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�صمكة تناطح الدينا�صورات.. 
اكت�صاف عمره 70 مليون �صنة

اأعلن علماء حفريات عن اكت�ساف مثري يتمثل يف بقايا متحجرة ل�سمكة 
عمالقة، تعود اإىل احلقبة نف�سها التي عا�ست فيها الدينا�سورات، قبل 

مليون �سنة، بح�سب ما اأعلن.  70
واأو�سح فريق العلماء الأرجنتينيني، يف بيان، اأن املتحجرة التي عرث 
طولها  يتجاوز  "ل�سمكة  البالد،  جنوبي  باتاغونيا،  منطقة  يف  عليها 

�ستة اأمتار".
بحر  يف  تعي�ش  كانت  احلجم  الكبرية  ال�سمكة  ه��ذه  اأن  البيان  و�سرح 
عندما  الكريتا�سي(،  )اأو  الطبا�سريي  الع�سر  نهاية  "يف  باتاغونيا 

كانت حرارة مياه البحر اأكرث برودة مما هي عليه حاليا".
واأ�سارت اإىل خرب الكت�ساف جملة "األت�سريينغا" املتخ�س�سة يف علم 

الإحاثة.
كولهوي  على مقربة من بحرية  ال�سمكة  ه��ذه  على متحجرة  وع��رث 
هوابيال، جنوب مقاطعة ت�سوبوت، على بعد 1400 كيلومرت جنوب 
بوينو�ش اأيري�ش. وتتميز هذه ال�سمكة باأنها اآكلة للحوم، وذات طابع 

عدائي.
الأ�سماك  اأكرب  زيفاكتني�ش، وهي من  اإىل عائلة  العينة  وتنتمي هذه 

املفرت�سة حجماً على وجه الكرة الأر�سية، وفق ما اأ�سار اإليه البيان.
واأفاد العلماء باأن "ج�سم هذه ال�سمكة كان نحياًل، وكان ينتهي براأ�ش 
�سخم يتميز بفك كبري، وباأ�سنان قاطعة جداً يبلغ طولها �سنتيمرتات 

عدة".
وقال خولييتا دي با�سكوا، وهي اإحدى الباحثات يف الفريق، اإن "ثمة 
اآثاراُ لوجود هذه الأ�سماك العمالق الآكلة للحوم يف اأنحاء اأخرى من 
العامل، وثمة حتى هياكل عظمية كاملة بقي حمتوى المعاء موجوداً 

يف بع�سها".

ابتكار جديد.. مكيف هواء 
يق�صي على كورونا

متكن باحثون يف جامعة هيو�سنت بولية تك�سا�ش الأمريكية من 
فريو�ش  "التقاط" جزئيات  على  ق��ادر  اإن��ه  يقولون  مكيف،  ابتكار 

كورونا املتطايرة يف الهواء، و"قتلها فورا".
�سارك  فقد  اإك�سرب�ش" العلمي،  "ميديكل  موقع  ذكر  ما  وبح�سب 
يف تطوير مكيف الهواء، باحثون من اجلامعة بقيادة مدير مركز 
ح���وراين،  م��ن��ذر  ج��ان��ب  اإىل  ري���ن،  زيفنغ  فيها  الفائقة  املو�سلية 
امل�ساريع  بتطوير  املعنية  "مدي�ستار"  ل�سركة  النتفيذي  الرئي�ش 

الطبية.
فيزيك�ش"  " ت��ودي��ه  دوري���ة  يف  اجل��دي��د  البتكار  تفا�سيل  ون�سرت 

العلمية.
واأجرى الباحثون جتربة يف خمترب اأظهرت اأن 99.8 يف املئة من 

فريو�سات كورونا املوجودة يف الهواء قتلت، بعد ت�سغيل املكيف.
الفريو�سات  حما�سرة  عملية  يف  النيكل  رغ��وة  املكيف  وي�ستخدم 

وت�سخني درجة حرارتها، متهيدا "لقتلها".
الطائرات  ا�ستخدامه يف  البتكار ميكن  اأن هذا  الباحثون  ويعتقد 

واملكاتب واملدار�ش، وغريها من املن�ساآت التي تكتظ بالب�سر.
املكيف اجلديد يحد من تف�سي فريو�ش كورونا  اأن  اإىل  وي�سريون 
امل�سبب ملر�ش "كوفيد19-"، الذي يجتاح العامل، وقتل حتى الآن 

اأكرث من ن�سف مليون �سخ�ش.
عن  العاملية  ال�سحة  منظمة  حديث  مع  بالتزامن  البتكار  وياأتي 
وجود دليل ي�سري اإىل احتمال انت�سار فريو�ش كورونا عرب ج�سيمات 

�سغرية للغاية يف الهواء.
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مراقبة نوم الزرافات ... ملعرفة املزيد عن �صحتها
احليوانات  تنام  للزرافة  بالن�سبة  جنة  يكون  �سوف  �ساعات  ثماين  ال��ن��وم 
اليوم، ول تكون  ال�ساعة يف  �ساعات ون�سف  اأربع  اللطيفة واحل�سا�سة نحو 

حتى يف حالة ا�سرتخاء.
ويقول فلوريان �سيك�ش، خبري الأحياء والأمني يف متنزه وايلدليف بارك 
ال�سجر  اأوراق  تاأكل  واأنها  الهائل  حجمها  اإىل  اأي�سا  ذلك  "يرجع  برلني: 
منخف�سة ال�سعرات احلجرارية". اأو بعبارة اأخرى، حتتاج الزرافات بب�ساطة 

اإىل الكثري من الوقت لتناول الطعام.
بعد  ل�ساعات  الراحة  اإىل  اخللود  حتب  التي  الأ���س��ود،  من  النقي�ش  وعلى 
للح�سول  ال�ستلقاء  ال��زراف��ات  ت�ستطيع  ل  اللحم،  من  غنية  وجبة  تناول 
على قيلولة بني ح�سائ�ش ال�سافانا. لديها الكثري من الأعداء الطبيعيني 

مما يحرمها من ذلك.
ويقول �سيك�ش: "اإنها )الزرافات( دائما تربز مثل املنارة". لكنه در�ش عادات 
النوم حليواناته املف�سلة ل�سبب اآخر اأي�سا: الطريقة التي تنام بها الزرافة 

تنم كثريا عن �سالمتها، وهو اأمر مهم بالن�سبة حلدائق احليوان.
الزرافات ب�سكل  ووفقا ملنظمة "بيتا" حلقوق احليوان، فقد نفقت ع�سرات 
وقد  و.2020   2000 عامي  ب��ني  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  الأ���س��ر  يف  مبكر 

نفقت قبل �سن 25 عاما اأو ب�سبب "ظروف غري عادية".
 1600 اإىل  اأم���ت���ار ووزن���ه���ا  ���س��ت��ة  اإىل  ال���زراف���ات  ي�����س��ل ط���ول  اأن  ومي��ك��ن 

كيلوجرام، وميكن اأن تعي�ش لعدة عقود.
وتنتقد منظمة بيتا ب�سدة اإبقاء احليوانات اخلجولة يف الأ�سر وت�سف ذلك 
اأخرى،  ناحية  وم��ن  احليوانات.  رفاهية  مع  ويتعار�ش  طبيعي  غري  باأنه 
يرى خرباء اآخرون اأن حدائق احليوانات هي مالذ لهذه احليوانات املهددة 
بيئتها  ففي  الب�سر:  ج��ان��ب  م��ن  فقط  لي�ش   - ال��ربي��ة  يف  ب�سدة  باخلطر 

الطبيعية، ُتطبق قوانني الفرتا�ش القا�سية .

العثور على عظمة لأحد 
الطالب الـ43 املفقودين 

عظمة  على  مك�سيكيون  حمققون  عرث   
م��ن رف���ات تخ�ش اأح���د ال��ط��الب ال��� 43 
2014، ح�سبما  ع��ام  ف��ق��دوا يف  ال��ذي��ن 
قال ممثلون لالدعاء يوم الثالثاء. ومت 
اإن�سربوك  ج��ام��ع��ة  يف  ال��ع��ظ��م��ة  حت��دي��د 
األفون�سو  كري�سيتان  تخ�ش  اأن��ه��ا  ع��ل��ى 
العظمة  على  تلومربي.وعرث  رودريجز 
20 ك��ي��ل��وم��رتا من  يف مم���ر ع��ل��ى ب��ع��د 
م���وق���ع اخ���ت���ف���اء ال���ط���الب ���س��م��ن رف���ات 
ب�سرية اأخرى اأر�سلت للجامعة.وكان قد 
العثور على جزء من عظمة لطالب  مت 

اآخر يف اأواخر عام 2014.
ريفية  كلية  يف  يدر�سون  ال��ط��الب  وك��ان 
وفقدوا  اأيوتزينابا  يف  املعلمني  لتدريب 
يف مدينة اإجوال عندما كانوا م�سافرين 
اأيلول/�سبتمرب   26 يف  ح���اف���الت  يف 
قامت  ال�سرطة  اأن  اإىل  ي�سار   .  2014
اإىل  �سلمتهم  اأن��ه��ا  وت����ردد  مبالحقتهم 
ع�سابة " جرييرو�ش يونيدو�ش" لأ�سباب 

غري معلومة.
باأنه مت ح��رق جثث  �سابق  واأف��اد حتقيق 
ال�����س��ب��اب يف م��ك��ب ل��ل��ق��م��ام��ة، ل��ك��ن مت 
يف  الرواية  تلك  م�سداقية  يف  الت�سكيك 

وقت لحق.

فوائد عظيمة لزبدة
�ص 23 ال�صيا للج�صم وال�صعر

الأ�صماك النيئة كال�صو�صي تهدد حياة اجلنني
امل��خ��اط��ر م��ن تناول  امل��ع��ه��د الحت����ادي لتقييم  ح���ذر 
اأثناء احلمل؛ نظرا لأنها  الأ�سماك النيئة كال�سو�سي 

تهدد حياة اجلنني.
النيئة  الأ���س��م��اك  اأن  الأمل����اين  املعهد  خ���رباء  واأو���س��ح 
البكترييا،  من  خطرية  اأن���واع  على  حتتوي  ما  غالبا 
التي  اللي�سرتيا،  مثل 
يف  تت�سبب  اأن  مي��ك��ن 
اجلنني  اإج�����ه�����ا������ش 
الإ�������س������رار  يف  اأو 
من  ب�����ال�����ع�����دي�����د 
مثل  اأع�����س��ائ��ه 
الكبد والرئة 

واملخ واجللد.
وقد اأثبتت الدرا�سات اأن بع�ش اأنواع �سمك ال�سلمون 
�سموم  ن�سبة  على  يحتوي  قد  ال�سو�سي  يف  املُ�ستخدم 
قد توؤدي اىل تدهور اخل�سوبة عند الرجال وازدياد 
الولدة  احلديثي  الأطفال  لدى  اخللقية  الت�سوهات 
واإم���ك���ان الإ���س��اب��ة ب�����س��رط��ان ال��ث��دي ون��زي��ف الرحم 
والبلوغ املبكر. قد تدخل بع�ش املكونات غري ال�سحية 
يف ال�سو�سي مثل �سل�سة التمبورا واملايونيز واجلبنة 
ام��ا �سل�سة  ب��ه.  ال�سعرات احل��راري��ة  ُت��زي��د م��ن  التي 
ب��ه��ا قبل  ت��ق��دم م��ع ال�سو�سي وُي���غ���ّرق  ال��ت��ي  ال�����س��وي��ا 
اكله فهي غنية بال�سوديوم الذي يوؤدي اىل احتبا�ش 
ال�سوائل باجل�سم وال�سعور بالنتفاخ. اىل جانب هذا، 
فالأرز املُ�ستخدم فيه ُيخلط بامللح وال�سكر واخلل مما 
يجعله م�سدر للكربوهيدرات املكررة. اإذا كنِت حامل 
اأو ذات مناعة �سعيفة فال ُين�سح لِك بتناول ال�سو�سي 

خ�سو�ساً الذي يحتوي على �سمك نيئ.
ُمفرط،  غ��ري  ب�سكل  ال�سو�سي  ت��ن��اول  م��ن  م��ان��ع  ف��ال 
من  موثوق  مكان  يف  تناوله  من  تاأكدي  دائماً  ولكن 
ن��ظ��اف��ت��ه وط��ري��ق��ة ح��ف��ظ��ه ل��الأ���س��م��اك، وح�����اويل اأن 

لالأك�سدة  • م�ساد 
التنا�سلية الأمرا�ش  • عالج 

واللثة الفم  التهابات  • عالج 
التنف�سية الأمرا�ش  • عالج 

الأع�ساب • تهدئة 
الأمعاء عمل  • تن�سيط 
ال�سباب حب  • حماربة 

الندوب من  الب�سرة  • حماية 
وخاليا  ال��وج��ه  ق�����س��ور  • اإزال����ة 

اجللد اجلافة
ال�����س��ف��اء من  ع��م��ل��ي��ة  • ت�����س��ري��ع 

اجلروح
ح����روق  م����ن  اجل���ل���د  • ح���م���اي���ة 

ال�سم�ش
• ا�سرتخاء الع�سالت

يف  امل����ن����اع����ة  ج����ه����از  • ت����ق����وي����ة 
اجل�سم

على البكرتيا • الق�ساء 
الدم يف  ال�سكر  ن�سبة  • تنظيم 

نزلت الربد • عالج 
وال�سداع  ال��راأ���ش  وج��ع  • ع��الج 

الن�سفي
على النوم • امل�ساعدة 

للبول • مدر 
البوا�سري • عالج 

اأخ���رى لال�ستفادة  وه��ن��اك ط��رق 
م����ن ال���ب���اب���وجن ب���الإ����س���اف���ة اإىل 
�سراب  �سناعة  وم��ن��ه��ا  ال�����س��اي.، 

بارد حلو املذاق منه "�سموذي":
ل�سناعة  الو�سفات  بع�ش  وه��ذه 
ال����ب����ارد، واتي  ال���ب���اب���وجن  ����س���راب 
دير  "ت�سينرتوم  م��وق��ع  ذك���ره���ا 
املخت�ش  غي�سوندهايت" الأمل��اين 

يف تقدمي الن�سائح الطبية:

الو�صفة الأوىل:
اإىل  ث��الث��ة م�����وزات ط���ازج���ة و8 
ون�سف  جافة  بابوجن  اأوراق   10
كوب ماء وبع�ش ال�سكر للتحلية. 
وت���خ���ل���ط ه�����ذه امل��������واد ج���ي���دا يف 
�سراب  ع��ل��ى  للح�سول  اخل���الط 

)�سموذي( من البابوجن.

الو�صفة الثانية:
ك����وب م���ن ال��ب��ط��ي��خ الأح���م���ر مع 
البذور وموزة واحدة و8 اإىل 10 
وربع  ال��ب��اب��وجن  م��ن  جافة  اأوراق 
كوب ماء وبع�ش ال�سكر للتحلية. 
وت���خ���ل���ط ج��م��ي��ع��ه��ا يف اخل����الط 
من  ب���ارد  ع�سري  على  للح�سول 

البابوجن.
اأع�ساب ونباتات طبية يف منزلك 

غري اآمنة لالأطفال!
قال الحتاد الأوروبي اإن الأغذية 
تعني  ل  ال���ع���الج���ي���ة  ال���ن���ب���ات���ي���ة 
لالأطفال.  اآم���ن���ة  اأن���ه���ا  ت��ل��ق��ائ��ي��ا 
والأع�ساب  ال��ن��ب��ات��ات  ���س��رر  ف��م��ا 
اأو  البابوجن  �ساي  مثل  الدوائية 
ال�سّمر على الأطفال؟ وما الذي 
والحرتاز  الوالدين احلذر  على 

منه؟
بع�ش  يف  ال��وال��دي��ن  تقاليد  م��ن 
ال����ب����ل����دان م���ث���ل اأمل����ان����ي����ا اإع���ط���اء 
العالجي  ال�سمر  �ساي  اأطفالهم 
واإعطاء  الرابعة  �سن  من  اب��ت��داًء 
واأي�سا  ال��ب��اب��وجن  �ساي  الأط��ف��ال 

ليتناولوه  ال��ق��ن��ف��ذي��ة 
الثانية  ����س���ن  م����ن  ب������دءا 
قيمت  وق���������د  ع�����������س�����رة. 
جل��ن��ة الحت����اد الأوروب����ي 

الع�سبية  الأدوي����ة  �سالمة 
واأظهرت  الأط����ف����ال.  ع��ل��ى 
الأغذية  اأن  التقييم  نتائج 
التي  ال��ع��الج��ي��ة  ال��ن��ب��ات��ي��ة 

تعني  ل  ال��ع��ائ��الت  ت�سرتيها 
لالأطفال.  اآم���ن���ة  اأن���ه���ا  ت��ل��ق��ائ��ي��ا 
نتعرف هنا ما ينبغي على الآباء 
اأجل  من  اإليه  النتباه  والأمهات 

�سالمة اأطفالهم.

اأع�صاب جمهولة امل�صدر
الأدوية الع�سبية املنزلية تاأتي من 
مكونات  على  وتعتمد  الطبيعة 
واجلذور  وال�سجريات  الأ���س��ج��ار 
وتعترب  والأزه������������ار.  والأوراق 
التي  امل��واد  الع�سبية من  الأدوي���ة 
ب�سكل  الإن�����س��ان  ج�سم  يتحملها 
اجلانبية  اآث���اره���ا  اأن  ك��م��ا  ج��ي��د، 
تقديرا  ه��ن��اك  اأن  وي��ب��دو  قليلة، 
خا�سة  الأع�ساب  لهذه  اجتماعيا 
ل��ع��الج الأط���ف���ال امل��ر���س��ى. لكن 
من  ي��ت��م  مل  ل��الأط��ف��ال  بالن�سبة 
ال�سريرية  التجارب  اإج���راء  قبل 
الالزمة للتحقق من اأمان الكثري 

من الأدوية الع�سبية املنزلية.
اأملانيا غالبا ما يتم  لكن مثاًل يف 
العالجية  الأع�����س��اب  �ساي  ���س��راء 
الأحيان  م��ن  ك��ث��ري  "يف  امل��ن��زل��ي��ة 
للتاأثر  ن���ظ���را  ت��ف��ك��ري  دون  م���ن 

 ، عالنات" بالإ
كما ورد يف ت�سريح كتبه الباحث 
م�ست�سفى  م����ن  ك��ي�����ش  ف���ي���الن���د 
الأط��ف��ال وامل��راه��ق��ني يف جامعة 
�سبيغل  موقع  ونقله  ليبت�سيغ، 
اأجراها  درا�سة  ويف  الإل��ك��رتوين. 
اأكرث  الباحث وزم���الوؤه م��ع  ه��ذا 
م��ن 400 م��ن الأم��ه��ات والآب���اء 
كانوا  اإذا  م����ا  ح�����ول  اأمل����ان����ي����ا  يف 
نباتية،  اأدوي���ة  اأطفالهم  يعطون 
املئة  يف   85 اأن  النتيجة  ج���اءت 
م��ن الأط��ف��ال ي��ت��ن��اول��ون بالفعل 

الأع�ساب العالجية.
�سعوبة حتديد الأع�ساب الطبية 

املنا�سبة لالأطفال
وبالنظر اإىل تقييم جلنة منتجات 
HMPC ال��ط��ب��ي��ة  الأع�������س���اب 
فاإن  الأوروب�����ي  ل��الحت��اد  التابعة 
النباتية  تناول الأطفال لالأدوية 
حمفوفا  ي��ك��ون  ق���د  مت��ي��ي��ز  دون 
ال�سلطات  �سماح  رغ��م  باملخاطر 
فاإنه  للتقرير  ووفقا  به،  الأملانية 
منا�سبة  طبية  اأع�����س��اب  توجد  ل 
لالأطفال من جميع الأعمار. ول 

باإعطاء  اللجنة  تن�سح 
ال�سمر لالأطفال  �ساي 
اأعمارهم  تقل  ال��ذي��ن 
ع����ن اأرب��������ع ����س���ن���وات، 
فيما تقول اإن باإمكان 
الأطفال تناول �ساي 
ولكن  ال����ب����اب����وجن 
�سن  م����ن  اب�����ت�����داًء 

الثانية ع�سرة.
كارين  الأمل���ان���ي���ة  ل��ك��ن 
نيرب من معهد ال�سيدلة الأملاين 
اإىل  بت�سكك  تنظر  ليبت�سيغ  يف 
الأع�ساب  منتجات  جلنة  تقييم 
ال����ط����ب����ي����ة ال����ت����اب����ع����ة ل����الحت����اد 
باأع�ساب  يتعلق  فيما  الأوروب�����ي 
ب��ه��ذي��ن ال��ن��ب��ات��ني م�����ربرة ذلك 
ب������اأن ه�����ذه ال��ل��ج��ن��ة ت���ت���ك���ون من 
بلدان  اإىل  اأي�سا  ينتمون  اأع�ساء 
ال�سمر  ���س��اي  ���س��رب  اأخ���رى حيث 
عليهم،  غريبة  ع���ادة  وال��ب��اب��وجن 
الأملانية  ال�����س��ي��دلن��ي��ة  وت���ق���ول 
الأع�ساب  ه����ذه  ���س��اي  ���س��رب  اإن 
واللبالب  ال��زع��رت  ت��ن��اول  واأي�سا 
حبل  اأو  العم�سق  اأ�سمائها  "ومن 
وبديهي  ق��دمي  تقليد  امل�ساكني" 
ت�سجيل  يتم  مل  واإن���ه  اأمل��ان��ي��ا،  يف 
اأعرا�ش جانبية بعد تناولها، ومل 
درا�سات علمية جيدة  اإج��راء  تتم 
هذا  يف  الآن  حتى  عليها  يعتمد 
الدرا�سة  اأظ���ه���رت  وق���د  ال�����س��اأن. 
الأمل������ان  م����ن  امل���ئ���ة  يف   40 اأن 
الذين �سئلوا يف الدرا�سة يعطون 

اأولدهم �ساي هذه الأع�ساب.

لهذه الأ�صباب..ل ت�صعي 
ال�صكاكني يف غ�صالة ال�صحون

للتغذية  الحت������ادي  امل���رك���ز  ح����ذر 
ال�سكاكني بو�سعها يف  من تنظيف 
غ�سالة ال�سحون، جتنبا لتعر�سها 

للتلف.
واأو�سح اخلرباء الأملان اأن الأمالح 
امل�سافة اأثناء عملية الغ�سل تت�سبب 
يف جعل الن�سل ثلما، كما قد ين�ساأ 

جتويف بني الن�سل واملقب�ش.
هذه  تظهر  اأن  ب��ال�����س��رورة  ولي�ش 
التلفيات فور غ�سل ال�سكني، ولكن 

بعد عدة مرات.
ينبغي  ال��ت��ل��ف��ي��ات  ه����ذه  ول��ت��ج��ن��ب 
�سنبور  ماء  حتت  ال�سكاكني  غ�سل 
بعد النتهاء  جار وجتفيفها جيداً 

من ا�ستعمالها.

اكت�صاف اأحافري 
دينا�صورات يف ال�صني

ذكر باحثون اأن اأحافري اأربعة اأنواع 
اكت�سافها  مت  ال��دي��ن��ا���س��ورات  م��ن 
مبنطقة  ف���و����س���وي  حم���اف���ظ���ة  يف 
ذات��ي��ة احل��ك��م لقومية  ق��وان��غ�����س��ي 

ت�سوانغ بجنوبي ال�سني.
لدنيا�سورات  الأح���اف���ري  وك���ان���ت 
م��ن ال�����س��رب��ودي��ات وال���رثوب���ودات 
والأورنيثوبودات و�سرياتو�سور�ش.

وق�����ال م���و ج���ني ي���و ن���ائ���ب رئي�ش 
م���ت���ح���ف ال����ت����اري����خ ال���ط���ب���ي���ع���ي يف 
قوانغ�سي، "مت العثور على اأحافري 
ال��دي��ن��ا���س��ورات يف اأك����رث م��ن 10 
ن���اب���اي، ومئات  م��واق��ع يف ح��و���ش 
العظام الأحفورية املكت�سفة ت�سمل 
الأ�����س����الع وع��ظ��م ال��ف��خ��ذ وعظم 

ال�سظايا والفقرات الع�سع�سية".
ي��ت��م ح��ف��ر �سوى  " مل  وق�����ال م���و 
ع�������دد ق���ل���ي���ل م�����ن امل�������واق�������ع. ول 
اكت�ساف  اإمكانية  ا�ستبعاد  ميكننا 
ن��ت��ائ��ج ح��ف��ري��ات ك���ربى اأخ����رى يف 

امل�ستقبل".
ك���م���ا مت ال��ت��ن��ق��ي��ب ع����ن اأح���اف���ري 
ال����ف����ق����اري����ات الأخ�������������رى، مب�����ا يف 
الأ�سماك  واأ����س���ن���ان  ع���ظ���ام  ذل����ك 
العظمية  والأ�سماك  الغ�سروفية 

وال�سالحف والتما�سيح.
وت��ب��ل��غ م�����س��اح��ة احل���و����ش حوايل 
وهو  م���رب���ع���ا  ك���ي���ل���وم���رتا   150
القليلة  الأم������اك������ن  م�����ن  واح��������د 
الع�سر  م���ن  ب��احل��ف��ري��ات  ال��غ��ن��ي��ة 
وقد  اآ�سيا.  يف  املبكر  الطبا�سريي 
عرث علماء الآث��ار على ع��دد كبري 
م���ن اأح����اف����ري ال���دي���ن���ا����س���ورات يف 

املنطقة منذ ال�سبعينيات.

فوائد متعددة ل�صاي البابوجن 
ال�صاخن وو�صفات ل�صربه باردا

قد  حت�صى،  ل  فوائد  له  )الكاميليا(  البابوجن  نبتة  من  امل�صتخرج  ال�صاي 
الأع�صاب  وتهدئة  اجلروح  وتطهري  اجللد  على  احلفاظ  اأهمها  تكون 

وحماية الب�صرة واجللد وتقوية جهاز املناعة يف اجل�صم.
والطبية  الغذائية  البابوجن  فوائد  القدماء  ال�صينيون  عرف 

وكان  منه.  امل�صنوع  ال�صاي  و�صرب  ا�صتعماله  على  واأقبلوا 
البابوجن  نبتة  اأوراق  ي�صعون  والإغريق  القدماء  امل�صريون 

يف  البابوجن  �صاي  �صرب  انت�صر  فيما  �صفائها.  لت�صريع  اجلروح  على 
اأوروبا ويف البلدان الأخرى حديثا يف القرن املا�صي.

وهذه بع�ض الفوائد ل�صاي البابوجن كما ذكرها موقع  هايل فالنت�صني 
فيلت الأملاين:
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�ش�ؤون حملية
وفقًا ل�صتبيان اأجرته دائرة تنمية املجتمع باأبوظبي بالتعاون مع مركز الإح�صاء - اأبوظبي

تفاوؤل �صكان اإمارة اأبوظبي بعودة احلياة اإىل طبيعتها خالل العام اجلاري 

ذا جرين بالنيت ت�صتقبل اأول مولود من عائلة حيوانات لوري�ض البطيء املهددة بالنقرا�ض

ت�صتهدف ذوي الخت�صا�ض بالدول الأع�صاء

املركز الرتبوي للغة العربية لدول اخلليج بال�صارقة يختتم برنامج �صيا�صات التقومي اللغوي لل�صفوف »1– 6« التدريبية عن ُبعد 

•• اأبوظبي- الفجر 

يف  املجتمع  تنمية  دائ���رة  اأج��رت��ه  ج��دي��د  ا�ستبيان  اأك���د 
اأبوظبي ومركز اإح�ساء اأبوظبي ل�ستطالع اآراء �سكان 
الإمارة عن طبيعة احلياة بعد انق�ساء جائحة فريو�ش 
الناجمة  والتغيريات  )كوفيد19-(  امل�ستجد  كورونا 
اإىل طبيعتها  احلياة  بعودة  الإم��ارة  �سكان  تفاوؤل  عنه، 

كما كانت عليه خالل العام 2020. 
واأظ���ه���ر ال���س��ت��ب��ي��ان ال�����ذي ���س��م��ل اأك�����رث م���ن ثمانية 
اأبوظبي  اإم����ارة  �سكان  م��ن   58% اأن  �سخ�ش،  اآلف 
العام  خالل  طبيعتها  اإىل  �ستعود  احلياة  اأن  يعتقدون 
عودة  اأن  منهم   17% ي��رى  فيما   ،2020 اجل���اري 
من  ال��ث��اين  الن�سف  حتى  �سيتاأخر  لطبيعتها  احل��ي��اة 
اأكرث  ال��ذك��ور  ف��ئ��ة  اأن  ال���س��ت��ب��ي��ان  وب���نّي  عام2021. 
ت���ف���اوؤل م��ن ف��ئ��ة الإن�����اث ف��ي��م��ا ي��خ�����ش ت��وق��ع��ات عودة 
 ،60% بواقع  اجل��اري  العام  خالل  لطبيعتها  احلياة 
مقابل %54 من الن�ساء. كما اأ�سار ال�ستبيان اإىل اأن 
اأن الأمر  املدار�ش يرون  اأبناء يف  التي لديها  العائالت 

�سي�ستغرق وقتاً اأطول حتى تعود احلياة اإىل طبيعتها.
وعلى �سعيد املخاوف املتعلقة بتداعيات فريو�ش كورونا 
)كوفيد19-(، ك�سف ال�ستبيان عن موؤ�سرات اإيجابية 
ت�سري اإىل تفاوؤل �سكان الإمارة، حيث اأظهر اأن 38% 
مبخاوف  ي�سعرون  ال�ستبيان  يف  امل�ساركني  من  فقط 
لها  يتعر�سوا  اأن  ميكن  التي  ال�سحية  املخاطر  جت��اه 
هم اأو عائالتهم، وي�سعر %30 منهم مبخاوف ب�ساأن 

الفريو�ش،  الآثار القت�سادية املرتتبة عن  ا�ستمرارية 
فيما ي�سعر واحد فقط بني كل اأربعة اأ�سخا�ش بالقلق 
حيال التاأثري الدائم على دخلهم ال�سخ�سي اأي بن�سبة 

من ال�سكان الذين �سملهم ال�ستبيان.  24%
جرى  ال���ذي���ن  الأ����س���خ���ا����ش  م���ن   85.57% واأك������د 
ب�سكل  تعتمد  امل�ستقبل  �سياغة  اأن  اآرائ��ه��م  ا�ستطالع 
ا���س��ت��ج��اب��ة احل��ك��وم��ة واملجتمع  ك��ي��ف��ي��ة  رئ��ي�����س��ي ع��ل��ى 
الآثار  م��ع  وتعاملهم  ك��ورون��ا  ف��ريو���ش  لتداعيات  معاً 
الرغم  الناجمة عنه. وعلى  والقت�سادية  الجتماعية 
امل��خ��اوف ب�ساأن احل��ي��اة م��ا بعد فريو�ش  اأن وج��ود  م��ن 
ال�ستبيان ك�سف  اأن  اإل  اأمر متوقع  )كوفيد19-( هو 
ع��ال��ي��ة يف  بثقة  ي��ت��ح��ل��ون  الأ���س��خ��ا���ش  م��ن   92% اأن 
ال��ت��ي تتبعها دول���ة الإم�����ارات  الإج������راءات احل��ك��وم��ي��ة 
اجلهود  جانب  اإىل  عليه  والتغلب  الفريو�ش  ملواجهة 
املواطنني  كبار  ومتطلبات  احتياجات  لتلبية  املبذولة 

واأ�سحاب الهمم.
م�ست�سار  البحر،  منى  الدكتور  قالت  ال�سدد،  وب��ه��ذا 
رئي�ش دائرة تنمية املجتمع: "ت�سهم هذه ال�ستبيانات 
�سكان  مل�����س��اع��دة  امل��ب��ذول��ة  املختلفة  اجل��ه��ود  ت��ع��زي��ز  يف 
ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى خم��اوف��ه��م جت����اه فريو�ش  الإم�������ارة يف 
كورونا )كوفيد19-( واحلد من تاأثري الفريو�ش على 

حياتهم".
ن�ستطيع فيه جتاهل  ال��ذي ل  ال��وق��ت  "يف  واأ���س��اف��ت: 
ي�ُسرنا  ال��ف��ريو���ش،  ع��ن  الناجمة  املختلفة  ال��ت��اأث��ريات 
ت��ع��ك�����ش تفاوؤل  ال��ت��ي  ال��ع��ال��ي��ة  ال��ن�����س��ب  اأن جن���د ه���ذه 

بتداعيات  اخلا�سة  الراهنة  بالظروف  اأبوظبي  �سكان 
الفريو�ش وبامل�ستقبل ما بعد انتهاء الفريو�ش. كما اأن 
اجلهات  عن  ال�سادرة  بالقرارات  العالية  ال�سكان  ثقة 
بامل�سوؤولية  ال�����س��ع��ور  جميعاً  ل��دي��ن��ا  �ستعزز  املخت�سة 
هذه  لتجاوز  معاً  والعمل  امل�سرتكة  جهودنا  مل�ساعفة 
املرحلة". واأكدت منى البحر على التزام الدائرة منذ 
الإج���راءات  كافة  باتخاذ  ك��ورون��ا  فريو�ش  انت�سار  ب��دء 
ال��رام��ي��ة ل��دع��م اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة للحد م��ن تداعيات 
�سكان  وامل�����س��اه��م��ة يف حت�سني ج���ودة ح��ي��اة  ال��ف��ريو���ش 
الدولة، كما دعت جميع اأفراد املجتمع ملوا�سلة التزامهم 
باتباع كافة الإجراءات الحرتازية وتوجيهات اجلهات 
خمتلف  على  الفريو�ش  اآث��ار  من  للتخفيف  املخت�سة 

نواحي احلياة والعودة للحياة الطبيعية من جديد.
اأن ���س��ك��ان دول���ة الإم�����ارات ي�����س��ع��رون بثقة  وي�����س��ار اإىل 
عالية بالقرارات احلكومية، الأمر الذي بدى وا�سحاً 
يف  املجتمع  تنمية  دائ��رة  اأجرتها  التي  ال�ستبيانات  يف 
الذي  الأول  ال�ستبيان  نتائج  اأظهرت  حيث  اأبوظبي، 
اأج��رت��ه ال���دائ���رة واخل��ا���ش ب��ال��ت��اأث��ريات ال��ن��اج��م��ة عن 
من   92.4% ث��ق��ة   )كوفيد19-(  ك��ورون��ا  ف��ريو���ش 
ال�سلطات  بقدرة  ال�ستبيان  �سملهم  ممن  الأ�سخا�ش 
كورونا  فريو�ش  تف�سي  اأزم��ة  مع  التعامل  يف  املخت�سة 
وفرت  ال��دول��ة  اأن  اأك����دوا   90% م��ق��اب��ل   ، امل�ستجد 
م�����وارد ل��ل��م��واد وامل�����س��ت��ل��زم��ات ال��ط��ب��ي��ة وغ���ريه���ا من 
املوارد الرئي�سية الأخرى ب�سكل كاف للت�سدي للوباء. 
 89% ن��ح��و  اأن  ل��ل��دائ��رة  ���س��اب��ق  ا�ستبيان  اأظ��ه��ر  ك��م��ا 

اإجراءات  ات��خ��ذت  ال��دول��ة  ب��اأن  يثقون  الأ�سخا�ش  م��ن 
احرتازية متقدمة وفاعلة ملواجهة التحديات الناجمة 
عن الفريو�ش. وجتدر الإ�سارة اإىل اأن جميع املعلومات 
والآراء الفردية التي جاءت يف ال�ستبيان �سرية للغاية، 
املقيمني  اأبوظبي  يف  املجتمع  تنمية  دائ��رة  ت�سجع  كما 
ال�ستبيانات  امل�ساركة يف هذه  الدولة على موا�سلة  يف 
مل�����س��اع��دة اجل��ه��ات امل��خ��ت�����س��ة ع��ل��ى ات��خ��اذ الإج������راءات 
خالل  ال��دول��ة  �سعب  واأم���ن  �سالمة  ل�سمان  ال��الزم��ة 

هذه املرحلة.  

•• دبي - الفجر 

ا�ستقبلت حديقة ذا جرين بالنيت مولودا جديدا �سمن 
بالنقرا�ش  امل��ه��دد  البطيء  لوري�ش  ح��ي��وان��ات  عائلة 

والذي ان�سم موؤخًرا اإىل احلديقة.
ولد "بيبي لوري�ش" يوم 15 مايو 2020، وهو ميثل 
الف�سل الثالث من ق�سة لوري�ش "الوحيد" التي بداأت 
ال��ع��ام امل��ا���س��ي، وذل���ك ع��ن��دم��ا ل��ف��ت احل��ي��وان الوحيد 
العثور  مت  عندما  اإليه  الأنظار  لالنقرا�ش،  واملعر�ش 
عليه يف اأحد ال�سوارع يف الإم��ارات. وبعد ذلك اكتملت 
اأطلق  البطيء،  لوري�ش  حيوان  اأنثى  بان�سمام  الق�سة 

عليها ا�سم "اأمل"
جرين  ذا  للفريق  ف��ري��ًدا  اإجن����اًزا  اللحظة  ه��ذه  متثل 
ب��الن��ي��ت، ب��اع��ت��ب��ار اأن ه��ن��اك ع���دد ق��ل��ي��ل ل��ل��غ��اي��ة من 
خملوقات لوري�ش البطيء تولد يف حدائق احليوانات 
الأحياء  علماء  فريق  ويفتخر  �سنة.  كل  العامل  ح��ول 
بدورهم الرائد يف تقدمي الرعاية للحيوانات وحمايتها 

يف القبة البيولوجية يف �سيتي ووك يف دبي.
الطفل"،  "لوري�ش  جن�ش  تاأكيد  يتم  مل  الآن،  وحتى 
عندما  املقبلة  الأ�سابيع  يف  عنه  الإع���الن  �سيتم  ولكن 

ي��وا���س��ل ال��ف��ري��ق ت��ق��دمي ال��رع��اي��ة ال��الزم��ة للمولود 
احليوانات  م�ساهدة  وميكن  الأم.  جانب  اإىل  اجلديد 

الثالثة ب�سكل منتظم اأثناء نومهم مًعا طوال اليوم.
ومنذ اللحظة التي و�سل فيها "لوري�ش البطيء" اإىل 
ذا جرين بالنيت، كانت مهمة الفريق تتجلى مب�ساركة 
والآن  "اأمل"،  ورفيقته  "الوحيد"،  لوري�ش  ق�س�ش 
الذي  م��وؤخ��ًرا  اإليهم  ان�سم  لوري�ش" ال��ذي  "بيبي  مع 
�سنفه الحتاد الدويل حلماية الطبيعة �سمن القائمة 
"الوحيد"  ل��وري�����ش  اأ���س��ح��ت ق�����س��ة  ل��ذل��ك  احل���م���راء، 
اخليالية، خا�سة  لق�س�ش احلكايات  و"اأمل" م�سابهة 
مع ان�سمام فرد جديد اإىل العائلة. ومن الليلة الأوىل 
"بركن" وليدها  الأم  البطيء" بداأت  "لوري�ش  لولدة 
اآمن  الأم كانت ترتك الطفل يف مكان  اأن  ويعني ذلك 
وتذهب بحًثا عن الطعام. وحتى الآن النتائج اإيجابية 

بني "اأمل" وابنها
وفيما يتعلق برعاية احليوانات، فاإن ذا جرين بالنيت 
تعد ج���زًءا م��ن ال��ربن��ام��ج الأوروب�����ي ل��الأن��واع املهددة 
بعلوم  املتخ�س�سة  املوؤ�س�سات  مع  وتتعاون  بالنقرا�ش، 
اإنقاذ  برامج  لإن�ساء  العامل  اأن��ح��اء  جميع  يف  احل��ي��وان 
وح��ف��ظ الأن����واع امل��ه��ددة ب��الن��ق��را���ش ال��ت��ي حت��ت��اج اإىل 

املدير  ل��ني،  فيكتوريا  قالت  لها،  تعليق  ويف  امل�ساعدة. 
العام ملراكز الرتفيه العائلي: "باعتبار اأننا نتبع اأعلى 
اأن  ي�سعدنا  ورع��اي��ت��ه��ا،  احل��ي��وان��ات  تربية  يف  امل��ع��اي��ري 
اإىل  نرحب بقدوم حيوان لوري�ش ال�سغري وان�سمامه 
عائلتنا، ونحن واثقون من اأنه ميكننا تقدمي الرعاية 

الالزمة لهذا املولود اجلديد".
واأ�سافت: "نحن فخورون بالوعي الذي اأدت اإليه هذه 
التفا�سيل  هذه  حتفز  اأن  وناأمل  املنطقة  يف  الق�س�ش 
الجتار  مكافحة  اإىل  الن�سمام  على  النا�ش  اجلديدة 

غري امل�سروع باحلياة الربية "

•• ال�شارقة –الفجر:

اخلليج  ل��دول  العربية  للغة  ال��رتب��وي  املركز  اختتم 
التقومي  "�سيا�سات  التدريبي  الربنامج  بال�سارقة 
اللغوي لل�سفوف )1– 6(" عن ُبعد، بح�سور عدد 
الأع�ساء  ال���دول  م��ن  الخت�سا�ش  ذوي  م��ن   )35(

مبكتب الرتبية العربي لدول اخلليج.
ي  ُمِعدِّ الربنامج  ا�ستهدف  اأن  بعد  الختتام  وي��اأت��ي 
الدرا�سية  للمرحلة  وامل��درب��ني  ���ِه���ني  ُ���َوِجّ واملمْ امل��ن��اه��ج 
مدى  على  تنفيذه  جرى  اأن  بعد   )6-1( لل�سفوف 

ثالثة اأيام متوا�سلة من خالل التوا�سل املرئي.
ورك���ز ال��ربن��ام��ج ال��ت��دري��ب��ي ع��ل��ى ال��ت��ق��ومي اللغوي، 
وتو�سيح �سيا�ساته، وما يرتبط بها من م�سطلحات 
اجلانب  وت��ت��ج��اوز  واأدوات،  واأ���س��ال��ي��ب،  وم��ف��اه��ي��م، 
ترجمة  ؛  ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  من����اذج  ت��ق��دمي  اإىل  ال��ن��ظ��ري 

العربية  للغة  ال��رتب��وي  امل��رك��ز  اإىل ج��ه��ود  واإ���س��اف��ة 
"الإطار  بعنوان  علمية  درا���س��ة  اإع���داد  يف  بال�سارقة 
املرجعي اخلليجي لتطوير �سيا�سات التقومي اللغوي 
درا�سة  املركز، وهي  لل�سفوف )1-6(" بتكليف من 
اإع�����داد اإط����ار م��وح��د ل�����س��ي��ا���س��ات تقومي  ت��ه��دف اإىل 
الأع�ساء  ال��دول  يف  العربية  اللغة  يف  التالميذ  اأداء 
ال�سفوف  يف  اخلليج  ل���دول  العربي  الرتبية  ملكتب 

من)6-1(.
      وه����دف ال���ربام���ج ال��ت��دري��ب��ي اإىل ت���زوي���د ذوي 
ِهني واملدربني  َُوِجّ ي املناهج واملمْ الخت�سا�ش من ُمِعدِّ
العربية  ال��ل��غ��ة  يف  لل�سفوف  ال��درا���س��ي��ة  للمرحلة 
باملرحلة البتدائية بخلفية معرفية حول م�سطلحات 
املرتبطة  العربية  اللغة  التقومي احلديثة يف جمال 
اإجراءاته،  وتو�سيح  احل��دي��ث��ة،  التقومي  ب�سيا�سات 
اآلياته؛ ليتم يف �سوء م�ستويات  ومعايريه، وتطوير 

التعليمية  الأه���داف  حتقيق  ي�سمن  ومب��ا  معيارية، 
املن�سودة من عملية التقومي، وحت�سني جودة الأدوات 
يف جمال اللغة العربية، وتنويعها؛ لت�سمل املجالت 
كيفية  ت��ع��رف  اأي  وامل��ه��اري��ة،  وال��وج��دان��ي��ة  املعرفية 
وامليول  والجت��اه��ات،  والقيم،  ال�ستعدادات،  تقومي 

لتالميذ ال�سفوف )6-1(.
بالإ�سافة اإىل تقدمي تطبيقات عملية حول �سيا�سات 
َدم مع  َتخمْ التقومي اللغوي لل�سفوف التي ميكن اأن ُت�سمْ
الطلبة يف الدول الأع�ساء يف مكتب الرتبية العربي 
الإ�سرتاتيجيات  املعِلّم  ف  يتعرَّ لدول اخلليج، كذلك 
امل��ن��ا���س��ب��ة ال���ت���ي ي�����س��ت��خ��دم��ه��ا؛ م���ن ح��ي��ث �سروط 
ا�ستخدامها، والإجراءات اخلا�سة بكل اإ�سرتاتيجية، 
امل�ستهدفة  التعلُّم  ن��واجت  حتقيق  عليه  ي�سهل  بحيث 
ل املتعلمني ي�سعرون باملتعة والفائدة  من ناحية، وَجعمْ
اأخ��رى، كم هو جدير بالذكر قام بتنفيذ  من ناحية 

ن�سر  الدكتور:معاطي  الأ�ستاذ  التدريبي  الربنامج 
اإبراهيم اأ�ستاذ مناهج وطرق تدري�ش اللغة العربية.

اإىل �سيا�سات  ال��ت��دري��ب��ي  ال��ربن��ام��ج  ت��ط��رق       ك��م��ا 
التقومي اللغوي على امل�ستوى التخطيطي من نظم 
التقومي )م�ستمر– نهائي( واأنواع التقومي )�سفوي- 
واأ�ساليبه،  واآلياته،  واأغ��را���س��ه،  عملي(   – حتريري 
واأدوات��ه، واجتاهاته احلديثة وما يرتبط بذلك من 
للتالميذ  ال��ل��غ��وي  ال��ت��ق��ومي  جم��ال  يف  م�سطلحات 
مثل )التقومي ال�سامل– التقومي القائم على الأداء- 
ال��ت��ق��ومي ال���وج���داين- ال��ت��ق��ومي الإل����ك����رتوين....( 
هذه  ترجمة  فاملطلوب  التنفيذي  امل�ستوى  على  اأم��ا 
فعلية،  وممار�سات  عملية،  اإج���راءات  اإىل  ال�سيا�سات 
وت��ب�����س��ري ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى ع��م��ل��ي��ة ال���ت���ق���ومي بهذه 
ال�سيا�سات وامل�سطلحات احلديثة يف جمال التقومي 

اللغوي. 

مت قبوله لدرا�صة الفيزياء يف جامعة �صتانفورد 
طالب اإماراتي يحقق املرتبة الأوىل 

يف امتحان البكالوريا الدولية
•• دبي- الفجر

 حقق الطالب الإماراتي عبداهلل ال�سرياوي من مدر�سة ريبتون دبي املرتبة 
ملتابعة  توؤهله  لعالمة  وفقاً  وذلك  الدولية،  البكالوريا  امتحان  يف  الأوىل 
درا�سته اجلامعية يف ق�سم الفيزياء يف جامعة �ستانفورد العريقة يف الوليات 
املتحدة الأمريكية، وكما حقق بقية طالب الدفعة عالمة توؤهلهم لاللتحاق 
بجامعات عريقة مثل كلية لندن لالقت�ساد LSE، وجامعة �سانت اأندروز 

يف ا�سكتلدنا، وجامعة كارديف لدرا�سة العلوم الطبية احليوية.
ريبتون  ملدر�سة  ال�سريكة  املدر�سة  دبي،  ريبتون  هذا ومتيَّز طالب مدر�سة 
توؤهلهم  م�سّرفة  نتائج  بتحقيق  ال��ع��ام  ه��ذا  امل��ت��ح��دة،  اململكة  يف  العريقة 
ل��الل��ت��ح��اق ب���اأه���م اجل��ام��ع��ات ح���ول ال���ع���امل، ح��ي��ث جن���ح ج��م��ي��ع الطالب 
البكالوريا  دبلوم  على  وح�سلوا  لالمتحانات،  خ�سعوا  الذين  الإماراتيني 
الدولية اأو �سهادة الربنامج املهني التابع للبكالوريا الدولية، وذلك متا�سياً 
مع روؤية الدولة يف اأولوية تعليم الأجيال ال�سابة واإعدادهم لرحلة العمل 

والقيادة.
اأك���رث م��ن 40  ون���ال رب���ع ط���الب دف��ع��ة ه���ذا ال��ع��ام م��ن جميع اجلن�سيات 
الدبلوم  برنامج  الثانوية  املرحلة  طالب  بتدري�ش  املدر�سة  وتقوم  عالمة، 
التابع للبكالوريا الدولية )IBDP(، اأو الربنامج املهني التابع للبكالوريا 
الدولية )IBCP(، لينالوا بذلك اأكرب دعم ممكن يف �سبيل حتقيق اأف�سل 

ما لديهم من قدرات و مواهب.  
" تدّر�ش  ويف هذا ال�سياق، �سّرح ديفيد كوك، مدير مدر�سة ريبتون دبي: 
مدر�سة ريبتون دبي برنامج البكالوريا الدولية منذ عام 2011، وي�سجع 
ال�سخ�سية  الإجن���ازات  حتقيق  على  الطالب  الدولية  البكالوريا  برنامج 
والأكادميية على حد �سواء، ويقّدم حتديات للطالب ليتميزوا يف درا�ستهم 

وذلك �سمن جمالت خارجية ت�سمل الإبداع والريا�سة واخلدمات" 
ال��ذي��ن خ�سعوا  ب���الإع���الن ع��ن حت��ق��ي��ق ط��الب��ن��ا  "نفخر  واأ����س���اف ك����وك: 
عالية  ع��الم��ات  ال��دول��ي��ة  للبكالوريا  التابع  ال��دب��ل��وم  برنامج  لمتحانات 
عالمة   30 البالغ  العاملي  املعدل  بذلك  متخطني  عالمة   34.4 مبعدل 
والنتيجة امل�سجلة العام الفائت يف املدر�سة، واأوّد اأن اأثني على التزام طالبنا 
واجتهادهم حيث حقق %23 منهم اأكرث من 40 عالمة مقارنة مبعدل 

وكانت العالمة الأعلى 44 عالمة".   العاملي،  امل�ستوى  على   13.82%
ال��ع��م��ل مًعا  ال��ط��الب واأ���س��ات��ذت��ه��م ع��ل��ى  اأه����ايل  "نود تهنئة  وخ��ت��م ك���وك: 
على  منهم  ا  حر�سً وذل��ك  طالبنا،  لدعم  كبريين  وطاقة  وق��ت  وا�ستثمار 
التمّيز وحتقيق نتائج باهرة واإعدادهم مل�ستقبل اأكادميي قوي، وخا�سة باأن 
جامعات رائدة يف خمتلف اأنحاء العامل تعرتف بربنامج البكالوريا الدولية 
بف�سل معايريه العالية، وهو اعتبار مهم بالن�سبة اإىل مدر�سة ريبتون دبي 
التي ت�سّم جمموعة متنوعة من اجلن�سيات، واإننا ننتهج برنامج البكالوريا 
الدولية لأن هدفنا ل يزال يتمثل باإعداد طالب يتمتعون بخربات وا�سعة 

ومهارات �سرورية ملواجهة حتديات الغد".  
اللتحاق  م��ن  دب��ي  ريبتون  مدر�سة  ط��الب  �سيتمكن  مم��ت��ازة،  ومب��ع��دلت 
لدرا�سة موا�سيع وعلوم متنوعة، مثل  العريقة عاملياً  مبختلف اجلامعات 
جامعة جونز هوبكنز يف الوليات املتحدة، وجامعة وورويك، وجامعة �سانت 

اأندروز، وجامعة كاليفورنيا بريكلي، وكلية لندن اجلامعية.
قد  الدولية  للبكالوريا  التابع  املهني  الربنامج  ط��الب  اأن  ذك��ره  اجل��دي��ر 
ودرا�سة  الأعمال  اإدارة  3 من  امل�ستوى  اأمّت��وا  بعدما  اأي�ساً  بنجاح  تخرجوا 
التقنيات والربامج املهنية، اإىل جانب موا�سيع برنامج الدبلوم التي تعادل 

م�ستويات A ، وحقق الربنامج نتائج مميزة. 

�صرطة اأبوظبي ُتذر : الألعاب 
الإلكرتونية قد جتعل طفلك عدوانًيا

••  اأبوظبي - الفجر

العنيفة  الإلكرتونية  الأل��ع��اب  من  الأم���ور  اأول��ي��اء  اأبوظبي  �سرطة  ح��ذرت 
التي حُتر�ش الأطفال واملراهقني على العدوانية وارتكاب اجلرائم م�سرية 
اإىل الآثار النف�سية الوخيمة التي ت�سل اإىل حد الإدمان وفر�ش حالة من 

العزلة والنف�سال عن الواقع.  
واأ�سارت اإىل اأن الأطفال يف كثري من الأحيان يقومون بتقليد ما ي�ساهدونه 
وي�سبح العنف بالن�سبة لهم و�سيلة للت�سلية مما ي�سهم يف زيادة رغبتهم يف 
التنمر على اأطفال اآخرين لفظياً وج�سدياً، موؤكدا على �سرورة قيام اأولياء 
اختيار  والتدخل يف  اأطفالهم ومراقبتهم  املهم يف متابعة  بدورهم  الأم��ور 

الألعاب والتطبيقات اللكرتونية ذات املحتوى اجليد وغري ال�سار.
توفري  ينبغي  التي  الهامة  الفئات  من  واملراهقني  الأط��ف��ال  اأن  واأ�سافت 
الذكية،  الإلكرتونية  الو�سائل  على  اإقبالهم  ظل  يف  لهم  احلماية  اأق�سى 
لفتاً  الدرا�سية  الإج��ازة  بداية  مع  وخ�سو�سا  الألعاب،  واأجهزة  والهواتف 
الجتماعي  التوا�سل  برامج  بع�ش  عرب  يت�سللون  النفو�ش  �سعاف  اأن  اإىل 

التي يقبل عليها الأبناء.
الألعاب  يف  الطفل  اأ���س��دق��اء  معرفتهم  ب�����س��رورة  الأم���ور  اأول��ي��اء  وطالبت 
الإلكرتونية و حتديد وقت منا�سب لالأطفال ملمار�سة الألعاب الإلكرتونية 
الإلكرتونية  الأ���س��ري��ة  املراقبة  نظام  برنامج  تفعيل  ب�سرورة  الأخ���ذ  م��ع 
مع  اأطفالهم  يف�سلها  التي  الإلكرتونية  وامل��واق��ع  الأل��ع��اب  نوعية  ملعرفة 
الر�سم  مثل  املفيدة  الأل��ع��اب  يف  الأط��ف��ال  م�ساركة  على  ال��دائ��م  الرتكيز 
من  وغ��ريه��ا  الرتفيهية  الق�س�ش  وق����راءة  املكعبات  وت��رك��ي��ب  وال��ت��ل��وي��ن 
الألعاب التعليمية، بالإ�سافة اإىل حتفيزهم على ممار�سة الريا�سة املنزلية 

والأن�سطة الرتفيهية الأخرى .
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فوائد زبدة ال�صيا للج�صم
يتم ا�ستخراج زبدة ال�سيا من الدهون املوجودة 
ب�سجرة ال�سيا اأو مبعنى اأ�سح الدهون املوجودة 
يف جوزه ال�سيا، واىل تتميز بلونها العاجي حيث 
ل�ستخراج  وخلطها  وغليها  اجل���وزه  ك�سر  يتم 

الزبدة.
الكثري  �سناعة  يف  ال�سيا  زب��ده  ا�ستخدام  ويتم 
من م�ستح�سرات التجميل والكرميات املرطبة 
العظيمة  الفوائد  اإىل  ذل��ك  يف  ال�سبب  ويرجع 
التي حتتوي عليها زبده ال�سيا لل�سعر والب�سرة 
الأفريقيون  ا�ستخدمها  ولقد  ���س��واء،  حد  على 
من  ال�سيا  زب���ده  تعترب  حيث  الطعام  طهي  يف 

الدهون النباتية املفيدة للج�سم.

طريقة اإذابة زبدة ال�صيا
قبل البدء بتطبيق زبدة ال�سيا اخلام �سواُء على 
تعري�سها  ال�سعر يجب مراعاة عدم  اأو  الب�سرة 
مّما  تذويبها  عملية  عند  عالية  ح��رارة  لدرجة 
ي�سبب يف فقدانها اخل�سائ�ش الكرميية وتظهر 
تتّم عملية  اأن  املزيج، فيف�سل  حبوب خ�سنة يف 
الإذاب��ة من خالل و�سعها يف حمام بخار بوعاء 
طابقني بحيث يكون الوعاء ال�سفلي به ماء على 
اآخر تو�سع به الزبدة  النار ويغلي وفوقه وعاء 
مع التحريك حتى تذوب وتنقل اإىل وعاء اآخر 

لتربد منعاً لتكّون حبيبات �سلبة كري�ستالية.

فوائد زبدة ال�صيا للحامل
ال��ك��ث��ري م���ن ال��ّن�����س��اء احل���وام���ل ي��ت�����س��اءل��ن عن 
مرحلة  خ��الل  ويفيدهّن  يهمهّن  اّل��ذي  الغذاء 

احل���م���ل ل��ك��ي ي��ح�����س��ل اجل���ن���ني على 

لنمّوه  ال���الزم���ة  وال��ربوت��ي��ن��ات  ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات 
بال�سكل ال�سحيح وال�سليم، ومن هذه الأطعمة 
امل��ف��ي��دة ل��ل��ح��ام��ل ه��ي زب���دة ال�����س��ي��ا، وال��ت��ي لها 
واجلنني  للحامل  املهّمة  الفوائد  م��ن  العديد 
اإّن زبدة ال�سيا  على حد �سواء. كما ذكرنا �سابقاً 
ال�سيا  �سجرة  ج��وزة  ثمار  من  ا�ستخراجها  يتّم 
ال�سعر  م�ساكل  ع��الج  يف  كثرياً  ت�ستخدم  والتي 
والتهابات اجللد،  ال�سم�سّية  والب�سرة واحلروق 
وعالمات العملّيات اجلراحّية وغريها. الن�ساء 
احلوامل يعانني بعد الولدة من م�سكلة متّدد 
��ًة يف  اجل��ل��د وظ��ه��ور ال��ت�����س��ّق��ق��ات ع��ل��ي��ه��ا، خ��ا���سّ
عليهّن  يجب  لذلك  وال��ظ��ه��ر،  البطن  منطقة 
ا���س��ت��خ��دام زب����دة ال�����س��ي��ا م���ن خ���الل ده���ن هذه 
الت�سّققات،  ه���ذه  م��ن  للتخّل�ش  ب��ه��ا  امل��ن��اط��ق 
البطن خالل مّدة احلمل،  اإىل دهن  بالإ�سافة 
املنطقة  لهذه  ممتاز  ترطيب  على  واحل�����س��ول 
بع�ش  وهناك  ال�ستحمام،  بعد  وم�ساًء  �سباحاً 
العجان  منطقة  بدهن  يقمن  اللواتي  الن�ساء 
بزبدة ال�سيا لكي ت�سّرع من املخا�ش، وت�ستخدم 
زبدة ال�سيا للن�ساء املر�سعات بعد احلمل، وذلك 
من خالل دهن حلمات الثدي منعاً من ت�سّققها 

والتهابها.

فوائد زبدة ال�صيا اجلمالية
واحلمراء: البي�ساء  -1اخلطوط 

البي�ساء  اخل��ط��وط  م��ن  التخل�ش  يف  ت�ساعد 
اأنها  كما  الب�سرة  على  تظهر  ال��ت��ي  واحل��م��راء 
املبكرة  ت�ساعد يف الوقاية من ظهور التجاعيد 

وعالمات ال�سيخوخة يف �سن مبكرة.
الب�سرة: -2تق�سفات 

الب�سرة  ت�سققات  ع��الج  على  ال�سيا  زب��ده  تعمل 
اأ�سعة  ب�����س��ب��ب  ال���ت���ال���ف  ت����رمم اجل���ل���د  وت���ع���ال���ج 
اأنها ت�ساعد يف حماية الب�سرة من  ال�سم�ش كما 

الأ�سعة التي ت�سر بها.
وه�: اأ  -3فيتامني 

اللذان  ه  وف��ي��ت��ام��ني  اأ  بفيتامني  ال��ب�����س��رة  مت��د 
يعمالن على ترطيب الب�سرة واإعادة بناءها.

الب�سرة: -4ترطيب 
لأنها  الب�سرة  ترطيب  على  ال�سيا  زب��ده  تعمل 
حتتوي على اأحما�ش دهنية ي�سهل عليها التغلغل 

داخل اجللد ومن ثم تعمل على ترطيبه.
اجللد: -5متدد 

تدخل زبده ال�سيا يف عالج عالمات متدد اجللد 
البطن  على  احل��م��ل  اأث��ن��اء  تظهر  ال��ت��ي  خا�سة 

والأرداف.
الب�سرة: خاليا  -6جتديد 

ت�����س��اع��د زب����ده ال�����س��ي��ا يف جت��دي��د خاليا 
الدموية  ال��دورة  وتن�سيط  الب�سرة 

باجللد.

 )A( اأ زب�����دة ال�����س��ي��ا حت���ت���وي ع��ل��ى ف��ي��ت��ام��ني 
اللذان يعاجلان تق�سف، تك�ّسر   )E( وفيتامني
ال�سيا  زبدة  ت�ساعد  عام  وب�سكل  ال�سعر  وجفاف 
على جعل ال�سعر ناعماً و�سهل الت�سفيف. هناك 
يف  حتتوي  التي  التجميل  منتجات  من  الكثري 
الوطن  يف  متوفرة  ال�سيا  زب��دة  على  مكوناتها 
ال�سيا  زب��دة  عليها  مكتوب  علب  ب�سكل  العربي 
ال�سيا  زبدة  تتوفر  املبا�سر.  لال�ستعمال  جاهزة 
اأن هذا النوع قد  اإل  اأي�ساً على �سكل زبدة خام 
العربية.  الأ����س���واق  ب��ك��رثة يف  م��ت��وف��ر  ي��ك��ون  ل 
زبدة ال�سيا اخلام ميكن حت�سريها يف املنزل عن 
طريق ت�سخينها وتركها لتربد ثم و�سعها على 

ال�سعر.

طريقة اإ�صتخدامها على ال�صعر
تدلك زبدة ال�سيا اخلام جيداً على ال�سعر وفروة 
ال���راأ����ش وت���رتك مل���دة 30 دق��ي��ق��ة، ي��و���س��ع هذا 
الوقت  ذلك  خالل  يف  الأ�سبوع،  يف  مرة  املا�سك 
ب��ن��ف�����س��ك يف �سعرك  ال���ف���رق  ت��الح��ظ��ني  ���س��وف 
و�سهولة  واللمعان  والنعومة  الطول  حيث  من 

الت�سفيف.

حماية ال�صعر:
الذرات  �سد  لل�سعر  احلماية  توفر  ال�سيا  زب��دة 
احلرة ال�سارة يف الهواء واملياه والظروف املناخية 
القا�سية . وع��الوة على ذل��ك زب��دة ال�سيا 
وهي   SPF م��ن  قليلة  كمية  لديها 
اأ�سرار  من  ال�سعر  حلماية  كافية 
التعر�ش  ب�سبب  ال�سم�ش  اأ���س��ع��ة 
لالأ�سعة فوق البنف�سجية واإ�سالح 
اأن �سببها الربد  ال�سرر الذي �سبق 
اإىل  ذل��ك  ويرجع  وال�سم�ش.  القار�ش 
حد كبري اإىل �سرعة 
�سها  مت�سا اإ
م�����رة واح�����دة 
ال�سيا  ، زب��دة 
حت�������������م�������������ي 
ط�������ب�������ق�������ات 
ال�����������س�����ع�����رة 
يتم  ب��ح��ي��ث 
حمايتها من 
اأو  احل���������رارة 
�سارة  م���واد  اأي 
على  مت�����ر  اأخ����������رى 
ال�سعر  ملعاجلة  خا�سة  مفيد  ه��و  ه��ذا  ال�سعر. 
امللون. كما اأنها حتمي ال�سعر �سد امللح والكلور 

عند ا�ستخدامها قبل ال�سباحة.

مطهر لل�صعر:
لتليني  بالن�سبة  عظيمه  ت��ع��ت��رب  ال�����س��ي��ا  زب����دة 

وتن�سيط ال�سعر التالف واله�ش . نظرا لطبيعته 
الزيت  انت�سار  على  ت�ساعد  فاإنها  دهنيه  الغري 
ال�سعر  ال��راأ���ش. وميكن تدليك  ف��روة  الزائد يف 
ملم�ش  اإعطاءه  ال�سيا  زبدة  من  �سخية  بكميات 
ل��ني وح��ري��ري. ه��ذه ال��ف��ائ��ده م��ن زب���دة ال�سيا 
ال�سعر  له�سا�سة  بال�سافه  اجل��اف  على  تنطبق 
املجعد. وينبغي ا�ستخدام زبدة ال�سيا مرتني يف 
ال�سعر  ن�سيج  وحت�سني  ال�سعر،  لنمو  الأ�سبوع 

وترطيب ال�سعر.

ط���ري���ق���ة 
�صنع كرمي 
زبدة ال�صيا 

يف املنزل
املكّونات:

- كاأ�ش من زبدة ال�سيا 
اخلام.

- ن�����س��ف ك��اأ���ش م��ن زي���ت جوز 
الهند.

-  ربع كاأ�ش من زيت اللوز.

.E كب�سولة من فيتامني -
- كاأ�سان من املاء ال�ساخن.

طريقة التح�صري:
ونطحنها  وع��اء  يف   E فيتامني  كب�سولة  ن�سع 

جيداً، ثّم نرتكها جانباً.
ن�سع زبدة ال�سيا، واملاء ال�ساخن يف طنجرة على 
ال��ن��ار، ون��ح��رك ج��ي��داً ح��ّت��ى ت���ذوب زب���دة ال�سيا 

متاماً.
ن�سيف زيت جوز الهند، وزيت اللوز، وفيتامني 
حّتى  اخللط  يف  ون�ستمّر  ال�سيا،  زب��دة  اإىل   E

يتجان�ش اخلليط.
ن�����س��ع اخل��ل��ي��ط يف ع��ل��ب��ة زج��اج��ي��ة، ث��م ندخله 
وبعدها  الأق��ل،  على  �ساعتني  ملدة  الثالجة  اإىل 
ن��خ��رج��ه م���ن ال���ث���الج���ة ون�����س��ع��ه يف اخل���الط 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي ون��خ��ل��ط ج��ي��داً ح��ت��ى نح�سل على 

خليط متجان�ش.
حلني  ب��اإح��ك��ام  مغلقة  علبة  يف  اخل��ل��ي��ط  ن�سع 

ال�ستخدام.

فوائد زبدة ال�ّصيا اخلام للوجه
ال�ّسم�ش،  اأ�سّعة  ملكافحة  ف��ّع��ال  ك���واٍق  ُت�ستخدم 
فهي تعمل على حماية الب�سرة من الأ�سعة فوق 
الرطوبة  توّفر  اأّنها  كما  ��اّرة،  ال�����سّ البنف�سجّية 
ال��ب�����س��رة خالل  ال��ت��ي حتتاجها  امل��غ��ذّي��ة  وامل����واد 
ال�ّسم�ش  حروق  وتعالج  يف  وال�سّ ال�ستاء  ف�سل 

باأنواعها.
فهي  ال�سن،  تقّدم  وعالمات  ال�سيخوخة  تكافح 
تعمل على حتفيز اإنتاج الكولجني الالزم جلعل 
الب�سرة تبدو اأكرث �سباباً، بينما تعمل فيتامينات 

على  واحل��ف��اظ  الب�سرة  تغذية  على   E و   A
منع  وبالتايل  ون�سارتها،  وتوّهجها  مرونتها 

ظهور التجاعيد واخلطوط املبّكرة بالوجه.
ت�����س��اع��د زب������دة ال�����س��ي��ا ع���ل���ى ع�����الج الأك����زمي����ا 
والتخفيف من الأعرا�ش امل�ساحبة لها كالتهّيج 
زبدة  خ�سائ�ش  ب�سبب  وذل���ك  الل��ت��ه��اب��ات،  اأو 
ال�سيا امل�ساّدة لاللتهابات، بالإ�سافة اإىل وفرتها 
باملواد الغذائّية ال�سرورّية لتعزيز خاليا اجللد 

وجتديدها.
تزيل الهالت ال�سوداء والأكيا�ش حتت العينني، 
وذل�����ك ع���ن ط���ري���ق و����س���ع ال��ق��ل��ي��ل م��ن��ه��ا حتت 

العينني قبل الذهاب اإىل النوم يومياً.

فوائد زبدة ال�صيا العامة
اللتهابات  تعالج  واخل���دو����ش.  اجل���روح  تعالج 
احلفا�ش  ارت���داء  ب�سبب  الأط��ف��ال  ت�سيب  التي 

لفرتة طويلة.
ت�����س��ت��خ��دم يف ع���الج اخل��ط��وط ال��ب��ي�����س��اء التي 
اأو  املفاجئة  ال�سمنة  ب�سبب  اجللد  على  تظهر 

النحافة املفاجئة، اأو ت�سّققات احلمل.
ة  وخا�سّ امل�ستع�سية،  وال�سقوق  ال��ن��دوب  تعالج 
ت�سّقق كعب القدمني. ت�ستخدم كمرطب لل�سعر 

وبديل للبل�سم.
توفري  م��ن خ��الل  ال���راأ����ش،  ف���روة  ق�سرة  تعالج 
من  وحمايتها  ال��راأ���ش  لفروة  الكايف  الرتطيب 

اجلفاف.
تدخل كماّدة مهّمة يف �سناعة ال�سمع.

لزيت  ك��ب��دي��ل  الأف��ري��ق��ي��ة  ال��ب��الد  يف  ت�ستخدم 
الطبخ،

الكاكاو  لزبدة  كبديل  ا�ستخدامها  ميكن  كما   
لذا  بينهما،  الطعم  يف  اختالف  هناك  اأّن  رغ��م 
اأ�سرار  لها  ولي�ش  تناولها  ميكن  ال�سيا  فزبدة 

جانبّية.

يتم ا�صتخدامها يف �صناعة الكثري من م�صتح�صرات التجميل

فوائد عظيمة لزبدة ال�صيا للج�صم وال�صعر

طريقة عمل ماكياج خفيف جدًا للعمل اأو اجلامعة

جدًا  خفيف  ماكياج  عمل  طريقة 
للعمل اأو اجلامعة

- اخلطوة الأوىل:
ابدئي ماكياجك بتوزيع الربامير على 
ماكياج  ع��ل��ى  لتح�سلي  وج��ه��ك  ك��ام��ل 

�سل�ش وناعم، 
املماثل  الفاوندي�سن  طبقي  ث��م  وم��ن 
ا�ستبدليه  اأو  الطبيعي  ب�سرتك  ل��ل��ون 

.Bb �بكرمي ال

- اخلطوة الثانية: 
والبقع  ال�����س��وداء  ال��ه��الت  تخفي  لكي 
بتوزيع  قومي  ب�سرتك،  على  امل��وج��ودة 
جانبي  وعلى  عينيِك  حتت  الكون�سيلر 

اأنفك وعلى زوايا �سفتيِك.

- اخلطوة الثالثة:
ث���ّب���ت���ي م���اك���ي���اج وج���ه���ك ك����ام����اًل بنرث 
البودرة ذات اللون املماثل للون ب�سرتك، 
اأو ا�ستعيني بلون اأفتح من لون ب�سرتك 

الطبيعي بدرجة واحدة.

- اخلطوة الرابعة:

�سباحي  م��اك��ي��اج  ���س��ت��ع��ت��م��دي��ن  لأن�����ك 
ف��اح��ر���س��ي ع��ل��ى ان��ت��ق��اء األ�����وان ظالل 
كالوردي  ال�سباح  تنا�سب  التي  العيون 

وامل�سم�سي والبيج،
 وبدًل من الكونتور اكتفي فقط بتوزيع 

البال�سر على وجنتيِك.

- اخلطوة اخلام�صة:
لبد من اأن حتددي حاجبيِك لتح�سلي 
ع��ل��ى امل���اك���ي���اج ال���ك���ام���ل وامل����ث����ايل، لذا 

م�سطي حواجبك، 
با�ستخدام  بتحديدها  قومي  ثم  وم��ن 

اجلل اأو القلم املخ�س�ش للحواجب.

- اخلطوة ال�صاد�صة: 
ل��ت��ج��ع��ل��ي ع��ي��ن��ي��ِك ب�����ارز اأك������رث، قومي 
بتطبيق املا�سكارا على رمو�سك وزيدي 

من حجمها وكثافتها.

- اخلطوة ال�صابعة: 
ماكياجك  م��ظ��ه��ر  ل��ت��ك��م��ل��ي  واأخ��������رياً 
اأحمر  األ��وان  بتطبيق  قومي  الطبيعي، 

ال�سفاه الطبيعية كالنيود والوردي.

ال�صباحية،  باإطاللتك  �صتليق  التي  الناعمة والهادئة  املاكياج  اأ�صاليب  اليومي يتطلب منِك اختيار  املاكياج 
وا�صتبداله  واملتعددة،  ال�صاخبة  الألوان  ذي  الثقيل  املاكياج  عن  متامًا  بالبتعاد  نن�صحك  فاإننا  وبالتايل 

باملاكياج اخلفيف، واليوم �صنعرفك على طريقة عمل ماكياج خفيف جدًا للعمل اأو اجلامعة.
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�لعدد 12982 بتاريخ 2020/7/9 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة علي النعيمي للهواتف املتحركة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1119751 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد �سوحاج حممد جبل ا�سالم %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/علي م�سبح �سيف النعيمي من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ علي م�سبح �سيف النعيمي من 100% اىل %51

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/ موؤ�س�سة علي النعيمي للهواتف املتحركة

ALI AL NUAIMI MOBILE PHONE
اىل/مغنة فواكه وخ�سروات ذ.م.م

MEGHNA FRUITS AND VEGETABLE LLC
تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع الفواكه واخل�سروات الطازجة - بالتجزئة )4721001(

تعديل ن�ساط/حذف بيع الهواتف املتحركة - بالتجزئة )4741011(
تعديل ن�ساط/حذف ا�سالح الهواتف املتحركة )9512002(

تعديل ن�ساط/بيع �سرائح الهواتف اللكرتونية - بالتجزئة )4741012(
القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12982 بتاريخ 2020/7/9 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة بن هادي للنقليات العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1108013 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة احمد عبداهلل ابراهيم الظاهري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف مبخوت هادي عبداهلل ال�ساعري

تعديل ا�سم جتاري من/ موؤ�س�سة بن هادي للنقليات العامة

BIN HADI GENERAL TRANSPORTING EST

اىل/روح ال�سهامه للنقليات

ROUH ALSHAHAMA GENERAL TRANSPORTING

القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12982 بتاريخ 2020/7/9 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/عيادة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الدكتور فائز حداد
رخ�سة رقم:CN 1038019   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12982 بتاريخ 2020/7/9 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

نور البدع لعمال البال�سرت
رخ�سة رقم:CN 1157959   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12982 بتاريخ 2020/7/9 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:يف فور فوي�ش للت�سويق ذ.م.م
بيات  ياعد  م�سوى   0.25 �سرق  ابوظبي  -جزيرة  ال�سركة:  عنوان 

امل�سوى
CN 2525933 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعيني ال�سادة/الهاملي و�سركاه - حما�سبون قانونيون ،   2
كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2020/6/22 وذلك بناء على قرار 

حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
بتاريخ:2020/7/8  - بالرقم:2050008192 

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة امل�سفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

 �إد�رة �لرت�خي�س �لتجارية

�لعدد 12982 بتاريخ 2020/7/9 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون الخوان للرجال 

CN  قد تقدموا الينا بطلب - فرع رخ�سة رقم:2881911 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

عبيد �سلطان يو�سف بن ن�سر الزعابي من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�سب ال�سركاء

عبيد �سلطان يو�سف بن ن�سر الزعابي من 100% اىل %0
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ريبون �سيل جاترا موهن �سيل %100
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12982 بتاريخ 2020/7/9 

اإلغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�ش الرخ�سة 
التجاري:جتديد  بال�سم    CN رقم:1743950 
لتقنيه املعلومات ذ.م.م - بالغاء طلب تعديل الرخ�سة 

واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

منوذج اعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك

�سركة تابليز لالغذية ذ.م.م
By the chick:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

بتاريخ:2020/5/28  املودعة حتت رقم:  330101 
با�س��م:�سركة تابليز لالغذية ذ.م.م

املوطن:جزيرة ابوظبي - �سارع املرور - مع�سكر ال نهيان - خلف بناية املعمورة برج )واي( الطابق الرابع 
بلوك )�سي(

�صورة العالمة:

وذلك لتمييز ال�سلع او اخلدمات الواقعة بالفئة:43
خدمات تقدمي الطعمة وامل�سروبات وخدمات اليواء املوؤقت.

هي عبارة عن كلمة )by the chick( باللون ال�سود والحمر وال�سفر كلمة  و�سف العالمة:  
باللون   by the كلمة  تعلوه  وال�سفر  الحمر  باللون  لدجاجة  ر�سم  �سكل  على  ح��رف  او   )chick(

ال�سود.
ال�س��رتاطات:  

اأو  القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  لق�سم  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�ش  لديه  من  فعلى 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  9  يوليو  2020 �لعدد 12982 

�لعدد  12982 بتاريخ 2020/7/9
  �عالن بالن�سر

املرجع : 324
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ ح�سن عبداهلل حممد عبداهلل ال علي - المارات اجلن�سية 
النظري  ال�سيد/عبد  اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
مولوجنال - الهند اجلن�سية يف الرخ�سة )كافترييا الزاوية( تاأ�س�ست بامارة ال�سارقة مبوجب 

رخ�سة رقم:734221 - ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقه
تعديالت اخرى:مت تغيري ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة فردية( اىل )موؤ�س�سة فردية بوكيل 

خدمات( م�سرح له مبزاولة الن�ساط 24 �ساعة
وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ش  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�سارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�سناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات
�لعدد  12982 بتاريخ 2020/7/9

�عالن بالن�سر
يف  �لدعوى رقم 1928/2020/16 جتاري جزئي  

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )177.040.47( درهم والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام 

طالب الإعالن :  بنك المارات دبي الوطني �ش.م.ع  - �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنه : 1- عبدالعزيز غامن عزيز عبد اهلل البلو�سي - �سفته بالق�سية : مدعي عليه

جمهول حمل الإقامة 
عليه مببلغ وقدره  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد    : الإع��الن  مو�سوع 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )177.040.47(

ال�سداد التام.  
بعد  التقا�سي عن  ال�ساعة 8.30 �ش يف قاعة  املوافق  2020/7/27   وح��ددت لها جل�سة يوم الثنني  
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية  �لتجارية  
�لعدد  12982 بتاريخ 2020/7/9

�عالن بالن�سر        
يف  �لدعوى 887/2019/11 مدين جزئي 

مو�سوع الدعوى : املطالبة ببطالن العقد مو�سوع الدعوى املربم بني املدعية واملدعي عليهم واعادة احلال اىل ما كان عليها قبل 
التعاقد وذلك لنعدام حمل العقد ولالأ�سباب الواردة اعاله واملطالبة بف�سخ العقد املربم بني املدعية واملدعي عليهم مع اعادة احلال 

اىل ما كان عليها قبل التعاقد والزام املدعي عليهم الول والثاين والثالث بالت�سامن والت�سامم ب�سداد مبلغ وقدره )164.285( 
درهم ل�سالح املدعية مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد 

طالب الإعالن / 1-اني�سه مثنى نا�سر احلداد - �سفته بالق�سية : مدعي 
وميثله:�ساحلة خليفة لحج خليفة الب�سطي - �سفته بالق�سية : وكيل

الم���ارات جراند   للفندق  ال�سابق  املالك  ب�سفته  املهريي  كدفور  2- خالد حممد  الم���ارات جراند  فندق    -1   : اإعالنهما  املطلوب 
-  �سفتهما بالق�سية : مدعي عليهما

 جمهول حمل القامة 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة ببطالن العقد مو�سوع الدعوى املربم بني املدعية واملدعي عليهم 
واعادة احلال اىل ما كان عليها قبل التعاقد وذلك لنعدام حمل العقد ولالأ�سباب ال��واردة اعاله واملطالبة بف�سخ العقد املربم بني 
بالت�سامن  والثالث  والثاين  الول  عليهم  املدعي  وال��زام  التعاقد  قبل  عليها  ك��ان  ما  اىل  احل��ال  اع��ادة  مع  عليهم  واملدعي  املدعية 
متام  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  الفائدة  مع  املدعية  ل�سالح  دره��م   )164.285( وق��دره  مبلغ  ب�سداد  والت�سامم 
ال�سداد.   وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2020/7/13  ال�ساعة 8.30 �ش يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل 
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة دبي �البتد�ئية   �ملدنيه 
�لعدد  12982 بتاريخ 2020/7/9

�عالن حكم بالن�سر
يف  �لدعوى رقم 1619/2019/20 جتاري كلي  

مو�سوع الدعوى : الق�ساء بثبوت ا�ستقالة املدعي من من�سبه كمدير للمدعي عليها وكافة فروعها والزام املدعي عليها 
بحذف ا�سمه من الرخ�ش التجارية لها وكافة فروعها وكذلك حذف ا�سمه من ال�سجل التجاري لها و�سائر ال�سجالت 

والأوراق الر�سمية لل�سركة وما يرتتب على ذلك من اثار والزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة 
طالب الإعالن :  خالد �سامل م�سبح حميد املهريي  - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنه : 1- ماركة هو�سبيتاليتي �ش.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2020/6/16 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�سالح/خالد 
ا�ستقالة املدعي/خالد �سامل م�سبح حميد املهريي من من�سب مدير ال�سركة املدعي  �سامل م�سبح حميد املهريي باثبات 
التعديل يف رخ�ستها  باثبات هذا  والزمتها  ت��اري��خ:2019/9/8  اعتبارا من  ���ش.ذ.م.م وفروعها  عليها/ماركة هو�سبيتاليتي 
التجارية ورخ�ش فروعها وما يرتتب على ذلك من اثار منها رفع ا�سمه من �سجالتها ودفاترها والزمتها بر�سوم الدعوى 
وم�ساريفها مبلغ الفي درهم اتعاب املحاماة ،حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 

التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية  �لتجارية  

�لعدد  12982 بتاريخ 2020/7/9
�عالن بالن�سر

يف  �لدعوى رقم 1016/2020/16 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل بان يوؤدوا للمدعية مبلغ 

)313.619.27( درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام 
طالب الإعالن :  املتحدة اخلليجية لتاجري املعدات ذ.م.م فرع دبي/وميثلها قانونا/حممد عبد املعطي عادل 

مراد )اماراتي اجلن�سية(  - �سفته بالق�سية : مدعي 
وميثله:عي�سى �سامل احمد احلر�سي املهري - �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنهما : 1- جيه اند ات�ش الم��ارات ���ش.ذ.م.م 2-جاجنهو جروب كومباين ليمتد )فرع دبي( - 
�سفته بالق�سية : مدعي عليهما - جمهويل حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل بان 
يوؤدوا للمدعية مبلغ )313.619.27( درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى 
ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2020/7/22  ال�ساعة 8.30 �ش يف قاعة التقا�سي عن 
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية  �لتجارية  

�لعدد  12982 بتاريخ 2020/7/9
�عالن حكم بالن�سر

يف  �لدعوى رقم 107/2020/16 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )108983.42( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 

املحاماة 
طالب الإعالن :  بنك دبي ال�سالمي )�سركة م�ساهمة عامة(  - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنه : 1- خولنورا عبدو ماليكوفا- �سفته بالق�سية : مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2020/5/13 يف الدعوى املذكورة اأعاله 
املدعي  البنك  اىل  ت��وؤدي  ان  عليها  املدعي  اول:ب��ال��زام  عامة(  م�ساهمة  )�سركة  ال�سالمي  دب��ي  ل�سالح/بنك 
 -  042MO66170590910:رقم ال�سكوك مرابحه  موؤجل  بيع  اتفاقية  درهم عن   )85.081.42( وقدره  مبلغ 
ثانيا:بالزام املدعي عليها ان توؤدي اىل البنك املدعي مبلغ )23.902( درهم مبا يعادل )9506.80( درهم كيلو 
جرام من ال�سكر املرت�سد عن عقد بيع �سلم موؤرخ 2016/6/7 والزمتها بالر�سوم وامل�ساريف والف درهم مقابل 
اتعاب املحاماة ،حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية  �لتجارية  
�لعدد  12982 بتاريخ 2020/7/9

�عالن حكم بالن�سر
يف  �لدعوى رقم 238/2019/22 مدين كلي  

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بان ي�سددوا بالتكافل والت�سامن فيما بينهم للمدعية مبلغ وقدره 
)3.943.569.05( درهم والزامهم بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة بواقع 12% �سنويا من تاريخ رفع الدعوى 

وحتى ال�سداد التام 
طالب الإعالن :  �سركة الفجرية الوطنية للتاأمني �ش.م.ع  - �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله:مارون وديع مطر - �سفته بالق�سية:وكيل
لالن�ساءات  جلف  3-نا�سيونال  ����ش.ذ.م.م  لال�ستثمار  جلف  نا�سيونال   -2 ح�سن  ي�سلم  علي  نا�سر   -1  : اإعالنهم  املطلوب 

�ش.ذ.م.م - �سفتهم بالق�سية : مدعي عليهم - جمهويل حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/10/30 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�سالح/�سركة 
الفجرية الوطنية للتاأمني �ش.م.ع بالزام املدعي عليهم بالت�سامن فيما بينهم بان يوؤدوا للمدعية مبلغ )3.943.569.05( 
درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد والزمتهم بالر�سوم وامل�ساريف والف درهم 
مقابل اتعاب املحاماة ،حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية  �ملدنيه  
�لعدد  12982 بتاريخ 2020/7/9

�عالن بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  2036/2020/209 تنفيذ عمايل 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى العمالية رقم 2018/7121 عمايل جزئي واملعدل 

بال�ستئناف رقم:2019/882 ا�ستئناف عمايل ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 84673 درهم( ، ومبلغ )1714( 
درهم ل�سالح العامل ومبلغ )4479( درهم ر�سوم ل�سالح املحكمة 

طالب الإعالن : البريت �سرييان �سرييان -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله:احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي - �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- الريامي لالأعمال الكهروميكانيكية �ش.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : منفذ �سده
 جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
خلزينة  ر�سوم  دره��م   )6193( مبلغ  اىل  بال�سافة  املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )84673(
املذكور  بالقرار  اللتزام  بحقكم يف حالة عدم  التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة، 

خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد  12982 بتاريخ 2020/7/9
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  4473/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 4859 ل�سنة 2019 جتاري جزئي ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 191476.13 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : نطاق البيئة ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله:يو�سف حممد ح�سن حممد البحر - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- فاطمة علي لتجارة املعدات والجهزة العلمية واملعملية �ش.ذ.م.م - �سفته 

بالق�سية : منفذ �سده -  جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )191476.13( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد  12982 بتاريخ 2020/7/9

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
            يف �لدعوى رقم 2019/7394  تنفيذ جتاري 

اىل املنفذ �سدهم /  1- مركز اك�ش �سريفي�ش
2- كارل بونري ب�سفته كفيل �سامن ملديونية مركز اك�ش �سريفي�ش 

جمهول حمل الإقامة 
مبا ان طالب التنفيذ  / بنك دبى التجارى �ش.م.ع 

وميثله / حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
 قد اأقام عليك�  الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله واألزمكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره  
�ستبا�سر  املحكمة  فاإن  وعليه  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  اإىل طالب  درهم   740992.42
الإجراءات التنفيذية بحقك فى حالة عدم الإلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا الإعالن  
رئي�س �ل�سعبة  

 

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد  12982 بتاريخ 2020/7/9
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

�ملدنية  �لتنفيذ  حمكمة   FUCEXCICOM2019 /0000709 يف  �لدعوى رقم
- جتاري )كلي( - مطالبات مالية

اإىل املدعي عليه : النجوم الثالثة لتجارة مواد البناء موؤ�س�سة فردية وميثلها مالكها 
�سعيد خلفان عبداهلل  - جمهول حمل الإقامة 

الدعوى  اقام  قد  املخينى  �سهيل  بن  البناء/احمد  ملواد  املدعي/امتو�ست  بان  نعلمكم 
ب����� )1806466.0( درهم - لذا يتوجب عليكم احل�سور امام  املذكورة اعاله للمطالبة 
لديكم  ما  لتقدمي  املوافق:2020/7/27  الثنني  يوم  �سباحا  ال�ساعة:10:00  املحكمة 
من دفاع وم�ستندات ويف حالة عدم ح�سوركم او ار�سال وكيل معتمد ينوب عنكم فان 

املحكمة �ستبا�سر الجراءات القانونية يف غيابكم
�مل �حمد �لنقبي

حمكمة �لفجرية

حمكمة �لتنفيذ �ملدنية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد  12982 بتاريخ 2020/7/9
يف �لدعوى 2020/1855 جتاري جزئي  

املدعي عليه/فيزان جاويد جاويد ار�ساد
املقامة  جزئي  جتاري   2020/1855 الدعوى  يف  البتدائية  ال�سارقة  حمكمة  عدالة  لقرار  تنفيذا 
الربعاء  يوم  حتديد  مت  فقد  وعليه  م�سرفيا  خبريا  ندبنا  مت  فقد  م�سر  بنك  املدعي  من  �سدكم 
املوافق:2020/7/15 ال�ساعة:03:00 ظهرا موعدا لجتماع اخلربة املزمع عقده عن بعد من خالل 
منظومة الت�سال املرئي زووم )ZOOM ( راجني الت�سجيل على منظومة الت�سال املرئي زووم 
)ZOOM( للتواجد يف املوعد املحدد والتوا�سل معنا على عنوان مكتبنا جينوم لال�ست�سارات - 
a.:اللكرتوين الربيد  خالل  من  او  فاك�ش:042501250  هاتف:042200556  دبي 

 zaitoun@genomeandco.com   o.elsamaan@genomeandco.com
لتزويدكم بالرابط اخلا�ش بالجتماع.

عبد �حلميد زيتون
خبري ح�سابي وم�سريف
قيد رقم 252 وز�رة �لعدل 

�عالن حل�سور �جتماع �خلربة

�لعدد  12982 بتاريخ 2020/7/9
�إعالن عن بيع منقوالت باملز�د �لعلني

عن طريق �سركة �الإمار�ت للمز�د�ت بالن�سر 
يف �لق�سية �لتنفيذية رقم 2019/1976  

العائدة  املنقولت  بيع  عن  التنفيذ  دائ��رة   - البتدائية  اخليمة  راأ���ش  حمكمة  تعلن 
ملكيتها ل�سركة تادك�ش ميتالز �ش.م.ح -ذ.م.م ، على قرار قا�سي التنفيذ  يف الق�سية 
التنفيذية رقم 2019/1976 تنفيذ بتاريخ 2020/7/14 ب�سعر ا�سا�سي 30.000 درهم عن 
طريق �سركة الإمارات للمزادات وذلك يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا ، علما بان 
قيمة التاأمني 20% تدفع نقدا.  فعلى من يرغب بال�سرتاك او الطالع الدخول على 
 www.emiratesauction.ae املوقع الإلكرتوين ل�سركة الإمارات للمزادات
، وعلى من يرغب بالإعرتا�ش   مراجعة دائرة التنفيذ اأثناء الدوام الر�سمي وحتى 

جل�سة املزاد املذكورة.
ماأمور �لتنفيذ / �سعيد �ل�سحي          

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد  12982 بتاريخ 2020/7/9
اإعالن بالن�سر يف الدعوى رقم:2020/832 جتاري جزئي - دبي

املدعي عليه:طالب حممد علي عبا�ش
العنوان:امارة دبي - منطقة املطينه - �سارع عود ميثاء - فيال رقم 425 - هاتف متحرك:0501591225

نرجو اعالمكم ان عدالة حمكمة دبي البتدائية قد انتدبتنا خبريا م�سرفيا يف الدعوى اعاله واملقامة 
�سدكم من/موارد للتمويل

ونظرا لالجراءات الحرتازيه ال�سحيه يف الوقت احلايل والتي مبوجبها �ستيم التقا�سي عن بعد ندعوكم 
حل�سور اجتماع خربه عرب نظام الت�سال املرئي ZOOM APPLICATION يف متام ال�ساعه 

الثانيه ع�سر والن�سف من ظهر يوم الربعاء املوافق:2020/7/15 وذلك بال�سغط على الرابط التي:

على ان يتم تزويدنا بامل�ستندات التي تعزز دفوعكم يف هذه الدعوى 
على الربيد اللكرتوين                                                              او على الوات�ش اآب رقم:0562539394.

�خلبري �مل�سريف
حممد كامل عري�ن

�إعالن بالن�سر
�لعدد  12982 بتاريخ 2020/7/9

�عالن بالن�سر        
يف  �لدعوى 326/2020/16 جتاري جزئي  

مو�سوع الدعوى : بالزام ورثة املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 758.114.26 درهم )�سبعمائة وثمانية 
وخم�سون الف ومائة واربعة ع�سر درهما و�ستة وع�سرون فل�سا( حتى تاريخ 2019/12/8 بالإ�سافة اىل الفائدة القانونية 
بواقع 12% من تاريخ التوقف عن ال�سداد وحتى ال�سداد التام.  الزام ورثة املدعي عليه بالر�سوم وامل�سروفات والتعاب 

بحكم م�سمول بالنفاذ املعجل وبال كفالة
طالب الإعالن : دار التمويل - �ش م ع  - �سفته بالق�سية : مدعي - وميثله : �سيخه حممد �سيف علي املحرزي - �سفته 
ب��دري  2- عبداملجيد عبدالرزاق  اإعالنهم : 1- ورثة املتوفى/ حممد عبداملجيد عبدالرزاق  ،  املطلوب  بالق�سية : وكيل 
حممد علي بدري  3- زكية حممد رفيع بن كاظم  4- خولة عبدالعزيز حممد حممد �سعيد  5- املها حممد عبداملجيد 
- �سفتهم   بدري  �سعيد حممد عبداملجيد عبدالرزاق  ب��دري  7-  بدري 6-را�سد حممد عبداملجيد عبدالرزاق  عبدالرزاق 

بالق�سية : مدعي عليهم - جمهويل حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  بالزام ورثة املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 758.114.26 
درهم )�سبعمائة وثمانية وخم�سون الف ومائة واربعة ع�سر درهما و�ستة وع�سرون فل�سا( حتى تاريخ 2019/12/8 بالإ�سافة 
بالر�سوم  عليه  املدعي  ورث��ة  ال��زام   ، التام  ال�سداد  ال�سداد وحتى  التوقف عن  تاريخ  بواقع 12% من  القانونية  الفائدة  اىل 
وامل�سروفات والتعاب بحكم م�سمول بالنفاذ املعجل وبال كفالة  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2020/7/21  ال�ساعة 
لديك من  ما  بتقدمي  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا  بعد  التقا�سي عن  قاعة  8.30 �سباحا يف 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية  �لتجارية  
�لعدد  12982 بتاريخ 2020/7/9

�عالن بالن�سر        
يف  �لدعوى 1579/2020/16 جتاري جزئي  

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )122204.13 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% �سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام 

و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  
طالب الإعالن :  دار التاأمني �ش م ع - �سفته بالق�سية : مدعي  

وميثله : �سيخه حممد �سيف علي املحرزي - �سفته بالق�سية : وكيل 
املطلوب اإعالنه : 1- اإ�سماعيل علي من�سور علي - �سفته بالق�سية : مدعي عليه - جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )122204.13 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% �سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام 
و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2020/7/15  ال�ساعة 8.30 
�ش بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية  �لتجارية  
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كهرباء دبي ت�صارك يف اإطالق دليل اإدارة 
م�صرتيات تقنيات الذكاء ال�صطناعي

•• دبي - وام:

يف  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  �ساركت 
اإطالق “دليل اإدارة م�سرتيات تقنيات 
مع  بالتعاون  ال�سطناعي”  ال��ذك��اء 
الرابعة  ال�����س��ن��اع��ي��ة  ال���ث���ورة  م���رك���ز 
العاملي  القت�سادي  للمنتدى  التابع 
يف  الرابعة  ال�سناعية  الثورة  ومركز 
متطورة  اآليات  توفري  بهدف  الدولة 
احل��ك��وم��ي��ة يف جمال  ل��ل��م�����س��رتي��ات 
تقنيات الذكاء ال�سطناعي. يت�سمن 
التي  الأدوات  م��ن  جمموعة  الدليل 
املوؤ�س�سات  م�������س���اع���دة  اإىل  ت���ه���دف 
م�سرتيات  اإدارة  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ي��ة 
بكفاءة  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  تقنيات 

وفعالية مع الرتكيز على عدد من املعايري اأهمها البتكار والكفاءة واملبادئ 
الأخالقية للذكاء ال�سطناعي.

التنفيذي  الرئي�ش  املنتدب  الع�سو  الطاير  حممد  �سعيد  معايل  واأ���س��اد 
التابع  الرابعة  ال�سناعية  الثورة  مركز  بجهود  دب��ي  ومياه  كهرباء  لهيئة 
للمنتدى القت�سادي العاملي ومركز الثورة ال�سناعية الرابعة يف الدولة يف 
تطوير الدليل .. موؤكداً حر�ش الهيئة على تبني وتطوير اأف�سل املعايري 

واملمار�سات يف اإدارة امل�سرتيات لالرتقاء مب�ستوى العمل احلكومي.
واأ�ساف اأن الإمارات من الدول الرائدة يف تبني تقنيات الذكاء ال�سطناعي 
الأدوات  اأح��دث  ا�ستخدام  يف  العامل  م�ستوى  على  يحتذى  من��وذج��اً  وتعد 

والتقنيات يف جمال العمل احلكومي.
واأ�سار اإىل حر�ش الهيئة على تبادل اخلربات واأف�سل املمار�سات التي من 
�ساأنها ت�سريع التحول الرقمي وتعزيز تبنى التقنيات الإحاللية يف خمتلف 
جمالت العمل احلكومي مبا ي�سهم يف حتقيق ا�سرتاتيجية الإمارات للثورة 
ال�سناعية الرابعة التي تهدف اإىل تعزيز مكانة الدولة كمركز عاملي للثورة 
ال�سناعية الرابعة وامل�ساهمة يف حتقيق اقت�ساد وطني تناف�سي قائم على 
اأن  معاليه  وذك��ر  امل�ستقبلية.  التكنولوجية  والتطبيقات  والبتكار  املعرفة 
تو�سيع  �سي�سهم يف  ال�سطناعي”  الذكاء  تقنيات  اإدارة م�سرتيات  دليل   “
اأدوات  ذل��ك  يف  مب��ا  ال��راب��ع��ة  ال�سناعية  ال��ث��ورة  لتقنيات  احل��ك��وم��ات  تبنى 
الذكاء ال�سطناعي اإ�سافة اإىل تعزيز التناف�سية وحت�سني كفاءة املوؤ�س�سات 
احلكومية حيث يوفر اأداة موثوقة ت�ساعد على تنفيذ امل�سرتيات اخلا�سة 
حتولها  لتعزيز  اأ�سا�سية  رك��ي��زًة  يعد  ال��ذي  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  بتقنيات 

الرقمي.
اأول جهة حكومية تتعاون مع مركز  اأن هيئة كهرباء ومياه دبي  ي�سار اإىل 
بحوكمة  اخلا�سة  املعايري  لتطوير  الرابعة  ال�سناعية  للثورة  الإم����ارات 

م�سرتيات تقنيات الذكاء ال�سطناعي.

م�صفاة الطويلة لالألومينا تقق اإجنازا 
بالو�صول للقدرة الإنتاجية الق�صوى

•• اأبوظبي -وام:

اأعلنت �سركة الإمارات العاملية لالأملنيوم اأم�ش عن حتقيق م�سفاة الطويلة 
للم�سفاة  الإن��ت��اج  عمليات  م�سرية  يف  ب���ارزة  خ��ط��وة  اجل��دي��دة  لالألومينا 
الق�سوى يف عملية حتويل  الإنتاجية  القدرة  اإىل  العمالقة، حيث و�سلت 

خام البوك�سيت اإىل خام الألومينا خالل �سهر يونيو.
اإنتاج الألومينا،  14 �سهراً فقط من بدء عمليات  وياأتي هذا الإجناز بعد 
املا�سي، حمققًة بذلك م�ستوى عامليا من  العام  اأبريل من  �سهر  وذل��ك يف 
اإ�سابات  اأي��ة  ت�سجيل  دون  وال�سالمة،  الأم��ن  اإج���راءات  مراعاة  مع  الأداء، 
خام  معاجلة  على  الألومينا  م�سايف  مهمة  وتنطوي  الفرتة.  ه��ذه  خ��الل 
اأرب��ع خطوات  تتم عرب  الألومينا يف عملية  م��ادة  اإىل  البوك�سيت وحتويله 
1000 درج��ة مئوية  امل�سفاة فيها  اأن تبلغ درج��ة ح��رارة  رئي�سية تتطلب 
الألومينا  م�سايف  ت�ستغرق  ..وق���د  م��رة   100 اجل���وي  ال�سغط  و�سعف 
اجلديدة عدة �سنوات حتى ت�سل اإىل �سهر من الإنتاج الكامل عند كل خطوة 
من العملية. وقال زاهر احلبرتي، نائب الرئي�ش التنفيذي لعمليات الإنتاج 
الأولية وامل�ساريع الراأ�سمالية يف �سركة الإمارات العاملية لالأملنيوم: “بداأت 
اأكتوبر  �سهر  منذ  بالتخطيط  ب��داأن��ا  فقد  مبكراً،  للعمليات  ا�ستعداداتنا 
2013، قبل اأن نبا�سر تنفيذ م�سروع م�سفاة الطويلة لالألومينا ..ومن 
خالل التخطيط الدقيق متكّنا من زيادة النتاج على م�ستوى عاملي لهذا 
امل�سروع املهم” ..م�سريا اإىل الرتكيز الآن ين�سب على اخلطوة التالية وهي 

املحافظة على القدرة الإنتاجية الق�سوى لثالثة اأ�سهر متتالية.
اأن م�سفاة الطويلة لالألومينا تعترب الأوىل من نوعها يف دولة  ي�سار اإىل 
الأ�سا�سية  امل���ادة  وه��ي  الألومينا،  اإىل  البوك�سيت  م��ادة  لتحويل  الإم����ارات 
امل�ستخدمة يف م�ساهر الأملنيوم، وقد بلغ ا�ستثمار �سركة الإمارات العاملية 

لالأملنيوم يف هذا امل�سروع حوايل 3.3 مليار دولر.
الألومينا  م��ن  ط��ن  م��ل��ي��ون   2 ن��ح��و  للم�سفاة  الإن��ت��اج��ي��ة  ال��ق��درة  وت��ب��ل��غ 
�سنوياً، وهو ما يكفي لتلبية %40 من احتياجات �سركة الإمارات العاملية 
لالألومينا ومن ثّم تقليل العتماد على ال�سترياد. وياأتي تطوير م�سفاة 
الطويلة لالألومينا يف اإطار توجهات النمو ال�سرتاتيجي التي تتبعها �سركة 
الإمارات العاملية لالأملنيوم �سمن �سل�سلة القيمة يف �سناعة الأملنيوم، و�سوًل 
لرت�سيخ مكانة �سركة الإمارات العاملية لالأملنيوم كوجهة عاملية متكاملة يف 
قطاع �سناعة الأملنيوم ..وكانت ال�سركة قد بداأت يف �سهر اأغ�سط�ش من العام 
املا�سي عمليات الإنتاج من �سركتها التابعة لتعدين وت�سدير البوك�سيت يف 

جمهورية غينيا.

 مروان �صالح العجلة مديرًا ملركز ال�صارقة خلدمات امل�صتثمرين »�صعيد«

ختم جديد لأ�صطوانات غاز البرتول امل�صال من »غاز الإمارات« و»اإمارات«

•• دبي-الفجر: 

النافذة  التجارية”،  “دبي  اأط���ل���ق���ت 
واخلدمات  للتجارة  املوحدة  الإلكرتونية 
والتابعة  احل���������دود،  ع����رب  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة 
مل��ج��م��وع��ة م���وان���ئ دب����ي ال���ع���امل���ي���ة، خدمة 
اأجل  م��ن  الإلكرتوين”  الت�سليم  “طلب 
بلم�سة  املعقدة  ال�سترياد  اإج��راءات  تي�سري 
زر؛ حيث تعد اخلدمة مبثابة �سبقاً رقمياً 
اللوج�ستية  واخل��دم��ات  التجارة  قطاع  يف 

طلب  خ��دم��ة  ت�سميم  مت  وق���د  الإم�������ارات.  دول����ة  يف 
الت�سليم الإلكرتوين لدعم قطاع التجارة واخلدمات 
اللوج�ستية وكافة العاملني يف �سل�سلة التوريد خالل 
ظهور جائحة كوفيد-19 التي اأدت اإىل العديد من 

التغيريات يف العمليات الت�سغيلية. 
التباعد  التي تتطلب  اأزمة كوفيد-19  ففي غ�سون 
الجتماعي والعمل عن بعد، متكن اخلدمة اجلديدة 
و�سركات  الب�سائع  وم���الك  ال�سحن  وك���الء  م��ن  ك��ل 
النقل من جتنب الإجراءات التقليدية اليدوية التي 
كانت تتطلب احل�سور ال�سخ�سي لتخلي�ش املعامالت 
وذلك من خالل تبّني اخلدمات الرقمية الذكية. كما 
يحقق النظام اجلديد اآلية متطورة لت�سليم الب�سائع 
من  فاعلية  اأك��رث  يجعلها  ما  التجارية،  دبي  لعمالء 

حيث التكلفة والقيمة. 
ذو  الإل���ك���رتوين،  الت�سليم  ط��ل��ب  ن��ظ��ام  ي�ساعد  ك��م��ا 
الورقية،  املعامالت  ال�ستغناء عن  املتعددة، يف  املزايا 
وي��ح��رر ق��ط��اع الأع��م��ال التجارية م��ن الأع��ب��اء التي 
ت��ت��ط��ل��ب��ه��ا الإج��������راءات ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة امل���ع���ق���دة. وتقلل 

يزيد  ما  الب�سائع،  لتخلي�ش  ال��الزم  الوقت  اخلدمة 
وت�سهيل  ال�سحن  ل�سركات  التناف�سية  ال��ق��درة  م��ن 
تب�سيط  الآن  مت  وق��د  الب�سائع.  حركة  تتبع  عملية 
ه��ذه اخل��دم��ة ب�سكل اأك���رب؛ وذل���ك م��ن خ��الل قبول 
جمارك دبي مل�ستندات ال�سحن واأوام��ر الت�سليم التي 
يتم اإر�سالها اإلكرتونياً من قبل وكالء ال�سحن.  وقال 
موانئ  ع��ام  وم��دي��ر  التنفيذي  امل��دي��ر  املعلم،  حممد 
مع  التكيف  “يعّد  الإم����ارات:  – اإقليم  العاملية  دب��ي 
التجارة  جمال  يف  اجلديدة  التكنولوجية  البتكارات 
واخلدمات اللوج�ستية، من اأهم العوامل التي ت�ساعد 
لت�سبح  املتعددة،  اإجنازاتها  حتقيق  يف  التجارية  دبي 
من بني الأف�سل يف فئتها كمزود متكامل للخدمات 
الإلكرتوين”  الت�سليم  “طلب  ويعترب  الإلكرتونية. 
اإىل  التجارية  دب��ي  ت�سيفه  ومتميزاً  ج��دي��داً  اإجن���ازاً 
متطورة  رقمية  اأداة  فهو  احل��اف��ل؛  جناحاتها  �سجل 
نقدمها لعمالئنا يف فرتة اأ�سبح فيها من ال�سروري، 
الآليات  اإدخ���ال مثل ه��ذه  اأي وق��ت م�سى،  اأك��رث من 
وباعتبارنا  الأع��م��ال.  ا�ستمرارية  ل�سمان  الرقمية 
بالتطلع  نوؤمن  فاإننا  التجارة،  رائ��دة يف متكني  جهة 

له  �سيكون  الإجن����از  ه��ذا  اأن  ونعتقد  امل�ستقبل،  اإىل 
ت�سنع حتوًل  اإيجابية  تغيريات  اإح��داث  رائ��د يف  دور 
املعلم:  واأ���س��اف  ال��ت��ج��اري.«  ال�����س��وق  ديناميكيات  يف 
بخدماتها  ال������دوام  ع��ل��ى  ال��ت��ج��اري��ة  دب����ي  “متيزت 
الإلكرتونية، وقدرتها على بناء التكامل بني خمتلف 
مزودي اخلدمات التجارية واللوج�ستية يف دبي عرب 
نافذة واح��دة، ما مكنها من تر�سيخ دوره��ا للنهو�ش 
كاأحد  الإم��ارات  دولة  والرتقاء برتتيب  دبي  مبكانة 
اأف�سل املراكز ملمار�سة الأعمال والتجارة عرب احلدود. 
اأداة  الإل��ك��رتوين،  الت�سليم  طلب  نظام  يعترب  والآن، 
ل�سمان  مكان  اأي  م��ن  ا�ستخدامها  لعمالئنا  ميكن 
ا���س��ت��م��راري��ة اأع��م��ال��ه��م يف ك��اف��ة ال��ظ��روف وم���ن دون 
ت��وق��ف اأك���رث م��ن اأي وق���ت م�����س��ى.«  م��ن جهته قال 
ح�سني البلو�سي، املدير التنفيذي للعمليات يف “دبي 
التجارية”: “لقد كنا مبادرين على الدوام فيما يتعلق 
بالبتكار والإب��داع يف خدمة ال�سركات التي ت�ستخدم 
تقدمي  اإىل  �ساعني  ال��ذك��ي��ة،  الإل��ك��رتون��ي��ة  من�ستنا 
حلول جتارية فريدة وغري م�سبوقة لقطاع التجارة 
ب��اأن نكون ال�سباقني على  يف دول��ة الإم���ارات. ونفخر 

“طلب  خدمة  تقدمي  يف  ال��دول��ة  م�ستوى 
وبيئة  يف منظومة  الإلكرتوين”  الت�سليم 
وباعتبارنا  الدولة.  يف  التجارية  الأعمال 
الذكية،  املالحية  للخدمات  الرائد  امل��زود 
اأمت��ت��ة ه��ذا الإج����راء �ستلغي احلاجة  ف���اإن 
اإ�سافة  احل��ال��ي��ة،  ال��ي��دوي��ة  العمليات  اإىل 
الت�سغيلية  التكاليف  �ستخف�ش  اأن��ه��ا  اإىل 
مل�ساعدة ال�سركات يف تبني عمليات الت�سليم 
امل�ستدامة، و�سي�سهم اأن هذا النظام يف رفع 
يف  مب�ساهمته  لعمالئنا  ال�سعادة  م�ستوى 
والزيارات  الورقية  الأع��م��ال  من  املائة  يف   80 اإل��غ��اء 
ال�سخ�سية، كما اأنه يزيد من �سرعة وقت ال�ستجابة 
النظام  �سيقوم  بل  املقدار. لي�ش هذا فح�سب؛  بنف�ش 
�سال�سة،  بكل  ال��دف��ع��ات  وت�سوية  بتح�سيل  تلقائياً 
املالية  والأع���ب���اء  الت�سغيلية  امل�����س��اري��ف  يخف�ش  م��ا 
�سالت  طوابري  عرب  املعامالت  اإجن��از  على  املرتتبة 
املراجعني.« وقد با�سرت �سركات عاملية مرموقة من 
عمالء دبي التجارية با�ستخدام نظام طلب الت�سليم 
الإلكرتوين ب�سكل فعلي، منهم �سركة وكالء ال�سحن 
“بنين�سيول  و���س��رك��ة  اإك�سرب�ش”  ن��ت��ورك  “اأو�سن 
و�سركة  و “هاباج لويد  ال�سرق الأو�سط”،  �سيبينغ”، 
وك��ال��ة اخل��ل��ي��ج، اإ���س��اف��ة اإىل ���س��رك��ات وك���الء ال�سحن 
و  �سيبينغ”  �ستار  وي�ست  “جلوبالينك  مثل  الكربى 
“كوهني+ناجل” و “فريت �سي�ستمز دي دبليو �سي”. 
 17،000 م��ن  اأك���رث  مبعاجلة  ال�سركة  ق��ام��ت  وق��د 
معاملة بالفعل لأكرث من 1،400 عميل، وت�سعى اإىل 
موا�سلة النمو والزيادة يف العدد الكبري للمعامالت 

ب�سكل م�سطرد.

لأول مرة يف دولة الإمارات

دبي التجارية تقدم خدمة طلب الت�صليم الإلكرتوين  

Payit لتقدمي حل موحد ل�صداد م�صتحقات العمالة املنزلية عرب حمفظة

بنك اأبوظبي الأول يتعاون مع وزارة املوارد الب�صرية والتوطني 

•• ال�شارقة-الفجر:

لال�ستثمار  ال�������س���ارق���ة  ه���ي���ئ���ة  ع���ي���ن���ت 
م������روان �سالح  )�����س����روق(،  وال��ت��ط��وي��ر 
خلدمات  ال�سارقة  ملركز  مديراً  العجلة 
عن  اأع��ل��ن  ال���ذي  )�سعيد(،  امل�ستثمرين 
لال�ستثمار  ال�����س��ارق��ة  م��ك��ت��ب  اإط���الق���ه 
ال�سارقة(  يف  املبا�سر)ا�ستثمر  الأجنبي 
ال��ت��اب��ع ل��ل��ه��ي��ئ��ة، خ���الل اف��ت��ت��اح ال����دورة 
اخل����ام���������س����ة م�����ن م����ن����ت����دى ال�������س���ارق���ة 
نوفمرب  يف  املبا�سر  الأجنبي  لال�ستثمار 
نوعية  خدمات  )�سعيد(  ويقدم  املا�سي. 
الأعمال  ت��اأ���س��ي�����ش  لت�سهيل  وم��ت��ط��ورة 
بامل�ستثمرين  املعامالت اخلا�سة  واإجناز 
���س��م��ن ن���اف���ذة واح������دة ل��ك��ل م���ا يتعلق 
ال�ستثمارية  احل��ك��وم��ي��ة  ب���اخل���دم���ات 
يف اإم�����ارة ال�����س��ارق��ة وب���زم���ن ق��ي��ا���س��ي ل 
60 دقيقة. واأكد �سعادة مروان  يتجاوز 

الب�سرية والعتماد على القيادات ال�سابة 
قيادة  م��ن  متكنها  خ��ربات  تتملك  التي 
واخلدمية  التنموية  امل�ساريع  خمتلف 
وتقدمي ابتكارات جديدة ت�سهم بامل�سرية 

التنموية التي ت�سهدها الإمارة.
ي�سكل  العجلة  اأن  اإىل  ال�سركال  واأ���س��ار 
خلدمات  ال�سارقة  ملركز  نوعية  اإ�سافة 
مل���ا مي��ت��ل��ك��ه م���ن مهارات  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن، 
اكت�سبها خالل م�سرية عمله يف الهيئة، 
اخلدمات  ج�����ودة  ت��ع��زي��ز  يف  ل��ي��وظ��ف��ه��ا 
التي يقدمها املركز لعمالئه وخ�سو�ساً 
نوعه  م���ن  الأول  ي��ع��د  امل���رك���ز  ه����ذا  اأن 
خدمات  لتقدمي  الإم���ارة  م�ستوى  على 

متكاملة رقمية وعرب الهاتف.  
يف  م�سواره  العجلة  �سالح  م��روان  وب��داأ 
بوظيفة   2013 ال��ع��ام  م��ن��ذ  )����س���روق( 
يف  وان�سم  ال�ستثمار،  ت��روي��ج  تنفيذي 
العام 2016 اإىل فريق مكتب ال�سارقة 

التنفيذي  الرئي�ش  ال�سركال،  بن جا�سم 
والتطوير  لال�ستثمار  ال�سارقة  لهيئة 
�سالح  م������روان  ت��ع��ي��ني  اأن  )������س�����روق(، 
مع  ين�سجم  امل��ن�����س��ب،  ه���ذا  يف  ال��ع��ج��ل��ة 
املوارد  ا�ستثمار  يف  الهيئة  ا�سرتاتيجية 

لال�ستثمار الأجنبي املبا�سر )ا�ستثمر يف 
للهيئة ليتوىل من�سب  التابع  ال�سارقة( 
 2016 ال�ستثمار يف عام  مدير ترويج 
كرئي�ش  احلالية  مهامه  اىل  بال�سافه 
ق�سم ترويج ال�ستثمارمنذ عام 2018.

•• دبي-وام:

اأعلنت “غاز الإمارات” التابعة ملجموعة 
الإم���ارات  موؤ�س�سة  م��ع  بالتعاون  اإي��ن��وك 
اإطالق  عن  “امارات”  للبرتول  العامة 
“ختم” جديد لأ�سطوانات غاز البرتول 
امل�����س��اه��م��ة يف تعزيز  ���س��اأن��ه  امل�����س��ال م���ن 
�سالمة امل�ستهلكني و�سمان توّفر املنتجات 
الأ�سلّية والرتقاء بالكفاءة الت�سغيلية يف 

ال�سوق وحماية حقوق امل�ستهلك.
امل�سنوع  امل��وّح��د  اجل��دي��د  اخلتم  ويتميز 
من  بعدد  الفينيل  متعدد  الكلوريد  من 
اخل�����س��ائ�����ش مب��ا يف ذل���ك ال��ل��ون وامل����ادة 
و�سعار ثالثي الأبعاد ورقم ت�سل�سلي فريد 

ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ش  الفال�سي 
التزام  على  امل��ب��ادرة  ه��ذه  “توؤّكد  اإي��ن��وك 
ال�سحة  معايري  باأعلى  الإمارات‘  ’غاز 
تعزيز  اإىل  اإ���س��اف��ة  وال��ب��ي��ئ��ة  وال�����س��الم��ة 
���س��الم��ة ورف��اه��ي��ة ع��م��الئ��ن��ا«. ويف وقت 
من  الأ���س��ف��ر  اخل��ت��م  ا�ستخدام  مت  �سابق 
الأبي�ش  واخل��ت��م  الإمارات”  “غاز  قبل 
من  ك���ل  وك���ان���ت  “امارات”.  ق��ب��ل  م���ن 
مت�سل�ساًل  رق���م���اً  ت�����س��ت��خ��دم  ال�����س��رك��ت��ني 
اعتماد  ال�سالمة مت  بها. ولتعزيز  خا�ساً 
ال�����س��ع��ار ال��ث��الث��ي الأب���ع���اد اأع��ل��ى الغطاء 
للمرة  اإزال���ة اخلتم  م��ع  �سيتمزق  وال���ذي 
الأوىل كونه م�سنوعا من رقائق الأملنيوم 
وم��ل�����س��ق��ا ب��اخل��ت��م. وم���ع اإط����الق اخلتم 

اإ�سافًة اإىل مزايا اأخرى ملنع التزوير.
وياأتي “اخلتم” اجلديد باللون الأخ�سر 
ل�سعاري  الأب��ع��اد  ثالثية  ���س��ورة  ويحمل 
“غاز الإمارات” و”امارات” اإ�سافة اإىل 
رقم مت�سل�سل خا�ش ب�سكل اأفقي ي�ساعد 
من  املرخ�سني  غ��ري  امل��وزع��ني  منع  على 
ل�سطوانات  ال���ق���ان���وين  غ���ري  ال���ت���وزي���ع 
غ����از ال���ب���رتول امل�������س���ال. وب���خ���الف ختم 
القدمي  امل�سال  البرتول  غ��از  اأ�سطوانات 
بغطاء  م��������زوداً  ي����اأت����ي اخل���ت���م اجل����دي����د 
م�سنوع م��ن رق��ائ��ق الأمل��ن��ي��وم مب��ا يجعل 
ا�ستعماله  اإع��ادة  اأو  ن�سخه  امل�ستحيل  من 

بعد اإزالته للمرة الأوىل.
�سيف حميد  �سعادة  ال�سياق قال  ويف هذا 

الإمارات”  “غاز  من  كل  تدعو  اجلديد 
�����س����راء  اإىل  ع����م����الءه����ا  و”امارات” 
ح�سرياً  امل�سال  البرتول  غاز  اأ�سطوانات 
م���ن امل���وزع���ني امل��ع��ت��م��دي��ن وال���ت���اأك���د من 
�سالمة ختم ال�سركة وقطعه بح�سورهم 
على  ويتعني  ال�����س��راء.  عملية  اإمت���ام  بعد 
ف���ات���ورة نظامية  اأي�����س��اً ط��ل��ب  ال��ع��م��الء 
مع  امل��وزع  من  امل�سافة  القيمة  ل�سريبة 
كل معاملة عماًل بالقوانني ال�سادرة عن 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  حكومة 
كدليل  ا�ستخدامها  لهم  ليت�سنى  وذل��ك 
باأية  التقدم  اإىل  احلاجة  حالة  يف  اإثبات 
���س��ك��وى. م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال امل��ه��ن��د���ش علي 
ملوؤ�س�سة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ال�سام�سي  خليفة 

•• اأبوظبي-الفجر: 

بنك  اأك����رب  الأول،  اأب��وظ��ب��ي  ب��ن��ك  وق���ع 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات  دول�����ة  يف 
اأك���رب واأاأم�����ن امل��وؤ���س�����س��ات املالية  واأح����د 
امل����وارد  وزارة  م��ع  ات��ف��اق��ي��ة  ال���ع���امل،  يف 
�سداد  والتوطني لإطالق حل  الب�سرية 
امل��ن��زل��ي��ة. ومت  بالعمالة  خ��ا���ش  م��وح��د 
عملية  لت�سهيل  امل���ب���ادرة  ه���ذه  اإط����الق 
اخلا�سة  ال�����س��ه��ري��ة  ال���روات���ب  حت��وي��ل 
دولة  اأن��ح��اء  كافة  يف  املنزلية  بالعمالة 
و�سيلة  عرب  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
اإىل جانب  تت�سم بامل�سداقية وال�سفافة 
كونها غري نقدية. ويتم اإيداع الرواتب 
مبا�سرة يف ح�سابات البطاقات امل�سرفية 
مبا�سرة  واملرتبطة  بالعمالة،  اخلا�سة 

مبحفظة Payit الإلكرتونية. 
بنك  يطلق  التفاقية؛  ه��ذه  ومب��وج��ب 
 Dwallet ب��ط��اق��ة  الأول  اأب��وظ��ب��ي 
تتيح  ال��ت��ي  ال��دف��ع  م�سبقة  احل�����س��ري��ة 
حلامليها الو�سول مبا�سرة اإىل رواتبهم 

باأ�سلوب اآمن. وتعّد هذه اخلطوة بدياًل 
اأ�سبح  ح��ي��ث  ال��ن��ق��دي��ة،  ل��ل��م��دف��وع��ات 
بعمليات  ال��ق��ي��ام  امل�ستخدمني  ب��اإم��ك��ان 
الأموال  وحتويل  الإلكرتونية  ال�سداد 
امل�سرتيات  اأو دفع قيمة  بني الأ�سدقاء 
�سراء  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  ال���ف���وات���ري،  اأو 
واإر�سال  امل��ت��ح��رك��ة  لهواتفهم  اأر����س���دة 
الأموال اإىل بلدانهم ب�سهولة و�سال�سة 
ب��ا���س��ت��خ��دام اخل���دم���ات امل��ت��ك��ام��ل��ة التي 
الإلكرتونية   Payit توفرها حمفظة 
على  الأول.  وتعليقاً  اأبوظبي  من بنك 
ذل����ك، ق��ال��ت ه��ن��اء ال��ر���س��ت��م��اين، نائب 
ورئي�ش  للمجموعة  التنفيذي  الرئي�ش 
لالأفراد:  امل�سرفية  اخل��دم��ات  ق��ط��اع 
امل������وارد  وزارة  م����ع  ���س��راك��ت��ن��ا  “متثل 
نوعية  خ���ط���وة  وال���ت���وط���ني  ال��ب�����س��ري��ة 
املالية  التعامالت  تعزيز  نحو  ج��دي��دة 
غري النقدية يف دولة الإمارات العربية 
التي  امل���ت���غ���ريات  ����س���وء  ويف  امل���ت���ح���دة. 
تربز  العامل؛  يف  الدفع  قطاع  ي�سهدها 
اليوم، اأكرث من اأي وقت م�سى، اأهمية 

اأك���رث ت��ن��وع��اً لتحويل  ت��وف��ري خ���ي���ارات 
امل��ن��ط��ل��ق، فاإننا  ه����ذا  ال����روات����ب. وم����ن 
���س��ن��وا���س��ل ال��ع��م��ل ع��ل��ى اإث�����راء احللول 
العمالء  فئات  لكافة  املتاحة  الرقمية 
وتعزيز كفاءتها، بالتعاون مع �سركائنا 
من القطاع احلكومي يف دولة الإمارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة«.  م���ن ج��ان��ب��ه، قال 
املدفوعات  ق�سم  رئي�ش  ك��وم��ار،  رام��ان��ا 
واخل������دم������ات امل�������س���رف���ي���ة ال���رق���م���ي���ة، 
“ي�سرنا  لالأفراد:  امل�سرفية  اخلدمات 
اأن يجمعنا هذا التعاون مع وزارة املوارد 
دفع  ح��ل  لتطوير  والتوطني  الب�سرية 
موحد ت�ستفيد منه �سريحة كبرية من 
املجتمع. وا�ستناداً اإىل خرباتنا الكبرية 
املبادرة  �ستتيح  امل���دف���وع���ات،  ق��ط��اع  يف 
اإمكانية  امل��ن��زل��ي��ة  ل��ل��ع��م��ال��ة  اجل���دي���دة 
ال�سهرية  روات���ب���ه���م  ع���ل���ى  احل�������س���ول 
ع���ن ا�ستالم  ب�����س��ه��ول��ة واأم������ان، ع��و���س��اً 
وا�ستخدام حمفظة  نقداً،  م�ستحقاتهم 
الإلكرتونية لتحويل الأموال   Payit
يف  وعائالتهم  اأ�سدقائهم  اإىل  رق��م��ي��اً 

الأول  اأبوظبي  بنك  يف  ونحن  اخل���ارج. 
املدفوعات  خطط  بتحقيق  ملتزمون 
غري النقدية يف دولة الإمارات العربية 
املتوا�سلة  مبادراتنا  املتحدة من خالل 

واملبتكرة يف هذا املجال«. 
الأول  اأب���وظ���ب���ي  ب��ن��ك  ت���ع���اون  وي����اأت����ي 

وقبل ان�سمامه اإىل فريق )�سروق( عمل 
لالت�سالت  الإم���ارات  �سركة  يف  العجلة 
 – وب��ن��ك ال���س��ت��ث��م��ار  “دو”  امل��ت��ك��ام��ل��ة 
ماج�ستري  ع��ل��ى  ح�سل  وق���د  ال�����س��ارق��ة. 
العلوم  ج���ام���ع���ة  م����ن  الأع�����م�����ال  اإدارة 
الأعمال  اإدارة  وبكالوريو�ش  احل��دي��ث��ة، 
العليا  التقنية  كليات  من  الإلكرتونية 
اإدارة  جم��ال  يف  ع��ايل  ودبلوم  بال�سارقة، 
كليات  املالية( من  الأع��م��ال )اخل��دم��ات 

التقنية العليا بال�سارقة.
خلدمات  ال�����س��ارق��ة  م��رك��ز  اأن  اإىل  ي�سار 
ي���ن���درج �سمن  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن )���س��ع��ي��د( 
حمفظة �سركات ومبادرات هيئة ال�سارقة 
ويعمل  )�سروق(  والتطوير  لال�ستثمار 
مع  ا�سرتاتيجية  ب�سراكة  مظلتها  حتت 
وبالتعاون  �سركة “اإجنازات للخدمات”، 
ال�سارقة لال�ستثمار الأجنبي  مع مكتب 

املبا�سر )ا�ستثمر يف ال�سارقة(.

“امارات”  ل��ل��ب��رتول  ال��ع��ام��ة  الإم������ارات 
“اإن �سالمة عمالئنا على راأ�ش اأولوياتنا 
ك��م��ا ه��و احل����ال ل�����س��رك��ائ��ن��ا يف جمموعة 
اينوك. ولذلك مت اإطالق اخلتم اجلديد 
والذي  امل�سال  البرتول  غاز  لأ�سطوانات 
بالكفاءة  الرتقاء  يف  امل�ساهمة  �ساأنه  من 
ببذل  العمل  قام فريق  الت�سغيلية. حيث 
امل��ن��ت��ج و�سمان  ل��ت��ط��وي��ر  اأق�����س��ى ج��ه��د 
�سالمة  وتعزيز  الأ�سلّية  املنتجات  توّفر 
امل�ستمر  البحث  خ��الل  م��ن  امل�ستهلكني. 
“امارات”  يف  نحن  والت�سنيع  العلوم  يف 
البتكارات  اأح�����دث  ب��ت��وف��ري  م��ل��ت��زم��ون 
معايري  باأعلى  عمالئنا  لتزويد  التقنية 

اخلدمة«.

والتوطني  الب�سرية  امل����وارد  وزارة  م��ع 
التي  ال�����س��راك��ات  م��ن  �سل�سلة  اإط����ار  يف 
عقدها البنك موؤخراً لتوفري عدد اأكرب 
على  ال��رق��م��ي��ة  امل�سرفية  احل��ل��ول  م��ن 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  دول��ة  �سعيد 

واملنطقة. 
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التقرير اليومي للت�صرفات العقارية
مليون درهم  936

 ت�صرفات العقارات يف دبي
•• دبي-الفجر:

اأك��رث من  بلغت الت�سرفات العقارية يف دائ��رة الأرا���س��ي والم��الك يف دبي 
مبايعة   98 ت�سجيل  اأم�ش  الدائرة  �سهدت  حيث  دره��م  مليون   936.29
بقيمة 189.48 مليون درهم، منها 14 مبايعة لالأرا�سي بقيمة 45.71 

مليون درهم و84 مبايعة لل�سقق والفلل بقيمة 143.77 مليون درهم. 
وقد جاءت اأهم مبايعات الأرا�سي بقيمة 11 مليون درهم يف منطقة نخلة 
جمريا تليها مبايعة بقيمة 5 مليون درهم يف منطقة الثنيه اخلام�سة تليها 

مبايعة بقيمة 4 مليون درهم يف منطقة وادي ال�سفا 6. 
اإذ  املبايعات  املناطق من حيث عدد  الثالثه  ال�سبا  وقد ت�سدرت منطقة ند 
�سجلت 6 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأوىل 
 6 ال�سفا  وادي  يف  وث��ال��ث��ة  دره���م  مليون   6 بقيمة  مبايعة   2 بت�سجيلها 

بت�سجيلها 1 مبايعة بقيمة 4 مليون درهم. 
اأما فيما يتعلق باأهم مبايعات ال�سقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 20 
مليون درهم مبنطقة برج خليفة كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 11 
مليون درهم يف منطقة برج خليفة واأخريا مبايعة بقيمة 6 مليون درهم 

يف منطقة مر�سى دبي. 
وق���د ت�����س��درت منطقة ال��رب���س��اء ج��ن��وب ال��راب��ع��ة امل��ن��اط��ق م��ن ح��ي��ث عدد 
مبايعات ال�سقق والفلل اإذ �سجلت 14 مبايعة بقيمة 8 مليون درهم وتلتها 
منطقة برج خليفة بت�سجيلها 11 مبايعة بقيمة 59 مليون درهم وثالثة 

يف اليالي�ش 2 بت�سجيلها 11 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم. 
و�سجلت الرهونات قيمة قدرها 532.76 مليون درهم منها 21 رهونات 
بقيمة  و�سقق  فلل  رهونات  و35  دره��م  مليون   500.81 بقيمة  اأرا���س��ي 
31.95 مليون درهم، وكان اأهمها مبنطقة املركا�ش بقيمة 460 مليون 

درهم واأخري يف منطقة وادي ال�سفا 3 بقيمة 10 مليون درهم. 
واما الهبات فقد �سهدت ت�سجيل 15 هبة بقيمة 214.06 مليون درهم 
كان اأهمها مبنطقة نخلة جمريا بقيمة 96 مليون درهم واأخري يف منطقة 

القوز الوىل بقيمة 50 مليون درهم. 

مليار درهم الت�صهيالت املالية املقدمة   5.8
للموؤ�ص�صات غري الربحية خالل 3 اأ�صهر

•• اأبوظبي-وام:

بلغت قيمة الت�سهيالت املالية التي ح�سلت عليها املوؤ�س�سات غري الربحية 
وقطاع اخلدمات يف دولة الإمارات 5.8 مليار درهم خالل الربع الأول من 
العام 2020 بنمو ن�سبته %4 مقارنة مع نهاية العام 2019 وذلك وفقا 

لالإح�سائيات التي ي�سدرها م�سرف الإمارات املركزي.
وتعرف املوؤ�س�سات غري الربحية باأنها املوؤ�س�سات التي تقدم خدمات للمجتمع 
دون اأن تكون الربحية هدفها الرئي�ش، بل خدمة �سرائح وا�سعة من املجتمع 
الأمر الذي ي�ساهم يف زيادة التالحم بني الأفراد وهو الهدف الذي يعد من 
الركائز الأ�سا�سية التي ت�سعى روؤية الإمارات 2021 حتقيقها بح�سب ما 

تظهره الجندة الوطنية.
وت�سمل قائمة املوؤ�س�سات غري الهادفة للربح اجلمعيات اخلريية والنوادي 
الريا�سية والثقافية وامل�سارح واملكتبات العامة واجلمعيات اخلا�سة ب�سوؤون 
املراأة والطفل والأ�سرة وغريها من املوؤ�س�سات اخلريية الأخرى التي تخدم 

املجتمع.
وتف�سيال فقد �ساهم ارتفاع وترية الدعم املايل للموؤ�س�سات غري الربحية 
وقطاع اخلدمات يف الدولة يف بلوغ اإجمايل الر�سيد الرتاكمي للت�سهيالت 
نهاية  دره��م مع  مليار   149 نحو  اىل  املوؤ�س�سات  الفئة من  لهذه  املقدمة 
�سهر مار�ش من العام اجلاري مقارنة مع 143.2 مليار درهم يف دي�سمرب 

.2019
وت�سكل الت�سهيالت التي ح�سلت عليها املوؤ�س�سات غري الربحية نحو 9.3% 
الأن�سطة يف  امل�سريف جلميع  التي قدمها اجلهاز  الت�سهيالت  اجمايل  من 
دولة الإمارات والتي بلغ قيمتها 1.595 تريليون درهم بح�سب اح�سائيات 

امل�سرف املركزي.
ومن املتوقع زيادة قيمة الت�سهيالت املالية املقدمة للموؤ�س�سات غري الربحية 
خالل العام اجلاري خا�سة يف ظل تنامي دورها املجتمعي يف الآونة الأخرية 

حيث ا�سطلعت بدور مهم يف الدعم الأ�سري على وجه التحديد.

 انتهاء فرتة التداول على 
اأ�صهم حقوق الأولوية يف جلفار

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت �سركة اخلليج لل�سناعات الدوائية “جلفار” عن انتهاء فرتة التداول 
على اأ�سهم حقوق الأولوية لل�سركة يف �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية بتاريخ 
6 يوليو اجلاري. واأكدت ال�سركة يف تو�سيح ن�سر على املوقع اللكرتوين 
باأ�سهم  بالكتتاب  امل�ستثمرين  املالية �سرورة قيام  اأبوظبي لالأوراق  ل�سوق 
 12 اأق�ساه  ال��ت��داول يف موعد  ف��رتة  خ��الل  ب�سرائها  قاموا  التي  احلقوق 

يوليو.
يونيو   23 بتاريخ  ب��داأ  جلفار  �سركة  على  الكتتاب  بحقوق  التداول  وك��ان 
اإىل  دره��م  مليون   655.2 م��ن  ال�سركة  راأ���س��م��ال  رف��ع  وا�ستهدف  املا�سي 
بالقيمة  500 مليون �سهم  1.155 مليار دره��م وذل��ك عن طريق طرح 

ال�سمية البالغة 1 درهم لل�سهم وبدون عالوة اإ�سدار.
و�ست�ستخدم الزيادة يف راأ�ش املال ل�سداد التزامات ال�سركة وتعزيز مالءتها 
املالية وذلك بالإ�سافة اىل ا�ستخدامه اأي�سا لتطوير منتجات جديدة تدعم 

اأعمال ال�سركة وخططها امل�ستقبلية.
�سهر  �سابق من  وق��ت  اأعلن يف  املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  �سوق  اأن  اىل  ي�سار 
 – الدوائية  لل�سناعات  �سركة اخلليج  اكتتاب  اإ�سافة حقوق  املا�سي  يونيو 
 18 تاريخ  يف  امل�سجلني  ال�سركة  مل�ساهمي  تقريبا   76.31 بن�سبة  جلفار 
واملقا�سة  الأم��ني  التداول واحلفظ  ت�سجليها يف ح�سابات  يونيو، حيث مت 

من خالل النظام الآيل لالإدارة وذلك قبل بدء عملية التداول عليها.

اطلعت على ا�صتعدادات ا�صتقبال ال�صياح وقدمت التوعية بالإجراءات الحرتازية 

 586 فندقًا توا�صلت �صرطة دبي ال�صياحية معها �صمن مبادرة »�صكرًا لكم«

وفق �صوابط ت�صمن توفري بيئة عمل اآمنة

% حرة مطار ال�صارقة الدويل ت�صتاأنف عودة موظفيها بن�صبة 50 

•• دبي - وام:

الرئي�سية  الغذائي جلانه  الإم��ارات لالأمن  �سكل جمل�ش 
الغذائي  الأمن  التوجهات اخلا�سة مبلف  اأحدث  وناق�ش 
املخزون  اإدارة  و�سبل  املقبلة  املرحلة  خ��الل  الإم���ارات  يف 
املجل�ش  تو�سيات  يف  العمل  و�سري  للدولة  ال�سرتاتيجي 
فريق  جهود  على  واط��ل��ع  ال�سابقني  الجتماعني  خ��الل 
عمل اأبوظبي لالأمن الغذائي وجلنة دبي لالأمن الغذائي 
خرباتهما  وم�ساركة  الغذاء  منظومة  تعزيز  يف  ودورهما 

وروؤيتهما خالل املرحلة املقبلة.
للمجل�ش  الثالث  الفرتا�سي  الجتماع  خالل  ذلك  جاء 
الذي عقد برئا�سة معايل مرمي بنت حممد �سعيد حارب 
امل��ه��ريي وزي���رة دول��ة ل��الأم��ن الغذائي وامل��ائ��ي وبح�سور 
اأع�ساء املجل�ش من ممثلي وزارة القت�ساد ووزارة البيئة 
ووزارة  التحتية  والبنية  الطاقة  ووزارة  املناخي  والتغري 
ال�سحة ووقاية املجتمع ووزارة الرتبية والتعليم والهيئة 
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث اإ�سافة اإىل 
الغذائية  وال�سالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة  عن  ممثلني 
البلدية  ودائ���رة  ال�سحية  ال�سارقة  وهيئة  دب��ي  وبلدية 
حماية  وهيئة  القيوين  اأم  وبلدية  بعجمان  والتخطيط 

البيئة والتنمية يف راأ�ش اخليمة وبلدية الفجرية.
واأكدت معايل مرمي املهريي اأن القيادة الر�سيدة قدمت 
دع��م��ا غ���ري حم����دود م���ن اأج����ل ت��ع��زي��ز م��ن��ظ��وم��ة الأم���ن 
الأوق���ات وخا�سة خالل  الإم���ارات يف كل  الغذائي لدولة 
ما  وه��و   19 كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا  وب��اء  انت�سار  اأزم���ة 
داخل  من  الغذائي  الإم���داد  �سال�سل  كافة  دع��م  اإىل  اأدى 
الرغم من حتديات  العامل على  الإم��ارات وخمتلف دول 

الأزمة وتداعياتها على حركة التجارة العاملية.
وقالت معاليها : “ اأثبتت جائحة كورونا مدى جاهزية 
خمتلف  م��ع  للتعامل  للدولة  ال��غ��ذائ��ي  الأم���ن  منظومة 
ال��ت��ع��اون وال�سراكة  ن��ه��ج  وب��ف�����س��ل  ال���ط���وارئ والأزم������ات 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ب���ني خم��ت��ل��ف اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة داخ���ل 

من  العديد  حققنا  ال��دول��ة 
�سعيد  ع���ل���ى  ال���ن���ج���اح���ات 
توفري كافة منتجات ال�سلع 
ال���غ���ذائ���ي���ة ال���رئ���ي�������س���ي���ة يف 
اأ�سواق الدولة واإن اجتماعنا 
الثالث ياأتي من اأجل البناء 
ع�����ل�����ى ت�����ل�����ك ال����ن����ج����اح����ات 
وتعزيز قدرتنا على الإيفاء 
باحتياجاتنا من الغذاء الآن 

ويف امل�ستقبل«.
“ ل��ق��د حملت   : واأ����س���اف���ت 
اأزم�����ة ك���ورون���ا ال��ع��دي��د من 

فر�ش  اإىل  حتويلها  اإىل  حاليا  ن�سعى  وال��ت��ي  التحديات 
لنجني ثمارها لعقود قادمة وقد كانت القيادة الر�سيدة 
تعزيز  نحو  �سعيها  خ��الل  من  �سباقة  احلكيمة  بروؤيتها 
كتوجه  بالتكنولوجيا  املمكن  الغذاء  من  املحلي  اإنتاجنا 
ا�سرتاتيجي لدولة الإمارات بجانب توجيهنا اإىل �سرورة 
مراحل  ك��اف��ة  يف  ال��غ��ذاء  ا�ستهالك  تر�سيد  على  العمل 

�سال�سل التوريد الغذائي يف الدولة«.
ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  ق���ال  ك��م��ا   “  : معاليها  وت��اب��ع��ت 
رئي�ش  ال��دول��ة  رئي�ش  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
فاإن العامل قبل  “رعاه اهلل”  ال��وزراء حاكم دبي  جمل�ش 
وانطالقا من هذه  كورونا،  بعد  العامل  لي�ش هو  كورونا 
الروؤية امل�ستنرية علينا اأن نبداأ مرحلة جديدة من العمل 
ال�سبل  وا�ستغالل كافة  الغذائي  اأمننا  اأجل م�ستقبل  من 
ملهمة  ع��م��ل  بيئة  وخ��ل��ق  جاهزيتنا  لتعزيز  وامل��م��ك��ن��ات 
ال��و���س��ول لهدفنا  اأج���ل  م��ن  ال��ت�����س��ارك��ي  للعمل  ك��ن��م��وذج 
امل�سرتك املتمثل يف حتويل دولة الإمارات اإىل مركز عاملي 
املواطنني  ومتكني  البتكار  على  القائم  الغذائي  لالأمن 
ال�سحي  الغذاء  على  احل�سول  من  الدولة  يف  واملقيمني 
والآمن والكايف باأ�سعار منا�سبة يف كل الأوقات والظروف 

مبا فيها اأوقات الطوارئ والأزمات«.

وي��ع��م��ل جم��ل�����ش الإم�����ارات 
اآلية  وف��ق  الغذائي  لالأمن 
تراعي التوجهات امل�سرتكة 
الأم���ن  م��ن��ظ��وم��ة  اإدارة  يف 
التي  ال���دول���ة  ال��غ��ذائ��ي يف 
املائي  الأم�������ن  يف  ت��ت��م��ث��ل 
والطوارئ  ال��ط��اق��ة  واأم����ن 
والأزم�������������������ات وامل�������خ�������زون 
ال����س���رتات���ي���ج���ي والإن����ت����اج 
و�سالمة  امل��ح��ل��ي  ال���زراع���ي 
ال��������غ��������ذاء وال�����س����ت����ث����م����ار 
م�سادر  وتنويع  اخل��ارج��ي 

ال�سترياد والتغذية.
تنفيذ  مبتابعة  املعنية  امل��رك��زي��ة  اجل��ه��ة  املجل�ش  وي��ع��د 
اجلهات  م��ع  ال��غ��ذائ��ي  ل��الأم��ن  الوطنية  ال�سرتاتيجية 
تنفيذ  ع��ل��ى  الإ����س���راف  املجل�ش  م��ه��ام  وتت�سمن  املعنية 
اأهداف   5 تت�سمن  التي  ال�سرتاتيجية  واأه��داف  خطط 
العاملية وتنويع  الغذاء  ت�سهيل جتارة   : ا�سرتاتيجية هي 
ممكن  م�ستدام  حملي  اإنتاج  وتطوير  ال�سترياد  م�سادر 
بالتكنولوجيا لكامل �سل�سة القيمة واحلد من فقد وهدر 
التغذية  نظم  وحت�سني  ال��غ��ذاء  �سالمة  و�سمان  ال��غ��ذاء 
وتعزيز القدرة ملواجهة املخاطر والأزمات املتعلقة بالأمن 

الغذائي .
وخالل الجتماع اأكد فريق عمل الأمن الغذائي يف اأبوظبي 
الر�سيدة  القيادة  ومتابعة  توجيهات  على  وبناء  ق��ام  اأن��ه 
بو�سع اأهداف ا�سرتاتيجية وخطة عمل لتنفيذها وت�سمل 
جمموعة من املبادرات النوعية ل�سمان ا�ستدامة امدادات 
املرتبطة  اجلهات  ودع��م  البيع  منافذ  الغذائية يف  ال�سلع 
يف �سل�سلة الغذاء وتنويع م�سادر ا�سترياد ال�سلع الغذائية 
والرتكيز على دعم الإنتاج املحلي، م�سيدا بتعاون جميع 

اجلهات احلكومية املعنية.
ب�����دوره، ث��م��ن ع��م��ر ب��و���س��ه��اب رئ��ي�����ش جل��ن��ة دب���ي لالأمن 

منظومة  ا�ستدامة  لتحقيق  الوطنية  اجل��ه��ود  الغذائي 
الأم����ن ال��غ��ذائ��ي وت��وف��ري ال��غ��ذاء ال�سحي والآم����ن لكل 
اأوق��ات الطوارئ  اأف��راد املجتمع يف كل الأوق���ات مبا فيها 
على  تعمل  الإم����ارات  حكومة  اأن  اإىل  م�سريا  والأزم����ات، 
للم�ستقبل  جاهزيتها  لتعزيز  الإم��ك��ان��ات  كافة  ت�سخري 
تتمتع  دولتنا  اأن  م��وؤك��دا  الر�سيدة،  القيادة  ل��روؤي��ة  وفقا 
باأمان غذائي ومنظومتها قادرة على مواجهة التحديات 

املتوقعة ملرحلة ما بعد كورونا.
وق���ال ب��و���س��ه��اب : “ تعمل ح��ك��وم��ة الإم������ارات وف���ق نهج 
لتنويع م�سادر  واآليات  ا�ستباقي مكنها من و�سع خطط 
خالل  جليا  اأث��ره  ظهر  وه��و  ا�ستدامتها  و�سمان  ال��غ��ذاء 
حتدي جائحة كورونا العاملية والتي رغم التحديات التي 
التامة  الغذائي جاهزيتها  اأمننا  اأثبتت منظومة  خلقتها 
وت��وف��ريه��ا يف  ال��غ��ذاء  اإم�����دادات  وت��اأم��ني  للتعامل معها 
جميع اأ�سواق الدولة وهو ثمرة للعمل امل�سرتك وت�سافر 
للقيادة  الالحمدود  والدعم  املعنية  اجلهات  كافة  جهود 

الر�سيدة«.
امللف  ه��ذا  يف  العمل  ا�سرتاتيجية  “ تنطوي   : واأ���س��اف 
احليوي يف امل�ستقبل على ت�سخري القدرات التكنولوجية 
الغذائي  ل���الأم���ن  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ال���ت���وج���ه���ات  ل���دف���ع 
اأهداف  حتقيق  يف  الفعالة  وامل�ساهمة  الإم����ارات  ل��دول��ة 
ال�سرتاتيجية الوطنية لالأمن الغذائي وتعزيز املخزون 
لت�سهيل  مبتكرة  وحلول  اأدوات  با�ستخدام  ال�سرتاتيجي 
احل�����س��ول ع��ل��ى ال���غ���ذاء وت�����س��ري��ع وت����رية ال��و���س��ول اإىل 

الكتفاء الذاتي وتقليل العتماد على ال�سترياد«.
تتبع  ال��ت��ي  الرئي�سية  ال��ل��ج��ان  ت�سكيل  الج��ت��م��اع  �سهد 
اآليات عمل املجل�ش  املجل�ش ويتمحور دورها حول تنفيذ 
الوطنية  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  وتطبيق  الأم��ث��ل  ال��ن��ح��و  ع��ل��ى 
لالأمن الغذائي بالتن�سيق مع اجلهات املعنية ومت ت�سكيل 
املعنية  ال��غ��ذاء  وه���در  ف��ق��د  م��ن  للحد  ال��وط��ن��ي��ة  اللجنة 
بو�سع مبادرات خلف�ش فقد وهدر الغذاء بن�سبة 15% 

حتى نهاية 2021 حيث يراأ�ش اللجنة بلدية دبي. 

•• دبي-الفجر:

الفريق عبد  توجيهات معايل  بناًء على 
ل�سرطة  العام  القائد  امل��ري  خليفة  اهلل 
فنادق  م��ع  التوا�سل  على  بالعمل  دب��ي، 
اإم���ارة دب��ي، ومبتابعة م��ن ال��ل��واء خبري 
خليل اإبراهيم املن�سوري م�ساعد القائد 
ل�������س���وؤون البحث  دب����ي  ل�����س��رط��ة  ال���ع���ام 
اجلنائي، والعميد جمال �سامل اجلالف 
مدير الإدارة العامة للتحريات واملباحث 
ال�سرطة  اإدارة  ت���وا����س���ل  اجل���ن���ائ���ي���ة، 
للتحريات  العامة  الإدارة  يف  ال�سياحية 
واملباحث اجلنائية يف �سرطة دبي، زيارة 
“�سكراً  مبادرة  �سمن  دب��ي  اإم��ارة  فنادق 
الهادفة اإىل دعم جهود العاملني  لكم” 
الإج����������راءات  ت��ط��ب��ي��ق  يف  ال����ف����ن����ادق  يف 
الح�����رتازي�����ة ال���ت���ي ت��ت��خ��ذه��ا ال���دول���ة 
كورونا،  ف��اي��رو���ش  م��ك��اف��ح��ة  ���س��ب��ي��ل  يف 
و�سكرهم على التح�سريات ال�ستثنائية 
بدء  م��ع  ال�سياح  ا�ستقبال  اإىل  ال��ه��ادف��ة 
ال�سيفية  والإج�������ازات  ال�����س��ي��ف  م��و���س��م 

وعودة احلياة اإىل طبيعتها.
واأكد العقيد الدكتور مبارك �سعيد �سامل 
ال�سرطة  اإدارة  م��دي��ر  ال��ك��ت��ب��ي  ب��ن��وا���ش 
زارت  ال�سياحية  ال�سرطة  اأن  ال�سياحية، 

امل��ب��ادرة يف اخل��ام�����ش ع�سر  اإط���الق  منذ 
من  ف��ن��دق��اً   586 امل��ا���س��ي،  ال�سهر  م��ن 
وال��ت��ق��وا مب�سوؤوليها  دب��ي  اإم����ارة  ف��ن��ادق 
على  كثب  عن  واطلعوا  فيها  والعاملني 

ال�ستعدادات.
واأكد العقيد الدكتور الكتبي، اأن مبادرة 
اإط����ار حر�ش  ت��اأت��ي يف  لكم”  ���س��ك��راً   “
القيادة العامة ل�سرطة دبي الدائم على 
الفنادق  التوا�سل مع م�سوؤويل وممثلي 
على م�ستوى اإمارة دبي، وتقدمي الدعم 
اأو  �����س����واء يف اجل����وان����ب الأم���ن���ي���ة  ل���ه���م 

التوعوية اأو الإر�سادية اأو املجتمعية. 
واأ�سار اإىل اأن املبادرة التي ياأتي اإطالقها 
ل�ستقبال  اأب���واب���ه���ا  ال��ف��ن��ادق  ف��ت��ح  ب��ع��د 
دعم  اإىل  ت���ه���دف  وال�����ن�����زلء،  ال�������س���ي���اح 
ف��ي��ه��ا و�سكرهم  ال��ع��ام��ل��ني  ك��اف��ة  ج��ه��ود 
ع��ل��ى اجل���اه���زي���ة ال���ع���ال���ي���ة، واحل���ر����ش 
الحرتازية،  الإج������راءات  تطبيق  ع��ل��ى 
اجل�سدي،  ال���ت���ب���اع���د  ع���ل���ى  واحل����ف����اظ 
والتعقيم امل�ستمر لكافة املرافق والغرف، 
وارتداء الكمامات وغريها من املتطلبات 

الهادفة ملنع انت�سار فايرو�ش كورونا. 
املبادرة  اأن  اإىل  الكتبي  العقيد  واأ����س���ار 
ت�سمنت الفنادق ال�سياحية والطالع عن 
كثب على ا�ستعداداتهم وتقدمي التوعية 

ل��ه��م يف ج��ان��ب ال�����س��الم��ة ال��ع��ام��ة، اإىل 
جانب التوعية بدور ال�سرطة ال�سياحية 
الن�سائح  وتقدمي  املحلية،  وبالقوانني 
والإر�سادات الواجب اتباعها يف التعامل 
م��ع ال�����س��ي��اح يف اإم�����ارة دب����ي، واإج�����راءات 
الت�سجيل الفندقي والقوانني والأنظمة 

ذات ال�سلة باخلدمات الفندقية، وكيفية 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع امل��ع��ث��ورات وامل���ف���ق���ودات يف 
ال��ف��ن��ادق. واأ����س���اف ال��ع��ق��ي��د ال��ك��ت��ب��ي اأن 
املبادرة تت�سمن اأي�ساً تقدمي �سرح حول 
التوا�سل  واآل���ي���ة  دب���ي  ���س��رط��ة  خ��دم��ات 
الطارئة  احل����الت  يف   999 رق���م  ع��ل��ى 

و 901يف احل���الت غ��ري ال��ط��ارئ��ة، اإىل 
جانب التوعية باخلدمات التي يقدمها 
النوعية   »SPS« ال�سرطة الذكي مركز 
ب�سهولة  اجل��م��ه��ور  اأف����راد  اإىل  وال��ذك��ي��ة 
اأي  �ساعة ودون   24 م��دار  وي�سر، وعلى 

تدخل ب�سري.

•• ال�شارقة-الفجر:

ا���س��ت��اأن��ف��ت ه��ي��ئ��ة امل��ن��ط��ق��ة احل����رة ملطار 
اإىل  موظفيها  ع���ودة  ال����دويل  ال�����س��ارق��ة 
�سوابط  وف���ق   ،50% ب��ن�����س��ب��ة  ال��ع��م��ل 
ومتت  اآم��ن��ة،  عمل  بيئة  ت��وف��ري  ت�سمن 
وان�سيابية،  ب�سال�سة  ال��ع��ودة  اإج�����راءات 
الإج���راءات  جميع  الهيئة  اأجن��زت  حيث 
واملرافق  ال��رئ��ي�����س��ي  امل��ق��ر  يف  ال��وق��ائ��ي��ة 
ال��ت��اب��ع��ة ل����ه، ف�����س��ال ع���ن ات���خ���اذ كافة 
التدابري املتعلقة بالتباعد اجل�سدي بني 
ل�ستقبال  املكاتب  وجاهزية  املوظفني، 
امل��راج��ع��ني وحت��دي��د ع��دده��م، يف خطوة 

وت�سمن  اجل��م��ي��ع  ���س��الم��ة  ت�����س��ت��ه��دف 
متميزة  منظومة  وف��ق  العمل  ا�ستمرار 

توا�سل خاللها اإجنازاتها.

خدمات نوعية للم�صتثمرين
واأكد �سعادة �سعود �سامل املزروعي م�دي�ر 
ال�سارقة  مل��ط��ار  احل����رة  امل��ن��ط��ق��ة  ه��ي��ئ��ة 
ال�������دويل، ح���ر����ش ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى توفري 
التي  للم�ستثمرين  النوعية  اخل��دم��ات 
ا�ستمرارية  وت�سمن  تناف�سيتهم  ت��ع��زز 
اأعمالهم من خالل اإيجاد بيئة عمل اآمنة 
مبا يتوافق مع اأعلى املعايري واملمار�سات 
�سعادته  اأ����س���اد  ك��م��ا  امل��ت��ب��ع��ة،  ال�����س��ح��ي��ة 

باملجهود الرائد للموظفني خالل فرتة 
الهيئة  اأن  م��و���س��ح��ا  ب��ع��د،  ع���ن  ال��ع��م��ل 
الأكفاء  م��وظ��ف��ي��ه��ا  بف�سل  ا���س��ت��ط��اع��ت 
وتطبيقاتها  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  وب��ن��ي��ت��ه��ا 
ال��ذك��ي��ة م��ن اإجن���از ك��اف��ة امل��ه��ام املتعلقة 
مبا  وامل�ستثمرين،  متعامليها  بخدمة 

يحقق الأهداف ال�سرتاتيجية.

بيئة مالئمة �صحيا
ونفذت الهيئة من خالل الفرق املخت�سة 
الوقائية  وال��ت��داب��ري  الإج�����راءات  جميع 
لإيجاد بيئة عمل مالئمة �سحيا، منها 
التابعة  وامل��راف��ق  الرئي�سي  املقر  تعقيم 

للموظفني  خا�سة  تعاميم  واإع���داد  ل��ه، 
واملعتمدة  داخ��ل��ي��ا  امل��ت��خ��ذة  ب���الإج���راءات 
من اجلهات احلكومية املعنية، اإىل جانب 
اتباعها  ال��واج��ب  ب��الإر���س��ادات  التوعية 
عند العودة اإىل العمل، ف�سال عن توفري 
امل�ستلزمات الوقائية واملعقمات واملتابعة 
للموظفني،  ال�سحية  للحالة  امل�ستمرة 
التعقيم  بوابات  تركيب  من  انتهت  كما 
والتي  ال���ه���ي���ئ���ة،  م����داخ����ل  ك����اف����ة  ع���ن���د 
املوظفني  لتعقيم  اآل��ي��ة  ب�����س��ورة  تعمل 
كامريات  و�سع  جانب  اإىل  وامل��راج��ع��ني، 
ح�����راري�����ة ل���ق���ي���ا����ش درج�������ة ح���رارت���ه���م، 
وحواجز بني املوظفني واملتعاملني على 

التباعد  م��ب��داأ  لتحقيق  امل��ك��ات��ب،  جميع 
اجل�سدي واإجناز املعامالت ب�سورة اآمنة، 
ف�سال عن جتهيز غرف خا�سة للعزل يف 
حالت ال�ستباه، كما حر�ست الهيئة على 
اللتزام التام بقرارات املجل�ش التنفيذي 
عدد  با�ستثناء  اخلا�سة  ال�سارقة  لإم��ارة 
من الفئات من العودة للعمل والكتفاء 
بالعمل عن بعد مثل املوظفات احلوامل 
وامل�سابني  الإع����اق����ة  ذوي  وامل���وظ���ف���ني 
املناعة،  باأمرا�ش مزمنة وحالت �سعف 
معتمدة  طبية  ت��ق��اري��ر  مب��وج��ب  وذل���ك 
الفئة  م���ن  امل���وظ���ف���ني  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 

العمرية ) 60 ( �سنة فما فوق.

الإمارات لالأمن الغذائي ي�صكل جلانه الرئي�صية ويناق�ض اإدارة املخزون ال�صرتاتيجي للدولة
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خالل ندوة اإلكرتونية افرتا�صية نظمتها �صبكة الغرفة لال�صتدامة 

غرفة دبي تعرف القطاع اخلا�ض باحللول امل�صتدامة لإعادة تدوير النفايات املتعلقة بكوفيد-19

مب�صاركة موؤ�ص�صات القطاع اخلا�ض يف الإمارة

غرفة عجمان تنظم من�صة ع�صف ذهني بعنوان »الأعمال ما بعد كوفيد 19«

اقت�صادية دبي: اإجمايل ال�صركات الفعالة والعاملة
 يف جتارة اخل�صار والفواكه ي�صل اإىل 2,495 �صركة بدبي

•• دبي-الفجر:

يف اإطار جهودها لن�سر وتعزيز املمار�سات 
للن�ساطات  اأج��ن��دة  وتاأ�سي�ش  امل�����س��وؤول��ة، 
اخلا�ش،  القطاع  تفيد  التي  املجتمعية 
باأهمية  ال�سركات  وعي  بتعزيز  والتزاماً 
نظمت  ن�ساطاتهم،  يف  امل��م��ار���س��ات  ه��ذه 
التابعة  النفايات  اإدارة  عمل  جمموعة 
موؤخراً  لال�ستدامة  دب��ي  غرفة  ل�سبكة 
ندوة اإلكرتونية حول احللول امل�ستدامة 
والتخل�ش  ال��ت��دوي��ر  لإدارة  وال��ف��ع��ال��ة 
كورونا  بفريو�ش  املتعلقة  النفايات  من 
امل�ستجد )كوفيد-19( خا�سة املوجودة 

يف املكاتب. 
ال�����ن�����دوة الإل����ك����رتون����ي����ة اإىل  وه����دف����ت 
امل�سوؤولة  امل��م��ار���س��ات  باأف�سل  التعريف 
واإع����ادة  ال��ن��ف��اي��ات  اإدارة  يف  وامل�����س��ت��دام��ة 
بفريو�ش  املتعلقة  تلك  خا�سة  تدويرها 
البيولوجية  النفايات  مثل  كوفيد-19 
اخلطرة والتي ت�سمل القفازات واملرايل 
والكمامات اجلراحية والنظارات الواقية 
وواقيات الوجه، بالإ�سافة اإىل النفايات 

الإلكرتونية.
الإلكرتونية  ال����ن����دوة  خ����الل  وحت�����دث 
مدراء وم�سوؤولون ميثلون اأهم ال�سركات 
يف الدولة حيث �سملت القائمة اأندريه-
لوي�ش برونييه، مدير عام �سركة “�سوي�ش 
ال�سرق الأو�سط لإعادة التدوير”، ودينة 

عتيق حممد، تنفيذي مكافحة العدوى 
املجتمع،  ووق����اي����ة  ال�����س��ح��ة  وزارة  يف 
يف  الإداري  ال�سريك  �سي�ساد،  وي��و���س��ف 
 ،»Ecyclex �سايكليك�ش  “اإي  �سركة 
يف  ال�ست�سارات  مديرة  اإبراهيم،  ونادية 
على  ال�����س��وء  �سلطوا  حيث  “فارنك”، 
حول  لل�سركات  ون�سائحهم  خ��ربات��ه��م 
ال�سخ�سية  ال��وق��اي��ة  م��ع��دات  ا���س��ت��خ��دام 

واأف�سل املمار�سات يف اإدارة النفايات.
من  الرئي�سية  التو�سيات  اإحدى  وكانت 
ال��ن��دوة ه��ي ���س��رورة قيام  املتحدثني يف 
ال�سركات بحث وت�سجيع موظفيهم على 
التخل�ش من معدات الوقاية ال�سخ�سية 
مثل القفازات، والتي تعترب من النفايات 
الأكرث تلوًثا ويجب اإزالتها اأوًل ل�سمان 

ال�سحة وال�سالمة، خا�سة يف املكاتب.
الندوة  خ��الل  املتحدثني  اأح���د  واق���رتح 
اأقنعة  ا���س��ت��خ��دام  ك��ذل��ك  الإل��ك��رتون��ي��ة 
 )N95( ل��ل��غ�����س��ي��ل  ق��اب��ل��ة  وك���م���ام���ات 
ن���ف���اي���ات معدات  ك��م��ي��ة  م����ن  ل��ل��ت��ق��ل��ي��ل 
احل����م����اي����ة ال�������س���خ�������س���ي���ة امل����رتاك����م����ة. 
النفايات  ت��دوي��ر  ب���اإع���ادة  يتعلق  وف��ي��م��ا 
اأهمية  اخل��رباء على  �سدد  الإلكرتونية، 
م�ساركة املوظفني والتوا�سل والتدريب، 
ح��ي��ث مي��ك��ن ل��ل�����س��رك��ات ت��ن��ظ��ي��م حملة 
جلمع واإع��ادة تدوير اأن��واع خمتلفة من 

النفايات الإلكرتونية. 
ب��ل��ع��ي��د رت������اب، رئي�ش  ال���دك���ت���ور  ول���ف���ت 

والتنمية  القت�سادية  الأب��ح��اث  ق��ط��اع 
اأهمية  اإىل  دب����ي  غ��رف��ة  يف  امل�����س��ت��دام��ة 
من  والتخل�ش  التدوير  اإع���ادة  مو�سوع 
ال��ن��ف��اي��ات خ���الل ه���ذه ال���ف���رتة، م�سرياً 
قدمت  )كوفيد-19(  ج��ائ��ح��ة  اأن  اإىل 
حتديات جديدة ملجتمع الأعمال، خا�سة 
من  الهائلة  الكميات  م��ع  التعامل  عند 
والنفايات  ال�سخ�سية  ال��وق��اي��ة  م��ع��دات 
الإلكرتونية، م�سدداً على اأهمية ت�سجيع 

ا�ستخدام  اإعادة  ال�سركات ملوظفيها على 
تدويرها  واإع��ادة  الإلكرتونية  النفايات 

بو�سائل �سديقة للبيئة. 
واأكد رتاب على اأهمية تنظيم غرفة دبي 
لهذه الندوة الإلكرتونية وكونها من�سة 
يف  اخل��ا���ش  وال��ق��ط��اع  لل�سركات  مثالية 
والتعرف  املمار�سات  اأف�سل  لتبادل  دبي 
ع��ل��ى الإر�����س����ادات ال��ت��ي و���س��ع��ت��ه��ا وزارة 
دبي  وب��ل��دي��ة  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة 

الوقاية  م��ع��دات  م��ن  الآم����ن  للتخل�ش 
املتعلقة  النفايات  وخا�سة  ال�سخ�سية، 
ب��ف��ريو���ش ك���ورون���ا امل�����س��ت��ج��د )ك��وف��ي��د-

 .)19
لال�ستدامة  دب���ي  غ��رف��ة  �سبكة  ومت��ث��ل 
م���ن�������س���ًة اأ����س���ا����س���ي���ًة مل��ج��ت��م��ع الأع����م����ال 
ل���ت���ب���ادل امل���ع���ل���وم���ات واخل��������ربات حول 
امل�سوؤولية  تطبيق  يف  املمار�سات  اأف�سل 
مبثابة  وه��ي  للموؤ�س�سات،  الجتماعية 
املهتمة  ال�������س���رك���ات  ج��م��ي��ع  ي��ج��م��ع  ن�����اٍد 
امل�سوؤولة  الجتماعية  املمار�سات  مبجال 
دبي  غ��رف��ة  �سبكة  وتعترب  وامل�ستدامة. 
اأف�سل  لن�سر  ف��ع��ال��ة  اأداة  ل��ال���س��ت��دام��ة 
بحلول  واخل��روج  امل�ستدامة،  املمار�سات 
القطاع  يواجهها  لتحديات  م�ستدامة 
اخلا�ش فيما يتعلق بن�ساطاته وعملياته 
ال�سركات  ع��م��ل��ي��ات  ع��ل��ى  وت���اأث���ريات���ه���ا 

الت�سغيلية.
الذي  الأعمال  اأخالقيات  مركز  وي�سكل 
و�سناعة  جت����ارة  غ��رف��ة  يف  اإط���الق���ه  مت 
2004 املركز الأق��دم والأهم  دب��ي ع��ام 
من نوعه يف دولة الإمارات نظراً لدوره 
امل�سوؤولية  مل��ف��ه��وم  ال���رتوي���ج  يف  ال���ب���ارز 
الج��ت��م��اع��ي��ة ل��الأع��م��ال.  وي��ق��وم املركز 
بت�سجيع اأع�ساء غرفة دبي على تطبيق 
ممار�سات الأعمال امل�سوؤولة التي ت�ساهم 
وقدراتهم  موؤ�س�ساتهم  اأداء  ت��ع��زي��ز  يف 

التناف�سية.

•• عجمان - الفجر 

عجمان  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  نظمت 
من�سة ع�سف ذهني،  بعنوان “الأعمال 
ما بعد كوفيد” بهدف ت�سليط ال�سوء 
التقليدية  الع���م���ال  دع���م  اآل���ي���ات  ع��ل��ى 
للتغلب على خطر اخلروج من ال�سوق، 
ور���س��د امل��ت��غ��ريات وال��ت��ح��دي��ات وبحث 
امل��ب��ت��ك��رة التي  امل���ق���رتح���ات واحل����ل����ول 
القت�سادية  الأن�سطة  اأ�سحاب  تدعم 
ومنو  اإ���س��ت��م��راري��ة  ل�سمان  الإم����ارة  يف 

العمال.
ح�سر املن�سة عن ُبعد، نا�سر الظفري 
املدير التنفيذي لقطاع الت�سال ودعم 
ال�سام�سي  اإمي����ان  واأداره������ا  الع�����س��اء، 
مدير اإدارة التطوير والبتكار، بح�سور 

القطاع  ومم���ث���ل���ي  ال���غ���رف���ة  م���وظ���ف���ي 
اخلا�ش يف المارة.

اأهمية  ع��ل��ى  ال���ظ���ف���ري،  ن��ا���س��ر  واك�����د 
ال��ت��وا���س��ل امل��ب��ا���س��ر م��ع اأع�����س��اء غرفة 
العاملة  املوؤ�س�سات  ممثلي  من  عجمان 
لتبني  بتو�سيات  ل��ل��خ��روج  الإم����ارة  يف 
مبادرات حكومية وخا�سة تعزز التحول 
ال���رق���م���ي والل�����ك�����رتوين ل��ل��ك��ث��ري من 
بهدف  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع 
رفع م�ستوى تناف�سيتهم، مثمناً جهود 
يف  القت�سادي  بال�ساأن  املعنية  اجلهات 
بينهم  فيما  امل�سرتك  والعمل  عجمان 

لتهيئة بيئة عمل جاذبة. 
ال�سام�سي،  اإمي����ان  اأك����دت  جانبها  م��ن 
من�سات  من  �سل�سلة  تعتمد  الغرفة  اأن 
اأع�سائها  مب�ساركة  ال��ذه��ن��ي  الع�سف 

ملتابعة تطورات العمال وم�ستجداتها، 
وق�����دم�����ت ل���ل���م�������س���ارك���ني ن����ب����ذة ح���ول 
ي�سهدها  ال��ت��ي  امل��ت��الح��ق��ة  امل���ت���غ���ريات 
ال�����س��وق ال��ت��ج��اري وم��ن��ه��ا ازي�����اد طلب 
التجارة  م��ن�����س��ات  ع���رب  امل�����س��ت��ه��ل��ك��ني 
الل��ك��رتون��ي��ة الم����ر ال����ذي ي�����س��ه��م يف 
لتلبية  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول  تبني  �سرعة 
القطاع،  ه����ذا  ع��ل��ى  امل���ت���زاي���د  ال��ط��ل��ب 
الذهني  الع�سف  من�سة  اأن  مو�سحة 
الفعالة  الأدوات  ر����س���د  ت�����س��ت��ه��دف 

لتن�سيط العمال وا�ستدامتها.
هذا وتناولت اجلل�سة الأوىل من من�سة 
اإ���س��ت��ع��را���ش قدمته  ال��ع�����س��ف ال��ذه��ن��ي 
ليلى ال�سعدي تنفيذي رئي�سي يف اإدارة 
التحديات  ح��ول  والب��ت��ك��ار،  التطوير 
“التحدي  ازمة كورونا ومنها  اإدارة  يف 

اإدارة الزمة للخروج  ال�سحي، وتقييم 
م�ستقبلية  اح������رتازي������ة  ب������اج������راءات 
ومعاجلة  وال���س��ت��ق��رار،  الم���ن  حتفظ 
التداعيات وخا�سة القت�سادية منها”، 
كما �سرحت للم�ساركني الو�سع الراهن 
“الركود  ومنها  اجلائحة  �سببته  الذي 
التحول  و���س��رع��ة  ال��ع��امل��ي  ب��الق��ت�����س��اد 
الرقمي لقطاع التجزئة العاملي وتوقف 
العاملية  ال���ب���ح���ري  الم��������داد  ���س��ل�����س��ل��ة 

واغالق بع�ش البلدان حدودها«.
واأفادت ال�سعدي خالل العر�ش باأن دولة 
ا�ستباقية  خطوات  لها  كانت  الإم���ارات 
اللكرتونية،  التجارة  تطور  يف  رائ��دة 
ي�ساهم  الرقمي  القت�ساد  اأن  منوهة 
املحلي  ال����ن����اجت  يف   4.3% ب��ن�����س��ب��ة 
اأن  الج��م��ايل ل��الإم��ارات، وم��ن املتوقع 

•• دبي-الفجر: 

الت�سجيل  ق��ط��اع  ع��ن  ���س��ادر  تقرير  اأظ��ه��ر 
اأن  دب��ي  باقت�سادية  التجاري  والرتخي�ش 
اإجمايل ال�سركات الفعالة والعاملة يف جمال 
جتارة اخل�سار والفواكه ي�سل اإىل 2،495 
جمال  يف  تعمل  �سركة   557 منها  �سركة، 
جت���ارة اخل�����س��ار وال��ف��واك��ه امل��ج��ف��ف��ة، ويتم 
املجال  ه��ذا  يف  العاملة  ال�سركات  ترخي�ش 
م��ن��ذ ع���ام 1963 وح��ت��ى ال��ع��ام اجل����اري. 
والفواكه  اخل�سار  جت��ارة  قطاع  وي�ستفيد 
اإمارة  توفرها  التي  ال�ستثنائية  املزايا  من 
التحتية  البنية  تطوير  �سعيد  على  دب��ي 
اللوج�ستية، حيث تعد  وجاهزية اخلدمات 

���س��رع��ة الإجن�����از يف ت��ق��دمي اخل���دم���ات من 
املزايا الأ�سا�سية التي توفرها الإمارة لهذا 

القطاع احليوي.
 2،495 عددها  البالغ  الرخ�ش  وت��وزع��ت 
اإمارة  يف  الرئي�سة  امل��ن��اط��ق  ح�سب  رخ�سة 
ب��ر دبي  دب��ي، وك��ان��ت ح�سة الأ���س��د ملنطقة 
باإجمايل 1،522 رخ�سة، ومن ثم منطقة 
ديرة مبجموع 961 رخ�سة، ومنطقة حتا 
بواقع 12 رخ�سة جتارية. واأو�سح التقرير 
ع�����س��ر مناطق  ال��رخ�����ش لأع��ل��ى  ت��وزي��ع  اأن 
فرعية كان كالتي: را�ش اخلور ال�سناعية 
�سعيد،  بور  القرهود،  اخل��ور،  را�ش  الثالثة، 
را�ش اخلور ال�سناعية الثانية، الرا�ش، املرر، 
املركز التجاري الأول، الكرامة، وهور العنز 

عدد  اإجمال  و�سل  التقرير،  وح�سب  �سرق. 
رج���ال و���س��ي��دات الأع��م��ال يف جم��ال جتارة 
اخل�سار والفواكه بدبي اإىل 8،799 منهم 
8،596 رجل اأعمال، و203 �سيدة اأعمال، 
يف حني و�سل معدل بقاء ال�سركات يف هذا 
بال�سكل  يتعلق  وفيما   .86% اإىل  القطاع 
القانوين للرخ�ش العاملة يف جمال جتارة 
املوؤ�س�سات  رخ�ش  تاأتي  والفواكه،  اخل�سار 
 1،963 ب���  اأوًل  امل��ح��دودة  امل�����س��وؤول��ي��ة  ذات 
 283 ب�  الفردية  املوؤ�س�سات  تليها  رخ�سة، 
اأي�ساً  القانونية  الأ���س��ك��ال  وت�سم  رخ�سة. 
م�سوؤولية  ذات  ���س��رك��ة  م���دن���ي���ة؛  اأع����م����ال 
)ذ.م.م.(؛  ال��واح��د  ال�سخ�ش   - حم����دودة 
ف����رع ل�����س��رك��ة م��ق��ره��ا يف اإم�������ارة اأخ�����رى؛ 

و�ساهم  خ��ا���س��ة.  وم�����س��اه��م��ة  ت�����س��ام��ن��ي��ة؛ 
تنامي الوعي بني فئات املجتمع والزيادة يف 
اإىل جعل  ال�سكان من قاطني الإم��ارة  عدد 
التجارية  ال�سلع  من  والفواكه  اخل�سروات 
املهمة يف دبي، بالإ�سافة اإىل احلاجة لزيادة 
ح�س�ش اخل�سراوات والفواكه يف الوجبات 
ال��غ��ذائ��ي��ة، ك��م��ا ن��ت��ج ع��ن زي����ادة ال���وف���رة يف 
اخل�سراوات والفواكه الع�سوية اإىل ظهور 
وت�ستمل  املنتجات،  لهذه  متخ�س�ش  �سوق 
الع�سوية  الأغ�����ذي�����ة  م����ن  ك���ب���رية  ن�����س��ب��ة 
اخل�سراوات  على  الإم�����ارات  يف  ت��ب��اع  ال��ت��ي 
اأ�سبح  التكنولوجيا،  وبف�سل  وال��ف��واك��ه. 
والفواكه  اخل�سراوات  تخزين  املمكن  من 
لفرتات طويلة، وهناك اإمكانية ل�ستك�ساف 

ي�سل حجم �سوق التجارة اللكرتونية 
يف دولة الإمارات اإىل 8.6 مليار دولر 

بحلول العام 2023.  
املن�سة  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  اجلل�سة  و�سملت 
مناق�سة كافة الفكار واملقرتحات التي 
بتو�سيات  ل��ل��خ��روج  امل�ساركني  قدمها 
اآل���ي���ات دع���م العمال  ف��ع��ال��ة  ل��ت��ن��وي��ع 
اخلروج  خطر  على  للتغلب  التقليدية 
التوعية  اأه��م��ي��ة  وم��ن��ه��ا  ال�����س��وق،  م���ن 
حول  وامل�ستهلكني  امل�ساريع  لأ�سحاب 
واللكرتونية  التجارة  من  ال�ستفادة 
عرب �سل�سلة من الدورات وور�ش العمل 
املوجهة، و�سرورة جذب من�سات جتارة 
اإلكرتونية متخ�س�سة لالإمارة واأهمية 
اجلهات  م��ن  مدعومة  من�سات  وج���ود 

احلكومية.

اأ�سواق اأخرى خا�سة عند و�سع اخل�سراوات 
وال���ف���واك���ه امل��ج��م��دة يف الع���ت���ب���ار. وذك���رت 
العاملية”  ماركيت  اآند  “ري�سري�ش  موؤ�س�سة 
“�سوق اخل�سار  لها حتت عنوان  تقرير  يف 
والنمو  الجت��اه��ات  الإم����ارات،  والفواكه يف 
والتوقعات 2020-2025” اإن الإمارات 
دول  لالأغذية يف  م�ستهلك  اأعلى  ثاين  هي 
اململكة  ب��ع��د  ال���ت���ع���اون اخل��ل��ي��ج��ي  جم��ل�����ش 
اأن  التقرير  واأ���س��اف  ال�سعودية.  العربية 
الإمارات  يف  والفواكه  اخل�سار  �سوق  قيمة 
 ،2018 ع���ام  م��ل��ي��ار دره���م يف   13.6 ب��ل��غ 
ومن املتوقع اأن ينمو مبعدل �سنوي مركب 
 2020 املتوقعة  الفرتة  خ��الل   9.93%

 .2025 –

الدار لالأ�صهم وال�صندات تن�صم 
اإىل �صوق نا�صداك دبي للم�صتقات

•• دبي-وام:

الو�ساطة يف دولة  اإحدى �سركات  الدار لالأ�سهم وال�سندات  ان�سمت �سركة 
الإمارات العربية املتحدة اإىل �سوق نا�سداك دبي لتداول م�ستقات الأ�سهم 
الدار  �سركة  ل��دى  النمو  ا�سرتاتيجية  اإط���ار  يف  اخل��ط��وة  ه��ذه  ت��اأت��ي  حيث 
لها والتي تهدف لتو�سيع وتعزيز خدماتها  اأبوظبي مقراً  التي تتخذ من 

للم�ستثمرين من ال�سركات والأفراد.
وميّكن ان�سمام �سركة الدار لالأ�سهم وال�سندات ل�سوق نا�سداك دبي عمالءها 
من ال�ستفادة من ارتفاع اأو انخفا�ش اأ�سعار اأ�سهم ال�سركات الإماراتية اأو 

ال�سعودية وذلك بتداول عقود الأ�سهم امل�ستقبلية يف نا�سداك دبي.
وقال كفاح املحارمة املدير العام ل�سركة الدار لالأ�سهم وال�سندات اإن امل�ستقات 
مبا فيها العقود امل�ستقبلية لالأ�سهم الفردية وعقود املوؤ�سرات لدى نا�سداك 
دبي توفر فر�ساً حتّوطية وا�ستثمارية متميزة لعمالئنا مبا يف ذلك منحهم 
ال�سوق ..كما  زي��ادة قدرتهم على اتخاذ مراكز يف  مالياً ميّكنهم من  دعماً 
تفيدهم  للم�ستثمرين  مرنة  اأدوات  للم�ستقات  دبي  نا�سداك  من�سة  توفر 
يف فرتات تقلب ال�سوق وا�ستقراره على حد �سواء ونتطّلع قدماً اإىل تعزيز 

عالقتنا بنا�سداك دبي كجزء من خططنا التو�سعية.
واأو�سح اأن �سركة الدار لالأ�سهم وال�سندات ان�سمت اإىل ع�سوية نا�سداك دبي 
لتداول الأ�سهم يف عام 2014 وهي ت�سعى دوماً لطرح منتجات وخدمات 
جديدة متّكنها من تنويع الفر�ش ال�ستثمارية لعمالئها، وتخطط حالياً 

لتو�سيع خدماتها �سعياً للو�سول اإىل الأ�سواق اخلليجية الأخرى.
اأن ان�سمام  اإىل  واأ�سار حامد علي الرئي�ش التنفيذي ل�سركة نا�سداك دبي 
�سركة الدار لالأ�سهم وال�سندات يف �سوق نا�سداك دبي للم�ستقات يعد فر�سة 
ال�سوق  الوا�سعة يف  للم�ستثمرين لال�ستفادة من خربتها وجتاربها  كبرية 
دبي  نا�سداك  �سوق  يوفر  كما  املتنوعة  اإىل منتجاتها وخدماتها  بالإ�سافة 
خالل  م��ن  وذل���ك  الأرب����اح  لتحقيق  ج��ذاب��ة  ا�ستثمارية  ا  فر�سً للم�ستقات 
حماية  تدعم  مميزات  اإىل  اإ�سافة  الأ�سهم  اأ�سعار  حتركات  من  ال�ستفادة 

املحافظ احلالية.
ويبلغ عدد العقود امل�ستقبلية لل�سركات املدرجة يف �سوق نا�سداك دبي حاليا 
16 �سركة رائدة مدرجة يف دولة الإمارات العربية املتحدة من بينها اإعمار 
اإىل عقود م�ستقبلية لالأ�سهم  بالإ�سافة  التجاري  اأبوظبي  العقارية وبنك 
بينها  من  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  مدرجة  �سركة   12 على  الفردية 
اإىل  الأ�سا�سية /�سابك/  ال�سعودية لل�سناعات  الراجحي وال�سركة  م�سرف 
�سوق  وموؤ�سر  امل��ايل  دبي  ل�سوق  العام  املوؤ�سر  على  م�ستقبلية  عقود  جانب 
اأبوظبي العام وموؤ�سر “اإم اإ�ش �سي اآي” لالأ�سهم الإماراتية وموؤ�سر فوت�سي 

را�سل لالأ�سهم ال�سعودية.

مركز دبي املايل العاملي يعلن انتهاء العمل بالأطر 
التنظيمية للقرار رقم 4 ل�صنة 2020 اعتبارا من 31 يوليو

•• دبي- وام:

ب�ساأن  التنظيمية  بالأطر  العمل  انتهاء  عن  العاملي  املايل  دبي  مركز  اأعلن 
القرار رقم 4 ل�سنة 2020 ملركز دبي املايل العاملي اعتبارا من 31 يوليو 
اأبريل من العام احلايل جمموعة من   26 احلايل. وكان املركز اعتمد يف 
الأطر التنظيمية للعمل بها خالل فرتة الطوارئ والتي توفر مرونة اأكرب 
اإجراءات  تعزيز  جانب  اإىل  العاملي  امل��ايل  دبي  مركز  يف  الأعمال  لأ�سحاب 
حماية املوظفني وذلك يف �سبيل احلد من التاأثريات الناجمة عن الو�سع 

الراهن نتيجة انت�سار فريو�ش كورونا امل�ستجد.
ومبوجب القرار متكنت ال�سركات التي تتخذ من مركز دبي املايل العاملي 
مقرا لها من تطبيق تدابري واإجراءات طارئة بحق موظفيها خالل مرحلة 
اأتاح لأ�سحاب  ب�سرعة حيث  تاأثرياته  للتعامل مع  انت�سار فريو�ش كورونا 
واإلزام  العمل  �ساعات  تخفي�ش  اإمكانية  ال��ط��وارئ  ف��رتة  خ��الل  الأع��م��ال 
موظفيهم باأخذ اإجازة �سواء كانت مدفوعة اأو غري مدفوعة الأجر وخف�ش 
العمل وتوجيههم للعمل عن بعد دون  التواجد يف مكان  الرواتب وتقييد 

احلاجة للح�سول على موافقة املوظفني.
ال�سركاء احلكوميني وغريهم  الت�ساور مع  وبعد  اأنه  املركز  �سلطة  واأك��دت 
الطوارئ  فرتة  بعد  القرار  هذا  متديد  عدم  تقرر  القانونية  اجلهات  من 

املقررة بتاريخ 31 يوليو 2020.

�صوق اأبوظبي لالأوراق املالية يعزز خدماته الرقمية
•• اأبوظبي-وام:

اأعلن “�سوق اأبوظبي لالأوراق املالية” نقل فروعه يف كل من اإماراتي راأ�ش 
اأبوظبي  اإىل  الظفرة  ف��رع  ونقل  ال�سارقة،  اإم���ارة  اإىل  والفجرية  اخليمة 
تعزيزا خلدماته الرقمية واللكرتونية لتكون اأكرث اعتماداً على التقنيات 
لالعتماد  العمالء  الأخ��رية  كورونا  جائحة  تداعيات  وا�سطرت  احلديثة. 
الرقمية  اخل��دم��ات  زودت��ه��م  ح��ي��ث  وال��ذك��ي��ة  الإل��ك��رتون��ي��ة  الأدوات  ع��ل��ى 
والإلكرتونية لل�سوق بتجربة ا�ستباقية ومنحتهم دورة عمل جديدة عالية 
اجلودة. واأكد ال�سوق اأن الفرتات املقبلة �ست�سهد حمالت توعوية من قبل 
فر�ستها  التي  التداعيات  اأن  خا�سًة  للعمالء،  املتعددة  بخدماته  ال�سوق 
جائحة كورونا، دفعت جميع املوؤ�س�سات اإىل تبني احللول الرقمية للح�سول 
على خدمات اأكرث فاعلية، الأمر الذي اكت�سف العميل اأنه ذو جدوى واأكرث 
مرونة و�سهولة مقارنة بزيارة الفروع. وقال �سعادة خليفة �سامل املن�سوري 
الرئي�ش التنفيذي ل�سوق اأبوظبي لالأوراق املالية.. “نقل الأفرع هي خطوة 
نحو تعزيز الريادة يف اخلدمات الرقمية لتقدمي جتربة متعامل ا�ستباقية 
و�سل�سة وتعزيز اخلدمات التي نقدمها لعمالئنا، حيث يعترب توحيد من�سة 

اخلدمات الرقمية للم�ستثمرين نهجاً مركزيا«.
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منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم  330773 تاريخ: 2020/6/10
بيانات الأولوية: 

ال�سم: هوجن كوجن تريمينو�ش هولدينج ليمتد 
وعنوانه: جناح 3101 ، مركز ايفربرايت، 108 �سارع جلو�سي�سرت، وان�ساي، هوجن كوجن.

�صورة العالمة      

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:7
اأجهزة  الأحمال،  لنقل  هوائية  و�سائد  ذات  و�سائل  للناقالت،  �سيور  )م�ساعد(،  رافعات  التزلج،  م�ساعد  بخالف  م�ساعد 
رفع، اأجهزة حمل )رفع(، ناقالت )اآلت(، اأجهزة ت�سغيل الرافعات )م�ساعد(، اأجهزة ت�سغيل امل�ساعد، ناقالت تدار بالهواء 
النفايات،  مواد  ناقالت  والقمامة،  النفايات  ناقالت  وهيدروليكية،  ميكانيكية  م�ساعد  الآلية،  الوقوف  معدات  امل�سغوط، 
للنوافذ،  كهربائية  اأقفال  لالأبواب،  كهربائية  مفاتيح  لالأبواب،  كهربائية  اأقفال  ال�سناعي،  لال�ستخدام  )اآل��ة(  اآيل  اإن�سان 
�ساحقات نفايات املجاري، اآلت واأجهزة كهربائية للتنظيف، اأجهزة التخل�ش من الف�سالت، اآلت واأجهزة كهربائية لغ�سل 
ال�سجاد بال�سامبو، من�ساآت مركزية للتنظيف بال�سفط، من�ساآت ت�سريف الغبار لأغرا�ش التنظيف، معاجلات بقايا الأطعمة، 
وحدات ف�سل للنفايات والقمامة، اأجهزة �سحق القمامة، اآلت التخل�ش من الف�سالت، اأجهزة طحن القمامة، اآلت تر�سيح 

)فلرتة(، اأجهزة كهربائية ل�سحب ال�ستائر، مداحل كهربائية لالأبواب، اآلت توزيع، اآلت بيع اأوتوماتية.
 و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة TERMINUS باللغة الإجنليزية.

  ال�سرتاطات: 
بالربيد  اإر�ساله  اأو  الإقت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  اعرتا�ش على  لديه  فعلى من 

امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  9  يوليو  2020 �لعدد 12982 

EAT 152110

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم  330783تاريخ: 2020/6/10
بيانات الأولوية: 

ال�سم: هوجن كوجن تريمينو�ش هولدينج ليمتد 
وعنوانه: جناح 3101 ، مركز ايفربرايت، 108 �سارع جلو�سي�سرت، وان�ساي، هوجن كوجن.

�صورة العالمة       

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:45
ال�ست�سارات  الليليون، خدمات احلرا�سة،  التحقيق، خدمات احلرا�ش  ال�سخ�سية، خدمات وكالت  احلرا�سة 
املرافقة  اأمنية،  الأمتعة لغايات  ال�سرقة، تفتي�ش  الأمان والإن��ذار �سد  اأجهزة  البدنية، مراقبة  ال�سالمة  يف 
اأقفال  فتح  املوتى،  جثث  ح��رق  خدمات  املالب�ش،  تاأجري  املنزيل،  التدبري  خدمة  الجتماعية،  احلفالت  يف 
احلماية، خدمات املرافقة الجتماعية، خدمات �سبكات التوا�سل الجتماعي عرب النرتنت، تاأجري اخلزنات، 
امللكية  الن�سر والتاأليف، ترخي�ش  اإدارة حقوق  اأ�سماء النطاق،  الزفاف، تاأجري  التخطيط والرتتيب ملرا�سم 
الفكرية، الأبحاث القانونية، ترخي�ش برامج الكمبيوتر )خدمات قانونية(، الإدارة القانونية للرتاخي�ش، 

الرتخي�ش يف اإطار ن�سر الربامج )اخلدمات القانونية(.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة TERMINUS باللغة الإجنليزية.

  ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  9  يوليو  2020 �لعدد 12982 

EAT 152117

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم  330776تاريخ: 2020/6/10
بيانات الأولوية: 

ال�سم: هوجن كوجن تريمينو�ش هولدينج ليمتد 
وعنوانه: جناح 3101 ، مركز ايفربرايت، 108 �سارع جلو�سي�سرت، وان�ساي، هوجن كوجن.

�صورة العالمة         

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:28
األعاب، بالونات لعب، ُدمى، عرائ�ش، األعاب م�سنوعة من املخمل، ُدمى على �سكل �سخ�سيات، �سطرجن، اأكيا�ش 
كرات هوائية للعب، م�سارب، اأجهزة تدريب الأج�سام، اأدوات رماية، اأدوات الريا�سة اجلمنازية، برك �سباحة 

)اأدوات لعب(، اأ�سجار عيد امليالد كمواد ا�سطناعية، بطاقات ك�سط لألعاب اليان�سيب.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة TERMINUS باللغة الإجنليزية.

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  9  يوليو  2020 �لعدد 12982 

EAT 152112

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم  330777تاريخ: 2020/6/10
بيانات الأولوية: 

ال�سم: هوجن كوجن تريمينو�ش هولدينج ليمتد 
وعنوانه: جناح 3101 ، مركز ايفربرايت، 108 �سارع جلو�سي�سرت، وان�ساي، هوجن كوجن.

�صورة العالمة       
      

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
خدمات الدعاية والإعالن، الإعالن والدعاية املبا�سرة على �سبكات الكمبيوتر، تاأجري وقت للدعاية والإعالن 
يف و�سائل الت�سال، ا�ست�سارات يف اإدارة وتنظيم الأعمال، توفري املعلومات والأخبار عن الأعمال عرب موقع 
الت�سويق  واخل��دم��ات،  ال�سلع  وبائعي  مل�سرتي  الن��رتن��ت  عرب  جتارية  اأ���س��واق  توفري  الت�سويق،  ال��ك��رتوين، 
املوجه، جتميع املعلومات يف قواعد بيانات الكمبيوتر، تنظيم املعلومات يف قواعد بيانات الكمبيوتر، البحث 
بيانات كمبيوتر، خدمات  البيانات يف قواعد  املعلومات يف ملفات كمبيوتر لالآخرين، حتديث و�سيانة  عن 
التذكري باملواعيد )تفعيل الن�ساط املكتبي(، ت�سجيل املعلومات والبيانات املكتوبة، حتديث و�سيانة املعلومات 

امل�سجلة.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة TERMINUS باللغة الإجنليزية.

  ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  9  يوليو  2020 �لعدد 12982 

EAT 152113

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم  330778تاريخ: 2020/6/10
بيانات الأولوية: 

ال�سم: هوجن كوجن تريمينو�ش هولدينج ليمتد 
وعنوانه: جناح 3101 ، مركز ايفربرايت، 108 �سارع جلو�سي�سرت، وان�ساي، هوجن كوجن.

�صورة العالمة    
 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:38
خدمات الدعاية والإعالن، الإعالن والدعاية املبا�سرة على �سبكات الكمبيوتر، تاأجري وقت للدعاية والإعالن 
يف و�سائل الت�سال، ا�ست�سارات يف اإدارة وتنظيم الأعمال، توفري املعلومات والأخبار عن الأعمال عرب موقع 
الت�سويق  واخل��دم��ات،  ال�سلع  وبائعي  مل�سرتي  الن��رتن��ت  عرب  جتارية  اأ���س��واق  توفري  الت�سويق،  ال��ك��رتوين، 
املوجه، جتميع املعلومات يف قواعد بيانات الكمبيوتر، تنظيم املعلومات يف قواعد بيانات الكمبيوتر، البحث 
بيانات كمبيوتر، خدمات  البيانات يف قواعد  املعلومات يف ملفات كمبيوتر لالآخرين، حتديث و�سيانة  عن 
التذكري باملواعيد )تفعيل الن�ساط املكتبي(، ت�سجيل املعلومات والبيانات املكتوبة، حتديث و�سيانة املعلومات 

امل�سجلة.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة TERMINUS باللغة الإجنليزية.

  ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  9  يوليو  2020 �لعدد 12982 

EAT 152114

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم  330780تاريخ: 2020/6/10
بيانات الأولوية: 

ال�سم: هوجن كوجن تريمينو�ش هولدينج ليمتد 
وعنوانه: جناح 3101 ، مركز ايفربرايت، 108 �سارع جلو�سي�سرت، وان�ساي، هوجن كوجن.

�صورة العالمة    

             
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41

خدمات التدري�ش، تنظيم واإدارة احللقات الدرا�سية، مكتبات الإعارة، ن�سر ن�سو�ش ما عدا ن�سو�ش الدعاية 
والإعالن، ن�سر الكتب وال�سحف الإلكرتونية الفورية، توفري املطبوعات الإلكرتونية الفورية غري القابلة 
النوادي  خدمات  للتنزيل،  القابلة  غري  الفورية  املو�سيقى  توفري  ترجمة،  الفيديو،  اأ�سرطة  ن�سر  للتنزيل، 
)للرتفيه اأو التعليم(، خدمات وكالت التذاكر )ترفيه(، خدمات النوادي ال�سحية )خدمات تدريب الياقة 
املتاحف )عر�ش  ت�سهيالت  توفري  املركبات،  الريا�سة عدا  تاأجري معدات  ال�سحة(،  البدنية واحلفاظ على 

ومعار�ش(، تدريب احليوانات، تنظيم اليان�سيب.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة TERMINUS باللغة الإجنليزية.

  ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  9  يوليو  2020 �لعدد 12982 

EAT 152115

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم  330782تاريخ: 2020/6/10
بيانات الأولوية: 

ال�سم: هوجن كوجن تريمينو�ش هولدينج ليمتد 
وعنوانه: جناح 3101 ، مركز ايفربرايت، 108 �سارع جلو�سي�سرت، وان�ساي، هوجن كوجن.

�صورة العالمة         
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:42

الأبحاث التقنية، درا�سات امل�ساريع التقنية، تخطيط املُدن، الأبحاث يف جمال حماية البيئة والت�سالت وال�ست�سارات 
التكنولوجية، مراقبة اجلودة، الت�سميم ال�سناعي، ت�سميم العبوات، برجمة الكمبيوتر، ت�سميم برامج الكمبيوتر، 
الكمبيوتر،  اأنظمة  حتليل  الكمبيوتر،  برامج  �سيانة  الكمبيوتر،  معدات  وتطوير  ت�سميم  جمال  يف  ال�ست�سارات 
كمبيوتر،  برامج  حتميل  الإنرتنت،  مواقع  تفعيل  اإلكرتونية،  اإىل  مادية  اأو�ساط  من  الوثائق  اأو  البيانات  حتويل 
برنامج  الإنرتنت،  على  بحث  تزويد حمّركات  م��ادي(،  ومعلوماته )حتويل غري  الكمبيوتر  برامج  بيانات  حتويل 
كخدمة )ا�ش اإيه اإيه ا�ش(، تفعيل اخلوادم، الن�سخ الحتياطي للبيانات خارج املوقع، تخزين البيانات اللكرتونية، 
احلو�سبة ال�سحابية، خدمات ت�سفري البيانات، مراقبة اأنظمة اأجهزة الكمبيوتر للك�سف عن الو�سول غري امل�سرح به 

وت�سريب البيانات، من�سة كخدمة )بيه اإيه اإيه ا�ش(، ت�سميم الفنون التخطيطية.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة TERMINUS باللغة الإجنليزية.

  ال�سرتاطات: 
اإر�ساله  اأو  الإقت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  على  اعرتا�ش  لديه  من  فعلى 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  9  يوليو  2020 �لعدد 12982 

EAT 152116
منوذج اإعالن الن�صر 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم  330774 تاريخ: 2020/6/10

بيانات الأولوية: 
ال�سم: هوجن كوجن تريمينو�ش هولدينج ليمتد 

وعنوانه: جناح 3101 ، مركز ايفربرايت، 108 �سارع جلو�سي�سرت، وان�ساي، هوجن كوجن.
�صورة العالمة     

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9
)معّدات  قارنات  لة،  م�سجًّ كمبيوتر  هّوية ممغنطة، برجميات  بطاقات  م�سجلة،  كمبيوتر  برامج  البيانات،  اأجهزة معاجلة 
كمبيوتر(،  )برامج  مراقبة  برامج  كمبيوتر(،  )اأج���زاء  عر�ش  �سا�سات  م�سفرة،  مغناطي�سية  بطاقات  البيانات(،  معاجلة 
قارئات )معدات معاجلة بيانات(، بطاقات ذكية ) بطاقات الدارات املتكاملة(، برامج كمبيوتر )برجميات قابلة للتنزيل(، 
طرفيات  م�سفرة،  مفاتيح  بطاقات  للتنزيل،  قابلة  الكمبيوتر  برامج  طلبات  الهوية،  لتحديد  م�سفرة  مغناطي�سية  اأ�ساور 
�سا�سات اللم�ش التفاعلية، روبوتات ذات بنية ب�سرية مزودة بالذكاء ال�سطناعي، �ساعات ذكية )معاجلة بيانات(، تطبيقات 
الهواتف اخليلوية القابلة للتنزيل، برامج كمبيوتر )برجميات قابلة للتنزيل(، وحدات معاجلة مركزية ملعاجلة املعلومات 
الت�سفري،  وفك  ت�سفري  اأجهزة  الويب،  تفعيل  خ��وادم  الت�سفري،  وفك  ت�سفري  واأدوات  اأجهزة  وال�سورة،  وال�سوت  والبيانات 
بت�سجيل  بطاقات  م�سفرة،  معلومات  اأو  الكرتوين  ب�سجل  بطاقات  دي(،  اآي  اف  )اآر  الراديوية  بالرتددات  التعرف  قارئات 
�سا�سات  الرقمية،  ال�سوت  اإ�سارة  م�سفرة، معاجلات  ومعلومات  ب�سري  بت�سجيل  بطاقات  م�سفرة،  معلومات  اأو  مغناطي�سي 
خوادم  ان(،  اإي��ه  )ال  املحلية  ال�سبكات  خ��وادم  الكمبيوتر،  اأجهزة  خ��وادم  �سلبة،  اأق��را���ش  ال�سائلة،  بالبلورات  كبرية  عر�ش 
موزعات  الزمن(،  ت�سجيل  )اأجهزة  كرونوغرافات  الوقوف،  ع��دادات  الكمبيوتر،  �سبكات  النرتنت، خوادم  ال�سبكات، خوادم 
لل�سوء،  ُم�سدرة  اإلكرتونية  موؤ�سرات  اإ�سارة،  فواني�ش  الوجه،  على  التعرف  اليدوية، معدات  للعدد  �سبط  تذاكر، خطوط 
لوحات مفاتيح كهربائية، اأجهزة ات�سال داخلي، اأجهزة اإلكرتوديناميكية للتحكم عن بعد بالإ�سارات، هواتف فيديو، اأجهزة 
لبث  الدقيقة  باملوجات  نقل  و�سائل  بال�سبكات،  الت�سال  معدات  للب�ش،  القابلة  الأن�سطة  تعقب  اأجهزة  واإر���س��ال،  ا�ستقبال 
هاتفية  مقا�سم  اخلا�سة،  املجموعات  تبادل  الكمبيوتر،  �سبكات  مفاتيح  اآلية،  ات�سالت  مفاتيح  واملعلومات،  الراديو  برامج 
اآيل  اإن�سان  فيديو،  كامريات  فيديو،  م�سجالت  ال�سوت،  ت�سجيل  اأجهزة  ميكروفونات،  خم�س�سة،  هواتف  حامالت  اآلية، 
للمراقبة الأمنية، اأجهزة راديو، كامريات فيديو حممولة تعمل باأ�سرطة كا�سيت الفيديو، فيديو الأقرا�ش ال�سلبة، معدات 
بات فوتوغرافية،  كهربائية والكرتونية للمراقبة بالفيديو، معدات ل�سلكية لنقل املعلومات، كامريات فيديو للويب، م�سوِّ
موؤ�سرات الفقد الكهربائي، ملفات حث )كهربائية(، مرايا للمعاينة، اأ�سالك كهربائية، خيوط متييز لالأ�سالك الكهربائية، 
مواد م�سادر الرئي�سية للتيار الكهربائي )اأ�سالك وكبالت(، اأ�سالك نحا�ش معزولة، اأ�سالك هواتف، كبالت متحدة املحور، 
كبالت األياف ب�سرية، دارات متكاملة، اأجهزة قيا�ش التغاير املغناطي�سي، اأجهزة تنظيم كهربائية، مفاتيح كهربائية، حمولت 
امل�سرتكة )يو  املت�سل�سلة  النواقل  التحكم بها عن بعد ملفاتيح  اأجهزة يتم  اأجهزة حتكم عن بعد،  كهربائية، �سا�سات فيديو، 
ا�ش بي(، ح�سا�سات لقيا�ش احلالة، ح�سا�سات قيا�ش درجة احلرارة، �سا�سات البلورات ال�سائلة )ال �سي دي(، ح�سا�سات قيا�ش 
ال�سغط، ح�سا�سات قيا�ش م�ستوى ال�سائل، ح�سا�سات كهرو�سوئية، اأجهزة اإنذار، تركيبات للحماية من ال�سرقة، اأجهزة اإنذار 
كهربائية �سد ال�سرقة، اأنظمة الإنذار باحلريق، كوا�سف الدخان، اأقفال كهربائية، اأجهزة حتكم للو�سول الكرتونياً لقفل 
الأبواب، اأجهزة اإنذار مركزية، اأجرا�ش اإنذار الكرتونية، نظارات، بطاريات كهربائية، اأجهزة �سحن البطاريات، اأجهزة �سحن 

لالأدوات القابلة لل�سحن، �سور كرتونية متحركة، مغناطي�سات للزينة.
 و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة TERMINUS باللغة الإجنليزية.

  ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد 

امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  9  يوليو  2020 �لعدد 12982 

EAT 152111
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�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س  9  يوليو  2020 �لعدد 12982 
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�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س  9  يوليو  2020 �لعدد 12982 

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س  9  يوليو  2020 �لعدد 12982 

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
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�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س  9  يوليو  2020 �لعدد 12982 

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س  9  يوليو  2020 �لعدد 12982 

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س  9  يوليو  2020 �لعدد 12982 

ها�سيتا   / امل������دع������و  ف����ق����د 
ديواجى  رانياتى  �ساتوراجنا 
اجلن�سية  ������س�����ريلن�����ك�����ا     ،
رق������م  �������س������ف������ره  ج���������������واز   -
من   )N7925370(
يجده  عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0507813092 

فقدان جواز �صفر
حممد   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 

باك�ستان     ، ج���ان  اخ���ى  ب���الل 

�سفره رقم  اجلن�سية - ج��واز 

من   )GD3708711(

يجده  عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0551503136 

فقدان جواز �صفر

�لعدد  12982 بتاريخ 2020/7/9
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم 1062/2013/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/730 جتاري جزئي ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )36642.51 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : بنك ام القيوين الوطني - �ش م ع - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله : خالد كلندر عبداهلل ح�سني - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- جيالردو لجوارديا الفريا - �سفته  بالق�سية : منفذ �سده

جمهول حمل الإقامة 
املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  الإع��الن : قد  مو�سوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )6297( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان 
املذكور  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد  12982 بتاريخ 2020/7/9

مذكرة �إعالن حكم بالن�سر 
�سادرة من حمكمة حمكمة عجمان ، �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية 

�أد�ء  �أمر   AJCFICICPL2019 /0002093 يف  �لدعوى رقم
اىل املحكوم عليه / �سيامك مايكل البزركان بريطاين اجلن�سية 

9040125
2020/1/2 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى  نحيطكم علما باأنه بتاريخ 
املذكورة بالرقم اأعاله ل�سالح حممد كاظم بور طاهر ايراين اجلن�سية بالتايل : بان 
بواقع  التاأخريية  الفائدة  مع  درهما   365.000 وقدره  مبلغا  عليه  املحكوم  يوؤدي 
%7 من تاريخ الإ�ستحقاق املوافق 2018/12/17 وحتى متام ال�سداد. حكما قابال 

لال�ستئناف خالل املدة القانونية 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.  
مزيونة حممد 
حمكمة عجمان / �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية 

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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�لعدد  12982 بتاريخ 2020/7/9

�عـالن تغيري ��سـم
تقدم املواطن )حممود �سامل ابراهيم احلمادي( بطلب اىل 
ا�سم  بتغيري  التوثيقات  ق�سم   - البتدائية  اأبوظبي  حمكمة 

ابنته القا�سرة من )�سيماء( اىل )�سما(
املذكور خالل 15  الق�سم  فمن لديه اعرتا�ش يتقدم به اىل 

يوما من تاريخ ن�سر العالن
�منه عبد�هلل ��سماعيل �حلمادي - �أمني �سر 
عبد�الإله �ملتني - قا�سي �إبتد�ئي  

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء(
�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لتوثيق

�لعدد  12982 بتاريخ 2020/7/9
 �عـــــــالن    

انه يف يوم      املوافق     /2020/7م 
الهوية  اإماراتي اجلن�سية بطاقة   - را�سد عبود  را�سد حممد عبيد  ال�سيد/  بان  ليكن معلوما للجميع 
رقم 784196102709167 وب�سفته مالك الرخ�سة / ق�سر الرثيا للهواتف املتحركة - رخ�سة 
جتارية رقم )769403( �سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية - فرع دبا احل�سن / ال�سارقة ون�ساطه 
التجاري : بيع الهواتف املتحركة - بالتجزئة ، بيع اك�س�سوارات ولوازم الهواتف املتحركة - بالتجزئة 
، ا�سالح الهواتف املتحركة ، بيع العاب الفيديو - بالتجزئة باأنه تنازل عن كامل ح�س�سه يف / ق�سر 
اإماراتي  % وذلك اىل ال�سيد/ را�سد �سعيد علي احلفيتي -   100 الرثيا للهواتف املتحركة والبالغة 
موؤ�س�سة  القانوين  ال�سكل  بقاء  مع   78419883729024 رقم  الهوية  بطاقة  يحمل   - اجلن�سية 
الت�سرف  وله حق  اأع��اله  اليها  امل�سار  الت�سرف يف ح�س�سه  يف  احلرية  اليه مطلق  وللمتنازل  فردية. 
فيها ت�سرف املالك يف ملكه. وعمال لن�ش املادة )16( فقرة 3 من القانون الحتادي رقم )22( ل�سنة 
1991 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وعلى كل من له حق العرتا�ش 
ه��ذا العالن   ن�سر  تاريخ  ا�سبوعني من  العدل خ��الل  كاتب  باملراجعة اىل  يقوم  ان  الج��راء  ه��ذا  على 

وال�ست�ستكمل الجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل   

حمكمة دباحل�سن �الحتادية �البتد�ئية  

  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات
حمكمة دبا �حل�سن �البتد�ئية   

�لعدد  12982 بتاريخ 2020/7/9
�عالن حكم بالن�سر

يف  �لدعوى رقم 3527/2019/16 جتاري جزئي   
مو�سوع الدعوى : الزام املدعي عليها باداء مبلغ وقدره 14. 134.999 درهم اإماراتي )مائة واربعة وثالثون 

الف وت�سعمائة وت�سعة وت�سعون درهم واربع ع�سر فل�ش( والفائدة القانونية بواقع 12% �سنويا من تاريخ 
الإ�ستحقاق وحتى ال�سداد التام الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة.  

طالب الإعالن :  كابارول للدهانات - �ش ذ م م  - �سفته بالق�سية : مدعي  
املطلوب اإعالنه  : 1- مرزوق بخيت ملقاولت البناء - �ش ذ م م - �سفته  بالق�سية : مدعي عليه

جمهول حمل الإقامة 
املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2020/2/27 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم   : الإع��الن  مو�سوع 
اأعاله ل�سالح/كابارول للدهانات �ش ذ م م بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 61 و 133242 درهم 
اتعاب  مقابل  دره��م  وال��ف  امل�سروفات  والزمتها  ال�سداد  املطالبة وحتى متام  تاريخ  بواقع 9% من  وفوائده 
املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية  �لتجارية  
�لعدد  12982 بتاريخ 2020/7/9

�عالن بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم 2111/2020/209 تنفيذ عمايل  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 5962/201 عمايل جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )25233 درهم( ،ل�سالح العامل ومبلغ )1296( درهم ر�سوم الدعوى البتدائية ل�سالح 

املحكمة 
طالب الإعالن : ماريانا فرجينيا �سالفري كابارا�ش - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله : ماجد حممد ال�سيخ اأحمد بن ال�سيخ ح�سن اخلزرجي -  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- تركان للو�ساطة العقارية - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 

جمهول حمل الإقامة 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به  مو�سوع الإعالن : قد 
وقدره )25233( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بالإ�سافة اىل مبلغ )1269 درهم( ر�سوم 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد  12982 بتاريخ 2020/7/9
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم 3645/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 3331/2019 جتاري جزئي دبي ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )111548 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : ال�سقر ل�سناعة الربادات والأفران - �ش ذ م م - �سفته بالق�سية : طالب 

التنفيذ  وميثله : �سعيد ثاين علي خليفة بن غليطه املهريي -  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- امباكت اجنل للت�سميم الداخلي - �ش ذ م م - �سفته بالق�سية : منفذ 

�سده  جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )111548( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد  12982 بتاريخ 2020/7/9

�عالن بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم 138/2019/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2004/433 جتاري كلي القا�سي بالزام 
ال�سركة املنفذ �سدها ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 26287092 درهم(

�سامال للر�سوم وامل�ساريف 
التنفيذ   طالب   : بالق�سية  �سفته   - امل��ح��دودة  انرتنا�سيونال  وي��زيل  �سركة   : الإع���الن  طالب 

وميثله : عبدالرحمن حممد عي�سى جمعة -  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- راكي�ش مالهوترا - �سفته بالق�سية : منفذ �سده - جمهول حمل الإقامة  
-  مو�سوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن �سقة �سكنية 
- رقم الر�ش 20 - منطقة الثنية الثالثة - ا�سم املبنى : GR Una - رقم ال�سقة 504 - وذلك 

يف حدود املبلغ املطالب به وذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد  12982 بتاريخ 2020/7/9
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم 91/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/1120 جتاري جزئي ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 100767.28 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : اميك�ش )ال�سرق الأو�سط( �ش م ب )م( الإمارات - �سفته بالق�سية : طالب 

التنفيذ  - وميثله : �سبحي ح�سني اأحمد - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- هادى انور  ابوالن�سر اليايف - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 

جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )100767.28( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد  12982 بتاريخ 2020/7/9

�عالن بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم 4095/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/4116 جتاري جزئي ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 62880.72 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : بنك م�سر - فرع دبي - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله : خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي -  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه  : 1- ايلني جرا�ش بايتي�سا وداوار - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 

جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )62880.72( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد  12982 بتاريخ 2020/7/9
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم 1091/2020/208 تنفيذ مدين  
مو�سوع التنفيذ : الزام املنفذ �سدهم ب�سداد اجمايل مبلغ وقدره )35.107 درهم( خم�سة 

وثالثون الفا ومائة و�سبعة درهم 
طالب الإعالن : طالب ادوين طالب - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله : عبداللطيف حممد اأبوبكر احمد احلمادي -  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنهم : 1- جو�ش  اجنا�سيو �سيبالو�ش �سريانو  3- جواكم ويرت تيدمان 2- بابلو 

مانويل رودريجوز جراندال - �سفتهم بالق�سية : منفذ �سدهم - جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )35107( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد  12982 بتاريخ 2020/7/9
يف �لدعوى رقم 2019/3470 جتاري جزئي    

املدعي عليهم/ 1 - �سركة اكوارات اكريليك - �ش ذ م م
اأفان   2 - �سوكوماران برا�سانان   3 - با�سكاران بادمان 

املقامة من قبل املدعي : علي اأحمد خليفة بن حماد املري   
مبا اأن هناك دعوى مقامة �سدكم امام حماكم دبي حتت الرقم  2019/3470 جتاري جزئي،  
وحيث اأنه مت ندبنا خبريا حما�سبيا يف الدعوى ، فاإننا وعمال باأحكام قانون الثبات رقم  10 
ل�سنة  1992 ندعوكم حل�سور اجتماع اخلربة او من ميثلكم قانونا  والذي �سوف يعقد مبكتبنا 
على العنوان املو�سوع اأدناه وذلك يوم الربعاء املوافق 2020/7/15 يف متام ال�ساعة 11.00 
ظهرا ، مع اإح�سار كافة امل�ستندات املوؤيدة ملوقفكم يف الدعوى، عود ميثاء ، �سارع ام هرير ، بالقرب 
من ج�سر ال مكتوم القادم من بردبي باجتاه اىل ديرة ، بناية الفجر ، ا�سفل البناية هومز ار ا�ش 

للمفرو�سات ، خلف البناية نادي الن�سر الريا�سي ، الطابق الثاين مكتب رقم 207.
�خلبري �ملحا�سبي 
حممد �سعيد �أحمد �لظنحاين  

�إعالن �إجتمــاع خبــرة

�لعدد  12982 بتاريخ 2020/7/9
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : مركز دبي لل�صرافة - �ض ذ م م  
العنوان : حمل ملك ا�سماعيل ن�سر اهلل العمادي - نايف جنوب - ال�سكل القانوين 
التجاري  بال�سجل  القيد  رقم   216476 : الرخ�سة  رقم   ، ذات م�سوؤولية حم��دودة   :
التاأ�سري  باأنه قد مت  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  42360 مبوجب هذا   :
، وذلك مبوجب قرار  اأع��اله  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  التجاري لديها  ال�سجل  يف 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق    2019/12/22 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ش  اأي  لديه  من  وعلى   2019/12/22
رقم  مكتب   : ال��ع��ن��وان  قانونيون(  )حما�صبون  جو�صي  مان�صنكر  �صوريندرا 
املرقبات -  هاتف : 2727057 -04  فاك�ش  501 ملك �سركة بو�ست لال�ستثمارات - 
: 2715096-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

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

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

�لعدد  12982 بتاريخ 2020/7/9
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : �صوريندرا مان�صنكر جو�صي )حما�صبون قانونيون(
العنوان : مكتب رقم 501 ملك �سركة بو�ست لال�ستثمارات - املرقبات -  هاتف 
التنمية  دائ����رة  تعلن  ه���ذا  مب��وج��ب   04-2715096  : ف��اك�����ش   04-  2727057  :
القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية مركز دبي 
لل�صرافة - �ض ذ م م   وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2019/12/22 
لديه  من  وعلى   2019/12/22 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق 
اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�ش 
العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك 

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

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

�لعدد  12982 بتاريخ 2020/7/9
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2020/3/3393(

املنذرة : اأميت انرتنا�سونال جروب )حاليا( / موؤ�س�سة عبداهلل حممد اإبراهيم للتجارة )�سابقا(   
- العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�ش - بناية ال�سيخة لطيفة - رقم البناية 23 - الطابق 
الأر�سي - خلف املكتبة العامة - بجانب فندق �سانت جورج - منطقة الرا�ش بوكالة املحامي / 

يو�سف خليفة بن حماد 
املنذر اليه : علي ر�سا �سفدر حممد �سفدر 

العنوان / جمهول حمل الإقامة 
مبوجب انذار عديل رقم )2020/1/64818(  موؤرخ يف 2020/5/12 فاإن املنذرة تخطركم ب�سرورة 
وخم�سة  و�سبعمائة  الفا  وخم�سون  وخم�سة  )مائة   )155.775( وق��دره  مبلغ  �سداد  اىل  امل��ب��ادرة 
، وبخالف ذلك  اإخطاركم بهذا الإن��ذار  اأي��ام من تاريخ  و�سبعون درهما( وذلك يف خالل �سبعة 

�ست�سطر املنذرة اىل اتخاذ الإجراءات القانونية يف مواجهتكم. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد  12982 بتاريخ 2020/7/9
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2020 /0001033 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : احمد �ساكر حممد قوا�سمي 
رقم مكتب  احلرة  عجمان  منطقة  عجمان  اإمارة   : الإقامة  حمل   جمهول 

F1 بلوك   office f1 124B SM
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2020/7/20 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
 )5 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم   مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2020/7/7 م.

مدير �خلدمات �لق�سائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد  12982 بتاريخ 2020/7/9
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2020 /0001033 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممود �ساكر حممد قوا�سمي 
جمهول حمل الإقامة : اإمارة عجمان املنطقة احلرة بعجمان مكتب رقم 

F1 بلوك SM office f1 124B بعجمان مكتب رقم
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2020/7/20 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
 )5 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2020/7/7 م.

مدير �خلدمات �لق�سائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد  12982 بتاريخ 2020/7/9
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2020 /0001033 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �سركة انرتنا�سونال اند�سرتيال �سبالي 
جمهول حمل الإقامة : اإمارة عجمان منطقة عجمان احلرة مكتب رقم

F1 office f1 124B SMبلوك 
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2020/7/20 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
 )5 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2020/7/7 م.

مدير �خلدمات �لق�سائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد  12982 بتاريخ 2020/7/9
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الإحتادية 
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2020 /0001386 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : احمد علي احمد يو�سف ال�سايغ 
جمهول حمل الإقامة : اإمارة ال�سارقة ال�سناعية رقم 5 �سارع الأول ال�سناعي �سربه رقم 1 ملك الرجاء العقارية 

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2020/7/19 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب 
رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 6( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله 

-  بو�سفك مدعي عليه.
- قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها : 

- حتديد اقرب جل�سة لنظر الدعوى اعالن املدعي عليهما بها 
- الزام املدعي عليهما برد مبلغ وقدرها 160900 درهم )مائة و�ستون الف وت�سعمائة درهم( للمدعي والفائدة القانونية 
12% �سنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والتعوي�ش مببلغ 100000 درهم )مائة الف درهم( عما فاته من ك�سب 

وما حلقه من خ�سارة نتيجه حب�ش املبالغ امل�سلم لهما 
- الزام املدعي عليهما الر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 

حرر بتاريخ 2020/7/7 م  
مدير �خلدمات �لق�سائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد  12982 بتاريخ 2020/7/9
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم 3247/2020/209 تنفيذ عمايل  
مو�سوع التنفيذ :  الزام املنفذ �سدها ب�سداد اجمايل مبلغ وقدره )313.842( درهم 

طالب الإعالن : فرا�ش حممد توفيق جرك�ش - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله : عبداللطيف حممد اأبوبكر احمد احلمادي -  �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- �سب جيت للت�سميم  الداخلي )�ش ذ م م( وميثلها مديرها ال�سيد/ 
ب�سام عبدالرازق حم�سي - �سفته بالق�سية : منفذ �سده - جمهول حمل الإقامة 

املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  الإع��الن : قد  مو�سوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )313842( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان 
املذكور  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد  12982 بتاريخ 2020/7/9

�عالن حكم بالن�سر
يف  �لدعوى رقم 1437/2019/20 جتاري كلي   

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )1186635 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام.  

طالب الإعالن :  الدولية لتجارة وتاأجري ال�سقالت - �سفته بالق�سية : مدعي  
املطلوب اإعالنه : 1- نا�سيونال جلف لالإن�ساءات )�ش ذ م م( - �سفته  بالق�سية : مدعي عليه

جمهول حمل الإقامة 
املذكورة  ال��دع��وى  يف   2020/4/20 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   : الإع���الن  مو�سوع 
اأعاله ل�سالح/الدولية لتجارة وتاأجري ال�سقالت بالزام ال�سركة املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
1164450.90 مليون ومائة واربع و�ستني الف واربعمائة وخم�سني درهم وت�سعني فل�سا ف�سال عن فائدة بواقع 
9% �سنويا تبداأ من تاريخ 2019/10/2 وحتى متام ال�سداد والزمتها امل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب 
هذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية  �لتجارية  

�لعدد  12982 بتاريخ 2020/7/9
�عالن حكم بالن�سر

يف  �لدعوى رقم 738/2020/16 جتاري جزئي   
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم والتكافل بان يوؤديا للم�سرف املدعي مبلغ وقدره )11. 
460.297 درهم( )اربعمائة و�ستون الف ومائتان و�سبعة وت�سعون درهم واحدى ع�سر فل�ش( والفوائد القانونية بواقع 12% من 
تاريخ 2020/1/19 وحتى تاريخ رفع الدعوى ومن تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام ، و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال 

كفالة ، والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.   
طالب الإعالن :  امل�سرف العربي لال�ستثمار والتجارة اخلارجية )امل�سرف( - �سفته بالق�سية : مدعي  

املطلوب اإعالنهم : 1- اورينت لينز للو�ساطة التجارية ذ م م  2-ع�سام بهيج دانيال  3-اثري للنقل الربي العام - �ش ذ م م  �سفتهم  
بالق�سية : مدعي عليهم جمهويل حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2020/6/30 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�سالح/ امل�سرف 
العربي لال�ستثمار والتجارة اخلارجية )امل�سرف( بالزام املدعي عليها الأوىل بالت�سامن مع املدعي عليهما الثاين والثالثة بان 
ي�سددوا للم�سرف املدعي مبلغا وقدره 11. 460.297 درهم )اربعمائة و�ستون الف ومائتان و�سبعة وت�سعون درهما واحدى ع�سر 
فل�سا( م�سافا اليه فائدة قانونية ب�سيطة قدرها 9% �سنويا اعتبارا من تاريخ الإ�ستحقاق احلا�سل يف 2020/1/19 وحتى متام 
ال�سداد والزمت املدعي عليهم بامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية  �لتجارية  

�لعدد  12982 بتاريخ 2020/7/9
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : بي اند يف كري�صن�ض للخدمات الفنية - �ض ذ م م  
برج خليفة   - بردبي   - رقم 1108 ملك جمالدين حم�سن مهدي  : مكتب  العنوان 
، رقم الرخ�سة : 731899 رقم القيد  - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حم��دودة 
بدبي  القت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن  1166001 مبوجب هذا   : التجاري  بال�سجل 
 ، اأع��اله  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  التاأ�سري يف  باأنه قد مت 
العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2017/11/1 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك 
حماكم دبي بتاريخ 2017/11/5  وعلى من لديه اأي اعرتا�ش اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�سفي املعني دوكيوبيليتي لتدقيق احل�صابات العنوان : مكتب رقم 1006 ملك 
ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة  هاتف : 4421762-04  فاك�ش : 04-4421764 
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

�لعدد  12982 بتاريخ 2020/7/9
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : دوكيوبيليتي لتدقيق احل�صابات
دي��ار للتطوير - بردبي - برج خليفة  هاتف  العنوان : مكتب رقم 1006 ملك 
التنمية  دائ����رة  تعلن  ه���ذا  مب��وج��ب   04-4421764  : ف��اك�����ش   04-4421762  :
القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية بي اند يف 
ق��رار حماكم دبي  وذل��ك مبوجب  كري�صن�ض للخدمات الفنية - �ض ذ م م 
بتاريخ 2017/11/1 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/11/5 
مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ش  اأي  لديه  من  وعلى 
امل�ستندات  ك��اف��ة  معه  م�سطحباً   ، اأع���اله  امل��ذك��ور  ال��ع��ن��وان  على  ب��دب��ي  الكائن 

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

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

�لعدد  12982 بتاريخ 2020/7/9
�عالن بالن�سر        

يف  �لدعوى 1680/2020/16 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )275433.07 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 

واتعاب املحاماة والفائدة 12% �سنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام 
و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  

طالب الإعالن :  دار التاأمني - �ش م ع - �سفته بالق�سية : مدعي  
وميثله : �سيخه حممد �سيف علي املحرزي - �سفته بالق�سية : وكيل 

املطلوب اإعالنه : 1- فوؤاد ح�سن ح�سني عو�ش - �سفته بالق�سية : مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة 

وقدره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   : الإع����الن  م��و���س��وع 
)275433.07 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% �سنويا من تاريخ املطالبة وحتى 
ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ش املوافق 2020/7/16 
ال�ساعة 8.30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية  �لتجارية  
لإعالناتكم يف 

يرجى الت�صال على
هاتف:024488300 - فاك�ض:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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•• دبي - د. حممود علياء 

عقدت يف ندوة الثقافة والعلوم جل�سة حوارية ملناق�سة رواية 
وبح�سور  زافون،  كارلو�ش  الإ�سباين  الريح” للكاتب  “ظل 
الندوة  اإدارة  جم��ل�����ش  رئ��ي�����ش  ن��ائ��ب  ال��ه��ام��ل��ي  ع��ب��ي��د  ع��ل��ي 
ومرتجم الرواية معاوية عبداملجيد ود. مرمي الها�سمي ود. 
بديعة الها�سي وفتحية النمر ولفيف من الأدباء واملهتمني 

والإعالميني.
الندوة  اإدارة  جمل�ش  ع�سو  �سلطان  عائ�سة  اجلل�سة  اأدارت 
ورئي�ش اللجنة الثقافية معرفة بالكاتب زافون الذي وافته 
املنية يف يونيو املا�سي وقد ا�ستهر بكتابته لل�سل�سلة الروائية 
ترتبط  روايات  اأربع  من  املوؤلفة  املن�سية”،  الكتب  “مقربة 
كل  اأن  اإل  امل��ت��ع��ددة،  واملوا�سيع  ال�سخ�سيات  ع��رب  ببع�سها 
اأن  اإل  بذاتها،  ومنفردة  الأخ���رى  ع��ن  م�ستقلة  منها  رواي���ة 

رواية “ظل الريح” حظيت باإقبال كبري عند �سدورها.
واأ�سافت عائ�سة اأن كتابات زافون تنتمي اإىل ما يطلق عليه 
“الأدب القوطي” وهو ي�سم مزيج من اأ�سكال الكتابة الأدبية 
الرومان�سية والكال�سيك وال�سوداوية والإثارة وغريها، واأن 
اأغلب كتابات زافون تت�سم بامل�ساهد ال�سينمائية نتيجة لعمله 
كرد  خا�سها  التي  للكتابة  يتجه  اأن  قبل  ال�سينما  جم��ال  يف 

فعل على �سطوة الق�س�ش الق�سية )النوفلة(.
واأكد معاوية عبداملجيد مرتجم الرواية اأن ترجمته للرواية 
املاج�ستري،  كللها باحل�سول على  درا�سة طويلة  ميثل ثمرة 
اللغة  اإىل  يجيدها  التي  الإيطالية  اللغة  من  ترجمها  وقد 
العربية، وكان كثرياً ما يعود للن�ش الأ�سلي باللغة الإ�سبانية 

ملزيد من املتابعة.
واأ�ساف اأن هناك ر�سالة مبطنة يف الأعمال الأدبية الكثيفة 
ا���س��ت��م��راري��ة ال��ك��ت��اب��ة، واأن ه��ن��اك �سلة  ب��اأن��ه م����ازال مم��ك��ن��اً 
ب��ني الأدب ال��ذي يقدم والأ���س��ط��ورة، واأع��م��ال زاف���ون تت�سم 
ب��الأ���س��ط��ورة امل��ح��وري��ة ال��ذي ي��دور يف فلكها ع��دد كبري من 
يوؤمنون  التي  خرفاتهم  لديهم  بالتايل  ال��ذي  الأ�سخا�ش 

بها.
وقال اأن مقربة الكتب يف الرواية هي طوق جناة للنا�ش من 
اأننا ل  بالواقع حتى  يرتبط اخليال  �سطوة اخلرافة، حيث 

ن�ستطيع التمييز بينهما عند قراءة اأعمال زافون.
واأكد اأن زافون تاأثر يف عمله  بالكاتب امربتو اإيكو يف روايته 

ا�سم الوردة حيث تت�سابه اأجواء الروايتان.
وقال علي عبيد الهاملي اأن الرتجمة اأمانة، واأ�سلوب املرتجم 
له دور كبري يف اإمتاع القارئ، فهناك ترجمات جته�ش العمل 
ات�سامها  رغ��م  الريح ترجمت بحرفية  ورواي��ة ظل  الأدب���ي، 
تتعدد  كذلك  متتالية،  حلقات  كاأنها  املت�سل�سل  بالتداخل 
ال�سخ�سيات حتى اأنها قاربت على 16 �سخ�سية ولكل منها 
دوره���ا امل��ح��وري �سمن اأح���داث ال��رواي��ة، وه��ذا الزدح���ام يف 
ال�سخ�سيات واملنعطفات واملفاجاأة هو من خلق متعة العمل.

املوؤلف  ا�سطر  العمل  يف  الدوائر  تعدد  اأن  الهاملي  واأ�ساف 
جدية.  �سخ�سيات  وخلق  الأ�سخا�ش  بع�ش  م��ن  للتخل�ش 
فمهارة ال�سرد يف الرواية ل يتوفر لدى الكثري من املوؤلفني 
اأدخ��ل الكاتب القرئ يف  يف قدرتهم على خلق احل��دث. وقد 

اأحداث الرواية ب�سكل �سل�سل
وت�ساءلت زينة ال�سامي ملاذا مل ينقل املرتجم بع�ش الأعمال 

الأدبية العربية اإىل اللغة الإيطالية.
الرواية  �سخ�سية يف  هناك  اأن  النمر  فتحية  الكاتبة  وقالت 
“كالرا” الفتاة العمياء فرغم اأن الكاتب اختارها كفيفة اإل 
اأنها  اأ�سعرها  اأنها وجودها مل يوؤثر على اأحداث الرواية بل 
متداخلتني  ق�ستني  كاأنها  ال��رواي��ة  واأن  مقحمة،  �سخ�سية 
اأ�سلوب حداثي متبع  وت�سريان بالتوايل مع بع�سهما، وهذا 

يف الأدب احلديث.
واأكد معاوية عبداملجيد اأن الرتجمة من اللغة الأم وبالأخ�ش 
العربية التي تكون دائما حا�سرة يف ذهن املرتجم ومولع بها 
ويبحث عن مفردات رديفة لها يف اللغات الأخرى اأو تعبريات 

مت�سابهة مما ي�سبب اإجهاد م�ساعف عند الرتجمة.
�سخ�سية  لي�ست  فهي  العمياء  الفتاة  ك��الرا  �سخ�سية  وع��ن 
مركزية اإل اأن وجوده ي�سب يف فكرة احلب الذي فتح الباب 

على م�سرعيه لبطل الرواية لعامل القراءةز
واأكدت د. مرمي الها�سمي اأن الرواية تتمتع بالكفاءة وتفوق 
وجند  فيها،  اخل��ي��ال  وخ�سوبة  ال�سرد  عبقرية  يف  ال��روع��ة 
والأدبية  ال�سينمائية  “زافون”  الراحل  ل�سخ�سية  ح�سورا 
عنا�سر هذه  وهناك عن�سرين من  ال��ري��ح(،  )ظ��ل  يف عمله 
الرواية: ظاهرة حرق املوؤلف لكتبه. وظاهرة اأزمة احلداثة 

عند زافون. 
ثالبوها  يحرقها  ك��ت��ب  ل��ن��ا  ي��ع��ر���ش  ال��ت��اري��خ  اأن  واأ���س��اف��ت 
عن  اأخ��رى  واأمثلة  موؤلفيها،  يكرهون  اأو  ميقتونها  الذين 
كالتوحيدي،  حياتهم  يف  م��وؤل��ف��وه��ا  اأح��رق��ه��ا  خم��ط��وط��ات 
اأو اأو����س���وا ب��ت��دم��ريه��ا ب��ال��ن��ار ب��ع��د مم��ات��ه��م ك��ك��اف��ك��ا.. ومن 
من  “بالإحباط  موؤلفيها  �سعور  الكتب  اإت��الف  اأ�سباب  اأب��رز 

متنحهم  ومل  حاربتهم  ورمب��ا  جتاهلتهم  التي  جمتمعاتهم 
ما ي�ستحقون من التقدير. هو ما جنده متوافقا مع ما يف 

هذه الرواية..
الأخ��رى جند  واأعماله  الريح(  زاف��ون )ظ��ل  وبالنظر عمل 
عاملا دراميا، مهجورا، متخلى عنه وتغمره �سوداوية وخيبة 
اأمل واإح�سا�ش بدنو الكارثة، ويف اإطار هذا الت�سور الدرامي 
ال��رواي��ة ذهب  اإىل اخل��راب، ويف  اأق��رب  يكون العامل م�سهدا 
البع�ش اإىل اأخذ ذلك بالواقعية ال�سحرية وما هو اإل ت�سور 
درامي، ول ميكن فهم هذه الدراما دون ا�ستح�سار للتاريخ 

)وهو ما اأتاحه لنا زافون من تاريخ لرب�سلونة خالل حقبة 
حمددة(. وجند كذلك اتخاذ احلداثة طابعا اإ�سكاليا، حتمل 
وال�سعادة،  التحرر  وع��ود  فتطرح  يقو�سها،  ما  اأح�سائها  يف 
ت��روج لقناعها  ال��ذي  الوقت  الهمجي يف  وت�سيح عن وجهها 

الإن�سانوي. 
التقدم  متناق�سني:  عن�سرين  يت�سمن  احل��داث��ة  زم��ن  اإن 
باأن  العميق  ال�سعور  فنجد  والأ�سطورة،  العقلنة  والرت��ك��از، 
اآث��ار املا�سي، وب��اأن ما هو حا�سل الآن ينوء  احلا�سر يحمل 

بثقل ما انق�سى. وهو ظاهر وجلي يف ظل الريح. 

•• دبي - د. حممود علياء 

ت�سكيلية  اأم�����س��ي��ة  وال��ع��ل��وم  ال��ث��ق��اف��ة  ن���دوة  نظمت 
عبدالوهاب  الفنانني  فيها  ا�ست�سافت  افرتا�سية 
عبد املح�سن من م�سر ومرمي الزدجلي من �سلطنة 
وح�سر  الإم�����ارات  م��ن  ال�سوملي  وك��رمي��ة  ع��م��ان، 
الندوة  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  ال��ب��در  ب��الل  اجلل�سة 
ال��رئ��ي�����ش ود. حممد  ن��ائ��ب  ال��ه��ام��ل��ي  وع��ل��ي عبيد 
يو�سف الأكادميي والفنان الت�سكيلي ود. جناة مكي 

ونخبة من الفنانني الت�سكيليني واملهتمني.
عن  معربة  الغامن  جن��وم  املخرجة  اجلل�سة  اأدارت 
غ��ذاء فكري  تقدمي  ه��ذه اجلل�سات يف  اأهمية مثل 
احلالية،  ال�سحية  ال��ظ��روف  ظل  يف  وفني  وثقايف 
امل�����س��ارك��ني واحل�سور  ث���راء جت���ارب  اإىل  واأ����س���ارت 
القوي للطبيعة والواقع يف بع�ش الأعمال الفنية، 
الفنية  واجل��م��ع��ي��ات  امل��وؤ���س�����س��ات  دور  اإىل  واأ����س���ارت 

يف  الت�سكيلية  واحل��رك��ة  الفنانني  ورع��اي��ة  دع��م  يف 
خمتلف الدول.

ال�سمويل  ك���رمي���ة  الإم����ارات����ي����ة  ال��ف��ن��ان��ة  وذك������رت 
اأنها  ال�سارقة،  بجامعة  الفنون  كلية  الأكادميية يف 
دائم  �سغف  اأك�سبها  مما  املعا�سر  الفن  اإىل  تنتمي 
املفهوم  ع��ل��ى  اأع��م��ال��ه��ا  يف  وتعتمد  حميطها،  م��ن 
والبحث عن الفكرة، وتوظف التقنيات يف اأعمالها 
الفنية �سواء لوحة فنية اأو تراكيب اأو فوتوغرافيا 
اأو م�سهد اأدائي، باعتبار اأن جميع هذه الأعمال نوع 

من التعبري عن ذات الفنان.
يف  الف�سل  ال�سارقة  لإم���ارة  اأن  ال�سوملي  واأك���دت 
اإثراء وتطوير احلركة الت�سكيلية الإماراتية حيث 
اإن�ساء  بف�سل  وال��رع��اي��ة  ال��دع��م  م��ن  الكثري  اأول���ت 
واملعار�ش  الت�سكيلية  للفنون  الإم�����ارات  جمعية 

وتنوع التجارب.
واأ�سافت الفنانة العمانية مرمي الزدجالية �ساحبة 

امل�سوار الفني الكبري الذي يحتفي باللون والرتاث 
اأنها  امتدها،  على  الت�سكيلية  واللوحة  واملعماري 
ت��ب��ح��ث يف ال��ه��وي��ة ال��ع��م��ان��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة وال����رتاث 
وات�ساعه،  ال��ع��امل  ع��ومل��ة  ظ��ل  يف  خا�سة  ال�����س��رق��ي، 
خربة  الفنان  تك�سب  الفنية  ال��ت��ج��ارب  اأن  واأك���دت 
الأ�سالة والهوية هو  التميز واحلفاظ على  اأن  اإل 
يف  وتعمل  الفنون  اإدارة  يف  تخ�س�ست  وق��د  الأه���م، 
الت�سكيل  يف  وهاج�سها  للفنون،  العمانية  اجلمعية 

البحث والتجربة والهوية.
الفنانني  من  الأول  الرعيل  دور  الزدجلي  واأك���دت 
الفنية  جتربتها  اإث���راء  يف  العمانيني  الت�سكيليني 
وعلى وجه اخل�سو�ش الفنان العماين اأنور �سوين 
الذي يعترب من رواد احلركة الت�سكيلية العمانية، 
العمانية للفنون دور يف دعم  كذلك كان للجمعية 
بخربات  واإث���راءه���م  العمانيني  الفنانني  ورع��اي��ة 

متنوعة.

الفنان  ع��ب��دامل��ح�����س��ن  ع���ب���دال���وه���اب  د.  وت����ن����اول 
الت�سكيلي امل�سري، املوؤثر ثقافياً وفنياً وامل�سهود له 
بالكثري من الإجنازات الفنية، جتربته الفنية ذات 
عالقة باملكان الذي ن�ساأ فيه يف ريف م�سر، وتعتمد 
على القرب من الأر�ش والطبيعة فكانت الدرا�سة 
الأكادميية هي املعني يف توظيف الطبيعة من حوله 
يف اأعمال فنية ثرية ومتميزة،  وقد مار�ش النحت 

واجلرافيك والر�سم غريها من فنون الت�سكيل.
وبحكم وجوده بالقرب من البحر وال�سيد و�سحراء 
وبيئة طبيعية حية ا�ستطاع توظيف تلك املفردات 
املثقفني والأدب����اء  ال��ع��دي��د م��ن  اإىل ج��ان��ب وج���ود 
امل��ح��ي��ط الكثري  يف حم��ي��ط��ه، ف��ا���س��ت��ل��ه��م م���ن ك���ل 
بالتمردات  زاخ���رة  جتربته  وتعترب  الأع��م��ال  م��ن 

والتقلبات الفنية.
الذي  الربل�ش  اإىل مهرجان  د. عبداملح�سن  واأ�سار 
اأنحاء  خمتلف  من  ت�سكيليني  فنانني  فيه  يجتمع 

خمتلف  يف  والت�سكيل  بالر�سم  وي��ق��وم��ون  ال��ع��امل 
مفردات البيئة من منازل �سيادين ومراكب واأ�سوار 
لوحة  باأكملها  القرية  لت�سبح  وا�سعة  وم�ساحات 

ت�سكيلية تتزين من عام لآخر مبفردات متنوعة.
املح�سن  عبد  اأع��م��ال  يف  ال�سوفية  التجربة  وع��ن 
حالة  ت�ستنفر  الفنية  للعنا�سر  مالم�سته  اأن  اأ�سار 
اخل���ي���ال، وخ��ا���س��ة ع��ن��دم��ا ت��ك��ون ال��ب��ي��ئ��ة املحيطة 
وال�سعر  الفن  ا�ستح�سار  على  ي�ساعد  اأول  ملهماً 

واملو�سيقى والت�سكيل وكل مفردات الإبداع.
الأقاليم  دور  ت�����س��اوؤل ح���ول  ال���ب���دور  ب���الل  وط���رح 
اأنه  باعتبار  الفنية  احل��رك��ة  اإث���راء  )الأط����راف( يف 
يف  )العوا�سم(  امل��دن  على  الرتكيز  يكون  ما  دائماً 
الأقاليم  م�ستوى  على  حتى  وه��ذا  الفني،  امل�سهد 
والأوط�����ان ف��ك��ان ال�����س��وء يف بع�ش الأح��ي��ان يركز 
على دول العمق، اأما دول الأطراف فيكون وجودها 
اإب��داع وق��درات فنية  ب�سيط رغ��م ما ميتلكونه من 

واأدبية وثقافية �ساملة.
اأن الإب�����داع ي��ف��ر���ش نف�سه  ال��غ��امن  واأك�����دت جن���وم 
الإع��الم هو من  واأن  املركز والأط���راف،  بعيداً عن 
التطور  م��ع  ول��ك��ن  وال��ف��وارق  ال��ق��وال��ب  �سنع تلك 
اأن  الأقاليم  اأو  الأط���راف  ا�ستطاعت  التكنولوجي 

تكون اأكرث ح�سوراً وبروزاً يف امل�سهد الإبداعي.
وت�ساءل علي عبيد عن دور الفن الت�سكيلي العربي 
يف التاأثري يف املدار�ش الفنية العاملية، واإىل اأي مدى 
اأن يخلق لنف�سه  ا�ستطاع الفنان الت�سكيلي العربي 

هوية مميزة توؤثر يف الآخر.
الت�سكيلية  احل��رك��ة  اأن  املح�سن  عبد  الفنان  واأك���د 
العربية كانت متاأثرة ولي�ست موؤثرة منذ اأكرث من 
التي متثل منوذجا  اإل يف جمال احلروفيات  قرن 
الت�سكيلي العربي، ولكن كانت  مبدعا لتمرد الفن 
لها وذات هوية عربية  هناك جت��ارب فنية م�سهود 

اأ�سيلة كالفنان امل�سري حممود �سعيد.

ندوة الثقافة والعلوم ت�صت�صيف جتارب ت�صكيلية رائدة

•• ال�شارقة-الفجر:

بتعزيز  املعنية  )ف��ن(  موؤ�س�سة  اختتمت 
ودعم الفن الإعالمي لالأطفال وال�سباب، 
اأح������دث  ر”،  احلجمْ “مواهب  ح���م���ل���ة 
ممت على  مبادراتها الفرتا�سية التي �سُ
طريقة برامج املواهب )عن ُبعد(، بهدف 
تنمية الإب��داع الفكري والفني لالأطفال 
وال��ي��اف��ع��ني يف اإم������ارة ال�����س��ارق��ة ودول����ة 
الإم���ارات، ورف��ع معنوياتهم خالل فرتة 
انت�سار وباء  احلجر املنزيل الذي فر�سه 

فريو�ش كورونا امل�ستجد )كوفيد19-(.
و����س���ه���دت امل����ب����ادرة ت���ف���اع���اًل ك���ب���رياً من 
الفنانني وامل�سورين وامل�سممني ال�سغار، 
واليافعني  الأط���ف���ال  اأم����ام  فتحت  ح��ي��ث 
“اإن�ستغرام”  ع��ل��ى  اف��رتا���س��ي��ة  م��ن�����س��ة 
خ����الل ال���ف���رتة م���ن 8 ي��ون��ي��و وح��ت��ى 7 
ي��ول��ي��و، ع��ر���س��وا ف��ي��ه��ا م��ق��اط��ع م�سورة 
الو�سم  على  الإبداعية  مهاراتهم  جت�سد 
.)talentine#( ر  #مواهب_احلجمْ

ول��ت�����س��ج��ي��ع الأط�����ف�����ال وال���ن���ا����س���ئ���ة على 

موؤ�س�سة  ن�����س��رت  احل��م��ل��ة،  يف  امل�����س��ارك��ة 
الفيديو  م��ق��اط��ع  م��ن  “فن” جم��م��وع��ة 
ال��ت��ح��ف��ي��زي��ة وامل���ل���ه���م���ة مل���ج���م���وع���ة من 
مار�سوها  ال���ت���ي  وم��واه��ب��ه��م  امل�����س��اه��ري 
خالل فرتة البقاء يف املنزل، حيث �سارك 
بع�سهم جمموعة من املعلومات املتعلقة 
بكيفية �سقل مهاراتهم يف فنون الت�سوير 

الفوتوغرايف عن طريق ا�ستخدام املوارد 
والهواتف  كالكامريات  املتاحة،  واملعدات 
عدداً  الآخ���ر  البع�ش  ق��دم  فيما  الذكية، 
�سناعة  لهواة  والإر���س��ادات  الن�سائح  من 
وال�سباب  الأطفال  من  والكتابة  الأف��الم 

امللتزمني بالبقاء يف املنزل.
ع��ل��ى ح�ساب  ُن�����س��ر  م�����س��ور  م��ق��ط��ع  ويف 
اإن�ستغرام،  من�سة  على  )ف���ن(  موؤ�س�سة 
عبداهلل  ال�ساب  ال�سعودي  املمثل  اأع���رب 
هذه  ملنحه  للموؤ�س�سة  امتنانه  ع��ن  علي 
واكت�ساب  ل��ل��ت��ع��ل��م  ال��ث��م��ي��ن��ة  ال��ف��ر���س��ة 
والتمكن  ب�سخ�سيته  املتعلقة  امل���ع���ارف 
اأف�سل،  �سخ�ساً  لي�سبح  تطويرها  م��ن 
اأثناء  قراأهما  لكتابني  ملخ�ساً  و���س��ارك 
بقائه يف املنزل، حيث قال: “يك�سف كتاب 
 The Young( ال�ساب  املدبر  العقل 
وتقنيات  ط���رق   )Mastermind
الك�سول  ال�����س��اب  وحت��وي��ل  ال����ذات  تنمية 
اإىل مفكر م�ستنري، اأما كتاب العيوب هي 
 Flaws are( اجل���دي���دة  ال��ك��م��ال��ي��ات 

 ،)the New Perfections
ف��ي��ت��ن��اول اأه��م��ي��ة حم��ب��ة ال���ع���امل وكيف 
الإن�سان  حمبة  بتعلم  الرحلة  ه��ذه  تبداأ 

لنف�سه«.
الربيطانية  امل��م��ث��ل��ة  ���س��ارك��ت  ب���دوره���ا، 
اإيزوبيل  رب��ي��ع��اً  ال��ع�����س��ري��ن  ذات  ال�����س��اب��ة 
مولوي، التي مثلت يف فيلم “ماليفي�سنت« 
وو�سفت  احلملة  يف   )Maleficent(
ك��ي��ف��ي��ة ت��ع��ّل��م��ه��ا ل��ل��ه��ج��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة عن 
من�سة  ع���ل���ى  ف���ي���دي���و  م���ق���اط���ع  ط����ري����ق 
اللهجات  اإت��ق��ان  اأن  مو�سحة  ي��وت��ي��وب، 
للممثل  ينبغي  اأ�سا�سية  مهارة  املختلفة 
تعلمها، ون�سحت املمثلني ال�سباب بقراءة 
اأنواع  على  للتعرف  والكتب  امل�سرحيات 
اإىل  بالإ�سافة  ال�سخ�سيات،  من  جديدة 
واملخرجني  املمثلني  مقابالت  م�ساهدة 
العملية  ح����دوث  ك��ي��ف��ي��ة  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��ّرف 

الإبداعية.
وو���س��ف��ت م���ول���وي ك��ي��ف ت��ق�����س��ي اأوق����ات 
فراغها يف التدرب على اإلقاء املونولوجات 

وت�������س���وي���ر ن��ف�����س��ه��ا ب���ال���ك���ام���ريا اأث����ن����اء 
الفيديوهات  ت�ساهد  وك��ي��ف  ال��ت��دري��ب، 
واأ�سافت:  التمثيل،  يف  مهاراتها  لتنمية 
فراغي يف �سقل مهارتي  اأوقات  “اأق�سي 
يف الغناء، وتعّلم العزف على اآلة اجليتار 
بنف�سي عن طريق الإنرتنت، كما اأ�ستمتع 
م��ه��ارت��ي من  تنمية  واأح�����اول  ب��ال��رق�����ش 
الإنرتنت،  ال��رق�����ش ع��رب  خ���الل درو�����ش 
الل��ت��زام بجدول  اأهمية  الأ���س��ي��اء  واأك���رث 
م��ن��ت��ظ��م، ك��ال���س��ت��ي��ق��اظ يف وق���ت حمدد، 
وتناول  الريا�سية،  التمارين  وممار�سة 
الوقت  وم���ع���رف���ة  ال�����س��ح��ي��ة،  الأط���ع���م���ة 
بالنف�ش،  واله��ت��م��ام  ل��ل��راح��ة،  امل��ن��ا���س��ب 

وحمبة الذات«.
من جهته، قال فريدي هاميور، املعروف 
ب���دوره يف ع��دد م��ن الأف����الم، منها فيلم 
 Finding( »العثور على اأر�ش اخللود“
وم�سنع  و”ت�ساريل   ،)Neverland
 Charlie and the( ال�سوكوله« 
»على   :)Chocolate Factory

�سعبة  ظ���روف���اً  نعي�ش  اأن��ن��ا  م��ن  ال��رغ��م 
ون��واج��ه حت��دي��ات ك��ب��رية، ه��ن��اك الكثري 
من املهارات العملية التي ميكننا تنميتها 
على  املتحركة  الر�سوم  مثل  وتطويرها 
الكمبيوتر، وفن الت�سوير الفوتوغرايف«.
وال�سباب  ل���الأط���ف���ال  ن�����س��ي��ح��ة  ووج������ه 
يف اإم��������ارة ال�������س���ارق���ة ودول�������ة الإم��������ارات 

“اخليال،  وق���ال  الق�س�ش،  ���س��رد  بتعلم 
وال��ت��ع��اط��ف، وال�����س��ع��ور ب��الآخ��ري��ن ركائز 
الفن احلقيقي، وميكنكم ا�ستثمار الوقت 
باأنف�سكم ومهاراتكم،  التفكري  احلايل يف 
بالآخرين،  ال��ت��ف��ك��ري  ذل���ك  م��ن  والأه�����م 
العاملني يف ال�سفوف الأوىل  وخ�سو�ساً 

ملواجهة الوباء«.
�ساركوا  ال��ذي��ن  امل�ساهري  قائمة  و�سمت 
املخرجة  م��ن  ك��اًل  ومواهبهم  مهاراتهم 
الر�سوم  و�سانع  الفهد،  نهلة  الإماراتية 
واملغنية  واملمثلة  املطوع،  نايف  املتحركة 
واملمثل  روز،  ن����وين  اآن��ي��ك��ا  الأم���ري���ك���ي���ة 
واملمثل  اجل�����س��م��ي،  اأح���م���د  الإم�����ارات�����ي 
احل�ساوي،  اإبراهيم  ال�سعودي  وال�ساعر 
وزوجته  غلوم  حبيب  الإم��ارات��ي  واملمثل 
املمثلة الفنانة البحرينية هيفاء ح�سني، 
وعبداهلل  اإي���راج،  اأحمد  الكويتي  واملمثل 
����س���ال���ح، وامل���م���ث���ل وال���ك���ات���ب الإم����ارات����ي 
واملخرج  وامل���م���ث���ل  احل����م����ريي،  ع���ب���داهلل 
وال�سيناري�ست  رج���ب،  ح�سن  الإم���ارات���ي 

حممد ح�سن.

اأطلقت مبادرة افرتا�صية مب�صاركة جنوم وفنانني عرب واأجانب

»فن« تفتح من�صة للمبدعني ال�صغار وتوثق مهاراتهم يف »مواهب احلجر«

مناق�صة رواية »ظل الريح« يف ندوة الثقافة والعلوم
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اإتاحة الأعمال الدرامية على املن�صات اللكرتونية اأ�صبح مهما

زينة: »التاريخ ال�صري لكوثر« 
من الفالم املميزة بالن�صبة يل

�سامل(؟ )جمع  لتجربة  حما�سك  �سبب  • ما 
اأنني  واحلقيقة  قراأتها،  عندما  امل�سل�سل  ق�سة  اأعجبتني   -
كنت اأبحث عن عمل اأخو�ش به ال�سباق الرم�ساين املا�سي، 
رغم  عليه،  املوافقة  يف  اأت���ردد  مل  امل�سل�سل  وج��دت  وعندما 
�سيق الوقت املتبقي، وا�سطرارنا اإىل الت�سوير حتى الأيام 
جميع  على  تغلبنا  النهاية  يف  ولكن  رم�سان،  من  الأخ��رية 
جيد،  ب�سكل  للنور  العمل  وخ��رج  واجهتنا،  التي  ال�سعوبات 

فكنا يف �سباق مع الزمن.
تعديالت  اأي  اإج��راء  يتم  مل  الق�سة  اأن  ذلك  يعني  • هل 

عليها؟
�سبقت  التي  الفرتة  بالفعل خالل  تعديالت حدثت  ثمة   -

الت�سوير، 
ال�سيناري�ست  اإمي��ان حداد مع  واملخرجة  اأنا  فيها  وتناق�سنا 
كانت  اأغلبيتها  تعديالت  وه��ي  لها،  وا�ستجاب  ناير  حممد 
من جانب املخرجة التي عملت على تقدمي امل�سل�سل ب�سكل 

احرتايف من اليوم الأول،
 فهي خمرجة موهوبة، ولديها قدرة على تقدمي الأعمال 
جتمعني  التي  ال�سداقة  عالقة  وبحكم  اخلا�سة،  بروؤيتها 

بها ر�سحتها للعمل يف البداية، 
اعجبت  ب��ع��دم��ا  للم�سل�سل  ال�����س��دي��د  بحما�سها  وف��وج��ئ��ت 
بال�سيناريو، فكاتبه حممد ناير واحد من املوؤلفني املاهرين 

يف الكتابة والقادرين على تقدمي اأعمال �سيقة.
التي  التعديالت  م�ساألة  عن  كثرية  اأخبار  ُن�سرت  مل��اذا   •

جرت على ال�سيناريو؟
امل�سل�سل للمرة الأوىل قبل فرتة طويلة من بداية  -ق��راأت 
التعديالت  بع�ش  يف  ناير  مع  حتدثت  وبالفعل  ت�سويره، 
اأ�سهر حتى يكون العمل يف   4 على العمل، وا�ستغرقت نحو 

�سورته �سبه النهائية،
 2020 لرم�سان  العمل  تقدمي  افكر يف  اك��ن  ووقتئذ مل   
اجلهة  م��ن  حما�سا  وج��دت  كامل  ب�سكل  انتهائها  بعد  لكن 
فوراً  العمل  وب��داأن��ا  ال��ف��ور،  على  امل�سل�سل  لتقدمي  املنتجة 

ب�سكل مكثف.
العمل؟ فريق  اختيارات  يف  تدخلت  • هل 

- اختيار فريق العمل كان مهمة املخرجة وال�سركة املنتجة، 
بالتخ�سري  م��ن�����س��غ��ل��ة  ك��ن��ت  ال��ت��ح�����س��ريات  ف����رتة  ف��خ��الل 
لل�سخ�سية وتزامن ذلك مع مر�ش ابني، لذا الو�سع مل يكن 
�سهاًل على الإطالق خالل مرحلة التح�سريات بالن�سبة يل، 
لكنني حاولت ابعاد ظرويف اخلا�سة عن العمل حتى ل يكون 

هناك تاأثري �سلبي عليه.
اأ�سدقائك؟ من  العمل  فريق  معظم  ولكن   ... •

- ب��ال��ف��ع��ل ت��رب��ط��ن��ي ع��الق��ة ���س��داق��ة م���ع ع���دد م���ن فريق 

هم  النهاية  يف  لكن  قبل،  من  معهم  عملت  واأي�ساً  العمل، 
ممثلون حمرتفون، فالفنانة �سلوى خطاب �ساحبة موهبة 
ا�ستثنائية، وهو موهبة فنية ل يختلف عليها اأحد، بل على 

العك�ش وجودها يف اأي عمل ي�سيف اإليه،
 نف�ش الأمر الفنانة الكبرية دلل عبدالعزيز، ورمي البارودي 

�سبق ان عملنا معاً وهي موهبة، 
وكما يقولون )الدور ينادي �ساحبه دوم��اً(، وهذا ما حدث 
يف العمل، وبراأيي اأن من مميزات امل�سل�سل فريق العمل الذي 

ا�ساف فيه كل فنان للدور الذي يقدمه.
رجب،  �سيد  ال��ف��ن��ان  اع��ت��ذار  ع��ن  حت��دث��ت  اأخ��ب��ار  • ث��م��ة 

خ�سو�سا اأنه الوحيد الذي ن�سرت �سورتك معه؟
الأ���س��ا���ش حتى  م��ن  للعمل  ير�سح  رج��ب مل  �سيد  ال��ف��ن��ان   -

يعتذر عنه، ولكن ما حدث هو �سوء فهم،
 ف��ال�����س��ورة ال��ت��ي ن�سرتها ك��ان��ت ع��ل��ى ه��ام�����ش وج��ودن��ا معاً 
�سينمائي  م�����س��روع  ه��ن��اك  وب��ال��ف��ع��ل  الق�����س��ر،  مب��ه��رج��ان 
�سوياً  وعملنا  بلقائه،  �سعيدة  وك��ن��ت  يجمعنا  اأن  يفرت�ش 

�سيكون يف ال�سينما، 
ومل اأقم بالكتابة على ال�سورة اننا �سنكون معاً يف امل�سل�سل، 

ولكن ما ن�سر كانت اجتهادات يف غري حملها لي�ش اأكرث.
التح�سري؟ فرتة  خالل  اأطباء  مع  جل�ست  • هل 

عني  البعيدة  ال�سخ�سيات  من  مرمي  الدكتورة  �سخ�سية   -
ب�سكل كامل، 

وبعيدة عن دائرة اأ�سدقائي ومعاريف، لذا كنت حري�سة على 
اجللو�ش مع اأطباء لفهم تفا�سيل حمددة يف طبيعة عملهم، 
بالإ�سافة اإىل درا�سة تفا�سيلها ب�سكل معمق حتى امتكن من 

تقدميها بالطريقة التي اريدها.
املن�سات  ع��ل��ى  امل�����س��ل�����س��ل  ع���ر����ش  جت���رب���ة  يف  م����اراأي����ك   •

اللكرتونية بجانب عر�سه التلفزيوين؟
اأن  وطبيعي  العمل،  يف  اإنتاجي  �سريك  هي  )فيو(  من�سة   -
تعر�سه من خاللها، واحلقيقة اأن اإتاحة الأعمال الدرامية 
ن�سب  اأن  خ�سو�سا  مهما،  اأ�سبح  اللكرتونية  املن�سات  على 
يف  �سديدة  مناف�سة  فهناك  كبرية،  تكون  عليها  امل�ساهدات 
جمال املن�سات اللكرتونية، وما تقدمه، لأن امل�ستقبل لهذه 

املن�سات وامل�ساهدة الإلكرتونية.
لكوثر(؟ ال�سري  )التاريخ  اجلديد  فيلمك  عن  • ماذا 

الفالم  م��ن  وه��و  ك��ام��ل،  ب�سكل  الفيلم  ت�سوير  اأجن���زت   -
املميزة بالن�سبة يل لعدة اأ�سباب يف مقدمتها تكرار التعاون 
ت��ع��اوين معه يف فيلم  اأم���ني بعد  امل��ب��دع حممد  امل��خ��رج  م��ع 
تقدم  التي  والأح���داث  بالفكرة  م���روراً  م�سر(،  من  )بنتني 
اأحداث  على  ال�سوء  ي�سلط  لكونه  مهم  فالعمل  الفيلم،  يف 
ثورة  تلت  التي  ال�سنوات  خ��الل  م�سر  يف  ع�سناها  حقيقية 

يناير.
الفيلم؟ يف  دورك  عن  • حدثينا 

تعمل  ال���ت���ي  ك���وث���ر  ���س��خ�����س��ي��ة  اأج�������س���د   -
خاللها  وم��ن  يناير،  ث��ورة  بعد  بال�سيا�سة 
اف�سل  التي  التفا�سيل  من  الكثري  ن�ساهد 

ان ي�ساهدها اجلمهور عند عر�ش الفيلم 
بال�سالت ال�سينمائية.

م�سروعك  و�����س����ل  اأي�������ن  اإىل   •
ال�����درام�����ي امل�����اأخ�����وذ ع����ن رواي�����ة 

)ال�سعود اإىل الهاوية(؟
)ال�������س���ع���ود  يف  ال����ع����م����ل   -

متوقف  ال����ه����اوي����ة(  اإىل 
احلالية،  ال����ف����رتة  يف 

عالقة  لها  لأ���س��ب��اب 
ب�����ال�����ت�����������س�����اري�����ح 

يتوجب  ال���ت���ي 
احل�����������س�����ول 
ع�������ل�������ي�������ه�������ا 

ل���ت�������س���وي���ره، 
ان  وامت��������ن��������ى 

امل�سل�سل  ي��خ��رج 
للنور قريباً فهو من 

واأمتنى  امل��ه��م��ة،  الأع��م��ال 
اأن يحدث هذا الأمر قريباً.

املنتقدة  الآراء  ت��ق��ي��م��ني  ك��ي��ف   •
ال���ب���ط���ول���ة  ل������س�����ت�����م�����رارك يف جت�����رب�����ة 

املطلقة؟
بطلة  فيها  اأك��ون  التي  الأوىل  امل��رة  لي�ست   -
خ�����س��ت جتربة  ان  و���س��ب��ق  درام�������ي،  ب��ع��م��ل 
ت��ك��ن فيه  امل��ط��ل��ق��ة يف وق����ت مل  ال��ب��ط��ول��ة 
النجمات  ب��ا���س��ت��ث��ن��اء  ن�����س��ائ��ي��ة  ب���ط���ولت 
يف  دائماً  افكر  ما يجعلني  لكن  ال��ب��ارزات، 
جودته،  ه��و  عليه  امل��واف��ق��ة  قبل  عمل  اأي 

ومدى امكانية تقبل اجلمهور له،
 وهذا الأمر هو الذي جعلني قبل �سنوات 
مع  ���س��ع��ر(  )لأع���ل���ى  م�سل�سل  يف  ا����س���ارك 
رائعة،  ك��ان جتربة  فالعمل  ك��رمي،  نيللي 

انني  اأق���ل وقتها  ك��ث��رياً، ومل  واأ���س��اف يل 
البطولة،  اإل  ���س��يء  اأي  ت��ق��دمي  اأرف�������ش 
فهناك جتارب يف البطولة اجلماعية تكون 

ناجحة، ول اأتردد بال�سرتاك فيها.

األبومه  جن��اح  بعد  اجل��دي��د،  لألبومه  التح�سري  �ساكر  هيثم  املطرب  ب��داأ 
الأخري، الذي حمل ا�سم "معرفة قدمية".

والدرامية  الرومان�سية  منها  متنوعة،  اأغ��ن��ي��ات  اختيار  هيثم  وق���رر   
واملق�سوم.

 ومن املقرر اأن يبداأ خالل الأيام املقبلة جل�سات العمل الفعلية، ويعقد 
جل�سات عمل مع عدد كبري من ال�سعراء وامللحنني واملوزعني لتنفيذ 

هذه الأغاين، مع هدوء انت�سار فريو�ش كورونا.
م���ن ن��اح��ي��ة اأخ�����رى، ط���رح ه��ي��ث��م ف��ي��دي��و ك��ل��ي��ب اأخ�����ريا بعنوان 

يوتيوب،  موقع  "حلقتيني" على 
مبنا�سبة عيد الفطر املبارك، ليكون الكليب الثاين 

من األبومه الأخري )معرفة قدمية(،
 الذي طرحه العام املا�سي، بعدما طرح الكليب 
"ماتو�سوني�ش" بالتزامن مع  بعنوان  الأول 

الألبوم.
خ�����الل مو�سم  اأخ�������ريا  ����س���اك���ر  و�����س����ارك 
رم�������س���ان ه����ذا ال���ع���ام مب�����س��ل�����س��ل "حب 
ال�سندويلي،  ف����داء  ت��األ��ي��ف  عمري"، 

واإخراج عبد العزيز ح�ساد.
 وت������دور اأح�������داث ال��ع��م��ل يف اإط����ار 
رومان�سي حول  ق�سة كبرية جتمع 
و�سهر  ����س���اك���ر  ه��ي��ث��م  ال��ب��ط��ل��ني 
من  ومت����ر  بالعديد  ال�����س��اي��غ، 

ال�سعوبات. 

حت�سريات  ا�ستئناف  درة  التون�سية  الفنانة  تبداأ 
فيلمها اجلديد "الكاهن" الفرتة املقبلة، اإذ تعقد 
الفيلم  و�سناع  املنتجة  اجلهة  مع  عمل  جل�سات 
الت�سوير  ان��ط��الق  مل��وع��د  نهائية  خ��ط��ة  ل��و���س��ع 
الالزمة من  الوقاية  اإج��راءات  املقبل مع  ال�سهر 

فريو�ش كورونا.
بعد  الت�سوير  ينطلق  اأن  امل��ف��رت���ش  م��ن  وك���ان   
جائحة  ب�سبب  ولكن  املا�سي  الفطر  عيد  مو�سم 
كورونا مت تاأجيل العمل الذي ي�سارك يف بطولته 
ال��ف��ن��ان��ان ه��اين �سالمة وحم��م��د مم���دوح، وجار 
اختيار باقي الأبطال، والعمل من تاأليف حممد 

ناير واإخراج عثمان اأبولنب.
"يوم  فيلم  ال�سينمائية  درة  اأع��م��ال  اآخ���ر  وك���ان   
وليلة" للمخرج اأمين مكرم وتاأليف يحيى فكري، 
وهو من بطولة خالد النبوي واأحمد الفي�ساوي 
وح��ن��ان م��ط��اوع وخ��ال��د ���س��رح��ان وحم��م��د عادل، 

واآخرين.
الذي  ال�سرطة،  اأمناء  اأح��د  اأحداثه حول  ودارت   
الجتماعية،  الق�سايا  بع�ش  يف  البحث  ي��ت��وىل 
الفقراء  باأزمات  تتعلق  التي  الق�سايا  وخ�سو�ساً 
يتعر�سون  التي  وامل�ساكل  ال�سيدة،  مولد  داخ��ل 
دليل"  "بال  م�سل�سل  م��وؤخ��راً  ل��درة  وعر�ش  لها. 
�سمري  وح����ازم  �سليم  خ��ال��د  بطولته  يف  و���س��ارك 
معو�ش  ونيقول  ال�سناوي  وعمر  جمال  واإ���س��الم 
زكي  واأ���س��رف  عبدالنا�سر  وج��م��ال  ه�سام  ودي��ان��ا 
اإجني  تاأليف  م��ن  وه��و  �ساهني،  لطفي  وحم��م��د 

عالء واإخراج منال ال�سيفي واإنتاج "�سيرنجي".

درة ت�صتاأنف ت�صرياتها لفيلم الكاهنهيثم �صاكر يح�صر لألبومه اجلديد

خا�صت الفنانة زينة ال�صباق الرم�صاين عرب م�صل�صل )جمع 
هذا  ويف  رم�صان.  نهاية  حتى  ت�صويره  ا�صتمر  الذي  �صامل(، 
احلوار، تتحدث زينة عن امل�صل�صل، وتفا�صيله وفيلمها اجلديد 

)التاريخ ال�صري لكوثر(، الذي تنتظر عر�صه..
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حيل مبتكرة لديكور غرفة 
النوم �صغرية امل�صاحة

م�ساحة  ل�سيق  النوم  غرفة  ديكور  اختيار  عند  م�سكلة  البع�ش  يجد  قد 
الغرفة، وقد يختار بع�ش الديكورات التى تت�سبب فى �سغر امل�ساحة اأكرث 

من الالزم، لذلك اأ�سار تقرير
اإىل اأفكار ديكور خمتلفة لغرفة نوم �سغرية امل�ساحة، والتي ل تكلف الكثري 
م�ساحة  من  ج��زء  كل  ا�ستغالل  على  الوقت  نف�ش  يف  وتعتمد  النقود،  من 

الغرفة.

 -تزيني ال�صقف
ميكن طالء �سقف غرفة النوم باللون الذهبي اأو نق�سه بالر�سومات املختلفة 
التي توحي بات�ساع الغرفة خا�سة اإذا كان �سقف غرفة النوم مائل اأو �سكله 

غريب.

�صقف الغرفة
اإذا كان ال�سرير متواجدا يف زاوية �سيقة من الغرفة، ميكن اإ�سافة من�سدة 

معلقة لتوفري م�ساحة اأر�سية داخل غرفة النوم.

من�صدة ن�صفية
اإىل  مثبة  ن�سفية  مبن�سدة  ال�ستعانة  ميكنك  الكاملة  املن�سدة  من  ب��دًل 

احلائط توفر الكثري من امل�ساحة فى الغرفة.

من�صدة جانب ال�صرير
بجانب  احلائط  على  م�سابيح  اأو  اأ�سواء  تركيب  اأو  اإ�ساءة  اإ�سافة  ميكن   
ال�سرير، والتى تزيد من اأناقة الغرفة وتوفر فى نف�ش الوقت م�ساحة داخل 

غرفة النوم.

اإ�صاءة جانبية
ي�ساعد اللون الأبي�ش على ال�سعور بكرب حجم الغرفة، ومن ناحية اأخرى، 
يعطى اللون الأبي�ش حرية فى اختيار األوان الديكور املختلفة، �سواء لون 
من  الكثري  م��ع  تتوافق  التي  الأل���وان  م��ن  الأبي�ش  لأن  اأخ�سر،  اأو  اأح��م��ر 

الألوان املختلفة.

اللون الأبي�ض
 قد يف�سل البع�ش طالء اجلدران بالألوان الزاهية واجلريئة والتى تعترب 
على  ت�ساعد  لأنها  امل�ساحة،  �سغرية  النوم  غ��رف  ط��الء  األ���وان  اأف�سل  من 

ت�ستيت الإنتباه عن �سغر م�ساحة الغرفة.

الوان زاهية
اأو  ميكن ال�ستفادة من كل ركن داخل غرفة النوم، مثاًل تخزين املالب�ش 
اأكيا�ش  اأو حتى  الأدراج  اأو  ال�سناديق  اإح��دى  داخل  ال�سرير  اأ�سفل  الأحذية 

التخزين .

جي�ض؟ ليها  لي�ض  التي  الأوروبية  الدولة  هي  • ما 
- �سوي�سرا

العربية؟ الدول  جامعة  ت�صكيل  مت  • متى 
- يف عام 1945

• من هو اأول رئي�ض وزراء لبناين، اأغتيل يف الأردن؟
- ريا�ش بك ال�سلح

الإن�صان؟ ج�صم  يف  ع�صلة  اأقوى  هي  • ما 
- هي ع�سلة الفك

الكبري؟ العمري  امل�صجد  يوجد  • اأين 
 - يف بريوت

فق�ست حمكمة  باإجنلرتا..  هارتبول  و�ست  �ساطئ  اإىل  زورق �سغري  على منت  قرد  و�سل  عام1705  - يف 
ع�سكرية باإعدامه �سنقاً ، بتهمة التج�س�ش حل�ساب فرن�سا .

 1.5 فيبلغ  ق�سرتها  ُو�سمك  تقريباً،  كيلوجرام   2 وزنها  النعامة،  بي�سة  هي  الآن  العامل  يف  بي�سة  اأك��رب   -
ميليمرت تقريباً، وميكن ل�سخ�ش وزنه 98 ر126 كيلوجرام اأن يقف عليها دون اأن تتحطم .

- اأول مدينة زودت ب�سبكة هاتفية . . هي باري�ش عام 1880م .
- عدد خاليا املخ الب�سري اأثني ع�سر مليون خلية تتحكم بالع�سالت والأع�ساب واأجهزة اجل�سم املختلفة .

- البعو�سة لها اأ�سنان ، وعدد اأ�سنانها 47 �سنة ولالأرنب  28 �سناً ، وللفيل 32 ، وللجمل 34 ، وللكلب 42 
�سناً

- امل�سرتي،اكرب الكواكب ال�سم�سية ،  قطره 88 األفاً و700 ميل . . ولو افرت�سنا اأن عداء يجري ب�سرعة 6 
اأميال يف ال�ساعة ،  فاإنه �سيحتاج اإىل خم�ش �سنوات ليقوم بدورة كاملة حوله .

- الدينا�سور " �ستيجو�سورو�ش " الذي كان يزن 80 األف رطل، كان لديه دماغان، اأحدهما يف راأ�سه والأخر 
يف ذيله

- من الغريب واملده�ش اأن ال�سر�سور، بعد احتكاكه بالإن�سان، ي�سارع اإىل خمبئه لتنظيف نف�سه .
- ت�سع اأنثى الأخطبوط 60 األف بي�سة.. ثم تلزم خمباأها ول تغادره حتى متوت جوعاً .

�سلوى الك�سولة
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الربتقال 
ال����ربت����ق����ال اأح�������د اأه����م 
ال�������ف�������واك�������ه امل�����ف�����ي�����دة 
وال�����������س�����ح�����ي�����ة، ف����ه����ذه 
التي  ال��غ��ن��ي��ة  ال��ف��اك��ه��ة 
حت��ت��وي ع��ل��ى ك��م هائل 
م�������ن ال����ف����ي����ت����ام����ي����ن����ات 
وبخا�سة  وال��ع��ن��ا���س��ر، 
معزز  ����س���ي  ف���ي���ت���ام���ني 
امل�������ن�������اع�������ة وامل��������ق��������وى 
ل��دف��اع��ات اجل�����س��م �سد 

العدوى واملر�ش.
ال�ستوية  الفاكهة  اأن��واع  اأه��م  التي جتعله  للربتقال  فائدة   11 اأب��رز  وه��ذه 
التي ل غنى عنها. وبجانب العنا�سر والفيتامينات التي يحتويها الربتقال، 

والألياف الغذائية املهمة، ما يعزز من فوائده التي من بينها:
-ال�سعور بال�سبع �سريعاً بعد تناوله
-خف�ش ن�سب الكول�سرتول يف الدم

-مقاومة ال�سرطانات املتعددة كالقولون والرئة
-يعزز فكرة نق�سان الوزن ل�سعراته احلرارية املنخف�سة

-يفيد يف �سحة العظام وتقوية املفا�سل
-يعزز من �سحة العينني والروؤية

-تعزيز �سحة اجللد والب�سرة
-يقوى املناعة والوقاية من نزلت الربد

-الوقاية من ت�سلب ال�سرايني
- الوقاية من قرحة املعدة

خرجت �سلوى من بيتها وهي غا�سبة فهي تريد النوم ولكن ماما تريد لها اأن تذهب اإىل املدر�سة لذلك غ�سبت 
واأخذت ترغي وتزبد وهي يف الطريق وتقول كل يوم مدر�سة ليتها تقع وتختفي.. وهذه ال�سم�ش احلارقة ليتنا 
ما نراها، وهذا الطريق الطويل كل يوم ام�سيه ليته مل يكن موجوداً وهذه الكتب الثقيلة.. وهذا الهواء الذي 

ي�سايقني وتلك الزحمة نا�ش هنا ونا�ش هناك.. اأمتنى اأن يختفي كل ذلك..
مل يطل.. الأمر فقد اظلمت الدنيا �سريعاً لأن ال�سم�ش اختفت وعندما و�سلت املدر�سة مل جتدها فقد اختفت 
واختفت معها اأي�ساً حقيبتها املدر�سية واأ�سبح الهواء ثقيال ل هواء ول ت�ستطيع اأن تتنف�ش جيداً ثم اختفى 

الطريق!.
اأي��ن ذه��ب��وا؟.. كل �سيء تغري فجاأة ل �سم�ش ل ه��واء ل  اأي��ن النا�ش  اإىل بيتنا؟  اأي��ن الطريق وكيف �ساأعود  اآه 
مدر�سة، والطريق اختفى حتى املنازل ذهبت، كل �سيء ذهب فوقفت مكانها ل ت�ستطيع احلركة ثم بكت ب�سدة 
اأري��د اأمي ف�سمعت من يقول ل ميكن اأن تاأتي فال يوجد طريق مت�سي عليه ول هواء  واأخ��ذت ت�سرخ وتقول 
للتنف�ش منه والظالم حالك فال�سم�ش غا�سبة ذهبت ولن تعود والنا�ش اختفت لأن اجلو اأ�سبح باردا جداً بدون 
ال�سم�ش، والقمر عرف ما حدث فاختفى مثل ال�سم�ش ولن يخرج لنا والآن رمبا �سنموت كلنا ل هواء ول �سم�ش 
ول قمر ول اأي �سيء ف�سرخت و�سرخت بقوة وهي تقول يا اإلهي كم اأن اآ�سفة اأنا اآ�سفة بحق اأنا املخطئة ليتني 
ما متنيت هذه الأم��اين الطائ�سة املرعبة لعن اهلل ك�سلي ول�ساين الذي ينطق باخلطاأ وعقلي ال�سغري الذي 
يتمنى الأ�سياء ال�سئية ليتني ما نطقت ليتني ما نطقت، وركعت على ركبتيها و�سط الطريق تبكي ندماً فاأح�ست 
باأ�سواتاً واأ�سواء بداأت تظهر فنظرت فاإذا ال�سم�ش ت�سرق من جديد والهواء يداعب �سفريتيها واأ�سوات النا�ش 
بجوارها  وحقيبتها  انتظارها  يف  مدر�ستها  وقفت  بعيد  ومن  مزدحماً  ظهر  والطريق  تكرث  واخلطوات  تعلو 
فاأخذتها م�سرعة وهي تقفز قفزاً يف طريقها اإىل املدر�سة يف قمة ال�سعادة ومن يومها مل ينطق ل�سانها بخطاأ اأو 

يتمنى قلبها �سيئاً �سيئا لكنها اأي�ساً مل حتكي ملاما.

اإذا كنت ل تعانني من كرثة العمل، الذي ي�سبب 
ل��ك الإره�����اق اجل�����س��دي وال��ذه��ن��ي، وت��ع��ان��ني من 
التعب العام يف اجل�سم، فقد يجدر بك البحث عن 

اأ�سباب ذلك للقيام مبا يلزم من عالجات.
ونقدم فيما يلي اأ�سباب حمتملة لالإرهاق:

اأو الأن��ي��م��ي��ا،وه��و ن���اجت ع��ن نق�ش  - ف��ق��ر ال����دم، 
وهذا  احل��م��راء.  ال��دم  ك��ري��ات  يف  الهيموجلوبني 
الأك�سجني  انخفا�ش يف كمية  اإىل  ي��وؤدي  النق�ش 
الوا�سلة اإىل اجل�سم، ما ي�سبب الإره��اق العام يف 

اجل�سم.
ن�سبة  ال�سكري، ويحدث عندما ترتفع  -  مر�ش 
ي��ع��م��ل هرمون  ال�����دم.  اجل���ل���وك���وز )ال�����س��ك��ر( يف 
�سكر  اإىل  الكربوهيدرات  الأن�سولني على حتويل 

لتغذية اخلاليا. وعندما ل يفرز اجل�سم كميات 
كافية من الأن�سولني لذلك اأو ينتج اأن�سولني غري 
ارتفاع  اإىل  وي��وؤدي  ال��دم  ال�سكر يف  يتكّد�ش  فّعال 

ن�سبة ال�سكر.
-  اأمرا�ش الغدة الدرقية، �سواء ق�سور اأو فرط يف 
امل�سوؤولة عن عملية  الدرقية هي  والغدة  عملها. 
بناء اخلاليا وجتددها )الأي�ش( لذا فاأي ق�سور 
اأجهزة  على  �سيوؤثر  ي�سيبها  عملها  يف  ف��رط  اأو 

اجل�سم املختلفة، مما ي�سبب الإرهاق.
التي  النف�سية  الأم��را���ش  والكتئاب من  القلق   -
والتعب  امل�����س��ت��م��ر  ب���الإره���اق  ي�سعر  امل����رء  جت��ع��ل 
يف  ورغبته  قدرته  عدم  اإىل  بالإ�سافة  اجل�سدي، 

القيام باأي جمهود ج�سدي.

- ا�سطرابات النوم توؤثر على اجل�سم وجتعله يف 
حال من التعب امل�ستمر خالل النهار، وتبقيه يف 

حال من عدم الرتكيز.
بالدهون  ال��غ��ن��ي��ة  ال�����س��ح��ي��ة  غ���ري  ال��ت��غ��ذي��ة   -
ت�سبب  ق��د  كما  الإره����اق،  ت�سبب  ق��د  وال�سكريات 
احلميات الغذائية القا�سية ال�سعور بالتعب الناجت 
عن نق�ش الطاقة يف اجل�سم. لذا، ُين�سح باعتماد 
اأنظمة غذائية متوازنة غنية باخل�سر والفواكه 
تزّود  التي  والن�سويات  الربوتينات  تخلو من  ول 
يحتاجها.  التي  وامل��ع��ادن  بالفيتامينات  اجل�سم 
ال�ستعانة  ميكن  �سحي،  وزن  على  وللح�سول 
بالتمارين اليومية التي تبث الن�ساط يف اجل�سم، 

وت�ساعد على اإنقا�ش الوزن على نحو تدريجي.

اأ�صباب الإرهاق العام يف اجل�صم

طفلة ترتدي قناع الوجه وت�صع اإكلياًل من الزهور اأمام ن�صب الزعيم الكوري ال�صمايل الراحل كيم ايل �صونغ 
وكيم جونغ ايل مبنا�صبة الذكرى 26 لوفاة كيم ايل �صونغ ، يف بيونغ يانغ. )ا ف ب(


