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اال�ستيقاظ مبكرا يقي من �سرطان الثدي 
ت�سري درا�سة حديثة اإىل اأن الن�ساء الالئي يف�سلن اال�ستيقاظ مبكرا 

يوميا تقل لديهن احتماالت االإ�سابة ب�سرطان الثدي عن غريهن.
ويقول الباحثون يف الدرا�سة التي ن�سرت يف دورية الطب الربيطانية 
واحل�سول  النوم  مواعيد  انتظام  عدم  بني  ربطت  �سابقة  درا�سات  اإن 
على ق��در اأك���رب م��ن ال���الزم م��ن ال��راح��ة وزي����ادة اح��ت��م��االت االإ�سابة 
كيفية  على  قبل  م��ن  كثرية  درا���س��ات  تركز  مل  لكن  ال��ث��دي  ب�سرطان 

تاأثري توقيت اال�ستيقاظ على تلك االحتماالت.
والإجراء الدرا�سة احلالية حلل الباحثون املتغريات اجلينية املرتبطة 
كانت  واإن  ب��االأرق  واالإ�سابة  مدته  وه��ي  بالنوم  تتعلق  �سمات  بثالث 
اال�ستيقاظ  يف�سلون  ال��ذي��ن  االأ���س��خ��ا���ص  م��ن  ال��درا���س��ة  يف  امل�ساركة 
األف   400 م��ن  اأك��ر  بيانات  الباحثون  وفح�ص  م��ت��اأخ��را.  اأو  مبكرا 
امراأة �ساركن يف درا�ستني يف بريطانيا اإحداهما ا�ستخل�ست البيانات 

احليوية واالأخرى ركزت على �سرطان الثدي.
 100 كل  بني  من  اأن  اإىل  احليوية  البيانات  درا���س��ة  فح�ص  وخل�ص 
االإ�سابة  ح���االت  م��ن  ح��ال��ة  قلت  مبكرا  اال�ستيقاظ  يف�سلن  ام����راأة 
ب�سرطان الثدي مقارنة بغريهن لكن مل تظهر الدرا�سة وجود عالقة 

وا�سحة بني �سرطان الثدي ومدة النوم يوميا وال االأرق.
الثدي فقد قلت  ب�سرطان  االإ�سابة  رك��زت على  التي  الدرا�سة  اأم��ا يف 
يف  ظهرت  كما  باملر�ص.  مبكرا  امل�ستيقظات  اإ�سابة  احتماالت  اأي�سا 
تلك الدرا�سة عالقة بني زيادة عدد �ساعات النوم عن املعدل املو�سى 
اأو ثماين �ساعات ليال، وزي��ادة احتماالت االإ�سابة  به، وهو نحو �سبع 
ريبيكا  وقالت  اإ�سافية.  �ساعة  لكل  باملئة   19 بلغت  بن�سبة  باملر�ص 
ريت�سموند كبرية الباحثني يف الدرا�سة وهي باحثة يف جامعة بري�ستول 
على  ال�سوء  �سلطت  �سابقة  درا�سات  مع  تت�سق  “النتائج  بريطانيا  يف 

عالقة العمل يف نوبات ليلية باالإ�سابة ب�سرطان الثدي«.

»مكّمالت ال�سبانخ« من�سطات ريا�سية
جرعة  على  حتتوي  ال�سبانخ  مكّمالت  اإن  اأملانية  درا�سة  نتائج  قالت 
مكّثفة من عنا�سر تقّوي الع�سالت وحت�سن اللياقة البدنية لالعبي 
الريا�سات، ودعت الدرا�سة اإىل �سم هذه املكّمالت اإىل قائمة املن�سطات 
الكال�سيوم  ع��ل��ى  ال�����س��ب��ان��خ  وي��ح��ت��وي  ال��ري��ا���س��ي��ني.  ع��ل��ى  امل��م��ن��وع��ة 
ارتفاع  من  للوقاية  مكّمالته  بتناول  وُين�سح  واحلديد،  واملغني�سيوم 

�سغط الدم والربو وال�سرطان.
اأوف توك�سيكولوجي”، واأجريت  “اأركايف  وُن�سرت الدرا�سة يف دورية 
يف ج��ام��ع��ة ف���ري االأمل��ان��ي��ة، وح���اول���ت ال��درا���س��ة تتبع م��ا ك���ان و�سف 
االأوليمبية  االألعاب  دورة  يف  الرو�ص  الريا�سيني  تفوق  �سر  باعتباره 

عام 1980.
التجارب  واأظ��ه��رت  ���س��اب��اً،  46 ريا�سياً  ال��درا���س��ة  و���س��ارك يف جت��ارب 
كثافة  زي��ادة  اإىل  ي��وؤدي  اأ�سابيع   10 ملدة  ال�سبانخ  مكّمالت  تناول  اأن 

الع�سالت، وحت�سن االأداء البدين.
ويرجع ذلك اإىل مادة “اإكدي�ستريون” التي توجد يف ال�سبانخ وتوفر 
عدِّ هذه  اإىل  الدرا�سة  تو�سيات  ودعت  املكّمالت جرعة مكّثفة منها. 

املادة من املن�سطات املمنوع على الريا�سيني تناولها.

»ا�سفرار العني«.. م�ؤ�سر ب�سيط على اأمرا�ض خطرية
وحتوله  العني”  “بيا�ص  ل��ون  تغري  االأ�سخا�ص  بع�ص  يالحظ  ق��د 
االأطباء  اأن  اإال  اأهمية،  ذلك  يعطوا  اأن  دون  لل�سفرة،  مائل  لون  اإىل 
اإ���س��ارة على مر�ص خطري، الب��د من  اأن ذل��ك قد يكون  يحذرون من 

التحقق منه.
وقالت خدمة ال�سحة الوطنية باململكة املتحدة، اإن هذا اال�سفرار يف 
بيا�ص العني، قد يعني اإ�سابة ال�سخ�ص مبر�ص يف الكبد، داعية من 
ي�سعرون باأي حتول يف لون بيا�ص العني، اإىل مراجعة الطبيب فورا.

ومن االأمرا�ص االأخرى التي قد تكون �سببا يف ا�سفرار العني، وجود 
واأمرا�ص  ال��ك��ب��د،  وال��ت��ه��اب  البنكريا�ص،  وال��ت��ه��اب  امل����رارة،  يف  ح�سى 

اخلاليا املنجلية.
ال�سلبة )بيا�ص  امللتحمة فوق  واأغ�سية  ا�سفرار اجللد  والريقان هو 
ارتفاع  نتيجة  وال��ت��ي حت��دث  االأخ����رى،  املخاطية  واالأغ�����س��ي��ة  ال��ع��ني( 

البيلريوبني يف الدم.
وتظهر  ال���والدة،  االأط��ف��ال حديثي  ب��ني  �سائع  ال��ريق��ان  اأن  اإىل  ي�سار 

عالماتها خالل 72 �ساعة من وقت الوالدة.
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جراحات التجميل جتعل الرجل اأكرث جاذبية 
الذين  اأن الرجال  اأظهرت درا�سة قام بها جمموعة من جراحي التجميل 

خ�سعوا جلراحة جتميلية يف الوجه يعّدون اأكر جاذبية وجدارة بالثقة. 
ووجد الباحثون اأن بع�ص االإج��راءات التجميلية التي يخ�سع لها الرجال 
زيادة  اإىل  االإح�سائيات  وت�سري  النبيلة،  ال�سفات  ت�سورات  تعزيز  ميكنها 
الراغبني مبثل هذه اجلراحات، مع تزايد ال�سغوطات من مواقع التوا�سل 

االجتماعي ليبدوا مبظهر اأجمل.
بال�ستيك  في�سيال  “جاما  �سحيفة  يف  ن�سرت  التي  الدرا�سة  يف  واجلديد 
ال�سمات  بع�ص  ت��ع��زي��ز  م��ن  ت��زي��د  االإج������راءات،  ه���ذه  م��ث��ل  �سريجري” اأن 

ال�سخ�سية، مثل اجلاذبية واملوثوقية واملهارات االجتماعية.
وقال كبري الباحثني الربوفي�سور مايكل رايلي، وهو جراح جتميل بجامعة 
جورج تاون بوا�سنطن “اإن امليل اإىل احلكم على مظهر الوجه من املحتمل 
اأن يكون له جذور يف التطور، حيث ت�سري الدرا�سات اإىل اأن تقييم ال�سخ�ص 

على اأ�سا�ص املظهر يرتبط بالبقاء على قيد احلياة«.
الذين  اأول��ئ��ك  نتجنب  اأن  تخربنا  احل��ي��وان��ي��ة  “غريزتنا  راي��ل��ي  واأ���س��اف 
ال�سخ�سية  �سمات  اأن  ال�سابقة،  االأب��ح��اث  من  ونعلم  النية،  �سوء  يظهرون 

م�ستمدة من تعبريات وجه الفرد املحايدة«.
وخالل الدرا�سة، مت التقاط �سور قبل وبعد ل� 24 رجاًل خ�سعوا لعمليات 
ت�سمل رفع اجلفن العلوي، وتق�سري اجلفون ال�سفلية، و�سد الوجه، و�سد 

احلاجب، و�سد الرقبة، وت�سغري االأنف وزراعة الذقن.
ووجدت الدرا�سة اأن جراحة االأنف ح�سنت اجلاذبية الكلية للرجل، يف حني 
االإجراء  ه��و  ال��ذق��ن  تكبري  وك��ان  ال��ذك��ورة،  م��ن مظهر  زاد  الرقبة  �سد  اأن 
ال�سخ�سية،  اأو  الذكورة  اأو  اجلاذبية  على  تاأثري  له  يكن  ال��ذي مل  الوحيد 

بح�سب �سحيفة ديلي ميل الربيطانية.

ما عالقة االأن�س�لني االأنفي باالإدراك؟
للدماغ  االإدارك���ي���ة  ال��وظ��ائ��ف  ب��ات حت�سني 
مم��ك��ن��اً ل��ل��م��راه��ق��ني، ال���ذي���ن ي��ع��ان��ون من 
ال�سمنة املفرطة، وذلك عرب رذاذ االإن�سولني 
درا�سة  لها  تو�سلت  النتائج  تلك  االأن��ف��ي. 
اأمريكية حديثة لكلية الطب بجامعة ييل 
 Yale School of Medicine يف كونيتيكت
in Connecticut . اعتمدت الدرا�سة على 
على  االأن�سولني  ق��درة  اأثبتت  �سابقة  نتائج 
على  وال��ت��اأث��ري  امل��خ  اإىل  مبا�سرة  االن��ت��ق��ال 
م��ن��اط��ق ال�����س��ه��ي��ة وال����ذاك����رة. وم���ن خالل 
تعري�ص جمموعة من املراهقني ال�ستن�ساق 
االأن�سولني، اأظهرت النتائج االأولية حت�سن 
اأداء مهمة الذاكرة لديهم. وك�سفت الدرا�سة 
خا�سة  لالأن�سولني،  اآخ��ر  تاأثري  عن  اأي�سا 
ال�سكري  ب��داء  امل�سابني  االأ�سخا�ص  ل��دى 
من النوع الثاين، حيث حذر الباحثون من 
اأن الدماغ رمبا ي�سبح مقاوماً لالأن�سولني، 
وكذلك قد تنخف�ص الذاكرة، ما قد يوؤدي 
اأن  اإىل زي��ادة خطر االإ�سابة باخلرف. كما 
اأكدت  بحوثها  اأح��د  يف  ال��زه��امي��ر،  جمعية 
وااللتهابات  التالفة  الدموية  االأوع��ي��ة  اأن 
ميكن اأن ت�سهم يف اأمرا�ص الدماغ املرتبطة 
اأي�����س��ا لالإجابة  ب��ال��ع��م��ر، م��ا ي��ف��ت��ح ال��ب��اب 
اأخرى ترتبط مب�ستويات  على ت�سخي�سات 
التاأثري  على  وقدرتها  اجل�سم  يف  ال��ده��ون 

على الوظائف االإدراكية.

االإجهاد امل�ستمر.. رمبا ي�سري و�سعك 
اإىل حالة اأكرث حّدة مما تظن �ص 23

التحدث مع الر�سيع 
يحّفز من� و�سالت الدماغ

ع��ن��دم��ا ي��ول��د ال��ط��ف��ل حت��ت��وي دم��اغ��ه ع��ل��ى ح���وايل 10 ب��ل��ي��ون خلية 
ع�سبية، وت�ستطيع كل خلية ت�سكيل حوايل 2500 و�سلة ع�سبية مع 
خاليا اأخرى، ومع بلوغه �سنتني اأو 3 �سنوات ت�ستطيع كل خلية ت�سكيل 
حوايل 15 األف و�سلة ع�سبية. ومع الوقت تنّمي اخلاليا الو�سالت 
الطفل حتفيز عملية  ا�ستخداماً. وميكن لالأبوين منذ والدة  االأك��ر 

منو الدماغ والو�سالت الع�سبية عن طريق اإجراءات ب�سيطة، اأهمها:
اللم�ص. يعتمد حتفيز دماغ الطفل على حتفيز احلوا�ص، والبداية من 
�سرير  فوق  م��داّلة من  األعاب  بتوفري  اب��داأ  وال�سم.  النظر  ثم  اللم�ص، 
ليديه  واالأب  االأم  للم�سات  اأن  كما  ب��ه��ا،  االإم�����س��اك  ليحاول  الر�سيع 
جانب  اإىل  ال��ل��م�����ص،  حتفيز  يف  ه���ام  دور  للب�سرة  ال��ب�����س��رة  وم��الم�����س��ة 
روؤية  امل��راآة، فهو يحب  اإىل  انتقل  اأ�سهر   3 الطفل  بلوغ  التدليك. مع 
ويظنه  البداية  يف  مييزه  ال  قد  ال��ذي  وجهه  ومنها  القريبة  ال��وج��وه 
وجه طفل اآخر. املخاطبة. اأف�سل ما ميكن اأن تقوم به لطفلك هو اأن 
تكّلمه، فتخربه اأن وقت الطعام قد حان، واأن هذه هي زجاجة الر�ساعة 
“البربونة”، واأن �سيقوم بتغيري احلفا�ص االآن، كما ميكنك اأن تخربه 
مبا يحدث حوله، لقد زارنا �سيوف، اأو نحن نقوم بتنظيف البيت، اأو 
بتغيري الفرا�ص. حتدث مع طفلك ليميز االأ�سوات والنغمات وامل�ساعر، 

ومن ثم يتعّلم الكلمات.

�سبكة  �سحيفة  ن�سرتها  التي  ال��درا���س��ة،  بيانات  وبح�سب 
ال�سبت  يوم  ال�سادرة  االإعالمية،  “دويت�سالند” االأملانية 
اليومية  احلياة  تنطوي   ،2019 ح��زي��ران  يونيو-   22
ثلث  لنحو  بالن�سبة  �سعبة  ج�سدية  اأعمال  على  العمل  يف 
املتقدمة.  ال��رق��م��ن��ة  ع�سر  يف  ح��ت��ى  ال��ب��الد  يف  ال��ع��ام��ل��ني 

و�سملت الدرا�سة 8011 عامال يف اأنحاء اأملانيا.

خماطر �لعمل �ملكتبي �أكرب مما يتوقع
املكتب  يف  طويلة  لفرتة  اجللو�ص  يعد  ال�سياق،  نف�ص  ويف 
العمل،  املنا�سبة يف  االأو�ساع اجل�سدية غري  اأكر  من بني 
الطويل.  امل��دى  يت�سبب يف م�ساكل �سحية كثرية على  ما 
وي�سري موقع �سحيفة “زود دويت�سه ت�سايتونغ” اأن عواقب 
ال�سحة،  على  فقط  تنح�سر  ال  العمل  يف  كثرياً  اجللو�ص 
بل متتد اأي�ساً اإىل نظام الرعاية ال�سحية وال�سركات، التي 

تخ�سر الكثري من االأموال نتيجة لذلك.
العمل،  اأن اجللو�ص طوياًل يف  االأمل��اين  املوقع  نف�ص  واأك��د 
درا�سة  ذك���رت  ف��ق��د  النف�سية،  ال�سحة  ع��ل��ى  اأي�����س��اً  ي��وؤث��ر 
اإ�سبانية �سابقة اأن االأ�سخا�ص الذين يق�سون اأكر من 42 
اإ�سابتهم مبر�ص  يرتفع خطر  االأ�سبوع جلو�ساً،  �ساعة يف 
نف�سي بن�سبة 31 يف املائة، وذلك الأن قلة احلركة جتعلهم 

متعبني.

حلول ب�سيطة وممتعة
اأن���ه ميكن  اأمل��ان��ي��ة متخ�س�سة  م��واق��ع  ذك���رت  امل��ق��اب��ل،  يف 
التعامل بفعالية مع خماطر اجللو�ص ل�ساعات يف العمل، 

باالعتماد على بع�ص اخلطوات الب�سيطة.
اأورد موقع »manpower« فاإن النهو�ص  وبح�سب ما 
من كر�سي املكتب وامل�سي ملدة خم�ص دقائق بعد كل �ساعة 
جلو�ص على املكتب ي�ساعد املرء على  احل�سول على طاقة 

اأكر ت�ساعده على اأداء مهامه يف العمل كما ي�سعر املواظب 
على هذا التمرين بتعب اأقل اأثناء العمل.

كما اأن اختيار كر�سي منا�سب للظهر يعطي كذلك اأريحية 
كر�سي  ي��ك��ون  اأن  يجب  اإذ  اجل�سم،  اأع�����س��اء  لباقي  ك��ب��رية 
ب�سرر  يت�سبب  ال  بحيث  جيد  ارتفاع  �سمن  العمل  مكتب 
للعمود الفقري، الذي قد ُيعاين يف حال اجللو�ص بكيفية 

خطاأ.
كذلك من املهم  القيام ببع�ص االأن�سطة الريا�سية يف وقت 
�سحن  على  اجل�سم  ذل��ك  ي�ساعد  حيث  ال��غ��ذاء،  ا�سرتاحة 
البطارية اخلا�سة به، فممار�سة بع�ص متارين “اليوغا” 
اأن��ه ي�سفى على  لل�سحة كما  اأم��را مفيدا ج��داً  مثال يعد 

احلياة املكتبية الرتيبة بع�سا من املتعة.

ن�سائح مفيدة للتخل�ص من �لت�سنج �لع�سلي
العمل اأمام الكمبيوتر يجربنا على اتخاذ و�سعية مت�سنجة 
ل�ساعات طويلة، فاالأيدي على لوحة املفاتيح واالأعني تركز 

على ال�سا�سة.

كيف يحدث �لت�سنج؟
الكتف  ع�سالت  تبقى  الكومبيوتر  اأم��ام  اجللو�ص  واأث��ن��اء 
الدم  تدفق  يتباطوؤ  فيما  الوقت،  والرقبة م�سدودة طوال 
اإليها، وبالتايل تقل ن�سبة االأك�سجني التي ت�سلها، ما يوؤدي 
تتداخل  كما  ببع�سها،  والت�ساقها  الع�سالت  ت�سلب  اإىل 

مكوناتها ب�سكل ال ت�ستطيع اخلال�ص منه.

خماطر �لت�سنج
يجب الت�سرف ب�سرعة عند حدوث اأول الت�سلبات، واإال قد 
االأطباء مبمار�سة  ين�سح  وهنا  ق��وي،  ب�سداع  امل��رء  ي�ساب 
بع�ص التمارين الريا�سية التي ت�ساعد على التخل�ص من 

هذه الت�سلبات ب�سرعة.

مترين مّد �لع�سالت �ملت�سنجة
اق��ب�����ص ب��ي��دك ب��ك��ل ق���وة داخ����ل ال��ع�����س��ل��ة ومي��ك��ن تطبيق 
تلك  على  ال�سغط  ميكن  اإذ  الرقبة،  ع�سالت  على  ذل��ك 
الع�سالت باالإبهام وال�سبابة من االأعلى اإىل االأ�سفل، كما 
ميكن للمرء اإمالة الراأ�ص اإىل اجلانب، اأي مالم�سة االأذن 
الي�سرى للكتف االأي�سر، ويف الوقت  نف�سه مّد اليد اليمنى 
الكتف  حمور  طول  على  �سّد  يح�سل  بحيث  االأ�سفل،  اإىل 
ملدة  بارتخاء  التنف�ص  على  املحافظة  يجب  كما  والرقبة. 
الطبيعي  الو�سع  اإىل  العودة  ثم  ومن  ثانية،  اأو30   20

ببطء.

طريقة فك �لت�سنجنات يف �ملنزل
بحمام  عليه  امل��ن��زل،  اإىل  العمل  م��ن  الت�سلب  يحمل  م��ن 

كامل اأو االغت�سال باملاء احلار.

و�سائل �أخرى للعالج ذ�تيا
اإحدى الو�سائل املنزلية اجليدة هي اللفة ال�ساخنة، ويتم 
�سنعها بطي من�سفة على طولها ومن ثم لّفها و�سب املاء 
ال�ساخن عليها بحذر، فتندفع احلرارة الرطبة اإىل اخلارج 
له  ال��ذات��ي  ال��ع��الج  لكن  الع�سالت.  ت�سلب  م��ن  وتخفف 

حدوده.

متى ت�سبح زيارة �لطبيب �سرورية؟
عندما يكون املرء مقيداً يف حركته وي�سبح الرتنح وا�سحاً، 
اإ�سافة اإىل تنميل يف الذراعني واليدين، عندها البد من 
فما  الع�سالت  ت�سلب  اأنف�سنا من  ولنقي  الطبيب.  زي��ارة 

علينا اإال االلتزام مبمار�سة الريا�سة واحلركة.

هل تختلف اأعرا�ض 
ال�سكري لدى املراأة؟

اإذا اأ�سيبت املراأة ب�سكري احلمل، 
اأك��رب من  اأو اأجن��ب��ت طفاًل وزن��ه 
ل��دي��ه��ا خماطر  ت��رت��ف��ع  ك��غ��م   4
النوع2.  من  بال�سكري  االإ�سابة 
ال�سكري  ي�����س��ي��ب  اأن  ومي����ك����ن 
االإن�سان يف اأي مرحلة من عمره، 
45. وتت�سابه  ال�  لكنه �سائع بعد 
الن�ساء  ب���ني  االأع����را�����ص  م��ع��ظ��م 
بع�ص  ه���ن���اك  ل���ك���ن  وال������رج������ال، 
حتتاجني  ما  اإليك  االختالفات. 

معرفته عن االأمر:
 تزداد خماطر االإ�سابة بال�سكري 

نتيجة:
* زيادة الوزن وال�سمنة.
* ارتفاع يف �سغط الدم.

* زي����ادة ال��ده��ون ال��ث��الث��ي��ة، مع 
الكول�سرتول  م�ستوى  انخفا�ص 

اجليد.
وكرة  البدين  الن�ساط  نق�ص   *

اجللو�ص طوال اليوم.
ال�سكريات  اأك����ل  يف  االإف������راط   *

والن�سويات.
امل����راأة وال�����س��ك��ري. ال ت��ع��رف ثلث 
اأنهن  بال�سكري  امل�سابات  الن�ساء 
م�سابات. وتن�ساأ العوامل اخلا�سة 
اأثناء  املراأة  باالإ�سابة من تعر�ص 
احلمل ل�سكري احلمل، اأو اإجناب 

طفل وزنه اأكرب من 4 كجم.
ال�سكري.  عالمات حتذيرية من 
احلكة والتهابات املهبل وامل�سالك 
البولية من االأعرا�ص التحذيرية 
للمراأة من ال�سكري، اإىل جانب: 
الفم،  وج���ف���اف  ال��ع��ط�����ص  زي������ادة 
بالتعب  وال�سعور  التبول،  وك��رة 
ال�������س���دي���د غ����ري امل�������ربر، وزي������ادة 
اجلوع، وفقدان الوزن دون �سبب 
وكرة  الروؤية،  و�سبابية  وا�سح، 
اجلروح  �سفاء  وبطء  االلتهابات، 

والكدمات.
اأن جتري فحو�سات  امل��راأة  وعلى 
العالمات  وت����راق����ب  ال�������س���ك���ري 
امل�سار اإليها مع االقرتاب من �سن 
الياأ�ص، الأن التغريات الهرمونية 
خاليا  ا����س���ت���ج���اب���ة  ع���ل���ى  ت����وؤث����ر 
اجل�سم لالأن�سولني الذي ي�سبط 

م�ستوى ال�سكر بالدم.

للعمل املكتبي خماطر كبرية واحلل�ل قد تك�ن ممتعة!

تبني  �إذ  حديثة.  در��سة  �إليه  تو�سلت  ما  هذ�  جمة،  خماطر  �ملكتبية  لالأعمال 
�أثناء  �أو�ساعًا ج�سدية غري �سحية  �أكرث من ن�سف �لعاملني �لأملان يتخذون  �أن 
�لعمل، ما يرتتب عليه خماطر �سحية. �إليك بع�ص �حللول �ل�سهلة و�ملمتعة من 

�أجل �سحة �أف�سل.
�أو�ساعا  يتخذون  تقريبا،  �لأمل��ان  �لعاملني  ن�سف   �أن  حديثة  در��سة  ك�سفت 

�أجر�ها  �لتي  �لدر��سة،  و�أظهرت  �لعمل.  �أثناء  �سحية  غري  ج�سدية 
�لحتاد �لأملاين للنقابات �لعمالية، حتت عنو�ن “موؤ�سر �لحتاد 

يف  �لعاملني  من   %  52 �أن   ،”2018 �جليد  للعمل 
�أغلب  يف  �أو   )%  30( للغاية  مطول  يعملون  �أملانيا 

�لأحيان )22 %(، وهم يف �أو�ساع ج�سمانية غري 
منا�سبة، من بينها �جللو�ص �أو 

طويلة  ل��ف��رت�ت  �ل��وق��وف 
�لتكاء  �إىل  �ل�سطر�ر  �أو 
�لتو�جد  �أو  �لركبتني  على 

يف �أماكن �سيقة.
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�ش�ؤون حملية

خالل حما�سرة توعوية نظمتها يف جمل�ص �سامل بن كبينة �لر��سدي

وزارة الدولة ل�س�ؤون املجل�ض ال�طني االحتادي ت�سلط ال�س�ء على املراحل العملية لالنتخاب واإجراءات امل�ساركة فيها 

النخيل م�روث ح�ساري... �سمن دورة للطلبة اأطلقها مركز زايد للدرا�سات والبح�ث بالعني  

تكرمي طلبة من جامعة اأب�ظبي تط�ع�ا لدعم اأ�سحاب الهمم 

•• اأبوظبي - الفجر

ا�ست�ساف جمل�ص �سامل بن كبينة الرا�سدي يف اأبوظبي 
حما�سرة بعنوان “انتخابات املجل�ص الوطني االحتادي 
2019”، والتي نظمتها وزارة الدولة ل�سوؤون املجل�ص 
الوطني االحتادي بالتعاون مع مكتب �سوؤون املجال�ص 
يف ديوان ويل عهد اأبو ظبي �سمن جهودها الرامية اإىل 
تعزيز الوعي ال�سيا�سي، وحتفيز املجتمع على امل�ساركة 

يف انتخابات املجل�ص املقبلة. 
وتناولت املحا�سرة التي قدمها �سعادة العميد االأ�ستاذ 
ن��ائ��ب مدير  ال�سام�سي،  ث���اين  ب��ط��ي  ال��دك��ت��ور حم��م��د 
جمموعة  مب�ساركة  ب��ال��وك��ال��ة  دب��ي  �سرطة  اأك��ادمي��ي��ة 
االنتخابات  يف  امل�ساركة  اأهمية  امل��واط��ن��ني  م��ن  كبرية 
املقبلة تاأكيداً على عمق الوالء واالنتماء، ودعماً مل�سار 
القيادة  روؤي���ة  حتقيق  اإىل  و���س��واًل  ال�سيا�سية  التنمية 
يف  االحت��ادي  الوطني  املجل�ص  دور  تفعيل  الر�سيدة يف 

خدمة الوطن وحتقيق م�سلحة املواطن.
دولة  ق��ط��ع��ت  ال�سام�سي:”  ال���دك���ت���ور  ���س��ع��ادة  وق�����ال 
ال�سيا�سي  التمكني  برنامج  تنفيذ  اإط���ار  يف  االإم����ارات 
اآل  الذي اأطلقه �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
مهمة  خ��ط��وات  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان، 
به  يحتذى  برملاين  من��وذج  بناء  على  العمل  يف  للغاية 
على م�ستوى العامل، حيث اأظهرت الدورات االنتخابية 
الثالث ال�سابقة وعياً جمتمعياً كبرياً ب�سرورة امل�ساركة 
املجل�ص  لتمكني  االنتخابية  العملية  دع��م  يف  الفاعلة 
الق�سايا  دوره يف مناق�سة  وتفعيل  الوطني االحت��ادي، 

ج�سدت  ك��م��ا  باهتمامهم،  حت��ظ��ى  ال��ت��ي  وامل��و���س��وع��ات 
دع��م م�سرية  على  ال��وط��ن  اأب��ن��اء  ل��دى  وا�سحاً  حر�ساً 

التنمية والتطور واالزدهار يف �ستى املجاالت. 
على  واحل���ف���اظ  ال��ب��ن��اء  م�����س��رية  واأ�ساف:” م��وا���س��ل��ة 
املنجزات التي حتققت على مدار ال�سنوات املا�سية هو 
دعم  يف  الوا�سعة  امل�ساركة  تتطلب  م�سرتكة  م�سوؤولية 
القيادة  روؤي��ة  حتقيق  اإىل  و�سواًل  االنتخابية  العملية 
باإيجاد جمل�ساً اأكر الت�ساقاً بق�سايا الوطن واملواطن 
اإىل  الرامية  االإم���ارات  دول��ة  حكومة  لتوجهات  داع��م��اً 
مزدهر  م�ستقبل  و�سناعة  امل�ستدامة  التنمية  حتقيق 

لالأجيال القادمة.     
ومت خ����الل امل��ح��ا���س��رة ا���س��ت��ع��را���ص اب����رز االإجن������ازات 
الوطني  امل��ج��ل�����ص  ان��ت��خ��اب��ات  دورات  يف  حت��ق��ق��ت  ال��ت��ي 
اللجنة  التي قدمتها  والت�سهيالت  ال�سابقة،  االحتادي 
الوطنية لالنتخابات بهدف م�ساركة من املواطنني يف 
اأنظمة  ا�ستحداث  فيها  مبا  االنتخابية،  اال�ستحقاقات 
االنتخابية  ال��ه��ي��ئ��ات  الأع�����س��اء  ت��ت��ي��ح  ح��دي��ث��ة،  تقنية 
اآلية  اإم������ارة، ف�����س��اًل ع���ن اع��ت��م��اد  اأي  ال��ت�����س��وي��ت م���ن 

الت�سويت املبكر.
اال���س��ت��ف�����س��ارات م��ن قبل  ال���رد على  امل��ح��ا���س��رة  وتخلل 

احل�سور التي ركزت على جوانب العملية االنتخابية، 
جانب  اإىل  وناخبني،  كمر�سحني  امل�ساركة  ومتطلبات 
ال�سابقة،  التي حققتها الدورات االنتخابية  االإجنازات 
العديد  مناق�سة  يف  االحت���ادي  الوطني  املجل�ص  ودور 
من  التي  االأخ���رى  واملو�سوعات  والق�سايا  ال��ق��رارات، 
�ساأنها امل�ساهمة يف حتقيق طموحاتهم وتلبية تطلعاتهم 

واحتياجاتهم. 
يف  اأ�سهمت  التي  املحا�سرة  هذه  على  املواطنني  وثمن 
بربنامج  معرفتهم  واإث����راء  ال�سيا�سي،  وعيهم  تعزيز 
الدولة  رئ��ي�����ص  ال�����س��م��و  ل�����س��اح��ب  ال�سيا�سي  ال��ت��م��ك��ني 
الوطني  املجل�ص  دور  اإىل  وباالإ�سافة  اهلل”  “حفظه 
االحتادي يف خدمة الوطن وحتقيق م�سلحة املواطن.

ال���وزارة  �سعي  امل��ح��ا���س��رات �سمن  ه��ذه  تنظيم  وي��اأت��ي 
الإطالق املبادرات املبتكرة التي ت�سهم يف تعزيز الوعي 
���س��رائ��ح املجتمع،  ال�����س��ي��ا���س��ي وال��ت��وا���س��ل م���ع ج��م��ي��ع 
ال����وزارة  روؤي����ة  حتقيق  يف  م�ساهمتها  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
واأه���داف���ه���ا اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة م��ن خ���الل ب��ن��اء �سراكات 

وطنية طويلة املدى.
االأحياء  تنظم يف جمال�ص  التي  املحا�سرات  اأن  ويذكر 
يف اأب���و ظ��ب��ي ت��ه��دف اإىل ت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة امل�����س��ارك��ة من 
تركز  فيما  واملتخ�س�سني  اخل���رباء  م��ن  نخبة  خ��الل 
اآليات مبتكرة يف تعزيز الوعي والتوا�سل  على تقدمي 
اإ�سهامها يف حتقيق  املجتمع بجانب  �سرائح  مع جميع 
االحتادي  الوطني  املجل�ص  ل�سوؤون  الدولة  وزارة  روؤية 
واأه���داف���ه���ا اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة م��ن خ���الل ب��ن��اء �سراكات 

وطنية طويلة املدى.

•• العني - الفجر

انطلقت �سباح اأم�ص فعاليات الدورة التدريبية الرابعة 
والبحوث  للدرا�سات  زاي��د  مركز  ينظمها  التي  ع�سرة 
التابع لنادي تراث االإمارات بعنوان “ النخيل موروث 
ح�ساري” يف مقره مبدينة العني، وذلك �سمن دوراته 
ال��ت��دري��ب��ي��ة ال�����س��ي��ف��ي��ة ال��ت��ي ي��وج��ه��ه��ا ���س��ن��وي��ا لطلبة 
مبوروثهم  لربطهم  ال�سيفية  اإج��ازات��ه��م  يف  امل��دار���ص 
ت��ع��زز ارتباطهم  ال��ت��ي  امل���ع���ارف وامل���ه���ارات  واإك�����س��اب��ه��م 
مواجهة  على  ال��ق��درة  م��ن  م��زي��دا  وتك�سبهم  بهويتهم 

متطلبات احلياة.  
املركز  م��دي��رة  امل��ن�����س��وري  ف��اط��م��ة م�سعود  واأو���س��ح��ت 
�سبب اختيار مو�سوع النخيل ليكون حمور هذه الدورة 
قائلة: لقد اخرتنا هذا املو�سوع نظرا ملا احتله النخيل 
ل�سيقا  فكان  االإم����ارات،  جمتمع  يف  مهمة  مكانة  م��ن 
بحياة اأهل االإمارات يف خمتلف جماالتها االجتماعية 
واالقت�سادية وال�سيا�سية، وهذا ما رهن املغفور له باإذن 
ثراه” جزءا  اهلل  “طيب  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  اهلل 
من حياته للحفاظ عليه وتعزيز دوره، ال بل واأ�ساف 
كان  ح��ي��ث  م��ه��م��ا،  بيئيا  دورا  بالنخيل  االه��ت��م��ام  اإىل 

اأ�سهم يف كبح جماح  اأثريا لدى �سموه، مما  هذا الدور 
اأم��ام حتويل تلك  العنان  واإط��الق  ال�سحراوي  التمدد 
ال�سحراء القاحلة اإىل جنان، حيث ا�ستحق �سموه لقب 
“رجل البيئة” باقتدار، وا�ستمرارا لنهج �سموه وا�سلت 
من  وجعلت  بالنخيل،  اهتمامها  ال�سيا�سية  ال��ق��ي��ادة 

�سعفه رمزا ل�سعار عام اخلري يف 2017.
وبينت املن�سوري اأن هذه الدورة ال�سيفية هي الرابعة 
ع�سرة يف �سل�سلة الدورات التدريبية التي داأب املركز على 
الدورة  اأن  اإىل  تنظيمها للطلبة يف كل �سيف، م�سرية 
عرب  فيها  املعرفة  الطلبة  ويتلقى  اأي���ام،  الأرب��ع��ة  متتد 

املحا�سرات االأكادميية والتطبيقات العملية والزيارات 
امل��ي��دان��ي��ة، وذل���ك ب��ال��ت��ع��اون م��ع ق�سم االأف����الج بقطاع 
الطلبة،  ي�ستفيد  حيث  العني،  بلدية  يف  املدينة  و�سط 
واالإبداعية  الفنية  الور�ص  املحا�سرات، من  اإىل جانب 
والبيئية التي تعتمد على منتجات وخملفات النخيل، 
الفوعة  م�سنع  اإىل  ميدانية  زي����ارات  لهم  ننظم  كما 
للتمور، وبع�ص واحات النخيل يف العني التي ا�ستهرت 
الذي  القيظ  مو�سم  االأي��ام  هذه  ت�سهد  التي  بواحاتها 

يبداأ النخيل فيه بطرح ثماره النا�سجة.    

•• اأبوظبي - الفجر

االإم��ارات��ي �سبعة طلبة من   كرمت هيئة الهالل االأحمر 
وذلك  املتميز،  التطوعي  عملهم  على  اأب��وظ��ب��ي  جامعة 
املجتمعية  للخدمة  “عون”  ج��ائ��زة  تكرمي  حفل  خ��الل 

الذي اأُقيم يف احلرم اجلامعي الرئي�ص يف اأبوظبي.  
على  وح�سلوا  ال��ث��اين  امل��رك��ز  امل��ك��رم��ون  الطلبة  وح�سد 
الطلبة  و�سكل  دره���م.     25،000 بقيمة  نقدية  جائزة 
الطلبة يف جامعة  �سوؤون  جمموعة تطوعية بقيادة ق�سم 
ومت  بيد”،  “يداً  ا�سم  حملت  املا�سي  فرباير  يف  اأبوظبي 
تكري�سها منذ ذلك احلني لدعم اأ�سحاب الهمم ومتكينهم 
من االإ�سهام يف املنظومة املجتمعية.  وقالت رنيم املدهون، 
العني:  ف��رع  اأب��وظ��ب��ي  جامعة  يف  الطلبة  ���س��وؤون  من�سقة 
التطوعي  العمل  حققها  التي  الطيبة  بالنتائج  “نعتز 
الذي قدمه طلبتنا وروح العطاء واالإيثار التي اأظهروها، 
الت�سامح  ع��ام  لقيم  تعزيزاً  اأبوظبي  جامعة  تعمل  حيث 
الت�سامح  �سمات  تر�سيخ  به يف  يحتذى  مثال  تقدمي  على 
اإيجابي يف جمتمعنا.«  من جهته،  اأثر  والتحاب وحتقيق 
قال عبداهلل ال�سلماين، رئي�ص فريق “يداً بيد” والطالب 
يف  فريقي  م��ع  بامل�ساركة  “�سعدت  اأب��وظ��ب��ي:  جامعة  يف 
االأحمر  ال��ه��الل  وال��ت��ع��اون م��ع هيئة  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل 

االإماراتي، حيث تعلمنا اأن االأفعال مهما بدت �سئيلة فقد 
�ساركوا معنا،  ال��ذي  واأ�سكر زمالئي  اأث��ر كبري،  لها  يكون 
كما اأ�سكر جامعة اأبوظبي على دعمها املتوا�سل لنا.«  ومت 
تكرمي فريق “يداً بيد” على جهوده يف امل�ساعدة يف تنظيم 

12 م��ب��ادرة خ��دم��ة جمتمعية تنوعت م��ا بني  اأك���ر م��ن 
تعليمية وترفيهية الأ�سحاب الهمم. وعلى مدى �سهرين، 
رعاية  ملراكز  ال��زي��ارات  من  ع��دداً  اأبوظبي  نظمت جامعة 
الذهنية واجل�سدية مبا يف  االإعاقات  واأ�سحاب  لالأطفال 

اأ�سحاب الهمم ومركز  ذلك مركز العني لرعاية وتاأهيل 
اأبو عبيد، من�سق  النجاح للتاأهيل اخلا�ص.  وقال حممد 
باأن للجامعة  “نوؤمن  اأبوظبي:  الطلبة يف جامعة  �سوؤون 
اأثر كبري يف بناء �سخ�سيات الطلبة وغر�ص القيم النبيلة 
القاعات  يف  لهم  تقدمه  م��ا  يتجاوز  م��ا  وه��و  نفو�سهم  يف 
تطوعية  اأع��م��ال  اإجن��از  موا�سلة  اإىل  ونتطلع  الدرا�سية، 
على مدار العام وت�سجيع مزيد من الطلبة على امل�ساركة 
جامعة  نظمتها  التي  امل��ب��ادرات  بني  وم��ن  امل�ستقبل.«   يف 
الهمم  اأ�سحاب  من  طفل   20 م�ساركة  �سهدت  اأبوظبي 
يوماً  بيد”  “يداً  فريق  نظم  كما  ترفيهية،  فعاليات  يف 
ق�س�سهم  مل�ساركة  الهمم  اأ�سحاب  من  لالأطفال  مفتوحاً 
امللهمة وكيف تغلبوا على اإعاقاتهم. وخالل هذه الفعالية 
ال��ت��ي اأق��ي��م��ت ع��ل��ى م���دار ي���وم، ك��رم��ت اجل��ام��ع��ة الطالب 
االإماراتي ماجد اأحمد اجلناحي من جامعة ال�سارقة وهو 
دور  كاأف�سل ممثل  اختياره  وقد مت  الهمم  اأ�سحاب  اأح��د 
ثاين يف امل�سرح املدر�سي يف عام 2014 وهو ع�سو متطوع 
يف موؤ�س�سة دبي خلدمات االإ�سعاف. واأ�سهم اجلناحي اأي�ساً 
االإ�سعافات  ي�سرح  ك��ت��اب  واإجن����از  �سياغة  يف  ب���ارز  ب�سكل 
االأولية ويب�سطها بطريقة برايل اخلا�سة، بهدف توعية 
ال�سحيح  بالت�سرف  الهمم  اأ�سحاب  من  ال�سريحة  ه��ذه 

عند وقوع احلوادث اأو يف احلاالت الطارئة.

�أز�لت 60 لوحة ع�سو�ئية
بلدية مدينة العني تنفذ 

حمالت على الل�حات الع�س�ائية
•• العني - الفجر

نفذت بلدية مدينة العني ممثلة باإدارة الرقابة والتفتي�ص بالقطاع ال�سرقي 
اللوحات  اإزال����ة  حملة  )ت���دوي���ر(  للنفايات  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
االإنارة  اأعمدة  وعلى  ال�سوارع  املنت�سرة يف  االإعالنية  واملل�سقات  الع�سوائية 
ومواقف البا�سات مبناطق القطاع �سملت خمتلف املرافق العامة واخلا�سة، 
حيث ت�سمنت احلملة تنفيذ 100 جولة تفتي�سية خالل الن�سف االأول من 

العام احلايل.
وا�ستهدفت احلملة التي تنفذها البلدية اإزالة االإعالنات املنت�سرة من دون 
االأفراد  اإعالنات  �سواء  العام،  املدينة  مظهر  ت�سويه  يف  ي�سهم  ما  ترخي�ص 
حيث  واالإع��الن��ات،  املل�سقات  اأ�سكال  من  وغريها  واملوؤ�س�سات،  ال�سركات  اأو 
اللوحات  م��ن  معظمها  ع�سوائية  اإعالنية  لوحة    60 م��ن  اأك��ر  اإزال���ة  مت 
وغريها  ال�سوارع  وجوانب  املباين  اأ�سطح  تت�سدر  التي  الكبرية  االإعالنية 
من اللوحات الكبرية التي ت�سوه املنظر اجلمايل العام للمدينة، وتخالف 
وال�سحة  العام  املظهر  على  احلفاظ  ب�ساأن   2012 ل�سنة   2 رقم  القانون 

وال�سكينة العامة يف اإمارة اأبو ظبي والالئحة التنفيذية.
العني  ببلدية مدينة  التفتي�ص  الرقابة  ب��اإدارات  الرقابة  تعمل فرق  و  كما 
مبا  للمدينة،  العام  باملظهر  اخلا�سة  واملعايري  القيم  اأف�سل  تكري�ص  على 
على  العمل  وتعزيز  ال�سلبية  املظاهر  اأو  امل�سوهات  من  خالية  بيئة  يوفر 
توفري مقومات ال�سحة وال�سالمة والراحة يف مناطق املدينة، كما و  تاأتي  
املظهر  حماية  على  العني  مدينة  بلدية  حلر�ص  ت��اأك��ي��داً   احل��م��الت  ه��ذه 
واللوائح  بالقوانني  التقيد  واأهمية  امل�سوهات  اأ�سكال  كافة  من  احل�ساري 

املنظمة ال�ستخدام املرافق العامة من قبل اأفراد املجتمع.
 كما وتدعو البلدية اأفراد املجتمع وال�سركات واملوؤ�س�سات للم�ساهمة الفعالة 
املجتمعية، وم�ساندة  امل�سوؤولية  قيم  وتعزيز  العام  املظهر  يف احلفاظ على 
جهود البلدية يف املحافظة على مظهر املرافق العامة  من خالل  �سرورة 
لوحات  لرتكيب   ، املعنية  اجلهات  من  الر�سمية   املوافقات  على  احل�سول 
الطرق  على  واأن��واع��ه��ا  اأحجامها  مبختلف  وال��دائ��م��ة  امل��وؤق��ت��ة  االإع��الن��ات 

العامة واملباين حفاظاً على املظهر احل�ساري العام للمدينة.

 عام الت�سامح يف ح�سانة تيدي�ض اإن – العني حتتفل 
بتخريج طلبتها و�سط ح�س�ر مميز من االآباء واالأمهات

•• العني - الفجر

قامت ح�سانة تيدي�ص ان – العني بتخريج طلبتها يف حفل اأقيم على م�سرح 
فندق الرادي�سون بلو بح�سور هزاع ال�سرياين وهند ال�سام�سي والعب نادي 
الهيئتني  واأع�ساء  امل�سوؤولني  من  وع��دد  العنزي  مهند  القدم  لكرة  العني 

االإدارية والتعليمية يف احل�سانة واأولياء اأمور اخلريجني
ب����داأ احل��ف��ل بكلمة وف����اء خ��ل��ي��ل م��دي��رة احل�����س��ان��ة ه��ن��اأت ف��ي��ه��ا االأطفال 
العام  ه��ذا  ياأتي  احل�سانة  بخريجي  االحتفاء  اأن  اإىل  م�سرية  بتخرجهم، 
متزامنا مع “ عام الت�سامح “ مبا يحمله من دالالت عميقة يف قيم الوئام 

وال�سالم التي تعي�سها دولة االإمارات بكل فخر واعتزاز.
احل�سانة  دور  اأهمية  اإىل  ب��االإ���س��ارة  كلمتها  احل�سانة  م��دي��رة  واختتمت 
وا�ستمرار عطائها املجتمعي وبثها احل�ساري كحا�سنة لالبتكار واالبداع، 
اأبنائهم وبناتهم، و�ساكرة جهودهم وتعاونهم  اأولياء االأمور بتخرج  مهنئة 

مع احل�سانة يف ر�سالتها الرتبوية والعلمية.
وت�سمن احلفل فيلما توثيقيا عن م�سرية احل�سانة خالل االأعوام ال�سابقة 
املحلية  وامل�سابقات  العامة  واالأن�سطة  االأكادميية  املجاالت  يف  واإجنازاتها 
والفقر بعدها مت تخريج  الكلمات  املختلفة، كما تخلله عدد من  والعاملية 

الطلبة و�سط حفاوة اأولياء االأمور من االآباء واالأمهات
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لدرجة  طاقتك  وبرت�جع  و�لإره��اق  بالتعب  ت�سعر  هل 
�أنك تعجز عن �لقيام باأي �أمر؟ رمبا ت�ستجمع قو�ك بعد 
�أو بعد مت�سية ليلة هانئة. لكن  �أخذ ق�سط من �لر�حة 
على  طويلة  فرتة  و��ستمرت  �لإجهاد  نوبات  تكررت  �إذ� 
نحو غري ماألوف، رمبا ي�سري و�سعك �إىل حالة �أكرث حّدة 
مما تظن.من �لطبيعي �أن يتعب �لنا�ص من وقت �إىل �آخر. 
رمبا ترت�جع قدرة حتّملك مع �لتقدم يف �ل�سن، مبعنى �أن 
تتباطاأ خطو�تك �أو تتعب ب�سرعة، لكن يجب �أل ت�سبح 

متعبًا لدرجة �أل ت�ستمتع بحياتك!

يطمح كثري من �لنا�ص لالإبقاء على حيويتهم متقدة بينما يتقدمون يف �ل�سن، ويف �سبيل حتقيق ذلك ي�سعون لأنف�سهم نظاما غذ�ئيا ي�سمن لهم مظهر� �أكرث �سبابا وقوة 
تعينهم على و�جبات �حلياة �ليومية.وعلى خالف فرتة �ل�سباب �لتي ميكن خاللها تناول �أي نوع من �لطعام، مبا فيها �لوجبات �ل�سريعة، فاإن �لإن�سان ي�سل �إىل نقطة 
معينة من �لعمر ل ي�ستطيع ج�سمه خاللها من معاجلة بع�ص �لأطعمة ب�سكل فعال.ون�ستعر�ص هنا �أبرز 10 �أطعمة مفيدة جد� ملن جتاوز �خلم�سني من �لعمر، فهي تبقي 

�لذهن متقد� وحتافظ على �جلهاز �ملناعي، وفق ما ذكر موقع )هيلثي �آند بريتي( �لربيطاين.

تبقي �لذهن متقد� وحتافظ على �جلهاز �ملناعي

اخلم�سني  جتاوز  ملن  جدا  مفيدة  اأطعمة   10

موؤ�سر�ت حتذيرية
ت�سري هذه االأعرا�ص اإىل ارتباط االإجهاد الذي ت�سعر به مب�سكلة 

�سحية كامنة:
ليلة  مت�سية  رغم  مبا�سرًة  اال�ستيقاظ  بعد  بالتعب  • ال�سعور 

هادئة.
اليوم. لبدء  بالن�ساط  ال�سعور  • عدم 

بها. ت�ستمتع  بن�ساطات  القيام  عن  • العجز 
االإجهاد. من  ومتقطعة  مفاجئة  • نوبات 

تنّف�ص. • �سيق 

ما ور�ء �ل�سعور بالإجهاد
يوؤثر االإجهاد يف م�ستويات متعددة من حياتك. رمبا 
ترتاجع طاقتك لدرجة اأن تعجز مثاًل عن ممار�سة 
اأن����ك جت���د �سعوبة  ن�����س��اط ج�����س��دي. ح��ت��ى  اأي 
اأو  ان��ت��ب��اه��ك،  اأو احل��ف��اظ على  ال��رتك��ي��ز،  يف 
ب�سهولة  تغ�سب  رمب���ا  امل��ع��ل��وم��ات.  ت��ذّك��ر 
اإذا  اأي�����س��اً.  ع��ن جمتمعك  نف�سك  وت��ع��زل 
ب�����داأَت ت�����س��ع��ر ب���االإج���ه���اد ف���ج���اأًة اأو ب���داأت 
تتعلق  ت�ساعدية، قد  بوترية  تتكرر  النوبات 
احلالة مب�ساكل �سحية �سائعة اأو بتعديالت 
عموماً.  احل��ي��اة  باأ�سلوب  مرتبطة 
يف م��ط��ل��ق االأح������وال ي��ج��ب اأن 
تتاأكد  ك��ي  طبيبك  ت�ست�سري 
اإ���س��اب��ت��ك باحلاالت  م��ن ع��دم 

التالية:

الدم  خ��الي��ا  ت��رتاج��ع  ح��ني  امل�سكلة  ه���ذه  تن�ساأ  دم:  ف��ق��ر   •
)بروتني  الهيموغلوبني  ن�سبة  تنخف�ص  اأو  ال��دم  يف  احل��م��راء 
نتيجًة  تلك اخلاليا.  ال��دم( يف  االأوك�سجني عرب جمرى  ينقل 

لذلك، ترتاجع م�ستويات الطاقة.
الدم  القلب  ي�سخ  ال  القلب  اأمرا�ص  ب�سبب  القلب:  • اأمرا�ص 
هذا  ي�سبب  الرئتني.  يف  ال�سائل  تراكم  اإىل  ي��وؤدي  ما  بفاعلية، 
االأوك�سجني  كمية  وت��راج��ع  التنف�ص  ك�سيق  م�ساكل  ال��و���س��ع 
غري  بتعب  ال�سعور  يف�سر  ما  والرئتني،  القلب  اإىل  ت�سل  التي 

ماألوف.
الدرقية  الغدة  ن�ساط  تراجع  يوؤدي  الدرقية:  الغدة  • ق�سور 
اإىل ت��ف��اق��م ال��ت��ع��ب وظ��ه��ور اأع���را����ص اأخ����رى ك��اك��ت�����س��اب الوزن 

وال�سعف وجفاف الب�سرة وال�سعور بالربد واالإم�ساك.
اإىل  النوم  اأث��ن��اء  التنف�ص  انقطاع  ي�سري  ال��ن��وم:  ا�سطراب   •
بني  �سائعة  احل��ال��ة  ه���ذه  ث����واٍن.  ب�سع  خ���الل  التنف�ص  ت��وق��ف 
النوم  م�ساكل  ترتبط  كذلك  ال��زائ��د.  ال��وزن  واأ�سحاب  امل�سنني 
على  يجربك  ما  الربو�ستات،  ت�سخم  اأو  املثانة،  ن�ساط  بفرط 
دخول احلّمام ب�سكل متكرر خالل الليل. نتيجًة لذلك، لن تنام 

مدة كافية و�ست�سعر بالتعب يف اليوم التايل.
• االأدوية: ثمة اأدوية م�سوؤولة عن التعب، من بينها خاف�سات 
�سغط الدم وم�سادات االكتئاب والقلق وم�سادات الهي�ستامني. 
يتفاعل النا�ص مع االأدوية بطريقة خمتلفة، ويحتاجون غالباً 
ا�ست�سر طبيبك دوماً  ال�سن.  التقدم يف  اإ�سافية مع  اإىل كميات 
قبل اإ�سافة اأي دواء جديد اأو تغيري اجلرعات. من املفيد اأحياناً 

اأن تاأخذ االأدوية التي ت�سبب التعب يف امل�ساء بدل النهار.
اإىل  غالباً  النف�سية  امل�ساكل  ت��وؤدي  خفيف:  قلق  اأو  اكتئاب   •

دون  من  القلق  اأو  االكتئاب  فتعاين  الطاقة،  م�ستويات  تراجع 
اأن تدرك ذلك.

اإىل  اأحياناً  ال�سديد  االإرهاق  ي�سري  املزمن:  التعب  • متالزمة 
الغام�ص  ي��رتاف��ق ه��ذا اال���س��ط��راب  امل��زم��ن.  التعب  م��ت��الزم��ة 
ال��راح��ة، حتى  اأخ��ذ ق�سط من  رغ��م  �سديد ومتوا�سل  مع تعب 
اأو فكري. يف هذه  اأي ن�ساط ج�سدي  اإذا تزامن مع  اأنه يتفاقم 
احلالة، ي�ساعدك الطبيب على ت�سخي�ص و�سعك ويقرتح عليك 

العالجات املحتملة.

خطو�ت لتجديد �لطاقة
حني ت�سعر بتعب عادي، ميكنك اأن تزيد طاقتك عرب اخلطوات 

التالية:
يومك  تبداأ  اأن  ميكنك  ال�ساي:  اأو  القهوة  من  كوباً  • ا�سرب 
�ستكون  ال��ك��اف��ي��ني.  م��ن  �سغرية  كمية  ا�ستهالك  بعد  بن�ساط 
ال  والفكرية،  اجل�سدية  طاقتك  لتح�سني  كافية  اخلطوة  ه��ذه 

�سيما اإذا كنت تعاين التعب ال�سباحي دوماً.
اإذا كنت تعجز عن اخلروج،  30 دقيقة:  امل�سي طوال  • مار�ص 
اأو ثالث مرات  10 و15 دقيقة، مرتني  جتّول يف منزلك بني 

يومياً.
على  ال��ي��وم  منت�سف  يف  القيلولة  ت�ساعدك  قيلولة:  خ��ذ   •
اأن  لكن يجب  نف�سه.  ال��ي��وم  م��ن  وق��ت الح��ق  التعب يف  جت���اوز 
�سيما  ال  اأق�سى،  كحد  دقيقة   30 اأو   20 على  مدتها  تقت�سر 
اأن الدرا�سات ذكرت اأن القيلولة التي متتد على 40 دقيقة وما 
فوق تعطي اأثراً عك�سياً وتزيد التكا�سل بدل اأن جتدد الطاقة. 

كذلك امتنع عن اأخذ قيلولة يف وقت متاأخر من اليوم.

�سمك �ل�سلمون
للقلب  �سديقا  ال�سلمون  �سمك  يعد 

الأن���ه غ��ن��ي ب��اأح��م��ا���ص اأوم��ي��غ��ا 3 
الالزمة  االأ�سا�سية  الدهنية 

يخف�ص  ف���ه���و  ل��ل��ج�����س��م. 
�����س����غ����ط ال����������دم ومي���ن���ع 

بالنوبات  االإ�����س����اب����ة 
ال���ق���ل���ب���ي���ة. ك���م���ا اأن�����ه 
مفيد للدماغ واجللد 
وميكنه  وال���ب�������س���ر 
امل�ساعدة يف الوقاية 

من ال�سرطان.

�لكينو�
غنية  ال�����ك�����ي�����ن�����وا 

االأك�سدة  مب�سادات 
واملعادن  والفيتامينات 

واالألياف الغذائية. وهي 
لالأ�سخا�ص  اأي�����س��ا  ج��ي��دة 

ح�سا�سية  م��ن  يعانون  خالية ال��ذي��ن  الأن����ه����ا  ل��ل��ج��ل��وت��ني، 
متاما منه.

�لثوم
ُيعد الثوم من بني اأكر االأطعمة املقاومة لل�سيخوخة. 

للميكروبات  م�سادة  خ�سائ�ص  وللثوم 
والفطريات،  وال���ف���ريو����س���ات 

رائعة  فهي  لذلك 
ل����ع����الج 

نزالت الربد وااللتهابات.

�لربوكلي
ال�سموم وهو غني  للتخل�ص من  غ��ذاء جيد  الربوكلي هو 
مب�سادات االأك�سدة. و�سواء اأكلته نيئا اأو مطبوخا، ف�ستح�سل 

على اجلرعة اليومية من فيتاميني )اإي( و)�سي(.

�لهليون
حماية  ع���ل���ى  ي�����س��اع��د  ال���ه���ل���ي���ون 

ويقلل  ال��ربو���س��ت��ات��ا 
خطر  م���ن 

االإ���س��اب��ة ب�����س��رط��ان��ه��ا. وه���ذا ي��رج��ع اإىل م��ا ي��ح��ت��وي��ه من 
الاليكوبني العايل. كما اأنه غني باالألياف وفيتامني )اأ(.

�ل�سبانخ
لالأك�سدة،  م�����س��ادا   12 م��ن  اأك���ر  ع��ل��ى  ال�سبانخ  حت��ت��وي 

( وف�����������ي�����������ت�����������ام�����������ي�����������ن�����������ات  اأ (
و)ك(،  و)ج( 

باالإ�سافة 
اإىل املغني�سيوم 
وامل����ن����غ����ن����ي����ز وال�����زن�����ك 
ال�سبانخ من  وال�سيلينيوم. وتقلل 
القلب  واأمرا�ص  بال�سرطان  االإ�سابة  خطر 

وال�سكري.

�لتوت �لربي
االأك�سدة واالألياف  التوت الربي غني مب�سادات 

ال��ق��اب��ل��ة ل���ل���ذوب���ان، وي�����س��اع��د ع��ل��ى حت�سني 
م�����س��ت��وي��ات ال�����س��ك��ر يف ال�����دم واحل�����د من 

الكول�سرتول ال�سيئ.

دقيق �ل�سوفان
ي����������ح����������ت����������وي 

ال�سوفان على كمية كبرية من  دقيق 
القابلة  واالأل����ي����اف  ال���ربوت���ني 
ل������ل������ذوب������ان وامل���ن���ج���ن���ي���ز 
وال���ف���و����س���ف���ور وال���زن���ك 
وال�����������س�����ي�����ل�����ي�����ن�����ي�����وم 
واحل�������������������دي�������������������د، 
اإىل  ب�����االإ������س�����اف�����ة 
ب.  ف����ي����ت����ام����ي����ن����ات 
اإفطار  فهو  ل��ذل��ك، 
م�����ث�����ايل مل������ن ه������م ف����وق 

اخلم�سني.

�لكرز
هل تعلم اأن الكرز يحتوي على فيتامني )�سي( اأكر ب�65 
مرة من الربتقال؟ كما اأن الكرز غني بفيتاميني )اأ( و)ب(، 
والكال�سيوم،  واحل��دي��د  الغذائية  االأل��ي��اف  اإىل  باالإ�سافة 

وميكن ه�سم الكرز ب�سهولة.

�لزبادي �ليوناين
الأنه  نظرا  اله�سم،  لعملية  رائعا  اليوناين  الزبادي  يعترب 
لالأ�سخا�ص  مثايل  وه��و  وال��ربوت��ني.  بالربوبيوتيك  غني 
ال��ذي��ن ت��زي��د اأع��م��اره��م ع��ن 50 ع��ام��ا الأن���ه ي��ح��ت��وي على 
وامللح  ال�سكر  اأق��ل من  كميات 
مقارنة  وال���ك���رب���وه���ي���درات 

بالزبادي العادي.

موؤ�سر�ت حتذيرية وخطو�ت  مهمة لتجديد �لطاقة

االإجهاد امل�ستمر.. رمبا ي�سري و�سعك اإىل 
حالة اأكرث حّدة مما تظن
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راأ�ض اخليمة ت�ست�سيف امل�ؤمتر العربي ال�سابع لال�ستثمار 
االأمني الغذائي دي�سمرب القادم

اأرا�سي دبي ت�قع اتفاقية خدمات ح�سابات جمعيات املالك 
مع امل�سرف العربي لال�ستثمار والتجارة اخلارجية

•• دبي-الفجر:

اأعلنت دائرة االأرا�سي واالأمالك يف دبي، 
موؤ�س�سة  التنظيمي  ذراعها  خالل  ومن 
اتفاقية  توقيع  عن  العقاري،  التنظيم 
خ����دم����ات ح�������س���اب���ات ج��م��ع��ي��ات امل����الك 
موؤخًرا، مع امل�سرف العربي لال�ستثمار 

والتجارة اخلارجية يف دبي.
 ووقع االتفاقية �سعادة املهند�ص مروان 
بن غليطة، املدير التنف�����يذي ملوؤ�س�س������ة 
حممد  وح�سني   ، العق�����اري  التن�����ظيم 
للم�سرف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  اوح���ي���دة، 

وم�ساعد املدير العام.
وقال �سعادة املهند�ص مروان بن غليطة: 
اأك����رب  ح�����س��د  اإىل  امل���وؤ����س�������س���ة  “ت�سعى 
يف  ال�سركاء  كبار  من  ممكنة  جمموعة 
القطاع اخلا�ص مل�ساعدتها على تطبيق 
تنظيم  اإىل  ال��ه��ادف��ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات��ه��ا 
االإم��������ارة، ودعم  ال���ع���ق���اري يف  ال��ق��ط��اع 
ب����االأدوار  ال��ق��ي��ام  االأط����راف على  جميع 

املطلوبة منهم ب�سورة مثالية.
 وم����ن ����س���اأن االت��ف��اق��ي��ة اجل���دي���دة مع 
والتجارة  لال�ستثمار  العربي  امل�سرف 

اخلارجية يف دبي، 
اأن ي��ت��ي��ح جل��م��ع��ي��ات امل����الك امل��زي��د من 
ع��ل��ى اخلدمات  واحل�����س��ول  اخل���ي���ارات 
البنوك  اأب���رز  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  امل�سرفية 

العاملة يف الدولة«.
وج�������اء ت���وق���ي���ع االت����ف����اق����ي����ة م�����ن قبل 
ب�سفتها  ال��ع��ق��اري  ال��ت��ن��ظ��ي��م  م��وؤ���س�����س��ة 
اإح����دى اجل��ه��ات امل�����س��وؤول��ة ع��ن تطبيق 
 ،2007 ل���ع���ام   )27( رق����م  ال���ق���ان���ون 

امل�سرتكة  امللكية  ذات  “العقارات  ب�ساأن 
بجمعيات  يتعلق  فيما  دبي”  اإم���ارة  يف 
التنظيم  املوؤ�س�سة  قامت  حيث  امل���الك، 
املتعلقة  التنظيمات  ب��اإ���س��دار  ال��ع��ق��اري 
التنظيم  التحديد  وج��ه  وعلى  بعملها، 
للجمعيات،  االأ�سا�سي  والقانون  ال��ع��ام، 
والقرارات املتعلقة بالعقارات ذات امللكية 

امل�سرتكة.
اوحيدة:  قال ح�سني حممد  من جهته 
ت��وق��ي��ع ه���ذه االت��ف��اق��ي��ة م��ع دائرة  “اإن 
�ست�ساعدنا  االأرا�سي واالأمالك يف دبي، 
خدمات  ت���ق���دمي  يف  اال����س���ت���م���رار  ع��ل��ى 
املاُلك من  ال�سمان جلمعيات  ح�سابات 

خالل نظام “ُمالك”.
ال�������س���راك���ة مع  ه����ذه  اإىل  ن��ن��ظ��ر  اإن���ن���ا   
اأرا������س�����ي دب�����ي ك���ع���الم���ة ب�������ارزة اأخ�����رى 
للم�سرف يف رحلته الإطالق املزيد من 
القيمة يف  امل�سرفية  املعامالت  خدمات 

املنطقة«.
ومب���ا اأن امل�����س��رف م��رخ�����ص اأ����س���واًل يف 
يف  ويعمل  امل��ت��ح��دة،  العربية  االإم�����ارات 
امل�سرفية  اخل����دم����ات  ت���ق���دمي  جم�����ال 

لالإفراد وال�سركات،
 فقد مت اعتماده وت�سجيله مبوجب هذه 
التنظيم  موؤ�س�سة  قبل  م��ن  االت��ف��اق��ي��ة 
ح�������س���اب مبوجب  ك����اأم����ني  ال����ع����ق����اري، 

القانون رقم )8( ل�سنة 2007.
املوؤ�س�سة  ت��ف��و���ص  ذل���ك،  اإىل  واإ���س��اف��ة   
كفتح  معينة،  خدمات  بتقدمي  امل�سرف 
وغريها  للجمعيات،  م�سرفية  ح�سابات 
يف  وردت  التي  االإ�سافية  اخلدمات  من 

بنود االتفاقية.

•• راأ�س اخليمة-وام: 

راأ������ص اخليمة  اإم������ارة  ت�����س��ت�����س��ي��ف 

دي�سمرب  و18   17 ي��وم��ي  خ���الل 
ال�سابع  ال��ع��رب��ي  امل���وؤمت���ر  ال���ق���ادم 
الغذائي  االأم������ن  يف  ل��ال���س��ت��ث��م��ار 

االأمثل  “اال�ستثمار  ���س��ع��ار  حت��ت 
من  الهدر  ووق��ف  التكنولوجيا  يف 
اجل اأمن غذائي م�ستدام يف العامل 

�ساحب  ب��رع��اي��ة  وذل���ك  العربي” 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ع��ود ب���ن �سقر 
االأعلى  امل��ج��ل�����ص  ع�سو  ال��ق��ا���س��م��ي 

حاكم راأ�ص اخليمة.
واأك����د ���س��ع��ادة حم��م��د ع��ل��ي م�سبح 
النعيمي رئي�ص جمل�ص ادارة غرفة 
ا�ست�سافة  اأن  اخليمة  راأ���ص  جت��ارة 
االإمارة للموؤمتر تعد خطوة مهمة 
يف  االأم��ث��ل  اال�ستثمار  تعزيز  جت��اه 
جمال االإنتاج الزراعي واحليواين 
وال�سمكي بالدولة بوجه عام واإمارة 
راأ�ص اخليمة بوجه خا�ص ..م�سريا 
دولة   250 م���ن  ح�����س��ور  اأن  اإىل 
حكومية  وموؤ�س�سات  العامل  ح��ول 
بهذا  تهتم  دول��ه��ا  وخ��ا���س��ة مت��ث��ل 
اأبرز  على  للوقوف  فر�سة  القطاع 
معامل االإمارة واإبراز مكانتها على 

ال�سعيدين االإقليمي والدويل.
اإ����س���اءة  امل����وؤمت����ر مي��ث��ل  اإن  وق�����ال 
مهمة ع��ل��ى اأه��م��ي��ة اال���س��ت��ث��م��ار يف 

تركز  الأن��ه��ا  الذكية”،  “الزراعة 
للزراعة،  االأم��ث��ل  اال�ستغالل  على 
الأق����ل م�����س��اح��ة م��ن االأر������ص واأقل 
امل��ي��اه، واحل�����س��ول على  كمية م��ن 
مما  املحا�سيل،  م��ن  اإن��ت��اج  اأف�سل 
واعدا  م�ستقبليا  خ��ي��ارا  يجعلها 
اإنتاج  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال���ع���رب���ي،  ل��ل��ع��امل 
زراعي م�ستدام ومواجهة م�سكالت 
املناخي  والتغري  املوارد،  حمدودية 
التي تواجه القطاعات الزراعية يف 

الدول العربية.
االإنتاج  م��ق��وم��ات  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
راأ�����ص اخليمة  اإم�����ارة  ال���زراع���ي يف 
للموارد  الن�سبية  ب��ال��وف��رة  مت��ت��از 
التنمية  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال�������س���روري���ة 
الزراعية ف�سال عن الرغبة القوية 
ا�ستثمارات  ل��ت��ع��زي��ز  واحل��ق��ي��ق��ي��ة 
ال�����زراع�����ة  االإم�����������ارة يف جم�������االت 

والروة احليوانية وال�سمكية.
يذكر اأنه مت توقيع اتفاقية تعاون 

ب��ني غ��رف��ة راأ�����ص اخل��ي��م��ة واحتاد 
�سعادة  م��ث��ل��ه��م��ا  ال��ع��رب��ي��ة  ال���غ���رف 
رئي�ص  ال��ن��ع��ي��م��ي  م�����س��ب��ح  حم��م��د 
ال��غ��رف��ة و���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور خالد 
ح��ن��ف��ي، اأم����ني ع���ام احت����اد الغرف 
م�ساركتهما  هام�ص  على  العربية 
يف ملتقى االأعمال العربي االأملاين 
ال���ث���اين وال��ع�����س��ري��ن وال�����ذي ُعقد 
ب��ح�����س��ور �سعيد  ب��اأمل��ان��ي��ا،  م���وؤخ���راً 
االأول  ال���ن���ائ���ب  ال�������س���ي���اح  حم���م���د 
الغرفة  اإدارة  جم��ل�����ص  ل��رئ��ي�����ص 
واأع�����������س�����اء وف������د احت��������اد ال���غ���رف 
�سبل  ال��ط��رف��ان  ال��ع��رب��ي��ة.وب��ح��ث 
وا�ستعر�سا  بينهما  التعاون  تعزيز 
اأهم املالمح واالأطر لال�ستعدادات 
ال�سابع  ال��ع��رب��ي  امل���وؤمت���ر  الن��ع��ق��اد 
الغذائي  االأم������ن  يف  ل��ال���س��ت��ث��م��ار 
راأ�ص  اإم����ارة  �ست�ست�سيفه  وال����ذي 
دي�سمرب  17و18  اخل����ي����م����ة 

.2019

بو�سفها مركزً� عامليًا متقدمًا لل�سركات و�لباحثني عن بيئة �إبد�عية ��ستثنائية 

غرفة ال�سارقة ت�ؤكد مكانة االإمارة كبيئة اأعمال جاذبة لل�سركات 
وحتقق من�ا بن�سبة 14 % يف الع�س�يات خالل الن�سف االأول

•• ال�شارقة-الفجر:

يف موؤ�سر وا�سح على مرونة بيئة االأعمال 
يف  املتنامية  وقدرتها  ال�سارقة  اإم���ارة  يف 
مركزاً  بو�سفها  مكانتها  على  املحافظة 
عن  والباحثني  لل�سركات  متقدماً  عاملياً 
وا�ستقطاب  ا�ستثنائية،  اإب��داع��ي��ة  بيئة 
ا�ستثمارات جديدة يف قطاعات متنوعة، 
اأظ���ه���رت ال��ب��ي��ان��ات ال�����س��ادرة ع��ن غرفة 
الن�سف  اأن  ال�����س��ارق��ة،  و���س��ن��اع��ة  جت���ارة 
االأول من العام اجلاري �سهد منواً الفتاً 
اإىل  املن�سمة  اجلديدة  ال�سركات  عدد  يف 
ع�سويتها، حيث بلغ عدد االأع�ساء اجلدد 
2720 ع�سو، بن�سبة منو بلغت 14%، 

مقارنة بنف�ص الفرتة من العام املا�سي.
املجددة  الع�سويات  اأن  الغرفة  وك�سفت 
%2، عن عام  بلغت ن�سبته  �سهدت منواً 

 ،2018
ع�سوية،   32870 اإىل  و���س��ل��ت  ح��ي��ث 
لي�سل اإجمايل عدد الع�سويات اجلديدة 
بزيادة  ع�سوية   32870 اإىل  واملجددة 
م���ع حتقيق  امل���ا����س���ي،  ال���ع���ام  ع���ن   3%
ف����روع  ال���ع�������س���وي���ات يف  ع�����دد  زي�������ادة يف 
ودبا  وكلباء  وخ��ورف��ك��ان  بالذيد  الغرفة 
احل�سن بن�سبة %2، يف حني مت ت�سجيل 
للمناطق  ج����دي����دة  ع�����س��وي��ة   1224
احلرة بال�سارقة الراغبة باال�ستفادة من 

اخلدمات املقدمة من الغرفة.
���س��ه��ادات املن�ساأ  اأن ع��دد  ال��غ��رف��ة  واأك����دت 
ال�سادرة خالل الن�سف االأول بلغت نحو 
ال�سارقة  اإم��ارة  لتثبت  �سهادة،   46048
م��ن خ���الل ه���ذه امل���وؤ����س���رات اأن��ه��ا وجهة 
يف  ما�سية  واأنها  لال�ستثمارات،  رئي�سية 

لتعزيز  االقت�سادية  التنموية  خططها 
وابتكار  االأع�����م�����ال،  جم��ت��م��ع  ت��ن��اف�����س��ي��ة 
منواً  ت�سمن  ال��ت��ي  وامل����ب����ادرات  احل��ل��ول 

م�ستداماً على كافة ال�سعد.
حمور� �أ�سا�سيا يف �لقت�ساد �لوطني

واأكد �سعادة حممد اأحمد اأمني العو�سي 
مدير عام الغرفة، اأن منو اأعداد الع�سوية 
اجلاري  العام  من  االأول  الن�سف  خ��الل 
املتزايدة  الثقة  على  اإيجابياً  موؤ�سر  ُيعد 
يف  االأع��م��ال  ببيئة  امل�ستثمرين  قبل  م��ن 

ال�سارقة،
 كما تعك�ص املناخ اال�ستثماري الذي متتاز 
االأعمال  ل��رج��ال  وجاذبيتها  االإم����ارة  ب��ه 
وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن م��ن خ���الل م��ا تتمتع به 
م��ن م��ق��وم��ات وم��زاي��ا حتفيزية، يف ظل 
التوجيهات احلكيمة والدعم امل�ستمر من 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن 
االأعلى  املجل�ص  ع�سو  القا�سمي  حممد 

ال�سارقة  التي جعلت من  ال�سارقة  حاكم 
وجهة م�ستقطبة لال�ستثمارات وحموراً 

اأ�سا�ساً يف االقت�ساد الوطني.
واأ�سار �سعادة حممد اأحمد اأمني العو�سي 
اإىل اأن الغرفة حتر�ص على تعزيز اأوجه 
املوؤ�س�سات  اأغ��ل��ب  وب���ني  بينها  ال��ت��ع��اون 
القطاع  و���س��رك��ات  احلكومية  وال���دوائ���ر 
متبادلة،  ميدانية  زي���ارات  عرب  اخلا�ص 
االقت�سادية  امللتقيات  عقد  ع��ن  ف�سال 
املختلفة مع خمتلف الدول يف اإطار جهود 
الغرفة نحو التو�سع اخلارجي يف االأ�سواق 
الواعدة وا�ستقطاب �سركات هذه االأ�سواق 
م���ن خالل  ال�������س���ارق���ة،  ل��ال���س��ت��ث��م��ار يف 
التي  التحفيزية  ال�سيا�سات  ا�ستعرا�ص 
الرتكيز  يف  واملتمثلة  االإم���ارة،  تنتهجها 
على تنوع القطاعات االقت�سادية، وتوفري 
ب��ي��ئ��ة ج���اذب���ة ل���الأع���م���ال، ل��ت��غ��دو وجهة 
االقت�سادية  االأن�سطة  ملمار�سة  مف�سلة 
ذات القيمة امل�سافة التي تدعم �سيا�سات 

النمو امل�ستدام.
تنوع  اأن  ال�سارقة  واأك��د مدير عام غرفة 
والتجارية،  االق��ت�����س��ادي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
واحلوافز  ال��ت�����س��ه��ي��الت  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
اال���س��ت��ث��م��اري��ة يف ال�����س��ارق��ة اأ���س��ه��م��ت يف 
موا�سلة منو اأع�ساء الغرفة وا�ستقطاب 
ال�سركات الكربى لال�ستثمار يف خمتلف 

املجاالت،
والتجارة  االأع��م��ال  قطاع  يوا�سل  حيث   
اأ�سارت  ك��ب��رية، وه���ذا م��ا  ق��ف��زات  حتقيق 
اإل��ي��ه االأرق����ام واالإح�����س��اءات ال��ت��ي توؤكد 
مدى الزيادة والنمو يف بيئة اال�ستثمار يف 
ال�سارقة من خالل الع�سويات اجلديدة 

وجتديدها.

طريق  عن  من�ساأ  �سهادة  �أل��ف   15
�لروبوت

�سطاف  ال��ع��زي��ز  عبد  اأو���س��ح  جانبه  م��ن 
م�����س��اع��د امل���دي���ر ال���ع���ام ل��ق��ط��اع خدمات 
االأع�ساء اإىل اأن ن�سبة النمو التي �سجلتها 
حركة الع�سوية وال�سهادات يف الغرفة ما 
والتحديث  ال��ت��ط��ور  ع��ل��ى  دل��ي��ل  اإال  ه��ي 
ال����ذي ت�����س��ه��ده اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة اإىل 
اأبرزها  وم��ن  املنت�سبني،  الغرفة  اأع�ساء 
املن�ساأ  ����س���ه���ادة  اإ�����س����دار  خ���دم���ة  ت��ف��ع��ي��ل 
ت�ستطيع  بحيث  ال�����س��رك��ات،  مكاتب  م��ن 
ال�سركات امل�سدرة القيام بطباعة �سهادة 
ال���رج���وع اإىل  امل��ن�����س��اأ م���ن م��ك��ات��ب��ه��ا دون 
اإحدى اخلدمات اجلديدة  الغرفة، وهي 
ال��ت��ي ب����ادرت ال��غ��رف��ة اإىل اإط��الق��ه��ا من 
للمتعاملني  االأع�ساء  اإدارة خدمات  قبل 
ل���دي���ه���ا ت���ع���زي���زا خل���ط���ة ال���غ���رف���ة نحو 
التحول الذكي من خالل باقة اخلدمات 
تقدمها،  ال��ت��ي  واالإل���ك���رتون���ي���ة  ال��ذك��ي��ة 

من�ساأ  �سهادة   15000 طباعة  مت  حيث 
ت�سمح  التي  ال��روب��وت  خدمة  طريق  عن 
مبا�سرة  ال�����س��ه��ادة  ب��ط��ب��اع��ة  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل 
الغرفة  يف  املتواجد  ال��روب��وت  جهاز  م��ن 
املوظفني، ل�سمان  دون احلاجة ملراجعة 
الوقت  وتقليل  اإي��ج��اب��ي��ة  ن��ت��ائ��ج  حتقيق 
واجلهد، بهدف اإ�سعاد املتعاملني وتقدمي 
خدمات نوعية تتما�سى مع ا�سرتاتيجية 
الغرفة يف حتقيق املعايري العاملية واأعلى 

م�ستويات اجلودة،
الع�سوية  اأن خدمات  اإىل  �سطاف  واأ�سار 
الركيزة  مت��ث��ل  ال��غ��رف��ة  يف  وامل���ع���ام���الت 
جمتمع  جت��اه  الغرفة  دور  يف  االأ�سا�سية 
اإىل جهود  وف��ع��ال��ي��ات��ه، الف��ت��ا  االأع���م���ال 
ال���غ���رف���ة يف امل�������س���اه���م���ة م����ع االأج����ه����زة 
البيئة  ت��ه��ي��ئ��ة  يف  امل��ع��ن��ي��ة  احل���ك���وم���ي���ة 
ملجتمع  واملحفزة  امل�سجعة  اال�ستثمارية 
ر�سا  درج����ات  اأع��ل��ى  لتحقيق  االأع���م���ال، 

للمتعاملني.

»اأب�ظبي للج�دة« ي�سرتجع 40 منتجا 
وي�سحح 9 منتجات يف اأ�س�اق االإمارة

•• اأبوظبي-وام:

اأعلن جمل�ص اأبوظبي للجودة واملطابقة - اجلهة املعنية بتطوير البنية التحتية 
للجودة يف اأبوظبي - عن نتائج الن�سف االأول لعمليات التحقق والتفتي�ص على 
اإمارة  اأ���س��واق  يف  م�سبقاً  املعباأة  والعبوات  القانونية  القيا�ص  واأدوات  املنتجات 

اأبوظبي خالل الفرتة من االأول من يناير وحتى نهاية يونيو املا�سي2019.
ومت التفتي�ص على 34846 �سلعة من خمتلف املنتجات املتداولة يف االأ�سواق 
واإطارات  املنزلية  الكهربائية  واالأجهزة  االأطفال  األعاب  بني  ما  تنوعت  والتي 
املركبات ومنتجات ال�سجائر والتبغ واملنظفات املنزلية ومت ت�سحيح 9 منتجات 

 2201 بلغت  كمية  ب��اإج��م��ايل 
منتجاً   40 وا���س��رتج��اع  �سلعة 
 4888 بلغت  كمية  ب��اإج��م��ايل 
مطابقتها  ل��ع��دم  وذل����ك  ���س��ل��ع��ة 
ال�سرتاطات ال�سالمة واجلودة.

كما قام املجل�ص يف اإطار اإتفاقية 
ب��ني املجل�ص  امل��وق��ع��ة  ال��ت��خ��وي��ل 
للموا�سفات  االإم������ارات  وه��ي��ئ��ة 
وامل��ق��اي��ي�����ص ب��ال��ت��ح��ق��ق م���ن دقة 
قانونية  ق��ي��ا���ص  اأداة   4942
 10342 يف  ال��ك��م��ي��ة  و���س��ح��ة 
اإىل  ت��ع��ود  م�سبقاً  م��ع��ب��اأة  ع��ب��وة 
لدى  غ����ذائ����ي����اً  م���ن���ت���ج���اً   377
االأ�سواق  ويف  وامل��وردي��ن  امل�سانع 
ب���اإم���ارة اأب��وظ��ب��ي وذل����ك خالل 
الن�سف االأول من عام 2019.

وتنوعت اأدوات القيا�ص القانونية التي مت التحقق منها ما بني موازين البيع 
العربية  وال��ع��ط��ور  ال��ع��ود  بيع  وم��وازي��ن  امل��ج��وه��رات  بيع  وم��وازي��ن  بالتجزئة 
االأر�سية  القبانات  اإىل  باالإ�سافة  ال�سحن  عمليات  يف  امل�ستخدمة  وامل��وازي��ن 
القيا�ص  واأدوات  اأدن��وك  ل�سركة  التابعة  اخلدمة  حمطات  يف  الوقود  وع��دادات 
لال�سرتاطات  امل�ستوفية  غري  القيا�ص  اأدوات  على  التحفظ  مت  حيث  الطبية 
حلني �سيانتها واإعادة التحقق منها والتاأكد من ا�ستيفائها لكافة اال�سرتاطات 

واملتطلبات االإلزامية وفقاً للوائح اخلا�سة بكل اأداة.
جمل�ص  يف  وامل�����س��ارك��ة  املعلومات  خ��دم��ات  اإدارة  م��دي��ر  امل��ه��ريي  �سلطان  وق���ال 
اأبوظبي للجودة واملطابقة اإن احلمالت التفتي�سية التي ينفذها املجل�ص تكت�سب 
بالبنية  االرت��ق��اء  اإىل  ال�ساعية  روؤي��ت��ه  حتقيق  يف  ل��دوره��ا  ن��ظ��راً  كبرية  اأهمية 
التحتية للجودة وامل�ساهمة يف متكني اإمارة اأبوظبي من التميز عاملياً وحتقيق 
ر�سالة املجل�ص الرامية اإىل قيادة وتي�سري وتطوير بنية حتتية للجودة باالإمارة 
لت�سبح متكاملة وذات كفاءة عالية على ال�سعيد العاملي من �ساأنها تعزيز ثقافة 
مع  يتما�سى  ومبا  امل�ستهلك  و�سالمة  والتناف�سية  ال�سناعية  والتنمية  اجلودة 
االأهداف التي و�سعتها خطة اأبوظبي يف بناء اقت�ساد تناف�سي م�ستدام ومنفتح 

عاملياً.
اأعلى  وف��ق  اجل��ودة  واأنظمة  معايري  تطبيق  على  يحر�ص  املجل�ص  اأن  واأ���س��اف 
والتجار  والعاملني  امل��وردي��ن  ال��ت��زام  �سمان  على  ويعمل  ال��دول��ي��ة  امل�ستويات 
يف  والعاملني  ال�سركات  ت�سجيع  جانب  اإىل  املعايري  بهذه  القطاعات  جميع  يف 
القطاعات ال�سناعية والتجارية للتقدم بطلب احل�سول على “عالمة اأبوظبي 
جهود  دع��م  يف  وت�ساهم  مبنتجاتهم  املتعاملني  ثقة  م��ن  تزيد  وال��ت��ي  للثقة” 
حتتية  بنية  ذات  لال�ستثمار  عاملية  كوجهة  اأبوظبي  مكانة  تر�سيخ  يف  املجل�ص 
ومفت�سني  متخ�س�سة  فنية  فرق  لديه  املجل�ص  اأن  اإىل  للجودة.واأ�سار  متميزة 
حا�سلني على �سفة ال�سبطية الق�سائية يقومون بعمليات التحقق من اأدوات 
القيا�ص القانونية والعبوات املعباأة م�سبقاً ب�سكل يومي يف اإمارة اأبوظبي ..منوها 
باأن املجل�ص هو اأّول جهة حكومية يف اإمارة اأبوظبي حت�سل على االعتماد الدويل 
وفقاً للموا�سفة القيا�سية ISO/IEC 17020:2012 يف جمال التحقق 
القيادة  بتوجهات  املجل�ص  التزام  يعك�ص  ما  وهو  القانونية  القيا�ص  اأدوات  من 

الر�سيدة يف حتقيق خطة وروؤية اأبوظبي.
خمتلف  يف  اأب��وظ��ب��ي  ���س��وق  �سمن  ال�سفافية  تر�سيخ  على  املجل�ص  وي��ح��ر���ص 
القطاعات ومراعاته مل�سالح امل�ستهلكني والتجار معاً حيث يقوم املجل�ص بالتاأكد 
من دقة قراءات اأدوات القيا�ص القانونية مثل املوازين وعدادات البرتول و�سحة 
بها  االإلزامية اخلا�سة  ومطابقتها لال�سرتاطات  املعباأة م�سبقاً  العبوات  كمية 
والتي تن�ص عليها الت�سريعات واللوائح االإماراتية حيث يقوم املجل�ص بتثبيت 
عالمة التحقق الذهبية “مت التحقق” على كافة اأدوات القيا�ص للداللة على 

�سحة ودقة قراءات اأداة القيا�ص القانونية.
و�سملت عمليات التفتي�ص جمموعة من االأجهزة الكهربائية املنزلية واالأجهزة 
كاأجهزة  ال�سخ�سية  ال��ع��ن��اي��ة  اأج��ه��زة  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ال��ط��ب��خ  يف  امل�ستخدمة 
التاأكد  املجل�ص على  والتي حر�ص  االأخ��رى  الت�سنيفات  احلالقة وغريها من 
الفنية  واللوائح  املوا�سفات  ح�سب  وال�سالمة  اجلودة  ملتطلبات  مطابقتها  من 
ت�سدر عن  التي   »ECAS« املطابقة  �سهادة  بها مثل ح�سولها على  اخلا�سة 

هيئة االإمارات للموا�سفات واملقايي�ص.
ويوؤكد املجل�ص �سرورة احتواء هذه املنتجات على قاب�ص ثالثي ومل�سق كفاءة 
االأقل  للمنتجات  واملقايي�ص  للموا�سفات  االإم��ارات  الذي متنحه هيئة  الطاقة 
وجمففات  والغ�ساالت  والثالجات  املكيفات  مثل  املنازل  يف  للطاقة  ا�ستهالكاً 

املالب�ص والذي يبني حجم ا�ستهالك اجلهاز الكهربائي للطاقة.
واملنظفات  والتبغ  ال�سجائر  ومنتجات  االأط��ف��ال  األعاب  على  التفتي�ص  مت  كما 
املنزلية واإطارات املركبات واحلر�ص على التاأكد من مطابقتها ملتطلبات اجلودة 

وال�سالمة ح�سب املوا�سفات واللوائح الفنية اخلا�سة بها.
والتحفظ  امللتزمة  غري  للمن�ساآت  االإن���ذارات  بتحرير  املجل�ص  مفت�سو  ويقوم 
الت�سحيحية املطلوبة  ا�ستكمال االإج��راءات  املنتجات غري املطابقة حلني  على 

والتاأكد من تنفيذها قبل اإعادة عر�ص املنتجات للبيع مرة اأخرى.
التجارية والتحقق  واملن�ساآت  امل�سانع  بزيارة عدد من  املجل�ص  كما قام مفت�سو 
التحقق  مت  التي  العبوات  كمية  بلغت  حيث  لديها  م�سبقاً  املعباأة  العبوات  من 
منها 10342 عبوة ل�377 منتجاً خمتلفاً �سملت املنتجات الغذائية واملنظفات 

ومنتجات العناية ال�سخ�سية �سواء كانت حملية ال�سنع اأو م�ستوردة.
التحقق  ع��الم��ات  وج���ود  م��ن  ال��ت��اأك��د  ���س��رورة  اإىل  امل�ستهلكني  املجل�ص  ودع���ا 
الذهبية قبل قيامهم بعملية ال�سراء با�ستخدام اأداة قيا�ص قانونية “ميزان اأو 
عداد برتول” ..م�سريا اإىل اأنه يف حال عثورهم على اأداة قيا�ص ال حتمل عالمة 
اأو حتمل عالمة الرف�ص احلمراء عليهم االت�سال واالإبالغ  التحقق الذهبية 

عنها يف مركز االت�سال احلكومي على الرقم 800555.
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حت�يل االأ�س�اق املالية اىل متقدمة �سمن 
االأهداف اال�سرتاتيجية لـ »االأوراق املالية«

•• اأبوظبي - وام:

اإىل  املالية يف دول��ة االإم���ارات من نا�سئة  يت�سدر مو�سوع حتويل االأ���س��واق 
على  تعمل  ال��ت��ي  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  االأه�����داف  ق��ائ��م��ة  متقدمة  اأو  متكاملة 
امل�سروع  هذا  مبوجب  يجري  حيث  وال�سلع،  املالية  االأوراق  هيئة  تنفيذها 
حتويل االأ�سواق اىل ذاتية التنظيم وفق �سوابط قانونية مع االإبقاء على 
الدولية  املنظمات  مببادئ  امللتزم  ال�سيادي  التنظيم  يف  الهيئة  اخت�سا�ص 

املتخ�س�سة.
اال�سرتاتيجية  ل��ل��دورة  وال�سلع  املالية  االأوراق  هيئة  حت�سريات  وك��ان��ت 
العام  ب��داأت يف وق��ت مبكر من   2021 –  2017 ل��الأع��وام  التي تنفذها 
2016، والتي ارتكزت على مبادئ عدة ياأتي يف مقدمتها االبتكار والكفاءة 
وفق  امل���وارد  وتوظيف  اخل��دم��ات  وتقدمي  املنتجات  تطوير  يف  والتمكنني 

اأف�سل املمار�سات الدولية.
بعنوان  ال��ي��وم  اأ���س��درت��ه  تقرير  يف  وال�سلع  امل��ال��ي��ة  االأوراق  هيئة  واأك����دت 
املالية بالدولة اىل  الهيئة ومبادراتها للنهو�ص بقطاع االأوراق  “اإجراءات 
م�ساف نظريه يف االأ�سواق املتقدمة” اأنه والتزاما منها باالأجندة الوطنية، 
بغية  واالأنظمة  القرارات  واأ�سدرت حزمة من  رزمة مبادرات  اأطلقت  فقد 
اأنها نفذت  القيام باجلزء املنوط بها يف تنقيذ هذه االأجندة ..م�سرية اىل 
وتدريبهم  امل��واط��ن��ني  متكني  وك��ذل��ك  االب��ت��ك��ار  على  قائمة  م�ساريع  ع��دة 
نحو  وعلى  االإل��ك��رتون��ي��ة  واحل��وك��م��ة  الر�سيدة  احلوكمة  م��ب��ادئ  وتطبيق 
ي�سهم يف تقنني النفقات والو�سول اإىل اأعلى م�ستويات الكفاءة الت�سغيلية.

ويف الوقت نف�سه، عملت الهيئة على تطوير قطاع االأوراق املالية باإ�سدار 
واملنتجات  اخل��دم��ات  تقدمي  من  املالية  ال�سناعة  متكن  واأنظمة  ق���رارات 
والبدء  ال��دول��ي��ة  امل��م��ار���س��ات  اأح���دث  وف��ق  املتنوعة  اال�ستثمارية  واالآل��ي��ات 
قامت  ذلك  اإىل  ..وباالإ�سافة  امل�سفرة  الرقمية  االأ�سول  اإ�سدارات  بتنظيم 
الهيئة بدور قيادي يف حت�سني ال�سناعة املالية �سد الهجمات االإلكرتونية 
وعك�ست كل ذلك على املنتجات التقليدية وتلك املتوافقة مع اأحكام ال�سريعة 

االإ�سالمية.
اإ�سدار االأنظمة التي تعزز من جذب ر روؤو�ص  اأنها وا�سلت  واأك��دت الهيئة 
االأ�سواق  ترقية  على  العمل  ع��رب  وال��ع��امل��ي��ة،  املحلية  واخل���ربات  االأم����وال 
املال  راأ���ص  املوؤ�سرات الدوليني، كما عملت على تطوير �سوق  لدى م��زودي 
وذلك  االإ�سالمي،  االقت�ساد  لتطوير  دبي  مركز  مع  بالتن�سيق  االإ�سالمي 
الفرتة  خالل  اأهدافها  من  الكثري  تنفيذ  مت  خم�سية  ا�سرتاتيجية  بو�سع 
حثيث  ب�سكل  العمل  ويجري  احلالية،  اال�سرتاتيجية  ال��دورة  من  املا�سية 
عالقاتها  توطيد  على  الهيئة  تعمل  م��واز،  �سعيد  وعلى  ا�ستكمالها.  على 
املتمثلة  ال�سناعة  ا�سرتاتيجية مع  �سراكات  اإطالق  العالقة عرب  مع ذوي 
واملناطق  امل��درج��ة  وال�سركات  الهيئة  م��ن  املرخ�سة  وال�سركات  ب��االأ���س��واق 

احلرة واخلرباء الدوليني.
مناق�سة  بهدف  امل��ال  راأ���ص  ل�سوق  اال�ست�ساري  املجل�ص  الهيئة  اأ�س�ست  وق��د 
التي  العمل  وخطط  والتو�سيات  احللول  اىل  والتو�سل  ال��ب��ارزة  الق�سايا 
ترتجم اإىل خريطة طريق قابلة للتنفيذ للتعامل مع مثل هذه الق�سايا. 
وعالوة على ذلك �ساعفت الهيئة من اجتماعات املجل�ص اال�ست�ساري الذي 
واآ�سيا من روؤ�ساء هيئات  اأوروب��ا واأمريكا  املال يف  راأ�ص  اأ�سواق  ي�سم خرباء 

واأع�ساء يف “اأيو�سكو«.
كما كان للهيئة ح�سور دويل مميز م�ستمد من املكانة البارزة التي تتمتع 
بها قيادتنا الر�سيدة على ال�سعيدين االإقليمي والدويل واأ�سبحت الهيئة 
الدولية  املالية  االأوراق  لهيئات  الدولية  املنظمة  اإدارة  جمل�ص  يف  ع�سوا 
وح�سلت على مقعد نائب رئي�ص املنظمة، كما فاز رئي�سها التنفيذي برئا�سة 

جلنة االأ�سواق النامية والنا�سئة وغريها من املنظمات الدولية االأخرى.

من� الرقم القيا�سي لكميات 
 % االإنتاج ال�سناعي 16.6 
خالل الربع االأول من 2019

•• اأبوظبي - وام:

% يف   16.6 حقق الرقم القيا�سي لكميات االإنتاج ال�سناعي منوا بن�سبة 
الربع االأول من عام 2019 مقارنة بالربع نف�سه من عام 2018، مرتفعا 
من %122.3 اىل %142.5 خالل فرتة الر�سد وذلك بح�سب االأرقام 

التي اأ�سدرها مركز اإح�ساء اأبوظبي اأم�ص.
كما ارتفع الرقم القيا�سي لكميات االإنتاج ال�سناعي يف الربع االأول من عام 
بالغا   ،2018 ع��ام  من  ال��راب��ع  بالربع  مقارنة   42.4% بن�سبة   2019

م�ستوى 142.5%.
و�سملت قائمة اأهم االأن�سطة التي �ساهمت يف ارتفاع الرقم القيا�سي لكميات 
االإنتاج ال�سناعي خالل الربع االأول من العام اجلاري ن�ساط فحم الكوك 
واملنتجات النفطية املكررة حيث ارتفعت كميات االإنتاج لهذا لن�ساط بن�سبة 

.27.7%
ارتفاع  اأ�سهمت يف  فقد  امل�سنفة  وامل��ع��دات غري  االآالت  �سنع  اأم��ا جمموعة 
عام  م��ن  االأول  ال��رب��ع  خ��الل  ال�سناعي  االإن��ت��اج  لكميات  القيا�سي  ال��رق��م 
% حيث   16.3 بن�سبة   2018 ع��ام  م��ن  االأول  بالربع  مقارنة   2019
�سنع  جمموعة  اأم��ا   95.5% بن�سبة  الن�ساط  ه��ذا  اإن��ت��اج  كميات  ارتفعت 
بن�سبة  القيا�سي  ال��رق��م  ارت��ف��اع  يف  اأ�سهمت  فقد  امل�سكلة  امل��ع��ادن  منتجات 
الرقم  ارت��ف��اع  يف  �ساهمت  ال��ت��ي  االأن�����س��ط��ة  اأه���م  م�ستوى  وع��ل��ى   .4.3%
اجلاري  العام  من  االأول  الربع  خالل  ال�سناعي  االإنتاج  لكميات  القيا�سي 
فحم  �سنع  ن�ساط  �سملت  فقد  املا�سي  ال��ع��ام  م��ن  االأخ���ري  بالربع  مقارنة 
الكوك واملنتجات النفطية املكررة حيث ارتفعت كميات هذا الن�ساط بن�سبة 
%103.8 ..اأما جمموعة �سنع االآالت واملعدات غري امل�سنفة فقد اأ�سهمت 

بن�سبة %3.0 يف جممل االرتفاع بني فرتتي املقارنة.

  نائب وزير خارجية كاز�خ�ستان رومان فا�سيلينكو:

 بداأنا تط�ير القطاع ال�سياحي باإن�ساء
 امل�ؤ�س�سة ال�طنية لل�سياحة  وحت�سني البنى التحتية

غرفة عجمان ت�قع اتفاقية تعاون مع »تعجيل«

»اأب�ظبي لالإ�سكان« و»م�ساندة«  تنجزان 83.6 % 
من البنية التحتية للحي االإماراتي

•• اأبوظبي -وام: 

اأبوظبي  اأب��وظ��ب��ي ل��الإ���س��ك��ان و���س��رك��ة  اأع��ل��ن��ت ه��ي��ئ��ة 
العمل  �سري  تقدم  عن  “م�ساندة”  العامة  للخدمات 
للحي  التحتية  والبنية  الداخلية  الطرق  م�سروع  يف 
� اأبوظبي، املكون من  االإماراتي ال�سكني مبدينة زايد 
3 حزم هي 4 و3 و A2، والبالغ تكلفته االإجمالية 
اأكر من 2.2 مليار درهم، حيث بلغت ن�سبة االإجناز 

الكلية للم�سروع 83.6%.
وك�سف الطرفان عن اإجناز ن�سبة %74.5 من اأعمال 
احلزمة الثالثة البالغ تكلفتها 979.8 مليون درهم، 
مرت  مليون   7.5 ق��دره��ا  م�ساحة  على  تنفذ  وال��ت��ي 
اأعمال هذه احلزمة  ُيتوقع االنتهاء من  مربع، حيث 

يف الربع االأخري من العام 2020.
احلزمة  اأعمال  اإجن��از  ن�سبة  اأن  اإىل  اجلانبان  واأ���س��ار 
الرابعة بلغت %86، والتي تنفذ على م�ساحة قدرها 
5.1 مليون مرت مربع، بتكلفة قدرها 739 مليون 
الربع  ه��ذه احلزمة يف  اأعمال  ت�سليم  ويتوقع  دره��م، 

الثالث من العام 2020.
وتبلغ تكلفة احلزمة A2 ما يقارب 518.6 مليون 
درهم، والتي ُتنفذ على م�ساحة قدرها 766.5 األف 
مرت مربع، حيث بلغت ن�سبة االإجناز يف هذه احلزمة 
%89.7، ويتوقع االنتهاء من اأعمالها بنهاية العام 

اجلاري.
االإماراتي  للحي  التحتية  البنية  م�����س��روع  وي��خ��دم 
م���دار����ص، و37  ���س��ك��ن��ي��ة، و9  اأر�����ص  ق��ط��ع��ة   2769
و21  جت��اري��ة،  مراكز  و10  حديقة،  و45  م�سجداً، 
البنية  جتهيز  مت�سمناً  واجتماعياً،  خدمياً  مرفقاً 

التحتية و�سبكة الطرق وم�سارات اخلدمات.
وت�سمل اأعمال امل�سروع معاجلة الرتبة واإجراء اأعمال 
اإ�سافة  وفرعية،  رئي�سية  طرق  وتنفيذ  لها،  الت�سوية 
ال�سرب،  م��ي��اه  ل��ن��ظ��ام  ���س��ب��ك��ات  وت��رك��ي��ب  اإن�����س��اء  اإىل 
والري،  ال�سحي،  وال�سرف  االأمطار،  مياه  وت�سريف 
والغاز الطبيعي، ومكافحة احلريق، وكابالت الطاقة، 

وحمطات الكهرباء، وعّبارات االت�ساالت، وغريها.

ينفذ  امل�سروع  اأن  لالإ�سكان  اأبوظبي  هيئة  واأو�سحت 
م���رت مربع،  م��ل��ي��ون   13.2 ت��ت��ج��اوز  م�����س��اح��ة  ع��ل��ى 
اإىل  2.2 مليار دره��م، م�سرية  اأك��ر من  بقيمة تبلغ 
االإماراتي  ال�سكني  للحي  التحتية  البنية  م�سروع  اأن 
اأبوظبي  اإم���ارة  يف  احلالية  امل�ساريع  اأ�سخم  من  يعد 
االأول  امل��ق��ام  امل��واط��ن يف  تنفيذها خل��دم��ة  يتم  ال��ت��ي 
للبناء  اجلاهزة  ال�سكنية  االأرا�سي  توفري  طريق  عن 

للم�ستحقني.
الر�سيدة  القيادة  الدوؤوبة من  املتابعة  اأن  اإىل  ولفتت 
اإ�سافة  االأول���وي���ات،  اأه���م  امل��واط��ن  ال��ت��ي ت�سع راح���ة 
ال�سركاء  مع  امل�ستمر  والتن�سيق  اجلهود  ت�سافر  اإىل 
املعنيني كان لهما اأكرب االأثر يف تذليل التحديات التي 
الزمنية  باخلطة  االل��ت��زام  و�سمان  امل�سروع  واجهت 

املعتمدة.
واأ�سافت الهيئة: للم�سروع اأهمية ا�سرتاتيجية كبرية 
للحي  حتتية  بنية  اإن�����س��اء  اإىل  ف��ق��ط  ي��ه��دف  ال  ف��ه��و 
ب�سكل  ي�ساهم  زاي��د فح�سب، بل  االإم��ارات��ي يف مدينة 
ال�سكنية، وهو  القطع  اأ�سفل  الرتبة  كبري يف حت�سني 
بناء  ت�سهيل  االأث���ر يف  اأك���رب  ل��ه  �سيكون  ال���ذي  االأم���ر 
تقليل  واأي�����س��اً  امل��واط��ن��ني،  ع��ل��ى  ال�سكنية  ال���وح���دات 

يف  ك��ب��ري  ب�سكل  ي�ساهم  ك��م��ا  وال���وق���ت،  ال��ب��ن��اء  تكلفة 
احل��ف��اظ على م���وارد ال��دول��ة، واحل��ف��اظ على البيئة 
مبا يتما�سى مع روؤية حكومة اأبوظبي وفق توجيهات 

القيادة الر�سيدة للدولة.
روؤية  جت�سيد  على  احلر�ص  اإط��ار  يف  امل�سروع  وُينفذ 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص 
عالية  حتتية  بنية  بتوفري  اهلل”،  “حفظه  ال��دول��ة 
االإم�����ارة واق��ت�����س��اده��ا وتلبي  ت��خ��دم جمتمع  اجل����ودة 
اأف�سل املعايري  حاجات الفرد واملجتمع وتتما�سى مع 
�ساحب  واأوام���ر  توجيهات  ترتجمها  والتي  العاملية، 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 

اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة .
اأعمال  اأن  “م�ساندة”  �سركة  اأو���س��ح��ت  وتف�سياًل، 
�سهر  يف  تنفيذها  على  العمل  ب���داأ  الثالثة  احل��زم��ة 
مار�ص من العام 2016، وتخدم 1583 قطعة اأر�ص 
م�ساحات  منطقة  و24  جت��اري��ة،  مراكز  و5  �سكنية، 
مرفقاً  و11  م��دار���ص،  و3  م�سجداً،  و22  خ�سراء، 
/ خدمية  اأر����ص  قطعة  و114  واجتماعياً،  خدمياً 

اىل  باالإ�سافة  وغريها/  وات�ساالت،  ومياه،  كهرباء، 
اأر�ص حكومية.

بطول  تنفيذ طرق  الثالثة  احلزمة  اأعمال  وتت�سمن 
�سحي  ال�سرف  خلطوط  و�سبكات  كيلومرت،   70.6
بطول 72.1 كيلومرت، و83.5 كيلومرت لت�سريف 
و134  ال�سرب،  ملياه  كيلومرتاً  و89  االأمطار،  مياه 
مرتاً  كيلو  و67  االت�����س��االت،  خل��ط��وط  ك��ي��ل��وم��رتاً 
مياه  كيلومرت  و44.7  الطبيعي،  ال��غ��از  خل��ط��وط 

للري، اإ�سافة اإىل 90 حمطة كهرباء.
الرابعة  احلزمة  اأعمال  اأن  اإىل  “م�ساندة”  واأ���س��ارت 
تخدم 1186 قطعة اأر�ص، و5 مراكز جتارية، و21 
منطقة م�ساحات خ�سراء وحدائق، و15 م�سجداً، و6 
و113  واجتماعية،  خدمية  مرافق  و10  م��دار���ص، 
وات�ساالت،  وم��ي��اه،  -ك��ه��رب��اء،  خدمية  اأر����ص  قطعة 
وغريها- باالإ�سافة اىل اأر�ص خم�س�سة لال�ستخدام 

العام.
رئي�سة  ط��رق   5 تنفيذ   A2 احلزمة  اأع��م��ال  وت�سمل 
جانب  اإىل  ك��ي��ل��وم��رت،   12.5 اإىل  ت�����س��ل  ب����اأط����وال 
11.4 كيلومرت،  اإن�ساء �سبكتي �سرف �سحي بطول 
وت�سريف مياه اأمطار بطول 40.2 كيلومرت، اإ�سافة 
االت�ساالت  و���س��ب��ك��ات خل��ط��وط  ك��ه��رب��اء  اإىل حم��ط��ة 
بطول 27.2 كيلومرت، والغاز الطبيعي بطول 10.3 

كيلومرت، ومياه الري بطول 14.6 كيلومرت.
والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ال�����س��رك��ة  و����س���ددت 
روؤية  لتحقيق  اال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  مع  امل�ستمر 
القيادة الر�سيدة للدولة نحو تطوير بيئة م�ستدامة 
امل�ستمر  ل��ل��ت��ط��ور  وم��واك��ب��ة  متكاملة  حت��ت��ي��ة  وب��ن��ي��ة 
عن  ف�ساًل  ال�سكاين،  وال��ن��م��و  امل��دي��ن��ة  ت�سهده  ال���ذي 
م�ساريع  تنفيذ  خ��الل  من  املجتمع  احتياجات  تلبية 
م�ستدامة تقدم اأعلى م�ستوى من الراحة والرفاهية، 
للمواطن  واملعي�سي  االجتماعي  امل�ستوى  من  وترفع 

وحتقق له ال�سعادة.
ا�ستدامة  بتعزيز  التام  التزامها  “م�ساندة”  واأك��دت 
امل�ساريع واالأعمال التي تديرها وتنفذها، اإذ اأن مبداأ 
ا�سرتاتيجية  �سمن  اأ�سا�سياً  ركناً  يعترب  اال�ستدامة 
ال�سركة �سواء يف مرحلة الت�سميم، اأو التنفيذ وهو ما 

ينطبق على م�سروع احلي االإماراتي.

•• عجمان- الفجر 

وق���ع���ت غ���رف���ة جت�����ارة و���س��ن��اع��ة عجمان 
بهدف  “تعجيل”  م���ع  ت���ع���اون  ات��ف��اق��ي��ة 
ق��ن��وات ج��دي��دة لتقدمي  ال��ت��ع��اون يف فتح 
مركز  وخدمات  الع�سوية  �سهادة  خدمات 
التجاري  وال��ت��ح��ك��ي��م  ل��ل��ت��وف��ي��ق  ع��ج��م��ان 
ال���ت���اب���ع ل���غ���رف���ة ع���ج���م���ان مب����ا ي�����س��ب يف 
�سرعة اخلدمات املوجهة الأع�ساء الغرفة 

ومنت�سبيها.
عجمان   غرفة  جانب  من  االتفاقية  وق��ع 
عبداهلل عمر املرزوقي – املدير التنفيذي 
الع�سوية  ت�����س��ج��ي��ل  خ����دم����ات  ل���ق���ط���اع 
“تعجيل”  ج����ان����ب  وم������ن  وامل����ع����ام����الت 
وذلك  ال��ع��ام،  امل��دي��ر  ك��اداف��ات��ي  عبداملنري 
االتفاقية  عجمان.ون�ست  غرفة  مقر  يف 
اإ�ستقبال  م��ن  تعجيل  م��رك��ز  متكني  على 
“خدمات  و  الع�سوية”  �سهادة  “خدمات 

يف  االع���م���ال  مل��ج��ت��م��ع  التحكيم”  م���رك���ز 
املتعامل  رح��ل��ة  �سهولة  ل�سمان  االإم����ارة، 
اإم���ارة  روؤي���ة  م��ع  متا�سياً  �سعادته  وزي����ادة 
2021، كما يوفر مركز تعجيل  عجمان 
واملالحظات  االق����رتاح����ات  ل��ت��ل��ق��ي  اآل���ي���ة 
لدى  املعتمدة  االآلية  وف��ق  املتعاملني  من 
الغرفة. واأكد عبداهلل املرزوقي اأن االتفاقية 
توؤكد �سعى الغرفة لتي�سري و�سرعة تقدمي 
رفع  اإىل  ال�����س��ع��ي  اأج������ل  م����ن  اخل����دم����ات 

للم�ستثمرين  املقدمة  اخلدمات  م�ستوى 
الهادفة  ا�سرتاتيجيتها  م��ع  ي��ت��واف��ق  مب��ا 
قنواتها،  وت��ع��دد  االج�����راءات  تي�سري  اإىل 
مع  �سراكاتها  ت��ويل  الغرفة  اأن  مو�سحاً 
واخلا�ص  احلكومي  القطاعني  موؤ�س�سات 
االأعمال  اأهمية كربى مبا يخدم جمتمع 
وي����ع����زز ت���ن���اف�������س���ي���ت���ه���ا.م���ن ج���ان���ب���ه اأك����د 
عبداملنري كادافاتي، اأن االتفاقية تعزز من 
حر�ص  وت��وؤك��د  االع��م��ال  ممار�سة  �سهولة 

غرفة عجمان على زيادة قنوات توا�سلها 
يف  الغرفة  بجهود  م�سيدا  متعامليها،  مع 
تطوير خدماتها واحلر�ص على اجنازها 
ب�����س��رع��ة وج������ودة ت���زي���د م���ن ن�����س��ب��ة ر�سا 
جمتمع االأعمال.واأ�ساف اأن مركز تعجيل 
�سيعمل جاهداً على ت�سهيل رحلة املتعامل 
وت��ق��دمي االأف�����س��ل ل���ه، م��ن خ���الل فريق 
عمل مدرب وعلى دراية باإجناز املعامالت 

بال�سرعة املطلوبة.

•• نور �شلطان – الفجر:  

اأكد نائب وزير خارجية كازاخ�ستان رومان 
طفرة  على  مقبلة  ب���الده  اأن  فا�سيلينكو  

حكومية  خ��ط��ط  ب�سبب  ك��ب��رية  ���س��ي��اح��ي��ة 
لتطوير البنى التحتية.

وقال يف ت�سريحات ملوقع “ هوتل اندري�ست 
دوت كوم hotelandrest.com  يف 

ال��ع��ا���س��م��ة ال��ك��ازاخ��ي��ة ن���ور ���س��ل��ط��ان ،  اإن 
احل��ك��وم��ة اجل��دي��دة ���س��وف ت��ط��ور القطاع 
بحيث   2025 خل��ط��ة  وف���ق���اً  ال�����س��ي��اح��ي 
العالجية يف اجلنوب  ال�سياحة  تركز على 
و�سياحة  امل���ات���ي  يف  ال��ع��ائ��ل��ي��ة  وال�����س��ي��اح��ة 
االأعمال يف العا�سمة .وو�سف مدينة املاتي 
اآالف  وت�ستقبل  االأر�����ص  على  جنة  ب��اأن��ه��ا 
ملا  �سنويا  والعامل  دول اخلليج  ال��زوار من 
لها من تاريخ عريق وموقع مميز وطبيعة 

خالبة.
الوطنية  املوؤ�س�سة  اإن�����س��اء  مت  اأن��ه  واأو���س��ح 
يف  وال��ف��ن��ادق  ال�����س��ي��اح��ة  وك��ل��ي��ة  لل�سياحة 
وتنمية  ل��ت��ط��وي��ر  ���س��ل��ط��ان  ن����ور  ج��ام��ع��ة 
املوارد الب�سرية الالزمة للعمل يف القطاع 
ال�سياحي الواعد يف كازاخ�ستان .واعرتف 
ب�سرورة القيام بحمالت وخطط ترويجية 
يف  ال�سياحة  مب��ق��وم��ات  للتعريف  مكثفة 

بالده .
���س��وف ت�ستمر ح��ال��ي��ا يف  ب���الده  اأن  واأ����س���ار 
ت��ط��وي��ر ال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة ب��ال�����س��راك��ة مع 
القطاع اخلا�ص لتطوير ال�سياحة وتنمية 
تعتزم  ، كما  البالد  ال�سياحة اخل�سراء يف 
اإبان  اأن�سئ  ال��ذي  املركزي  ال�سجن  حتويل 
فرتة �ستالني ال�سيوعية والواقع على بعد 
اإىل  �سلطان  ن��ور  العا�سمة  م��ن  كلم   20

مزار �سياحي .
وت����وق����ع اإق����ب����اال ك���ب���ريا ع���ل���ى ه�����ذا امل�����زار 
ال�����س��ي��اح��ي ب��ع��د اف��ت��ت��اح��ه ق��ري��ب��ا الطالع 
ال��زوار على احلقبة الدكتاتورية يف تاريخ 

بالدنا .
التعاون  تعزيز  يف  ب��الده  ا�ستمرار  اأك��د  و   
اأن  اإىل  م�����س��ريا  ال��و���س��ط��ى  اآ���س��ي��ا  م��ع دول 
تنفيذها  يتم  م�سرتكة  م�سروعات  هناك 
احلرير  طريق  م��ب��ادرة  �سمن  ال�سني  مع 
واإقامة  التحتية  البنية  جمال  يف  واحل��زم 
م�سفاة نفط على بحر قزوين بقيمة 27 

مليار دوالر.

عالقات  ل��دي��ه��ا  ك��ازاخ�����س��ت��ان  اإن  وق�����ال   
اق���ت�������س���ادي���ة وجت�����اري�����ة ق���وي���ة م����ع دول����ة 
االإمارات العربية املتحدة وعدد من الدول 

اخلليجية والعربية 
االقت�سادي  التعاون  تعزيز  على  وتعمل   
ي��ت��م تنفيذ  واال���س��ت��ث��م��اري م��ع��ه��ا ، ح��ي��ث 
م�سروع “ اأبو ظبي بالزا “ الذي يعد اأكرب 
وي�سم  الو�سطى  واآ�سيا  كازاخ�ستا  يف  ب��رج 

فندقا ومركزا لالأعمال .
اأن���ه يتم ت�سيري رح���الت طريان  واأو���س��ح  
مبا�سرة من اأبوظبي ودبي اإىل كازاخ�ستان 
لتن�سيط العالقات التجارية وال�سياحية .  
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اأب�غزالة وRDCL يبحث�ن اإطالق �سبكة عالية ال�سرعة 
لربط اجلامعات ومراكز البحث

للت�سجيع على �لنخر�ط يف �سناعة تربيد �ملناطق
»اإمباور« تنظم برناجما �سيفيا 
لتدريب الطالب امل�اطنني يف 

قطاع تربيد املناطق
•• دبي-الفجر:

يف اإطار حر�سها الدائم على تعزيز دور ال�سباب االإماراتي يف �سناعة تربيد 
موؤ�س�سة  ب��داأت  العلمية،  واالأ�ساليب  التقنيات  اأح��دث  با�ستخدام  املناطق، 
اأكرب مزود خلدمات تربيد  “اإمباور”،  االإمارات الأنظمة التربيد املركزي 
املناطق يف العامل، برناجما تدريبيا؛ لت�سجيع اخلريجني وطالب اجلامعات 

والثانويات على االنخراط يف قطاع تربيد املناطق.
من خالل هذا الربنامج، اإىل تعريف ال�سباب ب�سناعة  وتهدف “اإمباور”، 
تربيد املناطق، وت�سجيعهم على درا�سة التخ�س�سات ذات ال�سلة؛ الكت�ساب 
اخلربة املنا�سبة يف القطاع، اإ�سافة اإىل م�ساهمة املوؤ�س�سة يف توفري فر�ص 

توظيف لهم بعد االنتهاء من الربامج التدريبية.
النظرية  النواحي  ت�سمل  ور�سا متخ�س�سة  التدريبي،  الربنامج  ويت�سمن 
اأ�سبوعا.   15 اإىل   4 املناطق، ت�ستمر من  والعملية اخلا�سة بقطاع تربيد 
كما �سارك يف الربنامج التدريبي، طالب يدر�سون تخ�س�سات علمية ذات 
الكهربائية  الهند�سة  وعلوم  امليكانيكية،  الهند�سة  “علوم  ومنها:  �سلة، 
واالإلكرتونية، واإدارة االأعمال، واإدارة املوارد الب�سرية، واملبيعات والت�سويق، 

واملحا�سبة، واإدارة اجلودة«.
نهاية  حتى  ي�ستمر  ال��ذي  التدريبي،  الربنامج  خ��الل  “اإمباور”،  وتعقد 
االإداري���ة  االأف���رع  واأي��ام��اً مفتوحة داخ��ل خمتلف  ال��ق��ادم، ور���س��اً  اأغ�سط�ص 
داخل  العمل  اآلية  حول  عامة  نظرة  املتدربني  ال�سباب  الإعطاء  وامليدانية، 

ال�سماح  اإىل  اإ�سافة  املوؤ�س�سة، 
ب���زي���ارة حمطات  ل��ل��م��ت��درب��ني 
للتطبيق  “اإمباور”  ت��ربي��د 

العملي.
�سعفار،  ب�����ن  اأح�����م�����د  وق��������ال 
ملوؤ�س�سة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص 
التربيد  الأن���ظ���م���ة  االإم��������ارات 
اإمباور  اإن  “اإمباور”،  املركزي 
بربامج  خا�ساً  اهتماماً  ت��ويل 
الوعي  ن�سر  ب��ه��دف  ال��ت��دري��ب 
املناطق،  ت��ربي��د  ق��ط��اع  ح���ول 
امل�ستوى  رف�����ع  اإىل  اإ�����س����اف����ة 
العلمي والتقني للم�ساركني يف 
للو�سول  التدريبية؛  الربامج 
ب��خ��دم��ة ت��ربي��د امل��ن��اط��ق اإىل 
اأرقى م�ستوياتها للحفاظ على 

اأن “برنامج التدريب يهدف اإىل رفع الوعي  البيئة«.واأ�ساف “بن �سعفار”، 
خمتلف  بني  درا�سته  يف  االنخراط  على  والت�سجيع  املناطق  تربيد  بقطاع 
اإىل امل�ساهمة يف توفري فر�ص توظيفية للم�ساركني  اإ�سافة  فئات ال�سباب، 
موؤكدا  بالربامج وتوعيتهم باأهم التخ�س�سات يف �سناعة تربيد املناطق”، 
على  اإيجابيا  ب�سكل  ينعك�ص  م�ستمرة  ب�سفة  ال�سباب  وتطوير  تدريب  “اأن 
تربيد  بخدمات  الوعي  لن�سر  دائما  “ن�سعى  املناطق«.واأكد،  تربيد  قطاع 
لقيادتنا  احلكيمة  ب��ال��روؤي��ة  منا  اإمي��ان��ا  وذل��ك  للبيئة؛  ال�سديقة  املناطق 
ب�سرورة  وجهت  حيث  باال�ستدامة؛  كبرياً  اهتماماً  تويل  والتي  الر�سيدة، 
جمابهة حتديات التغرّي املناخي، الذي يعد عقبة حقيقية يف �سبيل حتقيق 
النمو واالزدهار على االأ�سعدة كافة«.واجلدير ذكره، اأن “اإمباور”، خدمات 
100 األف متعامل  1،090 مبنى، والأكر من  تربيد املناطق الأكر من 
1،43 مليون طن من  اأكر من  كما ت�سل القدرة االإنتاجية لل�سركة اإىل 
لعدد من  للبيئة  ال�سركة خدمات تربيد مناطق �سديقة  التربيد، وتقدم 
امل�ساريع البارزة يف اإمارة دبي مثل واجهة دبي املائية، وبلو واترز، وجمموعة 
ج��م��ريا، وج��م��ريا بيت�ص ري��زي��دن�����ص، وم��رك��ز دب��ي امل���ايل ال��ع��امل��ي، واخلليج 
جمريا،  ونخلة  جمريا،  بحريات  واأب���راج  الطبية،  دب��ي  ومدينة  التجاري، 
واملنطقة  للت�سميم،  دب��ي  وح��ي  م��ول،  واب��ن بطوطة  ج��اردن��ز،  ودي�سكفري 

العاملية لالإنتاج االإعالمي وغريها.

»اأ�سا�ض العقارية« تك�سف عن 
ن�سب االإجناز يف بع�ض م�ساريعها 

•• ال�شارقة-وام: 

ال�سارقة  مل�سرف  العقارية  ال����ذراع   - العقارية”  “اأ�سا�ص  �سركة  اأع��ل��ن��ت 
مل�سروعي  املائة  100 يف  بن�سبة  الداخلية  الطرق  اإجن��از  - عن  االإ�سالمي 
املروج والفالح مع جتاوز ن�سبة ال�50 يف املائة يف م�سروع ب�ساتني الزبري .. 

متوقعة االإجناز النهائي لكافة امل�ساريع يف امل�ستقبل القريب .
“ لقد   : العقارية  اأ�سا�ص  االأم��ريي مدير عام �سركة  اأحمد  املهند�ص  وقال 
متكنا من اإجناز ن�سب مرتفعة ب�سبب التزامنا وحر�سنا على التقّيد التام 
باخلطط واملواعيد املو�سوعة لتنفيذ وت�سليم امل�ساريع وفق اأعلى املوا�سفات 
ال�سركة  ومكانة  ب�سمعة  يليق  ممّيز  عقاري  منتج  وتقدمي  واملعايريالفنية 
اخلدمات  متكاملة  جممعات  يف  جديدة  حياة  منط  جتربة  اإىل  للو�سول 
املروج  م�����س��روع  يف  االإن����ارة  اأع��م��دة  تركيب  مت  اأن���ه  اإىل  ».واأ����س���ار  بال�سارقة 
حيث يجري التن�سيق حاليا مع اجلهات املخت�سة الإنهاء اإجراءات تو�سيل 
الكهرباء الإنارة الطرق .. منوها اإىل اأن امل�سروع يعد من اأهم امل�ساريع التي 
بينها  االأخ��رية لقربه من مواقع حيوية من  االأع��وام  ال�سركة يف  اأطلقتها 

مطار ال�سارقة واملدينة اجلامعية.
واأو�سح االأمريي اأن �سركة اأ�سا�ص العقارية اأي�ساً انتهت من م�سروع الفالح 
اإج����راءات  الإن��ه��اء  املخت�سة  اجل��ه��ات  اإىل  و�سّلمته  امل��ائ��ة  يف   100 بن�سبة 
تو�سيل الكهرباء .. م�سريا اإىل اأن امل�سروع يوفر فر�ساً ا�ستثمارية ومزايا 
التجارية  االأرا�سي  من  خمتلفة  خيارات  امل�ستثمرين  ومينح  ا�سرتاتيجية 
اأر�سي وطابق مواقف و�ستة طوابق  املمّيزة والتي ي�سمح فيها ببناء طابق 
بالتوافق مع حجم  اأربعة طوابق متكررة  اأر�سي مع  بناء طابق  اأو  متكررة 

و موقع القطعة.

بهدف ت�سليط �ل�سوء على �أهمية �لتعاون يف �إد�رة و جمع �لبيانات

دبي الذكية تطلق مبادرة »البيانات اأواًل – حتدي بيانات املدينة« 

•• بريوت -الفجر:

 ن��ظ��م جت��م��ع رج�����ال و����س���ي���دات االأع���م���ال 
اللبنانيني يف العامل )RDCL( اجتماع 
مع رئي�ص جمل�ص اإدارة “طالل اأبوغزالة 
التجمع  اأم��ن��اء  جمل�ص  وع�سو  العاملية” 
الدكتور طالل اأبوغزالة برئا�سة الدكتور 
لتاأ�سي�ص  مبادرة  “الإطالق  زمكحل،  ف��وؤاد 
�سبكة متكاملة عالية ال�سرعة لربط جميع 

اجلامعات واملراكز البحثية يف لبنان. 
ال��ت��ع��اون بني  اإىل تعزيز  امل��ب��ادرة  وت��ه��دف 
امل�ستويني  على  واالأك��ادمي��ي��ني  الباحثني 
االت�سال  وت����وف����ري  وال����ع����امل����ي  ال���وط���ن���ي 
امل����وارد  امل��ت��خ�����س�����ص ع����ايل ال�����س��رع��ة اإىل 
املعرفية واحلو�سبية املتوافرة على �سبكات 

البحث والتعليم العاملية«.
و�سارك يف اللقاء روؤ�ساء عدد من اجلامعات 
جمل�ص  واأع�ساء  لها،  وممثلون  اللبنانية 
التجمع  يف  اال�ست�ساري  واملجل�ص  االإدارة 
التنفيذي  وامل����دي����ر  ال���ع���امل���ي  ال���ل���ب���ن���اين 
للمنظمة العربية ل�سبكات البحث والتعليم 

“اآ�سرن” الدكتور �سامل االأقط�ص. 
“لقد تغري العامل  وقال الدكتور زمكحل 
من حولنا وال يزال يتبدل ب�سرعة فائقة 
نحو اجتاهات متعددة، م�سددا على �سرورة 
اإىل اقت�ساد  التحول من اقت�ساد تقليدي 

اإبداعي، وحتول التعليم يف اجلامعات من 
البحث عن فر�ص عمل اإىل اإيجاد الفر�ص 

وتوفريها للجيل اجلديد. 
�سبل  معرفة  ه��و  “التعلم  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
واالأ�ساليب  اخل�����ربات  االآخ����ري����ن  ت��ع��ل��ي��م 
وامل��ع��رف��ة واأ����س���رار ال��ن��ج��اح، االأم����ر الذي 
اإنتاجية،  اأك���ر  ل��ن��ك��ون  ال��وق��ت  ل��ن��ا  ي��وف��ر 
التعلم  باالإمكان  يعد  فلم  اإب��داع��ا،  واأك��ر 

ب�سكل فردي ولكن ب�سكل جماعي. 
واأكد زمكحل اأنه “يف �سوء الطلب املتزايد 
على املوارد والتطبيقات والكميات الهائلة 
من البيانات واحلو�سبة ال�سبكية وحو�سبة 

االأداء العايل واملحتوى،
 اأ�سبح التوجه العاملي نحو تاأ�سي�ص �سبكات 
تلبية احلاجات  تقوم على  ال�سرعة  عالية 

املتزايدة للجامعات ومراكز االأبحاث. 
م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال ال���دك���ت���ور اأب����وغ����زال����ة: 
العاملية”  اأب����وغ����زال����ة  ط����الل  “اأطلقت 
البحث  ل�����س��ب��ك��ات  ال���ع���رب���ي���ة  وامل���ن���ظ���م���ة 
 2010 ال���ع���ام  يف  “اآ�سرن”  وال��ت��ع��ل��ي��م 
تقوم  م��ب��ادرة  العربية  ال���دول  جامعة  يف 
العربية  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����س��ب��ك��ات  رب���ط  ع��ل��ى 
االأورو  ال��رب��ط  اإط���ار  يف  والتعليم  للبحث 
لتوفري  االأف��ري��ق��ي  وال��رب��ط  متو�سطي   -
اجلامعات  ت�سل  ال�سرعة  عالية  �سبكات 
ال��ع��رب��ي��ة. وتوفر  ال��ب��ح��ث��ي��ة  وامل��وؤ���س�����س��ات 

املنظمة العديد من اخلدمات للمجتمعات 
البحثية والتعليمية لتمكينها من التعاون 
واملوارد احلو�سبية  امل�سادر  اإىل  والو�سول 
�سبكات  على  امل��ت��واف��رة  البيانات  وق��واع��د 

البحث والتعليم العاملية«.
�ستوفر  ال�����س��ب��ك��ة  اأن  اأب���وغ���زال���ة  واأ����س���اف 
و�سبكات  اال����س���ت���خ���دام  ك��ث��ي��ف��ة  م��ن�����س��ات 
للحو�سبة،  ع��ال��ي��ة  ق��اب��ل��ي��ة  ذات  ل��ب��ي��ان��ات 

حيث تتمثل الروؤية يف تعزيز التبني املبكر 
حاجز  دون  اال�سطناعي  الذكاء  لتقنيات 
�سعة االنرتنت ودعم االبتكار التكنولوجي 
و����س���ي���ل���ة الإي������ج������اد ال���������روة واالزده�����������ار 

االقت�سادي يف البلدان العربية«.
اإن�ساء  م���ن  ال���ه���دف  اأن  اأب���وغ���زال���ة  وب���ني 
والتعليم  ل��ل��ب��ح��ث  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  ال�����س��ب��ك��ة 
ت�سهيل التوا�سل والتفاعل بني اجلامعات 

البحث  وم���راك���ز  التعليمية  وامل��وؤ���س�����س��ات 
باملجتمع  ل���الرت���ق���اء  ل��ب��ن��ان  يف  ال��ع��ل��م��ي 
واالأك��ادمي��ي نحو جمتمع معريف  البحثي 
ات�����س��االت وطنية  �سبكة  ب��ن��اء  خ���الل  م��ن 
التعليمية  املوؤ�س�سات  جميع  لربط  خا�سة 
والبحثية يف اجلمهورية اللبنانية، من ثم 
ربط هذه ال�سبكة مع ال�سبكات االإقليمية 

والعاملية املتخ�س�سة«.

•• دبي –الفجر: 

امل���دن الذكية  ب��ن��اء  امل��ت��زاي��د للبيانات يف  ل��ل��دور  ن��ظ��راً 
ودع���م ال��ق��ي��ادة وال�����س��رك��اء يف ات��خ��اذ ال��ق��رار ال�سديد، 
وتاأكيداً على التقدم الذي اأحرزته دبي يف هذا املجال، 
وتاأكيداً على اأهمية التعاون العميق بني كافة اجلهات 
الق�سوى من  لال�ستفادة  احلكومية  و�سبه  احلكومية 
توفري البيانات، اأطلقت دبي الذكية مبادرة “البيانات 
ل�ستة  ت�ستمر  والتي  املدينة”،  بيانات  – حت��دي  اأواًل 
اجلهات  كافة  حتفيز  اإىل  خاللها  من  وت�سعى  اأ�سهر 

لت�سريع وترية جهودهم يف عمليات جمع البيانات. 
الذكية  دب��ي  نظمتها  التي  الفعالية  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
اأم�ص  �سباح  بدبي  بولغاري  فندق  يف  البيانات  ح��ول 
الكبرية  القيمة  اإب���راز  اإىل  التحدي  وي��ه��دف  االأح���د، 
التي �ستجلبها البيانات الإمارة دبي، مما يحفز جميع 
اجلهات على م�ساعفة جهودهم فيما يتعلق بعمليات 
اإدارة وجمع وتقدمي البيانات يف من�سة “دبي بال�ص”، 
االأم�����ر ال����ذي ي��ت��ي��ح ب�����دوره اإن���ت���اج امل���زي���د م���ن حاالت 
اال���س��ت��خ��دام امل��ب��ت��ك��رة، ال��ت��ي م��ن ���س��اأن��ه��ا دع���م القيادة 
واجلهات احلكومية و�سبه احلكومية  يف عمليات اتخاذ 

قرارات �سديدة تعتمد على البيانات الدقيقة.
ب�سر،  ب��ن  بطي  بنت  عائ�سة  ال��دك��ت��ورة  �سعادة  وق��ال��ت 
مدير عام دبي الذكية، اإن البيانات لطاملا كانت عن�سراً 
مهًما يف روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
اآل مكتوم، نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء 
اأج��ل اال�ستفادة  اأن��ه من  حاكم دب��ي، حيث يرى �سموه 
بنجاح من التقنيات النا�سئة وفر�ص اال�ستثمار املتاحة 
ومعاجلة  حت��دي��د  اإىل  اأواًل  نحتاج  ال��ق��ط��اع،  ه��ذا  م��ن 

جمموعات البيانات املنا�سبة«. 
ال�سمو  �ساحب  ل��روؤي��ة  “ترجمة  �سعادتها  واأ���س��اف��ت 
القيمة  عميق  ب�سكل  الذكية  دب��ي  ت��درك  دب��ي،  حاكم 
دبي  الإم���ارة  البيانات  جتلبها  اأن  ميكن  التي  الهائلة 
اأ�سعد  اإىل  الذي توفره خلططنا يف حتويلها  والزخم 
واأذك��ى مدينة على وجه االأر���ص. ولذلك نطلق اليوم 
بني  مبادرة “البيانات اأواًل – حتدي بيانات املدينة”، 
احلكومية  اجلهات  من  لدينا  البيانات  �سركاء  جميع 
االأول  العن�سر  اأن��ه��ا  على  للتاأكيد  احلكومية،  و�سبه 
واالأك������ر اأه��م��ي��ة ���س��م��ن خ��ط��ط��ن��ا ل��ل��ت��ح��ول يف املدن 
الذكية، ونتطلع ملنح جائزة التحدي للجهات الثالث 
الإطار  االمتثال  م�ستويات  اأعلى  �ستظهر  التي  االأوىل 

اآل  يون�ص  �سعادة  اأ�سار  ب��دوره  دب��ي«.  بيانات  و�سيا�سات 
نا�سر، م�ساعد مدير عام دبي الذكية، املدير التنفيذي 
اأن دبي الذكية و�سمن خططها   ، ملوؤ�س�سة بيانات دبي 
خمتلف  مع  تعمل  امل�ستقبل،  مدينة  لبناء  الطموحة 
البيانات  ج��م��ع  عملية  ع��ل��ى  دب���ي  اإم�����ارة  يف  اجل��ه��ات 
الذي  دب��ي  بيانات  قانون  مع  يتما�سى  مبا  وتنظيمها 
مت االإعالن عنه يف اأكتوبر 2015، والذي دعا جميع 
اجلهات احلكومية و�سبه احلكومية يف دبي اإىل م�ساركة 
الكبري مع  التعاون  الذكية، وبف�سل  بياناتها مع دبي 
جميع �سركائنا متكنا حتى االآن من حتديد وت�سنيف 
“دبي  من�سة  على  بيانات  جمموعة   400 من  اأك��ر 
العمود الفقري الرقمي للتحول الذكي يف  بال�ص” -  
دبي. واأ�ساف: “ �ست�سكل دبي بال�ص اإىل جانب حتدي 
البيانات،  جتميع  يف  عاملية  معايري  اأواًل”  “البيانات 
ال��ت��ي حت�����ّس��ن م��ن ك��ف��اءة احل��ك��وم��ة، وت��ع��زز امل�ساريع 

واال�ستثمار، وتنمي االبتكار يف املدن الذكية«.
– حتدي بيانات  اأواًل  “ البيانات  اإط��الق مبادرة  ومت 
وحت�سني  امل��دي��ن��ة،  ب��ي��ان��ات  ت��وف��ر  ل���زي���ادة  املدينة”، 
البيانات  ���س��رك��اء  ب���ني  ال��ت��ع��اون  وت��وط��ي��د  احل��وك��م��ة 
ق��وي من  ب��ي��ان��ات  اإىل ج��ان��ب تعزيز جمتمع  دب���ي،  يف 

خالل توفري بيئة حمفزة للبيانات. و�سيكرم التحدي 
اجلهات الثالث االأوىل التي قدمت اأف�سل امل�ساهمات 

من حيث توفري البيانات. 
وفقاً خلم�سة معايري  امل�ساركة  تقييم اجلهات  و�سيتم 
رئي�سة حمددة وهي: االمتثال لقانون بيانات دبي من 
فعاليات  ح�سور   ،2020 يناير  اإىل   2019 يوليو 
البيئة  ت��ع��زز   ال��ت��ي  ب��ال��ب��ي��ان��ات  املتعلقة  ال��ذك��ي��ة  دب���ي 
من  البيانات  طلبات  ب�ساأن  التعاون  للبيانات،  املحفزة 
زيادة  االأخ���رى،  احلكومية  و�سبه  احلكومية  اجلهات 
من خالل  بال�ص”  “دبي  البيانات على من�سة  توافر 
الثقافة  بناء  ودع��م  املن�سة،  تغذية  دورات  يف  امل�ساركة 
ال��ت��ي تعتمد ع��ل��ى ال��ب��ي��ان��ات م��ن خ���الل ور����ص العمل 

الداخلية واخلارجية وبرامج التوعية.
امل��ب��ادرة، يبداأ فريق بيانات دب��ي يف دبي  اإط��الق  وبعد 
خالل  امل�ساركة  اجل��ه��ات  اأداء  تقييم  مرحلة  الذكية 
2020 وفق  2019 وحتى يناير  الفرتة من يوليو 
الثالثة  الفائزين  وي��ت��وج  للتحدي،  امل��ح��ددة  املعايري 
2020، من خالل حفل  االأوائ��ل باجلائزة يف يناير  
ل��ل��دوائ��ر واجلهات  ال��ع��ام��ني  امل��دي��ري��ن  ت��ك��رمي يجمع 

امل�ساركة واأبطال البيانات. 

جلنة املبادرة ال�طنية لتنمية ال�سادرات تناق�ض االأداء التجاري لل�سادرات غري النفطية
•• اأبوظبي-وام:

ناق�ست جلنة املبادرة الوطنية لتنمية ال�سادرات االأداء 
التجاري لل�سادرات غري النفطية للدولة م�ستعر�سة 
امل��ق��رتح��ات ب��خ�����س��و���ص االآل���ي���ات االأن�سب  ع����ددا م���ن 
لدعم  املو�سوعة  العمل  خطط  بني  التكامل  لتحقيق 
وتنمية ال�سادرات الوطنية. جاء ذلك خالل االجتماع 
عبد  ���س��ع��ادة  برئا�سة  اللجنة  عقدته  ال���ذي  ال�����س��اد���ص 
التجارة  ل�سوؤون  االقت�ساد  وزارة  وكيل  �سالح  اآل  اهلل 
اخل��ارج��ي��ة مب�����س��ارك��ة ���س��ع��ادة ج��م��ع��ة حم��م��د الكيت 
والدكتور  اخلارجية  التجارة  لقطاع  امل�ساعد  الوكيل 
واملعلومات  التحليل  اإدارة  اآل علي، مدير  مطر احمد 
ال��ت��ج��اري��ة وحم��م��د ن��ا���س��ر ح��م��دان ال��زع��اب��ي، مدير 
اللجنة  اأع�����س��اء  ج��ان��ب  اإىل  ال��ت��ج��اري  ال��رتوي��ج  اإدارة 
وزارة  م��ن  االإحت��ادي��ة  م��ن ممثلي اجل��ه��ات احلكومية 
االإحتادية  والهيئة  وال�سناعة  الطاقة  وزارة  املالية 
للجمارك  االإحت��ادي��ة  والهيئة  واالإح�����س��اء  للتناف�سية 
ل��ل��م��وا���س��ف��ات وامل��ق��اي��ي�����ص و�سركة  وه��ي��ئ��ة االإم�������ارات 
االحتاد لتنمية ال�سادرات باالإ�سافة اإىل دوائر التنمية 
لتنمية  دبي  وموؤ�س�سة  التجارية  والغرف  االقت�سادية 

ال�سادرات ودبي التجارية.
خالل  للتنمية”  اأب��وظ��ب��ي  “�سندوق  ا���س��ت��ع��ر���ص  و 
ال�سادرات  مت���وي���ل  ب���رن���ام���ج  ح����ول  ن���ب���ذة  االج���ت���م���اع 
وج���ه���وده يف ت��ع��زي��ز ق���درة ال�����س��ادرات ال��وط��ن��ي��ة على 
اآل  اهلل  عبد  �سعادة  العاملية.وقال  االأ�سواق  اإىل  النفاذ 
�سالح اإن االأو�ساع التجارية على ال�سعيدين االإقليمي 
والعاملي ت�سهد العديد من التحديات يف ظل التباطوؤ 
الكربى  االق��ت�����س��ادات  لبع�ص  امل��ل��ح��وظ  االق��ت�����س��ادي 
التوترات  ع��ن  ف�ساًل  وال��ه��ن��د،  وال�����س��ني  اأوروب����ا  مثل 

ال��ت��ج��اري��ة احل��ال��ي��ة ب��ني ال���والي���ات امل��ت��ح��دة وال�سني 
ال�ساحة  على  للظهور  احلمائية  ال�سيا�سات  وع���ودة 
ب�سكل  اأث��رت  كلها عوامل  وه��ي  اأخ���رى،  م��رة  الدولية 
على  وانعكا�ساته  ال��ع��امل��ي  النمو  �سعف  على  مبا�سر 
ال�سلعي واخلدمي  القطاع  تاأثر  وبالتايل  امل�ستثمرين 

وحركة التجارة الدولية ب�سكل عام.
اأن دولة االإم��ارات جزء من املنظومة العاملية  واأ�ساف 
اخلارجية  جت��ارت��ه��ا  ح��رك��ة  ت��ت��اأث��ر  اأن  الطبيعي  وم��ن 
امل��ق��اب��ل تعمل ع��ل��ى عدة  اأن��ه��ا يف  اإال  ال��ع��وام��ل،  ب��ه��ذه 
للدولة  التجارية  املمكنات  لتطوير  خمتلفة  م�سارات 
مب��ا ي��ع��زز م��ن ق��درت��ه��ا ع��ل��ى جت����اوز ه���ذه التحديات 

واالحتفاظ مبعدالت منو اإيجابية.
واأكد �سعادته على اأهمية الدور الذي تلعبه هذه اللجنة 
الرامية  املبادرات  ملختلف  والتكامل  التوافق  لتحقيق 
م�ستوى  ورف��ع  الوطنية،  ال�سادرات  وتعزيز  دع��م  اإىل 
اجلهات  خمتلف  ب��ني  فيما  ال�����س��دد  ه��ذا  يف  التن�سيق 
على ال�سعيدين االحتادي واملحلي من املعنيني بتنمية 

وتطوير �سادرات الدولة .
رفع  اأول��وي��ات��ه��ا  �سمن  ت�سع  اللجنة  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
لهم  املتاحة  والت�سهيالت  باملميزات  امل�سدرين  وع��ي 
االتفاقيات  ���س��وء  يف  اخل��ارج��ي��ة  االأ����س���واق  مبختلف 
عن  ف�ساًل  الدولة،  وقعتها  التي  والدولية  االإقليمية 
ال�سراكات التجارية واالقت�سادية القائمة مع العديد 

من االأ�سواق الواعدة.
ع��ل��ى خماطبة  اأي�����س��ا  ت��ع��م��ل  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
وامل�سدرين  وال��ت��ج��ار  امل�ستثمرين  اأم����ام  ال��ت��ح��دي��ات 
داخل االأ�سواق لتعزيز قدراتهم ومتكينهم يف املناف�سة 
باالأ�سواق العاملية مبا يخدم توجهات الدولة يف تنويع 

�سادراتها غري النفطية و�سمان ا�ستدامة منوها.

وم���ن ج��ان��ب��ه ا���س��ت��ع��ر���ص ���س��ع��ادة ج��م��ع��ة ال��ك��ي��ت اأب���رز 
موؤ�سرات التجارة العاملية، واأداء �سادرات الدولة خالل 
العامل  ���س��ادرات  اأن قيمة  اإىل  .. م�سريا   2018 ع��ام 
ال�سلعية قد بلغت ما قيمته 19.475 ترليون دوالر، 
الذي  االرت��ف��اع  نتيجة   ،10% بن�سبة  من��واً  حمققة 
�سهدته اأ�سعار النفط بن�سبة %20 تقريباً بني عامي 

2017 و 2018.
وقال اإن التوقعات ت�سري اإىل ا�ستمرار التجارة العاملية 
بوترية  منو  لتحقيق  و2020   2019 عامي  خالل 
ن�سبة  التجارية وزيادة  التوترات  نتيجة ت�ساعد  اأبطاأ 
عدم اال�ستقرار لالقت�ساد العاملي .. منوها اإىل اأن اأحد 
اأ�سباب االنخفا�ص يف منو التجارة العاملية يف 2018، 
واآ�سيا،  اأوروب����ا  يف  ال�����واردات  على  الطلب  �سعف  ك��ان 
والتي متثل %75 من اإجمايل حجم التجارة العاملية، 
وذلك اإىل جانب عوامل اأخرى من اأهمها، التعريفات 
والتدابري الوقائية املتخذة من قبل عدد من الدول، 
وتقلب  ع��ام،  ب�سكل  العاملي  االقت�سادي  النمو  و�سعف 

االأ�سواق املالية والنقدية يف البلدان املتقدمة .
واأو�سح اأنه على �سعيد االإمارات فقد احتفظت الدولة 
التجارة  منظمة  ت��ق��اري��ر  ع��ل��ى  متقدمة  بت�سنيفات 
العاملية، اإذ حتتل الدولة املركز ال�16 عاملياً لل�سادرات 
ال�������س���ادرات من  يف  ع��امل��ي��اً  ال�22  وامل���رك���ز  ال�����س��ل��ع��ي��ة، 
اخلدمات .. فيما �سجلت الدولة املركز ال�20 عاملياً يف 
الواردات  ال�21 عاملياً يف  واأي�سا  ال�سلع،  ال��واردات من 

من اخلدمات.
وحول موؤ�سرات اأداء التجارة اخلارجية غري النفطية 
لالإمارات .. قال جمعة الكيت اإن الدولة حققت منواً 
النفطية  غري  اخلارجية  التجارة  اإجمايل  يف  اإيجابياً 
مليار  و628  تريليون  م�سجلة   2018 ع��ام  خ��الل 

دره���م اإم���ارات���ي، وح��ق��ق��ت ال�����س��ادرات من���واً يف حدود 
%11.6 لت�سجل 212 مليار درهم.

من جانبهم عر�ص ممثلو “�سندوق اأبوظبي للتنمية” 
متول  برنامج  ح��ول  تف�سيلية  نبذة  االجتماع  خ��الل 
فر�ص  تعزيز  على  يعمل  وال��ذي  الوطنية  ال�����س��ادرات 
االأ�سواق  يف  االإم��ارات��ي��ة  والب�سائع  املنتجات  مناف�سة 
ال��ع��امل��ي��ة، م��ن خ���الل ع���دة م�����س��ارات ل��ل��ربن��ام��ج تتعلق 
خدمات  وه��ي  االئتماين،  وال�سمان  التمويل  بتوفري 
واأي�سا  الدولة،  داخ��ل  للم�سدرين  الربنامج  يقدمها 
على  لتحفيزهم  اخلارجية  االأ���س��واق  من  للم�سرتين 

التو�سع يف عملية اال�سترياد من اأ�سواق الدولة.
ب��دور مكمل  اأن يقوم  ال��ربن��ام��ج  اأن ه��دف  واأو���س��ح��وا 
للموؤ�س�سات امل�سرفية واالئتمانية داخل الدولة املعنية 
بتطوير وتنمية ال�سادرات، وذلك من خالل توظيف 
اأ�سواق  لفتح  للتنمية  اأب��وظ��ب��ي  ���س��ن��دوق  اإم��ك��ان��ي��ات 
عالقة  وتاأ�سي�ص  ال��دول��ة  داخ���ل  للم�سدرين  ج��دي��دة 
اإىل  ال�ستقطابهم  اخل��ارج  من  امل�ستوردين  مع  �سراكة 

اأ�سواق الدولة.
يف  ت�سب  خ��دم��ات  ي�سمل  ال��ربن��ام��ج  اأن  اإىل  ول��ف��ت��وا 
خالل  م��ن  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�����س��اري��ع  م�سلحة 
اخلدمات  م��ن  وغ��ريه��ا  ائتمانية  ت�سهيالت  ت��ق��دمي 
التناف�سية  ال��ق��درات  يف  نوعية  نقلة  ت�سكل  ق��د  ال��ت��ي 
االإمارات  روؤي��ة  يخدم  مبا  ال��دول��ة  داخ��ل  للم�سدرين 
 2030 الأب��وظ��ب��ي  االق��ت�����س��ادي��ة  وال����روؤي����ة   2021
غري  ال�سادرات  وتنمية  االقت�سادية  القاعدة  لتنويع 
املداخالت  م��ن  ع���ددا  االج��ت��م��اع  �سهد  النفطية.كما 
املبذولة  واجلهود  الوطنية،  ال�سادرات  حتديات  حول 
لتعزيزها وفتح اأ�سواق جديدة لها مبا يخدم توجهات 

الدولة ويرفع قدراتها التناف�سية.
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العدد 12682 بتاريخ 2019/7/15   
ق�صم التنفيذ 

اخطار دفع بالن�صر يف الق�صية التنفيذية 11861 ل�صنة 2019    
اىل املحكوم عليه / حممد رجب عبداللطيف 

بحقكم  ا���س��درت  قد  االإبتدائية  االحت��ادي��ة  ال�سارقة  حمكمة  ب��ان  لديكم  معلوما  ليكن 
بالزامكم  جزئي  م��دين   2018 ل�سنة   7041 رق��م  الق�سية  يف   2019/1/8 بتاريخ  حكما  
بدفع مبلغ وقدره 46963 درهم وباالإ�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 4% من تاريخ 

 2017/11/10
ل�سالح املحكوم له/ �ساكر كامل ابراهيم علي عبدالرب 

لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوما من تاريخ اليوم التايل للن�سر. 
النظر  �ستبا�سر  املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  تخلفك عن احل�سور يف  ويف حال 

الق�سية يف غيابك
رئي�س ق�صم التنفيذ 
حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية         
العدد 12682 بتاريخ 2019/7/15   

حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية
اعالن حكم بالن�صر

يف  الدعوى رقم 2018/1161 جتاري جزئي 

املرفوعة من املدعي/م�سرف الهالل - �ص م ع - مكتب اإدارة - فرع برج البحر 
املدعي عليه / 1- ا�سحاق غالم حممد غالم املازمي 

حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري : 
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ قدره 42. 30.771 درهم ، مع الزامه 
بالر�سوم وامل�ساريف وثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ، ورف�ست ما عدا 

ذلك من طلبات. 
حكما غريقابال لال�ستئناف.

مكتب اإدارة الدعوى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12682 بتاريخ 2019/7/15   

اعـالن تغيري ا�صـم
تقدم املواطن )ايوب احمد ح�سن احلب�سي الها�سمي( بطلب 
بتغيري  التوثيقات  ق�سم   - االبتدائية  اأبوظبي  حمكمة  اىل 

ا�سمه من )ايوب( اىل)زايد(.
املذكور خالل 15  الق�سم  فمن لديه اعرتا�ص يتقدم به اىل 

يوما من تاريخ ن�سر االعالن
اإ�صماعيل ابراهيم احلو�صني - كاتب عدل 

القا�صي/ حممد فا�صل ولد حممد �صامل - قا�صي التوثيقات         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12682 بتاريخ 2019/7/15   
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات - خورفكان : ال�سيد/ 
�سامل مبارك �سامل بن عامر - اجلن�سية : االإمارات وطلب الت�سديق على حمرر 
يت�سمن )تنازل( يف اال�سم التجاري ور�سة ال�سقر لكهرباء ال�سيارات واملرخ�ص من 
دائرة التنمية االقت�سادية يف  ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم 241056 ال�سادر بتاريخ 
1989/4/17 من دائرة التنمية االإقت�سادية بخورفكان. اىل ال�سيد/ خليل حممد 
جمعه املن�سوري ، اجلن�سية : االإمارات. ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل 
يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور 

بعد انق�ساء 14 يوم من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
�صهيل علي �صعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12682 بتاريخ 2019/7/15   
اإعالن بالن�صر لدى حمكمة ال�صارقة الإحتادية الإبتدائية 

الق�صية رقم )2019/680) جتاري كلي
املرفوعة من / م�سرف الهالل - �ص م ع - �سد / 1- مطبعة جلف الفنية التجارية  
4-راجي�ص  �سينجدا�ص  نار  3-فا�سوديف  الزرعوين  عبدويل  علي  حممد  2-ابراهيم 
فا�سوديف نار �سينغ 5-رامي�ص ليالر امانى 6-مطبعة العامل الرقمي  7-جلف تيكنيكال 
كومري�سال برينتنج بر�ص - مدعوا للح�سور الجتماع اخلربة احل�سابية املقرر عقده 
الثانية ع�سرا �سباحا يوم اخلمي�ص املوافق 2019/7/18م وذلك مبقر مكتب اخلبري / 
�سامل حممد بالعمي لتدقيق احل�سابات والكائن بدبي - الكائن ب�سارع االأ�سايل - اخلليج 
التجاري - بناية امبايرهايت�ص A - الطابق الرابع - مكتب رقم 401 م�سطحبني معكم 

كافة امل�ستندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري.  
اخلبرياحل�صابي وامل�صريف / �صامل حممد �صامل بالعمى 
رقم القيد 210

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12682 بتاريخ 2019/7/15   
 يف الدعوى رقم 2019/267 جتاري كلي - دبي 

املدعى عليهم 1( اآل للتجارة العامة - �ص ذ م م  2( اأمري ا�سد األه زماين راد 
بني  ب��رج   - اآل مكتوم  �سارع م�ست�سفى   - يا�ص  بني  دي��رة - ميدان   - دب��ي   : )العنوان 

يا�ص - الطابق الثاين مكتب رقم 212 - هاتف رقم 04-2279920(  
يرجى احل�سور اىل اجتماع اخلربة املقرر مبكتب اخلبري امل�سريف  املدون ادناه وذلك 
يف متام ال�ساعة الثانية ع�سرة من ظهر يوم االأربعاء املوافق 2019/7/17 وذلك لبيان 

دفوعكم يف الدعوى املرفوعة عليكم من قبل بنك �سادرات ايران.  
بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات - القرهود - بناية ال�سم�ص امل�سيئة - بجانب الطاير 
 : رق��م  فاك�ص   - رق��م 042830100  رق��م 112،  هاتف  االأول مكتب  ال��دور   - لل�سيارات 

042833622 - هاتف متحرك رقم : 0506516092 ، دبي
اخلبري امل�صريف /حممد كامل عريان - قيد رقم 64

بيت املعرفة لتدقيق احل�صابات 

اعالن اجتماع خربة بالن�صر 

العدد 12682 بتاريخ 2019/7/15   
اعالن بالن�صر - ب�صحيفتني احداهما باللغة الجنبية   

يف ال�صتئناف رقم 98 ل�صنة 2019 م جتاري 
اىل امل�ستاأنف �سده : كي�سان �سينج باجراجن �سينج 

نعلنكم بان امل�ستاأنف : برجميت �سينغ كولهي  
جتاري   2017 ل�سنة   3699 رق��م  املدنية  الق�سية  يف  ال�����س��ادر  احلكم  ا�ستاأنف  ق��د 
)جزئي( ال�سارقة وقد حتدد لنظره جل�سة 2019/9/4 م - يف متام ال�ساعة التا�سعة 

والن�سف �سباحا مبقر هذه املحكمة امام الدائرة املدنية الثالثة
لذا يرجى التف�سل باحل�سور او من ميثلكم قانونا لتقدمي ما  لديكم  ويف حالة 

غيابكم فان املحكمة �ستبا�سر نظر اال�ستئناف وفقا الحاكم القانون.
ملحوظة : ين�سر هذا االعالن على نفقة امل�ستاأنف دون اأية م�سوؤولية على املحكمة 

جتاه حقوق الغري
    رئي�س القلم 

المارات العربية  املتحدة
وزارة العدل

العدد 12682 بتاريخ 2019/7/15   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        

 يف  الدعوى 2019/5317 عمايل جزئي 
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه /1- اي���دم���اك ل��ال���س��ت�����س��ارات ال��ه��ن��د���س��ي��ة جم��ه��ول حمل 
االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / حم��م��د ر���س��دي حم��م��د اح��م��د ر���س��دي ومي��ث��ل��ه / 
عليك  اأق���ام  ق��د   - الب�ستكي  ب��ور  كمال  عبدالواحد  ع��ب��داهلل  ابراهيم  ام��ريه 
 260480( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى 
وامل�����س��اري��ف ورقم  وال��ر���س��وم  دره����م(  ع���ودة مببلغ )2000  وت���ذك���رة  دره����م( 
اخلمي�ص  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت   )MB194793361AE(ال�سكوى
املوافق 2019/7/25 ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف 
او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12682 بتاريخ 2019/7/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/755  تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سدهم/1- ايجكو لهند�سة امليكانيا والكهرباء - �ص ذ م م 2-�سركة 
الهدى للمقاوالت - ذ م م  3-ايجكو لهند�سة امليكانيكا والكهرباء - �ص ذ م م  
جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ لوتاه بي �سي جاز - ذ م م  فرع 
اأقام عليك الدعوى  ال�سام�سي - قد  دبي وميثله / نا�سر حمد �سليمان جابر 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )371281.50( 
درهم بالت�سامن والتكافل اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12682 بتاريخ 2019/7/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/2855   تنفيذ جتاري  
م م  ذ   - للمقاوالت  لينك  بروجكت�ص  �سركة  ���س��ده/1-  املنفذ   اىل 

جم��ه��ول حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/م��اري��ن ك���ور اند 
املذكورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  م   م  ذ  ���ص   - ت�سارتر 
املنفذ به وقدره )5643222.25( درهم  املبلغ  اعاله والزامك بدفع 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12682 بتاريخ 2019/7/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                       يف الدعوى رقم  2019/268 تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سده/1- عادل �ساهد اإقبال �سودري �ساهد اإقبال جمهول حمل االقامة مبا ان طالب 
اأقام عليك  التنفيذ/متويل م�ساهمة خا�سة وميثله / نا�سر حمد �سليمان جابر ال�سام�سي - قد 
ل�سنة   527 رقم  الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  بتنفيذ  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى 
او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )47116.5(  به  املنفذ  املبلغ  ، بدفع  2018 عقاري كلي 
املحكمة. 2- ف�سخ اتفاقية االإجارة املنتهية بالتملك )االإجارة االآجلة( ومالحقها ، مو�سوع الدعوى 
وبالزام املدعي عليها بت�سليم العقار مو�سوع الدعوى للمدعية خاليا من ال�سواغل ، وبالغاء اإ�سارة 
القيد العقاري )االإجارة املنتهية بالتملك( الواردة ب�سهادة امللكية ل�سالح املدعي عليه التي مفادها 
)تخ�سع ملكية العقار اىل ترتيبات االإجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد االإجارة املنتهي بالتملك 
وملحقاته املودع لدى الدائرة(  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12682 بتاريخ 2019/7/15   
مذكرة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2019/159 اإ�صتئناف تظلم جتاري

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-حممد ر�سا عبدالرحمان هومن زاده  جمهول 
لل�سرافة  انرتنا�سيونال  /م�سركانلو  امل�ستاأنف  ان  مبا  االقامة  حمل 
بالدعوى رقم 2019/117 تظلم جتاري  ال�سادر  ا�ستاأنف احلكم  - قد 
ال�ساعة 17.30  املوافق 2019/7/31  االرب��ع��اء   يوم  لها جل�سه  وح��ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.B.7 رق��م  بالقاعة  م�����س��اءا 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12682 بتاريخ 2019/7/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2019/1197 احوال نف�س م�صلمني                 

اىل املدعي عليه / 1- كنان حممد ب�سار الربقدار  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ زينة زياد زنزول  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بالطالق لل�سرر ونفقة عدة ونفقة اوالد �ساملة وموؤخر ال�سداق وم�سكن 
�سرعي وتقرير احل�سانة واجرة حا�سنة والر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها 
جل�سة يوم االحد املوافق 2019/7/28 ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة رقم )10( 
يف مبنى االأحوال ال�سخ�سية يف منطقة القرهود لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12682 بتاريخ 2019/7/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/1374 جتاري كلي                 

ان  االق��ام��ة مبا  املهدي جمهول حمل  املدعي عليه / 1-ع��ب��داهلل من�سور  اىل 
املدعي/ را�سد يو�سف را�سد نا�سربور�سلي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
والر�سوم  درهم(   31.119.105.05( وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة 
ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  
املوافق  2019/7/23  ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12682 بتاريخ 2019/7/15   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2019/718 مدين جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- ماديليني جويل فيالنويفا املازورا جمهول حمل االقامة نعلنكم 
املذكورة اعاله  الدعوى  بتاريخ 2019/5/30 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان 
ل�سالح/ال�سركال للتجارة العامة )موؤ�س�سة فردية( ملالكها ثامر يعقوب يو�سف ال�سركال 
الف  يوؤدي للمدعية مبلغ مقداره مبلغ 100738 درهم )مائة  بان  املدعي عليه  بالزام 
و�سبعمائة ثمانية وثالثون درهما( مع الفائدة بواقع 9% �سنويا تبداأ من تاريخ املطالبة 
ومبلغ  وامل�ساريف  بالر�سوم  والزمته   ، ال�سداد  متام  وحتى   2019/3/12 يف  الق�سائية 
لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  درهما  خم�سمائة 
با�سم �ساحب  االع��الن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  خالل ثالثني يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12682 بتاريخ 2019/7/15   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/5192)

املنذر : جون�سون هيلث تيك ا ع م �ص ذ م م 
املنذر اليهما االأوىل : النادي االأوروبي الريا�سي )موؤ�س�سة فردية( 

ب�سفته  اجلن�سية(  )اإم��ارات��ي  اجلنيبي  �سعيد  حمد  من�سور  حمد   : الثاين  اليه  املنذر 
مالك املوؤ�س�سة الفردية )النادي االوروبي الريا�سي( 

ت��ن��ب��ه امل��خ��ط��رة ع��ل��ى امل��خ��ط��ر ال��ي��ه��م��ا مب��وج��ب ه���ذا االإخ���ط���ار وح��ث��ه��م��ا ع��ل��ى الوفاء 
تاريخ  من  القانونية  الفائدة  اليه  م�سافا  دره��م   802.784 مبلغ  ب�سداد  بالتزاماتهما 
االإ�ستحقاق يف 2019/1/9 حتت طائلة اتخاذ كافة  االإجراءات القانونية والزامه باملبلغ 
املذكور باالإ�سافة للر�سوم وامل�سروفات الق�سائية والفوائد القانونية حال اال�ستمرار 
يف االإمتناع عن ال�سداد وذلك جميعه خالل مدة اق�ساها خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالم 

املخطر اليهما لهذا االإخطار قانونا. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12682 بتاريخ 2019/7/15   
بالدعوى 2019/113 مدين كلي عجمان

بالدعوى  �سدها  املدعي  وورلد  �سابال  �سركة  اىل  دعوة 
حل�سور  مدعوون  انتم  عجمان  كلي  مدين   2019/113
ال�ساعة   2019/7/21 يف  املحدد  واملعاينة  اخلربة  اإجتماع 
احلادية ع�سر يف موقع البناء مو�سوع النزاع م�سطحبني 

معكم كافة الوثائق املتعلقة بالدعوى.
اخلبريالهند�صي 
�صليم لوند - هاتف 050-7921696 

دعوة حل�صور اإجتماع خربة 
العدد 12682 بتاريخ 2019/7/15   

انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/5200)

املنذر : جلوبالك�ص انوايرو - �ص ذ م م 
رقم الرخ�سة : 650568 

املنذر اليها : امبري ا�سيت خلدمات االإ�سراف االإداري جلمعيات املالك 
وخم�ص  مائة  دره��م   )125971( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليها  املنذر  ينذر 
ا�سبوع  اق�ساها  و�سبعون درهم فقط يف مدة  وواح��د  وت�سعمائة  الف  وع�سرون 
االإجراءات  كافة  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإال  الن�سر  هذا  ا�ستالمه  تاريخ  من 
بالتعوي�ص  واملطالبة  االأداء  امر  وا�ست�سدار  حقها  لها  حتفظ  التي  القانونية 
اليها بكافة  املنذر  املنذر مع حتميل  او �سرر تعر�ص له  اأي عطل  املنا�سب عن 

ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12682 بتاريخ 2019/7/15   

انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/5195)

املنذرة : �سيتى بنك اأن ايه 
املنذر اليهما : 1- املغرب لتاأجري مواقف ال�سيارات )فرع( 

2- �سعيد خلفان �سعيد بوقراعة احلمريى "اإماراتي اجلن�سية"
ذمتهما  يف  املرت�سد  املبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليهما  املنذر  اع��اله  امل��ذك��ورة  امل��ن��ذرة  تنذر 
والبالغ قدره 317.304 درهم )ثالثمائة و�سبعة ع�سر الف وثالثمائة واربعة دراهم( 
بنك  على  وامل�سحوبة    100005  ،  100004  ،  100003 ارق��ام  ال�سيكات  والثاب مبوجب   ،
دبي االإ�سالمي يف مدة اق�ساها خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالم هذا االإنذار ، واال ف�سوف 
باالإ�سافة  املذكورة  املبالغ  ب�سداد  القانونية ملطالبتكم  االإج��راءات  نتخذ جتاهكم كافة 

للتعوي�ص املنا�سب مع حتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12682 بتاريخ 2019/7/15   
يف الدعوى رقم 2019/86 عقاري كلي 

املعلن اليه / املدعي عليها الثالثة/ذي فري�ست جروب بي األ �سي 
املحا�سبية يف  اخل���ربة  امل��وق��رة الع��م��ال  دب��ي  م��ن قبل حمكمة  تكليفنا  ب��ن��اء على 
الدعوى اعاله فقد حددنا يوم االأربعاء املوافق 2019/7/24 وذلك يف متام ال�ساعة 
وذلك مبكتبنا  املحا�سبية  للخربة  االأول  االإجتماع  لعقد  م�ساءا موعدا  اخلام�سة 
الكائن دبي - بر دبي - �سارع ال�سيخ زايد بالقرب من حمطة مرتو املركز املايل ، 
برج العطار مكتب رقم 2403 ، الطابق الرابع والع�سرون - هاتف رقم  3589996-

04 وفاك�ص 3589966-04 �ص ب 91153 دبي. لذا يطلب ح�سوركم او من ميثلكم 
قانونا حل�سور االجتماع املذكور مع اح�سار كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى.

 xlnc م�سعل الزرعوين للمحا�سبة القانونية - ع�سو موؤ�س�سة يف
اخلبري املحا�سبي/ د. م�سعل عبداهلل الزرعوين

دعوة حل�صور
اجتماع اخلربة املحا�صبية الأول

العدد 12682 بتاريخ 2019/7/15   
اعالن للح�صور اأمام مدير اإدارة الدعوى 

باللغتني )العربية والإجنليزية) 
يف الدعوى رقم 2019/944 مدين ن�صرا

بناء علي طلب مكتب اإدارة الدعوى يف حمكمة ال�سارقة االإحتادية االإ�ستئنافية
اىل امل�ستاأنف �سدها / 2- �سركة �سم�ص الفردو�ص للتجارة )ذ م م( 

3- �سيد حممد ر�سا - ايراين اجلن�سية  
اقامت امل�ستاأنفة / عرب االإمارات للتموين باملواد الغذائية - ذ م م 

االإ�ستئناف رقم )2019/944( مدين 
انت مكلف باحل�سور امام مدير اإدارة الدعوى مبحكمة ال�سارقة االحتادية اال�ستئنافية 
مذكرة  وتقدمي  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   2019/7/22 امل��واف��ق  االإث��ن��ني  ي��وم 
امل�ستندات وذلك للنظر يف االإ�ستئناف املذكور  جوابية على االإ�ستئناف مرفقا بها كافة 

رقمه اعاله بو�سفك م�ستاأنف �سده.
مكتب ادارة الدعوى

  وزارة العدل
حمكمة ال�صارقة الحتادية ال�صتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 12682 بتاريخ 2019/7/15   

انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/1/5209)

املنذرة / اخلاجة للعقارات - �ص ذ م م 
بوكالة املحامي/ را�سد النعيمي 

املنذر اليها / باور �ستار للتجارة - �ص ذ م م 
ال��ف��رتة من  ع��ن  بذمتها  املرت�سد  االي��ج��ار  ب��دل  ���س��داد  ب�سرعة  اليها  امل��ن��ذر  على  امل��ن��ذرة  تنبه 
2016/10/9 وحتى تاريخ االإنذار القانوين بواقع مبلغ اإجمايل وقدره )122795( درهم )مائة 
، مع  ايجارية  قيمة  ي�ستجد من  وما   ، دره��م(  وت�سعون  و�سبعمائة خم�سة  الف  اثنان وع�سرون 
تقدمي خمال�سة نهائية من هيئة كهرباء ومياه دبي ، وذلك خالل )30( يوم من تاريخ ن�سر هذا 
االإنذار واإال �سوف ن�سطر اآ�سفني اىل اتخاذ كافة االإجراءات القانونية �سدكم عن طريق مركز 
ف�ص املنازعات االيجارية يف اإمارة دبي مبا فيها طلب اإخالءكم من العني املوؤجرة والزامكم برد 

هذا املبلغ والفائدة القانونية مع حتملكم كافة الر�سوم وامل�ساريف املقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12682 بتاريخ 2019/7/15   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2019/1445 جتاري جزئي 

ال�سام للتجارة - �ص ذ م م 2-يو�سف علي عنيزان ب�سفته  اىل املحكوم عليه/1- �سماء 
بان  نعلنكم  االقامة  حمل  جمهويل   - االأوىل  عليها  املدعي  لل�سركة  مت�سامن  كفيل 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2019/6/26 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
ل�سالح/ م�سرف الهالل - �ص م ع بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا بالت�سامن والتكافل 
للم�سرف املدعي مبلغ �سبعة واربعني الف ومائتي وواحد وت�سعني درهم وثمانية فل�سا 
والزمتهما بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة وامرت ب�سمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة.   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
ال�سيخ  ال�سمو  با�سم �ساحب  االع��الن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12682 بتاريخ 2019/7/15   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2018/4504 جتاري جزئي 

بان  نعلنكم  االقامة  حمل  جمهول  لينا  �ساجاهان  حممد  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/5/20 يف الدعوى املذكورة اعاله 
املدعي  ب��ال��زام  خا�سة(  )م�ساهمة  للتمويل  اال���س��الم��ي  امل�سرق  �سركة  ل�سالح/ 
عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 293.700.45 مائتان وثالثة وت�سعون الف 
و�سبعمائة درهم وخم�سة واربعون فل�سا ، والزمته بالر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة 
درهم اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12682 بتاريخ 2019/7/15   
اعالن حم�صر حجز بالن�صر

يف الدعوى رقم 2019/485 تنفيذ جتاري 
مو�سوع الق�سية : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2015/694 جتاري كلي 

وامل�ساريف    للر�سوم  �سامال   ، درهم(   261377175.61( وقدره  به  املنفذ  املبلغ  "ب�سداد 
طالب االعالن : طالب التنفيذ : بنك ات�ص ا�ص بي �سي ال�سرق االو�سط املحدود  

املطلوب اعالنه : املنفذ �سده : 1- تنميات لال�ستثمار والتطوير العقاري - �ص ذ م م
جمهول حمل االقامة.

مو�سوع االإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على العقارات العائدة اليكم وبياناتها )ار�ص 
ALI BABA الوحدة رقم 608 و 712 و 1102 +  رقم 691 مبنطقة وادي ال�سفا 3 
ار�ص رقم 691 مبنطقة وادي ال�سفا 3 ا�سم املبنى CLEOPATRA الوحدة رقم 

801 ورقم 901( يف حدود املبلغ املنفذ به وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س الق�صم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12682 بتاريخ 2019/7/15   

اعالن اأمر اأداء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 2019/831  امر اداء 

االقامة  حمل  جمهول  ح�سني  عبدالرحمن  عليه/1-عبداحلنان  املدعى  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/ماأمون عبداملعطي �سالح زعرت وميثله/ را�سد عبداهلل 
ب��ت��اري��خ  2019/6/24  االب��ت��دائ��ي��ة  دب��ي  ق���ررت حمكمة  ع��ب��ود احلفيتي  ح�سن 
بالزام املدعى عليه عبداحلنان عبدالرحمن ح�سني بان يوؤدي للمدعي ماأمون 
اإماراتي )مائة واربعة وثمانني  عبداملعطي �سالح زعرت مبلغ 184000 درهم 
الف درهم اإماراتي( والر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماة. ولكم احلق يف التظلم من االمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر 

هذا االعالن.
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12682 بتاريخ 2019/7/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2019/5317 عمايل جزئي                 

مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  الهند�سية  لالإ�ست�سارات  /1-اي��دم��اك  عليه  املدعي  اىل 
ان امل��دع��ي/حم��م��د ر���س��دي حممد اأح��م��د ر���س��دي ومي��ث��ل��ه/ام��ريه اب��راه��ي��م عبداهلل 
املطالبة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى  عليك  اأق����ام  ق��د  الب�ستكي  ب���ور  ك��م��ال  ع��ب��دال��واح��د 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   260480( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت   )MB194793361AE(ال�سكوى ورق���م  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم 
جل�سة يوم اخلمي�ص املوافق 2019/7/25 ال�ساعة 8.30 �ص  بالقاعة Ch1.C.5  لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12682 بتاريخ 2019/7/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2019/216 مدين كلي                 

اىل املدعي عليه / 1- ب�سام �سقر عبدالهادي ال�سقران ، ب�سفته ال�سخ�سية ، وب�سفته اأحد 
مالك برج ال�سقران 2-جا�سم ح�سن علي زينل ب�سفته ال�سخ�سية ، وب�سفته احد مالك برج 
ان املدعي/  ال�سقران لالإ�ستثمار )�ص ذ م م( جمهويل حمل االقامة مبا  ال�سقران 3- برج 
را�سد  �سعيد  املحامي/�سيف  ملالكها  قانونيون  وم�ست�سارون  حمامون  القانونية  املجموعة 
املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  اجلن�سية  اإم��ارات��ي   - ال�سام�سي 
عليهم بالت�سامن والت�سامم  مببلغ وقدره )1839414.93 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 12% من قيمة املطالبة وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل 
بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �ص  املوافق 2019/7/24  بال كفالة.  وح��ددت لها جل�سة يوم االربعاء 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك  Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12682 بتاريخ 2019/7/15   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2019/345 مدين جزئي                                              
اىل املدعي عليه/1- بيجوكومار كري�سنابيالي فا�سوبيالي كري�سنابيالي 2- الطريق 
املدعي/ اأن  االقامة مبا  م م  جمهول حمل  ذ   - والغاز  النفط  االأف�سل ملعدات حقول 

بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  رفيق   حممد  رم�سان  حممد 
بالزام  رفيق  رم�سان حممد  ل�سالح/ حممد  اعاله  املذكورة  الدعوى  2019/5/29 يف 
املدعي عليهما االأول والثالثة بالت�سامم بان يوؤديا للمدعي مبلغ 40000 درهم "اربعون 
الف درهم" تعوي�سا عن االأ�سرار البدنية واملادية واملعنوية والزمتهما امل�ساريف ومبلغ 
لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  دره��م  خم�سمائة 
با�سم �ساحب  االع��الن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  خالل ثالثني يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12682 بتاريخ 2019/7/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/2540  تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سدهم/1- كابيتال ماركتينج منطقة حرة - ذ م م ، 2- مانوج جايكي�سني بهوجواين - 
ب�سفته االمني وال�سامن ورئي�ص جمل�ص االإدارة وامل�سوؤول لكل املدعي عليهم ، 3- كومال مانوج 
بهوجوانى - ب�سفته االأمني ، 4- كابيتال ميديا )�ص م ح( - ب�سفته االأمني ، 5- كابيتال ماركتينج 
للدعاية واالإعالن ذ م م - ب�سفته االأمني ، 6- جلوبال لوجي�ستك اند �سريفي�سز �ص م ح - ب�سفته 
االأمني ، 7- كابيتال جروب منطقة حرة - ذ م م - ب�سفته االأمني   جمهويل حمل االقامة مبا 
ان طالب التنفيذ/بنك الوطني العماين )�ص م ع ع( فرع دبي وميثله / احمد ح�سن رم�سان اآل 
بدفع  والتكافل  بالت�سامن  والزامكم  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  - قد  علي 
املبلغ املنفذ به وقدره )11340052.64( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12682 بتاريخ 2019/7/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/2696 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- �سندان�ص افينت�ص منطقة حرة - ذ م م جمهول 
وميثله/ لالعالن  التنفيذ/بن�سمارك  طالب  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد   - علي  اآل  رم�سان  ح�سن  احمد 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )265090( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12682 بتاريخ 2019/7/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/2533 تنفيذ جتاري  
دبي   ف��رع   - م  م  ذ  �ص   - العامة  للمقاوالت  كامكو  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
لالأعمال  املتعدد  التنفيذ/اخلط  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول 
حمد  من�سور  نا�سر  ع��ب��داهلل   / وميثله  م  م  ذ  ���ص   - الكهرميكانيكية 
والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - الكعبي 
التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )7910355.5( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية 
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12682 بتاريخ 2019/7/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2019/2778  تنفيذ جتاري 
االقامة  حمل  جمهول  دا�ساتي  جاياندارا  نيكوجن  �سده/1-  املنفذ  اىل 
����ص.ذ.م.م  ال��زج��اج  ل�سناعة  اخلليج  التنفيذ/مريوديك  طالب  ان  مب��ا 
الدعوى  عليك  اأق����ام   ق��د  خم��ري   ع��ب��داهلل  عمر  وميثله:عبدالرحمن 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )55146( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12682 بتاريخ 2019/7/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2019/1418  تنفيذ مدين 

اىل املنفذ �سده/1- �سايلي�ص جوكولدا�ص جاين الل باون جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/يوجيتا الخياين �ساندو ليالرام الخياين 
الدعوى  عليك  اأق����ام   ق��د  خم��ري   ع��ب��داهلل  عمر  وميثله:عبدالرحمن 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )30537( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12682 بتاريخ 2019/7/15   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2019/1949  عمايل جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- نياجرا للتجارة ���ص.ذ.م.م )فرع( جمهول حمل االقامة 
نعلنكم  بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/4/25  يف الدعوى 
بان  عليها  املدعي  ب��ال��زام  �سيان  خندان  بهرام  ل�سالح/بهروز  اع��اله  امل��ذك��ورة 
الدرجة  ت��وؤدي للمدعي مبلغ )75200( درهم وبتذكرة عودة اىل موطنه على 
والزمت  اخ��ر  عمل  رب  بخدمة  يلتحق  مل  ما  نقدا  قيمتها  او  عينا  ال�سياحية 
ن�سيبه  من  املدعي  واعفت  وامل�سروفات  الر�سوم  من  باملنا�سب  عليها  املدعي 
منها. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية العدد 12682 بتاريخ 2019/7/15   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2019/4654  عمايل جزئي
الثنيان  امل��دار للمقاوالت ملالكها مطلق بن حممد  اىل املدعي عليه / 1-اإ���س��راق 
���ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /احمد  �سركة ال�سخ�ص الواحد 
مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  علي  ال�سيد  �سمري 
عمالية وقدرها )17978 درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�سوم 
لها  وح��ددت   MB194247963AE/2019:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف 
 ch1.A.1:جل�سة يوم االربعاء املوافق 2019/7/24 ال�ساعة 08.30 �ص بالقاعة
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12682 بتاريخ 2019/7/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2019/2868  تنفيذ جتاري 
حمل  جمهول  اليماحي  احمد  عبيد  ح�سن  عمر  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
بن  عبداهلل  بن  عبدالعزيز  بن  التنفيذ/في�سل  طالب  ان  مبا  االق��ام��ة 
اأقام   ق��د  امل�سايبة   اب��راه��ي��م  علي  ع��ب��داهلل  وميثله:ب�سار  امل��ع��ال  �سلطان 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )207496.5( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12682 بتاريخ 2019/7/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2019/1016  تنفيذ جتاري 

اىل املنفذ �سده/1- ا�سالة م�سطفى حامت ن�سري جمهول حمل االقامة 
االداري  اال����س���راف  خل��دم��ات  الك�����س��ري  التنفيذ/�سركة  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
اأقام   الكتبي  قد  ذ.م.م وميثله:هند حميد علي غدير  جلمعيات املالك 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )760372.72( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12682 بتاريخ 2019/7/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2019/614  تنفيذ جتاري 

اىل املنفذ �سده/1- ممدوح حمفوظ ابو طالب جمهول حمل االقامة 
اأق��ام  عليك الدعوى  مبا ان طالب التنفيذ/بريان روب��رت كيث  قد 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)2057607( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12682 بتاريخ 2019/7/15   

مذكرة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2019/1185  ا�صتئناف جتاري    

ب��ي��رتو���ص ق��ري�����س��ت��و���ص ك��ال��ي��دي�����ص  جمهول  امل�����س��ت��اأن��ف ����س���ده/ 1-  اىل 
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل�����س��ت��اأن��ف / ال��ي��ت ان�����س��ورن�����ص ب��روك��رز �����ص.ذ.م.م 
ومي��ث��ل��ه:ع��ب��داهلل مطر ع��ب��داهلل ال��زع��اب��ي  ق��د ا���س��ت��اأن��ف ال��ق��رار/ احلكم 

ال�سادر بالدعوى رقم 2018/2367 بتاريخ:2019/6/3     
وحددت لها جل�سه يوم االحد  املوافق 2019/7/21 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12682 بتاريخ 2019/7/15   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2019/1031  جتاري كلي

اىل امل��دع��ي عليه / 1-ن���وؤا����ص اح��م��د ع��ب��دال��غ��ف��ور جم��ه��ول حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان 
املدعي/بنك الفجرية الوطني )فرع دبي( وميثله:علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن 
وقدره  مببلغ  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  مو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )1852918(
اال�ستحقاق الواقع يف 2019/4/1 وحتى ال�سداد التام.وحددت لها جل�سة يوم االثنني 
ف��اأن��ت مكلف  ل��ذا    ch1.B.8:بالقاعة ال�����س��اع��ة:09:30 ���ص  امل���واف���ق:2019/7/22 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12682 بتاريخ 2019/7/15   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2018/3773  جتاري جزئي 
���ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة نعلنكم   اىل املحكوم عليه/1- فيرتا لال�ستثمارات 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/3/13  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح/الليان لتجارة وتوزيع املواد الغذائية �ص.ذ.م.م بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
للمدعية مبلغ وقدره )63.967.42( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من 
2018/10/9 وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل 
يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  امل��ح��ام��اة.  ات��ع��اب 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12682 بتاريخ 2019/7/15   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2019/2457  جتاري جزئي
اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ك��وال��ي��ت��ي ت��ي��ك خل���دم���ات ال��ت��ن��ظ��ي��ف ��������ص.ذ.م.م جمهول 
اآي ب���ي ل��ل��خ��دم��ات ال��ف��ن��ي��ة ������ص.ذ.م.م  اأم  حم���ل االق���ام���ة مب���ا ان امل��دع��ي/اأم��ب�����ص 
مو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  خم��ري  ع��ب��داهلل  عمر  وميثله:عبدالرحمن 
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )44199( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة 
لها  التام.وحددت  ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  والفائدة 9% من  املحاماة  واتعاب 
  ch1.C.13:جل�سة يوم الثالثاء املوافق:2019/7/23 ال�ساعة:08:30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12682 بتاريخ 2019/7/15   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2019/2535  جتاري جزئي
كري�سنا  رام��ا  يوثينفيتيل   -2 ����ص.ذ.م.م  لل�سناعة  1-بلو�ستيل   / عليه  املدعي  اىل 
ب��ي��الي ج��ن��اردان��ان جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل���دع���ي/دي ا���ص ا���ص للحديد 
�ص.ذ.م.م وميثله:عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع مبوجب قرار املحكمة ال�سادر 
بتاريخ:2019/7/9 بتكليفكم بالوفاء يف الدعوى املذكورة اعاله فانت مكلف ب�سداد 
مببلغ وقدره )603.886.81( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
التام للمدعي او بخزينة املحكمة وعليه  9% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد 
املذكور  بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان 

خالل خ�سمة ايام من تاريخ ن�سر هذا االعالن .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12682 بتاريخ 2019/7/15   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2019/991  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-امل�ساعل للتجارة العامة ���ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
عليك  اأقام  قد  ابراهيم اجلرمن  ا�سماعيل  م.م.ح وميثله:علي  للتبغ  املدعي/امل�ستقلة 
 )GAOU2135161( رقم  احلاوية  حمتويات  باتالف  املطالبة  مو�سوعها  الدعوى 
ن�سر  املقلدة  التجارية  العالمة  حتمل  التي  ال�سجائر  من  علي  جبل  مبيناء  املوجودة 
التي  ال�سحف  اح��دى  او  االقت�سادة  وزارة  ن�سرة  الدعوى يف  �سي�سدر يف  ال��ذي  احلكم 
ت�سدر يف الدولة على نفقة املدعي عليها مع حتميل املدعي عليها الر�سوم وامل�ساريف 
واالت��ع��اب.وح��ددت لها جل�سة ي��وم االرب��ع��اء امل���واف���ق:2019/7/24 ال�����س��اع��ة:09:30 �ص 
بالقاعة:ch1.B.8  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  15  يوليو  2019 العدد 12682 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  15  يوليو  2019 العدد 12682 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  15  يوليو  2019 العدد 12682 



�لن�سائح  بع�ص  ن��رى  يلي  فيما 
على  ت�ساعدك  �أن  ميكن  �لتي 
ح�سب  على  مالب�سك  �خ��ت��ي��ار 
وط��ول��ك  ج�سمك  م��و����س��ف��ات 
�لإك�س�سو�ر�ت  نوعية  و�أي�سا 

�ملنا�سبة:

�أظهرت در��سة �أن �جل�سيمات �لدقيقة يف �لهو�ء �مللوث �لذي ت�ستن�سقه �لن�ساء �حلو�مل، قد ي�سر بالقلب و�لأوعية �لدموية 
ويوؤثر يف منو �جلنني د�خل �لرحم.

ب�سكل  �لر�سيع  وفاة  خطر  ي�ساعف  و�أثنائها،  ويف  �حلمل  فرتة  قبل  �لأم  تدخني  �أن  �إىل  �أخرى  در��سة  تو�سلت  حني  يف 
مفاجئ قبل عيد ميالده �لأول.
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�ل�سغري �جل�سم  �ساحبة   1-
�ملر�أة �لق�سرية �لنحيلة

حت��اول ه��ذه امل���راأة اأن تظهر اأك��ر ط��وال لذلك 
ويجب  ال��ط��ول��ي��ة  اخل��ط��وط  ا���س��ت��خ��دام  فعليها 
الطول  وف�ساتني  الطويلة  الق�سات  ترتدى  اأن 
بالطول  اإي����ح����اء  ي��ع��ط��ى  ذل�����ك  الن  ال����واح����د 
لتزيد  ال�سميكة  االقم�سه  ت�ستخدم  اأن  ويجب 
الزاهية  االأل�����وان  ذات  وامل��الب�����ص  حجمها  م��ن 

واالأحزمة الرفيعة.
قطعتني  من  املكونة  املالب�ص  عن  تبتعد  ولكن 
الكبرية  النق�سات  ذات  اأو  ال��ل��ون  يف  خمتلفتني 
الطويلة  ال�سخمة  واالإك�����س�����س��وارات  ال�ساخبة 
تق�سيم  على  ت�ساعد  الأنها  الوا�سعة  واجلواكيت 

الطول فتجعل اجل�سم اق�سر مما هو عليه.

�ملر�أة �لق�سرية �ملمتلئة
ت��رت��دى ما  اأن  امل����راأة يف مالب�سها  ت��راع��ى ه��ذه 
وزنها  زي���ادة  تخفى  حتى  ط��وال  اك��ر  يظهرها 
واالإك�س�سوارات  ال��ط��وي��ل��ة  ال��ق�����س��ات  ف��رتت��دى 
املقلمة  واالأقم�سة  الطول  املتو�سطة  واحلقائب 
طوال  اك��ر  لتظهر  عري�سة  بخطوط  طوليا 

واقل حجما.
وتبتعد عن املالب�ص الوا�سعة واالأقم�سة املقلمة 

عر�سيا والزخرفة واالألوان املتداخلة.

�لطويل �جل�سم  -�ساحبة   2
�ملر�أة �لطويلة �لنحيلة

ع��ن طولها  النظر  تبعد  اأن  امل���راأة  ه��ذه  حت��اول 
لذلك تركز على ا�ستخدام اخلطوط العري�سة 

اأن ترتدى  ف��ي��ج��ب ع��ل��ي��ه��ا  ل��ت��ق��ل��ل م���ن ط��ول��ه��ا 
والق�سات  ال��ع��ر���س��ي��ة  اخل��ط��وط  ذات  امل��الب�����ص 

االأفقية وذات اجليوب الكبرية.
 واملوديالت التي حتدد خط الو�سط واالأحزمة 
واملقلمة  الالمعة  واالأقم�سة  العري�سة  امللونة 
وتراعى  امل���ل���ون���ة  واالإك�������س�������س���وارات  ب��ال��ع��ر���ص 

اختالف االألوان بني جزئي املالب�ص.
واملالب�ص  مت���ام  ال��ط��ول��ي��ة  اخل��ط��وط  وتتجنب 

املفتوحة من االأمام.

�ملر�أة �لطويلة �ملمتلئة
بق�سات  تتميز  التي  املالب�ص  ترتدى  اأن  عليها 
الطبيعي  تقلل من حجم اجل�سم  الأنها  طولية 
واالأقم�سة  الفاحتة  ال��ه��ادئ��ة  االأل����وان  وت��رت��دى 

رفيعة  املقلمة طوليا بخطوط  واملالب�ص  املرنة 
واالإك�س�سوارات والتطريز الناعم والطويل.

�ملتو�سط �جل�سم  �ساحبة   3-
�ملر�أة متو�سطة �لطول �لنحيلة

تزيد  ك��ي  ال�سدر  على  الق�سات  ارت���داء  عليها 
االإح�����س��ا���ص ب��االم��������������������ت��الء واالي�������س���ارب���ات حول 
امللت�سقة على اجل�سم  العنق. وتتجنب املالب�ص 
حتى ال تظهر نحافتها واملالب�ص ذات الفتحات 

الكبرية.

�ملر�أة متو�سطة �لطول �ملمتلئة
يجب اأن ترتدى �ساحبته املالب�ص الطويلة نوعا 
ما ذات االأكمام وتلك التي تتكون من قطعتني 

وتلتزم االألوان الفاحتة.
اخلطوط  ذات  اأو  ال�����س��ي��ق��ة  ال��ث��ي��اب  وت��ت��ج��ن��ب 
املنحنية الأنها تعطى اإح�سا�ص باالمتالء وتتجنب 
االإك�س�سوارات  وا���س��ت��خ��دام  ال��ك��ب��رية  اجل���ي���وب 

ال�سغرية واحلقائب �سغرية احلجم.

�لأعلى من  �ملمتلئ  �جل�سم  �ساحبة   4-
ت��ع��ان��ى ه���ذه امل�����راأة م��ن ع���دم ال���ت���وازن يف �سكل 
من  ونحيفة  اأع��ل��ى  م��ن  ممتلئة  ف��ه��ي  ج�سمها 
االأ���س��ف��ل ف��ت��اأخ��ذ ���س��ك��ل ال���ه���رم امل��ق��ل��وب لذلك 
فتختار  �سديدة  بعناية  مالب�سها  اختيار  عليها 
االأكتاف  من  مبطنة  الغري  الطويلة  البلوزات 

حتى ال تزيد من عر�ص الكتف. 
وتختار البلوزات التي ال حتتوى على تفا�سيل 

اأو  اجل���ي���وب  اأو  ال��ك��ورن��ي�����ص  م��ث�����������������ل  ك��ث�����������������رية 
الق�سات.

وال ت��رت��دى االأق��م�����س��ة امل��ج��ع��دة فهي ت��زي��د من 
�سخامتها ويجب اأال تختار االألوان الغامقة من 
الق�سات  ذات  الوا�سعة  اجلوبات  وترتدى  اأعلى 

لتحاول جذب االأنظار اإىل االأ�سفل.

�مل�ستطيل �جل�سم  �ساحبة   5-
حتتاج هذه املراأة اإىل البلوزات ال�سيقة الو�سط 
اكر  وال�����س��در  االأرداف  منطقة  ت���ربز  وال��ت��ي 
امل�ستديرة  ال��ف��ت��ح��ات  ذات  امل��الب�����ص  فت�ستخدم 
 7 �سكل  على  اأو  املربعة  الفتحات  ع��ن  وتبتعد 
وت�����س��ت��خ��دم االإك�����س�����س��وارات واالي�����س��ارب��ات على 

الرقبة وي�ستح�سن بطانة االأكتاف.

ن�سائح ت�ساعدك على اختيار مالب�سك ح�سب طبيعة ج�سمك

اأج�����راه�����ا  االأوىل  ال�����درا������س�����ة 
ب����اح����ث����ون يف ج���ام���ع���ة روجت�������رز، 
كارديوفا�سكوالر  دوري�����ة  يف  ون�����س��رت 
 Cardiovascular(   توك�سيكولوجي

العلمية.  )Toxicology
واأو�سح الباحثون اأن اأنظمة القلب واالأوعية 
ب�سدة خالل  ت��ت��اأث��ر  االأم  ل��دى  ال��دم��وي��ة 
احلمل  م��ن  وال��ث��ال��ث  االأول  ال��ث��ل��ث��ني 

ب�سبب ما ت�ستن�سقه من ملوثات.
جمموعة  حالة  الباحثون  وتابع 
اأث���ن���اء احلمل،  ال���ف���ئ���ران  م���ن 
التعر�ص  ن�������س���ب  ودر�������س������وا 
فرتة  خ��الل  الهواء  لتلوث 
احل�����م�����ل، وم��������دى ت���اأث���ر 
بالتلوث،  االأج���ن���ة  من��و 
وق���ورن���ت ال��ن��ت��ائ��ج مع 
ا�ستن�سقت  ف����ئ����ران 
نقيا  ه��واء  اأمهاتهم 
خالل فرتة احلمل.

اأن  الباحثون  ووج��د 
للملوثات  التعر�ص 
مبكرة  م���رح���ل���ة  يف 
م������ن احل�����م�����ل ي����وؤث����ر 
ال���دورة  يف  ك��ب��ري  ب�سكل 
وخا�سة  ل���������الأم،  ال����دم����وي����ة 
ال�سري،  واحلبل  الرئي�ص  ال�سريان 

مقارنة باملجموعة االأخرى.
يف  ت��اأث��ريا  اأك���ر  للتلوث  التعر�ص  وك���ان 
ح��ج��م اجل��ن��ني خ���الل ال��ث��ل��ث االأخ����ري من 
احل��م��ل، الأن ت��دف��ق ال����دم امل��ق��ي��د م��ن االأم 
يحرم اجلنني من املغذيات التي تزيد وزنه 

قبل الوالدة.
وع���ن ال�����س��ب��ب يف ذل����ك، وج���د ال��ب��اح��ث��ون اأن 

الهواء  تلوث  عن  الناجمة  الدقيقة  اجل�سيمات 
الرحم،  يف  ال�����س��راي��ني  وظ��ي��ف��ة  �سعف  اإىل  اأدت 

االأمر الذي عرقل تدفق دم االأم اإىل اجلنني.
كما تو�سلت الدرا�سة اإىل اأن هذا التاأثري ال�سلبي 
مرحلة  حتى  ي�ستمر  اأن  ميكن  الطفل  من��و  يف 

البلوغ.
فريق  رئي�سة  �ستابلتون  فيبي  الدكتورة  وقالت 
البحث اإن هذه النتائج ت�سري اإىل اأنه يجب على 
ال��ن�����س��اء احل���وام���ل، وم���ن ه��ن يف ���س��ن االإجن����اب، 
املرتفع  ال��ه��واء  بتلوث  املعروفة  املناطق  جتنب 

للحد من تعر�سهن واأجنتهن للخطر.
يوؤثر  ه��واء  من  االأم  ت�ستن�سقه  ما  اأن  واأ�سافت 
ال��دورة الدموية لديها، وال��ذي يتكيف  يف نظام 
با�ستمرار لتوفري تدفق الدم الكايف اإىل اجلنني 

يف اأثناء منوه.
ميكن  امللوثات  لهذه  التعر�ص  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
اأن يوؤدي اإىل ت�سييق االأوعية الدموية، وتقييد 

ت��دف��ق ال���دم اإىل ال��رح��م، وح��رم��ان اجل��ن��ني من 
االأك�سجني واملواد املغذية، ما قد يوؤدي اإىل تاأخر 

منوه وتطوره داخل الرحم.

تدخني
مبعهد  باحثون  فاأجراها  الثانية  الدرا�سة  اأم��ا 
املتحدة،  ب��ال��والي��ات  االأط���ف���ال  ل��ب��ح��وث  �سياتل 
ون�سرت يف جملة )طب االأطفال( )بيداتريك�ص( 

العلمية.
ف��رتة احلمل ويف  االأم قبل  اأن تدخني   وك�سفت 
ب�سكل  ال��ر���س��ي��ع  وف���اة  خ��ط��ر  ي�ساعف  اأث��ن��ائ��ه��ا، 

مفاجئ قبل عيد ميالده االأول.
املعروفة  للر�سع،  املفاجئ  املوت  متالزمة  وتعد 
اأي�سا ب�(موت املهد(، حالة موت مفاجئة لر�سيع 

يتمتع ب�سحة جيدة.
ولك�سف العالقة بني تدخني االأم واملوت املفاجئ 
ل��ل��ر���س��ع، راق�����ب ال���ف���ري���ق ح���ال���ة االأم����ه����ات مع 

اأن  اأثنائها، بعد  التدخني قبل فرتة احلمل ويف 
تعر�ص اأطفالهن خلطر املوت املفاجئ.

ووجد الباحثون اأن اأي مقدار من التدخني اأثناء 
احلمل حتى لو كان �سيجارة واحدة فقط يوميا، 
ي�ساعف خطر وفاة الر�سيع قبل اأن يكمل عامه 

االأول، وكلما زاد عدد ال�سجائر يوميا ارتفع معه 
هذا اخلطر.

ووجد الباحثون اأي�سا اأن عدم تدخني االأم قبل 
تعر�ص  اح��ت��م��ال  م��ن  يقلل  اأث��ن��ائ��ه  احل��م��ل ويف 

الر�سع ملتالزمة املوت املفاجئ بن�سبة 22%.

تل�ث اله�اء يعرقل من� اجلنني.. وتدخني االأم قد يقتله
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دور �سوفيا يف )حكايتي( ز�دين قربا من �جلمهور �مل�سري

�سارة الت�ن�سي: اأحب 
االأدوار املرّكبة التي 

ت�سع املمثل اأمام اختبار 
�سعب مل�هبته

• يف البداية... َمن ر�سحك لدور 
"حكايتي"؟ م�سل�سل  "�سوفيا" يف 
للمخرج  ال�����س��ك��ر  اأوج����ه  اأن  اأح����ب   -
مبوهبتي  ثقته  على  ف��رج  �سمري  اأحمد 
"�سوفيا" ال�سابة،  الدورين  تقدمي  على  وبقدرتي 
دورها  والتي ج�سدت  داليدا،  ل�سابة تدعى  االأم  و�سوفيا 
الفنانة اجلميلة يا�سمني �سربي، و�سعيدة جدا بالتعامل 
نف�سي  اأعترب  كما  الفني،  لالإنتاج  �سيرنجي  �سركة  مع 
حمظوظة ج��دا بالعمل م��ع ك��ل ف��رد م��ن فريق عمل 

م�سل�سل حكايتي، فهو فريق رائع بكل املقايي�ص.
تفا�سيله  عرفِت  هل  الدور،  لقبول  الدوافع  • ما 

اأم قراأت ال�سيناريو؟
التي  املرّكبة  االأدوار  اأحب  اأنني  االأكرب  الدافع   -
اأمام  ملوهبته  �سعب  اختبار  اأم���ام  املمثل  ت�سع 
اجلمهور،  واأم�����ام  امل��خ��رج  واأم�����ام  اأوال  نف�سه 
على  تبنى  امل�سل�سل  ق�سة  اأن  اإىل  اإ���س��اف��ة 
ق�سة �سوفيا وعالقتها بابنتها داليدا، مما 
يجعل هذا الدور حموريا وموؤثرا جدا يف 

االأحداث.
كرب  من  القلق  على  تغلبت  كيف   •

�سن الدور؟
القلق يف ه��ذه احل���االت �سحي،   -
للرتكيز  امل���م���ث���ل  ي����دف����ع  ف���ه���و 
اأك����ر يف ال�����دور، وه����ذا ال���دور 
بالن�سبة  ك��ب��ريا  ك���ان حت��دي��ا 
"دورين"  يعترب  فهو  اإيل؛ 
داخل دور واحد، فال�سابة 
حاملة من اأب م�سري واأم 
العودة  ت���ق���ّرر  ف��رن�����س��ي��ة 
كم�سممة  ل��ل��ع��م��ل  اإىل 
اأزي���������اء وم���������س����وؤول����ة عن 
�سديد"،  "اأوالد  م�سنع 
وه�����م ال���ث���الث���ي ال���رائ���ع 
بدير،  اأح����م����د  االأ�����س����ت����اذ 
ج�����م�����ال ع���ب���دال���ن���ا����س���ر 
واجلزء  اإدوارد،  والفنان 
ال��ث��اين ه��و ���س��وف��ي��ا االأم 
احل�����ن�����ون ال����ت����ي حت�����اول 
الوحيدة  ابنتها  ح��م��اي��ة 
من  �سربي"  "يا�سمني 
�سديد،  اأوالد  عائلة  �سر 
اإ�سابتها  تكت�سف  اأن  قبل 
ب����ال���������س����رط����ان وت���������س����وء 
م�ساهد  ون���رى  ح��ال��ت��ه��ا، 
خوفها  عن  تعرّب  موؤثرة 
اب��ن��ت��ه��ا م���ن بعدها  ع��ل��ى 
بالهرب  ل��ه��ا  وتو�سيتها 
مبا�سرة،  م���وت���ه���ا  ب���ع���د 
وال��������ذي اأّث��������ر ج������دا يف 
والأنني  امل�ساهدين، 
االأدوار  اأح����ب 
امل���رّك���ب���ة، 
ف����ق����د 

قررت تقدمي الدور.
لها؟ حت�سرت  كيف  واملوت...  املر�ص  مب�ساهد  اجلمهور  • تاأثر 

- "املر�ص واملوت" هما اأكر االأقدار ع�سفا بالوجدان؛ لذلك تتطلب 
التمثيلية، وهي  اأدوات��ه  املمثل متمكنا من  اأن يكون  امل�ساهد  مثل هذه 
ال�سدق يف االإح�سا�ص واالأداء، فهما مفتاح قلب امل�ساهد، لذلك خرجت 

امل�ساهد بهذه ال�سورة اإىل اجلمهور.
احللقات؟ قلة  رغم  الدور  جناح  تف�سرين  • كيف 

- كرم اهلل اأوال، ثم االجتهاد يف تقدمي عمل يرقى اإىل م�ستوى تطلعات 
امل�ساهد، وردود الفعل كانت اأروع مما توقعت، �سخ�سية "�سوفيا" التي 
"�سو�سيال  ال�  اأثارت جدال وا�سعا بني رواد  اأقدمها يف م�سل�سل حكايتي 
كاالأردن  البلدان  خمتلف  م��ن  متابعني  م��ن  ر�سائل  وتلقيت  ميديا"، 
واملغرب،  وليبيا  وال��ك��وي��ت  واالإم������ارات  وال�����س��ع��ودي��ة  و���س��وري��ة  ول��ب��ن��ان 

وبالتاأكيد تون�ص وم�سر.
العمل؟ بطلة  �سربي  يا�سمني  مع  ان�سجمت  • هل 

- يا�سمني �سربي فنانة جميلة قلبا وقالبا، واأحببت العمل معها خالل 
ان�سجاما  بيننا، و�ساهد اجلمهور  امل�ساهد  امل�س�سل، حيث كانت  اأح��داث 

بيننا.
امل�سري؟ اجلمهور  لدى  اجلديد  الدور  و�سعك  منطقة  اأي  • اإىل 

- زادين هذا الدور قربا من اجلمهور امل�سري، وراأيت ذلك وا�سحا يف 
تعّلقهم ب�سخ�سية �سوفيا، اإىل درجة اأن اأحد املتابعني للم�سل�سل اختار 
االأول من بداية  االأ�سبوع  اأثناء  "�سوفيا" عندما رزق بطفلته يف  ا�سم 

بث امل�سل�سل.
م�سر؟ يف  درامية  جتربة  الأول  تقييمك  • ما 

- كانت جتربة تلفزيونية ناجحة، واأ�سافت يل ر�سيًدا لدى اجلمهور، 
وزادتني خربة ومتر�سا يف املجال التمثيلي.

الفعل؟ ردود  ترين  • كيف 
- ردود الفعل مب�سرة جدا، وامل�سل�سل جنح يف �سد امل�ساهد خالل الثلث 

االأول من �سهر رم�سان الفائت يف ظل املناف�سة ال�سديدة.
"كارما"؟ يف  التجربة  كانت  كيف  ال�سينما...  من  اجلمهور  • عرفك 

- كانت جتربة فيلم "كارما" مفيدة بالن�سبة اإيّل، اإذ تعلمت منها الكثري 
بكل تاأكيد، واأ�سافت يل خربة كبرية على امل�ستوى التمثيلي.

املجال؟ لهذا  الدخول  عليك  عر�ص  هل  االإعالم...  • در�سِت 
االأوىل  وك��ن��ت  بتون�ص،  واالإع����الم  ال�سحافة  كلية  خريجة  اأن���ا  نعم   -
اإ�سبانيا مبنحة من الدولة  على الدفعة، فاأمتمت م�سروع تخرجي يف 
واإخ���راج  اإن��ت��اج  اخت�سا�ص  ال��ب�����س��ري،  ال�سمعي  االإع����الم  يف  التون�سية 
�سينمائي وتلفزيوين، وُعر�ست علّي برامج اإذاعية وتلفزيونية يف تون�ص 
وم�سر، اأنتظر فقط الوقت واملحتوى املنا�سبني لدخويل عامل االإعالم 

الذي اأع�سقه بكل تاأكيد.
هذا  ه��ل  ال���ف���ن...  اأدخ��ل��ه��ن  جمالهن  ب���اأن  اجل��م��ال  م��ل��ك��ات  • ُت��ت��ه��م 

�سحيح؟
ما  اأّول  ه��و  اخل��ارج��ي  فال�سكل  مهم،  اجل��م��ال  واقعيني،  نكون  حتى   -
يالحظه النا�ص، لكنه ال يكفي، فكم من جميل يفقد جماله اإذا تكلم، 

اإىل جانب اأن اجلمال ن�سبي،
 فما اأراه جميال من املمكن اأن تراه اأنت اأقل جماال، والعك�ص �سحيح، 
النقد  واأ�سبحت لديه ملكة  اأكر وعيا،  اأ�سبح  اأن اجلمهور  نن�سى  وال 

الفني، وت�ستهويه املوهبة قبل اجلمال.
بتون�ص؟ التمثيل  يف  �سرتكزين  • هل 

- اأنا مقيمة يف م�سر، وي�سرفني العمل يف بلدي بالتاأكيد، كما �ساركت 
اإ�سباين ق�سري، والفن لغة العامل، واأينما  �سابقا بدور بطولة يف فيلم 

وجدت العمل الذي ي�سيف يل واأ�سيف له �ساأقدمه بالتاأكيد.
تقدميها؟ تتمنني  التي  ال�سخ�سيات  • ما 

- اأتطلع اإىل تقدمي �سخ�سيات مرّكبة و�سعبة وخمتلفة، واأحب تقم�ص 
ال�سخ�سيات التي ال ت�سبهني، لكي اأقدمها واأظهر اأدواتي التمثيلية.

ب�غ�ســـن ت�سكـــر مـــرجتى
 

بعد اأن ن�سرت اإحدى املعجبات م�سهدا يجمع املمثلة ماغي بوغ�سن باملمثلة 
على  ال�سفحات  اإح���دى  علقت  الفنية،  االأع��م��ال  اأح���د  يف  م��رجت��ى  �سكران 
بطلوا  جنمه  ت�سري  م��ارح  زوجها  فلو�ص  وبكل  ثقيل  )دم  قائلة:  الفيديو 

متلق(.
فلو�ص  �سي  ك��ل  قائلة: )خل�ص  عليه  ف��ردت  م��رجت��ى،  ا�ستفز  االأم���ر  وه��ذا 
زوجها وافر�سي حقها وهي وموهبتها وطاقتها واإن�سانيتها بيكفي التمادي 

على الب�سر بحروفكم وتخفيكم وراء �سور واأ�سماء م�ستعارة(.
بدورها، �سكرت بوغ�سن زميلتها، قائلة: )�سكرانو يا حبيبتي تاأقلمنا مع 

النف�سيات املري�سة ونحن لها، ي�سلملي قلبك(.

حممد حماقي يخ��ض اأول 
جتربة �سينمائية

ك�سف املنتج وليد من�سور عن مفاجاأة ملحبي املطرب حممد حماقي، مو�سحا 
اأنهم يقومون حاليا بتح�سري اأول اأفالمه ال�سينمائية، راف�سا الك�سف عن 

تفا�سيل العمل، لكنه اأكد اأن الفيلم �سيكون مفاجاأة للجمهور.
و�سدد املنتج على اأن اأول ظهور حلماقي من خالل �سا�سة ال�سينما م�سوؤولية 
والعمل  اإال  يبداآ  لن  اأنهما  اإىل  الفتا  �سديقان،  اأنهما  خا�سة  عليه،  كبرية 

مكتمل.
عام  )لهفة(  م�سل�سل  خ��الل  م��ن  �سرف  ك�سيف  ذل��ك  قبل  حماقي  وظهر 
2015، الذي قامت ببطولته الفنانة دنيا �سمري غامن و�سمري غامن وعلي 

ربيع وحممد �سالم.

انت�سار وبدرية طلبة .. )ريا و�سكينة من تاين(
جت���ري ال��ن��ج��م��ة ان��ت�����س��ار ب��رف��ق��ة ال��ف��ن��ان��ة بدرية 
طلبة، بروفات امل�سرحية الكوميدية اال�ستعرا�سية 
ا�ستعدادا  تاين"،  م���ن  و���س��ك��ي��ن��ة  "ريا  ال��غ��ن��ائ��ي��ة 
ل��ع��ر���س��ه��ا يف ع��ي��د االأ���س��ح��ى امل��ق��ب��ل ع��ل��ى م�سرح 

تياترو النيل باالإ�سكندرية.
و�سكينة"  "ريا  رائ��ع��ة  الإع���ادة  حم��اول��ة  امل�سرحية 
البابلي  و���س��ه��ري  ���س��ادي��ة  ال��ك��ب��ريت��ني  ل��ل��ف��ن��ان��ت��ني 
وال���ع���م���الق ع��ب��دامل��ن��ع��م م���دب���ويل، وجت�����س��د فيها 
دور  بدرية  جت�سد  بينما  "ريا"،  �سخ�سية  انت�سار 

التناول. يف  كبري  اختالف  مع  "�سكينة"، 
مو�سوع  اإن  �سحافية  ت�سريحات  يف  قالت  طلبة 
امل�سرحية خمتلف عن تلك التي قدمت من قبل، 
اإذ تتناول الفكرة التي طرحت اأخرًيا حول حقيقة 
كانتا  وطنيتان،  �سخ�سيتان  واأنهما  و�سكينة،  ري��ا 
اأجل  م��ن  االإجنليز  و�سباط  ع�ساكر  ت�ستدرجان 
ال�سهرية  ق�ستهما  عن  اأ�سيع  كما  ولي�ص  قتلهما، 

باأنها يقتالن الن�ساء من اأجل ال�سرقة.
ريا  "عودة  م�سرحية  يف  �ساركت  طلبة  اأن  ي��ذك��ر 
ح�سني  داوود  ال��ف��ن��ان��ني  م��ع  ب��ال��ك��وي��ت  و�سكينة" 
الربيكي،  وخالد  الف�سالة  واإلهام  ال�سعيبي  وهيا 
وامل�سرحية من تاأليف هيا ال�سعيبي واإخراج ثامر 

ال�سعيبي.

�ساركت �لفنانة �سارة �لتون�سي يف م�سل�سل )حكايتي( 
مع �لفنانة يا�سمني �سربي، وقدمت �أد�ًء مميًز�، بعد 
فيلم  خ��الل  من  م�سر  يف  �لأوىل  جتربتها  قّدمت  �أن 

)كارما( قبل عدة �أ�سهر، معها كان هذ� �حلو�ر.
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زيادة ال�زن قد ترجع ل�سبب ال يخطر على بالك
قال املركز االحتادي االأملاين للتغذية اإن زيادة الوزن قد ترجع اإىل احتبا�ص 

املاء يف اجل�سم، خا�سة يف الفخذين وال�ساقني.
ووفقا لبيانات منظمة ال�سحة العاملية فاإنه ينبغي على البالغني عدم تناول 

اأكر من خم�سة غرامات من امللح يوميا.
وملواجهة ذلك، ين�سح اخلرباء االأملان باالإقالل من امللح، الأن امللح يت�سبب 

يف احتبا�ص املاء باجل�سم.
التي  واملاغني�سيوم،  الكال�سيوم  مثل  االكرتوليات  من  االإك��ث��ار  ينبغي  كما 
تعمل على �سبط حمتوى املاء باجل�سم. وتتمثل م�سادر االإلكرتوليتات يف 

اخل�سروات الورقية الداكنة والزبادي واملوز.
ي���رتاوح بني  ك��اف مبعدل  ب�سكل  امل��اء  �سرب  ينبغي  ذل��ك،  اإىل  وب��االإ���س��اف��ة 

لرتين اإىل ثالثة لرتات يوميا.

اأ�سباب الدواىل منها احلمل و�سن الياأ�ض
الدواىل م�سكلة قد توؤرق اأى �سيده نتيجة ل�سوء منظر القدم التى قد تظهر 
باللون  القدم  اأوردة  احل��رج، حيث تظهر  لها  ي�سبب  االأوردة مما  ت��ورم  بها 
االأزرق اأو االأرجواين الداكن وال�سبب الرئي�سى وراء ذلك هو عندما ت�سمح 
فهناك  اخلاطئ  االجت��اه  يف  ال��دم  بتدفق  االأوردة  يف  اخلاطئة  ال�سمامات 
�سخ�ص  من كل 4 اأ�سخا�ص بالغني يف الواليات املتحدة ي�سابون بالدوايل، 

.”medicalnewstoday“ ح�سبما ذكر موقع
- الن�ساء احلوامل اأكر عر�سة لالأوردة الدواىل

- ميكن اأن ت�سمل االأعرا�ص اأمل ال�ساقني والكاحلني املتورمتني
من  متزايد  خطر  لديهم  ال���وزن  زي���ادة  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن  االأ�سخا�ص   -

الدواىل
باجلاذبية  ال�ساقني  املوجودة فى  القلب مثل  البعيدة عن  االأوردة  تتاأثر   -
التى جتعل تدفق الدم اإىل القلب اأكر �سعوبة وفى حالة ممار�سة ال�سغط 

على البطن يوؤدى لالإ�سابة على بالدواىل مثل احلمل واالإم�ساك
خلل  �سبب  اأو  االأوردة  ج��دران  امتداد  �سبب  من  متاأكدين  لي�سوا  اخل��رباء 
ال�سمامات فى كثري من احلاالت يحدث ذلك دون �سبب وا�سح ولكن هناك 

عوامل توؤدى اإىل اال�سابة بها وهى:
- �سن الياأ�ص عند ال�سيدات

- احلمل
- الوقوف لفرتات طويلة

- وجود تاريخ عائلى لالإ�سابة الدواىل
-ال�سمنة املفرطة 

 الدوايل ت�سيب الن�ساء اأكر من الذكور نتيجة الأن الهرمونات عند  االإناث 
اأو  تناول حبوب منع احلمل  تناول  وي��وؤدى  االأوردة  اال�سرتخاء  اإىل  ت��وؤدى 

العالج الهرموين اإىل ظهورها .
الن�ساء اأكر عر�سة لالإ�سابة بالدواىل اأثناء احلمل اأكر من اأي وقت اآخر 
يف حياتهم فالن�ساء احلوامل لديهن املزيد من الدم يف اجل�سم هذا ي�سع 
�سغًطا اإ�سافًيا على الدورة الدموية، باالإ�سافة اإىل ذلك ، ميكن اأن توؤدي 
التغيريات يف م�ستويات الهرمونات اإىل ا�سرتخاء جدران االأوعية الدموية، 

هذان العامالن يزيدان من خطر االإ�سابة بالدوايل.

ما هي وظائف �لطحال ؟ و�ين يوجد ؟
االي�سر  اجل��ان��ب  مبا�سرة يف  احل��اج��ز  احل��ج��اب  ي��وج��د حت��ت  الطحال 
ومن ال�سعب ت�سنيفه وحتديد �سفاته الن وظائفه متعددة ومتنوعة 
ومتعلقة بالكبد والدم والدورة الدموية واهم وظائفه هي تلك التي 
يف  كبريا  دورا  ويلعب  االحمر  ال��دم  خلاليا  خ��زان  وان��ه  بالدم  تت�سل 
وي�ساعد  االم��را���ص،  و�ستي  وااللتهابات  العدوي  عنا�سر  �سد  الدفاع 
اجل�سيمات  بتدمري  وي��ق��وم  االح��م��ر  ال���دم  خ��الي��ا  تكوين  يف  الطحال 

احلمراء املتك�سرة حمررا بذلك البيلريوبني واحلديد .
كيف كان �ول �سكل من ��سكال �لكتابة ؟

فقد  م�سورة،  كتابة  اي  ر�سومات  عن  عبارة  كانت  الكتابة  ا�سكال  اول 
كان القدماء ير�سمون كتابتهم على الواح من الطني وعلى اجلدران 
واول �سور حقيقية للورق كانت ورق الربدي، بعدها ا�ستخدم الرومان 
واليونانيون فر�ساة رفيعة من �سعر ذيول احليوانات يف الكتابة وكان 

العرب قدميا ي�ستخدمون ري�ص الطيور يف الكتابة .

• هل تعلم اأن رمال ال�سحراء تخفي حتتها خزانات مياه جوفية �سخمة
• هل تعلم اأن غ�سن الزيتون يرمز اإىل ال�سالم ، ويكر �سجر الزيتون يف بالد حو�ص البحر املتو�سط ، واأن 

�سجر الزيتون تعمر 200 �سنة
• ه��ل تعلم اأن ط��ول اأط���ول ذي��ل ف�ستان زف��اف يف ال��ع��امل ه��و 80 م��رتا . وق��د اإرت��دت��ه اإح���دى املمثالت يف 

اأحداالأفالم االأجنبية
• هل تعلم اأن ال�سينيون هم الذين اإخرتعوا البو�سلة ، ونقلوها بعد ذلك اإىل البحارة العرب ، الذين كانوا 
يجوبون �سمال املحيط االأطل�سي وقد قام اأهل البندوقية بجلب البو�سلة بعد اأ�سفارهم التجارية اإىل بالد 

امل�سرق 
• هل تعلم اأن اأول من و�سع �سورة على العملة هو االإ�سكندر املقدوين 
• هل تعلم اأن نابليون بونابرت كان يق�سي وقت فراغه يف حل االألغاز

• هل تعلم ان القد�ص احتلت على مدى التاريخ 24 مرة
• هل تعلم اأن اقدم ج�سر يف العامل يعود تاريخه اإىل 850 ق م و يقع يف تركيا و هو عبارة عن ج�سر حجري 

فوق نهر ملي�ص يف تركيا 
• هل تعلم اأن مطار بروتدام بهولندا يقع يف منطقة تنخف�ص عن م�ستوى �سطح البحر مبقدار 4.5 مرت 

• هل تعلم اأن اأقرب جنم اإىل االأر�ص هي ال�سم�ص و تبعد حوايل 93 مليون ميل 
االأم���زون فنهر  يليه نهر  40157 ميال  النيل و طوله  ه��و نهر  ال��ع��امل  االأن��ه��ار يف  اأط���ول  اأن  تعلم  ه��ل   •

امل�سي�سبي 
اأك��رب عمق فيه  و  64 مليون مياًل  و م�ساحته  ال��ه��ادي  املحيط  ه��و  ال��ع��امل  اأك��رب حميطات  اأن  تعلم  ه��ل   •
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فو�ئد �لزيتون

ح�سب معهد John AP الأبحاث ال�سرطان يف اأمريكا، فاإن تناول 8 اإىل 
10 حبات من الزيتون االأخ�سر اأو االأ�سود مع الوجبة االأ�سا�سية ي�سهم يف 
وحم�ص  “�سكوالني”،  مادة  الكبد؛ نظراً الحتوائه على  �سرطان  مكافحة 
االأوليك، اللذين ي�ساهمان يف تاأخري اأو اإيقاف منو االأورام ال�سرطانية، كما 
االأورام من  الزيتون غالباً يف حرمان خاليا  فيه  ينقع  ال��ذي  ي�سهم اخلل 

الغذاء وي�سبب موتها.

فتيات فريق نيوزيالند� يوؤدين عر�سا يف �ل�سباحة �لإيقاعية �سمن بطولة �لعامل �لثامنة ع�سرة لل�سباحة بكوريا �جلنوبية.رويرتز

حمل احلطاب فاأ�سه وبلطته وذهب اإىل الغابة يحتطب وقد �سحب معه اأبنه الأول مرة ودخل احلطاب الغابة 
واأخذ يتجول فيها وينظر، اال�سجار املختلفة منها ال�سغري والكبري وال�سخم لكنه مل يقطع �سيئا ف�ساأله ابنه 
اإنها �سجرة مثمرة يا بني وهذا مو�سمها وبعد حوايل  اأبي؟ فقال:  هناك �سجرة كبرية هنا ملاذا ال تقطعها يا 
�سهرين موعد ثمارها فحرام علي قطعها.. لقد كنت اأحمل اليك التوت منها.. وتركها وتقدم لالمام قليال 
، واأخذ يحتطب بع�ص االغ�سان اجلافة وجذع �سجرة مك�سور بفعل �سيخوخته، فجاء االبن اليه وقال: تعال 

وانظر يا اأبي هذه �سجرة جميلة عري�سة وخ�سبها جيد اأقطعها.
 فنظر اليه احلطاب وقال: انها �سجرة �سابة �ستعطينا يف امل�ستقبل اخلري الكثري، اأتركها تاأخذ دورتها يف احلياة.  
ثم اأ�سار ابنه على �سجرة اخرى وقال: اذن اأقطع هذه. فدار احلطاب حولها وقال: اأحب هذه ال�سجرة واأحب 
ان اأجل�ص يف جذعها الذي ي�سبه الكوخ ال�سغري، فكنت احتمي فيها من املطر، واتناول من جذعها مادة �سمغية 

اأتاجر فيها، فاأتركها فت�سعيد ن�ساطها..
بل   : الكثري. فقال احلطاب  �سنك�سب من ورائها  املتينة  ال�سجرة  ه��ذه  اأح��رتت معك..  هيا  اأب��ي  يا  االب��ن:  رد 
�سنخ�سر الكثري فهذه تثمر النبق الذي حتبه. فقال الولد: اذن ال خ�سب اليوم. فقال االب: �سنجد حاجتنا، ال 
تقلق، ان عملنا هذا يتطلب الرحمة وال�سرب، ميكننا البحث داخل هذه الغابة الكبرية عن اال�سجار ال�ساقطة 
واجلذوع املك�سورة وغريها، لكن دعنا ال نخ�سر ا�سجارا مثمرة رمبا تطعمنا وتطعم غرينا اي�سا ، فهناك من 
يعتمد على ثمار الغابة يف معي�سته واإن اأنت اتخذت هذا املبداأ يف حياتك ان تعطي كل �سيء حي حقه يف ان يحيا، 

ف�سيبارك اهلل فيه ومينحك الرزق من عنده، ولتفعل ما عليك واأترك هلل يفعل ما ي�ساء.

5 عادات ي�مية حتافظ على ذاكرة ق�ية
التواريخ  اأو  االأ���س��م��اء  ي��ن�����س��ون  ال  االأ���س��خ��ا���ص  ب��ع�����ص 
يجد  لكن معظمنا  �سنوات،  عليها  التي مر  واالأح���داث 
�سعوبة منذ منت�سف �سنوات ال� 30 يف ا�ستعادة بع�ص 

التفا�سيل من الذاكرة.
وتوجد عدة عوامل وراء توّقد الذهن ون�ساط وحيوية 
الذاكرة، منها عادات يومية مثل و�سع املفاتيح يف مكان 

معني لتتفرغ الذاكرة الأن�سطة اأكر اأهمية.

عادات جتعل الذاكرة متيّقظة:
- امنح نف�سك 7 �ساعات من النوم كل يوم.

لتجدد  واحل��دائ��ق  وال�سواطئ  الطلق  للهواء  اخ��رج   -

حيوية الذاكرة، وال حتب�ص نف�سك يف اأماكن مغلقة كل 
يوم.

- ال تقم بعدة مهام يف وقت واحد، مهما امتدح روؤ�ساوؤك 
هذه املهارة، االأف�سل لذاكرتك اإنهاء املهمة ثم البدء يف 
الذاكرة،  واأداء  بنية  على  يوؤثر  منها  كل  الأن  التالية، 

واإنهائها يقلل الت�ستيت وي�ساعد على الرتكيز.
واإزاحة  ال��ذاك��رة،  تنقية  على  ي�ساعد  ن�ساط  التاأمل   -
املهام واالأعمال واالنفعاالت من الدماغ. امنح  روا�سب 

نف�سك وقتاً لال�سرتخاء والتاأمل كل يوم اإن ا�ستطعت.
- ال��ت��م��اري��ن ال��ي��وم��ي��ة ن�����س��اط ه���ام ل��ل��دم��اغ وال�����دورة 

الدموية ولي�ص للع�سالت واملفا�سل فقط.


