
�ص 22

�ص 35

الزراعة وال�سالمة الغذائية ت�ستعر�ض 
خوارزمية الذكاء اال�سطناعي مع 

وزارة الزراعة ال�سعودية 

طوين بارود: 

جاهز خلو�ض 
جتربة التمثيل

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

ق�صرة الراأ�ض قد تك�ن م�ؤ�صرًا على مر�ض يف املفا�صل
من  الأ�شخا�ص  ت�شيب  اأن  ميكن  �شائعة  حالة  ه��و  املفا�شل  التهاب 
ه��ي ظهور  املفا�شل  اآلم  ع��ام��ات  اأوىل  م��ن  واح���دة  الأع��م��ار.  جميع 
الق�شرة يف فروة الراأ�ص. ميكن اأن يوؤدي اأمل التهاب املفا�شل اإىل عدد 
من الأعرا�ص املنهكة التي يرغب املر�شى يف التخل�ص منها، ويجعل 
التحذيرية  العامات  اإح��دى  �شعبة.  مهمة  اليومية  باملهام  القيام 

الرئي�شية للتهاب املفا�شل ال�شديف هي ق�شور فروة الراأ�ص. 
التهاب املفا�شل ال�شديف هو نوع من التهاب املفا�شل الذي يجمع بني 
بقع  ال�شدفية  ت�شبب  ما  ال�شدفية. عادة  املفا�شل وحالة اجللد  اآلم 
باآلم  ال�شعور  اأثناء  اأك��ر حكة  البقع  ت�شبح هذه  وقد  حمراء وحكة، 
املفا�شل.وين�شح اخلرباء، بالتحدث اإىل الطبيب على الفور اإذا كانت 

ق�شرة ال�شعر مرتافقة مع اآلم املفا�شل.
ميكن اأن ترتاوح اأعرا�ص املفا�شل بني الأعرا�ص اخلفيفة وال�شديدة، 

ويف بع�ص الأحيان تغيب الأعرا�ص لفرتة قبل اأن تعود ثانية.
املفا�شل  ت��ورم  ال�شديف:  املفا�شل  للتهاب  العامة  الأع��را���ص  وت�شمل 
الراأ�ص  ف��روة  وتق�شر  اجللد  من  متق�شرة  وبقع  ال�شباح  يف  وتيب�شها 
على  الق�شرة  ظهور  اإن  اخل��رباء،  ويقول  العينني.  واح��م��رار  والتعب 
فروة الراأ�ص ل يعني بال�شرورة الإ�شابة بالتهاب املفا�شل، وقد يعود 
لأ�شباب اأخرى. هناك عدد من الأ�شباب املحتملة لق�شرة الراأ�ص، مبا 

يف ذلك عدم ا�شتخدام كمية كافية من ال�شامبو ووجود ب�شرة دهنية.
الرجال هم اأكر عر�شة لاإ�شابة بق�شرة الراأ�ص من الن�شاء، وميكن 

اأن تتطور يف اأي عمر، وفق ما نقلت �شحيفة اإك�شرب�ص الربيطانية. 

هل غ�صل اليدين دون �صاب�ن عدمي الفائدة متامًا؟
غري  املعقم  اأو  ال�شابونة  اأن  اإل  اأهمية،  اأك��ر  يكن  مل  اليدين  غ�شل 
باملاء  اليدين  غ�شل  ك��ان  اإذا  ي�شتحق  الأم���ر  اأن  فهل  دائ��م��اً.  متاحني 
فقط؟ عدم غ�شل اليدين نظراً يف غياب �شابونة خطاأ، ح�شب خبري 

واحد، على الأقل، للحماية من العدوى.
ويقول اأندريا روكل، من مركز التعليم ال�شحي يف اأملانيا: "املاء فقط 

يزيل الو�شخ وبع�ص اجلراثيم اأي�شاً من اليدين".
بال�شابون  اليدين  ف��رك  ف��اإن  ك��ورون��ا،  خ��ال جائحة فريو�ص  ولكن 
واملاء هو ال�شامن الوحيد لإزالة فعالة لآثار فريو�ص كورونا املحتملة 

وغريها من اجلراثيم.
ولكن ما ل يدرك كله ل يرتك كله، ففي غياب �شابون �شيكون جيداً 
مترير اليدين حتت ال�شنبور فاإذا مل تنظف اليد ب�شكل �شامل، فاإنه 

على الأقل �شُيزيل عنها بع�ص اجلراثيم.
ويجب اأن ي�شتغرق غ�شل اليدين 20 ثانية، على الأقل، ح�شب روكل 
الذي يقول اإن درجة حرارة املياه غري مهمة، و�شواء كانت املياه �شاخنة 

اأو دافئة اأو فاترة، اأو باردة، �شُتزال اجلراثيم على نحو مت�شاو.

ماركة مالب�ض تدع� الناخبني ل�صرف املعت�هني
املعروفة  "باتاغونيا"  اخلارجية  واملنتجات  املاب�ص  م��ارك��ة  وّج��ه��ت 
مببادراتها املوؤّيدة ملراعاة البيئة ر�شالة مبا�شرة للناخبني الأمريكيني، 
"الت�شويت  اإىل  الق�شرية  �شراويلها  اإياهم عرب مل�شقات على  داعية 

ل�شرف املعتوهني".
ال�شراويل  ال�����واردة �شمن جم��م��وع��ة حم����دودة م��ن  ال��ر���ش��ال��ة  وه���ذه 
ال�شيا�شيني  الزعماء  كّل  اإىل  الداخلية موّجهة  و�شومها  الق�شرية يف 
ال�شركة  اأو�شحت  ما  وفق  املناخي،  التغرّي  فر�شية  يدح�شون  الذين 

التي تّتخذ يف كاليفورنيا مقّرا لها.
وما انفّك موؤ�ش�ص املاركة اإيفون �شونار يرّدد هذا الكام "منذ �شنوات"، 
بيان  يف  اأو�شحت  التي  بيارز  تي�شا  املجموعة  با�شم  الناطقة  بح�شب 
الر�شالة موّجهة اإىل كّل ال�شيا�شيني، على اختاف انتماءاتهم  "هذه 
مبخاطرها  ي�شتخّفون  اأو  املناخية  الأزم��ة  ينكرون  الذين  احلزبية، 
ويتغا�شون عن البيانات العلمية، لي�ص لأنهم يجهلون واقع احلال بل 
لأنهم ماأوا جيوبهم باأموال النفط والغاز". وقد لقيت هذه املبادرة 
املّرة  هذه  ولي�شت  الجتماعي.  التوا�شل  مواقع  على  وا�شعا  انت�شارا 
لأوىل التي تنتقد فيها "باتاغونيا" الرئي�ص الأمريكي دونالد ترامب 
امل�شّكك يف اأ�شباب التغرّي املناخي واملر�ّشح لولية ثانية يف انتخابات 3 
الإلكرتوين  موقعها  عّدلت  قد  كانت  وهي  الثاين/نوفمرب.  ت�شرين 
تنديدا  اأرا�شيكم"  ي�شرق  "الرئي�ص  ع��ب��ارة  ليت�شّمن   2017 �شنة 

بت�شييق م�شاحة بع�ص املحميات الوطنية.
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نا�صا تع�د اإىل القمر  يف 2024
اأنها ما زالت تتوّقع عودة الرّواد  اأّكدت وكالة الف�شاء الأمريكية )نا�شا( 
الأمريكيني اإىل القمر �شنة 2024، كا�شفة عن تقديرات للتمويل الازم 
28 مليار دولر لل�شنوات اخلم�ص املقبلة، من  لإجناز هذه املهمة بواقع 

بينها 16 مليارا ملركبة الهبوط على القمر.
وينبغي للكونغر�ص الذي �شتجّدد ثلث مقاعده خال النتخابات العامة 
التي  املبالغ  ه��ذه  متويل  على  ي��واف��ق  اأن  الثاين/نوفمرب،  ت�شرين   3 يف 
2025 لربنامج يعتربه الرئي�ص  اإىل   2021 تغّطي ميزانيات الأع��وام 

دونالد ترامب يف غاية الأهمية.
واإذا �شّوت الكونغر�ص على مبلغ اأول بقيمة 3،2 مليارات ملركبة الهبوط 
للهبوط  املحددة  باملهل  اللتزام  و�شعنا  يف  "�شيكون  املياد،  عيد  بحلول 
على القمر يف 2024"، بح�شب ما اأّكد مدير النا�شا جيم برايدن�شتاين 
خال موؤمتر اأجراه مع ال�شحافيني عرب الهاتف بعد ن�شر خّطة حمّدثة 

لربنامج العودة اإىل القمر "اأرتيمي�ص".
املخاطر  مع  التعامل  على  ق��ادرة  النا�شا  ب��اأن  دوم��ا  برايدن�شتاين  ويذّكر 
اإىل  بالن�شبة  الأ�شعب  غالبا  ال�شيا�شية" هي  "املخاطر  اأن  غري  التقنية، 

وكالة الف�شاء، خ�شو�شا بعد انتخابات رئا�شية.
فباراك اأوباما األغى مثا برنامج ا�شتك�شاف املريخ "كون�شتاي�شن" الذي 

ا�شتثمرت فيه مليارات الدولرات يف عهد �شلفه.
مدير  بح�شب  للقمر،  اجلنوبي  القطب  على  بالهبوط  الهدف  ويق�شي 
النا�شا الذي ا�شتبعد العودة اإىل مواقع الهبوط ال�شابقة ملهمات "اأبولو" 

عند خّط ال�شتواء بني 1969 و1972.

احلزام العري�ض جنم 
م��صة هذا اخلريف

متثل اجلاذبية عنوان مو�شة اإك�ش�شوارات 
امل��اب�����ص ه���ذا اخل���ري���ف، ح��ي��ث تخطف 
خال  من  اإليها  الأن��ظ��ار  الإك�ش�شوارات 
اأو  ال��ع��ري�����ص  ك���احل���زام  ال��ك��ب��ري  حجمها 
اأ���ش��ك��ال��ه��ا امل��ت��ف��ردة م��ث��ل احل��ق��ي��ب��ة، التي 
ت��ت��خ��ذ ���ش��ك��ل ال��ك��ا���ش��ي��ت وال��ق��ب��ع��ة، التي 

تتخذ �شكل الدلو.
ق��ال��ت خ��ب��رية امل��و���ش��ة الأمل��ان��ي��ة زميونا 
مو�شة  جن����م  ي���ع���د  احل�������زام  اإن  راي������ر 
اأنه  مو�شحة  املو�شم،  هذا  الإك�ش�شوارات 
ياأتي بت�شميم عري�ص على غرار مو�شة 
الت�شعينيات من القرن املا�شي. واأ�شافت 
تن�شيقه  يتم  العري�ص  احل��زام  اأن  راي��ر 
الذي  الطويل،  الف�شتان  اأو  البليزر  مع 

ي�شل طوله اإىل منت�شف ال�شاق.
قبعة على �شكل الدلو

املو�شة  اأ�����ش����ارت خ���ب���رية  وم����ن ج��ان��ب��ه��ا 
القبعة  اأن  اإىل  اأندريا لكيبريج  الأملانية 
ت��ع��ود ب��ق��وة ه���ذا امل��و���ش��م، خ��ا���ش��ة قبعة 
التي   ،"Bucket hat" ال�����ش��ي��ادي��ن 
تتخذ �شكل الدلو. كما ي�شهد هذا املو�شم 
رواجاً كبرياً لقبعة البرييه، التي متتاز 
وكذلك  ال��ت��ق��ل��ي��دي،  امل�����ش��ت��دي��ر  ب�شكلها 
على  بثنية  متتاز  التي  "فيدورا"،  قبعة 

الكر�ض.. طرق عديدة للتخل�ض 
منه والتمتع بج�صم م�صدود �ص 23

الريا�صة مفيدة ملر�صى 
تاآكل مف�صل الركبة

تتمتع  الريا�شة  اإن  العظام  لطب  الأمل��ان��ي��ة  اجلمعية  ق��ال��ت 
باأهمية كبرية ملر�شى تاآكل مف�شل الركبة؛ حيث اإنها تخفف 
امل��ت��اع��ب م��ن ن��اح��ي��ة وت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ق��وي��ة امل��ف��ا���ش��ل وحت�شني 
ال�شائع  العتقاد  اأخ��رى، وذلك بخاف  ناحية  وظيفتها من 
باأن ممار�شة الأن�شطة الريا�شية ُتلحق �شررا مبف�شل الركبة 

لدى املر�شى.
تقوية  متارين  ممار�شة  املثايل  من  اأن��ه  اجلمعية  واأو�شحت 
دقيقة مبعدل   45 مل��دة  زي��ادة احلركية  الع�شات ومت��اري��ن 

مرتني اإىل ثاث مرات اأ�شبوعياً.
الهوائية،  ال��دراج��ات  ورك��وب  امل�شي  املنا�شبة  الريا�شات  ومن 

بينما ل يجوز ممار�شة الريا�شات العنيفة مثل كرة القدم.

املاء حتى لو مل ت�شعر بالعط�ش:
اأي  �شرب  قبل  �شباحاً  امل��اء  �شرب  اأن  على  اخل��رباء  اأجمع 
�شيء اآخر من اأهم الأ�شياء التي تقدمها جل�شمك، حتى لو 
اأكر ما يحتاجه ج�شمك  اأحياناً، فهذا  بدا الأمر مزعجاً 
كاٍف  ب�شكل  رط��ب��اً  للبقاء  ال��ن��وم،  م��ن  ليلة  بعد  لرتطيبه 
طوال اليوم. وباإمكانك اإ�شافة بع�ص �شرائح الليمون اإىل 

كاأ�ص املاء اأو بع�ص قطع اخليار اأو الفواكه.

جتنب اتباع الرائج:
لي�ص ما كل ينال انت�شاراً على مواقع التوا�شل الجتماعي 
اأنه �شحيح. ففي حني يتوجه كثري من  بال�شرورة  يعني 
الأ�شخا�ص الذين يتبعون نظام "الكيتو" اإىل اإ�شافة الزبدة 
ت�شاربت  ال�شباحية،  قهوتهم  اإىل  الزيوت  اأن��واع  بع�ص  اأو 

اآراء خرباء التغذية ب�شكل كبري حول هذه النقطة.
قالت اأخ�شائية التغذية اأماندا فرانكيني ملوقع )هافنغتون 
اأن  فكرة  مراجعتها  متت  درا�شات  اأي  تدعم  "مل  بو�شت(: 
جتعلك  ق��د  ال�شباح  يف  ب��ال��زب��دة  ال�شاخنة  ال��ق��ه��وة  ���ش��رب 

تخ�شر الوزن اأو تزيل ال�شموم من اجل�شم".
كبرية  �شعبية  نالت  التي  الطاقة،  م�شروبات  اأث���ارت  كما 
لن�شبة  نظراً  اأي�شاً  ال�شحية  املخاوف  من  الكثري  موؤخراً، 
�شرب  الأف�شل  من  ل��ذا  حتتويها.  التي  العالية  الكافيني 
ال��ق��ه��وة كلياً  ا���ش��ت��ب��دال  اأو  ال��ده��ون  اإ���ش��اف��ة  ال��ق��ه��وة دون 

بالع�شائر الطازجة.

ال�شاي الأخ�شر:
ال�شحية  ال��ف��وائ��د  م��ن  بالعديد  الأخ�����ش��ر  ال�شاي  يتمتع 
ب��ف�����ش��ل ال��ن�����ش��ب��ة ال��ع��ال��ي��ة م���ن م�����ش��ادات الأك�������ش���دة التي 
يحتويها. وقد اأظهرت الدرا�شات اأن �شرب ال�شاي الأخ�شر 
ل يزيد من معدل التمثيل الغذائي فح�شب بل ي�شاعد يف 
حرق الدهون اأي�شاً، بح�شب ما ن�شره موقع )هيلث لين( 

الأمريكي.

عزز طاقتك مع ع�شري اخل�شار:
ف��ك��ر يف  ب��ال��غ��ر���ص،  ي��ف��ي  ال�شباحي ل  ال��ك��اف��ي��ني  ك���ان  اإذا 
ا�شتبدال فنجان قهوتك بكوب من الع�شري الأخ�شر. اإذ اأن 
العنا�شر الغذائية املوجودة يف اخل�شار، وخا�شة اخل�شار 
الورقية مثل اللفت وال�شبانخ من �شاأنها اأن تعزز م�شتويات 
على  لحتوائها  نظراً  اجل�شم  يف  التعب  وحت��ارب  الطاقة 

ن�شبة عالية من احلديد.

م�شروب املتة:
ال��ق��ه��وة لحتوائها  ع���ن  ال�����ش��ح��ي  ال��ب��دي��ل  امل���ت���ة  ت��ع��ت��رب 
الأك�شدة  وم�����ش��ادات  ال��ك��اف��ي��ني  م��ن  معتدلة  ن�شبة  ع��ل��ى 

والفيتامينات والأحما�ص الأمينية.

ما �شر اإقبال بع�ش لعبي كرة القدم على املتة؟
املتة،  �شهدت  البابا،  وم��ارادون��ا، وحتى  ليونيل مي�شي  بعد 
كبرياً  اإقباًل  اجلنوبية،  اأمريكا  دول  يف  تنمو  التي  النبتة 
يقال  اإذ  الإنكليزية،  الفرق  اأحد  القدم يف  بني لعبي كرة 
الريا�شيون  يحتاجها  ال��ت��ي  بالطاقة  اجل�شم  ت���زود  اإن��ه��ا 
بني  ك��ب��رياً  واإق��ب��اًل  املتة �شعبية كبرية  امل��ح��رتف��ون. جت��د 
لعبي كرة القدم حول العامل. من بني ه��وؤلء الاعبني 
يع�شقان  ال��ل��ذي��ن  اأيل،  ودي��ل��ي  داي���ر،  اإي��ري��ك  الإنكليزيني 
املتة،  ي�شربان  عدة  منا�شبات  يف  �شوهدا  حيث  حت�شريها، 
الاعبني  اأب��رز  اأم��ا  ال��ب��اراغ��واي.  املع�شوقة يف  النبتة  تلك 
اأف�شل  ونيمار،  مي�شي  ليونيل  فهما  املتة،  يع�شقون  ممن 
لعبي كرة القدم يف العامل، اإذ عرفا بع�شقهما لهذا امل�شروب 
اأي�شاً.  املتة هي �شجريات برية دائمة اخل�شرة تنمو يف دول 
اأمريكا اجلنوبية، ت�شتخدم الأوراق والأغ�شان منها فقط، 
املنبهات  فئة  م��ن  �شاخن  م�شروب  ل�شنع  وتقطع  جتفف 
كال�شاي، لكن بطريقة خمتلفة قليًا. حتتوي على كمية 
اأكرب من الكافيني مقارنة بكاأ�ص ال�شاي املتو�شط، وهذا ما 
الذين  املحرتفني،  القدم  كرة  لعبي  بني  �شائعة  يجعلها 

ي���ح���ت���اج���ون 
طاقة  اإىل 
اأك�����������������������رب. 
ب�����ح�����������ش�����ب 
ن�شره  م�����ا 
م������������وق������������ع 

�����ش����ح����ي����ف����ة 
)الغارديان( 

الربيطاين.
�شاي  وي���ح�������ش���ر 

القليل  ب��و���ش��ع  امل��ت��ة 
من نبتة املتة املجففة يف 

"جوزة"  كاأ�ص خا�ص، ي�شمى 
امل����اء  اإل����ي����ه  وي�������ش���اف   ، "قرع"  اأو 

)ما�شة(  با�شتخدام  ي�شرب  ث��م  ال�شاخن، 
تعرف  ال��ك��وب،  يف  لل�شاي  كم�شفاة  اأي�شاً  تعمل 

با�شم "بومبيا" يف اأمريكا اجلنوبية.
الأخ�شر،  ال�شاي  بني  ما  مكان  يف  باأنها  النكهة  وتو�شف 
كتخفيف  متعددة،  فوائد  على  وحتتوي  الأ���ش��ود.  وال�شاي 
وت�شهيل  الريا�شيني،  ل��دى  الع�شات  وتقوية  ال�����ش��داع، 
املتة  وتعترب  ال���وزن.  خ�شارة  يف  وت�شاعد  اله�شم،  عملية 
بلدان  يف  انت�شرت  كما  الأرج��ن��ت��ني،  يف  الوطني  امل�����ش��روب 

عربية مثل �شوريا، ولبنان.
وبف�شل املدرب ماوري�شيو بوت�شيتينو اأ�شبح جنوم توتنهام 
من حمبي املتة .اإذ قال اإريك داير: "ي�شم الفريق بع�ص 
ب�����ش��رب��ه��ا معهم". يف ح��ني قال  ب����داأت  ل���ذا  الإرج��ن��ت��ي��ني، 
الاعب داين روز باأنه يحب ق�شاء اأوقات الظهرية بلعب 
اأو  الأونو و�شرب املتة، والرثرة مع اإريك داير ملدة �شاعة 
يف  كبرية  �شعبية  للمتة  ت�شبح  اأن  املتوقع  وم��ن  �شاعتني. 
بريطانيا بعد اإقبال لعبي كرة القدم يف الفريق الإنكليزي 

ب�شربها. بح�شب ما ن�شره موقع "مريور".

قرية م�صرية حتقق �صهرة 
اأوروبية ب�صبب الطماطم

البغدادي مبحافظة  حظيت قرية 
ب�شهرة  م�����ش��ر،  ج��ن��وب��ي  الأق�����ش��ر 
اأوروبا،  العديد من دول  وا�شعة يف 
املجففة  الطماطم  بف�شل  وذل���ك 
التي تنتجها وت�شدرها اإىل القارة 

العجوز.
وجتفيفها  الطماطم  زراع��ة  وتعد 
هي الن�شاط الأغلب لقاطني هذه 
 40 امل����راأة ن�شبة  ال��ق��ري��ة، ومت��ث��ل 
باملئة من قوة العمل يف هذا املجال، 
ال��ذي ي�شهم يف تلبية الطلب على 
املنتجات الزراعية املجففة �شم�شيا 
ب��اأوروب��ا. كما يدعم حتقيق الأمن 
الغذائي وحت�شني دخول املزارعني 
مما  ب��امل��ئ��ة،   30 بن�شبة  ب��ال��ق��ري��ة 
امل�شرية،  ال�شادرات  يرفع ح�شيلة 

ودعم الأ�شر يف �شعيد م�شر .
م�شروع  امل�شرية  احلكومة  وت��ويل 
ق���ري���ة  ال����ط����م����اط����م يف  جت���ف���ي���ف 
البغدادية بالأق�شر، اأهمية خا�شة، 
الزراعة  وزارة  ت��ن��ف��ي��ذه  وت���ت���ويل 
بال�شراكة  الأرا����ش���ي،  وا�شت�شاح 

برنامج الأغذية العاملي.
واأك������دت وزي�����رة ال���ت���ع���اون ال����دويل 
امل�شرية، رانيا امل�شاط اأن "م�شروع 
جتفيف الطماطم بقرية البغدادي 
مبحافظة الأق�شر يدعم التمكني 
القت�شادي للمراأة يف �شعيد م�شر 
وامل�شاواة بني اجلن�شني، كما يحفز 
ف�شا  امل�شتدامة،  املجتمعات  خلق 
ع��ن ت��وف��ري ف��ر���ص ال��ع��م��ل وزي���ادة 
ال�شادرات، مما ينعك�ص اإيجابا على 
حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة". 
واأ�شافت امل�شاط خال زيارة قامت 
امل�شروع  اأن  الأق�شر،  ملحافظة  بها 
متعددة  ال�����ش��راك��ات  ق��وة  "يعك�ص 
الأطراف الهادفة لتحقيق التنمية 
منوذجا  يعترب  ح��ي��ث  امل�����ش��ت��دام��ة، 
برنامج  م���ع  ال��ن��اج��ح��ة  ل��ل�����ش��راك��ة 
الأغ���ذي���ة ال��ع��امل��ي، ك��م��ا اأن����ه مينح 
فر�ص للن�شاء لي�ص فقط لتح�شني 
لعائاتهن  ول����ك����ن  اأح�����وال�����ه�����ن، 

وجمتمعاتهن".

وفاة الفنان اجلزائري بناين بك�رونا
"�شيخ  اجل�����زائ�����ري  ال���ف���ن���ان  ت�����ويف 
عن  بناين  حمدي  املالوف"  اأغنية 
اإ�شابته  بعد  ع��ام��ا   77 ن��اه��ز  عمر 
بح�شب  امل�شتجد،  كورونا  بفريو�ص 

ما نقلت و�شائل اإعام عن عائلته.
 1943 ب��ن��اين �شنة  وول���د ح��م��دي 
باملو�شيقى  ُع�����رف�����ت  ع����ائ����ل����ة  يف 
الأن��دل�����ش��ي��ة وط��اب��ع��ه��ا امل���ع���روف يف 
ب�"املالوف"،  اجل����زائ����ري  ال�����ش��رق 
حيث تعلم العزف على الكمان منذ 
البي�شاء  باآلته  ا�شتهر  حتى  �شغره 
وخاله  الأبي�ص".  ب�"املاك  فُلقب 
املو�شيقيني  كبار  اأح��د  هو  ومعلمه 
ال���ك���رد، لكنه  يف اجل���زائ���ر، حم��م��د 
الآتي  ال��ن��وع  ه��ذا  اأب���دع يف ع�شرنة 
املغرب  منطقة  نحو  الأندل�ص  من 

بهذه امل�صروبات ميكنك ا�صتقبال 
ي�مك بن�صاط وحي�ية!

الأف�شل  امل�شروب  ح��ول  الأ�شخا�ش  من  كثري  يت�شاءل 
بعيدًا  وحيوية  بن�شاط  اليوم  لبدء  ال�شباح،  يف  �شحيًا 
هي  فما  ال�شحية.  الأ���ش��رار  اأو  اله�شمية  امل�شاكل  عن 
خرباء  ين�شح  التي  ال�شتيقاظ  عند  املثالية  امل�شروبات 

التغذية بتناولها؟
الآن وبعد اأن انت�شرت على رغبتك يف العودة اإىل النوم 

جمددًا بعد اإغالق املنبه، �شيكون التحدي الآخر يدور 
تكون  قد  اإذ  �شت�شربه.  ال��ذي  امل�شروب  حول 

بع�ش امل�شروبات التي تبدو �شهية املذاق يف 
الواقع م�شرة بال�شحة. لهذا ال�شبب اإليك 
اخلرباء  بها  ين�شح  التي  امل�شروبات  بع�ش 

يف �شاعات ال�شتيقاظ الأوىل:
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�ش�ؤون حملية
خالل اجتماع عن بعد 

الزراعة وال�صالمة الغذائية ت�صتعر�ض خ�ارزمية الذكاء اال�صطناعي مع وزارة الزراعة ال�صع�دية 

جمل�ض �صاحية اخلالدية  يناق�ض مع هيئة الطرق وامل�ا�صالت بال�صارقة عددا 
من املالحظات املت�صلة بطرق ال�صاحية  

املركز الرتب�ي للغة العربية لدول اخلليج بال�صارقة ي�صارك عن ُبعد يف االجتماع اال�صتثنائي ملكتب الرتبية العربي لدول اخلليج واأجهزته وي�صتعر�ض اإجنازاته

خالل امللتقى الطالبي بالتعاون مع كلية فاطمة للعلوم ال�شحية

م�صت�صفيات الظفرة ت�صتعر�ض التخ�ص�صات ال�صحية وفر�ض الت�ظيف املتاحة 

•• اأبوظبي - الفجر

الغذائية  وال�شامة  ل��ل��زراع��ة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  ع��ق��دت 
اجتماعاً -عن بعد- بتقنية الت�شال املرئي مع وزارة 
ال�شعودية،  العربية  اململكة  يف  والزراعة  واملياه  البيئة 
وذلك بهدف الطاع على جتربة الهيئة وم�شروعاتها 
يف جمال علوم البيانات والذكاء ال�شطناعي ودورها 
يف تعزيز منظومة الأمن احليوي والغذائي، وحتقيق 

ال�شتدامة الزراعية يف اإمارة اأبوظبي.
وميثل هذا الجتماع حلقة �شمن �شراكة ممتدة بني 
ووزارة   الغذائية  وال�شامة  ل��ل��زراع��ة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة 
تبادل  على  تقوم  ال�شعودية،  وال��زراع��ة  وامل��ي��اه  البيئة 
املت�شلة  امل��ج��الت  خمتلف  يف  املعرفة  ونقل  اخل���ربات 

بالزراعة والأمن الغذائي واحليوي.
بالر�شا�ص  را���ش��د  �شعادة  رح��ب  الج��ت��م��اع  ب��داي��ة  ويف 
املن�شوري – املدير التنفيذي لقطاع الروة احليوانية 
الغذائية،  وال�����ش��ام��ة  ل���ل���زراع���ة  اأب���وظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة  يف 
تربط  التي  الأخ��وة  عاقات  عمق  موؤكداً  بامل�شاركني، 
البلدين، واأهمية تعزيز ال�شراكة عرب تبادل اخلربات 
التنمية  لتحقيق  الناجحة  التجارب  من  وال�شتفادة 

الزراعية امل�شتدامة.
اخلربات  ت��ب��ادل  على  الهيئة  حر�ص  املن�شوري  واأك���د 
والوزارات  والعلمية  البحثية  املوؤ�ش�شات  خمتلف  مع 
امل��م��اث��ل��ة يف ال�����دول ال�����ش��ق��ي��ق��ة وال�����ش��دي��ق��ة م���ن اأجل 
تطوير اأنظمة الزراعة واإنتاج الغذاء ، وتنمية الروة 
اإىل اأهمية تبادل اخلربات وتعزيز  احليوانية، م�شرياً 
البلدين يف جم���الت تطبيق  م��ن جت���ارب  ال���ش��ت��ف��ادة 

رفع  ب�شكل كبري يف  ت�شهم  والتي  ال�شطناعي  الذكاء 
كفاءة اخلدمات املقدمة يف جمال الزراعة وال�شامة 

الغذائية.
 – ال�شام�شي  علي  عائ�شة  ا�شتعر�شت  جانبها  وم��ن 
اأبوظبي  هيئة  يف  والتحليل  الإح�����ش��اء  اإدارة  م��دي��ر 
ل���ل���زراع���ة وال�������ش���ام���ة ال���غ���ذائ���ي���ة جت���رب���ة ال��ه��ي��ئ��ة يف 
والذكاء  البيانات  علوم  تقنيات  وتوظيف  تبني  جمال 
والتي  الهيئة  ع��م��ل  جم���الت  لتطوير  ال���ش��ط��ن��اع��ي 
ت�شمل ال�شتدامة الزراعية والأمن الغذائي واحليوي 

وال�شامة الغذائية.
وت��ن��اول��ت جت��رب��ة ال��ه��ي��ئ��ة يف الع��ت��م��اد ع��ل��ى  الذكاء 

من  احل��ي��وي  الأم����ن  منظومة  لتعزيز  ال���ش��ط��ن��اع��ي 
وتهدد  املوا�شي  ت�شيب  التي  الأوب��ئ��ة  مكافحة  خ��ال 
على   ب�شكل خا�ص  الرتكيز  احل��ي��وان، حيث مت  �شحة 
جت��رب��ة ال��ه��ي��ئ��ة يف ت��ط��وي��ر خ���وارزم���ي���ة ذك��ي��ة تهدف 
املجرتات  "طاعون  مر�ص  وا�شتئ�شال  ال�شيطرة  اإىل 
خال  من  وامل��اع��ز  ال�شاأن  مناعة  ال�شغرية" وتعزيز 

التح�شني. 
تطوير  لآل��ي��ة  تف�شيًا  ���ش��رح��اً  ال�����ش��ام�����ش��ي  وق��دم��ت 
���ش��د مر�ص  التح�شني  ب��ي��ان��ات  ورب���ط  اخل���وارزم���ي���ة، 
ب��ي��ان��ات املنظومة  ال�����ش��غ��رية م���ع  امل���ج���رتات  ط���اع���ون 
ال��رق��م��ي��ة لتعريف وت�����ش��ج��ي��ل  ال����روة احل��ي��وان��ي��ة يف 

درجة  لتحديد  كقاعدة  وا�شتخدامها  اأبوظبي،  اإم��ارة 
اخل���ط���ورة ال��ت��ي ق��د ت��ت��ع��ر���ص ل��ه��ا احل���ي���وان���ات، حيث 
التخطيط  حلمات  �شاهمت اخلوارزمية يف حت�شني 
 ، ال�شغرية  امل��ج��رتات  طاعون  مر�ص  �شد  التح�شني 
رفع  م��ن خ��ال  وال��وق��ت  التكلفة  وب��ال��ت��ايل تخفي�ص 

كفاءة احلمات وال�شتخدام الأمثل للموارد. 
الت�شخي�ص  خ��وارزم��ي��ة  على  ال�شوء  ت�شليط  مت  كما 
الذكي لاأمرا�ص احليوانية والتي تعمل عليها الهيئة 
حاليا، بحيث ي�شبح الت�شخي�ص لاأمرا�ص البيطرية 
ال�شائعة افرتا�شياً من خال القراءة املبا�شرة لبيانات 

املختربات وت�شخي�شها.
وال�شامة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة  اأن  بالذكر  اجلدير 
اأول خ��وارزم��ي��ة ذك��ي��ة هي  ك��ان��ت ق��د ط���ورت  الغذائية 
الأو�شط،  ال�����ش��رق  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ن��وع��ه��ا  م��ن  الأوىل 
وط��ب��ق��ت��ه��ا ل���ش��ت��ئ�����ش��ال م���ر����ص ط����اع����ون امل���ج���رتات 
ال�شغرية الذي ي�شيب ال�شاأن واملاعز  لتعزيز مناعة 
ال�����روة احل��ي��وان��ي��ة وت��ن��م��ي��ت��ه��ا، ح��ي��ث ح��ق��ق��ت نتائج 
مذهلة، منها خف�ص نفوق احليوانات املتاأثرة مبر�ص 
الأطباء  اإنتاجية  وزي��ادة  ال�شغرية،  املجرتات  طاعون 
اأكرب  زي��ارة  من  التح�شني  ف��رق  ومتكني  البيطريني 
املا�شية  روؤو���ص  زي��ادة  العزب وبالتايل  عدد ممكن من 

املح�شنة.
البيئة  وزارة  من  امل�شاركون  اأثنى  الجتماع  ختام  ويف 
وامل��ي��اه وال���زراع���ة ال�����ش��ع��ودي��ة ع��ل��ى جت��رب��ة الهيئة يف 
جمال الذكاء ال�شطناعي، موؤكدين اأن الطاع على 
ال��وزارة لتنمية   �شاأنه خدمة توجه  التجارب من  هذه 

القطاع الزراعي يف اململكة. 

•• ال�شارقة  -الفجر:

مع  اج��ت��م��اع  خ��ال  اخل��ال��دي��ة  �شاحية  جمل�ص  ناق�ص 
وفد من هيئة الطرق واملوا�شات بال�شارقة عددا من 

املاحظات املت�شلة بطرق ال�شاحية .
ج��اء ذل��ك خ��ال الج��ت��م��اع ال���ذي عقد مبقر جمل�ص 
ال�شواحي  ���ش��وؤون  ل��دائ��رة  ال��ت��اب��ع  اخل��ال��دي��ة  �شاحية 
والقرى يف مدينة ال�شارقة برئا�شة �شعادة خلفان �شعيد 
املري رئي�ص جمل�ص �شاحية اخلالدية وح�شور حممد 
را�شد بن جر�ص نائب رئي�ص جمل�ص �شاحية اخلالدية 
ح�شور  بجانب  ال�شويدي  غامن  مطر  املجل�ص  وع�شو 
ع���م���ران حم��م��د احل���م���ادي م�����ش��وؤول جم��ل�����ص �شاحية 

اخلالدية .
املهند�ص  وامل��و���ش��ات  ال��ط��رق  هيئة  م��ن  ح�شر  فيما 
عبداهلل احمد اآل علي نائب مدير اإدارة �شيانة الطرق 
واملهند�ص �شيد جمعة مهند�ص اإ�شراف طرق واملهند�ص 

اأحمد مربوك مهند�ص اإ�شراف طرق.
املري  �شعيد  �شعادة خلفان  اأ�شاد  الجتماع  ويف م�شتهل 
رئي�ص جمل�ص �شاحية اخلالدية بجهود هيئة الطرق 
واملوا�شات وما تقدمه من خدمات يف اإمارة ال�شارقة 
املناطق  كافة  يف  الطرق  برتقية  املتوا�شل  واهتمامها 
واأثنى على التعاون الدائم بني املجل�ص والهيئة وتاقي 

اجلهود امل�شرتكة خلدمة اأهايل ال�شاحية .
املاحظات  ع���دد  اإىل  الج��ت��م��اع  امل����ري خ���ال  واأ����ش���ار 

وحر�ص  اخلالدية  �شاحية  اأه���ايل  �شكان  م��ن  ال���واردة 
والتزاما  ال�����ش��دد  ه��ذا  يف  اخل��ال��دي��ة  �شاحية  جمل�ص 
اإىل  واملجتمع  احلكومة  بني  و�شل  كهمزة  ب��دوره  منه 
املتابعة الدائمة من قبل املجل�ص على  طرحها يف ظل 

تلك املو�شوعات
�شارع  املاحظات يف   ا�شتعرا�ص عدد من  اإىل  وتطرق 
ال������دوران وكذلك  خم����ارج  ب�����ش��اأن  ال�����ش��اح��ي��ة  يف   75
بها  وم��ا  امل��وازي  ال�شارع  اإىل  ال�شارع لانتقال  خم��ارج 
ال�شارع   وم�شتخدمو  الأه��ايل  يواجهها  اإ�شكاليات  من 
امليناء يف  �شارع  اأي�شا على مناق�شة  ع��اوة  دائ��م  ب�شكل 

ال�شاحية .
وجرى خال الجتماع ا�شتعرا�ص ال�شور التو�شيحية 

الهيئة  وف��د  مع  ومناق�شتها  املاحظات  لكافة  املبينة 
كما مت معاينة الطرق على اأر�ص الواقع .

واأكد وفد هيئة الطرق واملوا�شات على تفهمه لكافة 
املاحظات التي نقلها جمل�ص �شاحية اخلالدية و�شيتم 
العمل على ار�شال جلنة لدرا�شة تلك املاحظات وعمل 
امل�شكات  ال�������دوران حل���ل  ل��ل�����ش��ارع وخم������ارج  درا����ش���ة 

واملاحظات التي مت �شرحها .
وبعد ال��ن��زول على اأر����ص ال��واق��ع واط���اع ال��وف��د على 
امل��اح��ظ��ات وم��ع��اي��ن��ة ال�����ش��ارع ت��وج��ه رئ��ي�����ص املجل�ص 
بال�شكر والمتنان لوفد هيئة الطرق واملوا�شات على 
كافة  اأخ��ذ  يف  وتعاونهم  ا�شتماعهم  وح�شن  ح�شورهم 

املاحظات بعني العتبار

•• ال�شارقة -الفجر

عن  اخلليج  ل���دول  العربية  للغة  ال��رتب��وي  امل��رك��ز  ���ش��ارك 
لدول  العربي  الرتبية  ملكتب  ال�شتثنائي  الجتماع  يف  ُبعد 
اخلليج واأجهزته والذي عقد برئا�شة معايل الدكتور علي 
عبداخلالق القرين املدير العام ملكتب الرتبية العربي لدول 
التابعة للمكتب  اخلليج. و�شارك يف الجتماع مراء املراكز 
برامج  العمل يف  �شري  متابعة  الجتماع  وت��ن��اول  ال��دول  يف 
الدورة احلالية للمكتب ولأجهزته التابعة له، وا�شتعرا�ص 
امل��ك��ت��ب واأج��ه��زت��ه وك��اف��ة الإج������راءات والتجهيزات  ج��ه��ود 
وم�شاريعها خال  ب��راجم��ه��ا  لإجن���از  وال��ب��دائ��ل  واحل��ل��ول 

كورونا  ج��راء فريو�ص  العامل  التي جتتاح  احلالية  الأزم��ة 
والأن�شطة  الإج�����راءات  الج��ت��م��اع  وت��ن��اول   .)19 )ك��وف��ي��د 
احلالية  ل��ل��دورة  وامل�شاريع  ال��ربام��ج  يف  تنفيذها  مت  التي 
خطط  ع��ر���ص  ذل��ك  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  2019-2020م، 
دي�شمرب  �شبتمرب حتى  الفرتة من  واأجهزته خال  املكتب 
�شعادة  وا�شتعر�ص  احلالية.  ال��دورة  نهاية  وهو  2020م 
الرتبوي  امل��رك��ز  م��دي��ر  احل��م��ادي  �شالح  عي�شى  ال��دك��ت��ور 
املركز  جهود  الجتماع  خ��ال  اخلليج  ل��دول  العربية  للغة 
اإجن��ازه من الربامج وامل�شاريع  ال��دورة احلالية وم��ا مت  يف 
والأن�شطة منذ بداية الدورة حتى الآن، وكذلك الإجراءات 
ال��ت��ي ات��خ��ذه��ا امل���رك���ز مل��واج��ه��ة اجل��ائ��ح��ة احل��ال��ي��ة جراء 

ال��ربام��ج طبًقا  تنفيذ  19( يف  )ك��وف��ي��د  ك��ورون��ا  ف��ريو���ص 
احللول  احل��م��ادي  وا�شتعر�ص   . لها  التنفيذية  للخطط 
والبدائل، بالإ�شافة اإىل الربامج التي مت تنفيذها عن ُبعد 
�شواء اخلا�شة بالدرا�شات والبحوث اأو الربامج التدريبية، 
واأكد احلمادي اأن هذه الفرتة من اجلائحة قد فتحت اآفاق 
اأمام طبيعة وطريقة العمل يف مثل هذه الأزمات،  جديدة 
واأن هذه الأزمة قد خلقت نوًعا من الإبداع يف اأ�شلوب واآلية 
العمل، والتي حقق فيها املركز املزيد من الإجنازات يف ظل 
الظروف احلالية، من خال زيادة الربامج والأن�شطة غري 
اإجنازات  اإىل  وت��ط��رق  ال��ف��رتة.  تلك  يف  وتنفذها  املعتمدة 
امل��رك��ز م��ن ح��ي��ث ب��ل��غ ع���دد ال���ربام���ج ال��ت��دري��ب��ي��ة ال��ت��ي مت 

تنفيذها من مار�ص حتى اأغ�شط�ص )18( برناجًما تدريبًيا 
العربية  اللغة  جم��ال  يف  الخت�شا�ص  ذوي  ت�شتهدف  وق��د 
اخلليج،  ل��دول  العربي  الرتبية  مبكتب  الأع�شاء  ب��ال��دول 
الخت�شا�ص  ذوي  بح�شور  تدريًبا  يوًما  وا�شتغرقت )54( 
 )2385( امل�شتفيدين  ع���دد  وب��ل��غ  الأع�����ش��اء  ال����دول  م��ن 
ا�شرتاتيجيات  التدريبية:  ال��ربام��ج  تلك  وم��ن  م�شتفيد، 
تدري�ص اللغة العربية لل�شفوف )1-6(، و)7-12( والتي 
التدريبي  ال��ربن��ام��ج  اأم���ا  ت��دري��ب��ي��ة،  دورات   )6( ت�شمنت 
لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها فقد ت�شمن )10( 
دورات تدريبية، بالإ�شافة اإىل الربنامج التدريبي ل�شيا�شات 

التقومي اللغوي لل�شفوف من )1 – 6(.

•• منطقة الظفرة – لطيفة جابر

الظفرة  م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  ن���ظ���م���ت 
التابعة ل�شركة اأبوظبي للخدمات 
ال�������ش���ح���ي���ة »�����ش����ح����ة«،امل����ل����ت����ق����ى 
الطابي الأول بالتعاون مع كلية 
ف��اط��م��ة ل��ل��ع��ل��وم ال�����ش��ح��ي��ة وذلك 
التخ�ش�شات  على  التعرف  بهدف 
للعلوم  فاطمة  كلية  يف  ال�شحية 
التوظيف  وف�����ر������ص  ال�������ش���ح���ي���ة 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة امل����ت����اح����ة ل���ه���م فى 

م�شت�شفيات الظفرة .
ح�����ش��ر امل��ل��ت��ق��ى ال������ذى اأق����ي����م يف 
مبدينة  التعليمى  بينونة  جممع 
النيادى  ح��ام��د  ال���دك���ت���ور  زاي�����د، 
مدير الت�شال احلكومى فى كلية 
و�شيف  ال�شحية،  للعلوم  فاطمة 
التنفيذى  امل����دي����ر  امل������رر  ب��خ��ي��ت 
م�شت�شفيات  فى  الب�شرية  للموارد 
خريجات  م����ن  وع�������دد  ال���ظ���ف���رة 

الثانوية العامة فى املنطقة.
النيادى  ح���ام���د  ال���دك���ت���ور  وق�����ال 
ال�شحية  للعلوم  فاطمة  كلية  ان 
جنحت يف تبني روؤية ا�شرتاتيجية 
ك������وادر وطنية  لإع�������داد  م��ت��م��ي��زة 
والكفاءات  املهارات  لديها  موؤهلة 
ال��ت��ي مت��ك��ن��ه��ا م���ن ���ش��غ��ل وظائف 

تخ�ش�شية مهمة يف القطاع الطبي 
وامل�شاهمة  ب���ال���دول���ة،  وال�����ش��ح��ي 
العمل  ���ش��وق  احتياجات  تلبية  يف 
بكوادر مواطنة يف 10 تخ�ش�شات 

�شحية حيوية خمتلفة. 
اأن خريجات  اإىل  ال��ن��ي��ادى  واأ���ش��ار 
قدراتهن  اأث���ب���ن  ف��اط��م��ة  ك��ل��ي��ة 
ال��وظ��ي��ف��ي��ة، واأُ���ش��ي��د ب��ه��ن يف عدد 
من املوؤ�ش�شات الطبية التي عملن 
بها، والتي تعترب تاأكيداً للم�شتوى 
اأحرزته  ال���ذي  وال��ع��م��ل��ي  العلمي 
ف���اط���م���ة، وعلى  ك��ل��ي��ة  خ���ري���ج���ات 
اإمكانية الكلية يف رفد امل�شت�شفيات 
ب���ك���وادر م��ت��خ�����ش�����ش��ة ق�����ادرة على 
العمل والعطاء يف بكفاءة مناف�شة 

ووطنية عالية.  وقال النيادي اإنه 
تغريت   19 ب��ع��د ج��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د 
لتخ�ش�شات  املناخ  وتهياأ  الظروف 
و�شيتم  الدولة  حتتاجها  خمتلفة 
ال���رتك���ي���ز ع���ل���ى ب��ع�����ص امل���ج���الت 
واأه��م��ه��ا ال��ق��ط��اع ال�����ش��ح��ى الذى 

اأ�شبح له اأولوية كبرية 
واأو�شح �شيف املرر احلر�ص الذي 
وم�شت�شفيات  �شحة  �شركة  توليه 
املنا�شبة  البيئة  لتوفري  ال��ظ��ف��رة 
للطلبة  واجل������اذب������ة  وامل����ح����ف����زة 
امل���ج���ال  ل���ل���ع���م���ل يف  امل�����واط�����ن�����ني، 
�شحة  م�شت�شفيات  لرفد  الطبي 
من  ب��امل��زي��د  ال�شحية  وم��راك��زه��ا 
للعمل  املواطنة  الطبية  الكفاءات 

فى املجال ال�شحى الذى يعد من 
املهن الإن�شانية النبيلة.

امللتقى  خ��ال   ، امل���رر  وا�شتعر�ص 
الطبية  ال���ت���خ�������ش�������ش���ات  اأه���������م 
املطلوبة وفر�ص التوظيف املتاحة 
م�شت�شفيات  فى  الكلية  خلريجى 
الظفرة. وقال اإن القطاع ال�شحي 
اأه���م ال��ق��ط��اع��ات ف��ى الدولة  م��ن 
ح��ي��ث ت���وىل ل��ه احل��ك��وم��ة اهمية 
ك��ب��رية ، ول���ه دور ك��ب��ري ج���دا فى 
خ���دم���ة ال���وط���ن وم����ن وال���واج���ب 
والتوعية  ال���دع���م  ت��ق��دمي  ع��ل��ي��ن��ا 
القطاع.  ه����ذا  ب��اه��م��ي��ة  لب��ن��ائ��ن��ا 
التوطني  ن�شبة  اأن  امل���رر  وو���ش��ح 
اإىل  ال�شحى حت��ت��اج  ال��ق��ط��اع  ف��ى 

اأن  امل�شجعة  العوامل  تعزيز، ومن 
فر�ص التعيني بعد التخرج تكون 
الطبية  ال��ت��خ�����ش�����ش��ات  يف  ع��ال��ي��ة 
الأخ���رى،  بالتخ�ش�شات  م��ق��ارن��ة 
اأن الفر�ص املتاحة هي  اإىل  واأ�شار 
الطبيعى  ال��ع��اج  تخ�ش�شات  يف 
والتمري�ص  وال��ق��ب��ال��ة  والأ���ش��ع��ة 

وال�شيدلة واملختربات. 
،�شابط  احل���م���ادى  رمي  وق���دم���ت 
ع���ر����ش���اً   ، ط������اب  خ����دم����ة  اأول 
مف�شًا حول كلية فاطمة للعلوم 
التخ�ش�شات  واأه�������م  ال�����ش��ح��ي��ة 
ت��ق��دم��ه��ا اجلامعة  ال��ت��ى  ال��ط��ب��ي��ة 
اأبوظبى  الأرب��ع��ة يف  ف��روع��ه��ا  ف��ى 
والعني والظفرة وعجمان، بهدف 

املواطنني  الطلبة  وتاأهيل  اإع���داد 
والطبية  ال��ط��ب��ي��ة  امل����ج����الت  يف 
امل���������ش����ان����دة، لإع���������داد ج���ي���ل ق����ادر 
امل�����ش��وؤول��ي��ة وتوفري  ع��ل��ى حت��م��ل 
بالعنا�شر  الطبية  التخ�ش�شات 
مفهوم  وتعزيز  املواكبة،  املواطنة 
والوقائية  ال�����ش��ح��ي��ة  ال���رع���اي���ة 
مب���ا ي��ت��ن��ا���ش��ب م���ع م��ع��اي��ري دائ���رة 
مميزات  م�����ش��ت��ع��ر���ش��ة  ال�����ش��ح��ة، 

و�شروط اللتحاق يف الكلية.
���ش��ع��ادة مبارك  وب���دوره���ا ق��دم��ت 
ق���ان���ون���ى  " مم�����ر������ص  ال�����ك�����رب�����ى 
�شرحاً   " ال��ظ��ف��رة  مب�شت�شفيات 
فى  امل�شاركات  للطالبات  مف�شًا 
فى  العملية  جتربتها  عن  امللتقى 
ه��ذا امل��ج��ال وت��درج��ه��ا للعمل فى 
وم�شاركتها  الق�������ش���ام  م���ن  ع����دد 
ال��ت�����ش��دى جلائحة  ف���ى  ال��ف��اع��ل��ة 
اخلطوط  ف���ى  وع��م��ل��ه��ا  ك����ورون����ا 
وق����ال����ت   . الم�����ام�����ي�����ة  ال������دف������اع 
املوظفة  امل���زروع���ى  ���ش��ع��ي��د  ه���دى 
باملختربات الطبية فى م�شت�شفيات 
ماتع  التخ�ش�ص  هذا  ،ان  الظفرة 
ودرا�����ش����ت����ه ���ش��ائ��ق��ة مل��ح��ب��ي امل�����واد 
مف�شًا  �شرحاً  وق��دم��ت  العلمية 
ع��ن طبيعة ال��درا���ش��ة وال��ع��م��ل يف 

هذا املجال الطبي .

مبنا�شبة اليوم العاملي للقلب، وبعد اإنقاذه من املوت لأكرث من 
مرة يف  كليفالند كلينك اأبوظبي اإثر اإ�شابته بنوبة قلبية
عادل ين�صح باتباع نظام غذائي �صحي 

وممار�صة الريا�صة للحفاظ على �صحة القلب 
•• اأبوظبي-الفجر

 كان عادل حممود �شوقي، 59 عاماً، يف حالة يقظة ووعي واإدراك عندما 
اأحد  اأبوظبي"،  كلينك  "كليفاند  م�شت�شفى  يف  الطوارئ  ق�شم  اإىل  و�شل 
الأطباء  واكت�شف  ال�شدر،  اأمل  ب�شبب  ال�شحية،  للرعاية  مبادلة  مرافق 

اإ�شابته بنوبة قلبية. 
ووجه عادل اأ�شابع التهام يف �شوء �شحة قلبه اإىل اإهمال ممار�شة الريا�شة 
والتدخني املفرط. فالتدخني يزيد خطر الإ�شابة باأمرا�ص القلب والأوعية 
الدموية، وهو ال�شبب الرئي�ص حلالت الوفيات التي ميكن جتنبها. لكنه 
حول  الوعي  ن�شر  اإىل  والتحول  حياته  يف  مهم  منعطف  اتخاذ  الآن  ق��رر 
بالن�شبة لزوجتي،  "كانت جتربة �شعبة كثرياً  اأهمية �شحة القلب، وقال: 
ما  خ��ال  اأف�شل  ب�شحة  للتمتع  التدخني  عن  �شاأقلع  اأنني  وعدتها  وق��د 
تبقى من حياتنا. واأمتنى اأن ي�شتفيد اجلميع من جتربتي ويحر�شوا على 
اإجراء الفحو�شات الدورية. على كل فرد الهتمام ب�شحة القلب من خال 
اللياقة  على  للحفاظ  ال�شحي  الغذائي  النظام  واتباع  الريا�شة  ممار�شة 

وال�شحة". 
الطوارئ  ق�شم  ي�شتقبلها  التي  ال�شائعة  القلبية من احلالت  النوبات  تعد 
متعدد  طبي  ف��ري��ق  وي��ت��وىل  اأبوظبي"،  كلينك  "كليفاند  م�شت�شفى  يف 
لها يف  ال��ازم��ة  الإج���راءات  وات��خ��اذ  التخ�ش�شات الهتمام بهذه احل��الت 
اأقل من 60 دقيقة من و�شول املري�ص، لكن يف حالة عادل اتخذت الأمور 

م�شاراً خمتلفاً عندما حتولت احلالة اإىل �شكتة قلبية.
وح��ول هذه احلالة، قال د. جاك قرب�شي، رئي�ص معهد طب الطوارئ يف 
م�شت�شفى "كليفاند كلينك اأبوظبي": "بني فح�ص التخطيط الكهربائي 
اإىل  ال��ط��ري��ق  ���ش��ي��ارة الإ���ش��ع��اف وه��و يف  اأُج����ري للمري�ص يف  ال���ذي  للقلب 
لتجهيز  التدابري  كل  اتخذنا  عليه،  وبناء  قلبية.  بنوبة  اإ�شابته  امل�شت�شفى 
ال��ف��ري��ق ال��ط��ب��ي م��ن اأج���ل ف��ت��ح الن�����ش��داد واإع�����ادة ت��دف��ق ال���دم اإىل حالته 
اإىل ق�شم الطوارئ، توقف  الطبيعية. لكن بعد فرتة ق�شرية من و�شوله 
فوراً  بداأنا  ج��داً.  خطرية  حالة  يف  املري�ص  وب��ات  فجاأة،  والتنف�ص  النب�ص 
الأدوية  العادية واملتقدمة، وا�شتخدمنا  الرئوي  القلبي  الإنعا�ص  اإج��راءات 

وال�شغط على ال�شدر وال�شدمات الكهربائية لأكر من مرة". 
واأ�شاف د. قرب�شي: "كانت حالة عادل غري طبيعية، فكلما اأنع�شنا القلب 
جديد.  من  للتوقف  قلبه  ويعود  النب�ص  يفقد  املري�ص  ك��ان  بال�شدمات، 
تكررت احلالة اأكر من مرة، وتطلب الأمر ا�شتخدام ال�شدمات الكهربائية 
من  احلياة  اإىل  املري�ص  ب��اإع��ادة  وجنحنا  ن�شت�شلم،  مل  لكننا  م��رات.  لت�شع 
النوبة  بعد ذلك عاجه من  وتابعنا  امل��وت،  اأن كان على حافة  بعد  جديد 

القلبية". 
بعد النجاح يف حتقيق ال�شتقرار بحالة املري�ص واإدخال اأنبوب التنف�ص اإىل 
حلقه، ُنقل املري�ص اإىل خمترب الق�شطرة حيث و�شع الأطباء الدعامة يف 
مل�شاعدة  الأبهر  ال�شريان  يف  بالون  م�شخة  اأدخلوا  كما  امل�شدود،  ال�شريان 

قلبه ال�شعيف على �شخ الدم. 
وُنقل املري�ص اإىل وحدة الرعاية املركزة يف حالة حرجة، لكن بف�شل ت�شافر 
جهود الكوادر الطبية يف ق�شم الطوارئ ومعهد القلب والأوعية الدموية 
ومعهد التخدير ومعهد الرعاية احلرجة وكوادر التمري�ص، بات بالإمكان 
اأيام قليلة، وا�شتطاع املري�ص اأن  اأنبوب التنف�ص وم�شخة القلب بعد  اإزالة 
اإىل عائلته، ثم تعافى متاماً وغادر امل�شت�شفى يف غ�شون  يجل�ص ويتحدث 

اأ�شبوعني. 
وتذكر عادل، الذي جنا من ال�شكتة ملرتني، كيف �شعر باأنه يعاين من نوبة 
"�شعرت باأمل �شديد يف  ب��داأت احلالة لديه:  اأخ��رى من نف�ص النوع عندما 
بها  باأ�ص  ل  بحالة  كنت  بالإ�شعاف.  تت�شل  اأن  زوجتي  �شدري وطلبت من 
متميزة  بخدمة  حظيت  ال��وع��ي.  فقدت  ثم  امل�شت�شفى  اإىل  و�شلت  عندما 
ورعاية فائقة من قبل د. قرب�شي والفريق الطبي يف م�شت�شفى "كليفاند 
الن�شائح  ويقدمون يل  با�شتمرار  حالتي  يتابعون  كانوا  اأبوظبي".  كلينك 
حول �شبل العناية ب�شحة قلبي حتى ا�شتعدت معظم قوتي واأ�شبحت قادراً 

على امل�شي وتناول طعامي بنف�شي الآن". 
ع��ادل حمظوظاً  "كان  بالأعجوبة، وق��ال:  ع��ادل  وو�شف د. قرب�شي تعايف 
جداً اإذ ح�شل على فر�شة ثانية. لكن احلظ اجليد قد ل يحالف اجلميع، 
اإهمال  ينبغي علينا  اأن��ه ل  ن�شتخل�شه من جتربته  ال��ذي  الأه��م  وال��در���ص 
الإجراءات  اأب��داً لتخاذ  الوقت ل يفوت  اأن  نوؤمن دوم��اً  اأن  �شحتنا وعلينا 

الازمة للتمتع ب�شحة جيدة".   
كلينك  "كليفاند  م�شت�شفى  يف  م��وع��د  حل��ج��ز  اأو  امل��ع��ل��وم��ات،  م��ن  مل��زي��د 
املوقع  زي��ارة  اأو   ،800  8  2223 الرقم  على  الت�شال  ميكن  اأبوظبي"، 
تنزيل  اأو   ،ClevelandClinicAbuDhabi.ae الإل��ك��رتوين 

التطبيق الإلكرتوين اخلا�ص بامل�شت�شفى.



قد يكون جلن�شك عاقة مع زيادة دهون البطن، 
اإذ متيل الإناث اإىل تخزين الدهون اأ�شفل البطن 

ب�شبب الهرمونات والوراثة والعمر.
النهج  نف�ص  اتباع  اجلميع  على  يجب  ذل��ك،  وم��ع 
اأ�شفل  م��ن��ط��ق��ة  ده����ون  م���ن  للتخل�ص  الأ���ش��ا���ش��ي 
ذلك  وي�شمل  اجلن�ص.  عن  النظر  بغ�ص  البطن، 

وتغيري  البطن  ع�شات  �شد 
ن������ظ������ام������ك ال������غ������ذائ������ي 

ومم����ار�����ش����ة ال�����ع�����ادات 
والعمل  ال�����ش��ح��ي��ة 
على فقدان الدهون 
ونقدم  ع����ام.  ب�شكل 
ل��������ك ه�����ن�����ا ط����ري����ق 

ذلك:

مما  اأك���رث  ح��راري��ة  ���ش��ع��رات  اح���رق   1-
ت�شتهلك

عندما تاأكل اأقل مما يحتاج ج�شمك من ال�شعرات 
فاإنه يقوم بتعوي�ص الفرق عرب ا�شتخدام الدهون 
اأ����ش���ف���ل البطن  ال���ت���ي يف ج�����ش��م��ك وم��ن��ه��ا ده�����ون 
لرتاجع  ي���وؤدي  مم��ا  فيحرقها  للطاقة،  كم�شدر 

حجم الكر�ص ونق�شان وزنك.
اأط��ع��م��ة ذات �شعرات  ت��ن��اول  ف���اإن  ب��امل��ق��اب��ل، 

حرارية اأكر مما حترقه قد يجعلك 
اأكر عر�شة لتجميع الدهون 

يف منطقة البطن.
وح�������������ت�������������ى ت�����ف�����ق�����د 
كيلوغراما واحدا من 
اأن حترق  ي��ج��ب  وزن���ك 

حراري.  �شعر   7700
ترتب  اأن  ميكنك 

ب������رن������اجم������ا 
 500 اأق��ل  فيه  تتناول 
من  يوميا  �شعرة 
حاجاتك من 
 ، ت ا ل�شعر ا
لنتيجة  ا و
خال  اأن�����ك 
اأ������ش�����ب�����وع�����ني 
�شتخ�شر  تقريبا 
واحدا.  كيلوغراما 
�شتجد  ال�شتمرار  ومع 
اأن دهون اأ�شفل كر�شك قد 

ذابت وتا�شت.
ت�شاعدك  اأغذية  على  ركز   2-
وتكون  بال�شبع  ال�شعور  على 
راأ�شها  على  ال�شعرات،  قليلة 

الربوكلي والقرنبيط.
بروتينات  بتناول  عليك   3-

�شحية
على  ال�شحية  الربوتينات  ت�شاعدك 
ال�شبع، وحتافظ على كتلتك الع�شلية 

خال رحلة نق�شان الوزن، مثل

البي�ش امل�شلوق.
اللحم الأحمر.

والفول  وال��ف��ا���ش��ول��ي��اء  ال���ع���د����ص  م��ث��ل  ال���ب���ق���ول 
والبازلء واحلم�ص.

مثل  ال�شكرية  امل�شروبات  عن  ابتعد   4-
الع�شائر وم�شروبات الطاقة وامل�شروبات الغازية.

املاء ب�شرب  عليك   5-
ويحميك من اجلفاف  ال�شبع  على  امل��اء  ي�شاعدك 

والإم�شاك.
High-( الكثافة  عايل  املتواتر  التدريب   6-

)intensity interval training
بني  فيها  التناوب  يتم  التدريبات  من  �شكل  وه��ي 

التمارين الاهوائية املكثفة القوية،
فيها  يتعافى  اأو خفيفة  �شدة  اأق��ل  وب��ني مت��اري��ن   
ال�شخ�ص من جهد التمرين ال�شديد ال�شالف. ومت 
ربط هذه التدريبات بتقليل الدهون بني البالغني 

ذوي الوزن الزائد.

امل�شي  7-
ول  والأع���م���ار،  الأ���ش��خ��ا���ص  جميع  امل�شي  ينا�شب 
يتطلب معدات خا�شة. اإم�ص يوميا من 60-30 

دقيقة.
البطن متارين   8-

ه��ن��اك ال��ع��دي��د م���ن ال��ت��م��اري��ن ال��ت��ي ت��ن��ا���ش��ب كل 
�شخ�ص. ويف الفيديو اأدناه بع�ص هذه التمارين.

التدخني عن  اأقلع   9-
ي�شاعد الإقاع عن التدخني على جعل التمارين 

اأكر متعة وفعالية، ناهيك عن الفوائد ال�شحية 
الأخرى لاإقاع عن التبغ.

ع�شالتك ابن   10-
فممار�شة متارين القوة مثل رفع الأثقال 
اأثناء  عليها  تزيد من ع�شاتك وحتافظ 

البطن،  اأ�شفل  ده��ون  التخل�ص من  رحلة 
كما اأنها و�شيلة ممتازة حلرق مزيد من 

ال�شعرات احلرارية، 
ف��ك��ل��م��ا زادت  اأث�����ن�����اء اجل����ل����و�����ص.  ح���ت���ى 

ال�������ش���ع���رات  زادت  ع�������ش���ات���ك 
احل�������������راري�������������ة ال�����ت�����ي 

بعد  ���ش��ت��ح��رق��ه��ا 
مما  التمرين، 

ك  عد �شي�شا
ع��������������ل��������������ى 

دهون  ف��ق��دان 
البطن.

مدربا  ا���ش��ت�����ش��ر  اأول 
الطريقة  ل��ي��ع��ل��م��ك 

لرفع  ال�شحيحة 
الأث����ق����ال ح��ت��ى ل 
لنف�شك  ت�������ش���ب���ب 

اإ�شابات. ابداأ برفع 
الأث����ق����ال م��رت��ني يف 

الأ�شبوع ثم زدها اإىل 
ثاثة اأيام.

ف������ت������م������اري������ن ال������ق������وة 
واح�������������دة م�������ن اأف���������ش����ل 
ل��ف��ق��دان دهون  ال���ط���رق 
ال��ب��ط��ن واحل���ف���اظ على 

الع�شات،
م�شطرا  ل�����ش��ت  واأن�������ت   

ن�����اد  اإىل  ل����ان���������ش����م����ام 
حتتاجه  م��ا  فكل  ري��ا���ش��ي، 

دمبل �شغري يف املنزل.
نوع  اأي  ممار�شة  قبل  ختاما، 

من التمارين اأو الريا�شة وخا�شة 
القوية،

ا�شت�ش����ر طبيبك، وهذا �شروري خا�شة   
اأو  ح�����ادة  اأم����را�����ص  م���ن  ت���ع���اين  ك��ن��ت  اإذا 

مزمنة.

قد ي�شبب ال�شكري وارتفاع �شغط الدم وبع�ش اأنواع ال�شرطانات

الكر�ض.. طرق عديدة للتخل�ض منه والتمتع بج�صم م�صدود

اأنواع، فمنه ما يكون �شغريا، ومنه ما يكون موزعا على  الكر�ش 
كامل م�شاحة البطن، واأي�شا الكر�ش الذي تتجمع فيه ال�شحوم 
فكيف   ..)Lower Belly Fat( البطن  اأ�شفل  منطقة  يف 

نتخل�ش منه؟
الوزن،  زيادة يف  اإىل وجود  ت�شري  الأنواع غري �شحية،  كل هذه 
وهو ما يزيد خطر م�شاكل �شحية مثل ال�شكري وارتفاع �شغط 

الدم وبع�ش اأنواع ال�شرطانات.

ت��ت��ن��وع امل��ث��ل��ج��ات ب��ني ال��ب��وظ��ة امل�����ش��ن��وع��ة م��ن احلليب 
ال�  وب����وظ����ة   )gelato او  ك�����رمي  ب���الآي�������ص  )ت����ع����رف 
الفاكهة  وع�شري  ماء  من  م�شنوعة  وتكون   Sorbet
و�شكر وتكون خالية من م�شتقات احلليب. الفرق بينهما 
اإذ   ،sorbet�ال من  اأك��ر  د�شماً  يكون  ك��رمي  لآي�ص  ان 
يحتوي بالإ�شافة اىل احلليب وال�شكر والبي�ص، يحتوي 

اي�شاً على الكرميا، لذلك يحتوي على �شعرات حرارية 
مرتفعة وتراوح ن�شبة الدهون امل�شتقة من احلليب بني 
 gelato يف  الزبدة  ن�شبة  ترواح  حني  يف   25%-14

بني 5 9-%.

مكونات املثلجات: اأيهما اأف�شل؟

اإل انه  اأقل  ال�gelato على دهون  بالرغم من احتواء 
اما  نكهاتها.  مبختلف  عالية  �شكر  ن�شبة  على  يحتوي 
لكل  ممتاز  خيار  فهي   sorbet�ال بوظة  اىل  بالن�شبة 
امل��ع��دة نتيجة  اأمل���اً يف  او  ال��اك��ت��وز  ي��ع��اين ح�شا�شية  م��ن 

احلليب.
 gelato�ال اأو  ك���رمي  الآي�������ص  ع��ن  احل��دي��ث  اأردن�����ا  اذا 
)يحتويان على احلليب( فهي حتتوي على ن�شبة عالية 
اأي�شاً حتتوي  من الدهون وال�شعرات احلرارية، ولكنها 
لذلك  ال���ربوت���ني.  م��ن  قليلة  ون�شبة  الكال�شيوم  ع��ل��ى 
والدهون  العالية  ال�شكر  ن�شبة  ان  ن�شري  ان  املهم  م��ن 
واإرتفاع  الأ�شنان  وت�شو�ص  البدانة  ُت�شبب  ان  �شاأنها  من 
الكول�شرتول وم�شاكل يف القلب وال�شرايني. لذا ن�شيحة 
لكل من يتبع حمية غذائية عدم تناول الآي�ص كرمي وال�

عدم  من  بالرغم   sorbet�ال بوظة  حتى   .gelato
احتوائها على الدهون اإل انها حتتوي على ن�شبة كبرية 
ال�����ش��ك��ر.اذاً، يف الإج��م��ال ك��ل املثلجات حتتوي على  م��ن 
�شعرات حرارية مرتفعة ولكن اأكرها هي الآي�ص كرمي 
و   Snickers�كال نكهة،  من  اأك��ر  على  حتتوي  التي 
Maltesers وNuts والكرميا. حتتوي هذه الأنواع 
على �شعرات حرارية مرتفعة حيث تراوح كل قطعة منها 

بني 120 اىل 320 وحدة حرارية بح�شب نوع 
وماركة البوظة.

عينة عن ال�شعرات احلرارية
اذا كانت البوظة مغلقة ميكن قراءة الغاف ملعرفة 

اذا  حتتويها.  التي  احلرارية  وال�شعرات  مكوناتها 
يعادل  فهذا  حرارية  وح��دة   200 بحدود  اكنت 
100 وحدة  ح�شتني من ال�شناك. ) كل �شناك 
العادية  ال��ب��وظ��ة  اىل  بالن�شبة  ام���ا  ح���راري���ة(. 

وال�شوكول  كالفانيا  الطبيعية  ال��ن��ك��ه��ات  ذات 
واحلليب فت�شل كل كرة boule منها اىل 150 
3 ك��رات من البوظة  اأن  وح��دة حرارية. ما يعني 
او  الكرميا  بالإ�شافة اىل  450 وحدة حرارية   =
وحدة   600 اىل  فن�شل   chocolate chip

ح��راري��ة اي ت����وازي وج��ب��ة غ��داء.ك��ذل��ك اأ���ش��ب��ح هناك 
مثلجات لي�شت م�شتقة من احلليب مثل حليب ال�شويا 

او حليب جوز الهند وهي بوظة نباتية ل حتتوي على 
خالية  مثلجات  اليوم  جند  كما  حيوانية.  م�شتقات 
 fat free- sugar  ( قليل  و�شكر  ال��ده��ون  م��ن 
100 وحدة حرارية. اأقل من  free(، والتي تكون 

املثلجات.. ما ال�صعرات احلرارية
 التي حت�يها وما الكمية ال�صم�حة؟

ُتعترب البوظة اأو املثلجات من األّذ احللويات املتوافرة خالل ف�شل ال�شيف، لكن يرافقها حتذيرات كثرية 
من الإفراط بها. مل تعد البوظة حم�شورة يف بع�ش النكهات بل اأ�شبحت عاملًا بحّد ذاته من العربية اىل 

الإيطالية وغريها من النكهات، لكن ما ال�شعرات احلرارية التي حتويها؟ وما الكمية ال�شموحة بها؟

�شحة وتغذية
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املال والأعمال

بهدف توفري حلول الدفع الرقمي خلدمات الوزارة 
وزارة الطاقة والبنية التحتية تنتهي من عملية 
الربط مبنظ�مة الدرهم االإلكرتوين اجلديدة

•• دبي-الفجر:

اأعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، النتهاء من اإمتام عملية ربط الوزارة 
مبنظومة الدرهم الإلكرتوين اجلديدة، بهدف توفري حلول الدفع الرقمي 
امل�شرتك بني  اإط��ار موا�شلة اجلهود والتعاون  ال��وزارة، وذلك يف  خلدمات 
وزارتي الطاقة والبنية التحتية واملالية ل�شمان ت�شهيل عمليات دفع ر�شوم 

اخلدمات احلكومية على املتعاملني.
الدرهم  مبنظومة  التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة  رب��ط  عملية  وبح�شب 
الإلكرتوين، التي انتهت منها ال��وزارة، �شيتمكن املتعاملني من دفع ر�شوم 
اأن وزارة الطاقة والبنية  اخلدمات كافة، ب�شهولة وي�شر ودون عناء، حيث 
وال�شتمرارية  املتغريات  مواكبة  اإىل  �شراكاتها  خال  من  ت�شعى  التحتية 
واملرونة يف تقدمي اخلدمات، حتقيقاً لتوجهات حكومة الإمارات يف حتقيق 

جودة احلياة وال�شعادة لأفراد املجتمع.
العمل  توا�شل  اأنها  اإىل  التحتية،  والبنية  الطاقة  وزارة  لفتت  جهتها  من 
لتوفري احللول الرقمية املبتكرة لارتقاء بعملياتها وتي�شر اإجراءات �شداد 
م�شتمرة  ال���وزارة  جهود  اأن  اإىل  م�شرية  املتعاملني،  على  خدماتها  ر���ش��وم 
توجه  وت��دع��م  املتعاملني،  تطلعات  تلبي  و�شهلة،  مرنة  خ��دم��ات  لتقدمي 
الإمارات  املقبلة، ف�شا عن دورها يف تعزيز مكانة  الدولة للخم�شني عام 
الإمارات  مئوية  حتقيق  اإىل  و�شول  العاملية،  التناف�شية  موؤ�شرات  �شمن 

.2071
تقدير  طلب  وه��ي:  خدمة،   26 ت�شتهدفها  التي  اخل��دم��ات  حزمة  وتبلغ 
قيمة اأ�شرار احلوادث، وطلب اإ�شدار �شهادة عدم ممانعة لت�شميم مدخل 
و/اأو خمرج جانبي الطريق، بالإ�شافة اإىل طلب جتديد �شهادة عدم ممانعة 
لت�شميم مدخل و/اأو خمرج جانبي الطريق، واإ�شدار �شهادة عدم ممانعة 
لعمل بوابة دائمة بال�شياج القائم، وطلب جتديد �شهادة عدم ممانعة لعمل 
بوابة  لرتكيب  ممانعة  عدم  �شهادة  واإ�شدار  القائم،  بال�شياج  دائمة  بوابة 
موؤقتة على �شياج قائم، وطلب جتديد �شهادة عدم ممانعة لرتكيب بوابة 

موؤقتة على �شياج قائم.
كما ت�شمل اخلدمات كذلك طلب اإ�شدار �شهادة عدم ممانعة لو�شع لوحات 
اإر�شادية دالة على معامل دائمة على جوانب الطريق، وجتديد �شهادة عدم 
ممانعة لو�شع لوحات اإر�شادية دالة على معامل دائمة على جوانب الطريق، 
ف�شا عن طلب اإ�شدار �شهادة عدم ممانعة لتمديد خط خدمة على جانب 
جانب  على  خدمة  خ��ط  لتمديد  ممانعة  ع��دم  �شهادة  وجت��دي��د  ال��ط��ري��ق، 
الطريق، وطلب اإ�شدار �شهادة عدم ممانعة لعمل حتويلة مرورية، وكذلك 
�شهادة  واإ�شدار  مرورية،  حتويلة  لعمل  ممانعة  عدم  �شهادة  جتديد  طلب 

عدم ممانعة لتمديد خط خدمة اأ�شفل الطريق.
وت�شمل كذلك طلب جتديد �شهادة عدم ممانعة لتمديد خط خدمة اأ�شفل 
اإىل  بالإ�شافة  اأخ���رى،  خلدمات  ممانعة  ع��دم  وجتديد  و�شهادة  الطريق، 
�شراء املخططات اخلا�شة بالأعمال الكهربائية( الإدارة الداخلية -القوى 
الكهربائية -املوقع العام -خمططات اأخرى، وغريها من اخلدمات املرتبطة 
اجليوفيزيائية،  والتقارير  اجليولوجية،  التقارير  وخدمة  ال��وزارة،  بعمل 
امليدانية،  وال���زي���ارات  اجليولوجية،  واخل��رائ��ط  اجليولوجية،  والأف����ام 

و�شهادة عدم ممانعة باإزالة الروا�شب الطينية من بحريات ال�شدود .
ُي�شار اإىل اأن منظومة الدرهم الإلكرتوين تاأ�ش�شت منذ عام 2001 وحتى 
الآن، وت�شتخدمها كثري من الوزارات، الهيئات الحتادية، الهيئات املحلية، 
الدرهم  وي�شتخدم  ن��ق��دي،  ل  دف��ع  كو�شيلة  اخلا�شة  اجل��ه��ات  م��ن  وبع�ص 
الرقمية  الدفع  وب��واب��ات  الربجميات  من  منظومة  لتطوير  الإل��ك��رتوين 

بو�شائط الت�شال املختلفة لتح�شيل ر�شوم خدمات اإيرادات احلكومة.

االحتاد الن�صائي ينظم جل�صة 
ح�ارية ح�ل تر�صيد اال�صتهالك

•• اأبوظبي-وام:

الأمان  ب��ع��ن��وان  اف��رتا���ش��ي��ة  ح��واري��ة  جل�شة  ال��ع��ام  الن�شائي  الحت���اد  نظم 
قدمتها  الأمان”  ج�شر  “كوين  م���ب���ادرة  �شمن  ال���ش��ت��ه��اك  ت��ر���ش��ي��د  يف 
الإعامية الدكتورة ن�شوى الرويني - املوؤ�ش�ص والرئي�ص التنفيذي ل�شركة 

برياميديا.
الن�شائي  بالحتاد  والتنمية  البحوث  اإدارة  مديرة  اللمكي  اأح��ام  واأك��دت 
اإىل  الرامية  امل��ب��ادرة  فعاليات  �شياق  يف  ت��اأت��ي  احل��واري��ة  اجلل�شة  اأن  ال��ع��ام 
بناء قدرات املراأة يف مواجهة الظواهر املجتمعية امل�شتجدة منوهة باأهمية 
ا�شرتاتيجي  ك�شريك  للم�شاهمة  امل��راأة  عاتق  على  امللقاة  التنموية  الأدوار 
يف حتقيق روؤية حكومة دولة الإم��ارات وخا�شة فيما يتعلق با�شرتاتيجية 

الأمن الغذائي.
الأف����راد  ع��ل��ى  ف��ر���ش��ت   ”19 “كوفيد  ج��ائ��ح��ة  ظ����روف  اأن  اإىل  واأ����ش���ارت 
املفاهيم  الكثري من  النظر يف  اإع��ادة  واملجتمعات معطيات جديدة تتطلب 
بثقافة  يتعلق  امل��ج��ت��م��ع وخ��ا���ش��ة يف  ���ش��ائ��دة يف  ك��ان��ت  ال��ت��ي  الج��ت��م��اع��ي��ة 
املراأة  دور  اإىل  الرويني  ن�شوى  الدكتورة  ال�شتهاك. من جانبها تطرقت 
املوازنة بني متطلبات الأ�شرة  ا�شتطاعت  الإماراتية يف زمن كورونا وكيف 
والعمل ومدى تاأثري اجلائحة يف زيادة حجم امل�شوؤوليات امللقاة على املراأة 
من حيث العتناء بالأطفال واأف��راد الأ�شرة بالإ�شافة اىل ممار�شة العمل 

من املنزل وال�شراف على درا�شة البناء عن بعد .
 30 بن�شبة  الأ�شري  العنف  ازدي��اد ح��الت  اإىل  الدرا�شات ت�شري  اأن  وذك��رت 
اأثناء اجلائحة يف بع�ص ال��دول ولكن الأم��ر كان خمتلفا  اإىل 35 يف املائة 

بالن�شبة للمراأة يف دولة الإمارات.
واأك���دت اأن امل���راأة الإم��ارات��ي��ة ه��ي خ��ط ال��دف��اع الأول يف الأ���ش��رة م��ن حيث 
تثقيف الأطفال حول النظافة ال�شخ�شية وتوعيتهم وتوفري عوامل جذب 
لت�شجيع اأفراد الأ�شرة على البقاء يف املنزل ورفع مناعة الأ�شرة من حيث 

الغذاء والعادات ال�شحية ال�شليمة.
خال  م��ن  ال��غ��ذائ��ي  ل��اأم��ن  ا�شرتاتيجي  ك�شريك  امل���راأة  دور  اإىل  ولفتت 
وثقافة  التدوير  اع��ادة  ثقافة  وتعزيز  ال�شراف  وعدم  ال�شتهاك  تر�شيد 
�شرورة  اإىل  م�شرية   .. ال�شرة  يف  ال�شتهاكية  المن��اط  وتغيري  الدخ��ار 
و�شع ميزانية مدرو�شة لل�شراء من الحتياجات الغذائية التي تكفي اأفراد 

الأ�شرة دون املبالغة والإ�شراف.

خالل اجتماع املجل�ش التن�شيقي لل�شناعة

�صلطان اجلابر: ن�صعى لت�فري جميع املمكنات الإر�صاء دعائم بنية حتتية متط�رة لل�صناعات املتقدمة
اأهدافنا ت�شمل ا�شتقطاب ال�شتثمار، وتاأهيل الكوادر الوطنية، والتطوير امل�شتمر لل�شوق املحلي  
�صارة االأمريي: التعاون والت�ظيف االأمثل لتقنيات الث�رة ال�صناعية الرابعة حم�ر رئي�ض لالرتقاء بالقطاع ال�صناعي

•• اأبوظبي-وام:

تراأ�ص معايل الدكتور �شلطان بن اأحمد اجلابر وزير 
املجل�ص  اجتماع  املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�شناعة 
التن�شيقي لل�شناعة، الذي مت تنظيمه عن بعد اأم�ص 
مب�شاركة معايل �شارة بنت يو�شف الأمريي، وزيرة 
املجل�ص.  واأع�����ش��اء  امل��ت��ق��دم��ة،  للتكنولوجيا  دول���ة 
لارتقاء  امل�شتقبلية  التوجهات  الجتماع  وناق�ص 
يف  ي�شهم  مب��ا  متكينه  واآل��ي��ات  ال�شناعي  بالقطاع 
عاملياً،  الإم����ارات  ل��دول��ة  التناف�شية  امل��ك��ان��ة  تعزيز 

وحتقيق مراكز متقدمة على املوؤ�شرات العاملية.
مت خ���ال الج��ت��م��اع ا���ش��ت��ع��را���ص الإج������راءات التي 
���ش��ت��ق��وم ب��ه��ا ال��������وزارة ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق وال���ت���ع���اون مع 
وجذب  املنا�شبة  البيئة  لتوفري  املخت�شة  اجل��ه��ات 
الثورة  لتقنيات  الأم��ث��ل  والتوظيف  ال�شتثمارات 
�شناعي  ق��ط��اع  اإىل  للو�شول  ال��راب��ع��ة  ال�شناعية 
م��ت��ط��ور ي���واك���ب الإجن�������ازات ال��ت��ي حت��ق��ق��ه��ا دولة 
املبادرات  اإط��اق  الإم���ارات، وما يت�شمنه ذلك من 
واقرتاح واإعداد ال�شيا�شيات والقوانني والت�شريعات 
النمو  حت��ق��ي��ق  يف  ت�شهم  ال��ت��ي  وال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 
وت�شمل  امل�شافة.  املحلية  القيمة  وتعزيز  امل�شتدام 
مهام املجل�ص التن�شيقي لل�شناعة الذي مت تاأ�شي�شه 
ا�شرتاتيجية  م��وؤ���ش��رات  اعتماد   ،2016 ال��ع��ام  يف 
الدولة،  يف  ال�شناعي  ال��ق��ط��اع  يف  ل����اأداء  م��وح��دة 
لتقييم  دوري����ة  ت��ق��اري��ر  ون�����ش��ر  تنفيذها  وم��ت��اب��ع��ة 
املبادرات  واق�����رتاح  ال���دول���ة،  يف  ال�����ش��ن��اع��ي  الأداء 
والآليات املائمة لتوثيق التعاون وتبادل التجارب 
واخلربات واحلوار بني خمتلف اجلهات احلكومية 
وما بني  ال�شناعي من جهة،  بال�شاأن  العاقة  ذات 
القطاعني احلكومي واخلا�ص من جهة اأخرى، اإىل 
الحتادية  احلكومية  اجلهات  مع  التن�شيق  جانب 
الإجراءات  ال�شناعيني يف تطوير  واحت��اد  واملحلية 
واحلوافز والت�شريعات املرتبطة بالقطاع ال�شناعي. 
ح�����ش��ر الج��ت��م��اع اأع�����ش��اء امل��ج��ل�����ص وه����م: �شعادة 
القت�شاد  وزارة  وكيل  �شالح  اآل  اأحمد  بن  عبداهلل 
ل�����ش��وؤون ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة، و���ش��ع��ادة را���ش��د عبد 
القت�شادية  التنمية  دائ��رة  وكيل  البلو�شي  الكرمي 
يف اأب��وظ��ب��ي، و���ش��ع��ادة ���ش��ام��ي ال��ق��م��زي م��دي��ر عام 
عبداهلل  و�شيخة  بدبي،  القت�شادية  التنمية  دائ��رة 

النعيمي ممثل دائرة التنمية القت�شادية بعجمان.
اأن  اأح��م��د اجل��اب��ر  ال��دك��ت��ور �شلطان  واأك����د م��ع��ايل 
املمّكنات لتحقيق  ال��وزارة تعمل على توفري جميع 
متطورة  حتتية  بنية  دعائم  واإر���ش��اء  القيادة  روؤي��ة 
للم�شاهمة  املعايري  اأرقى  وفق  املتقدمة  لل�شناعات 
يف دعم منو القت�شاد الوطني على امل�شتويات كافة، 
والعمل كذلك على حتويل دولة الإمارات اإىل مركز 
عاملي لتقنيات و�شناعات الثورة ال�شناعية الرابعة 
الوطنية  ال��ك��وادر  وت��اأه��ي��ل  ال�شتثمار  تعزيز  ع��رب 
والعمل للتطوير امل�شتمر لل�شوق الإماراتي يف هذه 
ال�شناعات. واأكد معاليه اأن دعم القطاع ال�شناعي 
يعترب توجهاً ا�شرتاتيجياً لدولة الإمارات من اأجل 
اأن  مواكبة خمتلف املتغريات يف امل�شتقبل، مو�شحاً 
التعامل مع التحديات احلالية التي تواجه القطاع 
ال�شرتاتيجية  اخل��ط��ط  و���ش��ع  تتطلب  ال�شناعي 
اأف�شل  لتقدمي  ا�شتباقية  بروؤية  امل�شرتك  والعمل 
الثورة  تقنيات  تطبيق  يف  البتكار  اأن  كما  احللول، 
الرئي�شية  الركائز  اأحد  �شيكون  الرابعة  ال�شناعية 
دولة  يف  ال�شناعة  ل��ق��ط��اع  امل�شتقبلية  ال���روؤي���ة  يف 
الإمارات. واأو�شح معاليه اأن متكني ريادة الأعمال 
امل�شاريع  تاأ�شي�ص  لتحفيز  عمل  منظومة  وتر�شيخ 
ال�����ش��غ��رية وامل��ت��و���ش��ط��ة، ي��ع��ت��رب حم����وراً رئ��ي�����ش��اً يف 
خا�شًة  ال�شناعي،  للقطاع  امل�شتقبلية  التوجهات 
الأ�شا�شية  النواة  ولت��زال  كانت  امل�شاريع  ه��ذه  واأن 
وقال  امل�شتدام.  النمو  وحتقيق  القت�شاد  لتحفيز 
دولة  قطعت  ال��ق��ي��ادة،  روؤي���ة  خ��ال  “من  معاليه: 
الإم������ارات ���ش��وط��اً ك��ب��رياً يف ت��اأ���ش��ي�����ص ب��ن��ي��ة حتتية 
�شناعية متقدمة قائمة على توظيف التكنولوجيا 
ملرحلٍة  يوؤ�ش�ص  ما  وه��و  الإن��ت��اج،  مراحل  جميع  يف 
من  ال�شناعي  القطاع  لتطوير  العمل  من  جديدة 
خال اإيجاد الفر�ص التي ت�شاهم يف حتقيق التنوع 
املعرفة”.  على  القائم  القت�شاد  وبناء  القت�شادي 
ومن جهتها، اأكدت معايل �شارة بنت يو�شف الأمريي 
على اأهمية التعاون امل�شرتك وتوحيد اجلهود وبناء 
الأمثل  وال��ت��وظ��ي��ف  متخ�ش�شة  عمل  جم��م��وع��ات 
رئي�شاً  حم��وراً  الرابعة  ال�شناعية  الثورة  لتقنيات 
ل��ارت��ق��اء ب��ال��ق��ط��اع ال�����ش��ن��اع��ي، وق��ال��ت: “متكنت 
الإجنازات  من  الكثري  حتقيق  من  الإم���ارات  دول��ة 
الإمكانات  جميع  توظيف  على  ال��ق��درة  خ��ال  من 

ال�شام�شي نائب مدير عام دائرة التنمية القت�شادية 
باأم القيوين، و�شعادة الدكتور عبدالرحمن ال�شايب 
النقبي مدير عام دائرة التنمية القت�شادية براأ�ص 
اخل��ي��م��ة. ك��م��ا ح�����ش��ر الج���ت���م���اع، ���ش��ع��ادة عبداهلل 
نا�شر لوتاه مدير عام الهيئة الحتادية للتناف�شية 
ال��ق��ادر املعيني  والإح�����ش��اء، و���ش��ع��ادة ع��ب��داهلل عبد 
رئي�ص دائرة املوا�شفات واملقايي�ص يف وزارة ال�شناعة 
عبداهلل  اأح��م��د  و���ش��ع��ادة  امل��ت��ق��دم��ة،  والتكنولوجيا 
الحتادية  الهيئة  ع��ام  م��دي��ر  الفا�شي  لح��ج  ب��ن 
الأمني  �شامل  بن  و�شعادة حميد حممد  للجمارك، 
بالدولة،  وال�شناعة  ال��ت��ج��ارة  غ��رف  لحت��اد  ال��ع��ام 
و�شعادة ظافر عاي�ص الأحبابي رئي�ص جمل�ص اإدارة 
طيار  ال��رك��ن  ال��ل��واء  و���ش��ع��ادة  ال�شناعيني،  جمعية 
امل�شاعد  ال��وك��ي��ل  البلو�شي  حممد  �شالح  اإ���ش��ح��اق 
ب���وزارة  ال��دف��اع��ي��ة  ال���ق���درات  وت��ط��وي��ر  لل�شناعات 
الدفاع، وفي�شل عقيل الب�شتكي الرئي�ص التنفيذي 
مل�شرف الإم��ارات للتنمية، ورا�شد �شعود ال�شام�شي 
رئ��ي�����ص دائ����رة ال�����ش��وؤون ال��ت��ج��اري��ة ب�����ش��رك��ة برتول 
اأبوظبي الوطنية /اأدنوك/، مرمي ال�شويدي نائب 
التنمية  ب��دائ��رة  ال�شناعيه  ال�����ش��وؤون  ادارة  م��دي��ر 
نا�شر  بن  عبداهلل  وال�شيخ  بال�شارقة،  القت�شادية 

وتوظيفها  احل��دي��ث��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  يف  وال���ش��ت��ث��م��ار 
خلدمة جميع القطاعات«. واأ�شافت معاليها: “اأن 
فر�شها  التي  التغيريات  ع��ن  الناجمة  التحديات 
دفعت   ،”19- “كوفيد  ك��ورون��ا  ف��اي��رو���ص  انت�شار 
التقنيات  لتبني  احل��ي��وي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  م��ن  الكثري 
احل��دي��ث��ة مل��وا���ش��ل��ة اأع��م��ال��ه��ا، وال����ذي ي���ربز بدوره 
الأه��م��ي��ة ال��ك��ب��رية لتعزيز اجل��اه��زي��ة وال��ت��و���ش��ع يف 
يف  ال��راب��ع��ة  ال�شناعية  ال��ث��ورة  تقنيات  ا���ش��ت��خ��دام 
يف  امل�شاهمة  �شاأنه  م��ن  وال���ذي  ال�شناعي،  القطاع 
تعزيز امليزة التناف�شية لاقت�شاد الإماراتي عاملياً«. 
القدرة  زي���ادة  �شبل  مناق�شة  الج��ت��م��اع  خ��ال  ومت 
ت�شنيف  يف  الإم���ارات  لدولة  ال�شناعية  التناف�شية 
من   /UNIDO/ القت�شادية  التنمية  منظمة 
الناجت  يف  ال�شناعة  قطاع  م�شاهمة  تعزيز  خ��ال 
الوطنية،  ال�شادرات  ونوعية  ج��ودة  وتعزيز  املحلي 
من  امل�����ش��ت��ف��ادة  ال���درو����ص  مناق�شة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
ال�شناعية  ال�شرتاتيجية  املبادرات  خمتلف  تنفيذ 
الجتماع  خ���ال  مت  ك��م��ا  ال��ع��امل،  دول  خمتلف  يف 
التاأكيد على اأهمية وجود حوار م�شتمر مع القطاع 
اخلا�ص، وكذلك اأهمية متكني ال�شركات ال�شغرية 

واملتو�شطة لارتقاء بالقطاع ال�شناعي.

بالتعاون مع عدد من اجلهات على م�شتوى جمل�ش التعاون لدول اخلليج 

�صتارت اإيه دي تطلق اأول برنامج زمالة لـلم�صتثمر ال�اعي يف املنطقة

نهاية 2025   5G هيئة تنظيم االت�صاالت لـ وام: تغطية جميع املناطق املاأه�لة يف الدولة ب�صبكة

•• اأبوظبي-الفجر: 

م�شرعة  دي”،  اإي��ه  “�شتارت  من�شة  اأعلنت 
اأبوظبي  ن���ي���وي���ورك  ج��ام��ع��ة  يف  الأع����م����ال 
عن  “متكني”،  ����ش���رك���ة  م����ن  وامل����دع����وم����ة 
ال����واع����ي«  “امل�شتثمر  ب���رن���ام���ج  اإط��������اق 
 Concious Investor(
Fellowship(، والذي يعد اأول برنامج 
كل  م��ع  بالتعاون  وذل��ك  املنطقة،  زم��ال��ة يف 
عبد  امللك  وجامعة  �شوق”،  “فينت�شر  من 
ال�شارقة  وم���رك���ز  وال��ت��ق��ن��ي��ة،  ل��ل��ع��ل��وم  اهلل 
  .»71 و”هب  )�����ش����راع(  الأع����م����ال  ل���ري���ادة 
تبلغ  التي  الفرتا�شية  الزمالة  و�شرتحب 
�شيتم  م�شتثمًرا   25 ب�  اأ�شابيع  �شتة  مدتها 
خرباء  اأب��رز  قبل  من  وتدريبهم  توجيههم 
يف  لا�شتثمار  واملحليني  العامليني  القطاع 
تغيري  لإح����داث  ت�شعى  النا�شئة  ال�����ش��رك��ات 
يف  وذل���ك  التكنولوجيا،  جم��ال  يف  اإي��ج��اب��ي 
نوفمرب   25 اإىل  اأك��ت��وب��ر   7 م���ن  ال���ف���رتة 
الزمالة  العام اجل��اري. ويدعو برنامج  من 
اأ�شحاب روؤو�ص الأموال يف جمل�ص التعاون 
التمويل  و�شناديق  العربية  اخلليج  ل��دول 
وامل�شتثمرين  ال��ع��ائ��ات،  مبكاتب  اخلا�شة 
املمولني، وامل�شتثمرين املوؤ�ش�شيني للت�شجيل 

�شبتمرب.    30 امل���واف���ق  الأرب���ع���اء  ي���وم  ق��ب��ل 
و�شتغطي الزمالة ا�شرتاتيجيات ال�شتثمار 
النا�شئة،  ال�شركات  يف  والجتهاد  الواعية، 
والتقييمات، وقيا�ص الأثر، واإدارة املحافظ، 
التاأثري.  جم���ال  يف  ال��ع��امل��ي��ة  والجت����اه����ات 
درو�����ص مو�شوعية  ت��ق��دمي  ��ا  اأي�����شً و���ش��ي��ت��م 
على  خ��ا���ص  ب�شكل  الرتكيز  م��ع  اخ��ت��ي��اري��ة، 
والتعليم  ال�شحة  جم��ال  يف  التكنولوجيا 
والبيئة والزراعة. وتتزامن هذه الزمالة مع 
ندوة “اإينجل رايزجن” لتعليم امل�شتثمرين 
الفرتة  يف  �شُتعقد  والتي  العامة،  ال�شنوية 
ندوة  و�شتت�شمن  نوفمرب.  و25   24 ب��ني 
للمهتمني  واملخ�ش�شة  املفتوحة  العام  هذا 
ال�شركات  يف  ال���ش��ت��ث��م��ار  ع��ل��ى  ب��ال��ت��ع��رف 
عرو�شاً  التكنولوجيا،  جم��ال  يف  النا�شئة 
العاملية  النا�شئة  ال�����ش��رك��ات  م��ن  ت��ق��دمي��ي��ًة 
ا ا�شتثمارية للم�شتثمرين  التي �شتقدم فر�شً
امل�شاركني يف برنامج زمالة امل�شتثمر الواعي، 
“اإينجل  ل���دى  امل�شجلني  وللم�شتثمرين 
اإطاق  حفل  خ��ال  حديثه  ويف  راي����زجن«. 
ال��زم��ال��ة، ق���ال رام��ي�����ص ج��اج��ان��اث��ان نائب 
ل�شوؤون  اأب��وظ��ب��ي  ن��ي��وي��ورك  جامعة  عميد 
ري����ادة الأع���م���ال والب��ت��ك��ار وم�����ش��اع��د عميد 
ق�شم الهند�شة واملدير العام ملن�شة “�شتارت 

قوة  هو  ال��واع��ي  ال�شتثمار  “اإن  اإي��ه دي”: 
التاأثري  ب�شبب  ت�����ش��ارع��ت  متنامية  ع��امل��ي��ة 
وبينما  ك��ورون��ا.  ف��ريو���ص  جلائحة  امل�شتمر 
ال�شركات  على  تركز  التي  امل��ب��ادرات  تتزايد 
املوارد  يف  الفارق  نرى  املنطقة،  يف  النا�شئة 
ونظًرا  اجل��دد.  للم�شتثمرين  املتاح  والدعم 
لوجود دافع جوهري للمنطقة للتاأثري على 
العامل ودفعه نحو الأف�شل، فاإن �شتارت اإيه 
الواعي  امل�شتثمر  زم��ال��ة  اأن  م��ن  واث��ق��ة  دي 
اأثر  املهمة من خ��ال حتقيق  ه��ذه  �شتحفز 
اأهداف دولة الإمارات،  وا�شح، ومتا�شًيا مع 
اأعمال  منظومة  اإىل  طريًقا  �شت�شكل  فاإنها 
�شامل  وجم��ت��م��ع  بالتكنولوجيا  م��دع��وم��ة 

ومزدهر وم�شتدام على املدى الطويل«.
وم������ن ج���ان���ب���ه���ا، ق����ال����ت ����ش���ون���ي���ا ومي���ول���ر 
�شوق”:  “فينت�شر  يف  امل��وؤ���ش�����ص  ال�����ش��ري��ك 
�شوق  فنت�شر  جم��م��وع��ة  م���وؤخ���ًرا  “اأطلقنا 
العام، وهي  �شابق من هذا  الواعية يف وقت 
دعم  ع��ل��ى  ت��رك��ز  اإقليمية  ا�شتثمار  من�شة 
قوة  ت�شخر  ال��ت��ي  وامل�����ش��اري��ع  الأع��م��ال  رواد 
التكنولوجيا ملواجهة التحديات الجتماعية 
اليوم.  امل��ل��م��و���ش��ة  وال��ب��ي��ئ��ي��ة  والق��ت�����ش��ادي��ة 
اأن  للتكنولوجيا  ميكن  كيف  راأينا  اأننا  كما 
تعمل على م�شاعفة الأمور اجليدة؛ وحان 

الوقت لتعمل هذه امل�شاحة كمن�شة لتطوير 
وتاأتي  ال��ع��ام.  ال�شالح  حتقق  ال��ت��ي  الأم���ور 
ال�شحيح  الجت��اه  الزمالة كخطوة يف  هذه 
ل��ت��ب��دي��د ب��ع�����ص الأف���ك���ار امل�����ش��ب��ق��ة ال��ت��ي قد 
حول  الإقليميني  امل�شتثمرين  ل��دى  ت��ك��ون 
ال�شتثمار الواعي والعوائد املالية، ولتثقيف 
اجليل القادم من امل�شتثمرين املوجودين يف 

دول جمل�ص التعاون اخلليجي«.
وق�����ال ه���ت���ان اأح����م����د، رئ��ي�����ص م���رك���ز ري����ادة 
الأع���م���ال يف ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل للعلوم 
والتقنية: “اإن جامعة امللك عبداهلل للعلوم 
والتقنية تعمل وفق مهمة تهدف اإىل تعزيز 
تت�شدى  ج��دي��دة  تقنيات  واب��ت��ك��ار  ال��ب��ح��ث 
لأك������رب ال���ت���ح���دي���ات ال���ع���امل���ي���ة يف جم����الت 
ال����غ����ذاء وامل����ي����اه وال���ط���اق���ة وال���ب���ي���ئ���ة. لقد 
النا�شئة  ال�شركات  م��ن  امل��زي��د  ب��روؤي��ة  ب��داأن��ا 
املتخ�ش�شة يف جمال التكنولوجيا العميقة 
وتطوير  ال��ن��ا���ش��ئ��ة،  ال�����ش��رك��ات  منظومة  يف 
امل���ت���اح���ة، وخ���ل���ق ح���ل���ول جديدة  امل����ج����الت 
امل�شتثمر  زم��ال��ة  وتعترب  ال��ت��ح��دي��ات،  ل��ه��ذه 
ال���واع���ي خ��ط��وة اأ���ش��ا���ش��ي��ة ل��ل��ن��ه��و���ص بهذه 
الإقليميني  امل�شتثمرين  وتثقيف  املنظومة 
وقيمتها  النا�شئة  التقنيات  اإم��ك��ان��ات  ح��ول 
للمملكة  وبالن�شبة  ال��ط��وي��ل.  امل���دى  ع��ل��ى 

•• اأبوظبي - وام:

اأكدت هيئة تنظيم الت�شالت تغطية جميع املناطق املاأهولة 
نهاية  م��ع   5G اخلام�ص  ب�شبكة اجليل  الم���ارات  دول��ة  يف 
ال���رتددي  للنطاق  ث���اث مم��ي��زات  2025، حم���ددة  ال��ع��ام 
املتطورة.  لهذه اخلدمة  اأي��ام  قبل  ال��ذي خ�ش�شته  اجلديد 
وق���ال امل��ه��ن��د���ص ط���ارق ال��ع��و���ش��ي امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإدارة 
لوكالة  خا�شة  ت�شريحات  يف   - بالهيئة  ال���رتددي  الطيف 
اأنباء الإمارات - اإن طرح هذه الفئة من الرتددات �شيعزز من 
بجاهزية  املتعلقة  املوؤ�شرات  �شمن  وترتيبها  الدولة  مكانة 
لتطبيقات  ال���ازم���ة  امل������وارد  وت���وف���ري  الت�������ش���الت  ق���ط���اع 

الت�شالت املتنقلة الدولية.
اأي�����ش��ا توجهات  ���ش��ت��دع��م  ال�����رتددات  اأن  ال��ع��و���ش��ي  واأ����ش���اف 
التي  احل��دي��ث��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ل���ش��ت��ي��ع��اب  ال���دول���ة  يف  امل�شغلني 

بح�شب  ال���رتددي���ة  للنطاقات  خمتلفة  خ�شائ�ص  تتطلب 
التي  اأو  حاليا  التجربة  قيد  ال�شتخدام  ح��الت  احتياجات 
م���ن امل��خ��ط��ط ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا م�����ش��ت��ق��ب��ا. وب�������ش���اأن مميزات 
الرتددات اجلديدة عن �شابقتها من الرتددات التي طرحتها 
اإن  العو�شي  املهند�ص  ..قال  املا�شية  ال�شنوات  الهيئة خال 
هذا اجلزء من الطيف الرتددي �شيتيح الفر�شة للم�شغلني 
وم�شنعي الأجهزة جتربة اخل�شائ�ص والإمكانيات الأخرى 
التي توفرها تقنية اجليل اخلام�ص مقارنة بالنطاقات التي 

مت تخ�شي�شها �شابقا.
الأجهزة  /ا�شتجابة  ال�شتجابة  زمن  تقليل  اإىل  وبالإ�شافة 
لبع�شها/ لأقل بع�شر مرات من الوقت امل�شتغرق يف اجليل 
الرتددات  ف��اإن  ثانية  ميللي   10 اإىل  ي�شل  وال���ذي  ال��راب��ع 
اأك����رب ع���دد مم��ك��ن من  ب��الت�����ش��ال ب��ني  اجل���دي���دة �شت�شمح 
الأج���ه���زة لأك����رب ف���رتة زم��ن��ي��ة مم��ك��ن��ة ���ش��م��ن ه���ذا النطاق 

الرتددي الوا�شع وذلك وفقا ملا يوؤكده املهند�ص العو�شي.
املت�شلة  الأج��ه��زة  م��ن  ك��ب��ريا  ع���ددا  ال����رتددات  �شتمكن  كما 
واإنرتنت  الذكية  امل��دن  مثل  بتطبيقات  ي�شمح  مبا  ببع�شها 
الأ�شياء التي تتطلب ات�شال اآلف الأجهزة ببع�شها البع�ص. 
وق����ال ال��ع��و���ش��ي اإن م��ا ت��ق��وم ب��ه ال��ه��ي��ئ��ة ح��ال��ي��ا م��ن جهود 
يقع  القطاع  يف  وال�شركاء  امل�شلحة  اأ�شحاب  م��ع  بالتعاون 
�شمن �شعيها لتطبيق ال�شرتاتيجية الوطنية لتقنية اجليل 
2020-2025 والتي ت�شتهدف باأن يتم تغطية  اخلام�ص 
العام  نهاية  م��ع  ال��دول��ة  ك��ام��ل يف  ب�شكل  امل��اأه��ول��ة  امل��ن��اط��ق 
2025 حيث اأن عملية ن�شر ال�شبكات وتطويرها بالإ�شافة 
لتمكني تطبيق حالت ال�شتخدام الأمثل ملختلف القطاعات 
احليوية املعنية مثل الطاقة وال�شحة واملوا�شات وال�شناعة 
ب�شكل  وعملها  اجل��ه��ود  ت�شافر  يتطلب  وغ��ريه��ا  والتعليم 

فعال ومتكامل مبا يخدم م�شالح كافة ال�شركاء يف الدولة.

اخل�شو�ص،  وج��ه  على  ال�شعودية  العربية 
املنظومة  هناك فر�شة فريدة لرعاية هذه 
اقت�شادي  حت���ول  لتحقيق  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
حقيقي«.  بدورها، قالت جناء املدفع، املدير 
الأعمال  ل��ري��ادة  ال�شارقة  ملركز  التنفيذي 
“�شراع”  م��رك��ز  دع����م  “ي�شكل  )�����ش����راع(: 
واحد  ال��واع��ي(  امل�شتثمر  )زم��ال��ة  لربنامج 
فنحن  روؤيتنا،  عن  تعرب  التي  اجلهود  من 
امل�شتثمرين،  لبناء جيل جديد من  نتطلع  
اإذ ندرك اأن الو�شول اإىل راأ���ص املال ما زال 
ي�شّكل حتدياً اأمام معظم ال�شركات النا�شئة، 
ويف الوقت نف�شه، هناك جمتمع من الأفراد 
ذوي القدرات املالية الكبرية الذين يرغبون 
يحتاجون  ولكنهم  الأع���م���ال،  رواد  دع��م  يف 
للتعرف فر�ص جناحها ونقاط قوتها، وهنا 
ياأتي دور برنامج الزمالة الذي ي�شاعد على 
�شد هذه الثغرة، ليتما�شى مع جهود مركز 
امل�شتثمرين  م�شاركة  حتفيز  يف  “�شراع” 
بتعزيز التاأثريات الجتماعية والقت�شادية 
املحلية  ال�شركات  يف  لا�شتثمار  الإيجابية 
التكنولوجي،  بالقطاع  املتخ�ش�شة  النا�شئة 
واأن  ال��زم��اء  ه���وؤلء  م��ع  نعمل  اأن  وي�شرنا 
نرّحب بهم يف البيئة املثالية لريادة الأعمال 

يف ال�شارقة«.
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املال والأعمال

عبيد الطاير يلتقي عن ُبعد مع 
وزير االقت�صاد واملالية االإيطايل 

•• ابوظبي-الفجر:

يف اإطار �شعي وزارة املالية اإىل تعميق 
اأوا������ش�����ر ال���ت���ع���اون ال���ب���ن���اء م����ع دول 
الحت��اد الأوروب���ي، عقد معايل عبيد 
لل�شوؤون  الدولة  وزي��ر  الطاير  حميد 
افرتا�شياً  اجتماعاً  اأم�ص  يوم  املالية 
م��ع م��ع��ايل روب��رت��و ج��وال��ت��ريي وزير 
ملناق�شة  الإيطايل،  واملالية  القت�شاد 
البلدين  ب�����ني  ال����ت����ع����اون  جم�������الت 
بال�شوؤون  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  ال�����ش��دي��ق��ني 
املالية والتجارة وال�شتثمار، وم�شاركة 
دول���ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف 
لل�شمول  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ش��راك��ة  ب��رن��ام��ج 
املايل  امل�شار  �شمن   )GPFI( امل��ايل 
عام  يف  الع�شرين  ملجموعة  الإيطالية  الرئا�شة  خ��ال  الع�شرين  ملجموعة 
الطاير حر�ص  حميد  عبيد  معايل  اأكد  الجتماع،  على  وتعقيباً   .2021
املايل  ال�شمول  لتعزيز  الإيطالية  الرئا�شة  مع  التعاون  على  الإم��ارات  دول��ة 
للجميع ودعم ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة التي حتتاج اإىل تعزيز الو�شول 
اإىل اأن دولة الإمارات  اإىل فر�ص التمويل من خال ال�شمول املايل، م�شرياً 
ذات  املجالت  خمتلف  يف  للتعاون  جديدة  اآف��اق  فتح  اإىل  تتطلعان  واإيطاليا 
ورواب���ط  الع�شرين  م��ن من�شة جم��م��وع��ة  وال���ش��ت��ف��ادة  امل�����ش��رتك  اله��ت��م��ام 
معاليه:  وق��ال  ال�شديقني.  البلدين  تربط  التي  املتينة  الثنائي  ال��ت��ع��اون 
“نتوجه بجزيل ال�شكر اإىل اإيطاليا على تعاونها الدائم ودعمها الاحمدود 
ل�شتمرار م�شاركة دولة الإمارات العربية املتحدة يف برنامج ال�شراكة العاملية 
املقبلة  ال��ث��اث  لل�شنوات  الع�شرين  ملجموعة   GPFI(( امل���ايل  لل�شمول 
ب�شفتها ع�شواً من خارج جمموعة الع�شرين.«  وناق�ص الجتماع اأي�شاً عدد 
من املوا�شيع املتعلقة باأهمية ال�شتمرار يف تطوير خطة عمل املدفوعات عرب 
احلدود مبا يف ذلك التحويات املالية يف اأعقاب وباء كوفيد19-، والبحث 
عن فر�ص جديدة لل�شراكات يف ال�شتثمارات عرب احلدود، والبحث عن طرق 
مبتكرة للم�شاعدات الإن�شانية الدولية. كما اأكد وزير املالية الإيطايل اأهمية 
تعزيز الروابط القت�شادية بني البلدين وموا�شلة التعاون الدويل للتغلب 
اأن م�شاركة دولة الإم��ارات يف اجتماعات  على اجلائحة.  جتدر الإ�شارة اإىل 
التي  الكرمية  للدعوة  تلبيًة  كان قد جاء   2020 لعام  الع�شرين  جمموعة 
تلقتها من اململكة العربية ال�شعودية والتي ترتاأ�ص جمموعة الع�شرين اإىل 
بالريا�ص  القادة  قمة  انعقاد  اإىل  و�شوًل   2020 العام  من  نوفمرب  نهاية 

يومي 21 - 22 من نوفمرب 2020.

ن�صف تريلي�ن درهم حجم التبادل التجاري 
بني دبي وال�صع�دية يف 10 �صن�ات

•• دبي -وام:

بلغ حجم التبادل التجاري غري النفطي بني دبي واململكة العربية ال�شعودية 
ن�شف تريليون درهم خال ال�شنوات الع�شر املا�شية “2019-2010 “ 

حيث تعد اململكة ال�شريك التجاري الأول عربيا واخلام�ص عامليا لدبي.
املكانة  اإن  دب��ي  ال��ع��ام جل��م��ارك  امل��دي��ر  اأح��م��د حمبوب م�شبح  وق��ال �شعادة 
التجارية والقت�شادية التي حتتلها ال�شعودية اليوم مع الإمارات توؤكد قوة 
�شهدت تطورا ملمو�شا  والتي  ال�شقيقتني  الدولتني  العاقات بني  ومتانة 
املا�شية وظهرت  الأع���وام  خ��ال  امل��ج��الت  نوعية كبرية يف خمتلف  ونقلة 
نتائجها على طبيعة التبادل التجاري والتكامل القت�شادي بني الدولتني.
 24 بلغت  ال�شعودية  دب��ي اخلارجية مع  اإجمايل قيمة جت��ارة  اأن  واأ���ش��اف 
 4 بقيمة  واردات  2020 منها  الأول من عام  الن�شف  دره��م خال  مليار 
واإع���ادة ت�شدير بقيمة  2.8 مليار دره��م  مليارات دره��م و���ش��ادرات بقيمة 

17.3 مليار درهم.

بهدف توفري حلول متويلية لل�شركات العاملة يف الأ�شواق الو�شيطة يف اأوروبا
تاأ�صي�ض �صراكة ا�صرتاتيجية بني برينق�ض ومبادلة 

•• نورث كاروالينا-اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت اأم�ص �شركة برينق�ص، التي تعد اإحدى اأبرز �شركات اخلدمات املالية 
مبادلة  “برينق�ص  با�شم  تاأ�شي�ص من�شة جديدة  العامل، عن  على م�شتوى 
انرتبرايز” )بي اإم اإي( بهدف توفري احللول املالية لل�شركات العاملة يف 

الأ�شواق الو�شيطة بالقارة الأوروبية.
3.5 مليار  و�شركاوؤها على توفري متويات بقيمة  اإم اإي”  “بي  و�شتعمل 
الطلب  تلبية  يف  للم�شاهمة  القادمة  ال�18  الأ�شهر  خال  اأمريكي  دولر 
مبادلة  �شركة  وتعترب  اأوروب����ا.  يف  امل��رن��ة  التمويلية  احل��ل��ول  على  املتزايد 
اإىل  �شت�شتثمر  ح��ي��ث  ال�����ش��راك��ة،  ه���ذه  يف  ال��رئ��ي�����ش��ي  امل�����ش��اه��م  لا�شتثمار 
لل�شراكات  ام��ت��داداً  املبادرة  هذه  وتعد  وبرينق�ص.  ميوت�شوال  ما�ص  جانب 
ال�شرتاتيجية طويلة املدى التي تعمل “برينق�ص” على تر�شيخها بهدف 
تعزيز موقعها كموؤ�ش�شة رائدة يف جمال التمويل عرب الأ�شواق الو�شيطة يف 

القارة الأوروبية.   
ويف هذا ال�شدد، قال توم فينك، رئي�ص جمل�ص الإدارة والرئي�ص التنفيذي 
املتميزة  ق��درات��ن��ا  م��ن  ال�شراكة  ه��ذه  ت�شتفيد  “�شوف  برينق�ص:  ل�شركة 
ال�شركاء  مل�شاعدة  والبديل  الأ�شا�شي  الئتمان  خ��دم��ات  توفري  جم��ال  يف 
ونتطلع  كبرية.  ا�شتثمارات  يف  الدخول  على  مبادلة  مثل  ال�شرتاتيجيني 
لا�شتفادة من فر�ص الإقرا�ص املبا�شر يف الأ�شواق الو�شيطة، مع الرتكيز 
على القرو�ص امل�شمونة تزامناً مع حتول املقرت�شني عن التمويل امل�شريف 
ال�شتحواذ  عمليات  لتمويل  املوؤ�ش�شيني  املمولني  نحو  والتوجه  التقليدي 

وم�شاريع النمو اخلا�شة بهم.«
وقال وليد املقرب املهريي، نائب الرئي�ص التنفيذي للمجموعة والرئي�ص 
التنفيذي لقطاع ال�شتثمارات البديلة والبنية التحتية يف مبادلة: “تتمتع 
اأبرز  مع  وناجحة  قوية  �شراكات  تاأ�شي�ص  جم��ال  يف  حافل  ب�شجل  مبادلة 
خال  من  برينق�ص  مع  �شراكتنا  وت��اأت��ي  ال��ع��امل.  م�شتوى  على  املوؤ�ش�شات 
من�شة “بي اإم اإي” امتداداً لهذا النهج. ونحن نتطلع لتعزيز التعاون مع 
برينق�ص خال ال�شنوات القادمة، و�شوف ت�شتفيد من�شة “بي اإم اإي” من 
الطويلة  اخل��ربة  من  وكذلك  العاملية  و�شبكتها  مبادلة  جمموعة  خ��ربات 

التي تتمتع بها برينق�ص، لتحقيق قيمة عالية جلميع ال�شركاء.« 
من  كل  يف  املتاحة  الفر�ص  على  خا�شة  ب�شفة  اإي”  اإم  “بي  تركز  و�شوف 

اململكة املتحدة وفرن�شا واحتاد البنلوك�ص ودول �شمال اأووربا.

مب�شاركة اأكرث من 90 من م�شوؤويل الإدارات املالية يف اجلهات احلكومية

دائرة املالية املركزية بال�صارقة تعقد امللتقى املايل االفرتا�صي الثاين للعام 2020

ا�شتمر ملدة 3 اأ�شهر وت�شمن م�شاركة مميزة لتجار الرطب بالدولة

�ص�ق اجلبيل بال�صارقة يختتم فعاليات الن�صخة اخلام�صة من مهرجان الرطب بنجاح

•• ال�شارقة-الفجر:

بال�شارقة  امل��رك��زي��ة  امل��ال��ي��ة  دائ����رة  نظمت 
�شبتمرب   22 امل����واف����ق  ال���ث���اث���اء  اأم���������ص 
اجلاري، ملتقاها املايل الفرتا�شي الثاين 
واملخ�ش�ص لدوائر وهيئات   ،2020 لعام 
 90 اأكر من  ال�شارقة، مب�شاركة  حكومة 
وموظفيها  املالية  الإدارات  م�شئويل  من 
بالإ�شافة  املختلفة  احلكومية  ب��اجل��ه��ات 
امل��ل��ت��ق��ى، ح��ي��ث مت مناق�شة  ع��م��ل  ل��ف��ري��ق 
الأدوات  بتح�شني  تتعلق  ح��ي��وي��ة  ق�شايا 
امل��ال��ي��ة والأن���ظ���م���ة امل�����ش��ان��دة ال��ت��ي تدعم 
واآليات  “تكامل”  احلكومي  املايل  النظام 
الظروف  ظ���ل  يف  ال��ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة  حت�����ش��ني 
ال����ش���ت���ث���ن���ائ���ي���ة ال����راه����ن����ة، وغ����ريه����ا من 
بالأداء  الرتقاء  ا�شتهدفت  التي  املوا�شيع 

يف القطاع احلكومي.
 

املحا�شبة احلكومية
 ونظام “حت�شيل«

اإحدى  يعترب  ال���ذي  امللتقى  تنظيم  ومت 
الأن�����ش��ط��ة ال���دوري���ة امل��ه��م��ة ���ش��م��ن خطة 
املالية  ب���ني دائ�����رة  ال��ت��وا���ش��ل والإت�������ش���ال 
ُب��ع��د م��ن خال  وال��دوائ��ر احلكومية ع��ن 
على  وكان  تيمز”،  “مايكرو�شفت  برنامج 
فريق  ب��ني  مفتوحة  نقا�شية  حلقة  �شكل 
امل��ل��ت��ق��ى وامل��خ��ت�����ش��ني م���ن اجلهات  ع��م��ل 
احلكومية، مب�شاركة فريق عمل من اإدارة 

احل�شابات، خوله اجل�شمي، ومروه الرجب، 
وفاطمة بن عا�شور، وعائ�شة ح�شن، ومرية 
ال�شام�شي، بالإ�شافة اإىل مرية بن هده من 
مناق�شات  متت  حيث  امل��ايل،  النظام  اإدارة 
اأنظمة  العمل يف  احل�شور حول متطلبات 
واإجراءات  احلكومية  املحا�شبة  واإج��راءات 
دع���م ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي م���ن خ���ال نظام 

الإي�شال الذكي “حت�شيل«.

تطوير منظومة
 العمل املايل احلكومي 

واأك�����د ���ش��ع��ادة ول��ي��د ال�����ش��اي��غ، م��دي��ر عام 
ياأتي  امل��ل��ت��ق��ى  ه����ذا  ت��ن��ظ��ي��م  اأن  ال����دائ����رة 
ل�شاحب  ال�شامية  للتوجيهات  جت�شيداً 
الدكتور �شلطان بن حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
ال��ق��ا���ش��م��ي ع�����ش��و امل��ج��ل�����ص الأع���ل���ى حاكم 
العمل  م��ن��ظ��وم��ة  ت��ط��وي��ر  يف  ال�������ش���ارق���ة، 
الت�شال  اآل��ي��ات  وتفعيل  احلكومي  امل��ايل 
والتوا�شل بني اجلهات احلكومية ل�شمان 
ال��ع��م��ل وف���ق ال���روؤي���ة ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة لها 
الأ�شاليب  اأح�����دث  ا���ش��ت��خ��دام  خ���ال  م���ن 
املعتمدة  ال��ع��امل��ي��ة  وامل��م��ار���ش��ة  وال��ت��ق��ن��ي��ات 
بهدف  احلكومي  امل���ايل  العمل  اأنظمة  يف 
مواردها  اإدارة  على  احلكومة  قدرة  تعزيز 

املالية بفاعلية وكفاءة.
املركزية  املالية  “ودائرة  �شعادته:  واأ�شاف 
التدريبية  اخل���ط���ط  ت���دع���م  ب��ال�����ش��ارق��ة 
للملتقيات  بالإ�شافة  املتخ�ش�شة  والور�ص 

اإطار  يف  ال��دوائ��ر،  ملوظفي  الدورية  املالية 
حتقيق اأهداف الدائرة واحلكومة بتطوير 
الكوادر الب�شرية املواطنة لتحقيق الروؤية 

ال�شاملة«.

اأف�شل املمار�شات املالية 
الدوائر  م��ن  احل�شور  اأ���ش��اد  جانبهم  م��ن 
بامللتقى واملناق�شات واجلهد الذي قامت به 
الإدارات املختلفة لدائرة املالية املركزية يف 

تنظيم هذه الدورة من امللتقى املايل.

املالية  دائ������رة  اأن  ب���ال���ذك���ر  اجل���دي���ر  م���ن 
الفعاليات  م���ن  ال��ع��دي��د  ت��ع��ق��د  امل��رك��زي��ة 
امل�شرتكة مع الدوائر واجلهات احلكومية 
باأف�شل  اإط����اع  ع��ل��ى  للبقاء  وموظفيها 
الأن�شطة  ومم���ار����ش���ة  امل��ال��ي��ة  امل��م��ار���ش��ات 
والقيام  ال�����ش��ع��وب��ات  ل��ت��ذل��ي��ل  امل�����ش��رتك��ة 
العملي  والتوا�شل  والت�����ش��ال  بالتدريب 
املالية  املمار�شات  اأف�شل  اجلميع  ليطبق 
وات�شاقاً  احل���ك���وم���ة  روؤي������ة  م���ع  مت��ا���ش��ي��اً 
م��ع روؤي����ة ال���دائ���رة. وت��ع��م��ل دائ����رة املالية 

امل��رك��زي��ة على حتقيق ع��دد م��ن الأه���داف 
ال�شرتاتيجية التي تكمن يف اإدارة وتنمية 
وتطوير  ال���ن���ق���دي���ة،  ال�����ش��ي��ول��ة  وت���وف���ري 
�شيا�شات  وتنفيذ  الأداء،  موازنة  منظومة 
مالية متكاملة وفّعالة، وبناء منوذج عاملي 
يف املالية العامة، ومتكني التحول الذكي، 
وتطبيق خدمات متميزة، اإ�شافة اإىل تعزيز 
منظومة الرقابة الداخلية، ومتكني املوارد 
التمّيز  ثقافة  وتطوير  املواطنة،  الب�شرية 

والبتكار واإدارة الأداء املوؤ�ش�شي. 

•• ال�شارقة-وام:

ر���ش��م��ت اإم�����ارة ال�����ش��ارق��ة خ��ارط��ة طريق 
العاملية  ال�شحية  الأزم���ة  بعد  م��ا  ملرحلة 
املجل�ص  ل���ق���رار  ت��ن��ف��ي��ذا   19  - ك��وف��ي��د 
بالعودة  ال�������ش���ارق���ة  لإم�������ارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ال��ت��دري��ج��ي��ة ل��اأن�����ش��ط��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات يف 
بالتدابري  ال��ع��م��ل  الإم�����ارة م��ع م��وا���ش��ل��ة 
للتعليمات  وف��ق��ا  امل��ط��ب��ق��ة  الح����رتازي����ة 
الحتادية  املعنية  اجل��ه��ات  ع��ن  ال�����ش��ادرة 

منها واملحلية.
وم���ن اأه���م ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ي ب����داأت فعليا 
ال�شياحة  ق���ط���اع  اأن�����ش��ط��ت��ه��ا  ب��اإ���ش��ت��ع��ادة 
ح��ي��ث ي��ق��ول ���ش��ع��ادة خ��ال��د ج��ا���ش��م املدفع 
وال�شياحي  التجاري  الإمن��اء  رئي�ص هيئة 
لوكالة  خ��ا���ص  ت�����ش��ري��ح  - يف  ب��ال�����ش��ارق��ة 
وب�شكٍل  جنحنا  لقد   :  - الإم����ارات  اأن��ب��اء 
ال�شياحية  احل��رك��ة  تن�شيط  يف  تدريجي 
داخل الإمارة بف�شل التعاون مع �شركائنا 
العام  ال��ق��ط��اع��ني  يف  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني 
على  احلالية  جهودنا  مركزين  واخلا�ص 
حمطة  لتكون  املحلي  ال�شياحي  الرتويج 
الراهنة  الأو����ش���اع  ا���ش��ت��ق��رار  ب��داي��ة حتى 
وع����ودة حركة  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  يف خمتلف 
ال�شياحة وال�شفر لطبيعتها تدريجيا ويف 
القرار  اأ�شحاب  نثّمن جهود  ال�شياق  هذا 
والكوادر  امل��ع��ن��ي��ة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  واجل���ه���ات 
على  ال�شياحي  القطاع  يف  كافة  العاملة 
ت��ع��اون��ه��م وت��ك��ات��ف��ه��م ج��م��ي��ع��اً يف جت���اوز 
يتحتم  حيث  ال�شتثنائية  الظروف  ه��ذه 
العمل كفريٍق واحد يف �شٍف  اليوم  علينا 
ال�شياحية  احلركة  وتن�شيط  لدعم  واحد 
ال��دول��ة وتبني  يف الإم���ارة ودع��م م�شاعي 

املفهوم  ���ش��ي��اغ��ة  ت��ع��ي��د  وح���ل���ول  خ��ط��ط 
ال�شياحي احل��ايل لآخ��ر بديل حتى زوال 
مهمتنا  اأن   : امل���دف���ع  واأك������د  اجل���ائ���ح���ة. 
�شتكون �شعبة و�شتتطلب منا الكثري لكننا 
و�شنتجاوزها  ال�شعوبات  �شنتعدى  م��ع��اً 
ب��دع��م من  وال��ط��م��وح  ب��الأم��ل  مت�شلحني 
يف  العاملة  وال��ك��ف��اءات  الر�شيدة  القيادة 
و�شتعود  وال��ق��ط��اع��ات  اجل���ه���ات  خم��ت��ل��ف 
ل�����ش��اب��ق عهدها  اإم������ارة ال�����ش��ارق��ة ق��ري��ب��اً 
واأف�����ش��ل ل��رتح��ب ب��ال��ع��امل م��ن ج��دي��د يف 
بيئة �شحية واآمنة لزوارها و�شياحها من 

داخل الدولة وخارجها.
ع���ددا من  اأط��ل��ق��ت  الهيئة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
ب�شكٍل  للعمل  للعودة  وامل��ب��ادرات  اخلطط 
19 / وبداأت  طبيعي ما بعد / كوفيد - 
ال�شيوف  ث��ق��ة  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ب��ال��رتك��ي��ز 
البا�شمة  الإم��ارة  ب��زوار و�شياح  للرتحيب 
والعمل على توطيد العاقات وال�شراكات 
واخلا�ص  العام  القطاعني  بني  اجلديدة 
التقنيات  خم��ت��ل��ف  ت��ب��ن��ي  ج���ان���ب  اإىل 
احل���دي���ث���ة وال���ت���ط���ب���ي���ق���ات ال���رق���م���ي���ة يف 
والتوا�شل  اخلدمات  واإجن��از  التعامات 
م�شتجدات  متابعة  و  الهيئة  عماء  م��ع 
امل�شتويني  على  وال��رح��ات  ال�شفر  قطاع 
املحلي والعاملي وتقييمها لتتم مطابقتها 
ل���اإج���راءات الح��رتازي��ة الوطنية  وف��ق��اً 
انت�شار  م���ن  واحل����د  ل��ل��وق��اي��ة  وال��ع��امل��ي��ة 

الفريو�ص.
ال��ه��ي��ئ��ة ع��م��ل��ت ك��ذل��ك على  اأن  واأو����ش���ح 
املختلفة  والأن�����ش��ط��ة  ال��ق��ط��اع��ات  تفعيل 
مع  توافقا  الإم���ارة  يف  باملائة   50 بن�شبة 
ال��ت��وج��ي��ه��ات و���ش��م��ن اإج�������راءات الإم�����ارة 
للحياة  ال����ع����ودة  وع��م��ل��ي��ة  الح�����رتازي�����ة 

ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ب�����ش��ك��ل ت��دري��ج��ي وف���ق خطة 
تفعيل  �شيتم  اأن���ه  اإىل  م�شريا  م��درو���ش��ة، 
مراحل  على  واأن�شطته  ال�شياحي  القطاع 
وخ��ط��وات تدريجية وم��درو���ش��ة م��ن قبل 

اأ�شحاب القرار واملعنيني يف الإمارة.
احلالية  املرحلة  يف  نركز   : امل��دف��ع  وق��ال 
على ال�شياحة الداخلية وجذب املواطنني 
ال�شياحي  احل�������راك  ل���دع���م  وامل���ق���ي���م���ني 
دعم  يف  كبري  ب�شكٍل  �شي�شهم  مما  حملياً 
التدريجية  وال��ع��ودة  الوطني  القت�شاد 
ال�شياحي  ال��ق��ط��اع  يف  الطبيعية  للحياة 
بالفنادق  اخل���ا����ش���ة  ال�������ش���واط���ئ  وع������ودة 
وامل���ن���ت���ج���ع���ات ال�����ش��ح��ي��ة وامل���ط���اع���م اإىل 
وع��دد من  العامة  ال�شواطئ  ع��ودة  جانب 
جمموعة  ع��ودة  كذلك  العامة  احل��دائ��ق 
من الوجهات ال�شياحية يف خمتلف اأنحاء 
الإم������ارة ب�����ش��ك��ٍل ت��دري��ج��ي وف���ق مراحل 
املنطقة  وج��ه��ات  �شمنها  وم��ن  م��درو���ش��ة 
اأي�شاً  ومت  ال�شرقية  واملنطقة  الو�شطى 
�شياحية  “جولة  ح��اف��ات  ت�شغيل  اإع���ادة 
ت�شغيل  ع���ودة  ج��ان��ب  اإىل  ال�شارقة”  يف 
ومن�شاآت  ال��ف��ن��دق��ي��ة  امل��ن�����ش��اآت  م���ن  ع���دد 
ال�شيافة الفاخرة �شمن اإجراءات الإمارة 
الحرتازية وبدرجة عالية من اجلاهزية 
وال�������زوار يف مدينة  ال���ن���زلء  ل���ش��ت��ق��ب��ال 
واملنطقة  ال��و���ش��ط��ى  وامل��ن��ط��ق��ة  ال�����ش��ارق��ة 
مواقع  م��ن  ال��ع��دي��د  وت�شغيل  ال�����ش��رق��ي��ة 
كاملتاحف  وال���ث���ق���ايف  ال�����ش��ي��اح��ي  اجل����ذب 
ومراكز  والبيئية  الطبيعية  واملحميات 
تدريجي  ب�����ش��ك��ٍل  ت���ع���ود  وال���ت���ي  ال���ف���ن���ون 
وف���ق م��راح��ل واإج�������راءات م��درو���ش��ة يتم 
الإع�������ان ع��ن��ه��ا م���ن ق��ب��ل امل��ع��ن��ي��ني بعد 
املتبعة  كافة  الوقائية  بالإجراءات  الأخ��ذ 

الفعاليات  م�شتقبل  وح���ول  ال���دول���ة.  يف 
و  ال��ت��ج��اري  الإمن����اء  تنظمها هيئة  ال��ت��ي 
ال�شياحي بال�شارقة .. قال خالد املدفع : 
على  الهيئة  كورونا عملت  خال جائحة 
الفعاليات  تطوير خطط وا�شرتاتيجيات 
امل�شتقبلية بحيث تتوافق مع ال�شرتاطات 
واملعايري الوطنية لل�شامة والوقاية من 
املجل�ص  توجيهات  ووف��ق  كورونا  فريو�ص 
وبالتن�شيق  ال�شارقة  حلكومة  التنفيذي 
مع اجلهات املعنية فاإننا نعمل على و�شع 
اآل��ي��ة وخ��ط��ة ع��م��ل ن��ح��ر���ص م��ن خالها 
و�شياحها  الإم��������ارة  زوار  ���ش��ام��ة  ع��ل��ى 
تفعيل  اإىل  احلالية  ال��ف��رتة  يف  وتوجهنا 
وج���ودن���ا وم�����ش��ارك��ات��ن��ا الف��رتا���ش��ي��ة من 
والأن�شطة  امل��ع��ار���ص  يف  امل�����ش��ارك��ة  خ���ال 
الفرتا�شية املحلية والدولية يف مناق�شات 
وجل�شات وحوارات حول م�شتقبل القطاع 
للحياة  وال���ع���ودة  الإم������ارة  يف  ال�����ش��ي��اح��ي 
كما   ”19  - “كوفيد  بعد  م��ا  الطبيعية 
التجارب  لتنويع  خطة  على  الآن  نعمل 
ال�شياحية على مدار العام وتطوير طابع 
الفعاليات احلالية لتعود وب�شكٍل خمتلف 

وا�شتثنائي يف امل�شتقبل القريب .
وال�شياحي  التجاري  الإمناء  وكانت هيئة 
ا�شرتاطات  “دليل  اأ�شدرت  قد  بال�شارقة 
الت�شغيل الحرتازية للمن�شاآت الفندقية” 
ع��ل��ى ك��اف��ة امل��ن�����ش��اآت ال��ف��ن��دق��ي��ة وجميع 
الإمارة  اأنحاء  خمتلف  يف  فيها  العاملني 
اأف�شل  ب��ت��ب��ن��ي  ال��ه��ي��ئ��ة  ال���ت���زام  اإط�����ار  يف 
املمار�شات الحرتازية والوقائية الداعمة 
مواجهة  اإىل  الرامية  الوطنية  للجهود 

هذه اجلائحة العاملية بكفاءة تامة .
اأ�شا�شية  ركائز  اأرب��ع  الدليل  هذا  وي�شمل 

عامة”  اح����رتازي����ة  “اإر�شادات  ت�����ش��م��ل 
و”التدابري  املكاتب الإدارية”  و”معايري 
و”تدابري  الب�شرية”  للموارد  الوقائية 
�شمان  اإىل  يهدف  و  الفندقية”  املن�شاآت 
�شامة العاملني �شمن قطاعات ال�شياحة 
وال�������ش���ي���اف���ة م����ع احل����ف����اظ ع���ل���ى �شحة 
وتعزيز  وال�������زوار  وامل��ق��ي��م��ني  امل���واط���ن���ني 
التزام  اأهمية  اأمن املجتمع والتاأكيد على 
بال�شرتاطات  ك��اف��ة  الفندقية  امل��ن�����ش��اآت 
والج�����������راءات ال���وق���ائ���ي���ة والح�����رتازي�����ة 

الواردة فيه.
اجلائحة  بداية  ومنذ  اأن��ه  املدفع  واأو�شح 
قامت الهيئة بتنفيذ �شل�شلة من اجلولت 
الفندقية  امل���ن�������ش���اآت  ع���ل���ى  ال��ت��ف��ت��ي�����ش��ي��ة 
النظافة  اإج����راءات  مطابقة  م��ن  للتاأّكد 
الوقائية  للمعايري  والتعقيم  والتطهري 
وا�شعة  توعية  تبعتها حملة  والحرتازية 
باأهم  الفندقية  املن�شاآت  لتعريف  النطاق 
تنظيم  ج��ان��ب  اإىل  ال��وق��ائ��ي��ة  الأ���ش��ال��ي��ب 
زي����ارات م��ي��دان��ي��ة دوري����ة ب��اإ���ش��راف فريق 
ملتابعة  الهيئة  املفت�شني من موظفي  من 
العمليات  ت��وث��ي��ق  اإج������راءات  يف  ال��ف��ن��ادق 
التعقيمية ب�شكٍل م�شتمر �شمن �شجاتها 
..م�شريا اإىل اأن الهيئة اأطلقت موؤخرا ختم 
“ميثاق ال�شامة” وهي عامة موثوقة 
مُتنح عند �شمان امتثال املعنيني كافة يف 
القطاع ال�شياحي والفندقي لربوتوكولت 
الوقائية  والإج�������راءات  ال��ع��ام��ة  ال�����ش��ح��ة 
والح���رتازي���ة امل��ع��م��ول ب��ه��ا وف���ق معايري 
ال�شحية”  ال�شارقة  “هيئة  من  معتمدة 
اأول  الآمن”  “ال�شفر  �شهادة  عن  ف�شا 
“املجل�ص  م���ن  م��ع��ت��م��دة  ع��امل��ي��ة  ����ش���ه���ادة 
 »WTTC وال�شياحة  لل�شفر  ال��ع��امل��ي 
الدولية  وال�����ش��ام��ة  وال��ن��ظ��اف��ة  لل�شحة 

�شمن قطاع ال�شفر وال�شياحة .

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�شتار  بال�شارقة،  اجلبيل  �شوق  اأ�شدل 
اخلام�شة  ال��ن�����ش��خ��ة  ف���ع���ال���ي���ات  ع���ل���ى 
م��ن م��ه��رج��ان ال��رط��ب ب��ن��ج��اح، والتي 
م�شاركة  و�شط  اأ�شهر،   3 ملدة  توا�شلت 
الإمارات  بدولة  الرطب  لتجار  مميزة 
ا�شتعر�شوا  وال��ذي��ن  املتحدة،  العربية 
اأن�����واع ال��ت��م��ور املحلية  ب���دوره���م ك��اف��ة 

املتوفرة  التمور  جانب  اإىل  وامل�شتوردة 
يف اأ�شواق املنطقة.

و���ش��ه��د امل���ه���رج���ان اإق����ب����اًل ك���ب���رياً من 
األف   26 احل�����ش��ور وال������زوار، مب��ع��دل 
زائر اأ�شبوعياً، تدفقوا على �شراء اأجود 
م��ن��ت��ج��ات ال��ن��خ��ي��ل يف دول����ة الإم�����ارات 
اأنواع  اأف��خ��ر  �شملت  تناف�شية،  باأ�شعار 
الرطب والتمور، وباأ�شنافها املختلفة، 
ك��اخل��ا���ص، اخل�������ش���راوي، وال���رزي���ز، 

وال�����ن�����غ�����ال، واخل�����ن�����ي�����زي، وال����رت����ان����ا، 
واجلبايل وغريها الكثري.

املهرجان  يف  امل�شاركني  التجار  وحقق 
م��ب��ي��ع��ات جم����زي����ة، مت��ث��ل��ت ب��ب��ي��ع ما 
ي��ق��ارب رب���ع ط��ن م��ن ال��ت��م��ور يومياً، 
جم��م��وع��ة الأك�����ش��اك امل�����ش��ارك��ة خال 
�شاعات عمل ال�شوق، مع تطبيق قواعد 
الإجراءات  وكافة  الجتماعي  التباعد 
العامة،  بال�شحة  الحرتازية اخلا�شة 
وللحفاظ  ع���دوى،  اأي���ة  لنت�شار  منعاً 
ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى امل��ت��م��ي��ز ال����ذي يقدمه 

ال�شوق للمت�شوقني والزوار.
الزرعوين،  ح��ام��د  املهند�ص  واأ�ش��������ار 
ال�شارقة،  يف  اجل���ب���ي���ل  ����ش���وق  م���دي���ر 
املهرجان  م���ن  اخل��ام�����ش��ة  ال��ن�����ش��������������خ��ة 
ح��ق��ق��ت جن���اح���اً ب����اه����راً ب���ال���رغ���م من 
فر�شتها  ال��ت��ي  ال�شتثنائية  ال��ظ��روف 
وتابع  )ك����وفيد-19(،  جائح��������ة 

قائًا: 
“نحر�ص على تنظيم مهرجان الرطب 
مميزاً  �شنوياً  ح��دث��اً  باعتباره  �شنوياً، 
ت�شكله  ملا  نظراً  املحلي،  ال�شعيد  على 
ال���رط���ب م���ن رم����ز ك��ب��ري ع��ل��ى مائدة 

ولرتباطها  الإم����ارات����ي����ة،  ال�����ش��ي��اف��ة 
النخلة  ت�����ش��ك��ل  اذ  امل��ح��ل��ي،  ب���ال���رتاث 
اأي���ق���ون���ة م��ه��م��ة وخ���ا����ش���ة يف امل�����وروث 

التاريخي لدولة الإمارات.
اأن����ه مت ات���ب���اع كافة  واأك�����د ال���زرع���وين 
الإج��راءات الحرتازية، ومتت مراعاة 
وتطبيق اآليات التباعد الجتماعي بني 
اآمنة  م�شافة  توجد  بحث  املت�شوقني، 
بني كل �شخ�ص والآخر، واأن اإدارة �شوق 
اجلبيل خ�ش�شت فريقاً من موظفيها 
الأك�شاك  وت��ع��ق��ي��م  ب��ت��ن��ظ��ي��ف  ل��ل��ق��ي��ام 
م�شتمر  ب�شكل  امل��ه��رج��ان  يف  امل�����ش��ارك��ة 
ال��ع��م��ل، وتعقيمها  ع��ل��ى م���دار ف���رتات 
توفري  جانب  اإىل  يومياً،  كامل  ب�شكل 
نقاط تعقيم ثابتة لاأيدي يف منطقة 

املهرجان.
يعد  ال��ذي   ، الرطب  مهرجان  وحظي 
ال�شعيد  ع��ل��ى  مم���ي���زاً  ���ش��ن��وي��اً  ح���دث���اً 
و  نوعية،  و  ، مب�شاركة متميزة  املحلي 
متَكن امل�شتهلكون يف دولة الإمارات من 
احل�شول على خمتلف انواع الرطب و 
بفرتة  خا�شة  تناف�شية  باأ�شعار  التمور 
ال���زوار  تعريف  ج��ان��ب  اإىل  امل��ه��رج��ان، 

ت�شتهر  ال��ت��ي  ال��رائ��ع��ة  الت�شكيلة  على 
املعر�ص  يوفرها  وال��ت��ي  ال��دول��ة،  فيها 
اأع��ل��ى م��ع��اي��ري اجل�����ودة، تعاقبت  وف���ق 
الأج��ي��ال على زراع��ت��ه��ا وال��ع��ن��اي��ة بها، 
واأولتها القيادة الر�شيدة للدولة عناية 
كبرية، بهدف الرتقاء بزراعة النخيل 
روافد  م��ن  ك��ج��زء  تناف�شيتها  وتعزيز 
الق��ت�����ش��اد، م��ع دع���م م���زارع���ي وجتار 
الرطب يف الدولة، وت�شويق منتجاتهم 

من التمور املحلية الفاخرة.

ال�صارقة تر�صم خارطة طريق لع�دة القطاع ال�صياحي باالإمارة
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املال والأعمال

خالل ا�شتقبال وفد دبلوما�شي رفيع امل�شتوى من �شفارتها يف الدولة

غرفة ال�صارقة ت�صتعر�ض فر�ض ال�صراكات االقت�صادية مع �صريالنكا يف عدد من القطاعات احلي�ية

اأوىل حمطات براكة للطاقة الن�وية ال�صلمية ت�صل اإىل 50 % من قدرتها االإنتاجية

درا�صة للتغري املناخي والبيئة ح�ل حتديات التغري املناخي على قطاع التاأمني

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�شارقة  و�شناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  بحثت 
م���ع ����ش���ف���ارة ج��م��ه��وري��ة ���ش��ري��ان��ك��ا يف 
وزيادة  امل�شرتك  التعاون  اآف��اق  ال��دول��ة، 
ال�شراكات  وف��ر���ص  ال��ت��ج��اري،  ال��ت��ب��ادل 
الق��ت�����ش��ادي��ة م���ع جم��ت��م��ع��ي الأع���م���ال 
ال�����ش��ارق��ة و���ش��ري��ان��ك��ا يف ع����دد من  يف 
تعزيز  جانب  اإىل  احليوية،  القطاعات 
اللقاءات بني الوفود التجارية التي من 
يف  الأعمال  قطاعات  اأداء  ت�شريع  �شاأنها 
وال�شناعية  التجارية  الأن�شطة  خمتلف 
واخل��دم��ي��ة. ج��اء ذل��ك خ��ال ا�شتقبال 
العوي�ص  ����ش���ل���ط���ان  اهلل  ع���ب���د  ����ش���ع���ادة 
جت����ارة  غ���رف���ة  اإدارة  جم��ل�����ص  رئ���ي�������ص 
دبلوما�شي  ل��وف��د  ال�����ش��ارق��ة،  و���ش��ن��اع��ة 
���ش��ف��ارة جمهورية  م���ن  امل�����ش��ت��وى  رف��ي��ع 
مالراج  ���ش��ع��ادة  م��ن  ك��ل  �شم  �شريانكا 
�شريانكا  جمهورية  �شفري  �شيلفا  دي 
الدميقراطية ال�شرتاكية لدى الدولة، 
قن�شل  وي��ج��رياث��ن��ا  ن��ال��ي��ن��دا  و����ش���ع���ادة 
دبي  يف  ال�شريانكية  اجل��م��ه��وري��ة  ع��ام 
ا�شتقبال  وك��ان يف  ال�شمالية،  والإم���ارات 
ال����وف����د ����ش���ع���ادة حم���م���د اأح����م����د اأم����ني 
ال�شارقة،  غ��رف��ة  ع���ام  م��دي��ر  ال��ع��و���ش��ي 
اإدارة  م��دي��رة  امل��ق��رب  خليفة  وف��اط��م��ة 
ال�شارقة،  ب��غ��رف��ة  ال��دول��ي��ة  ال��ع��اق�����������ات 
وللو �شاموئيل رئي�ص جمموعة اللجنة 
التابعة  ال�����ش��ن��اع��ة  ل��ق��ط��اع  ال��ت��م��ث��ي��ل��ي��ة 
للغرفة. واأكد اجلانبان على اأهمية حث 
رج��ال الأع��م��ال على الإ���ش��ه��ام يف تنمية 

العاقات بني البلدين ال�شديقني..
 ك���م���ا ن���اق�������ش���وا جم�������الت ال����ت����ع����اون يف 

وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  قطاعات 
بالفر�ص  والتعريف  والثقافة،  والتعليم 
البلدين،  ك��ا  يف  امل��ت��اح��ة  ال�شتثمارية 
التعاون  اآف�����اق  ا���ش��ت��ع��را���ص  ع���ن  ف�����ش��ا 
قطاعات  يف  ال���ث���ن���ائ���ي���ة  وال���������ش����راك����ات 
اإتاحة  وك��ي��ف��ي��ة  م��ت��ن��وع��ة،  اق��ت�����ش��ادي��ة 
لالتقاء  الأع����م����ال  ل���رج���ال  ال��ف��ر���ش��ة 
م�شرتكة،  ف��ع��ال��ي��ات  تنظيم  خ���ال  م��ن 
املقومات  اأه��م  الطرفان  ا�شتعر�ص  كما 
القت�شادية التناف�شية التي متتلكها كل 
وكذلك  و�شريانكا  ال�شارقة  اإم��ارة  من 
املعار�ص  ق���ط���اع  يف  ال���ت���ع���اون  �����ش����رورة 
واملوؤمترات وتنظيم الفعاليات التجارية، 
الفعاليات  ب��اأه��م  ال��ت��ع��ري��ف  ج��ان��ب  اإىل 
وي�شت�شيفها  ينظمها  ال��ت��ي  وامل��ع��ار���ص 

مركز اإك�شبو ال�شارقة.

اآفاق اأرحب
العوي�ص  ورحب �شعادة عبد اهلل �شلطان 
اأم��ل��ه يف اأن  ب��ال��وف��د ال��زائ��ر، معربا ع��ن 
انطاقة  ن��ق��ط��ة  ال����زي����ارة  ه����ذه  ت���ك���ون 
العاقات  اأرح��ب من  اآف��اق  جديدة نحو 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة وال���ت���ع���اون الق���ت�������ش���ادي بني 
ال�������ش���ارق���ة و����ش���ري���ان���ك���ا، خ���ا����ش���ة بعد 
ال��ت��ي �شهدها  ال��ت��داع��ي��ات الق��ت�����ش��ادي��ة 
كوفيد- ف��ريو���ص  انت�شار  ج���راء  ال��ع��امل 
الزيارات  ه��ذه  اأهمية  على  م��وؤك��داً   ،19
بالفر�ص  الأع����م����ال  رج�����ال  ت��ع��ري��ف  يف 
اجلانبني،  ل��دى  امل��ت��وف��رة  ال�شتثمارية 
العاقات  وتقوية  تعزيز  يف  ي�شهم  مب��ا 
على  وينعك�ص  والق��ت�����ش��ادي��ة  الثنائية 
زي�������ادة ح���ج���م ال���ت���ب���ادل ال���ت���ج���اري بني 
قيمة  بلغت  حيث  ال�شديقني،  البلدين 

�شريانكا  م��ن  النفطية  غ��ري  ال����واردات 
اإىل الإمارات 791،5 مليون دولر فيما 
بلغت قيمة ال�شادرات من الإم��ارات اإىل 
وذلك  دولر  م��ل��ي��ون   124 ���ش��ري��ان��ك��ا 
غرفة  ت�شم  كما   ،2019 ال��ع��ام  خ��ال 
�شريانكية  �شركة   83 نحو  ال�����ش��ارق��ة 

م�شجلة لديها.

حوافز جاذبة
ال�شتثمار  فر�ص  العوي�ص،  وا�شتعر�ص 
املتاحة يف اإمارة ال�شارقة، م�شلطا ال�شوء 
وموؤ�ش�شاتها  الإم������ارة  ت���وف���ره  م���ا  ع��ل��ى 
الأع��م��ال من  لرجال  من حوافز جاذبة 
املكانة  ����ش���وء  يف  ال���ع���امل  دول  خم��ت��ل��ف 
ال���رائ���دة ال��ت��ي ت��ت��ب��واأه��ا ال�����ش��ارق��ة على 
كمركز  وال��ع��امل��ي  الإقليمي  ال�شعيدين 
اإىل املزايا  اقت�شادي حيوي وبارز، لفتا 
للم�شتثمرين  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  امل��ت��ع��ددة 
اأن توفر  ���ش��اأن��ه��ا  م���ن  وال���ت���ي  الأج���ان���ب 
اأف�شل  ال�شريانكيني  الأع��م��ال  لرجال 
لأعمالهم  م���راك���ز  ل��ت��اأ���ش��ي�����ص  ال��ف��ر���ص 
امل�شاريع  واإقامة  الرئي�شية  و�شناعاتهم 
اأ�شواق  وتعزيز ح�شورهم وانت�شارهم يف 
ال�شياحية  املقومات  املنطقة، ف�شا عن 
وال��ث��ق��اف��ي�����������������ة وال��ت��ع��ل��ي��م واخل����دم����ات 

الداعمة..
من  ال�شارقة  ب��ه  تتميز  م��ا  اإىل  اإ�شافة   
لوج�شتية  وخدمات  حديثة  حتتية  بنية 
وموقع  م���رن���ة  وت�������ش���ري���ع���ات  م���ت���ط���ورة 
املناطق  ج���ان���ب  اإىل  ح���ي���وي،  ج���غ���رايف 
احلرة واأهمها هيئة املنطقة احلرة ملطار 
احلرة  املنطقة  وهيئة  ال��دويل  ال�شارقة 

باحلمرية.

مقومات ا�شتثمارية متطورة
من جانبه اأكد �شعادة مالراج دي �شيلفا، 
للم�شاعي  موا�شلة  تعد  الزيارة  اأن هذه 
الثنائي  التعاون  اأطر  تنمية  احلثيثة يف 
بني البلدين، ول �شيما اأن دولة الإمارات 
طويل  تاريخ  لها  �شريانكا  وجمهورية 
القت�شادي  امل���ج���ال  يف  ال���ت���ع���اون  م���ن 
الإمارات  تعد  حيث  التجاري،  والتبادل 
من �شمن اأهم 10 دول يف حجم التجارة 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  ���ش��ري��ان��ك��ا  م���ع 
والبنية  ال���ع���ق���ارات  م��ث��ل  الق��ت�����ش��ادي��ة 
وال�شياحي،  الغذائي  والقطاع  التحتية 
التعاون  اآف��اق  تعزيز  اأهمية  على  موؤكدا 
امل�شرتك،  العمل  وت�شجيع  ال�شتثماري 
وداع��ي��ا ال��غ��رف��ة اإىل الط���اع ع��ن كثب 
�شريانكا  يف  ال�شتثمار  جم���الت  على 
والطباعة  ال��زراع��ي  امل��ج��ال  يف  وخا�شة 
العاجية  وال�شياحة  والتعليم  والن�شر 
التي حققت بها قفزات متقدمة ومتتلك 

فيها مقومات ا�شتثمارية متطورة.

تخدم جمتمع الأعمال
من جهته اأ�شار �شعادة حممد اأحمد اأمني 
العو�شي، اإىل حر�ص غرفة ال�شارقة على 
خمتلف  م��ع  عاقاتها  وتنمية  تطوير 
التعاون  جم��الت  واكت�شاف  العامل  دول 
التجاري وفر�ص ال�شتثمار املتبادل التي 
تخدم جمتمع الأعمال يف اإمارة ال�شارقة 
وت���ع���زز ح�����ش��وره يف خم��ت��ل��ف الأ����ش���واق 
امل�شتثمرين يف �شريانكا  العاملية، داعيا 
التناف�شية  امل���زاي���ا  م��ن  ال���ش��ت��ف��ادة  اإىل 
ال�شارقة  اإم����ارة  تتيحها  ال��ت��ي  ال��ع��دي��دة 
اخلا�ص  للقطاع  املقدمة  والت�شهيات 

ال�شارقة  يف  ال�شتثمار  م��ن  جتعل  التي 
م�شتعر�شا  ون���اج���ح���ا،  جم���زي���ا  خ���ي���ارا 
اخل������دم������ات ال����ت����ي ت����وف����ره����ا ال���غ���رف���ة 
اخلا�ص  القطاع  �شركات  من  لأع�شائها 
وامل�شتثمرين، ف�شا  الأعمال  واأ�شحاب 
عن املبادرات التي تنفذها لدعم جمالت 

العمل القت�شادي والبتكار فيه.

الأكرب بني اإمارات الدولة
وق����دم لل���و ���ش��ام��وئ��ي��ل ع��ر���ش��ا موجزا 
ع��ن واق���ع ال��ق��ط��اع ال�����ش��ن��اع��ي يف اإم���ارة 
القطاع  ه��ذا  اأن  خاله  ك�شف  ال�شارقة 
ه������و الأك�����������رب ب������ني خم���ت���ل���ف اإم�����������ارات 
الذي  الكبري  التنوع  اإىل  لفتاً  ال��دول��ة، 
تتنوع  حيث  ال�شناعي  القطاع  ي�شهده 
كافة  لتغطي  ال�����ش��ارق��ة  اإم����ارة  منتجات 
امل�����ش��ت��ه��ل��ك��ني وم������ن تلك  اح���ت���ي���اج���ات 
والبا�شتيك،  امل��ن��ت��ج��ات)ال��ن��ف��ط��ي��ة، 
والأدوات  الغذائية،  واملنتجات  والأث��اث، 
واأنابيب  واخل���را����ش���ان���ات،  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة، 
تلك  وجميع  وغريها،  والن�شيج(  املياه، 
ال�شناعات معتمدة من الهيئات الدولية 
واملقايي�ص  ل��ل��م��وا���ش��ف��ات  وم���ط���اب���ق���ة 
الوفد  ج��ال  ال��زي��ارة  ختام  ويف  العاملية. 
ال���واق���ع �شمن مقر  امل��ع��ر���ص  اأروق�����ة  يف 
الغرفة، حيث اطلعوا على املنتجات التي 
تعر�شها اأكر من 180 من�شاأة تعمل يف 
ال�شارقة يف حوايل 191 من�شة عر�ص، 
حيث اأ�شادوا باملنتجات ال�شناعية املحلية 
من�شة  ي�����ش��ك��ل  امل��ع��ر���ص  اأن  م��ع��ت��ربي��ن 
واإيجاد  ل��ل��م��ن��ت��ج��ات  ل��ل��رتوي��ج  م��وات��ي��ة 
ف��ر���ص ال��ت��ع��اون ب��ني ال�����ش��رك��ات وال���زوار 

من ممثلي الوفود التجارية.

•• اأبوظبي-وام:

التابعة  ل��ل��ط��اق��ة  ن�����واة  ���ش��رك��ة  اأع���ل���ن���ت 
موؤ�ش�شة  ب����ني  امل�������ش���رتك  ل���ائ���ت���اف 
وال�شركة  ال��ن��ووي��ة  ل��ل��ط��اق��ة  الإم�������ارات 
/كيبكو/  الكهربائية  للطاقة  ال��ك��وري��ة 
وامل�شوؤولة عن ت�شغيل و�شيانة حمطات 
عن  ال�شلمية  ال��ن��ووي��ة  ل��ل��ط��اق��ة  ب��راك��ة 
اإىل  الأوىل  امل��ح��ط��ة  م��ف��اع��ل  و����ش���ول 
ق���درت���ه  م����ن  امل����ائ����ة  يف   50 م�������ش���ت���وى 
الإنتاجية للطاقة الكهربائية ال�شديقة 

للبيئة.
ومت الإعان عن هذا الإجناز على هام�ص 
الدورة ال�شنوية العادية ال�64 للموؤمتر 
العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يف 
الإمارات  دول��ة  ا�شت�شافت  حيث  فيينا، 
فعالية حملت عنوان”الربنامج النووي 

ال�شلمي الإماراتي: رحلة جناح«.
وي���ع���د و����ش���ول ط���اق���ة م��ف��اع��ل املحطة 
يف   50 م�����ش��ت��وى  اإىل  ب��راك��ة  يف  الأوىل 
امل��ائ��ة خ��ط��وة يف غ��اي��ة الأه��م��ي��ة �شمن 
عملية اختبار الطاقة الت�شاعدي وتاأتي 
ا�شتكمال  ع��ل��ى  واح���د  �شهر  م���رور  ب��ع��د 
عملية الربط الآمن للمحطة مع �شبكة 
ال��ك��ه��رب��اء ال��رئ��ي�����ش��ي��ة ل��دول��ة الإم�����ارات 

•• دبي-وام: 

عن  وال��ب��ي��ئ��ة  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري  وزارة  ك�شفت 
التي  للتحديات  تقييمية  درا���ش��ة  اإع���داده���ا 
يفر�شها التغري املناخي على قطاع التاأمني 
يف الدولة وخطة عمل لتعزيز قدرات القطاع 
على التكيف مع تداعياته بالتعاون مع هيئة 
التاأمني واجلهات ذات العاقة يف القطاعني 
ا�شرتاتيجيتها  اإط��ار  يف  واخلا�ص  احلكومي 
املناخ  اأجل  للعمل من  الدولة  لتعزيز جهود 
على  املحلية  القطاعات  كافة  ق���درات  ورف��ع 

التكيف مع تداعيات التغري املناخي.
افرتا�شية  ع��م��ل  ور����ش���ة  خ����ال  ذل����ك  ج����اء 
التاأمني  ال��وزارة بالتعاون مع هيئة  نظمتها 
 »GGGI « واملعهد العاملي للنمو الأخ�شر
ملناق�شة الفر�ص والتحديات املتعلقة بتاأثري 
ت��غ��ريات امل��ن��اخ ع��ل��ى ق��ط��اع ال��ت��اأم��ني حملياً 
“درا�شة فر�ص وخماطر قطاع  حتت عنوان 

التاأمني يف ظل حتديات التغري املناخي«.
وق����ال ف��ه��د احل���م���ادي ال��وك��ي��ل امل�����ش��اع��د يف 
وزارة التغري املناخي والبيئة لقطاع التنمية 
اخل�����ش��راء وال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي ب��ال��وك��ال��ة اإن 
من  للعمل  ا�شرتاتيجيتها  �شمن  ال�����وزارة 
اأج��ل امل��ن��اخ واإي��ج��اد مظلة احت��ادي��ة للجهود 
التغري  م�������ش���ب���ب���ات  م����ن  ل���ل���ح���د  امل���ط���ل���وب���ة 
تداعياته،  التكيف مع  ق��درات  ورفع  املناخي 
مع  وبالتعاون  املا�شي  ال��ع��ام  خ��ال  اأطلقت 
ال��ق��ط��اع��ني احلكومي  ال��ع��دي��د م���ن ج��ه��ات 
واخل����ا�����ص ب���رن���اجم���اً ي�����ش��م ال���ع���دي���د من 

الكهرباء  من  ميغاواط  اأول  اإنتاج  وب��دء 
الطاقة  ب��ا���ش��ت��خ��دام  للبيئة  ال�����ش��دي��ق��ة 

النووية.
اإبراهيم احلمادي،  �شعادة حممد  و قال 
الإم����ارات  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص 
اإن دول�����ة الإم������ارات  ال���ن���ووي���ة  ل��ل��ط��اق��ة 
الطاقة  ح��ال��ي��اً  تنتج  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
للبيئة من خال  ال�شديقة  الكهربائية 
و�شلت  وال��ت��ي  ب��راك��ة  يف  الأوىل  املحطة 
50 يف املائة من اإجمايل  اإىل ما ن�شبته 
قدرتها الإنتاجية �شمن اختبار الطاقة 
الت�شاعدي الذي مي�شي فريقنا يف نواة 
قدما ًباإجرائه وذلك مع موا�شلة التقدم 
يف كافة حمطات براكة وفق اأعلى معايري 
يف  امل�شاركة  وي�شرنا  واجل���ودة  ال�شامة 
للطاقة  الدولية  للوكالة  العام  املوؤمتر 
الذرية لإطاع �شركائنا يف هذا القطاع 
على م�شتجدات م�شروعنا ال�شرتاتيجي 
يف  للبيئة  ال�شديقة  بالطاقة  اخل��ا���ص 

دولة الإمارات«.
ال��ن��ووي ال�شلمي  “ ال��ربن��ام��ج  واأ���ش��اف 
دولة  للنمو يف  اأ�شبح حمركاً  الإماراتي 
الإم���ارات حيث ينتج كميات وف��رية من 
جهود  لدعم  للبيئة  ال�شديقة  الكهرباء 
تعزيز  جانب  اإىل  القت�شادي  التنويع 

التزاماتها  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال����دول����ة  ج���ه���ود 
اخلا�شة بالتغري املناخي«.

احلمادي  علي  املهند�ص  ق��ال  جهته  من 
ال���رئ���ي�������ص ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل�������ش���رك���ة ن�����واة 
لفخر  م��دع��اة  الإجن�����از  “هذا  ل��ل��ط��اق��ة 
امل�����ش��ارك��ني يف ت��ط��وي��ر حمطات  ج��م��ي��ع 
التقدم  ويعك�ص  النووية  للطاقة  براكة 
امل�شتمر يف املحطة الأوىل حيث نوا�شل 
املطلق  التزامنا  ظل  يف  املحطة  ت�شغيل 
بال�شامة واجلودة بينما نقرتب خطوة 

اأخرى باجتاه الت�شغيل التجاري«.
الطاقة  اخ���ت���ب���ار  “عملية  واأ�������ش������اف 
وعلى  واأم���ان  بثبات  تتقدم  الت�شاعدي 
املتطلبات  ووف�����ق  ال�����ش��ح��ي��ح  م�����ش��اره��ا 
العاملية  املعايري  واأعلى  املحلية  الرقابية 
وذل���ك على ال��رغ��م م��ن ال��ت��ح��دي الذي 
ي��واج��ه��ه ال���ع���امل ح��ال��ي��اً وي�����ش��ع��دن��ا اأن 
ن��ك��ون ج����زء م���ن امل���وؤمت���ر ال���ع���ام ال�64 
ل��ل��وك��ال��ة ال��دول��ي��ة ل��ل��ط��اق��ة ال���ذري���ة يف 
تطوير  م�شرية  من  الهام  التوقيت  هذا 
ل��اإع��ان عن  ب��راك��ة ونتطلع  حم��ط��ات 
الأ�شهر  الإجن�������ازات خ���ال  م���ن  امل���زي���د 
يف  الطاقة  م�شتويات  زي���ادة  م��ع  املقبلة 
ال�شتعدادات  وموا�شلة  الأوىل  املحطة 

الت�شغيلية للمحطة الثانية«.

ال�64  العادية  ال�شنوية  ال��دورة  وتنعقد 
للموؤمتر العام للوكالة الدولية للطاقة 
و25 من   21 الفرتة مابني  الذرية يف 
�شبتمرب 2020 يف مركز فيينا الدويل 
يجتمع  حيث  النم�شاوية  العا�شمة  يف 
الوكالة  يف  الأع�������ش���اء  ال������دول  مم��ث��ل��و 
الدولية �شواء ب�شكل مبا�شر اأو عن بعد، 
املتعلقة  امل��و���ش��وع��ات  م��ن  ع��دد  ملناق�شة 

بالطاقة النووية.
وت�����اأت�����ي م�������ش���ارك���ة ال����وف����د الإم�����ارات�����ي 

التغري  هذا  لتاأثريات  التقييمية  الدرا�شات 
حالياً  ال��دول��ة  يف  احليوية  القطاعات  على 
والبنية  الطاقة،  “قطاع  ومنها  وم�شتقبًا 

التحتية، وال�شحة، والبيئة«.
اإط����ار  ت���اأت���ي يف  ال��ع��م��ل  اأن ور����ش���ة  واأو�����ش����ح 
م�شتهدفة  التقييمية  ال��درا���ش��ات  ب��رن��ام��ج 
هذا  م�������ش���وؤويل  وع����ي  رف����ع  الأول  امل���ق���ام  يف 
التحديات  ب��ح��ج��م  ب��ه  وال��ع��ام��ل��ني  ال��ق��ط��اع 
اأعمال  على  املناخي  التغري  �شيفر�شها  التي 
ت��اأث��ري هذه  ال��ق��ط��اع، ومتطلبات احل��د م��ن 

التحديات والتكيف معها وتعزيز دور قطاع 
لتحويل  القطاعات  ب��اق��ي  دع��م  يف  ال��ت��اأم��ني 

حتديات التغري املناخي اإىل فر�ص للنمو.
���ش��ارك يف ال��ور���ش��ة ممثلون لأك���ر م��ن 50 
التاأمني  ب��ق��ط��اع  م��رت��ب��ط��ة  اأو  ع��ام��ل��ة  ج��ه��ة 
امل�شتقبلي  الدور  على  النقا�ص  وركز  حملياً، 
تاأثريات خماطر  التاأمني يف خف�ص  لقطاع 
امل���ن���اخ���ي ع���ل���ى كافة  ال���ت���غ���ري  وت����داع����ي����ات 
القطاعات وتعظيم فر�ص النمو وال�شتفادة 

منها.

يفر�شها  التي  بالتحديات  الوعى  ولتعزيز 
وكيفية  وم�شتقبًا  ح��ال��ي��اً  امل��ن��اخ��ي  التغري 
منو،  ف��ر���ص  اإىل  وحت��وي��ل��ه��ا  معها  ال��ت��ك��ي��ف 
والبيئة  امل���ن���اخ���ي  ال��ت��غ��ري  وزارة  ع��ر���ش��ت 
ا�شتعر�شت  كما  للتكيف،  الوطني  الربنامج 
الدرا�شات التقييمية التي مت اإجراوؤها خال 
العام املا�شي حول تاأثري التغري املناخي على 

بع�ص القطاعات احليوية يف الدولة .
اأهم  التاأمني  هيئة  ا�شتعر�شت  جهتها  م��ن 
التاأثريات ال�شلبية للتغري املناخي على قطاع 

الت�شغيل يف  ق��ي��ام ف��ري��ق  ب��ال��ت��زام��ن م��ع 
�شركة نواة للطاقة برفع م�شتوى طاقة 
امل��ف��اع��ل ب�����ش��ك��ل ت��دري��ج��ي وخ����ال عدة 
الت�شاعدي  الطاقة  اأ�شهر �شمن اختبار 
مراقبة  العملية  ه��ذه  خ��ال  يتم  حيث 
للتاأكد  الأوىل  املحطة  اأنظمة  واختبار 
الرقابية  ب��امل��ت��ط��ل��ب��ات  ال���ت���زام���ه���ا  م���ن 
خال  وذلك  العاملية  املمار�شات  واأف�شل 
اإنتاج  ن��ح��و  الآم������ن  ال���ت���ق���دم  م��وا���ش��ل��ة 

الكهرباء بالقدرة ال�شتيعابية الكاملة.

التاأمني عاملياً، والتاأثريات املتوقعة م�شتقبًا 
تكثيف جهود  واأهمية  املحلي،  امل�شتوى  على 
ل�شمان  التداعيات  مع  التكيف  على  العمل 
ا�شتدامة القطاع وتعزيز منوه مبا ي�شاهم يف 

منو باقي القطاعات.
ال��ع��امل��ي للنمو الأخ�����ش��ر على  امل��ع��ه��د  واأك����د 
التاأمني يف تعزيز  يلعبه قطاع  ال��ذي  ال��دور 
التنمية  اأه���داف  حتقيق  على  العمل  جهود 
املتداخلة  الأه����داف  وب��الأخ�����ص  امل�شتدامة 
مع العمل من اأجل املناخ، و�شمان م�شتويات 
وتعزيز  ال��ائ��ق،  وال��ع��م��ل  اجل��ي��دة،  ال�شحة 

النمو القت�شادي.
وناق�شت ال��وزارة والهيئة خال الور�شة مع 
ممثلي �شركات التاأمني والعاملني يف القطاع 
امل��ح��ل��ي، م���راح���ل وخطوات  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
الدرا�شة التقييمية لتاأثريات التغري املناخي 
التاأمني  وقطاع  ع��ام  ب�شكل  القطاعات  على 
ب�شكل خا�ص، وخطة العمل اخلا�شة بتعزيز 
ق����درة ال��ق��ط��اع ع��ل��ى ال��ت��ك��ي��ف م��ع تداعيات 
ا�شتدامته.  حتقيق  ب��ه��دف  امل��ن��اخ��ي  التغري 
وخال الور�شة وزعت الوزارة ا�شتبيانا على 
ك��اف��ة امل�����ش��ارك��ني ب��ه��دف ا���ش��ت��خ��دام نتائجه 
املعريف  الو�شع  لتحليل  رئي�شة  كمدخات 
بالتغري  التاأمني  للعاملني يف قطاع  احلايل 
ومتطلباتهم  القطاع،  على  وتاأثريه  املناخي 
وروؤيتهم للمرحلة املقبلة واقرتاحاتهم فيما 
و�شمان  ال��ت��داع��ي��ات  م��ع  التكيف  يخ�ش�ص 
م�شاهمته  وتعزيز  القطاع  ا�شتدامة  حتقيق 

يف حتقيق النمو ب�شكل عام.

دائرة الطاقة يف اأب�ظبي 
تطلق م�صابقة #وفر _بالبيت«

•• اأبوظبي-وام:

كل  لت�شجيع  بالبيت”  “وفر  م�شابقة  اأبوظبي  يف  الطاقة  دائ���رة  اأطلقت 
اأفراد املجتمع يف اأبوظبي على م�شاركة �شلوكياتهم وعاداتهم حول تر�شيد 
يف  الرت�شيد  ثقافة  تعزيز  اأج���ل  م��ن  ب��امل��ن��ازل  وال��ك��ه��رب��اء  امل��ي��اه  ا�شتهاك 
واملحافظة  ال�شتدامة  وجهود  الطاقة  كفاءة  تعزيز  يف  وامل�شاهمة  املجتمع 
على ح�شاب  من�شور  خ��ال  م��ن  امل�شابقة  ع��ن  الإع���ان  وج��اء  البيئة.  على 
اأن  اأو���ش��ح  ال��ذي  “اإن�شتغرام”،  الجتماعي  التوا�شل  موقع  على  ال��دائ��رة 

امل�شابقة �شتمنح الفائزين ق�شيمة �شرائية قيمتها 1500 درهم.
وتاأتي امل�شابقة يف اإطار حملة “ا�شتخدمها �شح” التي اأطقتها الدائرة يف 
املاء  باأهمية احلفاظ على  اأف��راد املجتمع  يوليو املا�شي بهدف تعزيز وعي 
والكهرباء وتعزيز مبادئ كفاءة ا�شتهاك الطاقة يف املنازل، لغر�ص تر�شيد 
ال�شتهاك كثقافة وطنية تعزز احلفاظ على املوارد الطبيعية من الهدر 

لدعم ا�شرتاتيجيات اأمن الطاقة يف اأبوظبي والإمارات.
الرامية  املجتمع يف جهودها  اأف��راد  كل  اإ�شراك  اإىل  الطاقة  دائ��رة  وتهدف 
اإىل تعزيز كفاءة الطاقة وال�شتدامة واملحافظة على البيئة يف اإطار تطوير 
قطاع الطاقة يف اأبوظبي. وتعد م�شابقة “وفر بالبيت” خطوة مهمة من 
اأجل رفع وعي املجتمع جتاه اأهمية تر�شيد الطاقة والفوائد الكبرية التي 
ميكن اأن تعود على الفرد وعلى املجتمع وعلى م�شتقبل الطاقة يف اأبوظبي 
ككل. وت�شعى امل�شابقة اإىل رفع جهود التوعية اإمن اأجل بناء ثقافة خا�شة 
اأجل  من  الوطنية  الهوية  من  يتجزاأ  ل  ج��زءاً  تكون  ال�شتهاك  برت�شيد 
حول  جتاربهم  مب�شاركة  امل�شتدامة  التنمية  م�شرية  يف  اجلميع  م�شاهمة 

الرت�شيد لتكون م�شدر اإلهام لاآخرين.

�صراء م�ؤ�ص�صي يدعم »اأب�ظبي لالأوراق 
املالية« بـ 1.4 مليار درهم مكا�صب

•• اأبوظبي-وام:

عاد �شوق اأبوظبي لاأوراق املالية لارتفاع جمددا بدعم من عمليات �شراء 
موؤ�ش�شي اقتن�ص بلوغ الأ�شعار م�شتويات مغرية على �شريحة من الأ�شهم 
ال�شركات  لأ���ش��ه��م  ال�شوقية  القيمة  .ورب��ح��ت  ال�شابق  ال��ي��وم  يف  ال��ق��ي��ادي��ة 

املتداولة نحو 1.4 مليار درهم يف ختام التعامات .
وبرغم البداية الهادئة للتعامات مع انطاق اجلل�شة اإل اأن ال�شوق ا�شتعاد 
�شيولة  وت��رية  زي��ادة  و�شط  الرت��ف��اع  نحو  م�شاره  تعديل  واأخ��ذ يف  ن�شاطه 
التداول التي مت �شخها تفاعا مع �شم بع�ص الأ�شهم اىل موؤ�شر ا�ص اند 
بي الإمارات /�شندوق املوؤ�شرات املتداولة التابع ل�شركة �شيمريا كابيتال« .

مت  التي  اجل��دي��دة  الأ�شهم  بني  من  القاب�شة  العاملية  ال�شركة  �شهم  وك��ان 
�شمها اىل املوؤ�شرات الأمر الذي دفع بال�شهم لل�شعود اىل م�شتوى 37.76 

درهم و�شط تداولت جتاوزت قيمتها 71 مليون درهم .
درهم   11.24 م�شتوى  اإىل  ارت��ف��اع��ا  الأول  اأب��وظ��ب��ي  ب��ن��ك  �شهم  و���ش��ه��د 
بالإ�شافة اإىل �شهم بنك ابوظبي التجاري املغلق عند 5.57 درهم .و�شهم 

�شركة الدار العقارية 2.05 درهم .
درهم   16.56 بالغا  ات�شالت مكا�شب جيدة  �شهم  �شجل  فقد  من جانبه 
بتداولت بلغت قيمتها 21.6 مليون درهم ،كما ارتفع �شهم ابوظبي لبناء 
ال�شفن اىل 2.53 درهم . وكان عودة الن�شاط لل�شوق �شاهم يف ارتفاع املوؤ�شر 
العام اإىل م�شتوى 4498 نقطة بزيادة ن�شبتها %0.13 مقارنة مع اليوم 
يف  املربمة  ال�شفقات  قيمة  بلغت  فقد  ال�شيولة  م�شتوى  وعلى   . ال�شابق 
�شوق العا�شمة 333 مليون درهم فيما و�شل عدد الأ�شهم املتداولة 110 

مايني �شهم نفذت من خال 1968 �شفقة.

هيئة تنظيم االت�صاالت 
تعرف بنظام اعتماد الن�عية

•• دبي-وام:

نظام  ح��ول  عمل  ور���ش��ة  الت�����ش��الت  قطاع  لتنظيم  العامة  الهيئة  عقدت 
النوعية لأجهزة الت�شالت مب�شاركة عدد من اجلهات احلكومية  اعتماد 
تعريف  خالها  جرى  الت�شالت  لأجهزة  وامل��وردي��ن  امل�شنعني  من  وع��دد 
عامة  ب�شورة  الت�شالت  اأجهزة  واأن��واع  النوعية  اعتماد  بنظام  امل�شاركني 
والتي  العام  امل�شتمرة طيلة  الور�ص  �شل�شلة من  الور�شة �شمن  وتاأتي هذه 
لأجهزة  النوعية  اعتماد  اأهمية  ح��ول  الوعي  ن�شر  بهدف  الهيئة  تنظمها 
�شوؤون  ب����اإدارة  النوعية  اعتماد  نظام  م��ن  مهند�شون  و�شلط  الت�����ش��الت. 
نظام  على  اإدخالها  مت  التي  التعديات  على  ال�شوء  التكنولوجيا  تطوير 
اعتماد النوعية مبا يتنا�شب مع احتياجات قطاع الت�شالت ب�شورة عامة 

و�شوق اأجهزة الت�شالت ب�شورة خا�شة.
تطوير  ���ش��وؤون  لإدارة  التنفيذي  امل��دي��ر  غليطة  ب��ن  �شيف  املهند�ص  ق��ال  و 
التكنولوجيا يف الهيئة اإن هذه املبادرة تندرج �شمن جهود الهيئة ل�شمان 
خال  من  تتم  اخلدمات  هذه  اأن  ومبا  واأ�شرعها  اخلدمات  اأف�شل  تقدمي 
اأن  على  حتر�ص  الهيئة  ف��اإن  املتعاملون  ي�شتعملها  التي  الذكية  الأج��ه��زة 
الأم��ان عند  املعمول بها عاملياً من حيث  املعايري  اأعلى  تلبي هذه الأجهزة 
ال�شتخدام وجودة الأداء وعليه فالهيئة تعمل ب�شكل دوري على تطوير نظام 
اعتماد النوعية ليواكب التطور احلا�شل يف قطاع �شناعة اأجهزة الت�شالت 

والذي يتما�شى مع التطور الكبري يف عامل الت�شالت والتقنيات الذكية.
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العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 11/2020/1322 مدين جزئي  
مو�شوع الدعوى : الطعن على القرار ال�شادر يف ال�شكوى رقم 2020/623 دبي. م. ت. بتاريخ 

2020/7/20 مببلغ وقدره 4. 57.390 درهم )�شبعة وخم�شون الفا وثاثمائة وت�شعون درهما واربعون 
فل�ص( والر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة.  

طالب الإعان : دار التكافل - �ص م ع - �شفته بالق�شية : مدعي  
املطلوب اإعانه : 1- عاء الدين حممد عبدال�شتار الرفاعي - �شفته  بالق�شية : مدعي عليه

جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها  الطعن على القرار ال�شادر يف ال�شكوى رقم 
الفا  وخم�شون  )�شبعة  دره��م   57.390  .4 وق��دره  مببلغ   2020/7/20 بتاريخ  ت.  م.  دب��ي.   2020/623
وثاثمائة وت�شعون درهما واربعون فل�ص( والر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها 
فاأنت  لذا  بعد  عن  التقا�شي  قاعة  يف  �شباحا   8.30 ال�شاعة   2020/9/30 املوافق  الربعاء  يوم  جل�شة 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  286/2019/250 بيع عقار مرهون  
مو�شوع التنفيذ :  طلب اذن بيع عقار مرهون عبارة عن )قطعة ار�ص رقم 17 منطقة وادي ال�شفا 

3 - رقم البلدية 645 - 5421- امل�شاحة باملرت املربع :1103.41 - اإمارة دبي ، الإمارات العربية 
املتحدة( وبيعه وفقا لاإجراءات املعمول بها لدى دائرة الأرا�شي نظري مبلغ وقدره )10. 9.105.638 

درهم( فقط ت�شعة مايني ومائة وخم�شة الف و�شتمائة وثمانية وثاثون درهما ع�شرة فل�شا(  
طالب الإعان : نور بنك )م�شاهمة عامة( )بنك نور الإ�شامي )�ص م ع( �شابقا( - �شفته بالق�شية 
منفذ   : بالق�شية  �شفته   - دوجا�ص  وولفاجن  دوجا�ص   -1  : اإعانهم  املطلوب   ، التنفيذ  طالب   :
�شده  مو�شوع الإعان : قررت حمكمة دبي الإبتدائية بتاريخ )2020/9/21( اعانكم ل�شداد قيمة 
التنفيذ  التبليغ يف ملف  تاريخ  يوما من  ع�شر  دره��م خال خم�شة   )910563810( وقدرها  املطالبة 
اعاه واإل بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ص املادة 295 من قانون الإجراءات املدنية 
)نوع العقار : ار�ص - املنطقة : وادي ال�شفا 3 - رقم الر�ص 17 - رقم البلدية : 5421-645- امل�شاحة 

:1103.41 مرت مربع(. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23   
 اعالن بالن�سر

يف  االإ�ستئناف رقم 305/2020/2217 ا�ستئناف جتاري  
مو�شوع الإ�شتئناف : اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 946/2019 جتاري كلي 

والر�شوم وامل�شاريف والتعاب.   
طالب الإعان : القمي�ص الوطنية للمقاولت �ص ذ م م حاليا بناء الإمارات للمقاولت 
�ص ذ م م �شابقا  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف  ، املطلوب اإعانه  : 1- الثقة القاب�شة - ذ 

م م - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف �شده  - جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعان : قد ا�شتاأنف  احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2019/946 جتاري كلي.  
وحددت لها جل�شه يوم الحد املوافق 2020/9/27 ال�شاعة 10.00 �شباحا بقاعة التقا�شي 
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه  بعد  عن 

حماكمتكم غيابيا.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 1361/2020/208 تنفيذ مدين  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2020/166 مدين جزئي ، ب�شداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )116754 درهم( ، �شاما للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإعان : جعفر حمجوب للهواتف  )�ص ذ م م( - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

وميثله : ح�شن عبداهلل حممد اآل علي -  �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعانه  : 1- موؤيد ال�شادق مكي �شالح - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 

جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ 
للر�شوم  �شاما  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )116754( وق��دره  به  املنفذ 
وامل�شاريف.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2020/3/5066(

املنذر : ام بي ام العقارية �ص ذ.م.م
املنذر اإليها : ح�شام الدين حممد

املو�شوع انذار عديل بالن�شر
مبوجب عقد اإيجار بتاريخ بداية ونهاية 10/04/2019 ايل 09/04/2020 ي�شتاأجر املنذر اإليه من املنذر 
اأن مدة اليجار قد انتهت  باأمارة دبي. وحيث   2 ماهو وحدة رقم )110( مبنطقة ام هرير الأويل بقطعة رقم 

بالفعل و تقاع�ص امل�شتاجر عن �شداد الدفعات امل�شتحقة   و عدم القيام بتجديد العقد .
لذلك :-  فان املنذرة ومبوجب هذا الإنذار ينبه على املنذر اإليه ب�شرورة اخاء العني املوؤجرة وتربئة ذمة العقار 
اتخاذ كافة  اإىل  الأ�شلية. حتى ل ن�شطر  املاأجور اىل حالته  واإع��ادة  املياه والكهرباء واخلدمات  من كافة فواتري 
الإج��راءات القانونية لتح�شيل كامل حقوق موكلنا، وحتميلكم جميع ما قد ين�شا عن ذلك من م�شاريف ور�شوم 
واأتعاب حماماة وفوائد تاأخريية ، ف�شا عن املطالبة بالتعوي�ص عما اأ�شابه من اأ�شرار نتيجة تاأخركم يف ال�شداد 
اإخاء باملطالبة بكافة حقوقه القانونية الأخرى وذلك يف خال ثاثون  مع احتفاظ موكلنا املنذر برفع دعوى 

يوما من تاريخ ا�شتام هذا الإنذار
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23   
 اعالن بالن�سر

يف  االإ�ستئناف رقم 1227/2019/305 ا�ستئناف جتاري  
مذكرة اإعان بالن�شر )اإ�شتئناف(

تفا�شيل الإعان بالن�شر 
�شخ�شي  ب�شفته كفيل   - اقرع  امل�شتاأنف �شده /1- عبدالكايف عبداهلل  اىل 
ملديونية اوك لل�شناعات اخل�شبية - )ذ م م( - جمهول حمل القامة مبا ان 

امل�شتاأنف /بنك الإحتاد الوطني. 
وحددت لها جل�شه يوم الثنني املوافق 2020/10/12 ال�شاعة 10.00 �شباحا 
بقاعة التقا�شي عن بعد وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
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اعـالن تغيري ا�سـم
تقدم املواطن )عبداحلميد عبدالباري بخيت عبيد ال�شعدي( 
التوثيقات  ق�شم   - البتدائية  اأبوظبي  حمكمة  اىل  بطلب 

بتغيري ا�شمه من )عبداحلميد( اىل)حمدان( 
املذكور خال 15  الق�شم  فمن لديه اعرتا�ص يتقدم به اىل 

يوما من تاريخ ن�شر العان
منى علي املروي - موثق اأول 

القا�سي / �سلطان حممد خمي�ض الكعبي 
 قا�سي تركات الدائرة الثالثة  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 622
ريا�ص  �شذا  وال�شيدة/  اجلن�شية  رو�شي  يحيى  عاء  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يحيى �شورية، يرغبون يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتهم البالغة )100%( وذلك اىل 
امل�شماة  التجارية  الرخ�شة  �شوري اجلن�شية وذلك يف  الطباع  ال�شيد/ اجمد عبدالرزاق 
با�شم )معجنات البيت الدم�شقي( مبوجب رخ�شة مهنية رقم )608516(  مت تغيري ال�شكل 

القانوين من �شراكة اعمال مهنية بوكيل خدمات اىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات. 
وعمابن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ص حيال 

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

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 20200922/13
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيدة/ مي�شكي مري�شا زويدى ، اجلن�شية الوليات املتحدة حتمل 
هوية رقم 784197231325792 يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك 
اىل ال�شيدة/ بريك�شا �شيد عبداهلل اجلن�شية اثيوبيا حتمل هوية رقم 784198965268109 يف 
الرخ�شة )�شالون الوردة اجلميلة لل�شيدات( والتي تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة 
رقم )625210( ال�شادرة من دائرة التنمية الإقت�شادية ، تغيري وكيل خدمات ، تنازل �شاحب 
القانون الحتادي رقم )4(  املادة )14( فقرة )5( من احكام   الرخ�شة لخر.  وعمابن�ص 
يتم  وانه �شوف  للعلم  ن�شر هذا العان  اقت�شى  . فقد  العدل  الكاتب  �شان  ل�شنة  2013 يف 
اي   لديه  فمن  العان  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار  الجراء  على  الت�شديق  

اعرتا�ص على ذلك عليه اتباع ال�شبل القانوين حيال ذلك. 
   الكاتب العدل   

مركز ال�سقر خلدمات رجال االأعمال

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23   
تركات  تنفيذ   2020/7

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
بالن�سر يف جريدتني ر�سميتني 

يف الق�سية التنفيذية رقم  2020/7 
اأرقام  عقارية  وثيقة  ع�شر  اإح���دى  ع��ن  ع��ب��ارة   ، ال��ع��ق��ارات  بيع  ع��ن  التنفيذ  دائ���رة   - البتدائية  اخليمة  راأ����ص  حمكمة  تعلن 
جتاري   311090011 ق�شيمة  رقم   2850/2007 و  �شكني/جلفار   308040061 ق�شيمة  رقم   2017/3235
الق�شيمة  رق��م   2012/2103 وثيقة  ن�شف  و  جلفار  �شكني   307010194 ق�شيمة  رق��م  و2011/137  امل��ع��م��ورة  
308040176 �شكني/جلفار ون�شف وثيقة 1989/3454 رقم الق�شيمة 311115088 املعريي�ص و 2017/518 
و  ���ش��ك��ن��ي/احل��دي��ب��ة   209020068 الق�شيمة  رق���م   2017/1531 و  امل��ع��ريي�����ص   311115071 الق�شيمة  رق���م 
 308040134 الق�شيمة  رق��م   2016/4666 و  �شكني/جلفار   308040063 الق�شيمة  رق��م   2019/2389
رقم  و4668/2016  �شكنية/املعريي�ص   309010364 الق�شيمة  رق��م   2015/9034 و  جلفار  �شكني/جتاري 
ثاين  رب��ي��ع��ه  ث��وي��ن��ة  ع��ل��ي��ه��م/ورث��ة  للمحكوم  ملكيتها  وال��ع��ائ��دة   ، جت��اري/امل��ع��ريي�����ص  �شكني   311115070 الق�شيمة 
م�شاء ال�شاد�شة  ال�شاعة  مت��ام  يف  وذل���ك  ل��ل��م��زادات  الم����ارات  �شركة  ط��ري��ق  ع��ن   ،  30/09/2020 ب��ت��اري��خ   -  امل��ن�����ش��وري 
www. ف��ع��ل��ى م���ن ي��رغ��ب ب���ال����ش���رتاك اأو الط�����اع ال���دخ���ول ع��ل��ى امل���وق���ع الإل����ك����رتوين ل�����ش��رك��ة الم�������ارات ل���ل���م���زادات
جل�شة  وحتى  الر�شمي  الدوام  اأثناء  التنفيذ  دائرة  مراجعة  عليه  بالعرتا�ص  يرغب  ومن   ،  emiratesauction.ae

املزاد املذكورة
 ماأمور التنفيذ / �سعيد ال�سحي 

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23   
تركات  تنفيذ   2020/1

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
بالن�سر يف جريدتني ر�سميتني 

يف الق�سية التنفيذية رقم  2020/1 
تعلن حمكمة راأ�ص اخليمة البتدائية - دائرة التنفيذ عن بيع العقار ، عبارة عن 
منزل يف منطقة �شدروه وثيقة رقم 1983/2340 مب�شاحة تبلغ 00. 1.085 قدم 
بتاريخ   - حممد  احمد  فاطمة  ورث��ة   / عليه  للمحكوم  ملكيتها  والعائدة  مربع 
الإمارات  �شركة  طريق  عن   ، دره��م   226.038  .50 ا�شا�شي  ب�شعر   ،  2020/9/30
بال�شرتاك  يرغب  فعلى من  م�شاءا.  ال�شاد�شة  ال�شاعة  وذلك يف متام  للمزادات 
www. او الطاع الدخول على املوقع الإلكرتوين ل�شركة الإمارات للمزادات
دائرة  مراجعة  عليه  بالإعرتا�ص  يرغب  ومن   ،  emiratesauction.ae

التنفيذ اأثناء الدوام الر�شمي وحتى جل�شة املزاد املذكورة.
ماأمور التنفيذ 

�سعيد ال�سحي     

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23   
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان  : ال�شيد/  
على  الت�شديق  ، وطلب  الإم���ارات   : اجلن�شية   ، النقبي  علي احلريثي  را�شد  عبداهلل 
احلريثي  ال��ت��ج��اري  ال���ش��م  يف   )%100( البالغة  ح�شته  يف  )ت��ن��ازل(  يت�شمن  حم��رر 
واملرخ�ص من   ، بالتجزئة   - البناء  م��واد  بيع  الرخ�شة  ن�شاط   ، البناء  م��واد  لتجارة 
دائرة التنمية القت�شادية يف  رخ�شة جتارية رقم 501472 ال�شادر بتاريخ 1999/5/24 
را�شد علي احلريثي  اأحمد  ال�شيد/  الإقت�شادية بخورفكان.  اىل  التنمية  دائرة  م يف 
العدل يف مدينة  الكاتب  بان  الإم���ارات.  ليكن معلوما للجميع   : ، اجلن�شية  النقبي 
خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء 

ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العان.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23   

 اإعالن مدعي عليه بالن�سر
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة االبتدائية املدنية االحتادية 

)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2020 /0004073 يف  الدعوى رقم
املدعي عليه: �شومي انتوين مادا كارابيلى لونا �شيجيث - جمهول حمل الإقامة : اإمارة ال�شارقة ، اخلان ، هاتف رقم : 

0526670530 ، رقم موحد : 115239223 ، بطاقة هوية رقم : 784 1987 04725396
بناء طلب املدعية/ماجد بوكتارة لتجارة مواد البناء )�شركة ذات م�شئولية حمدودة( 

 ( وقدره  مبلغ  للمدعية  توؤدي  بان  عليها  املدعى  اإلزام   -: فيها  وتطالبك  اأعاه  املذكورة  الدعوى  عليك  اأقامت  قد 
%12 من  األف ومائتي واثنني وع�شرون درهما( والفائدة القانونية بواقع  141،222 ( درهم )مائة وواحد واأربعون 

تاريخ الإ�شتحقاق احلا�شل يف 2018/1/31 وحتى ال�شداد التام.
اإلزام املدعى عليها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

املدنية  البتدائية  املحكمة  ال�شارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2020/09/30 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  اأنت 
يف متام ال�شاعة الثامنة والن�شف �شباحا - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 5( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خال مدة ل تزيد على ع�شرة اأيام من تاريخ الن�شر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�شفك مدعى عليه.
اعان املدعي عليها بالن�شر باللغة العربية والإجنليزية

حرر بتاريخ 2020/9/21 
مدير اخلدمات الق�سائية /عاي�سه علي حممد

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23   
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

 املحكمة االإبتدائية املدنية - مدين )جزئي( - اخرى 
  AJCFICIREA2020 /0000218 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليها / الوادي الخ�شر للعقارات - ذ م م  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2020/2/27 قد حكمت عليكم هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم 

اأعاه ل�شالح املدعي / جمد غ�شان ها�شم  
بالتايل / بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 222.987 درهم )مائتان واثنني وع�شرين 
تاريخ قيد  �شنويا ت�شري من   8% بن�شبة  الفائدة عليه  الف وت�شعمائة و�شبعة وثمانني درهما( مع 
درهم  الفي  ومبلغ  وامل�شروفات  بالر�شوم  والزامها   ، التام  ال�شداد  وحتى   2020/1/29 الدعوى 
اتعاب حماماة ورف�ص ما عدا ذلك.  حكما قابا لا�شتئناف خال املدة القانونية 30 يوما اعتبارا 

من اليوم التايل ل�شتامك هذا التبليغ. 
مركز �شعادة املتعاملني 

حرر بتاريخ / 2020/9/16 - حرر بوا�شطة املوظف 
القا�سي / وجدي بن ال�ساذيل بن اأحمد  
حمكمة عجمان  / املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23   
وعقارات  اإيجارات  تنفيذ   2020/22

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
بالن�سر يف جريدتني ر�سميتني 

يف الق�سية التنفيذية رقم 2020/22 راأ�ض اخليمة  
تعلن حمكمة راأ�ص اخليمة البتدائية - دائرة التنفيذ عن بيع العقار ، عبارة عن  �شقة 
- ا�شتوديو يف منطقة اجلزيرة احلمرا يف مبنى احلمرا با�ص �شقة رقم 7001 مب�شاحة 
تبلغ 504.83 قدم مربع ، والعائدة ملكيتها للمحكوم عليهم/ ت�شني بينغ وجيتني �شن - 
بتاريخ 2020/9/30 ، ب�شعر اأ�شا�شي 340.000 درهم ، عن طريق �شركة الإمارات للمزادات 
وذلك يف متام ال�شاعة ال�شاد�شة م�شاءا. فعلى من يرغب بال�شرتاك او الطاع الدخول 
www.emiratesauction. على املوقع الإلكرتوين ل�شركة الإمارات للمزادات
ae ، ومن يرغب بالإعرتا�ص عليه مراجعة دائرة التنفيذ اأثناء الدوام الر�شمي وحتى 

جل�شة املزاد املذكورة.
ماأمور التنفيذ /�سعيد ال�سحي     

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23   
 اخطار دفع بالن�سر

رقم امللف 2020/605 تنفيذ جتاري    
بناء على طلب / املحكوم له / ال�شاحل لتاأجري ال�شيارات - ذ م م اجلن�شية 

اىل املحكوم عليه / فاطمة �شهاب حمد خليفة الهويل اجلن�شية / الإمارات العربية املتحدة 
يف   2020/7/5 بتاريخ  حكما  بحقك  ا���ش��درت  قد  اخليمة  را���ص  حمكمة  ب��ان  لديك  معلوما  ليكن 
الق�شية )2020/310(  جتاري جزئي  بالزامك بدفع مبلغ وقدره 24847.00 درهما �شاما الر�شوم 

وامل�شاريف. ومبا ان املحكوم له اعاه قد تقدم بطلب لتنفيذ حكم و�شجل بالرقم امل�شار اعاه ،  
فاأنت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاه فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاه خال 15 يوم التايل 
للتبليغ ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك الجراءات القانونية املنا�شبة لتنفيذ 

احلكم ، والر�شوم املرتبة عليك. 
املاحظات : الإمارات دبي / القوز الثالثة - دبي/ تعمل مركز الهوية 

 ق�سم التنفيذ 
نورة عبدالرحمن عبداهلل 

 حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2020/5070(
املنذر : مدر�شة البداع العلمي الدولية - ند ال�شبا - �ص ذ م م 

املنذر اليه / حممد عبدالرحمن حممود الديراوي - فل�شطيني اجلن�شية 
مبوجب الإنذار رقم 2020/122409 اإنذار عديل وامل�شجل لدى كاتب العدل بدبي 

فاإن املنذرة تنبه على املنذر اليه ب�شداد قيمة ال�شيكات املرجتعة امل�شتحقة لها واملبالغ املرت�شدة 
بذمتها والواردة ب�شدر هذا الإنذار بقيمة اإجمالية وقدرها 15.000 درهم اإماراتي )خم�شة ع�شرة 
الف دره��م( ، وذل��ك خال خم�شة اي��ام من تاريخ الإع��ان بالن�شر بهذا الإن��ذار واإل �شن�شطر 
اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الازمة للزامك  ب�شداد املبلغ املذكور والفائدة القانونية 
باملزاد  وبيعها  املنقولة  والغري  املنقولة  اموالكم  كافة  على  ، ف�شا عن احلجز  عليه  امل�شتحقة 
التي  والأدب��ي��ة  املادية  الأ���ش��رار  كافة  عن  التعوي�ص  م�شوؤولية  حتميلكم  اىل  بالإ�شافة  العلني 

حلقت باملنذرة والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2020/5057(

املنذرة / ار�ص املدينة للنقليات )�ص.ذ.م.م(
�شد املنذر �شدها الأوىل: �شركة خليفة الفهد للمقاولت )ذ.م.م( 

املنذر �شده الثاين : �شمري عبد احلميد عبد املنعم عبد احلميد -م�شري اجلن�شية - جمهول حمل الإقامة
للمقاولت  الفهد  خليفة  )���ش��رك��ة  �شدهما  على  تنبه   ) ������ص.ذ.م.م  للنقليات  امل��دي��ن��ة  اأر����ص   ( امل��ن��ذرة  ف���اإن 
املرت�شد  املبلغ  �شداد  ب�شرورة  اجلن�شية(  م�شري  احلميد  عبد  املنعم  عبد  احلميد  عبد  & �شمري  )ذ.م.م( 
اثنا ع�شر درهم  األف و�شتمائة  املنذرة والبالغ 121612.38 درهم )مائة و واحد وع�شرون  يف ذمتهما ل�شالح 
تاريخ   2018/3/25 يف  الواقع  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  فل�شا(  وثاثون  وثمان 
اأي��ام من تاريخ ن�شر هذا  اأق�شاه خم�شة  التام. وذلك خال موعد  ال�شداد  اآخر �شيك وحتى تاريخ  ا�شتحقاق 
النذار، ويف حالة التزامهما موقفا �شلبيا او ردهما بعدم ال�شداد، �شوف تقوم املنذرة باتخاذ كافة الجراءات 
املنذر اإل����زام  ايل  ب��الإ���ش��اف��ة  الن����ذار  ب�شدر  عنها  امل��ن��وة  القانونية  وال��ف��وائ��د  باملبلغ  للمطالبة   القانونية 

اليها ب�شداد الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2020/5056(

املنذرة / ار�ص املدينة للنقليات )�ص.ذ.م.م(
�شد/ املنذر �شدها الأوىل: �شركة اكتكو للمقاولت العامة )ذ.م.م(

املنذر �شده الثاين: حممد ب�شار حممد �شدقي كمال )اردين اجلن�شية( جمهول حمل الإقامة
املنذرة  ل�شالح  ذمتهما  يف  املرت�شد  املبلغ  �شداد  ب�شرورة  �شدهما  املنذر  على  تنبه  املنذرة  ف��اإن 
درهم  وث��اث��ون  و�شبعة  واأرب��ع��م��ائ��ة  األ���ف  وث��م��ان��ون  و�شتة  )مئتان  دره���م   286437.50 وال��ب��ال��غ 
الواقع يف 2019/12/31   القانونية بواقع 9 % من تاريخ ال�شتحقاق  وخم�شون فل�ص( والفائدة 
تاريخ ا�شتحقاق اآخر �شيك وحتى تاريخ ال�شداد التام وذلك خال موعد اأق�شاه خم�شة ايام من 
ال�شداد، �شوف تقوم  او ردهما بعدم  التزامهما موقفا �شلبيا  الإن��ذار، ويف حالة  تاريخ ن�شر هذا 
املنذرة باتخاذ كافة الجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ والفوائد القانونية املنوة عنها ب�شدر 

النذار بالإ�شافة ايل اإلزام املنذر اليها ب�شداد الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2020/5068(

املنذرة / اللوكريت انرتنا�شيونال ذ.م.م 
املنذر اإليها / كوخ الزهور واحللويات ذ.م.م.

فاإن  بدبي  العدل  كاتب  ل��دى  وامل�شجل  ع��ديل  اإن���ذار   2020/129422 رق��م  الإن���ذار  مبوجب 
املنذرة تنبه على املنذر اإليها وتخطرها ب�شرورة ت�شوية املبلغ املذكور اأعاه والبالغ قيمتها 
27.349.79 درهم اماراتي )�شبعة وع�شرون األف وثالثمائة وت�شعة واأربعون درهم 
وت�شعة و�شبعون فل�ش فقط( اإىل املنذرة وذلك خال 7 )�شبعة( اأيام من تاريخ الإعان 
ال�شري  اأمامنا �شوى  التجاوب من جهتكم، فلن يكون  الإن��ذار، ويف حال عدم  بالن�شر بهذا 
امل�شوؤولية  وحتميلكم  امل�شتحق  الدين  لتح�شيل  �شدكم،  القانونية  الإج����راءات  اتخاذ  يف 

والتكاليف والتبعات التي تنتج عن ذلك.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2020/5036(

املنذر : بنك دبي التجاري �ص.م.ع - بوكالة الأ�شتاذ املحامي نا�شر حمد ال�شام�شي
املنذر اليهما : 1 - برابها لل�شياحه �ص ذ م م   ، 2- انانت كومار �شاتور فيدى

ينذر البنك املنذر املنذر اليهما باأن يوؤديا مبلغ وقدره 309147.67 درهم )ثاثمائة 
تاريخ  يف  كما  فل�ص(  و���ش��ت��ون  و�شبعة  دره���م  وارب��ع��ون  و�شبعه  وم��ائ��ة  ال��ف  وت�شعة 
2020/8/11 عبارة عن املديونية املرت�شدة بذمتهما والر�شوم وامل�شاريف ومقابل 
اتعاب املحاماه وذلك خال خم�ص اأيام من تاريخ تبليغ املنذر اليهما بهذا الإنذار 
حتت طائلة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية �شدهما للوفاء باملديونية املرت�شده 

بذمتهما اأعاه والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماه
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 1974/2020/16 جتاري جزئي  
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعى عليهم بالت�شامن والت�شامم والتكافل باأن يوؤدوا للبنك املدعى مبلغ 45. 2.872173 
وامل�شاريف  والر�شوم  فل�ص(  واربعون  وخم�شة  درهم  و�شبعون  وثاثة  ومائة  الف  و�شبعون  واثنان  وثمامنائة  )مليونان  درهم 

واتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة .
طالب الإعان : بنك دبي الإ�شامي )�شركة م�شاهمة عامة( - �شفته بالق�شية : مدعى 

املطلوب اإعانهم : 1 - الريامي انرتيورز - املدين ال�شلي ، 2-را�شد مبارك �شيف الريامي - �شامن �شخ�شي وكفيل عيني
3-خليفة را�شد مبارك �شيف الريامي - �شامن �شخ�شي وكفيل عيني 4-هايتك وال�ص اند وندو كوارينج�ص �ص.ذ.م.م -�شامن 
�شركات  ، 5- الريامي ل�شناعة العانات �ص ذ م م - �شامن �شركات، 6-الريامي العمال الكهروميكانيكية �ص.ذ.م.م - �شامن 
، 8- هايتك اوفي�شي�ص �ص ذ م م  �شامن �شركات، 9- وليد را�شد  الريامي تكنلوجيز )�ص.ذ.م.م(-�شامن �شركات   -7 ، �شركات 
الريامي - كفيل عيني،  11-عبداهلل را�شد مبارك �شيف  ،  10-حمد را�شد مبارك �شيف  الريامي - كفيل عيني  مبارك �شيف 
الريامي - كفيل عيني ،  12-نورة خليفة جا�شم - كفيل عيني ،  13- وفاء را�شد مبارك �شيف الريامي - كفيل عيني ، 14-فاطمة 
را�شد مبارك �شيف الريامي - كفيل عيني �شفتهم بالق�شية : مدعي عليهم - جمهويل حمل الإقامة مو�شوع الإعان : قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها  املطالبة بالزام املدعى عليهم بالت�شامن والت�شامم والتكافل باأن يوؤدوا للبنك املدعى مبلغ 
45. 2.872173 درهم )مليونان وثمامنائة واثنان و�شبعون الف ومائة وثاثة و�شبعون درهم وخم�شة واربعون فل�ص( والر�شوم 
املوافق 2020/10/7  الربعاء   لها جل�شة يوم  .  وح��ددت  املعجل با كفالة  بالنفاذ  املحاماة و�شمول احلكم  واتعاب  وامل�شاريف 
ال�شاعة 8.30 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  1302/2018/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/237 جتاري كلي واملعدل بالإ�شتئنافني رقمي 887 و 

درهم(   22092239.50( وقدره  مبلغ  ب�شداد  �شدهم  املنفذ  بالزام  والقا�شي  جتاري   2014/893
�شامل الر�شوم وامل�شاريف 

طالب الإعان : بنك الإمارات دبي الوطني - �ص م ع - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعانهم : 1- را�شد عبداهلل العمران - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 

مو�شوع الإعان : نعلنكم بانه مت احلجز على اأموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن عقارات الواقعة يف امارة ال�شارقة و هيا كتايل 
: الذيد القدمية رقم امللك : اأ/ 1172 - رقم احلكومي : ب/ 381 رقم ال�شند : 1554 / الذيد - جتاري رقم امللك 
 : احلكومي  رق��م   -  294  : امل��ل��ك  رق��م  مويلح جت��اري��ة   /  10356  : ال�شند  رق��م   4813  : احلكومي  رق��م   ،  3009  :
2517 رقم ال�شند : 7785 / الذيد القدمية رقم امللك : ه��/ 27 - رقم احلكومي : 3 رقم ال�شند : 1878 / ام الطرافة 
رقم امللك : 86 رقم احلكومي : 35 رقم ال�شند : 335 / بويزع رقم امللك : 1505 - رقم احلكومي : 3140 رقم ال�شند 
: 4597 /بويزع رقم امللك : 1504 - رقم احلكومي : 3139 رقم ال�شند : 4596 / مويلح جتارية رقم املك : 560 
رقم احلكومي : اأ/1176 رقم امل�شند : ا 1999 يف الك�شف املرفق وفاء للمبلغ املطالب به يف امللف اعاه وذلك للعلم مبا 

جاء فيه و نفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23   

اعالن بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 3177/2020/60 امر اداء    

باأن يوؤدوا مبلغ وقدره   بالتكافل والت�شامن فيم بينهم  باإلزام املطلوب الأمر �شدهم  مو�شوع الدعوى : املطالبة 
/231.680.68/ درهم اماراتي لطالبة الأمر مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام 

ال�شداد و�شمول الأمر بالنفاذ املعجل اإ�شافة اإىل الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة
طالب الإعان : فري�ص اك�شرب�ص �ص.ذ.م.م - �شفته بالق�شية : مدعى

وميثله : نورة اأحمد مو�شى �شنقور - �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعانهما : 1- اليك�شي باغودارين ب�شفته �شريك يف املطعم - �شفته بالق�شية : مدعي عليه  2 - �شريجي 

بارامونوف ب�شفته �شريك يف املطعم  - �شفتهما بالق�شية : مدعي عليهما - جمهويل حمل الإقامة
مو�شوع الإعان  : قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 202/8/14 اأمرت املحكمة يف مادة جتارية : اأول : بانفاذ 
و  ب��اغ��ودارين  اليك�شي  و  ف��ردي  عليهم مطعم  املدعي  بالزام   : ثانيا  عليهم  واملدعي  املدعية  التجاري بني  العقد 
�شريجي بارامونوف باأن يوؤدوا بالت�شامن للمدعية فري�ص اك�شرب�ص �ص.ذ.م.م مبلغ  231.680.68 درهم ) مائتني 
�شنويا من   %9 بواقع  القانونية  الفائدة  و  فل�شا(  و�شتون  وثمانية  درهما  وثمانون  و�شتمائة  األفا  وواح��د وثاثون 
تاريخ املطالبة الق�شائية يف 2020/8/9 وحتى متام ال�شداد والر�شوم وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب 

املحاماة ولكم احلق يف ا�شتئناف الأمر خال 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا الإعان.
رئي�ض الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23   

اعالن بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 3216/2020/60 امر اداء    

مو�شوع الدعوى : املطالبة با�شدار الأمر بالزام املدعي ب�شداد مبلغ 322600 درهم والر�شوم 
وامل�شاريف والفائدة 9% من تاريخ الإي�شال 2016/1/11 حتى تاريخ ال�شداد التام.   

طالب الإعان : فداء ابراهيم اليو�شف  �شفته بالق�شية : مدعي 
وميثله :  عبداهلل عبدالرحمن عبداهلل امل�شرب -  �شفته بالق�شية : وكيل

املطلوب اإعانه : 1- حممود علي امل�شطفى - �شفته بالق�شية : مدعي عليه - جمهول  حمل الإقامة 
مو�شوع الإعان :  قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2020/8/16 الزام املدعى عليه

درهم   322.600 وق���دره  مبلغ  اليو�شف  اب��راه��ي��م  ف���داء  للمدعي  ت���وؤدي  ب��ان  امل�شطفى  علي  حم��م��ود   
املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م(  و�شتمائة  ال��ف  وع�شرون  واثنان  )ثاثمائة 
الق�شائية احلا�شل يف 2020/8/11 وحتى ال�شداد التام وبالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل 

اتعاب املحاماة. ولكم احلق يف اإ�شتئناف الأمر خال 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العان.
رئي�ض الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23   

اعالن بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2865/2020/16 جتاري جزئي     

و  الر�شوم  و  دره��م   86427.52 وق��دره   عليها مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�شوع 
امل�شاريف و اتعاب املحاماة و الفائدة 9% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم 

بالنفاذ املعجل با كفالة.
طالب العان :  �شركة الدانوب لتجارة مواد البناء ذ.م.م -�شفته بالق�شية : مدعى   

املطلوب اعانهم : بي ايه كيه للمقاولت �ص. ذ.م.م  �شفته بالق�شية: مدعي عليه
مو�شوع الإعان : مبوجب قرار املحكمة ال�شادر بتاريخ 2020/9/1 بتكليفهم بالوفاء يف الدعوى 
املذكورة اأعاه فانت مكلف ب�شداد مبلغ وقدره )86427.52 درهم( و الر�شوم و امل�شاريف و اتعاب 
املحاماة و الفائدة 9% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل 
با كفالة للمدعي اأو بخزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات بحقكم يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خال خم�شة اأيام من تاريخ ن�شر هذا العان
رئي�ض الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2020/5050(

AL SAMAIL REAL ESTATE املخطرة : ال�شمايل للعقارات - موؤ�ش�شة فردية
بوكالة املحامي / يو�شف حممد ح�شن البحر

املخطر اإلها :  الملا�ص الامعة ملقاولت البناء �ص .م.م
AL ALMAS AL LAMIA BUILDING CONTRACTING LLC 

جمهول حمل الإقامة  
تخطر املخطرة املخطر اإليها ومتهلها مدة خم�شة اأيام اعتبارا من تاريخ تبليغها بهذا الإخطار 
لوفاء و�شداد مبلغ وقدره 26000 درهم قيمة املرت�شد من بدل اليجار عن الفرتة اليجارية من 
2019/5/1 وحتى 2020/4/30 واملتمثلة يف ال�شيكات املرجتعة ارقام )778، 785 ،886( وبخاف 
واإقامة الدعوى يف �شبيل  القانونية  الإج��راءات  اتخاذ  اإىل  ذلك فاإن املخطرة �شتكون م�شطرة 

اإلزام املخطر اإليها باملبلغ املذكور بالإ�شافة اإىل الر�شوم وامل�شاريف والفوائد.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2020/3/5062(

املنذر : اأم بي ام العقارية �ص ذ م.م
املنذر اإليها : ور�شة ا�شواء الق�شى لت�شليح كهرباء ال�شيارات 

املو�شوع/ انذار عديل بالن�شر
اأنكم قد تقاع�شتم عن �شداد  اإيجار بتاريخ بداية ونهاية 2019/4/25 اىل 2020/4/25 وحيث  مبوجب عقد 

الجرة فقد تراكم يف ذمتكم مببلغ وقدره ) 15000 درهم( و عدم القيام بتجديد العقد
املبادرة  و  املوؤجرة  العني  اإليه ب�شرورة اخاء  املنذر  الإن��ذار ينبه على  املنذرة ومبوجب هذا  : - فان  لذلك 
اإىل �شداد املبالغ امل�شتحقة بذمتكم فورا مببلغ وقدره ) 15،000 درهم( خال �شهر من تاريخ الن��ذار وما 
ي�شتجد من اأجرة وم�شاريف خدمات حتى تاريخ الخاء الفعلي حتى ل ن�شطر اإىل اتخاذ كافة الإجراءات 
القانونية لتح�شيل كامل حقوق موكلنا، وحتميلكم جميع ما قد ين�شاأ عن ذلك من م�شاريف ور�شوم واأتعاب 
حماماة فوائد تاأخريية ، ف�شا عن املطالبة بالتعوي�ص عما اأ�شابه من اأ�شرار نتيجة تاأخركم يف ال�شداد مع 
احتفاظ موكلنا املنذر برفع دعوى اإخاء باملطالبة بكافة حقوقه القانونية الأخرى وذلك يف خال ثاثون 

يوما من تاريخ ا�شتام هذا الإنذار.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23   
انذار بالن�سر

رقم )2020/3/5067(
املخطر: حممد حممد م�شعد اأبو الف�شل  - م�شري اجلن�شية

املخطر اليه : - ادوارد كينوي -  اوغندي اجلن�شية
املو�شوع :اإخطار ب�شداد مبلغ )98.000( درهم 

ال�شيك رقم 000011 بقيمة 98.000 درهم  ا�شتلم منكم  اأن املخطر قد  اأول :حيث 
بتاريخ 2020/5/5 ، ثانيا: ارجتاع دون �شرف.  ثالثا: نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ 
)98.000( درهم عبارة عن املبلغ قيمة ال�شيك املرت�شدة يف ذمتكم وذلك خال 7 
ايام من تاريخ ت�شلمكم لهذا الأخطار، واإل فاإننا �شن�شطر اآ�شفني لتخاذ الجراءات 

القانونية يف مواجهتكم ب�شفتكم املذكورة.
وكيل املخطرة /خليفة بن عمري للمحاماة واال�ست�سارات القانونية

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2020/3/5063(

املنذر : ام بي ام العقارية �ص ذ.م.م
املنذر اإليها : بدر الدين ابراهيم للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م

املو�شوع/ انذار عديل بالن�شر
رقم  وح��دة  ماهو  املنذر  من  اإليه  املنذر  ي�شتاأجر   0120150428002607  )v.  2( رق��م  اإيجار  عقد  مبوجب 
)406 ( مبنطقة املرر بقطعة رقم 469 باأمارة دبي. - وحيث اأن مدة اليجار قد انتهت بالفعل و قام املنذر برفع 
املنذر  ق��ام  والتلفيات  ال���ش��رار  العديد من  وج��د  امل��وؤج��رة  للعني  املنذر  ا�شتام  وعند  اليه  املنذر  �شده  اخ��اء  دع��وة 

بت�شليحها مما كبده مبلغ و قدره 10215 درهم اماراتي تقاع�ص عن �شداد املبلغ �شالف الذكر.
10215 درهم اماراتي التي  اإليه ب�شرورة �شداد املبلغ  لذلك :- فان املنذرة ومبوجب هذا الإن��ذار ينبه على املنذر 
تكبدها املوؤجر لإعادة املاأجور اىل حالته الأ�شلية. حتى ل ن�شطر اإىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتح�شيل كامل 
حقوق موكلنا، وحتميلكم جميع ما قد ين�شاأ عن ذلك من م�شاريف ور�شوم واأتعاب حماماة وفوائد تاأخريية ، ف�شا 
عن املطالبة بالتعوي�ص عما اأ�شابه من اأ�شرار نتيجة تاأخركم يف ال�شداد مع احتفاظ موكلنا املنذر برفع دعوى اإخاء 

باملطالبة بكافة حقوقه القانونية الأخرى وذلك يف خال 5 ايام من تاريخ ا�شتام هذا الإنذار.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي



يتعلق  فيما  اخلا�شة  باأ�شرارها  ثقافة  كل  تتمتع 
روتينا  الن�شاء  تتبع  كوريا  ففي  واجلمال،  بال�شحة 
معينا للعناية بالب�شرة يتكون من ع�شر خطوات، ويف 

م�شر كان ماء الورد �شر جمال كليوباترا.
اأنحاء  جميع  من  الطبيعية  اجلمال  اأ���ش��رار  اأف�شل 
العامل، التي تعد �شهلة التطبيق وغري مكلفة، بح�شب 
ميكنك  الإ�شبانية،  )فو�شيا(  جملة  ن�شرته  تقرير 

اختيار ما ينا�شبك منها:

�شنغافورة.. قناع الأفوكادو لرتطيب الب�شرة
الأنظمة  م��ن  العديد  م��ن  اأ�شا�شيا  عن�شرا  الأف���وك���ادو  ي�شكل 
الغذائية، لكن من املوؤكد اأننا مل نفكر يف جعله قناعا للوجه. 
�شنغافورة  ن�شاء  خطى  على  �شريا  ذل��ك  جن��رب  اأن  ي�شتح�شن 
ب�شرة رطبة  للح�شول على  الأفوكادو  فوائد  يثقن يف  اللواتي 
و���ش��ح��ي��ة، وذل����ك مل��ا حت��ت��وي��ه ه���ذه ال��ث��م��رة م��ن زي����وت مفيدة 
بعد  الأف��وك��ادو  �شحق  يجب  الأف��وك��ادو،  قناع  ل�شنع  للب�شرة. 
قبل  دقيقة   15 مل��دة  تركه  ث��م  ال��وج��ه،  على  وو�شعه  تق�شريه 

غ�شل الوجه باملاء.

بنما.. �شرب الكاكاو )ولي�ش ال�شوكولتة(
ال�شاخنة،  ال�شكولتة  لأذهاننا  تتبادر  الكاكاو  يف  نفكر  عندما 
احلالة.  ه��ذه  يف  الكاكاو  من  النوع  بهذا  يتعلق  ل  الأم��ر  لكن 
اأكواب  خم�شة  كونا  قبيلة  ت�شرب  بنما،  يف  با�ص  �شان  جزر  يف 
العلماء  ويعتقد  يوميا.  والطبيعي  النقي  الكاكاو  اأكر من  اأو 
الكاكاو  اأن  وُيعتقد  �شكانها.  عمر  طول  �شر  يكون  قد  ذلك  اأن 
ميكن اأن يقلل من خطر الإ�شابة بال�شرطان واأمرا�ص القلب 

وال�شكتة الدماغية وال�شكري بن�شبة 10%.
الأك�شدة  م�����ش��ادات  اأو  ال��ف��اف��ون��وي��دات  على  ال��ك��اك��او  يحتوي 
ال��ق��وي��ة ال��ت��ي جت��ع��ل ال��ك��اك��او م�����ش��روب��ا م��ف��ي��ًدا ل�شحة القلب 
طريق  عن  بنف�شك  ذلك  جتربة  باإمكاِنك  الدموية.  والأوعية 
وملعقة  ال��ن��ق��ي  ال��ك��اك��او  م�شحوق  م��ن  ك��ب��رية  ملعقة  اإ���ش��اف��ة 

�شغرية من الع�شل اإىل كوب من احلليب الدافئ.

الربازيل.. تهدئة حروق ال�شم�ش برقائق ال�شوفان

يوؤمن �شكان الربازيل مبدى فعالية رقائق ال�شوفان يف عاج 
يتميز  ال�����ش��وف��ان  لأن  ج���دا،  وه���ذا منطقي  ال�����ش��م�����ص،  ح���روق 
مثاليا  ع��اج��ا  يجعله  مم��ا  ل��ال��ت��ه��اب��ات،  م�����ش��ادة  بخ�شائ�ص 
لأي نوع من احل��روق. يف هذه احلالة، ينبغي و�شع كمية من 
ال�شوفان يف �شمادة �شا�ص ثم لف ال�شا�ص املتبقي يف �شكل كي�ص 

وربطه حول �شنبور حو�ص ال�شتحمام.
الكي�ص حتى  البارد عرب  امل��اء  يتدفق  اأن  الطريقة ميكن  بهذه 
مي��ت��ل��ئ ح��و���ص ال���ش��ت��ح��م��ام ب��امل��اء ال����ذي ي��ح��ت��وي ع��ل��ى دقيق 
ال�شوفان. بعد ذلك، ميكن ال�شتحمام يف هذا املاء ملدة ترتاوح 
تختفي  ب���داأت  احل���روق  اأن  و�شت�شعرين  دقيقة  و30   20 ب��ني 

تدريجيا.

املك�شيك.. امللعقة لتجميل الرمو�ش
اجلمال  نظام  يف  املطبخ  اأواين  الن�شاء  ت�شتخدم  املك�شيك،  يف 
اأدوات  مثل  متاما  تعمل  التي  امل��اع��ق،  خا�شة  بهن،  اخل��ا���ص 
لف الرمو�ص. يف هذه احلالة، يجب عليك اأن مت�شكي بامللعقة 
من  التاأكد  مع  جفنك  تغطي  اأن  اإىل  واح��دة  بيد  اأفقي  ب�شكل 
اأن حافة امللعقة تام�ص اجلذور العليا للرمو�ص. وبا�شتخدام 
للملعقة،  املنطقة اخللفية  ا�شغطي على رم�شك على  اإبهامك 
العملية  ك��رري  الرمو�ص.  اأط��راف  اإىل  امللعقة  ادفعي حافة  ثم 

مرات عدة ح�شب ال�شرورة قبل تطبيق املا�شكارا.

تركيا.. ماء البابوجن لتفتيح لون ال�شعر
على الرغم من اأن الكثريين يعتقدون اأن اأف�شل �شيء لتفتيح 
البابوجن من  ماء  اأن  توؤكد  احلقيقة  ف��اإن  ال�شم�ص،  هو  ال�شعر 

اأف�شل اخللطات الطبيعية التي تقوم بهذه املهمة. كل ما عليك 
بعد  امل��اء لب�شع دقائق.  البابوجن يف كوبني من  فعله هو غلي 
الكوب  النبتة من  ُتزيلني  ذلك، ُيرتك اخلليط حتى يربد ثم 
وت�شبني املاء على ال�شعر. ينبغي اأن نرتك ال�شعر يجف تلقائيا 

بعد �شكب املاء عليه دون �شطفه.

ال�شني.. تنظيف الوجه مباء الأرز
اللجوء  دون  ال��وج��ه  لتنظيف  الأرز  م��اء  ال�شينيات  ت�شتخدم 
ل�شتخدام اأنواع كثرية من غ�شول الوجه و�شطفه باملاء. وماء 
ومنع  تنظيف  يف  ت�شاعد  التي  الأك�شدة  مب�شادات  مليء  الأرز 
�شيخوخة اجللد. ومع ذلك، نحتاج اإىل ا�شتخدام الأرز ال�شيني 

الأ�شيل ل�شمان جناح التجربة.
طريق  ع��ن  الطبيعي  الغ�شول  ه��ذا  على  احل�شول  ون�شتطيع 
20 دقيقة.  منرر ماء الأرز على  نقع الأرز يف املاء النقي ملدة 
الوجه ملدة ع�شر دقائق، ثم من�شح الوجه مبن�شفة مبللة. قومي 
بذلك مرة واحدة يف الأ�شبوع و�شوف تاحظني اختافا كبرًيا 

يف ب�شرتك.

جنوب اأفريقيا.. ترطيب اجل�شم بزبدة ال�شيا
عادة ما ن�شتخدم الكثري من اأنواع كرميات الرتطيب للح�شول 
على النتيجة التي نريدها. ولكن ن�شاء جنوب اأفريقيا يف�شّلن 
جيدا.  يعرفنه  ال��ذي  الطبيعي  املنتج  ال�شيا،  زب��دة  ا�شتخدام 
ي�شار اإىل اأن زبدة ال�شيا مفيدة جدا خا�شة يف املناخات الباردة 
حيث تكون ب�شرتنا اأكر عر�شة للجفاف. كما اأن بع�ص الن�شاء 
اإىل  احلاجة  دون  لل�شعر  بل�شم  اأو  مرطب  كقناع  ي�شتخدمنها 

�شطفه.

رومانيا.. نقع الأظافر بزيت الزيتون
فيما  ال��زي��ت��ون  لزيت  ال�شحرية  ال��ف��وائ��د  ع��ن  ن�شمع  م��ا  دائ��م��ا 
يتعلق بال�شحة واجلمال خا�شة يف ترطيب ال�شعر. ولكن اأكدت 
الن�شاء يف رومانيا اأن زيت الزيتون يعترب اأف�شل عاج لاأظافر 
واأقل  ومرطبة  قوية  الأظ��اف��ر  الزيتون  زي��ت  ويجعل  اله�شة. 
عر�شة للتق�شري اأو النك�شار. ويف�شل القيام بهذه العملية مرة 

كل اأ�شبوعني للح�شول على اأظافر اأقوى واأكر �شحة.

اأ�شرتاليا.. ماء البحر حل �شحري لت�شريح ال�شعر
ب�شهولة  ل�شتخدامه  بخاخ  يف  البحر  مياه  الأ�شرتاليات  متاأ 
كبرية. على الرغم من اأن بع�ص املتاجر تبيع هذا املاء، فاإنهن 

ل يحتجن ل�شرائه.

رو�شيا.. �شفار بي�ش وع�شل وخيار من الراأ�ش للقدمني
ال�شعيد  على  املثالية  بب�شرتهن  يعرفن  ال��رو���ش��ي��ات  الن�شاء 

العاملي.
 اإذ ت�شتخدم الرو�شيات الكثري من الو�شفات الطبيعية وخا�شة 
من  و�شعه  يتم  ال���ذي  البي�ص  و���ش��ف��ار  واخل��ي��ار  الع�شل  ق��ن��اع 

الراأ�ص اإىل اأخم�ص القدمني. وهو مفيد للب�شرة واجل�شم.

تعد �شهلة التطبيق وغري مكلفة

اأف�صل اأ�صرار اجلمال الطبيعية من جميع اأنحاء العامل

ال�شفرية الفرن�شّية
اإجتاه ال�شعر الكبري حالياً هو يف 
اأ�شكالها. ملزيد  ال�شفائر بجميع 
باجلديلة  اأو����ش���ي  امل���ه���ارة،  م���ن 
الفرن�شية، ولتنفيذها، حتتاجني 
بب�شاطة اإىل املزيد من التمر�ص، 
�شاهدي الدرو�ص على اليوتيوب 
و�شرتين اأنك ل تخرتعني اأمراً 

�شعباً!
اختيار  مي��ك��ن��ك  ذل�����ك،  خ����اف 
الب�شيطة،  ال���ع���ادي���ة،  اجل��دي��ل��ة 

لكنها العملية اأي�شاً.
-خ���������ذي ق�������ش���ًم���ا م������ن الأم���������ام 

واف�شليه اإىل 3 خ�شل.
فوق  الأوىل  اخل�����ش��ل  -ج�����ّديل 

الراأ�ص.
خ�شلة  كل  ت�شمني  يتم  – لكي 
خذي  اجل���دي���ل���ة،  اإىل  ج����دي����دة 
اجلوانب  على  ال�شعر  ج��زًءا من 
اخل�شلة  مع  ف��وق  اإىل  ومّرريها 

التي جدلتيها يف البداية.
النهاية،  حتى  اخل�شل  -ج���ّديل 
مطاطي  ب�شريط  ارب��ط��ي��ه��ا  ث��م 

�شغري.

ال�شينيون غري املّرتب

نعم، هي ت�شفيفة ال�شعر الأكر 
راأي�����ي ع��ن��دم��ا تكون  ف��ع��ال��ي��ة يف 
الكعكة  ه����ي  ع���ال���ي���ة،  احل��������رارة 
اأ�شلوبي  ه����و  ه�����ذا  ال�������ش���ه���رية! 
�شينيون  لإن�����������ش�����اء  ال�������ش���غ���ري 

)فو�شوي( ع�شري للغاية:
-رفع ال�شعر كله اإىل فوق.

-لّف ال�شعر على بع�شه للح�شول 
على كعكة م�شدودة.

مطاطي  ب�شريط  الكعكة  -ل���ّف 
حلمل كل احلجم.

ملواجهة  م�����ش��ت��ع��دون  ن��ح��ن  وه���ا 
اليوم احلاّر باأناقة!

ت�صريحات �صعر �صهلة ت�ّفر لك الراحة
 يف اأيام ال�صيف احلاّرة

ا ورطًبا. الربا�شينغ ل  عندما يكون اجلو حاًرّ
�شعر  ت�شريحات   3 اإليِك  الإط��الق،  على  ينفع 
ال�شيف  اأي��ام  يف  ال��راح��ة  لك  �شتوّفر  �شهلة 

احلاّرة!

مـــــــــــــراأة
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بعد 28 عامًا اأم�شاها يف العمل الإعالمي

ط�ين بارود: جاهز 
خل��ض جتربة التمثيل

الكاتبة  مع  كممثل  الأوىل  للمرة  ت�شارك   •
م��ن��ى ط���اي���ع، ف��ه��ل ت��ل��ق��ي��ت ع���رو����ش���اً متثيلية 

قبله؟
اأحياناً،  تكن عرو�شاً جدية  ولكنها مل  نعم.   -
منا�شبة.  ع��رو���ش��اً  تكن  اأخ���رى مل  اأح��ي��ان  ويف 
ل��ذا، انتظرت ال��دور ال��ذي وج��دت اأن��ه منا�شب 
على  اأق��دم  اأن  ينا�شبني  ل  لأن��ه  اإيّل،  وي�شيف 

خطوة ناق�شة.
امل�شل�شل؟ ت�شوير  �شيبداأ  • ومتى 

- ل اأعرف. مل يتحدد موعد للت�شوير، ولكنني 
جاهز للتجربة.

قبول  قبل  معينة  ���ش��روط  ل��ك  ك��ان��ت  ه��ل   •
عر�ص منى طايع؟

- نحن مل نتكلم بالتفا�شيل. كل ما يف الأمر 
اأن منى طايع اأخربتني اأنها كتبت ن�شاً جميًا 

ودوراً جتدين فيه.
• هل ترى اأن تراجع الإعام، هو الذي يدفع 
التمثيل،  نحو  التوجه  اإىل  الإعاميني  بع�ص 
�شارت  واآفاقها  مطلوبة  الدراما  اأن  خ�شو�شاً 
اإىل ج��ان��ب حمطات  امل��ن�����ش��ات  ب��وج��ود  اأو����ش���ع 

التلفزة؟
- رمبا، ولكن هذا ل يعني اأنني قبلت بالعر�ص 

اأكرب،  التمثيل  فر�ص  ولأن  اإعامياً  لكوين 
الإعام  يف  اأري���ده  ما  كل  فعلت  لأنني  اأو 

ووج���دت اأن ل م��ان��ع م��ن الجت���اه نحو 
لي�ص  اإيّل  بالن�شبة  الأم���ر  التمثيل. 

ع��ل��ى ه����ذا ال���ن���ح���و، ب���ل اأف���ك���ر باأنه 
ميكنني اأن اأخو�ص جتربة التمثيل 

اأدواراً  واأق��دم  عليها  اأتعرف  واأن 
م��ع��ي��ن��ة، ول���ك���ن الإع��������ام هو 
ح��ي��ات��ي. امل��م��ث��ل ل مي��ك��ن��ه اأن 
اأفعله كاإعامي، واأنا  يفعل ما 
ك��اإع��ام��ي ل ميكنني  ب����دوري 
اأفعل ما يفعله املمثل، لأنه  اأن 
ل ميكن اإغفال اأهمية اخلربة 

املجالني.  كل من هذين  يف 
الإع����ام،  يف  م�شتمر  اأن���ا 

ول���ن اأت���رك���ه مل��ج��رد اأنه 

اأتيحت يل فر�شة متثيل.
طايع  منى  عر�ص  اأن  لو  تتمنى  كنت  هل   •

اأتى مبكراً؟
- ك��ل ���ش��يء ي��اأت��ي يف ال��وق��ت امل��ن��ا���ش��ب. عانيت 
كثرياً خال م�شريتي املهنية والأمور مل تكن 

اأتلَق  مل  مبعنى  الإط���اق،  على  �شهلة 
برامج  لتقدمي  مبا�شرة  عرو�شاً 

لحقة  مرحلة  ويف  ج��اه��زة، 
اأ���ش��ب��ح��ت ع��ل��ى ي��ق��ني باأن 

م���ا ه���و م���ن ن�����ش��ي��ب��ي ل 
ي�شلني. احلظ  واأن  بد 
حياتنا،  يف  دوره  يلعب 
هذا  ب��غ��ري  اأق���ت���ن���ع  ول 
يكون  وه������و  ال������ك������ام، 
كل  اجتماع  م��ن خ��ال 
ال���ظ���روف امل��ن��ا���ش��ب��ة يف 
وقت واحد، وعدم توفر 
ظرف واحد منها ميكن 
اأن يعرقل كل �شيء مهما 

وبذلنا  وح���اول���ن���ا  ���ش��ع��ي��ن��ا 
لتحقيق  جهوداً 

م������ا 

ن�شعى اإليه.
من  ل��ل��ك��ث��ري  ت��ع��ر���ش��ت  اأن����ك  ي��ع��ن��ي  • وه����ذا 

اخليبات؟
- طبعاً. خربة 28 عاماً من العمل الإعامي 
يتحقق  اأن  يعقل  ل  دون خيبات.  م��ن  ت���اأِت  مل 
ك����ل م����ا ن�����ش��ب��و اإل����ي����ه وك�����ل ما 
كانت  ل��ط��امل��ا  ب��ل  نطلبه، 
قلبي(،  ع��ل��ى  )ي����دي 
و�����ش����ط ت���������ش����اوؤلت 
ع�������ن اإم����ك����ان����ي����ة 
ان���������ط���������اق���������ه، 
ا�������ش������ت������م������راره، 
لي�ص  لأن��ه  لي�ص 
ناجحاً، بل ب�شبب 
املادية  ال��ظ��روف 
ب�شبب  اأي  اأو 
اآخ�����ر. الأم������ور مل 
���ش��ه��ل��ة على  ت���ك���ن 

الإطاق.
هناك  وه�����ل   •
كنت  ب���رام���ج 
ت����������ع����������ّول 

خمتلفة  نقلة  حتقيق  اأج��ل  من  الكثري  عليها 
من  )ف��ل��ت��ت  ولكنها  الإع��ام��ي��ة  م�شريتك  يف 

بني يديك(؟
للمحطة  احرتاماً  اأ�شميها  لن  ولكن  طبعاً،   -
تلك  اخ��ت��ارت غ��ريي. ولكن  اأن  لبثت  م��ا  التي 
لي�ص  الآخ����ر  لأن  لي�ص  ت�شتمر،  مل  ال��ربام��ج 
)اع������ِط خبزك  ي���ق���ول  امل���ث���ل  لأن  ب���ل  ج����ي����داً، 
للخباز(. ليتني اأ�شتطيع اأن اأذكرها، ولكنني ل 
اأ�شتطيع لأن بع�شها يعر�ص حالياً خارج لبنان. 

اإنها احلياة، وكل �شخ�ص ينال رزقه.
عرب  ب��رام��ج  تقدمي  على  منفتح  اأن��ت  ه��ل   •
لك  كانت  واأنه  العربية، خ�شو�شاً  الف�شائيات 
�شا�شة  ع��رب  برنامج  تقدمي  يف  �شابقة  جتربة 

تلفزيون )لنا(؟
- منفتح على الظهور عرب الف�شائيات العربية، 
املّر  مي�شال  م��ع  بالتفاق  يتم  �شيء  ك��ل  ولكن 
ب��ع��د ال��ن��ق��ا���ص ���ش��وي��اً ك���وين اأط����ل ع��رب �شا�شة 
اأن��ن��ي �شوف  اأخ��ربت��ه  اأن��ن��ي  )mtv(. ول �شك 
)لنا(،  ت��ل��ف��زي��ون  �شا�شة  ع��رب  ب��رن��اجم��اً  اأق����دم 
وهو واف��ق. كل اإطالتي خ��ارج )mtv( تتم 
بالتن�شيق معه. التجربة كانت جيدة وناجحة، 
على  القيمني  م��ن  بها  حظيت  التي  واملعاملة 
رائ��ع��ة. )ل��ن��ا( ت�شاوي  اأك��ر م��ن  املحطة كانت 

احرتام وتقدير.
مع  بعقد  م��رت��ب��ط  اأن���ت  • ه��ل 

)mtv(؟
بيننا،  ع���ق���د  ي����وج����د  ل   -
املر  مي�شال  م��ع  وعاقتي 
ع���ق���د. هي  اأي  م���ن  اأه�����م 
ومتينة،  ح���ل���وة  ع���اق���ة 
واأن��ا �شعيد ج��داً معهم، 
ثقة  ب���ي���ن���ن���ا  وت�����وج�����د 
كبرية،  ونحن نتناق�ص 
قبل مترير اأي �شيء، 
ل�)ال�شو�شيال  �شواء 
ميديا( اأو حمطات 
ت������ل������ف������زي������ون������ي������ة  

اأخرى.

جن�ى كرم تدع� 
حمبيها ملكافحة ال�صر 

دعت الفنانة اللبنانية جنوى كرم حمبيها اىل مكافحة ال�شر عرب 3 طرق 
اأجواء  بات يعي�ص يف  العامل  ال�شاة والإمي��ان واحل��ب، لأن  اأ�شا�شية، وهي 

ال�شر واجل�شع والكره والإنتقام وال�شيطرة.
غلي  تغلي  ع��م  الأر���ش��ي��ة  "الكرة  اخل��ا���ش��ة:  �شفحتها  يف  جن��وى  وكتبت   
بال�شّر وباجل�شع وبالكره والإنتقام وال�ّشيطرة.. مندعي كّلنا �شوا وين ما 
اإّل هال�  كّنا لل�شاة والإمي��ان واحُل��ّب، لأّن��و ما يف �شي بيقدر يكافح ال�شّر 

3 اإ�شيا".
اإ�شتعانت بال�شاعر الفل�شطيني الراحل حممود دروي�ص،  وكانت جنوى قد 
ياأكلون  لبنان  يف  احلكام  اأن  اىل  فيها  لت�شري  ال�شهرية،  ق�شائده  وباإحدى 

احل�شرم وال�شعب ي�شر�ص.

الكثري من جنوم الفن والإعام يف العامل العربي اجتهوا نحو امل�شاريع 
املو�شة  ق��رر دخ��ول جم��ال  الأخ���رية؛ فبع�شهم  التجارية خ��ال الفرتة 
من اأو�شع اأبوابه، واآخرون ا�شتغّلوا اأزمة فريو�ص كورونا لإطاق اخلط 
امل�شاريع  تفا�شيل  عن  نك�شف  وذاك،  هذا  وبني  للكمامات،  بهم  اخلا�ص 

اخلا�شة بنجوم وجنمات العامل العربي.

اأزياء جلني عمران
الأزياء  ب�شديقتها م�شممة  الأزي��اء اخلا�ص  اأخ��رياً يف عر�ص  بظهورها 
العاملية العراقية زينة زكي بعد اأزمة فريو�ص كورونا، �شّرحت من خاله 
اإن�شاء خط مو�شة  اأنها تفكر جدياً يف تاأ�شي�ص تعاون بينهما من خال 
يحمل ا�شم جلني عمران خا�ص بال� skirts غري التقليدية، خا�شة اأن 
املوؤّجلة منذ  اأقنعتها باخلطوة  التي  جلني تثق جداً بخيارات زينة زكي 

فرتة.

كمامات حممد رم�شان
على �شعيد اآخر، كان حممد رم�شان قد اأعلن عن خط خا�ص به يحمل 
ا�شتخدامها يف  انت�شر  التي  الطبية  للكمامات   MR ا�شمه  اأول حروف 
يكون جزء من  اأن  اأزم��ة فريو�ص كورونا، وقد قرر  اإث��ر  املا�شية  الفرتة 
اأرباح هذا امل�شروع اخلا�ص به مل�شلحة اإحدى اجلمعيات اخلا�شة مب�شابي 

احلروق يف م�شر.

خطوة موؤّجلة
اأزي��اء خا�ص بها منذ  وكانت يا�شمني �شربي قد فكرت يف تاأ�شي�ص خط 
امل�شروع، الأمر نف�شه لغادة  املنا�شب لإمتام  الوقت  فرتة، ولكنها تنتظر 
ال��رازق التي تفكر جدياً يف تاأ�شي�ص عامة جتارية خا�شة باملكياج  عبد 

حتمل ا�شمها هي وابنتها، لكنها اأّجلتها حلني درا�شتها بجدية.

جتربة  خلو�ش  جهوزيته  ب��ارود،  طوين  الإعالمي  يوؤكد 
التمثيل، بعد 28 عامًا اأم�شاها يف العمل الإعالمي.

بارود، الذي يبدو منفتحًا على التجربة اجلديدة، اأكد اأنه 
يعتربه حياته،  اإنه  اأبدًا، بل حتى  الإعالم  يتخلى عن  لن 
واإن كانت )خربة 28 عامًا من العمل الإعالمي مل تاأِت من 

دون خيبات(.
كما ي�شري اإىل اأن ل تفا�شيل لديه عن امل�شل�شل الذي ينوي 
امل�شاركة فيه، بل كل ما يعرفه اأن الكاتبة منى طايع كانت 
دورًا  له  وخ�ش�شت  جمياًل،  ن�شًا  كتبت  باأنها  اأخربته  قد 

فيه.

نرمني الفقي م�صاريع خا�صة جتمع جلني عمران وحممد رم�صان
�صعيدة مب�صاركتها 

يف )ل�ؤل�ؤ(
دورها  عن  اللثام  الفقي  نرمني  امل�شرية  الفنانة  اأم��اط��ت 
اإطار اجتماعي،  اأحداثه يف  يف م�شل�شل )لوؤلوؤ( الذي تدور 

اأن  اإىل  باأن ت�شبح مطربة م�شهورة، لفتة  حول فتاة حتلم 
�شخ�شية املطربة التي توؤديها فر�شت عليها اإجراء العديد 
الفرتة  خال  وال�شتعرا�شات  الغناء  على  الربوفات  من 
املا�شية، قبل انطاق ت�شوير العمل، خ�شو�شاً اأنها تقدم 

عدداً من الأغنيات ب�شوتها.
اإذ  امل�شل�شل،  يف  ال�شر  اأه��ل  من  �شتكون  اإنها  الفقي  وقالت 
الكثري  العمل  املمثلة مي عمر بطلة  �شيحدث بينها وبني 

من امل�شاحنات والغرية، معربة عن �شعادتها بالعمل مع 
فريق عمل امل�شل�شل.

واإخ���راج  م��ه��ران  ت��األ��ي��ف حممد  م��ن  امل�شل�شل  اأن  ي��ذك��ر 
حم��م��د ع��ب��دال�����ش��ام واإن���ت���اج ���ش��رك��ة ���ش��ي��رج��ي. وتدور 

اأحداثه يف 40 حلقة، ومقرر عر�شه فى بداية املو�شم 
الفقي  ج��ان��ب  اإىل  بطولته  يف  وي��ج��م��ع  ال�����ش��ت��وي، 
بدر،  زاه��ر، جناء  اأحمد  املمثلني  كًا من  وعمر، 

حممد ال�شرنوبي، اإدوارد، هيدي كرم، �شلوى عثمان، 
عماد زيادة وحمدي هيكل.

األربعاء  23  سبتمبر   2020  م    -   العـدد   13044  
Wednesday   23  September   2020   -  Issue No   13044



درا�صة ت��صح تاأثري الن�م على الدماغ 
الب�صري بـ التغري فجاأة  يف الطف�لة

منو  مع  يتحول  ال��دم��اغ  على  النوم  تاأثري  اأن  اإىل  حديثة  درا���ش��ة  تو�شلت 
الأطفال من دعم الذاكرة والتعلم اإىل ال�شيانة والإ�شاح.

ووجد اخلرباء الأمريكيون اأن التحول يف الوظيفة يحدث يف �شن الثانية 
والن�شف تقريبا، وهو الوقت الذي كان معروفا �شابقا بحدوث العديد من 

التحولت الكبرية يف الدماغ.
الإجهاد  الناجم عن  ال�شرر  لإ�شاح  النوم  اإىل  احليوانات  وحتتاج معظم 
والتعرف على الأمناط الع�شبية، والتي تعد اأ�شا�شية لتعزيز مهارات التعلم 

والذاكرة.
وقال موؤلف الورقة البحثية جونيو كاو من جامعة تك�شا�ص يف اأو�شن: "اإن 
انت�شار النوم اأثناء التطور ويف جميع اأنحاء اململكة احليوانية ي�شري اإىل اأنها 

عملية بيولوجية �شرورية للبقاء على قيد احلياة".
اأن  اإل  نائمني،  م��ن ثلث حياتنا  ي��ق��رب  م��ا  اأن��ن��ا نق�شي  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
مع  وا�شحة،  غري  ت��زال  ما  الوا�شحة  والتطورية  الف�شيولوجية  وظيفته 

عدد ل يح�شى من الفر�شيات.
النوم،  بيانات  جمموعات  وزم���اوؤه  ك��او  الربوفي�شور  حلل  درا�شتهم،  ويف 
املاأخوذة من الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 0-15 �شنة، با�شتخدام 
مناذج ركزت على معدل التمثيل الغذائي يف دماغ كل طفل وحجمه ومقدار 

الوقت الذي يق�شيه يف نوم حركة العني ال�شريعة.
التي  اخلم�ص  النوم  مراحل  اأح��د  باأنه  ال�شريعة  العني  حركة  ن��وم  ويعرف 

حتدث عدة مرات يف الليل عندما يحدث احللم.
وتوقع  لفهم  جديدا  ميكانيكيا  اإط��ارا  "اأن�شاأنا  ك��او:  الربوفي�شور  واأو�شح 
ال��ب��ي��ان��ات بطريقة  يتم حتليل  م��ا  ن���ادرا  لأن���ه  ون��ظ��را  ال��ن��وم.  كيفية تغري 
ال�شتنتاجات  ظلت  فقد  الكمية،  التنبوؤات  اأو  الريا�شية  بالنماذج  تربطها 

حول وظيفة النوم بطيئة يف التطور".
التعلم  ج��زء مهم من  وه��ي  الع�شبي،  التنظيم  اإع��ادة  اأن  الباحثون  ووج��د 

والذاكرة، حتدث قبل اأن يبلغ الأطفال �شن عامني ون�شف العام.
وبعد هذه النقطة، يبدو اأن الدماغ يتوقف عن اإعادة التنظيم، ويركز بدل 

من ذلك على حماية واإ�شاح ال�شبكات الع�شبية.
مثل  ك��ان  بل  تدريجيا،  النوم  وظيفة  يف  التغيري  يكن  مل  للفريق،  ووفقا 

جليد". اإىل  املاء  "حتول 
�شافيغ، من جامعة كاليفورنيا يف لو�ص  البحثية فان  الورقة  وقال موؤلف 
�شنوات  انتقال مفاجئ بني �شنتني وثاث  نتائجنا عن  "تك�شف  اأجنلو�ص: 
من العمر لدى الب�شر. وعلى وجه التحديد، تظهر النتائج اأن الختافات 
)بعد  املتاأخر  التطور  مرحلة  واأثناء  احليوانات  جمموعات  عرب  النوم  يف 
النوم  اأداء  اإىل  الأول  املقام  الب�شر( ترجع يف  �شنوات، عند  اأو ثاث  �شنتني 
لاإ�شاح اأو التخل�ص. والتغيريات يف النوم خال مرحلة الطفولة املبكرة 
)قبل عامني اأو ثاثة اأعوام( تدعم يف املقام الأول اإعادة التنظيم والتعلم 
الع�شبي، وهي قدرة  التنظيم  اإع��ادة  اأن  اأي�شا  الباحثون  الع�شبي". ووجد 
الدماغ على التعلم من خال تغيري هيكله ووظيفته، حدثت خال مرحلة 

حركة العني ال�شريعة بدل من مراحل نوم حركة العني غري ال�شريعة.
وياأمل الباحثون يف درا�شة تغري وظيفة النوم يف احليوانات ذات فرتات منو 

اأق�شر، حيث يحدث يف وقت مبكر، وميكن حتى اأن يحدث قبل الولدة.
.Science Advances وُن�شرت النتائج الكاملة للدرا�شة يف جملة

؟ وليلة  ليلة  األف  ق�ش�ش  ت�شم  ق�شة  • كم 
- 264 ق�شة 

؟ الأزهر  جامعة  تاأ�ش�شت  • متى 
- يف القاهرة عام 970م

؟  الهند  يف  املقد�ش  النهر  ا�شم  • ما 
-نهر الغاجن

؟ الألب  جبال  يف  قمة  اأعلى  • ما 
- مون بان

؟ الهنغاريني  يتكلمها  التي  اللغة  • ماهي 
- املجرية 

؟ تريانيا  عا�شمتها  التي  البلدة  • ماهي 
 األبانيا 

ثانية.  30 بلغ  العامل  يف  م�شرحية  وقت  • اأق�شر 
الذهب. مباء  تكتب  كانت  و  اجلاهلي  ال�شعر  يف  القدمية  الق�شائد  اأو  املعلقات  هي  • املذهبات 

الرنان. الأ�شفر  ا�شم  الذهب  على  يطلقون  كانوا  قدمياً  • العرب 
. بالقرياط  املا�ص  و  باجلرام  يوزن  • الذهب 

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

وحدها. لها  املتوافر  املاء  لي�شبح  لها  املجاورة  النباتات  به  تقتل  �شماً  تفرز  النباتات  • بع�ص 
مرت. كيلو  ن�شف  بعد  على  الإن�شان  رائحة  ي�شم  • الفيل 

املر�ص. ب�شبب  تنتحر  لكنها  و  متوت  ل  • الن�شور 
. الذبابة  الع�شفور  هو  العامل  يف  ع�شفور  • اأ�شغر 

الفالح الفقري
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فوائد ال�شبانخ
 readers م����وق����ع  اأو������ش�����ح 
اأن  الأم�����ري�����ك�����ي،   digest
ال�شبانخ  اأن  اأثبتت  ال��درا���ش��ات 
م����ن اخل�����������ش�����راوات ال���ورق���ي���ة 
يف  الفوائد  من  كثري  لها  التي 
ال�شكري،  ال��وق��اي��ة م��ن م��ر���ص 
اخل�شراوات  من  واح��دة  وتعد 
اأنها تقلل من خطر  التي ثبت 
ال�شكري  مب���ر����ص  الإ�����ش����اب����ة 
م�شتوى  خف�ص  على  وت�شاعد 

ال�شكر يف الدم.
واأكدت الدرا�شات اأن الأ�شخا�ص الذين ي�شتهلكون اأكر من وجبة واحدة من 
ال�شبانخ يوميا، وغريها من اخل�شراوات الورقية، ت�شاعد على خف�ص خطر 
الإ�شابة مبر�ص ال�شكر بن�شبة %14، مقارنة بالأ�شخا�ص الذين تناولوا 
" والعديد   k " بفيتامني  وال�شبانخ غنية  اليوم.  اأق��ل من ن�شف طبق يف 
والزنك،  وال��ب��وت��ا���ش��ي��وم  وال��ف��و���ش��ف��ور  وال��ف��ولت  كاملاغن�شيوم  امل��ع��ادن  م��ن 
النباتية،  الكيميائية  امل��واد  وزياك�شانثني  للربوتني  جيد  م�شدر  اأنها  كما 
وجمموعة من مركبات الفافونويد، وعلى الرغم من اأن ال�شبانخ م�شدر 
غني بالكال�شيوم، اإل اأن احتواءها على حم�ص الأك�شاليك مينع امت�شا�ص 
واحدة  دقيقة  ملدة  ال�شبانخ  تغلي  اأن  املمكن  من  ولكن  للكال�شيوم،  اجل�شم 

للحد من مادة الأك�شاليك وا�شتفادة اجل�شم بالكال�شيوم.

كان هناك فاحا فقريا يق�شي يومه يعمل وم�شاءه يحلم مل يكن ميلك يف هذه الدنيا غري داره ال�شغرية 
ودجاجة تبي�ص جمع بي�شها يف �شلة �شغرية وو�شعها يف فرا�شه حتى لي�شل اليها الفار .

ويف احد اليام وبعد اأن تناول ع�شاءه جل�ص على فرا�شه ينظر للدجاجة التي تتحرك امامه يف الغرفة فقال: 
21 كتكوتا  21 �شاجعلها ترقد عليه فيفق�ص البي�ص  لقد جمعت لها الن ع�شر بي�شات وعندما ي�شبحن 
اتركها لتكرب ثم ت�شع بي�شا كثريا اتاجر يف ن�شفه واجعلها ترقد على ن�شفه الخر فيفق�ص كتاكيت اكر 
فتكرب ويزيد الدجاج وي�شبح عندي الكثري وابيع منها وا�شرتي عنزة وخروفا يتوالدا.. ورمبا ا�شرتيت بعد 
ذلك بقرة �شغرية لتلد يل ثورا ويكون الدجاج قد ا�شبح ع�شرات وع�شرات ويكون هناك عدة خراف وعنزات 
وقتها اذهب اىل الوايل واخطب ابنته لت�شبح زوجة يل ثم تلد يل ولدا ي�شبح هو ذراعي المين اربيه كما 
ا�شاء واتعارك معه لجعله رجا وعندما تتدخل يف ذلك زوجتي ا�شرخ عليها وا�شربها وارف�شها هكذا بقدمي 
واقول لها اذهبي يا ابنة التي�ص، ثم رف�ص برجله رف�شة قوية اطاح بها �شلة البي�ص من الفرا�ص فانك�شر كل 
البي�ص وذهبت كل احامه، وهذه اول كارثة، اما الكارثة الخرى فان الوايل كان مير بجوار بيت الفاح 
و�شمع حلمه كله فدخل على الفاح كالثور الهائج وام�شك به و�شربه �شربا مربحا ثم قال له: هذا لنك 

رف�شت ابنتي بقدمك ولنك �شبهتني بالتي�ص وثالثا لنك جتراأت وتزوجت من ابنتي لعنك اهلل.

درجة  ارتفاع  كورونا:  اأعرا�ص فريو�ص  ت�شمل 
ال�شم  حا�شة  وفقدان  جديدا  و�شعال  احل��رارة 
العامات الأخرى  وال��ت��ذوق. ولكن ع��ددا من 
ل���ل���ع���دوى ق����د ت�����ش��ت��م��ر لأ����ش���ه���ر ب���ع���د ظهور 

الأعرا�ص الأولية.
واإذا كنت تعتقد اأنك م�شاب باأعرا�ص فريو�ص 
كورونا، يجب اأن تخ�شع للفح�ص على الفور، 

والعزل الذاتي يف املنزل.
اململكة  يف  ���ش��خ�����ص  األ�����ف   300 ن��ح��و  واأب���ل���غ 
حيث  املتحدة عن اأعرا�ص "كوفيد الطويلة"، 
ت�شتمر ملدة تزيد عن �شهر، وفقا للربوفي�شور 
 COVID ت��ط��ب��ي��ق  م����ن  ���ش��ب��ي��ك��ت��ور  ت���ي���م 

.Symptom Study
كبار  اأن   Mayo Clinic م��رك��ز  وك�����ش��ف 
ي���ع���ان���ون م����ن ح������الت �شحية  ال�������ش���ن، وم�����ن 
باأعرا�ص  لاإ�شابة  عر�شة  اأكر  هم  اأ�شا�شية، 
م�شتثنى  اأح��د  ل  ول��ك��ن،  الطويلة.  "كوفيد" 
من احتمال ظهور عامات العدوى، التي لن 

تختفي لأ�شهر متتالية.
�شيوعا  الأك����ر  ال��ط��وي��ل��ة  الأع���را����ص  وت�شمل 
وال�شعال  التعب  امل�شتجد:  ك��ورون��ا  لفريو�ص 
فتت�شمن  الأخ����رى  ال��ع��ام��ات  اأم���ا  امل�شتمر. 

ال�شداع واآلم املفا�شل و�شعوبة التنف�ص.
"معظم   :Mayo Clinic وق����������ال 

كورونا  فريو�ص  مبر�ص  امل�شابني  الأ�شخا�ص 
اأ���ش��اب��ي��ع قليلة.  ي��ت��ع��اف��ون مت��ام��ا يف غ�����ش��ون 
اأول���ئ���ك الذين  ول��ك��ن ب��ع�����ص ال��ن��ا���ص - ح��ت��ى 
ي�شتمرون   - امل��ر���ص  م��ن  خفيفة  ن�شخ  لديهم 
الأويل.  �شفائهم  بعد  ب��الأع��را���ص  ال�شعور  يف 
�شيوعا  الأك��ر  والأع��را���ص  العامات  وت�شمل 
التي ت�شتمر مع مرور الوقت: التعب وال�شعال 

و�شيق التنف�ص وال�شداع واآلم املفا�شل".
ال�شديدة  احل���م���ى  ف�����اإن  ن��ف�����ش��ه،  ال���وق���ت  ويف 
اأو  ال�شم  حا�شة  يف  والتغري  اجلديد  وال�شعال 
ال��ت��ذوق، ه��ي اأك���ر اأع��را���ص ف��ريو���ص كورونا 

املبكرة �شيوعا.

االأعرا�ض اخلم�صة لـ  ك�فيد- 19 التي قد ت�صتمر اأ�صهرا!

جمموعة من البنات يلتقطن �شورا »�شيلفي« عند مدخل معبد �شين�شوجي يف منطقة اأ�شاكو�شا بطوكيو. ا ف ب


