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منط احلياة ال�سحي يقلل من احتمالية الإ�سابة بال�سرطان
اأكد خرباء اأملان اأن نحو %40 من كافة الإ�سابات اجلديدة بال�سرطان 

يف اأملانيا كان ميكن جتنبها حال اتباع منط حياة �سحي.
 / زد  اإف  كيه  / دى  ال�سرطان  لأب��ح��اث  الأمل���اين  امل��رك��ز  رئي�س  وق���ال 
املوافق  ال�سرطان  ملكافحة  العاملي  اليوم  مبنا�سبة  باومان،  مي�سائيل 
خ��ط��ورة ه��و ال��ت��دخ��ن، يليه  ع��ام��ل  اأك���رب  اإن  )���س��ب��اط(،  ف��رباي��ر   4
ميكن  اأن��ه  م�سيفاً  ال��ب��دين،  الن�ساط  وقلة  �سحي  غري  غذائي  نظام 
للفريو�سات اأو البكترييا اأو الطفيليات اأن تت�سبب يف التهابات مزمنة، 
والتي بدورها ت�ساعد على الإ�سابة ب�سرطان الكبد والأمعاء والثدي 
والربو�ستاتا. واأو�سح باومان اأن %20 من جميع اإ�سابات ال�سرطان 

اجلديدة ترجع اإىل مثل هذه اللتهابات امل�ستدامة.
جتدر الإ�سارة اإىل اأن هناك عدة فريو�سات ميكن اأن ت�سبب ال�سرطان، 
واأهمها فريو�س الورم احلليمي الب�سري املعروف باأنه امل�سبب الرئي�سي 
ل�سرطان عنق الرحم. يف املقابل، هناك تطعيم م�ساد لهذا الفريو�س، 
اإل اأن %43 فقط من الفتيات يعلمون ب�ساأنه. لذلك دعا باومان اإىل 

اإطالق برنامج تطعيم يف املدار�س.
األف   500 ال�سرطان، ي�ساب حوايل  الأمل��اين لأبحاث  للمركز  ووفقاً 
الإ�سابات  ارت��ف��اع  املتوقع  م��ن  �سنويا.  اأملانيا  يف  بال�سرطان  �سخ�س 

ال�سنوية بن�سبة %20 بحلول عام 2030.
ال�سنوات  يف  امل�سابن  جميع  م��ن   65% يعي�س  البيانات  وبح�سب 
اخلم�س الأوىل بعد الت�سخي�س. و�سدد باومان على اأن "هذا ل يعني 
اأملانيا  يف  �سخ�س  م��الي��ن  اأرب��ع��ة  م��ن  اأك���ر  ويعي�س   ." تعافوا  اأن��ه��م 
باإ�سابة بال�سرطان اأو بعد ال�سفاء منه. وحذر باومان من الرتاخي يف 

مكافحة ال�سرطان ب�سبب جائحة كورونا.

ن�سائح طبية جديدة لعالج مر�سى كورونا
اأ�سدرت منظمة ال�سحة العاملية ن�سائح طبية جديدة لعالج مر�سى 
كورونا، مبا يف ذلك اأولئك الذين تظهر عليهم اأعرا�سا م�ستمرة بعد 
التعايف، ون�سحت با�ستخدام جرعة ب�سيطة من م�سادات التخر ملنع 

جتلط الدم.
وقالت مارجريت هاري�س، املتحدثة با�سم املنظمة، يف اإفادة �سحافية 
بجنيف "الأمور الأخرى يف الإر�سادات اجلديدة هي اأن مر�سى كوفيد-
لن�سبة  اأن ي�ستخدموا مقيا�ساً  يجب  البيت  يف  يعاجلون  الذين   19
الأك�سجن يف الدم عن طريق النب�س ملعرفة م�ستوى الأك�سجن، حتى 
يت�سنى حتديد ما اإذا كانت حالة املري�س تتدهور وبالتايل �سيكون من 

الأف�سل نقله للرعاية يف امل�ست�سفى".
واأ�سافت اأن منظمة ال�سحة العاملية، "ن�سحت الأطباء بو�سع املر�سى 
اأن هذه الو�سعية  يف و�سعية ال�ستيقاظ، على جباههم، حيث ات�سح 

�ِسن تدفق الأك�سجن". حتحُ
وتابعت هاري�س: "كما نو�سي، ونقرتح ا�ستخدام جرعات ب�سيطة من 
م�سادات التخر؛ ملنع تكون اجللطات الدموية يف الأوعية الدموية. 
لأن  العالية؛  اجلرعات  من  بدل  ب�سيطة  جرعات  با�ستخدام  ونن�سح 

اجلرعات الأعلى ميكن اأن تت�سبب يف م�سكالت اأخرى".

الزلجة و�سيلة �سباب الب�سرة لإعادة ا�ستك�ساف مدينتهم 
فريو�س  انت�سار  بعد  امل��ن��ازل  يف  الب�سرة  �سباب  ال��ع��ام  ال��ع��زل  حب�س 
كورونا. لزم م�سطفى اإبراهيم بيته، وبداأ يف م�ساهدة مقاطع فيديو 

على الإنرتنت عن التزلج بالألواح، وكانت هذه هي البداية.
وعندما بداأ تخفيف القيود التي فر�ستها احلكومة بهدف احلد من 
ال�سوارع  اإىل  اأ�سدقائه  من  قليل  وعدد  اإبراهيم  نزل  املر�س،  انت�سار 

ملمار�سة الهواية اجلديدة.
�سمحت الريا�سة احلافلة بالإثارة لل�سباب باإعادة ا�ستك�ساف مدينتهم، 
اأن  ي��رون  الذين  امل���ارة،  وان��ت��ق��ادات  والرف�س  ال�ستنكار  نظرات  رغ��م 

التزلج بالألواح مقرون بالتهور.
ويقول ال�سباب اإن التزلج على الألواح ينف�س غبار ال�سغوط اليومية 
التي تتفاقم تبعاتها بفعل الأزمة  يف حياة حتكمها �سروط اجلائحة 

القت�سادية يف العراق.
جمموعة  اإىل  ج��دد  م�ساركون  ين�سم  وال�����س��ع��اب،  التحديات  ورغ���م 

املتزجلن يف الب�سرة، حتى اأ�سبحت ت�سم 70 ريا�سياً حتى الآن.
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ف�سيحة احلالقة.. حني 
خالفت ال�سرطة القواعد

قيمتها  غرامة  دف��ع  الربيطانية،  ال�سرطة  عنا�سر  من  الع�سرات  يواجه 
ما  وه��و  العمل،  اأداء  اأث��ن��اء  ال�سعر  حالقة  ب�سبب  اإ�سرتليني،  جنيه  مئتي 
اعترب منافيا للقيود التي جرى فر�سها لأجل كبح تف�سي فريو�س كورونا 

امل�ستجد.
وبح�سب �سحيفة "ميرتو" فاإن 31 �سرطيا �سيعاقبون على الأرجح بهذه 
الغرامة، بعدما جلبوا حالقا اإىل حمطة ال�سرطة الواقعة مبنطقة "بيتنل 

غرين" يف لندن حتى يحلق �سعرهم.
ال�سابع ع�سر م��ن يناير اجل���اري، وق��ال معلقون  وج��رت ه��ذه احل��ادث��ة يف 
قيود  خرق  لأج��ل  وظيفتهم  من  ي�ستفيدوا  اأن  اأرادوا  ال�سرطة  عنا�سر  اإن 

الوقاية من كورونا.
وكانت �سرطة مدينة لندن اأعلنت عن فتح حتقيق يف الواقعة، ومن املرتقب 

اأن تو�سي بفر�س غرامات على العنا�سر الذين خرقوا القانون.
"حادثة  برتتيب  قاما  ال��ل��ذان  ال�سرطة  عن�سرا  يخ�سع  ذل��ك،  مع  م���وازاة 

احلالقة" لتحقيق فردي، بتهمة "اإ�ساءة الت�سرف".
اإنه  بلندن،  املحلية  ال�سرطة  وقال ماركو�س برينت، وهو م�سوؤول يف جهاز 
حالقا  جلبوا  عندما  العنا�سر  به  قام  ما  حيال  بالإحباط  وي�سعر  م�ستاء 

حتى يق�س �سعرهم.
لفائدة  امل���ال  م��ن  ب��ق��در  ال��ت��ربع  ع��ن  اأع��ل��ن��وا  ال�سرطة  اأن عنا�سر  واأ���س��اف 
منظمة خريية مقابل احلالقة التي قاموا بها، لكنه م�سمم على �سرورة 

اأن يخ�سعوا لقرار عقابي.

يوتيوب  لـ  م�ساهدة  مليار   3.5
�سورت�س مناف�س تيك توك

مقاطع  اإن  يوتيوب  �سبكة  رئي�سة  اأعلنت 
الفيديو الق�سرية على من�سة "يوتيوب 
"تيك  تناف�س  اأن  يتوقع  �سورت�س" التي 
توك"، حظيت بنحو 3،5 مليار م�ساهدة 
يف  اختبارها  يتم  حيث  الهند،  يف  يومياً 
�سوزان  واأو����س���ح���ت  م��رح��ل��ة جت��ري��ب��ي��ة. 
لت فيها اأولوياتها  وجي�سكي يف ر�سالة ف�سّ
الفيديو  "مقاطع  اأن   2021 ل�����س��ن��ة 
�سورت�س"  "يوتيوب  ع���رب  ال��ق�����س��رية 
حت�����س��د ي��وم��ي��اً رق���م���اً ك���ب���رياً ج�����داً من 
امل�ساهدات اليومية يبلغ 3،5 مليارات". 
"�سورت"  اإط��الق  اإىل  "نتطلع  واأ�سافت 

يف املزيد من الأ�سواق هذا العام".
ل�سركة  ال���ت���اب���ع���ة  "يوتيوب"  وك����ان����ت 
البحث  مل��ح��رك��ات  ال��ع��م��الق��ة  "غوغل" 
اأيلول-�سبتمرب  م��ن��ت�����س��ف  يف  ك�����س��ف��ت 
الفائت اخلطوط العري�سة ل�"�سورت�س" 
جديدة  "طريقة  ب��اأن��ه��ا  اإي���اه���ا  وا���س��ف��ة 
لتعبري امل�ستخدمن عن اأنف�سهم يف 15 

ثانية اأو اأقل".
ول ميكن يف الوقت الراهن الو�سول اإل 
يف الهند اإىل هذه الأداة املدجمة مبا�سرة 
ت��زال يف مرحلة  اإذ ل  "يوتيوب"،  �سمن 

التطوير.

 ملاذا يتمتع ذوو الر�ساعة 
الطبيعية باأنظمة مناعية �سحية؟ �ص 23

اأعرا�س ال�سكتة 
الدماغية

ا�ستدعاء  الدماغية على �سرورة  ال�سكتة  الأملانية لعالج  �سددت اجلمعية 
الإ�سعاف يف حال ال�ستباه يف الإ�سابة ب�سكتة دماغية؛ نظراً لأن كل دقيقة 

لها ثمنها.
تديل  يف  تتمثل  دماغية  ب�سكتة  الإ�سابة  اأعرا�س  اأن  اجلمعية  واأو�سحت 
زاوية الفم عند البت�سام وا�سطرابات الكالم وا�سطرابات الروؤية والدوار 

وال�سداع ال�سديد ومظاهر ال�سلل.
وي�سهم التدخل الطبي ال�سريع يف زيادة فر�س النجاة والبقاء على قيد 
ال�سكتة  امل��رتت��ب��ة على  امل�ستدمية  الأ����س���رار  م��ن خم��اط��ر  احل��ي��اة واحل���د 

الدماغية.
ومن ناحية اأخرى اأ�سارت اجلمعية اإىل اأن الإ�سابة بفريو�س كورونا 
ترفع خطر الإ�سابة ب�سكتة دماغية وكذلك خطر املوت ب�سببها.

اأ�سيبوا  ال��ذي��ن  الأ���س��خ��ا���س،  ع��ل��ى  يتعن  خ��ا���س��ة  وب�سفة 
ب�سكتة دماغية من قبل، اأن يحموا اأنف�سهم من الإ�سابة 
بفريو�س كورونا؛ نظراً لأنهم يندرجون �سمن الفئة، 

التي يتخذ فريو�س كورونا م�ساراً �سديداً لديها.

- ال�سحك: حاويل اأن تنظري اىل ما هو م�سحك، فخفة 
الدم ت�ساعد كثريا على التحمل.

- التنظيم: رتبي ما حولك ونظمي احلاجيات فالرتتيب 
ي�ساعد على ا�سرتخاء الدماغ و�سي�ساعد طفلك اأي�سا على 

الرتكيز والهدوء.
- ال�سم�س: التعر�س لأ�سعة ال�سم�س متد اجل�سم بفيتامن 

د الذي ي�ساعد على حت�سن امل�ساعر.
طفلك  يبدو  عندما  انتبهي  طفلك:  حتفيز  من  قّللي   -
التي  الأ�سباب  من  التخفيف  وح��اويل  ون�سيطا  متحفزا 

تدفع لن�ساطه.
التي  الطاقة  من  اجل�سم  �ستخل�س  احلركة  احل��رك��ة:   -
يخزنها، لذا �سجعي طفلك على الرك�س، القفز، الت�سلق 

اأو الرق�س.
- التنف�س: علمي طفلك التدريب على التنف�س بعمق عدة 

مرات يف اليوم.
كانت  واإن  ال��ه��دوء  على  املو�سيقى  ت�ساعد  املو�سيقى:   -
�سريعة الإيقاع فهي حترك طفلك وتخل�سه من الطاقة 

املخزونة يف ج�سمه وكذلك تقوم بتهدئة دماغه.
- اخل���روج م��ن امل��ن��زل: احل��رك��ة خ���ارج امل��ن��زل مهمة جدا 
فهي �ستاأخذ من طاقة الطفل من خالل اللعب يف اخلارج 

وكذلك ا�ستن�ساق الهواء.
- الإبداع: الر�سم، التلوين اأو العزف على اآلة مو�سيقية.

تدريب الطفل على النوم يف غرفته
من �سمن امل�ساكل اىل تواجهها الأم هي م�سكلة عدم نوم 
الطفل يف غرفته، هذه امل�سكلة ت�سبب التعب لالأم واحيانا 
 Harvard الطبية  ه��ارف��رد  مل��در���س��ة  وف��ق��ا  ل��الأ���س��رة، 
medical school فعدم النوم اأو قّلته ي�سبب �سعفا 
امل��زاج، القدرة على ال�ستيعاب  اإط��الق الأح��ك��ام، تقّلب  يف 
التعر�س  خ���ط���ورة  اإىل  ي�����وؤدي  وق����د  امل��ع��ل��وم��ات  وح��ف��ظ 
للحوادث، هذا على املدى القريب، اأما املدى البعيد فقد 
اأمرا�س  ال�سكر،  البدانة،  ي��وؤدي اىل م�ساكل �سحية منها 
اأن  الأم  ال�سحية، على  التبعات غري  القلب. ولتجنب كل 
نوم  �ساعات  وك��ذل��ك  نومها  �ساعات  م��ع��دل  على  حت��اف��ظ 

طفلها بتدريبه منذ �سن مبكرة على النوم بغرفته.
عن اخلطوات التي على الأم اتباعها لتدريب الطفل على 

النوم يف غرفته نقدم لك التايل:
ينا�سب  فما  له  مكانا مريحا  اجعلي من غرفة طفلك   -
الأط��ف��ال يرتاحون  الآخ��ر، فمثال بع�س  ينا�سب  طفل ل 
لبع�س  ال�ستماع  يف�سل  الآخ���ر  والبع�س  ال��ت��ام  للهدوء 

الأ�سوات.

م����ع  حت����������دث����������ي   -
ط�����ف�����ل�����ك م�������س���ب���ق���ا 
ع���ل���ى ال���ت���غ���ري ال����ذي 
�سيبداأ  واأن��ه  �سيحدث 
بغرفته.  ال����ن����وم  يف 

ملخاوفه  ا���س��ت��م��ع��ي 
حتّجميها  ول 
واأظ����������������ه����������������ري 
له.  م���وا����س���ات���ك 
طفلك  ب�����داأ  اإن 
ب���الح���ت���ج���اج، ل 

تغ�سبي بل كوين حا�سمة 
بهدوء باأنك تريدينه اأن ينام بغرفته.

- ل تتعجلي الأمور وقّيمي الفرتة الزمنة التي مل ينك 
بها طفلك مبفرده، فمثال اإن كان طفلك ينام يف غرفتك 
ليتدرب على  اأط���ول  ل��وق��ت  �سيحتاج  ف��اأن��ه  ال��وق��ت  ط���وال 

النوم مبفرده فكوين �سبورة.
- ابدئي بتطبيق نظام نوم �سحي يوميا كاأن ي�سمل وجبة 
الع�ساء، حمام، حكاية قبل النوم ثم النوم. هذا �سي�ساعد 

طفلك على ال�ستعداد نف�سيا والتدريب.
�سيعطي  النتظام  عدم  لأن  ال�ستمرارية  على  حافظي   -
انطباعا باأنك غري جادة ويفتح جمال لطفلك باأن يحتج 

ويتمرد.
- كافئي طفلك يف اليوم التايل اإن متكن من النوم بغرفته 

فهذا �سي�سجعه على ال�ستمرار.

قلق الأطفال ح�سب اأعمارهم
م�ساعدة  من  متكنت  كلما  الأطفال  قلق  عن  عرفت  كلما 
ط��ف��ل��ك ع��ل��ى م��واج��ه��ة حل���ظ���ات اخل�����وف وال���ت���اأق���ل���م مع 
قويا  ي��ك��ون  كيف  طفلك  تعليم  با�ستطاعتك  م�����س��اع��ره. 
اأي�سا  واأن���ت  وخم��اوف��ه،  م�ساعره  على  للتعرف  وي�ستعد 
التي  العمرية  املرحلة  تعريف على خم��اوف طفلك ح�سب 

مير بها.
املبكرة،  والطفولة  الرتبية  علم  يف  وباحثة  خبرية  كوين 

اأقدم لك هذه املعلومات

- خماوف وقلق الطفل ما بن عمر 0 – 3 �سنوات:
م�ساعدة  من  متكنت  كلما  الأطفال  قلق  عن  عرفت  كلما 
ط��ف��ل��ك ع��ل��ى م��واج��ه��ة حل���ظ���ات اخل�����وف وال���ت���اأق���ل���م مع 
قويا  ي��ك��ون  كيف  طفلك  تعليم  با�ستطاعتك  م�����س��اع��ره. 
اأي�سا  واأن���ت  وخم��اوف��ه،  م�ساعره  على  للتعرف  وي�ستعد 

التي  العمرية  املرحلة  تعريف على خم��اوف طفلك ح�سب 
مير بها. كوين خبرية وباحثة يف علم الرتبية والطفولة 

املبكرة، اأقدم لك هذه املعلومات

- خماوف وقلق الطفل ما بن عمر 0 – 3 �سنوات:
�ستعود لكن  الغرفة ومتى  اأمه  اإن تركت  يعلم  املولود لن 
اإن تغري  ل��ذا  ال��رائ��ح��ة  م��ن  ي��اأت��ي  الآم���ن  باملكان  معرفته 
على  امل���ول���ود  �سي�ساعد  ال��ق��م��اط  خ��وف��ا.  �سيبكي  م��ك��ان��ه 
العك�س عندما  على  اأم���ه.  رح��م  ي��زال يف  ل  ب��اأن��ه  ال�سعور 
ي�سل الطفل عمر ال�سنة فهنا يبداأ بالتعرف على ما حوله 
الغرفة.  الأم  تغادر  الأم��ان عندما  بعدم  بال�سعور  وخوفه 
اأحيانا يكون اخلوف غري مفهوم اأو معروف ولكن عليك 

النتباه ومراعاة املرحلة العمرية وطماأنة طفلك.

- ما بن عمر 3 – 5 �سنوات:
مرحلة ما قبل املدر�سة وهي ت�سمل الرو�سة والتمهيدي، 
يبداأ الطفل يدرك بان هنالك اأمور خميفة حوله يف العامل 
املرحلة ف�سيتعر�س  اخلارجي وكون خياله وا�سع يف هذه 
اأحيانا من  حل��الت متكررة من القلق واخل��وف. اخل��وف 
احليوانات، الوجوه غري املاألوفة، الأماكن املظلمة لذا قد 

يخاف الطفل من النوم مبفرده.

�سنة:  11 – - ما ين عمر 6 
اأهم الأم��ور التي يخافها  اخلوف من الفقدان يكون من 
ال��ط��ف��ل ب��ه��ذه امل��رح��ل��ة، ف��ق��دان��ه ل��وال��دي��ه ك���ان ي�سيع يف 
اأي�سا من النوم  الأماكن العامة، هذا وقد يخاف الطفل 
مبفرده يف هذه املرحلة خوفا اأي�سا من الفقدان. خ�سارته 
اأي�سا من  لالأ�سدقاء ورف�سهم للعب معه. القلق �سياتي 
ال��درا���س��ة وم��ن الف�سل يف الم��ت��ح��ان��ات، ك��ل ه��ذه الأمور 

تتعلق باملحيط اخلارجي للطفل.

مهرجان �سندان�س 
ال�سينمائي يقام 

افرتا�سيا 
ينطلق  ال����ع����ادي����ة،  ال�������س���ن���وات  يف 
ال�سينمائي  "�سندان�س"  مهرجان 
يف  الثاين-يناير  كانون  اأواخ��ر  يف 
وقت يكون مو�سم جوائز هوليوود 
يف اأوجه، لكن جائحة كوفيد19- 
قلبت الأمور راأ�سا على عقب هذا 

العام.
والنجوم  امل��ن��ت��ج��ون  ي��ج��ت��م��ع  ل���ن 
يوتا  ج���ب���ال  يف  وال�������س���ح���اف���ي���ون 
ب��ال��ث��ل��وج ك��امل��ع��ت��اد لتبادل  امل��غ��ط��اة 
جوائز  ح�����ول  ال�������س���ائ���ع���ات  اآخ�������ر 
ال�سيغة  اخ��ت��ريت  اإذ  الأو����س���ك���ار، 
الفرتا�سية لإقامة هذا املهرجان 
املهرجانات  اأب��رز  الذي يعترب من 
الوليات  يف  امل�ستقلة  ال�سينمائية 

املتحدة.
جوائز  ت��وزي��ع  حفلة  تاأجيل  وم��ع 
ني�سان-اأبريل،   25 اإىل  الأو�سكار 
مل ي��ط��ل��ق ال��ك��ث��ري م���ن الأف�����الم 
ت���ع���ر����س على  امل���ه���م���ة وح���ت���ى مل 
"�سندان�س"  اأن  يعني  م��ا  ال��ن��ق��اد، 

�سيوؤدي دورا اأكرب يف اجلوائز.
وق��������ال��������ت رئ�����ي�����������س�����ة م����ه����رج����ان 
جاك�سون  ت��اب��ي��ث��ا  "�سندان�س" 
اأدركنا  "لقد  لوكالة فران�س بر�س 
يف  �سنكون  علينا،  جديد  اأم��ر  اأن��ه 

نافذة اجلوائز".
"وورنر  اأن  ذل���ك،  ع��ل��ى  وال��دل��ي��ل 
فيلم  ع����ر�����س  ق�������ررت  براذرز" 
"جودا�س اأند ذي بالك مي�ساياه" 
للمرة  الأ�سود"  وامل�سيح  "يهوذا 
ال����ذي  "�سندان�س"  يف  الأوىل 
كالويا  دان��ي��ال  املمثل  فيه  يج�سد 
بانرز"  "بالك  حركة  زعيم  دور 

فريد هامبتون.
ومن بن الأفالم البارزة الأخرى 
فيلم  املهرجان،  �ستعر�س يف  التي 
يف  اأح���داث���ه  ت���دور  "لند" ال���ذي 
ج��ب��ال روك����ي وه����و ال��ع��م��ل الول 
�سل�سلة  "جنمة  راي������ت  ل����روب����ن 
"هاو�س اأوف كاردز" و"ذي وورلد 
تو كام" الذي ي�سارك فيه كاي�سي 

اأفليك.
الفائت  ال�سهر  جاك�سون  وق��ال��ت 
"من جهة، اإنه م�سار ق�سري "نحو 
جهة  من  لكن  الأو�سكار"،  جوائز 
اأخ���رى، م��ا زال��ت هناك حالة من 
الذي  ال�سكل  ح���ول  ال��ي��ق��ن  ع���دم 
 "2021 ال����ع����ام  ع��ل��ي��ه  ���س��ي��ب��دو 

بالن�سبة اإىل اإ�سدارات الأفالم.

اأفكار لتهدئة الطفل الذي يعاين من 
فرط الن�ساط ونق�س النتباه

�سقي  اأن��ه  يعني  ل  الطفل  ل��دى  النتباه  ونق�ص  الن�ساط  ف��رط 
منها  يعاين  حالة  اإنها  بال�سلوك،  ترتبط  ل  احلالة  فهذه 

اأو قد  بع�ص الأطفال واأ�سبابها قد تكون نف�سية، ع�سبية 
تكون وراثية. وقد تتعب الأم من مالحقة طفلها حماولة 

قد  التي  ال�سكاوى  كرثة  من  اأي�سا  تتوتر  وقد  تهدئته 
ت�سلها ب�سبب عدم تركيزه وكرثة حركته. لذا اأخرتنا 
كتاب  من  طفلك  لتهدئة  املنا�سبة  الأف��ك��ار  ه��ذه  لك 
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�ش�ؤون حملية

رحلة اإىل البندقية من قلب دبي  

معر�س فني من ت�سميم 7 طالبات مبدعات من جامعة زايد

م�ست�سفى توام ين�سئ عيادة متكاملة خلدمات الرعاية ال�سحية للم�سالك البولية

درا�سة علمية بجامعة الإمارات حول »ال�سيلفي« وبرامج تعديل ال�سور على تطبيق �سناب ت�سات

•• دبي- الفجر

ب��ن��ت حم��م��د ال��ك��ع��ب��ي وزي�����رة الثقافة  ن����ورة  ق��ام��ت 
وال�������س���ب���اب، رئ��ي�����س��ة ج��ام��ع��ة ب����زي����ارة م��ع��ر���س فني 
وال�سناعات  الفنون  كلية  من  طالبات  ل�سبع  متميز 
الدكتور  �سعادة  بح�سور  زاي���د،  بجامعة  الإب��داع��ي��ة 
خالد اخلزرجي– مدير جامعة زايد و د.كيفن بادين 
عميد الكلية وع��دد م��ن الأ���س��ات��ذة و احل�����س��ور،  مع 

مراعاة كافة التدابري الوقائية و الحرتازية.
البندقية  مدينة  روح  م��ن  امل�ستوحى  املعر�س  يقام   
و�سط  اجل��دي��دة يف  الإب��داع��ي��ة  ال��وج��ه��ة  العريقة يف 
مدينة دبي " فاوندري"، والذي ي�ستمر لغاية ال�سابع 

من �سهر فرباير القادم. 
مت�س  ل  "جتّلي!  امل��ع��ن��ون  امل��ع��ر���س  ف��ك��رة  ان��ب��ث��ق��ت 
اأجرتها  التي  الدرا�سية  الرحلة  بعد  الأعمدة"  بن 
البندقية،  بينايل  حل�سور   2019 �سنة  الطالبات 
حيث مزجت الفنانات ال�سبع يف اأعمالهن بن تاريخ 
اإىل  املتاأ�سلة،  البندقية العريق، والثقافة الإماراتية 

جانب مل�سة ع�سرية تواكب جيلهن احلا�سر. 
و يعود عنوان املعر�س "ل مت�س بن الأعمدة" تيّمنا 
ت��ي��دورو اللذان  ���س��ان  ���س��ان م��ارك��و و  بق�سة ع��م��ودي 
�سان  مليدان  الرئي�سية  البوابة  عند  �ساخمن  يقفان 
مارك، و الذي من املتعارف عليه اأنه يجب عدم املرور 
بينهما  ال�سري  باأن  يوؤمنون  الفيني�سيون  لأن  بينهما 

فاأل �سوؤم و ياأتي ب�سوء احلظ.  
اإعجابها  ع��ن  الكعبي  ن���ورة  ع��ربت  ال�سدد  ه��ذا  يف  و 
باملزيج الفريد من نوعه و الذي متّخ�س عنه قطع 
فنية متميزة قائلة: " اإن املزج بن الثقافتن يبدي 
م���دى ال��ت��ق��ارب ال��ف��ك��ري ب��ن ال�����س��ع��وب، وق���د قامت 
بح�س  املقاربات  ه��ذه  على  ال�سوء  بت�سليط  طالبتنا 

فني عال، فرنى ان�سجام الربقع الإماراتي مع الأقنعة 
التنكرية التي ت�ستهر بها البندقية، و ا�ستخدام املها 
الإماراتي كمقب�س باب دليل على رمزية هذا الأخري 
اأب�����واب م��دي��ن��ة ال��ب��ن��دق��ي��ة، اإىل ج��ان��ب امل����زج بن  يف 
النقو�س الإيطالية والزخارف الإماراتية يف ت�سميم 

املجوهرات." 
بامل�ستوى  ف��خ��ورون  ج��د  " نحن  واأ���س��اف��ت معاليها: 
يف  ومبقدرتهم  طالبتنا،  اإل��ي��ه  و�سلت  ال��ذي  ال��ع��ايل 
اإظهار الرتابط العميق بن ال�سعوب والثقافات، من 

خالل اأعمال فنية ذات مغزى عميق."
" اإن الختالط  ب��ادين:   و من جانبه ق��ال د. كيفن 
رحالت  ع��رب  ���س��واء  الأخ����رى  ال�سعوب  و  بالثقافات 
اآفاقا  يفتح  اخل��ارج  العمل يف  اأو  للدرا�سة  اأو  ق�سرية 

جديدة اأمام الإن�سان، الأمر الذي ن�سجع عليه طلبتنا 
ب�سدة و ذلك لكي يكونوا اأكر اطالعا و تنويرا، كما 
و  ل��الإم��ارات  �سفراء  ليكونوا  لطلبتننا  فر�سة  اأن��ه��ا 

ميثلون بلدهم عامليا. 
فر�سة  الأعمدة"  ب���ن  مت�����س  ل   " م��ع��ر���س  وي��ع��د 
لت�سليط ال�سوء على الأ�ساليب الفنية املختلفة التي 
اإىل  اإ�سافة  اأعمالهم،  ت�سميم  يف  الطلبة  يعتمدها 
اإك�سابهم اخلربة و الثقة عند العر�س جنبا اإىل جنب 

مع فنانن عاملين." 
الب�سرية  ال��ف��ن��ون  اأ���س��ت��اذة  بيلوتو،  جانيت  ق��ال��ت  و 
يعد  و  للفنانن،  اإل��ه��ام  م�سدر  ال�سفر  ك��ان  :"لطاملا 
معر�س "ل مت�س بن الأعمدة" حماكاة للدمج بن 
ثقافتن عملت فيه بع�س الطالبات على اإبراز اأوجه 

التجربة يف حد  اأخ��ري��ات على  رك��زت  بينما  الت�سابه، 
ذاتها،  واأنتجت جميعهن قطعا فنيا متميزة جمعت 
املباين  وهند�سة  الت�سميم  و  النحت  و  الر�سم  ب��ن 
اأخرى  الداخلية واأمناط  املنازل واملن�سوجات  واأبواب 

يف املحيط اليومي."
يف  امل�ساركات  اأح��د  الب�ستكي  اأم���رية  الطالبة  وق��ال��ت 
قائلة:  املعر�س  اإق��ام��ة  ع��ن  �سعادتها  اأب���دت  املعر�س 
" مهم  الأعمدة  بن  مت�س  ل  معر�س"  اأن  "اأعتقد 
عام  بعد  يل  معر�س  اأول  لأن���ه  يل  بالن�سبة  للغاية 
كامل ا�ستحوذ فيه وباء كورونا على حياتنا، و اأتذكر 
اأنه عندما ح�سرنا بينايل البندقية الذي كان بعنوان 
مل  لالهتمام"،  مثرية  اأوق���ات  يف  نعي�س  نكون  قد   "
اأف��ه��م جيدا  ال��ع��ن��وان، و لكن الآن   اأمت��ع��ن يف ماهية 
ال�سال�سة يف  و  الب�ساطة  و  التقبل،  معناه من ناحية 
احلياة، و قد ج�سدت كل هذه الدرو�س من  ذلك من 

خالل عملي الذي بعنوان "نهاية الرحلة".
ال��ط��ال��ب��ات امل�����س��ارك��ات ه���ن: ح�����س��ن��ة، ���س��اح��ب��ة عمل 
و  ال�سرياميك  فيه  ا�ستخدمت  الذي  "توك-توك" 
عمل  �ساحبة  الفاهم  ح�سة  اأخ���رى،  متنوعة  م���واد 
لوح  على  اعتمدت  ال��ت��ي  و   "2 و   1 ع��ن��وان  "دون 
ال�سويدي  م��ي��ث��اء  و  ال��زي��ت��ي��ة،  الأل�����وان  و  ال��ك��ان��ف��ا���س 
ا�ستخدمت يف قطعتها الفنية التي اأ�سمتها "روؤيتان" 
ا�ستخدمت  �سريفر  مالينا  اخل�سب،  على  الأكريليك 
رفيعة  لو؟"،  "ماذا  عملها  يف  الأ����س���الك  و  ال��ط��ن 
موزة  و  الأل���واح،  على  الأكريليك  ا�ستخدمت  ح�سن 
و  اخل�سب،  "�سوغة" ا�ستخدمت  �ساحبة  ال��ب��دواوي 
اخلرز الزجاجي و النحا�س، و اأخريا اأمرية الب�ستكي 
 ، ك��رت��ون  ع��ل��ى  الرحلة" اع��ت��م��دت  " ن��ه��اي��ة  �ساحبة 
بخيوط  ملفوفة  �سلب  اأ���س��الك   ، ال�����س��وف  خ��ي��وط 

الن�سيج. 

•• العني - الفجر

اأبوظبي  �سركة  من�ساآت  اأح��د  ت���وام،  م�ست�سفى  اأن�ساأ 
مركًزا  م���وؤخ���ًرا  "�سحة"،   – ال�سحية  ل��ل��خ��دم��ات 
متكاماًل خلدمات امل�سالك البولية الأمر الذي اأدى 

اإىل حت�سن كبري يف جتربة املر�سى.
موعًدا  امل��ري�����س  يحجز  اأن  ينبغي  ك��ان  ال�سابق،  يف 
امل�سالك  ل���رياه طبيب  ال��ب��ول��ي��ة  امل�����س��ال��ك  ع��ي��ادة  يف 
باملوجات  فح�س  لإج���راء  اإر���س��ال��ه  يتم  ث��م  البولية، 
اأ�سبوع اإىل  فوق ال�سوتية مع موعد اآخر يف غ�سون 
اأ�سبوعن، بعد ذلك ، تتم روؤية املري�س مرة اأخرى يف 
العيادة وبعد مرور اأ�سبوع اإىل اأ�سبوعن للت�سخي�س 

والعالج النهائي.
امل��ري�����س م���ن ق��ب��ل طبيب  اأم����ا الآن ف��ي��ت��م ف��ح�����س 
امل�سالك البولية يف العيادة، ويتم اإجراء املوجات فوق 
ال�سوتية يف اليوم نف�سه ، ثم بعد ذلك يقابل الطبيب 
املخت�س مرة اأخرى لت�سخي�س م�سكلته الطبية من 

جهة واحل�سول على عالج لها من جهة اأخرى.
ورئي�س  ا�ست�ساري  �سلمان،  موفق  الدكت�����ور  وذك�����ر 
اأنه  ت���وام  م�ست�سفى  يف  البولية  امل�سالك  ط��ب  ق�سم 
موؤخًرا  ال��ع��ي��ادة  ح�سلت  فقد  ذل���ك،  على  "عالوة 
وه��و جهاز خزعة  ت��ط��وًرا  الأك���ر  يعترب  على جهاز 
بالرنن  وب��ال���س��رت���س��اد  امل�ستقيم  ع��رب  الربو�ستاتا 
ال�سوتية لعالج �سرطان  املغناط�سيي واملوجات فوق 
ال���ربو����س���ت���ات، الأم�����ر ال�����ذي ���س��ي�����س��اع��د ع��ل��ى زي����ادة 
�سرطان  ت�سخي�س  ت��ع��زي��ز  وب��ال��ت��ايل  ال��دق��ة  م��ع��دل 

الربو�ستات."
البول  ديناميكا  معمل  على  كذلك  العيادة  حتتوي 
�سل�س  لت�سخي�س  اأ���س��ا���س��ي  ب�سكل  ي�ستخدم  وال���ذي 
امل�����س��اب��ن باملثانة  ال��ن�����س��اء والأط����ف����ال  ال���ب���ول ع��ن��د 
الع�سبية واملر�سى الذكور الذين يعانون من �سل�س 
ال��ع��ي��ادة طبيبة  ت��ت��واج��د يف  ال��ب��ول الإحل���اح���ي، كما 

الن�سائية  البولية  امل�سالك  اأم��را���س  يف  متخ�س�سة 
 %  40 اأن  للمر�سى الإن��اث مع الأخ��ذ يف العتبار 
يطلب  ول  ال��ب��ول  �سل�س  م��ن  يعانن  املري�سات  م��ن 

معظمهم امل�سورة الطبية لأ�سباب اجتماعية.
خالل  م��ن  للمر�سى  تثقيًفا  ��ا  اأي�����سً ال��ع��ي��ادة  ت��ق��دم 

امل���ر����س���ى وملمة  ل��ت��ث��ق��ي��ف  م��ت��خ�����س�����س��ة  مم���ر����س���ة 
بتفا�سيل اجلراحة اخلا�سة بهم، وذلك بالتعاون مع 
ق�سم تثقيف املر�سى الأمر الذي �سي�ساعد على رفع 

م�ستوى الوعي لدى املر�سى.
يف  الب�سيطة  اجلراحية  العمليات  اإج��راء  ا  اأي�سً يتم 

 2020 يف  ع��دده��ا  ت�ساعف  وال��ت��ي  نف�سها،  العيادة 
اإىل ما يزيد على  مقارنة بالعام الذي �سبقه لي�سل 
تفتيت  عمليات  اإجراء  اإىل  بالإ�سافة  عملية،   400
تقنيات  اأح��دث  با�ستخدام  واحلالب  الكلى  ح�سوات 

األياف الليزر.

•• العني - الفجر

ت��و���س��ل��ت درا�����س����ة ع��ل��م��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة الإم���������ارات حول 
�سناب  ال�سور على تطبيق  "ال�سيلفي" وبرامج تعديل 
اللواتي ي�ستخدمن برامج تعديل  اأن الإناث  اإىل  �سات 
ال�سور اأكر نزوعاً لتطوير ا�سطراب �سورة اجل�سم اأي 
اخللل يف ال�سورة الذهنية ل�سكل اجل�سم واإن العالقة 
ب��ن ك��ل م��ن وج��ود ا�سطراب يف �سورة  كانت ط��ردي��ة 

اجل�سد وجودة احلياة. 
وي�سري الباحثان الدكتورة لينا عبا�س والأ�ستاذ الدكتور 
حمزة دودين من كلية العلوم الإن�سانية والجتماعية 
اإىل اأن تطبيق "ال�سناب �سات" اأ�سبح ظاهرة يف املجتمع 
يف  مهماً  اأم��راً  يعتربنه  اللواتي  الفتيات  عند  وخا�سة 
حياتهن لأ�سباب عدة منها �سهولة ا�ستخدام التطبيق 
حيث يقوم امل�ستخدم بتعديل �سورته ب�سكل كامل مبا 
يف  النا�س  ك��ان  حيث  والعيون  والب�سرة  الأن���ف  ي�سمل 
عمليات  لإج��راء  التجميل  اأطباء  اإىل  يلجئون  ال�سابق 
فهم  الآن  اأم��ا  امل�ساهري،  اأح��د  �سبه  ليكونوا  التجميل 

�سناب  تطبيق  على  امل��ع��دل��ة  اأ�سكالهم  نف�س  يطلبون 
ت�سات، وهذه م�سكلة حقيقة وحتتاج اإىل درا�سة التبعات 
النف�سية جراء ا�ستخدام برامج تعديل ال�سور التي بات 
"وبالأخ�س  ي�ستخدمونها  واملراهقن  ال�سباب  غالبية 

الإناث".
جدا  مهمة  ق�سية  تناول  باأنه  البحث  اأهمية  وتكمن   
من  ت�سات  �سناب  تطبيق  يعد  حيث  بالنت�سار  واآخ���ذة 
يف  امل�ستخدمة  الجتماعي  التوا�سل  تطبيقات  اأك��ر 
وقتنا الراهن.. وقد اأكدت نتائج الدرا�سة التي اأجريت 
ت�سوه يف  بوجود  الإن��اث  507 من  قوامها  على عينة 
�سورة الفتاة عن ج�سدها و�سكلها وعالقة ذلك بجودة 
احلياة عندهن.  كما اأو�ست الدرا�سة اإىل اأهمية توعية 
الفتيات باملقام الأول على عدم ا�ستخدام برامج تعديل 
ال�سور لأنها تعلم اأنها لي�ست كما هي يف احلقيقة وهذا 
�سينتج عنه ا�سطرابات نف�سية عدة كا�سطراب �سورة 
يوؤثر  وه��ذا  احلقيقة  اأ�سكالهن  م��ن  واخل��ج��ل  اجل�سد 
والنكفاء  اأحيانا  الن��ع��زال  ورمب��ا  حياتهن  على  �سلباً 

مبواقع التوا�سل الجتماعي للتوا�سل مع الآخرين.

يزن 10.7 كيلوغرامات
جناح م�ست�سفى الكورني�س يف 

ا�ستئ�سال ورم ليفي من رحم امراأة 
•• اأبوظبي- الفجر

اأبوظبي  ل�سركة  التابع  الكورني�س  م�ست�سفى  يف  املخت�سون  الأط��ب��اء  جنح 
"�سحة" يف ا�ستئ�سال ورم ليفي كبري من رحم امراأة  للخدمات ال�سحية 
يزن 10.7 كيلوغرامات، مت اكت�سافه خالل مراجعة املري�سة ملركز �سحة 
احلجم  م��ن  الليفي  ال���ورم  ه��ذا  ويعد  الكورني�س.  مل�ست�سفى  التابع  امل���راأة 
عاماً،   32 العمر  م��ن  تبلغ  اإم��ارات��ي��ة،  مل��واط��ن��ة  اإزال��ت��ه  مت  وال���ذي  الكبري 
تغري  يف  متثلت  �سنوات،  عانت من متاعب نتيجة هذا الورم على مدار 4 
وتاأخر اأوقات الدورة ال�سهرية، بروز وا�سح يف البطن، �سعوبة يف التنف�س، 
املعالج يف  الطبي  بال�سكر للطاقم  املري�سة  و�سعوبة يف احلركة. وتقدمت 
ال�سحية  وال��رع��اي��ة  املهنية  على  الإداري  وال��ف��ري��ق  الكورني�س  م�ست�سفى 
تراجع  ك��ان��ت  ال��ب��داي��ة  يف  اإن��ه��ا  وق��ال��ت  املتميزة،  واملعاملة  اجل����ودة،  عالية 
اإحدى العيادات التي اأفادتها باأن عالجها يحتاج لإ�ستئ�سال الرحم، ولكن 
مل�ست�سفى  التابع  امل��راأة  �سحة  مركز  مبراجعة  ن�سحتها  �سديقاتها  اإح��دى 
الهاجري،  فاطمة  ال��دك��ت��ورة  حالتها  تابعت  حيث  ب��اأب��وظ��ب��ي،  الكورني�س 
لعملية جراحية  اأنها حتتاج  واأعلمتها  وال��ولدة  الن�ساء  اأمرا�س  ا�ست�سارية 
لإزالة الورم فقط ولي�س اإزالة الرحم. واأ�سافت:" احلمد هلل على �سفائي، 
منها  اأع���اين  كنت  التي  املتاعب  م��ن  وتخل�ست  بنجاح،  العملية  مت��ت  لقد 
وعدت ملمار�سة حياتي الطبيعية، وعاد ج�سمي اإىل �سكله وو�سعه الطبيعي، 
واأتنف�س ب�سكل طبيعي، واأنام دون اأي م�ساكل. واأعربت املري�سة الإماراتية 
وفيه  الأج��ه��زة  ب��اأح��دث  وجم��ه��ز  متطور  م�ست�سفى  ل��وج��ود  �سعادتها  ع��ن 
طواقم طبية وفنية واإداري��ة على م�ستوى عال من التعليم واخل��ربة مثل 
م�ست�سفى الكورني�س الذي قدم لها رعاية عاملية امل�ستوى. من جانبها اأكدت 
ليندا كالرك، املدير التنفيذي مل�ست�سفى الكورني�س التابع ل�سركة "�سحة" 
تاأهياًل  موؤهلون  الكورني�س  م�ست�سفى  يف  الن�ساء  باأمرا�س  املخت�سون  اأن 
م�ست�سفى  ويقدم  الن�ساء،  اأم��را���س  لعالج  معقدة  عمليات  ويجرون  عالياً 
الكورني�س رعاية متقدمة ومتخ�س�سة للغاية. وقالت اإنه مت موؤخراً اعتماد 
م�ست�سفى الكورني�س يف اأبوظبي مركز امتياز يف اأمرا�س الن�ساء يف اجلراحة 
 )SRC( طفيفة التوغل، من قبل موؤ�س�سة التقييم اجلراحية المريكية
اأنحاء  التي ت�سنف امل�ست�سفيات واجلراحن واملهنين ال�سحين يف جميع 
العامل، واأن هذا العتماد يعني اأن م�ست�سفى الكورني�س قد ا�ستوفى املعايري 
املعرتف بها حملياً ودولياً. واأ�سافت اأن م�ست�سفى الكورني�س يوفر تقنيات 
حديثة جلراحة طفيفة التوغل يف اجلهاز التنا�سلي للمراأة واإن هذه التقنية 
اجلراحية حتد من حجم ال�سقوق املطلوبة ومن ثم تقلل من زمن التئام 
اجلروح، والآلم وخماطر العدوى املرتبطة ومما ي�ساعد يف �سرعة التعايف 

ووجع اأقل واخلروج يف اأق�سر وقت زمني من امل�ست�سفى وم�ساعفات اأقل. 
اجلدير بالذكر اأن الأورام الليفية الرحمية هي اأورام غري �سرطانية للرحم 
تظهر غالباً خالل �سنوات الإجناب، ويرتاوح حجمها بن ال�سغرية التي ل 
ميكن اكت�سافها بالعن الب�سرية اإىل الكتل ال�سخمة التي ميكن اأن ت�سوه 
الرحم وت�سخمه، وميكن اأن يكون ورم ليفي واحد اأو عدة اأورام، ويف احلالت 
الرحم  خ��ارج  وتنمو  املتعددة  الليفية  الأورام  تتمدد  اأن  ميكن  الق�سوى، 

وت�سل اإىل القف�س ال�سدري وت�سبب �سغطاً على الأع�ساء املجاورة.
والعديد من الن�ساء امل�سابات بالأورام الليفية ل تظهر عليهن اأي اأعرا�س، 
الن�ساء  عند  الرحمية  الليفية  ل���الأورام  �سيوعاً  الأك��ر  الأع��را���س  وتتمثل 
امل�سابات بنزيف حاد خالل الدورة ال�سهرية، وكذلك فرتات احلي�س التي 
احل��و���س، وكرة  اأمل يف  اأو  اىل �سغط  ا�سافة  اأ���س��ب��وع،  م��ن  لأك��ر  ت�ستمر 

التبول و �سعوبة اإفراغ املثانة،واملعاناة من الم�ساك.
وعلى  ال��ع��ادة،  يف  خطرية  ول  �سرطانية  لي�ست  الرحمية  الليفية  والأورام 
الرغم من اأن العديد من الن�ساء ل يعانن من اأي عالمات اأو اأعرا�س، اإل 
اأنها ميكن اأن ت�سبب عدم الراحة وقد توؤدي اإىل م�ساعفات مثل انخفا�س 
الهيموجلوبن )فقر الدم( ، الذي ي�سبب التعب من فقدان الدم ال�سديد، 
اأن يكون لالأورام  ون��ادراً ما يلزم نقل الدم ب�سبب فقدان الدم. من املمكن 
القدرة على احلمل، اعتماداً على حجمها وموقعها يف  تاأثري على  الليفية 
بع�س  ح��دوث  من خطر  اأي�ساً  الليفية  الأورام  تزيد  وقد  الرحم،  جتويف 
والولدة  اجلنن  من��و  وتقييد  امل�سيمة  انف�سال  مثل  احل��م��ل،  م�ساعفات 
الن�ساء  اأم��را���س  ا�ست�سارية  الهاجري،  فاطمة  الدكتورة  وتو�سي  املبكرة. 
" اإذا كانت لدى امل��راأة اأعرا�س مثل: اأمل احلو�س  وال��ولدة يف الكورني�س، 
الذي ل يزول، فرتات �سديدة الغزارة اأو لفرتات طويلة اأو موؤملة، اكت�ساف 
املثانة، انخفا�س عدد خاليا  اإف��راغ  اأو نزيف بن فرتات احلي�س، �سعوبة 
الطبيب  اإىل  بالتحدث  نن�سحها  ال���دم(،  )فقر  امل��ربر  احل��م��راء غري  ال��دم 
لإجراء الفح�س الدوري للك�سف املبكر لالإطمئنان وذلك لتجنب اإمكانية 
الرحم،  عنق  ل�سرطان  التوعية  �سهر  مع  وتزامناً  م�ساعفات.  اأي��ة  ح��دوث 
و�سددت على اأهمية الفح�س الإلزامي لعنق الرحم والذي ين�سح باإجراءه 
للفئة العمرية بن 21 حتى 65 عاماً. ميكن اأن تتغري خاليا عنق الرحم 
3-7 �سنوات، لذلك هناك وقت كاٍف للك�سف والعالج  اإىل �سرطان خالل 
والوقاية من خالل الفح�س املنتظم والتطعيم �سد فريو�س الورم احلليمي 

الب�سري."
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منذ  امليكروبات  من  بالكامل  م�سنوعة  رقيقة  واقية  طبقة  ج�سمنا  يطور 
حلظة ولدتنا، وتقدم الر�ساعة الطبيعية فوائد مناعية كبرية.

لذا فاإن معرفة البكترييا والفريو�سات التي يجب الحتفاظ بها، واأيها يجب 
ال�سحي  املناعة  اأن حتدث فرقا بني نظام  رف�سه، هي عملية معقدة ميكن 

واحل�سا�سية مدى احلياة وا�سطرابات املناعة الذاتية.
وكيف ندير هذا النظام لي�ص وا�سحا متاما، وبقدر ما ميكن للعلماء اأن يعملوا، 
فاإن الآليات التي حتمي اأج�سادنا املاأخوذة من ج�سد اأمهاتنا ت�ستمر يف اأداء 

دورها يف العالقات مع امليكروبات يف الأ�سابيع الأوىل خارج الرحم.

وق���دم���ت درا����س���ة ح��دي��ث��ة اأج���راه���ا ب��اح��ث��ون م���ن جامعة 
العملية،  املتحدة، روؤى جديدة حول  اململكة  برمنغهام يف 
املناعية  اخل��الي��ا  من��و  ي��ع��زز  الأم  حليب  اأن  وج���دت  حيث 

املهمة التي ت�ساعد يف اإدارة اللتهاب.
وتقول اأخ�سائية طب الأطفال حديثي الولدة، غريغيلي 
احلليب  ن��وع  ت��اأث��ري  "اإن  برمنغهام:  م��ن جامعة  ت��ول��دي، 
ي�سبق  مل  املناعية،  ال�ستجابة  تطور  على  يتناوله  ال��ذي 
وقبل  احل��ي��اة.  م��ن  الأوىل  القليلة  الأ���س��اب��ي��ع  درا���س��ت��ه يف 
النوع  لهذا  املبكر  والتدخل  البارزة  الأهمية  كانت  بحثنا، 
امل��ح��دد م��ن اخل��الي��ا يف الأط���ف���ال ال��ذي��ن ي��ر���س��ع��ون من 

الثدي غري معروفن".
وتناولت الدرا�سة الوظائف املناعية ل� 38 طفال حديثي 
امل��دة، وجميعهم ول��دوا بعملية قي�سرية.  ال��ولدة مكتمل 
ير�سعون:  كانوا  اإذا  ما  الر�سع من خالل  وج��رى متييز 
مزيجا  اأو  ا�سطناعيا،  لبنا  ير�سعون  اأو  طبيعية  ر�ساعة 
م��ن الث��ن��ن معا، واأخ���ذت عينات م��ن ال��دم وال���رباز عند 

الولدة ومرة اأخرى بعد ثالثة اأ�سابيع.
التنظيمية  ال���ت���ائ���ي���ة  اخل����الي����ا  ب����ن  الخ����ت����الف  وك������ان 
للمجموعتن - نوع من خاليا الدم البي�ساء التي ت�ساعد 
يف احلفاظ على غطاء على ال�ستجابات املناعية - عميقا، 
ح�سريا،  طبيعية  ر���س��اع��ة  ر���س��ع��وا  ال���ذي���ن  اأول���ئ���ك  م���ع 
اأ�سابيع،  ثالثة  مبقدار  اخلاليا  ع��دد  ت�ساعف  ي�سهدون 
مقارنة بالر�سع الذين كانوا يتغذون ب�سكل ح�سري على 

احلليب ال�سطناعي.
عن  اأك��رب  تعبريا  اأي�سا  نف�سها  التائية  اخلاليا  واأظ��ه��رت 
عالمة �سطحية مرتبطة بزيادة الن�ساط القمعي. كما بدا 

اأن ن�ساطها موجه ب�سكل خا�س للعمل �سد ج�سد الأم.
ويوفر حليب الأم للر�سع جمموعة متنوعة من م�سادات 
توفر  منا�سبة  بجرعات  الغذائية  والعنا�سر  امليكروبات 

لنظام املناعة النا�سئ كل ما يحتاجه ملكافحة العدوى.
كل  بعيدة  ذاتها  حد  يف  الطبيعية  الر�ساعة  عملية  ولكن 
البكترييا  فقط  تنقل  ل  فهي  عقيمة،  كونها  ع��ن  البعد 

الدقيقة من جلد الأم، بل تنقل العديد من خالياها.
املواد  باملخاطر، ميكن لوابل  املحفوفة  الأ�سابيع  ويف تلك 
للطفل.  املناعة  ج��ه��از  على  ب�سهولة  يطغى  اأن  الغريبة 
التنظيمية  ال��ت��ائ��ي��ة  اخل���الي���ا  ت��ع��زي��ز  ي��ك��ون  اأن  ومي��ك��ن 
للحماية من خاليا الأم ال�ساردة، هو ال�سيء الوحيد الذي 

يحافظ على �سحة الأطفال.
وت�سري  ه��ذا.  احلليب  ت��اأث��ري  �سبب  متاما  وا�سحا  ولي�س 
درا�سة حديثة اأجريت على الفئران اإىل اأن حلقة التغذية 
الراجعة تعمل، مع تعاون كيميائي حيوي بن الأم والطفل 

ل�سبط العملية.
يتم  اأن  اإىل  �ستحتاج  ال��دق��ي��ق��ة  الآل���ي���ات  ف���اإن  ذل���ك،  وم���ع 

تفكيكها يف الأبحاث امل�ستقبلية.
ومي��ك��ن اأن ت��وف��ر م��الح��ظ��ة ق���ام ب��ه��ا ال��ب��اح��ث��ون يف هذه 
ال��درا���س��ة الأخ����رية دل��ي��ال ع��ل��ى ذل���ك. ول��وح��ظ اأي�����س��ا اأن 
وظيفة  ت��دع��م  ب��اأن��ه��ا  امل��ع��روف��ة  املعينة  الأم���ع���اء  بكترييا 
اجلهاز  يف  وف��رة  اأك��ر  كانت  التنظيمية،  التائية  اخلاليا 
اله�سمي حلديثي الولدة الذين ير�سعون من الثدي، ما 

ي�سري اإىل اأن منوهم املعزز ميكن اأن يكون م�سوؤول.
بعملية  يولدون  الذين  الر�سع  على  الرتكيز  ق��رار  وك��ان 
املناعية  املتغريات  لإب��ق��اء  متعمدا،  ق��رارا  فقط  قي�سرية 

منخف�سة.
ولكن كيفية مقارنة الأطفال املولودين عن طريق املهبل 
اإىل  الدرا�سة، خا�سة بالنظر  اأخرى ملزيد من  هي و�سيلة 

الختالفات يف اكت�ساب البكترييا بن طرق الولدة.
وغالبا ما تكون التغذية ال�سطناعية قرارا مرتددا ولكنه 
عملي، اإما لتقليل التوتر اأو، يف كثري من احلالت، ملجرد 
وجود عدد قليل من اخليارات الأخرى. اإن تكرار الفوائد 
املتاأ�سلة للر�ساعة الطبيعية، اإذا كان ذلك ممكنا بالفعل، 
يعتمد اإىل حد كبري على درا�سات مثل هذه، والتي تقطع 
هذه  ت��اأت��ي  اأن  ميكن  اأي��ن  م��ن  ل�ستك�ساف  طويال  �سوطا 

الفوائد.
ولكن لي�س هناك �سك يف اأنه يف مقارنة مبا�سرة بن طرق 
تغذية الر�سع، فاإن حليب الأم مبا�سرة من الثدي ي�ستمر 
يف اإعطاء الأطفال حديثي الولدة كل ميزة، مع اأقل تكلفة 

على البيئة للتمهيد.وتقول تولدي: "ناأمل اأن توؤدي هذه 
الر�ساعة  م��ع��دلت  زي���ادة  اإىل  القيمة  اجل��دي��دة  ال��روؤي��ة 
من  ي�ستفيدون  الأط��ف��ال  من  املزيد  ن��رى  واأن  الطبيعية 
مزايا تلقي حليب الأم. وعالوة على ذلك، ناأمل بالن�سبة 

ال�سناعي،  احلليب  من  يتغذون  الذين  الأط��ف��ال  لهوؤلء 
ت��رك��ي��ب��ة احلليب  ال��ن��ت��ائ��ج يف حت�����س��ن  ه����ذه  ت�����س��اه��م  اأن 
املناعية". الآل��ي��ات  ه��ذه  ا�ستغالل  اأج��ل  من  ال�سطناعي 

.Allergy ون�سر هذا البحث يف جملة

حليب الأم يعزز منو اخلاليا املناعية املهمة

 ملاذا يتمتع ذوو الر�ساعة الطبيعية 
باأنظمة مناعية �سحية؟

اأظ��ه��ر ال��رم��ان يف ال��ع��دي��د م��ن ال��درا���س��ات نتائج 
الإ�سابة  خماطر  تقليل  على  ال��ق��درة  يف  مبهرة 
باأمرا�س خطرية، ما قد ي�ساعد على زيادة طول 

العمر.
وميثل احلفاظ على ال�سحة اجليدة اأولوية اأكر 
اأزمة  ا�ستمرار  اأي وقت م�سى يف ظل  اأهمية من 
ك��ورون��ا ح���ول ال��ع��امل. ويف ال���واق���ع، مي��ك��ن لهذا 
عملية  ت��اأخ��ري  على  ي�ساعد  اأن  اللذيذ  امل�����س��روب 
من  بالعديد  الإ�سابة  خطر  وتقليل  ال�سيخوخة 

الأمرا�س اخلطرية، وبالتايل اإطالة العمر.
غذاء  باعتباره  الرمان  اإىل  الدعوة  متت  ولطاملا 
ال�سحية  اآث���اره  اإىل  ت�سري  اأدل���ة  م��ع وج��ود  فائقا 

املفيدة يف م�ساعدة ال�سخ�س على اإنقا�س وزنه.
وم��ع ذل��ك، وج��دت العديد م��ن ال��درا���س��ات اأي�سا 
اإبطاء  ي�ساعد يف  قد  ال��رم��ان  اأن  اأدل��ة قوية على 
ج���������������زء م����ن 

طول  زي���ادة  على  ي�ساعد  م��ا  ال�سيخوخة  عملية 
العمر.

ومت اختبار تاأثري ثمار الرمان على تعزيز العمر 
وال�سحة يف ذباب الفاكهة، والذي ك�سف عن نتائج 

مبهرة.
الرمان  ع�����س��ري  اأن  ال���درا����س���ات  اإح����دى  ووج����دت 
 18% بن�سبة  ال��ذب��اب  واإن���اث  ذك��ور  يطيل عمر 

و%8 على التوايل.
ال���ذب���اب يف  اأن  اإىل  اأي�����س��ا  ال���درا����س���ة  وت��و���س��ل��ت 
جمموعة ع�سري الرمان كان ن�سطا بدنيا لفرتة 

طويلة من الوقت.
ي�ساعد  ل  الرمان  ع�سري  اأن  الباحثون  وا�ستنتج 
فقط يف زيادة طول العمر ولكن اأي�سا يزيد من 

القدرة على التحمل البدين.
مبولدات  خاليانا  جميع  ومتتلئ 

ت�سمى  �سغرية  طاقة 

امليتوكوندريا  امليتوكوندريا، ولكن عندما ت�سبح 
اأق���ل ك��ف��اءة، ورمب���ا تكون  ق��دمي��ة، ف��اإن��ه��ا ت�سبح 
القدمية  امليتوكوندريا  تدوير  اإع��ادة  �سامة.ويتم 
اإىل ميتوكوندريا جديدة، وهذا  بوا�سطة اخللية 
هو امليتوفاجي )عملية اإزالة تلف امليتوكوندريا(.

ومع تقدم العمر، يتباطاأ تقدم اإعادة التدوير ما 
قد يوؤدي اإىل �سعف الع�سالت. واكت�سف العلماء 
 urolithin اأن الرمان يحتوي على مادة ت�سمى
املعروف  والوحيد  الأول  املركب  هو  وه��ذا   .A

الذي ميكنه اإعادة اإن�ساء امليتوكوندريا.
اإن حقيقة  "اإك�سربي�س" الربيطاين  وقال موقع 
العظمي  الهيكل  ع�سالت  اأن  احلياة  حقائق  من 
ت���ب���داأ يف ف���ق���دان ال���ق���وة وال��ك��ت��ل��ة مب���ج���رد بلوغ 
املوقع  اخل��م�����س��ن.واأ���س��اف  ���س��ن  ال�سخ�س 
اأظهرت  حديثة  �سريرية  جتربة  اأن 
urolithin A، وهو مركب  اأن 
احليوية  اجل���زي���ئ���ات  م���ن  م�����س��ت��ق 
الرمان،  مثل  الفاكهة  يف  امل��وج��ودة 
عن  العملية  ه��ذه  يبطئ  اأن  ميكن 
طريق حت�سن اأداء امليتوكوندريا، 
اخلاليا.وتابع:  ق���وة  م���راك���ز 
ي�ساعد  اأن  مي��ك��ن  "لذلك، 
وهو   ،Urolithin A
احليوية  للجزيئات  م�ستقلب 
والفواكه  ال��رم��ان  امل��وج��ودة يف 
عمليات  اإب����ط����اء  يف  الأخ���������رى، 

ال�سيخوخة".
وتبن اأي�سا اأن �سرب ع�سري الرمان 
ي�����وف�����ر ح����م����اي����ة �����س����د اأك������ر 
تهدد  ال��ت��ي  الأم����را�����س 
احلياة يف العامل، حيث 
ثبت اأن الع�سري يوفر 
احلماية من ال�سرطان 

واأمرا�س القلب.

من املرجح اأن يوؤثر مر�س الكبد الدهني على 
الأ���س��خ��ا���س امل�����س��اب��ن ب���داء ال�����س��ك��ري وارتفاع 

الكولي�سرتول و/اأو ارتفاع �سغط الدم.
وميكن اأن توؤدي زيادة الدهون يف الكبد، خا�سة 
ب��امل��ائ��ة من  م��ن خم�سة  ب��اأك��ر  ت�ساهم  ع��ن��دم��ا 

وزنه، اإىل الإ�سابة بال�سرطان.
للمرء  رئي�سية ميكن  تدابري  ذل��ك، هناك  ومع 
ال�سيئة  النتيجة  هذه  مثل  من  للحد  تنفيذها 

للحالة.
واأو�سحت عيادة "كليفالند" اأن معظم امل�سابن 
اأعرا�س.  لديهم  لي�س  الدهني  الكبد  مبر�س 
الكبد  تليف  اإىل  املر�س  يتطور  عندما  وفقط 

)اأي تندب(،
 ميكن اأن ت�سبح احلالة وا�سحة.

العن  بيا�س  ا�سفرار  يعد  املثال،  �سبيل  وعلى 
على  عالمة  ال��ريق��ان(،  با�سم  اأي�سا  )امل��ع��روف 
الريقان  وي��وؤث��ر  الدهني.  الكبد  مر�س  تطور 
اأي�����س��ا ع��ل��ى ل����ون اجل���ل���د، م���ا مي��ن��ح��ه م�سحة 

�سفراء.
اأمل يف  اإىل  اأي�سا  ي��وؤدي تندب الكبد  اأن  وميكن 
البطن، اأو ال�سعور بالمتالء يف اجلانب الأمين 

العلوي من البطن.
احلالة من  بهذه  امل�ساب  ال�سخ�س  يعاين  وقد 
الغثيان اأو فقدان ال�سهية اأو فقدان الوزن. وقد 
وال�ساقن،  البطن  ت���ورم  عند  ال��وذم��ة  حت��دث 
بالإ�سافة اإىل التعب ال�سديد والرتباك الذهني 

اأو ال�سعف.
م�سوؤول  اجل�سم  يف  ع�سو  ب��اأن��ه  الكبد  ��ع��رف  ويحُ
اله�سم.  على  ت�ساعد  التي  ال�سفراء  اإنتاج  عن 
الربوتينات  ي�سنع  ف��اإن��ه  ذل���ك،  ع��ل��ى  وع����الوة 
العنا�سر  وي��ح��ول  احل��دي��د،  وي��خ��زن  للج�سم، 

الغذائية اإىل طاقة.
وي�ساعد الكبد اأي�سا على اإنتاج مواد تخر الدم 
اأن تزيل  ال��الزم��ة للتئام اجل��روح - وميكن   -

ال�سموم من اجل�سم.
ويعاين ما ي�سل اإىل %30 من مر�سى الكبد 
الدهني من تفاقم احلالة على ثالث مراحل: 
الكبد،  اأول، حيث يتورم  الدهني  الكبد  التهاب 
اأن�سجته - املعروفة با�سم  اإت��الف  اإىل  ي��وؤدي  ما 
يت�سكل  ثانيا،  والتليف  الدهني.  الكبد  التهاب 
والتليف  ال��ك��ب��د.  يتلف  حيث  ال��ن��دب��ي  الن�سيج 
الوا�سع يف  والتندب  التلف  ثالثا، يحل  الكبدي 

الكبد حمل الأن�سجة ال�سليمة.
الكبد  مر�س  فيه  ي�سل  ال��ذي  الوقت  وبحلول 
غري  الع�سو  ي�سبح  الكبد،  تليف  اإىل  الدهني 
قادر على العمل على النحو الأمثل. ويف نهاية 
املطاف، ميكن لتليف الكبد اأن مينع الع�سو من 

يوؤدي  اأن  ه��ذا ميكن  واجباته؛  ب��اأي من  القيام 
اإىل ف�سل الكبد و�سرطان الكبد.

منط  تعديالت  اأن  "كليفالند"  عيادة  وذك��رت 
الدهني  الكبد  مر�س  تعك�س  اأن  ميكن  احلياة 
)والوقاية(  ال��ع��الج  وي�سمل  ح��دوث��ه.  ومت��ن��ع 
تدريجيا  ال���وزن  وف��ق��دان  الكحول،  �سرب  ع��دم 
ال�����وزن، وممار�سة  زي����ادة  م��ن  ت��ع��اين  ك��ن��ت  اإذا 
اأي  بتناول  اأي�سا  ويو�سى  بانتظام.  الريا�سة 
ال�سكري  مر�س  على  لل�سيطرة  مو�سوف  دواء 

والكولي�سرتول والدهون الثالثية.
القدرة  ل��دي��ه  ال��ك��ب��د  اأن  للده�سة  امل��ث��ري  وم���ن 
على اإ�سالح نف�سه، لذا فاإن تقليل دهون الكبد 

واللتهابات اأمر ممكن.

درا�سات تك�سف فوائد ع�سري 
الرمان املنقذة للحياة

لون يف العينني قد يدل على الإ�سابة 
مبر�س اأعرا�سه غري وا�سحة!
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مليار درهم فائ�س احل�ساب التجاري للدولة   136.5
مع العامل العربي خالل الـ 9 اأ�سهر الأوىل من 2020

•• اأبوظبي-وام:

قفز الفائ�س يف احل�ساب التجاري لالإمارات مع دول العامل العربي “جمل�س 
 136.5 اإىل  الأخرى”  العربية  وال��دول  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون 
مليار درهم خالل الأ�سهر الت�سعة الأوىل من العام 2020 ح�سبما اأظهرت 
والح�ساء  للتناف�سية  الحت��ادي  املركز  عن  ال�سادرة  الح�سائيات  اأح��دث 

التي تر�سد حركة التبادل التجاري للدولة مع جميع دول العامل .
الدول  م��ع  للدولة  التجاري  احل�ساب  فائ�س  يف  الكبرية  القفزة  وج���اءت 
العربية جمتمعة خالل الفرتة من يناير وحتى نهاية �سهر �سبتمرب من 
يف  للتجارة  رئي�سية  كبوابة  الإم����ارات  ري���ادة  جم��ددا  لتوؤكد  املا�سي  ال��ع��ام 

املنطقة وهو ما يعزز من مكانتها كالعب حموري يف التجارة الدولية .
جتارة  “ ت�سمل  ال��دول��ة  ����س���ادرات  قيمة  اإج��م��ايل  ب��ل��غ  ف��ق��د   .. وتف�سيال 
ال�سادرات واإعادة الت�سدير” اإىل دول جمل�س التعاون اخلليجي 121.1 
مليار درهم خالل الأ�سهر الت�سعة الأوىل من العام 2020 .. فيما و�سلت 
قيمة وارداتها من هذه الدول اإىل 32.6 مليار درهم تقريبا .. مما يعني 

حتقيق فائ�س يف احل�ساب التجاري بقيمة 88.5 مليار درهم.
وكانت ال�سعودية ت�سدرت املركز الأول عربيا والثاين على م�ستوى العامل 
يف التبادل التجاري مع دولة الإمارات وبقيمة جتاوزت 90.8 مليار درهم 

. خالل الأ�سهر الت�سعة الأوىل من العام 2020 
وعلى م�ستوى جتارة الدولة مع بقية الدول العربية الأخ��رى .. فقد بلغ 
 .. دره��م  ميار   74.722 نحو  ال���دول  ه��ذه  اإىل  �سادراتها  قيمة  اإج��م��ايل 
فيما و�سلت قيمة وارداتها اإىل 26.731 مليار درهم .. مما يعني حتقيق 
فائ�س ل�سالح الإمارات بقيمة 48.036 مليار درهم تقريبا خالل الأ�سهر 

الت�سعة الأوىل من 2020.

تريليون درهم اإجمايل اأ�سول بنكي اأبوظبي   1.62
الأول والإمارات دبي الوطني خالل 2020

•• اأبوظبي-وام:

اأظهرت البيانات املالية لبنكي اأبوظبي الأول والمارات دبي الوطني ارتفاع 
اإجمايل اأ�سولهما اإىل نحو 1.62 تريليون درهم خالل العام 2020 بنمو 

ن�سبته %2.3 مقارنة مع اجمايل الأ�سول يف العام 2019.
وتوزعت الأ�سول بواقع 919 مليار درهم لبنك اأبوظبي الأول خالل العام 
2020 فيما و�سلت قيمة اأ�سول بنك المارات دبي الوطني 698 مليار 
درهم  تريليون   1.005 البنكن نحو  الودائع لدى  اإجمايل  وبلغ   . درهم 
مع نهاية العام 2020 فيما و�سل اإجمايل ر�سيد القرو�س املقدمة 831 
مليار درهم خالل الفرتة ذاتها . وعلى م�ستوى الأرباح فقد بلغ �سايف اأرباح 
البنكن نحو 17.5 مليار درهم وفقا للبيانات املالية ال�سادرة عنهما مع 
على  باملحافظة  البنكن  ا�ستمرار  على  موؤ�سر  ويف   .  2020 العام  نهاية 
الأرباح  اإجمايل  بلغ  فقد  امل�ساهمن  على  العوائد  توزيع  يف  ثابته  �سيا�سة 
نحو  املا�سي  العام  اأرب��اح  عن  امل�ساهمن  على  بتوزيعها  التو�سية  مت  التي 
10.6 مليار درهم . واأو�سى جمل�س اإدارة بنك اأبوظبي الأول بتوزيع ن�سبة 
8.08 مليار  امل�ساهمن وه��و ما يعني توزيع  امل��ال على  راأ���س  %74 من 
درهم عن العام املا�سي، فيما اأو�سى نظريه يف بنك الإم��ارات دبي الوطني 
بتوزيع %40 من راأ�س املال وبقيمة 2.53 مليار درهم تقريبا . ي�سار اإىل 
اأن البيانات املالية التي �سدرت عن البنكن اأظهرتا العديد من املوؤ�سرات 
2020 وذلك رغم حالة التباطوؤ  اأداء القطاع خالل العام  الإيجابية عن 
التي �سهدتها القطاعات القت�سادية واملالية الأخرى على م�ستوى العامل 

نتيجة جائحة كورونا.

كهرباء ال�سارقة تنفذ 3 خطوط ا�سرتاتيجية 
لنقل املياه بتكلفة 121,920 مليون درهم

•• ال�شارقة-وام:

تطويرية  م�سروعات   3 تنفيذ  ع��ن  ال�سارقة  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  ك�سفت 
ا�سرتاتيجية يف جمال خطوط نقل املياه وزيادة طاقتها ال�ستيعابية بتكلفة 
م�سروع  تنفيذ  امل�سروعات  ت�سمل  و  دره��م.  مليون   121،920 اإىل  ت�سل 
اإجمايل  بطول  البديع  منطقة  اإىل  حمده  منطقة  من  مياه  خط  متديد 
امل�سروع  يف  الإجن���از  ن�سبة  بلغت  حيث  ملم   800 وقطر  م��رت   55000
91 يف املائة اإ�سافة اإىل تنفيذ خط املياه الرئي�سي من منطقة النهدة اإىل 
منطقة ال�سناعية 4 بقطر 800 ملم و بطول  5335 مرتا و قد بلغت 
املياه من  العمل يف م�سروع خط نقل  ب��داأ  امل��ائ��ة. كما  7 يف  الإجن���از  ن�سبة 
وبداأ  12300 مرت  ط��ول  و  ملم   600 بقطر  ال��ع��زرة  اإىل   1 الرحمانية 

توريد الأنابيب اإىل املوقع.
ال�سارقة  وغ��از  ومياه  كهرباء  هيئة  رئي�س  ال�سويدي  �سعيد  �سعادة  ق��ال  و 
املائي  التدفق  املياه ورفع كميات  نقل  �سبكات  اإىل تدعيم  ت�سعى  الهيئة  اإن 
لتلبية النمو املت�سارع على املياه يف خمتلف مناطق ال�سارقة وو�سعت الهيئة 
ال�سبكات من خالل تنفيذ تو�سعات  املياه وتطوير  ا�سرتاتيجية ل�ستدامة 
جمالت  يف  ال�ساملة  التنمية  م�سرية  ملواكبة  طموحة  تطويرية  وم�ساريع 
البنى التحتية والطفرة الن�سائية والقت�سادية واحل�سارية الكبرية التي 
�سلطان بن  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  ال�سارقة يقيادة �ساحب  اإمارة  ت�سهدها 

حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة.
اخلطوط  اأن  امل��ي��اه  اإدارة  م��دي��ر  امل��ال  ع�سام  املهند�س  اأو���س��ح  جانبه  م��ن 
خاللها  ويتم  املوا�سفات  اأف�سل  وف��ق  تتم  الهيئة  تنفذها  التي  اجل��دي��دة 
ليتنا�سب  املعزول  �ستيل  الكاربون  م��ادة  من  م�سنوعة  متديدات  ا�ستخدام 
مع املتطلبات ال�سحية وتعترب اأكر الأنابيب امل�ستخدمة قوة و �سالبة و 
حتمال لل�سغوط  واأقل عر�سة للتلف اأو الك�سر يف جمال نقل املياه ما يعزز 
وي�سمن تنوع م�سادر املياه يف مدينة ال�سارقة ل�سمان ا�ستمرارية اخلدمة 
و منع اأي انقطاع اأو �سعف يف تدفق املياه. واأ�سار اإىل اأن م�سروع خط املياه 
من منطقة /حمده/ اإىل منطقة /البديع/ �سيعزز وي�سمن تنوع م�سادر 
امل�سروع  تق�سيم  اخلدمة ومت  ا�ستمرارية  ل�سمان  ال�سارقة  املياه يف مدينة 
اإيل ثالث مراحل ل�سرعة الإجناز بحيث يجري العمل فيها يف وقت واحد 
وبتكلفة اإجمالية قدرها 96 مليون درهم غري �ساملة لقيمة املواد وقد بلغ 

متو�سط ن�سبة الإجناز للمراحل الثالثة حوايل 91 باملائة.

امل�سرف املركزي يبداأ باتخاذ الإجراءات التنفيذية ل�ستكمال دمج هيئة التاأمني

من�سور بن زايد: دمج التاأمني مع املركزي جزء من مبادرة
 لي�سبح اأحد اأف�سل 10 م�سارف مركزية على م�ستوى العامل

•• اأبوظبي-وام:

اأع��ل��ن م�����س��رف الإم������ارات امل���رك���زي ال��ب��دء يف اتخاذ 
ت�ستهدف  ال��ت��ي  التنفيذية  الإج�����راءات  م��ن  العديد 
ا�ستكمال عملية توليه م�سوؤولية الإ�سراف والتنظيم 
بقانون  للمر�سوم  تنفيذاً  وذل��ك  التاأمن  قطاع  على 
احتادي رقم 25 ل�سنة 2020 الذي تقرر مبوجبه 

دمج هيئة التاأمن مع امل�سرف املركزي.
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  واأك��د 
رئي�س  الرئا�سة  �سوؤون  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات  م�����س��رف  اإدارة  جمل�س 
اتخاذ  على  حري�سة  الر�سيدة  القيادة  اأن  امل��رك��زي، 
املوؤ�س�سات  اأداء وموؤ�سرات  املنا�سبة لتطوير  القرارات 
النتائج  ل��ت��ح��ق��ي��ق  اجل���ه���ود  وت���وح���ي���د  الحت�����ادي�����ة، 
اأن  خ�����س��و���س��اً  ث��اق��ب��ة،  ا�ست�سرافية  ب��ن��ظ��رة  امل��رج��وة 
اأ�سا�سية لقت�ساد دولة  امل�سريف ميّثل ركيزة  القطاع 

الإمارات.
واأ�ساف �سموه اأن قرار دمج هيئة التاأمن مع امل�سرف 
امل���رك���زي ج����زء م���ن م���ب���ادرة اأك����رب ت��ه��دف لتحويل 
م�سارف   10 اأف�����س��ل  اأح����د  اإىل  امل���رك���زي  امل�����س��رف 

ال�ستقرار  يحقق  مبا  العامل  م�ستوى  على  مركزية 
املايل للدولة. واأعرب �سموه عن ثقته بقدرة امل�سرف 
امل���رك���زي يف حت��ق��ي��ق ج��م��ي��ع امل��ه��ام امل��وك��ل��ة اإل��ي��ه مبا 
املرخ�سة ومبا  للموؤ�س�سات  والتنظيم  الإ�سراف  فيها 
ي�سمن حماية امل�ستهلك وحتقيق ال�ستقرار املايل يف 

قطاع التاأمن.
حمافظ  �سعيد  عبداحلميد  معايل  ق��ال  جانبه  من 
“ اإن   : امل��رك��زي  املتحدة  العربية  الإم���ارات  م�سرف 
ي�سمن  اأن  �ساأنه  من  اأو���س��ع،  مبهام  امل�سرف  تكليف 
والتنظيم  الإ�سراف  عالية يف جمال  تطبيق معايري 
ومنها  لأنظمتنا  تخ�سع  التي  القطاعات  كافة  على 
ال�سرافة  و���س��رك��ات  وال��ت��اأم��ن  امل�سرفية  اخل��دم��ات 

ومزودو خدمات الدفع«.
تاأمن  قطاع  بناء  يف  “ روؤيتنا   : ب��اأن  معاليه  واأف���اد 
مزدهر يحمي م�سالح حملة وثائق التاأمن ويخ�سع 
ويت�سم مبكانة  والتنظيم،  الإ���س��راف  ك��اف من  لقدر 
�سوق  يف  للم�ساركن  م��الئ��م��ة  واإدارة  ق��وي��ة  م��ال��ي��ة 
التاأمن، مع اتباع اأعلى املعايري الرائدة يف �سلوكيات 
تلبية  من  التاأمن  قطاع  �سيتمكن  وبذلك  ال�سوق، 
ومنوه  بتنوعه  يتميّز  ال���ذي  اق��ت�����س��ادن��ا  اح��ت��ي��اج��ات 

املتوا�سل«.
وكان املر�سوم الحتادي الذي �سدر بهذا اخل�سو�س 
يف وق���ت ���س��اب��ق ن�����س ع��ل��ى ت���ويل م�����س��رف الإم�����ارات 
والرتخي�س  وال��ت��ن��ظ��ي��م  الإ�����س����راف  م��ه��ام  امل���رك���زي 
بتوفري  �سيقوم  ح��ي��ث  ال���دول���ة،  يف  ال��ت��اأم��ن  ل��ق��ط��اع 
ي�سمن  نحو  وعلى  القطاع  لتطوير  املنا�سبة  البيئة 

ال�ستقرار املايل وت�سجيع املناف�سة ودعم التوطن.
الحتادي  للمر�سوم  وفقاً  املركزي  امل�سرف  و�سيلتزم 
و�سمان  ال��ت��اأم��ن  ل�سركات  امل��ال��ي��ة  امل���الءة  مب��راق��ب��ة 
حقوق  وحماية  املهنة  اأخ��الق��ي��ات  مبعايري  تقيدها 
املركزي عمل يف وقت  امل�سرف  وك��ان  املوؤمن عليهم. 
���س��اب��ق ع��ل��ى ت�سكيل جل���ان ع���دة وف���رق ع��م��ل لإمتام 
حمافظ  برئا�سة  وذل��ك  ال��ت��اأم��ن  هيئة  دم��ج  عملية 

امل�سرف املركزي.
هيئة  دم��ج  عملية  بعد  امل��رك��زي  امل�سرف  و�سيتمكن 
واملعايري  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل  تطبيق  م��ن  ال��ت��اأم��ن 
الهيئات  م��ع  بالتعاون  وذل��ك  القطاع  على  الدولية 
ال��دول��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة، ك��م��ا ���س��ي��وا���س��ل امل�����س��رف املركزي 
ج��دي��دة يف  تقنيات  لتطوير  ال����الزم  ال��دع��م  ت��ق��دمي 
جميع جمالت القطاع املايل يف الدولة، وذلك كجزء 

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا املالية  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه يف جم���ال  م��ن 
التاأمن  تكنولوجيا  ذل��ك  يف  مب��ا   ،»FinTech«
»InsurTech« وهي مبادرات تهدف يف جمملها 
اإىل بناء قطاع تاأمن اأكر تناف�سية وابتكاراً، عالوة 
دولة  يف  امل��ايل  ال�سمول  حت�سن  يف  م�ساهمتها  على 
�سيوا�سل  امل��رك��زي  امل�سرف  اأن  اإىل  ي�سار  الإم����ارات. 
والأنظمة  وال��ت��ع��ام��ي��م  وال��ل��وائ��ح  ال���ق���رارات  تطبيق 
املوؤ�س�سات  جل��م��ي��ع  ال���ت���اأم���ن  ه��ي��ئ��ة  م���ن  ال�������س���ادرة 
القانون الحتادي  املرخ�سة وفقاً لأحكام  والأن�سطة 
رقم 6 ل�سنة 2007 اإىل حن �سدور تلك التي حتل 

حملها من امل�سرف املركزي.

الحتادية لل�سرائب: 332.39 األف م�سجل ل�سريبة القيمة امل�سافة بنهاية 2020

خالد الب�ستاين: ارتفاع ن�سب المتثال بزيادة الوعي ال�سريبي لدى قطاعات الأعمال 
التعامل مع ن�سف مليون ا�ستف�سار هاتفي ونحو ربع مليون ا�ستف�سار اإلكرتوين 

•• اأبوظبي-وام: 

خالل  لل�سرائب  الحتادية  الهيئة  حققت 
عام 2020 معدلت اأداء متزايدة ووا�سلت 
جميع  يف  ال��ت��ط��وي��ري��ة  م�����س��اري��ع��ه��ا  تنفيذ 

جمالت عملها وفقاً خلططها امل�ستهدفة.
مدير  الب�ستاين  علي  خ��ال��د  ���س��ع��ادة  واأك���د 
�سنوات   3 م����رور  مبنا�سبة   ������� ال��ه��ي��ئ��ة  ع���ام 
اأن   ��� امل�سافة  القيمة  �سريبة  تطبيق  على 
التوايل  على  الثالث  للعام  وا�سلت  الهيئة 
وعززت  م��ت�����س��اع��دة  اأداء  م��ع��دلت  حتقيق 
جهودها لإدارة وحت�سيل وتنفيذ ال�سرائب 
تتميز  واآل�����ي�����ات  ب������اإج������راءات  الحت�����ادي�����ة 
ب��ال�����س��ال���س��ة وال�����س��ف��اف��ي��ة وال���و����س���وح، عرب 
اأنظمتها الإلكرتونية احلديثة، م�سريا اإىل 
ارتفاع ن�سب التزام اخلا�سعن لل�سريبة يف 
الأعمال،  قطاعات  ل��دى  الوعي  زي��ادة  ظل 

و�سهولة ومرونة الإجراءات.
خالل  ال��ه��ي��ئ��ة  “حافظت  ���س��ع��ادت��ه:  وق���ال 
متزايدة،  نتائج  حتقيق  على   2020 ع��ام 
اأن عدد  الأول���ي���ة  الإح�������س���اءات  واأظ���ه���رت 
ارتفع  امل�سافة  القيمة  ل�سريبة  امل�سجلن 
الأعمال  من  م�سجل  األ��ف   332.39 اإىل 
مقابل  واأع�سائها،  ال�سريبية  واملجموعات 
 ،2019 بنهاية  م�سجل  األ��ف   312 نحو 
و296 األف م�سجل بنهاية 2018 “العام 

الأول لتطبيق �سريبة القيمة امل�سافة«.
قاعدة  اأن  ك�سفت  الإح�������س���اءات  اأن  واأك����د 
امل��ت��ع��ام��ل��ن وال�������س���رك���اء امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن من 
الأنظمة ال�سريبية �سهدت تو�سعاً م�سطرداً، 

فارتفع عدد الوكالء ال�سريبين املعتمدين 
 355 393 وكياًل مقابل  اإىل  الهيئة  من 
وكياًل  و176   ،2019 ب��ن��ه��اي��ة  وك���ي���اًل 
بنهاية عام 2018.. و ارتفع عدد �سركات 
 868 اإىل  الهيئة  من  املعتمدة  التخلي�س 
122 �سركة معتمدة بنهاية  �سركة مقابل 
2018، يف حن ارتفع عدد مزودي اأنظمة 
 76 اإىل  املعتمدين  ال�سريبية  املحا�سبة 

مزوداً مقابل 12 مزوداً بنهاية 2018«.
الحتادية  الهيئة  ع��ام  مدير  �سعادة  وق��ال 
ال�ساملة  ال�سريعة  “الإجراءات  لل�سرائب: 
املحاور  جميع  على  ال��دول��ة  اتخذتها  التي 
لها  ك��ان  “كوفيد-19”  جائحة  ملواجهة 
الأعمال  ق��ط��اع��ات  م�����س��ان��دة  ب��ال��غ يف  اأث����ر 
اجلائحة  ت��اأث��ري  فكان  ال�سرائب،  وداف��ع��ي 

على دافعي ال�سرائب حمدوداً«.
تاأ�سي�سها  منذ  حر�ست  الهيئة  اأن  اأك���د  و 
وتقدمي  رقمية متطورة،  بنية  توفري  على 
����ع����د م����ن خالل  ج���م���ي���ع خ���دم���ات���ه���ا ع����ن بحُ
ن��ظ��ام��ه��ا الإل�����ك�����رتوين ب���ال���ك���ام���ل، ال����ذي 
لت�سهيل  حديثة  اإلكرتونية  خدمات  يوفر 
ع��م��ل��ي��ات ال��ت�����س��ج��ي��ل وت���ق���دمي الإق�������رارات 
و����س���داد ال�����س��رائ��ب وا����س���رتداده���ا م��ا يتيح 
ب��خ��ط��وات تتميز  الإج�����راءات  اإمت���ام جميع 
بال�سهولة وال�سرعة دون التعامل ال�سخ�سي 
اإج����راءات  ت��ع��زي��ز  ي�سهم يف  م��ا  ال��ورق��ي  اأو 
التباعد اجل�سدي، واملحافظة على ال�سحة 

العامة التي تعد يف مقدمة الأولويات.
عام  خ����الل  ال��ه��ي��ئ��ة  “قدمت   : اأ����س���اف  و 
و  ل����دع����م  م���ت���ن���وع���ة  ت�������س���ه���ي���الت   2020

ال�سريبي  ب��ال��ن��ظ��ام  امل�����س��ج��ل��ن  م�����س��ان��دة 
و�سمان  ال�سريبية  بالتزاماتهم  ل��ل��وف��اء 
ا���س��ت��م��راري��ة الأع���م���ال يف ظ��ل الإج������راءات 
الإحرتازية التي قامت بها الدولة للوقاية 
هذه  و�سملت  /كوفيد-19/..  انت�سار  من 
ال�سريبية  ال���ف���رتة  مت��دي��د  ال��ت�����س��ه��ي��الت 
املا�سي  م��ار���س  م��ن  الأول  يف  ب����داأت  ال��ت��ي 
لت�سمل  النتقائية  لل�سريبة  للم�سجلن 
وحتديد   ،2020 واأب��ري��ل  م��ار���س  �سهري 
اإقرارات  لت�سليم  اأق�سى  كحد  بديل  تاريخ 
ال�سريبة  و�سداد  امل�سافة  القيمة  �سريبة 
التي  ال�سريبية  ال��ف��رتات  ع��ن  امل�ستحقة 
تزامنت مع برنامج التعقيم الوطني، فيما 
على  ال�سفر  بن�سبة  ال�سريبة  تطبيق  مت 
للوقاية  امل�ستخدمة  الطبية  املعدات  بع�س 

ال�سخ�سية والأقنعة وغريها«.
اأمن  ���س��م��ان  ع��ل��ى  عملت  الهيئة  اإن  وق���ال 
و���س��الم��ة امل��وظ��ف��ن وامل��ت��ع��ام��ل��ن، فطبقت 
نظام العمل عن بحُعد ملوظفيها اعتماداً على 
التباعد  على  للمحافظة  التقنيات،  اأح��دث 
اجل�سدي واللتزام بالإجراءات الحرتازية، 
مع  امل�ستمر  ال��ت��ف��اع��ل  ع��ل��ى  ح��ر���س��ت  فيما 
املعنين بالنظام ال�سريبي بتنظيم الندوات 
�سركائها  مع  والجتماعات  العمل  وور���س 
يف ال��ق��ط��اع��ن احل��ك��وم��ي واخل���ا����س عرب 
بهدف  تقنيات “الت�سال املرئي عن بحُعد”، 
وت�سليط  ال�سريبي  ال��وع��ي  م�ستوى  رف��ع 
ال�سوء على كيفية جتنب الأخطاء ال�سائعة 
النظام  تطبيق  ب��داي��ة  يف  ر�سدها  مت  التي 

ال�سريبي.

العام  خ���الل  ع��ق��دت  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  اإىل  ون���وه 
املا�سي 221 فعالية عرب تقنيات “الت�سال 
املرئي عن بحُعد” ا�ستفاد منها عدد كبري من 
ممثلي قطاعات الأعمال واملعنين بالنظام 
ملمثلي  ل��ق��اءات   7 تنظيم  ف��ت��م  ال�سريبي 
ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة �سمن حملة 
اجتماعات  و206  ال�سريبية”،  “العيادة 
و4  الكربى،  ال�سركات  بقطاع  املعنين  مع 
با�سرتداد  املعنين  للمواطنن  عمل  ور���س 
ال�سريبة التي �سددوها عن بناء م�ساكنهم 
امل�سيدة حديثاً، بالإ�سافة اإىل ور�ستي عمل 
وور�ستي  املعتمدين،  ال�سريبين  للوكالء 
�سركات  ممثلي  م��ن   40 م��ن  لأك���ر  عمل 

التخلي�س املعتمدة.. 
وب��ل��غ ع���دد ال���س��ت��ف�����س��ارات ال��ه��ات��ف��ي��ة التي 
ال�سنوات  خ����الل  ال��ه��ي��ئ��ة  ع��ل��ي��ه��ا  اأج����اب����ت 
ا�ستف�سار  األ���ف   554.4 املا�سية  ال��ث��الث 
متت  فيما  ال�سريبي،  النظام  حول  هاتفي 
ا���س��ت��ف�����س��ار عرب  األ����ف   235.37 م��ع��اجل��ة 

الربيد الإلكرتوين.
“تنفيذاً  ال��ب�����س��ت��اين:  ���س��ع��ادة خ��ال��د  ق���ال  و 
كل  بتقدمي  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  لتوجيهات 

ال�سكني  ال�ستقرار  لتحقيق  الدعم  اأ�سكال 
اإط���الق   2020 ���س��ه��د ع���ام  ل��ل��م��واط��ن��ن، 
الهيئة ملن�سة اإلكرتونية جديدة مبزيٍد من 
ل�سريبة  املواطنن  ل�سرتداد  الت�سهيالت 
عن  قبلهم  م��ن  املدفوعة  امل�سافة  القيمة 
بناء م�ساكنهم اجلديدة عرب موقع الهيئة 

الإلكرتونيزز
املطلوبة  ال���وث���ائ���ق  ع����دد  ت��خ��ف��ي�����س  ومت   
اإطار  يف  وذل���ك  ال����س���رتداد،  طلب  لتقدمي 
تقدمي  اإىل  ال��ه��ادف��ة  الهيئة  ا�سرتاتيجية 
اأف�سل اخلدمات يف �سوء املراجعة امل�ستمرة 
ل��ت��ح��ق��ي��ق اأف�������س���ل م�����س��ت��وي��ات ال���ك���ف���اءة يف 

الأداء«. 
الحتادية  ال��ه��ي��ئ��ة  اإح�������س���اءات  اأظ���ه���رت  و 
لطلبات  الإج���م���ايل  ال��ع��دد  اأن  ل��ل�����س��رائ��ب 
ا�سرتداد ال�سريبة املتكبدة عن بناء م�ساكن 
طلباً   4835 اإىل  ارتفع  ال��دول��ة  مواطني 
اإجمالية  بقيمة   ،2020 بنهاية  م��ن��ج��زاً 
مقابل  دره�����م  م��ل��ي��ون   336.44 ب��ل��غ��ت 
بقيمة   2019 ع��ام  بنهاية  طلباً   1496
بنمو  دره����م،  م��ل��ي��ون   87 بلغت  اإج��م��ال��ي��ة 
%223.2 يف  �سنوي قيا�سي بلغت ن�سبته 
يف  و286.71%  املعتمدة  الطلبات  ع��دد 

قيمة ال�سريبة امل�سرتدة.
خالل  اأط��ل��ق��ت  الهيئة  اأن  ���س��ع��ادت��ه  ذك���ر  و 
اخلدمات  من  العديد  كذلك   2020 ع��ام 
اإ�سدار  ك��خ��دم��ات  اجل����دي����دة،  والأن���ظ���م���ة 
والأن�سطة  ال�����س��ري��ب��ي  امل���وط���ن  ���س��ه��ادت��ي 
الإلكرتوين  امل��وق��ع  ال��ت��ج��اري��ة م��ن خ���الل 
للهيئة مما يتيح للمقيمن يف الدولة من 
���س��رك��ات واأف����راد ال���س��ت��ف��ادة م��ن اتفاقيات 
تربمها  ال��ت��ي  ال�����س��ري��ب��ي  الزدواج  جت��ن��ب 
ال���دول���ة م���ع ال������دول الأخ������رى وا����س���رتداد 
على  امل��ف��رو���س��ة  امل�����س��اف��ة  القيمة  �سريبة 
الأعمال الإماراتية يف خمتلف دول العامل 

يف حال كانوا م�سجلن لدى الهيئة.

  336.44 مليون درهم قيمة 4835 طلب ا�سرتداد مبالغ
 �سريبية مت ردها ملواطني الدولة عن بناء م�ساكنهم اجلديدة

تقديرًا جلهوده يف تقدمي جتربة �سفر اآمنة للم�سافرين 

مطار ال�سارقة اأول مطار يف الإمارات يح�سل على �سهادة العتماد ال�سحي للمطارات
•• ال�شارقة-الفجر:

حقق مطار ال�سارقة اإجنازاً عاملياً جديداً 
ال�سحي  العتماد  �سهادة  على  بح�سوله 
جمل�س  قبل  من   )AHA( للمطارات 
امل���ط���ارات ال����دويل ك����اأول م��ط��ار يف دولة 
العتماد  ه���ذا  ع��ل��ى  ي��ح�����س��ل  الإم�������ارات 
ال�سرق  م�ستوى  على  ال�سابع  و  ال��دويل، 
الأو����س���ط، وي��ع��زز ه���ذا الإجن�����از حتقيق 
تقدمي  يف  ال�������س���ارق���ة  م���ط���ار  ت���وج���ه���ات 
اأعقاب  اآمنة للم�سافرين يف  جتربة �سفر 
الظروف ال�ستثنائية مبا يخ�س فريو�س 
وذلك  كورونا امل�ستجد “كوفيد –19”، 
م��ن خ���الل ال��ت��زام��ه ب��ك��اف��ة الإج������راءات 
مع  ت��ت��واف��ق  ال��ت��ي  ال�سحية  وال��ت��داب��ري 
من  ال���دويل  امل��ط��ارات  جمل�س  تو�سيات 
لتحقيق  ال�سركاء  ج��ه��ود  تظافر  خ��الل 

الريادة يف تقدمي اخلدمات.
���س��ه��ادة العتماد  وج����اء احل�����س��ول ع��ل��ى 
ال�سحية  التدابري  تقييم  بعد  الدولية 
ومدى  امل��ط��ار  عمليات  على  وتطبيقها 
املطارات  جمل�س  تو�سيات  م��ع  توافقها 
التقييم  عملية  �سملت  ح��ي��ث  ال�����دويل، 
وال�سالمة  ال�سحة  تدابري  كافة  تطبيق 
مرافقه،  جميع  يف  امل��ط��ار  اتخذها  التي 
اإىل  الو�سول  مناطق  على  الرتكيز  م��ع 
الو�سول،  ت�سجيل  وم��ن��اط��ق  ال�����س��الت، 
وامل�ساعد  وال�سالمل  الأمني،  والتفتي�س 
منا�سد  وم��راف��ق  ومناطق  الكهربائية، 
اجلوازات، وبوابات ال�سعود اإىل الطائرة 
اأخ���ذت عملية  ال�����س��ي��ارات، كما  وم��واق��ف 
التي  امل���ب���ادرات  الع��ت��ب��ار  ب��ع��ن  التقييم 

اأطلقها املطار يف هذا املجال.

تطبيق اأعلى م�ستوى من 
الإجراءات والتدابري ال�سحية 

وق���ال ���س��ع��ادة علي ���س��امل امل��دف��ع، رئي�س 

ال������دويل :”اإن  ال�������س���ارق���ة  ه��ي��ئ��ة م���ط���ار 
ح�������س���ول م����ط����ار ال�������س���ارق���ة ع���ل���ى ه���ذا 
امل��ط��ارات الدويل  الع��ت��م��اد م��ن جمل�س 
اإنعكا�ساً للجهود احلثيثة التي يتم  ياأتي 
وال�سالمة  ال�سحة  على  للحفاظ  بذلها 
اأعلى م�ستوى  العامة من خالل تطبيق 
ال�سحية  وال���ت���داب���ري  الإج���������راءات  م���ن 
ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات  وف���ق 
القا�سمي  حم��م��د  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور 
ال�سارقة  ح��اك��م  الأع��ل��ى،  املجل�س  ع�سو 
ال�سيخ  ����س���م���و  م����ن  ح��ث��ي��ث��ة  وم���ت���اب���ع���ة 
�سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي 
ويل ع��ه��د ن��ائ��ب ح��اك��م ال�����س��ارق��ة رئي�س 
�سل�سلة  اإط����ار  ويف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي،  امل��ج��ل�����س 
والحرتازية  الوقائية  الج����راءات  م��ن 
للت�سدي  ال�سارقة  حكومة  نفذتها  التي 
لفريو�س كورونا«. واأ�ساف �سعادته: “اأن 
واملتعاملن  امل�سافرين  و�سحة  �سالمة 
يف  اأولوياتنا  راأ���س  على  تاأتي  واملوظفن 
جميع عملياتنا الت�سغيلية، لذلك قامت 
الراهنة  الظروف  ه��ذه  ب��دء  منذ  الهيئة 
ب��و���س��ع خ��ط��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 

املطار  يف  العاملة  اجلهات  من  ال�سركاء 
م�����س��ت��وى من  ب��اأع��ل��ى  الل���ت���زام  تت�سمن 
امل��ع��اي��ري امل��و���س��ى ب��ه��ا م��ن ق��ب��ل اجلهات 
املحلية املنظمة لقطاع الطريان واجلهات 
ال���ع���امل���ي���ة مب����ا ف��ي��ه��ا جم��ل�����س امل����ط����ارات 
تتكامل  ال���ت���داب���ري  ه����ذه  واأن  ال������دويل، 
التي  املكثفة  والإج�����راءات  ال��ت��داب��ري  م��ع 
بهدف  بالدولة،  اجلهات  كافة  اتخذتها 
ت��وف��ري اأع���ل���ى درج�����ات ال���وق���اي���ة لأف����راد 
واملتعاملن  امل�سافرين  املجتمع، وحماية 

واملوظفن واحلفاظ على �سالمتهم«.

�سمان ال�سفر الآمن 
عرب مطار ال�سارقة 

بارون�سي،  ���س��ت��ي��ف��ان��و  ق���ال  ج��ان��ب��ه،  م���ن 
ملنطقة  ال���دويل  امل��ط��ارات  مدير جمل�س 
اأهنئ  اأن  اأود   “ ال��ه��ادئ:  واملحيط  اآ�سيا 
مطار ال�سارقة بتلبيته اأعلى م�ستوى من 

توقعات امل�سافرين واملتعاملن على كونه 
العربية  الإم������ارات  دول���ة  يف  م��ط��ار  اأول 
ال�سحي  العتماد  على  يح�سل  املتحدة 
الدويل  املطارات  جمل�س  من  للمطارات 
ح�سول  اأن  ك��م��ا   “ واأ����س���اف:   .»ACI
مطار ال�سارقة على هذا العتماد الدويل 
هو دليل اإ�سايف على اأن فريق عمل املطار 
جن����ح يف ت��ط��ب��ي��ق امل���ع���اي���ري وال���ت���داب���ري 
ال�����س��ح��ي��ة ال��ت��ي ت�����س��م��ن ال�����س��ف��ر الآم���ن 
تاأكيد  العتماد  ه��ذا  اأن  كما  املطار  عرب 
اجلهود  ك��اف��ة  ي��ب��ذل  ال�سارقة  م��ط��ار  اأن 
للحفاظ على �سحة و�سالمة امل�سافرين 
واملتعاملن واملوظفن يف خمتلف املرافق 

والق�سام«.

خطة متكاملة لتعزيز
 التدابري الوقائية 

ون��ف��ذت ه��ي��ئ��ة م��ط��ار ال�����س��ارق��ة ال���دويل 

للحد  الوقائية،  الإج���راءات  من  العديد 
امل�ستجد  »ك��ورون��ا«  ف��ريو���س  انت�سار  م��ن 
املتكاملة  خطتها  �سمن   ،)19 )كوفيد 

لتعزيز التدابري الوقائية..
عمليات  تكثي�ف  خ���������الل  م��ن  ه�������ذا   
فيها  امل���ط���ار، مب��ا  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع  تعقيم 
واملراف����ق  والقادمن  املغادرين  �سالت 
التي  والأج������ه������زة،  وامل�����ع�����دات  ال���ع���ام�������ة، 
واملوظفون  امل�����س��������������������اف��رون  ي�ستخدمها 
الأر�����س����ي����ات  ت��ع��ق��ي��م  اإىل  ب����الإ�����س����اف����ة 
واحلواجز واجلدران ومنا�س��������د اإنه���������اء 
اإجراءات ال�سفر وج�سور الركاب وكرا�سّي 
واأجهزة  الن��ت��ظ��ار وم��ن�����س��ات اجل�����وازات 
احلقائب  واأح����زم����ة  الأم���ن���ي  ال��ت��ف��ت��ي�����س 
ودورات  الأمتعة  نق�ل  وعربات  املتحركة 
اأن  ميكن  م��ا  ك����ل  اإل�����ى  اإ�ساف�����ة  املي��اه 
يك��ون يف جم����ال الحتك�����اك املبا�سر م������ع 

امل�س�افر.



28

املال والأعمال
اخلميس   28  يناير   2021  م   -   العـدد   13150  
Thursday    28  January   2021   -  Issue No   13150

بهدف دعم رواد الأعمال وال�سركات النا�سئة يف اإمارة ال�سارقة 
�سم�س تقدم حوافز متنوعة 

ت�سجيعية لرواد الأعمال
•• ال�شارقة-الفجر: 

واحلوافز  امل��ب��ادرات  من  ع��دداً  )�سم�س(،  لالإعالم  ال�سارقة  مدينة  اأطلقت 
لدعم وت�سجيع ال�سباب الذين يطمحون للح�سور احليوي الفعال يف عامل 

ريادة الأعمال، مبا ي�سهم يف دعم عجلة القت�ساد والتنمية يف ال�سارقة. 
توفر احلوافز دعماً مهماً ومتنوعاً لل�سباب وامل�ستثمرين من بينه تخفي�س 
والتي  الأ�سا�سية،  التاأ�سرية  حزمة  على   ٪35 اإىل  ي�سل  الر�سوم  ن�سبة  يف 

العامة،  ال���ت���ج���ارة  خ���دم���ات  ت�����س��م��ل 
الإعالمية،  والأن�سطة  وال�ست�سارات 
على   ٪50 خ�����س��م  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
ك����م����ا ميكن  الإع������الم������ي������ة،  احل��������زم 
)العمل  احل����رة  الأع���م���ال  لأ���س��ح��اب 
 ٪50 امل�������س���ت���ق���ل( ال�����س����ت����ف����ادة م����ن 
امل�ستقل  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى ح��زم��ة  خ�����س��م 
ل�����رواد  ت����اأ�����س����رية، ومي���ك���ن  م����ن دون 
الأعمال  ال�ستفادة من هذه احلوافز 
الت�سجيعية حتى 31 يناير 2021.

وق�����ال ���س��ع��ادة ال���دك���ت���ور خ���ال���د عمر 
ال�سارقة  م���دي���ن���ة  رئ���ي�������س  امل�����دف�����ع، 
لالإعالم )�سم�س(: “حتر�س )�سم�س 
)ع��ل��ى م��وا���س��ل��ة ن��ه��ج��ه��ا امل��ت��م��ث��ل يف 

ت��ق��دمي ال��دع��م ل��ك��ل م��ن ي��رغ��ب ببدء 
عمله اخلا�س، وا�ستمرار اللتزام مبد يد الدعم لرواد الأعمال، مبا ي�سهم 
يف حتقيق اأهدافهم، وتوا�سل )�سم�س( �سمان قدرة الأفراد على النطالق 
يف رحلة عملهم، والتغلب على اأي عقبات مالية وعملية من خالل توفري 
اإمارة  يف  القت�ساد  عجلة  دع��م  يف  وامل�ساهمة  وحيوية،  مريحة  عمل  بيئة 

ال�سارقة. 

توزيعات نقدية �سخية للبنوك ترفع مكا�سب 
الأ�سهم الإماراتية اىل 9.9 مليار درهم

•• اأبوظبي -وام:

�سهدت اأ�سواق املال الإمارتية ن�ساطا قويا يف جل�سة اليوم قبل الأخري من 
املالية  النتائج  مع  امل�ستثمرين  تفاعل  من  بدعم  الأ�سبوعية،  تعامالتها 
اداراتها  وق��ررت جمال�س  املدرجة  البنوك  اأعلنت عنها بع�س  التي  اجليدة 
اأرباح  بناء على ذلك التو�سية بتوزيعات نقدية �سخية على امل�ساهمن عن 

العام املا�سي.
وا�سفرت ح�سيلة التعامالت عن حتقيق القيمة ال�سوقية لأ�سهم ال�سركات 
التي  اجلل�سة  ختام  يف  تقريبا  دره��م  مليار   9.9 بقيمة  مكا�سب  املتداولة 

�سهدت اأي�سا حت�سنا يف حجم �سيولة التداولت.
 743 من  اأك��ر  اىل  ارتفعت  الأ���س��واق  يف  املربمة  ال�سفقات  قيمة  وكانت 
نفذت  �سهم  مليون   266 املتداولة  الأ�سهم  و�سل عدد  فيما  دره��م  مليون 

من خالل 6298 �سفقة.
% بالغا م�ستوى   1.05 بن�سبة  امل��ايل  دب��ي  ل�سوق  ال��ع��ام  امل��وؤ���س��ر  وارت��ف��ع 
2726 نقطة فيما اأغلق املوؤ�سر العام ل�سوق ابوظبي لالأوراق املالية عند 

5661 نقطة بنمو ن�سبته %1.42 مقارنة مع اليوم ال�سابق.
التي  ال��ب��ن��وك  ل�سهم  ق��وي��ا  ���س��ع��ودا  للتعامالت  ال��ي��وم��ي  ال��ر���س��د  ويظهر 
اف�سحت عن بياناتها املالية عن العام املا�سي فقد ارتفع �سهم بنك الإمارات 
دبي الوطني اىل م�ستوى 11.90 درهم، كما �سهد �سهم بنك دبي الإ�سالمي 
ن�ساطا كبريا �ساعدا اىل 5.10 درهم وجنح �سهم تربيد يف الإغالق عند 
م�ستوى 2.82 درهم. ويف �سوق العا�سمة ارتفع �سهم بنك ابوظبي الأول 
عقب الإعالن عن نتائجه املالية اىل م�ستوى 15.02 درهم كما �سعد �سهم 
3.57 درهم و�سط تداولت جتاوزت  %3.5 بالغا  الدار العقارية بن�سبة 
قيمتها 113 مليون درهم، واأغلق �سهم ال�سركة العاملية القاب�سة عند 46 

درهما يف حن و�سل �سهم ات�سالت اىل 20 درهما.

مليار درهم حجم التبادل   8.6
التجاري بني دبي وهولندا يف 2020

•• دبي - وام:

اأعلن �سعادة اأحمد حمبوب م�سبح املدير العام جلمارك دبي اأن 140 �سركة 
هولندية تعمل يف دبي يف جمالت خمتلفة.

املرئي  الت�سال  تقنية  دب��ي عرب  “ جمارك  لقاء نظمته  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
و  اأعمال  الهولندي يف دبي �سم رج��ال  القن�سل  برئا�سة  مع وفد هولندي 
الهولندية يف دبي و ح�سره مدير عام جمارك  ال�سركات  ممثلي عدد من 
دبي و املدراء التنفيذيون ومدراء الإدارات اجلمركية . تناول اللقاء الذي 
عقد �سمن فعاليات اأ�سبوع جمارك الإمارات الرابع .. �سبل تعزيز التعاون 
التجاري بن دبي وهولندا ودعم تنفيذ ا�ستثمارات جتارية جديدة من قبل 
اإن جمارك دبي توظف البتكار  دب��ي. و قال م�سبح  الهولندي يف  اجلانب 
ال�ستثماري  العائد  وزي��ادة  الأعمال  قطاعات  خلدمة  املتطورة  والتقنيات 
من  باملائة   99.3 اأن  اإىل  م�سرياً  اخلارجية  دبي  جت��ارة  لتعزيز  لل�سركات 
الذكية بواقع  ال��ق��ن��وات  اأجن���زت ع��رب  دب��ي  امل��ع��ام��الت اجلمركية جل��م��ارك 

15.9 مليون معاملة من اإجمايل 16 مليون معاملة يف العام 2020.

غرفة دبي تبحث فر�س التعاون امل�سرتك مع اإ�سرائيل
 يف قطاعات النقل البحري والعمليات اللوج�ستية والتكنولوجيا

و�سع اآليات للتعاون يف اأنظمة حماية امل�ستهلك وبراءات الخرتاع وريادة الأعمال

الإمارات توؤكد دعم العمل اخلليجي امل�سرتك يف تنفيذ قرارات 
»قمة العال« لتحقيق التكامل القت�سادي يف عدد من املجالت احليوية

 الزيودي: حماور اجتماع اللجنة ت�سب يف دعم �سيا�سات التنويع والبتكار يف القت�سادات 
اخلليجية.. و�سنعمل ب�سورة م�سرتكة لتعزيز فائدتها على قطاعات الأعمال اخلليجية

•• اأبوظبي-الفجر:

ال��زي��ودي، وزير  اأحمد  ث��اين بن  الدكتور  اأك��د معايل 
دول����ة ل��ل��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة، ح��ر���س دول����ة الإم�����ارات 
م���ن روؤي�����ة وتوجيهات  ان��ط��الق��اً  امل��ت��ح��دة،  ال��ع��رب��ي��ة 
قيادتها الر�سيدة، على دعم م�سرية العمل اخلليجي 
امل�سرتك يف خمتلف امللفات القت�سادية ذات الأولوية، 
ورفع م�ستوى التعاون والتن�سيق وفق عدد من الآليات 
والتجاري  الق��ت�����س��ادي  ال��ت��ك��ام��ل  ب��ت��ع��زي��ز  ال��ك��ف��ي��ل��ة 

وال�ستثماري اخلليجي ب�سورة م�ستدامة.    
 ج���اء ذل���ك خ���الل م�����س��ارك��ة م��ع��ال��ي��ه، مم��ث��اًل لدولة 
التعاون  للجنة  ال�ستثنائي  الج��ت��م��اع  يف  الإم����ارات، 
العربية  اخل��ل��ي��ج  ل����دول  ال��ت��ع��اون  ملجل�س  ال��ت��ج��اري 
ال��ت��ج��ارة يف دول  امل��ع��ايل وزراء  اأ���س��ح��اب  مب�����س��ارك��ة 
احلجرف  ن��اي��ف  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  وبح�سور  املجل�س 
املن�سات  ع��رب  عقد  وال���ذي  للمجل�س،  ال��ع��ام  الأم���ن 
تنفيذ  واآل���ي���ات  ���س��ب��ل  مناق�سة  ب��ه��دف  الف��رتا���س��ي��ة 
�سباح”  وال�����س��ي��خ  ق��اب��و���س  ال�سلطان  “قمة  ق����رارات 
ب��امل��م��ل��ك��ة العربية  ال��ع��ال  ان��ع��ق��دت م���وؤخ���راً يف  ال��ت��ي 
امل�سرتك  للعمل  اآل��ي��ات  بو�سع  واملتعلقة  ال�سعودية، 
امل��ق��ب��ل��ة يف ثالثة  امل��ج��ل�����س خ���الل امل��رح��ل��ة  ب��ن دول 
حلماية  املعدل  النظام  اعتماد  �سملت  رئي�سة  حم��اور 
امل�ستهلك، واعتماد النظام املعدل لرباءات الخرتاع، 
واملوؤ�س�سات  امل�ساريع  وت�سجيع  دع��م  يف  وال���س��ت��م��رار 

ال�سغرية واملتو�سطة.   
الأخري  الجتماع  “�سهد  ال��زي��ودي:  معايل  واأ���س��اف 
باململكة  ال��ع��ال  قمة  يف  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  ل��ق��ادة 
القرارات  م��ن  جمموعٍة  اإ���س��دار  ال�سعودية  العربية 
والتكامل  ال��ت��ع��اون  ل��ت��ع��زي��ز  ال��رام��ي��ة  وال��ت��و���س��ي��ات 

ذات  والقطاعات  امل��ج��الت  م��ن  العديد  يف  اخلليجي 
الأولوية بالن�سبة اإىل دول املجل�س، ول �سيما املجالت 
املتعلقة مبنظومة حماية امل�ستهلك والقانون اجلديد 
يف هذا الإطار، وتطوير بيئة امللكية الفكرية اخلليجية 
من خالل تعديالت قانون براءات الخرتاع املوحد، 
الأعمال  ري��ادة  دعم  للتعاون يف  وا�سحة  اأط��ر  وو�سع 
ال�سركات  اأن�سطة  وت�سجيع  اخلليجي  امل�ستوى  على 

النا�سئة وال�سغرية واملتو�سطة يف دول املجل�س«.
ناق�ستها  التي  املهمة  امل��ح��اور  ه��ذه  اأن  معاليه  واأك���د 
لل�سراكة  ج��دي��دة  م�����س��ارات  خلق  �ساأنها  م��ن  اللجنة 

والتكامل القت�سادي بن دول املجل�س ودعم خططها 
متنوعة  اقت�سادات  نحو  للتحول  وا�سرتاتيجياتها 
وم�ستدامة وقائمة على املعرفة والبتكار والإنتاجية 
العالية، ويف هذا الإطار، اأكد معايل الزيودي “حر�س 
لقادة  املحُ�سرتكة  ال���روؤى  ترجمة  على  الإم���ارات  دول��ة 
امل�سرتك  اخلليجي  العمل  اأط���ر  ودع���م  املجل�س  دول 
اإيجابي على  اأث��ٍر  يف تنفيذ ق��رارات القمة ملا لها من 
امل�سهد القت�سادي، ف�ساًل عن اأهمية العمل امل�سرتك 
لتعزيز فائدتها على قطاعات الأعمال اخلليجية«.   

املعدل  اخلليجي  ال��ن��ظ��ام  يخ�س  وفيما  وتف�سياًل، 

حلماية امل�ستهلك بحثت اللجنة و�سع اآليات م�سرتكة 
النظام  لإنفاذ  الداخلية  الت�سريعية  الأدوات  لإ�سدار 
وتكليف جلنة متخ�س�سة لإعداد لئحته التنفيذية، 
كما اأو�ست اللجنة بت�سكيل الفرق واللجان القانونية 
براءات الخرتاع اخلليجي  بقانون  والفنية اخلا�سة 
املعدل، واأخرياً، تطرق اجتماع اللجنة اإىل �سبل تطوير 
للم�ساريع  املعريف  والقت�ساد  الأعمال  رواد  مبادرات 
وتنويع  التعاون،  جمل�س  بدول  واملتو�سطة  ال�سغرية 
وال�ستثمارية  التجارية  وامل�ساريع  الأن�سطة  فر�س 

التي تخدم منو وتناف�سية هذا القطاع.

�سوق اأبوظبي لالأوراق املالية يطلق ا�سرتاتيجية جديدة
عَف قيمته ال�سوقية خالل الأعوام الثالثة القادمة  لتخطي �سِ

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأب��وظ��ب��ي ل�����الأوراق املالية  اأع��ل��ن ���س��وق 
ال�سوقية  قيمته  مل�ساعفة  خطته  ع��ن 
املقبلة عقب  ال��ث��الث  ال�����س��ن��وات  خ��الل 
 ADX« ل�����س����رتات����ي����ج����ي����ة  ت���ب���ن���ي���ه 
تعزيز  اإىل  الرامية  اجل��دي��دة   »One
كفاءتها  وحت�������س���ن  ال�������س���وق  ���س��ي��ول��ة 
ويتزامن  ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن.  ب��ال��ن�����س��ب��ة 
ارتفاع  مع  ال�سرتاتيجية  هذه  اإط��الق 
يف  امل��درج��ة  لالأ�سهم  ال�سوقية  القيمة 
بن�سبة  املالية  ل����الأوراق  اأب��وظ��ب��ي  ���س��وق 
لتبلغ   2020 ع���ام  خ���الل   39،7%
للمرة  اإم����ارات����ي  دره�����م  م��ل��ي��ار   750

الأوىل يف تاريخه. 
 »ADX One« وتهدف ا�سرتاتيجية
ال�����س��وق عرب  ت��ع��زي��ز احل��وك��م��ة يف  اإىل 
املمار�سات  اأف�سل  اإىل  المتثال  تكري�س 
جاذبية  وتعزيز  املجال،  هذا  يف  العاملية 
حيث  الأج���ان���ب  للم�ستثمرين  ال�����س��وق 
جتاوزت القيمة ال�سوقية لالأ�سهم التي 
ميتلكونها يف ال�سركات املدرجة يف �سوق 
اأبوظبي لالأوراق املالية 60 مليار درهم 
وت�ستمل  املا�سي.  العام  بنهاية  اإماراتي 
ال�سرتاتيجية على طيف من املنتجات 
واخلدمات املبتكرة مبا يف ذلك عمليات 
التداول  واإط�����الق  اجل���دي���دة،  الإدراج 
التحول  م�����س��رية  وت�����س��ري��ع  بامل�ستقات، 
العمالء.  مع  التفاعل  وتعزيز  الرقمي 
وقد مت تطوير هذه ال�سرتاتيجية بعد 
حتول �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية اإىل 
�سركة م�ساهمة عامة وان�سمامه يف عام 
 ،)ADQ( “القاب�سة«  اإىل   2020

على  القاب�سة  ال�����س��رك��ات  اأك���رب  اإح���دى 
م�ستوى املنطقة. 

ال�سرتاتيجية  على  تعليقه  �سياق  ويف 
اجل����دي����دة، ق����ال م���ع���ايل/ حم��م��د علي 
ال�سرفاء احلمادي، رئي�س جمل�س اإدارة 
���س��وق اأب��وظ��ب��ي ل����الأوراق امل��ال��ي��ة: “مع 
الذكرى  وح��ل��ول   2021 ع��ام  دخولنا 
ال�سنوية الع�سرين لتاأ�سي�س ال�سوق، بات 
�سوق اأبوظبي لالأوراق املالية من اأكر 
املنطقة،  يف  تناف�سيًة  امل��ال��ي��ة  الأ����س���واق 
الأمر الذي يوفر قيمًة كبرية لل�سركات 
اأعلى  م�ستثمريه  حتقيق  ع��ن  ف�����س��اًل 
النا�سئة.  الأ���س��واق  الأرب����اح يف  ع��ائ��دات 
تعزيز  يف  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ن��ا  و���س��ت�����س��ه��م 
م�سادر  وا�ستقطاب  ال�سوقية  قيمتنا 
اقت�ساد  �سمان  م��ع  لل�سيولة،  ج��دي��دة 
والتناف�سية  بال�سفافية  يت�سم  متنوع 
اأب��وظ��ب��ي، مم��ا ي��ع��زز مكانة الم���ارة  يف 
ا����س���ت���ث���م���اري���ة ج�����ذاب�����ة على  ك���وج���ه���ة 
والدويل.  والإقليمي  املحلي  ال�سعيد 
خالل  ال�ستفادة  ال�سوق  �سيوا�سل  كما 
التنظيمية  البيئة  من  املقبلة  ال�سنوات 
والبنية التحتية الفريدة لأبوظبي وما 
النمو  لتحفيز  ا�ستقرار  م��ن  ب��ه  تتمتع 
اأرج��اء الإمارة،  طويل الأج��ل يف جميع 
وتخطي �سعف القيمة ال�سوقية خالل 

ال�سنوات الثالث املقبلة«. 
املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  �سوق  ويتوقع 
الأقل  ع��ل��ى  اإدراج  عمليات   10 اإمت����ام 
خ���الل ال��ع��ام اجل�����اري، مب��ا يف ذل���ك 3 
���س��ن��ادي��ق ا���س��ت��ث��م��ار م���ت���داول���ة، وذل���ك 
املوؤ�سرات  �سندوق  اإدراج  جن��اح  بف�سل 
بورز  اآن��د  �ستاندرد  “�سيمريا  املتداولة 

ارتفاعاً  ال�����س��ن��دوق  ���س��ج��ل  ح��ي��ث   .“
الأ�سهر  خ�����الل  ت�����داولت�����ه  يف  ك����ب����رياً 
الثالث الأوىل من اإدراج��ه، وقد اأ�سبح 
ال�سندوق منذ ادراجه الثالث الأ�سخم 
م��ن ن��اح��ي��ة الأ����س���ول يف امل��ن��ط��ق��ة. كما 
�سوف ي�سهد ال�سوق الثاين، الذي يتميز 
و  جديدة  اإدراج  عمليات  من��وه،  ب�سرعة 
“�سواعد  �سركات  اأ�سهم  اإدراج  بعد  ذلك 
و”اإيزي  زي”،  و”خمازن  القاب�سة”، 
عام  يف  الريا�سية”  و”باملز  لي�س”، 
منواً  جميعها  حققت  وال��ت��ي   ،2020
ال����ت����داولت م���ع قيمة  ق���وي���اً يف ح��ج��م 

جمزية يف الأ�سعار. 
وم����ن ن��اح��ي��ة اأخ������رى، ���س��ي��ت��ي��ح اإط����الق 
التداول بامل�ستقات بحلول الربع الأخري 
حتوط  ال�����س��رك��ات  م���ن  للم�ستثمرين 
ا�ستثماراتهم، مع ردفهم بفر�س جديدة 
معقدة.  ت���داول  ا�سرتاتيجيات  لتنفيذ 
الأ�سواق،  �سناعة  امل�ستقات  و�ستدعم 
املغّطى،  املك�سوف  على  البيع  وخ��دم��ة 
املالية،  الأوراق  واق���رتا����س  واإق���را����س 
وال���ت���ي ي��ع��د ����س���وق اأب���وظ���ب���ي ل�����الأوراق 
املالية من اأوائل من بادر اإىل تقدميها 
يف املنطقة. ويهدف تقدمي خدمة البيع 
فئة  ل�ستقطاب  املغّطى  املك�سوف  على 
املتخ�س�سن  امل�ستثمرين  م��ن  ج��دي��دة 
احتياجاتهم  وم���واك���ب���ة  اخل����ربة  ذوي 
ال����ت����داول. وق����د �ساهم  اأح���ج���ام  ورف�����ع 
ال�سوق”  ل�سناعة  “كيو  �سركة  اإط��الق 
 )ADQ( “القاب�سة«  ق���ب���ل  م����ن 
التداول  رخ�����س��ة  م��ن��ح  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
من  للمزيد  الأج����ل  ق�سري  بالهام�س 
ال�سيولة  تعزيز  يف  الو�ساطة،  �سركات 

وحت�سن جودة �سوق اأبوظبي املتطورة. 
للم�ستثمرين  املتزايدة  امل�ساركة  وتاأتي 
الدولين عقب رفع احلد الأعلى لن�سبة 
ال�سركات  اأ�سخم  لدى  الأجانب  متّلك 
اأبوظبي،  يف  امل��درج��ة  العامة  امل�ساهمة 
اأبوظبي  “�سركة  من  كل  �سمحت  حيث 
و”واحة الزاوية”،  الوطنية للتاأمن”، 
للطاقة”،  الوطنية  اأبوظبي  و”�سركة 
قيادة  ل��ت��ع��ل��ي��م  الإم����������ارات  و”�سركة 
و”�سركة طريان اأبوظبي”  ال�سيارات”، 
ما  ب��ام��ت��الك  الأج���ان���ب  للم�ستثمرين 
ي�سل اإىل %49 من اأ�سهمها. كما رفع 
و”�سركة  الإ�سالمي،  اأبوظبي  م�سرف 
ميثاق للتاأمن التكافلي”، و”جمموعة 
متّلك  لن�سبة  الأع���ل���ى  احل���د  اأغذية” 
%40 و%49 و49%  اإىل  الأجانب 
على التوايل.   وبدوره قال ال�سيد �سعيد 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال��ظ��اه��ري،  ح��م��د 
ل�سوق اأبوظبي لالأوراق املالية: “ترتكز 
ت��وف��ري منتجات  ع��ل��ى  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ن��ا 

وخدمات جديدة ت�ساهم يف جعل �سوق 
املالية وجهة مف�سلة  اأبوظبي لالأوراق 
فر�ساً  ين�سدون  ال��ذي��ن  للم�ستثمرين 
ا�ستثمارية عالية النمو، ولل�سركات التي 
للتو�سع.  خططها  مت��وي��ل  ع��ن  تبحث 
ال�سركات  زي��ادة عدد  اإىل  اليوم  ون�سعى 
مزيد  وا�ستقطاب  ال�����س��وق،  يف  امل��درج��ة 
من امل�ستثمرين لتعزيز �سيولة ال�سوق. 
واأدت الإجراءات التي اتخذناها لتعزيز 
تد�سن  خ��الل  م��ن  ال�سيولة،  م�ستوى 
العمل بنظام �سانع ال�سوق ورفع ن�سبة 
ال�سركات،  ع��دد من  الأج��ان��ب يف  متلك 
400 م�ستثمٍر  اإىل جذب ما يزيد عن 
وكذلك   2020 ع��ام  يف  املوؤ�س�سات  من 
اأعربت  وق��د  ال�سوق.  تقلبات  احل��د من 
ال���ع���دي���د م���ن ال�������س���رك���ات ب��ال��ف��ع��ل عن 
خالل  لدينا  اأ�سهمها  ب���اإدراج  اهتمامها 
هذا العام، ل �سيما عقب النجاح الكبري 
ال�سوق  يف  اإدراج��ه��ا  مت  ال��ت��ي  لل�سركات 

الثاين خالل عام 2020«. 

•• دبي-وام:

ن��ظ��م��ت غ���رف���ة جت������ارة و����س���ن���اع���ة دبي 
التجارة  غ�����رف  احت������اد  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
منتدى  الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة  وال�������س���ن���اع���ة 
العالقات  ت���ع���زي���ز  ح�����ول  اف����رتا�����س����ي����اً 
القت�سادية وال�ستثمارية بن الإمارات 
واإ�سرائيل ، وذلك �سمن فعاليات �سل�سلة 
غرفة  اأطلقتها  التي  العاملية  ال�سراكات 
ال�ستثمار  اآف�����اق  ل��ب��ح��ث  م����وؤخ����راً  دب����ي 
وال�����ت�����ع�����اون ال����ت����ج����اري م�����ع ع������دد من 
املنتدى  �سكل  الواعدة.  العاملية  الأ�سواق 
الفرتا�سي الذي ح�سره 182 م�ساركاً 
اأتاحت  م��ه��م��ة  ف��ر���س��ة  دول�����ة   13 م���ن 
للجانبن مناق�سة العديد من اجلوانب 
املتعلقة بالفر�س التجارية الواعدة بن 
الهامة  القطاعات  يف  وخا�سة  اجلانبن 
والعمليات  ال��ب��ح��ري  ال��ن��ق��ل  ف��ي��ه��ا  مب���ا 
والتبادل  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة 
ال��ت��ج��اري وال���س��ت��ف��ادة اأي�����س��اً م��ن املوقع 
ال��ت��ي يتميز  اجل���غ���رايف ال���س��رتات��ي��ج��ي 
اإىل  الو�سول  تتيح  والتي  بها كل جانب 
العديد من الأ�سواق التجارية والفر�س 
املنطقة  اأن����ح����اء  خم��ت��ل��ف  يف  ال����واع����دة 
يف  املتحدثن  قائمة  و�سملت  وال��ع��امل. 
ال��ل��ق��اء ك���اًل م��ن ���س��ع��ادة ح��م��د بوعميم 
ع��ام غ��رف��ة جت���ارة و�سناعة دبي  م��دي��ر 
التنفيذي  امل��دي��ر  املعلم  حممد  و�سعادة 

ومدير عام موانئ دبي العاملية – اإقليم 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي جلافزا  وامل���دي���ر  الإم�������ارات 
واأوري��ل لن رئي�س احتاد غرف التجارة 
الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة و���س��ل��وم��ي ف��وغ��ي��ل مالك 
جمل�س  ورئي�س  غروب”  “اأمبا  �سركة 

الإدارة. 
اتفاقية  اإن  بوعميم  حمد  �سعادة  وق��ال 
واإ�سرائيل  الإم����ارات  دول���ة  ب��ن  ال�سالم 
لنتعا�س  امل���الئ���م���ة  الأر����س���ي���ة  م���ه���دت 

اقت�سادي م�سرتك �سرنى ف�سوله خالل 
اتفاقية  ت��ع��ت��رب  ح��ي��ث  امل��ق��ب��ل��ة  امل��رح��ل��ة 
والثقافات  ل���ل���ح���دود  ع����اب����رة  ال�������س���الم 
التعاون  اأف������ق  ت���ع���زي���ز  يف  و���س��ت�����س��اه��م 
ال�ستثمارية  وال�����س��راك��ات  الق��ت�����س��ادي 
ب��ن دول���ة الإم�����ارات واإ���س��رائ��ي��ل اللتان 
ت���ع���ت���ربان م����ن الق���ت�������س���ادات ال����رائ����دة 
الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  واملتقدمة 
ومت��ت��ل��ك��ان روؤي����ة وا���س��ح��ة ح���ول مفهوم 

ومتطلباتها.  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
واأ����س���اف ���س��ع��ادت��ه ن��ح��ر���س ع��ل��ى القيام 
ب��دور حم��وري يف تعزيز وب��ن��اء عالقات 
وجمتمعات  ال�سركات  بن  وثيقة  تعاون 
واإ�سرائيل  الإم��ارات  الأعمال يف كل من 
، ون���رى اأن ه��ذه اجل��ه��ود ت��دع��م حتقيق 
الفر�س  م���ن  امل���زي���د  ت��وف��ري  ه��دف��ن��ا يف 
ال��واع��دة اأم���ام ال��ق��ط��اع اخل��ا���س يف دبي 
لال�ستثمار  اخل�سبة  الأر�سية  بناء  ويف 

ال��ت��ي ت��ع��زز ق����درة اأع�����س��اء ال��غ��رف��ة من 
والعاملية  والإقليمية  املحلية  ال�سركات 
�سراكات  وتاأ�سي�س  والتو�سع  النمو  على 
ا�ستثمارية جديدة. وتابع قائال: ميكن 
من  ال���س��ت��ف��ادة  الإ�سرائيلية  لل�سركات 
الو�سول  يف  لدبي  ال�سرتاتيجي  املوقع 
املهمة يف دول  الأ���س��واق  العديد من  اإىل 
واآ�سيا ويف الوقت ذاته  اخلليج واأفريقيا 
لل�سركات  تتيح  بوابة  اإ�سرائيل  �ستكون 
الإم��ارات��ي��ة اإي�����س��ال ���س��ادرات��ه��ا اإىل كل 
اأوروب����ا واأم��ري��ك��ا ال�سمالية.  م��ن ق��ارت��ي 
ومن جهته اأكد يوريل لن رئي�س احتاد 
غرف التجارة الإ�سرائيلية حر�س بالده 
دولة  الثنائية مع  العالقات  تعزيز  على 
امل���ج���الت وحتقيق  ���س��ت��ى  يف  الإم��������ارات 
الأعمال  ملجتمع  القيمة  م��ن  ق��در  اأك��رب 
فر�س  وج������ود  اإىل  لف����ت����اً  الإم������ارات������ي 
ا�ستثمارية وجتارية عديدة بن اجلانبن 
ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون امل�����س��رتك اأب���رزه���ا يف 
والتكنولوجيا  اخل����دم����ات  ق���ط���اع���ات 
والزراعة والرعاية ال�سحية وتكنولوجيا 
وال�سم�سية  ال��ن��ظ��ي��ف��ة  وال��ط��اق��ة  امل���ي���اه 
هذه  تنظيم  اأهمية  اإىل  ك��ذل��ك  م�سرياً 
الفعاليات الفرتا�سية ولقاءات الأعمال 
بن اجلانبن ب�سكل م�ستمر الأمر الذي 
والتعريف  العالقات  توطيد  �ساأنه  من 
ب��ال��ف��ر���س ال���س��ت��ث��م��اري��ة وال��ت��و���س��ع يف 

الأ�سواق العاملية.
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غرفة اأبوظبي.. اإجنازات ومبادرات مبتكرة خالل 2020 لدعم قطاع الأعمال يف الإمارة
•• اأبوظبي -وام:

اأبوظبي  و���س��ن��اع��ة  غ��رف��ة جت����ارة  ج���ت  َت���وَّ
وتطوير  ل��دع��م   2020 ع���ام  يف  ج��ه��وده��ا 
اأب����وظ����ب����ي،  ق����ط����اع الأع������م������ال يف اإم����������ارة 
باأن  من���وه،  وت�سهيل  ال�ستثمار  وت�سجيع 
العديد  يف  ا�سرتاتيجياً  �سريكاً  اأ�سبحت 
امل�سهد  ال��ت��ي حت��ق��ق��ت يف  م���ن الإجن�������ازات 
الق����ت���������س����ادي ال�����ع�����ام، ع���ل���ى ال����رغ����م من 
اأزمة  فر�ستها  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ح��دي��ات 
القطاعات  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى   ”19 “كوفيد 

القت�سادية يف كافة دول العامل.
امل��ه��ريي مدير  ه��الل  �سعادة حممد  واأك���د 
عام غرفة جتارة و�سناعة اأبوظبي اأن غرفة 
اأبوظبي، واكبت الإجنازات املتالحقة التي 
حققتها دولة الإمارات خالل العام املا�سي، 
وجنحت مع بدء اجلائحة باإثبات مكانتها 
وتطور  وت���روج  تدعم  كموؤ�س�سة  ال��ري��ادي��ة 
وحتمي م�سالح ال�سركات واملوؤ�س�سات كونها 

�سوت جمتمع الأعمال يف اأبوظبي.
التقنيات  حققته  ال��ذي  النجاح  اإىل  واأ�سار 
اأطلقت  ال��ت��ي  ال�سلبة  وال��ب��ن��ي��ة  امل��ت��ط��ورة 
غرفة اأبوظبي من خاللها جميع الأعمال، 
خ��ا���س��ة اأث��ن��اء الإغ����الق وال��ع��م��ل ع��ن بحُعد، 
ال��ت��ح��ول الرقمي  ��اق��ة يف  ���س��بَّ ك��ان��ت  ح��ي��ث 
لإجناز كافة اأعمالها بتميز وجودة و�سرعة 
وال�سركات  اأع�سائها  على  للت�سهيل  عالية، 
كافة  وت��وف��ري  اإليها،  املنت�سبة  واملوؤ�س�سات 
واإجناز  معهم،  للتوا�سل  املمكنة  الو�سائل 

معامالتهم بكل ي�سر وحرفية.
واأكد اأن الغرفة نفذت العديد من املبادرات 
على  وت�سجيعه  اخل��ا���س  القطاع  لتحفيز 
وذلك  بفاعلية،  العاملية  الأزم����ة  جمابهة 
دولة  اتخذتها  التي  اخلطوات  مع  متا�سياً 
اأبوظبي  ع���ام وح��ك��وم��ة  ب�����س��ك��ل  الإم�������ارات 
ا�ستطاعت  وال��ت��ي  اخل�����س��و���س،  وج��ه  على 
روؤيتها  وب��ف�����س��ل  ال��ر���س��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا  ب��ه��ا 
امل����دى م���ن تعزيز  ب��ع��ي��دة  ال���س��ت�����س��راف��ي��ة 
ح�سورها العاملي املميز، واإظهار م�ستويات 
التعامل  والفاعلية يف  الكفاءة  جديدة من 
واإدارة  والتحديات  ال��ط��وارئ  خمتلف  م��ع 
اتخاذ  يف  و����س���رع���ة  مب����رون����ة  الأزم�����������ات، 
القرارات، واإطالق املبادرات الوطنية، التي 
ال�ساملة  التنمية  مب�����س��رية  ق��دم��اً  م�ست 
املراكز  امل���ج���الت، م��رتب��ع��ة ع��ل��ى  ك��اف��ة  يف 
العاملية،  التناف�سية  موؤ�سرات  يف  املتقدمة 
والقادرة  الالم�ستحيل  دول��ة  اأن��ه��ا  لتثبت 

على حتويل التحديات اإىل اإجنازات.
اأبوظبي  غ��رف��ة  اأن  ع��ل��ى  امل���ه���ريي  و����س���دد 

رت جميع التقنيات واحللول اجلديدة،  �سخَّ
كما  جن��اح��ه��ا،  لتحقيق  ال��ذك��ي��ة  والأدوات 
نف�سها  الوترية  على  اإداراتها  عملت جميع 
متناغم  بتميز  والحرتافية  الن�ساط  من 

وتن�سيق تام وفق توجيهات الإدارة العليا.
وك��ان��ت غ��رف��ة اأب��وظ��ب��ي ق��د ا���س��ت��ه��ل��ت عام 
2020 باإطالق مميز ملوقعها الإلكرتوين 
وا�سعة من  وال��ذي �سم جمموعة  اجلديد 
م�ساهمتها  وكيفية  دوره��ا  حول  املعلومات 
التجارية  والأن�سطة  الأعمال  م�ساعدة  يف 
�ساملة  ق��ائ��م��ة  م���ن خ����الل  وال�����س��ن��اع��ي��ة، 
ومتكاملة من اخلدمات وامل�سادر املوثوقة 
العديد  النا�سئة يف  التوجهات  تغطي  التي 

من القطاعات القت�سادية.
كما ح�سلت الغرفة على ع�سوية الرابطة 
اعتماد  وه���و   ،  UFI للمعار�س  ال��ع��امل��ي��ة 
على  جت����اري����ة  ل���غ���رف���ة  م�����رة  لأول  مي���ن���ح 
م�����س��ت��وى ال���ع���امل، وج����اء ذل���ك الع����رتاف 
الفران�سايز  م��ع��ر���س  اع��ت��م��اد  خ���الل  م��ن 
الغرفة  تنظمه  وال��ذي  اأبوظبي،  ال��دويل- 
لتنمية  الإم���ارات  رابطة  مب�ساركة  �سنوياً، 

“الفران�سايز -فاد« .
وحققت “كلية اأبوظبي لالإدارة” – اإحدى 
املوؤ�س�سات العلمية التابعة لغرفة اأبوظبي- 
العتماد  ع��ل��ى  بح�سولها  ك��ب��ريا  اإجن�����ازا 
الأكادميي من “جمعية خريجي الأعمال« 

/BGA/ ملدة ثالث �سنوات كاملة، لتبلغ 
م��رح��ل��ة متقدمة  الإجن������از  ب���ه���ذا  ال��ك��ل��ي��ة 
يف م�����س��ريت��ه��ا ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى الع����رتاف 
الدويل، ومبا يتيح لها الرتقاء يف العديد 
من جمالت التطوير والبتكار الأكادميي 

على كافة امل�ستويات.
ت��ب��ن��ت غرفة  اأي�����س��اً   2020 ع���ام  وخ����الل 
اأه����داف للتنمية  اإط����الق ث��الث��ة  اأب��وظ��ب��ي 
امل�ستدامة، وذلك جت�سيداً للعمل املجتمعي 
وتعزيزاً  املقبلة،  الأجيال  مل�ستقبل  و�سماناً 
لل�سراكة مع قطاع الأعمال من اأجل امل�سي 
اأما الأه��داف فهي  نحو م�ستقبل م�ستدام، 
دع���م ت��ك��اف��وؤ ال��ف��ر���س وامل�����س��اه��م��ة يف منو 
امل�ساواة  وتعزيز  وق���وي،  متنوع  اقت�سادي 
بن اجلن�سن ومتكن املراأة، وتبني ت�سجيع 
الة  ال�سالم واإقرار العدل وبناء موؤ�س�سات فعَّ

و�سفافة.
وب���ل���غ اإج����م����ايل امل���ع���ام���الت امل���ن���ج���زة عرب 
العام  يف  اأبوظبي  لغرفة  الرقمية  املن�سة 
�سهدت  وق���د  م��ع��ام��ل��ة،   23460 امل��ا���س��ي 
امل��ن�����س��ة اإق���ب���اًل ك��ب��رياً م��ن ق��ب��ل عمالئها 
القطاع  وموؤ�س�سات  و�سركات  الأع�ساء  من 
اخلا�س العاملة يف اإمارة اأبوظبي، كما بلغ 
عدد الفعاليات التي نفذها ق�سم الفعاليات 
الفرتا�سية  التقنية  ع��رب  للغرفة  التابع 
خمتلفة،  ف���ع���ال���ي���ة   70 ع���ل���ى  ي����زي����د  م����ا 

والتمثيل  ال���وف���ود  اإدارة  ق��ام��ت  ح���ن  يف 
ال�������دويل ب��ت��ن��ظ��ي��م اج���ت���م���اع���ات الأع����م����ال 
والقت�سادية  التجارية  الوفود  وا�ستقبال 
اللقاءات  عدد  وبلغ  فعالية،   14 مبجموع 
التقنية  وع����رب  ال��ف��ع��ل��ي��ة  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
الفرتا�سية 22 لقاًء، وذلك للوقوف على 
القت�سادية  الأو�ساع  �سهدته  الذي  التاأثر 
ع���ل���ى م�����س��ت��وى ال����ع����امل، وال���ت���ع���رف على 
ال��غ��رف��ة يف متابعة دعم  وم���ب���ادرات  ج��ه��ود 
التجاري  التعاون  فر�س  وبحث  الأع��م��ال، 

وال�ستثماري يف اإمارة اأبوظبي.
وق���ام���ت غ��رف��ة اأب��وظ��ب��ي مب��ت��اب��ع��ة جمال 
ب����امل����راأة، م���ن منطلق  الأع����م����ال اخل��ا���س��ة 
حر�سها على دعمها وتقدمي كافة اخلدمات 
امل��م��ك��ن��ة ل���ه���ا، وذل�����ك م���ن خ����الل جمل�س 
���س��ي��دات اأع��م��ال اأب��وظ��ب��ي ال���ذي ق��ام خالل 
 116 على  يزيد  م��ا  بتنفيذ   2020 ع��ام 
امل�ستفيدات  ع���دد  وب��ل��غ  م��ت��ن��وع��ة،  ف��ع��ال��ي��ة 
اإجمايل  واأ�سبح  م�ساركة.   7،296 منها 
 2020 حتى ع��ام  “مبدعة”  ع��دد رخ�س 
اإماراتية يف اإمارة  784 رخ�سة لتاجرة   ..

اأبوظبي.
م�سرتكة  اأع��م��اًل  اأب��وظ��ب��ي  غرفة  ونظمت 
لفتح  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ن  ����س���رك���ائ���ه���ا  م����ع 
القطاعن  ب���ن  ج���دي���دة  ت��وا���س��ل  ق���ن���وات 
وحلول  اقرتاحات  لو�سع  واخلا�س،  العام 
الأعمال،  جمتمع  متطلبات  تلبية  ح���ول 
يف  تواجهه  التي  التحديات  على  والتعرف 
اأن�سطته  موا�سلة  ودع��م  القطاعات،  �ستى 
الإج�����راءات  بتنفيذ  التقيد  م��ع  املختلفة 
الأعمال  ا���س��ت��م��راري��ة  ل�سمان  وال��ت��داب��ري 

وال�سحة وال�سالمة العامة.
ومن تلك املبادرات اأي�ساً قيام الغرفة بعقد 
التابعة  الأعمال  دعم  اجتماعات مع جلان 
لغرفة اأبوظبي وذلك للوقوف على جممل 

امل�����س��اك��ل وامل���ع���وق���ات ال���ت���ي ت���واج���ه بع�س 
القطاعات املهمة مثل قطاع املدن العمالية، 
وق��ط��اع ال�����س��ي��اح��ة وال�����س��ف��ر وغ��ريه��ا، كما 
���س��رع��ت ال��غ��رف��ة وم��ن��ذ ت���اأث���ر ال��ك��ث��ري من 
امل�ستجد،  كورونا  فريو�س  باأزمة  الأع��م��ال 
م��ن جمال�س  ال��ع��دي��د  م��ع  ال��ت��وا���س��ل  اإىل 
الأع��م��ال يف اإم����ارة اأب��وظ��ب��ي وذل���ك لبحث 
وكيفية  الأزم�����ة،  خلفتها  ال��ت��ي  الأو����س���اع 
الأعمال،  جمتمع  ل��دع��م  امل�سرتك  العمل 
مع  اأبوظبي  غرفة  جهود  ت�سافرت  حيث 
والغرف  الأع��م��ال  جمال�س  م��ن  جمموعة 
اجلن�سيات،  متعددة  ال��دول��ة  يف  التجارية 
والتي تتخذ من اأبوظبي مقراً لها، للعمل 
ا���س��ت��م��راري��ة وانتعا�س  ع��ل��ى ���س��م��ان  ���س��وي��اً 

قطاع الأعمال يف دولة الإمارات.
التي  املهمة  املبادرات  اإن من  وقال املهريي 
اأطلقتها غرفة اأبوظبي خالل عام 2020، 
والذي جاء  هو برنامج “حديث الغرفة”، 
كمبادرة فريدة جمعت خرباء من خلفيات 
بيوت اخل��ربة متعددة  ك��ربى  متنوعة من 
القطاع  لدعم  وذلك  والرائدة،  اجلن�سيات 
حيث  كوفيد-19،  جائحة  خالل  اخلا�س 
التوا�سل  م��ف��ه��وم  يف  ن��وع��ي��ة  نقلة  اأح����دث 
زخرت  مثالية  من�سة  لكونه  القت�سادي، 
بالعديد من املو�سوعات القت�سادية بالغة 
ومتابعة  باهتمام  حظيت  والتي  الأهمية، 
���س��ري��ح��ة ك��ب��رية م��ن جم��ت��م��ع الأع���م���ال يف 
دول��ة الإم����ارات وخ��ارج��ه��ا، ���س��ارك يف اإدارة 
39 حم��اوراً خبرياً  23 عدد  ال�  جل�ساتها 
ومتخ�س�ساً من داخل الإمارات وخارجها، 
و ا���س��ت��ف��اد م���ن ج��ل�����س��ات��ه��ا احل���واري���ة عدد 
التقنيات  ع���رب  امل�����س��ارك��ن  م���ن   4،502

الفرتا�سية.
وم���ن امل���ب���ادرات امل��ت��م��ي��زة ال��ت��ي رف����دت بها 
اإمارة  يف  الأع��م��ال  جمتمع  اأبوظبي  غرفة 
اأ�سبوع   / حل���دث  تنظيمها  ه��و  اأب��وظ��ب��ي، 
اأبوظبي - كوريا للرعاية ال�سحية/ والذي 
�سارك فيه كل من دائرة ال�سحة باأبوظبي، 
ومبادلة للرعاية ال�سحية، و�سركة اأبوظبي 
بالإ�سافة  “�سحة”،  ال�سحية  للخدمات 
اإىل راب��ط��ة ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة ال��ك��وري��ة /
ووزارة  ك��ان��غ��ن��ام،  منطقة  وم��ك��ت��ب  ك��ي��ت��ا/ 
والنا�سئة  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات 
الفعالية  وا�ستقطبت  اجلنوبية،  كوريا  يف 
�سركة   500 من  اأك��ر  م�ساركة  الناجحة 
ك��م��ا جمعت  ال�����س��ح��ي،  ال��ق��ط��اع  رواد  م���ن 
مورداً   180 م�ساركة  املختلفة  ب��راجم��ه 
كوريا  جمهورية  من  ال�سحي  القطاع  من 

اجلنوبية والدولة.

توا�سل عملها
حملة »امل�سح امليداين « جتري 66 

فح�سًا يف مركز �سرطة اخليالة
•• دبي-الفجر:

البدنية  اجل���اه���زي���ة  وت��ع��زي��ز  ل��ق��ي��ا���س  امل���ي���داين  “امل�سح  ح��م��ل��ة  وا���س��ل��ت 
للموظفن” التي اأطلقها مركز تاأهيل وتعزيز اجلاهزية يف الإدارة العامة 
اجل�سمانية  القيا�سات  فحو�سات  اإج���راء  دب��ي،  �سرطة  يف  املجتمع  لإ�سعاد 
66 فح�ساً  والكفاءة البدنية للموظفن، حيث متكنت احلملة من تنفيذ 

يف مركز �سرطة اخليالة. 
وتفقد العميد حممد عي�سى العظب مدير مركز �سرطة اخليالة، اإجراءات 
حملة “امل�سح امليداين لقيا�س وتعزيز اجلاهزية البدنية للموظفن”، مثنياً 

على جهود كافة الطواقم الطبية التي ت�سرف على اإجراء الفحو�س. 
يف  امليدانية  الفحو�س  اأوىل  اإج��راء  يف  مهامها  با�سرت  قد  احلملة  وكانت 
مب�ساركة  وذل��ك  اخليالة،  �سرطة  مركز  اإىل  و���س��وًل  �سرطية  مراكز  ع��دة 
12طالباً من جامعة ال�سارقة خمت�ساً يف جمال التاأهيل والعالج الطبيعي 
بقيا�س  INBODY اخلا�س  ا�ستخدام جهاز  بعد تدريبهم على كيفية 

اجلاهزية البدنية للج�سم.
اأن حملة  املجتمع،  لإ�سعاد  العامة  الإدارة  �سهيل مدير  العميد خالد  واأك��د 
امل�سح تاأتي بناًء على توجيهات معايل الفريق عبد اهلل خليفة املري القائد 
العام ل�سرطة دبي بالعمل على تعزيز اجلاهزية البدنية ملوظفي القوة عرب 
املحُخت�سة لهم يف  البدنية  والكفاءة  القيا�سات اجل�سمانية  اإجراء فحو�سات 

خمتلف مراكز ال�سرطة والإدارات العامة.
التاأهيل  الدكتور حممد احلاج مدير مركز  ا�ست�ساري  الرائد طبيب  واأكد 
وتعزيز اجلاهزية بالوكالة، اأن احلملة تاأتي يف اإطار م�سروع قيا�س و تعزيز 
يهدف  وال���ذي  دب��ي  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ملوظفي  البدنية  اجل��اه��زي��ة 
البدنية  والكفاءة  للجاهزية  ذكية  بيانات  قاعدة  لبناء  الأوىل  مرحلته  يف 
ال��وزن والطول و  اإىل معايري موؤ�سر كتلة اجل�سم من  ا�ستناداً  للموظفن 
فح�س اجلهاز الع�سلي احلركي وحتديد ن�سب وتوزيع املكونات الرئي�سية 
اأحدث  با�ستخدام  وذل���ك  وامل���اء،  والع�سلية  الدهنية  الكتلة  م��ن  للج�سم 
ال�ست�سارات  تقدمي  يف  ي�ساهم  مبا  للقيا�س  الدقيقة  والتقنيات  الأج��ه��زة 
قوة  ملرتب  البدنية  اجلاهزية  م��ن  تعزز  التي  التاأهيلية  ال��ربام��ج  وو���س��ع 

�سرطة دبي.

 اأبوظبي للزراعة توؤكد اأهمية اللتزام 
ب�سوابط بيع املنتجات الغذائية

•• اأبوظبي-وام:

وجهت هيئة اأبوظبي للزراعة وال�سالمة الغذائية املن�ساآت الغذائية العاملة 
اأية  اأو  والفواكه  اخل�سراوات  من  الطازجة  املنتجات  بيع  بعدم  اأبوظبي  يف 
اأية و�سيلة  اأو  املركبات  العامة من خالل  اأخرى يف الطرق  منتجات غذائية 
الأن�سطة يتطلب احل�سول  اأن ممار�سة هذه  اأخرى غري مرخ�سة مو�سحة 
على �سهادة عدم ممانعة من الهيئة بعد تنفيذ كافة ال�سرتاطات ال�سحية 
والقوانن  الت�سريعات  بتنفيذ  التزاما  وذل��ك  الأن�سطة  ه��ذه  ملثل  ال��الزم��ة 
اخلا�سة ب�سالمة الغذاء و�سمان حتقيق اأعلى م�ستويات ال�سحة وال�سالمة 
للمجتمع. واأهابت الهيئة بكافة املن�ساآت الغذائية المتثال لهذه التوجيهات 
اأنه يتم  امل�ستهلكن واملجتمع، موؤكدة  والتعاون حفاظا على �سحة و�سالمة 
تنفيذ حمالت تفتي�سية مكثفة للتحقق من مدى اللتزام بهذه ال�سوابط، 
جمهور  الهيئة  ودعت  املخالفة.  املن�ساآت  بحق  القانونية  الإج��راءات  واتخاذ 
امل�ستهلكن لالمتناع عن �سراء اخل�سراوات والفواكه، وغريها من املنتجات 
الغذائية من الباعة املتجولن اأو املركبات غري املرخ�سة التي تقف يف الطرق 
العامة، مع �سرورة التعامل فقط مع املن�ساآت املرخ�سة لتاأمن الحتياجات 
الغذائية وذلك حفاظا على �سحتهم و�سالمة غذائهم. واأطلقت الهيئة عدة 
حمالت تفتي�سية لر�سد التجاوزات وحما�سبة املخالفن، بالإ�سافة اإىل حث 
املنتجات  بيع  اأهمية المتثال ل�سوابط منع  الغذائية على  املن�ساآت  اأ�سحاب 
الغذائية من خالل املركبات غري املرخ�سة، ويقوم مفت�سو الهيئة بحمالت 
كافة  م��ن  للحد  الأ���س��ب��وع  نهاية  عطلة  وخ���الل  ال��ي��وم  م���دار  على  م�ستمرة 

الظواهر ال�سلبية املخالفة للت�سريعات والأنظمة اخلا�سة ب�سالمة الغذاء.

بتوجيهات نهيان مبارك اآل نهيان

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي ت�سدر تقريرًا علميًا دوليًا 2021
احلفاظ على نخيل التمر هو مفتاح لعامل اأكرث ا�ستدامة

التقرير م�ستوحى من م�ساهمة 46 خبريًا من 21 دولة حول العامل
كل �سجرة نخيل متت�س حوايل 200 كيلوغراما من ثاين 

اأك�سيد الكربون �سنويًا وتلعب دورًا رئي�سًا يف معاجلة اأزمة تغري املناخ
•• اأبوظبي- الفجر:

نهيان  اآل  م��ب��ارك  نهيان  ال�سيخ  م��ع��ايل  بتوجيهات 
وزير الت�سامح والتعاي�س، رئي�س جمل�س اأمناء جائزة 
الزراعي،  والب��ت��ك��ار  التمر  لنخيل  ال��دول��ي��ة  خليفة 
اأ�سدرت الأمانة العامة للجائزة تقريراً علمياً دولياً 
الكتاب  يركز   ،”2021 احل���دود  “جت�سري  بعنوان 
حتويل  احليوي  الإقليمي  للتعاون  ميكن  كيف  على 
لالقت�ساد  ن��اج��ح  من���وذج  اإىل  التمر  نخيل  �سناعة 

الدائري.
املتحدة  الأمم  عقد  بذكرى  احتفاًل  التقرير  �سدر   
حيث   .)2030-2021( البيئي  النظام  ل�ستعادة 
قام  ال��ذي  العمل  لفريق  تقديره  عن  معاليه  اأع��رب 
باإعداد هذا التقرير مب�ساهمة من 46 جهة ومنظمة 
دولية وعدد من اخلرباء ميثلون 21 دولة بالعامل. 

اأهداف  لنطالق  ال�ساد�سة  الذكرى  ي�سادف  عام  يف 
الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة )2030-2015(، 
حيث مت تاأطري التقرير بخم�سة حماور رئي�سية هي: 
وال�سراكات،  وال�سالم  والزده���ار،  والكوكب،  النا�س، 
اقرتها  التي  امل�ستدامة  التنمية  خطة  ت�سكل  والتي 
دعوة  ع��ن  ع��ب��ارة  التقرير   .2030 امل��ت��ح��دة  الأمم 
لعمل الهيئات الإدارية وقادة ال�سناعة للتعرف على 
ال�سرق  ملنطقة  �سيما  ل  التمر،  نخيل  �سجرة  اأهمية 
الأو����س���ط و���س��م��ال اإف��ري��ق��ي��ا، وا���س��ت��خ��دام��ه��ا كنقطة 
النا�س  ل��ك��ل م��ن  اإي��ج��اب��ي  ان��ط��الق لإح�����داث تغيري 

والكوكب، عرب العديد من القطاعات.
التمر على م�ستوى  املتزايدة لنخيل  لالأهمية  نظراً 
ال�سرق  منطقة  يف  حت���دي���داً  اأك���ر  وب�����س��ك��ل  ال���ع���امل، 

الأو����س���ط و���س��م��ال اإف��ري��ق��ي��ا، ف��ق��د مت اإن�����س��اء تقرير 
ا�ستعادة  م�ستوى  رفع  بهدف   2021 خليفة  جائزة 
حدة  م��ن  للتخفيف  ال��ت��م��ر  لنخيل  البيئية  ال��ن��ظ��م 
ال��ف��ق��ر، و���س��م��ان الأم���ن ال��غ��ذائ��ي، واع��ت��ب��ار النخيل 
التكّيف عرب  ب��رام��ج  وتنفيذ  ���س��ام��اًل.  اإمن��ائ��ي��اً  ح��اًل 
احلدود التي تركز على ترميم واحات نخيل التمر، 
لتعزيز اإمكاناتها البيئية والقت�سادية والجتماعية 
الكاملة. والرتكيز على الوظائف اجلديدة يف جميع 
من  امل��ه��ارات  م��ن  متنوعة  جمموعة  م��ع  القطاعات 
ال��و���س��ي��ط��ة اإىل  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال���ي���دوي اإىل  ال��ع��م��ل 
يتمتع  باأن  هذا  �سي�ساعد  الرابعة.  ال�سناعية  الثورة 
التقدم  واأن  وم���زده���رة  ج��ي��دة  ب��ح��ي��اة  الب�سر  جميع 
يف  يحدث  والتكنولوجي  والجتماعي  القت�سادي 
ونظام  املناخي  العمل  البيئة.وا�ستخدام  مع  ان�سجام 
املناخ  تغري  ب�ساأن  الإط��اري��ة  املتحدة  الأمم  اتفاقية 
وج����دول اأع��م��ال 2030 والأط����ر ال��ع��امل��ي��ة الأخ���رى 
ال���واح���ات وم��ن��ع التدهور  ت��رم��ي��م  ن��ط��اق  ل��ت��و���س��ي��ع 
وتعزيز التح�سر امل�ستدام من اأجل الأمن الإقليمي.
وخلق بيئة متكينية ل�سيا�سات جديدة على امل�ستويات 
اأجل  م��ن  واملحلية  والوطنية  الإقليمية  احلكومية 
 ،)A  11( رق���م  امل�����س��ت��دام��ة  التنمية  ه���دف  تنفيذ 
والجتماعية  القت�سادية  الروابط  “دعم  اأج��ل  من 
و�سبه  احل�سرية  املناطق  ب��ن  الإي��ج��اب��ي��ة  والبيئية 
احل�����س��ري��ة وال��ري��ف��ي��ة م���ن خ���الل ت��ع��زي��ز تخطيط 

التنمية الإقليمية ».
ق���ام ب���اإع���داد ه���ذا ال��ت��ق��ري��ر 46 م�����س��اه��م��اً م��ن 21 
دول����ة ب���ال���ع���امل، مب���ا يف ذل����ك خ����رباء ال��ت��ك��ّي��ف مثل 
ب��رن��ام��ج التكّيف  ن��ا���س��ف، م��دي��ر  ي��و���س��ف  ال��دك��ت��ور 

)UNFCCC(، التقرير يوفر اإطاراً ملعاجلة ق�سايا 
اأك�سيد  ث��اين  انبعاثات  مثل:  الرئي�سية  امل��ن��اخ  تغري 
الكربون، والتنوع البيولوجي، والت�سحر، واجلفاف، 
التمر يف �سميم  الأرا�سي، مع وجود نخيل  وتدهور 
الذي  زاي��د،  الوهاب  الدكتور عبد  يقول  املناخ.  ثورة 
والزراعة  الأغ���ذي���ة  منظمة  و���س��ف��ري  ال��ت��ق��ري��ر  اأع���د 
الإمارات  احل�سنة يف  للنوايا  )الفاو(  املتحدة  لالأمم 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، والأم�����ن ال���ع���ام جل���ائ���زة خليفة 
ل  “قد  ال��زراع��ي:  والبتكار  التمر  لنخيل  الدولية 
يتم العرتاف بها على نطاق وا�سع حتى الآن، ولكن 
م�ستدامة.  ملعي�سة  �سمان  ه��ي  التمر  نخيل  �سجرة 
ومنوها،  النخيل  اأ���س��ج��ار  على  احل��ف��اظ  خ��الل  م��ن 
ميكننا التغلب على التحديات البيئية والجتماعية 
والقت�سادية. كما ورد يف التقرير، حيث ميكن لكل 
�سجرة نخيل اأن متت�س حوايل 200 كيلوغرام من 
 100 اأن  يعني  وه��ذا  �سنوياً.  الكربون  اأك�سيد  ث��اين 
و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف  �سجرة  مليون 
اإفريقيا لديها القدرة على امت�سا�س حوايل 28.7 
ميجا طن من ثاين اأك�سيد الكربون �سنوياً. واأ�ساف 
دكتور زايد باأن هذا التقرير يقدم لنا فر�سة لإعادة 
اأك���ر م��ن جمرد  واق��ت�����س��ادات��ن��ا فهو  ب��ن��اء جمتمعنا 

ب�سي�س من الأمل.
يف  �ساركت  التي  بي�سيك،  �ساندرا  الدكتورة  حتدثت 
زايد،  الدكتور  مع  جنب  اإىل  جنباً  التقرير  حترير 
ع���ن ف��ر���س ال��ت��ع��ايف الأخ�����س��ر ب��ع��د ال���وب���اء: “لقد 
ما  حت��دي��ات  ع��ن   )COVID-19( ج��ائ��ح��ة  ك�سف 
ق��ب��ل اجل��ائ��ح��ة ال��ت��ي مل ي��ت��م ح��ل��ه��ا وال��ت��ي تنطوي 
الفردية خالل  للدول  الوطني  الغذائي  الأم��ن  على 

وراء  ال�سعي  فاإن  الوطنية. لذلك،  الإغ��الق  عمليات 
ي��خ��دم �سحة كوكب  من���وذج ت��ن��م��وي م�����س��ت��دام ذات��ي��اً 
�سيكون  ذل���ك،  ولتحقيق  الإن�����س��ان.  و�سحة  الأر�����س 
واجلنوب  ال�سمال  ب��ن  وال���دويل  الإقليمي  التعاون 
اأمراً  الثالثي  وال��ت��ع��اون  اجل��ن��وب  ب��ل��دان  ب��ن  وفيما 
حا�سماً، متا�سياً مع الهدف 17 من اأهداف التنمية 
الدويل  التعاون  تعزيز  اإىل  يهدف  ال��ذي  امل�ستدامة، 
امل�ستدامة. نتيجة لذلك، نحث  املبادرات  عند تنفيذ 
العامل  اأن��ح��اء  جميع  يف  ال�سناعة  وق���ادة  احلكومات 
وات��خ��اذ الإج���راء  ق���راءة التقرير وال��ع��م��ل م��ع��اً  على 
وكوكبنا  العي�س  و�سبل  الأرواح  �ستنقذ  التي  املنا�سب 
ب�سكل اأ�سا�سي ». ب�سبب تنوعها الوراثي، تقاوم اأ�سجار 
النخيل ال��ظ��روف اجل��وي��ة ال��ق��ا���س��ي��ة م��ث��ل احل���رارة 
اإىل  ت��وؤدي  اأن  ميكن  والتي  والفي�سانات،  واجل��ف��اف 
الطبيعية،  امل��وارد  وتدهور  انخفا�س غالت احل�ساد 
عند  امل��ن��خ��ف�����س.  ال��دخ��ل  ذات  ال��ب��ل��دان  يف  �سيما  ل 
اإدارتها ب�سكل م�ستدام، تعترب النحُظم البيئية لنخيل 
املناطق  يف  الت�سحر  اجت���اه  عك�س  يف  حيوية  التمر 
ال�����س��ح��راوي��ة، لأن��ه��ا ت��وف��ر امل��وئ��ل وال��ظ��ل واحلماية 
من الرياح واحل��رارة لالأنواع الأخ��رى. وه��ذا هدف 

رئي�سي لالأمم املتحدة من اإن�ساء اتفاقية مكافحة 

كهرباء ومياه دبي تنظم القمة العاملية للحوكمة الر�سيقة ال�سهر املقبل
•• دبي-وام:

تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي القمة العاملية للحوكمة الر�سيقة 
اأف�سل  مل�����س��ارك��ة  امل��ق��ب��ل  ف��رباي��ر  �سهر  م��ن  الأول  يف  اف��رتا���س��ي��اً 
مع  املوؤ�س�سية  والر�ساقة  الر�سيدة  احلوكمة  يف  العاملية  التجارب 
القطاعن احلكومي واخلا�س يف دولة الإمارات العربية املتحدة 

وخارجها.
الرئي�س  امل��ن��ت��دب  الع�سو  ال��ط��اي��ر  حم��م��د  �سعيد  م��ع��ايل  وق���ال 
القمة  تنظيم  “ياأتي  دب����ي:  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  لهيئة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
روؤية  لتحقيق  ج��ه��ودن��ا  اإط����ار  يف  ال��ر���س��ي��ق��ة  للحوكمة  ال��ع��امل��ي��ة 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
الذي  اهلل”  “رعاه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة 
مواكبة  واأك��ر  ال��ق��رار  اتخاذ  اأ���س��رع يف  تكون احلكومة  اأن  يريد 
لأن  الهيئة  ا�سرتاتيجية  م��ع  القمة  تن�سجم  ..ك��م��ا  للمتغريات 

ت�سبح اأول موؤ�س�سة خدماتية ر�سيقة بالكامل وم�ساعينا لتعزيز 
مرونة الهيئة ..وعلى �سوء الظروف ال�ستثنائية التي فر�ستها 
بالتطور  امل��وؤ���س�����س��ات  ال��ت��زام  اأه��م��ي��ة  ت��ربز   19 ك��وف��ي��د-  جائحة 
اإطار منظومة �ساملة  اإىل فر�س يف  التحديات  امل�ستمر لتحويل 
لر�ساقة  “كان  معاليه:  واأ�ساف  املتكامل«.  املوؤ�س�سي  العمل  من 
 BSi الهيئة واعتماد احلوكمة يف الهيئة على املعايري الربيطانية
احلوكمة  مبادئ  اأف�سل  وتطبيق  ال�سركات  حلوكمة   13500
تو�سيات  م��ع  ين�سجم  مب��ا  ل��ل��دول��ة  اململوكة  للجهات  الر�سيدة 
2015 دور مهم يف  منظمة التعاون القت�سادي والتنمية لعام 
جناح الهيئة ومتيزها من خالل حتديد الفر�س وحتليل البيئة 
اإىل  الداخلية واخلارجية ومعرفة احتياجات املعنين وحتويلها 
مبادرات ا�سرتاتيجية حتى باتت املمار�سات التي تطبقها الهيئة 

مرجعاً للعديد من املوؤ�س�سات حول العامل«.
الإم����ارات  دول���ة  ال��ق��ادة احلكومين يف  ك��ب��ار  القمة  وي�����س��ارك يف 

واإمارة دبي اإىل جانب جهات و�سركات عاملية مثل منظمة التعاون 
“�سيمن�س”  و  اإلكرتيك”  و”جرنال  الق��ت�����س��ادي��ة  وال��ت��ن��م��ي��ة 
تقدم  اجلمعية  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  ال��داخ��ل��ي��ن.  امل��دق��ق��ن  وجمعية 
 /CPE/ م�ستمر  مهني  تعليم  �ساعات  امل�ساركن  جلميع  القمة 

./CPE/ حيث تعادل امل�ساركة يف القمة ح�سور 5 �ساعات
وت���دع���و ال��ه��ي��ئ��ة اجل��م��ه��ور م���ن ك���اف���ة اأن���ح���اء ال���ع���امل حل�سور 
من  نخبة  مب�ساركة  املقامة  النقا�سية  ال��ن��دوات  و�سل�سلة  القمة 
النقا�سية  ال��ن��دوة  الهيئة  وت��ن��ظ��م  واخل�����رباء.  الخت�سا�سين 
درو���س م�ستفادة من  نفعله:  ما  نفعل  “ملاذا  الأوىل حتت عنوان 
عنوان  حتت  الثانية  النقا�سية  والندوة  للجائحة”؛  ال�ستجابة 
عنوان  الثالثة  الندوة  بينما حتمل  املوؤ�س�سية”  الر�ساقة  “رحلة 
“املوازنة بن املخاطر والمتثال والبتكار: احلوكمة الت�سغيلية 
“التوجهات  فيما تقام الندوة الرابعة بعنوان  خالل اجلائحة” 

العاملية اجلديدة يف حوكمة موؤ�س�سات القطاع احلكومي«.
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العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28   
اعالن حكم بالن�صر

يف  الدعوى رقم 1743/2020/16 جتاري جزئي   
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه حممد روؤوف للمقاولت - �س ذ م م مببلغ وقدره )37.638.91 
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طالب الإعالن : �سركة الدانوب لتجارة مواد البناء - ذ م م  - �سفته بالق�سية : مدعي  
وميثله : خالد حممد علي احلمادي - �سفته بالق�سية : وكيل 

املطلوب اإعالنه : 1- حممد روؤوف للمقاولت - �س ذ م م - �سفته بالق�سية : مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2020/8/18 يف الدعوى املذكورة اأعاله 
ل�سالح/�سركة الدانوب لتجارة مواد البناء - ذ م م  بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 37.638.91 
�سبعة وثالثون الف و�ستمائة وثمانية وثالثون درهما وواحد وت�سعون فل�سا والفائدة القانونية بواقع 9٪ �سنويا 
من 2020/5/31 وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما 
مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28   
انذار عديل بالن�صر

رقم )2021/920(
رقم املحرر 2020/1/178383 

�سالح بن منيع بن باخيت املطريف 
املنذر اليه : و�ساح �سراج الدين - فرن�سي اجلن�سية  

املو�سوع :- قام املخطر بعمل وكالة قانونية للمخطر اليه �سدقت لدى الكاتب العدل بدبي حتت رقم 
املحرر 2015/1/4074 بتاريخ 7 يناير 2015 

وحيث ان املخطر يرغب بالغاء هذه الوكالة ال�سادرة منه اىل املخطر اليه ، لذلك يهم املخطر اعالن 
املخطر اليه بالغاء تلك الوكالة وانتهاء �سريانها قانونا من تاريخ علمه بها 

لذلك ، فاإن املخطر يخطر املخطر اليه بالغاء تلك الوكالة امل�سدقة لدى الكاتب العدل بدبي حتت 
رقم املحرر 2015/1/4074 بتاريخ 7 يناير 2015 واعتبارها لغية من تاريخ ابالغه بها وتكون كافة 
الت�سرفات التي تنتج عن تلك الوكالة منذ ذلك التاريخ غري منتجة لثارها القانونية ويف حكم العدم 

دون ثمة م�سوؤولية على املخطر بكافة انواعها وهذا للعمل والحاطة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28   
  اعالن بالن�صر

رقم )2021/943(
املنذر : امل�سكن احلديث للتطوير العقاري - �س ذ م م 

املنذر اليه : خالد عبداهلل نعمت حممد اخلوري 
ارقام  ال�سيكات  مبلغ  ���س��داد  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر   / امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
اي��ام من  اق�ساها خم�سة  )001871 - 001870( وذل��ك خ��الل م��دة 
امل��ن��ذر لت��خ��اذ كافة  ���س��وف ي�سطر  واإل  الإن����ذار  ت��اري��خ ن�سر ه��ذا 
الإجراءات القانونية فور انتهاء هذه املدة مع حفظ كافة احلقوق 

الأخرى ملوكلنا.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28   
اإعالن بالن�صر

رقم )2021/815(
املنذرة : املهذب لتجارة الملونيوم والزجاج - �س ذ م م  

 بوكالة املحامي / احمد ح�سن املازمي 
املنذر اليهما : 1( فاين ادج لأعمال  الملنيوم والزجاج - �س ذ م م  ، 2- ريت�سبوي توما�س 

توما�س عن نف�سه وب�سفته مدير املخطر اليها الوىل واملوقع على ال�سيكات 
البالغ جمموعها  اع��اله  ال�سيكات  قيمة  �سداد  بوجوب  ننذركم  الكتاب   جئنا مبوجب هذا 
اإجمايل وقدره 80.234 درهم )ثمانون الف ومائتان واربعة وثالثون درهما( بذمة اجلهة 
املخطر اليها ، للمخطرة وذلك خالل مدة اأق�ساها خم�سة اأيام  من تاريخ الن�سر ، واإل �سوف 
ونفقتكم  م�سافا  م�سوؤوليتكم  وعلى  بحقكم  القانونية  الإج��راءات  اآ�سفن لتخاذ  ن�سطر 

اليها الفائدة القانونية ، وحمتفظن بكافة احلقوق لية جهة كانت  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28   
اإعالن بالن�صر

رقم )2021/928(
املخطرة : �سكاي كورت�س )�س ذ م م( 

 بوكالة املحامي / احمد ح�سن املازمي 
املخطر اليها : ميناحيل فاطمة للخدمات الفنية - �س ذ م م  

البالغ  اأع���اله  ال�سيكات  قيمة  ���س��داد  ب��وج��وب  ن��ن��ذرك��م  ال��ك��ت��اب  ه��ذا  جئنا مب��وج��ب 
جمموعها اإجمايل وقدره )70. 120.000( درهم )مائة وع�سرون الف درهم و�سبعون 
، واإل �سوف  اي��ام من تاريخه  اأق�ساها خم�سة  ، وذل��ك خالل مدة  فل�سا( للمخطرة 
ن�سطر اآ�سفن لتخاذ الإجراءات القانونية بحقكم وعلى م�سوؤوليتكم ونفقتكم مع 

املطالبة بالفائدة القانونية ، حمتفظن بكافة احلقوق لية جهة كانت. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28   
اإعالن بالن�صر

رقم )2021/927(
املخطرة : �سكاي كورت�س )�س ذ م م(    

 بوكالة املحامي / احمد ح�سن املازمي 
املخطر اليها : جلف تريد لينك - �س م ح 

جمموعها  البالغ  اأع��اله  ال�سيكات  قيمة  �سداد  بوجوب  ننذركم  الكتاب  هذا  مبوجب  جئنا 
وثمانون  وت�سعة  ومائتان  الف  وع�سرون  درهم )مائة وخم�سة  وقدره )125.289(  اإجمايل 
درهم( للمخطرة ،  وذلك خالل مدة اأق�ساها خم�سة ايام من تاريخه ، واإل �سوف ن�سطر 
املطالبة  م��ع  ونفقتكم  م�سوؤوليتكم  وعلى  بحقكم  القانونية  الإج����راءات  لت��خ��اذ  اآ�سفن 

بالفائدة القانونية ، حمتفظن بكافة احلقوق لية جهة كانت. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28   
اإعالن بالن�صر

رقم )2021/814(
املنذرة : اأك�س�س هاير ميدل اي�ست )�س ذ م م(   

 بوكالة املحامي / احمد ح�سن املازمي 
املنذر اليها : 1( �ساينا �ستيت كون�سرتاك�سن اجننريينغ كوربوري�سن )ميدل اي�ست( )ذ م م(

املبالغ املرت�سدة ل�سالح  �سداد  ب�سرعة  اليها  املنذر  العديل ننذر فيه  الإن��ذار  مبوجب هذا 
املنذرة والتي قيمتها مبلغ )73. 156.137( درهم اإماراتي- مائة و�ستة وخم�سون الف ومائة 
و�سبعة وثالثة درهم و�سبعون فل�سا ، وذلك خالل مدة اأق�ساها خم�سة ايام من تاريخه ، واإل 
�سوف ن�سطر اآ�سفن لتخاذ الإج��راءات القانونية بحقكم وعلى م�سوؤوليتكم ونفقتكم مع 

املطالبة بالفائدة القانونية ، حمتفظن بكافة احلقوق لية جهة كانت. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28   
اإعالن بالن�صر

رقم )2021/925(
املخطرة :  اك�س�س هاير ميدل اي�ست - �س ذ م م 

 بوكالة املحامي / احمد ح�سن املازمي 
املخطرة اليها : تلكون انرتنا�سيونال للخدمات البحرية والهند�سية - �س ذ م م 

 جئنا مبوجب هذا الكتاب ننذركم ب�سرورة الوفاء بقيمة املبلغ املرت�سد يف ذمتها ل�سالح املنذرة والبالغ قيمته 124.647 
39. 14.937 درهم )اربعة ع�سر الف وت�سعمائة و�سبعة وثالثون درهما وت�سعة وثالثون فل�سا( اإ�سافة اىلالر�سوم 
وامل�ساريف والفائدة القانونية بواقع 12٪  وذلك خالل خم�سة اأيام من تاريخ اإعالنه قانونا بهذا الإنذار ، واإل فاإن 
املنذرة �ست�سطر اآ�سفة لتخاذ كافة الإج��راءات القانونية يف مواجهة املنذر اليها ، ف�سال عن املطالبة بالتعوي�س 
عما حلق املنذرة من خ�سارة وما فاتها  من مك�سب  نتيجة عدم ت�سديد املنذر اليها لقيمة املديونية املرت�سدة يف 

ذمتها ل�سالح املنذرة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28   
اإعالن بالن�صر

رقم )2021/929(
املخطرة : اك�س�س هاير ميدل اي�ست )�س ذ م م( 

 بوكالة املحامي / احمد ح�سن املازمي 
املخطر اليها : �سي اك�س زيد لتجارة وتاأجري الأليات الثقيلة - �س ذ م م 

جئنا مبوجب هذا الإخطار العديل ننذر فيه املخطر اليها ب�سرعة �سداد املبالغ املرت�سدة 
بذمتكم ل�سالح املخطرة والتي قيمتها مبلغ 236.684.53 درهم - مائتان و�ستة وثالثون 
الفا و�ستمائة واربعة وثمانون درهما وثالثة وخم�سون فل�سا ، وذلك خالل مدة اأق�ساها 
القانونية  الإج���راءات  لتخاذ  اآ�سفن  ن�سطر  �سوف  واإل   ، الن�سر  تاريخ  من  اي��ام  خم�سة 
بكافة  حمتفظن   ، القانونية  بالفائدة  املطالبة  مع  ونفقتكم  م�سوؤوليتكم  وعلى  بحقكم 

احلقوق لية جهة كانت. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 24
الإمارات  ،  اجلن�سية  الكتبي  �سعيد هويدن  �سامل مع�سد  ال�سيدة /  بان  ليكن معلوما للجميع 
فريد  عي�سى  ال�سيد/  اىل  وذلك    ٪100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
القواريط اجلن�سية  �سوريا يف الرخ�سة امل�سماة )الرمول لتنظيم واإدارة املعار�س( والتي تاأ�س�ست 
يف  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )765292( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة 
وكيل  اىل  فردية  موؤ�س�سة  القانوين من  ال�سكل  تغيري  الرخ�سة لخر  تنازل �ساحب  ال�سارقة. 

خدمات. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي  اعرتا�س على ذلك عليه اتباع 

ال�سبل القانوين حيال ذلك. 
   الكاتب العدل   

مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 25

البيع  يف  يرغب  الهند  اجلن�سية  �سينغ  نغينا  �سينغ  ناريان  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
رامنارايان  �سينغ  برامود كومار  ال�سيد/  البالغة 100٪  وذلك  اىل  والتنازل عن كامل ح�سته 
باإمارة  تاأ�س�ست  والتي  امل�سلحة(  النجاره  ملقاولت  )املن�سق  الرخ�سة  يف  الهند  اجلن�سية  �سينغ 
ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )727259( ال�سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية ، تنازل �ساحب 
الرخ�سة لخر.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  
2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي  اعرتا�س على ذلك عليه 

اتباع ال�سبل القانوين حيال ذلك. 
   الكاتب العدل   

مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28   
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 207/2021/400 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 3672/20219 جتاري جزئي 

، واملعدل بالإ�ستئناف رقم 1798/20 اإ�ستئناف جتاري ، ب�سداد املبلغ ) 558538.25 
درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب الإعالن : مريينت انترييرز - �س ذ م م - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
ذ م م - فرع - �سفته بالق�سية :  اإعالنهم : 1- جاكي�س لالكرتونيات - �س  املطلوب 

منفذ �سده
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  اأقام عليك الدعوى  مو�سوع الإعالن : قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )558538.25( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28   
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 2155/2017/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1230/2016 جتاري كلي ، ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )961287.92 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : البنك التجاري الدويل - �س م ع - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله : عبداحلكيم حبيب من�سور بن حرز -  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- عبداهلل ح�سن اإبراهيم علي البلو�سي - �سفته بالق�سية : منفذ �سده

جمهول حمل الإقامة 
املبلغ  ب�سداد  اخطاركم   2021/1/21 بتاريخ  الإبتدائية  دبي  حمكمة  ق��ررت   : الإع��الن  مو�سوع 
املنفذ به وقدره )961287.92( درهم خالل 15يوم من تاريخ تبليغ واإل بيع الأرا�سي )منطقة 
لكم  العائدة  الثالثة(  الورقاء  - منطقة  رقم 644  )الأر���س  و  الر���س 1454(  رقم   - العنز  هور 

بطريق املزايدة وفقا ملقت�سيات ن�س املادة 295 من قانون الإجراءات املدنية.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28   
 اعـــــــالن       

ال�سيد/   : خورفكان    - والت�سديقات  العدل  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم 
خمي�س حميد خمي�س حميد ال�سبيبي ، اجلن�سية : الإمارات  وطلب الت�سديق على حمرر 
للخياطة  ال�سنافر  التجاري حمل  ال�سم  البالغة 100٪ يف  )تنازل(  يف ح�سته   يت�سمن 
واملرخ�س   ، الن�سائية  املالب�س   خياطة   - الن�سائية  املالب�س  تطريز  الرخ�سة  ن�ساط   ،
بتاريخ  ال�سادر  التنمية القت�سادية يف خورفكان رخ�سة جتارية رقم 240984  دائرة  من 
1988/11/30 يف دائرة التنمية الإقت�سادية بخورفكان. اىل ال�سيد/ حممد �سميم حممد 
عنايت، اجلن�سية : الهند.  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان 
�سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعن من 

تاريخ ن�سر هذا العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
عبيد الرويل  

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28   
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�سم ال�سركة : جوينت برو�سبيكت�ص تريدينغ - �ص ذ م م  
R02 ملك فندق ب��الزو فر�سات�سي �س ذ م م - اجل��داف - ال�سكل  العنوان : حمل 
بال�سجل  القيد  الرخ�سة : 767487 رقم  ، رقم  : ذات م�سوؤولية حم��دودة  القانوين 
التجاري : 1249584 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/1/26 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2021/1/26 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعن ات�ص 
: مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن  العنوان  ام لتدقيق احل�سابات   ايه 
را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - بور�سعيد -  هاتف : 2973060-04  فاك�س : 
2973071-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : ات�ص ايه ام لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب 
- ديرة - بور�سعيد -  هاتف : 2973060-04  فاك�س : 2973071-04    مبوجب هذا 
اأعاله  املذكور  امل�سفي  باأنه قد مت تعين  التنمية القت�سادية بدبي  دائ��رة  تعلن 
قرار  مبوجب  وذل��ك  م  م  ذ  �ص   - تريدينغ  برو�سبيكت�ص  جوينت  لت�سفية 
حماكم دبي بتاريخ  2021/1/26 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2021/1/26 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعن يف 
مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28   
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات - خورفكان : ال�سيد/ 
طارق الإ�سالم بابو عبداملالك هاولدر - اجلن�سية : بنغالدي�س وطلب الت�سديق على 
حمرر يت�سمن )تنازل(  يف ح�سته  البالغة 100٪ يف ال�سم التجاري الركن املعروف 
لتجارة قطع غيار ال�سيارات ، ن�ساط الرخ�سة كي املالب�س - غ�سيل املالب�س واملرخ�س 
ال�سادرة   241140 رق��م  جتارية  رخ�سة  خورفكان  يف  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  من 
�سومون  ال�سيد/  الإقت�سادية بخورفكان. اىل  التنمية  دائرة  بتاريخ 1989/11/28 يف 
ح�سن نظري احمد ، اجلن�سية : بنغالدي�س. ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل 
يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�ساء ا�سبوعن من تاريخ ن�سر هذا العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
عبيد الرويل  

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28   
اعالن اأمر اأداء بالن�صر

 3871/2020/60 اأمر اأداء  
تفا�سيل الإعالن بالن�سر

اىل املدعي عليه / 1- �سامي �سطري  
مبا ان املدعي / بنك دبي التجاري - �س م ع  

وميثله / ي�سلم �سالح احمد ال�سعدي  
طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2020/11/26 بالزام 
املعرو�س �سده بان ي�سدد للطالب الأمر مبلغ وقدره 90.000.00 )ت�سعون الف درهم( 
وفائدة قانونية ب�سيطة قدرها 9٪ من تاريخ قيد الطلب وحتى ال�سداد التام والزمت 

املعرو�س �سده امل�ساريف.  
ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.

رئي�ض الق�صم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28   

 اعالن بالن�صر
يف  الإ�صتئناف رقم 832/2020/322 ا�صتئناف عقاري

مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

ومالكها/  مديرها  وميثلها  ح(  م  )���س  ديفيلومبنت  اأك�سون  �سدهما/1-  امل�ستاأنف  اىل 
جون �سوكيم وكيوجن �سوك كيم  2-املا�سة روي��ال كومباين ليمتد وميثلها جون �سوكيم 
وكيوجن �سوك كيم ب�سفتهم املالكن لها. جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /نيوورلد 
احلكم  ا�ستاأنف  قد  ال��زي��ودي   من�سور  حممد  علي  احمد  وميثله/  ليمتد  اإنف�ستمنت�س 
املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�سه  وح��ددت  كلي  2020/254 عقاري  رق��م  بالدعوى  ال�سادر 
او  2021/2/3 ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28   
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�سم ال�سركة : لكي لند للتجارة - �ص ذ م م   
العنوان : مكتب رقم 109 ملك في�سل نا�سر عبداهلل انوهي - ديره - ال�سبخه - ال�سكل 
القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 627978 رقم القيد بال�سجل التجاري 
التاأ�سري يف  باأنه قد مت  القت�سادية بدبي  التنمية  دائ��رة  تعلن  : 1047400 مبوجب هذا 
ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2021/1/25  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/1/25  وعلى من 
ي�سرى و�سركاه لال�ست�سارات  لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعن 
وتدقيق احل�سابات  العنوان : مكتب رقم 703 ملك ي�سرى عادل امن - بردبي - اخلليج 
امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   045588204  : فاك�س   045588206  : هاتف   - التجاري 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : ي�سرى و�سركاه لال�ست�سارات وتدقيق احل�سابات  
 العنوان : مكتب رقم 703 ملك ي�سرى عادل امن - بردبي - اخلليج التجاري 
-  هاتف : 045588206 فاك�س : 045588204 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعين امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية لكي لند 
دب��ي بتاريخ  2021/1/25  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  للتجارة - �ص ذ م م  
بتاريخ 2021/1/25 وعلى من لديه  العدل حماكم دبي  واملوثق لدى كاتب 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعن  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28   
اعالن بالن�صر        

 الدعوى رقم 2020/1154 عقاري جزئي  
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- جون ريت�سارد ويليام فرى  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :بنك دبي ال�سالمي - �س م ع  

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها دعوى ف�سخ عقد التاأجري التمويلي املوؤرخ 7 اأكتوبر 
من  خاليا  للمدعي  وت�سليمه  العقار  حيازة  ب��رد  عليه  املدعي  وال��زام  ومالحقه   2008
ال��واردة يف م�ستندات و�سجالت العقار وال��زام املدعي  ال�سواغل و�سطب عبارة الإج��ارة 
عليه بالأجرة املتاأخرة حتى الإخالء التام والتعوي�س. وحددت لها جل�سة يوم الثنن 
مكلف  فاأنت  لذا  بعد  عن  التقا�سي  قاعة  يف  �سباحا   8.30 ال�ساعة   2021/2/1 املوافق 
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28   
 اعالن بالن�صر

يف  الإ�صتئناف رقم 322/2020/288 ا�صتئناف جتاري  
مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل امل�ستاأنف �سده /1- جمموعة 32 العقارية املحدودة  2-اأمري اأمريوف  
امل�ستاأنف/ ج��اري كاليف ه��اروي��ل - قد  ان  - جمهويل حمل الق��ام��ة مبا 
وحددت  جزئي  ع��ق��اري   2020/39 رق��م  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف 
بقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2021/2/3 املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سه  لها 
التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28   
  دعوة ح�صور اجتماع ب�صاأن الدعوى         

 2019/56890 جزاء  
املتهمن :  اأ�سامة خلبل 

غزوان �سالح 
اأعاله  املذكورة  الدعوى  يف  تكليفي  مت  قد  بانه  بالعلم  التف�سل  يرجى 
للقيام باأعمال اخلربة وفقا للمهمة الواردة قرار املحكمة ، عليه يرجى 
احل�سيبة  م��ب��اين   / باحل�سيبة  الإدارة  مقر  اىل  باحل�سور  تف�سلكم 
للجوائز / بلوك �سي طابق املزانن يوم الأحد املوافق 2021/2/7 ال�ساعة 

10 �سباحا  عن/ اإدارة اخلربة وت�سوية املنازعات 
اخلبري املحا�صبي / ه�صام �صبحي ريا

اإعالن بالن�صر
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العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28   
اعالن حكم بالن�صر

يف  الدعوى رقم 1801/2020/16 جتاري جزئي   
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )35940.75 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 

والفائدة 12٪ من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  
طالب الإعالن :  الفنار الوطنية خلدمات الغاز - ذ م م - �سفته بالق�سية : مدعي  

وميثله : نوال زايد �ساملن ظبيك احلو�سني - �سفته بالق�سية : وكيل 
املطلوب اإعالنهما : 1- ماركة )م�ساهمة عامة(

2-مطعم ومقهى رمي البوادي - �س ذ م م - �سفتهما  بالق�سية : مدعي عليهما - جمهويل حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2020/7/20 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�سالح/

الفنار الوطنية خلدمات الغاز - ذ م م بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعية مببلغ وقدره )35940.75 درهم( خم�سة 
وثالثون الف وت�سعمائة واربعون درهم وخم�سة و�سبعون فل�س والفائدة القانونية بواقع 9٪ وذلك من تاريخ املطالبة 
تاريخ الإنذار احلا�سل يف 2020/1/12 حتى ال�سداد التام والزمتهما بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28   
اعالن بالن�صر

يف  الدعوى رقم 4853/2019/16 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بف�سخ )ملحق عقد �سراكة اعمال مدنية مع بيع ح�س�س( املربم وال�سادر يف 

2018/9/9 والزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم بان يوؤدوا اىل املدعية مبلغ وقدره )130.000 درهم( 
والفائدة بواقع 12٪ من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.  

طالب الإعالن :  ر�سنا راغافان   - �سفته بالق�سية : مدعي  
املطلوب اإعالنه : 1- فينود كومار كولديكال - �سفته  بالق�سية : مدعي عليه - جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2020/2/26 يف الدعوى املذكورة اأعاله 
ل�سالح/ر�سنا راغافان بحكمت املحكمة للمدعي عليهم : اأول بف�سخ ملحق عقد �سراكة العمال املدنية وبيع 
احل�س�س امل�سدق عليه بتاريخ 2018/9/9 بن املدعي واملدعي عليهم فيما ت�سمنه من �سراء ح�س�س املدعية 
، ثانيا بالزام املدعي عليه الثاين براديب كاييل فيدو بامان�سريي بان يرد للمدعية. حكما مبثابة احل�سوري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28   
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 706/2013/211 تنفيذ عقاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/340 عقاري كلي ، 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )775.229.20 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : رامي فاروق ابوبكر رحمة اهلل - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- تاون �سنرت ماجنمنت ليمتد - �سفته  بالق�سية : منفذ �سده

جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن �سقة - املنطقة : 
جممع دبي لال�ستثمار الأول - رقم الر�س 541 - ا�سم املبنى : H11 - رقم الوحدة 
: H11 -202 وفاءا للمبلغ املطالب به )775.229.20( درهم وذلك للعلم مبا جاء 

فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28   

انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/970(

املنذر : تكنولوب - �س ذ م م 
وعبدالعزيز  اخل��اج��ة  ومنى  الر�سيد  ورا���س��د  الر�سيد  احمد  املحامن  بوكالة 

الر�سيد ود. اأ�سماء الر�سيد 
املخطر اليها : �سركة ل�سكو لتجارة الزيوت وال�سحوم - �س ذ م م 

)�سالنجر  ك��ل��م��ة  ب�سطب  ال��ي��ه��ا  امل��خ��ط��ر  ت��ط��ال��ب  م  م  ذ  ل���وب  ت��ك��ن��و  ���س��رك��ة  اإن 
اأق�ساه ا�سبوع من تاريخ  اأجل  CHALLENGER( من عالمتها التجارية يف 
الإع��الن. ويف حال تخلفها �سوف يتم اتخاذ الإج��راءات القانونية املنا�سبة مع 

حفظ كافة حقوق املخطرة.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28   
انذار عديل بالن�صر

رقم )2021/873(
املنذر : حممد عبدال�سالم احمد عمر - اأردين اجلن�سية ب�سفتي وكيال عن / رافد راغب 
اجلمعية  ق��رار  بال�سالحيات  تخويله  على  بناء  ا���س��ول  م�سدقة  وك��ال��ة  مبوجب  الح��م��د 

العمومية ل�سركة/ املدى لتجارة الرخام - ذ م م 
ملواد  الراقي  الفن   )2  ، اجلن�سية  فل�سطيني   - عبدالعال  ح��امت   1( حممد   : اليهما  املنذر 

البناء - ذ م م - �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة مرخ�سة اأ�سول باأبوظبي 
يكلف املنذر / املنذر اليهما باأداء مبلغ )128.295( درهم ، وذلك خالل مهلة اق�ساها خم�سة 
له حقه  التي حتفظ  القانونية  الإج���راءات  �سي�سطر لتخاذ  واإل   ، الن�سر  تاريخ  اي��ام من 
مبا فيها ا�ست�سدار اأمر الأداء واملطالبة بالتعوي�س عما ا�سابه من �سرر مع حتميل املنذر 

اليهما كافة الر�سوم ونفقات التقا�سي. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28   
انذار عديل بالن�صر

رقم )2021/930(
املنذر : يو�سف حممد عبيد العقروبي - اإماراتي اجلن�سية 

املنذر اليه : را�سيكا كومارا كوداجودا ديالبالجى - �سريالنكي اجلن�سية 
املو�سوع : يخطر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )352.500( درهم ثالثمائة 
مت  والتي  الداء  م�ستحقة  �سيكات  ثالثة  قيمة  دره��م  وخم�سمائة  الف  وخم�سون  واثنان 
ارجتاعها لعدم كفاية الر�سيد ، وال�سداد اىل املنذر خالل خم�سة ايام من تاريخ تبليغك 
هذا الإخطار القانوين والإنذار والتكليف بالوفاء واإل �سي�سطر املنذر اآ�سفا لتخاذ كافة 
دعوى  وقيد  التحفظي  احلجز  فيها  مبا  حقوقه  ل�سمان  �سدك  القانونية  الإج����راءات 
مدينة ل�سمان حقوق املنذر واملطالبة بخا وحتميلك كافة الر�سوم وامل�ساريف وغرامات 
الإرجتاع والتعوي�س والفائدة التجارية بواقع 12٪ من تاريخ الإ�ستحقاق لغاية ال�سداد 

التام واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28   
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية   
اإخطار دفع يف الق�صية رقم SHCEXCICOMS2020  /0002780  - جتاري  

اإىل املحكوم عليه :  �سحى بنت ر�سا غربي غربي 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ م�سرف ال�سارقة الإ�سالمي  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

احلكم  ان  ومبا   ، لذلك  املحدد  الر�سم  ودفع  املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور   له  املحكوم  اأن  ومبا 
املطلوب   تنفيذه كالآتي :

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 224489 درهم
 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
التنفيذ اجلربي  اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذا  اإعالنكم 

املقررة قانونا.  
القا�صي 
اأحمد طلعت عبدال�صادق حممد 
حمكمة ال�صارقة  / حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28   
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية   
اإخطار دفع يف الق�صية رقم SHCEXCIPOR2020  /0001826  - جتاري )جزئي(   

اإىل املحكوم عليه : منى اأمين عبداهلل الر�سوان احلارثي 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ م�سرف ال�سارقة الإ�سالمي  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

احلكم  ان  ومبا   ، لذلك  املحدد  الر�سم  ودفع  املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور   له  املحكوم  اأن  ومبا 
املطلوب   تنفيذه كالآتي :

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 57364 درهم
 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
التنفيذ اجلربي  اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذا  اإعالنكم 

املقررة قانونا.  
القا�صي 
اأحمد طلعت عبدال�صادق حممد 
حمكمة ال�صارقة  / حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28   
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة  - املحكمة الإبتدائية املدنية   
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2020 /0004286 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه 1- اإليت فيلمز منطقة حرة ذ م م   2-يا�سن خان حمبوب خان ب�سفته �سامن 
�سخ�سي لإليت فيلمز منطقة حرة - ذ م م 

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2020/12/29  2020/12/29 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 
املذكورة بالرقم اأعاله ل�سالح بنك راأ�س اخليمة الوطني )�س م ع( بالتايل : 

حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري :  بالزام املدعي عليهما بان يدفعا للمدعي مبلغ 311871.09 
درهم ثالثمائة واحد ع�سر الفا وثمامنائة وواحد و�سبعن درهما و 9 فل�س والفائدة التاأخريية 
5٪ اعتبارا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والزامهما مبا ينا�سب من الر�سوم وامل�ساريف 

وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب حماماة. 
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية.

القا�صي 
حممد ح�صن املرزوقي 
حمكمة ال�صارقة / املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 102
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ ال�سيخ بطي بن �سعيد بن بطي اآل مكتوم - اجلن�سية 
ال�سيد/  اىل   )٪100( البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   - الإمارات   :
�سيف رحمه �سلطان �سامل ال�سويدي - اجلن�سية الإمارات. يف الرخ�سة امل�سماة )موؤ�س�سة 
الربج لتجارة الأدوات املنزلية( ال�سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية بال�سارقة برخ�سة 

جتارية رقم )503317( تعديالت اأخرى : ل يوجد اأي تعديالت اأخرى. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
  الكاتب العدل 

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 101
الق�سم  ابو  حممد  جودرى  الدين  مفي�س  حممد  ال�سيد/  بان:  للجميع  معلوما  ليكن 
جودرى - بنغالدي�س اجلن�سية ، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة ٪50 
التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  ال�سيارات(  ل�سيانة  القرائن  )�سمال  امل�سماة  الرخ�سة  يف 
احل�سن  عن  ال�سيد/  اىل   )761390( رقم  جتارية  برخ�سة  بال�سارقة  الإقت�سادية 

عبدالرحيم موندول - اجلن�سية بنغالدي�س 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28   
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة  - املحكمة الإبتدائية املدنية   
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2020 /0003921 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه اإبراهيم مراد اإبراهيم عبداهلل 
هذه  عليك  حكمت  قد   2020/11/8   2020/11/8 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله ل�سالح م�سرف الإمارات ال�سالمي 
- م�ساهمة عامة بالتايل : قررت املحكمة مبثابة احل�سوري :  بالزام املدعي 
عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 00. 288.522 درهم وبالر�سوم وامل�ساريف 
املدة  املحاماة. حكما قابال لال�ستئناف خالل  اتعاب  وخم�سمائة درهم مقابل 

القانونية .... يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره
القا�صي 
حممد ح�صن املرزوقي 
حمكمة ال�صارقة / املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28   
الق�صية رقم  2020/551 عقاري جزئي 

املدعي : م�سرف الإمارات ال�سالمي �س.م.ع
اىل املدعي عليه : حممد �سالح حممد مدية الفال�سي 

يف الدعوى رقم 2020/551 عقاري جزئي - دبي لقد تقرر عقد جل�سة اخلربة 
 11.00 ال�ساعة   2021/2/4 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  اع��اله  ال��دع��وى  يف  امل�سرفية 
�سباحا وذلك مبكتبنا الكائن ببناية الحتاد )بناية �سرياميك �سيتي - ال�سياد 
 ،  301 رق��م  مكتب   - الثالث  الطابق   - دي��رة  �سنرت  �سيتي  خلف  ال�سيد(  لدوات 
هاتف رقم 04/2588900 وفاك�س رقم 04/2581055 لذا يرجى منكم احل�سور او 
من ميثلكم يف املوعد املذكور اأعاله مع اح�سار كافة دفوعكم وم�ستنداتكم وما 

ترونه منا�سبا لتي�سري اعمال اخلربة يف الدعوى
اخلبري املحا�سبي / امل�سريف 
عبداهلل فايز ال�سام�سي 

دعــــــوة
اإجتماع اخلربة امل�صرفية الأول

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28   
اعالن بالن�صر        

 175/2021/16 جتاري جزئي  
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- مطعم ويلدن انرتنا�سيونال - ذ م م  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :ق�سر ال�سحراء لتعبئة الفحم - ذ م م 

املدعي عليه مببلغ وق��دره )8.232 درهم(  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد 
الأ�سرار  عن  اجلابر  التعوي�س  اىل  ا�سافة   ٪9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
املادية واملعنوية مبلغ قدره 2.000 درهم لتكون جملة املطالبة مبلغ قدره 10.232 درهم )ع�سرة 

اآلف مائتان اثنان وثالثون درهم( من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام. 
التقا�سي عن  قاعة  ال�ساعة 9.30 �سباحا يف  املوافق 2021/2/7  الح��د  يوم  لها جل�سة  وح��ددت 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28   
اعالن بالن�صر        

 يف الدعوى رقم 101/2021/16 جتاري جزئي
بينهم  والت�سمامم فيما  والت�سامن  بالتكافل  ي��وؤدوا  ب��اأن  املدعى عليهما  بالزام  املطالبة  ال��دع��وى:    مو�سوع 
للبنك املدعي مبلغ وقدره 5،577،394.46  بالإ�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 12٪ من تاريخ املطالبة وحتى 

متام ال�سداد.
بنك ال�ستثمار �س.م.ع - �سفته بالق�سية:  مدعى  طالب العالن:  

املطلوب اعالنهم:  1- �سركة اأ�سيدا للتجارة العامة ) ذ . م . م ( - �سفته بالق�سية:  مدعى عليه 
2- عبد اللطيف كرمي حممد لطيف - �سفته بالق�سية:  مدعى عليه 

بالتكافل  ي��وؤدوا  ب��اأن  عليهما  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك�  اأق��ام  قد   : الإع��الن  مو�سوع 
والت�سامن والت�سمامم فيما بينهم للبنك املدعي مبلغ وقدره 5،577،394.46 . بالإ�سافة اىل الفائدة القانونية 
بواقع 12٪ من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد. وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 31-01-2021 ال�ساعة 
08:30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بحُعد  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما 

لديك� من مذكرات اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة ب�ثالثة اأيام على القل.
 مدير دعوى

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28   

اعالن بالن�صر        
 يف الدعوى رقم 594/2020/20 جتاري كلي

مو�سوع الدعوى: اإلزام املدعي عليهما بالتكافل والت�سامن فيما بينهما بان يوؤدوا للبنك املدعي قيمة مبلغ 
وقدره 27.740.208 درهم والفائدة القانونية بواقع 12٪ من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد.

وباإلزامهما برد )ا�سل( خطابات ال�سمان واإلزامهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة0
بنك ال�ستثمار �س.م.ع - �سفته بالق�سية:  مدعى  طالب العالن:  

املطلوب اعالنهم:  1- بلودان ل�سناعة اأجهزة التحكم �س ذ م م - �سفته بالق�سية:  مدعى عليه 
2- ارون با�سيل برييريا - �سفته بالق�سية:  مدعى عليه

مو�سوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 09-12-2020 يف الدعوى املذكورة 
باأن يوؤدوا  الت�سامن فيما بينهم  بالتكافل و  باإلزام املدعي عليهما  ���س.م.ع   اأع��اله ل�سالح/ بنك ال�ستثمار 
للبنك املدعي مبلغ 27،740،208 درهم و ا�سرتداد اأ�سول خطابات ال�سمان القائمة مببلغ 2،381،989 درهم 
من املدعى عليها الأوىل ف�سال عن فائدة ب�سيطة بواقع 9٪ �سنويا تبداأ من تاريخ املطالبة يف 5-5-2020 و 
حتى متام ال�سداد و الزمتهما امل�سروفات ومبلغ ال درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري 

قابال لال�ستئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
�سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 

رئي�ض ال�صعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28   
اعالن بالن�صر        

 يف الدعوى رقم 352/2020/26 عقاري كلي
 PJFRD067 ( مو�سوع الدعوى: عدم نفاذ ت�سرف املدعى عليه الأول بوهبه للمدعى عليها الثانية الفيال رقم
( امل�سادة على قطعة الأر�س رقم ) 1769 ( يف نخلة جمريا باأمارة دبي وما تاله من ت�سرف املدعى عليها الثانية اىل 
املدعى عليها الثالثة واإلغائهم جميعا واإعادة ت�سجيل الفيال با�سم املدعى عليه الأول يف ال�سجالت الر�سمية لدى 

دائرة الأرا�سي والمالك بدبي ، والزام املدعى عليهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل التعاب .
برنت انف�ستمنت�س ليمتد - �سفته بالق�سية:  مدعى  طالب العالن:  

املطلوب اعالنهم:  1- اماجنيلدى ماكا�سوف - �سفته بالق�سية:  مدعى عليه 
2- اوجلا �ساتروف�سكايا - �سفته بالق�سية:  مدعى عليه 

مدعى عليه  3- ماتريك�س بروبرتيز ليمتد - �سفته بالق�سية:  
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك� الدعوى ومو�سوعها عدم نفاذ ت�سرف املدعى عليه الأول بوهبه للمدعى عليها 
الثانية الفيال رقم ) PJFRD067 ( امل�سادة على قطعة الأر�س رقم ) 1769 ( يف نخلة جمريا باأمارة دبي وما 
تاله من ت�سرف املدعى عليها الثانية اىل املدعى عليها الثالثة واإلغائهم جميعا واإعادة ت�سجيل الفيال با�سم املدعى 
عليه الأول يف ال�سجالت الر�سمية لدى دائرة الأرا�سي والمالك بدبي ، والزام املدعى عليهم بالر�سوم وامل�ساريف 
ومقابل التعاب . وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 02-02-2021 ال�ساعة 09:30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن 
بحُعد  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك� من مذكرات اأو م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة ب�ثالثة اأيام على القل.
مدير دعوى

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28   

اعالن بالن�صر        
 يف  الدعوى رقم 557/2020/480 نزاع تعيني خربة جتاري

اإلزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف  مو�سوع الدعوى:  املطالبة بندب خبري متخ�س�س مع 
واأتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.

طالب العالن:  الدردار لتجارة الثاث �س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية:  متنازع
املطلوب اعالنهم:  1- موؤ�س�سة ما�سي للمفرو�سات والديكور - �سفته بالق�سية:  متنازع �سده

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك� الدعوى ومو�سوعها املطالبة بندب خبري متخ�س�س مع اإلزام 
كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  املحاماة  واأت��ع��اب  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليه  املدعي 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 02-02-2021 ال�ساعة 09:00 �سباحا �س بقاعة التقا�سي 
عن بحُعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك� من مذكرات 

اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة ب�ثالثة اأيام على القل.
امل�صلح

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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    الإمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل

اإعالن بيع العقار بالن�سر   يف الدعوى رقم  2020/6 انابه 
طالب التنفيذ : بنك ابوظبي الأول ) حاليٍا( – بنك اخلليج الأول )�سابقا(

املنفذ �سده ت�سينغ بي ا�سونغ – �سيني اجلن�سيه 
12:00 ظهرًا ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال  1-2-2021 ال�ساعة  اأنه فى يوم الأثنني املوافق 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى 
ال�سراء  راغبي  وعلى    )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AE موقعها اللكرتوين
اعرتا�ص على البيع  لديه  من  ولكل  املزايدة  دخول  قبل  ال�سا�سي  الثمن  من   %20 ايداع تاأمني ليقل عن 
التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات  قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 
من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية 
املزاد  لر�سو  التالية  الع�سرة  خالل  الثمن   على  يزيد  اأن  املزايدة  من  ممنوع  غري  �سخ�ص  ولكل  البيع  جلل�سة 
ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ُع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة 

املحكمة . وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
اأو�ساف العقار: نوع العقار – اأر�ص - املنطقة : الرو�سه 2 –القطاع اجلنوبي - رقم الر�ص 1359  -  امل�ساحه 

: 426. مرت مربع - القيمه التقديرية : 1،000،000.00 )،واحد مليون  درهم( .
مالحظه: يدفع املبلغ فوراً                                                                                                                                                                     

حليمه احمد احلو�سني/ مدير اخلدمات الق�سائية
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    الإمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل

اإعالن بيع العقار بالن�سر  ) املنفذ �سده (  يف الدعوى رقم  2020/6 انابه 
طالب التنفيذ : بنك ابوظبي الأول ) حاليٍا( – بنك اخلليج الأول )�سابقا(

املنفذ �سده : ت�سينغ بي ا�سونغ – �سيني اجلن�سيه 
12:00 ظهرًا ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال  1-2-2021 ال�ساعة  اأنه فى يوم الأثنني املوافق 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى 
ال�سراء  راغبي  وعلى    )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AE موقعها اللكرتوين
البيع  على  اعرتا�ص  لديه  من  ولكل  املزايدة  دخول  قبل  ال�سا�سي  الثمن  من   %20 عن  ليقل  تاأمني  ايداع 
التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات  قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 
من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية 
املزاد  لر�سو  التالية  الع�سرة  خالل  الثمن   على  يزيد  اأن  املزايدة  من  ممنوع  غري  �سخ�ص  ولكل  البيع  جلل�سة 
ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ُع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة 

املحكمة . وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
اأو�ساف العقار: نوع العقار – اأر�ص - املنطقة : الرو�سه 2 –القطاع اجلنوبي - رقم الر�ص 1359  -  امل�ساحه 

: 426. مرت مربع - القيمه التقديرية : 1،000،000.00 )،واحد مليون  درهم( .
مالحظه: يدفع املبلغ فوراً                                                                                                                                                                     

حليمه احمد احلو�سني /مدير اخلدمات الق�سائية 
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    الإمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل

اإعالن بيع العقار بالن�سر   يف الدعوى رقم  2020/6 انابه 
طالب التنفيذ : بنك ابوظبي الأول ) حاليٍا( – بنك اخلليج الأول )�سابقا(

املنفذ �سده ت�سينغ بي ا�سونغ – �سيني اجلن�سيه 
12:00 ظهرًا ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال  1-2-2021 ال�ساعة  اأنه فى يوم الثنني املوافق 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى 
ال�سراء  راغبي  وعلى    )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AE موقعها اللكرتوين
اعرتا�ص على البيع  لديه  من  ولكل  املزايدة  دخول  قبل  ال�سا�سي  الثمن  من   %20 ايداع تاأمني ليقل عن 
التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات  قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 
من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية 
املزاد  لر�سو  التالية  الع�سرة  خالل  الثمن   على  يزيد  اأن  املزايدة  من  ممنوع  غري  �سخ�ص  ولكل  البيع  جلل�سة 
ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ُع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة 

املحكمة . وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
اأو�ساف العقار: نوع العقار – اأر�ص - املنطقة : الرو�سه 2 –القطاع اجلنوبي - رقم الر�ص 1360  -  امل�ساحه 

: 474. مرت مربع - القيمه التقديرية : 1،000،000.00 )،واحد مليون  درهم( .
مالحظه: يدفع املبلغ فورًا

حليمه احمد احلو�سني/مدير اخلدمات الق�سائية

العدد 13150 بتاريخ 2021/1/28   

    الإمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل

اإعالن بيع العقار بالن�سر  ) املنفذ �سده (  يف الدعوى رقم  2020/6 انابه 
طالب التنفيذ : بنك ابوظبي الأول ) حاليٍا( – بنك اخلليج الأول )�سابقا(

املنفذ �سده : ت�سينغ بي ا�سونغ – �سيني اجلن�سيه 
12:00 ظهرًا ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال  1-2-2021 ال�ساعة  اأنه فى يوم الأثنني املوافق 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى 
ال�سراء  راغبي  وعلى    )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AE موقعها اللكرتوين
البيع  على  اعرتا�ص  لديه  من  ولكل  املزايدة  دخول  قبل  ال�سا�سي  الثمن  من   %20 عن  ليقل  تاأمني  ايداع 
التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات  قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 
من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية 
املزاد  لر�سو  التالية  الع�سرة  خالل  الثمن   على  يزيد  اأن  املزايدة  من  ممنوع  غري  �سخ�ص  ولكل  البيع  جلل�سة 
ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ُع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة 

املحكمة . وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
اأو�ساف العقار: نوع العقار – اأر�ص - املنطقة : الرو�سه 2 –القطاع اجلنوبي - رقم الر�ص 1360  -  امل�ساحه 

: 474. مرت مربع - القيمه التقديرية : 1،000،000.00 )،واحد مليون  درهم( .
مالحظه: يدفع املبلغ فورًا

حليمه احمد احلو�سني /مدير اخلدمات الق�سائية 

Date 28/ 1/ 2021  Issue No : 13150
GOVERNMENT OF RAS AL KHAIMAH

Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No.21534/2020

Notifier: Dubai Islamic Bank
Represented by Mr. Ahmad Mohamad Abdun-Nabi  as  an attorney for Advocate Reema Al Jarshi, UAE 
national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under No 2018/1/188057, dated 04-
09-2018 in her capacity as an attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorney attested by the Dubai 
Notary Public under No  2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port  Saeed, Business Point Building, 1" Floor, 
office No 101, Mobile No 054 414 5222
Respondent: Michael Waheeb Msias Hanin, Nationality : United State of America,with an address at Emirate 
of Dubai, City of Dubai,Jebel Ali area,Barsha Street,Arabic Home beside Gardens Jebel Ali  No.603  , Mobile 
No 055 909 8556
SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 37,551
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  for the latter 
an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas the respondent defaulted 
on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED 37,551, whereas the Notifier 
requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount ,the respondent did not turn a hair, and 
whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary legal  on the following mortgaged vehicle.

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the date of your 
receipt of this Notice at the latest. Otherwise, we shall regretfully take the necessary legal procedures against 
you for the recovery of our rights, pursuant to article No 175 and 172 of the Commercial Transactions Law, 
charging you for the legal expenses, cost and lawyer's fees.
Notifier : Ahmed Mohamad Abdun-Nabi 

Vehicle No
98736

Registered at
Dubai

Class
M

Colour
White

Man year
2013

Model
Dodge Charger
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 اعالن بالن�صر

يف الدعوى رقم 3094/2020/305 ا�صتئناف جتاري
مو�سوع الدعوى: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 584 / 2020 جتارى 

كلى و الر�سوم و امل�ساريف و التعاب.
طالب العالن:  بنك ال�ستثمار �س.م.ع - �سفته بالق�سية:  م�ستاأنف

بالق�سية:   �سفته   - العزب  حممد  الكرمي  عبد  عا�سم   -1 اعالنهم:   املطلوب 
م�ستاأنف �سده

 /   584 رق��م  بالدعوى  ال�سادر  القرار/احلكم  اأ�ستاأنف  قد   : الإع��الن  مو�سوع 
2020 حتاري كلي . وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 10-02-2021 ال�ساعة 
10:00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بحُعد وعليه يقت�سى ح�سوركم اأو من ميثلكم 

قانونيا ويف حالة تخلفك�م �ستجرى حماكمتكم غيابيا.
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
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•• ال�شارقة-الفجر:

لهيئة  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ع��ام��ة،  ك��ل��ب��اء  مكتبة  ا�ست�سافت 
عبد  فاطمة  الإم��ارات��ي��ة  الكاتبة  للكتاب،  ال�سارقة 
“�سروخ  كتابها  ملناق�سة  الزعابي،  �سرحان  بن  اهلل 
والتوزيع،  للن�سر  م��داد  دار  عن  ال�سادر  وا�سحة”، 
العالقات  م��ن  م�ستوحاة  ق�س�سية  جمموعة  وه��و 
العديد من  الإم����ارات، مت�سمناً  دول��ة  الأ���س��ري��ة يف 

الر�سائل الإر�سادية املاأخوذة من الواقع. 
اأقيمت  التي  اجلل�سة  م�ستهّل  يف  الزعابي  وتقّدمت 
)زووم(،  امل��رئ��ي  ال��ت��وا���س��ل  تطبيق  ع��رب  ��ع��د  بحُ ع��ن 

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  مل��ق��ام  وامل��ب��ارك��ة  بالتهنئة 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي، ع�سو املجل�س 
عاماً   49 م��رور  مبنا�سبة  ال�سارقة،  حاكم  الأع��ل��ى، 
اأن  اإىل  م�سرية  احل��ك��م،  مقاليد  �سموه  ت��ويل  على 
واملعرفة،  للعلم  منارة  باتت  �سموه  بقيادة  ال�سارقة 
وال�سديقة  ال��ث��ق��اف��ّي��ة  ل��ل��م��دن  ي��ح��ت��ذى  ومن���وذج���اً 
ال�سحة  دوام  ل�سموه  متمنية  والأط��ف��ال،  لالأ�سرة 

والعافية. 
ومدربة  اأ�سرية  مر�سدة  وه��ي  ال��زع��اب��ي،  وتطرقت 
اج��ت��م��اع��ي��ة، ل��ل��ح��دي��ث ع���ن ك��ت��اب��ه��ا ال�����ذي ي�سم 
جم��م��وع��ة م��ن ال��ق�����س�����س امل�����س��ت��وح��اة م��ن الواقع، 

�سادفتها الكاتبة اأثناء حياتها العملية، حيث اأ�سارت 
لم �سعت من  اإىل اأن هذا الإ�سدار كان بالن�سبة لها ححُ
اأجل حتقيقه، لفتة اإىل اأن تاأليف الكتب لي�س اأمراً 
�سعباً واأن كّل �سخ�س ميكنه اإ�سدار كتابه اخلا�س، 

ب�سرط اأن يحدد اأهدافه وي�سعى من اأجل حتققها.
اإ���س��دار كتاب،  ق��ادر على  ك��ّل �سخ�س منا  وقالت”: 
لديهّن  البتدائية  املرحلة  لقد �سادفت طالبات يف 
م��وؤل��ف��ات ج��م��ي��ل��ة، وه����ذه اخل��ط��وة امل��ه��م��ة يف حياة 
دوؤوب  و�سعي  واإ���س��رار،  اإىل عزمية،  الإن�سان حتتاج 

من اأجل تنفيذها«.
اأول ما يجب اأن يقوم به الإن�سان لإطالق  وتابعت”: 

على  العمل  اإمت���ام  عينه  ن�سب  ي�سع  اأن  ه��و  ك��ت��اب 
اأكمل وج��ه، وه��ذا ما قمت به، لقد جمعت ح�سيلة 
العملية،  حياتي  خ��الل  �سادفتها  ال��ت��ي  امل�سكالت 
مّت  كلها  امل�ساكل  وه��ذه  ك��ت��اب،  دفتي  ب��ن  وقدمتها 
اأنا اأوؤم��ن باأن ل وجود مل�سكلة دون حّل،  حلها، لهذا 

لهذا وثقتها على الورق لتكون دللة للقراء«. 
وتابعت:” خططت للكتاب على مدار ثالثة �سهور، 
اأ�سع  اأناق�س الأفكار،  كنت اأجل�س بيني وبن نف�سي 
اأري��د، بالفعل كنتحُ  اأ�سّكلها كما  لها �سكاًل واأر�سمها، 
كما  نف�سي،  وب��ن  بيني  ذهني  ع�سف  حالة  اأعي�س 
دّعمت ذلك بخرائط ذهنية وو�سعت اأمامي خارطة 

طريق تر�سدين نحو اإمتام العمل، وبالفعل اخرتت 
يف  �سخ�س  ل  اأن  على  ي��دل  خمتلفاً  عنواناً  للكتاب 
هذه احلياة يخلو من امل�سكالت اأو مل يتعر�س لها، 
لهذا فاأنا اأعترب اأن الكتاب اأمٌل يدفع نحو النهو�س 

والتعلم من التجارب«. 
اأ�سهر،   9 الكتاب  على  العمل  ا�ستغرق  واأ�سافت:” 
وهو ن�سيج روائي يقع �سمن 136 �سفحة، تعّمدت 
األ يكون جمرد ن�سو�س �سردية وح�سب، حيث قمت 
اأ�سماء م�ستعارة،  باختيار �سخ�سيات وهمية، حتمل 
و�سّلطت ال�سوء ب�سكل اأكرب على الق�سية الأ�سا�سية 
نحو  الأ�سخا�س  تر�سد  �سوء  نقطة  لتكون  للق�سة 

الأهايل  الزعابي  ودع��ت  واأ���س��ري«.  فكري  ا�ستقرار 
بالكتاب  القراءة والهتمام  الأبناء على  اإىل حتفيز 
وحثهم على زيارة املكتبات ب�سكل منتظم موؤكدة اأن 
القراءة تخدم اإن�ساء جيل مثقف واع ومدرك جلميع 

الق�سايا املحيطة به. 

•• اأبوظبي-الفجر:

مقابالت  م��ن  الثانية  الت�سجيلية  احللقة  �سهدت 
“اأمري  ل���ربن���ام���ج  ال��ت��ا���س��ع  امل���و����س���م  امل�������س���ارك���ن يف 
املهرجانات  اإدارة  جلنة  تنظمه  ال���ذي  ال�سعراء”، 
يف  كثافة  باأبوظبي،  والرتاثية  الثقافية  وال��ربام��ج 
عدد املقابالت وتنوعها يف جماليات القيم ال�سعرية 
والإب�������داع، وم�����س��ارك��ات مم��ي��زة اأب���ه���رت احل��ك��ام من 
وقد  بالعربية،  ناطقة  غري  دول  من  قدموا  �سعراء 
زخ���رت احللقة ب��اأح��الم ال�����س��ع��راء ال��ذي��ن غ���ردوا يف 
امل�سافات  رغ��م  “اأبوظبي”  ال�سعر  عا�سمة  �سماء 
الربنامج،  حت��ك��ي��م  جل��ن��ة  وال��ت��ح��دي��ات.وا���س��ت��م��ع��ت 
ح��ار���س��ة الإب�����داع ال�����س��ع��ري يف ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، اإىل 
ال�سعرية  ال�����س��ور  م��ب��ح��رًة يف  ال�����س��ع��راء  م�����س��ارك��ات 

احللقة  يف  التا�سع  امل��و���س��م  لقب  على  للمتناف�سن 
الثانية من جتارب الأداء خالل احللقة الت�سجيلية 
اأم�س الأول الثالثاء يف متام ال�ساعة  التي بثت يوم 

العا�سرة م�ساًء عرب قناة بينونة وقناة الإمارات.
ومميزاً،  فريداً  �سعرياً  مزيجاً  احللقة  جمعت  وقد 
وق���دم���ت م���ن خ����الل ق�����س��ائ��ده��م ل���وح���ات تنب�س 
ب���احل���ي���اة، ح��ي��ث ت�����س��ك��ل ب��ع�����س��ه��ا م���ن زرق����ة البحر 
الأتاي  جل�سات  من  اأو  النيل  مو�سيقى  اأو  املتو�سط 
فيها  البع�س  واأ�ساف  وليبيا،  وموريتانيا  املغرب  يف 
وزيتون  اجل��زائ��ر  ن��ور  دقلة  م��ن  ا�ستمدت  جماليات 
ال�سودان  م�سر  وكنداكات  يف  احل��ي��اة  وقمح  تون�س 
جانب  اإىل  الأم����ازي����غ،  واإرث  الأن���دل�������س   ونفحات 
تفا�سيل كثرية �سهدتها احللقة التي ميكن م�ساهدة 
www.« اإعادتها على موقع برنامج اأمري ال�سعراء

التوا�سل  وق���ن���وات   »princeofpoets.ae
اخلا�سة بالربنامج.

“الدكتور  من  املكونة  التحكيم  جلنة  اأع�ساء  واأك��د 
���س��الح ف�����س��ل، ال��دك��ت��ور ع��ل��ي ب���ن مت��ي��م، الدكتور 
بوجود  يحظى  التا�سع  املو�سم  اأن  حجو”،  حممد 
���س��ع��راء م��وه��وب��ن وق�����س��ائ��د ج���ي���دة، وه����ذا يب�سر 
الري  ال�سعري  والعطاء  باملناف�سة  مليء  مبو�سم 
تلك  ف��اإن  املقابل  ويف  و���س��وره،  واأف��ك��اره  مب�سمونه 
موقف  يف  التحكيم  جلنة  ت�سع  امل��م��ي��زة  امل�����س��ارك��ات 
�سعب اأمام تقييم ال�سعراء للم�ساركة يف اختبارات ال� 
40 �ساعراً، وكذلك ال�سعراء ال� 20 الذين �سيعتلون 
م��ن�����س��ة م�����س��رح ���س��اط��ئ ال���راح���ة ب��اأب��وظ��ب��ي �سمن 

احللقات املبا�سرة.
وتوقفت اللجنة عند بع�س عناوين الق�سائد واإلقاء 
ال�سعراء، موؤكدين اأن  العناوين تعترب جزء من بناء 
الق�سيدة، وهي دالة والعنوان هو العتبة اإىل الن�س.
عدد  على  ال�سوء  �سلطت  تقارير  احللقة   وعر�ست 
من جنوم برنامج اأمري ال�سعراء يف املوا�سم ال�سابقة، 
�ساحب  ج��ان��ب  ع��الء  امل�سري  ال�ساعر  م��ع  والتقت 
الدكتورة  اخلام�س،  املو�سم  يف  ال�سعراء  اأم��ري  لقب 
املو�سم  جن���وم  م��ن  املطارات”  “�سيدة  ع��م��ر  ح��ن��ن 

الأول للربنامج. 
يتناف�سون  بالعربية  ناطقة  غ��ري  دول  م��ن  �سعراء    

بل�سان العرب
فكيف  ك��ام��ن،  ال��در  اأح�سائه  يف  بحر  العربية  اللغة 
ل مت��ي��ل ال��ق��ل��وب ن��ح��وه��ا وك��ي��ف ل ي��غ��ري جمالها 
ب��ه��ا، بل  ال��ن��اط��ق��ن  ال��ع��ذوب��ة  ليتقنها غ��ري  ع�����س��اق 
ا�ستقبل  ال�سعر وناف�سوا بل�ساٍن عربي، وقد  ويكتبوا 
الربنامج يف مو�سمه التا�سع �سعراء من دول اأجنبية 
منها “الوليات املتحدة الأمريكية، اإيران، نيجرييا، 
ال�سنغال، مايل”،  دول ل تنطق العربية لكن بع�س 

�سعراءها دخل ديوان العرب بل�سان مبن.
 �سعراء غرب اأفريقيا يعتلون من�سة التتويج

اأب��ه��ر ���س��ع��راء غ���رب اإف��ري��ق��ي��ا اأع�����س��اء جل��ن��ة حتكيم 
فقط  ل��ي�����س  وج���م���ه���وره،  ال�����س��ع��راء  اأم�����ري   برنامج 
بجراءتهم للتقدم للتناف�س مع �سعراء عرب يف عقر 
دار لغتهم الأم؛ بل كان ميتلك بع�سهم مواهب فذة، 
 حيث حط �سعراء منهم رحالهم عند م�سرح �ساطئ 
الراحة  واعتلوا من�سة برنامج اأمري ال�سعراء ليعلنوا 

للعامل اإن لإفريقيا من ال�سعر الف�سيح عبقٌر اآخر.
اإفريقيا  غ���رب  ���س��ع��راء  ح�سد  ال��ث��ام��ن  امل��و���س��م   ويف 
ثلث ج��وائ��ز ال��ربن��ام��ج، حيث ج��اء يف امل��رك��ز الرابع 
ال�سنغايل “حممد الأمن جوب”،  فيما نالت مايل 
املركز اخلام�س بق�سائد �ساعرها “عبد املنعم ح�سن 

حممد«.

وقد حمل يف جعبتهم من مايل وال�سنغال ونيجرييا 
و  اإي��ق��اع��ات��ه��ا  وم��و���س��ي��ق��ى  اإف��ري��ق��ي��ا  باألوانها  روح 
�سحرها الأ�سمر، ومزجوها باأوزان اخلليل، وحداثة 
قارتهم  دخ���ل  ال���ذي  الإ����س���الم  و���س��وف��ي��ة  التفعيلة، 
عر�س   ، ذات��ه  ال�سياق  للهجرة.ويف  الأول  القرن  يف 
ال�ساعر  النجم  لقاء مع  الثانية  الت�سجيلية  احللقة 
عبداملنعم ح�سن حممد، �سلطت خالله ال�سوء على 
حيث حتدث خالله عن  ال�ساعر يف وطنه “مايل”، 
ال�����س��دى ال��ك��ب��ري ال���ذي ح�����س��ده م��ن ب��رن��ام��ج اأمري 
الربنامج لدى  الذي تركه  الكبري  ال�سعراء، والأثر 
املقابالت  التحكيم تنهي  اإفريقيا. جلنة  �سباب غرب 

والختبارات.. وت�ستعد لالإعالن عن قائمة ال� 20
مقابالت  املليون  �ساعر  برنامج  حتكيم  جلنة  اأنهت 
ال�سعراء، وقد اأبدع  بع�س ال�سعراء يف  نر م�ساركاتهم، 

والبع�س الآخر مل يكن بحجم التوقعات، واجتمعت 
الق�سائد  وال�سعراء  مئات  بن  من  لتختار  اللجنة 
قائمة ت�سم اأربعن �ساعراً. واجتمعت جلنة التحكيم 
ال�سعراء  مع  مبا�سرة  ات�سالت  واأج��رت  جديد،  من 
م��ك��ث��ف��ة منها  اخ���ت���ب���ارات  اإىل  ل��ت��دع��وه��م  امل��ع��ن��ي��ن، 
ب�سحب  التحكيم  جلنة  ت��ق��وم  حيث  “الرجتال”، 
وعلى  ع�����س��وائ��ي،  �سعر  ب�سكل  ب��ي��ت  ب��داخ��ل��ه  مغلف 
نف�سيهما   وال��ق��اف��ي��ة  ال���وزن  على  يكتب  اأن  ال�ساعر 

بيتن يف مدة ل تتجاوز 3 دقائق.
والختبارات،  املقابالت  مرحلتي  انتهت  قد  وبذلك 
والإعالن  امل��ب��ا���س��رة،  للحلقات  ال��ت��ن��ازيل  ال��ع��د  وب���داأ 
عن قائمة ال� 20 �ساعراً و�ساعرة الذي �سيتناف�سون 
الإماراتية  العا�سمة  يف  الراحة  �ساطئ  م�سرح  على 

اأبوظبي.

 احللقة الت�سجيلية الثانية من »اأمري ال�سعراء«.. تنوع 
يف جماليات القيم ال�سعرية والإبداع

•• ال�شارقة-الفجر:

���س��ي��ع��ي�����س��ون ليلة  ال����ع����راق����ي،  ال���غ���ن���اء  ع�������س���اق 
ا�ستثنائية يف افتتاحية املو�سم اجلديد لأم�سيات 

م�سرح  يحت�سنها  ال��ت��ي  الغنائية  ب��امل��ج��از  ه��ال 
املتكاملة  والرتفيهية  الثقافية  الوجهة  املجاز، 
حيث  ال�سارقة،  اإم���اراة  يف  نوعها  من  والفريدة 
ع��ل��ي ج��ا���س��م، وم�سطفى  ال��ن��ج��وم  ���س��ي��اأخ��ذه��م 

ال���ع���ب���داهلل، وحم���م���ود ال���رتك���ي اجل��م��ه��ور نحو 
�ساحات وليايل العراق الدافئة يف �سهرة عراقية 

بامتياز. 
وقبل اأن يعتلوا خ�سبة امل�سرح ليلة 5 من فرباير 

�سعادتهم  ع��ن  العراقيون  النجوم  ع��رّب  املقبل، 
افتتاحية  يف  وال��غ��ن��اء  ال�����س��ارق��ة  يف  ب��ال��ت��واج��د 

املو�سم اجلديد لأم�سيات هال باملجاز،
دولة  يف  جلمهورهم  الأغنيات  اأجمل  وتقدمي   
الإمارات، لفتن اإىل اأن العراق �سيكون حا�سراً 

يف اللحن وال�سوت والإح�سا�س.  
وقال الفنان علي جا�سم:” اأن تغّني يف ال�سارقة 
الفنية،  مل�سريتك  كثرياً  �سيئاً  ت�سيف  اأن  يعني 

فهنا الأدب والفّن، 
فنحن يف �سيافة اإمارة هويتها اجلمال واأ�سالتها 

التاريخ،
 ول ميكنني اأن اأ�سف �سعادتي يف لقاء جمهوري 
واأحّبتي،  لأه��ل��ي  منها  واأغ��ن��ي  فيها،  م��رة  لأول 
ولوطني العراق الذي ي�ستحق الفرح واحلياة«. 
العبداهلل:”  م�سطفى  الفنان  ق��ال  جهته  م��ن 
اأج���م���ل م���ن حم��ب��ة ال��ن��ا���س، وعندما  ل ي��وج��د 
اأتخيل كيف هو  اأك��ن  الأغنيات مل  اأوىل  قدمت 
من  وو�سلتني  مل�ستها  عندما  اإل  املحبة  �سكل 
ق��ل��وب اجل��م��ه��ور، وه���ا اأن���ا اأ���س��ت��ع��د ل��روؤي��ة هذه 

الفرحة من جديد يف اأعينهم عندما األتقيهم يف 
فّن،  وزم��الء  اأ�سدقاء  برفقة  احلبيبة  ال�سارقة 
اأث��راً ل ين�سى  الأم�سية  ت��رتك ه��ذه  اأن  واأتطلع 
اأذهان اجلمهور واأن نكون عند ح�سن ظنهم  يف 

وحمبتهم«. 
م���ن ج��ان��ب��ه اأو����س���ح ال��ف��ن��ان حم��م��ود الرتكي: 
احلواجز  وت��ل��غ��ي  ال��ن��ا���س،  ت���ق���ّرب  “الأغنيات 
وال���ف���روق���ات وت��خ��ت�����س��ر امل�����س��اف��ة وت��خ��ف��ف من 

الظروف ال�سعبة،
مبجموعة  الأم�����س��ي��ة  ه���ذه  يف  �سنتحاور  ل��ه��ذا   
ا�ستح�ساناً  لق���ت  ال��ت��ي  الأع���م���ال  اأج���م���ال  م��ن 
وحمبة لدى اجلمهور الذي اأكّن له كّل الف�سل 
بوجودي خالل هذه الأم�سية على م�سرح املجاز 

ويف اإمارة ال�سارقة،
لقلوب  اأع���م���اًل جت��د طريقها  اأق����ّدم  اأن  واآم����ل   
اأم��ام��ه��م يف  ل��ل��وق��وف  اأت����وق  ال��ذي��ن  م�ستمعيها 

اف��ت��ت��اح��ي��ة الأم�������س���ي���ات ال��غ��ن��ائ��ي��ة ال���ت���ي جتمع 
اأر�س  على  العامل  اأنحاء  خمتلف  من  الفنانن 

ال�سارقة«.
الأم�����س��ي��ة برعاية  ال��ث��الث��ة  ال��ن��ج��وم  وي��ح��ي��ي 

،FM اإعالمية من اإذاعة الرابعة
 ي���ق���دم���ون خ��الل��ه��ا جل��م��ه��وره��م يف الإم������ارة 

والدولة،
لقت  التي  الغنائية  اأعمالهم  اأجمل  من  باقة   

اأ�سداًء وا�سعة خالل ال�سنوات املا�سية، 
ال�سالمة  م��ع��اي��ري  اأع��ل��ى  تت�سمن  بيئة  �سمن 

والوقاية من فايرو�س كورونا امل�ستجد، 
التباعد  مب�سافات  ل��الل��ت��زام  �سوابط  وح���ددت 

الجتماعي،
 كما و�سعت بوابات تعقيم على مداخل ومدارج 
الطبية  الأقنعة  توفري  اإىل  بالإ�سافة  امل�سرح 

واملعقمات. 

يحيون اأوىل حفالت املو�سم اجلديد لأم�سيات “هال باملجاز” 2021

علي جا�سم وم�سطفى العبداهلل وحممود الرتكي: 
من ال�سارقة نغني للحياة والفرح والعراق

خالل جل�سة حوارية اأقيمت عن ُبعد

املوؤلفة فاطمة الزعابي تناق�س كتابها »�سروخ وا�سحة«
 يف �سيافة مكتبة كلباء العامة

ناطقة  غري  دول  من  �سعراء   ••
بل�سان  يتناف�سون  ب��ال��ع��رب��ي��ة 

العرب
يعتلون  اأفريقيا  ••  �سعراء غرب 

من�سة التتويج
••  جلنة التحكيم تنهي املقابالت 
والختبارات.. وت�ستعد لالإعالن 

عن قائمة ال� 20
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اأمري امل�سري:  بعد معاي�ستى
 لالجئني �سعرت باخلجل من نف�سي

عن  ح���دث���ن���ا  ب�����داي�����ة..   •
مبهرجان  م�������س���ارك���ت���ك 
ال�سينمائي  ال���ق���اه���رة 
ال��دويل وح�سولك على 
فيلم  عن  جوائز   3

»LIMBO«؟
للغاية،  ���س��ع��ي��د   -
ب����ت����ل����ك اجل�����وائ�����ز 
الفيلم  وت�����ت�����وي�����ج 
واإ������س�����ادة ال���ع���دي���د من 
جن���وم و���س��ن��اع الفن 
وكنت اأ�سعر بذلك 
الفيلم  لأن 

اأ�سارك  التى  الأوىل  املرة  ميتلك م�ساعر كثرية، وهذه مل تكن 
بها فى مهرجان القاهرة ال�سينمائي الدويل، فقد �سارك العام 

املا�سي بفيلم »دانيال«.
»عمر«؟ ل�سخ�سية  وا�ستعدادك  بالفيلم  دورك  عن  • حدثنا 

- ع��ن��دم��ا ع��ر���س ال��ف��ي��ل��م ع��ل��ّى ت��خ��وف��ت يف ب����ادىء الأم����ر لأن 
الق�سة لي�ست بالأمر ال�سهل، وتدور حول اأمر اإن�سانى وق�سية 
الظروف  اأجربته  ال��ذي  �سخ�سية«عمر«،  خالل  من  الالجئن 
قرية  يف  م��ع��زول  ي�سبح  حتى  ال�سورية،  اأ�سرته  ع��ن  لالبتعاد 
ال��ذي  ال�سيا�سي  اللج�وء  طلب  يف  ال��ب��ت  وينتظر  اأ�سكتلندية 
قدمه، وجذبتني الرتكيبة املختلفة التي جعلتنى اأبكي واأ�سحك 
العمل »عمر«،  الرتكيز حول بطل  واملخرج و�سع  واح��د،  اآن  يف 
ويّذكر اجلمهور باأن حياته كانت اأف�سل بكثري قبل احلرب، وهو 
واأن جلوئه  العربية،  لبالدنا  اليجابية  ال�سورة  باإبراز  الهدف 

اإىل لندن كان اإجبارًيا ولي�س اختيارًيا منه.
»Limbo«؟ بفيلم  لك  حتدي  اأكرب  عن  • وماذا 

على  ح��ي��ات��ي  يف  اأج�������س���ده  دور  اأ����س���ع���ب  ه���و   -
الإط��������الق، وواج����ه����ت حت���دي���ات ك���ث���رية من 
بينها اإتقان اللهجة ال�سورىة، وعزف العود، 
وال��ب��ح��ث ع��ن ال��الج��ئ��ن واجل��ل��و���س معهم 
و�سعهم  حقيقة  لأتعاي�س  اأ�سبوع  كل  م��رة 
التجربة  بتلك  للغاية  حم��ظ��وظ  وك��ن��ت 
ا�ستمتاعى  من  وبالرغم  ومبقابلتهم، 
هم  مبا  اأ�سعر  فلن  معهم؛  بالتجربة 
فيه برحلتهم احلقيقية، وهم و�سعوا 
�سورتهم  لتو�سيح  ب��ي  ك��ب��رية  ث��ق��ة 

بالفيلم.
• وهل كنت متتلك موهبة العزف 

على العود من قبل؟
اأجل  من  ا  خ�سي�سً تعلمته  ل،   -
املحلن  ط����ري����ق  ع�����ن  ال���ف���ي���ل���م 
ال���ع���راق���ى خ���ي���ام ع���الم���ي وهو 
و�ساعدين  ل���ن���دن،  يف  م��ق��ي��م 
لأن  معن  ب�سكل  اتقانه  على 
امل��خ��رج ك��ان ي��رك��ز على ذلك 
امل�سهد واأعزف خالله ب�سكل 
طبيعى، وا�ستغرقت �سهرين 
بالأ�سبوع،  م��رات   4 مبعدل 
وكان �سبور للغاية، �ساحَكا 
:«ك��ان يف مرة هي�سد �سعره 

مني«.
ال�سعوبات  ع���ن  وم������اذا   •

التى واجهتها؟
- ك����ّن����ا ن�������س���ور ف�����ى اأم����اك����ن 
وو�سلت  ب��ا���س��ك��ت��ل��ن��دا،  غ���اب���ات 
درج����������ة احل�������������رارة ب����ه����ا حتت 
تي�سرت  اأرت���دى  وكنت  ال�سفر، 
متاح  يكن  ومل  فقط،  وجاكيت 
�سبكة  يوجد  ل  لأن��ه  املوبايالت 
ع��ل��ى الإط��������الق، وك���ن���ت وح���دي 
ومل اأكن اأ�سمع �سوى »ال�سمت«، 
اأك��ر من ال�سوت  وك��ان مزعجا 
تعلمت منه  ول��ك��ن��ّي  ك��ث��رية،  مب��راح��ل 
املخرج  توجيهات  تلك  وكانت  ال�سرب، 

النتيجة  تكون  لكي  اتعذب  واأن  �سىء  بكل  اأ�سعر  اأن  �ساروك  بن 
حقيقية.

التجربة؟ تلك  من  اكت�سبته  الذى  • وما 
- تغريت، واأ�سبحت �سخ�سيتي اأهدى مبراحل كثرية، فقد كنت 
ع�سبًيا و�سريع الغ�سب خا�سة بالعمل، لأن جمالنا �سعب، ولكن 
بعد معاي�ستى لهوؤلء الالجئن �سعرت باخلجل من نف�سى ومبا 

اأت�سايق من اأجله بعدما راأيت معي�ستهم.
عر�سه  عند  اجلمهور  اأف��ع��ال  ردود  من  متخوف  كنت  هل   •

الأول مبهرجان القاهرة؟
- على الإط��الق، فاأنا واث��ق من �سخ�سية »عمر« التى �ستجعل 
اجلمهور يبكى وي�سحك ويتاأثر، فهو �سخ�سية اإجنليزية ومن 
اأ�سل �سورى ودر�س مب�سر فلديه خلفية عن املجتمعات العربية 

معة »العرب«. ومهتم ب�سحُ
الربيطانية؟  »BAFTA»�ال تر�سيحك جلوائز  • وماذا عن 

- بكيت فور علمى بهذا اخلرب، فكان باإمكانى ا�ستئناف طريقى 
فى التمثيل بطريقة خمتلفة خا�سة بعد امل�ساركة بفيلم »رم�سان 
مربوك اأبو العلمن حمود«، وفيلم »الثالثة ي�ستغلونها«، ولكن 
كان لدّى حلم وهدف اأن اأ�سارك باخلارج، وا�ستمريت 12 عاًما 
باخلارج  ب��داأت طريقى  حم�سوًرا فى �سخ�سيات حم��ددة ولكن 
انتاج  �سركة  ِقبل  من  تر�سيحى  مت  اأعمال  بعدة  امل�ساركة  وبعد 
لقائمة »«BAFTA«، وهى منظمة جوائز ال�سينما امل�ستقلة 
بهذه  تكرمي م�سرى  يتم  التى  الأوىل  امل��رة  وهى  الربيطانية، 

اجلائزة.
م�سوارك  بداية  فى  مازالت  واأن��ت  العاملية  لك  ثل  متحُ م��اذا   •

الفنى؟
- هى نعمة وف�سل من اهلل، وجاءت بال�سرب والتقان ملن يحب 
اأم���ا م��ن يتّطلع  وامل��ج��ه��ود،  ال��وق��ت  الأم���ر  ال��ع��م��ل، و�سي�ستغرق 
باملجال،  مكان  له  يكون  فلن  واملظاهر  ال�سهرة  اأج��ل  من  اليها 
وم�ساركتي هناك وتعلمي هي من اأجل عودتي مل�سر من جديد 

بخربات اأكر.
مب�سر؟ الفنية  خطواتك  عن  را�ِس  اأنت  • هل 

- ل اأنظر لالأمر بهذا املنطلق، فيكون على ح�سب جدول الأعمال 
اأرتبط بها، ومت عر�س م�سل�سل مهم لأ�سارك به ووافقت  التى 
عليه، ولكن الوقت مل يكن متاًحا بالن�سبة ىل لأن الت�سوير كان 
�سي�ستغرق 6 �سهور، وهو الأمر امل�ستحيل لإرتباطى باأعمال فى 
اخلارج من خالل فيلم وم�سرحية وكان من املفرت�س انطالق 
ت�سويره فى العام اجلارى ولكن مت تاأجيله للعام املقبل ب�سبب 

جائحة فريو�س »كورونا«.
• البع�س و�سف م�ساركتك مب�سل�سل »الربن�سي�سة بي�سة« بغري 
التواجد داخل م�سر بعد فرتة غياب  املوّفق.. فهل كنت تريد 

عاًما؟  12
وتوا�سلت  ج��َدا،  واأحرتمها  عزالدين،  مى  الفنانة  اأح��ب  اأن��ا   -
من  كثري  وف��ى  امل�سل�سل،  بهذا  معها  للم�ساركة  �سخ�سًيا  معى 
الأحيان ا�سارك ببع�س الأعمال لأننى اأحب العمل مع اأ�سخا�س 
واأرى  اآخ��ر،  اأم��ر  لأى  النظر  دون  بيننا  كيميا  وتوجد  باأعينهم 
اأتعلم  لأننى  ل  اأم  جنح  �سواء  التجربة  تلك  من  ا�ستفدت  اأننى 

من اأخطائى.
• واأخرًيا.. عادًة ما يبداأ جنوم الفن م�سريتهم داخل بالدهم 

ثم النطالق للعاملية ولكنك فعلت العك�س.. ملاذا؟
- لأننى اأرى اأنه اإذا كنت ممثل ولديك موهبة حقيقية �ستذهب 
فكر  يحمل  ال��ذى  اجل��دي��د  والعمل  املتميزة  الق�سة  حيث  اإىل 
ب��ن هنا  م��ا  واأن���ا  خ���ربات ج��دي��دة،  �ساأكت�سب  ج��دي��د، وح�سبما 

وهناك لأننى احب مهنتي وهى ل تنظر للداخل اأو اخلارج.

كارول �سماحة: اأيام قليلة 
تف�سلنا عن عملي اجلديد

الذي  اجلديد  لعملها  اجلمهور  �سماحة  ك��ارول  اللبنانية  الفنانة  �سوقت 
ت�ستعد لطرحه قريباً، وكتبت عرب �سفحتها اخلا�سة على (اإن�ستغرام): (

اأيام قليلة تف�سلنا عن عملي اجلديد، �سكراً).
وكانت �سماحة اأعلنت اأخرياً اأن اأغنيتها (م�س هعي�س)، هي الأكر ا�ستماعاً 

من بن اأعمالها الغنائية لعام 2020.
اأغنيتها (كل عيد واإنت بخري حبيبي) عرب قناتها  اأخ��رياً  وطرحت كارول 
 hugh martin اخلا�سة على (يوتيوب)، الأغنية من كلماتها واأحلان
من  جديدة  �سورة  جمهورها  �ساركت  كما  كال�سي.  اإليو  مو�سيقي  توزيع 
اأعمال  اأح��د  ل�سنة)  �سنة  (م��ن  اجل��دي��دة  اأغنيتها  كليب  ت�سوير  كوالي�س 
األبومها الأخري، الذي �سم 8 اأغنيات اأخرى وهي (اإيام ال�ستي)، و(تعا نفرح 
تعا منرح)، و(�سانتا)، و(اإرجع يا زمان)، و(كل عيد واإنت بخري حبيبي)، و(

باآخر ال�سارع)، و(ي�سوع جايي)، و(ملك ال�سالم) )ن�سيد الأطفال(.

هو فنان م�سري، ولكنه ميتلك طموًحا جعله ينطلق نحو العاملية يف �سن مبكر، هو الفنان املوهوب اأمري امل�سري، والذي ح�سل على ثالث 
جوائز من مهرجان القاهرة ال�سينمائي الدويل يف دورته ال�42، عن فيلم »LIMBO«، ويف هذا احلوار، ك�سف تفا�سيل وكوالي�ص الفيلم 
وما الذى تاأثر خالله ومعاي�سته لالجئني ال�سوريني واتقانه للعزف وحتدياته اأثناء العمل حتى يخرج للنور، كما تطرق للحديث عن 
العاملية وطموحه يف ال�سنوات املقبلة، ف�ساًل عن م�ساركته مع الفنانة مي عزالدين يف م�سل�سل »الربن�سي�سة بي�سة«، باملو�سم الرم�ساين 

املا�سي وردود الأفعال املتباينة حوله..

ال�سورية  الفنانة  ك�سفت 
جومانا مراد كوالي�س 
ال��������ت��������ع��������ارف ع���ل���ى 
زوجها، موؤكدة اإنها 
م�سادفة  به  التقت 
ومل  ال����ط����ائ����رة  يف 
ي������ع������رف ه����وي����ت����ه����ا، 
اأن����ه����ا  اإىل  واأ��������س�������ارت 
معه  الأزم���ات  افتعلت 
اخلطوبة  ف����رتة  يف 
اأن��ه لن  للتاأكد من 
بطالقها  ي�������س���ارع 
اأزم���ة يف  اأول  بعد 
ال��زواج، لأنها ل 
ت��رغ��ب يف حمل 

لقب مطلقة.

املذيع  ا�ست�سافتها مع  م��راد، خالل  وتابعت 
" التقيت  النهار:  قناة  على  الهواري  احمد 
زوج���ي ع��ل��ى ال��ط��ائ��رة ���س��دف��ة خ���الل رحلة 
طريان ومكان�س يعرف اإنني ممثلة لأنه م�س 
بي�سوف تليفزيون ومن اأول لقاء طلب مني 
ملدة  اتخطبنا  كيمياء  بيننا  وح�سل  ال���زواج 
�سنة بعد �سهرين من التعارف ثم تزوجنا".

واأ���س��اف��ت: " اأن���ا �ست ه��ادئ��ة وب��دل��ع جوزي 
واأح�����ب اأدل�����ل��ه ل��ك��ن��ن��ي ت��ع��م��دت اأف��ت��ع��ل معه 
على  اأعرفه  كي  خطبتنا  عام  خالل  م�ساكل 
اآخ���ره فن..  اأ���س��وف  ع��اي��زة  حقيقته وك��ن��ت 
اأك��م��ل م��ع��اه حياتي  لأين كنت ع��اي��زة راج���ل 

اأعي�س معاه العمر كله..
 مكنت�س عايزة اأجتوز واأتطلق.. 

وكنت عايزاه يعرفني على حقيقتي واأعرفه 
على حقيقته.. لأن داميا النا�س يف اخلطوبة 

بتمثل على بع�س ومبتبقا�س على حقيقتهم.. 
واحلمد هلل كان اأكر هدية ربنا ادهايل وده 
خالنا بعد اجل��واز عمرنا ما اتخانقنا لأننا 

فهمنا بع�س على حقيقتنا.
وحول توقفها عن التمثيل 7 اأعوام لرعاية 
اأ�سرتها قالت: " كانت خطوة مهمة لتاأ�سي�س 

اأ�سرة ورعاية ابني..
ب�س  مهنتي..  وبحب  طبعا  التمثيل  بحب   
خطوة  كانت  دي  ال��ف��رتة  يف  والبيت  ال���زواج 

مهمة".
اأكدت جومانا اأن عودتها التمثيل بعد غياب 
7 اأعوام من خالل م�سل�سل خيانة عهد كانت 

حمل توتر وقلق منها،
بامل�سل�سل  دوره����ا  ع��ل��ى  الأف���ع���ال  ردود  ل��ك��ن   
الذي  الغياب  ذل��ك  عن  وعو�ستها  اأ�سعدتها 

كان �سببه رعاية ابنها. 

جومانا مراد: افتعلت 
الأزمات مع زوجي يف فرتة 

اخلطوبة حتى اختربه
احتفلت الفنانة دينا ال�سربيني، ببدء 
اجلديد  م�سل�سلها  يف  دوره��ا  ت�سوير 
بطولتها  ميثل  الذي  النيل"  "ق�سر 
رم�سان،  مو�سم  يف  الثالثة  املطلقة 
دورها  تراهن على جناح  اأنها  واأك��دت 
يف امل�سل�سل م�سرية اإىل اأن العمل تدور 
اأحداثه يف اإطار اجتماعي يعتمد على 
وتثري  والغمو�س  والإث���ارة  الت�سويق 
النوعية  وت���ل���ك  ح���ول���ه���ا  ت��خ��م��ي��ن��ات 
م���ن الأع����م����ال ال���درام���ي���ة ل��ه��ا رواج 

جماهريي.
�سعادتها  ع���ن  ال�����س��رب��ي��ن��ي،  وع�����ربت 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع امل���خ���رج خ��ال��د مرعى 
اأن  اإىل  لفتة  امل�سل�سل،  عمل  وف��ري��ق 
�سيناريو م�سل�سل "ق�سر النيل" الذي 
ال�ستينيات مت  اأحداثه يف حقبة  تدور 
ب��ط��ري��ق��ة حم��ك��م��ة، معربة  ���س��ي��اغ��ت��ه 
العمل  ي���ح���ظ���ى  اأن  يف  اأم���ل���ه���ا  ع����ن 
ال�����ذي ت��خ��و���س ب���ه م����اراث����ون درام����ا 
وا�ستح�سان  ر�سا  على  املقبل  رم�سان 

اجلمهور.
اأي���ام ت�سوير  ب���داأت منذ  اإن��ه��ا  وق��ال��ت 
م�ساهدها يف امل�سل�سل الذي ي�سارك يف 

بطولته جمموعة كبرية من الفنانن 
ري��ه��ام عبد  اأب��رزه��م �سالح عبد اهلل، 
ال��غ��ف��ور، حم��م��ود ال���ب���زاوى، �سربى 

ف�����واز، اأح���م���د خ���ال���د ���س��ال��ح، حممد 
ال�سعيد،  ع��م��ر  ع��ب��دال��ع��زي��ز،  حم��م��ود 

ومرمي اخل�ست.

دينا ال�سربيني تراهن 
على جناح )ق�سر النيل(
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ما هي كمية الع�سل التي 
ي�سمح بتناولها يف اليوم

ك�سف اأطباء عن كمية الع�سل التي ميكن لالإن�سان اأن يتناولها يف اليوم، 
دون اأن ت�سر بال�سحة، وكيف يجب التعامل مع هذا املنتج الغذائي.

اأج��رت��ه وك��ال��ة نوفو�ستي  ���س��ارك��وا يف ا�ستطالع  ووف��ق��ا ل��الأط��ب��اء ال��ذي��ن 
الرو�سية لالأنباء، من اأجل األ يوؤثر الع�سل �سلبا يف ال�سحة، يجب عدم 

تناول اأكر من ملعقتي طعام منه يف اليوم.
ال�سامل  العالج  ق�سم  رئي�س  بويفريوف،  األيك�سي  الربوفي�سور  ويقول 
الن�سف  يف  الع�سل  تناول  الأف�سل  " من  الطبية،  �سيت�سينوف  بجامعة 

الأول من النهار، يرافقه  منط حياة ن�سط".
اأك�سدة متنع  اأن الع�سل يحتوي على م�سادات  وي�سري الربوفي�سور، اإىل 
اأك�سدة اخلاليا  ويحتوي اأي�سا على الفيتامينات و�سكر الفركتوز الذي 

هو م�سدر للطاقة.
التغذية،  خ��ب��رية  تيخومريوفا،  يلينا  ال��دك��ت��ورة  ت�سيف  جانبها  وم��ن 
وتقول،  نبالغ كثريا بفوائد الع�سل. وت�سري اإىل اأنه للح�سول على فائدة 
ن�سبة  على  اح��ت��واءه  اأن  بيد  منه،  كبرية  كمية  تناول  يجب  الع�سل  من 
عالية من الكربوهيدرات يجعله غنيا بال�سعرات احلرارية. لذلك يجب 

تناوله بكميات �سغرية.
ويتفق اخلرباء على اأنه عند اختيار نوع الع�سل يف�سل �سراوؤه يف القر�س 

ال�سمعي، لأنه ي�سمن جودته ونوعيته.
عند  الع�سل  مع  ال�ساي  ب�سرب  التو�سية  اأن  اإىل  تيخومريوفا،  وت�سري 
يف  الع�سل  ذوب���ان  لأن  ال�سفاء.  يف  ي�سرع  ل  ال���ربد،  ب��اأم��را���س  الإ���س��اب��ة 
ال�ساي احلار يفقده خ�سائ�سه املفيدة وتقول، "هذا تقليد قدمي ل يزال 
دعم  اإىل  بحاجة  برد  بنزلة  امل�ساب  ال�سخ�س  لأن  الآن،  حتى  ي�ستخدم 
معنوي ومادي لذلك كان يتناول الع�سل الذي كان حينها املادة اللذيذة 

الوحيدة املتوفرة".
الع�سل، لأنه غني  القليلة لتناول  املوانع  ال�سمنة هي من بن  وت�سيف، 
اأو  الزهور  من  احل�سا�سية  من  يعاين  من  وهناك  احلرارية.  بال�سعرات 

�سم النحل.
امل�سروبات  مع  الع�سل  تناول  اأن  اإىل  بويفريوف،  الربوفي�سور  وي�سري 

الكحولية ي�سكل خطرا  كبريا على ال�سحة.
 لأن الكثار من ذلك ي��وؤدي اإىل تغريات دهنية يف الكبد، ما ي��وؤدي اإىل 

حدوث التهاب، يتطور لحقا اإىل الإ�سابة بتليف الكبد.
وي�سيف، بالطبع اإذا تناول ال�سخ�س يف ال�سهر كوبا واحدا، فاإن ذلك ل 
ي�سكل اي خطورة على �سحته، ولكن تناول الع�سل مع الكحول ب�سورة 

منتظمة ودورية �سيوؤدي حتما اإىل تليف الكبد.

على  اأطلقه  ومن  مهامتا  الهندي  اللقب  يعني  • ماذا 
الزعيم غاندي؟

- الروح الفا�سله واأطلقه طاغور.
البيجاما؟ كلمة  جاءت  اللغات  اأي  •من 

- فار�سية وتعني غطاء الأرجل.
العربية؟ للغه  اخليام  رباعيات  ترجم  الذي  ال�ساعر  هو  •من 

- ال�ساعر اأحمد رامي
العربية؟ اللغه  يف  القامو�ص  كلمة  تعني  • ماذا 

- البحر الوا�سع.
الرياع؟ هو  • ما 

- القلم.

قدماً.   40 بعد  على  وهو  ال�ساعة  دقات  ي�سمع  اأن  ي�ستطيع  • الكلب 
• الزرافة اإذا انزلقت ووقعت على الأر�س مع انفراج �سيقانها، فهي لن ت�ستطيع القيام مرة اأخرى وميكن 

اأن تظل هكذا اإىل اأن متوت.
النعناع.  رائحة  حتب  ل  • الفئران 

العلوي  فكه  يحرك  الذي  التم�ساح،  عدا  الأكل،  عند  ال�سفلي  فكها  حترك  الكائنات  كل  • ان 
الواحدة  الدقيقة  يف  مرة   1000 يخفق  الذبابة  قلب  • اأن 

جراماً   85 اإىل  وزنها  وي�سل  الربازيل،  يف  تعي�س  العناكب  اأنواع  اأ�سخم  • اأن 
الأزرق  احلوت  هو  العامل  يف  حيوان  اأثقل  • اأن 

عمياء   .  . جداً  عميقة  اأعماق  يف  التي  الأ�سماك  • اأغلب 
اأقدامه  على  واقفاً  كاماًل  �سهراً  يظل  اأن  ي�ستطيع  • الفر�س 
واحلمري  الذئاب  هي  ال�سمع  يف  حدة  احليوانات  اأكر  • اأن 

امليالد  قبل   5400 عام  القدماء،  امل�سريون  هم  القمح،  عرف  من  اأول  • اأن 
بعد.....  فيما  تدريجياً  لها  بديلة  ذراع  تنمو  الطويلة،  اأذرعه  اإحدى  الأخطبوط  يفقد  • عندما 

بهلوان ال�سريك
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ع�سري الكرز 

الأمريكين فى جامعة  الباحثن  فريق من  اأجراها  علمية  درا�سة   اأك��دت 
ملدة  امل�ساء  و  ال�سباح  ف��ى  )ال��ك��رز(  ع�سري  م��ن  واح���دا  كوبا  اأن   ، كارولينا 
اأ�سبوعن ي�ساعد ال�سخ�س على جتنب الأرق بل و يك�سبه �ساعة و20 دقيقة 

من النوم الهادئ. 
اأن��ه��ا م�����س��در لهرمون  و���س��رح��ت ال��درا���س��ة ال�����س��ر ف��ى ث��م��رة )ال���ك���رز( اإذا 
امل�سوؤول  الفالفونويد  )هو  اأن  النوم، كما  الذى ينظم عملية  امليالتونن 
عن اللون املتنوع فى الزهور والفاكهه ( امل�ساد لالأك�سدة مينع من تدهور 
الذى  ال�سريوتن  ه��رم��ون  ي�سبق  متبلر  امينى  حم�س  ه��و  الرتيبتوفان 

ي�ساعد على النوم .

خرج البهلوان من خيمته يتجول يف الأر�س الوا�سعه التى ن�سبت عليها خيمة ال�سريك، اخذ ينظر هنا وهنا 
وكاأنه تائه ل يعرف ماذا يريد، لفت نظره ب�سع اطفال ميرحون هنا وهناك يبحثون عن حيوانات ال�سريك 
ويبحثون اي�ساً عن البهلون، كم يحبون البهلوان وكم يحبون الدب والفيل، ح�سناً ليخرج لهم هو اي�ساً يحبهم 
.. ا�سرع اليهم ففاجئهم وزادت فرحتهم وعلت �سحكاتهم .. دقائق وكان املكان يعج بالأطفال .. ق�سوا حوايل 

ال�ساعه يلعبون وميرحون مع البهلوان ثم ان�سرفوا ليقوم بتاأدية تدريباته وتناول افطاره.
جل�س يحت�سي قهوته لكنه �سرد، تذكر اطفاله الثالثه او كما يقول مالئكته الثالثة كم هو معذب، انف�سل عن 
امهم وا�ستطاعت ان تاأخذهم وتعولهم لأنه ل ي�سلح لهم .. هى ترى ذلك، ترى انه بهلوان ول ي�سلح لرعاية 
اطفاله لكنها ل ترى انه ان�سان يتعذب من اجلهم .. كم يحبهم وعندم اقرتب منه �سديقه تاكي اخذ يحكي 
له كم هم يف جمالهم مثل املالئكة وكم يحبهم، يتمنى لو راآهم او يرونه، ل يطمع يف اكر من ان يراهم ولكن 
امهم قوية وتعرف كيف ت�سيطر عليهم وحترمهم من والدهم لأنه بهلوان، عندما انهى كالمه جل�س يبكى ومل 
يراه غري تاكي انه الن يرى الأن�سان ولي�س البهلوان. بقي على عيد ميالد البهلوان خم�سة ايام �سيتم عامة 
اخلام�س والأربعن .. قرر ال�سريك ان يحتفل به وقرر تاكي ان يقدم ل�سديقه وحبيبه البهلوان هدية عمره، 
كانت الأيام متر ب�سرعه عندما حان موعد عيد امليالد، اليوم يحتفل ال�سريك بعيد ميالد البهلوان احتفال 
رائع، واحتفل تاكي معهم ثم ان�سرف مبكراً ومل يرى �سديقه البهلوان يجمع هداياه الكثرية ويبت�سم للنا�س 
اآخر الليل و�سلت �سيارة تاكي، ومل يهتم  ولالأطفال ومل يرى احد دموعه ومن راآه��ا ظنها دموع الفرح، ويف 
التفوا  ال�سيارة ومعه ثالثة اطفال ي�سبهون املالئكة  .. هذا �سئ عادي لكنهم عندما لحظوا نزوله من  احد 
لتاأخذ هديتك  تعاىل  البهلوان  ايها  اخرج  البهلوان  تاكي على �سديقه  .. و�سرخ  ه��وؤلء  ليت�ساءلوا من  حوله 
وال �ساأجعلك تندم العمر كله، خرج البهلوان يف كامل زينته تقديراً ل�سديق عمره .. ومل يكد مي�سى خطوتن 
انه   .. حتى راأى امامه مالئكته الثالثة فاأنهار على ركبتيه لي�سمهم يف ح�سنه ويبكى بكاء الفرح وال�سعادة 
حقاً يف قمة �سعادته فال يوجد يف هذه الدنيا اجمل او احلى او اغلى من اطفاله .. يوماً لن ين�ساه وهدية لن 
ين�ساها وجمياًل لن ين�ساه ل�سديقه تاكي، ق�سى الأطفال الليل يف ح�سن والدهم البهلوان ثم اخذهم �سباحاً يف 
�سحبة تاكي ليعود بهم اإىل امهم .. يوماً ل ين�سى وكلما اجتمع معهم كل يوم جمعه تذكر عيد ميالده اخلام�س 

والأربعن انه حقاً يوم مولده.

ك�سف الدكتور األك�سندر يفدوكيموف، اأخ�سائي طب الأع�ساب يف 
مقابلة تلفزيونية، عن اأنواع ال�سداع التي تنطوي على خماطر 
اأن  اإىل  الدكتور،  وي�سري  ف��وري��ة.   طبية  عناية  وتتطلب  �سحية 
القلب  �سربات  معدل  يف  زي���ادة  ترافقه  ال��ذي  املفاجئ  ال�����س��داع 
اإىل  اإ�سارة  يكون  قد  العينن،  واحمرار  والتعرق  التنف�س  و�سيق 
م�ساعفات  "اإن  مو�سحا،  وي��ق��ول  ال���دم.  �سغط  م�ستوى  ارت��ف��اع 
اأزمة ارتفاع م�ستوى �سغط الدم هي اجللطة الدماغية والنوبة 
القلبية، ومع ارتفاع م�ستوى �سغط الدم تزداد املخاطر. لذلك اإذا 

مل ينخف�س م�ستوى �سغط الدم يف غ�سون �ساعة، يجب ا�ستدعاء 
�سيارة ال�سعاف". وي�سيف الأخ�سائي، قد ي�سري ال�سداع امل�ستمر، 
اإىل ح��دوث تغريات يف تدفق ال��دم اإىل ال��دم��اغ، وه��ذا ب��دوره هو 
اإحدى عالمات تطور ال�سرطان. لذلك يو�سي ب�سرورة اخل�سوع 
مرحلة  يف  ت�سخي�سه  اأو  ذل��ك  ل�ستبعاد  ���س��ام��ل،  طبي  لفح�س 
مبكرة. وي�سري الأخ�سائي، اإىل اأن ال�سداع قد يكون ب�سبب مر�س 
احلالة  ه��ذه  ويف  ال��دم��اغ.  التهاب  اأو  ال�سحايا  التهاب  مثل  معد 

يجب طلب امل�ساعدة الطبية فورا، لتجنب العواقب الوخيمة.

اأنواع ال�سداع التي تتطلب عناية 
طبية فورية

عامالن �سينيان يعلقان فواني�ص مبنا�سبة العام القمري اجلديد املقبل على طول �سارع يف بكني. ا ف ب


