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ملر�ضى ال�ضغط الدقيق  من  اأنواع   4
يتم تعريف �ضغط الدم ب�أنه ال�ضغط الذي ي�ضعه التدفق على جدران 
الرقمني  من  كاًل  يكون  عندم�  مرتفع�ً  ال�ضغط  ويعترب  ال�ضرايني، 
الأعلى والأدنى مرتفعني عن املعّدل ال�ضحي لفرتة. ف�إذا مت ت�ضخي�ص 
احل�لة ينبغي عليك القي�م بعدة اإجراءات، اأهمه� تقليل ملح الطع�م، 
امل�ضي والن�ض�ط البدين، واإج��راء تعديالت غذائية، يف  وزي���دة معدل 

�ضدارته� زي�دة الألي�ف.
املزيد من اخل�ضروات والفواكه  تن�ول  الك�ملة. يوفر  دقيق احلبوب 
جرعة جيدة من الألي�ف الغذائية، وميكنك احل�ضول على مزيد من 

الألي�ف ب�نتظ�م عن طريق تن�ول دقيق احلبوب الك�ملة.
اأنواع الدقيق ال�ضحي ملر�ضى ال�ضغط:

* ُي�ضنع اخلبز الأ�ضمر من دقيق القمح الك�مل، وهو غني ب�لألي�ف 
والربوتني النب�تي.

* دقيق حبوب ال�ضوف�ن من اأغنى اأنواع العجني ب�لألي�ف، وهو من��ضب 
لإعداد الفط�ئر والكعك والب�نكيك.

* دقيق احلنطة ال�ضوداء اأو )الب�كويت( من��ضب ملن لديه ح�ض��ضية من 
القمح، ولإعداد الب�نكيك والفط�ئر واملخبوزات الأخرى.

ويحتوي  ال��دم،  �ضغط  ارتف�ع  ملر�ضى  اأي�ض�ً  من��ضب  ال�ضعري  دقيق   *
كل 100 غ��رام منه على 17 غ��رام���ً من الأل��ي���ف و12 غ��رام���ً من 

الربوتني النب�تي ال�ضحي.

ل�ضاقة تخل�ص املراأة من اآالم الدورة 
اخترب الب�حثون يف بريط�ني� ل�ض�قة خ��ضة على جمموعة من الن�ض�ء، 
1000 نب�ضة م�ضكنة لالأمل يف الث�نية، وق�درة على  تولد اأكرث من 

تخفيف اآلم احلي�ص. 
واأجرت ال�ضلط�ت ال�ضحية الربيط�نية اختب�راً على عدد من الن�ض�ء، 
خ��الل فرتة  �ض�عة   24 م��دار  على  الل�ض�قة  ه��ذه  و�ضع  ُطلب منهن 
بن�ضبة  اآلم احلي�ص  يف  انخف��ض�ً  النت�ئج  واأظهرت  ال�ضهرية،  ال��دورة 

من الن�ض�ء. كبري  لعدد  مب�ضرة  نتيجة  وهي   ،70%
اأن اأكرث من ن�ضف الن�ض�ء يف �ضن الإجن�ب،  وت�ضري الإح�ض�ئي�ت اإىل 
يع�نني من تقل�ض�ت يف البطن ملدة يومني اإىل ثالثة اأي�م يف ال�ضهر، 
و�ضبب الأمل هو �ضد وا�ضرتخ�ء الرحم، للم�ض�عدة يف ت�ضجيع بط�نة 
الرحم على النف�ض�ل، وهي عملية حتدث كل �ضهر كجزء من الدورة 

ال�ضهرية للمراأة.
الأوعية  على  ي�ضغط  اأن  فيمكن  �ضديدة،  بقوة  الرحم  انقب�ص  واإذا 
الدم والأك�ضجني  اإم��دادات  انقط�ع  اإىل  يوؤدي  القريبة، مم�  الدموية 

موؤقت�ً، ونتيجة لذلك يطلق الرحم مواداً كيمي�ئية ت�ضبب الأمل.
وميكن اأن ت�ض�عد م�ضكن�ت الأمل التي ل حتت�ج اإىل و�ضفة طبية مثل 
اأي�ض�ً  الإيبوبروفني، يف عالج الأمل اخلفيف اإىل املعتدل، كم� تتوفر 

اأدوية م�ض�دة لاللته�ب�ت اأقوى بدون و�ضفة طبية.

النوم مع النحل... لعالج االأمرا�ص
يعد النوم مع النحل من الطرق التي يلج�أ اإليه� كثريون يف ليتواني�، 

وذلك لتخفيف الألم ومع�جلة العديد من الأمرا�ص.
ويعتمد اأ�ضلوب العالج البديل “الغريب” على النوم يف غرفة واحدة 

مع ال�ضن�ديق التي تربى فيه� النحل.
قوله  الطريقة  بهذه  للعالج  مركز   �ض�حب  “رويرتز” عن  ونقلت 
اإنه� ت�ض�عد على تخفيف الآلم ومع�جلة اأمرا�ص متنوعة من خالل 

الط�قة الن�جتة من رفرفة النحل لأجنحته.
متخ�ض�ض�  طبي�  م��رك��ز  ي��دي��ر  ال���ذي  غ�برت��ص  زي��درون������ص  واأو���ض��ح 
ب�لعالج بهذه الطريقة يف قرية ك�ونيتي�ضك�ص يف �ضم�ل ليتواني�، اأنه 
اأ�ضبح معت�دا على ا�ضتخدام هذه الطريقة منذ �ضبع �ضنوات، بعد اأن 

اكت�ضف ف�ئدته� يف تخفيف اآلم الظهر.
البداية ي�ضككون يف  اأ�ضدق�ء غ�برت��ص ك�نوا يف  اأن  الرغم من  وعلى 
املركز  اإىل  ي�أتون  500 عميل  اأن ح��وايل  اإل  الطريقة،  ه��ذه  ج��دوى 

�ضنوي� يف الفرتة م� بني م�يو و�ضبتمرب .
جدير ب�لذكر اأن النحل ارتبط بعالج�ت الطب البديل حيث ت�ضتخدم 
وحتى  )الربوبلي�ص(  وال�ضمغ  الع�ضل  مثل  النحل،  منتج�ت  جميع 

ال�ضم، لعالج العديد من الأمرا�ص.
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فريو�ص اإيبوال.. عالجان 
يفتحان باب االأمل

اأو�ضك علم�ء على اإيج�د عالج فع�ل لوب�ء اإيبول بعدم� تبني اأن عق�قري يف 
ب�ضكل كبري على  املر�ضى  بق�ء  تعزيز معدلت  �ض�همت يف  �ضريرية  جتربة 
قيد احلي�ة يف جمهورية الكونغو الدميوقراطية، على م� اأعلنت  ال�ضلط�ت 

ال�ضحية الأمريكية التي �ض�ركت يف متويل البحث
وبداأت هذه الدرا�ضة يف نوفمرب امل��ضي يف جمهورية الكونغو الدميقراطية، 
امل�ضتقبل على  وهي �ضتتوقف يف هذه املرحلة و�ضيح�ضل جميع املر�ضى يف 

هذا العالج الذي اأعطى نت�ئج اإيج�بية، وفق مع�هد ال�ضحة الأمريكية.
وق�ل مدير املعهد الوطني للح�ض��ضية والأمرا�ص املعدية، اأنطوين فوت�ضي، 
لوك�لة “فران�ص بر�ص” اإن “ريغن-اأب 3” و”م�ب 114”، “هم� العق�ران 
الوحيدان حتى الآن اللذان اأظهرا من خالل درا�ضة علمية انخف��ض� كبريا 

يف معدل الوفي�ت لالأ�ضخ��ص امل�ض�بني مبر�ص فريو�ص اإيبول«.
واأو�ضح اأن التجربة ك�ن من املفرت�ص اأن ت�ضمل 725 �ضخ�ض�، لكنه� اأوقفت 
من قبل جمل�ص م�ضتقل عندم� و�ضل عدد امل�ض�ركني فيه� اإىل 681 �ضخ�ض� 

لأنه يف تلك املرحلة، ك�ن العق�ران قد حقق� ن�ضبة جن�ح كبرية.
وحتى الآن، جرى حتليل بي�ن�ت 499 �ضخ�ض� من اأ�ضل 681.

“ريغن- 29 يف املئة مع  ويف هذه املجموعة، انخف�ص معدل الوفي�ت اإىل 
اأب3”، و�ض�هم “م�ب 114” يف خف�ص ن�ضبة الوفي�ت اإىل 34 يف املئة وفق 
العدد  من  املئة  يف  و67   60 بني  ي��راوح  �ض�بق  مبعدل  مق�رنة  فوت�ضي، 

الإجم�يل للم�ض�بني الذين مل يتلقوا عالج�.
وهذان العق�ران يلجم�ن قدرة هذا الفريو�ص الفت�ك على التمدد واإ�ض�بة 

خالي� �ضحيحة.

»اإل جي« تتحدى �ضام�ضونغ 
وهواوي بهاتف ال�ضا�ضتني

اإلكرتونيك�ص”  ج��ي  “اإل  ���ض��رك��ة  ك�ضفت 
لأح�����دث هواتفه�  ت��روي��ج��ي  اإع�����الن  ع���ن 
يدعم  وال������ذي   ،”60 يف  ك��ي��و  “ثينك 
وي�أتي  اخل���م�����ص،  اجل��ي��ل  �ضبك�ت  تقني�ت 
ل��ل��ف�����ض��ل. وتخطط  ق���ب��ل��ت��ني  ب�����ض������ض��ت��ني 
“اإل جي” لتقدمي ه�تفه� اجلديد خالل 
ال�ضتهالكية  الإل���ك���رتون���ي����ت  م��ع��ر���ص 
)اإيف�( لع�م 2019 يف برلني والذي يعد 
اأوروب�����،  ل��الإل��ك��رتون��ي���ت يف  اأك���رب معر�ص 
اأي  امل��ق��ب��ل،  �ضبتمرب  م���ن  ال�6  يف  وذل����ك 
له�تف  اإط��الق��ه���  م��ن  فقط  اأ�ضهر   4 بعد 
50«. ويظهر يف الإعالن  يف  كيو  “ثينك 
ث�نية ويحمل   15 اإىل  ال��ذي ت�ضل مدته 
عنوان “الزدواج، الأف�ضل”، عقرب �ض�عة 
يتحرك من ال�ض�عة ال�ض�د�ضة اإىل ال�ض�عة 
ال�12 يف �ض��ضة ال�ض�عة الن�ضفية، م�ضرية 
الث�نية  ل��ل�����ض������ض��ة  امل���ط���ورة  احل���رك���ة  اإىل 
تثبيته�  ميكن  وال��ت��ي   ”50 “يف  له�تفه� 
درجة.   180 اأو  104درجة  زاوي���ة  على 
وق�لت ال�ضركة امل�ضنعة اإن اله�تف اجلديد 
والتي  احلر”  “التوقف  ب��ت��ق��ن��ي��ة  م����زود 
وال�ضيطرة  الث�نية  ال�ض��ضة  بتثبيت  ت�ضمح 
عليه� يف اأي مو�ضع مت�م� مثل الكمبيوتر 

املحمول، وفق م� نقلت وك�لة “يونه�ب«.

اأبرز االأخطاء التي يقع فيها
�ص 23 الكثريون اأثناء اتباع ريجيم غذائي

الفاكهة تعالج الهاالت ال�ضوداء
متثل اله�لت ال�ضوداء حتت العينني م�ضكلة �ض�ئعة ب�لن�ضبة للكثري من الن�ض�ء 

اللواتي يحر�ضن على احلف�ظ على مظهر خ�ٍل من العيوب. 
وللتخل�ص من هذه امل�ضكلة، اأوردت �ضحيفة “ت�ميز اأوف اإندي�” ق�ئمة ب�أنواع 
الفواكه التي ميكن اأن ت�ض�عد يف التخل�ص من اله�لت ال�ضوداء، على النحو 

الت�يل: 
1 - اجلوافة: تعد اجلوافة م�ضدراً ه�م�ً لفيت�مني �ضي وم�ض�دات الأك�ضدة، 
التي ت�ض�عد يف التقليل من ظهور اله�لت ال�ضوداء حتت العينني، لذا يو�ضي 

خرباء التغذية ب�لإكث�ر من تن�ول هذه الف�كهة.
ثم�ر  امل��وج��ودة يف   H وفيت�مني  ال�ضحية  ال��ده��ون  ي��وف��ر  الأف���وك����دو:   -  2
الأفوك�دو، الغذاء ال�ضحي الالزم للح�ضول على ب�ضرة م�ضرقة خ�لية من اأي 

ت�ضبغ�ت وخ��ضة حتت العينني.
3 - الطم�طم:  ميكن مع�جلة اله�لت ال�ضوداء عرب و�ضع ع�ضري الطم�طم 
على املنطقة التي تقع حتت العني، لأن الطم�طم ت�ض�عد على تبيي�ص الب�ضرة، 

واإعط�ئه� مظهراً ن�عم�ً ون�ضراً. 
ع�ضري  م��ن  �ضغرية  وملعقة  الطم�طم  ع�ضري  م��ن  �ضغرية  ملعقة  ام��زج��ي 
ب�مل�ء.  ا�ضطفيه  ثم  دق���ئ��ق،   10 مل��دة  عينيك  على  املزيج  �ضعي  ثم  الليمون، 
على  و�ضتح�ضلني  اأ�ض�بيع  لب�ضع  الأ�ضبوع  يف  مرتني  العالج  هذا  ا�ضتخدمي 

نتيجة رائعة. 
 K 4 اخلي�ر: له خ�ض�ئ�ص ت�ض�عد على تفتيح الب�ضرة، وهو مليء بفيت�مني-
الذي ي�ض�عد يف تقلي�ص ال�ضعريات الدموية وتقليل ظهور اله�لت ال�ضوداء. 

ميكن و�ضعه مب��ضرة على الب�ضرة اأو ت�ضمينه يف نظ�مك الغذائي. 

وت�����ض���ع��د ب��ع�����ص مت��ري��ن���ت ال����ض���رتخ����ء ال��ب�����ض��ي��ط��ة على 
اأو  امل��ضي  يف  التفكري  وتقليل  احل�لة  ه��ذه  من  التخل�ص 
بهذه  للقي�م  ب�ضيطة  ن�ض�ئح  زاكينه�مي  وتقدم  امل�ضتقبل. 
التم�رين وتقول اإن فرتة ال�ضب�ح هي الوقت املث�يل له� اإذ 
ميكن بعد ال�ضتيق�ظ البق�ء يف ال�ضرير والأعني مفتوحة 
ال���ه����دئ وال��رتك��ي��ز م��ع حركة  التنف�ص  ل��ع��دة دق���ئ��ق م��ع 
ب�لتوتر  ال�ضعور  وع��ن��د  اجل�����ض��م.  على  وال��زف��ري  ال�ضهيق 
خالل اليوم، يف�ضل اأن يبداأ الإن�ض�ن ب�لرتكيز على تنظيم 

نف�ضه والرتكيز عليه كنوع من ال�ضرتخ�ء.
للقي�م  يوم  كل  دق�ئق  ب�ضع  بتخ�ضي�ص  اخلبرية،  وتن�ضح 
التوتر  م�ضكلة  ل��ت��ج���وز  منتظم  ب�ضكل  ال��ت��م���ري��ن  ب��ه��ذه 
الزائد، اأم� ب�لن�ضبة ملن يع�نون من م�ضكالت نف�ضية، فهم 
ع�دة عر�ضة اأكرب لالأفك�ر ال�ضلبية اإذ من املمكن اأن ي�ضل 
الأمر اإىل �ضي�ع القدرة على ترتيب الأفك�ر وهن� يتطلب 

الأمر جل�ض�ت العالج النف�ضي.

حارب ال�صغط الع�صبي بالبي�ض والربوكلي!
يلج�أ كثريون لليوغ� اأوال�ضوكولتة كو�ض�ئل للتخل�ص من 
ال�ضغط الع�ضبي الن�جت عن م�ضوؤولي�ت وم�ضكالت احلي�ة 
اليومية، لكنهم يتج�هلون اأن عالج ال�ضغط الع�ضبي يبداأ 

من الفم، اإذ اأن التغذية تلعب دورا مهم� يف ذلك.
اأف�ضل  ال�����ض��وك��ولت��ة وال�����ض��ك��ري���ت م��ن  ب����أن  اع��ت��ق���د  ي�ضود 
املهدئ�ت بعد يوم عمل �ض�ق ومرهق. و�ضحيح اأن ال�ضكري�ت 
حت�ضن احل�لة النف�ضية نتيجة رفع معدل ال�ضكر يف الدم، 
�ضريع�  ي��رتاج��ع  اإذ  ق�����ض��رية،  ف���رتة  ���ض��وى  ي���دوم  ل  لكنه 
اأن  العلم�ء  وي��وؤك��د  املن�ضود.  ال��ه��دف  يتحقق  ل  وب���ل��ت���يل 
التغذية ال�ضليمة هي احلل الأمثل للتخل�ص من ال�ضغط 
الع�ضبي، اإذ حتتوي بع�ص الأغذية على فيت�مين�ت ومواد 
معدنية معينة تقوي الأع�ض�ب وتزيد من اإفراز هورمون 

ال�ضع�دة وتقوي نظ�م املن�عة يف اجل�ضم.
وا�ضتعر�ص موقع “اأر.تي.اإل” الأمل�ين بع�ص الأطعمة التي 
الع�ضبي  ال�ضغط  حم�ربة  وميكنه�  الوظيفة  بهذه  تقوم 

اليومي، وهي:
“�ضي”  فيت�مني  على  البي�ص  �ضف�ر  يحتوي  ل  البي�ص: 
فقط، بل اإنه غني بفيت�مني بي 12 الذي ي�ض�هم يف بن�ء 
وب�لت�يل  الع�ضبية،  اخلالي�  قوة  على  ويوؤثر  ال��دم  خالي� 

يقلل من اآث�ر ال�ضغط الع�ضبي.
البوت��ضيوم  عن�ضر  على  ال��ربوك��ل��ي  يحتوي  ال��ربوك��ل��ي: 
ن�ضره  م�  وفق  الع�ضبية،  اخلالي�  تقوية  يف  ي�ض�هم  ال��ذي 

موقع “اأر.تي.اإل«.

احللوى والأع�صاب 
اإح��ب���ط واك��ت��ئ���ب عر�ضية ل  ال��ك��ث��ريون حل���لت  يتعر�ص 
ت�ضل اإىل درجة الكتئ�ب املر�ضي لكنه� ت�ضلب من الإن�ض�ن 
ط�قته ورغبته يف مم�ر�ضة اأي ن�ض�ط. وبعيدا عن الأدوية 
على  الب�ضيطة  املنزلية  ال��ط��رق  بع�ص  ت�ض�عد  اأن  ميكن 

التخل�ص من نوب�ت الكتئ�ب.
الع�ئلية  امل�ض�كل  واأي�ض�  العمل  و�ضغوط  ال�ضيء  الطق�ص 
الإ�ض�بة  احتم�لت  من  تزيد  التي  العوامل  بني  من  تعد 
واتب�ع  احلي�ة  اأ�ضلوب  تغيري  لكن  ع�ر�ضة.  اكتئ�ب  بنوب�ت 
اأن  ميكنه�  ب�ضيطة،  وامل��ن��زل��ي��ة  التقليدية  ال��ط��رق  بع�ص 
ي�ض�عد يف التخل�ص من نوب�ت الك�آبة الع�ر�ضة بح�ضب م� 

نقله موقع “غوفيمني” الأمل�ين.
تقتل  احلركة  اإن  اخل��رباء  يقول  الكتئ�ب:  تقتل  احلركة 
الك��ت��ئ���ب، ف��م��ن ينجح يف ال��ق��ي���م م��ن الأري���ك���ة واخل���روج 
ل��ل��ه��واء ال��ط��ل��ق، ي��ك��ون ق��د اأجن���ز اأوىل خ��ط��وات التخل�ص 
من الكتئ�ب. وت�ض�عد احلركة على التخل�ص من امل�ض�عر 
مم�ر�ضة  اأم���  ���ض��يء.  اأي  اإجن����ز  يف  الرغبة  وع��دم  ال�ضلبية 

الري��ضة يف جمموعة فهي تزيد من فر�ص التح�ضن اإذ اأن 
جمرد احل��وار مع زميل ي�ض�رك يف لعبة ري��ضية، حت�ضن 

احل�لة املزاجية.
الكتئ�ب يف ف�ضول  الكتئ�ب: تزيد ح�لت  ال�ضوء لعالج 
ال�ضنة املعتمة ل�ضيم� واأن اإنت�ج اجل�ضم مل�دة ال�ضريوتونني 
وهو  ال�ضت�ء  يف  يرتاجع  املزاج”  حت�ضني  على  “ت�ض�عد 
ب�ل�ضت�ء.  املرتبط  والكتئ�ب  ب�لك�ضل  ال�ضعور  يف  ال�ضبب 
ن�ضره  لتقرير  وفق�  اخل��رباء،  ين�ضح  الأم��ر  هذا  ولتج�وز 
موقع “غوفيمني” الأمل�ين، ب�لتنزه لفرتات طويلة اأثن�ء 
�ضطوع ال�ضم�ص. اأم� ب�لن�ضبة ملن تتدهور ح�لتهم يف ال�ضت�ء 
فيمكنهم العتم�د على نوع معني من اللمب�ت التي حت�كي 
ال�ضوء الطبيعي وم� له من ت�أثريات اإيج�بية على احل�لة 

املزاجية.
ال�ضرتخ�ء: ال�ضغط الع�ضبي هو ال�ضبب الرئي�ضي الذي 
يجعلن� نرى اجلوانب ال�ضلبية يف احلي�ة ونتج�هل مواطن 
وميكن  ب�لكتئ�ب.  الإ���ض���ب��ة  م�ضبب�ت  اأح��د  وه��و  جم�له� 
طريق  ع��ن  ب���ل���ض��رتخ���ء  الع�ضبي  ال�ضغط  على  التغلب 

اليوغ� مثال.
كبرية  نت�ئج  له�  الب�ضيطة  الأف��ع���ل  بع�ص  ال�ضوكولته: 
واحللوى  ال�ضوكولتة  تن�ول  ومنه�  النف�ضية  ح�لتن�  على 
التي توؤثر ب�ضكل اإيج�بي على م�ض�عر ال�ضع�دة. وب�لن�ضبة 
ي�أكله،  ���ض��يء  لكل  احل��راري��ة  ال�ضعرات  بح�ض�ب  يهتم  مل��ن 
ثم  ال�ضوكولتة  من  بقطعة  ال�ضتمت�ع  بب�ض�طة  فب�إمك�نه 

مم�ر�ضة الري��ضة لفرتة اأطول يف اليوم الت�يل.
اأع�ض�ب طبيعية: ت�ض�عد بع�ص املواد الطبيعية على حت�ضني 
احل�لة املزاجية ومنه� نبتة �ض�ن جونز، املعروفة يف بع�ص 
الدول العربية بع�ضبة العرن وكذلك زهرة الن�ردين. ومن 
امل��واد الطبيعية فنبتة  الآث���ر اجل�نبية لهذه  املهم معرفة 

�ض�ن جونز مثال تقلل من ف�علية اأقرا�ص منع احلمل.

اآيفون واآيباد.. اإنذار 
خميف لـ1.4 مليار م�ضتخدم

اأب�����ل ب����أ����ض���ب���وع �ضيء  مت���ر ���ض��رك��ة 
ه��ذه الأي����م، فبعد اأي���م قليلة على 
على  “التعرف  ت��ق��ن��ي��ة  اخ������رتاق 
الهوية بوا�ضطة الوجه”، وم�ض�ألة 
اإ�ضالح البط�رية لدى طرف  منع 
ق�ضة  اأدت  ال�����ض��رك��ة،  غ���ري  ث����ل���ث 
اإىل  ال�ضركة  ب�إهم�ل  تتعلق  اأخ��رى 
م�ضتخدمي  ك���ل  حت��ذي��ر  ����ض���رورة 

اآيفون واآيب�د.
“ت�ضيك  �����ض����رك����ة  ق������ل�����ت  ف����ق����د 
بوينت” التي تعني ب�أمن الأجهزة 
اخت�رته�  ال���ت���ي  الإل����ك����رتون����ي����ة، 
اإنه�  اإن�ض�يدر”،  “اأبل  م��وؤ���ض�����ض��ة 
متكنت من اإيج�د طريقة لخرتاق 
ك���ل اأج���ه���زة اآي���ف���ون واآي����ب�����د، التي 
اخل��ضة  الت�ضغيل  ب�أنظمة  تعمل 
“الث�من«  م��ن  ب����دءا  اأب����ل  ب�����ض��رك��ة 
)iOS 8( و�ضول اإىل الإ�ضدارات 
الت�ضغيل  ن��ظ���م  م���ن  ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة 
وهو   ،)iOS 13( ع�ضر  ال��ث���ل��ث 

اأحدث الإ�ضدارات.
يغطي  ال��ت��ح��ذي��ر  اأن  ي��ع��ن��ي  وه����ذا 
من اأجهزة اآيفون واآيب�د  اأع��وام   8
1.4 ملي�ر  اأب��ل، وي�ضمل نحو  من 
م�ضتخدم )بح�ضب ت�ضريح للرئي�ص 
التنفيذي لأبل تيم كوك( لأجهزة 
الت�ضغيل  اأن��ظ��م��ة  ب��وا���ض��ط��ة  تعمل 
الع�مل،  اأنح�ء  جميع  يف  املق�ضودة 
وب�لت�يل فهذا اأمر مقلق لأ�ضح�ب 
جميع تلك الأجهزة، وفق� مل� ذكره 

موقع فورب�ص الإخب�ري.
بوينت”  “ت�ضيك  اك��ت�����ض��ف��ت��ه  وم���� 
اأن����ه مي��ك��ن ا���ض��ت��غ��الل تطبيق  ه���و 
“�ضجل اأرق�م الهواتف” اأو “جه�ت 
نظ�م  يف  امل�������ض���م���ن  الت�ض�ل” 
ق�عدة  ب��ضتخدام   iOS الت�ضغيل 
كيو ليت” املتوافقة  “اأ�ص  بي�ن�ت 
مع مع�يري ال�ضن�عة، بحيث ميكن 
التطبيق  لأي عملية بحث يف هذا 
برجمية  لت�ضغيل  اجل��ه���ز،  خ���داع 
���ض���رة ق�����درة ع��ل��ى ���ض��رق��ة بي�ن�ت 

امل�ضتخدم وكلم�ت املرور.
“اأ�ص كيو  اإن  وق�لت ت�ضيك بوينت 
لي��ت ه��و حم��رك ق���ع��دة البي�ن�ت 
الأك����رث ان��ت�����ض���را يف ال���ع����مل.. وهو 
ت�ضغيل،  ن����ظ�����م  ك�����ل  يف  م���ت���وف���ر 
وكمبيوتر مكتبي وه�تف حممول. 
وتعد اأنظمة الت�ضغيل ويندوز 10 
وكروم  اأ����ص  اأو  واآي  اأ����ص  اأو  وم����ك 
واأندرويد  وف�يرفوك�ص  و���ض��ف���ري 
برامج م�ضتخدمة �ض�ئعة لربن�مج 

اأ�ص كيو ليت«.
وب���ح�������ض���ب ت�������ض���ي���ك ب���وي���ن���ت ف������إن 
�ضبب  يف  تكن  احلقيقية  ال�ضدمة 
تطبيق  يف  اأم���ن���ي���ة  ث���غ���رة  وج������ود 
“جه�ت الت�ض�ل” يف املق�م الأول، 
وهو ي�ضتفيد من الأخط�ء املعروفة 
التي ف�ضلت اأبل يف اإ�ضالحه� طوال 

�ضنوات.  4

دقائق ا�ضرتخاء يومية تقيك �ضر التوتر الع�ضبي

ال�صتمتاع باحلا�صر، اأمنية 
مع  للكثريين  املنال  �صعبة 
القلق امل�صتمر على امل�صتقبل 

املا�صي  م�صكالت  يف  والتفكري 
لالإ�صابة  خ�صبة  ب��ي��ئ��ة  وه���ي 

ال�صعور  وف��ق��دان  ال��دائ��م  بالتوتر 
يوم  كل  دقائق  تخ�صي�ض  لكن  بال�صعادة، 

لتمارين ب�صيطة يقلل هذه املخاطر.
التفكري  عن  عقلهم  اإيقاف  الكثريون  ي�صتطيع  ل 
بعد يوم عمل �صاق ومليء بال�صغط الع�صبي وهو 
ما ميكن اأن يوؤدي على املدى الطويل اإىل الإ�صابة 

بالتوتر الدائم وال�صعور بعدم ال�صعادة.
 – روت  كري�صتا  ت��ق��ول  ك��م��ا  امل�صكلة  وت��ك��م��ن 
ملوقع  الأملان  النف�ض  اأطباء  رابطة  من  زاكينهامي 
يعي�صون  النا�ض  معظم  اأن  يف  اأونالين”،  بي.  “اأر 
بعقولهم اإما يف الأم�ض اأو الغد وبالتايل يفقدون 

القدرة على ال�صتمتاع باليوم.
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�ش�ؤون حملية

�ضامل بن ركا�ص يرعى حفل تخريج 
الطلبة ال�ضودانيني اجلامعيني باالإمارات

اآل جمري العامري تكرم ال�ضاعر اأديب بن  البخيت العامري

عامل فرياري اأبوظبي حتتفل باليوم العاملي لالأفعوانيات

مركز زايد للدرا�ضات يكرم �ضرطة اأبوظبي 

•• اأبوظبي - الفجر

الع�مري  رك��ص  بن  �ض�مل  الدكتورال�ضيخ  �ضع�دة  �ضهد 
الطلبة  تخريج  حفل  �ض�بق�  ال��وط��ن��ي  املجل�ص  ع�ضو 

ال�ضودانيني ب�لإم�رات
احلفل  وتخلل  ب�أبوظبي  الك��ضر  مب�ضرح  اأقيم  وال��ذي 
الإم�رات  لدولة  الوطنية  الق�ض�ئد  منه�  فقرات  عدة 
الدور  ع��ن  احل�ضور  اأع���رب  مم���  ال�����ض��ودان  وجمهورية 

ال��ك��ب��ري ال����ذي ت��ق��وم ب���ه الإم��������رات م���ن دع���م للطلبة 
ال������ضيخ  وق������م  ال�ض����ودانية  وال����ج�لية  ال�ض���ودانيني 
ال�ضه�دات  بت�ضليم  ال�����ع�م��ري  رك��������ص  ب�����ن  ���ض���مل 
للخريجيني وحتدث بدوره عن العالق�ت الطيبة التى 
جتمع بني  البلديني ال�ضقيقني وق�م احل�ضور ب�لثن�ء 
ال�ضقيقة  العربية  الإم�����رات  ب��دول��ة  الر�ضيدة  للقي�دة 
املتواجدة  اجل�لي�ت  كل  لدعم  اأدوار  من  به  تقوم  مم� 

ب�لإم�رات .

•• الوثبة – الفجر

اأق�مت ع�ئلة اآل جمري الع�مري وبح�ضور عدد من 
اأبن�ء القب�ئل ، احتف�ًل يف منطقة الوثبة ب�أبوظبي ، 

كرمت من خالله  ال�ض�عر اأديب  البخيت بن غثيوان 
الع�مري .

له على جهوده وم�ض�عيه  وذلك احتف�ء به وتقديراً 
ال�ض�عر  اأ���ض���د  كم�   ، املجتمع  خ��دم��ة  يف  بذله�  ال��ت��ي 

على  ب�ل�ضري  الع�مري  اجلمري  احلريز  بن  حممد 
ودوره������  تق������ديره�  يف  الإم����رات  دولة  قي������دة  ن����هج 
خدمة  يف  ب�ضمة  له�  التي  ال�ض���خ�ضي�ت  اإب����راز  يف 

املجتمع .

املتنوعة  ال���ف���ق���رات  م���ن  ال���ع���دي���د  وت��خ��ل��ل احل���ف���ل   
العديد  اأي�ض�  ، وت�ضمن احلفل  الإم�راتية  الرتاثية 
من الق�ض�ئد الوطنية والجتم�عية التي �ض�رك به� 

عدد من �ضعراء دولة الإم�رات .

•• اأبوظبي-الفجر
 رم�ضان عطا

حت��ت��ف��ل غ����دا ع�����مل ف�����رياري اأب���وظ���ب���ي مع 
الع�ملي  ب�ليوم  والت�ضويق  احلم��ص  ع�ض�ق 
لالأفعواني�ت؛ حيث تنظم املدينة الرتفيهية 
واملف�ج�آت  الأن�����ض��ط��ة  م���ن  ب����ق���ة  ال����رائ����دة 
الحتف�لية والع�ئلية املميزة بهذه املن��ضبة 

ودعت ع�مل فرياري اأبوظبي حمبي احلم��ص 
والت�ضويق اإىل امل�ض�ركة يف هذا اليوم احل�فل 
ب�لفع�لي�ت واملغ�مرة، مب� يف ذلك النطالق 
على منت “فورمول رو�ّض�” التي ت�ضل اإىل 
 4.9 ال�ض�عة يف  240 كيلومرتا يف  �ضرعة 
ث���ن��ي��ة ف��ق��ط، وت��ق��ط��ع امل�����ض���ر ال��ب���ل��غ طوله 
حت�كي  �ض�ئقة  جت��رب��ة  يف  م��رتا   2،195
اإح�ض��ص �ض�ئقي �ضي�رات فرياري يف �ضب�ق�ت 
الفورمول، وتقدم الفر�ضة مل�ض�هدة مع�مل 
جزيرة ي��ص من ارتف�ع اأكرث من 50 مرتاً 

عن �ضطح الأر�ص. 

وق����ل���ت ب��ي���ن��ك��� ���ض���م��وت، م��دي��ر ع����م ع�مل 
فرياري اأبوظبي: “ي�ضعدن� اأن نحتفل بهذا 
اليوم مع حمبي ع�مل فرياري اأبوظبي من 
خمتلف الأعم�ر واجلن�ضي�ت، اإذ ي�ضكل اليوم 
الع�ملي لالأفعواني�ت فر�ضة رائعة لل�ضيوف 
لال�ضتمت�ع  والأ�����ض����دق�����ء  ال���ع����ئ���الت  م���ن 
امل�ضتوح�ة  امل��م��ي��زة  ال��رتف��ي��ه��ي��ة  ب���ل��ت��ج���رب 
من �ضب�ق�ت الفورمول واحد. وقد ر�ضخت 
ع����مل ف�����رياري اأب��وظ��ب��ي م��ك���ن��ت��ه��� كوجهة 
بعد  ع���م���ً  وامل�����ض���ف��ري��ن  للع�ئالت  مف�ضلة 
ع�م بف�ضل األع�به� التي حققت العديد من 
ب�ملرح  املليئة  ومرافقه�  القي��ضية،  الأرق����م 

والت�ضويق«. 
ت�ضكيلة  املن��ضبة  بهذه  لل�ضيوف  و�ضتتوفر 
متجر  يف  اجلميلة  التذك�رات  من  متنوعة 
التي  اجلميلة  ب���لأوق���ت  لتذكرهم  الهداي� 
اأم�����ض��وه��� خ���الل ه���ذا ال���ي���وم ال����ذي يغ�ص 
الع�ئالت  و���ض��ت��ت��م��ك��ن  وامل������رح.  ب���حل��ي��وي��ة 
اللحظ�ت  ه�����ذه  ت���وث���ي���ق  م����ن  وال�������ض���ي���وف 

الديكورات  م��ع  اجلميلة  ال�ضور  ب�لتق�ط 
ال�ضور  املميزة، والت�ألق ك�لأبط�ل والتق�ط 
مع الك�أ�ص على املن�ضة يف منطقة “فورمول 
مع  ن�ضيبهم  احل��ل��وي���ت  ولع�ض�ق  رو�ض�”. 
اأ�ضن�ف الكوكيز بت�ض�ميمه� امل�ضتوح�ة من 
ال��ع���مل. كم� �ضتت�ح  الأف��ع��وان��ي��ة الأ���ض��رع يف 
لق�ء  ف��ر���ض��ة  ال��ي��وم  ه���ذا  خ���الل  لل�ضيوف 
و�ضيح�ضل  ل��دي��ه��م   املف�ضلة  ال�ضخ�ضي�ت 
ع�����ض���ق ال�����ض��رع��ة ع��ل��ى ���ض��ه���دة خ������ض��ة عند 

م�ض�ركتهم يف لعبة “فورمول رو�ض�«. 
ب�قة مميزة  اأبوظبي  ف��رياري  ع���مل  وت�ضم 
الرتفيه  وجت����رب  احلم��ضية  الأل��ع���ب  م��ن 
اإىل  اإ�ض�فة  الإيط�لية،  وامل�أكولت  الع�ئلية 
ف���رياري على  لعالمة  اأك���رب متجر جت��زئ��ة 
الكثري  ال�ضيوف  و�ضيجد  الع�مل.  م�ضتوى 
م��ن اخل���ي����رات ل��ال���ض��ت��م��ت���ع ب��ي��وم ترفيهي 
�ضب�ق�ت  من  بدايًة  والبهجة  ب�لفرح  مليء 
األ����ع�����ب وجت�����رب  اإىل  ال��ك���رت��ي��ن��ج و�����ض����وًل 

املح�ك�ة الأكرث تطوراً. 

وهن�ك ع�ضر حق�ئق مميزة حول واحدة من 
اأروع املركب�ت الأفعوانية يف الع�مل:

حيث حققت »فورمول رو�ّض�« اإجن�زاً فريداً 
ه���ذا ال�����ض��ه��ر مت��ث��َل مب�����ض���رك��ة اأك���رث م��ن 5 

ماليني راكب على متنه�.
امل�����ض���ه��ري مب�ض�عر  ال��ع��دي��د م���ن  ا���ض��ت��م��ت��ع 
احل��م������ص وال��ت�����ض��وي��ق ع��ل��ى م��نت »فورمول 
رو�ّض�«، مب� فيهم عدد من جنوم الفورمول 
1 اأمث�ل كيمي راكونني، و�ضيب��ضتي�ن فيتيل، 
وفرين�ندو األون�ضو، وفيليب م��ض�، وت�ض�رلز 
اأ�ض�طري  العديد من  اخترب  كم�  لوكلريك. 
كرة القدم هذه التجربة الرائعة مثل ديفيد 
فريدين�ندو،  وري��و  بنزمية،  وك��رمي  �ضيلف�، 
وراف���ي��ي��ل ف������ران. و����ض����رك اأي�����ض���ً ك��ل من 
بو�ضت  ال�ضهري  الأم��ري��ك��ي  وامل��وؤل��ف  املغني 
واملمثلة  والفن�نة  الب��ضتيل،  م�لون، وفرقة 
األي�ضي�  غرامي  بج�ئزة  الف�ئزة  الأمريكية 
الراب الأمريكي �ضويز بيت�ص.   كيز، ومغني 
»فورمول  وهيكل  م�ض�ر  ت�ضميم  ا�ضتوحَي 

�ضب�ق  حللبة  املميزة  الت�ض�ميم  من  رو�ّض�« 
مونزا الع�ملية ال�ضهرية يف اإيط�لي�.

�����« ه���ي اأق������رب م�  جت���رب���ة »ف����ورم����ول رو�����ضّ
الت�ض�بق يف �ضي�رة فرياري  اإىل �ضعور  تكون 
ب�ضرعة  تنطلق  اإذ  ح��ق��ي��ق��ي��ة،   1 ف���ورم���ول 
هيدروليكي  رافعة  نظ�م  ب��ضتخدام  مذهلة 
ي��ح���ك��ي الأن��ظ��م��ة امل�����ض��ت��خ��دم��ة يف اإط���الق 

الط�ئرات النف�ثة. 
يف الع�م 2018، �ضوهدت الروبوت »�ضوفي�«، 
اأكرث روبوت�ت الذك�ء ال�ضطن�عي املتقدمة 

يف الع�مل، على منت »فورمول رو�ّض�«. 
����« اأ���ض��رع مركبة  اأ���ض��ب��ح��ت »ف���ورم���ول رو����ضّ
اأفعوانية يف الع�مل عند افتت�ح ع�مل فرياري 

اأبوظبي ع�م 2010. 
�����« ن���ظ����م دفع  ت�����ض��ت��خ��دم »ف����ورم����ول رو�����ضّ
لالنطالق  ح�ض�ن   20،800 ب��ق��وة  ه���ئ��ل 
من  اأقل  يف  قدم  براكبيه� اإىل ارتف�ع 171 

خم�ص ثواٍن. 
الف�ئقة  ب�ضرعته�  رو�ّض�«  »فورمول  وتتميز 

براكبيه�  ت��ن��ط��ل��ق  اإذ  ال��ط��وي��ل،  وم�����ض���ره��� 
ب�ضرعة ع�لية على م�ض�ر طويل ميتد مل�ض�فة 

تبلغ 2.195 مرتاً.  
كم-  240 تبلغ  التي  الق�ضوى  ب�ضرعته� 

اأ�ضرع مبرتني  رو�ّض�«  »فورمول  تعد  �ض�عة، 
م��ن ال��ف��ه��د ال�����ض��ي���د، احل���ي���وان الأ����ض���رع يف 
ت�ضل  ب�ضرعة  الرك�ص  على  الق�در  الع�مل، 

اإىل 120 كم-�ض�عة. 
ع��ل��ى م��نت »فورمول  امل�����ض���رك��ون  وي��خ��ت��رب 
4.8 على مقي��ص  تبلغ  رو�ّض�« قوة ج�ذبية 
اجل�ذبية، لتمنحهم �ضعوراً ف�ئق�ً ب�حلم��ص 
للمنعطف�ت  اج��ت��ي���زه��م  خ����الل  والإث���������رة 
والن��ح��دارات احل����دة على ارت��ف���ع���ت ت�ضل 

اإىل 52 مرتاً.

•• اأبوظبي - الفجر

ال�ضرتاتيجية  والبحوث  للدرا�ض�ت  زاي��د  مركز  ك��رم 
اأبوظبي لتع�ونه�  الت�بع لن�دي تراث الإم���رات �ضرطة 

ا�ضرتاتيجية  ���ض��راك��ة  ب���ن����ء  ع��ل��ى  وح��ر���ض��ه���  ال���رائ���د 
حفل  اأق��ي��م  و  امل�����ض��رتك   العمل  تعزيز  يف  واإ�ضه�م�ته� 
التكرمي يف جمل�ص زايد الثق�يف مبنطقة البطني على 
ه�م�ص جل�ضة حوارية  عقدت موؤخراً  يف اإط�ر الذكرى 

ال�ضيخ  اهلل  ب���إذن  له  املغفور  لتويل  واخلم�ضني  الث�لثة 
زايد بن �ضلط�ن اآل نهي�ن مق�ليد احلكم يف اأبوظبي ، 
بح�ضور ممثلني عن ال�ضرك�ء ال�ضرتاتيجيني املكرمني 

وعدد من مديري الإدارات واملوظفني يف املركز.

مبتحفه�  ب�لتعريف  �ض�ركت  اأب��وظ��ب��ي  �ضرطة  وك���ن��ت 
قدمية  مقتني�ت  ت�ضم  وق���ع���ت  اأج��ن��ح��ة  ي�ضم  ال���ذي 
ملراحل الت�أ�ضي�ص و تطور الزي الع�ضكري كم� عر�ضت 

وث�ئق ملراحل تطوره� يف ال�ضنوات امل��ضية .

باأم غافة بالعني
جمل�ص ل�ضرطة اأبوظبي... 

ملتزمون  بتعزيز ال�ضالمة املرورية
•• العني - الفجر

نظمت القي�دة الع�مة ل�ضرطة اأبوظبي ب�لتع�ون مع مكتب �ضوؤون املج�ل�ص 
بعنوان”  العني  مبنطقة  غ�فة  اأم  مبجل�ص  حم��ضرة  العهد  ويل  ب��دي��وان 
املن�ضوري   ن�ئب مدير  ال�ضالمة املرورية ». حيث حتدث املقدم: حم�ضن 
اإدارة مرور العني مبديرية املرور والدوري�ت اإىل �ضرورة اللتزام والتحلي 
مب�ضوؤولية ب�ل�ضرع�ت املحددة لقي�دة املركب�ت على الطرق�ت لتف�دي وقوع 

احلوادث حف�ظ�ً على �ضالمة اجلميع..
وعدم  لأبن�ئهم  الأم��ور  اأولي�ء  مراقبة  اأهمية  حول  بجدية  اجلميع  وحث 
عن  البتع�د  اإىل  اإ�ض�فة  قي�دة  رخ�ضة  بغري  املركب�ت  بقي�دة  لهم  ال�ضم�ح 
وق���وع حوادث  اإيل  ي���وؤدي  ال���ذي  الأم���ر  للمركب�ت  ال���ض��ت��ع��را���ص اخل��ط��ري 

ج�ضيمة و خ�ض�ئر يف الأرواح.
ولفت  اإىل اأهمية اخلطط والربامج واللوائح املرورية والإجراءات الوق�ئية  

يف احلد من اأو منع وقوع احلوادث املرورية  من اأجل �ضالمة اجلميع.
ودع���� الأه�����يل اإىل ���ض��رورة ال��ت��وا���ض��ل م��ع اجل��ه���ت املعنية والإب�����الغ عن 

ال�ض�ئقني املتهورين والتع�ون مع ال�ضرطة لردع املخ�لفني.

�صمن دورات تدريبية
العني للتوزيع  تقوم بتوعية 

موظفيها بقواعد ال�ضالمة العامة
•• العني – الفجر

نظم ق�ضم ال�ضحة وال�ضالمة والبيئة ب�ضركة العني للتوزيع دورات تدريبية 
عن قواعد ال�ضالمة اأثن�ء العمل على ال�ضبك�ت وكيفية التع�مل مع املخ�طر 
وذلك �ضمن �ضل�ضلة من الدورات التدريبية التي يقيمه� الق�ضم على مدى 
الع�م، بهدف رفع كف�ءة وج�هزية املهند�ضني والفنيني على كيفية التع�مل 
مع �ضبك�ت ال�ضركة ب�ضكٍل اآمن مم� يهدف اإىل خلق بيئة عمل اآمنة وخ�لية 
ملبداأ العني للتوزيع وحر�ضه�  ال��دورات  تعزيزاً  من احل��وادث، وت�أتي هذه 
على �ضحة و�ضالمة املوظفني واحلف�ظ على تطبيق اأعلى مع�يري ال�ضالمة 
يف جميع اأفرع ال�ضركة تن�ولت الدورات تزويد املوظفني ب�ملعلوم�ت القّيمة 
حول اأف�ضل املم�ر�ض�ت يف مك�فحة احلرائق، وب�لأ�ض�ليب العملية احلديثة 
اآلي�ت  اإط��الع��ه��م على  و مت  احل��رائ��ق،  امل��رتت��ب��ة على  امل��خ���ط��ر  م��ن  للحد 
العملي  التطبيق  اإىل  ب�لإ�ض�فة  ال��ط��وارئ  ح���لت  يف  الفّع�لة  ال�ضتج�بة 
الط�رئة،  احل���لت  مع  التع�مل  وكيفية  الأول��ي��ة  الإ�ضع�ف�ت  مه�رات  ح��ول 
الطبية وال�ضحية  ال��ق���ن��ون وال���ض��رتاط���ت  ال��ت��ي ح��دده���  ال��ق��واع��د  وف���ق 
ق�ضم  ، �ضرح مدير  �ضريع  تدخل  ت�ضتدعي  التي  احل���لت  بع�ص  املتبعة يف 
ال�ضركة  ب���أن  اله�جري،  عبداله�دي  املهند�ص  والبيئة  وال�ضالمة  ال�ضحة 
اللتزام  و  العمل،  يف  ال�ضالمة  و  ال�ضحة  مع�يري  ب�أعلى  لالرتق�ء  ت�ضعى 
تر�ضيخ  ل�ضم�ن  املج�ل،  الع�ملية يف هذا  املم�ر�ض�ت  واأح��دث  اأف�ضل  بتطبيق 
ثق�فة ال�ضحة وال�ضالمة املهنية بني موظفيه� حيث ي�ضتمر ق�ضم ال�ضحة 
و ال�ضالمة ب�إق�مة ور�ص عمل و دورات تدريبية للموظفني لرفع م�ضتوى 

الوعي لديهم و �ضم�ن مدى ج�هزيتهم يف تخطي املخ�طر.
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تو�صف  حمية  البع�ض  يتبع  م��ا  غالبا 
من  ب�)القا�صية(  الأح��ي��ان  من  كثري  يف 
والتمتع  ال�صمنة  م��ن  التخل�ض  اأج���ل 
بج�صد ر�صيق و�صحي، اإل اأن رحلة 
ت��اأت��ي بنتائج  ال���وزن ق��د  ف��ق��دان 
عك�صية، ويتفاقم الو�صع بدل من 

حت�صنه.

موقع )ه�يل براك�ضي�ص( الأمل�ين الذي يعنى ب�ضوؤون 
ال�ضحة،

التي يقع فيه�  الأخ��ط���ء  اأب��رز  اإىل  اأ�ض�ر يف تقرير   
الكثريون اأثن�ء اتب�ع ريجيم غذائي، وكيفية التغلب 
عليه� بطريقة ب�ضيطة وفع�لة يف الوقت نف�ضه، ومن 

هذه الأخط�ء:

وقا�ض ق�صري  ريجيم   1-
الريجيم  اأن  اإىل  براك�ضي�ص(  )ه���ي��ل  موقع  ي�ضري 
وي��وؤدي يف  والق��ضي غري �ضحي،  الق�ضري  الغذائي 
الذي  اليويو(،  )ت�أثري  عليه  يطلق  م�  اإىل  الغ�لب 
يعني خ�ض�رة الوزن واكت�ض�به مرة اأخرى، ح�ضب م� 

اأورد موقع جملة )فوك�ص( الأمل�نية.
نظ�م  ب�لعتم�د على  ين�ضح  ولتج�وز هذا اخلط�أ،   
غ���ذائ���ي م���ت���وازن وم��ع��ت��دل ي��ح��ت��وي ع��ل��ى �ضعرات 

حرارية اأقل.

اأقل اأكل   2-
من  قليلة  كمي�ت  ت��ن���ول  اأن  نف�ضه  امل�ضدر  يو�ضح 

الأخط�ء  بني  من  الغذائي  الريجيم  اأثن�ء  الطع�م 
ال��ت��ي ي��ج��ب ت��ف���دي��ه���، اإذ ي��ج��ب اأك���ل م��� ب��ني 3 و5 

وجب�ت يومي� وذات �ضعرات حرارية منخف�ضة.

واقعية غري  اأهداف   3-
اأه��داف غري واقعية من اأجل فقدان  يت�ضبب و�ضع 
ب�ضرعة  وال�ضت�ضالم  ب�لإحب�ط  ال�ضعور  يف  ال��وزن 

كبرية.
 وب���ه���دف جت��ن��ب ال���وق���وع يف ه���ذا اخل���ط����أ، ين�ضح 
اأهداف  وو�ضع  ال��وزن  لفقدان  ك���ف  وق��ت  بتحديد 
معقولة يتم الو�ضول اإليه� �ضيئ� ف�ضيئ� على غرار: 

فقدان كيلوغرامني يف ال�ضهر.

كثرية �صغرية  وجبات   4-
تن�ول  اإىل  الغذائي  الريجيم  اأث��ن���ء  البع�ص  يعمد 
وجب�ت �ضغرية كثرية، مم� يجعل من عملية حرق 
ال���ده���ون اأم����را غ��ري مم��ك��ن. وي��ت��ط��ل��ب جت����وز هذا 
الطع�م  وجب�ت  بني  ا�ضرتاحة  ف��رتات  و�ضع  الأم��ر 

ترتاوح مدته� بني �ض�عتني و3 �ض�ع�ت.

حمظورات قائمة   5-
البتع�د  يجب  التي  امل��ح��ظ��ورات،  م��ن  ق�ئمة  و�ضع 
عنه� ب�ضكل �ض�رم اأثن�ء الريجيم الغذائي، من بني 
مرغوب�.  يعترب  حمظور  فكل  ال�ض�ئعة،  الأخ��ط���ء 
وب���ل��ت���يل، يجب جتنب ه��ذا الأم���ر واأك���ل ك��ل �ضيء 

لكن بكمي�ت معتدلة.

النوايا من  الكثري   6-
يوؤدي و�ضع الكثري من النواي� اإىل ال�ضغط وال�ضعور 
ب�لإحب�ط، اإذ غ�لب� م� يتم وقف الريجيم الغذائي 
قبل امليع�د املحدد، لذلك يف�ضل اأن تكون التغيريات 
خطوة بخطوة من اأجل التعود على النظ�م الغذائي 

اجلديد.

الفطور وجبة  تناول  عدم   7-
اأخط�ء الريجيم الغذائي هو الإق��الع عن  من بني 
يت�ضبب  قد  مم�  ال�ضب�حية،  الفطور  وجبة  تن�ول 
)ه�يل  موقع  وين�ضح  ال�ضديد.  ب�جلوع  ال�ضعور  يف 

على  اأو  �ضب�ح�  خفيفة  وجبة  بتن�ول  براك�ضي�ص( 
الأقل �ضرب ك�أ�ص واحد من الع�ضري.

الريا�صة ممار�صة  عدم   8-
اإب��ط���ء عملية  ال��ري������ض��ة يف  يت�ضبب ع��دم مم���ر���ض��ة 
التمثيل الغذائي، لذلك يجب مم�ر�ضة الري��ضة 2 

اإىل 3 مرات يف الأ�ضبوع.

با�صتمرار الوزن   9-
يزن  اأن  بتجنب  براك�ضي�ص(  )ه���ي��ل  م��وق��ع  ين�ضح 
القي�م  يف�ضل  اإذ  دائ��م،  �ضبه  ب�ضكل  نف�ضه  ال�ضخ�ص 
ب��ذل��ك م���رة واح����دة يف الأ���ض��ب��وع ويف ال��ي��وم نف�ضه 

اأي�ض�.

النوم قلة   10-
ي�أكل  املنهك  ال�ضخ�ص  ف����إن  ذات���ه،  امل�ضدر  بح�ضب 
كمية اأكرب من الطع�م، وي�ضيف اأنه يجب النوم م� 
بني 7 و8 �ض�ع�ت يف اليوم من اأجل التمتع ب�ضحة 

جيدة.

رحلة فقدان الوزن قد تاأتي بنتائج عك�صية

اأبرز االأخطاء التي يقع فيها 
الكثريون اأثناء اتباع ريجيم غذائي

�ضوربة �ضاالري للريجيم
حتفز  التي  ال�ضورب�ت  من  ن��وع  هي  الريجيم  �ضوربة  اأو  ال�ض�لري  �ضوربة 
عملية حرق الدهون يف اجل�ضم، وت�ض�عد يف تخفف الوزن ب�ضكل اأكرث كف�ءة 
عند اتب�ع نظ�م الريجيم، ومن هذا املق�ل �ضن�ضتعر�ص طريقة عمل �ضوربة 

�ض�لري للريجيم.
�ضوربة �ض�لري للريجيم

مكون�ت �ضوربة �ض�لري للريجيم:
- 6 عود ب�ضل اخ�ضر )اإذا مل يتواجد فيمكن ا�ضتخدام الب�ضل الع�دي(

- 2 حبة فلفل اأخ�ضر
-علبة اأو علبتني من معجون الطم�طم

- حزمة كرف�ص اأو بقدون�ص اأو كزبرة
- حبة كبرية من امللفوف

- كي�ص من اأكي��ص �ضوربة الب�ضل )م�جي اأو ليبتون(
- امللح

- فلفل اأ�ضود
- به�رات

طريقة حت�ضري �ضوربة �ض�لري للريجيم:
مقدار  )مبعنى  مت�ض�وية  بكمي�ت  قطع  اإيل  اخل�ضراوات  تقطيع  يتم   1-

امللفوف = الفلفل = الب�ضل(
ثم  يغطيه�  حتى  امل���ء  اليه�  ي�ض�ف  اأن  بعد  الن�ر  على  و�ضعه�  يتم   2-

ي�ض�ف اإىل املقدار كي�ص من ال�ضوربة والبه�رات وامللح ح�ضب الطلب.
-3 تغلى ال�ضوربة ملدة 10 دق�ئق على ن�ر ع�لية ثم تخف�ص احلرارة اإيل 

ن�ر منخف�ضة حتى ت�ضبح اخل�ضراوات طرية.

اخل�صراوات الورقية
واح��د من اخل�ضراروات  غ��رام  احل��راري��ة يف  ال�ضعرات  اإن 
الورقية اأقل بكثري مم� هو يف غرام واحد من اللحوم، مم� 

يعني اأنه ميكنك تن�ول املزيد منه� حتى ال�ضعور ب�ل�ضبع.

الف�صار
عندم� نقول الف�ض�ر، ل نعني ذلك الذي ميكن اأن ت�ضرتيه 
ب�لألي�ف،  الغني  الطبيعي  الف�ض�ر  نق�ضد  بل  ال�ضينم�،  يف 
ملن هم  الأخ�ض�ئيون  به�  ين�ضح  يعد وجبة خفيفة  ال��ذي 

يف حمية غذائية.

التونة
التونة �ضمكة حتتوي على اأحم��ص دهنية اأ�ض��ضية، وب�لك�د 
حت��ت��وي ع��ل��ى اأي ���ض��ع��رات ح���راري���ة. وه���ي ال��ن��وع املف�ضل 
امل��ح��رتف��ني وري��ضي  ال��ري������ض��ي��ني  ل���دى  م���ن الأ����ض���م����ك 
لبن�ء  ال�ضروري  ب�لربوتني  غنية  لأنه�  الأج�ض�م،  كم�ل 

الع�ضالت.

 الفا�صوليا
الوزن.  لفقدان  تكون مفيدة  اأن  اإجم�ل ميكن  البقولي�ت 
����ض���وداء، غنية  اأو  بي�ض�ء  ك���ن��ت  ���ض��واء  ال��ف������ض��ول��ي���،  ل��ك��ن 
ب���لأل��ي���ف وال���ربوت���ني، و���ض��وف متالأ 
معدتك ب�ضرعة وت�ضعرك ب�ل�ضيع.

الأفوكادو
الأف�������وك��������دو 

فريدة،  ثمرة 
حتتوي  ف���ه���ي 

م�ضتوي�ت  ع��ل��ى 
ه�ئلة من الدهون 

وعلى  ال�������ض���ح���ي���ة. 
حمتواه�  م���ن  ال���رغ���م 

دهون  فهي  تعتقد،  كم�  ���ض���رة  لي�ضت  اأن��ه���  اإل  ال��ده��ن��ي، 
خمتلطة بكثري من امل�ء.

خل التفاح
التف�ح،  خل  من  تريده�  التي  الكمية  ا�ضتهالك  ميكنك 
كمي�ت  على  التي حتتوي  الأطب�ق  على  ب�إ�ض�فته  وين�ضح 
ب�ل�ضبع  �ضعور  �ضيمنحك  الكربوهيدرات، فهذا  ع�لية من 

لفرتة طويلة.

املك�صرات
رغم اأن املك�ضرات حتتوي على م�ضتوي�ت ع�لية من الدهون، 
ف�������إن������ه������� ل 

توؤدي اإىل زي�دة الوزن. حتى الكمي�ت الكبرية من املك�ضرات 
ميكن اأن ت�ض�عد يف حت�ضني عملية الأي�ص وحت�ضني فقدان 

الوزن.

احلبوب الكاملة
التي �ضرع�ن م� ت�ضعر  الك�ملة حمّملة ب�لألي�ف  احلبوب 
متن�وله� ب�ل�ضبع. وميكنك العثور على احلبوب الك�ملة يف 

الأرز الأبي�ص والأرز البني وال�ضوف�ن.

الفلفل احلار
غ���ل��ب��� م���� ي�����ض��ت��خ��دم ال��ف��ل��ف��ل احل����ر 

انق��ص  ح��ب��وب  يف  ف��ع���ل  ك��ع��ن�����ض��ر 
الوزن. وت�ض�عد احلرارة الطبيعية 
حرق  ع��ل��ى  الفلفل  ي�ضببه�  ال��ت��ي 

ال���ده���ون ال����زائ����دة يف اجل�����ض��م، ل 
�ضيم� يف منطقة اخل�ضر.

بذور ال�صيا
حتتوي  التي  الأغ��ذي��ة  جمموعة  اإىل  ال�ضي�  ب��ذور  تنتمي 
على  منه� حتتوي  ب��ذرة  فكل  عن��ضر غذائية.  اأعلى  على 
اأن  يف  �ضك  هن�ك  لي�ص  لذلك  الألي�ف.  من  غرام�   11
لفرتات  ممتلئ�  �ضيبقيك  ال�ضي�  ب��ذور  من  �ضغريا  �ضحن� 

طويلة.

وزنك تزيد  وال  بال�ضبع  ت�ضعرك  اأطعمة   10
على  لكن  ال�صديد،  اجلوع  لدرجة  الأكل  من  اجل�صم  حرمان  عدم  ب�صرورة  التغذية  خرباء  ين�صح 

من يتبع حمية اأن يختار نوعية حمددة من الأطعمة، ول يركز على الكميات فقط.ن�صتعر�ض 
هنا 10 اأطعمة باإمكان بع�صها اأن ي�صعرك بال�صبع، كما اأنها ل تزيد الوزن، وبالتايل لن ت�صعر 

بالذنب اإذا ما تناولت منها كميات متالأ املعدة، وفق ما ذكر موقع )هيلثي اآند بريتي(.
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املال والأعمال

داماك العقارية حتقق اإيرادات بقيمة 1.9 
مليار درهم ومبيعات بقيمة 1.8 مليار درهم 

خالل الن�ضف االأول من عام 2019
•• دبي-الفجر: 

“ال�ضركة”(  اأو  )“دام�ك”  )����ص.م.ع(  دبي  العق�رية  دام���ك  �ضركة  اأعلنت 
ال�ضركة  و�ضجلت   .2019 ع���م  من  الأول  للن�ضف  امل�لية  نت�ئجه�  اليوم 
اإيرادات اإجم�لية بقيمة 1.9 ملي�ر درهم ، وبلغت قيمة املبيع�ت املحجوزة 

للفرتة ذاته� 1.8 ملي�ر درهم.
وو�ضلت قيمة الربح الإجم�يل 502 مليون درهم اإم�راتي به�م�ص ربح بلغ 
%27. و�ضجلت قيمة اإجم�يل اأ�ضول ال�ضركة 24.7 ملي�ر درهم اإم�راتي 
مق�رنة ب� 25.2 ملي�ر درهم حتى 31 دي�ضمرب 2018، فيم� بلغت قيمة 

الأرب�ح ال�ض�فية 82 مليون درهم خالل الن�ضف الأول من ع�م 2019.
ومتكنت دام�ك خالل الأ�ضهر ال� 12 امل��ضية من خف�ص قيمة الدين الع�م 
مبقدار 1.4 ملي�ر درهم اإم�راتي، وبذلك ت�ضبح قيمة الدين الع�م احل�لية 
4.1 ملي�ر درهم، هذا فيم� بلغت قيمة ال�ضيولة النقدية واأر�ضدة البنوك 
 9.4 املُطّورة فبلغ  العق�رات  اإجم�يل قيمة  اأم�  اإم�راتي،  5.6 ملي�ر درهم 
 14.2 عند  امل�ض�همني  حقوق  قيمة  ا�ضتقرت  فيم�  اإم���رات��ي،  دره��م  ملي�ر 

ملي�ر درهم حتى 30 يونيو 2019.
 1،476 بت�ضليم  اجل���ري  الع�م  من  الأول  الن�ضف  خالل  ال�ضركة  وق�مت 
اأكرب  اأك��وي���،  ال��وح��دات يف جممع  م��ن  دفعة  اأول  ت�ضليم  بينه�  م��ن  وح���دة، 
جممع �ضكني لدام�ك. هذا ب�لإ�ض�فة اإىل النته�ء من بن�ء 315 وحدة يف 
جممع كالريت الذي اأ�ضبح ج�هزاً ويف �ضدد الت�ضليم، وانته�ء اأعم�ل البن�ء 

يف م�ضروعي برج غ�لية وبرج 108. 
وق�ل ح�ضني �ضجواين رئي�ص جمل�ص اإدارة �ضركة دام�ك العق�رية: “�ضهدت 
ال�ضركة خالل الن�ضف الأول من ع�م 2019 تطوراٍت عدة، اإذ قمن� ب�إطالق 
بت�ضليم  التج�ري، كم� قمن�  زاده يف اخلليج  اأحدث م�ض�ريعن� وهو م�ضروع 
اأول دفعة من الوحدات يف جممع اأكوي� ال�ضكني. وخالل الن�ضف الث�ين من 
2019، �ضنوا�ضل الرتكيز على ا�ضتكم�ل وت�ضليم م�ض�ريعن� احل�لية التي م� 
زالت قيد الإن�ض�ء. وب�لن�ضبة ملجمع�تن� ال�ضكنية، فقد حققن� تقدم�ً كبرياً يف 
جممعي دام�ك هيلز واأكوي� ال�ضكنيني. و�ضيوا�ضل املجمع�ن ا�ضتقب�ل املزيد 
واأو�ضح �ضجواين: “لقد ح�فظن�  من ال�ضك�ن اجلدد خالل الع�م احل�يل”.  
على و�ضع م�يل قوي ومتني خالل الفرتة امل��ضية، وبينم� يقف القت�ض�د 
الإم�راتي على عتب�ت مراحل منو  جديدة خالل ال�ضنوات املقبلة، نتطلع يف 

دام�ك اإىل ت�أُثر القط�ع العق�ري بهذا النمو وحتقيق تقدم ملحوظ.« 
التي  املتحدة  العربية  الإم���رات  دول��ة  قي�دة  اإىل  ب�ل�ضكر  “اأتقدم  واأ�ض�ف: 
ق�دت بحكمته� عملي�ت حتويل الدولة اإىل مركز ع�ملي لالأعم�ل والبتك�ر. 
فبف�ضل جهود القي�دة وطموحه� واإجراءاته� الوق�ئية ملواجهة التغيريات 
الع�ملية متكّنت الإم�رات من موا�ضلة النمو والنتق�ل من جن�ح اإىل اآخر«. 
والعمالء  املوظفني  لك�فة  ب�ل�ضكر  اأي�ض�ً  “نتقدم  ق�ئاًل:  �ضجواين  وختم 
و�ض�هم  روؤيتن�،  بتحقيق  اللتزام  �ض�ركن�  من  وكل  وامل�ض�همني  وال�ضرك�ء 
عق�ري  تطوير  جهة  اإىل  املتوا�ضعة،  بداي�ته�  من  دام���ك  حتويل  يف  معن� 

ق�مت بت�ضليم اأكرث من 26 األف منزل«.

اأملانيا ت�ضعى الأ�ضواق جديدة لت�ضدير القمح 
•• هامبورج-رويرتز:

ق�ل احت�د لل�ضرك�ت التع�ونية الزراعية الأمل�نية اإن م�ضدري القمح الأمل�ن 
واإندوني�ضي�  واملك�ضيك  ال�ضني  ذلك  اأ�ضواق جديدة مب� يف  لدخول  ي�ضعون 
بعد اإ�ض�رات على اأن ال�ضعودية �ض�رت على و�ضك فتح اأ�ضواقه� للواردات من 
ال�ضنوات  يف  الأمل�نية  القمح  ل�ض�درات  �ضوق  اأكرب  ال�ضعودية  رو�ضي�.وك�نت 
القليلة امل��ضية، لكن ال�ضرك�ت الأمل�نية �ضتواجه من�ف�ضة اأ�ضد بكثري بعدم� 
اأعلنت املوؤ�ض�ضة الع�مة للحبوب يف ال�ضعودية اخلمي�ص امل��ضي اأنه� �ضتخفف 
وُينظر  الق�دم.  العط�ء  اعتب�را من  القمح  واردات  ب�ض�أن جودة  موا�ضف�ته� 
الأ�ضود  البحر  م��ن  واردات  اأم����م  ال��ب���ب  تفتح  اأن��ه���  على  اخل��ط��وة  تلك  اإىل 
وخ�ضو�ض� من رو�ضي�.وق�ل احت�د دي.اآر.يف الأمل�ين يف بي�ن “فر�ص ت�ضدير 
القمح الأمل�ين اإىل ال�ضعودية قد ترتاجع يف امل�ضتقبل... خف�ص هذا البلد يف 
الآونة الأخرية اجلودة املطلوبة للواردات«.وت�بع ق�ئال “يف�قم ذلك خطر 
الأو���ض��ط خالل  ال�ضرق  اإىل  الأ���ض��ود  البحر  قمح منطقة  املزيد من  تدفق 
لدخول  ال�ضعي  عليه�  �ضيتعني  اأمل�ني�  اأن  الحت���د  املقبلة«.واأ�ض�ف  ال�ضهور 

اأ�ضواق قمح جديدة.

بعد النجاح الباهر لدورته الرابعة

»بريك بلك ال�ضرق االأو�ضط« يعود لتحقيق جناح جديد يف دبي
ذي  احلدث  مكانة  يعزز  ما   ،83% بن�صبة  واحل�صور  امل�صاركة  يف  زيادة  اجلاري  العام  من  فرباير  يف  الرابعة  دورته  �صهدت 

ه الفعالية الأ�صرع منوًا �صمن كافة فعاليات “بريك بلك” عامليًا ال�صمعة العريقة بعدِّ

الكويت تعتمد �ضهادة »طالل اأبوغزالة يف مهارات تقنية 
املعلومات« لكافة اأع�ضاء هيئة التدري�ص والتدريب

كارثة بيئية يف جزيرة اإيفيا اليونانية ب�ضبب حريق مدمر 

•• الكويت –الفجر:

التطبيقي  الع�مة للتعليم  الهيئة   اعتمدت 
اأبوغزالة  والتدريب الكويتية �ضه�دة طالل 
لك�فة  املعلوم�ت  تقنية  مه�رات  يف  الدولية 
اأع�������ض����ء ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������ص وال���ت���دري���ب يف 

الكويت.
ل��ق��رار الهيئة نظرا  وي���أت��ي الع��ت��م���د وف��ق��� 
لع��ت��م���ده��� ���ض��ه���دة ك����م���ربدج ال��ت��ي ك�نت 
الع�ملية”  اأب����وغ����زال����ة  “طالل  ت��ق��دم��ه��� 
الدولية  الم��ت��ح���ن���ت  هيئة  م��ع  ب���ل��ت��ع���ون 
ال��ق��رار رقم  ك���م��ربدج. وج����ء يف  - ج�معة 

�ضه�دة  توافق  “تبني   ”2019  -1772“
مل����ه�����رات تقنية  اأب����وغ����زال����ة  دب���ل���وم ط����الل 
املعلوم�ت مع �ضه�دة دبلوم ك�مربدج الدويل 
مله�رات تقنية املعلوم�ت من حيث الأهداف 
هيئتي  اأع�ض�ء  لت�أهيل  الالزمة  واملتطلب�ت 

التدري�ص والتدريب ب�لهيئة«. 

الرتبية  وزارة  ب����أن  ب���ل��ذك��ر  اجل��دي��ر  وم���ن 
لغ�ي�ت  ال�ضه�دة  تعتمد  الأردن��ي��ة  والتعليم 
رت���ب امل��ع��ل��م��ني وف��ق��� ل��ق��رار وزي���ر الرتبية 

والتعليم يف اأي�ر 2017. 
وي��ت��م ت��ق��دمي ال�����ض��ه���دة م���ن خ����الل مركز 
الإلكرتوين  ل��ل��ت��دري��ب  غ���زال���ة  اأب����و  ط���الل 
طالل  دب��ل��وم  �ضه�دة  بتقدمي  ا�ضتمر  ال��ذي 
اأبوغزالة الدويل يف مه�رات تقنية املعلوم�ت 
التي  لل�ضه�دة  ا�ضتمراراً   ،  TAG-DIT
ب�لتع�ون   2001 ع���م  ك���ن قد قدمه� منذ 
– ج�معة  ال��دول��ي��ة  م��ع هيئة الم��ت��ح���ن���ت 
ك�مربدج، بعد اأن اأقرت الهيئة موؤخرا اتب�ع 
�ضي��ضة جديدة له� بوقف اعتم�د ال�ضه�دات 
املهنية ال�ض�درة لك�فة املنظم�ت واملوؤ�ض�ض�ت 
يف دول الع�مل اعتب�را من 2017-6-30، 
حيث ا�ضتمر املركز يف تقدمي ون�ضر ال�ضه�دة 
وب��راجم��ه��� ال��ت��دري��ب��ي��ة وام��ت��ح���ن���ت��ه��� دون 
احل���ج��ة لع��ت��م���ده��� م��ن اأي ج��ه��ة اأخ���رى، 
نظرا للخربة الكبرية التي اكت�ضبته� طوال 
�ضه�دة  واإدارة  ت��ط��وي��ر  يف  ع���م���  ع�ضر  �ضتة 
دب��ل��وم ط��الل اأب��وغ��زال��ة ال���دويل يف مه�رات 

تقنية املعلوم�ت. 
ي�ض�ر اإىل اأن مركز طالل اأبوغزالة للتدريب 
الإلكرتوين ت�أ�ض�ص ع�م 2001، ويركز على 
تكنولوجي�  مه�رات  تقييم  خدم�ت  تقدمي 
العربي  الع�مل  يف  اجل��ودة  ع�لية  املعلوم�ت 

من خالل ال�ضراكة مع املوؤ�ض�ض�ت الرائدة.
وي�ضعى املركز اإىل تو�ضيع نط�ق انت�ض�ره يف 
املنطقة، وتقدمي خدم�ت تقييم تكنولوجي� 
حمددة،  برجمية  تطبيق�ت  على  املعلوم�ت 
املوقع  زي���رة  ميكن  املعلوم�ت  من  وللمزيد 
http://www. tagicit.الإلكرتوين

com
التطبيقي  للتعليم  الع�مة  الهيئة  وتهدف 
الع�ملة  ال���ق���وى  ت���وف���ري  اإىل  وال���ت���دري���ب 
احتي�ج�ت  لتلبية  واملهنية  الفنية  الوطنية 
املختلفة  امل���ج����لت  يف  ال���ب���الد  يف  ال��ت��ن��م��ي��ة 
ومن  ل��ل��ك��وي��ت،  وال��رف��ع��ة  ال��ت��ق��دم  لتحقيق 
اإي���ج����د ال��ع��م���ل��ة ال��وط��ن��ي��ة الفنية  اه��دف��ه��� 
ال���ب���الد لت�ضبح  ال��ت��ي حت��ت���ج��ه���  وامل��ه��ن��ي��ة 
م��ن���ف�����ض��ة ل��ل��ع��م���ل��ة ال����واف����دة يف ك��ث��ري من 

جم�لت الإنت�ج واخلدم�ت.

•• ماكرميايل-اأ ف ب:

حريق  احتواء  اإىل  اليون�نيون  الإط��ف���ء  رج���ل  ي�ضعى 
طبيعية  حممية  �ض�عة  ثالثني  من  اأك��رث  منذ  يدمر 
“ك�رثة  عن  ال�ضلط�ت  تتحدث  حيث  اإيفي�  جزيرة  يف 

بيئية ه�ئلة«.
ومل ي�ضفر احلريق الذي ميتد على طول 12 كيلومرتا 
عن �ضقوط �ضح�ي�، لكنه اأدى اإىل اإخالء اأربع قرى يف 
اجلزيرة اليون�نية الث�نية يف امل�ض�حة بعد كريت وتبعد 

نحو مئة كيلومرت �ضم�ل �ضرق اأثين�.
كو�ضت��ص  ولي���ت���ه  امل��ن��ت��ه��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة  ح����ك���م  وق������ل 
بيئية ه�ئلة يف غ�بة �ضنوبر  ك�رثة  “اإنه�  ب�كوي�ني�ص 

فريدة” ك�نت قد بقيت “�ضليمة” حتى اليوم.
ب���داأ على ح���ف��ة ط��ري��ق عند ال�ض�عة  ال���ذي  واحل��ري��ق 
ت�أثري  حت��ت  ام��ت��د  غ(  ت   00،00( ال��ث��الث���ء  الث�لثة 
هب�ت ري�ح اإىل الأحراج الكثيفة جدا واجل�فة يف و�ضط 
اجلزيرة، يف منطقة حممية ب�ضبب حيوانته� ونب�ت�ته� 

الربية.
ودفع احلريق ال�ضلط�ت اإىل اإخالء قرى كونتودي�ضبوتي 
وم�كرمي�يل و�ضت�فرو�ص وبالت�ن� يف و�ضط اجلزيرة، 
وك�ن يهدد مدينة ب�ض�خن� خالل الليل، ح�ضبم� ذكرت 

ال�ضلط�ت.
الدف�ع  امل�������ض���وؤول يف  ك����راك����ت���زا����ص  ث���ن������ض��ي�����ص  وق�����ل 
اإىل  ب�ض�خن�  “من  اليون�نية  اأثين�  اأنب�ء  املدين لوك�لة 
من  �ضيء.  كل  اح��رتق  وم�كرمي�يل،  كونتودي�ضبوتي 

ح�ضن احلظ اأنه مل ي�ضقط �ضح�ي�«.
وبح�ضب م�ضور يف وك�لة فران�ص بر�ص، ك�فح عن��ضر 
ارتف�عه�  التي بلغ  اللهب  األ�ضنة  الليل  الإطف�ء طوال 
ن��ب���ت��ي كثيف  30 م����رتاً، و���ض��ط غ��ط���ء  اإىل   20 م��ن 

وت�ض�ري�ص وعرة ي�ضعب الو�ضول اإليه�.
وق�ل ب�ني�ص رازو�ص وهو م�ضوؤول حملي “يفرت�ص اأن 

نتغلب على احلريق يف نه�ية اليوم«.
اإىل  اأغريلي�ضت�  غ�بة  م��ن  ج���زءاً  حولت  ال��ن��ريان  لكن 
رم�د، وت�ضببت ب�أ�ضرار ل تقدر بثمن يف هذه املحمية 

الب�لغة م�ض�حته� 550 هكت�راً.
اأع�ض�ب م�ضتعلة واأ�ضج�ر �ضنوبر تندلع منه� النريان 
الأربع�ء  ال��ك���رث��ة  م�ضهد  ك����ن  متفحمة  و���ض��ج��ريات 
انعك��ض�ً خلراب حقيقي بح�ضب م� حلظ م�ضور فيديو 

يف فران�ص بر�ص.
املنطقة  ي��ع��م��ل��ون يف  اإط���ف����ء  ن��ح��و مئتي رج���ل  وجن���ح 
اآل��ي��ة ب��ري��ة وت�����ض��ع م��روح��ي���ت و�ضبع  ت�����ض���ن��ده��م 75 
ط����ئ���رات ل��ر���ص امل���ي����ه ب����إب���ع����د ال���ن���ريان ع���ن املن�طق 

ال�ضكنية.
وق�ل وزير حم�ية املواطن ميخ�لي�ص خري�ضوخويدي�ص 

“جنحن� يف حم�ية الأرواح واحلف�ظ على امل�ض�كن«.
واأ�ض�ر بع�ص ال�ضك�ن اإىل انقط�ع يف الكهرب�ء وامل�ء.

ويف اأثين�، اأثنى املفو�ص الأوروبي للم�ض�عدة الإن�ض�نية 
على  �ضتليين�دي�ص  خ��ري�����ض��ت��و���ص  امل��دن��ي��ة  واحل��م���ي��ة 
اليون�نية  الطوارئ  لعن��ضر  “النموذجي”  التحرك 

مبواجهة احلرائق.

•• دبي – الفجر:

 حتت رع�ية مع�يل الدكتور عبد اهلل بلحيف 
يف  التحتية  البنية  تطوير  وزير  النعيمي، 
دولة الإم�رات ورئي�ص جمل�ص اإدارة الهيئة 
والبحرية،  الربية  للموا�ضالت  الحت�دية 
ي��ع��ود جم����دداً م��وؤمت��ر وم��ع��ر���ص “بريك 
الأكرب يف  احلدث  الأو�ضط”،  ال�ضرق  بلك 
واملعدات  ال�ض�ئبة  الب�ض�ئع  �ضحن  �ضن�عة 
الثقيلة للم�ض�ريع الكربى يف دول جمل�ص 
والذي  الإم����رات،  اإىل  اخلليجي،  التع�ون 
ف��رباي��ر من   26 و   25 ي��وم��ي  �ضيعقد يف 
الث�ين على  الع�م  2020. و�ضيكون  الع�م 
املوؤمتر واملعر�ص  الذي يعقد فيه  التوايل 
يومني  م���دار  على  ال�ض�ملة  بفع�لي�تهم� 
الدورة  و�ضتق�م  دب��ي،  اإم���رة  متوا�ضلني يف 
ال�ضرتاتيجي  احل��دث  ه��ذا  من  اخل�م�ضة 
يف مركز دب��ي ال��ت��ج���ري ال��ع���مل��ي، م��� يوفر 
كبرية  جمموعة  لل��ت��ق���ء  من��ضب�ً  م��وق��ع���ً 
�ضن�عة  الرئي�ضيني يف  الالعبني  اأه��م  من 
ال�ضرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال���ب���ح���ري  ال�����ض��ح��ن 

الأو�ضط وكب�ر �ضن�ع القرار.
اإقليم   – الع�ملية  دب��ي  م��وان��ئ  ت�ضت�ضيف 
الإم�رات احلدث للع�م الث�ين على التوايل. 
املدير  املعلم،  حممد  ق���ل  املن��ضبة  وبهذه 
الع�ملية  دبي  موانئ  ع�م  ومدير  التنفيذي 
ن�ض�رك  اأن  “ي�ضعدن�  الإم������رات:  اإقليم   -
ال�ضرق  بلك  بريك  دع��م جهود  يف  جم��دداً 
الأو�ضط يف جمع ق�دة ال�ضن�عة من جميع 
مل  ق�ضرية  ف��رتة  فخالل  املنطقة.  اأنح�ء 

حدث  ا�ضتط�ع  ���ض��ن��وات،  اخلم�ص  ت��ت��ج���وز 
بريك بلك ال�ضرق الأو�ضط اأن يتحول اإىل 
من�ضة مث�لية لتوا�ضل الع�ملني يف قط�ع 
البحري  النقل  ووك���الء  وامل��وان��ئ  ال�ضحن 

وخرباء نقل احلمولت الثقيلة.«
ي�ضتفيد  اأن  املتوقع  “من  املعلم:  واأ���ض���ف 
ق��ط���ع ن��ق��ل ال��ب�����ض���ئ��ع غ��ري امل��ع��ب���أة ب�ضكل 
ك��ب��ري م���ن ت���ب����دل امل��ن���ق�����ض���ت ال��ه���م��ة مع 
ت�ضتعر�ص  والتي  البحرية،  ال�ضن�عة  ق�دة 
الفر�ص والتحدي�ت التي نواجهه� جميع�ً. 
وم���ع م��وا���ض��ل��ة دب���ي ت���أل��ق��ه��� ك���واح���دة من 
اأه����م امل���راك���ز ال��ب��ح��ري��ة يف ال���ع����مل، مينح 
لقط�ع  الأو�ضط  ال�ضرق  بلك  بريك  حدث 
قدرته  يف  ب���ل��ث��ق��ة  اإح�������ض��������ض����ً  ال�����ض��ن���ع��ة 
ونتطّلع  ال���روؤي���ة.  ه��ذه  يف  امل�ض�همة  على 
 BBME( للم�ض�ركة يف الدورة الق�دمة
ت�ضيف  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن  وال��ت��ي   ،)2020
جن�ح�ً جديداً اىل �ضل�ضلة النج�ح�ت التي 

حققته� حتى الآن.«
اإجن�زات موؤكدة

ال��راب��ع��ة م��ن موؤمتر  ال����دورة  وق���د ح�ضر 
الأو�ضط،  ال�����ض��رق  ب��ل��ك  ب��ري��ك  وم��ع��ر���ص 
والتي انعقدت يف فرباير امل��ضي، اأكرث من 
3،400 م�ض�رك� و1،700  �ضركة حملية 
وع���مل��ي��ة، م��� ي��دع��م ق���رار منظمي احلدث 
بعقده جمدداً يف دبي؛ ويف معر�ص تعليقه 
ع��ل��ى اأه��م��ي��ة اخ��ت��ي���ر دب���ي ك��م��ق��ر لتنظيم 
التوايل،  ع��ل��ى  ال��ث���ن��ي��ة  ل��ل��م��رة  ال��ف��ع���ل��ي��ة 
اأو�ضح بن بالمري، املدير التج�ري ملوؤمتر 
الأو�ضط،  ال�����ض��رق  ب��ل��ك  ب��ري��ك  وم��ع��ر���ص 

ق�ئاًل: “اإن من�خ مم�ر�ضة الأعم�ل املتميز 
يف دب��ي يجعل دول��ة الإم�����رات واح���دة من 
الأعم�ل  ملم�ر�ضة  ج�ذبية  الوجه�ت  اأك��رث 
التج�رية. وقد عززت الدورة الرابعة التي 
حيث  قرارن�؛  الع�م  هذا  موؤخراً  عقدن�ه� 
�ض�رك يف احلدث اأكرث من 90 ع�ر�ض�ً من 
بن�ضبة  امل�ض�ركني  ع��دد  وارت��ف��ع  دول��ة،   75
83٪ مق�رنة ب�لع�م امل��ضي، واأظهرت هذه 
النت�ئج الواعدة دور دبي احليوي كمن�ضة 
يف  الرئي�ضني  ال��ق��رار  �ضن�ع  جتمع  حيوية 
الإمداد  و�ضل�ضلة  البحري  ال�ضحن  قط�ع 

والتوريد يف مك�ن واحد«.
متت�ز  مل����  “ومواكبة  ب���الم���ري:  واأ�����ض�����ف 
اإب���داع���ي متطلع اإىل  ب��ه دب���ي م��ن ت��ف��ك��ري 
ومعر�ص  م���وؤمت���ر  يف  ن��ع��ت��زم  امل�����ض��ت��ق��ب��ل، 
ت�ضجيع  على  الأو���ض��ط  ال�ضرق  بلك  بريك 

املعدات  �ضحن  ���ض��ن���ع��ة  ل��ت��ع��زي��ز  الب��ت��ك���ر 
يتم  التي  العمالقة  للم�ض�ريع  ال�ضخمة 
العمل عليه� يف املنطقة ب�ضكل ع�م. ووفق�ً 
لذلك، �ضنقوم بت�ضليط ال�ضوء على اأحدث 
الجت����ه����ت وال��ت��ق��ن��ي���ت امل��ع��ت��م��دة يف هذا 
ت�ض�رك فيه�  العمل  املج�ل، وتنظيم ور�ص 
لإعداد  الإم�����رات  يف  وامل��دار���ص  اجل�مع�ت 
هذه  م��ع  للتع�مل  اأف�����ض��ل  ب�ضكل  ال�ضب�ب 
البحرية  املنظمة  روؤي���ة  و�ضندعم  امل��ه���م. 
الع�مالت  الن�ض�ء  ع��دد  زي����دة  يف  ال��دول��ي��ة 
يف ق��ط���ع امل���الح���ة ال��ب��ح��ري��ة، م���ن خالل 
الع�ملية  املنظم�ت  من  العديد  مع  التع�ون 
لل�ضحن  الدولية  الن�ض�ئية  اجلمعية  مثل 
العربية  وال��راب��ط��ة  “وي�ضت�”،  وال��ت��ج���رة 

للن�ض�ء يف جم�ل النقل البحري “اأومي�«.
ال����ذي  امل���ت���ك����م���ل  امل���ع���ر����ص  ج����ن���ب  واإىل 
يقدم  احل����دث،  ه���ذا  خ���الل  تنظيمه  ي��ت��م 
امل��ن��ظ��وم��ون م���وؤمت���راً ���ض���م��اًل مل���دة يومني 
متواليني، يغطي الق�ض�ي� اله�مة يف جم�ل 
البحري،  والنقل  ال�ض�ئبة  الب�ض�ئع  �ضحن 
ال�ضخمة  املعدات  �ضحن  اأخ�ض�ئي  لتمكني 
من  ال���ض��ت��ف���دة  م��ن  العمالقة  للم�ض�ريع 
الفر�ص الإقليمية التي يتم طرحه� خالل 
املوؤمتر، وو�ضع اخلطط الفع�لة لال�ضتف�دة 
م����ن ت���ل���ك امل�������ض����ري���ع. وي���ح���ظ���ى احل����دث 
وال�ضرك�ء  الرع�ة  من  ا�ضرتاتيجي  بدعم 
التزامهم  ي��وا���ض��ل��ون  ال��ذي��ن  ال��رئ��ي�����ض��ني، 
الدائم بدعم احلدث، وعلى راأ�ضهم مين�ء 
و�ضركة  اأجيليتي،  و�ضركة  اهلل،  عبد  امللك 
وموانئ  اللوج�ضتية،  للخدم�ت  البحري 

اأبوظبي، ومين�ء امللك عبد العزيز، اإ�ض�فة 
اإىل �ضركة ميكو، وكو�ضكو للمالحة ومين�ء 
�ضاللة. وي�ضمن كل من املوؤمتر واملعر�ص 
واملوا�ضيع  ال��ق�����ض���ي���  مل��ن���ق�����ض��ة  ف���ر����ض����ً 
ال�ضرتاتيجية يف �ضن�عة ال�ضحن البحري 
وجه�ً لوجه بني اخلرباء واأ�ضح�ب القرار 

وك�فة الأطراف املعنية ب�ل�ضن�عة.
ل��ي��زيل مرييديث،  م��ن ج���ن��ب��ه��� ���ض��رح��ت 
لالإعالم  بلك  بريك  يف  الت�ضويق  م��دي��رة 
ال�����دورة  “�ضهدت  ق����ئ���ل���ة:  وال���ف���ع����ل���ي����ت، 
بلك  بريك  ومعر�ص  موؤمتر  من  الرابعة 
حيث  ا�ضتثن�ئي�ً،  جن�ح�ً  الأو���ض��ط  ال�ضرق 
احل��ضرين  55٪ من  اأن  النت�ئج  اأظهرت 
امل�ضرتكة  امل�ض�ريع  م��ن  للعديد  خططوا 
التقوا بهم، يف حني  الذين  الع�ر�ضني  مع 
و�ضرك�ء  م��وّردي��ن  ملق�بلة  ج����وؤوا   ٪64 اأن 
اأع��م���ل ج��دد. وم��ع م�ض�ركة م� يقرب من 
150 م���ن ���ض��رك���ت ال�����ض��ح��ن ال���ك���ربى يف 
يف  مك�نته�  دب��ي  اأثبتت  ال�ض�بقة،  ال���دورة 
بال  نعمل  ونحن  البحرية،  ال�ضن�عة  دعم 
كلل مع رع�ة احلدث و�ضرك�ءن� املرموقني 
الق�دمة  اخل�م�ضة  ال��دورة  ارتق�ء  ل�ضم�ن 
فيه  ن��ت��ج���وز  م�����ض��ت��وى  اإىل  فع�ليتن�  م��ن 
مرة اأخرى كل التوقع�ت ونقدم فيه قيمة 
واختتمت  لل�ضن�عة”.  حقيقية  م�ض�فة 
ب�ب  “�ضنفتح  ق���ئ��ل��ة:  كالمه�  م��ريي��دي��ث 
املوؤمتر  م��ن  اخل�م�ضة  ل��ل��دورة  الت�ضجيل 
ق�دة  بجميع  ون��رح��ب  ق��ري��ب���ً،  وامل��ع��ر���ص 
من  اإلين�  لالن�ضم�م  واخل���رباء  ال�ضن�عة 
خالل الت�ضجيل عرب من�ض�تن� الر�ضمية«.
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املال والأعمال
اأعلن عن ثالث مبادرات نوعية مبجال البلوك ت�صني

دبي الذكية تعقد االجتماع الثاين لـ »جمل�ص دبي مل�ضتقبل البلوك ت�ضني« 
ال�ضتعرا�ص روؤية وخطط املرحلة املقبلة

تراجع الن�ضاط االقت�ضادي يف اأملانيا يف الربع الثاين  

منطقة عجمان احلرة توقع مذكرة تفاهم مع دبي للتاأمني

•• عجمان- الفجر:

وقعت منطقة عجم�ن احلرة مذكرة تف�هم مع �ضركة دبي 
للت�أمني بهدف مد عم�لة املنطقة مبظلة ت�أمينية لتكون 
ب�لعم�لة  اخل������ص  احل���يل  امل�ضريف  ال�ضم�ن  ع��ن  ب��دي��اًل 
وت�ضمل  ال��ع��م���ل��ي��ة،  امل�ضتحق�ت  يغطي  بحيث  ال���واف���دة 

اخلدمة  نه�ية  كمك�ف�أة  العم�لية  امل�ضتحق�ت  التغطية 
وبدل الإج�زة ال�ضنوية والرواتب غري املدفوعة وتك�ليف 
اإىل  القت�ض�دية  ال��درج��ة  على  ب�لط�ئرة  ال��ع��ودة  تذكرة 

املوطن الأ�ضلي للع�مل.
�ض�مل مدير  �ضع�دة ف�طمة  التوقيع كل من  ح�ضر حفل 
حممد  وال�ضيد  ب�لتكليف  احل���رة  عجم�ن  منطقة  ع���م 

حت�ضني العلي رئي�ص العملي�ت يف دبي لل�ت�أمني وعدد من 
كب�ر امل�ضوؤولني من اجل�نبني.يف ت�ضريح ل��ضع�دة ف�طمة 
�ض�مل مدير ع�م منطقة عجم�ن احلرة ب�لتكليف: “ ت�أتي 
وتخفيف   العم�ل  حقوق  حم�ية   �ضي�ق  يف  اخلطوة  تلك 
الع���ب����ء ع��ل��ى م�����ض��ت��ث��م��ري امل��ن��ط��ق��ة احل�����رة، ف�����ض��ال عن 
الفئة  تلك  ح��ق��وق  حم�ية  يف  ال��دول��ة  بجهود  امل�ض�همة 

الر�ضيدة.  حلكومتن�  ال��ع���م��ة  ال�ضي��ضة  م��ع  ان�����ض��ج���م���ً 
للت�ضهيل على  و�ضعن�  م� يف  نعمل كل  ف�إنن�  ومن ج�نبن� 
امل�ضتثمرين والعم�لة وتكون الف�ئدة م�ضرتكة«.وبح�ضب 
على  �ضتعمل  للت�أمني  دبي  �ضركة  ف���إن  التف�هم،   مذكرة 
اإ�ضدار �ضه�دات الت�أمني للعم�ل ووفق� لل�ضروط املحددة 

يف وثيقة الت�أمني ل�ضم�ن حتقيق الأهداف املن�ضودة.

•• دبي – الفجر:

 ع��ق��دت دب���ي ال��ذك��ي��ة الج��ت��م���ع ال��ث���ين ل� 
يف  “جمل�ص دبي مل�ضتقبل البلوك ت�ضني” 
مقره� بدبي، وال��ذي مت ت�ضكيله من قبل 
موؤ�ض�ضة دبي للم�ضتقبل كجزء من مب�درة 
اأطلقه�  التي  للم�ضتقبل”،  دبي  “جم�ل�ص 
را�ضد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�ضيخ  �ضمو 
املجل�ص  رئي�ص  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم،  اآل 
موؤ�ض�ضة  اأم��ن���ء  جمل�ص  رئي�ص  التنفيذي، 
اجل�����ري،  ال���ع����م  م��ط��ل��ع  للم�ضتقبل  دب����ي 
للقط�ع�ت  م��ب��ت��ك��رة  ح��ل��ول  و���ض��ع  ب��ه��دف 
ال�ضرتاتيجية والتنبوؤ مب�ضتقبلهم خالل 

ال� 50 �ضنة الق�دمة. 
وتراأ�ص الجتم�ع، �ضع�دة الدكتورة ع�ئ�ضة 
بنت بطي بن ب�ضر، مدير ع�م دبي الذكية 
رئ��ي�����ص امل��ج��ل�����ص، ب��ح�����ض��ور ���ض��ع���دة و�ض�م 
حكومة  ملوؤ�ض�ضة  التنفيذي  امل��دي��ر  ل��وت���ه، 
وعدد  املجل�ص،  رئي�ص  ن�ئب  الذكية،  دب��ي 
م��ن الأع�����ض���ء و���ض��ن���ع ال��ق��رار يف خمتلف 
ال���دوائ���ر احل��ك��وم��ي��ة وم��وؤ���ض�����ض���ت القط�ع 
الذكية  امل��دن  بتكنولوجي�  املعنية  اخل��ص 

حملي�ً وع�ملي�ً.  
واأك�������دت ����ض���ع����دة ال���دك���ت���ورة ع���ئ�����ض��ة بنت 
اأظ��ه��رت منذ مدة  دب��ي  اأن  ب�ضر،  ب��ن  بطي 
الك�مل لقي�دة الطريق  ا�ضتعداده�  طويلة 
ودجمه�  امل��ت��ق��دم��ة  ال��ت��ق��ن��ي���ت  ت��ب��ن��ي  اإىل 
ب�خلدم�ت واملب�درات املختلفة، التي تهدف 

اإىل حت�ضني رف�هية الن��ص، وتعزيز م�ضرية 
دبي لت�ضبح اأ�ضعد واأذكى مدينة على وجه 

الأر�ص. 
البلوك  تكنولوجي�  تعترب   “ واأ���ض���ف��ت: 
الواعدة  التقني�ت  اأك��رث  ت�ضني واح��دة من 
ال���ت���ي ظ���ه���رت ع��ل��ى ال�����ض���ح��ة ال��ع���مل��ي��ة يف 
ال�������ض���ن���وات الأخ���������رية،  وق����د ح��ق��ق��ت دبي 
املج�ل،  اإجن���زات ملحوظة يف هذا  ب�لفعل 
للبلوك  دب��ي  “ا�ضرتاتيجية  اأطلقت  حيث 
ت�ضني”� كم� ا�ضت�ض�فت موؤمترات وفع�لي�ت 
دولية �ضمن ذات الإط�ر جمعت نخبة من 
اخلرباء الدوليني املوؤثرين بتقنية البلوك 

ت�ضني« . 
مب�درة  “ ت�����ض��ك��ل  ���ض��ع���دت��ه���:  واأو����ض���ح���ت 
ت�ضني”  ال��ب��ل��وك  مل�ضتقبل  دب���ي  “جمل�ص 
اإ���ض���ف��ة ن��وع��ي��ة مل�����ض��رية دب���ي ن��ح��و التميز 
والري�دة امل�ضتقبلية مبج�ل البلوك ت�ضني، 
ع��ضمة  دب��ي  جلعل  املجل�ص  يوؤ�ض�ص  حيث 
ويعمل  ت�ضني،  البلوك  لتكنولوجي�  ع�ملية 
ال���ق���رار من  ���ض��ن���ع  ب�����رزة جت��م��ع  كمن�ضة 
احلكومية  وامل��وؤ���ض�����ض���ت  اجل��ه���ت  خمتلف 
نظرة  لو�ضع  والع�ملية،  املحلية  واخل��ضة 
التكنولوجي�  ه��ذه  على  ق�ئمة  م�ضتقبلية 

ملواجهة حتدي�ت املدن الذكية«. 
م��ن جهته ق����ل ���ض��ع���دة و���ض���م ل��وت���ه: “ل 
من  واح���دة  ت�ضني  البلوك  تقنية  اأن  �ضك 
اأب��رز الإجن���زات التي حتققت يف ال�ضنوات 
اإمك�ن�ت  متتلك  وال��ت��ي  امل��ضية،  القليلة 

م����ن جوانب  ال���ع���دي���د  ل���ت���ح���وي���ل  ه����ئ���ل���ة 
واملوؤ�ض�ض�ت  ل����الأف����راد  ال��ي��وم��ي��ة  احل���ي����ة 
اإىل حلول  ����ض���واء  ع��ل��ى ح���د  واحل���ك���وم����ت 
الدول  م��ن  العديد  عك�ص  وعلى  مبتكرة، 
حول الع�مل والتي ك�نت متخوفة من هذه 
الإم�����رات  دول���ة  احت�ضنت  التكنولوجي�، 
البلوك  ودبي على وجه اخل�ضو�ص تقنية 
ت�ضني يف وقت مبكر �ضمن م�ضرية التحول 
الجن����زات.  م��ن  العديد  وحققت  ال��ذك��ي، 
ت�ضني  البلوك  مل�ضتقبل  دبي  جمل�ص  ويعد 
اجن�زاً جديداً يف ذات الإط�ر، حيث نتطلع 
الأع�����ض���ء يف  ال��ك��ي���ن���ت  م��ع جميع  للعمل 
ت�ضني  ال��ب��ل��وك  م���ب����درات  لتنفيذ  املجل�ص 
اإىل  دب��ي  انتق�ل  عملية  وت�ضريع  ال��رائ��دة 

مدينة ذكية متك�ملة يف امل�ضتقبل«. 
ثالث  الج��ت��م���ع  خ���الل  املجل�ص  واع��ت��م��د 
“تقرير  اأول���ه����   ،2019 ل��ع���م  م���ب����درات 
والذي يقدم درا�ضة  عمالت دبي امل�ضفرة”، 
�ض�ملة ح���ول و���ض��ع ال��ع��م��الت امل�����ض��ف��رة يف 
الإم�������رة، وت��و���ض��ي���ت ل��ت��ع��زي��ز م��ك���ن��ة دبي 
كمركز ب�رز يف هذا القط�ع املزدهر، والتي 
مت اإعداده� ب�لتع�ون مع عدة جه�ت معنية 
التقرير  اإط�����الق  امل���ق���رر  وم���ن  ب����ل���دول���ة، 
اأكتوبر املقبل. وين�ق�ص التقرير تطبيق�ت 
العمالت امل�ضفرة  لتعزيز خدم�ت واقت�ض�د 
دبي، مع مراع�ة جميع اللوائح والقوانني. 
“�ضي��ض�ت  عنوان  الث�نية  امل��ب���درة  وحتمل 
ت�ضني”،  البلوك  تكنولوجي�  لتطبيق  دبي 

تع�ون  ع��ل��ى  ب���ن����ًء  ت��ط��وي��ره���  وال���ت���ي مت 
القط�عني  م����ن  ج����ه�����ت  ب����ني  م�������ض���رتك 
احلكومي واخل��ص، ومتت مراجعته� من 
املج�ل.  بهذا  املعنية  الع�ملية  اجله�ت  قبل 
التي  وال�ضي��ض�ت  الر���ض���دات  وت�ضتعر�ص 
يجب اتب�عه� عند تنفيذ تطبيق�ت البلوك 
ت�����ض��ني يف دب������ي، وت���غ���ط���ي ث�����الث حم�����ور 
مبج�ل  املوؤ�ض�ضية  ال��ق��درات  ه��ي:  رئي�ضية 
البلوك ت�ضني، احلوكمة والعملي�ت. ومن 
م�ض�ركة  خ��الل  ال�ضي��ض�ت  اإط���الق  امل��ق��رر 
الذكية  امل����دن  “معر�ص  يف  ال��ذك��ي��ة  دب���ي 

برب�ضلونه” نوفمرب املقبل.
ن�ق�ضه� الجتم�ع  التي  الث�لثة  املب�درة  اأم� 
على  م�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ن���ظ���رة  “تقرير  ف���ه���ي 
وال���ذي  دبي”،  ت�����ض��ني يف  ال��ب��ل��وك  ق��ط���ع 
ال��ب���رزة يف  يركز على ع��دد من القط�ع�ت 
البلوك  تكنولوجي�  تتبنى  والتي  الإم����رة 
اأن  ميكن  مب�  التقرير  يتنب�أ  حيث  ت�ضني، 
امل�ضتقبل  يف  ال��ق��ط���ع���ت  ه��ذه  عليه  ت��ب��دو 
ال���ق���ري���ب. و���ض��ي��ت��م ت��ط��وي��ر ال��ت��ق��ري��ر مع 
ج��ه���ت ع���مل��ي��ة خم��ت�����ض��ة، مب��� ف��ي��ه��� مركز 
الثورة ال�ضن�عية الرابعة الت�بع للمنتدى 
على  املجل�ص  و�ض�دق  الع�ملي.  القت�ض�دي 
من  م��ب���درة  لكل  عمل  جمموع�ت  ت�ضكيل 
هذه املب�درات الثالث، ب�لإ�ض�فة اإىل و�ضع 

خطط ت�ضليم دقيقة لكل منه�. 
البلوك  مل�ضتقبل  دب���ي  “جمل�ص  وي��ت���أل��ف 
خمتلف  م����ن  ع�������ض���واً   13 م����ن  ت�ضني” 

اجله�ت احلكومية والع�ملية، وهم: عبداهلل 
كبالن، رائد الأعم�ل وخبري البلوك ت�ضني 
الزرعوين،  م��روان  ال�ضطن�عي،  والذك�ء 
املدير التنفيذي ملركز دبي للبلوك ت�ضني، 
التنفيذي  الرئي�ص  ن���ئ��ب  امل��زروع��ي،  رج��� 
ل�ضركة “فنتك ه�يف” يف مركز دبي امل�يل 
“كون�ضين�ضي�ص”،  ���ض��رك��ة  وم���ن  ال��ع���مل��ي، 
جوزيف لوبني، ال�ضريك املوؤ�ض�ص، وع��ضم 
اإىل  والب��ت��ك���ر،  الت�ضميم  خبري  ج���جن��وا، 
الرئي�ص  ن���ئ��ب  ���ض���ه��ني،  ك����م���ران  ج���ن��ب 
ت�ضني  ال��ب��ل��وك  منتج�ت  ت��ط��وي��ر  ل�����ض��وؤون 
والب���ت���ك����ر يف خم���ت���ربات م������ض��رتك���رد يف 

ال�ضرق الأو�ضط واإفريقي�، 
الرئي�ص  اإىل ج�نب كل م��ن: عال دودي��ن، 
ميغيل  التنفيذي ل�ضركة “بت اأوي�ضي�ص”، 
تقنية  لإدارة  التنفيذي  املدير  تينتو،  ريو 
املعلوم�ت يف جمموعة بنك الإم���رات دبي 
املوؤ�ض�ص  ال�ضريك  مكي،  حممد   ، الوطني 
ليبالن،  اأول��ي��ف��ر  “ا�ضرتولبز”،  ل�ضركة 
جمموعة  يف  امل���ع���ل���وم����ت  ق�������ض���م  رئ���ي�������ص 
�ضلهوب، اإ�ض�فة اإىل في�ضل اله�وي، مدير 
الرقمية  والتع�مالت  الثقة  منتج خدم�ت 

يف دبي الذكية ومن�ضق املجل�ص.  
اأرب���ع���ة  امل��ج��ل�����ص  ي��ع��ق��د  اأن  امل����ق����رر  وم�����ن 
ل��ت��ح��دي��د اخلطط  ���ض��ن��وي��ة  اج���ت���م����ع����ت 
املجل�ص،  للقي�م مبه�م  وت�ضكيل فرق عمل 
الق�ئمة  واملب�درات  امل�ض�ريع  ملت�بعة  اإ�ض�فة 

ح�لي�ً مبج�ل البلوك ت�ضني.

•• فرانكفورت-اأ ف ب:

يف  اأمل���ن��ي���  يف  القت�ض�دي  الن�ض�ط  ت��راج��ع 
ال��رب��ع ال��ث���ين م��ن ال��ع���م م��� يثري خم�وف 
من انكم��ص ويثري اجواء ارتي�ح لدى دع�ة 
اإنع��ص توقف �ضي��ضة المتن�ع  تبني خطة 

عن ال�ضتدانة.
لالإح�ض�ءات  ال����ف����درايل  امل��ك��ت��ب  واأع���ل���ن 
الحت�د  يف  اقت�ض�د  اأول  اأن  )دي�ضت�تي�ص( 
الوروبي تراجع بن�ضبة 0،1 ب�ملئة مق�رنة 
عم� ك�ن عليه يف الأ�ضهر الثالثة ال�ض�بقة.
ويف�ضر هذا التغيري برتاجع اأداء امل�ضدرين 
اأج���واء دولية  ال��ذي��ن يع�نون م��ن  الأمل����ين 

تهيمن عليه� اخلالف�ت التج�رية.
وهذا الأداء ال�ضيء ي�أتي بعد حت�ضن ن�ضبته 
ح�ل  ويف  الأول.  ال��ف�����ض��ل  يف  ب���مل��ئ��ة   0،4
تراجع اإجم�يل الن�جت الداخلي جمددا يف 
الف�ضل الرابع، �ضيدخل القت�ض�د الأمل�ين 

يف م� يعرف تقني� ب�أنه انكم��ص.
بف�رق  النكم��ص  من  اأفلتت  اأمل�ني�  وك�نت 

طفيف يف الن�ضف الث�ين من 2018.
م��ع ت��راج��ع اإج���م����يل ال��ن���جت ال��داخ��ل��ي يف 
التي  بربيط�ني�  اأمل���ن��ي���  التحقت  ال��رب��ي��ع، 

ني�ض�ن/ابريل  ب����ني  اق���ت�������ض����ده����  ���ض��ج��ل 
وح���زي���ران/ي���ون���ي���و ت��راج��ع��� ب��ن�����ض��ب��ة 0،2 
ب�ملئة. ويف منطقة اليورو، حتولت الدولة 
كرة  اإىل  الأخ�����ري  ال��ع��ق��د  يف  ال��ن��م��وذج��ي��ة 
اأدنى من اإيط�لي� )0  اأداوؤه���  ثلج، لي�ضبح 
الف�ضل  يف  ب�ملئة(   0،2+( وفرن�ض�  ب�ملئة( 

املن�ضرم.
اخلبري  ب��ري��ج��ي�����ض��ك��ي  ك�����ر�����ض����نت  وق��������ل 
جي  ان  “اأي  جم��م��وع��ة  يف  الق���ت�������ض����دي 
والقلق  ال��ت��ج���ري��ة  “النزاع�ت  اإن  بنك” 
قط�ع  يواجهه�  التي  وال�ضعوب�ت  الع�ملي 
ال�ضي�رات اأدى اإىل تركيع القت�ض�د الأمل�ين 

اأخريا«.
وميكن اأن ي�ضوء الو�ضع يف الربع الث�لث. 
“ك�  وق����ل اخل��ب��ري الق��ت�����ض���دي يف معهد 
ب�ت  “الب�ب  اإن  ب��ورغ��ر  ك��الو���ص  يف”  اف 
ف�ضلني  اأي  ت��ق��ن��ي،  لن��ك��م������ص  م��ف��ت��وح��� 

�ضلبيني متت�ليني«.
منو  على  ح�لي�  الأمل�نية  احلكومة  وتعول 
رقم  وه��و  ال�ضنة  ه��ذه  ب�ملئة   0،5 بن�ضبة 
�ضندوق  يتحدث  بينم�  ت�ريخي�  �ضعيف 
النقد الدويل عن 0،8 ب�ملئة، وهو تراجع 
2017 و1،4  2،2 ب�ملئة يف  ب�ملق�رنة مع 

ب�ملئة الع�م امل��ضي.
هذه الأج��واء اع�دة احي�ء اجلدل يف امل�ني� 
حول امليزانية ب�ض�أن وقف احلزم و�ضرورة 
ال��ل��ج��وء اإىل ال���ض��ت��دان��ة م��ن اأج���ل حتفيز 
الع�مة  ال�ضن�ديق  واأن  �ضيم�  ل  الن�ض�ط، 

منذ  امليزانية  يف  الف�ئ�ص  ب�ضبب  ممتلئة 
معهد  من  ميكل�ضن  كالو�ص  �ضنوات.وق�ل 
يبدو  “الوقت  اإن  برلني  يف  يف”  اي  “دي 
م�ضى  وق���ت  اأي  م��ن  اأك���رث  من��ضب�  ال��ي��وم 
ل��ب��دء ت��غ��ي��ري يف ال���ت���وج���ه«.واأط���ل���ق ك���وادر 

عدة يف احلزب ال�ضرتاكي الدميوقراطي 
ال�������ض���ري���ك يف الئ����ت����الف احل���ك���وم���ي مع 
موؤخرا  مريكل،  اأنغيال  بقي�دة  املح�فظني 
للتمويل  الدين  اإىل  اللجوء  حول  اجل��دل 

وخ�ضو�ض� خلطة مك�فحة الحرتار.

الإمارة ت�صم ما يقرب 45000 �صركة �صغرية ومتو�صطة:
ال�ضارقة ت�ضت�ضيف منتدى ال�ضركات ال�ضغرية واملتو�ضطة  

املنتدى �صّلط ال�صوء على اأحدث الو�صائل الفعالة لنمو 
الأعمال من خالل برامج اإدارة الأعمال

•• ال�ضارقة-الفجر:

امل�ض�فة  القيمة  �ضريبة  حول  ع�ملي  منتدى  موؤخراً  ال�ض�رقة  ا�ضت�ض�فت   
تطور  ملواكبة  العمل  كف�ءة  لزي�دة  الفع�لة  احللول  على  ال�ضوء  لت�ضليط 
الأعم�ل يف املنطقة، بح�ضور ممثلني عن العديد من ال�ضرك�ت يف الإم�رات. 
حيث �ض�هم املنتدى ب�ضكل اأ�ض��ضي يف فهم الطرق اجلديدة لتعزيز الكف�ءة 

الت�ضغيلية ملواكبة التطور امل�ضتمر يف ال�ضوق وزي�دة املن�ف�ضة.
ويعد هذا املنتدى الأول الذي يق�م يف ال�ض�رقة والذي نظمته �ضركة “ت�يل 
ال�ضركة الع�ملية الرائدة يف جم�ل املح��ضبة وبرامج المتث�ل  �ضوليو�ضنز”، 
العربية  الإم�����رات  يف  اإم����رة  اأك��رب  ث�لث  ال�ض�رقة  اإم����رة  وتعد  ال�ضريبي. 

املتحدة، والتي ت�ضم م� يقرب من 45000 �ضركة �ضغرية ومتو�ضطة. 
“اإنفينتي  من �ضركة  اأن�ضول �ضيثي”   وقد ق�م كل من املحلل الق�نوين” 
�ضوليو�ضنز” يف اإبراز اأهمية احللول التي تقدمه� �ضركة “ت�يل �ضوليو�ضنز” 
لل�ضرك�ت،  اليومية  العملي�ت  تواجه  التي  املختلفة  التحدي�ت  مواجهة  يف 
التي يجب اللتزام به� حتى يتمكنوا من  � على احللول  اأي�ضً مع الرتكيز 

مواجهة تلك التحدي�ت ب�أقل ت�أثري.
كيف  ن�ق�ص  حيث  املتميزة”  “الإدارة  موا�ضف�ت  ع��ن  “�ضيثي”  وحت��دث 
النقدية،  التدفق�ت  واإدارة  الأعم�ل  يف�ضد  اأن  املن��ضب  غري  للمدير  ميكن 
من  امل�ضتقبلية  وال�ضتف�دة  مراع�ته�  يجب  التي  العوامل  اإىل  تطرق  كم� 
املختلفة  اإدارة املخزون، والأن��واع  النقدية اجليدة. ون�ق�ص  التدفق�ت  اإدارة 
اأف�ضل  على  للح�ضول  امل��خ��زون  حت�ضني  للمرء  ينبغي  وكيف  للمخزون، 
النت�ئج. واأثن�ء من�ق�ضته ملركز التكلفة واإدارة مركز الربح، واأو�ضح اأن رجل 

اأعم�ل اجليد لديه روؤية م�ضتقبلية دائمة لتقرير التكلفة.
وت��ط��رق اأي�����ض���ً اإىل اأه��م��ي��ة ت��ق���ري��ر ن��ظ��م امل��ع��ل��وم���ت الإداري�����ة للموظفني 
مبكر  وقت  الأعم�ل يف  الق�ض�ي� يف  للمرء حتديد  وكيف ميكن  الإداري���ني 
ال�ضريبي  الم��ت��ث���ل  متطلب�ت  بطرح  ق���م  كم�  ل��ذل��ك.  وف��ق���ً  والتخطيط 

الأ�ض��ضية واأهمية اللتزام به�.
فقط  لي�ص  لتعزيز  اجل��دي��دة  ال��ط��رق  معرفة  يف  امل�ض�ركون  ا�ضتف�د  ولقد 
العمالء  الأرب�����ح وخ��دم��ة  تعزيز  ��� كيفية  اأي�����ضً والإن��ت���ج��ي��ة ولكن  ال��ك��ف���ءة 
ال�ضريبي  والم��ت��ث���ل  امل���ل��ي��ة  والإدارة  الأداء  م��راق��ب��ة  خ���الل  م��ن  وذل���ك 
بتب�دل اخل��ربات من خالل  امل�ض�ركون  ق�م  املن��ضب. كم�  الوقت  الفّع�ل يف 
املن�ق�ض�ت وا�ضتعرا�ص جت�ربهم اخل��ضة بعد النتق�ل اإىل حلول املح��ضبة 

الإلكرتونية.
الأعم�ل  ري�دة  ثق�فة  لتعزيز  ال�ضنوات جهوده�  ال�ض�رقة عرب  ولقد عززت 
وروؤيته�  احلكيمة  ال��ق��ي���دة  توجيه�ت  م��ع  مت��ضي�ً  الإم������رة،  يف  والب��ت��ك���ر 
2021. ويوا�ضل قط�ع  امل�ضتقبلية الث�قبة وفًق� لأهداف وروؤية الإم�رات 
ودعم  بجهود  الت�ض�عدي  م�ض�ره  املحلي  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  ال�ضرك�ت 

حكومي قوي.
وت�ض�رك العديد من ال�ضرك�ت ال�ضغرية واملتو�ضطة يف الإم�رة يف الت�ضنيع 
واللوج�ضتي�ت  ال�ضحية  والرع�ية  والتعليم  وال�ضي�حة  والغ�ز  والعق�رات 
واخلدم�ت التج�رية، وفًق� ملوقع حكومة الإم�رات العربية املتحدة. ووفًق� 
للموقع ميثل الت�ضنيع حوايل %19 من اإجم�يل الن�جت املحلي ال�ضنوي 

)GDP(، حيث يعد قط�ًع� اقت�ض�دًي� رئي�ضًي� يف الإم�رة.
يهدف  وه��و  “ت�يل”  ب�  اخل��ص  ال�ضريبية  املح��ضبة  برن�مج  اعتم�د  ومت 
الع�م  م��دار  وعلى  لل�ضرك�ت.  امل�ض�فة  القيمة  �ضريبة  امتث�ل  تب�ضيط  اىل 
امل��ضي، �ض�عدت ت�يل اأكرث من 50000 �ضركة يف اللتزام بلوائح �ضريبة 
ال�ضعودية.  العربية  واململكة  املتحدة  العربية  الإم���رات  امل�ض�فة يف  القيمة 
وتعد ال�ضركة وكيل �ضرائب م�ضجل ي�ض�عد العمالء على حتقيق اللتزام 
وبطريقة  املن��ضب  ال��وق��ت  يف  امللف�ت  وع���ودة  ال�ضجالت  واإدارة  ال�ضريبي 
فع�لة. وتعترب “ت�يل” �ضركة موثوق به� من قبل اأكرث من 2 مليون �ضركة 

على م�ضتوى الع�مل. 

ارتفاع اإنتاج الغاز يف حقل ظهر 
مب�ضر اإىل 11.3 مليار مرت مكعب 

•• مو�ضكو-رويرتز:

ق�لت �ضركة الط�قة الرو�ضية العمالقة رو�ضنفت اإن اإنت�ج الغ�ز الطبيعي يف 
حقل ظهر، اأكرب حقل غ�ز يف البحر املتو�ضط، مب�ضر زاد اأكرث من ثالثة 

اأمث�له يف الن�ضف الأول من الع�م اجل�ري ليبلغ 11.3 ملي�ر مرت مكعب.
واحلقل اأحد الأ�ضول اله�مة ل�ضركة رو�ضنفت التي ي�ضيطر عليه� الكرملني 

يف اإط�ر ا�ضرتاتيجيته� للتو�ضع ع�ملي� وبرن�جمه� للغ�ز الطبيعي.
اإيني الإيط�لية يف ع�م  30 ب�ملئة يف امل�ضروع من  وا�ضرتت رو�ضنفت ح�ضة 

.2017
وق�لت ال�ضركة اإن اإنت�ج الغ�ز من امل�ضروع البحري �ضيبلغ 76 مليون مرت 
مكعب )2.7 ملي�ر قدم مكعبة( يومي� بحلول نه�ية الع�م اجل�ري مق�رنة 

مع 68 مليون مرت مكعب يف الوقت الراهن.
وق�لت رو�ضنفت يف بي�ن “بعد بدء اإنت�ج احلقل يف دي�ضمرب )ك�نون الأول( 

ع�م 2017، مي�ضي تطويره ب�أ�ضرع من اجلدول الزمني املحدد«.
ومب�دلة  بي.بي  متلك  بينم�  امل�ضروع  من  ب�ملئة   50 على  اإيني  وت�ضيطر 

للبرتول ح�ضة ع�ضرة ب�ملئة لكل منهم� يف ظهر.
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املال والأعمال

يوليو  خالل  باأبوظبي  امل�ضتهلك  اأ�ضعار  يف  % انخفا�ص   1.1

»ويتيك�ص 2019« و»دبي للطاقة ال�ضم�ضية 2019« ي�ضلطان ال�ضوء 
على اأبرز حلول الطاقة املتجددة والنظيفة بني 21 و23 اأكتوبر 2019

تباطوؤ منو منطقة اليورو يف الربع الثاين 
•• بروك�ضل-رويرتز:

�ضجل  اليورو  ملنطقة  الإجم�يل  املحلي  الن�جت  اأن  اأم�ص  بي�ن�ت  اأظهرت 
يف  اقت�ض�دات  فقدت  اإذ   2019 ع���م  من  الث�ين  الربع  يف  طفيف�  من��وا 
اقت�ض�د  اأك��رب  الأمل���ين،  القت�ض�د  انكم�ص  بينم�  الدافعة  قوته�  املنطقة 
وال�ضب�بية  التج�رية  ب�لنزاع�ت  م��دف��وع  ع�ملي  تب�طوؤ  بفعل  اأوروب����ي، 

املتعلقة ب�نف�ض�ل بريط�ني� عن الحت�د الأوروبي.
وق�ل مكتب الإح�ض�ءات الت�بع لالحت�د الأوروب��ي )يورو�ضت�ت( اإن منو 
 0.2 بلغ  دول��ة   19 ت�ضم  التي  اليورو  ملنطقة  الإجم�يل  املحلي  الن�جت 
ب�ملئة يف الربع الث�ين من الع�م مق�رنة مع الربع ال�ض�بق، ليتب�ط�أ مق�رنة 

مع النمو الب�لغ 0.4 ب�ملئة يف ال�ضهور الثالثة الأوىل من الع�م.
منوا  ت�ضمل  التي  الإج��م���يل،  املحلي  للن�جت  الأول��ي��ة  التقديرات  وتتفق 
بن�ضبة 1.1 ب�ملئة على اأ�ض��ص �ضنوي يف الربع الث�ين من الع�م احل�يل، 

مع توقع�ت خرباء القت�ض�د.
اأنه بعد  وق�ل مكتب الح�ض�ءات الحت�دي الأمل�ين يف وقت �ض�بق اليوم 

التعديل يف �ضوء عوامل التقومي، 
0.4 ب�ملئة يف  اأوروب��� اإىل  تب�ط�أ معدل النمو ال�ضنوي لأكرب اقت�ض�د يف 

الربع الث�ين من 0.9 ب�ملئة يف الربع الأول.
وانخف�ص الإنت�ج ال�ضن�عي ملنطقة اليورو 1.6 ب�ملئة يف يونيو حزيران 
ب�ملئة مق�رنة مع يونيو حزيران   2.6 اأ�ض��ص �ضهري بينم� تراجع  على 

ع�م 2018.
وتوقع خرباء اقت�ض�د انخف��ض� اأقل حدة لالإنت�ج ال�ضن�عي بن�ضبة 1.4 

ب�ملئة على اأ�ض��ص �ضهري و1.2 ب�ملئة على اأ�ض��ص �ضنوي.

اأزمة هونغ كونغ تثري اخلوف يف 
كاثاي با�ضيفيك للطريان  

•• هونغ كونغ-اأ ف ب:

ي�����ض��ي��ط��ر م��ن���خ م���ن اخل����وف داخ����ل ���ض��رك��ة ط����ريان ه��ون��غ ك��ون��غ “ك�ث�ي 
ب��ضيفيك” التي اأدخلت ال�ضبوع امل��ضي يف الأزمة ال�ضي��ضية غري امل�ضبوقة 
يف املدينة ال�ضينية �ضبه امل�ضتقلة، يف وقت تهدد فيه بكني ب�تخ�ذ اإجراءات 
املط�لبة  الحتج�جية  احلركة  بت�أييده�  ي�ضتبه  �ضركة  اأي��ة  بحق  �ض�رمة 

ب�لدميوقراطية.
واأث�رت ال�ضركة الأ�ضبوع امل��ضي غ�ضب القوميني ال�ضينيني بعدم� �ض�رك 
األف موظف يف التظ�هرات املوؤيدة   27 جزء من موظفيه� الب�لغ عددهم 

للدميوقراطية اأو اأعربوا عن دعمهم للحراك الدميوقراطي.
و�ض�رع م�ضوؤولو “ك�ث�ي ب��ضيفيك” اإىل طم�أنة بكني، ب�لن�أي ب�ل�ضركة عن 
الق�نونية”  “التظ�هرات غري  اأي موظف يدعم  احلراك، وب�لتعهد بطرد 

اأو ي�ض�رك به�.
العمل  عن  واأوقفت  موظفني،  ب�لفعل  ال�ضركة  ف�ضلت  احل��ني،  ذلك  ومنذ 

طي�راً مرتبط�ً ب�لتظ�هرات.
والت�ضكيك يف  اخل���وف  م��ن  امل��ج��م��وع��ة مب��ن���خ  امل��وظ��ف��ني يف  بع�ص  وي��ن��دد 
اأو�ض�طه�، فيم� يخ�ضى كرث تعر�ضهم للتج�ض�ص من قبل زمالء لهم يريدون 
معرفة مواقفهم ال�ضي��ضية.وق�لت م�ضيفة طريان قدمت نف�ضه� ب��ضم ك�ت 
لوك�لة فران�ص بر�ص “لدي انطب�ع ب�أنن� دفعن� اإىل ال�ضمت. ل ميكنن� حتى 
اإظه�ر دعمن� )للحراك الدميوقراطي( على مواقع التوا�ضل الجتم�عي«.

واأ�ض�فت “يقول العديد من الزمالء اأن بع�ص الأ�ضخ��ص ميكن اأن ير�ضلوا 
ال�ضركة”،  اإدارة  اإىل  الق�نونية  غري  للتظ�هرات  املوؤيدين  ب�أ�ضم�ء  لوائح 

مو�ضحًة “ذلك يخيف اجلميع حق�ً«.
اأ�ضيفت اإىل ذلك التظ�هرات احل��ضدة يف مط�ر هونغ كونغ الدويل، اأكرث 
املط�رات الن��ضطة يف الع�مل، م� اأدى اإىل اإلغ�ء مئ�ت الرحالت يف اليومني 
موؤخراً  ا�ضتع�دت  ال��ت��ي  ل�”ك�ث�ي”  ب�لن�ضبة  �ضلبي  اأم���ر  امل������ض��ي��ني.وه��ذا 

ع�فيته� امل�لية بعد ع�مني من الرتاجع.
واأعلنت املجموعة الأربع�ء امل��ضي عن ربح �ض�ف بقيمة 1،63 ملي�ر دولر 
هونغ كونغي )185 مليون يورو( يف الربع الأول من الع�م، مق�بل خ�ض�رة 

بلغت 263 مليون دولر هونغ كونغي يف الربع الأول من ع�م 2018.
ا�ضتهدفت و�ض�ئل الإعالم ال�ضينية كذلك �ضركة طريان هونغ كونغ.

وعنونت �ضحيفة ال�ضعب الت�بعة للحزب ال�ضيوعي احل�كم “خط�ي� �ضركة 
املجموعة  يف  موظفني  اأن�ضطة  معددًة  الأربع”،  ب��ضيفيك  ك�ث�ي  ط��ريان 
للطريان  الع�مة  الإدارة  الحتج�جي.وطلبت  للحراك  موؤيدين  اعتربوا 
املوظفني  اأ�ضم�ء  ب��ضيفيك”  “ك�ث�ي  �ضركة  من  اجلمعة  ال�ضيني  امل��دين 
الع�ملني على منت رحالت متوجهة اإىل ال�ضني اأو ع�برة للمج�ل اجلوي 

ال�ضيني.

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  يف  امل�ضتهلك  لأ�ضع�ر  القي��ضي  الرقم  انخف�ص 
ب�لرقم  مق�رنة   2019 يوليو  خ��الل   1.1% بن�ضبة 
القي��ضي ل�ضهر يونيو امل��ضي حيث بلغ الرقم القي��ضي 
يف   111.6% ك����ن  بينم�  ي��ول��ي��و  خ���الل   110.4%
يونيو 2019 بح�ضب البي�ن�ت ال�ض�درة اأم�ص عن مركز 

الإح�ض�ء اأبوظبي.
كم� انخف�ص الرقم القي��ضي لأ�ضع�ر �ضلة امل�ضتهلك بن�ضبة 
%1.4 خالل يوليو 2019 مق�رنة ب�ل�ضهر نف�ضه يف 
%110.4خالل  القي��ضي  ال��رق��م  بلغ  حيث   2018
يوليو امل��ضي بينم� ك�ن %112.0 يف ال�ضهر ذاته من 

الع�م امل��ضي وذلك وفق� لنت�ئج ح�ض�ب الرقم القي��ضي 
ع�م  ب���أ���ض������ص   2019 يوليو  ل�ضهر  امل�ضتهلك  لأ���ض��ع���ر 

.2014
 0.7% امل�ضتهلك  اأ���ض��ع���ر  الن��خ��ف������ص يف  م��ع��دل  وب��ل��غ 
2019 مق�رنة  – يوليو من  خالل الفرتة من ين�ير 
الرقم  ب��ل��غ  2018 ح��ي��ث  ع�����م  م���ن  ن��ف�����ض��ه���  ب���ل��ف��رتة 
القي��ضي%111.1 للفرتة من ين�ير اإىل يوليو الع�م 
الع�م  ذاته� من  للفرتة   111.9% ك�ن  بينم�  احل���يل 

.2018
واأثر انخف��ص اأ�ضع�ر امل�ضتهلك خالل الفرتة من ين�ير 
الع�م  م��ن  ذات��ه���  ب���ل��ف��رتة  م��ق���رن��ة   2019 يوليو  اإىل 
امل�ضتهلك لالأ�ضر  اأ�ضع�ر  امل��ضي على انخف��ص معدلت 

يف �ضريحة الرف�ه “الدني�” بن�ضبة %1.1 وانخف�ضت 
وبن�ضبة  “ املتو�ضطة”  %0.9 ل�ضريحة الرف�ه  بن�ضبة 
البي�ن�ت  ال��ع��ل��ي���.واأظ��ه��رت  ال��رف���ه  ل�ضريحة   0.4%
انخف��ص  اأب���وظ���ب���ي  الإح�������ض����ء  م���رك���ز  ع���ن  ال�������ض����درة 
معدلت اأ�ضع�ر امل�ضتهلك لالأ�ضر املواطنة وغري املواطنة 
بن�ضبة  الأ�ضر  �ضريحة  انخف�ضت  بينم�   0.7% بن�ضبة 

.1.2%
والغ�ز  والكهرب�ء  وامل��ي���ه  “ال�ضكن  جمموعة  و�ض�همت 
واأنواع الوقود الأخرى” بن�ضبة 166.6 % من جممل 
يوليو  اإىل  ين�ير  من  الفرتة  خ��الل  النخف��ص  معدل 
2019 مق�رنة ب�لفرتة نف�ضه� من الع�م امل��ضي حيث 

انخف�ضت اأ�ضع�ر هذه املجموعة بن�ضبة 3.6%.

من   131.0% بن�ضبة  ال��ن��ق��ل  جم��م��وع��ة  و���ض���ه��م��ت 
جممل معدل النخف��ص الذي وقع خالل الفرتة من 
ين�ير اإىل يوليو من الع�م احل�يل مق�رنة ب�لفرتة ذاته� 
من الع�م 2018 حيث انخف�ضت اأ�ضع�ر هذه املجموعة 

بن�ضبة 6.0%.
بن�ضبة  وامل�����ض��روب���ت  الأغ���ذي���ة  جم��م��وع��ة  �ض�همت  ك��م��� 
حيث  الن���خ���ف��������ص  م����ع����دل  جم���م���ل  م����ن   34.3%
بينم�   2.0% بن�ضبة  املجموعة  هذه  اأ�ضع�ر  انخف�ضت 
ن�ضبة  من  ب�حلد  والثق�فة  الرتويج  جمموعة  �ض�همت 
النخف��ص خالل الفرتة من ين�ير اإىل يوليو 2019 
مق�رنة ب�لفرتة نف�ضه� من ع�م 2018 وارتفعت اأ�ضع�ر 

هذه املجموعة بن�ضبة 18.0%.

•• دبي-الفجر:

معر�ص  م��ن   21 ال����  ال�����دورة  ت�ضتعر�ص   
والبيئة  وال����ط�����ق����ة  امل����ي�����ه  ت��ك��ن��ول��وج��ي��� 
هيئة  تنظمه  ال��ذي   ،”2019 “ويتيك�ص 
كهرب�ء ومي�ه دبي يف الفرتة من 21 اإىل 
23 اأكتوبر 2019، يف مركز دبي الدويل 
بتوجيه�ت �ض�حب  واملع�ر�ص،  للموؤمترات 
اآل مكتوم،  ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 
ن�ئب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء 
ح���ك��م دب��ي رع����ه اهلل، وحت��ت رع���ي��ة �ضمو 
ن�ئب  مكتوم،  اآل  را�ضد  بن  حمدان  ال�ضيخ 
ح�كم دبي وزير امل�لية رئي�ص هيئة كهرب�ء 
والتقني�ت  احل���ل���ول  اأح�����دث  دب����ي،  وم���ي����ه 
املتجددة  ال���ط����ق���ة  جم������ل  يف  امل���ب���ت���ك���رة 
والنظيفة. ويتزامن املعر�ص الأ�ضخم من 
من  الرابعة  ال���دورة  م��ع  املنطقة  يف  نوعه 
الذي  ال�ضم�ضية«،  للط�قة  دب��ي  »معر�ص 
الب��ت��ك���رات يف  اأح���دث  على  ال�ضوء  ي�ضلط 
ق��ط���ع ال��ط���ق��ة ال�����ض��م�����ض��ي��ة، وي����ربز اأكرب 
م�ضتوى  على  القط�ع  ه��ذا  يف  امل�ضروع�ت 

فريدة  من�ضة  توفري  خ��الل  م��ن  املنطقة 
وم��ت��م��ي��زة ل��ب��ن���ء ال�������ض���راك����ت م���ع جميع 
�ضبيل  يف  واخل��ضة  احلكومية  القط�ع�ت 

تطوير حلول مبتكرة. 
حت���ت م��ظ��ل��ة الأ����ض���ب���وع الأخ�������ض���ر ي�ضلط 
اأبرز حلول الط�قة  املعر�ض�ن ال�ضوء على 
املتجددة والنظيفة، حيث تعكف اإم�رة دبي 
ح�لي�ً ، من خالل مب�درة جديدة ومبتكرة 
ل�ضتخدام تقني�ت الط�قة ال�ضم�ضية، على 
درا����ض���ة ت��ط��وي��ر واإن�������ض����ء حم��ط���ت ط�قة 
العربي،  اخلليج  م��ي���ه  يف  ع�ئمة  �ضم�ضية 
القت�ض�دية  اجل����دوى  ال��درا���ض��ة  وت�ضمل 
واإع������������داد امل���ت���ط���ل���ب����ت ال���ف���ن���ي���ة لإن�������ض����ء 
ال�ضم�ضية  الط�قة  لأل��واح  ع�ئمة  حمط�ت 

الكهرو�ضوئية.
مل���ب����درة »�ضم�ص  امل��ع��ر���ض���ن  ي��ت��ط��رق  ك��م��� 
ومي�ه  كهرب�ء  هيئة  اأطلقته�  ال��ت��ي  دب���ي« 
دبي  الذكية، جلعل  دب��ي  ملب�درة  دعم�ً  دب��ي 
امل��دي��ن��ة الأذك����ى والأ���ض��ع��د ع���مل��ي���ً، وتهدف 
تركيب  على  املب�ين  اأ�ضح�ب  ت�ضجيع  اإىل 
األ����واح ك��ه��رو���ض��وئ��ي��ة ف���وق اأ���ض��ط��ح املب�ين 

رب��ط��ه��� ب�ضبكة  ل��ي��ت��م  ال��ك��ه��رب���ء،  واإن����ت�����ج 
زي���دة العتم�د على  ي�ضهم يف  الهيئة، مب� 
الط�قة النظيفة، وزي�دة ح�ضته� يف مزيج 
الط�قة، واإ�ضراك اجلمهور يف جهود تعزيز 
ال�ضتدامة واحلد من الب�ضمة الكربونية 

لالإم�رة.
وق�ل �ضع�دة / �ضعيد حممد الط�ير، الع�ضو 
كهرب�ء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ص  املنتدب 
ومي�ه دبي: “حتت مظلة الأ�ضبوع الأخ�ضر 
ل�ضتعرا�ص  مث�لية  من�ضة  املعر�ض�ن  ب�ت 
اآخ����ر ال��ت��ط��ورات واحل���ل���ول وال��ت��ق��ن��ي���ت يف 
وي�أتي  والنظيفة.  املتجددة  الط�قة  جم�ل 
لإنت�ج  م�����ض��ت��دام  ل���ن���م���وذج  ت���ع���زي���زاً  ذل����ك 
للنمو  وداع��م  نظيفة  م�ض�در  من  الط�قة 
ب�لبيئة  الإ���ض��رار  دون  دبي  القت�ض�دي يف 
وموارده�، وحتقيق�ً لأهداف ا�ضرتاتيجية 
دبي للط�قة النظيفة 2050 التي اأطلقه� 
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ض�حب  �ضيدي 
را�ضد اآل مكتوم، ن�ئب رئي�ص الدولة رئي�ص 
جم��ل�����ص ال������وزراء ح���ك��م دب����ي، رع�����ه اهلل،  
النظيفة  للط�قة  ع�ملي�ً  مركزاً  دبي  جلعل 

والقت�ض�د الأخ�ضر، وزي�دة ن�ضبة الط�قة 
النظيفة يف دبي لت�ضل اإىل %75 بحلول 

.»2050
على  الهيئة  يف  “نعمل  ���ض��ع���دت��ه:  اأ���ض���ف 
اإلتزام�ً  م��ب���درات وحلول مبتكرة   اإط��الق 
وم�ضتدام  م��ب��ت��ك��ر  م�����ض��ت��ق��ب��ل  ل���ت���وف���ري 
ل��الأج��ي���ل ال��ق���دم��ة، ح��ي��ث  ت��ع��د الأنظمة 
الكهرو�ضوئية الع�ئمة من اأبرز التطبيق�ت 
ن�ضر  على  تعتمد  ال��ت��ي  الن��ضئة  التقنية 
الكهرو�ضوئية  ال�ضم�ضية  الط�قة  اأنظمة 
امل�������ء .وي���ت���ط���ل���ب حتقيق  م���ب��������ض���رة ف�����وق 
اأهداف ا�ضرتاتيجية دبي للط�قة النظيفة 
 42،000 تبلغ  اإن��ت���ج��ي��ة  ق���درة   2050
واملتجددة  النظيفة  الط�قة  من  ميج�وات 
هيئة  اأط��ل��ق��ت  وق��د   .2050 ع���م  بحلول 
كهرب�ء ومي�ه دبي عدة مب�درات وم�ض�ريع 
اأبرزه�  ال���ه���دف  ه����ذا  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ط��م��وح��ة 
جممع حممد بن را�ضد اآل مكتوم للط�قة 
ال�ضم�ضية والذي ُيعد اأكرب جممع لتوليد 
الط�قة املتجددة يف موقع واحد يف الع�مل، 
و�ضت�ضل قدرته  امل�ضتقل،  املنتج  نظ�م  وفق 

بحلول  ميج�وات   5000 اإىل  الإنت�جية 
ملي�ر   50 تبلغ  ب��ضتثم�رات   2030 ع�م 

درهم«.
تقني�ت  “تعد  ب���ل��ق��ول:  ال��ط���ي��ر  واخ��ت��ت��م 
الط�قة  م�����ض���در  م��ن  ال�ضم�ضية  ال��ط���ق��ة 
املف�ضلة يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط، ب�ضبب 
م� تنعم به هذه املنطقة من موقع جغرايف 
مميز حول احلزام ال�ضم�ضي، الذي ي�ضتقبل 
كمية وفرية من الأ�ضعة ال�ضم�ضية. وتعزز 
من  ال�ضم�ضية  الط�قة  حلول  اإىل  التحول 
املن�زل يف  واأ�ضح�ب  املوؤ�ض�ض�ت  قي�م  خالل 
دبي، برتكيب األواح الط�قة ال�ضم�ضية فوق 
الأ�ضطح ومت حتى اليوم تركيب اأكرث من 
ال�ضم�ضية  ال��ط���ق��ة  م��ن  م��ي��ج���وات   100
الكهرو�ضوئية على الأ�ضطح يف �ضتى اأنح�ء 
اإم�رة دبي. وت�ض�عد مب�درة “�ضم�ص دبي” 
جميع  يف  ال�ضم�ضية  الط�قة  انت�ض�ر  على 
النظيفة  الط�قة  وتوفري  الإم����رة،  اأن��ح���ء 
م��ن م�����ض���در اإ���ض���ف��ي��ة. ويف ال��وق��ت الذي 
تطوره�  النظيفة  ال��ط���ق��ة  ف��ي��ه  ت��وا���ض��ل 

ومنوه�«.

تراجع اأداء اقت�ضاد ال�ضني يف يوليو 

تراجع اأ�ضعار النفط بفعل بيانات اقت�ضادية �ضعيفة 

•• بكني-رويرتز:

تعرث اأداء القت�ض�د ال�ضيني بوترية تفوق التوقع�ت 
ك���ث���ريا يف ي��ول��ي��و مت�����وز، م���ع ت���ب����ط���وؤ من���و الإن���ت����ج 
17 ع�م�،  اأدن��ى م�ضتوى يف اأكرث من  ال�ضن�عي اإىل 
يف ظل زي�دة ت�أثري احلرب التج�رية املت�ض�عدة بني 

بكني ووا�ضنطن على ال�ضرك�ت وامل�ضتهلكني.
من  ال��رغ��م  على  ال�ضني  يف  الن�ض�ط  فتور  وا�ضتمر 
التي جرى  ب�لنمو  املتعلقة  جمموعة من اخلطوات 
اتخ�ذه� على مدى الع�م الف�ئت، مم� يثري ت�ض�وؤلت 
لو  وق���وة حتى  �ضرعة  اأك���رث  ب�ض�أن احل���ج��ة حل��واف��ز 

خ�طرت بكني برتاكم املزيد من الدين.
وبعد حت�ضن متذبذب يف يونيو حزيران، ق�ل حمللون 
اأح����دث ب��ي���ن���ت ت���دل ع��ل��ى ف��ت��ور ال��ط��ل��ب ب�ضكل  اإن 
ال�ضن�عي  الإن��ت���ج  ي�ضمل  مب�  امل��ضي  ال�ضهر  يف  ع���م 

وال�ضتثم�رات ومبيع�ت التجزئة.
ج�ء ذلك بعد اإقرا�ص م�ضريف اأقل من املتوقع وم�ضوح 
ج�ءت نت�ئجه� ق�متة للم�ض�نع، مع عودة النكم��ص 

ملزيد  ب�حل�جة  توقع�ت  يعزز  مم�  املنتجني،  لأ�ضع�ر 
من الدعم على م�ضتوى ال�ضي��ض�ت قريب�.

اأن  لالإح�ض�ء  ال��دول��ة  م�ضلحة  من  بي�ن�ت  وك�ضفت 
اإىل  منو الإنت�ج ال�ضن�عي تب�ط�أ على نحو ملحوظ 
4.8 ب�ملئة يف يوليو متوز على اأ�ض��ص �ضنوي وهو م� 
يقل عن اأكرث التوقع�ت ت�ض�وؤم� يف ا�ضتطالع اأجرته 
رويرتز وميثل اأقل وترية للنمو منذ فرباير �ضب�ط 

ع�م 2002.
اإىل  ال�ضن�عي  الإن��ت���ج  من��و  تب�طوؤ  حمللون  وت��وق��ع 
5.8 ب�ملئة مق�رنة مع يونيو حزيران عندم� �ضجل 
بع�ص  بقوة  وا�ضنطن  ب�ملئة.وزادت   6.3 منو  معدل 

الر�ضوم اجلمركية يف م�يو اأي�ر.
ال�ضني  اإن  امل��ضي  ال�ضهر  يف  ال�ضن�عة  وزارة  وق�لت 
النمو  ه��دف  لتحقيق  �ض�قة”  “جهود  اإىل  �ضتحت�ج 
و�ضتة   5.5 ب���ني  بن�ضبة   2019 ل��ع���م  ال�����ض��ن���ع��ي 

ب�ملئة.
يقرتب  م���  اإىل  لل�ضني  الق��ت�����ض���دي  النمو  وت��ب���ط���أ 
ب�ملئة   6.2 اأدن��ى م�ضتوى يف ثالثني ع�م� عند  من 

يف ال��رب��ع ال��ث���ين م��ن ال��ع���م وظ��ل��ت الثقة يف جم�ل 
الأعم�ل متزعزعة مم� اأثر �ضلب� على ال�ضتثم�رات.

يف  ب�ملئة   5.7 الث�بتة  الأ���ض��ول  ا���ض��ت��ث��م���رات  ومن��ت 

على  مت��وز  ويوليو  الث�ين  ك�نون  ين�ير  بني  الفرتة 
اأ�ض��ص �ضنوي وهو م� يقل عن توقع�ت بزي�دته� 5.8 

ب�ملئة ولت�ضجل تراجع� مق�رنة مع قراءة �ض�بقة.

•• لندن-رويرتز:

انخف�ضت اأ�ضع�ر النفط اأم�ص بفعل بي�ن�ت 
ال�����ض��ني واأوروب�����  اق��ت�����ض���دي��ة �ضعيفة م��ن 

وارتف�ع خمزون�ت النفط اخل�م الأمريكية، 
مم��� حم��� ت��ق��ري��ب��� امل��ك������ض��ب ال��ق��وي��ة التي 
بعد  ال�����ض���ب��ق��ة  اجل��ل�����ض��ة  يف  اخل�����م  حققه� 
�ضرتجئ  اإن��ه���  املتحدة  ال��ولي���ت  ق�لت  اأن 

فر�ص ر�ضوم جمركية على بع�ص املنتج�ت 
ال�ضينية.

وبحلول ال�ض�عة 1214 بتوقيت جرينت�ص، 
 3.4 اأو  دولر   2.08 ب��رن��ت  خ���م  ت��راج��ع 

ب�ملئة اإىل 59.22 دولر للربميل، بعد اأن 
ارتفع 4.7 ب�ملئة اأم�ص الأول م�ضجال اأكرب 
مك�ضب يومي ب�لن�ضبة املئوية منذ دي�ضمرب 

ك�نون الأول.
وهبطت العقود الآجلة خل�م غرب تك�ض��ص 
 3.7 اأو  دولر   2.13 الأمريكي  الو�ضيط 
ب�ملئة اإىل 54.97 دولر للربميل، بعد اأن 
زادت اأربعة ب�ملئة يف اجلل�ضة ال�ض�بقة، وهو 

اأكرب ارتف�ع فيم� يزيد عن �ضهر.
واأعلنت ال�ضني عن جمموعة من البي�ن�ت 
ال�ضعيفة غري املتوقعة ل�ضهر يوليو متوز، 
مب���� يف ذل����ك ان��خ��ف������ص م��ف���ج��ئ يف منو 
اأكرث  يف  م�ضتوى  لأدن��ى  ال�ضن�عي  الن�جت 
م���ن 17 ع����م����، مم���� ي���ربز ات�����ض���ع نق�ط 
ال�����ض��ع��ف الق��ت�����ض���دي��ة م��ع ت�����ض���ع��د حدة 

احلرب التج�رية مع الولي�ت املتحدة.
وي�ضغط التب�طوؤ الع�ملي الذي ت�أجج بفعل 
اجلمركية  ب���ل��ر���ض��وم  املتعلقة  ال��ن��زاع���ت 
بريط�ني�  ب�نف�ض�ل  املحيطة  وال�ضب�بية 
عن الحت�د الأوروبي اأي�ض� على اقت�ض�دات 
يف  ال�����ض���درات  انخف��ص  وت�ضبب  اأوروب������. 
انكم��ص اقت�ض�د اأمل�ني� يف الربع الث�ين من 

الع�م بح�ضب بي�ن�ت اقت�ض�دية.
ملنطقة  الإج��م���يل  املحلي  ال��ن���جت  و�ضجل 
ال��ي��ورو من��وا طفيف� يف ال��رب��ع ال��ث���ين من 

.2019
ب��ي��ع جلني  ع��م��ل��ي���ت  اإن  وق������ل حم��ل��ل��ون 
حققه�  التي  القوية  املك��ضب  بعد  الأرب����ح 

النفط �ضغطت اأي�ض� على اأ�ضع�ر اخل�م .
وارتفعت اأ�ضع�ر النفط اخل�م القي��ضية بعد 
اأن تراجع الرئي�ص الأمريكي دون�لد ترامب 
�ضبتمرب  اأول  يف  ح���دده  نه�ئي  م��وع��د  ع��ن 
اأيلول لفر�ص ر�ضوم جمركية بن�ضبة ع�ضرة 
على  يوؤثر  مم�  املنتج�ت  بع�ص  على  ب�ملئة 
بقيمة  �ضينية  ���ض��ل��ع  ق���ئ��م��ة  ن�����ض��ف  ن��ح��و 

300 ملي�ر دولر ت�ضتهدفه� الر�ضوم.
البرتول  م��ع��ه��د  م���ن  ب���ي����ن����ت  واأظ����ه����رت 
اخل�م  ال��ن��ف��ط  خم���زون����ت  اأن  الأم���ري���ك���ي 
الأم���ري���ك���ي���ة ارت��ف��ع��ت ع��ل��ى ن��ح��و يخ�لف 

التوقع�ت الأ�ضبوع امل��ضي.
اخل�م  خمزون�ت  اإن  البرتول  معهد  وق���ل 
 443 اإىل  ب��رم��ي��ل  م��ل��ي��ون   3.7 زادت 
مليون برميل مق�رنة مع توقع�ت املحللني 

ب�نخف��ضه� 2.8 مليون برميل.
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�لعدد 12706 بتاريخ 2019/8/15 
ق�سم �لتنفيذ 

�خطار دفع بالن�سر يف �لق�سية �لتنفيذية 2013 ل�سنة 2019    
اىل املحكوم عليهم / 1-ال�ضيخ حممد بن مكتوم بن جمعه اآل مكتوم 

2- �ضمري حممود العلي 3- دائرة الت�ضجيل العق�ري 
بت�ريخ  حكم�  بحقكم  ا�ضدرت  قد  الإبتدائية  الحت�دية  ال�ض�رقة  حمكمة  ب�ن  لديكم  معلوم�  ليكن 
 - دره��م   47900 وق���دره  مبلغ  بدفع  ب�لزامكم   - م��دين   2018/1793 رق��م  الق�ضية  يف   2019/5/22
ب�لإ�ض�فة اىل �ضحة ونف�ذ وعقد البيع املوؤرخ يف 2011/11/27 املحرر بني امل�ضت�أنف وامل�ضت�أنف �ضده 
الأول بني الأخري للم�ضت�أنف �ضقة رقم 2201 ب�لط�بق 22 وموقف ال�ضي�رة 112 الك�ئن بربج الهدى 
البيع  ملكية  بنقل  الأول  �ضده  امل�ضت�أنف  والزمت  ب�ل�ض�رقة.   1141 رق��م  ار���ص  قطعة  على  واملق�مة 
ال�ض�لف اىل امل�ضت�أنف.  ل�ض�لح املحكوم له/ اأمري حممد تدمريي  لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار 
خالل 15 يوم� من ت�ريخ اليوم الت�يل للن�ضر. ويف ح�ل تخلفك عن احل�ضور يف امليع�د والت�ريخ املحدد 

ف�ن املحكمة �ضتب��ضر النظر الق�ضية يف غي�بك
رئي�س ق�سم �لتنفيذ 
حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية                   

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

  حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية         

�لعدد 12706 بتاريخ 2019/8/15 
ق�سم �لتنفيذ 

�خطار دفع بالن�سر يف �لق�سية �لتنفيذية 48 ل�سنة 2019
اىل املحكوم عليه / �ضركة النخبة ملق�ولت البن�ء - ذ م م 

ا�ضدرت بحقكم  الإبتدائية قد  ال�ض�رقة الحت�دية  ب�ن حمكمة  ليكن معلوم� لديكم 
حكم� بت�ريخ 2018/6/20 يف الق�ضية رقم 6280 ل�ضنة 2017 مدين 

ب�لزامكم بدفع مبلغ وقدره 120075 درهم - ب�لإ�ض�فة اىل الف�ئدة الق�نونية بواقع 
5٪ من ت�ريخ املط�لبة يف 2017/10/5 وحتى ال�ضداد الت�م 

ل�ض�لح املحكوم له/ امكون - �ص ذ م م
لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوم� من ت�ريخ اليوم الت�يل للن�ضر. ويف 
النظر  �ضتب��ضر  املحكمة  ف���ن  املحدد  والت�ريخ  امليع�د  يف  احل�ضور  عن  تخلفك  ح���ل 

الق�ضية يف غي�بك
رئي�س ق�سم �لتنفيذ 
حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية                   

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

  حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية         
�لعدد 12706 بتاريخ 2019/8/15 

ق�سم �لتنفيذ 
�خطار دفع بالن�سر يف �لق�سية �لتنفيذية 914 ل�سنة 2019

اىل املحكوم عليه / �ضركة م�ضطفى اإبراهيم لتج�رة مواد البن�ء 
ا�ضدرت بحقكم  الإبتدائية قد  ال�ض�رقة الحت�دية  ب�ن حمكمة  ليكن معلوم� لديكم 

حكم� بت�ريخ 2015/5/31 يف الق�ضية رقم 4643 ل�ضنة 2012 جت�ري كلي  
ب�لزامكم بدفع مبلغ وقدره 819590 درهم - ب�لإ�ض�فة اىل الف�ئدة الق�نونية بواقع 

5٪ من ت�ريخ املط�لبة يف 2012/11/29 وحتى ال�ضداد الت�م 
ل�ض�لح املحكوم له/ جي� �ض�ن �ضك�ي فالج فرني�ضور 

لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوم� من ت�ريخ اليوم الت�يل للن�ضر. ويف 
النظر  �ضتب��ضر  املحكمة  ف���ن  املحدد  والت�ريخ  امليع�د  يف  احل�ضور  عن  تخلفك  ح���ل 

الق�ضية يف غي�بك
رئي�س ق�سم �لتنفيذ 
حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية                   

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

  حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية         

�لعدد 12706 بتاريخ 2019/8/15 
حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية

�علن حكم بالن�سر
يف  �لدعوى رقم 2018/4175 جتاري جزئي 

املرفوعة من املدعي/�ضركة �ضيفي لتج�رة قطع غي�ر ال�ضفن وتعهدات ال�ضفن 
والبواخر ذ م م  - اىل املدعي عليه / ب�ي رايز ت�نكر�ص - �ص م ح 

نعلمكم ب�ن قد �ضدر قرار بت�ريخ 2019/7/10 يف المر املذكور اعاله 
حكمت املحكمة مبث�بة احل�ضوري : 

ب�لزام املدعي عليه� ب�ن توؤدي اىل املدعية مبلغ وقدره )11. 276.664 درهم( 
وف�ئدة ق�نونية بواقع 5٪ من ت�ريخ قيد الدعوى وحتى مت�م ال�ضداد على ان 
ل تتج�وز املبلغ املق�ضى به ، وب�لزام املدعي عليه� ب�مل�ضروف�ت ومبلغ خم�ضم�ئة 

درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة.  
�إد�رة �خلدمات �لق�سائية  

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 12706 بتاريخ 2019/8/15 
حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية

�علن حكم بالن�سر
يف  �لدعوى رقم 2019/1960 �أمر �أد�ء 

املرفوعة من املدعي/ عم�ر بن ي��ضر بن عواد اجلهني 
اإم�راتي   - علي  اآل  اأحمد  زم�ن  حممد  يو�ضف   / عليه  املدعي  اىل 
توؤدي  ب�ن  عليه  املدعي  ب�لزام  ن�أمر   : املحكمة  قررت   - اجلن�ضية 
ب�لدرهم  يع�دله  م�  او  �ضعودي  ري�ل   189500 مبلغ  للمدعي 
مت�م  وحتى  المر  تقدمي  ت�ريخ  من  �ضنوي�  والف�ئدة  الإم�راتي 

ال�ضداد وامل�ض�ريف ومق�بل اتع�ب املح�م�ة.
�إد�رة �خلدمات �لق�سائية  

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 12706 بتاريخ 2019/8/15 
  �علن بالن�سر

املرجع : 388
ليكن معلوم� للجميع ب�ن ال�ضيد/ �ضيخ ميزان الرحمن �ضيخ عبدامللك -  اجلن�ضية بنغالدي�ص ، تن�زل عن 
ك�مل ح�ضته الب�لغة )100٪( يف املن�ض�أة املذكورة اأدن�ه بك�فة مقوم�ته� امل�دية واملعنوية وال�ضم �ض�مال 
هذا البيع ك�فة املوجودات واملعدات يف املن�ض�أة املب�عة اىل ال�ضيد/ كري�ضن� ك�نتى دي بروفول كوم�ر دي 
- اجلن�ضية : بنغالدي�ص ، يف موؤ�ض�ضة فردية بوكيل خدم�ت م�ضم�ة )ال�ض�هني الف�ضي لتج�رة اللع�ب( 
ال�ضم  تغيري  مت  كم�  ال�ض�رقة.  الإقت�ض�دية  التنمية  دائرة  من  وال�ض�درة   )616623( برقم  واملرخ�ضة 
التج�ري من )ال�ض�هني الف�ضي لتج�رة اللع�ب( لي�ضبح )عني ال�ضيوح ملق�ولت التك�ضية والأر�ضي�ت( 
كم� مت تغيري الن�ض�ط من )ت�أجري الع�ب الطف�ل - جت�رة اللع�ب ولعب الطف�ل - ب�جلملة ، مكتب( 
لي�ضبح )مق�ولت فئة �ض�د�ضة ، تك�ضية الأر�ضي�ت(.  وعمالبن�ص امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون 
الحت�دي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ض�ن الك�تب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف 
يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ض�ر اليه بعد ا�ضبوعني من ت�ريخ هذا العالن فمن لديه اي  اعرتا�ص 

على ذلك عليه اتب�ع ال�ضبل الق�نوين حي�ل ذلك. 

 �لكاتب �لعدل بال�سارقة   

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

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات   

�لعدد 12706 بتاريخ 2019/8/15 
يف �لدعوى رقم 2019/262 جتاري جزئي 

املدعية / الوك�لة الع�ملية لل�ضحن فرع من وايف للنقل - �ص ذ م م 
اخل�ضم املدخل / منفو �ضويلداين للو�ض�طة التج�رية - �ص ذ م م 

دبي  حمكمة  قبل  من  واملعني   ، اله�دي  ح�ضن  ه�دي  حممد  عقيل   / الدكتور  اخلبري  يعلن 
الع�ملية  الوك�لة   / املدعي  واملق�مة من   ، رقم 2019/262 جت�ري جزئي  الدعوى  البتدائية يف 
ال�ض�دة/ منفو  ، وتنفيذا للمهمة ف�إن اخل�ضم املدخل  م  ذ م  لل�ضحن فرع من وايف للنقل - �ص 
�ضويلداين للو�ض�طة التج�رية - �ص ذ م م  ، مدعوة حل�ضور اجتم�ع اخلربة احل�ض�بية او بوا�ضطة 
الث�نية   2.00 ال�ض�عة  مت�م  يف   2019/8/22 املوافق  اخلمي�ص  يوم  عقده  واملقرر   ، معتمد  وكيل 
ظهرا يف مقر مكتبن� الك�ئن يف اإم�رة دبي - ديرة - بو�ضعيد - بن�ية الو�ضل بزن�ص �ضنرت - بجوار 
فندق جي 5 )فندق روت�ن� �ض�بق�( - �ض�رع رقم 27 - الط�بق الت��ضع - مكتب رقم )902( رقم 
مك�ين : 94178 32428 - لذا نرجو منكم التكرم ب�حل�ضور يف املوعد املحدد اعاله " واح�ض�ر 

جميع الأوراق وامل�ضتندات التي توؤدون تقدميه� لن� لنتمكن من اأداء مهمتن�. 
�خلبري �حل�سابي     
د.عقيل حممد هادي ح�سن  �لهادي 

تكليف �لإعلن بالن�سر 
حل�سور �جتماع �خلربة �حل�سابية 

�لعدد 12706 بتاريخ 2019/8/15 
رقم  ب�لإ�ضتئن�ف  دبي  اإ�ضتئن�ف  حمكمة  من  ال�ض�در  التمهيدي  احلكم  على  بن�ء 
خ(  م  )�ص  للتمويل  موارد   / امل�ضت�أنف  من  واملرفوع  جت�ري  اإ�ضتئن�ف   2019/1087
وتكليفن� ب�إعداد تقرير ح�ض�بي لذا نرجو ح�ضوركم ب�ضفتكم امل�ضت�أنف �ضده / جمعه 
حممد امل�ل ال�ضويدي اأو من ينوب عنكم لالإجتم�ع يف مكتبن� ال�ضرق الأو�ضط لتدقيق 
احل�ض�ب�ت - دبي - منطقة اخلليج التج�ري )بزن�ص بني( - �ض�رع ال�ضع�دة - مق�بل 
فندق جي دبليو م�ريوت دبي - بن�ية ريج�ل ت�ور - ا�ضفل البن�ية زووم �ضوبر م�ركت 
- مكتب رقم 1304 ت 045148248 ف 045148252 متحرك 0506183882 م�ضطحبني 
املوافق  الأحد  يوم  يف  وذلك  الدعوى  تخ�ص  التي  وامل�ضتندات  الأوراق  ك�فة  معكم 
، لذا يرجى تقدمي  الدعوى  الع��ضرة �ضب�ح� وذلك مبن�ق�ضة  ال�ض�عة   2019/8/18

ك�فة الأوراق وامل�ضتندات التي تخ�ص الدعوى.
�خلبري �حل�سابي / عو�س �لعبد علي �لعامري
  0566666533 / 0506183882

�عــــلن عــــن
�إجتماع خربة ح�سابية 

�لعدد 12706 بتاريخ 2019/8/15 
يف �لدعوى رقم 2019/87 جتاري جزئي - �لفجرية

املدعي عليه� الأوىل / �ضركة ت�يجر للنقل واملق�ولت - ذ م م 
نحيطكم علم� اأنه مت انتدابن� كخبري ح�ض�بي ب�لق�ضية املذكورة اأعاله ،  

واملرفوعة �ضدكم من / املدعية - �ضركة الت�أمني املتحدة - �ص م ع - وعليه ف�نتم مكلفون او 
من ميثلكم ق�نون� بح�ضور اجتم�ع اخلربة املقرر عقده يوم الأربع�ء املوافق  2019/8/21 يف 
مت�م ال�ض�عة 10 �ضب�ح� )الع��ضرة �ضب�ح�( مبقر مكتب اخلربة الك�ئن بدبي - منطقة اخلليج 
التج�ري - بري�ضم ت�ور - خلف فندق جي دابليو م�ريوت وخلف الإم�رات للعطالت وبجوار 
برج اأومني�ت وان - الط�بق الث�من - مكتب رقم 805   يرجى احل�ضور ب�ملوعد واملك�ن املحدد 
ب�نه يف ح�ل تخلفكم عن احل�ضور ف�ن  املوؤيدة لدف�عكم ب�لدعوى علم�  امل�ضتندات  واإح�ض�ر 

اخلربة �ضتب��ضر اعم�له� وفق� لل�ضالحي�ت املخولة له� ق�نون�.
لال�ضتف�ض�ر الإت�ض�ل ب��� : 4341111 04 

 خبريح�سابي
عادل عبد�جلبار �آل علي   

مذكرة �إعلن بالن�سر
للح�سور  �أمــــام �خلبـــرة  

�لعدد 12706 بتاريخ 2019/8/15 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )5922/2019(

املنذر : اورانو�ص لل�ضفر وال�ضي�حة - �ص ذ م م 
املنذر اليه� : ن�ضيب� كومينيكي�ضنز منطقة حرة - ذ م م 

جمهول حمل الإق�مة
وقدره  مبلغ  بذمته�  املرت�ضد  قيمة  �ضداد  ب�ضرورة  اليه�  املنذر   - املنذرة  تنذر 
)79.515( درهم )ت�ضعة و�ضبعون الف وخم�ضم�ئة وخم�ضة ع�ضر درهم�( وذلك 
خالل �ضبعة اي�م من ت�ريخ هذا الن�ضر ، واإل �ضوف ت�ضطر املنذرة لتخ�ذ ك�فة 
ذمته�  به�  امل�ضغول  ب�ملبلغ  ال�ضداد  عن  تق�ع�ضه�  نتيجة  الق�نونية  الإج���راءات 

وتف�ضلوا بقبول وافر الإحرتام والتقدير ،،، 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12706 بتاريخ 2019/8/15 
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحلل �سركة

ا�ضم ال�ضركة : بريليانت بيق بريد للتجارة العامة - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب M03 ملك حممد عمر علي بن حيدر - ديرة - املرقب�ت - ال�ضكل 
الق�نوين : ذات م�ضوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�ضة : 762255 رقم القيد ب�ل�ضجل 
قد  ب�أنه  بدبي  القت�ض�دية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  1237581 مبوجب   : التج�ري 
وذلك   ، اأع��اله  امل��ذك��ورة  ال�ضركة  ب�إنحالل  لديه�  التج�ري  ال�ضجل  يف  الت�أ�ضري  مت 
حم�كم  العدل  ك�تب  ل��دى  واملوثق   2019/7/21 بت�ريخ  دب��ي  حم�كم  ق��رار  مبوجب 
دبي بت�ريخ 2019/7/21 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مط�لبة التقدم اإىل امل�ضفي 
 602 رقم  مكتب   : العنوان  احل�صابات  لتدقيق  النعيمي  رمي  ام  تي  ايه  املعني 
ملك عبدالرحيم حممد الزرعوين - ديرة - املرقب�ت - ه�تف : 2517720-04  ف�ك�ص 
: 2517721-04 م�ضطحب�ً معه ك�فة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوم�ً من ت�ريخ ن�ضر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 12706 بتاريخ 2019/8/15 
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحلل �سركة

ا�ضم ال�ضركة : بويرتو جالريا للتجارة العامة - �ض ذ م م   
العنوان : مكتب رقم 1604 ملك ال�ضيخه مرمي بنت را�ضد بن �ضعيد ال مكتوم - ديرة 
- الرقة ، ال�ضكل الق�نوين : ذات م�ضوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�ضة : 760275 رقم 
التنمية القت�ض�دية  التج�ري : 1232948 مبوجب هذا تعلن دائرة  ب�ل�ضجل  القيد 
بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�ضري يف ال�ضجل التج�ري لديه� ب�إنحالل ال�ضركة املذكورة اأعاله 
العدل  ك�تب  ل��دى  واملوثق  بت�ريخ 2019/7/31  دب��ي  ق��رار حم�كم  وذل��ك مبوجب   ،
حم�كم دبي بت�ريخ 2019/7/31 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مط�لبة التقدم اإىل 
امل�ضفي املعني ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�صابات العنوان : مكتب رقم 
602 ملك عبدالرحيم حممد الزرعوين - ديرة - املرقب�ت - ه�تف : 04-2517720  
ف�ك�ص : 2517721-04 م�ضطحب�ً معه ك�فة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوم�ً من ت�ريخ ن�ضر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 12706 بتاريخ 2019/8/15 
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحلل �سركة

ا�ضم ال�ضركة : �صركة املعدات الملانية - ذ م م  
العنوان : حمل رقم )5 و 6( ملك نوره حممد العط�ر - ديرة - ن�يف - ال�ضكل الق�نوين 
: ذات م�ضوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�ضة : 200790 رقم القيد ب�ل�ضجل التج�ري : 44152 
ال�ضجل  يف  الت�أ�ضري  مت  ق��د  ب���أن��ه  بدبي  القت�ض�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
التج�ري لديه� ب�إنحالل ال�ضركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حم�كم دبي بت�ريخ 
2019/7/11  واملوثق لدى ك�تب العدل حم�كم دبي بت�ريخ 2019/7/11 وعلى من لديه 
اأي اعرتا�ص اأو مط�لبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني دار النظم حممود جمعة و�صركاه 
حما�صبون قانونيون العنوان : مكتب رقم 203 ملك حممد عبداهلل عبداللطيف - املال 
ك�فة  معه  3965025-04 م�ضطحب�ً   : ف�ك�ص   04-3964900  : - ه�تف  املطينة   - دي��رة   -

امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوم�ً من ت�ريخ ن�ضر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 12706 بتاريخ 2019/8/15 
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�ضم امل�ضفي : ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�صابات
 - دي���رة   - ال��زرع��وين  رق��م 602 ملك عبدالرحيم حممد  : مكتب  ال��ع��ن��وان 
تعلن  ه��ذا  مبوجب   04-2517721 ف�ك�ص:   04-2517720 -ه���ت��ف:  املرقب�ت 
اأعاله  املذكور  امل�ضفي  تعيني  مت  قد  ب�أنه  بدبي  القت�ض�دية  التنمية  دائ��رة 
لت�ضفية بريليانت بيق بريد للتجارة العامة - �ض ذ م م  وذلك مبوجب 
قرار حم�كم دبي بت�ريخ 2019/7/21 واملوثق لدى ك�تب العدل حم�كم دبي 
اإىل  التقدم  مط�لبة  اأو  اع��رتا���ص  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2019/7/21 بت�ريخ 
امل�ضفي املعني يف مكتبه الك�ئن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�ضطحب�ً 
ت�ريخ  من  يوم�ً   )45( وذل��ك خالل  الثبوتية  والأوراق  امل�ضتندات  ك�فة  معه 

ن�ضر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 12706 بتاريخ 2019/8/15 
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�ضم امل�ضفي : ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�صابات
 - دي���رة   - ال��زرع��وين  رق��م 602 ملك عبدالرحيم حممد  : مكتب  ال��ع��ن��وان 
تعلن  هذا  مبوجب   04-2517721  : ف�ك�ص   04-2517720  : -ه�تف  املرقب�ت 
اأعاله  املذكور  امل�ضفي  تعيني  مت  قد  ب�أنه  بدبي  القت�ض�دية  التنمية  دائ��رة 
مبوجب  وذل��ك  م   م  ذ  �ض   - العامة  للتجارة  جالريا  بويرتو  لت�ضفية 
قرار حم�كم دبي بت�ريخ 2019/7/21 واملوثق لدى ك�تب العدل حم�كم دبي 
اإىل  التقدم  مط�لبة  اأو  اع��رتا���ص  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2019/7/21 بت�ريخ 
امل�ضفي املعني يف مكتبه الك�ئن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�ضطحب�ً 
ت�ريخ  من  يوم�ً   )45( وذل��ك خالل  الثبوتية  والأوراق  امل�ضتندات  ك�فة  معه 

ن�ضر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 12706 بتاريخ 2019/8/15 
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 
ا�ضم امل�ضفي : دار النظم حممود جمعة و�صركاه حما�صبون قانونيون

العنوان : مكتب رقم 203 ملك حممد عبداهلل عبداللطيف - املال - دي��رة - 
املطينة - ه�تف : 3964900-04 ف�ك�ص : 3965025-04 مبوجب هذا تعلن دائرة 
لت�ضفية  اأع��اله  املذكور  امل�ضفي  تعيني  مت  قد  ب�أنه  بدبي  القت�ض�دية  التنمية 
�صركة املعدات الملانية - ذ م م  وذل��ك مبوجب ق��رار حم�كم دبي بت�ريخ 
2019/7/11 واملوثق لدى ك�تب العدل حم�كم دبي بت�ريخ 2019/7/11 وعلى 
اأو مط�لبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الك�ئن  من لديه اأي اعرتا�ص 
والأوراق  امل�ضتندات  ك�فة  معه  م�ضطحب�ً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوم�ً من ت�ريخ ن�ضر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 12706 بتاريخ 2019/8/15 
�علن حكم بالن�سر

   يف  �لدعوى رقم 2019/1851 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- الفوز للمق�ولت - �ص ذ م م جمهول حمل الق�مة نعلنكم ب�ن 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2019/7/22 بت�ريخ  املنعقدة  بجل�ضته�  حكمت  املحكمة 
ل�ض�لح/ عبدالغفور وع�مل خ�ن للنقل ب�ل�ض�حن�ت الثقيلة واخلفيفة - ذ م م : ب�لزام 
للنقل  للمدعية )عبدالغفور وع�مل خ�ن  توؤدي  ب�ن  للمق�ولت(  )الفوز  املدعي عليه� 
الثقيلة واخلفيفة( مبلغ 91.515 درهم والف�ئدة الق�نونية 9٪ على مبلغ  ب�ل�ض�حن�ت 
ال�ضداد  اليه ب�ل�ضب�ب وحتى مت�م  امل�ض�ر  النحو  ا�ضتحق�قه على  كل ف�تورة من ت�ريخ 
والزمت املدعي عليه� ب�مل�ض�ريف ومبلغ ثالثم�ئة درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة.  حكم� 
مبث�بة احل�ضوري ق�بال لال�ضتئن�ف خالل ثالثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�ضر 
اآل مكتوم  ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد  ال�ضمو  هذا الع��الن �ضدر ب��ضم �ض�حب 

ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12706 بتاريخ 2019/8/15 
       مذكرة �علن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  �لدعوى 2019/2098 مدين جزئي                 
الق�مة مب�  الي��ص حممد جمهول حمل  را�ضد  / 1-حممد  عليه  املدعي  اىل 
وميثله/ م  م  ذ  ���ص   - وامل�ضتندات  ال��وث���ئ��ق  لنقل  اك�ضربي�ص  كيو  امل��دع��ي/  ان 

ومو�ضوعه�  ال��دع��وى  عليك  اأق����م  ق��د   - امل��ال  ع��ب��داهلل  �ضريف  حممد  حبيب 
بواقع  الق�نونية  والفوائد  دره��م   75.569 مببلغ  عليه  املدعي  ب�لزام  املط�لبة 
12٪ من ت�ريخ املط�لبة وحتى مت�م ال�ضداد. وحددت له� جل�ضة يوم اخلمي�ص 
املوافق 2019/8/22 ال�ض�عة 8.30 �ص ب�لق�عة Ch2.D.19 لذا ف�أنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م���  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  م��ن  اأو  ب�حل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأي�م على الأقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12706 بتاريخ 2019/8/15 

مذكرة �علن بالن�سر
يف  �لدعوى 2019/864 ��ستئناف جتاري

اىل اخل�ضم املدخل/1- حممد ر�ض� على دهق�ين قلعة �ضيدي جمهول 
حمل الق�مة مب� ان امل�ضت�أنف /ريرورا ملق�ولت ت�ضيد الن�ض�ءات املعدنية 
- �ص ذ م م - علي حممد حممود بن متيم - قد ا�ضت�أنف القرار/ احلكم 
ال�ض�در ب�لدعوى رقم 2018/4021 جت�ري جزئي بت�ريخ 2019/4/28 
 10.00 ال�ض�عة   2019/8/19 امل��واف��ق  الإث��ن��ني  ي��وم  له� جل�ضه  وح��ددت 
او من  ch2.D.16 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم  ب�لق�عة رقم  �ضب�ح� 

ميثلكم ق�نوني� ويف ح�ل تخلفكم �ضتجري حم�كمتكم غي�بي�
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف
�لعدد 12706 بتاريخ 2019/8/15 

�علن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                         يف �لدعوى رقم 2019/292 تنفيذ عقاري   

اىل املنفذ �ضدهم�/1- ايليزا داغنى اوكم�ن 2-ايزابيال ان� اوكم�ن جمهويل حمل الق�مة 
مب� ان ط�لب التنفيذ/امربين �ض�داف ك�ران فور�ضي وميثله / غ�زي ابراهيم احمد بن 
املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اق���م عليك  قد  �ضيف�ن 
به وق��دره 18700 درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة.  2- �ضحة ونف�ذ اتف�قية 
التن�زل عن حق املنفعة املربمة بني املدعية واملدعي عليهم� املوؤرخة 2011/3/31 اخل��ضة 
املق�م على قطعة  ال�ضليكون  الك�ئنة يف مبنى �ضربينج مب�ضروع واحة   516 ب�لوحدة رقم 
الر�ص رقم 749 بدبي - مبنقطة ند ح�ضة والزام املدعي عليهم� بنقل حق املنفعة للعق�ر 
التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم  الج��راءات  �ضتب��ضر  املحكمة  ف�ن  املدعية.  وعليه  ل�ضم 

اللتزام ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12706 بتاريخ 2019/8/15 

�علن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                         يف �لدعوى رقم  2017/949  تنفيذ جتاري  

ان ط�لب  الق���م��ة مب�  اأحمد ح�ضني لف��ري جمهول حمل  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/م�ضرف الإم���رات الإ�ضالمي - �ص م ع وميثله / عبداهلل حمد عبداهلل 
بت�ريخ 2019/7/21  الإبتدائية  دبي  - قررت حمكمة  ال�ض�م�ضي  العمران  عمران 
خم�طبتكم ل�ضداد املبلغ املط�لب )11288144.88( درهم خالل 15 يوم من ت�ريخ 
الثنية  رق��م 915 مبنطقة  )ار���ص  وه��ي  املحجوزات  بيع  يتم  �ضوف  واإل  الإع��الن 
BS2 + ار���ص رقم 1199  و   BS3 ال�ضيف 2 رقم الوحدة  املبنى  ا�ضم  اخل�م�ضة 
املبنى  ا�ضم  التج�ري  اخلليج  مبنطقة   26 رق��م  ار���ص   +  3 ال�ضف�  وادي  مبنطقة 
املن�رة رقم الوحدة 1801 و 1803 و 1805 وفق� ملقت�ضي�ت ن�ص امل�دة 295 من ق�نون 

الإجراءات املدين.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12706 بتاريخ 2019/8/15 
�عـلن تنازل عن رخ�سة

يرجى العلم انه �ضيقوم الك�تب العدل ب�لت�ضديق على تن�زل عن الرخ�ضة بني الأطراف 
املذكورة ا�ضم�وؤهم ادن�ه :

من : الطرف الأول : حممد عبداهلل �ضعيد بن غليظه الغفلي - اجلن�ضية : الإم�رات 
الطرف الث�ين : حممود جم�ل الدين حممد عبداهلل بدر - اجلن�ضية : دومينيك� 

اىل الطرف الث�لث : عبداهلل �ضعيد عبداهلل �ض�ملني - اجلن�ضية : الإم�رات 
الطرف الرابع : ف�طمة الزهراء كوليث زين الدين - اجلن�ضية : الهند 

التنمية  دائرة  من  �ض�درة  رخ�ضة  م(  م  ذ   / كري  توب  )�ضيدلية  التج�ري  ب�ل�ضم 
الإقت�ض�دية بعجم�ن رقم )60904( وامل�ضجلة بغرفة جت�رة و�ضن�عة عجم�ن. 

وعليه �ضيقوم الك�تب العدل ب�لت�ضديق على التن�زل بعد انق�ض�ء 14 يوم� من ت�ريخ 
ن�ضر هذا الإعالن.  

�لكاتب �لعدل / بد�ر �لق�ساء بعجمان  

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 12706 بتاريخ 2019/8/15 
مذكرة �علن  متنازع �سده بالن�سر

 يف  �لدعوى 2019/69 نز�ع تعيني خربة عقاري 
اىل املتن�زع �ضده/1- �ض�يكل انرجي انرتن��ضيون�ل هولدينج ليمتد 2-ا�ضغر 
ب�يرامعلي جليل بور 3-�ضريفه �ضلوى بنتى ا�ص اي بي امل�ضور جمهويل حمل 
الق�مة مب� ان املتن�زع/ ح�ضن �ضعيد فران وميثله / حكمت حممود في��ص  
قد اق�م عليك الدعوى املط�لبة بندب خبري متخ�ض�ص مع الزام املدعى عليه 
ب�لر�ضوم وامل�ض�يف واتع�ب املح�م�ة. وحددت له� جل�ضة يوم الإثنني املوافق 
ب�حل�ضور  ف�نت مكلف  لذا  امل�ضلح   ال�ض�عة 8.30 �ص مبكتب    2019/8/19
او م�ضتندات  او من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اي�م على القل.
رئي�س �لق�سم                                               

حماكم دبي

�لت�سويات �لودية
�لعدد 12706 بتاريخ 2019/8/15 

�علن حكم بالن�سر
   يف  �لدعوى رقم 2018/4910 جتاري جزئي                                              

اأن  الق�مة مب�  م م جمهول حمل  ذ  �ص   - للمق�ولت  الفي�ضلية  عليه/1-  املدعي  اىل 
املدعي / طب��ضكو للمق�ولت الفنية - ذ م م نعلنكم ب�ن املحكمة حكمت بجل�ضته� املنعقدة 
بت�ريخ 2019/5/20 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ض�لح/طب��ضكو للمق�ولت الفنية - ذ 
م م ب�لزام املدعي عليه� ب�ن توؤدي للمدعية مبلغ 241.938.25 م�ئت�ن وواحد واربعون 
الق�نونية  والف�ئدة  فل�ض�  وع�ضرون  وخم�ضة  درهم�  وثالثون  وثم�نية  وت�ضعم�ئة  الف 
بواقع 9٪ من 2018/12/19 وحتى مت�م ال�ضداد والزمته� ب�مل�ض�ريف ومبلغ خم�ضم�ئة 
درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة.  حكم� مبث�بة احل�ضوري ق�بال لال�ضتئن�ف خالل ثالثني 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ض�حب  ب��ضم  �ضدر  الع��الن  هذا  لن�ضر  الت�يل  اليوم  اعتب�را من  يوم� 

حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�لعدد 12706 بتاريخ 2019/8/15 

�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم )20304 /2019 (

املنذر :  بنك دبي الإ�ضالمي �ص م ع
املنذر اإليه� : الطالع لتج�رة مواد البن�ء ذ  م م

ينذر املنذر املنذر اإليه� ب�ضرعة �ضداد مبلغ وقدرة )97،976.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�ضداد الأق�ض�ط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�ضيط  وذلك خالل 
اأ�ضبوع من ت�ريخ الن�ضر واإل �ضي�ضطر املنذر لتخ�ذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�ضي�رة رقم )92076 /الفئة 1/ خ�ضو�ضي/ ال�ض�رقة( من نوع )ميت�ضوبي�ضي 
ك�نرت_ بيك اب �ضحن ( موديل 2015– لون )ابي�ص(_ واملمولة ل�ض�حلكم 

من قبل املنذر مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
  الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12706 بتاريخ 2019/8/15 

�إنذ�ر عديل بالن�سر 
)  2019/ رقم )20327 

املنذر:  بنك دبي الإ�ضالمي �ص م ع
املنذر اإليه : �ضفوان عبده علي العقول

درهم   )55،282.00( وق��درة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�لتق�ضيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�ضهرية  الأق�ض�ط  ب�ضداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�ضبوع من ت�ريخ الن�ضر واإل �ضي�ضطر املنذر لتخ�ذ الإجراءات  وذلك خالل 
اأبوظبي(  17/ خ�ضو�ضي/  ال�ضي�رة رقم )91750 /الفئة  التنفيذية على 
من نوع )كي� �ضبورجت_ ا�ضتي�ضن( موديل 2017– لون )ابي�ص(_ واملمولة 

ل�ض�حلكم من قبل املنذر مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
  الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12706 بتاريخ 2019/8/15 

�إنذ�ر عديل بالن�سر 
)  2019/ رقم )20305 

املنذر :  بنك دبي الإ�ضالمي �ص م ع
املنذر اإليه : بيجو كوت�ضثو م�ثو     

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�ضرعة �ضداد مبلغ وقدرة )41،079.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�ضداد الأق�ض�ط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�ضيط  وذلك خالل 
التنفيذية  الإج����راءات  لت��خ���ذ  امل��ن��ذر  �ضي�ضطر  واإل  الن�ضر  ت���ري��خ  م��ن  اأ�ضبوع 
نوع  م��ن  ع��ج��م���ن(  / خ�ضو�ضي/   B /ال��ف��ئ��ة  رق���م )48124  ال�����ض��ي���رة  ع��ل��ى 
2015– لون )ف�ضي(_ واملمولة  )ميت�ضوبي�ضي لن�ضر _ �ض�لون( موديل 

ل�ض�حلكم من قبل املنذر مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
  الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12706 بتاريخ 2019/8/15 

�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم )30390 /2019 (

املنذر  : بنك اأبوظبي التج�ري �ص.م.ع
املنذر اإليه : عوي�ص قري�ضي ذو الفق�ر احلق ذو الفق�ر

درهم   )23،927.69( وق��درة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�لتق�ضيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�ضهرية  الأق�ض�ط  ب�ضداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�ضبوع من ت�ريخ الن�ضر واإل �ضي�ضطر املنذر لتخ�ذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�ضي�رة رقم )96812 / خ�ضو�ضى/L / دبي( من نوع ) بي 
ام دبليو 323 _   �ض�لون( موديل )2010( _ لون )ذهبي(_ واملمولة 

ل�ض�حلكم من قبل املنذر مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
  الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12706 بتاريخ 2019/8/15 

�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم )20329 /2019 (

املنذر :  بنك دبي الإ�ضالمي �ص م ع
املنذر اإليه : حممد رايف م�ميكوتي اك�ت حممد علي م�ميكوتي اك�ت مويدوتي حمم  
نتيجة  درهم  �ضداد مبلغ وقدرة )92،949.00(  ب�ضرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر   -
الإخالل ب�ضداد الأق�ض�ط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�ضيط  وذلك خالل اأ�ضبوع 
من ت�ريخ الن�ضر واإل �ضي�ضطر املنذر لتخ�ذ الإجراءات التنفيذية على ال�ضي�رة رقم 
ا�ضتي�ضن(   _ فورت�ضرن  )ت��وي��وت���  ن��وع  م��ن  عجم�ن(   /B/ خ�ضو�ضي   /31585(
موديل  2015_ لون ) ابي�ص/ لوؤلوؤي(_ واملمولة ل�ض�حلكم من قبل املنذر مع 

حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
  الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12706 بتاريخ 2019/8/15 

�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم )20394 /2019 (

املنذر  : بنك اأبوظبي التج�ري �ص.م.ع
املنذر اإليه : بوج�ن توفجدزيك

درهم   )23،063.60( وق��درة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�لتق�ضيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�ضهرية  الأق�ض�ط  ب�ضداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�ضبوع من ت�ريخ الن�ضر واإل �ضي�ضطر املنذر لتخ�ذ الإجراءات  وذلك خالل 
نوع )بي  دبي( من   /  I/التنفيذية على ال�ضي�رة رقم )13754 / خ�ضو�ضى
واملمولة  )ابي�ص(_  لون   _ ا�ضتي�ضن( موديل )2009(   _X5 ام دبليو 

ل�ض�حلكم من قبل املنذر مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
  الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12706 بتاريخ 2019/8/15 

�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم )20404 /2019 (

املنذر  : بنك اأبوظبي التج�ري �ص.م.ع
املنذر اإليه : ط�رق غ�زي دروي�ص ال�ضلعو�ص

درهم   )23،566.51( وق��درة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�لتق�ضيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�ضهرية  الأق�ض�ط  ب�ضداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�ضبوع من ت�ريخ الن�ضر واإل �ضي�ضطر املنذر لتخ�ذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�ضي�رة رقم )24388 / خ�ضو�ضى/N / دبي( من نوع )كي� 
اوبتم�_ �ض�لون( موديل )2014( _ لون ) ازرق(_ واملمولة ل�ض�حلكم 

من قبل املنذر مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
  الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12706 بتاريخ 2019/8/15 

�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم )20397 /2019 (

املنذر  :    بنك اأبوظبي التج�ري �ص.م.ع
املنذر اإليه : رامي رووؤف جنيب خليل

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�ضرعة �ضداد مبلغ وقدرة )42،874.39( درهم نتيجة 
الإخالل ب�ضداد الأق�ض�ط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�ضيط  وذلك خالل 
اأ�ضبوع من ت�ريخ الن�ضر واإل �ضي�ضطر املنذر لتخ�ذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�ضي�رة رقم )53845/خ�ضو�ضى/ال�ض�بعة ع�ضر / ابوظبي( من نوع )هوندا 
اكورد _ �ض�لون( موديل )2013( _ لون )ابي�ص(_ واملمولة ل�ض�حلكم 

من قبل املنذر مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
  الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12706 بتاريخ 2019/8/15 

�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم )20392 /2019 (

املنذر  : بنك اأبوظبي التج�ري �ص.م.ع
املنذر اإليه : ك��ضم�ين بن نور ه�دي ت�رموجي

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�ضرعة �ضداد مبلغ وقدرة )20،226.82( درهم نتيجة 
الإخالل ب�ضداد الأق�ض�ط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�ضيط  وذلك خالل 
التنفيذية  الإج����راءات  لت��خ���ذ  امل��ن��ذر  �ضي�ضطر  واإل  الن�ضر  ت���ري��خ  م��ن  اأ�ضبوع 
 FORD( ن��وع دب��ي( من   /  V/رق��م )89607 / خ�ضو�ضى ال�ضي�رة  على 
واملمولة  )ابي�ص(_  ل��ون   _  )2016( موديل  �ض�لون(   _  FOCUS

ل�ض�حلكم من قبل املنذر مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
  الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12706 بتاريخ 2019/8/15 

�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم )20303 /2019 (

املنذر :  بنك دبي الإ�ضالمي �ص م ع
املنذر اإليه� : النجم املت�ألق ملق�ولت البن�ء ذ م م

درهم   )47،130.00( وق��درة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليه�  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�لتق�ضيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�ضهرية  الأق�ض�ط  ب�ضداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�ضبوع من ت�ريخ الن�ضر واإل �ضي�ضطر املنذر لتخ�ذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�ضي�رة رقم )24746 /الفئة 2/ خ�ضو�ضي/ال�ض�رقة( من 
نوع ) كي� �ضورينتو_ ا�ضتي�ضن ( موديل 2015– لون ) ذهبي(_ واملمولة 

ل�ض�حلكم من قبل املنذر مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
  الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12706 بتاريخ 2019/8/15 

�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم )20331 /2019 (

املنذر:  بنك دبي الإ�ضالمي �ص م ع
املنذر اإليه : �ضفوان�ض� ب�تي��ضريي احمدوين �ض�ه نوا�ص

درهم   )28،401.00( وق���درة  مبلغ  ���ض��داد  ب�ضرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
ب�لتق�ضيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�ضهرية  الأق�ض�ط  ب�ضداد  الإخ���الل  نتيجة 
الإجراءات  املنذر لتخ�ذ  �ضي�ضطر  واإل  الن�ضر  ت�ريخ  اأ�ضبوع من  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�ضي�رة رقم )94487 /الفئة 17/ خ�ضو�ضي/ ابوظبي( من 
نوع )ه�يونداي النرتا_ �ض�لون( موديل 2016– لون )ا�ضود(_ واملمولة 

ل�ض�حلكم من قبل املنذر مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
  الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12706 بتاريخ 2019/8/15 

�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم )20330 /2019 (

املنذر :  بنك دبي الإ�ضالمي �ص م ع
املنذر اإليه : ج�رى دي لرا ي��ض�ي

درهم   )48،037.00( وق��درة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�لتق�ضيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�ضهرية  الأق�ض�ط  ب�ضداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�ضبوع من ت�ريخ الن�ضر واإل �ضي�ضطر املنذر لتخ�ذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�ضي�رة رقم )56750 /الفئة 14 / خ�ضو�ضي/ اأبوظبي( 
من نوع ) هوندا اكورد _ كوبيه( موديل 2014– لون )ابي�ص(_ واملمولة 

ل�ض�حلكم من قبل املنذر مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
  الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12706 بتاريخ 2019/8/15 

�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم )20328 /2019 (

املنذر :  بنك دبي الإ�ضالمي �ص م ع
املنذر اإليه : فردو�ص غالم �ضروار    

درهم  وق��درة )121،669.00(  �ضداد مبلغ  ب�ضرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�لتق�ضيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�ضهرية  الأق�ض�ط  ب�ضداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�ضبوع من ت�ريخ الن�ضر واإل �ضي�ضطر املنذر لتخ�ذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�ضي�رة رقم )79316 /الفئة ابي�ص / خ�ضو�ضي / ال�ض�رقة( 
من نوع ) اودي ايه 7 _ �ض�لون ( موديل 2015  – لون ) ا�ضود(_ واملمولة 

ل�ض�حلكم من قبل املنذر مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
  الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12706 بتاريخ 2019/8/15 

�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم )20386 /2019 (

املنذر :  بنك دبي الإ�ضالمي �ص م ع
املنذر اإليه� : مطعم الق�ضر الذهبي

اإليه� ب�ضرعة �ضداد مبلغ وقدرة )381،336.00( درهم  ينذر املنذر املنذر 
ب�لتق�ضيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�ضهرية  الأق�ض�ط  ب�ضداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�ضبوع من ت�ريخ الن�ضر واإل �ضي�ضطر املنذر لتخ�ذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�ضي�رة رقم )33287 /2/ خ�ضو�ضي/ ال�ض�رقة( من نوع 
)ه�يونداي اي 10 _ ه�ت�ضب�ك( موديل 2015– لون )ف�ضي(_ واملمولة 

ل�ض�حلكم من قبل املنذر مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
  الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12706 بتاريخ 2019/8/15 

�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم )20402 /2019 (

املنذر  : بنك اأبوظبي التج�ري �ص.م.ع
املنذر اإليه : بونيت ج�ين ب�لبري ج�ين

درهم   )48،480.05( وق��درة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�لتق�ضيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�ضهرية  الأق�ض�ط  ب�ضداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�ضبوع من ت�ريخ الن�ضر واإل �ضي�ضطر املنذر لتخ�ذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�ضي�رة رقم )62714 / خ�ضو�ضى/6 / ابوظبي( من نوع 
)ه�يونداي ازيرا   _ �ض�لون ( موديل )2016( _ لون ) ف�ضي(_ واملمولة 

ل�ض�حلكم من قبل املنذر مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
  الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12706 بتاريخ 2019/8/15 

�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم )20395 /2019 (

املنذر  : بنك اأبوظبي التج�ري �ص.م.ع
املنذر اإليه : عمر مو�ضي عبداملطلب احمد العب��ضي

درهم   )33،152.23( وق��درة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�لتق�ضيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�ضهرية  الأق�ض�ط  ب�ضداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�ضبوع من ت�ريخ الن�ضر واإل �ضي�ضطر املنذر لتخ�ذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�ضي�رة رقم )56248 / خ�ضو�ضى/16 / ابوظبي( من نوع 
واملمولة  )ازرق(_  ل��ون  �ض�لون( موديل )2016( _  فيوجن  _  )ف��ورد 

ل�ض�حلكم من قبل املنذر مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
  الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12706 بتاريخ 2019/8/15 

�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم )20396 /2019 (

املنذر  : بنك اأبوظبي التج�ري �ص.م.ع
املنذر اإليه� : �ض�ج لتج�ره الديزل ذ م م

ينذر املنذر املنذر اإليه� ب�ضرعة �ضداد مبلغ وقدرة )43،663.17( درهم نتيجة 
الإخالل ب�ضداد الأق�ض�ط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�ضيط  وذلك خالل 
اأ�ضبوع من ت�ريخ الن�ضر واإل �ضي�ضطر املنذر لتخ�ذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�ضي�رة رقم )98612 / خ�ضو�ضى/B / عجم�ن( من نوع )تويوت� كورول 
ل�ض�حلكم  واملمولة  ابي�ص(_   ( لون   _ )2015( �ض�لون( موديل   _1.6

من قبل املنذر مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
  الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12706 بتاريخ 2019/8/15 

�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم )20401 /2019 (

املنذر :  بنك اأبوظبي التج�ري �ص.م.ع
املنذر اإليه : حممد انور �ضيد عبداملح�ضن     

درهم   )74،505.35( وق��درة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�لتق�ضيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�ضهرية  الأق�ض�ط  ب�ضداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�ضبوع من ت�ريخ الن�ضر واإل �ضي�ضطر املنذر لتخ�ذ الإجراءات  وذلك خالل 
نوع  م��ن  /دب���ي(   Q/خ�ضو�ضى  /  99317( رق��م  ال�ضي�رة  على  التنفيذية 
ا�ضتي�ضن( موديل )2013( _ لون ) ابي�ص(_ واملمولة  اي��دج  _  )ف��ورد 

ل�ض�حلكم من قبل املنذر مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
  الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12706 بتاريخ 2019/8/15 
بالدعوى رقم 2019/2240  جتاري جزئي - �ل�سارقة

املدعي عليه� / بريفكت اجنينريينج - م م ح   
العنوان : جمهول حمل الق�مة 

من  �ضدكم  واملرفوعة  اعاله  ب�لدعوى  ح�ض�بي  خبري  انتدابن�  مت  انه  علم�  نحيطم 
ق�نون�  ميثلكم  من  او  مكلفون  ف�نتم  عليه  و   - ح  م  �ص   - للمع�دن  البني   / املدعية 
ال�ض�عة   2019/8/18 املوافق  الحد  يوم  عقده  واملقرر  اخلربة  اجتم�ع  بح�ضور 
ابوبكر ال�ضديق - مركز حمر عني -  2 ظهرا وذلك مبقر مكتبن� يف )دبي - �ض�رع 
واح�ض�ر  املحدد  واملك�ن  ب�ملوعد  احل�ضور  يرجى   )5BG  -  5 الط�بق   -  4 البوابة 
ف�ن  احل�ضور  عن  تخلفكم  ح�ل  يف  ب�أنه  علم�  ب�لدعوى  لدف�عكم  املوؤيدة  امل�ضتندات 

اخلربة �ضتب��ضر  اعم�له� وفق� لل�ضالحي�ت املخولة له� ق�نون.
لال�ضتف�ض�ر ب : 050/6317417 

�خلبري �حل�سابي/ ناهد  ر�ساد حممد      

�عــلن بالن�ســـر
للحــــ�سور �أمــــام  �خلبـــــرة 

�لعدد 12706 بتاريخ 2019/8/15 
�علن حكم بالن�سر

   يف  �لدعوى رقم 2018/2215 جتاري كلي                                                
اىل املحكوم عليه/1- �ضركة احل�ضن الهند�ضية دبي - ذ م م  جمهول حمل الق�مة نعلنكم 
ب�ن املحكمة حكمت بجل�ضته� املنعقدة بت�ريخ 2019/4/15 يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�ض�لح/ طب��ضكو للمق�ولت الفنية )ذ م م( ب�لزام املدعي عليه� ب�ن تدفع للمدعية 
و�ضبعم�ئة  ال��ف  و�ضتون  و�ضبعة  واربعم�ئة  )مليون   )1.467.760.50( وق���دره  مبلغ 
يف  احل��ضل  املط�لبة  ت�ريخ  من   ٪9 بواقع  والف�ئدة  فل�ض�(  وخم�ضون  دره��م  و�ضتون 
2018/10/14 وحتى مت�م ال�ضداد ، مع الزامه� ب�لر�ضوم وامل�ض�ريف وامل�ضروف�ت ومبلغ 
1000 درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة.  حكم� مبث�بة احل�ضوري ق�بال لال�ضتئن�ف خالل 
ثالثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�ضر هذا العالن �ضدر ب��ضم �ض�حب ال�ضمو 

ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12706 بتاريخ 2019/8/15 

       مذكرة �علن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2019/2715 جتاري جزئي                 

اىل املدعي عليه / 1-الب��ض� لتج�رة الدوية البيطرية واملخربية والكيم�وي جمهول 
حمل الق�مة مب� ان املدعي/ فرياري انيم�ل هيلث بي تي واي ليمتد وميثله / حممد 
عليه�  املدعي  ب�لزام  ومو�ضوعه�  الدعوى  عليك  اأق���م  قد   - الع�مري  حممد  عبداهلل 
الإم�راتي   ب�لدرهم  ويع�دله  امريكي  دولر   41.086 وق��دره  للمدعية مبلغ�  ي�ضدد  ب�ن 
150.800 درهم مع الف�ئدة الق�نونية بواقع 12٪ من ت�ريخ قيد الدعوى امل�ثلة وحتى 
له�  وح��ددت  املح�م�ة.  واتع�ب  وامل�ض�ريف  ب�لر�ضوم  عليه  املدعي  وال��زام  ال�ضداد  مت���م 
جل�ضة يوم اخلمي�ص املوافق 2019/9/26 ال�ض�عة 8.30 �ص ب�لق�عة Ch1.C.12 لذا 
ف�أنت مكلف ب�حل�ضور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأي�م على الأقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12706 بتاريخ 2019/8/15 
�علن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف �لدعوى رقم 2019/296 تنفيذ عقاري 
اىل املنفذ �ضده/1- �ضركة ابي�ر للتطوير العق�ري - م�ض�همة مقفلة  - فرع دبي 
جمهول حمل الق�مة مب� ان ط�لب التنفيذ/مي�ضيل جريج وميثله / حممد 
املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأق���م عليك  الع�مري - قد  عبداهلل حممد 
والزامك بتنفيذ احلكم ال�ض�در يف الدعوى 2019/198 عق�ري كلي ب�ضداد املبلغ 
ببطالن  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  ط�لب  اىل  دره��م   )1143404( به  املنفذ 
�ضتب��ضر  املحكمة  املوؤرخة يف 2013/3/31م. وعليه ف�ن  البيع وال�ضراء  اتف�قية 
التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل 15  الج��راءات 

يوم� من ت�ريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12706 بتاريخ 2019/8/15 

�علن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                         يف �لدعوى رقم  2019/3279 تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �ضده/1- بدر عبد اهلل احمد عبدالكرمي العلي  جمهول 
 / وميثله  اك��وا  �ضيبور  التنفيذ/يولي�  ط�لب  ان  مب�  الق���م��ة  حمل 
حممد عبداهلل حممد الع�مري - قد اأق�م عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )145564( درهم 
اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه ف�ن املحكمة �ضتب��ضر 
الج��راءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور 

خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12706 بتاريخ 2019/8/15 
�علن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف �لدعوى رقم 2019/2745 تنفيذ جتاري 
اىل املنفذ �ضده/1- كومهو اند�ضرتي�ل كو ليمتد )فرع دبي( جمهول 
الفنية  التنفيذ/مورى لأعم�ل احلديد  ان ط�لب  الق�مة مب�  حمل 
وميثله / ن��ضر م�ل اهلل حممد غ�من قد اأق�م عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )2540870.45( 
املحكمة.  وعليه ف�ن  او خزينة  التنفيذ  ب�لت�ض�من اىل ط�لب  درهم 
املحكمة �ضتب��ضر الج��راءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام 

ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية



•• اأبوظبي-الفجر: 

يقام  الذي  »�صوق عكاظ«  ال�13 من مهرجان  الن�صخة  الإم��ارات يف  ت�صارك دولة 
مبدينة الطائف باململكة العربية ال�صعودية وي�صتمر حتى 31 اأغ�صط�ض 2019. 
وت�صارك دولة الإمارات بجناح �صخم ت�صرف عليه وتنظمه وزارة الثقافة تنمية 

املعرفة بال�صراكة مع ال�صفارة الإماراتية يف اململكة العربية ال�صعودية. 

ثقافة وفن�ن
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وي�����ق�����دم ج����ن�����ح دول��������ة الإم������������رات 
املوا�ضيع  م���ن  وا����ض���ع���ة  جم��م��وع��ة 
والأن�ضطة  وال���رتاث���ي���ة  ال��ث��ق���ف��ي��ة 
ال��ت��ف���ع��ل��ي��ة ال��ت��ي ت�����ض��ت��ع��ر���ص ثراء 
الثق�يف واحل�ض�ري ملجتمع  الرتاث 
دول��ة الإم�����رات وم��ن بينه� الرتاث 
الرتاث  ق�ئمة  على  امل���درج  املعنوي 
الن�����ض���ين ال��ع���مل��ي ال��ت���ب��ع��ة ملنظمة 
ا�ضتعرا�ض�ت  بينه�  ومن  اليون�ضكو، 

ال���رزف���ة وال���ي���ول���ة، ب���لإ���ض���ف��ة اإىل 
ف����ن����ون ال���ط���ه���ي امل�������ض���ت���وح����ة من 
واأ�ضول  ال�ضعبي،  الإم�راتي  املطبخ 
العربية  القهوة  وتقدمي  ال�ضي�فة 

بنكهته� الإم�راتية.
وت���ع���ك�������ص امل�������ض����رك���ة الإم�����رات����ي����ة 
ع����ك�����ظ عمق  �����ض����وق  م���ه���رج����ن  يف 
والثق�فية  ال��ت���ري��خ��ي��ة  ال��ع��الق���ت 
امل�ضرتكة ل�ضعوب اجلزيرة العربية. 

ع��ك���ظ فيم� م�ضى  ���ض��وق  ك���ن  فقد 
من�ضته  على  جتتمع  �ض�ماًل  حدث�ً 
الثق�فية  ال��ف��ع���ل��ي���ت  م���ن  ال��ع��دي��د 
والج����ت����م�����ع����ي����ة والق����ت���������ض�����دي����ة 
ق�دة  لكب�ر  ال�ضي��ضية  والجتم�ع�ت 
ي�ضتكمل  الع�ضر،  ه��ذا  ويف  ال��ع��رب. 
ومهمته  م�����ض��ريت��ه  ع���ك����ظ  ����ض���وق 
ت��ذك��رن��� برتاثن�  ك���ربى  ك��م��ن������ض��ب��ة 
الأ�ضق�وؤ  م���ع  امل�����ض��رتك��ة  وث��ق���ف��ت��ن��� 

وم�  ال�ضعودية  العربية  اململكة  يف 
ل���دى دول����ة الإم�������رات م��ن عن��ضر 
اأن  كم�  ال��ب��ل��دي��ن.  جتمع  ح�ض�رية 
اإط���ر حر�ص  ت�أتي يف  امل�ض�ركة  هذه 
الثق�يف  ح�����ض��وره���  ع��ل��ى  ال����دول����ة 
املن��ضب�ت  من  العديد  يف  والرتاثي 
الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة، ك��م��� تعك�ص 
مك�نة  ل��رت���ض��ي��خ  ال��������وزارة  ال����ت����زام 
الثق�فية  اخل����رط���ة  ع��ل��ى  ال���دول���ة 

املحلي  ب�لرتاث  والحتف�ء  الع�ملية 
ال�ضعوب  ب����ق���ي  م����ع  وم�������ض����رك���ت���ه 

ال�ضقيقة وال�ضديقة حول الع�مل
ويعد �ضوق عك�ظ من اأهم املن��ضب�ت 
والقت�ض�دية  وال��رتاث��ي��ة  الثق�فية 
جزيرة  م�����ض��ت��وى  ع���ل���ى  واأع����رق����ه����� 
ع�ضرات  ق��ب��ل  ن�����ض���أ  ف��ق��د  ال����ع����رب. 
الإ�ضالم.  قبل  م�  حقبة  يف  القرون 
مبك�نته  ع���ك����ظ  ����ض���وق  واح���ت���ف���ظ 

لق�دة  ����ض���ن���وي  ك��م��ل��ت��ق��ى  ورون�����ق�����ه 
وال�ضعراء  العربية،  القب�ئل  و�ضيوخ 
والع�مة  ال��ت��ج���ر  وك��ب���ر  امل��ف��وه��ني، 
املن�ف�ض�ت  ت��ق���م  ح��ي��ث  ال��ن������ص،  م��ن 
التج�رية،  والأ�����ض����واق  ال�����ض��ع��ري��ة، 

وم�ض�بق�ت الفرو�ضية واملب�رزة. 
ال�ضعودية  العربية  اململكة  واهتمت 
ح��دي��ث��� ب���إح��ي���ء ت��ل��ك ال��ن��وع��ي��ة من 
الت�ريخية  ال��ث��ق���ف��ي��ة  امل��ن������ض��ب���ت 

ت���ط���وي���ره����، ح��ي��ث مت  اإىل  و���ض��ع��ت 
اإىل مهرج�ن  ع��ك���ظ  ���ض��وق  حت��وي��ل 
اأكرث  �ضنوي�ً  يجتذب  واأدب����ي  ث��ق���يف 
لالحتف�ء  زائ�����ر  األ�����ف   800 م���ن 
ب����ل���رتاث ال��ث��ق���يف ال��ع��رب��ي القدمي 
ال�ضتعرا�ض�ت  ع����رب  واحل�����دي�����ث 
واأعم�ل  املتحفية  والعرو�ص  الفنية 
الفوتوغرايف  وال��ت�����ض��وي��ر  ال��ف��ن��ون 
وور�ص العمل وجمموعة وا�ضعة من 

املت�جر واملط�عم واملق�هي.
من   13 ال����  ال��ن�����ض��خ��ة  وت�ضت�ضيف 
بلداً   11 ع���ك����ظ  ����ض���وق  م���ه���رج����ن 
ع��رب��ي���ً، ت�����ض���رك مب��وروث��ه��� الثق�يف 
الذي  العرب«  »حي  والجتم�عي يف 
ي�����ض��م اأج���ن���ح���ة، دول�����ة الإم���������رات، 
و�ضلطنة  وال���ك���وي���ت،  وال���ب���ح���ري���ن، 
ولبن�ن،  والأردن،  وم�����ض��ر،  ع��م���ن، 

وتون�ص، واململكة املغربية.

ي�صت�صيف جناحها جمموعة متنوعة من الأن�صطة تعك�ض ثراء تراثها الثقايف

الرتاث االإماراتي حا�ضرًا يف الن�ضخة الـ 13 من مهرجان »�ضوق عكاظ« بالطائف 

احل�دية  ال���دورة  اأبوظبي   - وال�ضي�حة  الثق�فة  دائ���رة  تنظم 
ع�ضرة من معر�ص العني للكت�ب يف الفرتة من 24 �ضبتمرب 
برع�ية  للموؤمترات  العني  مركز  يف  املقبلني  اأكتوبر   3 حتى 
يف  احل�كم  ممثل  نهي�ن  اآل  حممد  بن  طحنون  ال�ضيخ  �ضمو 

منطقة العني.
وي�ضهد املعر�ص - خالل ع�ضرة اأي�م - م�ض�ركة العديد من دور 
الن�ضر واملوؤ�ض�ض�ت الثق�فية املحلية التي تعر�ص اأحدث عن�وين 
الكتب من خمتلف احلقول املعرفية، مع ت�ضليط ال�ضوء على 
اإىل  الإم���رات��ي��ني  للكت�ب  والأدب���ي���ة  الثق�فية  ال��ت��ج���رب  اأه���م 
والكّت�ب  املفكرين  من  ع��دد  بح�ضور  يومية  فع�لي�ت  ج�نب 

الإم�راتيني واملقيمني ب�لدولة.
وي�ض�رك يف الربن�مج الثق�يف امل�ض�حب ملعر�ص العني للكت�ب 
نخبة من املثقفني واملوؤلفني وال�ضعراء للتح�ور حول الق�ض�ي� 
نق��ضية  ون��دوات  �ضعرية  اأم�ضي�ت  واإح��ي���ء  املختلفة،  الفكرية 
مميزة،  حملية  مواهب  قبل  من  مو�ضيقية  عرو�ص  وتقدمي 
لالأطف�ل  �ض�ئق�  تف�علي�ً  برن�جم�ً  الإب���داع«  »رك��ن  يقدم  كم� 
لأول  العر�ص  وي�ضم  ع�م�ً..   12 6 حتى  �ضن  بني  والن��ضئة 

مرة ركن� للر�ض�مني.
وق�ل �ضع�دة �ضيف �ضعيد غب��ص، وكيل دائرة الثق�فة وال�ضي�حة 
العني  الذي حققه معر�ص  الوا�ضع  الإقب�ل  »بعد  اأبوظبي:   -
ي�ضعدن�  واملهتمني،  ال��ط��الب  قبل  م��ن  امل��ضي  ال��ع���م  للكت�ب 
تقدمي ن�ضخة مو�ضعة من املعر�ص لإحداث ت�أثري اأعمق على 
ت��وف��ري من�ضة لأحدث  ال��ق��راءة وامل��ع��رف��ة م��ن خ��الل  حمبي 
ج�نب  اإىل  ب�لدولة،  الع�ملني  للن��ضرين  وال�ضدارات  الكتب 
الكت�ب  بني  والتف�عل  احل��وار  ب���ب  يفتح  ثق�يف غني،  برن�مج 

واملثقفني واجلمهور«.
واأ����ض����ف: »ي�����ض��ّك��ل م��ع��ر���ص ال��ع��ني للكت�ب ع��ن�����ض��راً ه���م���ً يف 
امل�ضهد الثق�يف يف اإم�رة اأبوظبي، حيث نعمل يف دائرة الثق�فة 
وال�ضي�حة - اأبوظبي على متكني الو�ضول اإىل املعرفة وتعزيز 
املجتمعية  التنمية  يف  ح��ضمة  اأدوات  ب�عتب�ره�  القراءة  حب 
الأحداث  اأحد  املعر�ص يعد  اأن  �ضواء، كم�  والفردية على حد 

الثق�فية التي تعك�ص منو قط�ع الن�ضر ب�لدولة وازده�ره«.

معر�ص العني للكتاب ينطلق 24 �ضبتمرب القادم



فــن عــربـــي

31

املرحوم"؟ زف�ف  "ليلة  م�ضرحية  لتجربة  حم��ضك  �ضبب  • م� 
على  فيه�  وقفت  م��رة  اآخ��ر  اأن  ل�ضيم�  كبري،  ب�ضكل  للم�ضرح  ا�ضتقت   -
العمل  م��ع���جل��ة  تلقيت  ع��ن��دم���  لكنني  ع���م���،   29 ق��ب��ل  ك����ن  اخل�����ض��ب��ة 
امل�ضرحية وافقت على الفور، وخ��ضة اأنه� �ضمت جمموعة من املمثلني 
ال�ضعودي  الأف��ع���ل من اجلمهور  ب��ردود  ج��دا  �ضعيدا  وكنت  املحرتفني، 

عند عر�ضه�، ف�لتف�عل معه� خالل العر�ص اأ�ضعدين كثرياً.

امل�ضرح؟ على  اجلمهور  ملواجهة  العودة  عند  �ضعورك  عن  • حدثن� 
- ل اأنكر اأنني كنت مرتددا يف البداية، خ�ضو�ض� اأن فرتة الغي�ب طويلة 
ب�ملجهود  علمي  اإىل  اإ�ض�فة  اآخ��ر،  ُعمر  مبنزلة  اعتب�ره�  وميكن  ج��داً، 
الكبري الذي يحت�جه العمل امل�ضرحي من اأجل خروجه للنور والربوف�ت 
اليومية التي يتم اإجراوؤه� ل�ض�ع�ت طويلة، لكن هذه ال�ضعوب�ت تبددت 

مع ال�ضتي�ق للعودة.

للم�ضرحية؟ ال�ضعودي  اجلمهور  ا�ضتقب�ل  وجدت  • كيف 
- اأعرف جيداً اأن اجلمهور ال�ضعودي ذواق للفن امل�ضري، وعندم� �ضعدت 
على امل�ضرح لأول مرة قوبلت بت�ضفيق ح�ر جعلني اأ�ضعر ب�ضع�دة وفخر 
العر�ص،  الأم��ر يف كل يوم نقدم فيه  اأم�مهم، وا�ضتمر هذا  اأق��ف  ب�أنني 

والتجربة ب�لن�ضبة يل ل تن�ضى.

جم�ل؟ اإ�ضالم  املخرج  مع  التع�ون  وجدت  • كيف 
- اإ�ضالم خمرج موهوب، وهو م� مل�ضته من املرة الأوىل التي تع�ملت معه 
على  �ض�عدت  الكوالي�ص  البهجة يف  يخلق ح�لة من  اأن  وا�ضتط�ع  فيه�، 

عدم �ضعورن� ب�لوقت خالل التح�ضري.

لك؟ جم�ملة  ب�لعر�ص  عمر  جنلك  م�ض�ركة  يف  وجد  • البع�ص 
- لي�ص �ضحيح�ً، لأن عمر منذ بداي�ته الفنية ل يعتمد على �ضهرتي اأو 
عالق�تي، ويعمل على تطوير نف�ضه ب�ضكل منفرد، وتر�ضيحه للم�ضرحية 
مل يكن من ج�نبي على الإطالق، لكن هذا ل يعني اأنني اأت�أخر عنه يف 

تقدمي الن�ضيحة اأو امل�ض�عدة، لأنه ابني، وهذا دوري جت�هه ك�أب.

بتوجيهه؟ تقوم  اأنك  ذلك  يعني  • هل 
له،  والن�ضيحة  امل�����ض��ورة  تقدمي  لكن  امل��ف��ه��وم،  ب�ملعنى  توجيه�  لي�ص   -
دوره  بتف��ضيل  علم  على  واأك���ون  ع��م��ل،  يف  م��ع���ً  نعمل  عندم�  وخ��ضة 
ف�أ�ض�عده فيه، لكن ل اأتدخل يف عالقته مع فريق العمل اأو غريه� من 
التف��ضيل، ويكون هذا احلديث بينه وبيني فقط ك�أب يقدم الن�ضيحة 

لبنه.
)ال�ض�هر(؟ م�ضل�ضلك  عر�ص  ت�أخر  �ضبب  • م� 

مرة  امل�ضل�ضل  ع��ر���ص  اإرج������ء  وراء  احل��ق��ي��ق��ي  ال�����ض��ب��ب  اأع����رف  ل   -
اأخرى، خ�ضو�ض� اأنني انتهيت من ت�ضوير دوري، وعندم� �ض�هدت 
املل�ضق�ت الدع�ئية اخل��ضة به قبل �ضهر رم�ض�ن �ضعدت بخروجه 
للنور، لكني فوجئت، مثل اجلمهور، ب�إعالن ت�أجيله ب�ضكل مف�جئ، 
و�ضراحة لي�ص لدي معلومة عم� اإذا ك�ن �ضيعر�ص خ�رج رم�ض�ن اأم 

�ضيتم ت�أجيله للع�م املقبل.

دورك؟ عن  • م�ذا 
د �ضخ�ضية يهودي م�ضري ه�جر منه�، لكن رغم ذلك، ف�إنه  - اأج�ضِّ

يف  التف��ضيل  من  العديد  ن�ض�هد  حيث  لبلده،  الدائم  ب�حلنني  ي�ضعر 
حي�ته ال�ضخ�ضية.

امل�ضل�ضالت  تقدمي  ع��ن  ابتع�دك  �ضبب  م���   •
الدينية؟

اأن  اأمت������ن������ى   -

ب�ضخ�ضي�ت  للتعريف  مهمة  اأنه�  وخ��ضة  الأعم�ل،  هذه  لتقدمي  اأع��ود 
تكون  م�  دائم�  الأع��م���ل  ه��ذه  امل�ضكلة يف  لكن  م��وؤث��رة يف حي�تن�،  دينية 
اإنت�جية ومرتبطة بعزوف املنتجني عن تقدميه�، ب�عتب�ره� غري مربحة 
مثل غريه�، ف�ضال عن تكلفته� املرتفعة ب�لتجهيزات لكي تخرج للنور.

فقط؟ الأعم�ل  هذه  يف  البع�ص  يح�ضرك  • مل�ذا 
- ميكنني اأن اأقدم اأي عمل فني، لكن يف النه�ية اأنتقي الأدوار التي اأقوم 
ال���ف���رتة  ويف  ب����ه�����، 

الأخ��رية تغيبت عن الدرام�، لأنني ُر�ضحت لأدوار مل تكن من��ضبة يل، 
واأجده� جت�رب لن ت�ضيف يل، وهذا م� يجعلني اأف�ضل اأن اأكون مبتعداً، 
اأقوم بتقدمي دور جديد وخمتلف، ولدي قن�عة �ضخ�ضية ب�أن كل  حتى 
مرحلة عمرية له� الأدوار التي تن��ضبه�، وهو م� اأ�ضعى للمح�فظة عليه، 
ب�ملوافقة على الأعم�ل التي اأ�ضعر ب�أنه� �ضتكون موؤثرة، ولي�ضت من اأجل 

التواجد فح�ضب.

الرم�ض�نية؟ الدرام�  وجدت  • وكيف 
- مل اأ�ضتطع م�ض�هدة اأي عمل درامي يف رم�ض�ن، ب�ضبب ان�ضغ�يل بزي�رات 
الأهل والأق�رب واأداء طقو�ص العب�دة، لكني �ض�هدت حلق�ت متفرقة من 

بع�ص الأعم�ل التي اأعطتني انطب�ع� جيدا عم� مت تقدميه.

الفن�نة  وزوجتك  تالحقك  التي  ال�ض�ئع�ت  مع  تتع�مل  كيف   •
املعتزلة �ضم�ص الب�رودي؟

- ال�ض�ئع�ت اأمر �ضخيف جدا، خ�ضو�ض� املتعلقة الوف�ة واملر�ص، 
ال�ضحة،  م��ن  اأ���ض������ص  اأي  له�  يكون  اأن  دون  م��ن  تخرج  التي 
واأتعجب من م�ضلحة الذين يقومون ب�إطالقه�، واآخر مرة 
عندم� كنت يف ال�ضعودية لتقدمي امل�ضرحية خرجت �ض�ئعة 

بوف�ة زوجتي واأ�ض�بتني ب�لرعب،
 ب�ضبب خويف عليه�، وقمت ب�لت�ض�ل به� والطمئن�ن 
عليه�، ول اأعرف م� ف�ئدة اأن يقول �ضخ�ص على اآخر 
اإنه تويف اأو م�ض�ب ب�ملر�ص دون اأن يكون هذا 

الأمر حقيقي�.

اأ�ضماء اأبواليزيد بطلة
 )�ضكة دبو�ص(

يف  الأوىل  للمرة  البطولة  دور  اأب��وال��ي��زي��د  اأ���ض��م���ء  ال�ض�بة  الفن�نة  جت�ضد 
م�ضل�ضل )�ضكة دبو�ص(، من اإخراج اأحمد اجلندي، واملقرر البدء يف ت�ضويره 
الفرتة املقبلة، حيث وقع الختي�ر عليه�، بعد جن�ح�ت قدمته� ب�لدرام� يف 

فرتة ق�ضرية.
ن�ع العمل ح�لي� على تر�ضيح ب�قي فريق املمثلني، وخ�ضو�ض�ً اأن  ويعمل �ضُ
ال�ضركة املنتجة ترغب يف البدء بت�ضوير امل�ضل�ضل خالل ال�ضهر املقبل على 

اأق�ضى تقدير.
ُي�ض�ر اإىل اأن اأ�ضم�ء �ض�ركت اأخريا يف بطولة م�ضل�ضل "هوج�ن" يف رم�ض�ن 
"املمر" مع  فيلم  بطولة  يف  �ض�ركت  كم�  اإم����م،  حممد  النجم  م��ع  امل��ضي 
النجوم اأحمد عز واأحمد رزق واأحمد �ضالح ح�ضني وهند �ضربي، ت�أليف 
�ضب�ك  يف  جنيه  مليون   60 م��ن  يقرب  م���  وحقق  ع��رف��ة،  �ضريف  واإخ����راج 

التذاكر.

حممد حميي ي�ضع اللم�ضات
 االخرية على األبومه

ي�ضع املطرب حممد حميي اللم�ض�ت الأخرية على األبومه اجلديد، الذي 
تنطلق  دع�ئية  حملة  بعد  الأ���ض��واق  يف  طرحه  وامل��ق��رر  اأغ��ن��ي��ة،   18 ي�ضم 
اأغ��ن��ي���ت ج��دي��دة يف   5 ع��ل��ى  وي��ع��م��ل حم��ي��ي  اأغ�ضط�ص اجل�����ري.  منت�ضف 
األبومه اجلديد من تلحينه، الأوىل من كلم�ت نور الدين حمدي، وتوزيع 
الع�ضي،  حممد  وتوزيع  اأم��ني،  اأ�ضرف  كلم�ت  من  والث�نية  الع�ضي،  حممد 
والث�لثة من كلم�ت نور الدين م�ضطفى، وتوزيع فهد، والرابعة من كلم�ت 

روم�نية.
من  و�ضور  )مظلوم(،  ا�ضم  يحمل  حميي  حممد  األبوم�ت  اآخ��ر  اأن  يذكر 
دويتو  اأعم�ل حميي  اآخر  وك�نت  الألبوم،  ا�ضم  كليب يحمل  فيديو  خالله 
ال�ض�عر  كلم�ت  )ال���راوي(،  اأغنية  تيم�، من خالل  فريق بالك  غن�ئي مع 

الغن�ئي ميدو زهري، واأحل�ن اأمري �ضالح، وتوزيع وليد ميمي.

زفاف  )ليلة  اجلديدة  مب�صرحيته  عامًا،   29 غياب  بعد  للم�صرح  يو�صف  ح�صن  الفنان  عاد 
املرحوم(، التي قدم عر�صها الأول يف ال�صعودية اأخريًا، قائاًل اإن ال�صوق هو ما اأعاده اإليه. ويف 
هذا احلوار حتدث ح�صن يو�صف عن امل�صرحية، وكوالي�صها، وم�صاركته يف م�صل�صل )ال�صاهر(، 

وغريها. وفيما يلي التفا�صيل.

هند �ضربي ونيللي كرمي يف جل�ضة ت�ضوير م�ضرتكة
الأزرق  "الفيل  فيلم  ينتظر اجلمهور عر�ص  بينم� 
هند  الفيلم  بطلت�  اجتمعت  ال�ضينم�،  دور  يف   "2
جديدة،  ت�ضوير  جل�ضة  يف  ك��رمي  ونيللي  ���ض��ربي 

وب�ضحبتهم� فيل اأزرق.

"امل�ضرتدة"  ب�للون  ف�ضف��ض�ً  ف�ضت�ن�ً  هند  وارت��دت 
بكتف وكتف، 

اللون  بنف�ص  "ج�مب�ضوت"  نيللي  ارت���دت  ح��ني  يف 
الثنت�ن  واعتمدت  اخل�ضر،  ح��ول  ذهبي  ح��زام  مع 

ت�ضريحة �ضعر م�ضدودة للخلف.
اأم� عن مكي�ج نيللي ف�خت�رته �ضموكي ب�للون النود 
الرتابية مع اأحمر �ضف�ه ب�لبني املحروق، فيم� بدت 
�ضف�ه  اأحمر  ب�ضيط وخفيف مع  رائعة مبكي�ج  هند 

ب�للون النبيتي الغ�مق.
وزي��ن��ت��� اإط��الل��ت��ه��م��� ب���خ���وامت م������ض��ي��ة ج��م��ي��ل��ة من 
 ،"KATCHOUNI JEWELLERY"

لتظهرا بلوك مثري وجذاب.

تغيبت عن الدراما، لأنني ُر�صحت لأدوار مل تكن منا�صبة يل

ح�ضن يو�ضف: )ليلة زفاف املرحوم( 
اعادتني اإىل خ�ضبة امل�ضرح
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4 زيوت ت�ضرع �ضفاء ك�ضور العظام
  جتبري الك�ضور هو اخلطوة الرئي�ضية لعالجه�، وقد يتطّلب الأمر تدخاًل 
ال�ضليم.  النحو  على  العظ�م  التئ�م  على  ت�ض�عد  �ضريحة  برتكيب  جراحي�ً 
ومن اخلطوات العالجية التكميلية ده�ن العظ�م املك�ضورة بزيوت اأ�ض��ضية 

متتلك خ�ض�ئ�ص ت�ضريع ال�ضف�ء.
زيت الروزم�ري. يحتوي زيت الروزم�ري على م�دة متنع ت�ضّرب الك�ل�ضيوم 

من العظ�م.
ويعترب  لاللته�ب�ت،  امل�ض�دة  بخ�ض�ئ�ضه  النعن�ع  زيت  ميت�ز  النعن�ع.  زيت 

من اأف�ضل الزيوت لتخفيف الأمل.
زيت الالفندر. مينع زيت الالفندر الأعرا�ص التي ت�ض�حب الك�ضور، مثل 

ال�ضداع والدوخة.
زيت الب�بوجن. يحتوي زيت الب�بوجن على م�ض�د حيوي نب�تي يحمي من 

اللته�ب�ت.

اأدوية نزالت الربد غري منا�ضبة للر�ضع
ال�ضغ�ر خ�ضو�ض�ً  الأط��ف���ل  اإع��ط���ء  يتم  األ  اأن��ه يجب  اخل��رباء على  يتفق 
تو�ضلت  الدرا�ض�ت  ولكن  و�ضفة طبية.  دون  وال��ربد  الكحة  اأدوي��ة  الر�ضع 
اأم  الإر���ض���دات  هذه  يتبعون  الأطب�ء  ك�ن  اإذا  م�  ب�ض�أن  مت�ض�ربة  نت�ئج  اإىل 

يخرقونه�.
بولية  روجت��رز  ج�معة  يف  الب�حثون  اأج��راه���  وطنية  درا���ض��ة  ت�ضري  والآن 
فئ�ت  لأغلب  ا�ضتخدامهم  كبحوا  الأطب�ء  اأن  اإىل  الأمريكية  نيوجري�ضي 

عالج�ت الربد اخل��ضة ب�لأطف�ل.
البي�ن�ت  الأط��ف���ل«،  لطب  »غ�م�  دوري��ة  يف  ن�ضرت  التي  الدرا�ضة،  وحللت 
الطوارئ  الأط��ف���ل وغ��رف  ال��زي���رات لأطب�ء  التي مت احل�ضول عليه� من 
الكحة  ب���أدوي��ة  الأط��ب���ء  اأو�ضى  م��رة  كم  ملعرفة  وامل�ضتو�ضف�ت  ب�مل�ضت�ضفى، 
والربد، �ضواء من خالل و�ضف�ت كت�بية اأو بتقدمي الدواء اأو بتوجيه الآب�ء 

اإىل �ضراء اأنواع معينة من ال�ضيدلي�ت.
مبثبط�ت  التو�ضية  كبري  ب�ضكل  الأط��ب���ء  ق��ّل��ل  و2015،   2002 وب��ني 
ال�ضع�ل اأو اأدوية طرد البلغم اأو مزيالت الحتق�ن حيث تراجع العدد من 
38 اإىل 15 لكل األف زي�رة. ولكن زادت تو�ضيتهم ب�ضكل طفيف مب�ض�دات 

الهي�ضت�مني لريتفع الرقم من 15 اإىل نحو %19 لكل األف زي�رة.
طبية  و�ضفة  دون  امل�ضرتاة  املنتج�ت  بني  يف�ضلوا  مل  الب�حثني  اأن  ورغ��م 
والأدوية املو�ضوفة من ج�نب الطبيب، ف�إنهم ق�لوا اإن اأدوية الكحة والربد 
و�ضف  مت  م�  ون����دراً  ال��ه��ي��دروك��ودون.  اأو  الكوداين  اأفيوني�ت  على  حتتوي 
14 �ضنة وتقل�ص ا�ضتخدامه قبل الع�م  منتج�ت الأفيون على مدار فرتة 
اأن مثل هذه الأدوية  اإدارة الغذاء والدواء الأمريكية  امل��ضي عندم� ذكرت 

يجب األ ت�ضتخدم اإل من قبل الب�لغني ممن يبلغون 18 ع�م�ً ف�أكرث.
�ضنوي� جراء  ال���ط���وارئ  غ���رف  الأط���ف����ل يف  م��ن  ب�����لآلف  احل����ل  وينتهي 
اأن هذه  البحث يظهر  اأن  اأدوي��ة الربد رغم  الزائدة عر�ضي�ً من  اجلرع�ت 

امل�ضكلة تراجعت منذ 2008.
ا�ضتخدام  من  ب�ضدة  الع�م  ذل��ك  الأمريكية  وال���دواء  ال��غ��ذاء  اإدارة  وح��ذرت 

اأدوية الربد بدون و�ضفة طبية لالأطف�ل دون �ضن الع�مني.
ت�ضنيف  ب���إع���دة  ال���دواء  �ضن�عة  �ضرك�ت  ق�مت  تقريب�ً،  ال��ف��رتة  ه��ذه  ويف 
اأعوام  اأربعة  اأعم�رهم  تبلغ  الذين  الأطف�ل  ل�ضتخدام  طواعية  منتج�ته� 
فيم� فوق وحذرت الأك�دميية الأمريكية لأطب�ء الأطف�ل من ا�ضتخدامه� 

ب�لن�ضبة لالأطف�ل الذين تقل اأعم�رهم عن �ضتة اأعوام.

• ما هو املر�ض الذي يلقب باملوت الأ�صود ؟
 -الط�عون 

؟ الفر�ض  عند  الآلهة  كبري  ا�صم  • ما 
- اآهورا مزدا

• ما ا�صم معركة بواتيه بالت�صمية العربية ؟ 
بالط ال�ضهداء

موؤ�ص�ض اجلمهورية الرتكية ؟  • من 
- م�ضطفى كم�ل

هذا ال�صم ؟ اأمريكا  على  اأطلق  • من 
- اأمريكو فو�ضبوت�ضي

؟  الهند  اكت�صف  • من 
-ف��ضكودي غ�م�

• يعود الف�ضل لل�ض�ع�تي الفرن�ص انطوان روديية يف اإبتك�ر اأول منبه �ضب�حي وذلك يف ع�م 1847
• اأ�ضرع حيوان يف الع�مل هو الفهد ال�ضي�د فهو ي�ضتطيع اأن يجري ب�ضرعة 112كم يف ال�ض�عة ولكن مل�ض�فة 

ل تزيد عن 300 مرت فقط.
• العن�ضر الوحيد املكون للم��ص هو الكربون ال�ض�خي .

نف�ص قطر  النح��ص يف  �ضلك من  مت�نة  ومت�نته  قوته  وي��ع���دل يف  ج��دا  ق��وي  الرجل  ل��دى  اللحية  �ضعر   •
�ضعره.

• اكرب �ضجرة هي �ضجرة اخل�ضب الحمر ارتف�عه� 83 م وحميطه� عند الق�عدة 30 م وتوجد يف امريك� . 
• منو ظفر اإ�ضبعك الو�ضطى هو اأ�ضرع بينم� منو ظفر اإبه�مك هو الأبط�أ .

• احليوان الوحيد الذي ي�ضتطيع اأن يخرج معدته اإىل اخل�رج هو جنم البحر.
• الرازي من اأوائل الذين اأ�ض�روا اإىل اجلراحة التجميلية كفرع من فروع اجلراحة.
• ا�ضغر نب�ت زهري قطره 1،5 – 5،7 مم وا�ضمه وليف� ويعي�ص على امل�ضتنقع�ت . 

اأن من خالل الرج �ضوف  اإذ   . اأن توقفه� على ق�عدته�  اإذا قمت برج بي�ضة ب�ضكل جيد ف�إن ب��ضتط�عتك   •
ينثقب الغ�ض�ء الف��ضل بني املح والآح ، و�ضوف يهبط املح اإىل ق�ع البي�ضة.

جحا والأ�صدقاء 
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زيت النعناع وال�صداع

فع�ًل  �ضالًح�  ُيعد  النعن�ع  زي��ت  اإن  الأمل����ن:  ال�ضي�دلة  رواب���ط  احت���د  ق���ل 
ملواجهة ال�ضداع؛ حيث اإنه يعمل على تربيد الراأ�ص، ومن ثم الق�ض�ء على 
الأمل. ولهذا الغر�ص يتم دعك اجلبني وال�ضدغني بكمية من��ضبة من زيت 
اأي�ض� مواجهة ال�ضداع  اأنه ميكن  النعن�ع املخفف. واأ�ض�ف اخلرباء الأمل�ن 
من خالل تع�طي امل�ضكن�ت، التي ل حتت�ج اإىل و�ضف الطبيب، مع مراع�ة 

األ يتم تع�طيه� ملدة تزيد على 3 اأي�م متت�لية اأو 10 اأي�م يف ال�ضهر.

�صبل منر �صومطرة يبلغ من العمر �صبعة اأ�صهر ، وهو واحد من ثالثة من مواليد هذا العام، يف حديقة حيوان تاروجنا يف �صيدين. ا ف ب

جل�ص جح� و�ضديقه يتحدث�ن عن اأمنيتهم� فق�ل جح�: اأمتنى اأن يكون يل 100 �ضديق يحبونني واأحبهم، 
ومت��ن��ى ج����ره ان ي��ك��ون ل��دي��ه اأم����وال ك��ث��رية وم����زارع وخ��ي��ول وم��وا���ص، ف��ق���ل جح� م���رياث ال��دن��ي��� يف الولد 

وال�ضدق�ء.
 فق�ل الرجل بل فيم� لديك من م�ل .

وا�ضتمر النزاع حتى اتفق� على ان يثبت كل منهم� ل�ض�حبه �ضدق الكالم.
 خرج جح� من بيته يف جولة كبرية ع�د بعده� وقد اأ�ضبح لديه م�ئة �ضديق.. اأم� �ض�حبه فذهب يجمع الأموال 

بك�فة الطرق حتى ا�ضبح غني� جدا يف فرتة ب�ضيطة.
 ومل� تق�بال حكى كل منهم� ل�ض�حبه م�ذا فعل، فك�ن جح� �ضعيدا ب�أ�ضدق�ئه.

 يف اإحدى الأي�م اأحب جح� ان يخترب اأ�ضدق�ءه ومدى حبهم له فدار عليهم يدعي افال�ضه وخ�ض�رته لتج�رته 
ف�أ�ضرع اجلميع بعر�ص خدم�تهم عليه واأموالهم وجت�رتهم حتى يقف على قدميه مرة اخرى، واغدقوا عليه 

العط�ي� والهداي� ففرح جدا بذلك وق�ل: بحق ال�ضديق وقت ال�ضيق .
ي�ضتطيع  ل  التي  موا�ضيه  وتفرقت  خيوله  وهربت  فخربته�  مزروع�ته  على  الأم��ط���ر  ات��ت  فقد  �ض�حبه  ام��� 
رع�يته� وحده ، كم� خ�ضر اأمواله الكثرية يف لعب القم�ر لأنه� ج�ءت من هب�ء، وهن� تق�بل مع جح� فق�ل له 

جح�: عرفت م� حدث لك، فبكى الرجل وق�ل: عدت كم� كنت ل م�ل ول �ضديق ،ل بيت ول �ضئ .
اأن تعمل وتكد  اأن تعتمد علي وتطلب م� تريد ولكن عدين  ..اأن��� وت�ضتطيع  فق�ل جح�: ولكن لديك �ضديق 
وقت  ال�ضديق  الرجل: حق�  فق�ل  عليه،  اأن حت�فظ  �ضت�ضتطيع  وعنده�  فيه  تعبت  م�ل  ليكون عندك  وتتعب 

ال�ضيق وهو ل ي�ضيع لكن امل�ل ي�ضيع.

ممار�ضة االآيروبيك�ص حتد من تطور مر�ص باركن�ضون
 مر�ص ب�ركن�ضون هو ح�لة تتعر�ص فيه� اأجزاء 
من الدم�غ للتلف التدريجي على مدار �ضنوات 
عديدة. هذا بدوره يعطل اخلالي� الع�ضبية يف 
التي تتحكم ب�حلركة. ونتيجة لذلك،  الدم�غ 
ف�����إن الأ���ض��خ������ص ال���ذي���ن ي��ع���ن��ون م���ن مر�ص 
ب�ركن�ضون ع�دة م� يع�نون من اهتزاز ل اإرادي 

وحركة بطيئة و ت�ضلب يف ع�ضالت اجل�ضم.
ت�ضري العديد من الدرا�ض�ت اإىل اأن نوع�ً معين�ً 
اإبط�ء  اإىل  من التمرين�ت الري��ضية قد يوؤدي 
الرع��ضي(  )ال�����ض��ل��ل  ب���رك��ن�����ض��ون  م��ر���ص  ت��ق��دم 
وي���ح����ف���ظ ع��ل��ى ال�����ض��ح��ة ب�����ض��ك��ل ع�����م لفرتة 

اأطول.

»ج�م�  م��وق��ع  ع��ل��ى  ن�ضر  اف��ت��ت���ح��ي  م��ق���ل  ويف 
ي�����ض��رح طبيب  الإل�����ك�����رتوين،  ن���ي���ورول���وج���ي« 
الأع�ض�ب جرييك اإريك اأول�ضكوغ، كيف ت�ض�هم 
اأعرا�ص  تطور  اإبط�ء  يف  الأيروبيك�ص  مت�رين 

مر�ص ب�ركن�ضون.
بح�ضب اإول�ضكوغ ف�إن بع�ص التم�رين الري��ضية 
املجهدة مثل امل�ضي ال�ضريع اأو التمدد، تت�ضبب 
احتم�ل تطور  يزيد من  والتعرق مم�  ب�لتعب 
ت�ضلب  وخ��������ض���ة  ب����رك���ن�������ض���ون،  داء  اأع����را�����ص 

الع�ضالت، وفقدان التوازن وتب�طوؤ احلركة.
الدرا�ض�ت  بع�ص  اإىل  األ�ضكوغ  الدكتور  وب�ضري 
العلمية التي تبني ب�أن نوع�ً معين�ً من التم�رين 

الري��ضية مثل الآيروبيك�ص يعزز العوامل التي 
ت�ض�هم يف تكوين ت�أثري وق�ئي على الدم�غ.

ال��ت��م���ري��ن يف احل��ف���ظ على  ك��م��� ت�ض�عد ه���ذه 
رواب�����ط امل���خ وت��ق��ي��د ان��ك��م������ص ال���دم����غ، الأم���ر 
الذي يوؤدي بدوره اإىل تخفيف اأعرا�ص مر�ص 

ب�ركن�ضون و�ضيخوخة الدم�غ.
ب�لبدء  ب�ركن�ضون،  مر�ضى  األ�ضكوغ  ويو�ضي 
جمهدة  الغري  الري��ضية  التم�رين  مبم�ر�ضة 
اإىل  اإ���ض���ف��ة  م�ضتمر،  ب�ضكل  عليه�  وامل��ث���ب��رة 
اخل�ضوع جلل�ض�ت عالج فيزي�ئي حتت اإ�ضراف 
ب�ركن�ضون،  مر�ص  تقدم  من  للحد  خمت�ضني، 

وفق م� نقلت �ضحيفة اإك�ضرب�ص الربيط�نية.


