س كل منها يف قناة خمتلفة من القنوات امل�صرية 

الرئي�صية ال�صركة املتحدة.
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الكاكاو النقي يح�ّضن حدة 
الب�ضر يف و�ضح النهار

حت�صني  على  النقي  الطبيعي  الكاكاو  م�صحوق  من  2.5غ  تناول  يعمل 
لدرا�صة  وفقا  النهار،  ظ��روف  يف  الأ�صحاء،  ال�صباب  ل��دى  الب�صر  ح��دة 

جديدة.
ف��ري��ق م��ن ج��ام��ع��ة كمبلوتن�صي مبدريد  ق��ب��ل  ال��درا���ص��ة م��ن  واأج���ري���ت 
 )ICTAN( ومعهد علوم وتكنولوجيا الأغذية والتغذية )UCM(

.)CSIC( التابع للمجل�س الأعلى للبحوث العلمية باإ�صبانيا
 Journal of Functional وحتلل الدرا�صة، التي ُن�صرت يف جملة
الفالفانول يف  الغذائي:  البوليفينول  تاأثريات نوعني من   ،  Foods

الكاكاو والأنثو�صيانني يف التوت الأحمر.
والروؤية  الب�صريات  ق�صم  يف  الباحثة  مارين،  بيل  �صينتا  ماريا  وت�صري 
مبدريد:  كمبلوتن�صي  جامعة  يف  التطبيقية  ال��روؤي��ة  جمموعة  ومدير 
"على الرغم من اأن هذه كانت الفر�صية الأ�صا�صية، اإل اأننا مل نالحظ 
املقا�صة  الب�صر  ح��دة  على  اأو  الظالم  مع  التكيف  على  �صواء  تاأثري  اأي 
اأو  بالكاكاو  اإم���ا  املتو�صطة(،  )ال��روؤي��ة  املنخف�صة  الإ���ص��اءة  ظ���روف  يف 

بالتوت".
النتباه  اإىل حت�صن  الب�صر  الإيجابية على حدة  الآث��ار  الباحثون  وعزا 
اأو معاجلة املعلومات املرئية بف�صل مركبات الفالفانول والثيوبرومني، 
وهي جمموعة من القلويات التي حتفز اجلهاز الع�صبي املركزي وتوجد 

يف الكاكاو، على غرار الكافيني يف القهوة.
ومن اأجل اإجراء الدرا�صة، �صرب املتطوعون كوبا من احلليب مع الكاكاو 
اأو التوت اأو احلليب فقط يف ثالث زيارات منف�صلة لتوفري فرتة غ�صل 
ك��ل م��ادة غ��ذائ��ي��ة(. ومت قيا�س م�صتويات  اآث���ار  متداخلة )وق��ت لإزال���ة 

البوليفينول يف بولهم بعد ثالث �صاعات.
ولقيا�س حدة الب�صر، مت و�صع خمططات احلروف على بعد اأربعة اأمتار 
من الأفراد يف ظروف اإ�صاءة خمتلفة، واحدة مرتفعة )�صوئية( وواحدة 

منخف�صة )متو�صطة(.
وا�صتخدم التكيف مع الظالم طريقة نف�صية فيزيائية تقي�س ديناميكية 

ا�صتعادة احل�صا�صية بعد تبيي�س ال�صبغات ال�صوئية يف ال�صبكية.
اإجراء �صل�صلة من ال�صتبيانات وفحو�صات  وقبل هذه الختبارات، وقع 
اأن  �صابقة ميكن  اأمرا�س  اأو  اأي عامل غذائي  العني لإثبات عدم وج��ود 

توؤدي اإىل اأي خطاأ يف حتليل النتائج وال�صتنتاجات امل�صتخل�صة.
وت�صيف �صونيا دي با�صكوال ترييزا، ومعهد علوم وتكنولوجيا الأغذية 
"نحتاج  باإ�صبانيا:  العلمية  للبحوث  الأعلى  للمجل�س  التابع  والتغذية 
اإىل اإجراء درا�صات اإ�صافية معينة كدليل على املفهوم لتاأكيد اأن التاأثري 
حقيقي واأنه ميكن تطبيق النتائج على ت�صميم املنتجات التي ميكن اأن 

ت�صاعد يف حت�صني حدة الب�صر والنتباه يف جمموعات حمددة".

احلديث؟ الع�صر  يف  العربي  الأدب  يف  الق�صرية  الق�صه  رائد  • من 
حممود تيمور.

العربي؟ الأدب  عميد  هو  •  من 
طه ح�صني

فرعون؟ كلمة  تعني  •  ماذا 
البيت الكبري

اللغة؟ يف  خديجة  كلمة  تعني  •  ماذا 
الطفل املولود قبل اأوانه

وال�صالم. احلرب  رواية  �صاحب  • من 
تول�صتوي

 •الكرنب اأحد اأنواع اخل�صروات التي ت�صاعد يف التخل�س من ت�صمع الكبد.
 •هناك الكثري من اأنواع الأع�صاب التي اأثبتت جناحها يف عالج اأمرا�س الكلى مثل البقدون�س.

• الثوم اأحد النباتات التي ت�صاعد ب�صكل كبري على تطهري الأمعاء والتخل�س من الديدان املعوية.
التهابات  م��ن  والتخل�س  ال�����ص��داع  م��ن  التخل�س  على  ال��ق��درة  لها  التي  الأع�����ص��اب  م��ن  الين�صون  اأع�����ص��اب   •

الأع�صاب.
• من الأع�صاب التي ت�صاعد على اإدرار احلليب لدى الأم هي احللبة.

الذين   ، العرب  البحارة  اإىل  ذلك  بعد  ونقلوها   ، البو�صلة  اخرتعوا  الذين  هم  ال�صينيون  اأن  تعلم  • هل 
التجارية  اأ�صفارهم  بعد  البو�صلة  بجلب  البندوقية  اأه��ل  ق��ام  وق��د  الأطل�صي  املحيط  �صمال  يجوبون  كانوا 

اإىل بالد امل�صرق 
املقدوين  الإ�صكندر  هو  العملة  على  �صورة  و�صع  من  اأول  اأن  تعلم  • هل 
الألغاز حل  يف  فراغه  وقت  يق�صي  كان  بونابرت  نابليون  اأن  تعلم  • هل 

دقيقة.  28 ملدة  املاء  حتت  تبقى  ان  ميكنها  الغوانا  • �صحلية 
اخللف. اإىل  امل�صي  ميكنها  ل  • النعامة 

جحا املخادع
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فوائد ال�صاي 

ك�صفت درا�صات اأجراها علماء من الوليات املتحدة اأن تناول ال�صاي الأ�صود 
له تاأثري م�صاد لأنواع من ال�صرطان.

و�صاركت يف هذه الدرا�صات ن�صاء من خمتلف الأعمار، وطلب الباحثون من 
جمموعة منهن تناول ال�صاي فقط كم�صروب، و�صمح لالأخريات بتناول اأي 

م�صروب يرغن به با�صتثناء ال�صاي.
واأجرى الباحثون فحو�صات طبية �صاملة للم�صاركات قبل بداية الدرا�صة 
يف  �صاعد  دوري��ة  ب�صورة  ال�صاي  تناول  اأن  النتائج  وبينت  انتهائها.  وعقب 
هرمون  ا�صتقالب  ا�صتقر  فمثال  الهرمونات،  يف  اإيجابية  تغريات  ح�صول 

الإ�صرتوجني يف اأج�صامهن.
واملحافظة  الإ���ص��رتوج��ني  ا�صتقالب  يف  ال�صتقرار  ه��ذا  اأن  العلماء  وي��رى 
ال�صرطان مقارنة  الن�صاء وقاية �صد  على ن�صبه الطبيعية، �صمن لأج�صام 
ال�صاي،  با�صتثناء  تناولن م�صروبات خمتلفة  اللواتي  الأخريات  بامل�صاركات 
الإ�صابة  احتمال  من  يزيد  الهرمون  هذه  تركيز  ارتفاع  اأن  اإىل  ي�صري  ما 

بال�صرطان.

كان ي�صكن بجوار جحا رجل غليظ الظل والقلب و�صر�س الطباع، ودائم التل�ص�س على بيت جحا وكانت اذنه 
حادة ال�صمع لذا كان جحا يقول لزوجته دائما ان هذا الرجل �صتدخله اذنه جهنم ولن جحا كاد يختنق من كرة 
حماولة خفت �صوته وزوجته وكاد ين�صى الكالم فقد قرر ان يجعل هذا اجلار يتوب عن التل�ص�س والتن�صت 

عليهم فاأتفق وزوجته على اأمر ما.
وقف جحا وزوجته يتكلمان بجانب حائط منزلهما املال�صق للجار وقال لها ب�صوت هادىء يا زوجتي العنيدة 
ننام  ان  ن�صتطيع  واي�صا  اأي ل�س يف وج��ود ذهب يف احلائط  يفكر  الذهب فلن  لو�صع قطع  اأح�صن مكان  هنا 
مطمئنني حتى ن�صتيقظ لل�صفر مع بوادر الفجر وان مل ترغبي يف ذلك املكان فعلينا ان نخبئه داخل جتويف 

عامود ال�صرير فاأيهما تف�صلني فقالت دعني افكر و�صاأخرك بعد ان ا�صتيقظ من النوم .
اأخذ اجلار يفكر يف ذلك الكنز وي�صتعجل ان ي�صافر جحا وزوجته.. وعند الفجر خرج جحا من بيته وهو يقول 
اغلقي الباب جيدا، وجعال اجلار ي�صمع �صوت اغالق الباب وم�صى جحا ودخلت زوجته اإىل غرفتها بدون ان 
يدري اجلار ذلك فقد ظن �صفرهما معا..ا�صرع جحا اإىل �صاحب ال�صرطة يف الوقت الذي جهز فيه اجلار نف�صه 
وقام بفتح باب بيت جحا ودخل متل�ص�صا يبحث عن الفتحة يف احلائط التي خباأ فيها جحا الذهب وقد قام 
بفتح اكر من مكان يف احلائط معتمدا على عدم وجود اأحد يف البيت وملا ياأ�س قال اذن �صاأجدها يف جتويف 
عامود ال�صرير، ودخل اإىل غرفة النوم يتح�ص�س عامود ال�صرير لتظهر له فجاأة زوجة جحا ب�صرا�صتها وتتعارك 
معه عراكا عنيفا مل يرحمه منه غري دخول �صاحب ال�صرطة الذي كان جحا قد ذهب اليه ليبلغه نية جارهم 
اإىل  ال�صرطة يف رحلة  القب�س عليه لي�صحبه �صاحب  القي  بالفعل  اليوم وهذا ما حتقق  ال�صطو على منزله 

ال�صجن يرتاح فيها جحا من ت�صرفاته ال�صر�صة.

نيكيتني  ن��ي��ق��ولي  الروفي�صور  ��ح  اأو���صّ
من كلية الأحياء بجامعة مو�صكو، ما اإذا 
كان الطق�س احلار يوؤثر يف حالة مر�صى 

نف�صه. الفريو�س  ويف  "كوفيد19-"، 
نيكيتني، يف حديث  الروفي�صور  وي�صري 
منذ  اأن���ه  اإىل  "�صبوتنيك"،  رادي����و  اإىل 
اأن  ات�صح  "كوفيد19-"،  جائحة  بداية 
واأ�صعة  �صيفا  العالية  احل����رارة  درج���ات 
ال�صم�س، ل توؤثران يف الفريو�س التاجي 

امل�صتجد وكذلك يف طفراته وانت�صاره.
ووف��ق��ا ل��ه، ال��ع��الق��ة ال��وح��ي��دة ق��د تكون 

غري مبا�صرة. فالنا�س يف الطق�س احلار 
والكثريون  امل������دن،  م����غ����ادرة  ي���ح���اول���ون 
يعي�صون يف بيوتهم ال�صيفية "الدات�صا"، 
وبالتايل  النا�س  الت�صالت بني  اأي تقل 
امل���ر����س م���ق���ارن���ة مبو�صم  ان��ت�����ص��ار  ي��ق��ل 

الرد.
العوامل  احلالة  هذه  يف  "تعمل  ويقول، 
الجتماعية. احلرارة وال�صم�س ال�صاطعة 
والأ�صعة فوق البنف�صجية ل تاأثري لها يف 
الفريو�س. واأما بالن�صبة لل�صاللت، فال 
ميكن القول باأن احلرارة توؤثر يف انت�صار 

الطفرات اجلديدة".
وي�صيف، ولكن احلر يوؤثر �صلبا يف حالة 

النا�س امل�صابني ب� "كوفيد19-".
عدوى  �صتوؤثر   ، الأرج���ح  "على  وي��ق��ول، 
ال���ف���ريو����س ال��ت��اج��ي امل�����ص��ت��ج��د اأك�����ر يف 
اأمرا�س  م���ن  ي��ع��ان��ون  ال���ذي���ن  امل��ر���ص��ى 
مزمنة، ويف مقدمتهم الذين يعانون من 
الدموية.  والأوع��ي��ة  القلب  يف  م�صكالت 
ه��و عبء  لهم  بالن�صبة  احل��ار  اجل��و  لأن 
م�صار  يكون  ق��د  اأي  القلب،  على  اإ���ص��ايف 

املر�س معقدا".

هل توجد عالقة بني الطق�س احلار وطفرات الفريو�س التاجي امل�ضتجد؟
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