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عالج جديد للتجاعيد يغني 
عن البوتوك�س

ال�شيخوخة  ع��ام��ات  وعك�س  التجاعيد  مبعاجلة  جديد  ع��اج  يعد 
با�شتخدام الأن�شجة احلية املجمدة للمري�س لتجديد �شباب ب�شرته.

للوجه يتم التحكم فيها بجودة عالية،  حقنة  اأول  هي   Uvence
وابتكرها الدكتور اأوليفييه عمار ل�شالح �شركة مل�شتح�شرات التجميل 
العاجات  اإن هذه احلقنة ميكن ن ت�شكل م�شتقبل  يف لندن، ويقول 

التجميلية غري اجلراحية.
جنيه   7500 م��ن  اأك���ر  ويكلف   100% بن�شبة  طبيعي  الإج����راء 
مت  املري�س  من  حية  اأن�شجة  وي�شتخدم  دولر(،   900( اإ�شرتليني 

جتميدها وحفظها من اأجل اإعادة ملء ب�شرته.
الدهون  م��ن  ���ش��غ��رية  كمية  ا���ش��ت��خ��راج  يف  الأوىل  اخل��ط��وة  وتتمثل 
وي�شتخرج  الفخذين اخلارجيني،  مبخدر مو�شعي من منطقة مثل 
الأطباء اخلايا الدهنية من جيب غري مرغوب فيه من الدهون يف 
تنقيتها  قبل  امل�شغر،  اأو  املجهري  الدهون  �شفط  طريق  عن  اجل�شم 

واإعادة حقنها يف اجللد.
وميكن اأن ت�شتغرق العملية 30 دقيقة، وي�شعر املري�س ببع�س الأمل، 

لكن فرتة ال�شفاء ق�شرية بعد العملية.
�شيتم بعد ذلك و�شع الأن�شجة اخلا�شة باملري�س يف �شندوق خا�س، 
 Cryyo ثم اإر�شالها اإىل املخترب لتتم معاجلتها وجتميدها يف غرفة
للعاج، يتم حقن اخلايا املجمدة يف  املري�س جاهزاً  وعندما يكون 

الوجه با�شتخدام حقنة.

ملاذا ينبغي اإ�ضافة الزيت للخ�ضراوات ؟
باإ�شافة  الأمل��ان��ي��ة  ب��اف��اري��ا  ب��ولي��ة  امل�شتهلك  ح��م��اي��ة  م��رك��ز  اأو���ش��ى 
الع�شلي  والقرع  كاجلزر  واحلمراء  ال�شفراء  اخل�شروات  اإىل  الزيت 

والطماطم لتحقيق اأق�شى ا�شتفادة منها.
مادة  على  حتتوي  واحلمراء  ال�شفراء  اخل�شروات  اأن  املركز  واأو�شح 
تتحول يف اجل�شم اإىل فيتامني A عندما تذوب  التي  "كاروتينات"، 

يف الزيت.
النظر  ل�شحة  كبرية  باأهمية  يتمتع   A فيتامني  اأن  امل��ع��روف  وم��ن 

وجمال الب�شرة وتقوية جهاز املناعة والعظام وتثبيط اللتهابات.

على عك�س ال�ضائع .. الأمل �ضيء 
غري جيد اأثناء ممار�ضة الريا�ضة

ب�شكل  دائماً  الريا�شية  التمارين  ب��اأداء  كاين  اأك�شل  الدكتور  ين�شح 
غري موؤمل، وذلك على العك�س مما يعتقده الكثريون من اأن الأمل هو 

جزء من الريا�شة.
ال�شتثناء  اأن  الأمل����اين  ال��ع��ظ��ام  وج���راح  ال��ري��ا���ش��ي  الطبيب  واأو���ش��ح 
الوحيد هو الأمل الناجم عن الإجهاد الع�شلي. ويف هذه احلالة ميكن 

التحميل على جمموعة اأخرى من ع�شات اجل�شم.
كما اأن هناك ا�شتثناء اآخر يتمثل يف اأن بع�س الآلم املزمنة، على �شبيل 

املثال اآلم الظهر، تزول باحلركة.
ينتج  ق��د  وال��ت��ي  امل�شكنات،  على  العتماد  الأمل���اين  الطبيب  ويرف�س 
اأراد  اإذا  املثال  �شبيل  فعلى  وخيمة،  واأ�شرار  م�شاكل  ا�شتخدامها  عن 
الريا�شي امل�شاركة يف م�شابقة وهو يعاين من م�شكلة يف وتر اأكيلي�س، 

فاإنها قد تتفاقم مبحاولة تنا�شيها عن طريق امل�شكنات.
واأ�شار كاين اإىل اأن الأمل يعترب دائماً اأمراً ذاتياً ي�شعر به كل �شخ�س 
�شببه وهل يرجع  ملعرفة  البحث  ب�شكل خمتلف. ومع ذلك لبد من 

�شببه اإىل م�شاكل يف العظام اأو الأوتار اأو الأربطة اأو الغ�شروف.
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الكولزا الكندي.. بذور 
حمّرمة بات �ضبطها ممكنا

الكندي" املعدلة  "الكولزا  ب��ذور  ر�شد  يتيح  جديدا  فح�شا  باحثون  ط��ور 
جينيا، غري امل�شموح به يف الحتاد الأوروبي، الذي كان ي�شتع�شى اإىل الآن 
الأوروبية،  القواعد  تطبيق  على  ي�شاعد  تقدم  يف  اجليني،  حت��وره  اإب���راز 

بح�شب ما ك�شفت درا�شة حديثة.
�شركة  وا�شتحدثته  كندا  يف  خا�س  ب�شكل  زراع��ت��ه  تنت�شر  ال��ذي  والكانول 
من الكولزا )بذر اللفت الزيتي( املعدل جينيا  نوع  "كيوبي�س" الأمريكية، 
اجلديد"، عولج باإحدى تقنيات تعديل اجلني ليقاوم مبيدات  اجليل  "من 

الأع�شاب.
وهذا النبات من الأ�شناف املعدلة جينيا بح�شب ت�شنيف حمكمة العدل يف 
الحتاد الأوروبي، غري اأنه ي�شتع�شى ر�شد التحور اجليني الذي يحمله يف 

املختربات، ومن ثم متييزه عن الأ�شناف غري اخلا�شعة لتعديات.
تقنية  تعديل اجلينات، وهو  اأن  املعدلة جينيا،  الأ�شناف  ويعترب معار�شو 
اإ�شافة مواد جينية غريبة، يوؤدي  النبات من دون  باإجراء حتور يف  ت�شمح 
تاأثرياته"، بح�شب  اإىل حد ما ل تعرف  ال�شيطرة  "خارج عن  اإىل تاعب 
الباحث اإيف برتو من املعهد الوطني الفرن�شي لاأبحاث يف جمال الزراعة 

والأغذية والبيئة.
ويخ�شى العلماء اأن ي�شكل ال�شتخدام الوا�شع النطاق لهذه املنتجات خطرا 

على ال�شحة اأو البيئة.
اأداة تتيح لها ر�شد وج��وده يف  اأي  ومل يكن لدى بلدان الحت��اد الأوروب���ي 

ال�شادرات.

مزايا تقومي الأ�ضنان لدى البالغني
الأ�شنان  ت��ق��ومي  اأن  ال��ك��ث��ريون  ي��ع��ت��ق��د 
فقط،  وال�شباب  املراهقني  على  يقت�شر 
النوع من  اأنه يتم العتماد على هذا  اإل 
�شبيل  على  اأي�شاً،  البالغني  لدى  العاج 
املثال اإذا كانت الأ�شنان معوجة اأو قريبة 
ب�����ش��دة م���ن ب��ع�����ش��ه��ا ال��ب��ع�����س. واأو����ش���ح 
يورجن  هانز  الأ���ش��ن��ان  تقومي  اأخ�شائي 
الأ�شنان  ت��ن��ظ��ي��ف  ي�����ش��ع��ب  اأن����ه  ك��ون��ي��ن��ج 
ال��ب��ع�����س، وه���و ما  ال��ق��ري��ب��ة م��ن بع�شها 
بالتهابات  الإ����ش���اب���ة  خ��ط��ر  م���ن  ي���زي���د 
لدى  الأ�شنان  و�شعية  تتغري  وقد  اللثة. 
الوقت،  م�����رور  م���ع  الأ����ش���خ���ا����س  ب��ع�����س 
الأ�شخا�س،  مع  ذل��ك  يحدث  اأن  وميكن 
ال��ذي��ن ا���ش��ت��خ��دم��وا ت��ق��ومي الأ���ش��ن��ان يف 
اأي�شا  وقت �شابق، وقد يرجع �شبب ذلك 
العقل،  ���ش��رو���س  يف  ك�����ش��ر  ح�����دوث  اإىل 
وقد  الأ���ش��ن��ان.  ال�شغط على  ي��زي��د  مم��ا 
ال�شباب  ل��دى  النمو  يف  التغريات  ت���وؤدي 
وميكن  الأ���ش��ن��ان.  و�شعية  ان��ح��راف  اإىل 
ا�شتخدام تقومي الأ�شنان اأي�شا لتح�شني 
ثبات اجل�شر، واأ�شار هانز يورجن كونينج 
اإىل ذلك بقوله: "ويف هذه احلالة يعمل 
اأخ�����ش��ائ��ي ت��ق��ومي الأ����ش���ن���ان م���ع طبيب 
بتقومي  البداية  يقوم يف  الأ�شنان؛ حيث 
م��ا ي��ع��رف با�شم الأ���ش��ن��ان ال��داع��م��ة قبل 

تركيب اجل�شر عليها".
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ال�ضداع الن�ضفي .. 
اأكرث من جمرد اأمل راأ�س

قالت اجلمعية الأملانية لل�شداع وال�شداع الن�شفي، اإن ال�شداع 
الن�شفي اأكر من جمرد اأمل يف الراأ�س، اإذ عادة ما يكون الأمل 
ال���راأ����س، م�شحوباً  ال���ذي يظهر ع��ل��ى ج��ان��ب واح���د ف��ق��ط م��ن 
ال�شديدة  واحل�شا�شية  والقيء،  الغثيان،  مثل  اأخ��رى  باأعرا�س 
ممار�شة  عند  ويتفاقم  وال��روائ��ح،  وال�شو�شاء،  ال�شوء،  جت��اه 

الن�شاط البدين.
اأو  احل�شية  اأو  الب�شرية  ال���ش��ط��راب��ات  اأن  اجلمعية  واأ���ش��اف��ت 
ال�شداع  ن��وب��ة  ق���رب  اإىل  ت�شري  ال��ع��اب��رة  ال��ل��غ��وي��ة  اأو  احل��رك��ي��ة 
الن�شفي فيما يعرف "بالأورة"، م�شرية اإىل اأن مدة النوبة متتد 

من ن�شف يوم اإىل ثاثة اأيام.
واإىل جانب امل�شكنات ميكن مواجهة النوبات باملزج بني تقنيات 
ال��ي��وغ��ا، وال���ت���اأم���ل، وال����ش���رتخ���اء الع�شلي  ال����ش���رتخ���اء م��ث��ل 
امل�����ش��ي، والرك�س،  ال��ت��ح��م��ل م��ث��ل  ال��ت��ق��دم��ي، وري���ا����ش���ات ق���وة 

وال�شباحة، وركوب الدراجات الهوائية.

ويقول بوت�س: "امل�شروبات القائمة على التفاح اأو الكمرى 
بالتوجه  وين�شح  لذعة".  ت�شبح  ل  الآخ���ر  اجل��ان��ب  على 
الأخ�شر  ال�شاي  مثل  الكركديه  ب��دون  الفواكه  �شاي  اإىل 
واملرميية . كما اأن خلطات ال�شاي التي حتتوي على النعناع 
على  م��ا حت��ت��وي  غالباً  "اإنها  بوت�س:  وي��ق��ول  ج��ي��د.  خ��ي��ار 
حاوة طبيعية حيث حتتاج اإىل اإ�شافات قليلة اأو ل حتتاج 

على الإطاق".
وبالن�شبة لأف�شل طريقة لتربيد امل�شروبات التي عادة ما 
ُتعد �شاخنة، هو بغلي قدر ال�شاي ثم تركه يربد وو�شعه يف 
الكوب. وللحيلولة  الثلج يف  اأو و�شع بع�س مكعبات  املربد 
اأن ي�شبح امل�شروب خفيفاً، يجب جعله مركزاً، �شعف  دون 
املعتاد مرتني اأو ثاث مرات. ويو�شح بوت�س: "اإذا ما كنت 
عادة ت�شتخدم اأربع ماعق �شغرية من اأجل قدر من ال�شاي، 

ا�شتخدم من 8 اإىل 12 ملعقة من امل�شروب املثلج".

هذا ال�شاي يحميك من اأمرا�ض الدورة الدموية!
الدائم  ال�شديق  هو  بالدفء..ال�شاي  و�شعور  طيب  طعم 
تناول  درا�شة حديثة ربطت بني  العام.  يف خمتلف ف�شول 
عديدة  فوائد  القلب.  باأمرا�س  الإ�شابة  وت��راج��ع  ال�شاي 
ال���ن���وع م���ن ال�شاي  ب��اح��ث��ون ���ش��ي��ن��ي��ون يف ه����ذا  ر���ش��ده��ا 

حتديدا.
بانتظام،  ال�����ش��اي  ���ش��رب  اأن  الأم���د  درا���ش��ة طويلة  اأظ��ه��رت 
وحتديدا ال�شاي الأخ�شر، يقلل من خماطر اأمرا�س القلب 
الدرا�شة  ���ش��ارك��وا يف  الآلف  ع�����ش��رات  ال��دم��وي��ة.  وال����دورة 
دورية  يف  نتائجها  ون�شرت  �شينيون  باحثون  اأجراها  التي 
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األف �شخ�س  راقب القائمون على الدرا�شة، اأكر من 100 
على مدار �شبعة اأعوام ور�شدوا تطورات حالتهم ال�شحية 
الغذائية  عاداتهم  اإىل  بالإ�شافة  لل�شاي،  �شربهم  ومعدل 
اأ�شيب نحو  الدرا�شة،  �شنوات  الأخ��رى. وخال  وال�شحية 
3700 �شخ�س باأمرا�س القلب والدورة الدموية، وتوفى 
 5500 و  القلب  اأم��را���س  نتيجة  �شخ�س   1500 نحو 

توفوا لأ�شباب اأخرى.
اأولهما  لق�شمني،  الدرا�شة  يف  امل�شاركني  الباحثون،  ق�شم 
اأ�شبوعيا.  الأق��ل  على  م��رات  ث��اث  ال�شاي  ي�شربون  كانوا 
اأما املجموعة الثانية ف�شملت الفئة التي ل تتناول ال�شاي 
اأن  النتيجة  واأظ��ه��رت  متقطع.  ب�شكل  تتناوله  اأو  مطلقا 
الأوىل،  املجموعة  يف  القلب  ب��اأم��را���س  الإ���ش��اب��ة  خم��اط��ر 
جاءت اأقل بن�شبة 20 باملئة مقارنة باملجموعة الثانية، كما 
بن�شبة  تراجعت  الدماغية،  بال�شكتات  الإ�شابة  اأن خماطر 
22 باملئة يف املجموعة الأوىل مقارنة باملجموعة الثانية.

مل تتوقف الدرا�شة عند هذا احلد، اإذ توا�شل الباحثون مع 
األف من امل�شاركني يف الدرا�شة، بعد ثمانية   14 اأكر من 
ال�شحية ومعدل  وراج��ع��وا جم��ددا حالتهم  اأخ���رى  اأع���وام 
اأن:  اأكرب  اأكدت بو�شوح  املرة  النتائج هذه  لل�شاي.  �شربهم 
الدماغية  وال�شكتات  القلب  ب��اأم��را���س  الإ���ش��اب��ة  خم��اط��ر 
ترتاجع بن�شبة 39 باملئة لدى الأ�شخا�س الذين يتناولون 

ال�شاي بانتظام.

ال�شاي الأخ�شر اأم الأ�شود؟
الن�شبة الأكرب  اأن  اأو�شح اخلرباء  ال�شاي،  اأنواع  ومع كرة 
الأخ�شر،  ال�شاي  الدرا�شة، كانوا ي�شربون  �شاركوا يف  ممن 
ال�شاي  ي�شربون  كانوا  باملئة(  )ثمانية  قليلة  ن�شبة  مقابل 

الن�شبة  ه��ذه  ف��اإن  الدرا�شة  على  للقائمني  ووفقا  الأ���ش��ود. 
الأ�شود  ال�شاي  لآث���ار  �شحيح  بتقييم  ت�شمح  ل  ال�شئيلة 
اأن  الدرا�شة،  يف  للنظر  امللفتة  النتائج  ومن  ال�شحة.  على 
كانت  ال�شحة،  على  ال�شاي  لتناول  الإيجابية  ال��ت��اأث��ريات 
اأرجعه  اأم��ر  بالن�شاء،  مقارنة  ال��رج��ال  ب��ني  و�شوحا  اأك��ر 
الدماغية  بال�شكتات  الإ�شابة  معدلت  اأن  اإىل  الباحثون 

واأمرا�س القلب عموما اأقل لدى الن�شاء من الرجال.

ردود فعل عاملية
اأثارت نتائج الدرا�شة العديد من ردود الفعل يف الأو�شاط 
الغذائي  الطب  هاونر، مدير معهد  هانز  قال  اإذ  العلمية، 
يف  الدرا�شة(،  يف  م�شاركة  )غ��ري  التقنية  ميونيخ  بجامعة 
النتائج  اإن  يف" الأمل���اين،  ت��ي  "اإن  موقع  نقلها  ت�شريحات 
التاأثري  ت��وؤك��د  ب��درج��ة جتعلها  ق��وي��ة  ال��درا���ش��ة  وب��ي��ان��ات 

الوقائي لل�شاي من اأمرا�س الدورة الدموية.
ب��اح��ث��ون يف ج��ام��ع��ة ب��ريوج��ا يف اإي��ط��ال��ي��ا، اأك����دوا يف نف�س 
اأن نتائج الدرا�شة تبدو منطقية خا�شة  الدورية العلمية، 
اأن  م��ن  وب��ال��رغ��م  الأخ�����ش��ر.  ال�����ش��اي  ب��ت��ن��اول  فيما يتعلق 
اأظهرت  درا�شات �شابقة حول تناول ال�شاي يف دول غربية، 
نتائج مت�شاربة، اإل اأن التاأثريات الإيجابية ميكن تعميمها 
على  ال�شاي  ثقافة  لنت�شار  نظرا  خمتلفة،  قطاعات  على 
التاأثري  اأرج���ع  ه��اون��ر،  الأمل����اين  ال��ع��امل. اخل��ب��ري  م�شتوى 
اإىل مادة  الإيجابي لل�شاي الأخ�شر على كفاءة ال�شرايني، 
ب�شكل  توؤثر  والتي  الأخ�شر  بال�شاي  امل��وج��ودة  الكاتي�شني 
اإي��ج��اب��ي ع��ل��ى ح���رق ال���ده���ون. واأ����ش���اف اخل��ب��ري: "اخلرب 
اجليد هو اأن الإن�شان ي�شتفيد من التاأثري الإيجابي لل�شاي 

حتى لو ا�شتهلك كميات قليلة منه".

دلل نف�ضك بكوب �ضاي ع�ضبي 
بارد ـ و�ضفة منزلية �ضهلة

ما كمية املياه التي يجب احت�شاوؤها يف اليوم؟ ين�شح اخلرباء 
بلرتين اإىل ثالثة. واإذا مللت وتريد تغيريًا، ميكنك اأن تدلل 
ويتطلب  ال�شنع.  منزيل  مثلج  ع�شبي  �شاي  باإعداد  نف�شك 

اإعداد هذ امل�شروب جهدًا اأقل مما تتوقع.
اإىل  �شاخن  �شاي  م�شروب  اأي  حتويل  ميكن 

م�شروب بارد تقريبًا. فاإىل جانب ال�شاي 
اللجوء  ميكن  الكال�شيكي،  املُحلى  الأ�شود 

اإىل الفواكه املقطعة مثل الفراولة والنكتارين 
الطازجة  الأع�شاب  وكذلك  والليمون  والليت�شي 

غري  م��اري(.  )روز  اجلبل  واإكليل  النعناع  مثل 
ين�شح  بوت�ض  األي�شكندر  امل�شروبات  بائع  اأن 
مرًا  ي�شبح  لأنه  الكركديه  �شاي  �شراب  بتجنب 

للغاية عندما يرتك ليختمر لفرتة طويلة. غري 
اأنه ميكن التحايل على هذا باإ�شافة ال�شكر ولكن 

دون مبالغة.

زيت وردة امل�ضك .. 
ينبوع جمال ب�ضرتك

اأف��ادت جملة Elle باأن زيت وردة 
يعد   )Rosehip Oil( امل�شك 
مبثابة ينبوع جمال الب�شرة؛ حيث 
اإنه مينح الب�شرة مظهراً نقياً ي�شع 
ناعماً  ن�����ش��ارة وح��ي��وي��ة وم��ل��م�����ش��اً 

كاحلرير.
بال�شحة  املعنية  املجلة  واأو�شحت 
واجلمال اأن زيت وردة امل�شك يزخر 
 B2 و   B1 و   A( بالفيتامينات 
والأحما�س  وامل���ع���ادن   )E و   C و 
اللينولييك  )ح��م�����س  الأم��ي��ن��ي��ة 
األفا-اللينولينيك(  ح��م�����س  و 

وم�شادات الأك�شدة.
الفريدة  التوليفة  ه���ذه  وبف�شل 
�شاحا  امل�������ش���ك  وردة  زي�����ت  ي���ع���د 
الب�شرة  م�شاكل  كل  ملحاربة  فعال 
ال�شوداء  وال���روؤو����س  ال��ب��ث��ور  م��ث��ل 
والبقع ال�شبغية وبقع ال�شيخوخة 
واخلطوط  والتجاعيد  واجل��ف��اف 

الدقيقة.

وفاة املخرج الت�ضيكي 
جريي مينزل 

تويف املخرج الت�شيكي حلائز جائزة 
اأو����ش���ك���ار ج���ريي م��ي��ن��زل ع���ن 82 
مدة  منذ  يعاين  ك��ان  بعدما  عاما 

طويلة م�شاكل �شحية خطرة.
وك���ت���ب���ت زوج�������ة ال�����راح�����ل اأول����غ����ا 
"في�شبوك"،  ع���ل���ى  م���ي���ن���زل���وف���ا 
بني  ق���ام���ة  ي���ا  ج�����ريي،  "عزيزي 
عاملنا  ج�����ش��دك  غ�����ادر  ال���ق���ام���ات. 
الليلة  اأذرع������ن������ا  ب����ني  ال����دن����ي����وي 
املا�شية". وكان ال�شينمائي املولود 
 1938 ���ش��ب��اط/ف��رباي��ر   23 يف 
"املوجة  م���ن وج�����وه  ب�����ارزا  وج���ه���ا 
اجلديدة الت�شيكية" املناوئة للنظام 
ال�����ش��ي��وع��ي وامل��داف��ع��ة ع��ن مبادئ 
احل��ري��ة. وه��و خ��ا���س اأي�����ش��ا غمار 
ال�شيناريوهات  وت��األ��ي��ف  التمثيل 

والإخراج امل�شرحي.
اأف�شل فيلم  اأو���ش��ك��ار  ون��ال ج��ائ��زة 
فيلمه  ع��ن   1967 ���ش��ن��ة  اأج��ن��ب��ي 
وات�شد  "كلو�شلي  الأول  ال��ط��وي��ل 
عن  م��راق��ب��ة  )"قطارات  تراينز" 
اإّبان  اأح��داث��ه  ت���دور  ال���ذي  كثب"( 

احلرب العاملية الثانية.
رواية  من  م�شتوحى  الفيلم  وه��ذا 
للكاتب الت�شيكي بوهوميل هرابال 
م�شدر  اأع����م����ال����ه  ����ش���ّك���ل���ت  ال�������ذي 
الأفام  وم��ن  ملينزل.  كبري  اإل��ه��ام 
م��ن هرابال،  امل�����ش��ت��وح��اة  الأخ����رى 
�شرتينغ"  اي������ه  اأون  "لرك�س 
حياة  ح��ول  خيط"(  على  )"قنابر 
عهد  يف  امل��ه��ّم�����ش��ني  الأ����ش���خ���ا����س 
مينزل  واأخ���رج  ال�شيوعي.  النظام 
هذا العمل يف اأعقاب انتفا�شة ربيع 
براغ التي قمعها ال�شوفيات يف اآب/

اأغ�شط�س 1968 .

الريا�ضة 
و�ضيلة 

للتخفيف 
من هذه 

ال�ضغوطات



الثالثاء  8   سبتمبر   2020  م    -   العـدد   13031  
Tuesday   8  September   2020   -  Issue No   13031

22

�ش�ؤون حملية

بقيمة مليوين دولر

مبادرة من رجل اأعمال اإماراتي لدعم القطاع ال�ضحي اللبناين

مدراء املدار�ض اخلا�شة ي�شيدون بالتجربة

ا�ضتكمال الطاقة ال�ضتيعابية الكاملة خالل الأ�ضبوع القادم للمرحلة الأوىل 
التزام كامل  بالإجراءات الحرتازية يف الأ�شبوع الثاين  للتعليم يف الظفرة

اأول عملية ناجحة من نوعها على امل�شتوى العاملي

بيئة وحمميات ال�ضارقة ُتعلن عن جناح عملية اإكثار طائر الرفراف املطوق العربي

•• دبي- الفجر 

يف مبادرة �شخ�شية من رجل الأعمال الإماراتي خلف 
اأحمد احلبتور، قام فريق جمموعة احلبتور يف لبنان 
امل�شت�شفيات  من  لعدد  طارئة  طبية  معونات  بتقدمي 

اللبنانية.
ووزعت املعدات والأدوات الطبية التي تتخطى قيمتها 
املت�شررة  امل�شت�شفيات  على  اأم��ري��ك��ي  دولر  امل��ل��ي��وين 
خلدون  ال�شيخ  القا�شي  ب��اإ���ش��راف  املناطق  خمتلف  يف 
عرميط، رئي�س املركز الإ�شامي للدرا�شات واملعلومات 
امل�شت�شفيات  امل����ب����ادرة  ه����ذه  ���ش��م��ل��ت  وق����د  ب�����ريوت.  يف 

التالية: هارون، املقا�شد، امل�شرق، رزق، م�شت�شفى رفيق 
احلريري، اأوتيل ديو، م�شت�شفى قلب ي�شوع، �شان �شارل، 

الوردية وم�شت�شفى املعونات جبيل.
ال�شيخ  اأثنى  اإطار هذه احلملة اخلريية الإن�شانية،  يف 
قائا":  النوعية  امل��ب��ادرة  ه��ذه  على  عرميط  خ��ل��دون 
"ال�شيد خلف احمد احلبتور ج�ّشد ويج�ّشد ب�شخ�شه، 
والإن�شانية  والإمي��ان  العطاء  معاين  كل  وفعًا،  ق��وًل 
ال�شيد  اأمنيات ومتنيات  وكل  الأ�شيل.  العربي  والكرم 
احلبتور من هذه امل�شاعدات الطبية للم�شت�شفيات التي 
اأي  يرد  األ  ت�شررت،  اأو  وامل�شابني  احت�شنت اجلرحى 
مواطن �شاحب حاجة للدواء، واأل يرد اأي مري�س من 

دف��ع بدل  ب�شبب ع��دم قدرته على  ب��اب م�شت�شفى  على 
ال�شت�شفاء".

يف  مميزة  مكانة  و�شعبه  للبنان  كان  "لطاملا  واأ���ش��اف: 
وهذه  زال.  ول  احلبتور  ال�شيد  ووج���دان  وعقل  قلب 
احلملة اخلريية الطبية للم�شت�شفيات املت�شررة ما هي 
امل�شاندة، من خطة م�شاعدات  ال مرحلة من مراحل 
متعددة اجلوانب تقوم بها موؤ�ش�شة خلف اأحمد احلبتور 
ال�شعب  اأبناء  لتقدمي العون والدعم للمت�شررين من 
الأزمة  وب�شبب  الكبري،  النفجار  ج��راء  من  اللبناين 

القت�شادية واملالية احلادة التي ع�شفت بلبنان".
يتعدى  مبلغ  احلبتور  خ�ش�س  قد  ثانية،  خطوة  ويف 

املليون دولر اأمريكي لرتميم عدد من املنازل املت�شررة 
ن��ت��ي��ج��ة الن���ف���ج���ار يف م��ن��ط��ق��ة ال�����ش��رف��ي��ة وج���واره���ا، 
بالتعاون مع Ground 0. ويبلغ عدد املنازل التي 
 160 ال���  يقارب  ما  الدعم  ه��ذه اخلطوة من  ت�شملها 

منزل مت�شررا".
يذكر اأن خلف احلبتور قّدم م�شاهمات �شخّية اإىل لبنان 
كان يف  اآخرها  املن�شرم.  العقد  متعددة خال  باأ�شكال 
دي�شمرب املن�شرم، حيث قدم م�شاعدات اإن�شانية لأكر 
من 11 اآلف عائلة يف 100 قرية لبنانية على �شكل 
خلف  مب�شت�شفى  ت��ربع  كما  وبطانيات.  غذائية  م��واد 

احلبتور - حرار يف �شمال لبنان.

••  منطقة الظفرة – لطيفة جابر 

اأ���ش��اد ع��دد م��ن م��دي��ري امل��دار���س اخلا�شة يف منطقة   
بالإجراءات  الأم��ور  واأول��ي��اء  الطاب  بالتزام  الظفرة 
الثاين   الأ�شبوع  خال  املدار�س  يف  املتبعة  الحرتازية 
من بدء الدرا�شة وهو ما دفع بع�س املدار�س اىل و�شع 
خطط لرفع الطاقة ال�شتيعابية لل�شفوف من الول 
 %  100 بن�شبة  الكاملة  الطاقة  اىل  اخلام�س  حتى 
واللتزام  امللحوظ  النجاح  بعد  الثاين  ال�شبوع  خال 
ال��ك��ام��ل م���ن ال���ط���اب واأول����ي����اء الم�����ور ب����الإج����راءات 

الحرتازية والوقائية املتبعة .
واأو�شح طارق الهفل مدير مدر�شة الكادميية العلمية 
اللتزام  تتوقع  مل  امل��در���ش��ة  ادارة  ان  زاي���د  مدينة  يف 

ريا�س  مرحلة  يف  الأطفال  �شواء  اجلميع  من  الكامل 
الطفال او طاب ال�شفوف من الول حتى اخلام�س 
ال�شبوع الول من بدء  الم��ور خ��ال  اول��ي��اء  وكذلك 
العام الدرا�شي موؤكدا ان هذا اللتزام �شيدفع املدر�شة 
لطاب  ال�شتيعابية  الطاقة  ا�شتكمال  يف  ال��ب��دء  اىل 

املرحلة الوىل اىل 100 % خال ال�شبوع القادم .
اولياء  وب��ني  الهفل ان املدر�شة مل�شت تعاون كبري من 
تهم  ال��ت��ي  التوعوية  الم���ور  بع�س  يف  خا�شة  الم���ور 
منهم  كبري  جت��اوب  و�شهدت  ابناءهم  و�شامة  �شحة 

وهو ما يوؤكد ان التجربة �شتنجح ب�شكل كبري .
واأو�����ش����ح ج����اري ك��ي��ث اي���ل���در م��دي��ر م��در���ش��ة بيناكل 
الول من  ال���ش��ب��وع  ان  زاي����د  م��دي��ن��ة  الم��ري��ك��ي��ة يف 
الطاب  كامل من  ال��ت��زام  مع  ت��ام  بنجاح  الدرا�شة مت 

وت��ع��اون م��ن اول��ي��اء الم���ور ب���الإج���راءات الحرتازية 
املتبعة م�شريا اىل اأن �شكل املدر�شة اليوم يختلف عما 
ق�شارى  نبذل  لذلك  ال�شابق  يف  الطلبة   عليه  اع��ت��اد 
مع  لطلبتنا  تعليمية  جت��رب��ٍة  اأف�شل  لتوفري  جهدنا 
اللتزام يف ذات الوقت مبختلف الإج��راءات والتدابري 

الوقائية املعتمدة من اجلهات املعنية. 
اإعادة  �شيا�شة  تنظيم  على  حر�شت  املدر�شة  ان  موؤكدا 
الف�شول  ترتيب  اإع���ادة  ت�شتوجب  التي  امل��دار���س  فتح 
الأق�شى  باحلد  طالٍب   15 وج��ود  ل�شمان  الدرا�شية 
�شمن ال�شف، واحلفاظ على م�شافة تباعد اجتماعي 
���ش��واًء �شمن  1.5 مرت يف جميع الأوق���ات  ل تقل عن 
كما  ال���ش��رتاح��ة  اأوق���ات  خ��ال  اأو  الدرا�شية  الف�شول 
وف���رن���ا ف��ح�����س درج����ة احل������رارة ع��ن��د ج��م��ي��ع مداخل 

على  واأكدنا  الطلبة،  جلميع  التعقيم  وم��واد  املدر�شة، 
جميع املعلمني �شرورة مراقبة الطلبة واحلر�س على 
بجودة  امل�شا�س  دون  ال�شحية،  بالتوجيهات  التزامهم 
العملية الرتبوية �شمن املدار�س. هذا وقد خ�شع جميع 
املعلمني والطواقم الإدارية واملوظفني لفح�س كوفيد-
فتح املدر�شة ل�شمان �شحة و�شامة الطلبة  قبل   19
وكافة العاملني يف املدر�شة. ومن جانبها اأكدت مويل : 
اتبعت  املدر�شة  اأن  الظفرة  الآ�شيوية يف  املدر�شة  مدير 
الطاب  تق�شيم  يتم  التعليم حيث  الهجني يف  النظام 
اإىل 50 % يتلقون التعليم يف املدر�شة والآخرون عن 
التايل  ال�شبوع  الطاب يف  ا�شتبدال  يتم  اأن  بعد على 
للمدر�شة  احل�شور  يف  بعد  عن  التعليم  ط��اب  ليبداأ 

وينتقل الطاب الآخرون للتعليم عن بعد .

 •• ال�شارقة-الفجر:

ال�شارقة  يف  الطبيعية  واملحميات  البيئة  هيئة  اأعلنت 
ع��ن ا���ش��ت��م��رار جن���اح ت��ك��اث��ر ط��ائ��ر ال���رف���راف املطوق 
حتى  كلباء،  بخور  ال��ق��رم  اأ���ش��ج��ار  حممية  يف  العربي 
131 طائرا، وقد قام فريق البحث  و�شل العدد اإىل 
بيو�س هذا  اإكثار عدد من  الهيئة بتجربة  العلمي يف 
اأول  تعترب  حيث  حا�شنة  يف  بو�شعها  وذل��ك  الطائر 

عملية ناجحة من نوعها على امل�شتوى العاملي.
وجنح خرباء الهيئة وللمرة الأوىل يف تربية 3 طيور 
ال��ذي مت جمعه خ��ال مو�شم  البي�س  الأ���ش��ر م��ن  يف 
واح��دة من  بي�شة  العام. حيث مت جمع  التكاثر لهذا 
يف  حا�شنات  يف  فق�شها  ث��م  خمتلفة  اأع�شا�س  خم�شة 
مركز كلباء للطيور اجلارحة ، ويعترب هذا اأول جهد 

ناجح من نوعه دولًيا لاأنواع الفرعية.
ي��ع��د من  ال����ذي  ال��ع��رب��ي و  امل��ط��وق  ال���رف���راف  يعي�س 
القرم  حممية  يف  فقط  الطيور  م��ن  ال��ن��ادرة  الأن����واع 
يف خور كلباء ، وهي من الأنواع الفرعية املعرتف بها 
الرفراف  طيور  من  غريها  عن  وراثًيا  خمتلفة  وهي 

املطوق يف بقية العامل. تعداد هذا النوع م�شتقر ن�شبياً 
يف املحمية و لكنه مازال يواجه تهديدات لبقائه مثل 
التلوث، واأنواع الطيور الدخيلة ونطاق املوائل املحدود 

للغاية و الذي حماط بالن�شاط الب�شري.
وق���ال���ت ���ش��ع��ادة ه��ن��ا ���ش��ي��ف ال�����ش��وي��دي، رئ��ي�����س هيئة 
البيئة واملحميات يف ال�شارقة:" لدى الهيئة اخلربات 
العاملية  التجربة  ه��ذه  وال��ق��درات لإجن���اح  وال��ت��ج��ارب 
الرفراف  طائر  بفرخ  حالياً  الإعتناء  ويتم  الفريدة، 
البيئة  ل�����ش��ون  م���رك���ز احل��ف��ي��ة  ال��ع��رب��ي يف  امل���ط���ّوق 
برعاية �شغار احليوانات  املجهزة  املنطقة  اجلبلية يف 
وال���ط���ي���ور، ح��ي��ث ت��ع��د دول����ة الإم�������ارات م���وئ���ًا لعدد 
واملتكاثرة يف خمتلف  املقيمة  الطيور  اأن��واع  كبري من 
املوا�شم، وت�شت�شيف �شنوياً اأ�شراباً من الطيور الزائرة 
اأوروبا  بني  الطيور  لهجرة  مهم  م�شار  على  لوقوعها 

واآ�شيا واإفريقيا". 
الهتمام  البيئة  هيئة  وُت���ويل  ال�شويدي:"  واأ���ش��اف��ت 
الكبري ب��درا���ش��ة ه��ذا ال��ن��وع م��ن ال��ط��ي��ور، وق��د بداأت 
املحمية  يف  الطيور  بتعداد   2014 ع��ام  يف  ال��درا���ش��ة 
وحتى هذا العام، حيث و�شل تعداد الطيور خال عام 

طائرا ويف عام 2020 اإىل 131   125 اإىل   2019
للحفاظ  م�شنية  بجهود  الهيئة  تقوم  حيث  ط��ائ��را، 
عرب  ال��ع��امل،  يف  الوحيد  الفرعي  الف�شيل  ه��ذا  على 
التقليل من تدمري البيئات، والعمل على اإعادة توازن 

غذائه". 
 

عملية التعداد 
كل  من  يوليو  اأو  يونيو  �شهر  يف  التعداد  عملية  وتتم 
عام يف مو�شم التكاثر والذي يبداأ من �شهر اإبريل حتى 
اأي��ام من   5 التعداد  وت�شتغرق عملية  اأغ�شط�س،  �شهر 
العلمي  البحث  فريق  بها  يقوم  يوليو  اأو  يونيو  �شهر 
يف الهيئة بالتعاون مع املجموعات املتطوعة مبراقبة 

الطيور واأماكن تع�شي�شها وعددها. 
 

حممية اأ�شجار القرم 
وتتميز حممية اأ�شجار القرم يف خور كلباء باأنها ت�شم 
اإىل  اإ�شافة  ال�شرقي،  ال�شاحل  يف  القرم  غابات  اأك��رب 
من  الكبري  وامل��خ��زون  املغذية  ب��امل��واد  غنية  تربتها  اأن 

الكربون الأزرق.

من  العديد  لتكاثر  مميزة  بيئة  املحمية  بيئة  وتوفر 
وال�شرطانات  والأ���ش��م��اك  البحرية  ال�شاحف  اأن���واع 
ال��ت��ي ت�شكل غذاًء  ال��اف��ق��اري��ات  واأن�����واع ع��دي��دة م��ن 
للعديد من الطيور، ومنها الرفراف املطوق العربي. 

وت�شعى هيئة البيئة واملحميات الطبيعية يف ال�شارقة، 
اإىل  الإم���ارة،  يف  املخت�شة  البيئية  ال�شلطة  باعتبارها 
حماية البيئة واملحميات الطبيعية و احلياة الفطرية 
الدرا�شات  اإج������راء  خ����ال  م���ن  احل���ي���وي،  ت��ن��وع��ه��ا  و 
والبحوث العلمية و و�شع الأ�ش�س القانونية والإدارية 
اإىل و�شع  ب���الإ����ش���اف���ة  ال���ت���ل���وث،  اخل��ا���ش��ة مب��راق��ب��ة 
من  البيئي  والتثقيف  للتوعية  املنا�شبة  ال�شيا�شات 
وتنفيذ  التثقيفية،  التوعوية  الإ���ش��دارات  ن�شر  خال 
الربامج واإطاق احلمات املخت�شة يف جمال التوعية 
امل�شتدامة  التنمية  م��ب��داأ  ودع���م  البيئي،  التثقيف  و 
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى امل�����وارد ال��ب��ي��ئ��ي��ة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، و�شمان 
حق  اإه����دار  دون  اجل��دي��د  اجل��ي��ل  مل�شلحة  ا�شتغالها 
اأجيال امل�شتقبل، بالإ�شافة اإىل �شعيها لتكون امل�شدر و 
املرجع الأ�شا�شي يف اإمارة ال�شارقة للمعلومات البيئية 

و احلياة الفطرية.

هيئة امل�ضاهمات املجتمعية 
»مـــعًا«  بالتعاون مع  »املباركة« 
تطلق الدورة الثانية من رحلة 
اأجيال لكبار املواطنني واملقيمني

•• اأبوظبي- الفجر 

اأطلقت هيئة امل�شاهمات املجتمعية "معاً"  بالتعاون مع موؤ�ش�شة املباركة 
مرحلة جديدة �شمن برنامج "رحلة اأجيال"، الهادف اإىل تعزيز التفاعل 
بني كبار املواطنني واملقيمني مع جيل ال�شباب يف جمتمع اأبوظبي خال 

الأو�شاع ال�شحية والقت�شادية احلالية.
وت�شعى الهيئة يف هذه املرحلة من الربنامج، والتي يتم تنظيمها بالتعاون 
مع موؤ�ش�شة املباركة، اإىل تفعيل التوا�شل بني كبار املواطنني واملقيمني 
تتوا�شل فعاليات هذه  بعد، حيث  ال�شباب عن  املتطوعني من جيل  مع 
املبادرة على مدار 12 اأ�شبوًعا يتوا�شل فيها امل�شاركني �شواء عن الطريق 

امل��ك��امل��ات ال��ه��ات��ف��ي��ة اأو 
مكاملات  من�شات  ع��رب 

الفيديو.
رحلة  ب���رن���ام���ج  وك�����ان 
انطلق  ق�����د  اأج������ي������ال 
املا�شي  ال���ع���ام  خ����ال 
اأن�شطته  وت�����ش��م��ن��ت 
تنظيم فعالية �شخمة 
�شهدت  م���ول  ي��ا���س  يف 
55 من كبار  م�شاركة 
واملقيمني  امل��واط��ن��ني 
وي���اأت���ي  اأب����وظ����ب����ي.  يف 
العتماد  اإىل  التحول 
ع���ل���ى ال���ت���وا����ش���ل عن 

بعد يف هذه املرحلة من 
الربنامج بهدف تقلي�س املخاطر ال�شحية على امل�شاركني.

رئي�شة   ، نهيان  اآل  حممد  ب��ن  م��ب��ارك  بنت  م���وزة  ال�شيخة  �شمو  اأك���دت 
جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة املباركة على اأهمية هذا الربنامج الذي ميثل نقله 
نوعية يف ترجمة توجيهات القيادة الر�شيدة ب�شاأن رعاية كبار املواطنني 
 ، املجتمع  �شرائح  خمتلف  وبني  بينهم  التوا�شل  ج�شور  ومد  واملقيمني 
م�شرية اإىل اأن الربنامج يج�شد اأحد املحاور الأ�شا�شية يف روؤية موؤ�ش�شة 
املباركة وهيئة امل�شاهمات املجتمعية – معاً  خلطة ال�شتعداد للخم�شني 
امل�شاهمات  ع���ام هيئة  ال��ع��م��ي��م��ي، م��دي��ر  ���ش��ام��ة  ���ش��ع��ادة  ك��م��ا ���ش��رح��ت 
فئات  خمتلف  على  �شهلًة  الأخ��رية  الفرتة  تكن  "مل  "معاً":  املجتمعية 
املجتمع ب�شبب الظروف ال�شحية والقت�شادية الأخرية، وعلينا موا�شلة 
العمل على تعزيز التوا�شل بني جميع اأفراد املجتمع، ولأننا نركز على 
على الهتمام بفئة كبار املواطنني واملقيمني  ولنقدم لهم الدعم خال 
فرتة العزلة الطويلة يف املنزل للتقليل قدر  امل�شتطاع من الآثار  النف�شية 

والبدنية التي قد توؤثر عليهم "
برعاية �شاحب  نهيان  اآل  مبارك  بنت  الدكتورة موزة  ال�شيخة  واأ�شادت 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة – حفظه اهلل – 
الدولة  اآل مكتوم نائب رئي�س  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو  و�شاحب 
" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ  " رعاه اهلل  رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
الأعلى  املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�شيوخ  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  اإخ��وان��ه��م  و  امل�شلحة 
لرعاية  بيئة  تهيئة  ع��ل��ى  ���ش��م��وه  وح��ر���س   ، الإم������ارات  ح��ك��ام  ل��احت��اد 
اجتماعية متميزة لكبار املواطنني / املقيمني  ميكنهم من خالها نقل 
جتاربهم وخرباتهم لاأجيال ال�شابة والتفاعل معاً خلدمة الوطن ودفع 

م�شريته التنموية .
للدور  تقديرها  عن  املباركة  موؤ�ش�شة  اأمناء  جمل�س  رئي�شة  اأعربت  كما 
التي  ال�شراكة  ه��ذه   ،  ) مع�اً   ( م��ع  ال�شرتاتيجية  وال�����ش��راك��ة  احل��ي��وي 
�شاهمت يف تنفيذ املرحلة الأوىل من رحلة اأجيال خال الفرتة املا�شية 
و�شارك فيها املتطوعني وكبار املواطنني حيث حققت هذه الدورة نتائج 
وتعزيز  املواطنني  كبار  ب�شحة  املتعلقة  املن�شودة  الأه���داف  يف  اإيجابية 
رعايتهم الجتماعية ، وبناء ج�شور من التوا�شل احل�شاري بينهم وبني 

خمتلف �شرائح املجتمع وخا�شة ال�شباب 
الدورة  اأن  نهيان  اآل  م��ب��ارك  بنت  م��وزة  ال��دك��ت��ورة  ال�شيخة  اأو�شحت  و 
الثانية ، ت�شمل بر ناجماً دقيقاً للتفاعل بني املتطوعني وكبار املواطنني 
�شديدة من قبل متخ�ش�شني يف  بعناية  اأهدافه  ، مت حتديد  واملقيمني 
ال�شحية  والتغذية  البدنية  واللياقة  وال�شحة  الجتماعية  الرعاية 
املواطنني  كبار  قبل  من  ممار�شتها  ميكن  التي  والأن�شطة  وال��ه��واي��ات  
واملقيمني ، حيث فتح الربنامج يف دورته الثانية باب اللتحاق اأمام كبار 
املقيمني من خمتلف اجلن�شيات ، وهو ما يعك�س مناخ التنوع والت�شامح 
والتعاي�س احل�شاري الذي مييز جمتمع دولة الإمارات العربية املتحدة 
،ولفتت اإىل اأن الربنامج نظم ور�شة تعريفية قبل انطاق دورته الثانية 
للمتطوعني بحيث يتعرف كل منهم على دوره و اآليات حتقيق اأهدافه 
مع كبار املواطنني واملقيمني الذين �شيتوا�شل معم طوال فرتة الدورة 

الثانية  
مع  بالتعاون  قررنا  املنطلق  هذا  من  العميمي:  �شامة  �شعادة  وتابعت 
وعن  افرتا�شياً  اأجيال  رحلة  برنامج  اأن�شطة  متابعة  املباركة  موؤ�ش�شة 
التفاعل  واملقيمني من  املواطنني  كبار  واأخوتنا من  اأهلنا  لتمكني  بعد، 
خرباتهم  وم�شاركة  اأ�شبوعي  ب�شكل  ال�شباب  املتطوعني  مع  والتوا�شل 
ب��ال��ف��ائ��دة ع��ل��ى اجل��م��ي��ع. ي�شغل ك��ب��ار املواطنني  ي��ع��ود  وجت��ارب��ه��م مب��ا 
واح��رتام اجلميع،  بتقدير  املجتمع ويحظون  واملقيمني مكانة هامة يف 
وما  املا�شية  الفرتة  بعد  وخا�شة  التوا�شل  هذا  من  حلظات  ومعاي�شة 

�شهدته من حتديات، �شيكون له اأثر  اإيجابي عليهم"



تتكون الهيدروكربونات العطرية متعددة احللقات عندما تقطر الدهون 
اللهب  مع  اللحم  قطع  اإىل  ت�شعد  ثم  الفحم،  اأو  النار  على  اللحم  من 

فتمت�شها.

احلمراء  اللحوم  تطهى  عندما  تتكون  اأماينز  �شايكليك  الهيتريو  م��واد 
والدواجن والأ�شماك على درجة حرارة عالية مثل ال�شواء.

الأملاين  املركز  من  بع�شها  واآم���ن،  �شحي  ل�شواء  هنا  ن�شائح  لك  ونقدم 

للتغذية:
ركز على الربوتينات ال�شحية، مثل ال�شمك و�شدر الدجاج منزوع اجللد 

واللحوم احلمراء الهرب.
قلل اإ�شافة امللح اإىل امل�شاوي،

 وركز على التوابل مثل م�شحوق الفلفل احلار والقرفة والكمون وم�شحوق 
الثوم والبابريكا والفلفل الأ�شود.

اأبعد امل�شاوي عن اللهب، 
وبذلك تقلل احتمالية حرقها.

جرب �شواء الفاكهة، فهي حتتوي على �شكريات طبيعية وتتكرمل )تتحول 
اإىل كراميل( يف درجة احلرارة العالية، مما مينحها حاوة ونكهة اإ�شافية. 

جرب �شوي �شرائح التفاح اأو الإجا�س اأو الأنانا�س اأو املوز.
انقع اللحوم يف التتبيلة قبل �شويها،

و�شل�شة  الليمون  اأو  الليمون  وع�شري  اخل��ل  ال��ل��ذي��ذة  التتبيات  م��ن   
والتوابل.  والأع�شاب  والب�شل  والثوم  والع�شل  ال�شوديوم  قليلة  ال�شويا 

ا�شتخدم تتبيات خالية من الدهون اأو قليلة الد�شم. 
وقد ثبَت اأن عملية النقع الب�شيطة قبل ال�شواء تقلل من تكوين الهيتريو 

�شايكليك اأماينز بن�شبة ت�شل اإىل 92%.
اأما الأ�شماك  تبل اللحوم والدواجن ملدة �شاعة اإىل �شاعتني على الأق��ل، 

فتحتاج اإىل النقع ملدة �شاعة فقط.
بحيث  لقطع �شغرية  اللحوم  تقطيع  وذل��ك عرب  ال�شواء،  وقت  قلل من 

تن�شج اأ�شرع.
اأعطها  ث��م  ال��ف��رن م�شبقا،  وال��دواج��ن والأ���ش��م��اك يف  اللحم  ج��رب طهي 

)وجه حتمري( ق�شريا على ال�شواية.

البكترييا  لتكاثر  مثالية  بيئة  ت�شكان  الهواء  ورطوبة  الطق�س  ح��رارة 
واجلراثيم. لذا ينبغي غ�شل اليدين جيدا بال�شابون قبل ال�شواء.

اأدوات  وتخ�شي�س  الأغ��ذي��ة  من  غريها  عن  النيئة  اللحوم  ف�شل  يجب 
مطبخ لها، 

وذلك للحيلولة دون انتقال البكترييا من اللحوم اإىل ال�شلطة مثا فيما 
يعرف با�شم )التلوث املختلط(.

ينبغي اأن تن�شج اللحوم جيدا، حيث ل يجوز اأن تقل درجة احلرارة عن 
مئوية.  70

ل يجوز ال�شواء يف اأماكن مغلقة لتجنب خطر الختناق، الذي قد يحدث 
ب�شبب انبعاث غاز اأول اأك�شيد الكربون الناجت عن احرتاق الفحم.

ال�شرر  يتطاير  ل  حتى  الرياح  من  يخلو  مكان  يف  ال�شواية  و�شع  ينبغي 
ويوؤدي حلريق.

من  بالق����رب  لا�شتع�����ال  قابل����ة  اأج�ش�����ام  اأي  و�ش�����ع  ع�����دم  يج�����ب 
ال�شواية.

مثل  ال�شتعال،  ت�شريع  على  ت�شاعد  التي  امل��واد  ا�شتعمال  جتنب  ينبغي 
البنزين اأو الكحول لأنها قد تت�شبب يف ن�شوء لهب ناري. 

ومن الأف�شل ا�شتعمال مواد الإ�شعال اخلا�شة، 
كحروق  ال�شائعة  ال�شواء  حل��وادث  جتنبا  وذل��ك  الإ���ش��ع��ال،  مكعبات  مثل 

الوجه والأيدي.
ل يجوز اقرتاب الأطفال من ال�شواية.
ل يجوز ا�شتعمال ال�شوايات القدمية، 

اأن  اأجزائها مت�شلة ببع�شها البع�س جيدا، حيث ينبغي  اإذا كانت كل  اإل 
تكون ال�شبكة مت�شلة جيدا بال�شواية، واأل تكون منحنية.

 ن�ضائح ذهبية ل�ضواء �ضحي ومذاق لذيذ
يعد ال�شواء من طرق الطهي التي ُت�شفي على الطعام مذاقا لذيذا. ولكنه قد 

يوؤدي لتكون مواد قد تزيد خطر ال�شرطان.
وهي  الطريقة،  ه��ذه  خ��الل  تتكون  م�شرطنة  اأنها  يعتقد  م��واد  هناك 
 polycyclic aromatic( الهيدروكربونات العطرية متعددة احللقات
 heterocyclic( اأماينز  �شايكليك  والهيتريو   )hydrocarbons

.)amines

اجل�شم  يف  ال�شليم  )العقل  بعبارة  ن�شمع  لطاملا 
ال�شيلم(، ومع تزايد حّدة ال�شغوط اليومية لدى 
من  للتخفيف  و�شيلة  الريا�شة  باتت  الأف��راد، 

حياة  كنمط  الريا�شة  ميار�شون  اأنا�ض  بني  الأفراد  ينق�شم  وعليه،  ال�شغوطات.  هذه 
�شحي، واآخرون، يرون بهذا الأ�شلوب عذابًا اأو )كابو�شًا( جمربين على القيام به من 

اأجل خ�شارة الوزن اأو معاجلة م�شكلة �شحية. 

احلفاظ على �شحتك ولياقتك تبداأ مبمار�شتها

الريا�ضة و�ضيلة للتخفيف 
من هذه ال�ضغوطات

ال�شياق،  ه��ذا  يف 
اأّن اأ�ش�س  اأثبتت الدرا�شات العلمية 
ولياقة  جيدة  �شحة  على  احل��ف��اظ 
مبمار�شة  ت���ب���داأ  مم����ت����ازة،  ب��دن��ي��ة 
ال��ت��م��اري��ن  ال��ري��ا���ش��ي��ة 5 اأي����ام يف 
الأ�شبوع ملدة 30 اىل 45 دقيقة. 
اإىل  تعّرفوا  هنا،  من  انطاقاً 
ت�شّجعكم  ق���د  ال��ت��ي  ال���دواف���ع 
على ممار�شة الريا�شة، وهي: 

الذكية:  ال�شاعة  اأوًل- 
لتعقب الن�شاط الريا�شي

�شاعة  ام��ت��اك  املف�شل  م��ن 
ذك����ي����ة حت��ت�����ش��ب ل���ك���م ع���دد 
ال��ي��وم��ي��ة، وعدد  خ��ط��وات��ك��م 
التي  احل����راري����ة  ال�����ش��ع��رات 
حتى  اأو  بحرقها  ت��ق��وم��ون 
ت�شربونها  التي  املياه  كمية 
ه����ذه  لأّن  ال������ي������وم.  خ�������ال 
وتخلق  ت�����ش��ج��ع��ك��م  امل���ع���ل���وم���ات 
ل��ك��م روح����اً م��ن ال��ت��ح��دي الذاتي 
يف  واملتابعة  للمثابرة  يدفعكم  ال��ذي 

التمرين. 

2 – التمرين مع الأ�شدقاء: للت�شجيع 
والتحدي

اآخر  �شخ�س  م��ع  التمارين  ممار�شة  اختيار  اإّن 
ي�شاعد يف تبادل النتائج الريا�شية ويخلق 
ا م��ن ال��ت��ح��دي وامل��ت��ع��ة اأثناء  ج����ًوّ
اأغ���ل���ب  ويف  ال����ت����م����ري����ن. 
الأح��ي��ان، قد ل يتواجد 
املكان  يف  الأ����ش���خ���ا����س 

عرب  ب��ال��ت��م��اري��ن  ال��ق��ي��ام  ي�شتطيعون  ل��ك��ّن  نف�شه 
يحفزهم  ما  نتائجهم  وت��ب��ادل  املبا�شرة  التطبيقات 

على ال�شتمرار بهذه العادة ال�شحية.

اأثناء  والن�شجام  لال�ش�شتماع  املو�شيقى:   –  3
التمرين

م���ن امل���ه���م ج�����داً ال����ش���ت���م���اع اىل امل��و���ش��ي��ق��ى والأحل������ان 
لأنها  الريا�شية،  التمارين  ممار�شة  عند  نحبها  التي 
القيام  وت�شهل  اأك��رب  ب�شرعة  الوقت  مترير  على  ت�شاعد 
بالن�شاط  اىل عامل مفعم  تنقلنا  فاملو�شيقى  باحلركات، 

والهدوء وتغري مزاجنا.

وق��ت  لح�����رتام  حم�����دد:  م���وع���د  خ��ل��ق   –  4
الريا�شة

ونعمل  مواعيدنا  وف��ق  حياتنا  ننظم  املهنية،  حياتنا  يف 
ين�شح  اليومية،  ع��ادات��ن��ا  ك��ذل��ك، يف  ب��ه��ا.  الل��ت��زام  على 
اإىل  اليومي، ما يدفعنا  الريا�شة �شمن جدولنا  ب��اإدراج 

اإعطاء الوقت الكايف للريا�شة واللتزام بها. 

والتوقف  ال�شجر  لعدم  احلركات:  تنويع   –  5
عن التمرين

دائماً  ون�شعى  اليومية،  حياتنا  يف  قاتل  )ال��روت��ني(  اإن 
يف  اأي�شاً  اعتماده  يجب  ما  ه��ذا  كذلك،  منه.  للتخل�س 
اأن  يجب  اأ�شابيع   3 كل  اأّن  مبعنى  الريا�شية  التمارين 
يتم تعديل احلركات التي تقوم بها لابتعاد عن ال�شجر 

وال�شتمرار يف ممار�شة الريا�شة.
بالثقة  لل�شعور  ال��ري��ا���ش��ي��ة:  امل��الب�����ض   –  6

بالنف�ض
حتى  التمرين  اأث��ن��اء  ريا�شية  ماب�س  ب��ارت��داء  ين�شح 
بالنف�س،  وث��ق��ة  ايجابية  ط��اق��ة  يبعث  م��ا  مب��ف��ردن��ا،  ل��و 

وبالتايل، تدفعنا لإكمال التمارين  حتى النهاية.
احلما�س  خلق  على  جمتمعًة  الو�شائل  ه��ذه  تعمل  اإذاً، 
وحت�شني  ب��ال��ت��م��ري��ن  ل��ل��ب��دء  الأوىل  اخل���ط���وة  وات���خ���اذ 

ال�شحة اجل�شدية يف اآن معاً.

�شحة وتغذية
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يف اإجناز يعك�ض قوة املناخ ال�شتثماري يف الإمارة
ا�ضتمرار الإ�ضغال يف �ضوق احلراج 
% لل�ضيارات يف ال�ضارقة بن�ضبة 99 

•• ال�شارقة-الفجر:

لل�شيارات،  احل��راج  �شوق  اإدارة  اأعلنت 
لإدارة  ال�شارقة  �شركة  اإدارات  اإح��دى 
ال�شتثمارية  ال���������ذراع  الأ�������ش������ول، 
ا�شتمرار  ع���ن  ال�������ش���ارق���ة،  حل��ك��وم��ة 
ن�����ش��ب��ة الإ�����ش����غ����ال يف ����ش���وق احل�����راج 
رغم   ،%  99 ب��ن�����ش��ب��ة  ب���ال�������ش���ارق���ة، 
تف�شي  نتيجة  م���رت  ال��ت��ي  ال��ظ��روف 
اجلائحة العاملية، ما يعك�س قوة املناخ 
ال�شتثماري يف ال�شارقة، ويوؤكد على 
جناح �شركة ال�شارقة لإدارة الأ�شول، 
تطوير  يف  اإدارت���ه،  على  ت�شرف  التي 

الذي  ال�شوق،  يقدمها  التي  املتنوعة  والت�شهيات  واخلدمات  الإج���راءات 
�شوق  املعا، مدير  وق��ال ماجد  العاملية.  املعايري  اأف�شل  وفق  ت�شميمه  مت 
احلراج لل�شيارات : “اإن و�شول ن�شبة تاأجري املعار�س اإىل حدها الأق�شى، 
رغم اجلائحة العاملية، يثبت ا�شتمرارية البيئة ال�شتثمارية احلقيقية التي 
تتمتع بها اإمارة ال�شارقة، والتي تلبي كافة متطلبات التجار وامل�شتثمرين، 
يف  املتزايد  النمو  ويلبي  الإم����ارة،  تناف�شية  تعزيز  يف  ال�شوق  ي�شهم  حيث 
حملياً  من  اجلمهور  ي�شتقطب  ال��ذي  ال�شيارات،  جت��ارة  بقطاع  ال�شتثمار 
واإقليمياً وعاملياً«. واأكد املعا، اأن تطبيق الجراءات الحرتازية واخلطط 
وال�شرتاتيجيات ال�شتباقية التي و�شعتها اإدارة ال�شوق، �شاهمت يف التغلب 
على الركود القت�شادي، الناجم عن تف�شي جائحة فريو�س )كوفيد19-(، 
اذ قمنا با�شتخدام املوقع الإلكرتوين والتطبيقات الذكية، وو�شائل التوا�شل 
تنفيذاً  وذل��ك  العماء،  وخدمة  الأعمال  ا�شتمرارية  ل�شمان  الجتماعي 
للروؤية الوا�شحة التي تنتهجها �شركة ال�شارقة لإدارة الأ�شول، يف تطوير 

واإدارة امل�شاريع، وبناء ال�شراكات ال�شرتاتيجية مع خمتلف القطاعات .
بناء  يف  �شاهمت  ال�شارقة،  حلكومة  احلكيمة  ال�شيا�شة  اأن   ، املعا  واأردف 
اقت�شاد تناف�شي لاإمارة، من خال تطبيق اأف�شل املمار�شات ال�شتثمارية، 
العائدات  اأ�شحاب اخلربات و التخ�ش�شات، للعمل على زيادة  مع توظيف 
من ال�شتثمارات ون�شاطات اإدارة الأ�شول، والرتكيز ب�شكل كبري على الدور 
والتكاتف  العطاء  باأهمية  اإمي��ان��اً  املجتمعية،  امل�شوؤولية  حتقيق  يف  املتبع 
اأ�شا�س منو الأعمال و و�شولها لاأهداف املاأمولة، ما  والتعاون ، باعتباره 
عزز ثقة امل�شتثمرين باقت�شاد الإمارة املتني، واملتما�شك، الأمر الذي اأدىاإىل 
ثبات ن�شبة ال�شتثمارات بالإمارة ، اإن مل ت�شهد زيادة رغم تف�شي اجلائحة 
العاملية . وميتد �شوق احلراج بال�شارقة، على م�شاحة تزيد على 420 األف 
مرت مربع، و ي�شم اأكر من 415 معر�شاً و 70 حمًا خلدمات العناية 
ويتوافر  ال�شيارات،  م�شتلزمات  من  غريها  و  والإك�ش�شوارات،  بال�شيارات، 
فيه نحو 20 األف موقف ل�شيارات املعار�س، و نحو 5 اآلف موقف للزوار 
ال�شيارات،  لتخزين  خم�ش�شة  م�شاحات  اإىل  بالإ�شافة  ال�شوق،  مرتادي  و 

بهدف توفري وجهة رئي�شية لبيع و�شراء ال�شيارات يف ال�شارقة. 
 كما ي�شم ال�شوق خدمات الفح�س الفني وت�شجيل املركبات، والعديد من 
اخلدمات الأخرى من بنوك، ومكاتب تاأمني ال�شيارات، ومطاعم وغريها 
الكثري حتت �شقف واحد، ما يوفر على اأ�شحاب املعار�س و الزبائن الكثري 
من الوقت و اجلهد، وي�شهم يف دعم قطاع جتارة ال�شيارات وتن�شيط احلركة 
القت�شادية يف الإمارة، وتلبية الطلب الكبري من جتار ال�شيارات الراغبني 

مبزاولة ن�شاطهم التجاري من هذا املوقع ال�شرتاتيجي املتميز .

اللجنة الدائمة للتنمية الإقت�ضادية يف عجمان تطلع  على 
جهود الربنامج الوطني للم�ضاريع واملن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة

% من اإجمايل املبيعات موؤ�ضر اأرا�ضي دبي يك�ضف عن ا�ضتحواذ ال�ضوق الثانوي على اأكرث من 70 

•• عجمان - الفجر :

تراأ�س �شعادة م. عبداهلل املويجعي � رئي�س 
القت�شادية   للتنمية  ال��دائ��م��ة  اللجنة 
بعجمان،  التنفيذي  للمجل�س  التابعة 
اأعمال اجلل�شة الثامنة للعام 2020 عن 
ُبعد عرب خا�شية الت�شال املرئي، حيث 
ناق�شت اجلل�شة جهود اجلهات الإحتادية 
الازم  وال��دع��م  امل��ن��اخ  لتوفري  واملحلية 
وم�شتجدات  الع��م��ال،  ورائ����دات  ل���رواد 
وامل�شاريع  امل�شتجدات  واآخر  دبي،  اك�شبو 

القت�شادية يف اإمارة عجمان.  
عبداهلل  �شعادة  رح��ب  اجلل�شة  بداية  يف 
جهود  على  واثنى  باحل�شور،  املويجعي 
توفري  يف  واملحلية  الحتادية  املوؤ�ش�شات 
ل�شمان  وال�شت�شاري  التدريبي  الدعم 
كما  العمال،  ورائ��دات  رواد  اأعمال  منو 
احللول  توفري  احلكومة يف  ثمن جهود 
التمويلية عرب �شناديق الدعم املعتمدة 

للم�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة.
حول  عر�س  على  اللجنة  اع�شاء  اإطلع 
واملن�شاآت  للم�شاريع  الوطني  الربنامج 
ال�����ش��غ��رية وامل��ت��و���ش��ط��ة ال��ت��اب��ع ل����وزارة 
عزة  املهند�شة  قدمت  حيث  الإق��ت�����ش��اد، 
الوطني  ال����ربن����ام����ج  م���دي���ر  ���ش��ل��ي��م��ان 

للم�شاريع واملن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة 
واملن�شاآت  امل�����ش��اري��ع  جمل�س  ح���ول  ن��ب��ذة 
واخت�شا�شاته  وامل��ت��و���ش��ط��ة  ال�����ش��غ��رية 
وت�����ش��ك��ي��ل��ه امل��ع��ت��م��د ع��ل��ى مم��ث��ل��ني من 
اجلهات احلكومية والحتادية والقطاع 
اخل���ا����س. واإ���ش��ت��ع��ر���ش��ت امل��ه��ن��د���ش��ة عزة 
للم�شاريع  امل���وح���د  ال��ت��ع��ري��ف  ���ش��ل��ي��م��ان 
لقرار  وف���ق���ا  وامل���ت���و����ش���ط���ة  ال�������ش���غ���رية 
 “ جمل�س ال���وزراء وف��ق ث��اث قطاعات 
موؤكدة  التجارة، ال�شناعة واخلدمات”، 
ان امل�����ش��اري��ع ال�����ش��غ��رية وامل��ت��و���ش��ط��ة يف 
القت�شاد  يف  هاما  دورا  تلعب  الإم���ارات 
امل�شاريع  تلك  تنح�شر  بحيث  الوطني 
التجارة  ق��ط��اع��ي  ب���ني   89% ب��ن�����ش��ب��ة 
%53 من  بن�شبة  وت�شاهم  واخلدمات، 
كما  النفطي”  “غري  ال��ق��وم��ي  ال��ن��اجت 
امل�شجلة  امل�شاريع  م��ن   98% ن�شبة  ان 
امل�شاريع ال�شغرية  يف الدولة تعترب من 
واملتو�شطة. وتناول العر�س دور واأهداف 
واملن�شاآت  للم�شاريع  الوطني  الربنامج 
ال�����ش��غ��رية وامل��ت��و���ش��ط��ة، وامل����زاي����ا التي 
يوفرها الربنامج لأع�شائه من امل�شاريع 
امل�شاركة  وم��ن��ه��ا  وامل��ت��و���ش��ط��ة  ال�����ش��غ��رية 
يف امل��ع��ار���س اخل��ارج��ي��ة، ودع��م الأعمال 
من خال احل�شول على جمموعة من 

وتوفري اخلربات  الت�شهيات واحلوافز 
يف  والتدريبي  والداري  الفني  وال��دع��م 
والت�شويق  والتمويل   ، املجالت  خمتلف 
املعلومات  وتوفري  والتطوير  والتدريب 
والعفاءات احلكومية من خال ت�شهيل 
الر�شوم  وتخفي�س  امل�����ش��اري��ع  ت��اأ���ش��ي�����س 

وامل�شرتيات احلكومية. 
ه�����ذا وا������ش�����اد اأع���������ش����اء ال���ل���ج���ن���ة ب����دور 
خدمية  ب����اق����ات  ت���وف���ري  يف  ال���ربن���ام���ج 
وتدريبية حمفزة وداعمة لنمو العمال 
واإ���ش��ت��دام��ت��ه��ا، ك��م��ا اك���د الع�����ش��اء على 
كافة  بني  الفعال  التعاون  تعزيز  اهمية 
املعنية  وامل��ح��ل��ي��ة  الحت����ادي����ة  اجل���ه���ات 
اخلدمات  لتنويع  الق��ت�����ش��ادي  بال�شاأن 
ال�شغرية  امل�شاريع  لأ���ش��ح��اب  ال��داع��م��ة 

واملتو�شطة يف الدولة.
اآل  اإ���ش��ت��ع��ر���ش��ت �شمية  اآخ���ر  م��ن ج��ان��ب 
علي رئي�س الت�شال احلكومي يف اإك�شبو 
اك�شبو  ح��ول  امل�شتجدات  دب���ي،   2020
لإنعقاده  ال��زم��ن��ي  وال��ت��ح��دي��ث   2020
مو�شحة   ،2021 اك���ت���وب���ر  ب���داي���ة  يف 
اإلتزام الدول البالغ عددها  192 دولة 
والتعاون   ،2020 اك�شبو  يف  بامل�شاركة 
يقدم  ا�شتثنائي  دويل  اإك�����ش��ب��و  لإق���ام���ة 
جتارب ل تتكرر لكل من زواره، ويرتك 

اإرثا قّيما ودائما لدولة الإمارات العربية 
املتحدة واملنطقة باأ�شرها.

ملن�شاآت  ال��زم��ن��ي��ة  اخل��ط��ة  ان  واأ���ش��اف��ت 
ت��ك��ت��م��ل مب��وع��ده��ا يف   2020 اإك�����ش��ب��و 
احل�شور  اإط��ل��ع  ك��م��ا   ،2020 اأك��ت��وب��ر 
امل�شاركة،  ال��دول  اأجنحة  ح��ول ع��دد من 
اك��دت على  امل�شاركة  ال���دول  ان  وا���ش��ارت 
العام  اإىل  تاأجيله  بعد  احل���دث  اه��م��ي��ة  
امل��ق��ب��ل ب�����ش��ب��ب ج��ائ��ح��ة »ك���وف���ي���د 19« 
ل��ي��ك��ون مب��ث��اب��ة ف��ر���ش��ة ك��ب��رية لإع����ادة 
ربط العامل ببع�شه البع�س جمدداً بعد 
انقطاع التوا�شل بني دول العامل ب�شبب 

توقف حركة ال�شفر لعدة اأ�شهر.
البلو�شي  حورية  املهند�شة  وقدمت  هذا 
م����ن دائ�������رة ال���ب���ل���دي���ة وال��ت��خ��ط��ي��ط يف 
ع���ج���م���ان، ن���ب���ذة ح�����ول م�������ش���روع احلي 

التف�شيلية على اأ�شا�س �شهري، �شي�شع 
�شوق دبي العقاري على قائمة الأ�شواق 
مل�����ش��اع��دة خمتلف  ���ش��ف��اف��ي��ة،  الأع����ل����ى 
قرارات  ات��خ��اذ  على  امل�شتثمرين  فئات 
وو�شع اخلطط  املعلومات،  على  قائمة 
طويلة الأجل ل�شتثماراتهم، خا�شة يف 
و�شناديق  التمويل  �شركات  اإقبال  ظل 
ال���ش��ت��ث��م��ار ال��ع��امل��ي��ة ع��ل��ى ���ش��وق دبي، 
وال�شتفادة من الفر�س الواعدة فيه«.

نظرة عامة
يف  العقارية  املبيعات  معامات  �شجلت 
�شهرًيا،   3.7% بن�شبة  من���ًوا  ي��ول��ي��و، 
600 وح���دة يف دبي  ب��ي��ع ح���وايل  ومت 
ال�شوق  اأم��ا  املتو�شط،  اأي��ام يف  كل �شبعة 
فقد   2020 يوليو  �شهر  يف  ال��ث��ان��وي 
البيع على اخل��ارط��ة م��ن حيث  جت��اوز 

ال�شائد  الجت���اه  وه��و  امل��ب��ي��ع��ات،  حجم 
منذ نهاية الربع الثاين 2020. �شجل 
م��وؤ���ش��ر دب���ي ال��ك��ل��ي يف ي��ول��ي��و 2020 
وانخف�س   ،0.45% بن�شبة  ا  انخفا�شً
موؤ�شر ال�شقق يف دبي بن�شبة 0.69%، 
بن�شبة  دب��ي  يف  امل��ن��ازل  الفلل/  وموؤ�شر 

.1.63%
اأ�شعار  موؤ�شر  �شجل   ،2020 يوليو  يف 
م��ب��ي��ع��ات دب����ي ق��ي��م��ة اإج��م��ال��ي��ة بلغت 
 1.113 ب����ِ  م��ق��ارن��ة  ن��ق��ط��ة   1.108
بيع  �شعر  وب��ل��غ  ي��ون��ي��و،  �شهر  يف  نقطة 
وعند  دره��ًم��ا.   1،058،115 امل��وؤ���ش��ر 
املا�شية، جند  ال�شتة  بالأ�شهر  مقارنته 
بن�شبة  انخف�س  ق��د  يوليو  م��وؤ���ش��ر  اأن 
النظر  وع��ن��د  ذل����ك،  وم���ع   .0.36%
اإىل املوؤ�شر على م�شتوي الأ�شهر ال�شبع 
اأن رقم  2020، يتبني لنا  الأوىل من 
اأعلى مما ك��ان عليه يف  ي��زال  املوؤ�شر ل 
فرباير ومار�س 2020، و�شجل موؤ�شر 
مقارنة   10.8% بن�شبة  من��ًوا  يوليو 

ب�شهر الأ�شا�س يناير 2012.
يوليو  يف  ال�شقق  موؤ�شر  قيمة  وبلغت 
نقطة   1.171 م���ق���داره  م��ا   2020
يونيو  يف  ن���ق���ط���ة   1.179 م���ق���اب���ل 
اإىل  املوؤ�شر  بيع  �شعر  وو�شل   ،2020
ومبقارنته  دره����ًم����ا.   1،010،882
ب��الأ���ش��ه��ر ال�����ش��ت��ة امل��ا���ش��ي��ة، ي��ظ��ه��ر اأن 
بن�شبة  ��ا  ان��خ��ف��ا���شً ���ش��ه��د  ق���د  امل���وؤ����ش���ر 
مراجعة  وعند  ذل��ك،  وم��ع   .0.26%
يزال  رقمه ل  ف��اإن  ال��ع��ام،  لهذا  املوؤ�شر 

اأعلى مما كان عليه يف فرباير ومار�س 
.2020

تاون  الفلل/  موؤ�شر  قيمة  وانخف�شت 
هاو�س ل�شهر يوليو اإىل 1.023 نقطة 
مقابل 1.04 نقطة يف يونيو 2020، 
 1،619،298 امل��وؤ���ش��ر  �شعر  بلغ  كما 
ال�شتة  الأ���ش��ه��ر  م��ع  وباملقارنة  دره��ًم��ا. 
اأظ���ه���ر م��وؤ���ش��ر يوليو  امل��ا���ش��ي��ة، ف��ق��د 

ا بن�شبة 2.66%. انخفا�شً

اأهم النتائج
القليلة  الأ���ش��ه��ر  م����دار  ع��ل��ى  لح��ظ��ن��ا 
املتابعني،  اهتمام  اأث��ار  اجتاًها  املا�شية 
ال�شوق  املعامات يف  يتزايد عدد  حيث 
ال���ث���ان���وي ب���وت���رية ك���ب���رية، ل���ش��ي��م��ا يف 
قطاع الفلل تاون هاو�س. وقالت لينيت 
ع��ب��اد، م��دي��رة الأب���ح���اث وال��ب��ي��ان��ات يف 

ال������رتاث������ي وم�������ا ي������وف������ره م������ن ف���ر����س 
وَتعرف  ل��اإم��ارة،  و�شياحية  اقت�شادية 
الزمنية  اخل��ط��ة  ح��ول  اللجنة  اأع�����ش��اء 
املقدمة،  واخل���دم���ات  املنطقة  لت�شغيل 
جديدة  �شياحية  وجهة  امل�شروع  ليمثل 
واثنى  الإم���������ارة،  وج���ه���ات  اإىل  ت��ن�����ش��م 
اأع�شاء اللجنة على جهود دائرة البلدية 
والتخطيط يف تنفيذ م�شاريع اإقت�شادية 

ذات طابع �شياحي.  
اجلدوى  اللجنة  اأع�شاء  ناق�س  وختاما 
مل�شروع  اإن�شاء حمطة  القت�شادية حول 
امل��ن��ام��ة، كما  ق��ط��ار الحت����اد يف منطقة 
م�شروع  اه���م���ي���ة  ع���ل���ى  احل�������ش���ور  اأك������د 
حركة  دع����م  يف  ودوره  الحت������اد  ق���ط���ار 
منو  على  ذل��ك  وانعكا�س  الب�شائع  نقل 

وا�شتدامة اعمال امل�شانع وال�شركات.

•• دبي-الفجر:

اأطلقت دائ���رة الأرا���ش��ي والأم����اك يف 
دبي، بالتعاون مع “بروبرتي فايندر”، 
الإ�شدار اخلام�س من املوؤ�شر الر�شمي 
لأ�شعار املبيعات يف دبي. ويتخذ املوؤ�شر 
ومن  الأ�شا�س،  �شنة   2012 العام  من 
الأ�شا�س،  ���ش��ه��ر   2012 ي��ن��اي��ر  ���ش��ه��ر 

والربع الأول 2012 ف�شل الأ�شا�س.
وك�شفت دائ��رة الأرا���ش��ي والأم���اك يف 
دبي عن ت�شجيل ما جمموعه 2،404 
بقيمة   ،2020 يوليو  يف  بيع  �شفقة 
وا�شتحوذت  دره�������م،  م���ل���ي���ار   4.69
م��ع��ام��ات ال��ب��ي��ع ع��ل��ى اخل��ري��ط��ة ما 
الثانوي  وال��ق��ط��اع   ،29.6% ن�شبته 
على %70.4. وبذلك، يرتفع اإجمايل 
املبايعات حتى نهاية يوليو 2020 اإىل 
اإجمالية  بقيمة  بيع  18،168 �شفقة 

قدرها 36.99 مليار درهم.
اأح��م��د، مدير  اإب��راه��ي��م  وق��ال��ت لطيفة 
العقارية  وال��ب��ح��وث  ال��درا���ش��ات  اإدارة 
يف دائ��رة الأرا���ش��ي والأم���اك يف دبي: 
املنتظم  الإ����ش���دار  خ��ال  م��ن  “نهدف 
بيانات  ت���وف���ري  اإىل  امل����وؤ�����ش����ر  ل��ن�����ش��خ 
���ش��ف��اف��ة ودق��ي��ق��ة جلميع الأط�����راف يف 
املطورون  فيهم  مبن  العقاري،  ال�شوق 
وك����الت  اإىل  اإ����ش���اف���ة  وامل�����ش��ت��ث��م��رون، 
والعاملية،  املحلية  والتحليل  الإع����ام 
متزايد.  باهتمام  يحظى  واأن��ه  ل�شيما 
البيانات  ه�����ذه  ت���ق���دمي  اأن  ون��ع��ت��ق��د 

مت يف �شهر يوليو  “بروبرتي فايندر”: 
لعقارات  ب��ي��ع  معاملة   493 ت�شجيل 
الفلل تاون هاو�س اجلاهزة التي كانت 
على  ال�شابقة  الفرتات  طوال  ت�شتحوذ 
اأكرب عدد من املعامات يف هذا القطاع 

ل�شهر واحد«.
الجتاه  ه��ذا  ظهور  يف  ال�شبب  ويعزى 
العقارات  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب  ارت����ف����اع  اإىل 
خارجية  م�شاحات  توفر  التي  الأو���ش��ع 
اأكرب. ويف اأثناء فرتة الإغاق، اأظهرت 
بيانات البحث والطلب اأن النا�س بداأوا 
اأك��رب، والتحول  يف البحث عن عقارات 
التقليدية  ال���ع���ائ���ل���ي���ة  ال�������ش���ق���ق  م����ن 
ال�شغرية اإىل الفلل تاون هاو�س. ومنا 
بدء  منذ  ملحوظ  ب�شكل  الجت���اه  ه��ذا 

الإغاق، ووا�شل تاأثريه على ال�شوق.
بعد  كبري  ب�شكل  امل��ع��ام��ات  ع��دد  وزاد 
رفع الإغاق ورغم اإجازة العيد، حيث 
دبي.  يف  البقاء  النا�س  غالبية  اختارت 
الأ�شعار  ا�شتقطبت  ذل��ك،  اإىل  واإ�شافة 
امل�شتثمرين  م����ن  ال���ع���دي���د  اجل����ذاب����ة 
وامل�شتخدمني النهائيني، و�شهدنا عودة 
الطبيعية.  م�شتوياتها  اإىل  املعامات 
وم��ن الإجن����ازات املهمة الأخ���رى التي 
الرهون  قيمة  يوليو،  �شهر  يف  حتققت 
مليار   18.26 بلغت  ال��ت��ي  ال��ع��ق��اري��ة 
درهم لتغطي 1،153 �شفقة، ما ميثل 
ب�شهر  م��ق��ارن��ة  القيمة  �شعف   3.09
يونيو 2020، و3.36 �شعف القيمة 

مقارنة ب�شهر يوليو 2019.

مليار درهم فائ�س ميزانية اجلهات   9.75
الحتادية خالل الربع الثاين من 2020

•• اأبوظبي-وام: 

 24.997 الإم���ارات  اإج��م��ايل م�شروفات اجلهات الحت��ادي��ة يف دول��ة  بلغ 
مليار درهم مع نهاية الربع الثاين من العام 2020 فيما و�شل اإجمايل 
الفائ�س يف  قيمة  بلغت  فقد  وبذلك   . دره��م  مليار   34.744 الإي���رادات 
امليزانية نحو 9.75 مليار درهم وذلك وفقا لتقرير الأداء املايل عن تنفيذ 

املوازنة العامة للجهات الحتادية ال�شادر عن وزارة املالية اأم�س.
وكان فائ�س امليزانية للجهات الحتادية بلغ 1.8 مليار درهم خال الربع 
 7.95 الثاين و�شل اىل نحو  الربع  اأن فائ�س  العام مما يعني  الأول من 

مليار درهم وفقا لإح�شائيات وزارة املالية .
وتف�شيا فقد بلغت قيمة اإيرادات وزارة املالية خال الربع الثاين من العام 
اجلاري 19.451 مليار درهم ت�شكل نحو %56 % من اجمايل اإيرادات 
الوزارات الحتادية. وو�شلت قيمة اإيرادات وزارة املوارد الب�شرية والتوطني 
1.99 مليار درهم تقريبا و16.572 مليار درهم اإيرادات احتادية اأخرى 

وتوزع بقية الإيرادات على الوزرات الأخرى.
اأما على م�شتوى امل�شروفات فقد بلغت م�شروفات وزارة الرتبية والتعليم 
نحو  اأخ���رى  احت��ادي��ة  نفقات  بند  م�����ش��روف��ات  دره���م  مليار   2.976 اىل 
8.256 مليار درهم ونحو 2.122 مليار درهم لوزارة ال�شحة و 1.531 
املوارد  ل��وزارة  املجتمع و362.4 مليون دره��م  ل��وزارة تنمية  مليار دره��م 

الب�شرية والتوطني و295 مليون درهم لوزارة تطوير البنية التحتية.

خالل اجتماع تفاعلي مع القن�شل العام يف دبي

غرفة ال�ضارقة ت�ضتعر�س فر�س تعزيز عالقات التعاون القت�ضادي والتجاري مع كوريا اجلنوبية
•• ال�شارقة-الفجر:

ا���ش��ت��ع��ر���ش��ت غ��رف��ة جت����ارة و���ش��ن��اع��ة ال�����ش��ارق��ة مع 
القن�شلية العامة جلمهورية كوريا اجلنوبية يف دبي، 
فر�س تعزيز عاقات التعاون القت�شادي والتجاري 
يف  العاملة  ال�شتثمارية  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  ب��ني 
ال�����ش��ارق��ة، ون��ظ��ريات��ه��ا ال��ك��وري��ة اجل��ن��وب��ي��ة، و�شبل 
القطاعات  خمتلف  يف  اجلانبني  بني  ال�شراكات  دعم 

واملجالت القت�شادية.
جاء ذلك خال الجتماع التفاعلي الذي ُعقد اأم�س 
)الإث���ن���ني( م��ن خ���ال تقنية الت�����ش��ال امل��رئ��ي بني 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  العوي�س  �شلطان  عبداهلل  �شعادة 
يونغ  جيون  و�شعادة  ال�شارقة،  و�شناعة  جتارة  غرفة 
دبي،  يف  اجلنوبية  كوريا  جمهورية  عام  قن�شل  ووك 
بح�شور �شعادة حممد اأحمد اأمني العو�شي مدير عام 
غرفة جتارة و�شناعة ال�شارقة..  ومت خال الجتماع 
التي  امل�����ش��رتك  اله��ت��م��ام  ذات  امل��و���ش��وع��ات  مناق�شة 
ت�شهم يف دفع عاقات التعاون التجاري وال�شتثماري 
وال�شناعي بني ال�شارقة وكوريا اجلنوبية اإىل مراحل 
حت��ق��ق ت��ط��ل��ع��ات ال��ق��ط��اع اخل��ا���س ل���دى ك��ل جانب، 
التجاري والتعريف  التبادل  اإ�شافة اىل تعزيز حجم 
بالفر�س ال�شتثمارية املتاحة وتطوير اآليات التوا�شل 

بني جمتمعي الأعمال يف كا البلدين.

مزايا متعددة
واأكد �شعادة عبداهلل �شلطان العوي�س، حر�س الغرفة 
ال�شارقة  بني  القت�شادي  التعاون  دفع جمالت  على 
والتن�شيق  متقدمة  م��راح��ل  اإىل  اجلنوبية  وك��وري��ا 
م���ن ت�شهيات  م���ا مي��ك��ن  ك���ل  ل��ت��ق��دمي  امل���ت���وا����ش���ل 
املتبادل  وال�شتثمار  التجارية  العاقات  تعزز  ومزايا 
وت��ط��وي��ر ال���رواب���ط ب��ني ق��ط��اع الأع���م���ال اخل��ا���س يف 
املتعددة  المتيازات  اإىل  لفتا  ال�شديقني،  البلدين 
الأجانب  للم�شتثمرين  ال�شارقة  اإم��ارة  تقدمها  التي 
الكوريني  الأعمال  اأن توفر لرجال  �شاأنها  والتي من 
اجلنوبيني اأف�شل الفر�س لتاأ�شي�س مراكز لأعمالهم 
و���ش��ن��اع��ات��ه��م ال��رئ��ي�����ش��ي��ة واإق���ام���ة امل�����ش��اري��ع وتعزيز 
املنطقة، ف�شا عن  اأ�شواق  وانت�شارهم يف  ح�شورهم 
واخلدمات  والتعليم  والثقافية  ال�شياحية  املقومات 
الداعمة، اإ�شافة اإىل البيئة ال�شتثمارية التي تتمتع 
اإق��ل��ي��م��ي��ا لاقت�شاد  الإم������ارة وج��ع��ل��ت��ه��ا م���رك���زا  ب��ه��ا 
والأعمال، نظرا ملا تتميز به من بنية حتتية حديثة 
وخدمات لوج�شتية متطورة وت�شريعات مرنة وموقع 

جغرايف حيوي.
تربط  ال��ت��ي  الوثيقة  ال��ع��اق��ات  اإىل  العوي�س،  ون���وه 
يف  م��وؤخ��را  جت�شدت  والتي  اجلنوبية  بكوريا  الغرفة 
للتجارة  جوجني  منظمة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة  توقيع 
تعزيز  اإىل  تهدف  التي  اجلنوبية،  الكورية  والعلوم 

اأطر التعاون بني الطرفني مبا يخدم رجال الأعمال 
وينمي القطاع القت�شادي يف اإمارة ال�شارقة ومقاطعة 
جوجني الكورية، ف�شا عن تو�شيع نطاق العاقات 
التجارية وال�شتثمارية لدى اجلانبني، وتنظيم تبادل 
الوفود التجارية، ودعم ال�شركات الكورية الراغبة يف 
اإمارة ال�شارقة، وت�شهيل فر�س  العمل وال�شتثمار يف 

امل�شاركة يف املعار�س والفعاليات ال�شتثمارية.

عالقات متميزة
من جانبه اأعرب �شعادة جيون يونغ ووك، عن اهتمام 
باده بدفع وتعزيز العاقات التجارية وال�شتثمارية 
اجلنوبية  كوريا  يف  اخلا�س  القطاعني  بني  املتبادلة 
اأف�����ش��ل امل�����ش��ت��وي��ات، واإق��ام��ة عاقات  وال�����ش��ارق��ة اإىل 
اقت�شادية متميزة واأكر متانة مع الغرفة وال�شركات 
العاملة يف اإمارة ال�شارقة، م�شيدا بالتطور القت�شادي 
امل��ج��الت، ومبديا  الإم���ارة يف خمتلف  ت�شهده  ال��ذي 
اجلنوبية  الكورية  العامة  القن�شلية  ورغبة  ا�شتعداد 
بالتعاون مع غرفة ال�شارقة يف كافة القطاعات التي 

تدعم العاقات بني البلدين.

فر�ض متنوعة
من جهته اأ�شار �شعادة حممد اأحمد اأمني العو�شي اإىل 
ال�شارقة تويل تعاونها مع كوريا اجلنوبية  اأن غرفة 

املتنوعة يف  والفر�س  للمقومات  نظرا  اأهمية خا�شة 
جميع املجالت وخ�شو�شا يف ال�شناعات الإلكرتونية 
البرتوكيماوية  وال�����ش��ن��اع��ات  ال�����ش��ي��ارات  و���ش��ن��اع��ة 
وم��ن��ت��ج��ات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا والت�������ش���الت، ح��ي��ث تعد 
ال�شركاء  اأه��م  واح��دة من  اجلنوبية  كوريا  جمهورية 
املتحدة  العربية  الإمارات  بالن�شبة لدولة  التجاريني 
موؤكدا  خا�شة،  ب�شفة  ال�شارقة  واإم��ارة  عامة،  ب�شفة 
املمكنة  الت�شهيات  كافة  توفري  على  الغرفة  حر�س 
الراغبني  ال��ك��وري��ني اجل��ن��وب��ي��ني  الأع���م���ال  ل���رج���ال 
بال�شتثمار يف ال�شارقة، وذلك يف اإطار �شعيها الدوؤوب 
ال�شراكات  وبناء  الأجنبية  ال�شتثمارات  ل�شتقطاب 
يف  التناف�شية  الأع��م��ال  لبيئة  وال��رتوي��ج  ال��ت��ج��اري��ة 

الإمارة.
ي�شار اإىل اأن العاقات الثنائية بني الإمارات وكوريا 
ال�شنوات  خ��ال  كبريا  ت��ط��ورا  �شهدت  ق��د  اجلنوبية 
عاقات  تطوير  يف  ال��ب��ل��دان  وجن��ح  الأخ����رية  الع�شر 
م��ت��ي��ن��ة م��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى ال��ت��ع��اون وال��ث��ق��ة امل��ت��ب��ادل��ة ويف 
خمتلف املجالت خا�شة يف جمالت الطاقة النظيفة 
والتجارة  املتبادلة  وال�شتثمارات  وال�شحة  والنفط 
ال��ن�����ش��ط��ة، وق���د ب��ل��غ ح��ج��م ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري غري 
 2019 املا�شي  ال��ع��ام  نهاية  البلدين  ب��ني  النفطي 
التعاون  ق���وة  يعك�س  مم��ا  دره���م  م��ل��ي��ار   34.8 ن��ح��و 

وال�شراكة بينهما.

الصحة تعلن شفاء  438  حالة جديدة 
من كورونا
الصحة تعلن شفاء  438  حالة جديدة 
من كورونا
الصحة تعلن شفاء  438  حالة جديدة 
من كورونا
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البنوك تقدم 4.1 مليار درهم ت�ضهيالت مالية لقطاع 
اخلدمات واملوؤ�ض�ضات غري الربحية خالل 6 اأ�ضهر

•• اأبوظبي-وام:

���ش��ه��د ق��ط��اع اخل���دم���ات وامل��وؤ���ش�����ش��ات غ��ري ال��رب��ح��ي��ة يف الإم������ارات ن�شاطا 
البنكي يف  القطاع  2020 مما حفز  العام  الأول من  الن�شف  ملحوظا يف 
مليار   4.1 قيمتها  بلغت  التي  املالية  بالت�شهيات  دعمه  ملوا�شلة  الدولة 
وفقا  وذل��ك  املا�شيني  يونيو  نهاية  وحتى  يناير  من  الفرتة  خ��ال  دره��م 

لإح�شائيات م�شرف الإمارات املركزي .
خال  عليه  ترتبت  التي  امل�شتحقات  بع�س  ت�شديد  اإىل  جلاأ  القطاع  وك��ان 
ال��رب��ع ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام ورغ���م ذلك 
القطاعات  ق��ائ��م��ة  ���ش��م��ن  ا���ش��ت��م��ر 
الت�شهيات  ع��ل��ى  ح�����ش��ول  الأك�����ر 
دولة  يف  العاملة  البنوك  من  املالية 

الإمارات.
وتظهر اإح�شائيات م�شرف الإمارات 
البنوك  دع���م  ا���ش��ت��م��رار  اأن  امل��رك��زي 
ل��ق��ط��اع اخل��دم��ات وامل��وؤ���ش�����ش��ات غري 
الربحية �شاهم يف رفع قيمة الر�شيد 
للت�شهيات  ال��رتاك��م��ي  الإج���م���ايل 
م�شتوى  اىل  ل���ل���ق���ط���اع  امل����ق����دم����ة 
مع  تقريبا  دره��م  مليار   147.34
اجلاري  العام  من  يونيو  �شهر  نهاية 

مقارنة مع 143.24 مليار درهم يف دي�شمرب 2019.
وق����ال اأح���م���د ج��ل��ف��ار م��دي��ر ع����ام ه��ي��ئ��ة ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع يف دب����ي : تلعب 
حتريك  يف  مهماً  دورا  ال��دول��ة  م�شارف  تقدمها  التي  املالية  الت�شهيات 
عجلة ال�شتثمارات يف خمتلف القطاعات وينطبق ذلك على القطاع غري 
وتوفري  الدعم  ا�شتمرار  اأن  واأ�شاف  املجتمعية  اخلدمات  وقطاع  الربحي 
القطاع  يف  العاملة  للموؤ�ش�شات  البنكية  الت�شهيات  م��ن  متكاملة  ح��زم 
اخلدمات  وج��ودة  وتنوع  م�شتوى  على  اإيجابي  ب�شكل  ينعك�س  الجتماعي 
ورديفا  داعما  وت�شكل  الربحية  غري  املوؤ�ش�شات  توفرها  التي  الجتماعية 
للربحية  غري  املوؤ�ش�شات  قطاع  اأن  اىل  ي�شار  احلكومية  واجلهات  للمراكز 
وت�شمل اجلمعيات  الإم��ارات  دولة  القت�شادية يف  القطاعات  اأهم  يعد من 
اخل��ريي��ة وال���ن���وادي ال��ري��ا���ش��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة وامل�����ش��ارح وامل��ك��ت��ب��ات العامة 
واجلمعيات اخلا�شة ب�شوؤون املراأة والطفل والأ�شرة وغريها من املوؤ�ش�شات 

الأخرى التي تعمل �شمن نف�س النطاق.

املنتدى الدويل لهيئات اعتماد احلالل يناق�س 
حلول ملواجهة حتديات جتارة احلالل العاملية

•• دبي - وام:

ناق�س املنتدى الدويل لهيئات اعتماد 
غري  م�شتقلة  ���ش��ب��ك��ة  وه���و  احل����ال 
حلول  العتماد  هيئات  من  حكومية 
ل��ل��ت��ح��دي��ات ال���ت���ي ت��واج��ه��ه��ا جت���ارة 

احلال العاملية اليوم.
جاء ذلك خال الندوة الإلكرتونية 
عنوان:  حت��ت  امل��ن��ت��دى  نظمها  ال��ت��ي 
والتي  احلال”  �شناعة  “م�شتقبل 
 03 م���ن  021 ���ش��خ�����ش��ا  ح�����ش��ره��ا 
القطاع  رواد  ال��ن��دوة  وجمعت  دول���ة 
تقييم  ط���رق  حت���ّول  كيفية  ملناق�شة 
املطابقة التقليدية اإىل اأ�شاليب تقييم ي�شاهم التحول الرقمي يف اإجرائها 
عن بعد ب�شكل ي�شمن اجلودة والأمان يف خ�شم انت�شار كوفيد – 91. ويعد 
تقييم املطابقة اأمرا مهما لإثبات اأن منتجات احلال تتوافق مع املوا�شفات 
ومتطلبات ال�شامة املطلوبة ومعايري ال�شريعة الإ�شامية وبالتايل زيادة 
حركة  خ��ال  م��ن  القت�شاد  عجلة  يدعم  وال���ذي  امل�شتهلكني  ل��دى  الثقة 
ال�شادرات والواردات يف ظل اإزالة العوائق الفنية لدى التجارة العاملية مع 
�شمان ا�شتيفاء املنتجات واملتطلبات كافة فيما تهدف هيئات العتماد اإىل 
تن�شيق ممار�شات ومعايري اعتماد احلال يف العامل حلول للتحديات التي 
تواجهها جتارة احلال العاملية اليوم. ويف �شوء الآثار الناجمة عن انت�شار 
العتماد  هيئات  ط��ورت  والتوريد،  الإم��داد  �شا�شل  وتاأثر  كورونا  جائحة 
املطابقة يف  تقييم  لأن�شطة جهات  بالتقييمات  واملرتبطة  العمل  اإج��راءات 
جمال احلال. وقالت �شعادة د. رحاب فرج العامري الأمني العام للمنتدى 
احلال  اع��ت��م��اد  هيئات  خمتلف  “تقوم  احل���ال  اع��ت��م��اد  لهيئات  ال���دويل 
بتطوير  واخلا�شة  احلكومية  اجلهات  مع  وال�شراكة  بالتعاون  العامل  يف 
كفاءة  التحقق من  لعمليات  منهجيات  وو�شع  العمل  و�شيا�شات  اإجراءاتها 
جهات تقييم املطابقة مبا يتما�شى مع الإج��راءات الحرتازية القائمة يف 
احلال  اعتماد  معايري  توحيد  اإىل  تهدف  وال��ت��ي  اجلائحة  اأث��ن��اء  ال���دول 
ال��ذي يجعل جت��ارة احلال  الأم��ر  املطابقة  تقييم  واإج���راءات  وممار�شات 

العاملية اأكر �شا�شة وي�شاعد على التاأقلم مع امل�شتقبل«.

تتويجًا جلهودها املتوا�شلة حلماية �شحة و�شالمة عمالئها وموظفيها 

»امل�ضعود لل�ضيارات« اأول وكيل �ضيارات يح�ضل على �ضهادة اعتماد »�ضمان احلماية« من »بريو فرييتا�س« 
•• اأبوظبي- الفجر 

ال�شركة  لل�شيارات،  امل�شعود  �شركة  حازت 
دولة  ال�������ش���ي���ارات يف  ق���ط���اع  ال����رائ����دة يف 
ل�شيارات  وال��وك��ي��ل احل�����ش��ري  الإم����ارات 
و”رينو”  و”اإنفينيتي”  “ني�شان” 
اعتماد  ���ش��ه��ادة  اأب��وظ��ب��ي، على  اإم����ارة  يف 
“بريو  ق��ب��ل  م���ن  احلماية”  “�شمان 
يف  ع��امل��ي��اً  ال��رائ��دة  ال�شركة  فرييتا�س” 
واإ�شدار  والتفتي�س  الخ��ت��ب��ار  جم���الت 
����ش���ه���ادات الع���ت���م���اد. وي���اأت���ي م��ن��ح هذه 
امل�شعود  �شركة  ز  لتميُّ ت��ق��دي��راً  ال�شهادة 
وخدمات  املبيعات  عمليات  يف  لل�شيارات 
�شركة  اأول  بذلك  لتكون  البيع،  بعد  ما 
هذا  على  باحل�شول  تنجح  اأب��وظ��ب��ي  يف 
م�شبوق  غري  اإجن��از  يف  العاملي  العتماد 
ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د ����ش���رك���ات ال�������ش���ي���ارات على 
م�شتوى دول جمل�س التعاون اخلليجي. 
ال�شهادة  ه���ذه  ع��ل��ى  ال�����ش��رك��ة  وح�����ش��ل��ت 
�شل�شلة  املرموقة بعد جناحها يف اجتياز 
م��ن ع��م��ل��ي��ات ال��ت��دق��ي��ق امل��ي��دان��ي��ة وغري 
امليدانية التي اأجرتها “بريو فرييتا�س”، 
للتحقق من �شحة الإجراءات والعمليات 
التابعة  امل�����راف�����ق  ج���م���ي���ع  يف  امل���ط���ب���ق���ة 
مرجعية  ق��ائ��م��ًة  اإىل  ا���ش��ت��ن��اداً  لل�شركة، 
ت بالتعاون مع جمموعة من خرباء  اأُِعدَّ
اإطار  يف  وال��ن��ظ��اف��ة  وال�����ش��ام��ة  ال�شحة 
تطبيق  يف  التميز  “برنامج  ب�  ُي�شمى  ما 
عمليات  واأو�شحت  الوقائية”.  التدابري 
للتدابري  ال��ع��امل��ي��ة  ال���ك���ف���اءة  ال��ت��دق��ي��ق 
العر�س  ����ش���الت  يف  املُ��ت��ب��ع��ة  ال��وق��ائ��ي��ة 
ومراكز اخلدمة التابعة ل�شركة “امل�شعود 
يف  فعاليتها  اأثبتت  وال��ت��ي  لل�شيارات”، 
للعماء  احلماية  درج���ات  اأع��ل��ى  �شمان 
وامل��وظ��ف��ني ع��ل��ى ال�����ش��واء. ي��ع��د مل�شق 
احلماية”  “�شمان  ل�����ش��ه��ادة  الم��ت��ث��ال 
فرييتا�س  “بريو  ب���رن���ام���ج  م���ن  ج�����زًء 

 Restart Your – ل�شتئناف الأعمال
Business with BV »، والذي يوؤكد 
على اللتزام بتطبيق ممار�شات ال�شحة 
اأرقى  وف��ق  املتبعة  والنظافة  وال�شامة 
جلياً  ظهر  م��ا  وه��و  العاملية،  امل�شتويات 
يف كافة مرافق �شركة امل�شعود لل�شيارات. 
التنفيذي  الرئي�س  تان�شل،  عرفان  وقال 
امل�شعود لل�شيارات: نفخر بكوننا  ل�شركة 
ودول  اأب��وظ��ب��ي  يف  ���ش��ي��ارات  وك��ي��ل  اأول 

جمل�س التعاون اخلليجي يحظى ب�شهادة 
مبا ي�شهم يف  اعتماد “�شمان احلماية”، 
ال�شركة  اإج����راءات  وك��ف��اءة  فعالية  اإب���راز 
وال�شامة  ال�����ش��ح��ة  مل��ع��اي��ري  وام��ت��ث��ال��ه��ا 
وال��ن��ظ��اف��ة و���ش��م��ان اجل�����ودة، ك��م��ا يعزز 
املُتبعة  الوقائية  بالتدابري  العماء  ثقة 
مكانتها  ُمر�شخاً  لل�شيارات،  امل�شعود  يف 

الريادية يف �شوق ال�شيارات الإماراتي«. 
اإىل  بال�شكر  “نتقدم  ت��ان�����ش��ل:  واأ����ش���اف 

التقدير  ه���ذا  ع��ل��ى  فرييتا�س”  “بريو 
للعمل  ت���ت���وي���ج���اً  ي����اأت����ي  ال������ذي  ال���ك���ب���ري 
الدوؤوب الذي يبذله فريق عملنا ل�شمان 
ال�شامة  م��ع��اي��ري  لأف�������ش���ل  الم���ت���ث���ال 
احلالية  املتغريات  مع  وتزامناً  العاملية. 
تعك�س  نعي�شه،  ال��ذي  اجل��دي��د  وال��و���ش��ع 
الكامل ملواجهة  ا�شتعدادنا  ال�شهادة  هذه 
اجلديدة  الفر�س  واغتنام  حت��دي��ات  اأي 
ت�شكل  كما  وموظفينا،  عمائنا  ل�شالح 

ال��ري��ادي��ة يف  مل��وا���ش��ل��ة م�شريتنا  ح��اف��زاً 
ومنتجاتنا  وع��م��ل��ي��ات��ن��ا  خ��دم��ات��ن��ا  ك��اف��ة 
ن�شبح  اأن  على  القائمة  روؤيتنا  اإط���ار  يف 
من  اأعمالنا.«  كل  يف  النخبة”  “اأف�شل 
ج��ان��ب��ه، ق���ال ���ش��ف��ي��ان امل�����ش��م��ودي، نائب 
يف  فرييتا�س”  ب��ريو  “جمموعة  رئي�س 
امل�شعود  م��ع  التعاون  “ي�شرنا  اأب��وظ��ب��ي: 
التي  املجهودات  يف  واإ�شهامنا  لل�شيارات 
جتربة  تعزيز  �شبيل  يف  ال�شركة  تبذلها 
ك��اف��ة مرافقها،  وامل��وظ��ف��ني يف  ال��ع��م��اء 
معايري  ت���ط���ب���ي���ق  خ�������ال  م�����ن  وذل��������ك 
فرييتا�س”،  بريو  من  احلماية  “�شمان 
حماية  يف  ا�شتباقياً  نهجاً  تت�شمن  التي 
واملوظفني  ال���ع���م���اء  و����ش���ام���ة  ���ش��ح��ة 
ر�شالتنا  لقد متثلت  اأب��وظ��ب��ي.  اإم���ارة  يف 
تعزيز  ع��ام يف   200 اإىل  يقرب  م��ا  منذ 
ظل  ويف  ال��ع��ام،  ح��ول  وامل�شداقية  الثقة 
ال�شتثنائية  ال�شحية  الأزم����ة  ظ���روف 
اليوم، حر�شنا على  التي يواجها العامل 
تطوير �شهادة اعتماد “�شمان احلماية” 
ملجتمعنا  اجل���دي���دة  امل��ت��ط��ل��ب��ات  مل��واك��ب��ة 

�شمن ممار�شات ال�شحة وال�شامة.«
عريقة  خ��ربة  لل�شيارات  امل�شعود  متتلك 
مت��ت��د ل��ع��ق��ود م���ن ال���زم���ن، مُت��ك��ن��ه��ا من 
ت��ط��ب��ي��ق اأف�����ش��ل امل���م���ار����ش���ات والل���ت���زام 
باأعلى املعايري العاملية يف خدمات ما بعد 
العمل  البيع و�شمان اجل��ودة، وموا�شلة 
قطاع  يف  الريادية  مكانتها  تر�شيخ  على 
الإم������ارات ومنطقة  دول���ة  ال�����ش��ي��ارات يف 

ال�شرق الأو�شط. 

عرفان تان�شل:تعك�ض هذه ال�شهادة ا�شتعدادنا الكامل ملواجهة اأي حتديات واغتنام الفر�ض اجلديدة ل�شالح عمالئنا وموظفينا
�شفيان امل�شمودي:حر�شنا على تطوير �شهادة اعتماد »�شمان احلماية« ملواكبة املتطلبات اجلديدة ملجتمعنا �شمن ممار�شات ال�شحة وال�شالمة

 % تعد الأوىل من نوعها عامليًا، التي تعمل بالطاقة ال�شم�شية بن�شبة 90 

تدوير تفتتح املرحلة الثانية من حمطة التوليد ملحطة اإعادة تدوير خملفات الهدم والبناء يف اإمارة اأبوظبي 
•• اأبوظبي-الفجر:  

النفايات  لإدارة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  اأع���ل���ن 
امل��رح��ل��ة الثانية  اف��ت��ت��اح  ت���دوي���ر، ع��ن   –
بالطاقة  ال��ك��ه��رب��اء  ت��ول��ي��د  م���ن حم��ط��ة 
تدوير  اإع���ادة  ملحطة  املتجددة  ال�شم�شية 
اأبوظبي  اإم��ارة  خملفات الهدم والبناء يف 
املُقامة يف منطقة الظفرة، نظراً لاأهمية 
الكبرية لها يف تقليل الب�شمة الكربونية 
يف مناخ الإمارة ب�شكل عام، وذلك متا�شياً 
م���ع اخل���ط���ط امل���ج���دول���ة ع��ل��ى الأج���ن���دة 
العربية  الم���������ارات  ل����دول����ة  اخل�������ش���راء 
 ،2030 ع��ام  بها حتى  امل��ع��م��ول  امل��ت��ح��دة 
والتزاماً باخلطة الوطنية للتغري املناخي 
 ،2050 العام  املتوا�شلة حتى  الدولة  يف 
نوعها  م��ن  الأوىل  املحطة  بذلك  لتكون 
ال�شم�شية  بالطاقة  تعمل  التي  العامل  يف 

بن�شبة 90%.
وعملت “تدوير” بالتن�شيق مع امل�شتثمر 
الهدم  خملفات  ت��دوي��ر  اإع���ادة  حمطة  يف 
والبناء على اإحداث نقلة نوعية يف النظام 
يف  به  املعمول  ال�شم�شية  للطاقة  احل��ايل 
الك�شارة، من خال رفع قدرته الإجمالية 
رفع  بعد  بال�شاعة،  كيلوواط   600 اإىل 
يف  اإ�شافية  ك��ي��ل��وواط   350 اإىل  ق��درت��ه 
يف  العلمية  ال��درا���ش��ات  وبح�شب  ال�شاعة. 
ذلك املجال، فاإن رفع كفاءة نظام الطاقة 
�شيقلل  املحطة،  يف  به  املعمول  ال�شم�شية 
ال��ب�����ش��م��ة ال��ك��رب��ون��ي��ة ع���رب ت��وف��ري اأكر 
اأوك�شيد  ثاين  1،300 طن من غاز  من 
 4،133 ي���ع���ادل زراع������ة  ال���ك���رب���ون )م����ا 
�شجرة(، اإىل جانب حفظ 480 األف لرت 
له  �شيكون  �شهري، وه��ذا ما  ب�شكل  دي��زل 
البيئة  على  احل��ف��اظ  يف  وه���ام  كبري  دور 

وحمايتها من النبعاثات ال�شارة.

امل�شتخدمة  ال�شم�شية  اخل��اي��ا  وو�شلت 
يف رفع كفاءة النظام باأكمله اىل 1656 
خ���ل���ي���ة، مب�������ش���اح���ة م���غ���ط���اة ت����ع����ادل 11 
الطاقة  �شت�شل  بينما  م��رب��ع،  م��رت  األ���ف 
الإج��م��ال��ي��ة ل��ل��م�����ش��روع م��ا ي��ق��ارب 600 
ك��ي��ل��وواط، اأي م��ا ي��ع��ادل اإن��ت��اج م��ا يقارب 
ذل��ك على  ك��ي��ل��وواط، ليعمل  ال��ف   878
ب�����ش��ك��ل �شنوي  ا���ش��ت��ه��ال دي�����زل  ت���وف���ري 
األ��ف لرت، حيث �شيقلل   480 اإىل   ي�شل 
امل�شروع ن�شبة غاز ثاين اأوك�شيد الكربون 
 1،300 مب��ع��دل  ���ش��ن��وي  ب�شكل  املنبعثة 
الدائم  حر�شها  اإط����ار  ويف  ���ش��ن��وي.  ط��ن 
يف  النظيفة  ال��ط��اق��ة  م�����ش��ادر  تبني  على 
خمتلف م�شروعاتها احلالية وامل�شتقبلية، 
ثابتة  ا�شرتاتيجية  تبنت  “تدوير”  ف��اإن 
اإىل العتماد املتزايد على م�شادر  تهدف 
م�شروعاتها،  ك��اف��ة  يف  النظيفة  ال��ط��اق��ة 
من  الأول  احل�����ايل  م�����ش��روع��ه��ا  ل��ي��ك��ون 

تلك  على  يعتمد  ال��ذي  املنطقة  يف  نوعه 
عنها  املُعلن  بالن�شب  اأع��م��ال��ه  يف  امل�����ش��ادر 
الدوؤوبة  اجل��ه��ود  بف�شل  وذل���ك  اأع����اه، 
املركز  ينتهجها  التي  الدقيقة  واخلطط 
من اأجل حتقيق املزيد من الإجن��ازات يف 
�شعادة  ق��ال  املنا�شبة  وبهذه  الإط���ار.  ه��ذا 
الكعبي، مدير عام  �شامل خلفان  الدكتور 
مركز اأبوظبي لإدارة النفايات – تدوير:« 
النفايات منذ  اأبوظبي لإدارة  جنح مركز 
ت�شغيلية  خ��ط��ط  اع���ت���م���اد  يف  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه 
باإدارة  املتعلقة  القطاعات  كافة  يف  فاعلة 
اأج���ل ال��و���ش��ول اإىل بيئة  ال��ن��ف��اي��ات، م��ن 
لروؤية  تنفيذاً  وم�شتدامة،  و�شحية  اآمنة 
القيادة الر�شيدة الرامية اإىل تعزيز كافة 
الإم����ارة،  يف  امل�شتدامة  التنمية  مظاهر 
وتبني  خ��اق��ة  اب��ت��ك��ارات  على  بالعتماد 
اأف�������ش���ل امل���م���ار����ش���ات وا����ش���ت���خ���دام اأح����دث 
املجال  هذا  يف  العاملية  واملعدات  التقنيات 

وال���ت���ي م���ن ���ش��اأن��ه��ا احل���ف���اظ ع��ل��ى ن�شبة 
التوازن يف التغري املناخي والبيئة، وتقليل 
ن�شب التلوث والنبعاثات ال�شارة يف ظل 
النه�شة التنموية ال�شاملة التي ت�شهدها 

اإمارة اأبوظبي يف �شتى املجالت.
من  جعلت  “تدوير”  اأن  �شعادته  وت��اب��ع 
ت���دوي���ر خم��ل��ف��ات الهدم  اإع������ادة  حم��ط��ة 
وال��ب��ن��اء، م��ن�����ش��اأة ه��ام��ة وح��ي��وي��ة حققت 
املتحدة،  العربية  الإم��ارات  لدولة  ال�شبق 
ع��ل��ى امل�����ش��ت��وي��ني الإق��ل��ي��م��ي وال�����دويل، يف 
تبني م�شادر الطاقة النظيفة، وامل�شاهمة 
النظام  ا�شتخدام  ن�شبة  رف��ع  يف  الفاعلة 
يف  ك��ربى  فوائد  من  لذلك  ملا  ال�شم�شي، 

احلفاظ على املناخ وحماية البيئة. 
ال��ذي حتقق  الإجن���از  اأن  �شعادته  واعترب 
يف ك�����ش��ارة اأب���وظ���ب���ي ع��ل��ى م�����ش��ت��وى رفع 
العمل  يف  ال�شم�شية  الطاقة  نظام  كفاءة 
���ش��ي��ك��ون ل���ه ن��ت��ائ��ج م��ث��ال��ي��ة ع��ل��ى �شعيد 

القت�شاد  اإىل  ال��دول��ة  ان��ت��ق��ال  موا�شلة 
تغري  م��ع  التكيف  على  ال��ق��ادر  الأخ�����ش��ر 
على  بالعتماد  احلياة  ج��ودة  ورف��ع  املناخ 
خ��ط��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ت��ع��م��ل ب��ه��ا ك���ل اجلهات 
اخلطة  ترجمة  خ��ال  م��ن  العاقة  ذات 
امل��ن��اخ��ي، م���ع �شرورة  ل��ل��ت��غ��ري  ال��وط��ن��ي��ة 
امل�شتدام  القت�شادي  النمو  على  احلفاظ 
تبني  ع��رب  امل��خ��اط��ر  وتقليل  ع���ام،  ب�شكل 
القطاعات  ك���اف���ة  يف  امل��ب��ت��ك��رة  احل���ل���ول 
املرتبطة بالإنتاج القت�شادي بكل اأ�شكاله 
مل��ا ل��ه م��ن دور ح��ي��وي وف��اع��ل يف التاأثري 
تدوير  وافتتحت  وال��ب��ي��ئ��ة.«   امل��ن��اخ  على 
اأب��وظ��ب��ي لإع�����ادة تدوير  م��ن�����ش��اأة ك�����ش��ارة 
خملفات البناء والهدم يف غياثي مبنطقة 
الظفرة يف العام 2008، �شمن خططها 
اأه��داف روؤي��ة حكومة  الطموحة لتحقيق 
من   75% حت��وي��ل  يف  املتمثلة  اأب��وظ��ب��ي 
منها  وال�شتفادة  املطامر،  عن  النفايات 
الدولة،  يف  وه��ام��ة  ح��ي��وي��ة  م�����ش��اري��ع  يف 
اإىل جانب احلفاظ على املظهر اجلمايل 
من  واحل��د  ابوظبي،  لإم���ارة  واحل�شاري 
اأن مركز  ال��ت��ل��وث. ي��ذك��ر  ك��اف��ة م��ظ��اه��ر 
اأبوظبي لإدارة النفايات- تدوير هو اجلهة 
كافة  عن  امل�شوؤولة  الرئي�شية  احلكومية 
الأن�شطة املتعلقة بخدمات اإدارة النفايات 
والتخل�س  واملعاجلة  والنقل  اجلمع  من 
الآمن منها بطريقة فعالة واقت�شادية يف 
بالإ�شافة  اأبوظبي،  اإم��ارة  اأرج��اء  خمتلف 
اإىل توفري خدمات مكافحة اَفات ال�شحة 
العامة. كما اأن املركز ل ياألو جهداً لرفع 
م�شتوى الوعي البيئي لدى �شكان الإمارة 
وت�شجيعهم  البيئة  على  احلفاظ  باأهمية 
البيئي  ال�����ش��ل��وك  ع��ل��ى مم��ار���ش��ة وت��ب��ن��ي 
ال�����ش��ل��ي��م، ال�����ذي م���ن ����ش���اأن���ه دف����ع عجلة 

التنمية امل�شتدامة.

اأكرث من مئة �شاعة من احلوارات ال�شرتاتيجية املبا�شرة والرقمية 

قمة �ضيتي �ضكيب العقارية 2020 تناق�س اأهم �ضبل النمو ودعم تعايف القطاع العقاري 
•• دبي-الفجر: 

ك�شفت ام�س اإنفورما ماركت�س، اجلهة املنظمة ملحفظة الفعاليات العقارية العاملية 
ب�شيغة   2020 لعام  دبي  �شكيب  �شيتي  فعالية  تنظيم  عن  �شكيب،  �شيتي  معر�س 
جديدة تتمحور حول حماولة ا�شتئناف النمو الذي كان ي�شهده القطاع العقاري يف 
منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا. وميثل اإطاق قمة �شيتي �شكيب العقارية 
امل��ق��رر ع��ق��ده��ا يف م��رك��ز دب���ي ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي ي��وم��ي 16-17 ن��وف��م��رب املقبل، 
ا�شتجابة مبا�شرة للطلب يف ال�شوق العقاري الإماراتي والقليمي، وياأتي تنظيمها 
بالتعاون مع �شركاء القطاع العقاري بهدف توفري ملتقى لل�شركات ووجهة مل�شاركة 
كوجهة  ال�شرتاتيجية  مبكانتها  الفعالية  من�شة  تتمّيز  حيث  واخل��ربات  املعارف 
جامعة لأبرز �شركات القطاع العقاري، تعزز من فر�س ا�شتك�شاف م�شارات جديدة 

لتطوير اقت�شاد عقاري اإقليمي مزدهر ور�شد توجهات ال�شوق العقارية ب�شكٍل عام. 
وا�شتكماًل مل�شريتها يف دعم القطاع العقاري حمليا واقليمياً، يقدم احلدث من�شات 
 ،2020 �شكيب  �شيتي  لن�شخة  الرئي�شي  املحور  �شت�شكل  والتي  تفاعلية  ح��واري��ة 
على  م��وزع��ة  جل�شات  يف  ال��ب��ارزي��ن  واملتحدثني  اخل���رباء  م��ن  نخبة  ي�شارك  حيث 
ا�شرتاتيجية  اأهمية  ذات  مو�شوعات  ملناق�شة  م�شاحبة  ومن�شة  الرئي�شية؛  املن�شة 
التي من  121 غرفة لاجتماعات  القطاع وال�شوق؛ ف�شًا عن  ُتغطي حتليات 
�شاأنها تعزيز اأوا�شر التعاون والتوا�شل وتوجيهها نحو م�شار تنموي طويل الأمد. 
لعام  و�شتبتعد  بالكامل،  جديدة  بحلة   2020 دبي  �شكيب  �شيتي  فعالية  �شتظهر 
احلوار  تعزيز  بهدف  العتيادية  الكبرية  العر�س  اأجنحة  من��وذج  عن  فقط  واح��د 
وم�شاركة املعارف، من خال الرتكيز على اإن�شاء غرف اأ�شغر م�شاحة بهدف دعم 
امليزانيات  ال�شوق، وذلك بهدف جتاوز  اإىل  املطورين ومقدمي اخلدمات للو�شول 

�شيتي  اأجندة  ت�شم  كما  العام.  لهذا  اجلائحة  جلبتها  التي  والتحديات  امل��ح��دودة 
امل�شتثمرين  تعريف  بهدف  خ�شي�شاً  للم�شرتين  م�شمم  برنامج   2020 �شكيب 
اأنحاء  جميع  يف  الفاعلة  واجلهات  ال�شتثمارية  بالفر�س  والأف���راد  املوؤ�ش�شات  من 
منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا. ويف هذا ال�شدد، قال كري�س �شبيلر، مدير 
جمموعة �شيتي �شكيب لدى موؤ�ش�شة اإنفورما ماركت�س: “حر�شت جمموعة �شيتي 
الذي  التحول  �شيما يف ظل  ، ل   2020 لعام  اإع��ادة �شياغة معر�شها  �شكيب على 
طال الأ�شواق العقارية العاملية والإقليمية نتيجة لتداعيات اجلائحة. وتاأتي اإقامة 
يتما�شى مع  العقاري مبا  القطاع  الفاعلة يف  اإحل��اح اجلهات  بناء على  امللتقى  هذا 
الطلب يف ال�شوق يف ظل الآثار الكبرية التي تركتها اجلائحة على معدلت الأرباح، 
نفخر بقدرتنا على تقدمي هذه الفر�شة رفيعة الطراز والتي تتما�شى مع ميزانيات 

�شركات التطوير العقاري ومقدمي اخلدمات لعام 2020. 

الصحة تعلن شفاء  438  حالة جديدة 
من كورونا
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املال والأعمال
خالل اجتماع افرتا�شي للمجل�ض التن�شيقي لل�شناعة 

وزير ال�ضناعة والتكنولوجيا املتقدمة يوؤكد على اأهمية ال�ضراكة
 بني القطاعني احلكومي واخلا�س لتعزيز النمو ال�ضناعي يف الإمارات

يتوقع اإجنازه بالكامل بداية 2021 وي�شم مواقف �شيارات ومكاتب ترويج جتاري دولية ومرافق متنوعة

% ن�ضبة الإجناز يف التو�ضعة اجلديدة ملبنى غرفة دبي ا�ضتعدادًا ملتطلبات املرحلة املقبلة   76

•• اأبوظبي-وام:

اأك����د م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان ب���ن اأحمد 
والتكنولوجيا  ال�����ش��ن��اع��ة  وزي����ر  اجل���اب���ر 
املتقدمة، اأن القيادة يف دولة الإمارات ت�شع 
الأولويات  �شمن  ال�شناعي  القطاع  تطور 
امل��ق��ب��ل��ة، مو�شحاً  امل��رح��ل��ة  خ���ال  امل��ه��م��ة 
الإمكانات  م��ن  الكثري  ميتلك  القطاع  اأن 
طموحات  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال����واع����دة  وال���ف���ر����س 
ال��ق��ي��ادة وال��ق��ي��ام ب���دوٍر حم���وري يف تعزيز 
ال��وط��ن��ي ع��رب مت��ك��ني التنمية  الق��ت�����ش��اد 
امل�شافة  املحلية  القيمة  وتعزيز  ال�شناعية 

وزيادة تناف�شية ال�شناعات الوطنية.
ملعاليه مع  اج��ت��م��اع  اأول  ذل��ك خ��ال  ج��اء 
املجل�س التن�شيقي لل�شناعة، والذي انعقد 
اف��رتا���ش��ي��اً مب�����ش��ارك��ة م��ع��ايل ����ش���ارة بنت 
للتكنولوجيا  الأم��ريي وزيرة دولة  يو�شف 
املتقدمة، واأع�شاء املجل�س. وللمرة الأوىل، 
ممثلي  م��ن  ع��دد  م�شاركة  الج��ت��م��اع  �شهد 
القطاع اخلا�س الذين قدموا روؤيتهم حول 
وال�شيا�شات  التنظيمية  اجل��وان��ب  تطوير 
النمو  ي�����ش��ه��م يف مت��ك��ني  ال�����ش��ل��ة مب���ا  ذات 

امل�شتدام للقطاع ال�شناعي يف الدولة.
لل�شناعة  التن�شيقي  املجل�س  مهام  وت�شمل 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة موحدة  اع��ت��م��اد م��وؤ���ش��رات 
الدولة،  يف  ال�شناعي  ال��ق��ط��اع  يف  ل����اأداء 
وم��ت��اب��ع��ة ت��ن��ف��ي��ذه��ا ون�����ش��ر ت��ق��اري��ر دوري���ة 
لتقييم الأداء ال�شناعي يف الدولة، واقرتاح 

املبادرات والآليات املائمة لتدعيم التعاون 
وت��ب��ادل التجارب واخل���ربات واحل���وار بني 
العاقة  ذات  احلكومية  اجل��ه��ات  خمتلف 
ب��ال�����ش��اأن ال�����ش��ن��اع��ي م���ن ج���ه���ة، وم����ا بني 
م��ن جهة  احل��ك��وم��ي واخل��ا���س  القطاعني 
اجلهات  م��ع  التن�شيق  ج��ان��ب  اإىل  اأخ����رى، 
احل��ك��وم��ي��ة الحت����ادي����ة وامل��ح��ل��ي��ة واحت����اد 
ال�شناعيني يف تطوير الإجراءات واحلوافز 

والت�شريعات املرتبطة بالقطاع ال�شناعي.
وخال الجتماع، ا�شتعر�س معايل الدكتور 
الأفكار  بع�س  اجل��اب��ر  اأح��م��د  ب��ن  �شلطان 
الرئي�شية لدعم القطاع ال�شناعي، موؤكداً 
�شرورة تعزيز التعاون بني وزارة ال�شناعة 
والتكنولوجيا املتقدمة واملجل�س التن�شيقي 
مبا�شر  ب�شكل  اخلا�س  والقطاع  لل�شناعة 
من  ومبتكر،  ج��دي��د  نهج  وف��ق  ومتوا�شل 
امل�����ش��رتك��ة، خا�شًة  الأه����داف  اأج���ل حتقيق 
امل�شافة  املحلية  القيمة  لتعزيز  بالن�شبة 
واملتو�شطة  ال�شغرية  ال�شركات  دع��م  ع��رب 

وخلق فر�س عمل م�شتدامة.
فريدة  ف��ر���ش��ة  “ اأم��ام��ن��ا   : معاليه  وق���ال 
قيادتنا  ط��م��وح��ات  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى  ل��ل��ع��م��ل 
امل�شتقبلي  النمو  يف  وامل�شاهمة  الر�شيدة، 
امل�����ش��ت��دام ل��اق��ت�����ش��اد ال��وط��ن��ي م��ن خال 
ال��ت��ي و�شعتها  الأول����وي����ات  ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى 
ت�شمل متكني تطوير قطاع  والتي  القيادة 
املحلية  القيمة  وتعزيز  املحلي،  الت�شنيع 
امل�����ش��اف��ة، والرت����ق����اء ب��ت��ن��اف�����ش��ي��ة وج����ودة 

ال�شناعات الوطنية » .
واأ�شاف : “ من اأهم عوامل النجاح لتعزيز 
وال�شراكة  التعاون  ال�شناعي  القطاع  منو 
الفاعلة بني القطاعني احلكومي واخلا�س 
وتنظيمية ع�شرية  ت�شريعية  اأط��ر  لإع��داد 
وم���ت���ط���ورة وحم����ف����زة ت���ك���ون ق�������ادرة على 
وذات مرونة  احل��ايل،  الو�شع  مع  التعامل 
عالية متّكنها من توفري الأر�شية املنا�شبة 
م��ع��دلت منو  التغيري وحت��ق��ي��ق  لإح����داث 
قيادتنا  طموحات  اإىل  يرقى  مبا  مرتفعة 
الر�شيدة مب�شريٍة مليئة بالنجاح والإجناز 
“ ميتلك القطاع   : وق��ال  لعقوٍد مقبلة”. 
ال��ع��دي��د من  الإم�����ارات  دول���ة  ال�شناعي يف 
التناف�شية  وامل����زاي����ا  ال��را���ش��خ��ة  الأ����ش�������س 
ال���ق���وي���ة ال���ت���ي مي��ك��ن��ن��ا ال����ش���ت���ف���ادة منها 
ذل���ك بنية حتتية  ع��ل��ي��ه��ا، مب��ا يف  وال��ب��ن��اء 
وفرية  وم���وارد  امل�شتوى،  عاملية  لوج�شتية 
من الطاقة، ومكانة متقدمة يف البتكارات 
متميز  تعليمي  وم�شتوى  التكنولوجية، 
هذه  و�شت�شاعدنا  ال�شطناعي،  الذكاء  يف 
دفعة  املحلي  القت�شاد  اإعطاء  يف  العوامل 
الثورة  م��ت��ط��ل��ب��ات  مل��واك��ب��ة  ت��وؤه��ل��ه  ق���وي���ة 
معاليه  واخ��ت��ت��م  الرابعة”.  ال�����ش��ن��اع��ي��ة 
بالقول : “ من خال التعاون مع املجل�س 
العمل  وجم��م��وع��ات  لل�شناعة  التن�شيقي 
ال��ت��اب��ع��ة ل����ه، ���ش��رك��ز ع��ل��ى حت��ق��ي��ق اأعلى 
واملبادرات،  الأه��داف  التن�شيق بني  درج��ات 
وو�شع  تواجهنا،  التي  التحديات  وحتديد 

التن�شيق  خ��ال  م��ن  لها  املنا�شبة  احل��ل��ول 
املحلي  امل�شتويني  على  امل�شتمر  والت�شاور 
�شيا�شات  ت��ط��وي��ر  وك���ذل���ك  والحت���������ادي، 
ون�شرها  واختبارها  مبتكرة  عمل  ومن��اذج 
على نطاق وا�شع، واإقامة ج�شور للتوا�شل 
ال���ق���ط���اع���ات ورواد  م����ع خم��ت��ل��ف  ال���ب���ّن���اء 
�شركاء  ليكونوا  وال�����ش��رك��ات  التكنولوجيا 

م�شاهمني وفاعلني يف هذا التوجه«.
م����ن ج���ان���ب���ه���ا، ق���ال���ت م���ع���ايل �����ش����ارة بنت 
للتكنولوجيا  الأم��ريي وزيرة دولة  يو�شف 
جهودنا  ن��وج��ه  اأن  امل��ه��م  “من   : املتقدمة 
الثورة  تقنيات  وتطبيق  ن�شر  تعزيز  نحو 
“ اإنرتنت  الرابعة، مبا يف ذلك  ال�شناعية 
الفوري  التحليل  “ تقنيات  “ و  الأ���ش��ي��اء 
من  وه���ذا   ،“ ال��روب��وت��ات  “ و”  للبيانات 
�شاأنه امل�شاهمة الفاعلة يف متكني وتطوير 
والرتقاء  احل��ال��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����ش��ن��اع��ات 
ومن  ع��امل��ي��اً،  متقدمة  م�شتويات  اإىل  بها 
اأن ت��رك��ز اأه��داف��ن��ا على  ال�����ش��روري اأي�����ش��اً 
القت�شاد  ومت���ك���ني  ب���ال���ك���ف���اءة  الرت����ق����اء 
وع��م��ل��ي��ات الإن����ت����اج وال��ت�����ش��ن��ي��ع مب���ا يعزز 
م��ك��ان��ة دول�����ة الإم��������ارات ك��م��ح��رك رئي�س 
معاليها:  واأ���ش��اف��ت  ال�����ش��ن��اع��ة«.  لتطوير 
ال��ه��دف، �شنقوم  اأج���ل حتقيق ه��ذا  م��ن   “
تركز  ج��دي��دة  �شناعية  جممعات  ب��اإن�����ش��اء 
على ا�شتخدام وتطوير التقنيات املتقدمة، 
دعم  يف  ب��ارز  دور  اأي�شاً  لها  �شيكون  والتي 
امل�شتثمرين،  وج����ذب  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����ش��رك��ات 

و�شتعمل الوزارة مع ال�شركاء يف القطاعني 
احل��ك��وم��ي واخل���ا����س ب��ح��ي��ث ت��رك��ز جهود 
ال���ب���ح���ث وال���ت���ط���وي���ر وخم���رج���ات���ه���ا على 
للقطاع  التكنولوجية  الحتياجات  تلبية 
الوطني  الق��ت�����ش��اد  ومت���ك���ني  ال�����ش��ن��اع��ي 

وتعزيز تناف�شيته حالياً ويف امل�شتقبل«.
القيادة  روؤي��ة  تطبيق  اإىل  ال���وزارة  وتهدف 
التكنولوجيا  م�شاهمة  تعزيز  خ��ال  م��ن 
القت�شادي  ال��ن��م��و  حت��ق��ي��ق  يف  امل��ت��ق��دم��ة 
القطاع  وتناف�شية  ك��ف��اءة  ورف��ع  امل�شتدام، 
ال�شناعات  ودع����م  ال���دول���ة،  يف  ال�����ش��ن��اع��ي 
تطوير  يف  ت�����ش��ه��م  ال���ت���ي  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
الق��ت�����ش��اد ال��وط��ن��ي وزي����ادة ال��ن��اجت املحلي 
جمل�س  اأن  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر  الإج�����م�����ايل. 
اإن�شاء   2016 ع����ام  يف  اع��ت��م��د  ال�������وزراء 
يف  وذل����ك  ل��ل�����ش��ن��اع��ة،  التن�شيقي  امل��ج��ل�����س 
والأجندة   2021 الإم�����ارات  روؤي����ة  اإط����ار 
اقت�شاد  ت��ط��وي��ر  اإىل  ال��ه��ادف��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى املعرفة  ت��ن��اف�����ش��ي وم�����ش��ت��دام 
اإىل  التن�شيقي  املجل�س  ويهدف  والبتكار. 
�شمن  ال�شناعية  التنمية  اأولويات  تطوير 
الن�شجام  و�شمان  م��وح��دة،  وطنية  روؤي���ة 
والتناغم بني خمتلف ال�شيا�شات احلكومية 
و�شمان  ال�شناعي،  القطاع  خدمة  فيه  ملا 
التعليم وال�شناعة  التن�شيق بني متطلبات 
بني  ال�شيا�شات  تن�شيق  اإىل  يهدف  كما   ..
ب�شوؤون  املعنية  خمتلف اجلهات احلكومية 

ال�شناعة يف الدولة.

•• دبي-الفجر:

اأن  ك�شفت غ��رف��ة جت���ارة و���ش��ن��اع��ة دب���ي 
الغرفة  مبنى  تو�شعة  يف  الإجن���از  ن�شبة 
تقديرات  مع   76% بلغت  قد  اجلديد 
الذي  بالكامل  اجلديد  املبنى  بجهوزية 
بالإ�شافة مرافق  �شيارات  ي�شم مواقف 
واملطاعم  وامل��ق��اه��ي  ك��امل��ك��ات��ب  م��ت��ن��وع��ة 
�شالة  اإىل  بالإ�شافة  التجارية  واملحال 

األعاب ريا�شية يف �شهر يناير 2021.
التو�شعة  من  الأوىل  املرحلة  و�شتنتهي 
و�شت�شمل  اجل��اري  �شبتمرب  �شهر  نهاية 
�شتنتهي  ح���ني  امل��ب��ن��ى يف  م���ن  الن��ت��ه��اء 
املرحلة الثانية يف منت�شف يناير 2021 
والتي �شت�شم النتهاء من تركيب األواح 
الرياح  وت��ورب��ي��ن��ات  ال�شم�شية  ال��ط��اق��ة 
وج�شر امل�شاة الذي يربط املبنى اجلديد 
مبقر غرفة دب��ي.  واأ���ش��ارت الغرفة اإىل 
متطلبات  ت��ل��ب��ي  اجل���دي���دة  امل���راف���ق  ان 
الغرفة  ال���ق���ادم���ة م���ن خ��ط��ط  امل��رح��ل��ة 
ل��دع��م ق��ط��اع الأع����م����ال، وم��واك��ب��ة منو 
ل��ت��ن��ظ��ي��م معر�س  وا���ش��ت��ع��دادات��ه��ا  دب����ي 
الرتقاء  اإىل  بالإ�شافة   ،2020 اإك�شبو 
قيمة  وتوفري  والت�شهيات،  باخلدمات 

م�شافة لعماء واأع�شاء الغرفة.  
األف   19 اجلديد  املبنى  م�شاحة  وتبلغ 

مرت مربع، وهو امتداد ملقر غرفة دبي 
طوابق   5 م��ن  ي��ت��األ��ف  حيث  الرئي�شي، 
ي�����ش��م ك���ل ط��اب��ق م���واق���ف ����ش���ي���ارات مع 
م�شاحة  تبلغ  ح��ني  يف  وحم���ال،  مكاتب 
املكاتب واملرافق يف املبنى اجلديد حوايل 
4000 مرت مربع.  وتبلغ �شعة املواقف 

اجلديدة 330 �شيارة.
اجلديد  امل��ب��ن��ى  ي�شت�شيف  ان  وي��ت��وق��ع 
الدول  من  لعدد  جت��اري  متثيل  مكاتب 
عاقاتها  ب��ت��ع��زي��ز  ال��راغ��ب��ة  الأج��ن��ب��ي��ة 
الق��ت�����ش��ادي��ة وال���ش��ت��ث��م��اري��ة م���ع دبي، 
تر�شيخ  يف  املكاتب  ه��ذه  �شت�شاهم  حيث 
لاأعمال،  عاملية  كوجهة  الإم��ارة  مكانة 
وت�شكل بوابة ا�شتثنائية لتعزيز التعاون 
القت�شادي بني دبي و�شائر دول العامل، 
لارتقاء  ال��غ��رف��ة  ج��ه��ود  �شمن  وذل���ك 
والتجارية  الق��ت�����ش��ادي��ة  ب��ال��ع��اق��ات 
وال���ش��ت��ث��م��اري��ة م���ع خم��ت��ل��ف الأ����ش���واق 
ت�شييد  م��ن  الن��ت��ه��اء  ويتوقع  العاملية.  
املبنى اجلديد يف ال�شهر الأول من العام 
2021، ليكون جزءاً من جهود الغرفة 
املقبلة  التنموية  بامل�شرية  امل�شاهمة  يف 
خلم�شني عاماً اإ�شافياً، ومواكبة املرحلة 
اجل���دي���دة م��ن الإل���ت���زام ب��دع��م القطاع 
غرفة  اأع�شاء  خيارات  وتعزيز  اخلا�س، 
دبي واإثراء جتربتهم، اإىل جانب اإ�شافة 

العمرانية  امل���ع���امل  م���ن  ج���دي���د  م��ع��ل��م 
املبنى  و�شيخدم  دب��ي.  اإم���ارة  يف  املتميزة 
الغرفة،  وع����م����اء  م���وظ���ف���ي  اجل����دي����د 
اجلديد  املبنى  يف  امل��راف��ق  �شتلبي  حيث 
وعماء  موظفي  ومتطلبات  احتياجات 
متنوعة  خ��دم��ات  لهم  متيحة  ال��غ��رف��ة، 
ومزايا تعزز من بيئة العمل يف الغرفة، 
يف  للعمل،  مف�شلة  وجهة  منها  وجتعل 
تف�شيلية  مزايا  هناك  �شيكون  انه  حني 
لعماء الغرفة يف مرافق املبنى اجلديد 
املبنى  وي���ت���واف���ق  امل���ت���ن���وع���ة.   وحم���ال���ه 
الإجن��از فيه  ن�شبة  بلغت  ال��ذي  اجلديد 
املعايري  اأف�����ش��ل  م��ع   76% الآن  ح��ت��ى 
العاملية يف الت�شميم والت�شييد، ويتاءم 
النظيفة  للطاقة  دب��ي  ا�شرتاتيجية  مع 
اجلديد  امل��ب��ن��ى  �شينتج  ح��ي��ث   ،2050
حوايل %40 من احتياجاته من الطاقة 
ال�شم�شية  كالطاقة  نظيفة  م�شادر  من 
وت��ورب��ي��ن��ات ال��ري��اح )ط��اق��ة ال��ري��اح(، يف 
على  ليح�شل  امل��ب��ن��ى  ت�شميم  مت  ح��ني 
�شهادة الفئة الباتينية لعتماد الريادة 
يف تطبيق اأنظمة الطاقة وحماية البيئة 
“لييد”، وهو اأعلى تقييم عاملي للمباين 
الأمريكي  امل��ج��ل�����س  مي��ن��ح��ه  اخل�����ش��راء 
للمباين اخل�شراء. و�شيتميز املبنى بقلة 
له  و�شيكون  وامل��ي��اه،  للطاقة  ا�شتهاكه 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأبوظبي  مل��ط��ارات  احل���رة  املنطقة  اأطلقت 
ال�شركة التابعة واململوكة بالكامل ملطارات 
للمنازل،  ال��ت��و���ش��ي��ل  خ���دم���ة  اأب���وظ���ب���ي، 
دولة  اأنحاء  لل�شكان يف جميع  تتيح  والتي 
احلرة  ال�����ش��وق  منتجات  ���ش��راء  الإم������ارات 

م��ن م��ن��ازل��ه��م. وت��وف��ر اخل��دم��ة اجلديدة 
الت�شفح  اإمكانية  الإم����ارات  دول���ة  ل�شكان 
وا�شعة من  ب��ني جمموعة  م��ن  والخ��ت��ي��ار 
العامات التجارية العاملية الرائدة وطلب 
يف  وذلك  منازلهم،  اإىل  مبا�شرة  تو�شيلها 
اإطار �شعي املنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي 
الذين  الأف��������راد  اح���ت���ي���اج���ات  ت��ل��ب��ي��ة  اإىل 

انت�شار  ف��رتة  خ��ال  منازلهم  ال��ت��زم��وا يف 
الها�شمي  �شريف  وق���ال  ك��ورون��ا.  جائحة 
اأبوظبي:  مل���ط���ارات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
اأبوظبي  مل��ط��ارات  احل���رة  املنطقة  “تقدم 
ل�شكان  لتتيح  للمنازل  التو�شيل  خ��دم��ة 
دول���ة الإم�����ارات ال���ش��ت��ف��ادة م��ن جمموعة 
التي نقدمها  �شعبية  الأك��ر  املنتجات  من 
احلاجة  دون  باأبوظبي  احل���رة  ال�����ش��وق  يف 
الها�شمي:  واأ�شاف  اإىل مغادرة منازلهم«. 
“وت�شكل هذه اخلدمة اجلديدة جزًءا من 
التزاماتنا جتاه عمائنا ل�شمان متتعهم 
مبجموعة كبرية من املنتجات مع احلفاظ 
على �شامتهم، حيث جعلنا عملية الطلب 
و�شن�شتمر  للغاية  �شهلة  الإن���رتن���ت  ع��رب 
منتجاتنا  لتكون  مبتكرة  ط��رق  اإي��ج��اد  يف 
قدر  بالإقبال  وحتظى  جمزية  وخدماتنا 
اخلدمة  من  ال�شتفادة  كيفية  الإم��ك��ان«. 
اجلديدة يتيح املوقع الإلكرتوين للمنطقة 
اأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى الإنرتنت  مل��ط��ارات  احل���رة 
لل�شكان   )/https://addf.ae(

اأية  دون  اإيجابية عديدة  بيئية  تاأثريات 
املباين  تتكلفها  كالتي  اإ�شافية  تكاليف 
املبنى  مواقف  ت�شميم  ومت  التقليدية. 
اجل��دي��د وف��ق ���ش��ه��ادة اع��ت��م��اد “املواقف 
العاملي  العتماد  تعترب  والتي  الذكية” 
ويعرتف  ويقي�س  يحدد  ال��ذي  الوحيد 
العايل،  الأداء  ذات  امل�شتدامة  باملواقف 
تطبيق  رواد  دب��ي من  يجعل غرفة  مما 
للبيئة  وال�شديقة  امل�شتدامة  املمار�شات 

اإمكانية الت�شجيل ب�شهولة لإن�شاء ح�شاب، 
الر�شوم  من  معفاة  �شلع  ل�شراء  والت�شوق 
الإنرتنت  ع��رب  ثمنها  ودف���ع  اجل��م��رك��ي��ة، 
تو�شيلها  ثم  ومن  اآمنة،  بوابة  خال  من 
اأي مكان داخل دولة الإم��ارات العربية  يف 
��ا خيار  امل��ت��ح��دة. وي��ت��وف��ر ل��ل��ع��م��اء اأي�����شً
التي  املرغوبة”  املنتجات  “قائمة  اإن�شاء 

اجلديد  وامل��ب��ن��ى  ال��رئ��ي�����ش��ي،  مبناها  يف 
املبنى  و�شي�شكل  ت�شييده.     يتم  ال���ذي 
اجلديد حتفة معمارية متميزة جديدة 
حيث  املتميز،  دب��ي  غ��رف��ة  ملبنى  ت�شاف 
خور  على  اخل��اب��ة  ب��اإط��ال��ت��ه  �شيتميز 
ريا�شية  األ����ع����اب  ���ش��ال��ة  ووج������ود  دب�����ي، 
لتحفيز منط  الغرفة،  واأع�شاء  ملوظفي 
املوظفني  وت�شجيع  ال�����ش��ح��ي��ة،  احل��ي��اة 

والأع�شاء على ممار�شة الريا�شة.

و�شتقوم  لح���ق،  ت��اري��خ  يف  ���ش��راوؤه��ا  �شيتم 
امل�شرتيات  جميع  بت�شليم  اأرامك�س  �شركة 
بكل  اخلا�شة  الت�شليم  لتف�شيات  وف��ًق��ا 
ع��م��ي��ل، و���ش��ي��ك��ون ف��ري��ق دع���م ال��ع��م��اء يف 
اأبوظبي احلرة متاحاً خال �شاعات  �شوق 
العمل لتقدمي امل�شاعدة والإجابة على اأية 

ا�شتف�شارات.

مليار درهم مكا�ضب �ضوق دبي   1.1
املايل يف جل�ضة منت�ضف الأ�ضبوع

•• اأبوظبي -وام:

الأخ�شر يف جل�شة منت�شف  املربع  الإغ��اق على  امل��ايل يف  �شوق دبي  جنح 
الأ�شبوع بدعم من بع�س اأ�شهم البنوك والعقار التي �شهدت تداولت ن�شطة 
من حمافظ حملية واأجنبية مما �شجع الفراد على التداول اأي�شا .وربحت 
نحو1.1  التعامات  ختام  يف  املتداولة  ال�شركات  ل�شهم  ال�شوقية  القيمة 

مليار درهم .
الن�شف  التعامات خال  �شيطرت على حركة  التي  الهدوء  وبرغم حالة 
عمليات  بعد  �شعودا  اجتاهه  عك�س  ال�شوق  اأن  اإل  اجلل�شة  عمر  من  الأول 
�شراء نفذت على �شريحة من الأ�شهم التي تتمتع بثقل وزين يف املوؤ�شر العام 
لل�شوق. وكان املوؤ�شر العام لل�شوق اأغلق عند م�شتوى 2271 نقطة بزيادة 

ن�شبتها %0.56 مقارنة مع جل�شة اليوم ال�شابق .
على  ال��ق��درة  ميتلك  العام  املوؤ�شر  ب��ات  الفني  التحليل  معطيات  وبح�شب 
تخطي حاجز 2300 نقطة جمددا بعدما تخلى عنها يف وقت �شابق بدعم 

من زيادة حجم ال�شيولة املتداولة .
وبلغت قيمة ال�شيولة املتداولة يف �شوق دبي املايل نحو 200 مليون درهم 
ن��ف��ذت م��ن خال  331 مليون �شهم  امل��ت��داول��ة  فيما و���ش��ل ع��دد الأ���ش��ه��م 
4185 �شفقة. وقاد �شهم بنك الإمارات دبي الوطني الدعم لل�شوق بعدما 
ارتفع اىل 10.80 درهم و�شط تداولت جتاوزت قيمتها 44 مليون درهم 
كما �شعد �شهم بنك دبي الإ�شامي اىل 4.29 درهم وارامك�س اإىل 3.75 

درهم يف حني ا�شتقر �شهم اإعمار العقارية عند 2.93 درهم دون تغيري .

طريان الإمارات ترد 
لعمالئها 5 مليارات درهم

•• دبي-وام:

اأعادت طريان الإمارات لعمائها حتى الآن ما يزيد على 5 مليارات درهم 
بذلك  حمققًة  “كوفيد-19”  بجائحة  متعلقة  ا�شرتجاع  طلبات  قيمة 

تقدما كبريا وقويا يف التزامها اإكمال املطالبات املقّدمة.
واأجنزت طريان الإمارات ت�شوية اأكر من 1.4 مليون طلب ا�شرتداد منذ 
مار�س املا�شي وهو ما ميثل 90 يف املائة من املطالبات ومبا ي�شمل جميع 
الطلبات ال��واردة من العماء حول العامل حتى نهاية �شهر يونيو املا�شي 

با�شتثناء بع�س احلالت التي تتطلب مزيدا من املراجعة اليدوية.
لزيادة  اإ�شافية  م���وارد  اجلائحة  ان���دلع  منذ  الإم����ارات  ط���ريان  و�شخرت 
لت�شهيل  �شركائها  مع  اأي�شا  العمل  وتوا�شل  الطلبات  ت�شوية  على  قدرتها 
عمليات رد الأموال للعماء الذين حجزوا رحاتهم مع الناقلة من خال 
وكاء ال�شفر مبا يف ذلك اإتاحة ت�شوية املبالغ امل�شرتدة مبا�شرة عرب اأنظمة 

.GDS احلجز العاملية
التزمنا جتاه  “ اإن��ن��ا   : ال�شري تيم ك��ارك رئي�س ط��ريان الإم����ارات  وق��ال 
لت�شوية  جهدنا  ق�شارى  ونبذل  لدينا  مهم  ا���ش��رتداد  طلب  وك��ل  عمائنا 
املطالبات  ومعظم  ال��وب��اء  فيه  ت�شبب  ال���ذي  امل�شبوق  وغ��ري  ال��ه��ائ��ل  ال��ك��م 
وا�شحة ومبا�شرة ونقوم مبعاجلتها ب�شرعة لكن هناك حالت ت�شتغرق من 
موظفينا وقتا اأطول ملراجعتها يدويا واإكمالها .. معربا عن �شكره للعماء 

على �شربهم وتفهمهم«.
واأ�شاف كارك اأنه مع العودة البطيئة لفتح اأ�شواق ال�شفر العاملية توا�شل 
طريان الإمارات تدريجيا ا�شتئناف ت�شغيل عمليات الركاب حول العامل مع 
على  باملحافظة  الكفيلة  الحرتازية  والتدابري  الحتياطات  جميع  اتخاذ 

�شحة و�شامة عمائها وموظفيها.
يذكر اأن طريان الإمارات اأطلقت �شل�شلة من املبادرات الرائدة يف ال�شناعة 
تدابري  من  ب��دءا  �شفرهم  عند  العماء  نفو�س  يف  والثقة  الطماأنينة  لبث 
الطبية  التغطية  وت��وف��ري  رحلتهم  م��ن  خطوة  ك��ل  يف  احليوية  ال�شامة 
جمانا ملن تظهر عليه اأعرا�س “كوفيد-19” اأثناء رحلته بعيدا عن وطنه 

وحتى �شيا�شات احلجز املرنة.

برنامج تعزيز يف عجمان ينظم 
6 دورات خالل �ضبتمرب اجلاري

•• عجمان- وام:

التابع   - تعزيز  واملتو�شطة  ال�شغرية  وامل��ن�����ش��اآت  امل�شاريع  ب��رن��ام��ج  ينظم 
لدائرة التنمية القت�شادية يف عجمان - وبالتعاون مع الربنامج الوطني 
�شتة  لاأعمال  دب��ي  واأك��ادمي��ي��ة  واملتو�شطة  ال�شغرية  واملن�شاآت  للم�شاريع 
دورات تدريبية افرتا�شية خال �شهر �شبتمرب اجلاري وذلك بهدف تاأهيل 
ومتكني اأ�شحاب امل�شاريع ورواد الأعمال للنهو�س مب�شاريعهم ودعم م�شرية 

التنمية امل�شتدامة.
وتبداأ اليوم باكورة دوراته حتت عنوان “ن�شائح مالية لإ�شتدامة الأعمال” 
وتناق�س حماور عدة منها النظام املايل والدورة املحا�شبية، واإدارة احل�شابات 
واإدارة  املدينة،  احل�شابات  واإدارة  والق��رتا���س،  التمويل  واإدارة  وال�شيولة، 
احل�شابات الدائنة، واأ�شا�شيات التحقق من �شحة املعامات املالية، واأنواع 

التقارير املالية واتخاذ القرارات.
حتويل  “م�شار  عمل  ور���ش��ة  اجل���اري  �شبتمرب   14 ي��وم  ال��ربن��ام��ج  وينظم 
املبيعات،  اإىل  النقرات  م��ن  التحويل  م�شار  تتناول  اأرباح”  اإىل  الت�شويق 
امل��ب��ي��ع��ات، و���ش��خ�����ش��ي��ات العماء،  اإىل  ال��ت��ح��وي��ل م��ن الإع�����ان  وم���ع���دلت 
واملخاوف  ال�شراء،  مراحل  وفهم  العماء،  ل�شخ�شيات  الأربعة  واملزاجيات 
على  احل�����ش��ول  “اآلية  دورة  ت���دور  فيما  ال��ع��م��اء..  وح��واف��ز  وال�����ش��ك��وك، 
واأنواعه  واأ���ش��ك��ال��ه  ال��ت��م��وي��ل  اأه��م��ي��ة  ح���ول  �شبتمرب   21 ي���وم  التمويل” 

وم�شادره، واآلية احل�شول عليه.
بينما تركز دورة “التواجد الرقمي للموؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة” يوم 
23 �شبتمرب على مفهوم وتقنيات التواجد الرقمي، واأهميته للموؤ�ش�شات 
ال�شغرية واملتو�شطة والعامات الفارقة، وممكنات تعزيز احل�شور الرقمي 

يف الف�شاء الإلكرتوين.
اأما دورة “الت�شويق الرقمي الناجح لرواد الأعمال” التي �شتعقد يوم 28 
�شبتمرب فتتمحور حول اأهم املوا�شفات التي ي�شرتط تواجدها على مواقع 
الت�شويق الإلكرتونية، والت�شويق الفعال عرب الإنرتنت، والت�شويق الفعال 

عرب قنوات التو�شل الجتماعي.
القانوين  “امل�شت�شار  ب��ع��ن��وان  ا�شت�شارية  بجل�شة  ال�شهر  دورات  وتختتم 
على  ال�شوء  وت�شلط  �شبتمرب،   30 يوم  واملتو�شطة”  ال�شغرية  للم�شاريع 
التحديات القانونية التي تواجه اأ�شحاب امل�شاريع، وقانون العمل والعمال 
يف دولة الإمارات، وتاأ�شي�س ال�شركات، وقانون العقود، والتجارة الإلكرتونية 

يف القانون، وقانون الإفا�س، وحماية امل�شروع من املناف�شة.

�شلطان اجلابر يوؤكد على اأهمية البتكار والبحث والتطوير وال�شتفادة من التكنولوجيا احلديثة للثورة ال�شناعية الرابعة
�شارة الأمريي تربز اأهمية العمل امل�شرتك لتلبية الحتياجات التكنولوجية للقطاع ال�شناعي واإحداث تطور نوعي بالأداء

يف خطوة غري م�شبوقة على الإطالق

املنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي تطلق خدمة التو�ضيل للمنازل
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�لعدد 13031 بتاريخ 2020/9/8   
تكليف �إعالن بالن�صر باللغتني �لعربية و�النكليزية

حل�صور �جتماع �خلربة �حل�صابية يف �لدعوى رقم 2020/2137 جتاري جزئي 
املدعي : م�شرف عجمان 

املدعي عيه : �شانتو�س كومار بونار ا�شريى ايبو 
الهادي  ح�شن  هادي  حممد  عقيل  الدكتور/  اخلبري  "يعلن 

واملعني من قبل عدالة حمكمة دبي البتدائية يف الدعوى رقم 2020/2137 جتاري جزئي ، واملقامة 
ايبو  ا�شريى  بونار  كومار  �شانتو�س  ال�شيد/  فان  للمهمة  وتنفيذا   ، عجمان  م�شرف  املدعي/  من 
مدعوا حل�شور اجتماع اخلربة امل�شرفية او بوا�شطة وكيل معتمد واملقرر عقده يوم الثاثاء املوافق 
2020/9/15 يف متام ال�شاعة 11.00 احلادية ع�شر �شباحا يف  مقر مكتبنا الكائن يف اإمارة دبي - ديرة 
- بور �شعيد - بناية الو�شل بزن�س �شنرت - بجوار فندق جي 5 )فندق روتانا �شابقا( - �شارع رقم 
27  - الطابق التا�شع - مكتب رقم  )902( رقم مكاين : 94178  32428 - لذا نرجو منكم التكرم 
لنا  تقدميها  توؤدون  التي  وامل�شتندات  الأوراق  جميع  " واح�شار  اعاه  املحدد  املوعد  يف  باحل�شور 

لنتمكن من اأداء مهمتنا. 
 �خلبري �مل�صريف     
�لدكتور / عقيل حممد هادي ح�صن �لهادي 

�إجتماع خربة 
�لعدد 13031 بتاريخ 2020/9/8   

�إعالن بالن�صر 
يف �لق�صية رقم 2020/335 جتاري جزئي 

املدعي : بنك راأ�س اخليمة الوطني )�س م ع( 
املدعي عليه : �شالح علي �شالح علي ال�شعدي 

اىل املدعي عليه يف الق�شية امل�شار اليها بناء على ما جاء باحلكم التمهيدي ال�شادر بتاريخ 2020/8/13 عن 
حمكمة ال�شارقة يف الق�شية امل�شار اليها بعاليه اإنتدبتنا اإدارة اخلرباء لإعداد تقرير اخلربة احل�شابية املطلوب ، 
وبعد ا�شتامنا املهمة فقد قررنا عقد اجتماع اخلربة الأول يف متام "ال�شاعة 11.00 �شباحا" يوم الثنني املوافق 
2020/9/14 علما باأن الإجتماع �شيكون عن بعد عن طريق برنامج  Microsoft Teams كما نرجو 
تزويد اخلربة بامييات املفو�شني بح�شور الجتماع امل�شجلة على تطبيق Microsoft Teams لر�شال 

رابط ح�شور الجتماع لهم. لا�شتعام هاتف : 0564734261 
وعليه يرجى التكرم من الأطراف املتقا�شية او وكيلهم القانوين ح�شور الإجتماع يف املوعد املحدد لتقدمي كل   
طرف مذكرة �شارحة مبو�شوع الدعوىمرفقا بها امل�شتندات املوؤيدة ب�شكل وا�شح وم�شتقل لكل نقطة من نقاط 

املذكرة ال�شارحة )من خال فوا�شل Divider( لكل نقطة مبا يوؤكد اإدعاءكم امام اخلربة.
�خلبري �حل�صابي �مل�صريف �ملنتدب 
د. عبد�لكرمي �لزرعوين  

�إجتمـــــاع خبــــــرة

�لعدد 13031 بتاريخ 2020/9/8   
�إعالن بالن�صر 

 �لدعوى رقم  4134 ل�صنة 2020 مدين جزئي - �ل�صارقة 
لدى حمكمة �ل�صارقة �الإحتادية �الإبتد�ئية 

املرفوعة من : �شركة التاأمني فيدلتي املتحدة �س م ع - فرع دبي 
�شد : فجر ال�شرق لاإن�شاءات - ذ م م 

املدعي عليها / فجر ال�شرق لاإن�شاءات - ذ م م ، مدعوة للح�شور بوا�شطة وكيل 
معتمد لإجتماع اخلربة احل�شابية املقرر عقده يوم الأحد املوافق 2020/9/13 
ال�شاعة العا�شرة �شباحا وذلك مبقر اخلبري الكائن يف : دبي - اخلليج التجاري - 
بناية اأ�شبيكت تاور - منطقة ب - الطابق 4 - مكتب رقم 405  م�شطحبني معكم 

ن�شختني من كافة امل�شتندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري. 
�خلبري / �أ�صعد عبا�س 
للتو��صل )055-8653030(      

�إجتمـــــاع خبــــــرة
�لعدد 13031 بتاريخ 2020/9/8   

 �إعالن بالن�صر 
 AJCEXCIREA2020 حمكمة �لتنفيذ �ملدنية -  0000980/ 

اإىل املحكوم عليه / تريلرز ما�شرتز ل�شناعة املقطورات )موؤ�ش�شة فردية(  
اأ�شدرت بحقك  ليكن معلوما لديك بان حمكمة عجمان الحتادية البتدائية قد 
حكما يف الدعوى رقم املدنية - يق�شى باإلزامك بدفع مبلغ وقدره )178،924( 
درهم �شاما الر�شوم وامل�شاريف ،  وحيث ان املحكوم له/ فاطمة �شلطان �شعيد حممد 
الكويتي ، قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم و�شجل التنفيذ حتت رقم 2020/980 ، 
لذا اأنت مكلف ب�شداد املبلغ املحكوم به خال )15( يوما من تاريخ ن�شر الخطار 
ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك الجراءات القانونية املنا�شبة 

لتنفيذ احلكم ح�شب ال�شول.
�لقا�صي /عبد�هلل �ملر�صدي  
حمكمة عجمان    

 حمكمة �لتنفيذ �ملدنية       

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

�لعدد 13031 بتاريخ 2020/9/8   
�عالن مدعي عليه بالن�صر   

 حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - جتاري )جزئي( - �لعقود �لتجارية 
 FUCEXCIPOR2020 / 0000469 يف �لدعوى

اىل املدعي عليه / احمد �شيف حممد مزروعي 
العنوان : جمهول حمل الإقامة 

نعلمكم بان املدعي / رامي حممد علي العبيدي قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاه للمطالبة ب����� 
8896.5 لذا يتوجب عليكم ، ال�شاعة املوافق �شباح يوم مبحكمة احل�شور امام حمكمة التنفيذ 

مبوجب هذا اأنت مكلف بتنفيذ ما جاء اأعاه خال 15 يوم من تاريخ اليوم التايل لتبليغكم. 
لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات ، ويف حالة عدم ح�شوركم اأو اإر�شال وكيل معتمد ينوب 

عنكم فاإن املحكمة �شتبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم. 
مركز �شعادة املتعاملني

حرر بتاريخ 2020/9/1 حرر بوا�شطة املوظف
�لقا�صي / ع�صام عطوه �لع�صيلي 
حمكمة �لفجرية / حمكمة �لتنفيذ �ملدنية   

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

�لعدد 13031 بتاريخ 2020/9/8   
�نذ�ر عديل بالن�صر
رقم )2020/4722(

املنذر : م�شرف الإمارات الإ�شامي )�س م ع( 
بوكالة املحامي / عبداحلكيم حبيب من�شور بن حرز 

املنذر اليه : عبداهلل عي�شى غالب بن �شاملني املهري )جمهول حمل الإقامة( 
اننا ونيابة عن موكلنا نر�شل لكم هذا الخطار القانوين لنخطركم بالآتي : 

الف  و�شتة ع�شر  درهم )مائتان  وق��دره 73. 216.807  امل�شتحق مببلغ  بالدين  بالوفاء 
امل��رت���ش��د مبوجب  وث��م��امن��ائ��ة و�شبعة دره���م وث��اث��ة و���ش��ب��ع��ون فل�س ف��ق��ط ل غ���ري( 
الت�شهيات امل�شرفية التي ح�شلت عليها واملتمثلة يف �شورة قر�شي متويل �شخ�شي، 
اأ�شفا باتخاذ كافة  اأيام من تاريخ ا�شتامه هذا الإنذار واإل ف�شي�شطر املنذر  خال 5 

الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقه ومنها ا�شت�شدار امر الأداء.   
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13031 بتاريخ 2020/9/8   
�عالن بالن�صر

يف  �لدعوى رقم 16/2019/4860 جتاري جزئي  
مو�شوع الدعوى : الزام املدعي عليهما بالت�شامن والت�شامم فيما بينهم ب�شداد مبلغ وقدره 335.917 

درهم اإماراتي )ثاثمائة وخم�شة وثاثون الف وت�شعمائة و�شبع ع�شر درهم اإماراتي( مع الزامهم بالفائدة 
التجارية بواقع 12% �شنويا على املبلغ املذكورة اأعاه من تاريخ رفع الدعوى. مع الزام املدعي عليه 

بالر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة بحكم م�شمول بالنفاذ املعجل با كفالة.  
طالب الإعان : �شاميات ا�شكاليف  - �شفته بالق�شية : مدعي  

املطلوب اإعانه : 1- دي نويل ال تي دي - �شفته بالق�شية : مدعي عليه - جمهول حمل الإقامة 
املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2020/6/16 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها  بان  نعلنكم   : الإع��ان  مو�شوع 
وقدره  مبلغا  للمدعي  ت��وؤدي  ان  الوىل  عليها  املدعي  ال�شركة  ب��ال��زام  ا�شكاليف  ل�شالح/�شاميات  اأع��اه 
335.917 درهم )ثاثمائة وخم�شة وثاثون الف وت�شعمائة و�شبعة ع�شر درهما( م�شافا اليه فائدة قانونية 
ب�شيطة قدرها 9% �شنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة احلا�شل يف 2019/11/25 وحتى متام ال�شداد. والزمت 
املدعي عليها الوىل بامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات.  
حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان 

�شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س �لق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 13031 بتاريخ 2020/9/8   

�عالن حكم بالن�صر
يف  �لدعوى رقم 592/2019/18 عقاري جزئي   

مو�شوع الدعوى : بطان عقد البيع ، والزام املدعي عليها �شداد مبلغ 680.000 درهم )�شتمائة وثمانون الف درهم 
اإماراتي( بالإ�شافة اىل الفائدة القانونية 12% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد.  

طالب الإعان :  عبداهلل �شالح حم�شن فدعق الواحدي - �شفته بالق�شية : مدعي  
وميثله : عبيد �شعيد علي عبيد ال�شام�شي - �شفته بالق�شية : وكيل 

املطلوب اإعانه : 1- �شركة ات�س ايه بي اإن للتطوير العقاري - �س ذ م م - �شفته  بالق�شية : مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعان : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2020/7/9 يف الدعوى املذكورة اأعاه ل�شالح/ 
عبداهلل �شالح حم�شن فدعق الواحدي ببطان اتفاقية البيع وال�شراء املحررة بني املدعي واملدعي عليها املت�شمنة بيع 
الوحدة رقم 1501 الطابق اخلام�س ع�شر مب�شروع ابراج الرياح 1 م�شروع ويند تاور رقم 398 الكائنة مبنطقة الثنية 
اخلام�شة ابراج بحريات اجلمريا 11 وال��زام املدعي  عليها ب�شداد مبلغ 680.000 درهم والفائدة القانونية بواقع %12 
من تاريخ املطالبة احلا�شل يف 2019/11/20 وحتى متام ال�شداد ، والزمتها بالر�شوم وامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل 
هذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثاثني  خال  لا�شتئناف  قابا  احل�شوري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب 

العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 13031 بتاريخ 2020/9/8   
�عالن بالن�صر        

يف  �لدعوى 3058/2020/16 جتاري جزئي
مو�شوع الدعوى : بقيد الدعوى املاثل واعان املدعي عليهم بها اأ�شول، الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 150060 
درهم الثابت تر�شدها بذمته ل�شالح املدعية ، الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 10000 درهم كتعوي�س عن ال�شرر 
املادي والدبي الذي اأ�شاب املدعية جراء تعنت املدعي عليه ورف�شه �شداد اأموال املدعية وحرمانه من النتفاع بها بدون وجه حق من 
تاريخ ال�شتحقاق وحتى تاريخ اإقامة الدعوى املاثلة.  الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية الفائدة القانونية بواقع 12% على املبلغ 
املق�شى به من تاريخ اقامة الدعوى وحتى ال�شداد النهائي والتام.  �شم ملف النزاع رقم 1752 ل�شنة 2020 نزاع جتاري. الزام املدعي 

عليه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
طالب الإعان :  فخرية ح�شن حممد احلمادي - �شفته بالق�شية : مدعي

مو�شوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها  بقيد الدعوى املاثل واعان املدعي عليهم بها اأ�شول، الزام املدعي عليه بان 
يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 150060 درهم الثابت تر�شدها بذمته ل�شالح املدعية ، الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
10000 درهم كتعوي�س عن ال�شرر املادي والدبي الذي اأ�شاب املدعية جراء تعنت املدعي عليه ورف�شه �شداد اأموال املدعية وحرمانه 
من النتفاع بها بدون وجه حق من تاريخ ال�شتحقاق وحتى تاريخ اإقامة الدعوى املاثلة.  الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية الفائدة 
القانونية بواقع 12% على املبلغ املق�شى به من تاريخ اقامة الدعوى وحتى ال�شداد النهائي والتام.  �شم ملف النزاع رقم 1752 ل�شنة 
2020 نزاع جتاري. الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2020/9/21 
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�س �لق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 13031 بتاريخ 2020/9/8   
�عالن بالن�صر        

يف  �لدعوى 687/2020/18 عقاري جزئي  
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )168.488 درهم( والر�شوم 

وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�شداد التام.  
طالب الإعان : موؤ�ش�شة عقارات عجمان )عقار( - �شفته بالق�شية : مدعي  

وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي - �شفته بالق�شية : وكيل 
املطلوب اإعانه : 1- اغا حممد غام حممد - �شفته بالق�شية : مدعي عليه

جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها  املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)168.488 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�شداد 
التام.   وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س  املوافق  2020/9/10  ال�شاعة 10.00 �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�س �لق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 13031 بتاريخ 2020/9/8   
�عالن بالن�صر        

يف  �لدعوى 1138/2020/11 مدين جزئي  
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )30472.01 درهم( والر�شوم 

وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و�شمول 
احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة.

طالب الإع��ان : �شركة جمموعة الإم��ارات لاإت�شالت )جمموعة الإم��ارات( �س م ع - �شفته 
 : بالق�شية  �شفته    - ب��ه��ادور  ب��ال��رام  ب��ه��ادور  رايف   -1  : اإعانهم  املطلوب   ، مدعي   : بالق�شية 
مدعي عليه. مو�شوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
مببلغ وقدره )30472.01 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 
ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم 
الثنني  املوافق  2020/9/14 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�س �لق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 13031 بتاريخ 2020/9/8   
�عالن بالن�صر        

 1983/2020/16 جتاري جزئي 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- �شاكنافتا ايجيبت للخدمات البرتولية منطقة حرة �س م م - اجلن�شية - 
م�شر - جمهول حمل الإقامة.  مبا ان املدعي : بنك عوده �س م ل - اجلن�شية لبنان  

وميثله : اكرم احمد علي البيتي الها�شمي
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها قيد الدعوى وحتديد جل�شة لنظرها واعان املدعي عليهما 
مبلغا  املدعي  للبنك  يوؤديا  بان  والت�شامن  بالتكافل  والثاين  الوىل  عليهما  املدعي  وال��زام  بها 
وقدره 83. 1.270.818 دولر امريكيا او ما يقابله بالدرهم الإماراتي مبلغ وقدره 4.676.613.30 
درهم ، اإ�شافة للفائدة التاأخريية بواقع 12% �شنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام 
والر�شوم وامل�شاريف.  وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2020/9/13 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�س �لق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 13031 بتاريخ 2020/9/8   
�عالن بالن�صر        

يف  �لدعوى 705/2020/20 جتاري كلي  
مو�شوع الدعوى : املطالبة با�شدار قرار بحل وت�شفية املدعي عليها الوىل ال�شركة املتحدة للعلب )�س ذ م م( وتعيني 
م�شفى ق�شائي عليها ح�شب الأ�شول لغايات ت�شفيتها وق�شمتها بني ال�شركاء ح�شب اأحكام عقد التاأ�شي�س وح�ش�شهم 

والأ�شول والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
طالب الإعان : علياء علي عبداهلل العوي�س - �شفته بالق�شية : مدعي  

حميد  را�شد   -3 العوي�س   عبداهلل  علي  حميد  ماجد   -2 ال�شام�شي   العوي�س  رحمه  عبداهلل  رحمه   -1  : اإعانه  املطلوب 
علياء   -6 ال�شام�شي  حميد  را�شد  رجاء   -5 ال�شام�شي  عبدالرحمن  حميد  را�شد  من�شور   -4 ال�شام�شي  �شيف  عبدالرحمن 
ال�شام�شي   ترمي  حممد  احمد  عمران   -8 ال�شام�شي  ترمي  حممد  احمد  عبدالعزيز   -7 العوي�س  عبداهلل  علي  عبدالعزيز 

�شفتهم  بالق�شية : مدعي عليهم 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة با�شدار قرار بحل وت�شفية املدعي عليها الوىل ال�شركة  مو�شوع الإعان : قد 
املتحدة للعلب )�س ذ م م( وتعيني م�شفى ق�شائي عليها ح�شب الأ�شول لغايات ت�شفيتها وق�شمتها بني ال�شركاء ح�شب اأحكام 
عقد التاأ�شي�س وح�ش�شهم والأ�شول والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.    وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  
2020/9/23 ال�شاعة 9.30 �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�س �لق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 13031 بتاريخ 2020/9/8   
�عالن بالن�صر        

يف  �لدعوى 2106/2020/16 جتاري جزئي  
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )3899916.17 درهم( والر�شوم 

وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 2020/3/22 وحتى ال�شداد التام  
طالب الإعان :  منار الإ�شكان لتجارة وتاأجري ال�شقالت - �س ذ م م  - �شفته بالق�شية : مدعي  

املطلوب اإعانه : 1- طائف املدينة للمقاولت - �س ذ م م - �شفته بالق�شية : مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة 

بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره  اأق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها  املطالبة  الإع��ان : قد  مو�شوع 
 2020/3/22 تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   3899916.17(
وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم الثاثاء املوافق 2020/9/29 ال�شاعة 8.30 �شباحا يف قاعة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  بعد  عن  التقا�شي 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 13031 بتاريخ 2020/9/8   
�عالن بالن�صر        

يف  �لدعوى 931/2020/11 مدين جزئي  
مو�شوع الدعوى : املو�شوع/ مطالبة بالزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ وقدره ) 33.776.84 

درهم( )ثاثة وثاثون الف و�شبعمائة �شتة و�شبعون درهم واربعة وثمانون فل�س( مع الفائدة 
القانونية 12% من تاريخ الإ�شتحقاق وحتى متام ال�شداد. 

طالب الإع��ان : �شركة جمموعة الإم��ارات لاإت�شالت )جمموعة الإم��ارات( �س م ع - �شفته 
بالق�شية : مدعي ، املطلوب اإعانهم : 1- جر�س جرور كا�س مونزون - �شفته بالق�شية : مدعي 
عليه.  مو�شوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املو�شوع/ مطالبة بالزام املدعي 
�شتة و�شبعون  الف و�شبعمائة  دره��م( )ثاثة وثاثون  وق��دره ) 33.776.84  ب�شداد مبلغ  عليه 
متام  وحتى  الإ�شتحقاق  تاريخ  من   %12 القانونية  الفائدة  مع  فل�س(  وثمانون  وارب��ع��ة  دره��م 
قاعة  يف  �شباحا   8.30 ال�شاعة   2020/9/10 املوافق  اخلمي�س  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  ال�شداد. 
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�س �لق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 13031 بتاريخ 2020/9/8   
 �عالن بالن�صر

يف  �لدعوى رقم 315/2019/2444 ��صتئناف عمايل  
مو�شوع الإ�شتئناف : اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2018/12259 والر�شوم 

وامل�شاريف والتعاب. 
طالب الإعان : جود حام�س - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف

بي  اإن��ك.  2- 1776 جلوبال   ، م  م  ذ   - ح��رة  اي�شت منطقة  1- 1776 ميدل   : اإعانهم  املطلوب 
واملقر  مالك  ب�شفتها  وذل��ك  )حاليا(  �شي  ب��ي.  ب��ي.  اإن��ك.  جلوبال  يونيون   - )�شابقا(  �شي  بي 
الرئي�شي ل�شركة 1776 ميدل اي�شت منطقة حرة - ذ م م  - �شفتهم بالق�شية : م�شتاأنف �شدهم 

- جمهويل حمل الإقامة 
مو�شوع الإعان : قد ا�شتاأنف القرار/احلكم ال�شادر بالدعوى رقم /  وحددت لها جل�شه يوم 
يقت�شي  وعليه  بعد  عن  التقا�شي  بقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2020/10/6 املوافق  الثاثاء 

ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حمكمة �ال�صتئناف

�لعدد 13031 بتاريخ 2020/9/8   
�عالن حكم بالن�صر

يف  �لدعوى رقم 1407/2020/16 جتاري جزئي   
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 252.360.00 درهم والر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
طالب الإعان :  بنك دبي الإ�شامي - �شركة م�شاهمة عامة - �شفته بالق�شية : مدعي  

وميثله : مكاوي عو�س املكاوي اإ�شماعيل - �شفته بالق�شية : وكيل 
املطلوب اإعانه : 1- عبداخلالق عبدالغفور - �شفته بالق�شية : مدعي عليه - جمهول حمل الإقامة 

املذكورة  ال��دع��وى  يف   2020/7/27 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   : الإع���ان  مو�شوع 
املدعي )بنك  للبنك  يوؤدي  بان  املدعي عليه  بالزام  ال�شامي )�شركة م�شاهمة عامة(  دبي  اأعاه ل�شالح/بنك 
دبي ال�شامي( مبلغ 252.360 درهم )مائتان واثنني وخم�شني الف وثاثمائة و�شتني درهم( والزمت املدعي 
عليه بامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال 
ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

�شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 13031 بتاريخ 2020/9/8   

�عالن بالن�صر        
يف  �لدعوى 7731/2020/13 عمايل جزئي  

مو�شوع الدعوى : املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )99000 درهم(
والر�شوم وامل�شاريف 

طالب الإعان :  امين حممد مو�شى القطاوي  - �شفته بالق�شية : مدعي  
املطلوب اإعانه  : 1- نور بنك )م�شاهمة عامة( - �شفته  بالق�شية : مدعي عليه 

مو�شوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية 
وقدرها )99000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم الحد  املوافق 
مكلف  فاأنت  ل��ذا  بعد  عن  التقا�شي  قاعة  يف  �شباحا   11.00 ال�شاعة   2020/9/13
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 13031 بتاريخ 2020/9/8   

�عالن بالن�صر        
يف  �لدعوى 16/2020/2663 جتاري جزئي  

مو�شوع الدعوى : املطالبة  بحل وت�شفية �شركة باك فاير لتجارة الفحم واحلطب ، وتعيني 
امل�شفي مع الزام املدعي عليهم بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. 

طالب الإعان : ح�شام عزت املعاز  - �شفته بالق�شية : مدعي  
املطلوب اإعانهما : 1- زيدن اند�شرتيز �س م ح - ذ م م  2-باك فاير لتجارة الفحم واحلطب ذ 

م م - �شفته  بالق�شية : مدعي عليه - جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  بحل وت�شفية �شركة باك فاير 
، وتعيني امل�شفي مع الزام املدعي عليهم بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب  لتجارة الفحم واحلطب 
قاعة  8.30 �شباحا يف  ال�شاعة  املوافق  2020/9/24  الربعاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  املحاماة.  
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�س �لق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 13031 بتاريخ 2020/9/8   
�عالن بالن�صر 

                      يف �لتنفيذ رقم 5884/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2018/1350 جتاري كلي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )11678364 درهم( ، �شاما للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإعان : بنك ات�س ا�س بي �شي )فرع دبي( - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

وميثله : اأحمد ح�شن رم�شان اآل علي - �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعانه : 1 - منوهر رام�شند رام�شنداين - ب�شفته المني - �شفته بالق�شية : منفذ �شده

جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعان : نعلنكم بان مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن قطعة ار�س بياناتها : 

رقم الر�س : 663 - املنطقة : الثنية اخلام�شة 
رقم  الر�س : 190 - املنطقة : برج خليفة - رقم ال�شقة 402 - املبنى : ب د 29 بوليفارد مبنى : رقم 2

رقم  الر�س : 380 - املنطقة : برج خليفة  : املبنى : ريزيدن�س - t1 - 2 - رقم ال�شقة : 2901
رقم الر�س : 222 - املنطقة : جبل علي ال�شناعية الثالثة 

رقم الر�س : 169 - املنطقة : برج خليفة - املبنى : فورته t1 - رقم ال�شقة : 2705 + 706 وذلك يف 
حدود قيمة املطالبة )11677069.59( درهم ذلك للعلم مباء به ونفاذ مفعوله قانونا. 

رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13031 بتاريخ 2020/9/8   

�عالن بالن�صر 
                      يف �لتنفيذ رقم 582/2020/204 تنفيذ �صرعي  

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 472/2019 احوال نف�س م�شلمني واملعدل 
بالإ�شتئناف رقم 1312/2019+1266 ا�شتئناف احوال �شخ�شية ومواريث  ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)505.813 درهم( ، �شاما للر�شوم وامل�شاريف من تاريخ ال�شتحقاق. 
طالب الإعان : بخ�شان حممد حممد �شالح - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

وميثله : عبداهلل ح�شن احمد طاهر -  �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعانه : 1- عرفان عبداملجيد علي - �شفته بالق�شية : منفذ �شده  - جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه لتنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى 
احوال  ا�شتئناف   1266+1312/2019 رق��م  بالإ�شتئناف  واملعدل  م�شلمني  نف�س  اح��وال   472/2019 رق��م 
�شخ�شية ومواريث  ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )505.813 درهم( ، �شاما للر�شوم وامل�شاريف من تاريخ 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  �شتبا�شر الج��راءات  املحكمة  ال�شتحقاق.  وعليه فان 

املذكور خال 7 اأيام من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13031 بتاريخ 2020/9/8   

�عالن بالن�صر 
                      يف �لتنفيذ رقم 5569/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2020/2235 اأمر اأداء ، ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 110030 درهم( ، �شاما للر�شوم وامل�شاريف 

طالب الإعان : خالد خليفة زعل حممد بن زعل - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 
وميثله : خليفة عبدالرحمن ال�شيد اإبراهيم ال�شيد خليفة ال�شاده - �شفته بالق�شية : وكيل 

، املطلوب اإعانه : 1- انور خ�شر - �شفته بالق�شية : منفذ �شده
جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )110030( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13031 بتاريخ 2020/9/8   

  �عالن بالن�صر
املرجع : 20200907/1

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ ثاين حمد ثاين �شعيد ال�شويدي - اجلن�شية الإمارات العربية 
ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   784197118680863 رقم  هوية  يحمل  املتحدة. 
رقم  الهند يحمل هوية  فيتيل حممد اجلن�شية  كرابام  ال�شيد/ حمزه  اىل  وذلك   %51 البالغة 
784194614136839 بن�شبة 49% يف الرخ�شة )عزار �شوبرماركت( والتي تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة 
ال�شكل  تغيري  ومت  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   )16568( رقم  رخ�شة  مبوجب 

القانوين من �شركة تو�شية ب�شيطة اىل وكيل خدمات. وان�شحاب �شريك.
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الت�شديق  على الجراء  يتم  �شوف  وانه  للعلم  ن�شر هذا العان  اقت�شى  العدل. فقد  الكاتب 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العان  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   �لكاتب �لعدل   
مركز �ل�صقر خلدمات رجال �الأعمال 

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

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات

�لعدد 13031 بتاريخ 2020/9/8   
�عالن بالن�صر        

يف  �لدعوى 963/2020/11 مدين جزئي  
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ وقدره )24.240.22 درهم( )اربعة 
وع�شرون الف ومائتان واربعون درهم واثنني وع�شرون فل�س( مع الفائدة القانونية 12% حتى 

متام  ال�شداد والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  
طالب الإع��ان : �شركة جمموعة الإم��ارات لاإت�شالت )جمموعة ات�شالت( �س م ع - �شفته 
 بالق�شية : مدعي ، املطلوب اإعانه : 1- في�شل علي حممد ا�شرف - �شفته  بالق�شية : مدعي عليه
مو�شوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ 
وقدره )24.240.22 درهم( )اربعة وع�شرون الف ومائتان واربعون درهم واثنني وع�شرون فل�س( 
مع الفائدة القانونية 12% حتى متام  ال�شداد والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.    وحددت 
لها جل�شة يوم الثاثاء  املوافق  2020/9/15  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�س �لق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
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�لعدد 13031 بتاريخ 2020/9/8   
�عالن بالن�صر        

 2600/2020/16 جتاري جزئي  
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- مطعم ومقهى رمي البوادي )�س ذ م م(  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي : ال�شرق لتعليب ال�شماك - ذ م م  

امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  ال��دع��وى  اأق����ام عليك  ق��د 
تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   155.481.33(
ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة.   وحددت لها 
جل�شة يوم الربعاء املوافق 2020/9/9 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�س �لق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 13031 بتاريخ 2020/9/8   

 �عالن بالن�صر
3506/2019/315 ��صتئناف عمايل    

تفا�شيل الإعان بالن�شر 
اىل امل�شتاأنف �شده /1- جانارت �شوندراراجو 

جمهول حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف / عفان لنظمة البناء )�س ذ م م(  
وميثله / خليفة عبداهلل �شعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي 

 10.00 ال�شاعة   2020/9/10 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
�شباحا بقاعة التقا�شي عن بعد وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

حمكمة �ال�صتئناف

�لعدد 13031 بتاريخ 2020/9/8   
مذكرة �إعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة �ل�صارقة  - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية   
�أد�ء  �أمر   SHCFICICPL2020 /0004001 يف  �لدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه : تنوير اأ�شرف مرزا مزرا حممد اأ�شرف 
قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اأعاه �شالح عادل حممد 

عبداهلل عبدالرحمن ال علي بالتايل : 
ن�س احلكم. 

بعد الطاع على الوراق : ناأمر بالزام املدعي عليه ان يوؤدي للمدعي املبلغ املبني يف 
�شحيفة امر الأداء مو�شوع القرار املاثل والزمته بامل�شروفات.  حكما قابا لا�شتئناف 

خال املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
�لقا�صي / د.حممد �صليمان حممد عبد�لرحمن
حمكمة �ل�صارقة 
�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

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

�لعدد 13031 بتاريخ 2020/9/8   
  �إعـــالن 

�شركة  ف��رع  �شليو�شنز  ف��ور  بي  اإك�س  ال�شادة/  ب��اأن  القت�شاد  وزارة  تعلن 
الوزارة  ل��دى  الأجنبية  ال�شركات  �شجل  يف  مقيدة  املتحدة(  )ال��ولي��ات 
حتت رقم )5103( وقد تقدمت ال�شركة اىل الوزارة بطلب لتعديل ال�شم 
التجاري لي�شبح اإك�س بي فور وتعديل بياناتها يف �شجل ال�شركات الأجنبية 
اىل  باعرتا�شهم  التقدم  احلق  اأ�شحاب  ال�شادة  من  يرجى  لذلك.   تبعا 

الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز اأ�شبوع من تاريخ ن�شر هذا الإعان. 
حتريرا يف 2020/9/2 

�أحمد علي �حلو�صني 
مدير �إد�رة �لت�صجيل �لتجاري   

  �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �الإقت�صاد

�لعدد 13031 بتاريخ 2020/9/8   
حمكمة �ل�صارقة �الحتادية �البتد�ئية

�عالن حكم بالن�صر
�صادر من حمكمة �ل�صارقة �الإحتادية �الإبتد�ئية 

يف  �لدعوى رقم 2020/2190 )جتاري جزئي(

املرفوعة من املدعي/ البنف�شج لبطاقات الأفراح ملالكها اأحمد حممد �شالح 
ها�شم فكري 

هندي   - فارجي�س  اومني  2-�شاجي  م   م  ذ   - النجم  مطبعة   -1  / عليهما  املدعي  �شد 
اجلن�شية - نعلمك باأنه قد �شدر بحقك يف الدعوى امل�شار اليها القرار املبني اأدناه 

مبلغ  للمدعية  يدفعا  بان  عليهما  املدعي  بالزام   : احل�شوري  مبثابة  املحكمة  حكمت 
16175.75 درهم �شتة ع�شر الفا ومائة وخم�شة و�شبعني وخم�شة و�شبعني فل�شا والزمتهما 

بالر�شوم وامل�شاريف ومئتي درهم اتعاب املحاماة. 
مكتب �إد�رة �لدعوى 

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

�لعدد 13031 بتاريخ 2020/9/8   
�إعالن بالن�صر

رقم )2020/4730(
املنذر / خليفة عبداهلل احمد لوتاه - اإماراتي اجلن�شية 

املنذر اليه/ رينكو �شتار لاأعمال الكهروميكانيكية - ذ م م 
املو�شوع / الإنذار العديل رقم حمرر 2020/1/128862  

يخطر املخطر اليه ب�شداد ب�شداد مبلغ )5750( خم�شة الف و�شبعمائة وخم�شون درهما وت�شديد 
امل�شتحقات املالية للتجديد وذلك يف مدة اق�شاها 30 يوم تاريخ ا�شتامه هذا الإخطار واخاء 
ال�شواغل  م��ن  خالية  للمخطر  وت�شليمها  التجديد  يف  رغبته  لعدم  العقد  انتهاء  بعد  العقار 
املفاتيح  وت�شليم  بها من �شرر وتلف  ا�شاح ما قد يكون حلق  ت�شلمها عليه مع  التي  وباحلالة 
اخرى  ا���ش��رار  واي   ، الفعلي  الخ��اء  تاريخ  حتى  وامل��ي��اه  الكهرباء  ا�شتهاك  م�شاريف  و���ش��داد 
الق�شائية  الج���راءات  اتخاذ  اىل  املخطر  �شي�شطر  وال  اليه  املخطر  ال��ت��زام  ع��دم  على  ترتتبت 
الازمة للمطالبة مبا ذكر مع التعوي�س اجلابر للعطل وال�شرر ، وحتميل املنذر اليه كافة ر�شوم 

وم�شاريف التقا�شي اأتعاب املحاماة.  
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13031 بتاريخ 2020/9/8   
�عالن بالن�صر 

                      يف �لتنفيذ رقم 2363/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف النزاع رقم 1267 ل�شنة 2018 نزاع جتاري ، ب�شداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )356464973.37 درهم( ، �شاما للر�شوم وامل�شاريف. 
طالب الإعان : بنك دبي التجاري - �س م ع - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

وميثله : نا�شر حمد �شليمان جابر ال�شام�شي -  �شفته بالق�شية : وكيل
للمديونية  �شامنة  والكفيلة  املدينة  ب�شفتها  م  م  ذ  �س  هولدينج  كينجز   -1  : اإعانه  املطلوب 
: منفذ  بالق�شية  - �شفته  الباكر  احمد  ال�شيد/ طيب عبدالرحيم  التفاقية  وميثلها يف هذه 

�شده - جمهول حمل الإقامة
مو�شوع الإعان : نعلنكم باأنه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن قطعة ار�س )حق 
منفعة( - رقم الر�س : 42 - املنطقة : ند ال�شبا الثالثة وذلك يف حدود املبلغ املطالب به وذلك 

للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13031 بتاريخ 2020/9/8   
�عالن بالن�صر 

                      يف �لتنفيذ رقم 2363/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف النزاع رقم 1267 ل�شنة 2018 نزاع جتاري ، ب�شداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )356464973.37 درهم( ، �شاما للر�شوم وامل�شاريف. 
طالب الإعان : بنك دبي التجاري - �س م ع - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

وميثله : نا�شر حمد �شليمان جابر ال�شام�شي -  �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعانه  : 1- انرتنا�شيونال كواليتي �شتيل - �س ذ م م - ب�شفتها املدينة والكفيلة �شامنة 
للمديونية وميثلها يف هذه التفاقية  ال�شيد/ طيب عبدالرحيم احمد الباكر - �شفته بالق�شية 

: منفذ �شده - جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعان : نعلنكم باأنه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن قطعة ار�س )حق 
منفعة - ايجاره( - رقم الر�س : 198 - املنطقة : جممع دبي لا�شتثمار الأول وذلك يف حدود 

املبلغ املطالب به وذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13031 بتاريخ 2020/9/8   
�عالن بالن�صر 

                      يف �لتنفيذ رقم 2363/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف النزاع رقم 1267 ل�شنة 2018 نزاع جتاري ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)356464973.37 درهم( ، �شاما للر�شوم وامل�شاريف. 
�شليمان جابر  نا�شر حمد   : التنفيذ  وميثله  : طالب  بالق�شية  - �شفته  ع  م  �س   - التجاري  دب��ي  بنك   : الإع��ان  طالب 
ال�شام�شي -  �شفته بالق�شية : وكيل ، املطلوب اإعانه  : 1- ال�شيد/ طيب عبدالرحيم احمد الباكر ، ب�شفته كفيا �شامن 

للمديونية - �شفته بالق�شية : منفذ �شده - جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعان : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن العقارات املبينة اأدناه:  - قطعة ار�س - رقم 
الر�س : 680 - املنطقة : الثنية الرابعة  - قطعة ار�س - رقم الر�س : 96 + 98 - املنطقة الثنية الرابعة - قطعة ار�س - رقم 
الر�س : 354 - املنطقة : الوحيدة - قطعة ار�س - رقم الر�س : 848 - املنطقة : الو�شل - قطعة ار�س - رقم الر�س : 
98 - املنطقة  : �شيح �شعيب 2 - قطعة ار���س - رقم الر���س :  287 - املنطقة : م��ردف    - وح��دات عقارية - رقم الر�س 
42 - املنطقة : ال�شفوح الثانية - ا�شم املبنى : Dubai Pearl North Tower - اأرقام الوحدات : 1705 + 1704 + 
1703 + 1702 + 1717 + 1713 + 1712 + 1710 + 3017 + 2904 + 2314 + 2215 - قطعة ار�س - رقم الر�س : 98 - املنطقة : 
احلبية الرابعة - وحدة عقارية - رقم الر�س : 183 - املنطقة : برج خليفة - ا�شم املبنى : BD The Mansion - رقم 

الوحدة : 808  وذلك يف حدود املبلغ املطالب به وذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13031 بتاريخ 2020/9/8   
�عالن بالن�صر 

                      يف �لتنفيذ رقم 2363/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف النزاع رقم 1267 ل�شنة 2018 نزاع جتاري ، ب�شداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )356464973.37 درهم( ، �شاما للر�شوم وامل�شاريف. 
طالب الإعان : بنك دبي التجاري - �س م ع - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

وميثله : نا�شر حمد �شليمان جابر ال�شام�شي -  �شفته بالق�شية : وكيل
�شامنة  والكفيلة  املدينة  ب�شفتها  م  م  ذ  �س  القاب�شة  �شي  ان  اي��ه  �شركة   -1  : اإع��ان��ه  املطلوب 
للمديونية وميثلها يف هذه التفاقية ال�شيد / طيب عبدالرحيم احمد الباكر - �شفته بالق�شية 

: منفذ �شده - جمهول حمل الإقامة 
ار�س    اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن قطعة  باأنه مت احلجز على  : نعلنكم  الإع��ان  مو�شوع 
رقم الر�س : 468 - املنطقة : جبل علي ال�شناعية الوىل وذلك يف حدود املبلغ املطالب به وذلك 

للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13031 بتاريخ 2020/9/8   

�عالن بالن�صر 
                      يف �لتنفيذ رقم 2363/2019/207 تنفيذ جتاري  

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف النزاع رقم 1267 ل�شنة 2018 نزاع جتاري ، ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )356464973.37 درهم( ، �شاما للر�شوم وامل�شاريف. 

طالب الإعان : بنك دبي التجاري - �س م ع - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 
وميثله : نا�شر حمد �شليمان جابر ال�شام�شي -  �شفته بالق�شية : وكيل

�شامنة  والكفيلة  املدينة  ب�شفتها  م   م  ذ  اخلليج  بينت  توما�س  �شركة   -1  : اإع��ان��ه  املطلوب 
للمديونية وميثلها يف هذه التفاقية ال�شيد / طيب عبدالرحيم احمد الباكر - �شفته بالق�شية 

: منفذ �شده - جمهول حمل الإقامة 
ار�س    اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن قطعة  باأنه مت احلجز على  : نعلنكم  الإع��ان  مو�شوع 
)حق منفعة( رقم الر�س : 277 - املنطقة : جممع دبي لا�شتثمار الثاين وذلك يف حدود املبلغ 

املطالب به وذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13031 بتاريخ 2020/9/8   

  �عالن بالن�صر
املرجع : 556

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ ان�شار كايال بيديكا تازي كونييل - هندي اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل 
اإماراتي   - الرميثي  الدليل  را�شد  عبداهلل  �شعيد  ال�شيد/  اىل   )%51( وذلك   %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن 
مايافيل  �شيفاكومار  لل�شيد/  و)%24(  اجلن�شية  هندي   - �شيد  الدين  مني  قوازا  لل�شيد/   )%25( و  اجلن�شية 
مايافيل - هندي اجلن�شية يف الرخ�شة )نهر النيل العمال احلرفية اليدوية( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب 
رخ�شة رقم )761117( ال�شادرة من دائرة التنمية الإقت�شادية بال�شارقة.  تعديات اخرى : مت تغيري الن�شاط 
- باجلملة( لي�شبح )مقاولت فئة  الفنية  التحف  ، جتارة  والبيئية  اليدوية  امل�شغولت  التجاري من )اعمال 
�شاد�شة ، ديكور( - مت تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات لي�شبح �شركة ذات م�شوؤولية 
النيل الزرق  اليدوية( لي�شبح )نهر  النيل العمال احلرفية  التجاري من )نهر  حمدودة - مت تغيري ال�شم 
ملقاولت الديكور ذ م م( وعمابن�س 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�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية

مكتب  �لكاتب �لعدل بال�صارقة 
�إجناز�ت للخدمات  �ل�صناعية 13

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

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات

�لعدد 13031 بتاريخ 2020/9/8   
  �عالن بالن�صر

املرجع : 554
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ برا�شاد بونارا�شريي - فيايودهان ، هندي اجلن�شية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  يف الرخ�شة امل�شماة )البيت املثايل للخياطة 
والتطريز ( مبوجب رخ�شة )23587( وذلك لل�شيد/ را�شد �شيف �شعيد اجلاري الكتبي - اإماراتي 
، ومت تغيري  ال�شابق ل�شاحبها احلايل  اجلن�شية.  تعديات اخرى : مت تنازل مالك الرخ�شة 

ال�شكل القانوين للرخ�شة : من )موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات( اىل )موؤ�ش�شة فردية( 
وعمابن�س 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 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العان  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�صارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�صناعية 13

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

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات
�لعدد 13031 بتاريخ 2020/9/8   

  �عالن بالن�صر
املرجع : 550

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ حممد ا�شلم حممد �شفيع - باك�شتان اجلن�شية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ عبدالرحمن �شرييا 
امل�شتندات(  وت�شوير  لطباعة  )الفار�س  الرخ�شة  يف  اجلن�شية  الهند   - �شريما  كونهاما 
التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   )772008( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت 

الإقت�شادية بال�شارقة.  تعديات اخرى : ليوجد.
وعمابن�س 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�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�صارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�صناعية 13

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

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات
�لعدد 13031 بتاريخ 2020/9/8   

  �عالن بالن�صر
املرجع : 552

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ برهان حممد �شويد - فل�شطيني اجلن�شية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 33% كامل ح�شته البالغة )100%( وذلك اىل 
ال�شيد/ حممد عبداملجيد عا�شي - �شوري اجلن�شية يف الرخ�شة )ور�شة لوؤي لت�شليح 
ال�شادر من دائرة  ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )219042(  باإمارة  تاأ�ش�شت  ال�شيارات( 

التنمية الإقت�شادية بال�شارقة. 
وعمابن�س 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�س 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�صارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�صناعية 13

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

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات
�لعدد 13031 بتاريخ 2020/9/8   

  �عالن بالن�صر
املرجع : 548

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ كرجميت �شينغ هاربجان �شينغ - هندي اجلن�شية 
حميد  ال�شيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
عبداهلل علي ال�شري  املهريي - اإماراتي اجلن�شية يف الرخ�شة )ور�شة الفهد ال�شفر 
ال�شادرة  ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )751506(  باإمارة  تاأ�ش�شت  ال�شيارات(  ل�شيانة 

من دائرة التنمية الإقت�شادية بال�شارقة. 
وعمابن�س 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�س 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�صارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�صناعية 13

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

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات

�لعدد 13031 بتاريخ 2020/9/8   
�عالن بالن�صر 

                      يف �لتنفيذ رقم 306/2020/208 تنفيذ مدين  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2017/1501 مدين جزئي ، ب�شداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )332135 درهم( ، �شاما للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإعان : قون لني - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

وميثله : اأحمد احلاج خادم بطي امليدور املهريي - �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعانه : 1- بيت ال�شيارات للتجارة - ذ م م - �شفته بالق�شية : منفذ �شده

جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )332135( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13031 بتاريخ 2020/9/8   

�عالن بالن�صر 
                      يف �لدعوى رقم 204/2020/501 تنفيذ �صرعي  

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 1359/2019 احوال نف�س م�شلمني 
، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )65. 305.603 درهم( ، �شاما للر�شوم وامل�شاريف من تاريخ 

ال�شتحقاق والزام املنفذ �شده بتجديد جوازات �شفر املح�شونيني. 
طالب الإعان : دانيه حممد زياد زبادنه - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعانه : 1- خالد زيدان - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 
مو�شوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ 
ر�شوم خلزينة  بالإ�شافة اىل مبلغ  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  وق��دره اىل طالب  به  املنفذ 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 7 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13031 بتاريخ 2020/9/8   

�عالن بالن�صر 
 528/2020/208 تنفيذ مدين  

تفا�شيل الإعان بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-  �شرييل تريا ا�شبي�شكى -  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/موؤ�ش�شة الإمارات لاإت�شالت  
وميثله / خليفة عبداهلل �شعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي  

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )12995.36( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �شاما للر�شوم 
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�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 13031 بتاريخ 2020/9/8   

 �عالن بالن�صر
 �عالن �صحيفة �لطعن رقم 2020/411 

بوكالة املحامي / علي احمد ال�شاين 
اىل : �شركة ك�شب لإدارة العقارات ذ م م  وميثلها حممد �شعيد حممد العقيلي 

ليكن معلوما لديكم بان احلكم ال�شتئناف رقم 2019/759 جتاري ال�شادر بتاريخ 
العقارية  بالنق�س من طرف الطاعن/ ك�شب  2020/3/30 قد مت الطعن عليه 
وعليكم  اع��اه  اليه  امل�شار  الطعن  يف   ، املهريي  حممد  خلف  حا�شر  ل�شاحبها 
ايداع مذكرة بدفاعكم م�شفوعة ب�شند توكيل املحامي املوكل عنكم وبامل�شتندات 
التي يرى تقدميها لدى مكتب ادارة الدعوى يف موعد اق�شاه خم�شة ع�شر يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العان.
ليلى حممد �ل�صكيلي
مدير مكتب �د�رة �لدعوى

 �المار�ت �لعربية �ملتحدة
�ملحكمة �الحتادية �لعليا

�لعدد 13031 بتاريخ 2020/9/8   
  �صهادة بالتا�صري يف �ل�صجل �لتجاري- بانحالل �صركة 

ا�شم ال�شركة : عبداللطيف جميل لتطوير امل�شاريع - ذ م م  
 - العقاري  للتطوير وال�شتثمار  الوطنيه  التنميه  : مكتب رقم 12 2001 ملك  العنوان 
برج خليفة - ال�شكل القانوين : ذات م�شوؤولية حم��دودة. رقم الرخ�شة: 743212  رقم 
القيد بال�شجل التجاري : 1192551 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي 
باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحال ال�شركة املذكورة اأعاه، وذلك 
دبي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2020/9/6 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب 
املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2020/9/6 بتاريخ 
ال�شعايل  - ملك عبداهلل  رقم 204  : مكتب  العنوان  للتدقيق واملحا�شبة  اجلريودي 
- ديرة - هور العنز -  هاتف  2389721-04 فاك�س: 2389722-04 م�شطحباً معه كافة 

امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�صادية

�لعدد 13031 بتاريخ 2020/9/8   
  �صهادة بالتا�صري يف �ل�صجل �لتجاري- بتعني م�صفي    

ا�شم امل�شفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�شبة 
العنز  ه��ور   - دي��رة   - ال�شعايل  عبداهلل  ملك   -204 رق��م  مكتب   : العنوان 
دائرة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   04-2389722 فاك�س:   04-2389721  : هاتف   -
اأعاه  امل��ذك��ور  امل�شفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  ب��دب��ي  الق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية 
لت�شفية   عبداللطيف جميل لتطوير امل�شاريع - ذ م م وذلك مبوجب 
حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2020/9/6 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار 
التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2020/9/6 بتاريخ  دب��ي 
 ، اأع��اه  امل��ذك��ور  العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�شفي  اإىل 
م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً 

من تاريخ ن�شر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�صادية

�لعدد 13031 بتاريخ 2020/9/8   
�إعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�صارقة �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الإحتادية 
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2020 /0003921 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه :  ابراهيم مراد ابراهيم عبداهلل 
رقم  متحرك  هاتف   24 رقم  فيا  ادنوك  برتول  حمطة  بجوار  الرمثاء  ال�شارقة  اإمارة   - الإقامة  حمل  جمهول 

bu_5alel@hotmail.com  : اإلكرتوين  بريد   0501713731
بناء على طلب املدعية / م�شرف الإمارات ال�شامي - م�شاهمة عامة 

قد رفعت الدعوى املذكورة اعاه تطالبكم ب :
وت�شعمائة  الفا  درهم )مائتان وثمانية وثمانون   288.967.75 للمدعي مبلغ وقدره  يوؤدي  بان  املدعي عليه  الزام   -

و�شبعة و�شتون درهما وخم�شة و�شبعون فل�شا فقط ل غري( وفوائده املتفق عليها و�شفا وقيمة. 
- الزام املدعي عليه بالغرامة التاأخريية بواقع %9 وذلك اعتبارا من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام. 

- حتميل املدعي عليه كافة الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  ال�شارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  امام   2020/9/10 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 2( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
املذكور رقمها  الدعوى  للنظر يف  الن�شر وذلك  تاريخ  ايام من  امل�شتندات وذلك خال مدة ل تزيد على ع�شرة  بها كافة 

اعاه - بو�شفك مدعي عليه.     حرر بتاريخ 2020/9/7 م.  
مدير �خلدمات �لق�صائية      

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

�لعدد 13031 بتاريخ 2020/9/8   
�إعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�صارقة �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الإحتادية 
)كلي(  جتاري   SHCFICICOM2020 /0002759 يف  �لدعوى رقم

اىل املدعى عليه / �شركة تورك لأعمال الكهروميكانيكية - ذ م م  - جمهول حمل الإقامة : اإمارة دبي - منطقة الرب�شاء 
هايت�س تيكوم برج امريي مكتب رقم 401 رقم مكاين 1619077617

نعلمكم بان املدعي / بنك ال�شتثمار - �س م ع 
يف الدعوى رقم 2759/2020 الدائرة اجلزئية الثانية ، قد رفع الدعوى املذكورة اعاه يطالب فيها :

الزام املدعي عليهم الوىل والثانية والثالث بالتكافل والت�شامن فيما بينهم بان يوؤدوا للبنك املدعي قيمة مبلغ املديونية 
املرت�شدة يف ذمتهم وقدرها )5.343.318.81( درهم بالإ�شافة اىل الفائدة القانونية بواقع %12 من تاريخ املطالبة 
الق�شائية وحتى متام ال�شداد مع الزام املدعي عليهم بالتكافل والت�شامن فيما بينهما بكافة الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اتعاب املحاماة. 
لذا يقت�شي ح�شورك اأمام مكتب اإدارة الدعوى رقم )7( مبحكمة ال�شارقة الحتادية الإبتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
معتمد ، وذلك لاجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ، وذلك يوم الحد املوافق 2020/9/20  وذلك للنظر 
يف الدعوى املذكورة ارقامها بو�شفك مدعي عليه ، ويف حال تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك فانه �شيتم 

ا�شتكمال الجراءات القانونية يف غيابك.  حرر بتاريخ 2020/8/31 م.  
مدير �خلدمات �لق�صائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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 -)PORTL( يتيح اجلهاز -الذي �شنعته �شركة بورتل
�شخ�س  م��ع  الفعلي  ال��وق��ت  يف  ال��ت��ح��دث  للم�شتخدمني 
الطبيعي  باحلجم  الأبعاد  ثاثية  �شورة  با�شتخدام  اآخ��ر 

لل�شخ�س.
التفاعل مع  لتمكني  بالتقنية  الآلت  ا جتهيز  اأي�شً ميكن 
اأقارب  اأو  تاريخية  ل�شخ�شيات  امل�شجلة  املج�شمة  ال�شور 

ماتوا.
ي��ب��ل��غ ط���ول ك���ل واح����د م���ن اأج���ه���زة ب���ورت���ل ���ش��ب��ع��ة اأق����دام 
م��رت( وعمقه  اأق���دام )1.5  م��رت( وعر�س خم�شة   2.1(
ت��و���ش��ي��ل��ه مب���اأخ���ذ حائط  ق���دم���ان )0.6 م���رت( ومي��ك��ن 
وخلفية  ك����امريا  لديه  �شخ��������س  اأي  وي�شتطيع  قيا�شي. 
امل�شمى  اجلهاز  اإىل  الأب��ع��اد  ثاثية  �شورة  اإر���ش��ال  بي�شاء 

)هولوبورتني(.
الذي  لبورتل  التنفيذي  الرئي�س  نو�شباوم  ديفيد  وق��ال 
عمل �شابقا يف �شركة طورت �شورة ثاثية الأبعاد للرئي�س 
توباك  ال���راب  ومغني  ري��غ��ان  رون��ال��د  ال�شابق  الأم��ريك��ي 

�شاكور )نقول اإن مل تكن هناك، ميكنك اأن تبث هناك(.
ال��ع��ائ��ات الع�شكرية  واأ���ش��اف )ن��ح��ن ق����ادرون على رب��ط 
التي مل تر بع�شها البع�س منذ �شهور، اأو الأ�شخا�س عرب 

املحيطات(.
تبداأ اأ�شعار املاكينة من 60 األف دولر، وهي تكلفة يتوقع 
نو�شباوم اأن تنخف�س خال ال�شنوات الثاث اإىل اخلم�س 
حا�شوب  جهاز  لت�شنيع  اأي�شا  ال�شركة  وتخطط  املقبلة. 

حممول اأ�شغر ب�شعر اأقل اأوائل العام املقبل.
من  ال�شطناعي  الذكاء  بتقنية  الأجهزة  جتهيز  وميكن 
لو�س  وم��ق��ره��ا   )StoryFile( ف��اي��ل  ���ش��ت��وري  ���ش��رك��ة 
اأجن��ل��و���س لإن���ت���اج ت�����ش��ج��ي��ات ال��ه��ول��وغ��رام ال��ت��ي ميكن 
اأر�شفتها، واإ�شافة ذلك اإىل اجلهاز احلايل يجعل التكلفة 

ت�شل اإىل 85 األف دولر على الأقل.
وتقوم ال�شركات بالرتويج للمتاحف، مما قد ي�شمح للزوار 
�شورة  طريق  عن  التاريخية  ال�شخ�شيات  على  بالتعرف 

التنفيذي  الرئي�س  �شميث  هيذر  وقالت  الأب��ع��اد،  ثاثية 
اأن ي�شعروا وكاأنهم  النا�س ميكن  اإن  ل�شركة �شتوري فايل 

يجرون حمادثة مع �شورة ثاثية الأبعاد م�شجلة.

ج�شدهم،  لغة  وت��رى  بوجودهم،  ت�شعر  ))اأن��ت(  واأ�شافت 
وترى كل اإ�شاراتهم غري اللفظية.. ت�شعر وكاأنك حتدثت 

بالفعل اإىل هذا ال�شخ�س رغم اأنه مل يكن هناك(.

قاعدة )1-2-3(
 )c’t( تي �شي  التكنولوجيا  �شو�شلر، من جملة  يان  وين�شح 
-وف��ق��ا ل��وك��ال��ة الأن��ب��اء الأمل��ان��ي��ة- ب��ات��ب��اع ق��اع��دة )1-2-3، 
ن�شخ  اإن�شاء ثاث  امل�شتخدم  يتعني على  اأن��ه  تن�س على  التي 
الأ�شلية،  امللفات  ذل��ك  يف  مب��ا  املهمة  امللفات  م��ن  احتياطية 
من  اثنني  على  الحتياطية  الن�شخ  بيانات  تخزين  يتم  واأن 
و�شائط التخزين املختلفة على الأقل، مثل الأقرا�س ال�شلبة 

اخلارجية وخدمات التخزين ال�شحابية.
اثنني من  وج��ود  )عند  قائا  ذل��ك  �شبب  �شو�شلر  ي��ان  وعلل 
اأعطال  حت��دث  ما  كثريا  فاإنه  املتطابقة،  ال�شلبة  الأق��را���س 
ن�شخ  اإح��دى  تخزين  يتم  اأن  الأف�شل  وم��ن  معا(.  القر�شني 

ال��ب��ي��ان��ات خ���ارج امل��ن��زل اأو امل��ك��ت��ب حل��م��اي��ة ال��ب��ي��ان��ات من 
الفقدان التام يف حالة ن�شوب حريق اأو تعر�س املنزل اأو 

املكتب لل�شرقة.

نوعية و�شيط التخزين
�شواء  التخزين،  و�شيط  نوعية  وترتبط 

اأو  ال�شحابية  ال��ت��خ��زي��ن  خ��دم��ات  ك���ان 
الذاكرة  وح��دات  اأو  ال�شلبة  الأق��را���س 

 ،)USB( ب���ي اأ�����س  ي���و  ال��ف��ا���ش��ي��ة 
امل�����ش��ت��خ��دم يف ن�شخه  مب��ا ي��رغ��ب 

احتياطيا.
واأ�شاف اخلبري الأملاين )اإذا 

رغب امل�شتخدم يف حفظ 
ب��ع�����س امل�����ش��ت��ن��دات اأو 
ال�������ش���ور ف���ق���ط، ف����اإن 

خ������دم������ات ال���ت���خ���زي���ن 
وح�����دات  اأو  ال�����ش��ح��اب��ي��ة 
تعترب  الفا�شية  الذاكرة 

اخليار املنا�شب(.
وم������ن ج���ان���ب���ه اأ�����ش����اف 
راير �شولت، من جملة 

الأملانية،  بيلد(  )كمبيوتر 
اأن���ه يف ح��ال��ة وج���ود ع���دد معني 

هذه  تنزيل  ميكن  فاإنه  امللفات،  من 
اأو الهاتف الذكي  امللفات على احلا�شوب 
ال�شحابية،  ال��ذاك��رة  من  لحقا  اجلديد 
ومن الأف�شل العتماد على هذه الذاكرة 
اأي�شا عند الرغبة يف نقل جهات الت�شال 

والعامات املرجعية ملت�شفح الإنرتنت.

مزايا التخزين ال�شحابي
التخزين  خ���دم���ات  م���زاي���ا  ���ش��م��ن  وم����ن 

البيانات  اأمان  ب�شاأن  القلق  ال�شحابية عدم 
يتم  التي  احلالة  عك�س  على  وا�شتقرارها، 

فيها تخزين بيانات الن�شخ الحتياطي على الأقرا�س ال�شلبة، 
والتي قد تتعر�س للفقدان اأو التلف.

امل��وث��وق فيها  ال��ب��ح��ث ع��ن اجل��ه��ات  امل�شتخدم  وي��ت��ع��ني ع��ل��ى 
لتقدمي خدمات التخزين ال�شحابية. ومن الأف�شل العتماد 
على وظيفة الت�شفري من النهاية اإىل النهاية جلميع البيانات، 
لأن  نظرا  ال�شحابية  ال��ذاك��رة  خدمات  على  رفعها  يتم  التي 

مفتاح الت�شفري يكون بيد امل�شتخدم فقط.

برامج اأنظمة الت�شغيل

جلميع  الحتياطي  الن�شخ  عمليات  اإج���راء  يف  الرغبة  وعند 
اخلبري  ين�شح  احل��ا���ش��وب،  على  املخزنة  والبيانات  ال��ربام��ج 
الأملاين راير �شولت بالعتماد على برامج الن�شخ الحتياطي 
برنامج  مثل  امل��اك  اأجهزة  اأو  ويندوز  ت�شغيل  بنظام  اخلا�شة 
تامي ما�شني )Timemachine(، حتى يتم نقل جميع 

بيانات احلا�شوب بالكامل على اجلهاز اجلديد.
الحتياطي  الن�شخ  برنامج  با�شتعمال  �شولت  راي��ر  وين�شح 
بنظام  امل�������زودة  ل��ل��ح��وا���ش��ي��ب   )Duplicati( دب��ل��ك��ات��ي 
الإعدادات  اأن  اإىل  �شو�شلر  يان  واأ�شار  ويندوز،  مايكرو�شوفت 
بيانات  ت�شفري  تت�شمن  ل  م�شبقا  امل�شبوطة  الف��رتا���ش��ي��ة 
خيار  تفعيل  امل�شتخدم  على  يتعني  وهنا  الحتياطي،  الن�شخ 

ت�شفري كلمة املرور.
الن�شخ  العديد من الربامج الأخرى لإجراء عمليات  وهناك 
مايكرو�شوفت  ت�شغيل  ن��ظ��ام  اإن  ح��ت��ى  الح��ت��ي��اط��ي، 
الن�شخ  وظ���ي���ف���ة  ي��ت�����ش��م��ن  ن��ف�����ش��ه  وي�����ن�����دوز 
ين�شح  �شو�شلر  ي��ان  اأن  اإل  الح��ت��ي��اط��ي، 
مل  لأن��ه  الوظيفة  ه��ذه  ا�شتعمال  بعدم 

يجر تطويرها منذ اإ�شدار ويندوز 7.
وب�شكل عام ين�شح يان �شو�شلر امل�شتخدم 
ب�شرورة التحقق من ملفات الن�شخ 
الحتياطي من وقت اإىل اآخر، 
اأن��ه��ا تعمل،  وال��ت��ح��ق��ق م��ن 
ا�شتدعاء  مي���ك���ن  واأن��������ه 
حالة  ويف  ال����ب����ي����ان����ات، 
ت���واف���ر ح���ا����ش���وب اآخ����ر، 
ا�شتعمال  مي��ك��ن  ف���اإن���ه 

لاختبار.
اأنه  �شولت  راي��ر  واأو���ش��ح 
يجب توافر كود الت�شجيل 
نقل  يف  ال���رغ���ب���ة  ع���ن���د 
الربامج املدفوعة، وعادة 
الت�شجيل  ك��ود  ي��ك��ون  م��ا 
املثبت  باحلا�شوب  مرتبطا 
يتعني  ولذلك  الربنامج،  عليه 
ع���ل���ى امل�������ش���ت���خ���دم اإل�����غ�����اء ارت���ب���اط 
يتم  اأن  ق��ب��ل  ب��احل��ا���ش��وب  ال���ربن���ام���ج 
جديد  حا�شوب  على  الربنامج  تثبيت 
كود  بوا�شطة  اأخ���رى  م��رة  والت�شجيل 

الت�شجيل.

ر�شائل الربيد الإلكرتوين
اإجراء  اأن��ه ميكن  �شولت  راي��ر  واأ���ش��اف 
لر�شائل  الح��ت��ي��اط��ي  ال��ن�����ش��خ  ع��م��ل��ي��ات 
عادة  لأن���ه  ب�شهولة،  الإل��ك��رتوين  ال��ربي��د 
الإلكرتوين  الربيد  ر�شائل  اإر���ش��ال  يتم  ما 

 ،)IMAP( م���اب  اآي  ب��روت��وك��ول  ط��ري��ق  ع��ن  وا�شتقبالها 
ال�شركة  الن�شخ الأ�شلية على �شريفر  الذي يتم معه تخزين 
املقدمة للخدمة، وعند اإعداد ح�شاب الربيد الإلكرتوين على 
احلا�شوب اجلديد ف�شتتم مزامنة جميع الر�شائل واملجلدات 

تلقائيا على ال�شريفر و�شيتم الحتفاظ بكل البيانات.
وتعد ح�شابات الربيد الإلكرتوين، التي تعتمد على بروتوكول 

بوب POP3( 3( غري عملية، حيث يتم نقل الر�شائل من 
ن�شخة  منها  ي��ت��واف��ر  ل  وب��ال��ت��ايل  احل��ا���ش��وب،  اإىل  ال�شريفر 
الربيد  اأ�شحاب ح�شابات  يتعني على  ولذلك  ال�شريفر،  على 
�شلب  قر�س  على  الإلكرتونية  الر�شائل  اأر�شفة  الإلكرتوين 
احلا�شوب  اأخ���رى على  م��رة  الر�شائل  ا���ش��ت��رياد  ث��م  خ��ارج��ي، 

اجلديد.

للحفاظ عليها من الفقدان اأو التعر�ض لهجمات الت�شفري وطلب الفدية

تقنيات وقواعد ميكن للم�ضتخدمني اتبعاها لتاأمني ن�ضخ بياناتهم

با�شتخدام �شورة ثالثية الأبعاد باحلجم الطبيعي لل�شخ�ض

جتربة جديدة يف التوا�ضل املرئي

يتعنّي على امل�شتخدم اإجراء عمليات الن�شخ 
الحتياطي للبيانات املهمة ب�شورة منتظمة 
التعر�ض  اأو  الفقدان  من  عليها  للحفاظ 
وهناك  الفدية،  وطلب  الت�شفري  لهجمات 
للم�شتخدمني  ميكن  وقواعد  تقنيات  عدة 

اتبعاها لتاأمني ن�شخ بياناتهم.

هل �شئمت احلوار مع اأحبابك بوا�شطة اجتماعات الفيديو؟.. تقنية جديدة تغري �شكل املحادثات عن بعد
قدمت �شركة اأمريكية خدمة جديدة ت�شمح للم�شتخدمني باحل�شول على جتربة جديدة يف التوا�شل املرئي، وم�شاهدة الطرف 

املقابل وكاأنه واقف اأمامك بف�شل تقنية الهولوغرام.
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اأحمد ال�شقا �شاعر من الطراز الرفيع وانا �شعيد بالتعاون معه

حممد نور: الفنان يجب األ يرتبط بقالب واحد اأو تيمة واحدة
كبريا  جناحا  "واما"  فريق  مع  حققت   •
خ��ال م�����ش��وارك��م... م��ا اجل��دي��د للفريق 

الغنائي ال�شهري؟
جديدة  اأغ���ن���ي���ة  ل���ت���ق���دمي  ن�����ش��ت��ع��د   -
���ش��ن��ح��دد ف��ري��ق ع��م��ل��ه��ا م���ن اأحل���اين 

وتوزيعي،
عليها  ال����ع����م����ل  يف  و�����ش����ن���������ش����رع   
و���ش��ن��ق��دم��ه��ا ل��ل��ج��م��ه��ور يف اأق����رب 
فر�شة، فاجلمهور امل�شري مت�شوق 
ل��ل��ف��ري��ق ال��غ��ن��ائ��ي دائ���م���ا، وخال 
ال�شنوات املا�شية حققنا 
ق��������������اع��������������دة 

جماهريية كبرية وا�شبح للفريق وزنه يف �شوق الغناء امل�شري والعربي، 
وح�شدنا ردود فعل قوية خال الفرتة املا�شية على األبومنا الأخري وكان 
له وهو ما  بعد غياب حيث عملنا على حت�شريات قوية  لنا  ع��ودة قوية 

جلب النتيجية املميزة لنا يف النهاية.
يا  "مالك  اأغنية  يف  ال�شقا  اأحمد  النجم  مع  التعاون  اإعانك  ك��ان   •

ترى" مفاجاأة للجمهور باعتباره اأبرز املمثلني ولي�س �شاعرا غنائيا.
- اعتربها البع�س مفاأجاأة،

 لكن بالن�شبة يل لي�شت مفاجاأة.
 اأحمد ال�شقا �شاعر من الطراز الرفيع وي�شتطيع تقدمي كلمات مميزة، 

ويف هذه الأغنية حتديدا مل يكن الأمر ي�شري على هذا النحو،
 فكان ي�شت�شريين يف كلمات الأغنية فقط،

عكفت  ذل��ك  وبعد  وكتابتها  فيها  بالرتكيز  قمت  ل��ه  �شماعي  ومب��ج��رد   
�شم������اعها  وعند  له�������ا  "دميو"  بعمل  وفاجاأته  وتوزيعها  تلحينها  على 
بت�شجيله�����ا  بالفعل  قم���نا  حتى  بالفعل  نف������ذتها  باأنني  وفوجئ  اأعجبته 

واأطلقناها.
ال�شقا. مع  تعاونك  وكوالي�س  اأغنيتك  حول  الفعل  ردود  عن  • حدثنا 

- ردود الفعل مميزة للغاية فالأغنية حققت جناحا كبريا بعد اإطاقها 
وحققت انت�شارا كبريا على مواقع التوا�شل الجتماعي، وعن تعاوين 
ال�شقا يف كل �شيء  اأثق مبوهبة  فاأنا  ال�شقا فهو خمتلف متاما  مع 

واأكر من فكرة التمثيل فقط، 
ممتعا  معه  العمل  وك��ان  للغاية،  كبرية  فنية  مواهب  لديه  فهو 
ك����انت  التي  الأغني����ة  هذه  معه يف  للعم�����ل  للغ�����اية  �شعيد  واأن��ا 
دافع������ا يل لتق����دمي اأعمال مميزة على غرارها خال الفرتة 

القادمة.
بتكرار  �شرحت  اأن  بعد  معه  القادمة  اأغنيتك  عن  • ماذا 

التعاون؟
- بالفعل، بعد جناح التجربة الأوىل من كلمات ال�شقا 
التجربة  يف  موفقني  كنا  اأن  بعد  ال��ت��ك��رار  على  اتفقنا 

الأوىل،
 فاأخربين النجم الكبري اأح�������مد ال�شقا اأن لديه كلمات 
عليها  ونعم�������ل  "املرادي"  مبداي  با�شم  جديدة  اأغنية 
اأعمل  ال��ذي  اجل��دي��د  األبومي  اأج��ل �شمها يف  م��ن  حاليا 

عليه حاليا، 
التعاون  فلي�س  ال�شقا  مع  التجربة  لتكرار  ي�شع���دين  اأم��ر  وهو 
ال�شداقة  فعاقة  مت���اما  العك�س  على  الع�����اقة  ب��داي��ة  ه�����و  بيننا 
الذي  تيت������و  فيلم  يف  له  اأغنية  تقدمي  منذ  طويل  وق��ت  منذ  جتمع�������نا 
جنح جناح�����ا مبهرا يف بداياتن�����ا ومن وقتها والع�����اقة م�شتمر ومتطورة 

مت�������اما.
وتعود  ال�شنغل  الأغاين  وقدمت  الألبوم  فقدمت  واحد  لونا  تقدم  • مل 

لاألبوم وال�شنغل مع بع�شهما، ما هي روؤيتك؟
واح��دة، فمن  تيمة  اأو  واح��د  بقالب  يرتبط  األ  الفنان يجب  اأن  اأرى   -
يجب  ول  ومم��ي��زة  اأعجبته  اأن��ه��ا  ي��رى  �شنغل  اأغنيات  يقدم  اأن  املمكن 
والنتهاء منها  اختيارها  لها وقت  املنا�شب  فالوقت  األبوما،  تنتظر  اأن 

فبالتايل يطلقها،

 كذلك الألبوم فاأنا من الفنانني املف�شلني لفكرة الألبومات الق�شرية ل 
يجب اأن يكون هناك عدد كبري من الأغنيات فاأنا اعتقد اأن اختيار عدد 
قليل من الأغنيات يجعل الفنان اأكر تركيزا وبالتايل ن�شبة جناح الألبوم 
تكون كبرية متاما فمن املمكن اأن اأقدم البوما من 7 اأو 8 اأغنيات يعجب 

بها اجلمهور كلها،
 ومن املمكن اأن اأنتهي من العدد القليل واأطرحه مبعدل اأغنية كل عدد 

اأيام قليلة واكون جمعت بني طريقة ال�شنغل والألبوم.
فيه؟ املختلف  وما  اجلديد  األبومك  عن  • ماذا 

- اأعمل حاليا على الألبوم واملختلف فيه اأن �شيكون من عدد اأغان قليلة 
اأف�شل  على  اأرك���ز  ف��اأن��ا  الإط���اق،  على  اأغنية   18 اأو   16 اإىل  ت�شل  ل��ن 
مو�شيقي  منتج  اأف�شل  لإخ��راج  احل��دود  اأ�شيق  يف  والختيار  الختيارات 

للجمهور، 
ب�ع�������س  بتلحني  وق��م�����ت  اجل����ديد  الأل������بوم  من  اأغنيات  من  وانته������يت 
الأغني�������ات يف الألب������وم وي�ش�����اركني عدد كبري مثل رامي جمال وحممد 
اإعجاب  ي��ك��ون الأل���ب���وم خم��ت��ل��ف��ا وي���ن���ال  اأن  ي��ح��ي��ى وغ��ريه��م��ا واأمت���ن���ى 

اجلمهور.
فيها؟ راأيك  ما  الغناء  يف  جديدة  األوان  تظهر  والآخر  احلني  • بني 

غنائيا  لونا  املطربني  كل  يقدم  اأن  ال�شحيح  من  لي�س  اأن��ه  نتفق  دعنا   -
ل  ورمب��ا  الكثري  ينا�شب  رمب��ا  غنائيا  قالبا  ذل��ك  نعترب  فوقتها  واح���دا 
واأ�شكال  األ���وان  اإىل  الأغنية  تتحول  اأن  الطبيعي  فمن  البع�س  ينا�شب 
ظهور  وج��دن��ا  ول��ذل��ك  اجلمهور  م��ن  كبريا  ع��ددا  تنا�شب  حتى  خمتلفة 

األوان خمتلفة منها الأغاين ال�شعبية اأو اأغاين املهرجانات.
جديد؟ �شينمائي  عمل  على  تعاقدت  • هل 

- مل اأتعاقد على اأعمال جديدة يف الوقت احلايل واأركز يف اأغنياتي خال 
هذه اليام.

التمثيل؟ يف  تنطلق  مل  • ملاذا 
اأقدمه  اأن  اأح��ب  اأج��د عما  وح��ني  �شيناديني  املميز  ال��دور  تاأكيد  بكل   -

و�شاأفقده لو اعتذرت عنه �شاأدخله بكل تاأكيد.
بالن�شبة للتمثيل ل اأبحث عنه ولكن لو �شاهدت عما يعجبني �شاأدخله 

دون تردد مثل �شراء املاب�س حني اكون مع اأ�شدقائي.
املنزيل؟ بالعزل  املا�شية  الفرتة  تعاملت  • كيف 

- من املوؤكد وجدت هناك مت�شعا من الوقت فاأ�شبح للعائلة مكان كبري 
ال��ت��واج��د ب��اخل��ارج يف  ال��ت��واج��د باملنزل بعد ف���رتات طويلة م��ن  وك��ذل��ك 
العمل  الأ�شتوديو واحلفات وغريها، كما كان هناك مت�شع للرتكيز يف 

والأغنيات وم�شاهدة بع�س الأعمال.
موؤخرا؟ �شاهدتها  التي  الأعمال  يف  اأعجبك  الذي  • وما 

- م�شل�شل "الربن�س" ملحمد رم�شان كان من الأعمال التي راأيتها متكاملة 
على م�شتوى التمثيل ولكن الأجمل يف العمل كان الإخ��راج فكل التحية 

للرائع حممد �شامي.
القادمة؟ الفرتة  خال  املو�شيقى  يف  اجلديد  • ما 

امللحن  م��ع  جديد  �شنغل  اإىل  بالإ�شافة  بالتاأكيد  الأل��ب��وم  على  نعمل   -
اأهم  م��ن  واأع��ت��ربه  بالعمل معه  اأ���ش��ع��د  ال���ذي  ال�شافعي  ع��زي��ز  وال�����ش��اع��ر 
امللحنني يف املنطقة ومن املقرر ت�شويرها على طريقة الفيديو كليب مع 

املخرجة بتول عرفة.

نيقول  ال����ف����ن����ان  ي���ع���ي�������س 
الن�شاط  من  حالة  معو�س 
الفني، حيث ي�شتعد نيقول 
الثالث  اجل�������زء  لإط���������اق 
ق��ع��دة رجالة  ب��رن��ام��ج  م���ن 
ال��ن��ج��م��ني خ��ال��د �شليم  م��ع 
و ق��ي�����س ال�����ش��ي��خ ، وه���و من 
اإخ������راج ه��ي��ث��م ع����زو، وذلك 
قناة  ع��ل��ى  امل��ق��ب��ل  �شبتمرب 

.OSN
ا�شتاأنف  اأخ���رى،  وم��ن جهة 
ت�شوير  م�����وؤخ�����را  ن���ي���ق���ول 
املتبقية يف بطولة  م�شاهده 
حرير"،  "خيط  م�����ش��ل�����ش��ل 
ي�����ش��ارك يف بطولته  وال���ذي 
اإىل جانب مي عز الدين كل 
من نيقول معو�س ، �شو�شن 
هنادي  ���ش��ل��ي��م،  م����ي  ب������در، 
يو�شف  اأحمد خليل،  مهنى، 
عبداملغني  حممود  عثمان، 
�شليمان  حم��م��د  وت���األ���ي���ف 

ابراهيم  واإخ��راج  عبداملالك 
فخر، واإنتاج �شيرجي.

ت�����ش��وي��ر فيلمه  اأن���ه���ى  ك��م��ا 
�شي�شهد  وال���������ذي  م�����اك�����و، 
ال�شينما  يف  ل��ه  بطولة  اأول 
املنتظر  وم������ن  امل�������ش���ري���ة 
العر�س  دور  يف  اإط����اق����ه 

قريبا.
الفني،  ن�����ش��اط��ه  وب���ج���ان���ب 
يلعب نيقول دّوًرا توعوًيا يف 
موؤخًرا  اأ�شبح  حيث  م�شر، 
العاملية  ل��ل��ح��م��ل��ة  ����ش���ف���رًيا 
م�شر،  يف  الإي�����دز  مل��ك��اف��ح��ة 
بجانب ن�شره على ح�شاباته 
التوا�شل  مبواقع  الر�شمية 
الج����ت����م����اع����ي م���ن�������ش���ورات 
العنف  لأ���ش��ك��ال  م�شتنكرة 
موؤكًدا  ال��ع��رب��ي،  ب��ال��وط��ن 
الفح�س  �������ش������رورة  ع����ل����ى 
الطبي الوقائي للك�شف عن 

املر�س يف مراحله الأوىل.

اأع���رب���ت ال��ف��ن��ان��ة م��ن��ة عرفة 
ع���ن ���ش��ع��ادت��ه��ا ب��ال��ت��واج��د يف 
 ) يون�س  اإ���ش��ع��اف   ( م�شل�شل 
امل���ق���رر ع��ر���ش��ه ع��ل��ى اإح����دى 
قريبا،  الإلكرتونية  املن�شات 
اإع���ج���اب  ي���ن���ال  اأن  م��ت��م��ن��ي��ة 

اجلمهور.
وق������ال������ت م����ن����ة ع�����رف�����ة ، يف 
اليوم  �شحفية  ت�����ش��ري��ح��ات 
حمظوظة  اإن���ه���ا  الأرب�����ع�����اء، 
ومتحم�شة  ال��ت��ج��رب��ة  ب��ه��ذه 
من  امل�������ش���ل�������ش���ل  لأن  ل����ه����ا 
وجتربة  امل���م���ي���زة  الأع�����م�����ال 
ج����دي����دة ع��ل��ي��ه��ا واأح�����داث�����ه 
باملفاجاآت،  ومليئة  م�شوقة 
فكرته  امل�شل�شل  اأن  مو�شحة 
جهد  اإىل  وي��ح��ت��اج  ج���دي���دة 
ك��ب��ري ل��ي��خ��رج ب�����ش��ورة تليق 

باجلمهور.
للغاية  �شعيدة  اأنها  واأ�شافت 
مبا حققته وتطمح اأن حتقق 
جناحا جديدا خال الفرتة 
اأنها  اإىل  م�����ش��رية  امل��ق��ب��ل��ة، 

اختيار  الوقت  حت��اول ط��وال 
اأن  وحت�����ب  خم��ت��ل��ف��ة  اأدوار 
توؤدي اأدوارا ذات قيمة وهدف 

يحرتمه اجلمهور.
وراأت اأن املن�شات الإلكرتونية 
الأعمال  لعر�س  بديا  باتت 
الأخ����رية،  ال��ف��رتة  يف  الفنية 
اأن ع��ددا كبريا من  مو�شحة 
اأ�شبح مهتما بهذه  اجلمهور 
ما  ب�شغف  وي��ت��اب��ع  امل��ن�����ش��ات، 
�شّناع  لهم.وي�شابق  تقدمه 
امل�شل�شل الزمن لانتهاء من 
ت�����ش��وي��ر ال��ع��م��ل امل���وؤل���ف من 
عقب  وع��ر���ش��ه  حلقات   10
النتهاء مبا�شرة على من�شة 
اإلكرتونية .ي�شارك يف بطولة 
 " يون�س  " اإ���ش��ع��اف  م�شل�شل 
�شامة  ���ش��ارة   ، اأن���ور  حممد 
ال�����ش��ورب��ج��ي، حممد  ، ه��ن��اء 
حممد  وه�������ش���ام  رزق،  ع���ل���ي 
ف��اروق ها�شم  وتاأليف  �شرف، 
وم�����ش��ط��ف��ى ع���م���ر، واإخ������راج 

معتز التوين.

كما  اجلديد،  األبومه  لتقدمي  نور  حممد  النجم  ي�شتعد 
يقدم اأغنية جديدة من كلمات النجم اأحمد ال�شقا بعد 
املا�شية.  الفرتة  خالل  بينهما  تعاون  اأول  يف  جنحا  اأن 

فماذا قال عن جديده يف هذا احلوار؟

حالة ن�ضاط فني يعي�ضها 
الفنان نيقول معو�س

منة عرفة: اأحداث م�ضل�ضل 
)اإ�ضعاف يون�س( مليئة باملفاجاآت
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انتفاخ البطن بعد الأكل 
وطرق الوقاية

انتفاخ البطن املفرط يعد من الأمور املحرجة، حيث يجعل ال�شخ�س ي�شعر 
بعدم الرت��ي��اح ط��وال ال��وق��ت، ل�شّيما اأث��ن��اء وج���وده م��ع اآخ��ري��ن يف اأماكن 

العمل اأو و�شط الأ�شدقاء.
وميكن ال�شيطرة على انتفاخ البطن من خال اإجراء بع�س التغيريات يف 

النظام الغذائي ومنط احلياة.

اأعرا�ض انتفاخ البطن
اإر�شادات طبية حتدد احلد الطبيعي لنتفاخ البطن، رمبا يكون  ل توجد 
الطبيب  عليه يجب مراجعة  وبناء  نف�شه هو من يحدد حالته،  ال�شخ�س 
املتخ�ش�س، ل �شّيما اإذا ترافق النتفاخ مع خروج الغازات الكريهة على نحو 

متكرر، ومع الأعرا�س الآتية:
- اآلم البطن والنتفاخ امل�شتمر.

- نوبات متكررة من الإ�شهال اأو الإم�شاك.
- فقدان الوزن غري املربر.

- دم يف الرباز.
- ارتفاع درجة حرارة اجل�شم.

- القيء والق�شعريرة.
- اآلم املفا�شل واآلم الع�شات.

 اأ�شباب انتفاخ البطن بعد الأكل
اإىل  اأي�شاً  الهواء  امل��اء، تدخل كميات �شغرية من  اأو  الطعام  ابتاع  - عند 

اجل�شم، فتتجمع يف اجلهاز اله�شمي، وت�شبب انتفاخاً يف البطن.
يف  اجل�شم  فيكون  الطعام،  ه�شم  عند  اأي�شاً  ال��غ��ازات  ترتاكم  اأن  ميكن   -

حاجة اإىل التخل�س من الرتاكم؛ عن طريق اإخراج الغازات اأو التج�شوؤ.
اأك��ر من  ه��واء  ابتاع  ب�شبب  امل��ف��رط؛  البطن  انتفاخ  يحدث  اأن  - ميكن 

املعتاد اأو تناول طعام ي�شعب ه�شمه.
- ميكن اأن يكون انتفاخ البطن مرتبطاً اأي�شاً مب�شكلة �شحية اأ�شا�شية توؤثر 
القولون  متازمة  اأو  املتكرر،  اله�شم  ع�شر  مثل  اله�شمي؛  اجلهاز  على 

الع�شبي.

طرق الوقاية من انتفاخ البطن
للوقاية من انتفاخ البطن، يجب اللتزام بعدة تغيريات يف النظام الغذائي 

ومنط احلياة، مثل:
باأنها ت�شبب انتفاخ البطن؛ مثل احلبوب على  - جتّنب الأطعمة املعروفة 

اأنواعها.
- تناول وجبات �شغرية ومتكررة.

- الأكل وال�شرب ببطء.
- ممار�شة الريا�شة بانتظام.

وهناك اأي�شاً بع�س الأدوية التي ل حتتاج اإىل و�شفة طبية، والتي ت�شاعد يف 
حال انتفاخ البطن، مثل اأقرا�س الفحم.

ال�شم؟ الثعبان يف حا�شة  ي�شتخدمه  الذي  الع�شو  •  ما هو 
ل�شانه

بيكا�شو؟ العاملي  الر�شام  جن�شية  هي  • ما 
اأ�شباين

الأبنو�س؟ هو  • ما 
خ�شب اأ�شود قا�س

ا�شمها؟ فما  الفراعنة.  كتبها  العامل  يف  م�شرحية  • اأقدم 
انت�شار حور�س

ال�شم؟ بهذا  دافن�شي  الفنان  �شمي  ماذا  اإىل  • ن�شبة 
ن�شبة اإىل بلدة دافن�شي الإيطالية

اجلمل. من  اأطول  فرتة  ماء  دون  تبقى  اأن  ميكنها  الزرافة  اأن  تعلم  • هل 
الي�شرى. اليد  بها  تقوم  كتابتك  من   56% ن�شبة  اأن  تعلم  • هل 

البع�س. ببع�شها  مكوناته  كل  ت�شد  م�شمار،   2،500،000 به  اإيفل  • برج 
العامل. يف  مبيعا  الأكر  هي  كرمي  الآي�س  يف  الفانيليا  • نكهة 

1831م. عام  يف  اخرتاعه  مت  الباب  • جر�س 
ثانية.  100 كل  مرة  الأر�س  ي�شرب  الربق  اأن  تعلم  • هل 

اإ�شتخدام  ب�شبب  الي�شرى ميوتون كل عام  2500 �شخ�س ممن ي�شتخدمون يدهم  اأن  • هل تعلم 
منتجات خا�شة بذوي اليد الي�شرى.

اليوم. يف  �شاعة   14 ينام  الغوريا  حيوان  اأن  تعلم  • هل 
�شنوات.  9 هو  ال�شنجاب  عمر  اأن  تعلم  • هل 

الأ�شنان،  العظام وحتى  اأن ته�شم  الثعابني ميكنها  التي وجدت يف معدة  الأحما�س  اأن  تعلم  • هل 
ولكن ل ميكنها ه�شم ال�شعر والفراء.
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العنب.. فوائد مذهلة

للعنب العديد من الفوائد املذهلة التي جتعله يرتبع على عر�س الفواكه، 
ومنها اأنه ي�شاعد على �شبط �شغط الدم، 

واأظهرت  ال�شبكية،  اعتال  العينني ويحميها �شد  العنب �شحة  يعزز  كما 
يحمي  اأن  ميكن  العنب  يف  امل��وج��ود  الري�شفرياترول  اأن  ال��درا���ش��ات  بع�س 
�شد م�شاكل الأع�شاب املرتبطة مبر�س ال�شكري واعتال ال�شبكية، ويعزز 

الروؤية ال�شحية.
وقد وجد الباحثون اأي�شا اأن الري�شفرياترول مفيد لعاج مر�س الزهامير، 
ولتخفيف الهبات ال�شاخنة وتقلب املزاج املرتبط بانقطاع الطمث، وحت�شني 

ال�شيطرة على م�شتويات اجللوكوز يف الدم.
امل�شادة  امل��واد  من  عالية  ن�شبة  على  يحتوي  العنب  اأن  الباحثون  واأ���ش��اف 
العنب  اأن  كما  وزياك�شانثني،  اللوتني  مثل  العني  ل�شحة  املهمة  لاأك�شدة 

الأحمر يحتوي على الري�شفرياترول يف الق�شر.

كان احمد تاجرا طيبا �شاحلا يفعل اخلري �شرا ولوجه اهلل وقد منحه اهلل من عطيته الكثري فكان 
ال��وايل فما  ي�شرتي بكل ذلك جواهر وياقوتا ودررا فاخرة ،حتى جاء يوم كاد له �شديقه كيدا عند 
كان من الوايل ال ار�شل حرا�شه ليقتادوه ايل ال�شجن ظلما وعدوانا.. وقبل ان يدق احلرا�س بابه يف 
ذلك اليوم كان يجل�س يف �شحن حديقته ويف حجره تعب عمره من جموهرات وذهب وياقوت ودرر 
فخاف ان يراه من يدق الباب فالقى بها يف حفرة وراءه غطت بالزهار والورود فلم ينتبه لها احد من 

احلرا�س الذين اقتادوه اإىل الوايل الذي امر مب�شادرة كل ما يف داره والقائه يف ال�شجن.
جرى ماجرى وبقي يف احلب�س مدة طويلة هي �شنوات جاءت فيها ف�شول وذهبت ف�شول ومل يفكر احد 
من ا�شدقائه او ا�شحابه يف الذهاب اإىل البيت او احلديقة ملعاينتها خا�شة بعد ان متت م�شادرة كل ما 

يف البيت وا�شبح خاويا علي عرو�شه فجف الب�شتان ويب�س .
مات الوايل ،ومن جاء بعده اطلق �شراح التاجر بعدما عرف انه حب�س ظلما وذهب اإىل بيته وعاد له 
خادم كان خمل�شا لريعاه فاأخذ التاجر يتذكر جمل�شه يف احلديقة وماالقى فيها من جواهر فت�شاءل 
يا ترى هل هناك من �شئ منها... فذهب اإىل املو�شع ذاته واخذ يقلبه ومعه خادمه وكلما قلب الر�س 
وجد احدى جواهره حتى وجدها كلها ومل ي�شع منها واحدة .. و�شبحان من اأبقاها فقد كانت هي كل 

راأ�س ماله فحمد اهلل وعلم انه قد بقيت له اأعماله ال�شاحلة يف الدنيا.

ال�شعور  ع��دم  تعني  احل��ال��ة  وه��ذه  خمتلفة.  ال�شهية  ف��ق��دان  اأ�شباب 
باجلوع وعدم ال�شتمتاع بتناول الطعام كما العادة. وهذا ال�شطراب 

قد يوؤدي اإىل انخفا�س الوزن على نحو غري طبيعي.
 فما هي اأ�شباب فقدان ال�شهية؟ اجلواب يف ال�شطور الآتية:

اأ�شباب فقدان ال�شهية الأكر �شيوعاً
اأبرز اأ�شباب فقدان ال�شهية تعود اإىل الإ�شابة ببع�س الأمرا�س وتكون 

عابرة يف الغالب، وهي:
_ الإ�شابة بالإنفلونزا اأو نزلة الربد اأو التهابات اجلهاز التنف�شي.

_ التعّر�س للتهابات بكتريية اأو فريو�شية معينة.
_ الإم�شاك.

املعدة  تهيج  مثل  اله�شمي  اجل��ه��از  ت�شيب  التي  امل�شاكل  بع�س   _
وحمو�شة املعدة ووجود جرثومة يف املعدة.

_ الت�شمم الغذائي.

_ احل�شا�شية الغذائية.
_ تقرحات الفم الذي ي�شاحبه الأمل عند تناول الطعام.

_ احلمل.
_ ا�شطراب الهرمونات.

_ التوتر والكتئاب.
_ بع�س الآثار اجلانبية لتناول اأنواع معينة من العقاقري.

اأ�شباب فقدان ال�شهية اخلطرة
وا�شحة  اأ�شباب  دون  من  ال��وزن  وهبوط  ال�شهية  لفقدان  يكون  قد 
ال�����ش��رط��ان��ات، خ�شو�شاً �شرطان  اأن���واع  ب��ن��وع م��ن  ب��الإ���ش��اب��ة  ع��اق��ة 
ال�شكري  مب��ر���س  الإ���ش��اب��ة  ك��ذل��ك  وامل��ع��دة.  والبنكريا�س  ال��ق��ول��ون 
والإي�����دز وم�����ش��اك��ل يف ال��غ��دة ال��درق��ي��ة. ف��ف��ي ح���ال ان��ت��ف��اء الأ�شباب 
الوا�شحة لفقدان ال�شهية يجب ا�شت�شارة الطبيب لإجراء الفحو�س 

الازمة.

اأ�ضباب فقدان ال�ضهية قد تكون خطرية

معبد ومتحف احلقيقة الهندو�شي البوذي اخل�شبي الذي �شممه رجل الأعمال التايالندي ليك فرييافان يف يف باتايا بتايالند.ا ف ب


