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حم�ض الأزيليك مفعول �شحري على الب�شرة
قال جملة "فرويندين" الأملانية اإن لبع�ض املواد مفعول ال�سحر على 

الب�سرة مثل حم�ض الهيالورونيك، والكولجني، وحم�ض الأزيليك.
مثل  اجللد  م�ساكل  بع�ض  عللاج  فللعللاًل يف  الأزيللللليللك  ويعترب حم�ض 
البقع ال�سبغية، وعامات البثور، و�سد حب ال�سباب، ويجعل الب�سرة 
اأكرث نعومة وموحدة املظهر. ويعمل احلم�ض لتق�سري خفيف للب�سرة، 
ينظف امل�سام وينقي �سطح اجللد، بخ�سائ�ض م�سادة لاأك�سدة متنع 
وميتاز  وال�سدمات،  التهيج  ت�سبب  اأن  ميكن  التي  البيئية  التاأثريات 
ال�سوائب،  فيمنع  لالتهابات،  وم�ساد  للجراثيم  م�ساد  باأنه  اأي�ساً 

وظهور البثور، اأو الروؤو�ض ال�سوداء.
ومع ذلك يف حالة الأمرا�ض اجللدية اخلطرية اأو�ست املجلة الأملانية 
اأعلى  تركيز  على  يحتوي  منتج  لو�سف  متخ�س�ض  طبيب  با�ست�سارة 

من حم�ض الأزيليك اإذا لزم الأمر.

بعثة علمية تدر�ض التغري املناخي يف مياه اأقا�شي العامل 
العاملي  التاأثري  قيا�ض  ت�سيلي  جنوب  اأق�سى  يف  علمية  بعثة  حتللاول 
"قرارات  اّتخاذ  اإىل  وتدعو  العامل"،  "اأقا�سي  مياه  املناخي يف  للغرّي 
وباء كوفيد- ب�سبب  لعام  تاأجيلها  وبعد  املحيطات.  ملمو�سة" لإنقاذ 
دي  "كابو  �سفينة  مللن  علللللى  ال�ستك�سافية  الللرحلللللة  علللربت   ،19
هورنو�ض" البحثية التابعة للبحرية الت�سيلية، مياه م�سيق ماجان 
وقناة بيغل بني ت�سيلي ومنطقة باتاغونيا يف جنوب الأرجنتني، ملدة 
ت�سعة اأيام نهاية كانون الأول/دي�سمرب. وحتظى هذه املنطقة يف ولية 
ماغاياني�ض باأهمية خا�سة ب�سبب �سعف احلمو�سة وانخفا�ض ن�سبة 
البحار  مللع  مقارنًة  وذلللك  تغمرها،  التي  امللليللاه  يف  والكال�سيوم  امللح 

واملحيطات الأخرى يف العامل، وبخا�سة يف املناطق الأقل عمًقا.
الظروف  توقع  تتيح  اإذ  �سرورية،  املياه  هذه  درا�سة  ُتعترب  وبالتايل، 
التي ُيتوقع اأن تظهر يف النظم البحرية الأخرى خال العقود املقبلة 
يف ظل ذوبان عدد كبري من الأنهار اجلليدية يف باتاغونيا والتي ت�سكب 

كميات كبرية من املياه العذبة يف املحيطني الأطل�سي والهادي.
ويقول امل�سوؤول العلمي يف البعثة خو�سيه لوي�ض اإيريارتيه "ل نعرف 
كيف �ستتفاعل الكائنات احلّية وخ�سو�ساً الكائنات الدقيقة" املوجودة 

يف املياه مع ارتفاع متو�سط درجة احلرارة على الأر�ض.
وتوقفت البعثة يف اأربع ع�سرة حمطة اُخذت فيها عّينات من املياه من 

اأعماق خمتلفة و�سلت اإىل 200 مرت.
كذلك، اأُخذت عّينات من الرتبة على عمق تعّدى اأحياناً الل300 مرت، 

اإ�سافة اإىل �سحب كميات من الطحالب والرخويات.

البحث عن املطاعم واملتاجر القريبة.. ميزة مرتقبة لوات�شاب
تخطط من�سة املرا�سلة الفورية وات�ساب لاإعان عن ميزة جديدة 
واملتاجر  واملللطللاعللم  ال�سركات  عللن  بالبحث  للم�ستخدمني  �ست�سمح 

القريبة.
وبح�سب امل�سادر، فاإن امليزة مت طرحها لبع�ض الأ�سخا�ض يف �ساوباولو 

و�سيتم اإ�سدارها للمزيد من الأ�سخا�ض يف امل�ستقبل.
ومن املتوقع اأن تكون هذه امليزة اجلديدة متاحة مل�ستخدمي نظامي 
اأندرويد واآي اأو اإ�ض على حد �سواء، حيث �سيتمكن م�ستخدمو وات�ساب 
متاجر  اأو  البقالة  حمللات  اأو  املطاعم  اأو  الللفللنللادق  عللن  البحث  مللن 

املاب�ض اأو اأي ن�ساط جتاري قريب.
التجارية  "الأعمال  ي�سمى  جللديللد  ق�سم  عللرب  امللليللزة  هللذه  و�ستعمل 
القريبة"، حيث ميكن للم�ستخدم حتديد الفئة التي يرغب بالبحث 

�سمنها.
داخل  جللديللدة  كللامللريا  واجللهللة  اأب  واتلل�للض  نف�سه، يخترب  الللوقللت  ويف 
الكامريا  �سكل  اجلديدة  الواجهة  تغري  اأنللدرويللد.  لأجهزة  التطبيق 
مما  املللزيللد  روؤيلللة  للم�ستخدمني  وتتيح  الت�سغيل  قيد  تللكللون  عندما 

يلتقطونه.
ويف وقت �سابق من هذا ال�سهر، اأعلن وات�ساب اأي�ساً عن ميزة جديدة 
ال�سوتية  الر�سائل  �سماع  من  امل�ستخدمني  متكن  ال�سوتية  للر�سائل 
تطبيق  يقوم  اأن  اأي�ساً  املتوقع  من  ذلللك،  اإىل  اإ�سافة  اإر�سالها.  قبل 
نقلت  مللا  وفللق  بالكامل،  الللدرد�للسللة  فقاعات  ت�سميم  بللاإعللادة  واتلل�للسللاب 

�سحيفة "اإنديان اإك�سرب�ض".
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بعد 3000 عام.. مومياء اأمنحتب 
الأول تفتح خزينة الأ�شرار

بعد �سنوات من الغمو�ض الذي ّلف مومياء امللك امل�سري العظيم اأمنحتب 
درا�سة  اأمللاطللت  بعدما  حياته،  عن  جديدة  تفا�سيل  تتك�سف  بللداأت  الأول، 
الأول  اأملل�للض  نتائجها  وُن�سرت  امللكية،  املومياء  اأ�للسللرار  عللن  اللثام  جللديللدة 

الثاثاء بدورية "فرونتريز اإن ميدي�سن".
اأمنحتب الأول على هيئتها  30 قرن، ظلت مومياء امللك امل�سري  ولنحو 
باأكاليل من  القدمني  اإىل  الراأ�ض  بالكتان ومغطاة من  ال�ساحرة؛ ملفوفة 
الأزهار ذات الألللوان: الأحمر والأ�سفر والأزرق، بينما كان الراأ�ض مغطى 

بقناع م�سنوع من اخل�سب املطلي والكرتوناج.
املحطات  عللدد من  الأول عرب  اأمنحتب  انتقلت مومياء  احلللال،  هللذه  على 
منذ اكت�سافها عام 1881 يف خمباأ الدير البحري امللكي يف الأق�سر؛ حيث 
ُحفظت اأوًل يف متحف بولق، ثم انتقلت اإىل ق�سر اإ�سماعيل با�سا يف اجليزة، 
ويف عام 1902 ُنقلت مع املومياوات امللكية اإىل املتحف امل�سري بالتحرير 

يف القاهرة.
خ�سعت املومياء لعدد من الدرا�سات منذ اكت�سافها، وجلمال هيئتها كانت 
احلديث  الع�سر  علماء  يفك  التي مل  املللوملليللاوات  من  قليل  عللدد  بني  من 
بالأ�سعة  ت�سويرها  عليها؛  اأجريت  التي  الأبحاث  بني  ومن  اأبللًدا،  لفائفها 
الأ�ستاذ بكلية طب ق�سر  ِقبل دوجا�ض ديري،  1932، من  ال�سينية عام 
العيني يف القاهرة اآنذاك، والذي قّدر عمر اأمنحتب الأول عند الوفاة بني 

عاًما. و50   40

اجلائحة ترجيء مهرجان 
اأنغوليم الفرن�شي

اأرجئ مهرجان اأنغوليم الدويل للق�س�ض 
يف  والأربللعللني  التا�سعة  بللدورتلله  امل�سورة 
ُيحدد  موعد  اإىل  الغربي،  فرن�سا  و�سط 
كانون  مللللقللللررا يف  كلللللان  بلللعلللدملللا  لحلللقلللا 
ال�سحية،  الأزمللة  ب�سبب  الثاين/يناير، 
للمهرجان  العام  املللنللدوب  اأعلن  ما  على 

فرانك بوندو لوكالة فران�ض بر�ض.
اأن  الثاثاء  الأول  اأم�ض  بوندو  واأو�للسللح 
الكبري  الزديلللاد  اتُّخذ مبواجهة  الللقللرار 
كلللورونلللا وبعد  بللفللريو�للض  يف الإ�لللسلللابلللات 
عنها  الإعلللان  مت  جللديللدة  قيود  �سل�سلة 
ا�ستيعاب  نلل�للسللب  فللر�للض  بلليللنللهللا  الثلللنلللني 
اللللكلللربى، م�سريا  حمللللددة يف الأحلللللداث 
الظروف  حتللدي  لي�ض  "الهدف  اأن  اإىل 
وذلك  باهت"،  حللدث  لإقللامللة  ثمن  بلللاأي 
�سحيفة  اأوًل  ن�سرتها  ملعلومة  تاأكيد  يف 
الأزمة  "ليربا�سيون" الفرن�سية. وكانت 
بقوة  بثقلها  األللقللت  امل�ستمرة  ال�سحية 
احلدث  مللن   2021 الللعللام  ن�سخة  على 
امتنع  اإذ  التا�سع،  الفن  عللامل  يف  الللبللارز 
املنظمون عن اإقامة احلدث اأمام العامة 

يف حزيران/يونيو.

ما هي ال�شطرابات العاطفية 
املو�شمية وكيف نتغلب عليها؟ �ص 23

عقار جديد ي�شاعد يف 
عالج �شرطان الدم

ميكن اأن ي�ستفيد الآلف من مر�سى �سرطان الدم قريباً من عاج جديد 
املر�سى  ويجنب  الربع  مبقدار  النتكا�ض  خطر  يقلل  امل�سادة  بالأج�سام 

الآثار ال�سامة للعاج الكيماوي.
ويتم حقن العاج بالربوتينات ال�سطناعية التي تطارد الأورام يف اجل�سم، 
وتنقل اأدوية العاج الكيماوي مبا�سرة اإىل اخلايا ال�سرطانية، مما يوؤدي 
هذا  يجعله  ول  طروادة".  "ح�سان  عقار  باأنه  و�سفه  ومت  تدمريها.  اإىل 
اأكللرث دقة  اإنلله  بل  التقليدية فح�سب،  العاجات  اأكللرث فعالية من  التاأثري 

بكثري، حيث يحمي اخلايا ال�سليمة من التلف.
واأ�ساد اخلرباء بالعقار امل�سمى Polivy وهو "اأكرب اخرتاق منذ عقدين" 
ملن يعانون من اأحد اأكرث اأنواع �سرطان الدم �سيوًعا، والذين ل ي�ستجيبون 

للعاج الكيماوي التقليدي.
الأ�سبوع  ُن�سرت  العقار،  ا�ستخدام  حللول  تاريخية  جتربة  نتائج  واأظللهللرت 
%25 من  بن�سبة  اأقل عر�سة  الذين يخ�سعون للعاج كانوا  اأن  املا�سي، 
غريهم لعودة ال�سرطان بعد عامني. واإذا بقي املر�سى خاليني من املر�ض 

بعد عامني، فاإن فر�سة عودته تكون �سئيلة للغاية.

*التوت
ميللكللن اأن تللتللنللاول الللعللنللب اللللربي والللتللوت الأ�لللسلللود وحتى 
حيث  جممدة،  وغللري  طازجة  اأنها  طاملا  يومًيا،  الفراولة 
الأك�سدة  مللل�للسللادات  تللنللاولللك  لللزيللادة  مثالًيا  الللتللوت  يعترب 

وميكن اأن ي�ساعد يف اإبطاء ال�سيخوخة.

*الربتقال
هذه   ،"C" فيتامني  م�سادر  اأف�سل  من  الربتقال  يعترب 
قوية،  مناعية  وظيفة  على  للح�سول  �سرورية  املغذيات 
اأحللد م�سادات  C هو  اإن فيتامني  التغذية  وتقول خبرية 
التنك�سية  احلللالت  منع  وميكنه  للغاية  القوية  الأك�سدة 

وال�سيخوخة".

*الأفوكادو
ميكن  غذائي  عن�سر  وهللو  بالبوتا�سيوم،  غنية  الأفللوكللادو 
على  عللاوة  الللدم.  ارتللفللاع �سغط  ملر�سى  مفيًدا  يكون  اأن 
ذلك، حتتوي الأفوكادو على الكثري من الدهون الأحادية 
تنظيم  يف  ت�ساعد  اأن  ميكن  التي  ال�سحية  امل�سبعة  غللري 

الكول�سرتول والدهون الثاثية.
الفاكهة، ميكنك احل�سول على  النظر عن هذه  وب�سرف 
املوز اأو التفاح اأو العنب اأو اأي فواكه اأخرى متوفرة حملًيا 
ومتوفرة ب�سهولة يف ال�سوق، فاأي منها �سيزودك بالعديد 
من العنا�سر الغذائية التي ميكن اأن حتافظ على لياقتك 
وميكن  الأمللرا�للض.  مللن  خالية  حياتك  وجتعل  و�سحتك 

ا ت�سمينها يف نظامك الغذائي لفقدان الوزن. اأي�سً
وجلني الفوائد من تناول الفاكهة، تاأكد من تناول الفاكهة 
الكاملة، فتناول ع�سري الفاكهة اأمر جيد من حني لآخر، 
الألياف فح�سب، بل يزيد  ي�سلبهم  الفاكهة ل  لكن ع�سر 

ا من تناول ال�سكريات. اأي�سً

هذا اأف�سل م�سروب بعد �سن الل50
اإن الللبلل�للسللر كللائللنللات فلللريلللدة دائلللملللة الللتللطللور وحتلللتلللاج اإىل 
جمموعة متنوعة من العنا�سر الغذائية بكميات خمتلفة 
طلللوال حلليللاتللهللم. يف امللللراحلللل املللبللكللرة مللن احلللليلللاة، يحتاج 
كاأولوية  والللتللطللور  الللنللمللو  لللدعللم  كللافلليللة  لتغذية  اجللل�للسللم 
الأولللويللة من  العمر، تتحول  التقدم يف  ق�سوى. لكن مع 

النمو اإىل الوقاية من املر�ض.
وتعد التغيريات ال�سحية اأمرا ل مفر منه مع التقدم يف 
التي ميكننا من  الطرق  العديد من  هناك  اأن  اإل  العمر، 

خالها التخفيف من وطاأة هذه التغيريات.
 Eat This "وبح�سب ما ن�سره موقع "اإيت ذي�ض نوت ذات
Not That، فاإن التغذية مهمة لإبطاء فقدان العظام 
الب�سرة  دعلللم �سحة  ال�للسللتللمللرار يف  وكللذلللك  والللعلل�للسللات 
واجللد ووظائف املناعة و�سحة العني واله�سم والإدراك، 
اإىل جانب الرتكيز دائًما على احل�سول على قدر كاٍف من 
طوال  الغذائية  والعنا�سر  واملللاء  والنوم  البدين  الن�ساط 
العمر. وبعد �سن اخلم�سني، ي�سبح من املهم تناول عنا�سر 
مكملة مثالية من الألياف والربوتني واأحما�ض اأوميغا3- 
لدعم   D وفيتامني  والكال�سيوم   B وفيتامينات  الدهنية 

ال�سحة والعافية ب�سكل عام.
جمموعة  ل�ستهاك  الطرق  اأ�سهل  من  الع�سائر  وتعترب 

متنوعة من العنا�سر الغذائية خال اليوم.
وميكن ال�ستمتاع بها باعتبارها وجبة خفيفة اأو م�سروبا 
يتم  واأن  التنقل  اأثللنللاء  تناولها  ميكن  اأنلله  خا�سة  منع�سا، 
الفعلي  الللوقللت  يف  خلطها  يتم  اأن  اأو  م�سبًقا  حت�سريها 

وال�ستمتاع بها يف املنزل اأو العمل.
الربوتني  بلللني  واحلللللد  علل�للسللري  كللللوب  يللجللمللع  اأن  وميلللكلللن 
والألياف والدهون ال�سحية وكمية كبرية من الفيتامينات 

واملعادن.

الربوتني:  .1
يعد الربوتني عن�سًرا غذائًيا �سرورًيا للحفاظ على كتلة 
الللهللرمللونللات و�سحة  وتنظيم  املللنللاعللة  ولللوظلليللفللة  اجللل�للسللم 
التي  ال�سهلة،  الربوتني  خيارات  بع�ض  هناك  اإن  العظام. 
مفيد  ع�سري  على  للح�سول  اخللللاط  يف  و�سعها  ميكن 

ولذيذ، مثل الزبادي اليوناين اأو م�سحوق الربوتني.
الألياف:  .2

اللللغلللذائلللي اللل�للسللحللي هو  اإن مللفللتللاح الللهلل�للسللم والللتللمللثلليللل 
الفواكه  اإ�سافتها للع�سري من خال  الألياف، والتي يتم 
والتي  واليقطني،  والكتان  ال�سيا  بللذور  اأو  واخللل�للسللراوات 
اإىل  بللالإ�للسللافللة  لللاأللليللاف  رائللعللة  ملل�للسللادر  تعترب جميعها 

الفيتامينات واملعادن والدهون ال�سحية.
ال�سحية: الدهون   .3

الغنية  الدهون  خا�سة  ال�سحية،  الدهون  ا�ستهاك  يعد 
الدماغ،  ل�سحة  مهًما  اأمللًرا  الدهنية  اأوميغا3-  باأحما�ض 
اأوميغا3-  اأحللمللا�للض  اأن  اإىل  الأبللحللاث  نتائج  ت�سري  حيث 
من  واقللي  عن�سر  باعتبارها  حيوًيا  دوًرا  تلعب  الدهنية 
الدهون  ملل�للسللادر  وتتمثل  الع�سبي.  بالتنك�ض  الإ�للسللابللة 
للللللعلل�للسللائللر يف اجلللللوز وبلللللذور الكتان  اللل�للسللحلليللة اجللللاهلللزة 
�سائل  مكمل  اإ�للسللافللة  ميكن  كما  ال�سيا.  وبلللذور  املطحون 

اأوميغا3- اإىل كوب الع�سري.
النكهة:  .4

ميكن احل�سول على نكهة مميزة عن طريق خلط ومطابقة 
اخل�سراوات  �للسللتللوفللر  املللخللتلللللفللة.  واخلللل�لللسلللروات  الللفللواكلله 
الورقية كميات كبرية من فيتامينات B، و�سي�سيف التوت 
الفواكه  و�ست�ساهم  الأكلل�للسللدة،  ملل�للسللادات  مللن  قللويللة  كمية 
ال�ستوائية بالعنا�سر الغذائية مثل البوتا�سيوم وفيتامني 
C مدّعم بفيتامني D. ومن الأمثلة الرائعة توفري تلك 

العنا�سر ياأتي الربتقال.

ال�شني تنتقد اأمريكا.. 
وال�شبب اأقمار اإيلون ما�شك

املتحدة  الللوليللات  ال�سني  طالبت 
�سينية  فلل�للسللاء  حمللطللة  بللحللمللايللة 
وطلللاقلللملللهلللا، وذلللللللك بلللعلللدملللا كللللادت 
اأطلقتها  التي  ال�سناعية  الأقللمللار 
اململوكة  اإك�ض"،  "�سبي�ض  �للسللركللة 
ما�سك،  اإيلللللللللون  الأعللللمللللال  للللرجلللل 

ت�سطدم باملحطة.
واتهم ت�ساو ليجيان، املتحدث با�سم 
وزارة اخلارجية ال�سينية، وا�سنطن 
بتجاهل  اللللثلللاثلللاء،  الأول  اأمللل�لللض 
التزاماتها مبوجب معاهدة حماية 
تيانغونغ  حمللطللة  طللاقللم  �للسللامللة 
حادثتني  اأعللللقللللاب  يف  الللفلل�للسللائلليللة 
وقعتا يف الأول من يوليو، واحلادي 
اأكلللتلللوبلللر. وقالت  والللعلل�للسللريللن ملللن 
�سكوى  يف  اللل�للسلليللنلليللة  احللللكلللوملللة 
ا�ستخدام  "جلنة  اإىل  قللدمللتللهللا 
الأغرا�ض  يف  اخللللارجلللي  الللفلل�للسللاء 
املتحدة  لللاأمم  التابعة  ال�سلمية" 
دي�سمرب  مللللن  الللل�لللسلللاد�لللض  بلللتلللاريلللخ 
الف�سائية  ال�سفينة  اإن  احلللللايل، 
"مناورات مراوغة  تيانغونغ نفذت 
ت�سادم  حلللللللدوث  ملللنلللع  اأجلللللللل  مللللن 
)�ستارلينك(  اأقلللملللار  مللع  حمللتللمللل 
�سركة  اأطلللللقللتللهللا  الللتللي  ال�سناعية 
تكنولوجيز  اإك�سبلوري�سن  )�سبي�ض 
كورب(". وقال ت�ساو: "يتعني على 
اإجلللراءات  اتللخللاذ  الللوليللات املتحدة 
فورية ملنع وقوع مثل هذه احلوادث 
نقلت  ملللللا  وفللللللق  اأخرى"،  مللللللرة 
واأ�ساف:  بر�ض".  "الأ�سو�سيتد 
يف  بالف�سل  وا�سنطن  تتهم  "بكني 
�سامة  حلماية  التزاماتها  تنفيذ 
رواد الف�ساء مبوجب معاهدة عام 
ال�سلمي  ال�ستخدام  ب�ساأن   1967

للف�ساء".

كايلي جيرن ت�شتعر�ض حملها 
التوا�سل  مللللواقللللع  رواد  تلللللللداول 
يجمع  فيديو  مقطع  الجتماعي 
عدة �سور لنجمة مواقع التوا�سل 
وهي  جيرن   الجلللتلللملللاعلللي  كايلي 
عائلتها  ملللع  حللملللللهللا  تلل�للسللتللعللر�للض 
املغني  ترافي�ض  املوؤلفة من زوجها 
�سكوت ، وابنتها �ستورمي. وظهرت 
كايلي بعدة �سور مثرية وماب�ض 
�للسلليللقللة ومللفلل�للسلللللة للللللجلل�للسللم، كما 
ال�سرير  ظللهللرت مللع زوجللهللا علللللى 

ومع ابنتها وهي تقبلها بعفوية.
هذه  كايلي  �سور  اعترب  اجلمهور 
عللائللللليللة بلللاملللتللليلللاز، وتللظللهللر مدى 
وكانت  بلليللنللهللم.  والللللقللللرب  املللحللبللة 
�سورتني  جيرن  كايلي  ن�سرت  قللد 
اخلا�سة  �سفحتها  يف  جللديللدتللني 
الجتماعي  التوا�سل  موقع  على 
مراحلة  خالهما  من  ا�ستعر�ست 
حملها التي باتت متقدمة. وارتدت 
رومان�سي  عللل�لللسلللاء  خلللللال  جللليلللرن 
ح�سرته، ف�ستان اأ�سود جلد و�سيق 

ف�سل ج�سمها وبطنها املنتفخ.

اله�شم لتح�شني  يومية  ب�شفة  تناولها  الفواكه..  من  اأنواع   3

ال �صك اأن الفواكه تعترب جزءا اأ�صا�صيا من منط احلياة ال�صحي، 
واالألياف  واملعادن  والفيتامينات  االأك�صدة  مب�صادات  غنية  فهي 
وقوتك  لياقتك  على  احلفاظ  على  ت�صاعدك  اأن  ميكن  التي 

وحيويتك، اإىل جانب احلفاظ على عملية اله�صم.
روجوتا  الهند،  يف  ال�صهرية  التغذية  اأخ�صائية  ذمة  وعلى 

مو�صمية  فاكهة  على  جميًعا  نح�صل  اأن  يجب  ديويكار، 
بني  اأو  خفيفة،  كوجبة  اليوم  يف  االأق��ل  على  واح��دة 

مثل  الوجبة  بعد  كحلوى  ولي�س  الوجبات، 
واالأنانا�س  وال��ت��وت  وال��ربت��ق��ال  امل��وز 
واالأفوكادو، فكلها ثمار يجب اأن تكون 

بانتظام،  الغذائي  نظامك  م��ن  ج���زًءا 
ومن   ."doctor-ndtv موقع"  عنها  نقل  ما  بح�صب 

لتعزيز عملية  بالن�صبة  اأنواع هامة جدًا   3 الفواكه،  هذه 
الغذائي  لنظامك  باإ�صافتها  التغذية  خبرية  تن�صح  لذا  اله�صم، 

ب�صفة يومية، وهي:
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�ش�ؤون حملية

فرقة »اخلوان« ت�شفي اأجواء البهجة على م�شرح اليوبيل يف اإك�شبو 2020 دبي

معا نحو الأف�شل.. جناح �شوي�شرا يوفر جتربة بيئية فريدة لزوار اإك�شبو 2020

•• دبي اإك�سبو – الفجر
ر�سالة اإك�سبو – حممد جاهني

حممد معني الدين

اأ�سفت فرقة "اخلوان" اأو the juans اأجواء البهجة على م�سرح اليوبيل 
مو�سيقى  مع  املميز  الغنائي  اأداءهلللا  مزجت  حيث  دبللي   2020 اإك�سبو  يف 

البوب روك امل�سهورة.
الفرقة  وغناء  عللزف  تفاعل اجلمهور مع  �ساعتني،  اأكللرث من  مللدى  وعلى 
اأجواء رومان�سية حيث ت�ستهر الفرقة باأغاين احلب التي  املتنوع، وعا�سوا 

ح�سدت �سهرة كبرية.
والفرقة التي تاأخذ من الفلبني مقرا لها، تتاألف حالًيا من املطرب الرئي�ض 
ميندوزا،  جاب�ض  الرئي�ض  اجليتار  وعللازف  واملغني  جيفارا،  كللارل  والعازف 
ال�سوتي،  اأدريانو، وعازف اجليتار  الفرعي، وعازف اجليتار ت�سيل  واملغني 

وعازف اجليتار اآر جي كروز، وعازف الدرامز جو�سوا كورونيل.
 وكان قد مت ت�سنيف "اخلوان" يف البداية على اأنها فرقة "فتية"، ليعيد 
الفرقة  اأغللاين  اأ�سهر  ومن  تقليدية،  كفرقة  ت�سنيفها  اإعللادة  الإدارة  فريق 

وغريها.  Dulo و   Hatid و   Hindi Tayo Pwede

•• دبي– الفجر 

املقبل،  يناير   16 تاريخ  دبي، حتى   2020 اإك�سبو  �سوي�سرا يف  ُيقام بجناح 
معر�ض ا�ستثنائي يوفر للزوار جتربة متعددة احلوا�ض، يحمل عنوان "معا 
قوة  والغامرة  التام�سية  غري  التجربة  هذه  تك�سف  حيث  الأف�سل"،  نحو 
العاقة بني الطعام والبيئة، وُتقام بال�سراكة مع �سركة ن�ستله ال�سوي�سرية 

ل�سناعة املواد الغذائية وامل�سروبات. 
وحتث التجربة املبنية على اللعب الزائرين اإما على القفز اأو الت�سفيق، اأو 

التمايل، اأو اللتقاط، اأو التحرك، ليكونوا عربها "قوة دافعة نحو الأف�سل". 
وي�ساهم الزائرون امل�ساركون يف زراعة 5 اآلف �سجرة من اأ�سجار املانغروف 

)القرم( يف جميع اأنحاء دولة الإمارات العربية املتحدة. 
وي�ساعد املعر�ض على تر�سيخ الأهداف التالية: رفع م�ستوى الوعي بالأمور 
املتعلقة ب�سحة الأطفال، ومتكني ال�سباب، وحماية البيئة، والهتمام باملياه، 
"ن�ستله" يف ت�سليط  التجديد. و�ساهمت م�ساركة  اإىل دفع عجلة  بالإ�سافة 
ال�سوء على كيفية حتقيق ال�سركة للوعد الذي قطعته يف جمال ال�ستدامة 
يف  للم�ساعدة  وا�سع:  نطاق  على  املتجددة  الأغللذيللة  اأنظمة  تعزيز  اأجللل  من 

املزارعني،  عي�ض  �سبل  وحت�سني  وا�ستعادتها،  وجتللديللدهللا،  البيئة،  حماية 
بالإ�سافة اإىل تعزيز رفاهية املجتمعات.

املعر�ض  لهذا  م�ساحبا  اإلكرتونيا  موقعا  ال�سركة  اأطلقت  ذلك  جانب  واإىل 
ت�سجيع  ُبغية  وذلللك   nestletogetherforgood.com بعنوان: 
اإتاحة فر�سة للفوز برحلة  الإجللراءات الازمة، مع  اتخاذ  الأ�سخا�ض على 

�ساملة مدتها 5 ليال- 6 اأيام ل�سخ�سني اإىل �سوي�سرا.
والرئي�ض  الإدارة  رئلليلل�للض جمللللل�للض  اإجللللل،  رميلللي  �للسللرحللت  املللنللا�للسللبللة  وبللهللذه 
التنفيذي ل�سركة ن�ستله يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، قائلة: 

املجتمع  اأفراد  من  املزيد  باإلهام  ناأمل  الأف�سل،  نحو  معا  مبادرتنا  "عرب 
للم�ساهمة يف اإحداث فرق، حيث يوؤدي كل فرد فينا دورا يف اإن�ساء اأثر اإيجابي 
على جمتمعاتنا وكوكبنا". واأو�سح مانويل �سالت�سلي، املفو�ض العام جلناح 
والقت�ساد  ال�سباب  لتمكني  مبادرتنا  مللوؤخللرا  دعمت  "ن�ستله  اأن  �سوي�سرا، 
ل�سركة  لاهتمام  واملللثللري  اجللللذاب  املعر�ض  ا�ست�سافة  وي�سعدنا  الللدائللري، 
ن�ستله، والذي ينعقد حتت عنوان "معا نحو الأف�سل" يف جناحنا يف اإك�سبو 
2020 دبي. كما اأننا نهدف عرب املعار�ض التي ُيقيمها �سركاوؤنا اإىل تعزيز 

الثقة بالبتكارات ال�سوي�سرية واإلهام النا�ض".

اجلناح الإ�شباين يقدم عر�شًا احتفاليًا 
للدمى املتحركة يف اإك�شبو 2020 دبي

•• دبي–  الفجر

للدمى  احتفالياً  عر�ساً  دبللي   2020 اإك�سبو  يف  الإ�سباين  اجلناح  ينظم   
املتحركة بعنوان "دمى ظل عيد املياد.. الرجال الثاثة احلكماء"، وذلك 

اأربع مرات يومياً تتوا�سل حتى اليوم 30 دي�سمرب 
ويقدم العر�ض الذي يدور حول ق�سة و�سول ثاثة ملوك حكماء، با�ستخدام 
تروي  التي  والتقنيات  املتحركة  الر�سوم  مللع  رئي�سية  ب�سيطة  ظللل  دمية 
تقنية م�سرح عرائ�ض  العتماد على  �سيتم  �سحرية، حيث  الق�سة بطريقة 

الظل، والتي تعد طريقة قدمية ومعا�سرة اأي�ساً لرواية الق�س�ض. 
ور�ض  من  �سل�سلة  املا�سية،  الأيلللام  خللال  نظم  قد  الإ�سباين  اجلناح  وكللان 
تدويرها،  املعاد  املللواد  با�ستخدام  الُدمى  ل�سنع  والإبداعية  املمتعة  العمل 
وذلك بهدف زيادة الوعي ب�ساأن التحدي العاملي لتدوير النفايات وتاأثريها 

البيئي املبا�سر.

روين �شركي�ض يغني جلمهور م�شرح دبي ميلينيوم يف اإك�شبو 2020
•• دبي – الفجر

اأغنياته  من  كبرية  جمموعة  �سركي�ض  روين  الكلمات،  وكاتب  املغني  قللدم 
جلمهور اإك�سبو 2020 دبي يف حفل اأقيم و�سط ح�سور وا�سع على م�سرح 

دبي ميلينيوم.
وعلى اأنغام الغيتار وقرع طبول، اأدى �سركي�ض املقيم يف دبي، اأغنياته باللغة 
�سا�سة  على  ا�سمه  عللر�للض  بينما  املميز،  امل�سرح  يف  للجمهور  الإجنللللليللزيللة 

عماقة خلفه، بينما قابل احل�سور يف امل�سرح اأغنياته بت�سفيق حاد.
ويعد �سركي�ض من املغنيني ذائعي ال�سيت يف دولة الإمارات، ويقدم اأغنياته 
الروك  ومو�سيقى  ال�سعبية  املو�سيقى  بللني  تتنوع  وهللي  هللادئللة،  باإيقاعات 

والبلوز.
ومتثل املو�سيقى جزءا اأ�سا�سيا من فعاليات اإك�سبو 2020 دبي، باعتبارها 

لغة عاملية جتمع النا�ض والثقافات.

تاأجيل احلفَلني املو�شيقَيني 
ملرييام فار�ض واأميت 

تريفيدي اإىل العام املقبل
•• دبي  –  الفجر

تاأجيل  دبلللي   2020 اإكلل�للسللبللو  قلللرر 
للفنانة  املللو�للسلليللقلليللني  احللللفلللللللني 
اأميت  واللللفلللنلللان  فللللار�للللض  مللللرييللللام 
املقرر  من  كللان  اأن  بعد  تريفيدي، 
اإقامتهما يومي 29 و30 دي�سمرب 
العام  اإىل  اللللتلللوايل،  علللللى  اجلللللاري 
عن  �سُيعلَن  فيما   ،2022 املقبل 
العام  يف  للحفلنَي  جللديللد  مللوعللد 

اجلديد.
وجلللللاء يف بللليلللان للللللحللدث الللللدويل 
�ست�ستمر  الللراهللن،  الوقت  "يف  اأنلله 
الأنلل�للسللطللة الللرتفلليللهلليللة لللليلللوم غد 
النحو  على  دي�سمرب   31 اجلمعة 
مو�سيقية  عرو�سا  وت�سمل  املقرر، 
رائعة  وجمللمللوعللة  اأغلللللاٍن،  ملن�سقي 
وامل�سروبات،  الأطعمة  خيارات  من 
بللكللم يف  اللللرتحللليلللب  اإىل  ونللتللطلللللع 

اإك�سبو 2020 دبي".

التيكبول جتذب زوار اإك�شبو 2020 دبي
•• دبي  – الفجر

ي�ست�سيف نادي الريا�سة واللياقة البدنية والعافية يف اإك�سبو 
"التيكبول"  ريا�سة  لع�ساق  حللافللًا  اأ�للسللبللوعللاً  دبلللي،   2020
بهذه  اأكلللرث  للتعريف  ي�سعى  اللللذي  املللجللري،  اجلللنللاح  بللرعللايللة 
مع  �سيما  ل  الللعللامل،  حللول  رواجلللاً  تلقى  اأ�سبحت  التي  اللعبة 
النجم  الللقللدم لحللرتافللهللا مثل  كللرة  العديد مللن جنللوم  توجه 

الربازيلي رونالدينيو، ونيمار وكارلو�ض بويول، وغريهم.
وقالت اإميي�سا �ساوكا دي �سابو، م�سوؤولة الت�سالت يف اجلناح 

الثقايف  التنوع  اإظهار  على  املجري  اجلناح  "يحر�ض  املجري: 
للدولة، ومن �سمنها الأن�سطة الريا�سية التي تتمتع ب�سعبية 
كبرية، ل �سيما ريا�سة التيكبول التي بداأتها املجر لت�سبح مع 
حول  كبري  باإقبال  وحتظى  الرا�سخة  الريا�سات  مللن  الللوقللت 
العامل".  واأ�سافت: "يعترب اإك�سبو 2020 دبي من�سة مثالية 
الفعاليات  خللال  مللن  ويتيح  الريا�سة،  بهذه  اأكللرث  للتعريف 
املختلفة التي يحت�سنها، الفر�سة لو�سولها اإىل �سريحة كبرية 
الريا�سات  مللن  التيكبول  ريللا�للسللة  وتعترب  الأ�سخا�ض".  مللن 
والتن�ض، حيث  الللقللدم  كللرة  مللن  مللزيللج  ن�سبياً، وهللي  اجلللديللدة 

التن�ض،  لعبة  عليها  بالتي متار�ض  �سبيهة  متار�ض على طاولة 
قواعد  مللع  قللواعللدهللا  وتت�سابه  الللقللدم.  كللرة  با�ستخدام  ولللكللن 
كرة القدم، حيث ي�ستطيع الاعبون مل�ض الكرة باأي جزء من 

اأج�سادهم با�ستثناء اأذرعهم واأياديهم.
اأما وجه الختاف بني التيكبول وكرة القدم، يكمن بكونها ل 
حتتاج اإىل م�ساحة كبرية للعب حيث ت�ستبدل امللعب بالطاولة  
و ي�سل عدد الاعبني فيها اإىل اأربعة لعبني كحد اأق�سى. كما 
تتميز بكونها لعبة �سهلة على جميع الأعمار فما عليك اإل تعلم 

القواعد والتقنيات الأ�سا�سية لتبداأ ممار�سها.
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مع انخفا�س درجات احلرارة وق�صر طول االأيام، قد يبداأ البع�س يف اإظهار عالمات 
الكاآبة وال�صعور باالإحباط، وهو ما قد يكون ناجتا عن اال�صطراب العاطفي املو�صمي 

.)SAD(
وُيعرف اال�صطراب العاطفي املو�صمي، باأنه نوع من االكتئاب املرتبط بالتغريات 

املو�صمية التي حتدث عادة خالل اأ�صهر اخلريف وال�صتاء.
وال�صباب،  الن�صاء  �صيوعا بني  اأكرث  املزاج هذا  ا�صطراب  اإن  ويقول اخلرباء 

ومع اأولئك الذين يعي�صون يف اأماكن ذات ليال �صتوية طويلة.

وتلل�للسللمللل الأعللللرا�للللض اللل�للسللعللور بللاللليللاأ�للض، وانللخللفللا�للض الطاقة 
والللرتكلليللز، والنلل�للسللحللاب الجللتللمللاعللي، وزيلللادة الللنللوم، وفقدان 
البطيئة،  واحلركات  الأخللرى،  الأن�سطة  اأو  بالعمل  الهتمام 

وزيادة ال�سهية مع زيادة الوزن، والتعا�سة والتهيج.
اأن  اإىل   )NIMH( العقلية الوطني لل�سحة  املعهد  وي�سري 

الأعرا�ض ميكن اأن ت�ستمر من اأربعة اإىل خم�سة اأ�سهر.
وتقرتح اخلبرية مي�سيل اأوكونور طرقا ب�سيطة ولكنها فعالة 

العاطفي  اآثللار ال�سطراب  اأ�للسللواأ  لللدرء 
:)SAD( املو�سمي

امل����زي����د من  ت����ن����اول 
الربوتني:

ال�سلمون  �للسللمللك  يلللعلللد 
واللللللللللللحلللللوم احللللللملللللراء 
واملك�سرات  والللبلليلل�للض 

غنية  واللللللللبلللللللذور 

باحلم�ض الأميني الأ�سا�سي الرتبتوفان، الذي ي�ساعد اجل�سم 
على اإنتاج مادة ال�سريوتونني الكيميائية والتي متنح اجل�سم 
يف  وت�ساهم  ال�ستاء  يف  تنخف�ض  اأنها  حيث  بال�سعادة،  ال�سعور 
ب�سكل  مهم  وهللذا  املو�سمي.  العاطفي  بال�سطراب  الإ�سابة 

خا�ض اإذا كنت نباتيا.
ووجدت درا�سة اإ�سكندنافية اأن الأ�سخا�ض الذين ل يتناولون 
اللللللحللوم هللم اأكلللرث عللر�للسللة لللاإ�للسللابللة بللال�للسللطللراب املو�سمي 
العاطفي اأربع مرات، لذا من املهم تناول الكثري من الربوتينات 

النباتية، مثل التوفو والفا�سوليا والبقوليات.

روؤية ال�صوء:
اللليللومللي لل�سوء  الللتللعللر�للض  اعللتللرب  لللطللاملللا 
ال�لللسلللطلللنلللاعلللي الللل�لللسلللاطلللع هللللو اللللعلللاج 
لا�سطراب  الللللذهللللبللللي  اللللقللليلللا�لللسلللي 
الفكرة  وتكمن  املو�سمي.  العاطفي 
يف اأنه يحاكي �سوء ال�سم�ض، وعند 
ا�ستخدامه اأول �سيء يف ال�سباح، 

فاإنه يحاكي فجر ال�سيف.
وتلللنللل�لللسلللح فللللامتللللاتللللا كلللللاملللللارا، 
مللللل�لللللسلللللتللللل�لللللسلللللارة الللللتللللمللللريلللل�للللض 
تعمل  كللنللت  "اإذا  املللتللخلل�للسلل�للض: 
اأو  ال�ستائر  فللافللتللح  اللللداخلللل،  يف 
اجل�ض بجانب النافذة. وبالإ�سافة 
ميكنك  ملل�للسللرقللا،  بلليللئللتللك  جللعللل  اإىل 
اخلارجي  العامل  جلب  حماولة  اأي�سا 
النباتات  بع�ض  با�ستخدام  الللداخللل  اإىل 

الداخلية".

الوجبات اخلفيفة:
تناول الوجبات اخلفيفة من الأنللواع ال�سحيحة من 
ال�سطراب  اأعللرا�للض  بع�ض  يخفف  اأن  ميكن  الكربوهيدرات 
املوؤلفة  وورمتللان،  جوديث  للدكتورة  وفًقا  املو�سمي،  العاطفي 

.The Serotonin Power Diet امل�ساركة لكتاب
وت�سري الأبحاث اإىل اأن نحو 30غ من الكربوهيدرات "اجليدة" 
يوميا، على �سكل ف�سار، اأو ب�سكويت مملح، كانت كافية لإنتاج 

ال�سريوتونني الذي يح�سن املزاج الذي حتتاجه.

جرب العالجات بالكالم:

اأن  املتحدة  بللالللوليللات  فريمونت  جامعة  يف  باحثون  يللقللرتح 
 )CBT( املللعللريف  ال�سلوكي  الللعللاج  مثل  بالكام  العاجات 

فعالة على الأقل مثل ال�سوء على املدى الطويل.
ويت�سمن العاج ال�سلوكي املعريف التعرف على الأفكار ال�سلبية 
التي تغذي احلالة املزاجية احلزينة وتغيريها، والنخراط يف 

اأن�سطة ممتعة تت�سدى للحالت املزاجية املكتئبة.
اأنلللله علللللى الللرغللم مللن اأن الللعللاج املعريف  ووجللللدت الللدرا�للسللة 
النا�ض  يعلم  اأنه  اإل  ينطوي على مزيد من اجلهد،  ال�سلوكي 
اإعادة �سياغة اأفكارهم حول ال�ستاء حتى يتمكنوا من التغلب 

على ال�سطراب العاطفي املو�سمي عاما بعد عام.

التدفئة الذاتية:
اأن  على الللرغللم مللن عللدم وجلللود دللليللل وا�للسللح حتى الآن على 
درجات احلرارة الباردة ت�ساهم يف تطور ال�سطراب العاطفي 
اأعرا�سهم  اإن  احلللالللة  بهذه  امل�سابني  بع�ض  يقول  املو�سمي، 

تتح�سن عندما يظلون دافئني.
زيوت  واإ�سافة  ال�سموع  �سوء  على  �ساخن  حمام  اأخللذ  وميكن 
الأ�سا�سية  الللبللابللوجن  اأو  الللربغللمللوت  اأو  الللافللنللدر  اأو  الللللورد 

لتح�سني املزاج.

احلد من تناول ال�صكر:
ال�ستهزاء  اأن  الللدرا�للسللات  وجللدت  ال�سائد،  اللللراأي  عك�ض  على 
بالكربوهيدرات املكررة والأطعمة ال�سكرية لي�ض له اأي تاأثري 
علللللى حتلل�للسللني احلللالللة املللزاجلليللة ويللرتكللك ت�سعر مبللزيللد من 

الإرهاق بعد ذلك.

اجعل التمرين من اأولوياتك:
 قد يكون هذا هو اآخر �سيء ترغب يف القيام به ولكنه �سوف 
النوم  معهد  مللن  ملليللدوز  جللاي  الللدكللتللور  يقول  كما  ين�سطك، 
thesleepschool.org: "رفع التمثيل الغذائي وزيادة 

تدفق الدم اإىل الدماغ، فاإنه يعزز الإندورفني".
اأولئك الذين مي�سون �ساعة واحدة يف  اأن  واأظهرت الدرا�سات 
و�سح النهار يظهرون حت�سنا يف اأعرا�ض ال�سطراب العاطفي 
املو�سمي. و�ساعة من الن�ساط اخلارجي لها فوائد تعادل 2.5 

�ساعة من العاج بال�سوء يف الداخل.
الطلق عندما  الهواء  الريا�سة يف  ذلللك، جتنب ممار�سة  ومع 
اإفراز  اأنها قد توؤخر  اإىل  يكون الظام حيث ت�سري الدرا�سات 

هرمون املياتونني الذي ينظم النوم.

ظهور عالمات الكاآبة وال�صعور باالإحباط

ما هي ال�شطرابات العاطفية املو�شمية وكيف نتغلب عليها؟

وُن�سرت الدرا�سة التي اأجراها باحثون يف معهد كارولين�سكا 
.EBioMedicine يف ال�سويد يف جملة

ال�سكري  الذين ي�سابون مبر�ض  الأطفال  اأعداد  وتتزايد 
من النوع الأول من اأمرا�ض املناعة الذاتية.

الغذائي يف تطوير  النظام  دور  الأبحاث حول  ت�سفر  ومل 
وا�سحة  نتائج  اأي  عللن  الأول  الللنللوع  مللن  ال�سكري  مر�ض 

حتى الآن.
وقام الباحثون يف معهد كارولين�سكا يف ال�سويد مبراجعة 
الأنظمة  بللني  الللروابللط  املللتللاحللة حللول  الأبللحللاث  وحتليل 

الغذائية لاأم والطفل، خال فرتة الر�ساعة والطفولة، 
وخطر الإ�سابة مبر�ض ال�سكري من النوع الأول.

وقالت املوؤلفة الأوىل للدرا�سة اآنا ماريا لمبو�سي، طالبة 
كارولين�سكا:  مبعهد  البيئي  الطب  معهد  يف  الللدكللتللوراه 
"ي�سري حتليلنا التلوي اإىل اأن الر�ساعة الطبيعية واإدخال 
�سد مر�ض  وقائي  تاأثري  لهما  يكون  قد  لحقا  الغلوتني 
املهم  مللن  نف�سه،  الللوقللت  ويف  الأول.  الللنللوع  مللن  ال�سكري 
ماحظة اأن العوامل اجلينية والعوامل البيئية املختلفة 
من املحتمل اأن توؤثر على خطر الإ�سابة بالنوع الأول من 

يللزال خطر  الللفللردي، ل  امل�ستوى  واأنلله على  ال�سكري،  داء 
الإ�سابة منخف�سا بغ�ض النظر عما اإذا كنت تتلقى حليب 

الأطفال اأو الغلوتني خال الأ�سهر الأوىل من احلياة".
وحلل الباحثون 5935 مقالة من�سورة يف املجات الطبية 
2020. من اإجمايل عدد الدرا�سات، ميكن  اأكتوبر  حتى 
ت�سمني 96 يف التحليل التلوي لأنها حتتوي على نتائج 
عن النظام الغذائي وخطر الإ�سابة مبر�ض ال�سكري من 

النوع الأول لدى الأطفال وكانت ذات جودة كافية.
الغذائية،  العوامل  26 عاما من  تقييم  وقللع  واإجللمللال، 

مثل الر�ساعة الطبيعية،
 و�سن اإدخال الأطعمة املختلفة، والتعر�ض ملغذيات الرحم، 

ونظام الأطفال الغذائي.
اأن  اإىل  اأقلللوى الأدلللللة  الللتللي ت�سمنت  الللدرا�للسللات  واأ�لللسلللارت 
وقت  يف  الغلوتني  واإدخلللال  الأطلللول  الطبيعية  الر�ساعة 
بالنوع  الإ�للسللابللة  خطر  بانخفا�ض  مرتبطني  كانا  لحللق 
الأول من داء ال�سكري. وبالن�سبة لاأطفال الذين خ�سعوا 
الأقل،  �سهرا على   12 اإىل  �ستة  ملدة  الطبيعية  للر�ساعة 
كان خطر الإ�سابة مبر�ض ال�سكري من النوع الأول اأقل 

بن�سبة %61 من الأطفال الآخرين.
وكان الأطفال الذين تناولوا الغلوتني يف عمر ثاثة اإىل 
من  ال�سكري  مبللر�للض  لاإ�سابة  عر�سة  اأقلللل  اأ�سهر  �ستة 
النوع الأول بن�سبة %64 مقارنة باأولئك الذين تناولوا 

الغلوتني يف وقت �سابق.
ومل يدر�ض الباحثون الآليات التي قد تف�سر الرتباطات. 
اإيجابية  اآثللارا  ال�سابقة  الأبحاث  اأظهرت  فقد  ذلللك،  ومع 
على  املللثللال  �سبيل  على  علللام،  ب�سكل  الطبيعية  للر�ساعة 
لاأمعاء،  احليوية  واملنطقة  للطفل  املناعي  اجلهاز  منو 
بينما اأظهرت الدرا�سات التجريبية اأن الغلوتني قد ي�سر 

بخايا بيتا املنتجة لاأن�سولني.

حليب البقر والفاكهة
وجدت املراجعة اأي�سا دليا على جودة معتدلة لارتباط 
ال�سكري  داء  من  الأول  بالنوع  الإ�سابة  خطر  بانخفا�ض 
لدى الأطفال الذين مت اإر�ساعهم من الثدي ح�سريا ملدة 
�سهرين على الأقل ولديهم دعم لحق بحليب البقر )بعد 
�سهرين اإىل ثاثة اأ�سهر من العمر( والفاكهة ) من اأربعة 

اإىل �ستة اأ�سهر(.

وكان هناك اأي�سا ارتباط مع زيادة خطر الإ�سابة مبر�ض 
ال�سكري من النوع الأول وا�ستهاك ما ل يقل عن جزاأين 
اأثناء  يوميا  البقر  حليب  منتجات  من  اأجللزاء  ثاثة  اإىل 
الطفولة، ولكن هذه النتيجة كانت منخف�سة اليقني من 

الأدلة ويجب تف�سريها بحذر، وفقا لل الباحثني.
ملكمات  الوقائي  التاأثري  اإىل  اأي�سا  الللدرا�للسللات  واأ�للسللارت 
الغذائي  النظام  يكن  ومل  الر�ساعة.  اأثللنللاء   D فيتامني 
النوع  مللن  ال�سكري  مبر�ض  مرتبطا  احلمل  اأثللنللاء  لللاأم 

الأول لدى طفلها.

الر�شاعة الطبيعية تقلل خماطر اإ�شابة الأطفال مبر�ض مزمن
تعد االأبحاث حول دور النظام الغذائي يف تطوير داء ال�صكري من النوع االأول منخف�صة ب�صكل عام.

لكن هناك بع�س الدرا�صات الرائدة ت�صري اإىل اأن الر�صاعة الطبيعية االأطول واإدخال الغلوتني يف وقت الحق قد يقلالن من خطر االإ�صابة 
باالأمرا�س، وذلك وفقا ملراجعة منهجية وحتليل تلوي للبحوث املتاحة حول االأطعمة التي قد تكون مرتبطة بخطر االإ�صابة مبر�س ال�صكري 

من النوع االأول يف مرحلة الطفولة.
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العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 
 اإخطار عديل بالوفاء 

MOJAU_2021- 0026159 رقم املعاملة
اخطار عديل للوفاء مببلغ 137،327،40 درهم

املخطر : حممد علي جاكري ح�سني وكيا عن عزيز اخميدوف - بنغادي�سي اجلن�سية - مبوجب وكالة م�سدقة من الكاتب العدل بدبي برقم 181714/1/2021 - عنوانه 
: دبي - جممع دبي لا�ستثمار اول - �سارع رقم 59 - م�ستودع ليدير ا�سبورت - م�ستودع رقم P2-38 - رقم مكاين 1518562942 - هاتف : 0561777476

�سيكات للمخطر مببلغ اجمايل  اإليه حرر عدة  املخطر  ال�سرح   - الهاملي   بناية خليفة خلفان   - الظفرة  �سارع   - ابوظبي   : اليه : خمبز زهرة المارات - عنوانه  املخطر 
137،327،40 درهم مو�سوع ال�سيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي عليه حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�سيك توجه املدعى ل�سرف ال�سيك ال انه ارتد دون �سرف 
لعدم وجود ر�سيد كايف قابل لل�سحب اأو ب�سبب ان احل�ساب مغلق او جممد وبيانه كالتايل : ال�سيك رقم 16655 مبلبغ 8820 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2021-01-25 
وامل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري ، ال�سيك رقم 16656 مبلبغ 9534 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 29-01-2021 وامل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري ،  ال�سيك رقم 
16639 مبلبغ 7350 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 16-12-2020 وامل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري ، ال�سيك رقم 16640 مبلبغ 7350 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 19-

ال�سيك رقم 16613 مبلبغ 3675 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 19-11-2020 وامل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري   ، التجاري  ابوظبي  بنك  وامل�سحوب على   2020-12
، ال�سيك رقم 16612 مبلبغ 8460 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 22-11-2020 وامل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري ،  ال�سيك رقم 16636 مبلبغ 9534 درهم بتاريخ 
ا�ستحقاق 28-11-2020 وامل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري ، ال�سيك رقم 16614 مبلبغ 8347،50 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 25-11-2020 وامل�سحوب على بنك 
ابوظبي التجاري ، ال�سيك رقم 16641 مبلبغ  بنك  على  وامل�سحوب   2020-12-02 ا�ستحقاق  بتاريخ  درهم   7350 مبلبغ  ابوظبي التجاري ، ال�سيك رقم 16637 
ا�ستحقاق 24-12-2020 وامل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري ، ال�سيك رقم 16651 مبلبغ 7350 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2021-01-24  بتاريخ  درهم   9618
وامل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري ،  ال�سيك رقم 16643 مبلبغ 7539 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 29-12-2020 وامل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري ، ال�سيك رقم 
ال�سيك رقم 16653 مبلبغ 9534 درهم بتاريخ ا�ستحقاق   ، التجاري  ابوظبي  بنك  على  وامل�سحوب   2021-01-10 ا�ستحقاق  بتاريخ  درهم   7350 مبلبغ   16652
ابوظبي  بنك  وامل�سحوب على   2021-01-31 ا�ستحقاق  بتاريخ  درهم   8820 16657 مبلبغ  رقم  ال�سيك   ، التجاري  ابوظبي  بنك  وامل�سحوب على   2021-01-16
التجاري ، ال�سيك رقم 16654 مبلبغ 7350 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 20-01-2021 وامل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري ، ال�سيك رقم 16650 مبلبغ 9345 درهم 
بتاريخ ا�ستحقاق 21-12-2020 وامل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري ، وحيث ان املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مراراً 
اأيام من تاريخ اخطاركم وال �سن�سطر لتخاذ الإجراءات القانونية،  وتكراراً ولكن دون جدوى، لذلك فاأننا نخطركم ب�سرورة �سداد مبلغ املديوينة املذكور خال خم�سة 

واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الخطار للعلم مبا جاء به، وهذا اخطار منا بذلك.

الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�ضوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات )ال�ضارقة(   

70608

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 
االإنـــــــذار  

رقم )2021/10271(
املنذر / موؤ�س�سة طيبة اخلري لاإ�سترياد والت�سدير والتوريدات

بوكالة املحامي/ اأحمد امليدور
�سد / املنذر اليه :- �سراج كالريكاندى جعفر ماموتى

املو�سوع
وقدره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليهم  املنذر  ينذر  املنذر  فان  النذار  هذا  ومبوجب 
255892.52 دولر اأمريكي فقط لغري اأو ما يعادله بالدرهم الماراتي 941684 
املنذر اىل  بالن�سر وال �سي�سطر  تاريخ العان  ايام من   5 اق�ساه  الف درهم يف موعد 
اتخاذ الجراءات القانونيه التي حتفظ له حقه واقامة دعاوى ق�سائيه مع اإلزامه ب�سداد 
الفائة القانونية 12% من تاريخ ال�ستحقاق يف 07/05/2021 وحتميل املنذر اليه 

كافة الر�سوم واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 
انذار عديل بالن�ضر

رقم )2021/10281(
املنذر: كو�ستا كميل اخلوري
املنذر اليه: علي اأحمد فقيه

اإن املنذر ينذركم ويكلفكم مبوجب هذا الإنذار القانوين ب�سرورة الوفاء 
مبلغ الدين والبالغ 220،320  درهم )مائتان وع�سرون الف وثاثمائة 
واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأيام   )5( مهلة  خال  اإماراتي(  درهم  وع�سرون 
الكفيلة  القانونية  الإجراءات  كافة  �سوف ي�سطر اىل مبا�سرة  املنذر  فاإن 
بتح�سيل حقوقه عرب اإقامة الدعاوى القانونية وحتميل املنذر اليه كافة 

الر�سوم وامل�ساريف وبدل اأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 
 اإعالن تكليف بالوفاء بطريق الن�ضر

رقم )2021/10257(
طالب الإخطار / فيمز لأعمال املقاولت �ض.ذ.م.م ومديرها جو�سيف روبان�ض بن انطوين - هندي اجلن�سية

املخطر اإليهما : 1- حممد حممد حممد اأبوندا - م�سرى اجلن�سية
�ض.ذ.م.م رخ�سة رقم 709632 البناء  ملقاولت  والنور  الندى   -2

رقم  حمرر  بالوفاء  بالتكليف  املبني  عنوانهما  على  اإليهما  املخطر  اإعان  بنتيجة  الإفادة  وردت  قد  حيث 
على العنوان وبالإت�سال باملر�سد ل  اأ�ستدل  مل  البحث  )بعد  اأنه  اأرامك�ض  �سركة  طريق  عن   260443/1/2021
يعرف �سوى هذا العنوان وبالإت�سال باملنذر اإليه ل يرد لذلك تعذر الإعان( ومت اإجراء التحري عن عناوين املخطر 
اإليه الأول من الإدارة العامة لاإقامة و�سوؤون الأجانب واملخطر اإليها الثانية من دائرة التنمية الإقت�سادية ومل ت�سفر 
نتيجة التحري عن اأية عناوين جديدة.  فاإننا ننذركم )املخطر اإليهما( مبوجب هذا الإخطار العديل ونبلغكم ونكلفكم 
بالوفاء و�سرورة �سداد قيمة مبلغ املديونية 110،000 درهم مائة وع�سرة اآلف درهم خال )5 ( خم�سة اأيام من 
تاريخ ا�ستامكم لهذا النذار )اإعانكم بالن�سر( ، واإل �سنكون م�سطرين لنقل املو�سوع اىل �ساحات الق�ساء وحتميلكم 
التنظيمية لقانون الجراءات املدنية  63 من الائحة  املادة  ، مع اعتبار هذا النذار لغايات  كافة تبعات واآثار ذلك 

الحتادي، مع حفظ كافة احلقوق القانونية الأخرى للمخطر
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 
دعوة حل�ضور اجتماع اخلربة املحا�ضبية

املدعى عليه : عرفان احمد نظري
يف الدعوى رقم 8243 ل�سنة 2021 مدين جزئي ال�سارقة بناء على تكليفنا من قبل 
حمكمة ال�سارقة البتدائية - املوقرة لأعمال اخلربة احل�سابية يف الدعوى اأعاه فقد 
حددنا يوم الثنني املوافق 03 يناير 2022 ال�ساعة العا�سرة �سباحا لعقد الجتماع 
zoom و�سوف نقوم  التوا�سل الجتماعي  للخربة املحا�سبية : وذلك على برنامج 
بار�سال و�سيلة الدخول لغرفة الجتماع اللكرتونية على تليفونات الأطراف املدونه 
الرقم  التوا�سل مع اخلبري مبا�سرة على  ا�ستف�سار يرجى  اأي  كان هناك  اذا  و  عالية 
الجتماع  حل�سور  قانونا  ميثلكم  من  اأو  ح�سوركم  يطلب  لذا   0503199484

املذكور مع اإح�سار كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى.
اخلبري احل�ضابي 
جمدي حممد علي  0503199484 

اإجتماع خربة 

70522

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد عارف حممد �ضديق   
اداء    امر   SHCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0004914/ 

اإىل املحكوم عليه : حممد عارف حممد �سديق 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ حممد خليفة يعروف خليفة ال�سبو�سي - اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه 

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

املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف 13766  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاه خال )15( يوما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ب�ضام عبدالغني اال�ضد  
)جزئي(   مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0004554/ 

اإىل املحكوم عليه : ب�سام عبدالغني ال�سد
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ  علي حممد حجي القبي�سي  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه 

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

املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف 24250 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاه خال )15( يوما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
تريازو حمدودة املحدودة �ضركة ذات م�ضوؤولية   

اداء    امر   SHCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0004908/ 
اإىل املحكوم عليه : تريازو حمدودة املحدودة �سركة ذات م�سوؤولية 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ �سركة �سعيد الزعابي للتجارة العامة - ذ م م  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه 
احلكم  ان  ومبا   ، لذلك  املحدد  الر�سم  ودفع  املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور   له  املحكوم  اأن  ومبا 

املطلوب   تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف 76120 درهم

 / اإعانك  تاريخ  يوما من  اأعاه خال )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  اإعانكم 

املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - راجيب كومار مازومدير �ضوبها�ش   
اداء    امر   SHCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0005084/ 

اإىل املحكوم عليه : راجيب كومار مازومدير �سوبها�ض
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ علي حممد حجي القبي�سي - اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف 16450  

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاه خال )15( يوما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
لفراج تلوار بن بران نات تلوار هندي اجلن�ضية تلوار بن بران نات تلوار 

اداء    امر   SHCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0004908/ 
اإىل املحكوم عليه : لفراج تلوار بن بران نات تلوار هندي اجلن�سية تلوار بن بران نات تلوار 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ �سركة �سعيد الزعابي للتجارة العامة - ذ م م  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه 
احلكم  ان  ومبا   ، لذلك  املحدد  الر�سم  ودفع  املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور   له  املحكوم  اأن  ومبا 

املطلوب   تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف 76120 درهم

 / اإعانك  تاريخ  يوما من  اأعاه خال )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  اإعانكم 

املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - اندونيل دانثانار ايانة   
اداء  امر   SHCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 00005192/ 

اإىل املحكوم عليه :  اندونيل دانثانار ايانة 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ علي حممد حجي القبي�سي  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه 

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

املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف 7960 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاه خال )15( يوما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 
اعالن مدعي عليه بالن�ضر   

اداء    امر   AJCFICICPL2021 /0004506 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليها / حممد رم�سان عبدال�سام باك�ستاين اجلن�سية 

العنوان : عجمان - احلميدية 1 - بناية عجمان 6 - �سقة رقم 103  
يف  املحكمة  هذه  عليكم  حكمت  قد  م   2021/11/21 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

الدعوى املذكورة بالرقم اأعاه املدعي )ة( علي حممد حجي القبي�سي  
بالتايل : ناأمر بالزام الطرف املطلوب �سده )حممد رم�سان عبد ال�سام( بان يوؤدي 
للطرف الطالب )علي حممد حجي القبي�سي( مبلغا وقدره 13،000 درهما )ثاثة 

ع�سر الفا درهما( مع الإلزام بامل�سروفات وال�سمول بالنفاذ املعجل.  
هذا  ل�ستامك  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما   15 خال  لا�ستئناف  قابا  حكما 

التبليغ. 
مركز �سعادة املتعاملني 

حرر بتاريخ / 2021/12/12 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 
اعالن مدعي عليه بالن�ضر   

اداء    امر   AJCFICICPL2021 /0004631 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه / حممود حممد مو�سى حممد اردين اجلن�سية 

العنوان : عجمان - الرميلة 1 - بناية المرية - �سقة رقم 401 
يف  املحكمة  هذه  عليكم  حكمت  قد  م   2021/11/28 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

الدعوى املذكورة بالرقم اأعاه املدعي )ة( علي حممد حجي القبي�سي  
بالتايل : ناأمر بالزام الطرف املطلوب �سده )حممود حممد مو�سى حممد( بان يوؤدي 
للطرف الطالب )علي حممد حجي القبي�سي( مبلغا وقدره 27،500 درهما )�سبعة 

وع�سرون الفا وخم�سمائة درهما( مع الإلزام بامل�سروفات وال�سمول بالنفاذ املعجل.  
هذا  ل�ستامك  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما   15 خال  لا�ستئناف  قابا  حكما 

التبليغ. 
مركز �سعادة املتعاملني 

حرر بتاريخ / 2021/12/12 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 
اعالن مدعي عليه بالن�ضر   

اداء    امر   AJCFICICPL2021 /0004612 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه / اأحمد خمي�ض دياب ابراهيم م�سري اجلن�سية 

العنوان : عجمان النعيمية 2 بناية عجمان 3 �سقة رقم 102 
يف  املحكمة  هذه  عليكم  حكمت  قد  م   2021/11/28 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

الدعوى املذكورة بالرقم اأعاه املدعي )ة( علي حممد حجي القبي�سي  
بالتايل : ناأمر بالزام الطرف املطلوب �سده )اأحمد خمي�ض دياب ابراهيم( بان يوؤدي 
7،000 درهما )�سبعة  للطرف الطالب )علي حممد حجي القبي�سي( مبلغا وقدره 

اآلف درهما( مع الإلزام بامل�سروفات وال�سمول بالنفاذ املعجل.  
هذا  ل�ستامك  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما   15 خال  لا�ستئناف  قابا  حكما 

التبليغ. 
مركز �سعادة املتعاملني 

حرر بتاريخ / 2021/12/12
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 
اعالن مدعي عليه بالن�ضر   

اداء    امر   AJCFICICPL2021 /0003986 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه / خلدون �سلمان ال�سفدي - �سوري اجلن�سية 

نحيطكم علما بانه بتاريخ - قد حكمت عليكم هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 
بالرقم اأعاه ل�سالح املدعي 

قرار القا�سي / ناأمر بالزام الطرف املطلوب �سده )خلدون �سلمان ال�سفدي( بان 
يوؤدي للطرف الطالب )علي حممد حجي القبي�سي( مبلغا وقدره 6.750 درهما 

)�ستة اآلف و�سبعمائة وخم�سون درهما( مع الإلزام  بامل�سروفات. 
حكما قابا لا�ستئناف خال 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل ل�ستامك هذا 

التبليغ. 
مركز �سعادة املتعاملني 

حرر بتاريخ / 2021/12/12
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 
اعالن مدعي عليه بالن�ضر   

يف الدعوى SHCFICICPL2021 / 0009361 اأمر اداء  
اىل املدعي عليه : �سانوج كومار كاندانكون - هندي اجلن�سية 

نعلمكم بان املدعي علي حممد حجي القبي�سي الإمارات العربية املتحدة / اجلن�سية 
قد اقام الدعوى املذكورة اأعاه للمطالبة 0،0

لذا يجب عليكم احل�سور امام حمكمة ال�سارقة الإحتادية ، املحكمة الإبتدائية املدنية املوافق ال�ساعة 
لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات ، ويف حالة عدم عدم ح�سوركم او اإر�سال وكيل معتمد ينوب 

عنكم فاإن املحكمة �ستبا�سر الإجراءات القانونية يف غيابكم. 
احلكم  - انه بتاريخ 2021/11/21 

بعد الطاع على الوراق 
ناأمر بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ �ستة اآلف ومائتني وخم�سني درهم والزمته 

بالر�سوم وامل�سروفات. 
حرر بتاريخ 2021/12/13 / حرر بوا�سطة املوظف

مركز �سعادة املتعاملني
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 
االإنـــــــــــــذار  

رقم )2021/10272(
املنذر / مكتب امليدور للمحاماة وال�ست�سارات القانونية
�سد /  املنذر اليه :- عمر حممد عبدالرحمن املرزوقي

املو�سوع :- ومبوجب هذا النذار فان املنذر ينذر املنذر اليهم ب�سرورة 
�سداد مبلغ وقدره 17000 الف درهم فقط لغري يف موعد اق�ساه 5 
ايام من تاريخ العان بالن�سر وال �سي�سطر املنذر اىل اتخاذ الجراءات 
القانونيه التي حتفظ له حقه واقامة دعاوى ق�سائيه مع اإلزامه ب�سداد 
واتعاب  الر�سوم  كافة  اليه  املنذر  وحتميل   %12 القانونية  الفائة 

املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 

تنازل/ بيع
اعان بالن�سر

ليكن معلوما للجميع باأن / ال�سيخ خالد عبدالعزيز حممد �سقر القا�سمي، اجلن�سية : المارات، يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سادة / فروندز لا�ستثمار ذ،م،م، رخ�سة �سادرة 
ليموزين  )برامي  امل�سماه  بالرخ�سة   ،999730 بالرقم  دبي  اإمارة  يف  القت�سادية  التنمية  دائرة  من 
خلدمات النقل اخلا�ض للركاب باحلافات( تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )557020( 
ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقه. تعديات اخرى : تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة 
فردية اىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ،م،م - تغيري ال�سم التجاري من )برامي ليموزين خلدمات النقل 
�سركة  باحلافات  للركاب  اخلا�ض  النقل  خلدمات  ليموزين  )برامي  اىل  باحلافات(  للركاب  اخلا�ض 
 )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمابن�ض  ذ،م،م(.  الواحد  ال�سخ�ض 
الت�سديق   العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم  الكاتب  2013 يف �سان  ل�سنة  
على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70555 العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 
MOJAU_2021- 0040853 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

الأطراف  بني  الرخ�سة  عن  تنازل  على  بالت�سديق  العام  العدل  الكاتب  �سيقوم  انه  العلم  يرجى 
املذكورة. من الطرف الأول :  حممد عبداهلل حممد زايد النقبي - اجلن�سية : الإمارات 
اإىل الطرف الثاين : اندرامو�سيكل عبدالرحمن يو�سف عبدالرحمن ، اجلن�سية : الهند 

بال�سم التجاري )حمل املفرق للخياطة(  ن�ساط الرخ�سة )خياطة املاب�ض الرجالية - خياطة 
املاب�ض الع�سكرية( واملرخ�ض من دائرة التنمية الإقت�سادية يف خورفكان - ال�سارقة رخ�سة مهنية 

رقم 241110 ال�سادرة بتاريخ 1989/9/3  
 يف دائرة التنمية الإقت�سادية بخورفكان.

وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على التنازل
بعد انق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعان.

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70349 العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 
MOJAU_2021- 0040653 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد / عبد اهلل �سعيد غامن �سعيد احلزمي - اجلن�سية المارات العربية املتحدة، 
يرغب يف البيع و التنازل عن كامل ح�سته البالغة )50%( وذلك لل�سيد/نايان �سيل راكال �سيل ، اجلن�سية 
بنغادي�ض ، وذلك يف �سركة الأعمال املهنية )ور�سة نور اجلبل لت�سليح كهرباء ومكيفات ال�سيارات( املرخ�سة 
برقم )767309( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بحكومة ال�سارقة ، كما اأن ال�سيد �سايال �سيل 
راخال ت�ساندرا �سيل، اجلن�سية بنغادي�ض، يرغب يف البيع والتنازل عن جزء من ح�سته بن�سبة )%20( 
نور  )ور�سة  املهنية  الأعمال  �سركة  يف  وذلك   ، بنغادي�ض  اجلن�سية  �سيل،  راكال  �سيل  نايان  لل�سيد/  وذلك 
التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )767309( برقم  املرخ�سة  ال�سيارات(  ومكيفات  كهرباء  لت�سليح  اجلبل 
القت�سادية بحكومة ال�سارقة. وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( 
ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70021

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 
MOJAU_2021- 0040652 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد / حممد افتحار الدين حممد ن�سار احلق - اجلن�سية 
بنغادي�ض يرغب يف البيع و التنازل عن كامل ح�سته البالغة )5%( وذلك لل�سيد/ �سيد 
حممد من�سور زاهور مياه ، اجلن�سية بنغادي�ض ، وذلك يف الرخ�سة املهنية بوكيل خدمات 
امل�سماة )ركن العتماد لعمال اللحام( املرخ�سة برقم )540500( ال�سادرة من  دائرة 

التنمية القت�سادية بحكومة ال�سارقة ،
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

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

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70021

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 
MOJAU_2021- 0040633 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد / �سونيل كومار اناندان - هندي اجلن�سية ميلك موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات 
امل�سماه )اجل�سر املائل ملقاولت وحدات التكييف( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة جتارية رقم 
)747042( و حيث اأن ال�سيد / �سونيل كومار اناندان - هندي اجلن�سية - يرغب يف البيع والتنازل عن جزء 
من ح�سته البالغه )100%( بن�سبة )51%( وذلك اإىل ال�سيدة/ ب�سمة يو�سف احمد حاجي الظنحاين - 
اماراتية اجلن�سية تعديات اأخرى : مت تغيري ال�سم التجاري من )اجل�سر املائل ملقاولت وحدات التكييف( 
القانوين من )وكيل خدمات( اىل )�سركة ذات  ال�سكل  ذ م م( مت تغيري  الفنية  املائل للمقاولت  اىل )اجل�سر 
م�سوؤولية حمدودة( مت تغيري الن�ساط من )تركيب وحدات التكييف، مقاولت فئة �ساد�سة( اىل )تركيب وحدات 
التكييف مقاولت فئة �ساد�سة، تركيب ال�سقف املعلقة والقواطع اخلفيفة اأ�سباغ التك�سية والر�سيات �سحي(  
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل. 
فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ 
هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات 

القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70021

العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 
MOJAU_2021- 0040725 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
يرغب  بنغادي�ض   - اجلن�سية  حليم،  �سيخ  احلنان  عبد  �سيخ   : ال�سيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�سيد : حممد  25% وذلك اىل  البالغة  15% من كامل ح�سته  ن�سبه  والتنازل عن  البيع  يف 
روبيل ح�سن نور علم ، اجلن�سية بنغادي�ض ويرغب ال�سيد : �سيخ عبد احلنان �سيخ حليم، اجلن�سية 
اإىل  ذلك  25% و  البالغه  ح�سته  كامل  10% من  ن�سبه  عن  والتنازل  البيع  يف  بنغادي�ض   -
ل�سيانة  املدينة  �سناء  )ور�سة  الرخ�سة  يف  بنغادي�ض   - اجلن�سية   ، اهلل  �سناء  اهلل  حبيب   : ال�سيد 
ال�سادرة من دائرة  ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )766997(  باأمارة  تاأ�س�ست  ال�سيارات( والتي 
التنمية القت�سادية. تعديات اخرى : تغيري وكيل خدمات، وان�سحاب �سريك. وعمابن�ض املادة 
)14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد 
اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 
العدل  الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  العان  هذا  تاريخ  من 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70535 العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30 
MOJAU_2021- 0040662 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد : قا�سم حممود رجبى ميانى ، اجلن�سية - اإيران يرغب 
ال�سيد:  اىل  وذلك   %100 البالغة  40% كامل ح�سته  ن�سبه  والتنازل عن  البيع  يف 
الرخ�سة )�سالون طهران للحاقة(  اإيران يف   - قا�سم رجبي مياين، اجلن�سية  �سعيد 
دائرة  من  ال�سادرة   )211004( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  والتي 

التنمية القت�سادية ، تعديات اخرى : اإ�سافة �سريك
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
الت�سديق   للعلم وانه �سوف يتم  ن�سر هذا العان  اقت�سى  العدل. فقد  الكاتب  �سان  يف 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض  اليه بعد  امل�سار  على الجراء 

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

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70535
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  30 دي�ضمرب 2021 العدد 13430

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  30 دي�ضمرب 2021 العدد 13430

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  30 دي�ضمرب 2021 العدد 13430

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  30 دي�ضمرب 2021 العدد 13430

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  30 دي�ضمرب 2021 العدد 13430

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  30 دي�ضمرب 2021 العدد 13430

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  30 دي�ضمرب 2021 العدد 13430

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  30 دي�ضمرب 2021 العدد 13430

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  30 دي�ضمرب 2021 العدد 13430

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  30 دي�ضمرب 2021 العدد 13430

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  30 دي�ضمرب 2021 العدد 13430

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  30 دي�ضمرب 2021 العدد 13430

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  30 دي�ضمرب 2021 العدد 13430

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  30 دي�ضمرب 2021 العدد 13430

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  30 دي�ضمرب 2021 العدد 13430

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  30 دي�ضمرب 2021 العدد 13430

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  30 دي�ضمرب 2021 العدد 13430

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  30 دي�ضمرب 2021 العدد 13430

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  30 دي�ضمرب 2021 العدد 13430

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  30 دي�ضمرب 2021 العدد 13430
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  30 دي�ضمرب 2021 العدد 13430

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  30 دي�ضمرب 2021 العدد 13430

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  30 دي�ضمرب 2021 العدد 13430

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  30 دي�ضمرب 2021 العدد 13430

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  30 دي�ضمرب 2021 العدد 13430

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  30 دي�ضمرب 2021 العدد 13430

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  30 دي�ضمرب 2021 العدد 13430

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  30 دي�ضمرب 2021 العدد 13430

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  30 دي�ضمرب 2021 العدد 13430

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  30 دي�ضمرب 2021 العدد 13430

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  30 دي�ضمرب 2021 العدد 13430

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  30 دي�ضمرب 2021 العدد 13430

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  30 دي�ضمرب 2021 العدد 13430

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  30 دي�ضمرب 2021 العدد 13430

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  30 دي�ضمرب 2021 العدد 13430

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  30 دي�ضمرب 2021 العدد 13430

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  30 دي�ضمرب 2021 العدد 13430

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  30 دي�ضمرب 2021 العدد 13430

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  30 دي�ضمرب 2021 العدد 13430
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وزارة االقت�ضاد
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دولة االإمارات العربية املتحدة
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اخلمي�ش  30 دي�ضمرب 2021 العدد 13430

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  30 دي�ضمرب 2021 العدد 13430

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  30 دي�ضمرب 2021 العدد 13430

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  30 دي�ضمرب 2021 العدد 13430

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
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اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  30 دي�ضمرب 2021 العدد 13430

دولة االإمارات العربية املتحدة
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اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  30 دي�ضمرب 2021 العدد 13430 العدد 13430 بتاريخ 2021/12/30
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فر�صة الكت�صاف عامل جديد مع العائلة واالأ�صدقاء

ال�شياحة اجلبلية يف الإمارات مزيج متكامل من الرتفيه وال�شرتخاء وريا�شات املغامرة والت�شويق فوق ال�شحاب
الللدائللمللة اخللل�للسللرة ويبداأ  اللل�للسللدر 
اأوائللل �سهر �سبتمرب اإىل �سهر  من 
من  ويعترب  عللام  كللل  مللن  نوفمرب 
اأغلى اأنواع الع�سل واألذه مذاقا، اأما 
خال  اإنتاجه  فيتم  ال�سمر  ع�سل 
اأن  حللني  يف  ويونيو  اأبللريللل  �سهري 
الللنللوع الللثللالللث وهلللو علل�للسللل الغاف 
املللذاق واملتوفر فقط يف دولة  حلو 
يونيو  �سهر  بداية  ينتج  الإملللارات 
كل  مللن  يللوللليللو  �سهر  اأوا�لللسلللط  اإىل 
عام من �سجرة الغاف ال�سحراوية 
التي تتحمل اأكرب قدر من اجلفاف 

واأعلى درجة حرارة.

حديقة النحل يف حتا.. 
منوذج لل�صياحة البيئية..

حديقة النحل يف حتا، اأول حديقة 
ال�سرق  م�ستوى  علللللى  نللوعللهللا  مللن 
الأو�لللللسلللللط، اأنلل�للسللئللت احللللديلللقلللة يف 
دبي،  ملدينة  التابعة  حتا  منطقة 
األف   16 نللحللو  ملل�للسللاحللتللهللا  وتللبلللللغ 
موؤ�س�سة  ملللن  بلللدعلللم  ملللربلللع  ملللرت 
امل�ساريع  لتنمية  را�سد  بن  حممد 

ال�سغرية واملتو�سطة.
وتللللقللللع احلللللديللللقللللة بلللللني اجلللللبللللال 
طبيعي  ملللوطلللن  وهلللللي  واملللللللللللزارع 
األللف نحلة بداأت  لأكللرث من 100 
�سنوات،  ت�سع  مللنللذ  خللايللا   10 بللل 
اأكرث  الآن  لت�سم  ازدهلللرت  اأن  اإىل 
امتداد  علللللى  خللللليللة   3000 ملللن 
احلديقة  وُتعد  احلديقة.  م�ساحة 
موقعاً تعليمياً وترفيهياً و�سياحياً، 
يت�سمن معهداً لتدريب النّحالني 
لتعريفهم  والللللهللللواة  امللللحلللرتفلللني 
بللفللنللون تللربلليللة نللحللل الللعلل�للسللل، كما 
كل  اإىل  الللتللعللرف  للجمهور  يتيح 
ما يتعلق برتبية النحل، والإ�سهام 
يف تللعللريللف الأجللليلللال بلللدور النحل 
جمع  وكيفية  البيئة  يف  واأهميته 
الإماراتية  الأ�سجار  واأهللم  الع�سل، 
ال�سمر  اأو  كال�سدر  للع�سل  املنتجة 

والغاف.
تربية  هواية  حمبي  من  كنتم  اإذا 
�ستعرفكم  فلللاإن احلللديللقللة  الللنللحللل، 
و�سالته  واأنلللواعللله  الللعلل�للسللل  علللللى 
اإنللللتللللاجلللله  كللليلللفللليلللة  اإىل  و�للللللسللللللوًل 
وملل�للسللتللقللاتلله كلللجلللزء اأ�لللسلللا�لللسلللي من 
تنتظركم  الللتللي  املللمللتللعللة  الللرحلللللة 
�للسللمللن رحلللللات »اأجلللملللل �للسللتللاء يف 

العامل« يف جبال الإمارات.

•• اأبوظبي-وام:

لطاملا �سحرت اجلبال بارتفاعاتها 
البيئي  وتللللنللللوعللللهللللا  اللللل�للللسللللاهللللقللللة 
والزوار،  ال�سياح  خيال  والطبيعي 
اجلبلية  ال�سياحة  اأ�سبحت  حتى 
ركيزة اأ�سا�سية من ركائز الأن�سطة 
دولللللة  اللللعلللاملللليلللة، ويف  اللل�للسلليللاحلليللة 
الإملللللارات الللعللربلليللة املللتللحللدة، قلب 
املناطق  تلل�للسللكللل  امللللتلللنلللوع،  اخلللللليللج 
اجلللبللللليللة واحللللدة مللن اأهلللم مراكز 
اجلذب ال�سياحي يف ظل ما حتظى 
بللله ملللن اهللتللمللام ر�للسللمللي �للسللاهللم يف 
والبنية  اخلدمات  م�ستوى  تعزيز 
لللتلل�للسللتللفلليللد منها  فلليللهللا  الللتللحللتلليللة 

جمتمعاتها املحلية وزوارها.
الإمارات،  دولللة  يف  اجلبال  وتتنوع 
وت�ساري�سه  اخلا�ض  �سكله  له  كللٌل 
حمبي  ت�ستقطب  الللتللي  اجللللذابلللة 
ال�سياحية اجلبلية،  الأماكن  زيارة 
بجمال  التمتع  يف  يرغبون  الذين 
طللبلليللعللة الإملللللللللارات وتلل�للسلللللق قمم 
جللبللالللهللا مللل�للسللاهللدة الللطللبلليللعللة من 
م�ساراتها  يف  واملللل�لللسلللي  الأعلللللللللللى، 
اأحجارها  اأنللللللواع  علللللى  واللللتلللعلللرف 

والكائنات الفطرية فيها.
ولأن اجلبال هي املوطن الطبيعي 
�سكان  مللللن   15% مللللن  لأكلللللللرث 
العامل، وحتت�سن ما يقارب ن�سف 
اأ�لللسلللكلللال اللللتلللنلللوع اللللبللليلللوللللوجلللي يف 
اجلبلية  ال�سياحة  حتولت  العامل، 
ركائز  ملللن  اأ�للسللا�للسلليللة  ركللليلللزة  اإىل 
التي  واملتنوعة  املتعددة  اخللليللارات 
تقدمها الإمارات لزوارها و�سكانها 
لا�سرتخاء  فر�سة  عن  الباحثني 
ريا�سات  وممللار�للسللة  وال�للسللتللجللمللام 
العائلة  برفقة  واملغامرات  الإثللارة 
اأو الأ�سدقاء اأو ا�ستك�ساف م�سارات 
املللل�لللسلللي، واخلللتلللبلللار جتللللللارب ركللللوب 
يف  والللذهللاب  اجلبلية،  اللللدراجلللات 

جولة على ظهر اخليل.
وتلللللللللوفلللللللللر جلللللللبلللللللال الإمللللللللللللللللللللارات 
الأ�سلية  ال�سكانية  وجمتمعاتها 
زارها  فللريللدة  عاملية  ثقافية  ثللروة 
الللكللثللري ملللن رحلللاللللة وكلللذللللك من 
الللنللجللوم الللعللامللليللني للللللتللعللرف اإىل 
حياتها  ومنللللط  الأ�لللسللليلللل  تللراثللهللا 
واملنفتح  الللطللبلليللعللة  ملللع  املللنلل�للسللجللم 
الإن�ساين  بدفئه  نف�سه  الللوقللت  يف 
على العامل باأ�سره يف الدولة التي 

العامل.«  يف  �ستاء  بللل«اأجللمللل  تتمتع 
دولة  املللوجللودة يف  اجلبال  فمعظم 
�سل�سلة  ملللن  جللللزء  هلللي  الإمللللللللارات 
جبال احلجر، وهي �سل�سلة جبلية 
حتتل الركن اجلنوبي ال�سرقي من 
�سبه اجلزيرة العربية ويقع اجلزء 
ال�سرقية  املناطق  يف  منها  الأكلللرب 
واللل�للسللمللاللليللة ملللن دولللللة الإمللللللارات 
وتتوزع بني اإمارات الفجرية وراأ�ض 
حتا  ومنطقة  واللل�للسللارقللة  اخليمة 
الللتللي تللتللبللع اإملللللارة دبللللي، ويقرتب 
جبال  يف  نلللقلللطلللة  اأعلللللللللى  ارتلللللفلللللاع 
2000 مللرت، ومن  الإملللارات من 
بللني اأ�للسللهللر اجلللبللال يف الإملللللارات: 

جبل جي�ض يف راأ�ض اخليمة.
ول يعترب جبل جي�ض اأعلى جبل يف 
الإمارات فح�سب، بل هو اأي�ساً من 
املعامل الطبيعية الأكرث ا�ستقطاباً 
لل�سياح من داخل وخارج الدولة، اإذ 
يف  الواقع  اجلبل  هذا  ارتفاع  يبلغ 
 1،934 اإمللارة راأ�للض اخليمة نحو 
مرتا، وي�سكل مق�سدا تقليدا لهواة 
والتخييم،  امل�سي  ريا�سة  ممار�سة 
توفر  للم�ساهدة  كما ي�سم من�سة 
اإطالة مثالية على اأجمل املناظر 
الطبيعية يف راأ�ض اخليمة، اإذ يتيح 

- النحل �صر اال�صتدامة 
وم�صدر الع�صل اجلبلي 

ال�صهري..
اإل  اجلللللللبللللللال  للللللللللللزوار  ميللللكللللن  ل 
الللكللبللرية التي  املللكللانللة  مللاحللظللة 
يحتلها الع�سل على موائد ال�سكان 
يف  املنطقة  اأبناء  فزيارة  املحليني، 
وجبة  بالتاأكيد  �سيتخللها  بيوتهم 
املعروف  املحلي  اخلبز  مللن  �سهية 
بل«ال�سفاع، والذي ُيقدم مع اجلنب 
فالنحل  والقهوة،  والتمر  والع�سل 
للل�للسللكللان اجلبال  �للسللريللك طللبلليللعللي 
و�سمان  البيئة  علللللى  احلللفللاظ  يف 
ا�ستدامة الغطاء النباتي وجتدده، 
وملل�للسللدر اأ�للسللا�للسللي للللللغللذاء والطب 

ال�سعبي.
وتائم طبيعة جبال دولة الإمارات 
تربية النحل، ب�سبب توفر املراعي 
اأثلللنلللاء امللللوا�لللسلللم، ويعد  الللطللبلليللعلليللة 
اأنواع  اأجللود  الإمللاراتللي من  الع�سل 
اللللعلللامل خللا�للسللة ع�سل  الللعلل�للسللل يف 

»ال�سمر وال�سدر والغاف«.
ويف دولة الإمارات لكل مو�سم نوع 
الدولة  وتنتج  الع�سل،  مللن  معني 
اأنواع رئي�سية هي  اأكرث من ثاثة 
علل�للسللل اللل�للسللدر ويللنللتللج ملللن �سجرة 

للللللللزوار فر�سة  املللرتللفللع  مللوقللعللهللا 
املناظر  ذات  الللللوديللللان  ملل�للسللاهللدة 
الإثارة واملغامرة  اخلابة. ولهواة 
م�سار  مللع  اجلللبللل،  علللللى  ح�ستهم 
اللللكلللابلللل النللللزلقللللي »زيلللللب ليلللن« 
اللللعلللامل، حلليللث ت�سل  الأطللللللول يف 
ال�سرعة فيه اإىل ما بني 120 اإىل 
ارتفاع  ال�ساعة وعلى  150 كم يف 

1،680 مرتا من �سطح البحر.

- جبل حفيت.
يعترب جبل حفيت النقطة الأعلى 
يف اإملللللارة اأبللوظللبللي ويلل�للسللرف على 
وي�سل  اللللعلللني،  مللديللنللة  الأفلللللق يف 
 1250 قلللرابلللة  اإلللللللللللللللى  ارتلللفلللاعللله 
بالأن�سطة  ويلل�للسلللللللللللللللللتللهللر  ملللللللرتا، 
تن�سى،  ل  التي  واملغامرات  املمتعة 
وتنت�سر يف اجلبلللللل وحول �سفوحه 
ال�سياحية  امللللرافلللق  ملللن  الللعللديللد 
املياه  وعيللللللللون  امل�ستوى  العاملية 

واملنتزهات.
مثالياً  ملللكلللانلللاً  اجللللبلللل  ويلللعلللتلللرب 

باملتعة،  املللللليللئللة  املللغللامللرات  ملللحللبللي 
اأثلللريلللا ومتحفاً  كللنللزاً  ُيللعللتللرب  كللمللا 
ب�سبب  الإن�ساين  للرتاث  مفتوحاً 
والكهوف  الأثرية  املناطق  انت�سار 
تلللعلللود لآلف  اللللتلللي  والأحللللللافللللللري 
ال�سنني، لكائنات بحرية وبرمائية، 
وقد كان جبل حفيت املوقع الأول 
الللللللذي تلل�للسللملله اللليللونلليلل�للسللكللو اإىل 
دولة  يف  الللعللاملللي  للللللرتاث  قائمتها 
كذلك،   .2011 عللللام  الإملللللللارات 
يللحللتللوي اجلللبللل علللللى مللنللتللزه جبل 
حللفلليللت الللل�لللسلللحلللراوي، الللللذي يعد 
خياراً مثالياً للراغبني با�ستك�ساف 
املنطقة،  هلللذه  الإنلل�للسللان يف  تللاريللخ 
من   %  42 املللللنللللتللللزه  ويلللل�للللسللللم 
اأبللللو ظبي،  امللل�للسللجلللللة يف  الللنللبللاتللات 
و%25 من الأنللواع امل�سجلة على 
الدولة، كما يحتوي على  م�ستوى 
التي  حفيت  جبل  مدافن  منطقة 
اآلف عام، وقد   5 اإىل قرابة  تعود 
بللنلليللت بللا�للسللتللخللدام احللللجلللارة على 
�للسللكللل قللفللري نللحللل، ويللوفللر املنتزه 

- جبل الفاية..
مللن احلجر  هللو جبل  الفاية  جبل 
ال�سارقة،  اإمللللارة  يف  يللقللع  الكل�سي 
هذا  الوعرة.  بت�ساري�سه  وي�ستهر 
وبللللللداأت اأعلللملللال الللتللنللقلليللب فلليلله ما 
عن  و2010   2003 عامي  بللني 
طريق جمموعة من علماء الآثار، 
التنقيبات  من  �سل�سلة  اأجريت  ثم 
2009 و2013،  عللامللي  بللني  مللا 
بيئية  تللنللقلليللب  درا�للللللسللللللات  تلللللتللهللا 
وجلليللولللوجلليللة للللللمللوقللع، حلليللث مت 
اأدوات  جمموعة  على  فيه  العثور 
والربونزي  احلديدي  الع�سر  من 
والع�سر  احلللللديللللث  واحللللللجلللللري 

احلجري القدمي.
وتنت�سر يف اجلبل واملناطق املحيطة 
فيه العديد من املرافق ال�سياحية 
»م�سك  مللنللتللجللع  ملللثلللل  اللللفلللاخلللرة 
الفاية« و«نزل القمر«، ويتيح قرب 
مللواقللعللهللمللا ملللن اللل�للسللحللراء عي�ض 
جتربة فريدة تدمج بني ال�سياحة 

اجلبلية وال�سياحة ال�سحراوية.

الأذواق  جللملليللع  تللنللا�للسللب  خللليلللارات 
وممار�سة  بللالللتللخلليلليللم  للللللراغللبللني 

ريا�سات الت�سلق وامل�سي.

- جبال حتا.
تللعللد جللبللال مللديللنللة حللتللا مللن اأكرث 
جللللبللللال احلجر  �للسللللل�للسلللللة  اأجلللللللللزاء 
�للسللهللرة علللللى ملل�للسللتللوى اللللدوللللة، اإذ 
يوفر هللذا املللكللان علللدداً كللبللرياً من 
اأفلللراد  ملختلف  امل�سلية  الأنلل�للسللطللة 
التي  الأن�سطة  اأبللرز  اأحللد  العائلة. 
ميكن القيام بها يف جبال حتا هو 
التوجه اإىل �سد حتا الذي يعد من 
الإمارات،  ال�سدود يف  واأكرب  اأجمل 
الللذي يللرتدد اإليه اللللزوار من دبي 
لللقلل�للسللاء عللطلللللة نهاية  واللل�للسللارقللة 
�سك من  بللا  فهو  اأ�للسللبللوع ممتعة، 
يف  جماًل  الطبيعية  املناطق  اأكللرث 
الإمللللللارات، ويللعللد �للسللد حللتللا مثالياً 
امللللائللليلللة؛ مللثللل ركوب  للللللريللا�للسللات 
اللللدراجلللات املللائلليللة وركللللوب قوارب 

الكاياك.

االأول من نوعه على م�صتوى االإمارة يف توثيق رحلة دبي وتطّورها الثقايف

دبي للثقافة تطلق تقرير دبي مدينة الإبداع لر�شد وحتليل 
واقع ال�شناعات الثقافية يف الإمارة وا�شت�شراف �ُشبل النهو�ض بها

•• دبي-وام: 

والفنون  الللثللقللافللة  هيئة  اأطلللللقللت 
نظرة  يف   - للثقافة  دبلللي  دبلللي  يف 
الثقايف  للقطاع  �ساملة  حتليلية 
تقريراً  الإمللللللارة..  م�ستوى  علللللى 
بلللعلللنلللوان دبلللللي ملللديلللنلللة الإبللللللللداع: 
يف  املتنامية  الثقافية  ال�سناعات 
للليللوؤكللد جملللللدداً مكانة  الإملللللللارة« 
اإمكانات  ملللن  متللتلللللكلله  ومللللا  دبللللي 
لكي  توؤهلها  عاملية  حتتية  وبنية 
ت�سبح مركزاً ثقافياً عاملياً ورائدة 
القطاع  واأن  الللثللقللايف،  البللتللكللار  يف 
الثقايف يف الإمارة يتمتع بالقدرة 
القت�سادي  اللللتلللنلللوع  رفللللد  علللللى 
م�ستقبلها،  وتلل�للسللكلليللل  املللديللنللة  يف 
لنمو  وا�لللسلللحلللاً  مللل�لللسلللاراً  حملللللللدداً 
عوامل  �سبعة  عللرب  الللقللطللاع  هلللذا 

مقرتحة للتمكني.
الللتللقللريللر �سمن  اإطلللللاق  ويلللاأتلللي 
للثقافة«  »دبللي  م�ساريع  منظومة 
حتقيق  دعللللللللم  اإىل  الللللللهللللللادفللللللة 
لاقت�ساد  دبللللي  »ا�للسللرتاتلليللجلليللة 
�ساحب  اأطلقها  التي  الإبللداعللي« 
را�سد  بللن  حمللمللد  ال�سيخ  ال�سمو 
الدولة  رئلليلل�للض  نللائللب  مللكللتللوم  اآل 
رئي�ض جمل�ض الللوزراء حاكم دبي 
دبللي عا�سمة  ، جلعل  اهلل«  »رعلللاه 
العامل  يف  الإبللللداعللللي  القللتلل�للسللاد 

بحلول عام 2025.
�ساملة  عامة  ملحة  التقرير  وقللّدم 
يف  الثقايف  القطاع  م�ستوى  على 
القّراء،  اأملللام  ُمتيحاً  دبلللي،  اإملللارة 
اأو خلللرباء  املللهللتللمللني  ملللن  �لللسلللواء 
ال�سيا�سات،  �سانعي  اأو  ال�سناعة 
نظرة  لإللللللقلللللاء  ثللملليللنللة  فلللر�لللسلللة 

ا�للسللتلل�للسللرافلليللة مللبللنلليللة علللللى تاريخ 
اللللقلللطلللاع الإبلللللداعلللللي يف الإمللللللارة 
والإمكانات والفر�ض املتاحة اأمام 

هذا القطاع واحتياجاته.
ويف هذا الإطار اأكدت �سمو ال�سيخة 
را�سد  بلللن  بللنللت حمللمللد  لللطلليللفللة 
الثقافة  هيئة  رئي�سة  مكتوم،  اآل 
والللفللنللون يف دبلللي علل�للسللو جمل�ض 
ال�سرتاتيجية  الأهلللمللليلللة  دبلللللي، 
مدينة  »دبللللللي  تلللقلللريلللر  لإطلللللللاق 
املللرحلللللة املهمة  الإبلللللداع« يف هلللذه 
بو�سفه  الإمللللللللللارة  مللل�لللسلللرية  مللللن 
امل�ساهمة  حللجللم  لإدراك  ركللليلللزًة 
الإبداعي  للللللقللطللاع  القللتلل�للسللاديللة 
والللثللقللايف يف اقللتلل�للسللاد دبلللي ودعم 
الإجمايل لاإمارة،  املحلي  الناجت 
واآلللللليلللللات النللللطللللاق نلللحلللو اآفلللللاق 
جديدة من النمو وتعزيز الزدهار 
القت�سادي للمدينة يف امل�ستقبل. 
 2021 للعام   « �سموها..  وقالت 
اإمارتنا  ملل�للسللرية  يف  خلل�للسللو�للسلليللة 
بالذكرى  احتفينا  ففيه  ووطننا؛ 

اخلم�سني لتاأ�سي�ض دولة الإمارات 
كافة  ر  و�سُن�سخِّ املتحدة،  العربية 
رحلة  يف  فاعلني  لنكون  جللهللودنللا 
تبّنتها  الللتللي  امل�ستدامة  التنمية 
املقبلة،  عللامللاً  للخم�سني  الللدولللة 
ا�ستثنائية  كما نّظمت دبي ن�سخة 
دبلللللي«   2020 »اإكلللل�للللسللللبللللو  ملللللن 
واأجتمع العامل يف الإمارات ل�سنع 
ويف  لاإن�سانية.  اأف�سل  م�ستقبل 
ظل هذه املعطيات الفريدة، ومن 
القت�ساد  لأهمية  اإدراكنا  منطلق 
الإبللداعللي كللاأحللد حمللفللزات النمو 
عجلة  ودفع  امل�ستدام  القت�سادي 
البللتللكللار، جللاء توقيت اإعلللداد هذا 
وتقييم  لتوثيق  مثالياً  التقرير 
رحلة الإمللارة على طريق تطوير 
وا�ست�سراف  اللللثلللقلللايف،  قللطللاعللهللا 
 - املقبل«.  العقد  يف  منللوه  فر�ض 

مرجع واإطار قيا�ض..
رئلليلل�للسللة هيئة  �للسللمللو  واأ�للللسللللافللللت 
تركت   « دبللي  يف  والفنون  الثقافة 
والإبداعية  الثقافية  ال�سناعات 

اقت�سادية  بلل�للسللمللة  الإملللللللللارة  يف 
واجللتللمللاعلليللة وا�للسللحللة علللللى مدار 
املا�سية،  الللعلل�للسللريللن  الللل�لللسلللنلللوات 
ملل�للسللاهللمللًة يف حتللفلليللز البللتللكللار يف 
قلللطلللاعلللات القلللتللل�لللسلللاد الأخلللللللرى، 
فللل�لللسلللًا عللللن اأثلللللرهلللللا الإيلللجلللابلللي 
الجتماعي  الللنلل�للسلليللج  تللقللويللة  يف 
والثقايف  املللعللريف  التبادل  وتعزيز 
الفريدة،  املللجللتللمللع  مللكللونللات  بللني 
الثقايف  امللللللوروث  علللللى  واحللللفلللاظ 
وقد  امل�ستقبل؛  ور�سم  والإبداعي، 
جتللّلللى ذللللك خلللال فلللرتة جائحة 
وقت  اأي  مللن  اأكللللرث  كوفيد-19 
مللل�لللسلللى، حللليلللث قللللللادت الأحلللللللداث 
الللثللقللافلليللة خلللطلللوات الللتللعللايف من 
اآثللارهللا، وبللنللاء على ذلللك، حاولنا 
اللللوقلللوف على  الللتللقللريللر  يف هللللذا 
يف  الإبلللداعللليلللة  اللل�للسللنللاعللات  اأداء 
دبللللي والللللللدور اللللللذي لللعللبللتلله تلك 
العقدين  مللدى  على  ال�سناعات 

املا�سيني«.
- م�صار وعوامل متكني..

هالة  اأكللللللدت  الللل�لللسلللدد،  هللللذا  ويف 
للثقافة«،  »دبي  بللدري، مدير عام 
ف اإىل  اأن التقرير ي�ساعد يف التعرُّ
البتكارية  والإمللكللانلليللات  القيمة 
للقطاع الإبداعي يف دبي، وقدرته 
التنوع  رفللللد  يف  امللل�للسللاهللمللة  علللللى 
املللديللنللة.. وقالت  القللتلل�للسللادي يف 
متيناً  اأ�للسللا�للسللاً  الللتللقللريللر  ُيلل�للسللّكللل   «
امل�ستقبلية  التف�سيلية  للدرا�سات 
على  �سُتجرى  الللتللي  والتقييمات 
املختلفة،  الإبللداعلليللة  ال�سناعات 
وذللللللك ملللن خللللال تلللوفلللري اإطللللار 
لللللانللللطللللاق مللللنلللله. كما  وا�للللسللللح 
على  احلكومة  التقرير  �سي�ساعد 
لل�سناعات  اأعلللملللق  فللهللم  تللكللويللن 
الأولويات  حلليللث  مللن  الرئي�سية 
الرئي�سيني  امل�سلحة  واأ�للسللحللاب 
لارتقاء  اجلللوهللريللة  والللعللوامللل 
ي�سمح  مللللا  الللل�لللسلللنلللاعلللات؛  بللتلللللك 
بتطوير  اللل�للسلليللا�للسللات  للل�للسللانللعللي 
تلللل�للللسللللريللللعللللات وحمللللللفللللللزات اأكللللللرث 

فاعلية«.

جبـال الإمـارات تزخـر باملوائل الطبيعيـة والكائنـات الفطريـة واملجتمعات الإن�شـانية بثقافتها العريقة
النحل �شريك يف رحلة ال�شتدامة واحلفاظ على الغطاء النباتي والع�شل حا�شر دائما ل�شتقبال ال�شيوف

تنوع طبيعي يقدم جتربة ال تن�صى لل�صياحة البيئة يف جبال االإمارات

- خطة دبي 
اال�صرتاتيجية..

وا�سحاً  ملل�للسللاراً  التقرير  ويللر�للسللم 
عوامل  �للسللبللعللة  ويلللقلللرتح  للللللنللمللو، 
للنمو،  ملل�للسللرعللات  اأو  للللللتللمللكللني، 
التحتية،  اللللبلللنللليلللة  يف  تلللتلللملللثلللل 
واللللتلللعللللللليلللم، وريلللللللللللادة الأعلللللملللللال 
املواهب،  وا�للسللتللقللطللاب  والبللتللكللار، 
الت�سريعية،  والأنظمة  والتمويل، 
ت�سمن  فيما  الللعللامللة،  وامللل�للسللاركللة 
باإجراء مقارنات معيارية  تو�سية 
بدري  هالة  واأ�سارت  امل�ستقبل.  يف 
تو�سيات  يللقللدم  الللتللقللريللر  اأن  اإىل 
قطاع  لكل  وا�سرتاتيجية  حمددة 
الرئي�سية  ال�ستة  القطاعات  مللن 
التي ُدر�ست �سمن عوامل التمكني 
اللل�للسللبللعللة امللللحلللددة، مللو�للسللحللة اإنه 
�للسللامللل يحتوي  قللطللاعللي  تللقللريللر 
علللللى ملل�للسللتللوى غللري ملل�للسللبللوق من 
الللتللفللا�للسلليللل علللللى ملل�للسللتللوى قطاع 
للمعنيني  ويتيح  دبللي،  يف  الثقافة 
القطاعني احلكومي واخلا�ض  يف 

لطيفة بنت حممد: التقرير خطوة ا�صرتاتيجية يف م�صرية االإمارة بو�صفه ركيزة
ً الإدراك حجم امل�ص��اهمة االقت�صادي��ة للقط�اع االإبداعي والثقايف يف اقت�ص�اد دبي

البحث  علللللللى  قلللائلللملللة  تلللو�لللسللليلللات 
متكنهم من اتخاذ قللرارات مبنية 
ملمو�سة  ووقللللائللللع  حللقللائللق  علللللى 
التي  واملللبللادرات  ال�سيا�سات  ب�ساأن 
اإطلللللار اخلطة  تللبللّنلليللهللا يف  يللنللبللغللي 

ال�سرتاتيجية لاإمارة.

- حقائق واأرقام..
للثقافة«  »دبي  عام  مدير  ونوهت 
والبيانات  الإحلل�للسللائلليللات  اأن  اإىل 
التقرير  يت�سمنها  الللتللي  املللهللمللة 
الثقايف  الللقللطللاع  اأداء  واقلللع  حلللول 
يف دبلللي، ُتللعللد مللوؤ�للسللراً علللللى قدرة 
ال�سناعات الإبداعية على ت�سكيل 
اإلهام  يف  وت�سهم  دبلللي،  م�ستقبل 
الفر�ض  خللق  املللبللدعللني  الأفللللراد 
املللللديللللنللللة، وتلللللقلللللدم الأ�للللسللللبللللاب  يف 
والعمل  للللللعلليلل�للض  للللهلللم  امللللحلللفلللزة 
فلليللهللا. وملللن احلقائق  والزدهللللللار 
ت�سمنها  اللللتلللي  والإحللل�لللسلللائللليلللات 
الثقافة  قطاع  اأ�سَهم   - التقرير: 
املئة  يف   4.02 بلللحلللوايل  دبلللي  يف 

القت�سادي  الللنللاجت  اإجللمللايل  مللن 
لاإمارة يف عام 2019.

الللللتللللوظلللليللللف يف  نللل�لللسلللبلللة  تلللبلللللللغ   -
املئة  الإبداعية3.6 يف  القطاعات 
ملللن اإجلللملللايل عللللدد اللللوظلللائلللف يف 

دبي.
- حقق القت�ساد الإبداعي يف دبي 
اإيللرادات جتاوزت 37 مليار درهم 
يف العام 2019 ووظف اأكرث من 

108 اآلف فرد.
- �ساهمت �سناعة الت�سميم باأكرث 
اإماراتي  درهللم  مليار   15.6 مللن 
يف الناجت املحلي الإجمايل لإمارة 
الطلب   -  2019 عللللام  يف  دبللللي 
دبي  يف  الثقافية  الأنلل�للسللطللة  علللللى 
ي�سهد  اإذ  ملللّطلللرد  بلل�للسللكللل  يللللللزداد 
اإنفاق الأُ�سر على الن�ساط الثقايف 
الزيادة  اأ�سرع من  بوترية  ارتفاعاً 
يف اإجمايل الإنللفللاق الأُ�للسللري منذ 

عام 2014.
الللعللر�للض يف دبي  - علللدد �لللسلللالت 
يفوق عددها يف اأي مدينة اأخرى 
يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 

اإفريقيا.
العربية  الإمللللللارات  اأداء  يحتل   -
املرتبة  البتكار  جمال  يف  املتحدة 
34 من اأ�سل 131 اقت�ساداً على 
م�ستوى العامل يف موؤ�سر البتكار 
املنظمة  عللللن  الللل�لللسلللللللللللادر  اللللعلللامللللي 
لعام  الللفللكللريللة  للملكية  الللعللامللليللة 

.2020
- جاءت دبي �سمن اأكرث 10 مدن 
تاأثرياً يف العامل يف موؤ�سر جاذبية 
التجارية  وعلللاملللاتلللهلللا  اللللللللدول 
»فيوت�سر براند كانرتي اإنديك�ض« 

لعام 2020.
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% ن�شبة التوطني يف الإدارات   48
العليا يف »اإمباور« خالل 2021

•• دبي-الفجر: 

اأكللرب مزّود  »اإمللبللاور«،  املركزي  التربيد  لأنظمة  الإملللارات  موؤ�س�سة  حققت 
خلدمات تربيد املناطق يف العامل، تزايداً يف معدلت منو مواردها الب�سرية 
موؤخراً  ابرمتها  الللتللي  الللثللاث  ال�للسللتللحللواذ  �سفقات  مللع جنللاح  بللالللتللزامللن 
حمفظة  ومنللو  املناطق  تربيد  خللدمللات  تقدمي  يف  امل�سبوق  غللري  وتو�سعها 
ال�سركة  امل�ستفيدة من خدماتها يف خمتلف مناطق دبي. وذكرت  الأ�سول 
�سيما يف  ن�سبي، ل  تزايد  لديها يف  العاملة  القوى  التوطني بني  ن�سبة  اأن 

منا�سب الإدارات العليا واملتو�سطة.
بلغ عدد املوظفني يف »اإمباور« 841 موظف حتى �سهر دي�سمرب 2021، 
اإجمايل  مللن   15% مللن  اأكللرث  املوؤ�س�سة  يف  التوطني  ن�سبة  تخطت  حيث 

املوظفني اإذ بلغت ن�سبة املواطنني يف املنا�سب العليا 48%.
اإذ بلغ  املواطنات يف تزايد  الن�سوي من  العن�سر  اأن ن�سبة  املوؤ�س�سة  واأ�سارت 
وذلك جت�سيداً  %54؛  الرجال  املواطنني من  ن�سبة  بلغت  بينما   ،46%

التوازن  حتللقلليللق  يف  املللوؤ�للسلل�للسللة  لللنللهللج 
العمل  بللليلللئلللة  يف  اجللللنللل�لللسللليلللني  بلللللني 
وا�ستقطاب اأف�سل الكفاءات الوطنية 
قيادة  دورهلللللا يف  وتللعللزيللز  الللنللا�للسللئللة، 
عللجلللللة الللتللطللويللر القلللتللل�لللسلللادي عرب 
الرائد  املناطق  تربيد  �سناعة  بوابة 
واحليوي باملنطقة، والتي تهدف اإىل 
رفع عدد املوظفني واملوظفات للعمل 
يف قطاع تربيد املناطق، مبا يتنا�سب 

مع »روؤية الإمارات 2021«.
الرئي�ض  �للسللعللفللار،  بلللن  اأحلللملللد   وقللللال 
لأنظمة  الإمللارات  ملوؤ�س�سة  التنفيذي 
الللتللربيللد املللركللزي »اإملللبلللاور«: نتبنى 
التي  الللطللريللق،  خريطة  املوؤ�س�سة  يف 
برئا�سة  اللللللوزراء،  جمل�ض  اعللتللمللدهللا 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض 
جمل�ض الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، لزيادة ن�سبة التوطني بالعتماد على 

الكوادر الوطنية ال�سابة يف موؤ�س�ستنا عاماً بعد عام.
واأ�سار اإىل اأن التوطني وا�ستقطاب اخلربات الإماراتية املوؤهلة ي�سكل جزءاً 
»اإمباور« يف التوظيف منذ تاأ�سي�سها؛ حيث نرى  اأ�سا�سياً من ا�سرتاتيجية 
يف اأبناء الوطن ال�ستثمار الأمثل، الذي يدعم ا�ستمرار النه�سة والتنمية 
ال�ساملة، التي ت�سهدها الإمارات، لي�ض هذا فح�سب، بل ي�سهم يف ت�سدرها 
امل�ستمر  املوؤ�س�سة  �سعي  موؤكداً  العاملية،  املوؤ�سرات  مبختلف  الأوىل  املراكز 
املهني يف قطاع تربيد  تطورها  ودعللم  الإمللاراتلليللة  امللللراأة  وتوطني  لتمكني 
دعم  اإىل  تهدف  التي  الر�سيدة،  القيادة  روؤيللة  مع  متا�سياً  وذلللك  املناطق؛ 

املراأة باعتبارها �سريكاً يف م�سرية التنمية.

دانة غاز تت�شلم 39 مليون دولر 
دفعة جديدة من عملياتها يف م�شر

•• اأبوظبي-وام:

اأبللو ظبي لللاأوراق املالية،  اأعلنت، ام�ض، �سركة »دانللة غللاز« املدرجة يف �سوق 
درهللم خال  143 مليون  دولر  39 مليون  بقيمة  نقدية  دفعة  ا�ستامها 
�سوق  على موقع  اإف�ساح  - يف  وقالت  امل�سرية.  دي�سمرب من احلكومة  �سهر 
اإجمايل  ينخف�ض  الدفعة  هللذه  با�ستامها  اإنلله   - املالية  للللاأوراق  اأبوظبي 
املبالغ امل�ستحقة يف م�سر اإىل اأقل من 30 مليون دولر 110 مايني درهم 
، وذلك عند اأدنى م�ستوى منذ بدء عملياتها الت�سغيلية يف م�سر عام 2007، 
م�سرية اإىل اأن هذه الدفعة اجلديدة متثل ا�ستكمال للدفعات النقدية التي 
ا�ستلمتها على امتداد العام اجلاري، والذي �سهدت خاله حت�سنا جذريا يف 
املبالغ  اإجمايل  اإن   - بيانها  يف   - واأو�سحت  م�ستحقاتها.  حت�سيل  م�ستوى 
% لت�سل اإىل   130 امل�ستلمة يف م�سر خال العام اجلاري ارتفعت بن�سبة 
184 مليون دولر 674 مليون درهم مقارنة بل 80 مليون دولر يف العام 
التنفيذي  الرئي�ض  وارد،  اأمللللان  باتريك  الدكتور  اأعلللرب  جهته  مللن  املا�سي. 
احلكومة  من  النقدية  الدفعة  هللذه  �سعادته ل�ستام  عن  غللاز  دانللة  ل�سركة 
انخف�ست  قد  م�سر  يف  لل�سركة  امل�ستحقة  الدفعات  تكون  وبذلك  امل�سرية 
لأدنى م�ستوياتها على الإطللاق.. م�سريا اإىل اأن هذه الدفعات توؤكد التزام 
احلكومة امل�سرية بت�سوية املبالغ امل�ستحقة لل�سركات العاملة يف قطاع النفط 
والغاز. واأ�ساف : » �سيعزز ت�سارع وترية �سداد الدفعات النقدية من جاذبية 
م�سر ل�ستقطاب املزيد من ال�ستثمارات الدولية والتي �ستثمر بدورها عن 
�سدادها  ا�ستمرارية  اأن  كما  م�سر  جلمهورية  القت�سادي  النمو  عجلة  دفع 
دفعاتنا النقدية امل�ستحقة �ستعزز للم�سي قدما خططنا التو�سعية يف م�سر. 
وا�ستثمرت دانة غاز ما يزيد على ملياري دولر منذ بدء عملياتها يف م�سر يف 
عام2007، لت�سبح ال�سركة خام�ض منتج للغاز يف م�سر مبعدل 29.200 

برميل نفط مكافئ يوميا خال الربع الثالث من العام اجلاري.

�شملت الإجازات ونهاية اخلدمة والرتقيات .. هكذا عززت الإمارات جاذبية القطاع اخلا�ض

بهدف �صقل خربات ومهارات موظفي حكومة اأبوظبي التخ�ص�صية 

اأكادميية اأبوظبي احلكومية واأكادميية �شوق اأبوظبي العاملي تطلقان برنامج دليل مبادئ ال�شتثمار

•• اأبوظبي -وام:

وا�للسلللللت دولللللة الإمللللللارات جللهللودهللا لللتللعللزيللز جاذبية 
قطاعها اخلا�ض وتقلي�ض فجوة احلقوق والمتيازات 
بني العاملني يف القطاعني احلكومي واخلا�ض وذلك 
اأ�للسلل�للض الللعللدالللة الجللتللمللاعلليللة لاقت�ساد  مبللا يللر�للسللخ 
الفوارق بني  امل�ستحدثة  الت�سريعات  واألغت  الوطني. 
القطاعني اإىل حد كبري ل�سيما على �سعيد الإجازات 
ومكافاآت نهاية اخلدمة واأنظمة الرتقيات بالإ�سافة 

اإىل الدعم املبا�سر جلهود توطني اخلا�ض.
اجلديد  العمل  عاقات  تنظيم  قانون  �سدور  و�سكل 
يف القطاع اخلا�ض الذي يبداأ العمل فيه اعتباراً من 
2 فرباير املقبل �سابقة جديدة يف �سوق العمل بدولة 
التي  واحلقوق  المتيازات  ملجموعة  نظرا  الإمللارات، 
متاثل  والتي  الأجنبي  للعامل  بالن�سبة  عليها  ن�ض 
احلقوق املن�سو�ض عليها بالن�سبة للعامل الأجنبي يف 

قانون املوارد الب�سرية للحكومة الحتادية.
ويلللوؤكلللد قللانللون تنظيم عللاقللات الللعللمللل اجلللديللد يف 
الذي  الأجللنللبللي  الللعللامللل  ا�ستحقاق  اخلللا�للض  الللقللطللاع 
�سنة  واأكمل  الكامل  بالدوام  العمل  منط  وفق  يعمل 

نهاية اخلدمة  مكافاأة  امل�ستمرة،  اأكرث يف اخلدمة  اأو 
الأ�سا�سي،  الأجلللر  وفللق  حت�سب  خدمته،  انتهاء  عند 
بواقع اأجر 21 يوماً عن كل �سنة من �سنوات اخلدمة 
اخلم�ض الأوىل، واأجر 30 يوماً عن كل �سنة مما زاد 

على ذلك.
ا�ستحقاق  على  القانون  ن�ض  فقد  ذاتلله  ال�سياق  ويف 
وفللق حالت  باأجر  اإجللازة  اخلا�ض  القطاع  العامل يف 
عدة، وهي اإجازة احلداد ملدة 5 اأيام يف وفاة الزوج اأو 
الزوجة، و3 اأيام يف حال وفاة اأي من الأم اأو الأب اأو 
اأحد الأبناء اأو الأخ اأو الأخت اأو اأحد الأحفاد اأو اجلد 
اأو اجلدة، ابتداء من تاريخ الوفاة، واإجازة والدية ملدة 
يرزق  الللذي  الأب  اأو  الأم  �سواء  للعامل  عمل  اأيللام   5
اأو  مت�سلة  ب�سورة  وي�ستحقها  طفله  لرعاية  مبولود 
متقطعة خال مدة 6 اأ�سهر من تاريخ ولدة الطفل، 

واأي اإجازات اأخرى يقررها جمل�ض الوزراء.
اأيام   10 ملللدة  درا�سية  اإجلللازة  العامل  منح  يجوز  كما 
املنتظم  اأو  املنت�سب  للعامل  الللواحللدة،  ال�سنة  عمل يف 
املعتمدة  التعليمية  املوؤ�س�سات  اإحلللدى  يف  بللالللدرا�للسللة 
مدة  تقل  األ  �سريطة  الخللتللبللارات،  لأداء  الللدولللة  يف 
وي�ستحق  �سنتني،  عن  العمل  �ساحب  لللدى  اخلدمة 

الوطنية  اخلدمة  لأداء  تفرغ  اإجللازة  املواطن  العامل 
تلك  على  للح�سول  وي�سرتط  بللاأجللر،  والحتياطية 

الإجازات تقدمي ما يثبت ذلك من اجلهات املعنية.
لوائح  بو�سع  العمل  �ساحب  اجلديد  القانون  ويلزم 
تنظيم العمل، مثل لئحة تعليمات العمل واجلزاءات 
والللرتقلليللات واملللكللافللاآت وغللريهللا، اإ�للسللافللة اإىل توفري 
نقدياً  بلللدًل  للله  يللدفللع  اأن  اأو  للعامل  املللائللم  ال�سكن 
الدعاوى  اإعللفللاء  علللللى  الللقللانللون  ين�ض  كللمللا  لل�سكن، 
مراحل  جميع  يف  الق�سائية  الللر�للسللوم  مللن  العمالية 
العمال،  يرفعها  التي  والطلبات  والتنفيذ  التقا�سي 
األف   100 على  قيمتها  تزيد  ل  والللتللي  ورثتهم،  اأو 

درهم.
التي  الللقللوانللني  مللن  �سل�سلة  اإىل  الللقللانللون  ويلل�للسللاف 
والتي  املا�سية  ال�سنوات  مدار  على  الدولة  اعتمدتها 
القطاع  يف  للعاملني  �ساملة  حماية  منظومة  توفر 
اخلا�ض اأ�سوة بنظرائهم يف القطاع احلكومي ل�سيما 

يف جمالت التوظيف، والأجور، وال�سكن، وال�سحة.
وبداأت الإمللارات منذ �سبتمرب 2020 بتنفيذ اأحكام 
القانون  اأحلللكلللام  بللعلل�للض  بللتللعللديللل  امللللر�لللسلللوم اخللللا�لللض 
الحتادي رقم 8 ل�سنة 1980 حول تنظيم عاقات 

املماثل  الأجللر  امللللراأة  ين�ض على منح  والللذي  العمل، 
اأو اآخر ذي  اإذا كانت تقوم بذات العمل،  لأجر الرجل 

قيمة مت�ساوية.
الب�سرية  امللللللوارد  وزارة  اأ�لللسلللدرت   2015 علللام  ويف 
والللتللوطللني ثللاث قلللرارات وزاريلللة بللالأرقللام /764، 
765 و 766/ تهدف اإىل �سمان اإبرام العاقات بني 
العمال واأ�سحاب العمل طوعاً، وحت�سن ال�سفافية من 
حيث فر�ض العمل وعقود العمل، وقد ن�ست القرارات 
على  التوقيع  املحتملني  العمال  من  يطلب  اأن  على 
عللر�للض عمل مللوحللد يف وطللنللهللم، ويللتللم اإيللداعلله لدى 
وزارة املوارد الب�سرية والتوطني قبل اإ�سدار ت�سريح 
عمل لهم، وبعد ذلك يتم ت�سجيل هذا التفاق الذي 
يف  العامل  و�سول  مبجرد  قانوين  عقد  مبثابة  يعد 
الباد، ول يجوز اإجراء اأية تغيريات عليه اإل اإذا كانت 

تن�ض على منح مزايا اإ�سافية يوافق عليها العامل.
ومبوجب تلك القرارات يحق لأي من الطرفني اإنهاء 
النتقال  بحرية  الإنهاء  بعد  العامل  ويتمتع  العقد، 
حماية  نظام  ي�سمن  فيما  جديد،  عمل  �ساحب  اإىل 
الأجللللور �للسللداد اأجللللور الللعللاملللللني يف الللقللطللاع اخلا�ض 

بانتظام وفقا للمواعيد املحددة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلللللنللت اأكللادميلليللة اأبللوظللبللي احلللكللوملليللة واأكللادميلليللة �سوق 
»دللليللل مبادئ  لللربنللامللج  اإطاقهما  الللعللاملللي عللن  اأبللوظللبللي 
اإتللاحللة الللفللر�للسللة ملوظفي  ال�للسللتللثللمللار« اللللذي يللهللدف اإىل 
والأخاقيات  املالية  املعرفة  لكت�ساب  اأبوظبي  حكومة 

واملمار�سات ال�ستثمارية.
وي�ستهدف الربنامج موظفي حكومة اأبوظبي العاملني يف 
العملية بني �سنة  تللرتاوح خربتهم  املللايل، والذين  املجال 
التعليم  مللن  مزيج  الربنامج  ويت�سمن  �سنوات،  وخم�ض 
العمل  جانب  اإىل  بعد،  عن  والتعليم  والتفاعلي  املبا�سر 
وقال  الإر�للسللادي.   والللدعللم  املفتوحة  واملناق�سة  اجلماعي 
اأكادميية  عللام  مدير  باأعمال  القائم  غياث  حممد  �سعادة 
دليل مبادئ  برنامج  اإطللاق  »ي�سرنا  اأبوظبي احلكومية: 

ومهارات  خللللربات  �للسللقللل  اإىل  يلل�للسللعللى  الللللذي  ال�للسللتللثللمللار 
ال�ستثمار  بللقللطللاع  املللتللعلللللقللة  اأبللوظللبللي  مللوظللفللي حللكللومللة 
لللتللعللزيللز فللهللمللهللم للقطاع  اللللازملللة  بللاملللعللرفللة  ودعللمللهللم 
من  لتمكينهم  الازمة  ال�ستثمارية  املمار�سات  واكت�ساب 

النجاح يف اأداء اأدوارهم الوظيفية«. 
واأ�للسللاف غلليللاث: »ويللاأتللي اإطلللاق هللذا الللربنللامللج يف اإطار 
م�ساعي اأكادميية اأبوظبي احلكومية الرامية اإىل تطوير 
مهارات الكفاءات التخ�س�سية احلكومية يف اإمارة اأبوظبي 
من خال تطوير الربامج التدريبية التي تعتمد اأف�سل 
املمار�سات الدولية وامل�سممة لتواكب متطلبات وتطورات 
الفر�سة  يتيح  مبللا  وامل�ستقبل  احلللا�للسللر  يف  العمل  �للسللوق 
ملوظفي حكومة اأبوظبي للم�ساهمة يف دعم م�سرية التميز 
احلكومي يف اأبوظبي وحتقيق روؤية الإمارة لبناء اقت�ساد 
قائم على املعرفة«.  وقال حمد �سياح املزروعي، مدير عام 

�سراكتنا  تعزيز  »ي�سرنا  العاملي:  اأبوظبي  �سوق  اأكادميية 
اإطار  تللاأتللي يف  اأبللوظللبللي احلكومية، والللتللي  اأكللادميلليللة  مللع 
احلكومية  الكفاءات  مللهللارات  لتنمية  امل�سرتكة  م�ساعينا 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة، اإذ يعمل هذا الربنامج 
املهم، والذي يعتمد على مناهج درا�سية نوعية، على �سقل 
وتعزيز عملية  املايل  القطاع  املوؤهلة يف  الكفاءات  مهارات 
تطوير  يف  امل�ساهمة  من  لتمكينهم  امل�ستقبل  قللادة  تطور 
اخلطط التي من �ساأنها دعم م�ساعي اإمارة اأبوظبي الرامية 
اإىل بناء اقت�ساد قائم على املعرفة«. ويعمل الربنامج على 
لقطاع  الأ�سا�سية  الآللليللات  لفهم  امل�ساركني  قللدرة  تعزيز 
ال�ستثمار ودوره احليوي يف العامل، واكت�ساب الأخاقيات 
ومهارات التنظيم من خال التعرف اإىل اأ�سا�سيات القطاع 
مللراعللاة عنا�سر  مللن خلللال  املتعاملني  علللللى  تللركللز  الللتللي 
الثقة وال�سمعة والقيمة العالية، اإىل جانب التعرف على 

العامة  ال�سورة  خال  من  العاملي  القت�ساد  عمل  كيفية 
املوؤ�س�سات  اأداء  على  ذلللك  وانعكا�ض  الدقيقة  والتفا�سيل 
مالياً. كما يعترب الربنامج متهيد للح�سول على �سهادة 
املحلل املايل املعتمد. ويتيح الربنامج للم�ساركني الفر�سة 
وهدفها،  وهويتها  لا�ستثمار،  الأ�سا�سية  اخليارات  لفهم 
الفر�ض  اإتللاحللة  يف  امللللايل  القطاع  م�ساهمة  كيفية  وفللهللم 
لا�ستثمار، والتعرف على الاعبني الرئي�سني يف القطاع 
تتم  التي  الأ�للسللواق  على  التعرف  اإىل  بالإ�سافة  ودورهلللم، 
من  اأي�ساً  امل�ساركون  و�سيتمكن  ال�ستثمار.  عمليات  فيها 
وظروفهم  واحتياجاتهم  املتعاملني  فهم  مهارات  تعزيز 
ال�ستثمارات  واإدارة  تقدمي  مللن  ميكنهم  مبللا  ودوافللعللهللم 
الأن�سب لهم. وكذلك، يتيح الربنامج للم�ساركني القدرة 
على فهم كيفية ا�ستخدام الأنظمة وال�سوابط يف القطاع 

ل�سمان خدمة املتعاملني باأف�سل الطرق.

مليار درهم ت�شرفات العقارات يف دبي  1.1
•• دبي -وام: 

بلللللغللت الللتلل�للسللرفللات الللعللقللاريللة يف دائلللرة 
الرا�للسللي والمللللاك يف دبللي اأكلللرث من 
1.1 مليار درهم حيث �سهدت الدائرة 
بقيمة  مللبللايللعللة   253 ت�سجيل  اأمللل�لللض 
 19 مللنللهللا  درهلللللم  مللللليللون   511.08
 93.74 بللقلليللمللة  للللاأرا�لللسلللي  مللبللايللعللة 
لل�سقق  مبايعة  و234  درهلللم  مللللليللون 
والفلل بقيمة 417.34 مليون درهم.

وقد جاءت اأهم مبايعات الأرا�سي بقيمة 
حدائق  منطقة  يف  درهلللم  مللللليللون   28
مبايعة  تليها  را�للسللد  بللن  حممد  ال�سيخ 
منطقة  يف  درهلللللم  ملللايلللني   9 بللقلليللمللة 
الو�سل تليها مبايعة بقيمة 6 مايني 

درهم يف منطقة وادي ال�سفا 5.
ال�سفا  وادي  مللنللطللقللة  تلل�للسللدرت  وقللللد 

اإذ  املبايعات  عللدد  حيث  مللن  املناطق   5
مليون   36 بقيمة  مبايعة   7 �سجلت 
الأوىل  علي  وتلتها منطقة جبل  درهم 
8 مايني  3 مبايعة بقيمة  بت�سجيلها 
اخلام�سة  احلللبلليلله  يف  وثلللاللللثلللة  درهلللللم 
مليون   3 بقيمة  مبايعة   2 بت�سجيلها 

درهم.
ال�سقق  مبايعات  باأهم  يتعلق  فيما  اأمللا 
 26 بقيمة  مبايعة  جللاءت  فقد  والفلل 
الوىل  ال�سفا  مبنطقة  درهلللم  مليون 
كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 25 
مليون درهم يف منطقة جمريا الثانيه 
واأخريا مبايعة بقيمة 15 مليون درهم 

يف منطقة املركا�ض.
التجارى  وقد ت�سدرت منطقة اخلليج 
املناطق من حيث عدد مبايعات ال�سقق 
بقيمة  مبايعة   28 �سجلت  اإذ  والللفلللللل 

36 مليون درهم وتلتها منطقة مر�سى 
بقيمة  مللبللايللعللة   25 بت�سجيلها  دبللللي 
املركا�ض  يف  وثالثة  درهللم  مليون   75
 41 بللقلليللمللة  24 مللبللايللعللة  بللتلل�للسللجلليلللللهللا 
مليون درهم. و�سجلت الرهونات قيمة 
منها  درهلللم  مليون   567.72 قللدرهللا 
 151.2 بقيمة  اأرا�للسللي  رهللونللات   11
مليون درهم و45 رهونات فلل و�سقق 
وكان  درهلللم  مليون   416.53 بقيمة 
 230 اأهمها مبنطقة ند ح�سة بقيمة 
واأخلللري يف منطقة نخلة  مليون درهللم 

جمريا بقيمة 113 مليون درهم.
 9 �للسللهللدت ت�سجيل  الللهللبللات فللقللد  واملللا 
كان  درهم  24.35 مليون  بقيمة  هبة 
اأهمها مبنطقة الرب�ساء الثالثه بقيمة 
منطقة  يف  واأخللللللري  درهلللللم  مللللليللون   9

املركا�ض بقيمة 6 مليون درهم.

اخلليج العربي لالإ�شتثمار الإماراتية تتعاون مع  »اأن بي تي« ال�شعودية يف عدد من املجالت الإ�شتثمارية 
•• اأبوظبي-الفجر:

وقعت �سركة اخلليج العربي لا�ستثمار 
اإ�سرتاتيجية  �سراكة  اإتفاقية  الإماراتية 
مع �سركة »اأن بي تي« ال�سعودية، وذلك 
املجالت  مللن  علللدد  يف  الللتللعللاون  لتعزيز 

ال�ستثمارية ذات الإهتمام امل�سرتك.
كللل من  الإتللفللاقلليللة  بالتوقيع على  وقلللام 
رئي�ض  املللحللريبللي  �سيف  خليفة  اللل�للسلليللد 
العربي  اخلللللليللج  �للسللركللة  اإدارة  جمللللل�للض 

لللاإ�للسللتللثللمللار و اللل�للسلليللد نلللللواف بلللن بدر 
 NBT اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  التمياط 
ال�سعودية، وذلك يف العا�سمة ال�سعودية 

الريا�ض موؤخراً.
اللل�للسللراكللة اجلللديللدة اإىل جذب  وتللهللدف 
راأ�ض املال الأجنبي واخلربات من خال 
اإ�للسللتللثللمللارات نللوعلليللة مللن بلليللوت اخلربة 
العاملية املتخ�س�سة للم�ساهمة يف تعزيز 
يف  الإ�ستثمار  وحتفيز  التكامل،  فر�ض 
يف  والتنموية  الإقللتلل�للسللاديللة  الللقللطللاعللات 

والريا�سة  وال�سحة  ال�سياحة  جمللالت 
البنى  تنفيذ  يف  وامل�ساهمة  والللرتفلليلله، 
التحتية للم�ساريع النوعية  يف البلدين. 
العر�ض  حتللفلليللز  اللل�للسللراكللة  وتللتلل�للسللمللن 
امل�ستثمرين،  مللن  ملللجللمللوعللة  والللفللر�للض 
وال�سركات  الإ�للسللتللثللمللاريللة،  اللل�للسللنللاديللق 

الأجنبية الواعدة.
�للسلليللف املحريبي  اللل�للسلليللد خللللليللفللة  وقللللال 
اخلليج  �للسللركللة  اإدارة  جمللللل�للض  رئلليلل�للض 
املنا�سبة:«  بللهللذه  لللاإ�للسللتللثللمللار  الللعللربللي 

نللعللرب علللن �للسللعللادتللنللا واإعلللتلللزازنلللا بعقد 
بي  ان  �سركة  مللع  ا�سرتاتيجية  �للسللراكللة 
العاقات  ظل  يف  خا�سة  ال�سعودية،  تي 
الأخلللويلللة املللتللملليللزة بللني دوللللة الإملللللارات 
العربية  وامللللملللللللكلللة  امللللتلللحلللدة  اللللعلللربللليلللة 
ت�سكل  اللل�للسللراكللة  هلللذه  واإن  اللل�للسللعللوديللة، 
يف  ال�سركات  بني  املثمر  للتعاون  اإ�سافة 

كا البلدين ».
واأ�للللسللللاف:« �للسللتللعللزز هلللذه اللل�للسللراكللة من 
ال�سوق  العربي يف  �سركة اخلليج  تواجد 

الأ�سواق  مللن  يعترب  اللللذي   ، اللل�للسللعللودي 
�سنعمل  بللهللا، حلليللث  الللتللي نعمل  الللهللامللة 
يف  منتلكها  الللتللي  اخللللربات  تعزيز  على 
ال�ستثمارية يف هذا  املللجللالت  مللن  عللدد 

ال�سوق الهام«.
واأكللللللللد املللللحللللريبللللي اأهللللملللليللللة اللللعلللاقلللات 
والإ�ستثمارية  والتجارية  الإقت�سادية 
املتميزة بني المارات وال�سعودية، والتي 
تتيح العمل يف قطاعات متنوعة يف ظل 

بيئة الأعمال الن�سطة وامل�سجعة .

»بركة« توقع اتفاقية تعاون مع اأكرب 
�شركة �شينية يف جمال التطوير العقاري

•• دبي - الفجر

ال�سركات  “اإحدى  العقاري  للتطوير  بركة  �سركة  وقعت 
التابعة ملجموعة بن حم” اتفاقية تعاون وتبادل خربات 
اأكرب  ال�سينية   CSCEC Middle East �سركة  مللع 
�سركة عاملة يف جمال املقاولت والإن�ساءات يف ال�سني . 
اإدارة  العامري رئي�ض جمل�ض  ال�سيخ م�سلم بن حم  �سهد 
الرئي�ض  تللاو  يللو  بللني  التفاقية  توقيع  حللم  بللن  جمموعة 
مهند�ض  والدكتور   ، ال�سينية  لل�سركه  التنفيذي  واملدير 
ح�سام العامري مدير عام �سركة بركة ، تهدف التفاقية 
امللل�للسللرتك داخلللل الدولة  اإىل زيللللادة ال�للسللتللثللمللار الللعللقللاري 
و�سكنية  �سياحية  م�ساريع  اإن�ساء  على  والعمل  وخارجها 
“يا�ض  م�سروع  و�سيكون   ، وخارجها  الإملللارات  يف  جديدة 

باي” الللوجللهللة الللبللحللريللة احللليللويللة اجللللديلللدة يف اإمللللارة 
اأبوظبي اأحد امل�ساريع التي �سيتم تنفيذها بني ال�سركتني 
اآخر  مناق�سة  الجتماع  خللال  ومت  العاجل.  القريب  يف 
امل�ستجدات املتعلقة يف القطاع العقاري الذي ي�سهد منواً 
وبحث الطرفان  وا�سحاً يف الإمارات خال عام 2021. 
والعمل  اخلللربات  وتللبللادل  امل�سرتك  التعاون  تعزيز  �سبل 
يف  و�سكنية  عقارية  تنموية  م�ساريع  واإدارة  تنفيذ  على 
 CSCEC الدولة وخارجها . اجلدير بالذكر باأن �سركة 
ال�سينية”،  احلكومية  البناء  »�سركة   Middle East
ال�سينية، وتعمل  بناء �سينية مملوكة للدولة  هي �سركة 
ال�سخمة  الإن�سائية  امل�ساريع  و  التحتية  البنية  يف جمال 
و�سناعة  املعمارية  والهند�سة  لها،  والإدارة  والتخطيط 

مواد البناء العقارية والبنية التحتية احل�سري.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
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•• اأ�سامة عبد املق�سود

ومتابعيه  قرائه  على  �سام  اأحمد  الكاتب  طل 
“ �للسلليللاطللني الإن�ض”  بللعللنللوان  بلللروايلللة جللديللدة 
القطع  مللن  �سفحة   155 يف  الأول،  بجزئها 
املتو�سطة، عن دار همزة و�سل للن�سر والتوزيع، 
الأرباب”  “خادمة  الأخللرية  روايته  بعد  وذلللك 
التى جاءت يف جزئني، وكاأنه اتخذ لنف�سه مكانة 
اأهللتللمللوا ب�سل�سلة الأجللللزاء  الللذيللن  الللكللتللاب  بللني 
لأعمالهم، وهذا الإنتاج الأدبي يلجاأ له الكاتب 
العمل قد ت�سعب ويخ�سى على  اأن  عندما يجد 
اآخر  وراأي  جهة  من  هللذا  الت�ستت،  من  الللقللارئ 
لعدد  ويللحللتللاج  كللثللرية  الأحلللللداث  اأن  اإىل  يتجه 
اقتنائها  الللقللارئ  على  ي�سعب  كثرية  �سفحات 
بهذا الكم الهائل من الورق، خا�سة واأن الرواية 
حول  دقلليللقللة  تفا�سيل  اإىل  حتللتللاج  تكوينها  يف 
يبدع  كما  �سامًا  ر�سماً  ور�سمها  ال�سخ�سيات 

اأحمد �سام مع �سخ�سيات رواياته.
التى  الللروايللات  مللن  الإن�ض”  “�سياطني  روايلللة 

حتللاكللي ق�سايا الللعلل�للسللر، وقلللد وفلللق الللكللاتللب يف 
املطلق  يف  ال�سياطني  اأن  حلليللث  ال�للسللم  اخللتلليللار 
قدمت  وقلللد  والإنللل�لللض،  اجللللن  مبهامها  يت�سف 
�سياطني الإن�ض يف القراآن الكرمي على �سياطني 
اجلللن، يف الآيللة 112 من �سورة الأنللعللام، وهذا 
خلطورة الإن�ض يف التدبري والتخطيط ال�سيئ 
عقيدة  اأو  علللرف  اإىل  الللنللظللر  دون  الأخللللر  نللحللو 
املقارنة  مقام  هنا  ولي�ض  ديللنللي،  ووازع  رادع  اأو 
بلليللنللهللمللا، واإمنللللا اأ�للسللري حللل�للسللن الخللتلليللار الذي 
يو�سح م�سار الرواية والهدف من كتابتها، ففي 
احلقيقة اأن ال�ساحة الأدبية يف احتياج ملثل هذه 
خطر  ناقو�ض  تعترب  والللتللى  الهادفة  الللروايللات 

يدق للفت نظر متخذي القرار.
ال�سخو�ض  ا�سماء  �للسللام  اأحللمللد  الكاتب  اخللتللار 
ال�سخ�سية  فائقة وحرفية، حيث جاءت  بعناية 
وهو  “العاكف”  بللا�للسللم  اللللروايلللة  يف  املللحللوريللة 
املحجوب اأو املبهم الذي يعمل يف اخلفاء طوال 
وعندما  هيئته،  بغري  فيكون  ظهر  واإذا  الوقت، 
اأخلللتلللار اللل�للسللمللري احللللي يف اللللروايلللة كلللان الأبن 

“عماد” وهذا ال�سم ياأتي من املوروث الثقايف 
�سمنياً  مرتبط  عماد  فلفظ  العربية،  ل�سعوبنا 
الللركلليللزة التى  اأي  اللللديلللن  اللل�للسللاة عللمللاد  ملللع 
للله وظيفة  واخللتللار  دائللمللاً،  احلللق  عليها  ي�ستند 
طبيب من املهن الأكرث �سيوعاً ملفهوم الرحمة 
اأمر  املهن يعترب  اأن النحراف يف  على  وتاأكيداً 
يف  ال�سبابية  وال�سخ�سية  ظللاهللرة،  ولي�ض  �ساذ 
الأحداث  يف  لأنها  “ا�سراء”  بللللللل  لقبها  الرواية 
متثل الليل الذي ينتظر بزوخ ال�سم�ض وانت�سار 
من  م�ستوحى  فا�سمها  الللظللام،  على  اللل�للسللوء 
ال�سري ليًا ، ووفق الكاتب يف اختياره لينطبق 
على ال�سخ�سية متاماً، والأخ الأ�سغر الذي مل 
يحظى باأي ق�سط منا�سب من التعليم ليكون اأداة 
“طلعت”  الأبللن  العاكف، ولقب هذا  اأدوات  من 
لأن معناه بب�ساطة بداية كل �سئ ومن �سفاته 
ما  وهللذا  خدمتهما  يف  والتفاين  بوالديه  الللرب 
يرمي اإليه الكاتب اأحمد �سام وما يكت�سفه يف 
واأهتم  الإن�ض”،  “ �سياطني  روايته  �سخ�سيات 
ليكون  �للسلليللطللان،   الأم وزوجلللللة  ا�للسللم  بللاخللتلليللار 

عامل  يف  يجعلها  اأن  الإبلللللداع  وملللن  “جميلة” 
ا�سارة لعدم  واأنها فارقت احلياة وكاأنها  املا�سي 

وجود اجلمال يف حياة هوؤلء ال�سياطني.
وانفعالته  اللللكلللاتلللب  روح  تلللهللليلللم  مللللا  غلللاللللبلللا 
الرواية، وي�سع بع�ض  اأحداث  ال�سخ�سية حول 
ال�سخ�سيات  اأحلللد  للل�للسللان  علللللى  اآرائلللهلللم  الللكللتللاب 
اإن�سان  اأنللله  بحكم  املللوؤلللف  داخلللللي عند  كلل�للسللراع 
يللنللفللعللل ملللع احلللللدث حللتللى ولللللو هلللو ملللن كتبه، 
القارئ  �سيكت�سف  الإن�ض”  “�سياطني  فللروايللة 
مللن خال  ال�سخ�سيات  بللني  دور  للله  املللوؤلللف  اأن 
ردود الأفعال وبحكم ال�سراع النف�سي لتو�سيل 
بني  تو�سيلها  الكاتب  يود  التى  والقيم  املبادئ 
ال�سطور، وحتمية روؤيته ال�سخ�سية، ويف بع�ض 
املواقف �سيق�سوا خال احلوار على ال�سخ�سية 
التى متثله ويعذبها ويجعلها احياناً م�سطربة 
ورمبللللا عللزلللهللا علللن احلللللدث متللامللا كال�سمري 

الغائب. 
احلوار  على  وركللز  باملفردات  �سام  اأحمد  اهتم 
عن  التعبري  للكلمة  وتللرك  الو�سف،  من  اأكللرث 

الزمان  والظروف مبا فيها  والإح�سا�ض  امل�سهد 
الكاتب  اأ�سلوب  اأن  �سيكت�سف  فالقارئ  واملللكللان، 
يلللاأخلللذه اإىل علللامل اخلللليلللال ملللن خلللال احللللوار 
وي�سرك القارئ يف تكملة ال�سورة ح�سب خياله 
اأ و يتابع فيلم  وكللاأن القارئ جزء من احلكاية، 
تللللدور اأحلللداثللله علللللى �للسللا�للسللة كلللبلللرية، واأحلللللداث 
الأ�سخا�ض،  بني  و�سهولة  بي�سر  تتنقل  الرواية 
ومللن علللادة اأحللمللد �للسللام اأنللله يف بللدايللة رواياته 
الناحية  مللن  ال�سخ�سيات  و�للسللف  يف  ي�ستطرد 
يعترب  وهللذا  لها،  النف�سي  وامل�سمون  ال�سكلية 
مللن الللفللن الإبلللداعلللي اللللذي يللجلليللده مللن خال 
جزء  تخللها  التى  وال�سهلة  الب�سيطة  املفردات 
امل�سهد  على  احلللوار  فر�سه  الللذي  العامية  من 

العام.
باأعمال  يقوم  “العاكف”  اأن  القارئ  �سيكت�سف 
بها،  للقيام  �سخ�ض  لأي  ي�سندها  اأن  يجب  كان 
ال�سيطنة  باب  بها من  يقوم  الكاتب جعله  لكن 
واأن ال�سيطان يقوم بعمله ويبدع فيه رمبا لعدم 
ثقته باأحد اأو ل�سرف الإ�سراف وروؤية ال�سحية 

الللروايللة يف جزئها الأول  يللديلله،  وهللي تقع بللني 
جاءت م�سوقة وعامل املفاجاأة كان وا�سحاً جداً 
فيها، واأ�سلوبها �سل�ض ومفرداتها ب�سيطة ت�ساعد 

القارئ على ال�ستمرار يف القراءة با�ستمتاع . 

يف  الراحة  �ساطئ  على  النبطي  ال�سعر  قللوايف  ر�ست 
عا�سمة الإبداع اأبوظبي يف الأم�سية املبا�سرة الرابعة 
الذي  العا�سر،  مبو�سمه  املليون  �ساعر  برنامج  من 
الثقافية  والللربامللج  املهرجانات  اإدارة  جلنة  تنظمه 
قناتي  اأبوظبي، وبثت جمرياتها عرب  والرتاثية يف 

بينونة والإمارات.
رئي�ض  نائب  املزروعي  �سيف  عي�سى  الأم�سية  ح�سر 
جلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية 
اإدارة  مللديللر  القبي�سي  بطي  وعللبللداهلل  اأبللوظللبللي،  يف 
اللجنة  واأعلل�للسللاء  باللجنة،  والتلل�للسللال  الللفللعللاللليللات 

املريخي  تركي  املليون  �ساعر  لربنامج  ال�ست�سارية 
و�سائل  عللدد من ممثلي  اإىل جانب  ال�سفوق،  وبللدر 
النبطي.وقدم  ال�سعر  وع�ساق  وال�سحافة  الإعلللام 
ليلة  كللبللرية يف  مناف�سة  اللل�للسللابللقللة  الأملل�للسلليللة  جنلللوم 
مكان،  كللل  يف  ال�سعر  ع�ساق  قلللللوب  لم�ست  متاألقة 
“هادي مانع  تللاأهلليللل  الللتللحللكلليللم  قللللرار جلللنللة  وكللللان 
ال�سور”  برج�ض  و”في�سل  ال�سعودية  من  اليامي” 
من الكويت، للمرحلة الثانية من املناف�سة، فيما كان 
اأربعة �سعراء بانتظار ت�سويت امل�ساهدين على مدار 

الأ�سبوع املا�سي.

اأعلللللللن مقدمي  ومللللع انلللطلللاقلللة احللللللقللة اللللرابلللعلللة 
الربنامج ح�سني العامري وندى ال�سيباين عن تاأهل 
بت�سويت  العنزي  �سمقل  حامد  ال�سعودي  ال�ساعر 
امل�ساهدين بنتيجة 69 يف املائة لين�سم اإىل زمائه 

املتاأهلني للمرحلة القادمة.
وقدم �سعراء الأم�سية الرابعة ق�سائد �سعرية مميزة 
الربنامج  حتكيم  جلنة  اأع�ساء  اأمللام  فيها  تناف�سوا 
املكونة من �سلطان العميمي مدير اأكادميية ال�سعر، 
واأبهروا  احللل�للسللن،  غلل�للسللان  الللدكللتللور  ال�سعيد،  حللمللد 
بق�سائدهم جمهور ال�سعر النبطي يف م�سرح �ساطئ 

كبري  وتفاعل  ال�سا�سات،  خلف  وامل�ساهدين  الراحة 
عرب  مبا�سر  ب�سكل  ن�سرها  يتم  التي  الق�سائد  مللع 
مللنلل�للسللات الللتللوا�للسللل الجللتللمللاعللي لللربنللامللج �ساعر 
املليون.وت�سمنت الأم�سية الرابعة من برنامج �ساعر 
الأم�سية،  جنوم  بطولة  من  م�سورا  تقريرا  املليون 
متثيًا وتعليقاً، وذلك �سمن �سل�سلة تقارير يقدمها 
الربنامج وحتمل عنوان “ق�سة الإمارات يف خم�سني 
ت�سهده  الللذي  التطور  التقرير  ا�ستعر�ض  اإذ  عام”، 
دولة الإمارات يف اجلوانب املختلفة منها القت�سادية 
“اآلء  ال�ساعران  وغريها.وتاأهل  والتقنية  والطبية 

 50 47 درجللة مللن  بللل  مللن الأردن  اأحمرو”  حممد 
 46 بللل  ال�سعودية  مللن  املطريي”  اجللل�للض  و”اأحمد 
فر�سة  بقيت  فيما  الللتللحللكلليللم،  جلللنللة  بللقللرار  درجلللة 
بت�سويت  للتاأهل  �سعراء  اأربع  �ساعر واحد من  اأمام 
نا�سر  هم:  وال�سعراء  اأ�سبوع  مللدار  على  امل�ساهدين 
 45 على  ح�سل  واللللذي  الكويت  مللن  العنزي  �ستار 
44 درجة  �سلطنة عمان  الزرعي من  درجللة ورا�سد 
و�سويلم اخلرا�ض العتيبي من ال�سعودية 44 درجة 
ال�سعودية  الللقللحللطللاين مللن  اأبلللوديلللة  الللهللادي  وعللبللد 
الت�سويت  ال�سعر  ع�ساق  ي�ستطيع  حيث  درجللة   44

بربنامج  اخلللا�للض  التطبيق  طللريللق  عللن  ل�ساعرهم 
�ساعر املليون اأو موقعه الإلكرتوين.

وَيُبث برنامج �ساعر املليون تفا�سيل احللقة املبا�سرة 
الللرابللعللة واحللللللقللات اللل�للسللابللقللة ملللن بللرنللامللج �ساعر 
youtube./ اليوتيوب  على  قناته  عرب  املليون، 
الذكي  والتطبيق   ،/com/ Millionspoet
الجتماعي  التوا�سل  الإلكرتوين ومن�سات  واملوقع 
النبطي  ال�سعر  لع�ساق  يتيح  وكللذلللك  للللللربنللامللج، 
للحلقات كل ثاثاء يف متام  املبا�سر  البث  م�ساهدة 

ال�ساعة التا�سعة والن�سف م�ساًء بتوقيت الإمارات.

�شاعر املليون .. قوايف ال�شعر النبطي
 تر�شوا على �شاطئ الراحة يف اأبوظبي

•• ال�سارقة-الفجر:

�سمن  اليافعني  لكتب  الإملللاراتلللي  “املجل�ض  قللدم 
“كان ياما كان” 550 كتاباً يف خمتلف  مبادرته 
يف  الكبري”  الللقلللللب  “مكتبة  لللل  والللعلللللوم  امللللعلللارف 
مريجيب  مبللنللطللقللة  الأردين  الإمللللاراتللللي  املللخلليللم 
اأن�ساأتها  التي  نوعها  مللن  الأوىل  املكتبة  الللفللهللود، 
اللل�للسلليللخللة بللللدور بللنللت �للسلللللطللان الللقللا�للسللمللي، رئي�سة 
والرئي�سة  املوؤ�س�سة  للنا�سرين،  اللللدويل  الحتلللاد 
اليافعني،  لكتب  الإملللاراتلللي  للمجل�ض  الللفللخللريللة 

بيئة  توفري  يف  امل�ساهمة  بهدف   2014 العام  يف 
تدعم ن�ساأة �سليمة لاأطفال الاجئني عن طريق 
الللقللراءة. جللاء ذلللك خللال زيلللارة نظمتها مبادرة 

“كان ياما كان”
اإىل  اليافعني  الإمللاراتللي لكتب  املجل�ض   لوفد من 
جهودها  املبادرة  ت�ستكمل  حيث  الأردن،  يف  املكتبة 
يف جمع الكتب من املجتمع املحلي وتوزيعها على 
الأطللفللال واللليللافللعللني يف املللنللاطللق الللتللي تللعللاين من 
الأزملللللات حلللول الللعللامل.والللتللقللى الللوفللد عللللدداً من 
وناق�ض  الكبري”  القلب  “مكتبة  على  القائمني 

اجلانبان �سبل التعاون امل�سرتك، وامل�ساريع وور�ض 
العمل التي ميكن العمل عليها للم�ساهمة بتحقيق 
الأطفال  مللن  واٍع  جلليللل  اإنلل�للسللاء  يف  املكتبة  ر�للسللالللة 
الاجئني، وخلق بيئة معرفّية تعزز تنمية مناطق 
الفئة  اإيواء الاجئني، وتر�سخ ركائز تطوير تلك 
التي توليها مبادرة “كان ياما كان” كامل عنايتها 

لتكون عن�سر بناء ورقي يف جمتمعاتها. 
وقالت مروة العقروبي، رئي�ض جمل�ض اإدارة املجل�ض 
واحداً  املعرفة  “متثل  اليافعني:  لكتب  الإماراتي 
املجتمعات  اإليها  حتتاج  التي  التنمية  عنا�سر  من 

اخل�سو�ض،  وجه  على  الاجئني  وجمتمع  عامة، 
فهي ال�سامن الذي يكفل اإيجاد بيئة �سحية ينعم 
العلوم  حت�سيل  يف  بحقوقه  الاجئ  الطفل  فيها 
ينادي  التي  اأبللرز احلقوق  التي تعد من  واملعارف، 
بها املجتمع الدويل لاأطفال، ويحر�ض )املجل�ض 
الإماراتي لكتب اليافعني( من خال مبادرة )كان 
اإمداد  يف  بلللارزاً  م�ساهماً  يظل  اأن  على  كللان(  ياما 
التعليمية  الللبلليللئللة  يللعللزز  الللاجللئللني مبللا  جمللتللمللع 
عرب  التحديات  جتللاوز  على  وي�ساعدهم  لاأطفال 

القراءة والأفق الذي تفتحه الكتب”.

املللنللطلللللق فاإن  “من هلللذا  الللعللقللروبللي:  واأ�لللسلللافلللت   
املعرفة  اأدوات  اأهللللم  اإيلل�للسللال  اإىل  ي�سعى  املللجللللل�للض 
واإتللاحللتللهللا لللاأطللفللال الللذيللن اأجلللاأتللهللم الظروف 
القا�سية يف بادهم اإىل خميمات اللجوء، والتعاون 
الفئة  تلك  اإيلللاء  على  التي حتر�ض  اجلللهللات  مللع 

كامل العناية والرعاية؛
 حيث تعد )مكتبة القلب الكبري( من اأبرز املبادرات 
اأهلللدافلللنلللا مللعللهللا لتحقيق  اللللراقللليلللة الللتللي تللاقللت 
غاية �سامية تتمثل يف مد يد العون لإنللارة عقول 
باأف�سل  املكتبة  تزويد  خال  من  الأطفال  اأولئك 

العمرية  الللفللئللات  مللع  تتنا�سب  الللتللي  الإ�لللسلللدارات 
لاأطفال الاجئني يف املخيم الإماراتي الأردين”. 
اليافعني”  لكتب  الإملللاراتلللي  “املجل�ض  ويحر�ض 
العامل  رغللم ظللروف مواجهة  الللزيللارات  تلك  على 

لوباء كوفيد 19،
الأطفال  تدعم  التي  ال�سراكات  اإر�للسللاء  اإىل  �سعياً   
واليافعني مبا يحقق لهم اأمًا يف م�ستقبل مزدهر 
قائم على العلم، من خال عدد من املبادرات التي 
يعمل عليها يف الأماكن التي تعاين �سحاً يف و�سول 

اأدوات املعرفة اإىل �سكانها. 

يف اإطار مبادرة )كان ياما كان( لدعم املناطق التي تعاين من االأزمات حول العامل

املجل�ض الإماراتي لكتب اليافعني يزّود مكتبة القلب الكبري بـ550 كتابًا

روؤية نقدية 

رواية �شياطني الإن�ض حتاكي ق�شايا الع�شر وتدق ناقو�ض اخلطر 



فــن عــربـــي

35

التجارب اجلماعية تعزز من فر�س النجاح وي�صيف يل كثرًيا

هنادي مهنا: ل اأفكر حالًيا 
فى البطولة املطلقة

املقبلة،  الفرتة  خال  جديد  �سينمائي  فيلم  حت�سريات  لبدء  جال  رامللز  الفنان  ي�ستعد 
ال�سيناريوهات  عللدد من  حالًيا  يدر�ض  جللال  رامللز  اإن  رامللز  وقللال م�سدر مقرب من 

اأن  املقرر  ومن  املقبل،  ال�سيف  مو�سم  ال�سينما خال  �سا�سة  على  منها  اأي  لتقدمي 
ينتمي الفيلم اإىل طابع كوميديا الفانتازيا.

على  الرم�ساين  برناجمه  عمل  وفريق  ا�ستقر  جللال  رامللز  اإن  امل�سدر  وقللال 
على  املقبل  رم�سان  �سهر  خللال  عر�سه  املقرر  للربنامج  اجلديدة  الفكرة 

اأن الفكرة �ستكون جديدة وخمتلفة، ومن  mbc.واأ�ساف امل�سدر  �سا�سة 
اأحد  املقبل يف  اأن يبداأ رامز ت�سوير الربنامج نهاية �سهر يناير  املقرر 

الدول العربية.وي�ست�سيف رامز جال، خال برناجمه الرم�ساين، 
عدًدا من جنوم الفن والريا�سة والغناء. 

وقدم رامز جال يف مو�سم راأ�ض ال�سنة املا�سي فيلم "اأحمد نوتردام"، 
املريغني  وحمدي  فللوؤاد،  وبيومي  عللادل،  غللادة  البطولة  و�ساركه 
وعدد اآخر من الفنانني، وهو من تاأليف لوؤي ال�سيد، ومن اإخراج 
 19،393،265 بلغت  اإيلللرادات  الفيلم  كرمي.وحقق  حممود 

جنيه خال 13 اأ�سبوًعا منذ طرحه بدور العر�ض ال�سينمائي.
والفيلم تدور اأحداثه حول حدوث جمموعة من جرائم القتل 
تقوم  اأن  ال�سرطة  حتللاول  جمهول،  �سخ�ض  من  والختطاف 
بالبحث عنه، وعندما يكت�سف �سحفي يف بداية حياته تاأثر 
القاتل ب�سخ�سية )اأحدب نوتردام( ال�سهرية، يحاول التنكر 
نوتردام(،  )اأحللمللد  ا�سم  عليه  ويطلق  ت�سبهه،  �سخ�سية  يف 
ويحاول جذب القاتل باأن قام بالتن�سيق مع اإحدى الفتيات 
على اختطافها كتمثيل، وينجح يف ذلك وتتواىل الأحداث.
 "vip" ومت عر�ض الفيلم ب�سكل ح�سري على من�سة �ساهد
التى ا�سرتت حقوق عر�ض الفيلم احل�سرية عقب رفعه من 

دور العر�ض امل�سرية.

اأعللللرب الللفللنللان اأحللمللد عللبللدالللعللزيللز، عللن �سعادته 
بردود الأفعال الإيجابية التي تلقاها حول دوره 
املو�سم  )اأو�سة و�سالة( �سمن حكايات  يف حكاية 

الثاين من م�سل�سل )ن�سيبي وق�سمتك(.  
جيدة  الللدراملليللة  حبكته  امل�سل�سل  اإن  واأ�لللسلللاف: 
جللللًدا وهلللو ملللا جللذبلله للللللعللمللل، ملللوؤكلللًدا اأن دراملللا 
ال�ساحة  اأثبتت تواجدها على  احللقات الق�سرية 
تقدمي  خللال  املا�سية من  الفرتة  خللال  الفنية 
املط  عن  بعيًدا  للجمهور  مكثفة  دراملليللة  جرعة 

والتطويل. 
حلقات  اأوىل   )ON( قللنللوات  �سبكة  وعللر�للسللت 
حكاية )اأو�سة و�سالة( ال�سبت املا�سي، يف الثامنة 
اأحمد  الفنان  احلكاية  بطولة  يف  و�سارك  م�ساًء، 

املطلقة  البطولة  اإىل  يعود  واللللذي  عبدالعزيز، 
مللن جللديللد بللعللد انللتللهللاء احلللكللايللة الللثللانلليللة با�سم 

)غرام بانتظام(.
م�سل�سل  من  و�سالة(  )اأو�سة  بطولة  يف  و�سارك 
)ن�سيبي وق�سمتك(، عدد من النجوم على راأ�سهم 
والفنان  املوؤلف  وكتبه  عبدالعزيز،  اأحمد  الفنان 
�سالو�سة،  اأنعام  مب�ساركة  يا�سني،  حممود  عمرو 
ور�سوان توفيق، و�ساهي�ستا �سعد، وحممد عزمي، 

واإخراج ع�سام ن�سار.
حكاية  خال  من  بللداأت  امل�سل�سل  حكايات  وكانت 
)النظارة البي�سا( والتي قدمت من بطولة اأمري 
عللزمللي، كللارولللني عللزمللي، اأحللمللد �للسلليللام، واأحمد 
النربواى،  ب�سنت  �سريع،  اأبللو  وم�سطفى  حللاوة 

و�سماء اإبراهيم واإخراج ع�سام ن�سار.
بانتظام(  )غرام  با�سم  الثانية  احلكاية  وُعر�ست 
رحمة  فيها  و�سارك  �سامة،  �سريف  بطولة  من 
حلل�للسللن، نللانلل�للسللي �للسللاح، حمللمللد لللطللفللي �ساهني، 
لوؤي عمران، مها �سامة، حممد مرزبان واإخراج 

رامى رزق اهلل.
وق�سمتك(  )ن�سيبى  م�سل�سل  من  الرابع  اجلللزء 
يقدم بطولت للرجال بخاف الأجزاء ال�سابقة 
والتي كانت تقدم بطولت ن�سائية بحتة، وقدمت 
التي  البي�سا(  )الللنللظللارة  فللكللرة  الأوىل  احلكاية 
اعتمدت على تقدمي انعزال ال�سخ�ض عن العامل 
املللحلليللط وحمللاولللتلله الللتللغلللللب علللللى تلللللك العزلة 

بالتفوق العلمي. 

اأن تخطف االأنظار  ا�صتطاعت الفنانة والنجمة ال�صابة هنادى مهنا 
اإليها من خالل العديد من االأعمال الفنية املتنوعة، �صواء فى 
الدراما، وحققت خالل الفرتة االأخرية جناًحا  اأو  ال�صينما 

الفًتا وموؤثًرا مع اجلمهور امل�صرى والعربى، خا�صة فى الدراما التليفزيونية، 
وجنحت فى جذب املخرجني واملنتجني ب�صبب �صعبيتها الكبرية التى حققتها 

فى �صنوات قليلة.
للحديث عن اأحدث اأعمالها الدرامية حكاية )بدون �صمان( من م�صل�صل 

)اإال اأنا( كان معها هذا احلوار:

رامز جالل بني 
فيلم �شينمائي 

جديد وا�شتعدادات 
برناجمه الرم�شاين

اأحمد عبدالعزيز: �شعيد بردود 
الأفعال حول حكاية )اأو�شة و�شالة(

اأعمالك حكاية )بدون �سمان( من  اأحدث  • تاألقِت فى 
م�سل�سل )اإل اأنا(.. ما ال�سر؟

- بللالللفللعللل، و�للسلللللنللى الللكللثللري ملللن ر�للسللائللل الإ�لللسلللادة 
واللللدعلللم، وتللوا�للسلللللت مللعللى فللتلليللات ملللررن بظروف 
احلكاية.  بطلة  بها  مللرت  التى  للظروف  م�سابهة 
�سر التفوق يبداأ من وجود �سيناريو قوى ل يهمل 
بحرفية  م�سهد  كل  ير�سم  بحيث  تفا�سيل،  اأى 
�للسللديللدة تلل�للسللاعللدك علللللى النللللدمللللاج ملللع العمل 
الذى  الكبري  اجلهد  اإىل  اإ�سافة  وال�سخ�سيات، 
لت�ساعدنى  كامل  اأحمد  يا�سمني  املخرجة  بذلته 

فى تقم�ض ال�سخ�سية.
مرمي؟ �سخ�سية  جناح  �سبب  ما  راأيك  • فى 

- النجاح كان متوقًعا، لأن العمل واقعى اإىل اأق�سى 
و�سبب  دى،  الأفلللعلللال  بللللردود  �سعيدة  واأنللللا  درجللللة، 
النجاح الأول هو توفيق اهلل واإتقان املخرجة وكل 

طاقم التمثيل اأمام الكامريا وخلفها.
�سديًدا  تللركلليللًزا  منك  تطلب  اللللذى  امل�سهد  مللا   •

واأرهقك فى ت�سويره؟
م�سهًد  كللان  والأم.  الأب  فيه  اأقللابللل  اللللذى  امل�سهد   -
�للسللعللًبللا جللللًدا واحلللمللد هلل جنللحللت فللى تللاأديللتلله. هناك 
ال�سعبة  امل�ساهد  اأداء  قبل  بها  اأ�ستعني  معينة  طقو�ض 

مثل ال�ستماع اإىل مو�سيقى حمببة.
فاتن  الفنانة  ت�سبهني  اأنك  يرى  بدير  اأحمد  • الفنان 

حمامة.. ما تعليقك؟
اأنللا اأحبه جللًدا، هو اأب حنني ودملله خفيف وملتزم ورجل   -
جميل، وفى كوالي�ض العمل كنت اأعتربه والدى، وبالفعل قال 
ىل فى اأحد امل�ساهد: )هنادى اأنت فاتن حمامة جيلك(، وهذه 

�سهادة غالية من فنان عماق.
مهنا  هللنللادى  و�سخ�سية  )ملللرمي(  بللني  ت�سابه  هللنللاك  هللل   •

احلقيقية؟
- ت�سبهنى فى بع�ض الأ�سياء، كل اخلافات التى كانت حتدث بني 
هى  واأ�سحابنا،  قرايبنا  و�سط  وموجودة  معروفة  و�سريف  مرمي 

اأ�سياء معتادة فى احلياة احلقيقية.
�سمان(؟ )بدون  حكاية  من  مكا�سبك  • ما 

- )عرفت يعنى اإيه م�سئولية عمل كامل(.
تفاعل مع  امل�سل�سل.. وكيف  اأفعال جمهورك على دورك فى  ردود  • ما 

الثنائى ك�سك واإ�سام جمال؟
اأ�للسللعللى حلل  عللاقللات  خللبللرية  اإىل  مللن ممثلة  بالن�سبة ىل حتللولللت   -
من  كبري  عللدد  مللن  الر�سائل  علّى  انهالت  اأن  بعد  النا�ض،  م�سكات 

بها بطلة  التى مرت  لتلك  مل�سكات م�سابهة  تعر�سن  الاتى  الفتيات 
ا�ستفزاز اجلمهور جًدا،  الثنائى ك�سك وجمال فا�ستطاعا  اأما عن  العمل. 

وهو جناح بالطبع يح�سب لهما.
حلقة؟  30 وعمل  حلقات   10 عمل  فى  امل�ساركة  بني  الفرق  • ما 

- ل يوجد فارق كبري بني العملني، الأهم اأن تتوافر عنا�سر النجاح، لكن ب�سكل 
عام امل�سل�سل الل10 حلقات يتميز بتكثيف الأحداث ب�سكل اأكرب.

اجلماعية؟ البطولت  فى  راأيك  • وما 
ممثلني  مع  امل�ساركة  لك  ت�سنى  اإذا  خا�سة  جللًدا،  اجلماعية  التجارب  اأف�سل  اأنللا   -
اأفكر  اأننى ل  موهوبني، فهذا يعزز من فر�ض النجاح وي�سيف لك كثرًيا، واأعتقد 
حالًيا فى البطولة املطلقة، لأننى اأحاول ال�ستفادة من جتارب ممثلني من جيلى 

ت�سرعوا وبحثوا عن البطولة املطلقة ومل يحققوا النجاح املن�سود. 
هاجر  الفنانة  وبني  بينك  م�ساركة  كانت  احلكاية  بطولة  اإن  نقول  اأن  • ن�ستطيع 

اأحمد.. ما تقييمك لتجربة التعاون معها؟
على  بالفرجة  وا�ستمتعت  جمتهدة،  فنانة  وهللى  وناجحة،  جيدة  جتربة  كانت   -

امل�ساهد التى جمعتها مع الفنان اأحمد ك�سك.
لل�سينما؟ القريبة  خططك  • وما 

- اأنهيت ت�سوير فيلم )ليلة العيد( مع املخرج �سامح عبدالعزيز، ي�سارك فى بطولته 
و�سيد رجب  بدر  وريهام عبدالغفور وعبري �سربى وجناء  اأيللوب  و�سميحة  ي�سرا 
ور�سدى  وعارفة عبدالر�سول  ال�سيد  ومايان  واأحمد خالد �سالح  وحممود حافظ 

ال�سامى ونهى �سالح، ومن تاأليف اأحمد عبداهلل.
النيل(؟ )متا�سيح  فيلم  عن  • وماذا 

خفيف  كوميدى  فيلم  لأنللله  العيد،  ليلة  عللن  متللاًمللا  خمتلف  النيل(  )متا�سيح   -
ا، وي�سارك فى بطولته  وكوالي�سه كلها �سحك، وهو من اإخراج �سامح عبدالعزيز اأي�سً
م�سطفى خاطر وحمدى املريغنى وخالد ال�ساوى وكرمي عفيفى وويزو وبيومى 
فوؤاد وحممد ثروت وحممد جمعة و�سليمان عيد و�سامية الطرابل�سى وبدرية طلبة 

و�سريف ح�سنى و�سيفة ال�سرف �سوزان جنم الدين، من تاأليف لوؤى ال�سيد.
ثانوى(؟ )بنات  فيلم  من  ثاٍن  جزء  تقدمي  ننتظر  • هل 

- اأمتنى ذلك، اأنا على ا�ستعداد للم�ساركة فى هذا العمل، لكن ل اأعرف اإذا كان 
هناك نية لذلك اأم ل.
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اأربع عالمات لتجلط الدم يجب األ تتجاهلها على الإطالق
الرغم  اإ�ساح تلف الأوعية الدموية. وعلى  الدم ملحاولة  تت�سكل جلطات 
ل  عندما  خللطللريا  يللكللون  قللد  اأنللله  اإل  طبيعيا،  اأملللرا  يعد  التجلط  اأن  مللن 
اإىل  تنتقل  اأن  ميكن  اجللطات،  ت�سكل  ومبجرد  نف�سه.  تلقاء  من  يتا�سى 
اأجزاء اأخرى من اجل�سم، مما ي�سبب ال�سرر. وهناك العديد من عامات 
اأن  ميكن  حيث  اكت�سافها،  املهم  من  والتي  الدموية،  اجللطات  واأعللرا�للض 
هذا  يكون  قللد   .)DVT( العميقة  الأوردة  جتلط  الللدم  جلطات  ت�سبب 

خطريا بحيث يحتاج املري�ض اإىل عناية طبية �سريعة.
اأن  وميكن  الدماغية.  بال�سكتات  الدماغ  يف  ال�سريانية  اجللطات  وت�سمى 
نوبات  حلللدوث  اإىل  يلللوؤدي  مللا  القلب،  �سرايني  يف  اأي�سا  اجللطات  تت�سكل 

قلبية.
ويقول موقع Stop the Clot ال�سحي، اإن هناك عدة اأعرا�ض جللطة 

دموية يف ال�ساق اأو الذراع.
وت�سمل هذه الأعرا�ض:

- التورم
- الأمل اأو امل�س�ض )اأمل اأو عدم راحة يف منطقة ما من اجل�سم( غري الناجم 

عن الإ�سابة
- اجللد الدافئ عند مل�سه

- احمرار اأو تغري لون اجللد
وي�سرح موقع Stop the Clot ال�سحي: "اإذا متكنت من التعرف على 
اأحد  اأو  اأو حياة �سديق  اإنقاذ حياتك  العامات والأعرا�ض، فيمكنك  هذه 
اأفراد العائلة. واإذا كانت لديك هذه العامات اأو الأعرا�ض، فاأبلغ طبيبك 

يف اأ�سرع وقت ممكن".
وك�سف موقع WebMD ال�سحي: "اإذا قامت اجللطة ب�سد الأوردة يف 

الذراعني اأو ال�ساقني، فقد تبدو زرقاء اأو حمراء".
وي�سيف املوقع ال�سحي: "قد يتغري لون الب�سرة اأي�سا ب�سبب الأ�سرار التي 
حلقت بالأوعية الدموية بعد ذلك. والن�سمام الرئوي يف الرئة ميكن اأن 

يجعل الب�سرة �ساحبة ومزرقة ورطبة".
اأي�سا عللدة عللامللات على وجللود جلطة دمللويللة يف احلللديللث، وفقا  وهللنللاك 
اأو  "م�سكلة يف التحدث  جلمعية القلب الأمريكية، وت�سمل هذه العامات 

فهم الكام، ما ي�سري اإىل احتمال حدوث �سكتة دماغية".
بجلطة  لاإ�سابة  اأكللرب  خلطر  الأ�سخا�ض  بع�ض  اخلطر  عوامل  �ض  وُتعِرّ
ال�سن،  النا�ض يف  �سيوعا مع تقدم  اأكرث  الدم  دموية، حيث ت�سبح جلطات 
اأن يكون  ذلللك، ميكن  65. وعللاوة على  �سن  فللوق  خا�سة عندما يكونون 
ال�سخ�ض اأكرث عر�سة للخطر اإذا كان لديه تاريخ عائلي من جلطات الدم.

ويف بع�ض الأحيان، ميكن اأن حتدث جلطة دموية يف الوريد دون وجود عامل 
العميقة  الأوردة  بجلطات  الإ�سابة  تكون  اأن  وا�سح. وميكن  اأ�سا�سي  خطر 
ان�سداد رئللوي، وهذا يحدث عندما تتفكك  اإىل  تللوؤدي  خطرية للغاية وقد 

جلطات الدم يف الأوردة، وتنتقل عرب جمرى الدم وتعلق يف الرئتني.
اإىل عاج على  ويحتاج  للحياة  الرئوي مهددا  الن�سمام  يكون  اأن  وميكن 
العاج  فللاإن  العميقة،  الأوردة  بجلطات  الإ�سابة  ت�سخي�ض  مت  واإذا  الفور. 
الرئي�سي هو اأقرا�ض دواء م�ساد للتخرث، مثل الوارفارين وريفاروك�سابان. 

ومن املحتمل اأن يتناول املري�ض الأقرا�ض ملدة ثاثة اأ�سهر على الأقل.
واإذا كان املري�ض امراأة حاما اأو اأجنبت طفا منذ وقت ق�سري، ف�ستكون 
املخاطر اأكرب. وباملثل، اإذا كان املري�ض يعاين من حالة التهابية مثل مر�ض 
زيللادة خطر  اإىل  يللوؤدي ذلك  الروماتويدي، فقد  املفا�سل  التهاب  اأو  كرون 

الإ�سابة باجللطات.

؟ الهنغاريني  يتكلمها  التي  اللغة  • ماهي 
- املجرية 

؟ تريانيا  عا�صمتها  التي  البلدة  • ماهي 
 األبانيا 

؟ وليلة  ليلة  األف  ق�ص�س  ت�صم  ق�صة  • كم 
- 264ق�سة 

؟ االأزهر  جامعة  تاأ�ص�صت  • متى 
- يف القاهرة عام 970م

؟ االألب  جبال  يف  قمة  اأعلى  • ما 
- مون بان

الذهب. تراب  هو  الترب  اأن  و  الزبرجد  هو  ثان  اأ�سم  له  • الزمرد 
الواحدة. الثانية  يف  مرة   )32( حوايل  جناحها  تهز  • الذبابة 

وحدها. لها  املتوافر  املاء  لي�سبح  لها  املجاورة  النباتات  به  تقتل  �سماً  تفرز  النباتات  • بع�ض 
مرت. كيلو  ن�سف  بعد  على  الإن�سان  رائحة  ي�سم  • الفيل 

املر�ض. ب�سبب  تنتحر  لكنها  و  متوت  ل  • الن�سور 
. الذبابة  الع�سفور  هو  العامل  يف  ع�سفور  • اأ�سغر 
ثانية.  30 بلغ  العامل  يف  م�سرحية  وقت  • اأق�سر 

الذهب. مباء  تكتب  كانت  و  اجلاهلي  ال�سعر  يف  القدمية  الق�سائد  اأو  املعلقات  هي  • املذهبات 
الرنان. الأ�سفر  ا�سم  الذهب  على  يطلقون  كانوا  قدمياً  • العرب 
. ذهب  اإىل  الرتاب  يحول  باأنه  القدمي  التاريخ  يف  ا�ستهر  • قارن 

. بالقرياط  املا�ض  و  باجلرام  يوزن  • الذهب 
ال�سياحة. من  هو  لإ�سبانيا  دخل  م�سدر  • اأكرب 

فرن�سا. فوق  1918م،  عام  يف  كانت  طائرة  من  باملظلة  قفزة  • اأول 
1911م،  عام  يف  كانت  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  ال�ساحل  اإىل  ال�ساحل  من  طللريان  رحلة  اأول   •

وا�ستغرقت 49 يوم.
1907م. عام  يف  كانت  نيويورك  يف  اأجرة  �سيارة  • اول 

1850م. عام  يف  اخرتاعه  مت  • امل�سعد 

الفالح  احلامل
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فوائد الزبيب 

خال رحلة احلمل، تبحثني عن كل ما هو مفيد ل�سحتك و�سحة طفلك، 
بالتاأكيد التغذية اجليدة هي اأوىل خطواتك لتعزيز �سحة حملك، واليوم 
فللوائللد �سحية  لها  والللتللي  الللعللام،  املتوفرة طللول  الأطعمة  اأحللد  لللِك  نر�ّسح 
ال�سحية  الفوائد  اإىل  تعّرفك  التالية  ال�سطور  للحامل..  مده�سة، خا�سة 

للزبيب.
يحتوي الزبيب على ن�سبة عالية من الألياف، ما يحّد من اإ�سابة احلامل 

بالإم�ساك.
على  احلللامللل  ي�ساعد  مللا  احلللديللد،  مللن  عالية  ن�سبة  على  الزبيب  يحتوي 
 ،B فيتامينات  جمموعة  على  احتوائه  اإىل  بالإ�سافة  اللللدم،  فقر  جتّنب 

وعن�سر النحا�ض الذي يدخل يف تكوين خايا الدم احلمراء.
يحتوي الزبيب على جمموعة عنا�سر غذائية تعمل على تقوية عظام الأم، 

وبناء عظام اجلنني، وهي الكال�سيوم، البورون، والبوتا�سيوم.

كان هناك فاحا فقريا يق�سي يومه يعمل ويف امل�ساء يحلم.. مل يكن ميلك يف هذه الدنيا غري داره ال�سغرية 
ودجاجة تبي�ض..  جمع بي�سها يف �سلة �سغرية وو�سعها يف فرا�سه حتى لي�سل اليها الفار .

ويف احد اليام وبعد اأن تناول ع�ساءه جل�ض على فرا�سه ينظر للدجاجة التي تتحرك امامه يف الغرفة فقال: 
لقد جمعت لها الن ع�سر بي�سات وعندما ي�سبحن 21 �ساجعلها ترقد عليه فيفق�ض البي�ض 21 كتكوتا اتركها 
فتكرب  اكرث  كتاكيت  فيفق�ض  الخللر  ن�سفه  على  ترقد  واجعلها  ن�سفه  يف  اتاجر  كثريا  بي�سا  ت�سع  ثم  لتكرب 
ويزيد الدجاج وي�سبح عندي الكثري وابيع منها وا�سرتي عنزة وخروفا يتوالدا.. ورمبا ا�سرتيت بعد ذلك بقرة 
�سغرية لتلد يل ثورا ويكون الدجاج قد ا�سبح ع�سرات وع�سرات ويكون هناك عدة خراف وعنزات وقتها اذهب 
اىل الوايل واخطب ابنته لت�سبح زوجة يل ثم تلد يل ولدا ي�سبح هو ذراعي المين اربيه كما ا�ساء واتعارك معه 
لجعله رجا، وعندما تتدخل يف ذلك زوجتي ا�سرخ عليها وا�سربها وارف�سها هكذا بقدمي، واقول لها اذهبي 
يا ابنة التي�ض، ثم رف�ض برجله رف�سة قوية اطاح بها �سلة البي�ض من الفرا�ض فانك�سر كل البي�ض وذهبت كل 
احامه، وهذه اول كارثة، اما الكارثة الخرى فان الوايل كان مير بجوار بيت الفاح و�سمع حلمه كله فدخل 
على الفاح كالثور الهائج وام�سك به و�سربه �سربا مربحا ثم قال له: هذا لنك رف�ست ابنتي بقدمك ولنك 

�سبهتني بالتي�ض وثالثا لنك جتراأت وتزوجت من ابنتي لعنك اهلل.

راق�صون يوؤدون خالل حفل توزيع جوائز China Golden Rooster Nominee يف �صيامن مبقاطعة فوجيان ب�صرق ال�صني. ا ف ب

بللزيللادة خطر  احلللمللل  اأثللنللاء   D فيتامني  نق�ض  ارتللبللط 
الإ�للسللابللة بللا�للسللطللراب طلليللف الللتللوحللد يف الللنلل�للسللل بن�سبة 
%44 مقارنة بالأمهات الائي لديهن م�ستويات كافية 

من الفيتامني اأثناء احلمل.
واأجريت الدرا�سة بالتعاون مع باحثني من جامعة توركو 
يوؤثر  اأن  وميكن  بنيويورك.  كولومبيا  وجامعة  بفنلندا 
على  احلللمللل  Dاأثناء  لفيتامني  الأم  تللنللاول  انللخللفللا�للض 
تطور التوحد لدى الطفل اإىل جانب العوامل الوراثية، 
الللولدة، وم�ساعفات  الوالدين عند  و�سن  الأم،  وتدخني 

الولدة.

عوامل  الباحثون  اأخللذ  عندما  هللي  كما  النتيجة  وظلت 
وتاريخ  والللتللدخللني،  الأم،  عمر  مثل  العللتللبللار  يف  اأخلللرى 
احلمل  وعللمللر  املللخللدرات،  وتعاطي  النف�سية،  الأمللرا�للض 

وغريها.
اأندريه  الللربوفلليلل�للسللور  للللللدرا�للسللة،  الأول  امللللوؤللللف  ويللقللول 
مهمة  "النتائج  فنلندا:  يف  توركو  جامعة  من  �سوراندر 
الوقاية من نق�ض فيتامني  العامة حيث ميكن  لل�سحة 

ب�سهولة".  D
 D اأن نق�ض فيتامني  �سابقا  البحث  واأظهرت جمموعة 
فرط  با�سطراب  الإ�للسللابللة  خطر  بللزيللادة  اأيلل�للسللا  يرتبط 

احلركة ونق�ض النتباه يف الن�سل.
الوطنية  التو�سية  تللقللدمي  قبل  امل�سل  عينات  وجمعت 
وتن�ض  فنلندا.  يف  احلللمللل  اأثللنللاء   D فيتامني  ملكمات 
التو�سية احلالية للحوامل على تناول مكمل يومي من 

العام. مدار  على   D فيتامني  من  ميكروغرامات   10
طيف  ا�سطراب  مللن  حالة   1558 الللدرا�للسللة  وت�سمنت 
يف  ولللدوا  للمقارنة  عينات  من  مت�ساويا  وعللددا  التوحد 
ومتت   ،2004 وديلل�للسللمللرب   1987 يللنللايللر  بللني  فللنلللللنللدا 
متابعتهم جميعا حتى دي�سمرب 2015. ون�سرت النتائج 

.Biological Psychiatry يف جملة

نق�ض فيتامني D اأثناء احلمل يهدد الأطفال با�شطراب طيف التوحد


