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فر�شاة ال�شعر بهذه الطريقة 
ت�شبب ال�شلع

تخاطر العديد من الن�ضاء بتعري�ض �ضعرهن ل�ضرر طويل الأمد من 
خالل مت�ضيطه بفر�ضاة �ضعر غري منا�ضبة اأو ت�ضريحه ب�ضكل عنيف.

ووجدت درا�ضة اأجريت على 2000 امراأة يف بريطانيا، اأن 4 من بني 
�ضارة  تكون  اأن  ميكن  اأفعالهن  بع�ض  ب��اأن  دراي��ة  على  ن�ضاء   10 كل 
بال�ضعر وميكن اأن ت�ضبب ت�ضاقط ال�ضعر اأو حتى ال�ضلع، حيث ت�ضعر 
واحدة من كل 4 ن�ضاء بالقلق ب�ضاأن ال�ضرر الذي تلحقه هذه العادات 

بخ�ضالت ال�ضعر.
واعرتفت واح��دة من واح��د من كل 20 ام��راأة اأنهن ل يزلن يتبعن 
وتعتقد  النوم"،  قبل  م��رة   100 �ضعرك  "�ضرحي  القدمية  احلكمة 
والت�ضابكات،  العقد  ال�ضعر عرب  ت�ضريح  باأ�ض يف  ل  اأنه  الن�ضاء  ُخم�ض 

بينما ت�ضارك اأكرث من اخلم�ض فر�ضاة ال�ضعر مع الآخرين.
وقالت ن�ضف امل�ضاركات يف ال�ضتطالع اإنهن يقمن بت�ضريح �ضعورهن 

ب�ضكل خطاأ من فروة الراأ�ض نحو الأ�ضفل.
اأجرت ال�ضتطالع  التي   Tangle Teezer وقال موؤ�ض�ض �ضركة 
�ضوان بولفري "من املقلق اأن نرى عدد الن�ضاء اللواتي يقمن بت�ضريح 
�ضعورهن ب�ضكل خطاأ، مما ي�ضبب اأ�ضراراً دائمة لل�ضعر. وبغ�ض النظر 
وناعمة  لطيفة  ف��ر���ض��اة  ا���ض��ت��خ��دام  يجب  ال�ضعر،  وتركيبة  ن��وع  ع��ن 

لت�ضريحه".
با�ضتخدام  اعرتفن  الن�ضاء  اأرب���اع  ثالثة  اأن  اأي�ضاً  الدرا�ضة  ووج��دت 
من  الرغم  على  بال�ضعر،  العناية  مهام  جلميع  نف�ضها  ال�ضعر  فر�ضاة 

ن�ضيحة اخلرباء با�ضتخدام اأدوات خمتلفة للمهام املختلفة.

عالج ثوري يف طب العيون 
ُيغني عن زراعة القرنية

اأعلن باحثون طبيون يف كندا، موؤخرا، اأنهم تو�ضلوا اإىل عالج "ثوري" 
بو�ضعه اأن يكون بديال عن عمليات زراعة القرنية يف امل�ضتقبل.

وهي  غريفيث،  م��اي  الباحثة  من  باإ�ضراف  الطبي،  امل�ضروع  وج��رى 
اأكادميية يف مركز "ميزونوف روزمونت" الطبي، وهو موؤ�ض�ضة تابعة 

جلامعة مونرتيال الكندية.
باإمكان  اأنه  اأدفان�ضز"،  "�ضاين�ض  جملة  يف  املن�ضورة  النتائج  واأظهرت 
التقنية اجلديدة اأن ت�ضلح الأ�ضرار املوجودة يف القرنية دون احلاجة 

اإىل عملية زراعة.
من  لكثري  ب�ضرى  ت�ضكل  وه��ي   ،"LiQD"�ب التقنية  ه��ذه  وُت��ع��رف 
املر�ضى الذين ل ي�ضتطيعون اإجراء العملية ب�ضبب النق�ض الكبري يف 

القرنيات املتربع بها، بح�ضب الباحثة ماي غريفيث.
مونرتيال  بجامعة  العيون  طب  ق�ضم  يف  اأ�ضتاذة  وهي  ماي  واأ�ضافت 
اأن املر�ضى ي�ضطرون اإىل انتظار مدة طويلة يف الوقت احلايل ريثما 

يح�ضلون على قرنية.
وقالت اإن عملية زراعة القرنية ل تتكلل دائما بنجاح كبري، لأن العني 
�ضيئا  تعتربها  ورمب���ا  اجل��دي��دة  القرنية  م��ع  الأغ��ل��ب  يف  تت�ضامح  ل 

دخيال.
اأما البديل املقرتح وهو عبارة عن دواء قطرات �ضائلة ومتوافقة حيويا 

من نوع "هيدروجيل"، في�ضل ب�ضكل �ضريع اإىل ن�ضيج القرنية.
نهاية  ويف  القرنية،  ن�ضيج  جت��دد  على  اجلديد  العالج  ه��ذا  وي�ضاعد 
اإىل  القرنية وا�ضطراباتها دون احلاجة  املطاف، يتم ت�ضحيح عيوب 

زراعة.
ومبا اأن هذا العالج �ضيكون �ضائال، ول يتطلب اأي جراحة معقدة، فهو 
اأي�ضا على امل�ضاهمة يف عالج مر�ضى الدول الفقرية التي جتد  قادٌر 

�ضعوبة حتى اليوم يف القيام بعمليات زراعة القرنية.
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اجلزائر.. بعو�ض النمر يغزو 
العا�شمة يف  بلدية   24

النمر  بعو�ض  تواجد  البيئة،  النظافة احل�ضرية وحماية  ر�ضدت موؤ�ض�ضة 
على م�ضتوى 24 بلدية يف العا�ضمة اجلزائرية.

النظافة  ملوؤ�ض�ضة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ع��ن  اجل��زائ��ري��ة  "النهار"  �ضحيفة  ونقلت 
احل�ضرية وحماية البيئة، حميمي م�ضطفى، قوله اإن املوؤ�ض�ضة "خ�ض�ضت 
ولية اجلزائر  اأنحاء  خمتلف  يف  النمر،  بعو�ض  بوؤر  ملكافحة  فرقة   16
وذلك بعد ت�ضجيل تواجدها يف نحو 24 بلدية"، م�ضريا اإىل اأن عملية ر�ضد 

هذه البوؤر مازالت م�ضتمرة.
واأ�ضار م�ضطفى اإىل اأن ظاهرة انت�ضار بعو�ض النمر يف اجلزائر العا�ضمة، 
ارتفعت من 14 بلدية �ضنة 2016 اإىل 22 بلدية ال�ضنة املا�ضية، لي�ضل 

هذه ال�ضنة اإىل 24 بلدية. 
ويتم ر�ضد البعو�ضة اخلطرية من قبل الفرق املخت�ضة بطرق تقنية حيث 
م��ن خاللها معلومات عن  ال��ولي��ة جتمع  ع��رب  اأف��خ��اخ خا�ضة  و���ض��ع  يتم 

يرقاتها ومنوها.
وملكافحة انت�ضار البعو�ضة مت اإطالق حملة ملكافحة البعو�ض العادي بداية 
يونيو، بالإ�ضافة اإىل حملة ملكافحة بعو�ض النمر منت�ضف يونيو اجلاري 
بكافة  انت�ضارها، كما مت تخ�ضي�ض فرق جمهزة  تاأكد  التي  البلديات  عرب 
التجهيزات والعتاد اخلا�ض بعمليات التعقيم والتطهري التي جتوب كافة 

البلديات املعنية للق�ضاء على بوؤر تواجدها.

راق�شة تتعر�ض لـ »ركلة« 
موؤملة خالل عر�ض

حمرج  ملوقف  باك�ضتانية  فتاة  تعر�ضت 
اأح����د  اأن اع����ت����دى ع��ل��ي��ه��ا  ب���ع���د  وم�������وؤمل 
احل�ضور خالل رق�ضها يف اأحد الأعرا�ض، 
م���ا ت�����ض��ب��ب يف ح��ال��ة م���ن الن���زع���اج بني 
احل�����ض��ور. ون�����ض��ر م��وق��ع " ن��ي��وز 360 
تي يف" على موقعه الر�ضمي يف يوتيوب 
م��ق��ط��ع��ا م�������ض���ورا لأح������د الع�����را������ض يف 
باك�ضتان دون ذكر مكان اأو تاريخ الواقعة 
بالتحديد. ويظهر يف ذلك الفيديو فتاة 
�ضابة باك�ضتانية ترتدي زيا تقليديا وهي 
اأن��غ��ام مو�ضيقى  ت��رق�����ض يف ع��ر���ض ع��ل��ى 
هاجم  معلوم  ل�ضبب غري  ولكن  �ضعبية. 
بنية ج�ضدية  اأحد احل�ضور، وهو ميلك 
�ضخمة، تلك الراق�ضة بطريقة وح�ضية 
اإذ وجه لها ركلة قوية يف �ضدرها رمتها 
ب��ع��ي��دا. ول��ك��ن م���ا اأث�����ار ���ض��خ��ري��ة بع�ض 
ال�ضخ�ض  اأن  الج��ت��م��اع��ي  م��واق��ع  رواد 
ال����ذي اع��ت��دى ع��ل��ى ال��ف��ت��اة ك���ان يحمل 
ب��ي��ده زج��اج��ة م�����ض��روب غ���ازي. ولحقا، 
ق��دم ال��رج��ل اع��ت��ذاره عما ف��ع��ل، ونقلت 
و�ضائل اإعالم باك�ضتانية عن قوله اإنه مل 
الطريقة  بتلك  فتاة  ترق�ض  اأن  ي�ضت�ضغ 

غري املحت�ضمة على حد تعبريه.

تخل�شي من م�شكلة تطاير 
ال�شعر بطرق طبيعية �ص 23

حرارة ال�شيف تهددك 
مب�شاكل الدورة الدموية

ال�ضيف  ح��رارة  اأن  الأملانية من  بولية هي�ضن  ال�ضيادلة  ح��ذرت غرفة 
اأن درجات احلرارة  الدموية، مو�ضحة  الدورة  ال�ضديدة تهدد مب�ضاكل 
احلرارة  ت�ضريف  بغر�ض  الدموية  الأوعية  تو�ضيع  اإىل  ت��وؤدي  العالية 
ب�ضورة اأف�ضل، ما يوؤثر بال�ضلب على الدورة الدموية ومن ثم ينخف�ض 

�ضغط الدم.
وتتمثل العواقب املرتتبة على انخفا�ض �ضغط الدم يف الدوار وال�ضداع 

وال�ضعور بالإعياء والإ�ضابة بالإغماء وال�ضربة احلرارية.
و�ضريع من خالل و�ضع  املتاعب على نحو فعال  وميكن مواجهة هذه 
الدورة  الرقبة، حيث يعمل ذلك على تن�ضيط  ب��اردة على جانب  خرقة 
تناول  اأي�ضا  الدم جم��دداً. كما ميكن  ارتفاع �ضغط  الدموية، ومن ثم 

وجبة خفيفة مملحة وجعل ال�ضيقان يف و�ضع مرتفع.
ب�ضرب  الغرفة  تن�ضح  ال�ضيف  يف  ال��دم��وي��ة  ال���دورة  م�ضاكل  ولتجنب 
ال�����ض��وائ��ل مب��ع��دل ل ي��ق��ل ع��ن 1.5 ل��رت ي��وم��ي��اً، م�����ض��رية اإىل اأن���ه من 
الأف�ضل لهذا الغر�ض �ضرب املاء والع�ضائر املخففة وال�ضاي غري املحلى 

بال�ضكر.

التح�ضري للنوم من ال�ضباح!
اأول ن�ضيحة يقدمها املوقع لقرائه هي فتح نوافذ غرفة 
النوم وتهويتها ب�ضكل جيد، حتى يعم هواء ال�ضباح البارد 
جميع اأرجائها. ومع ارتفاع درجات احلرارة خالل النهار، 
يجب غلق النوافذ من جديد وتعتيم الغرفة با�ضتخدام 
كما  الغرفة.  اإىل  ال�ضم�ض  اأ�ضعة  ل��دخ��ول  منعاً  ال�ضتائر 
الكهربائية  الأج��ه��زة  جميع  بغلق  اأي�����ض��اً  امل��وق��ع  يو�ضي 
امل��ت��واج��دة داخ��ل غرفة ال��ن��وم، لأن��ه��ا ق��د ت�ضاهم يف رفع 

درجة حرارة الغرفة.
اإعادة  احل���رارة ميكن  درج��ات  انخفا�ض  وم��ع  امل�ضاء  عند 
ال��ه��واء. لأن الن�ضيم  ل��دخ��ول  اأخ���رى  ال��ن��واف��ذ م��رة  فتح 
لكن  ال��ن��وم،  على  كثرياً  ي�ضاعدان  النقي  وال��ه��واء  ال��ب��ارد 
ق��د يت�ضبب يف  ال���ذي  ال��ه��وائ��ي  ال��ت��ي��ار  يجب احل���ذر لأن 

نزلت الربد.
والأغطية،  املالب�ض  عن  ال�ضتغناء  اإىل  يلجاأ  من  هناك 
ج��اء يف  كما  ت�ضاعد كثرياً،  قد ل  عارياً  النوم  فكرة  لكن 
ي�ضاب  فقد  ذل��ك.  م��ن  العك�ض  على  ب��ل  للموقع،  تقرير 
الأ�ضخا�ض خا�ضة اأولئك الذين يتعرقون كثرياً بالزكام. 
الأق��م�����ض��ة اخلفيفة  ب��ا���ض��ت��خ��دام  ُين�ضح  ذل���ك  م��ن  وب����دًل 
وامل�ضنوعة من الألياف الطبيعية مثل القطن يف مالب�ض 

النوم والأغطية.

وجبة خفيفة وحمام دافئ!
الثقيلة  الوجبات  املرتفعة،  احل���رارة  درج���ات  جانب  اإىل 
النوم  م��ن  للحرمان  كافية  وح��ده��ا  ب��ال��ده��ون  وامل�ضبعة 
طيلة الليل، ح�ضب  موقع" Fit For Fun" الأملاين 
الليل مبعدة ممتلئة.  وال��ذي حذر من الذهاب للنوم يف 
لأن ذلك يت�ضبب يف اإرهاق اجلهاز اله�ضمي طوال الليل، 
ليايل  خ��الل  خا�ضة  للغاية  �ضعبا  اأم���راً  النوم  يجعل  ما 

على  العتماد  ذلك  من  ب��دًل  وين�ضح  الطويلة.  ال�ضيف 
اله�ضم  �ضهل  لي�ض  لأن��ه  ال��ربوت��ني،  على  حتتوي  وجبة 
فح�ضب، بل يعمل اأي�ضاً على تعزيز النوم الهادئ بف�ضل 

حم�ض الرتبتوفان الأميني الذي ي�ضاعد على النوم.
اأو  الكافيني  م��ن  الإم��ك��ان  ق��در  بالتقليل  اأي�����ض��اً  ُين�ضح 
ال��ك��ح��ول ق��ب��ل ال���ذه���اب ل��ل��ن��وم و���ض��رب اث��ن��ني اإىل ثالث 
لرتات من ال�ضوائل وخا�ضة املاء على مدار اليوم. يف�ضل 
األ تكون امل�ضروبات حارة اأو باردة جداً، لأنه على عك�ض ما 
هو �ضائع، فامل�ضروبات الباردة املثلجة ت�ضخن اجل�ضم بدًل 
من منحه ال�ضعور بالربودة والنتعا�ض. وما ينطبق على 
امل�ضروبات، ينطبق اأي�ضاً على احلمام الذي �ضتاأخذه قبل 
النوم. فال�ضتحمام مباء دافئ، يفتح امل�ضام ويطلق حرارة 
اجل�ضم املكبوتة، بالإ�ضافة اإىل اأنه ي�ضاعد على ا�ضرتخاء 

الع�ضالت والنوم.

اأخطاء �شائعة يف التعامل مع موجات احلر
الربودة،  �ضديد  مب��اء  وال�ضتحمام  امل��روح��ة  اأم���ام  ال��ن��وم 
بنتائج  ت��اأت��ي  لكنها  ال�ضيف،  ف�ضل  اأث��ن��اء  �ضهرية  ع���ادات 
ع��ك�����ض��ي��ة، ف��م��ا ه���ي اأف�����ض��ل احل��ي��ل ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع ح���رارة 

ال�ضيف؟
حول  ونقا�ضات  اأوروب����ا  جتتاح  معتادة  غ��ري  ح��ر  م��وج��ات 
اأف�ضل طرق التعامل مع احلرارة ال�ضديدة، فما هي اأكرث 
ال�ضائعة يف التعامل مع احل��رارة واأف�ضل طرق  الأخطاء 

التغلب عليها:
ال��ع��ادات اليومية اخل��ط��اأ: احلمام  ال��ب��ارد..اأب��رز  احل��م��ام 
الكثريين  عند  اليومية  الثوابت  م��ن  ال��ب��ارد  ال�ضباحي 
خالل اأيام ال�ضيف احلارة وهو اأمر ياأتي بنتائج عك�ضية، 
ف��امل��اء ال���ب���ارد ي����وؤدي لإف�����راز اجل�����ض��م امل��زي��د م��ن العرق 
الأف�ضل  لذا فمن  ال�ضوائل،  الكثري من  وبالتايل فقدان 

دوما ال�ضتحمام باملاء الفاتر.
ل تتخل�ض من الغطاء: التخل�ض من الأغطية اأثناء النوم 
من الأمور التلقائية عندما ترتفع درجات احلرارة، وهو 
اأمر يزيد من خماطر الإ�ضابة بنزلت الربد، ل�ضيما واأن 
حرارة اجل�ضم تقل اأثناء النوم، لذا من الأف�ضل ا�ضتخدام 

اأغطية خفيفة ليال، بدل من التخلي التام عنها.
قربة املاء ال�ضاخن: ل تتعجب، فقربة املاء ال�ضاخن التي 
اأو  الباردة  ال�ضتاء  اأي��ام  لتدفئة اجل�ضم يف  ع��ادة  ت�ضتخدم 
لعالج اأوجاع البطن والعظام، لها ا�ضتخدامات اأخرى، اإذ 
ين�ضح اخلرباء وفقا ملوقع " بايرن 1" بو�ضع قربة املاء يف 
الثالجة طوال اليوم ثم و�ضعها على ال�ضرير قبل النوم، 

الأمر الذي يعطي برودة لطيفة لل�ضرير اأثناء النوم.
ل للمروحة: يحذر اخلرباء من الأ�ضرار الكثرية للنوم 
اأمام هواء املروحة، ولكن ما ميكنك فعله هو ربط غطاء 
�ضريرك على �ضكل ي�ضبه اخليمة ثم توجيه هواء املروحة 

البارد بداخله لبع�ض الوقت قبل النوم.
مبللة  قطنية  باأقم�ضة  ال�ضتعانة  ميكن  مبللة:  �ضتائر 
وتعليقها كال�ضتائر على النوافذ، من اأجل احل�ضول على 

ن�ضمات هواء باردة عندما ت�ضتد درجة احلرارة باخلارج.
لالأطعمة  مكان  ال�ضيف: ل  اأثناء  اهتم مبائدة طعامك 
الد�ضمة والوجبات الثقيلة اأثناء الأيام احلارة. ال�ضلطات 
وال��ف��واك��ه والأ����ض���م���اك، م��ن اخل���ي���ارات امل��ن��ا���ض��ب��ة لف�ضل 
ال�ضيف. وين�ضح اخلرباء وفقا ملجلة "�ضترين" الأملانية، 
بالإكثار من الفواكه واخل�ضروات الغنية بال�ضوائل مثل 

البطيخ واخليار.
اأما ن�ضيحة اخلرباء املتكررة يف كل الف�ضول والظروف، 
مل�ضكالت  جتنبا  وال�ضوائل،  املياه  �ضرب  من  الإك��ث��ار  فهي 
ا�ضطراب �ضربات القلب وهبوط الدورة الدموية ب�ضبب 

احلر ال�ضديد.

القاهرة.. ق�شر البارون 
التاريخي يفتح اأبوابه من جديد

امل�ضرية  العا�ضمة  يف  ال����زوار  ب���داأ 
ب���ال���ت���واف���د، ع��ل��ى ق�ضر  ال���ق���اه���رة 
ال����ب����ارون اإم����ب����ان ب��ع��د ن��ح��و قرن 
على ت�ضييده، وذلك بعد خ�ضوعه 
�ضاملة  ع�����ض��ري��ة  ت��رم��ي��م  لعملية 
اأع������ادت ل���ه رون���ق���ه و���ض��ح��ر بع�ض 

حكايا �ضاكنيه الغام�ضة.
للمجل�ض  ال����ع����ام  الأم�������ني  وق������ال 
وزيري  م�ضطفى  ل��الآث��ار  الأع��ل��ى 
 175 ب��ل��غ��ت  ال��رتم��ي��م  تكلفة  اإن 
10.9 مليون  مليون جنيه )نحو 
دولر( بالتعاون مع �ضفارة بلجيكا 

يف القاهرة.
واأ�ضاف اأن اأعمال الرتميم �ضملت 
اخلر�ضانية  الأل�����������واح  م���ع���اجل���ة 
امل�ضلحة باأ�ضقف الق�ضر وتنظيفها 
يف  ال�ضروخ  ومعاجلة  ال�ضداأ،  من 
اجل��دران عن طريق احلقن، ونزع 
ال�ضطح  م��ن  الف�ضيف�ضاء  اأر���ض��ي��ة 
وم��ع��اجل��ت��ه��ا يف امل��ع��ام��ل ث��م اإع���ادة 
ت��رك��ي��ب��ه��ا، وا����ض���ت���ك���م���ال الأج�������زاء 
ال��زخ��ارف اجل�ضية،  امل��ف��ق��ودة م��ن 
احلديثة  ال��ط��الء  طبقات  واإزال����ة 
وال��غ��ب��ار والت�����ض��اخ��ات اإ���ض��اف��ة اإىل 

تركيب اأ�ضالك كهربائية جديدة.
وك����ان ق���د ب����داأ م�����ض��روع ���ض��خ��م يف 
الق�ضر  لرتميم   2017 منت�ضف 
ه��ي��ئ��ت��ه بهدف  ل�����ض��اب��ق  واإع�����ادت�����ه 
احلفاظ عليه كاأثر مميز مر عليه 
اأكرث من 100 عام وكذلك اإتاحته 

للزيارة كمعلم ثقايف و�ضياحي.

الأبي�ض يك�شو مو�شة ال�شيف
املو�ضة  الأب���ي�������ض  ال����ل����ون  ي��ك�����ض��و 
2020 ليمنح  الن�ضائية يف �ضيف 
وم�ضرقة  ���ض��اط��ع��ة  اإط���الل���ة  امل�����راأة 

تعك�ض ال�ضفاء والنقاء.
واأو�����ض����ح خ��ب��ري امل���و����ض���ة الأمل�����اين 
الأبي�ض  اللون  اأن  روزه  اأندريا�ض 
ميتاز بطابع جذاب ينطق بالأناقة 
عن  وي��ع��رب  ناحية  م��ن  والفخامة 
احلياة  ع��ل��ى  والإق�����ب�����ال  ال��ب��ه��ج��ة 
واأ���ض��اف روزه  اأخ���رى.  م��ن ناحية 
املو�ضم  ه����ذا  ي��ك�����ض��و  الأب���ي�������ض  اأن 
تزدان  التي  الن�ضيابية،  الف�ضاتني 
بالكراني�ض والدانتيل، م�ضريا اإىل 
اأنه يتم تن�ضيقها مع حذاء ريا�ضي 
كاجوال  اإط���الل���ة  ع��ل��ى  للح�ضول 

ت�ضاير روح الع�ضر.
اأي�������ض���ا، خا�ضة  ال���ت���ن���ورة  وت���ت���األ���ق 
الأبي�ض،  باللون  املاك�ضي،  التنورة 
بينما يتم تن�ضيقها مع قطع فوقية 
ذات األوان �ضارخة كالألوان النيون 
خللق تباين مثري يخطف الأنظار. 
كما يتحلى ال�ضروال ال�ضيق باللون 
قطعة  مع  تن�ضيقه  ويتم  الأبي�ض، 
الكرميي  ب��ال��ل��ون  تكت�ضي  ف��وق��ي��ة 
هادئة،  اإط���الل���ة  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ض��ول 
م�ضرق  ل��ون  ذات  فوقية  قطعة  اأو 
اإطاللة  على  للح�ضول  كالأ�ضفر 

�ضيفية م�ضرقة ومبهجة.

ن�شائح ب�شيطة لتنعم بنوم هادئ يف ليايل ال�شيف احلارة!

كثريون يعانون التعب ب�شبب قلة النوم واحلرمان من 
نوم هادئ يف ليايل ال�شيف احلارة، لكن التغلب على 
الن�شائح  بع�ض  اإليك  امل�شتحيل.  بالأمر  لي�ض  ذلك 

وتنعم  ال�شيف  ح��رارة  على  لتتغلب  الب�شيطة 
بنوم هادئ.

 ارتفاع درجات احلرارة يف ف�شل ال�شيف 
النا�ض  من  العديد  ح�شول  دون  حتول  قد 

يف  وال�شتيقاظ  النوم  من  كاف  ق�شط  على 
املكيفات  اإىل  يلجاأ  من  هناك  مرهقني.  ال�شباح 
ا�شتخدامها  يتجنب  م��ن  هناك  لكن  الهوائية، 

ب�شبب اأ�شرارها ال�شحية. لكن التغلب على 
كما  امل�شتحيل،  بالأمر  لي�ض  امل�شكلة،  هذه 

املتخ�ش�ض  الأمل��اين   Wissenموقع ك�شف 
بع�ض  قدم  والذي  والتكنولوجيا،  العلوم  موا�شيع  يف 
بنوم  التمتع  ميكن  باتباعها  التي  والأم��ور  الن�شائح 

هادئ رغم حر ال�شيف.
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�ش�ؤون حملية
بالتعاون بني وزارة الت�شامح وتويرت ومركز ال�شباب العربي

نهيان مبارك يطلق م�شابقة »غرد للت�شامح« بثالث لغات ل�شباب الوطن العربي

تزامنًا مع بدء مو�شم احل�شاد

الزراعة وال�شالمة الغذائية تكثف جهودها لتوعية املزارعني باملمار�شات ال�شحيحة جلني الرطب وجتفيف التمور

•• اأبوظبي - الفجر

  اأطلق معايل ال�ضيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان ع�ضو 
جمل�ض الوزراء وزير الت�ضامح اأم�ض الأربعاء م�ضابقة 
اأبناء  ل��ك��اف��ة  من�ضة  ل��ت��ك��ون   " #غرد_للت�ضامح   "
املنطقة العربية وال�ضرق الأو�ضط، للتعبري عن اآرائهم 
واأفكارهم حول التعاي�ض والت�ضامح والأخوة الإن�ضانية 
واح����رتام الآخ��ري��ن وتقبل الخ��ت��الف، وغ��ريه��ا من 
القيم الإن�ضانية، ونبذ كافة اأ�ضكال التطرف والتع�ضب 
ومركز  الت�ضامح  وزارة  بني  بالتعاون  وذل��ك  والعنف، 
ال�ضرق   - ت��وي��رت  ومكتب  ب��اأب��وظ��ب��ي  ال��ع��رب��ي  ال�ضباب 
التي  امل�ضابقة  ومت��ن��ح   ، اأف��ري��ق��ي��ا-  و���ض��م��ال  الأو����ض���ط 
والإن�ضانية  الإماراتية  القيم  ون�ضر  تعزيز  على  تركز 
روؤيتهم  عن  بالتعبري  للم�ضاركني  الفر�ضة  الأ�ضيلة 
للت�ضامح من خالل 3 لغات هي العربية والإجنليزية 
وال��ف��رن�����ض��ي��ة.    ج���اء ذل���ك خ���الل امل���وؤمت���ر ال�ضحفي 
اأم�ض  ال��ت�����ض��ام��ح  وزارة  ن��ظ��م��ت��ه  ال�����ذي  الف���رتا����ض���ي 
الر�ضمي  املرئي لالإعالن  الت�ضال  "الأربعاء" بتقنية 
"#غرد_للت�ضامح"  الإبداعية  امل�ضابقة  اإط��الق  عن 
�ضباب  لكافة  تويرت  الجتماعي  التوا�ضل  موقع  عرب 
" #غرد_للت�ضامح"،  ع��ن��وان  حت��ت  العربي  ال��وط��ن 
املجتمع  تنمية  وزي��رة  بح�ضور معايل ح�ضة بوحميد 
ال�ضباب  ل�ضوؤون  دول��ة  وزي��رة  املزروعي  �ضما  ومعايل   ،
وزير  ال��ع��ام مبكتب  امل��دي��ر  ال�ضابري  ع��ف��راء  و���ض��ع��ادة 
اجلامعات  وروؤ����ض���اء   ، ال�����ض��ف��راء  م��ن  وع���دد  الت�ضامح، 
الإماراتية، وعدد من قيادات الوزارة واأكرث 50 �ضباب 
من خمتلف الأقطار العربية، وقيادات مركز ال�ضباب 

العربي ومكتب تويرت ال�ضرق الأو�ضط. 
بداية  م��ب��ارك يف  ب��ن  نهيان  ال�ضيخ  م��ع��ايل  واأع��ل��ن     
بتدريب  م��وؤخ��را  ق��ام��ت  ال��ت�����ض��ام��ح  وزارة  اأن  امل��وؤمت��ر 
خمتلف  م��ن  الت�ضامح  ف��ر���ض��ان  م��ن  ك��ب��رية  جمموعة 
اجلن�ضيات املقيمة على اأر�ض الإمارات، بالإ�ضافة اإىل 
تدريب جمموعة من ال�ضباب العرب من اأكرث من 12 
ليكونوا  الت�ضامح،  برنامج فر�ضان  دولة عربية �ضمن 
روادا لالإعالم احلديث ومواقع التوا�ضل الجتماعي 
والأخ���وة  والتعاي�ض  الت�ضامح  بقيم  يتعلق  م��ا  ك��ل  يف 
الإن�ضانية على امل�ضتوى املحلي والعربي والعاملي، كما 
وفرت الوزارة فر�ضا مميزة لتدريب عدد كبري منهم 
من�ضات  وق��درات  اإمكانات  من  ال�ضتفادة  كيفية  على 
التوا�ضل الجتماعي، لإي�ضال ر�ضالتهم، اإىل اجلمهور 
اإبداعية  ق����درات  م��ن  ذل���ك  يتطلبه  وم���ا  امل�����ض��ت��ه��دف، 
�ضياغتها،  واأ���ض��ل��وب  ال��ر���ض��ال��ة  بطبيعة  يتعلق  فيما 
والإبداع،  باملعلومات  تتعلق  جوانب  من  تت�ضمنه  وما 
ال�ضرق  تويرت  خ��رباء من مكتب  التدريب  و�ضارك يف 
لل�ضباب حول  روؤي��ة متكاملة  الذين قدموا   ، الو�ضط 
الإمكانات املتوافرة على املن�ضة، وكيفية التعامل معها 
لن�ضر وتعزيز قيم  امل��رج��وة،   الأه���داف  ب�ضورة حتقق 
اإىل  الن��زلق  ومواجهة  الإن�ضانية  والأخ���وة  الت�ضامح 

التطرف والتع�ضب والكراهية.
وقال معاليه اإن التوجه اإىل ال�ضباب يف املرحلة املقبلة 
التطرف  �ضد  القادمة  الأج��ي��ال  حت�ضني  اإىل  يهدف 
الإن�ضانية  ق��ي��م��ه��م  ودع�����م  وال���ك���راه���ي���ة،  وال��ت��ع�����ض��ب 
الت�ضامح  اإىل  ت���دع���و  ال���ت���ي  الأ����ض���ي���ل���ة  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
الآخر وقبول الختالف، وتعزيز  والتعاي�ض واح��رتام 
امل�����ض��رتك��ات الإن�����ض��ان��ي��ة ل��دي��ه��م،  م���وؤك���دا اأن ال����وزارة 
التعاون  اآليات متعددة منها  بذلك من خالل  �ضتقوم 
مع مواقع التوا�ضل الجتماعي التي اأ�ضبحت املن�ضة 
يح�ضلون  واأ�ضبحوا  ال��ع��امل،  �ضباب  ملعظم  الرئي�ضية 
من خاللها على الت�ضلية والرتفيه واملعلومات والعمل 
اأي�ضا، ومن اأجل ذلك حر�ضت ال��وزارة على فتح اآفاق 
اأجل  م��ن  تويرت  ول�ضيما  املن�ضات  ه��ذه  م��ع  ال��ت��ع��اون 
الإن�ضانية  القيم  وتعزيز  والتعاي�ض  الت�ضامح  روح  بث 
والت�ضامح والتعاي�ض من خالل املحتوى الكبري لهذه 
املن�ضة. واأ�ضاف معاليه اأن اإطالق م�ضابقة " #غرد_
للت�ضامح" بالتعاون مع مكتب تويرت ال�ضرق الأو�ضط 
اأن�ضطة  لنطالق  بداية  جم��رد  هي  اأفريقيا،  و�ضمال 

يف  ال��ع��رب��ي  بال�ضباب  يتعلق  فيما  التفاعلية  ال����وزارة 
كافة الدول العربية ال�ضقيقة، ولتكون امل�ضابقة من�ضة 
جديدة حتمل ر�ضائل وفكر ال�ضباب يف جمال الت�ضامح 
من  و�ضاية  ودون  كاملة  بحرية  الإن�ضانية   والأخ���وة 
اأحد ، معربا عن اأمله باأن تك�ضف امل�ضابقة عن مواهب 
ومهارات ال�ضباب يف الوطن العربي املتعلقة بالبتكار 
والإب��داع يف ن�ضر ر�ضائل التعاي�ض والأم��ل، عن طريق 
م�ضاركة كل اثنني اأو ثالثة اأ�ضخا�ض يف ح�ضاب واحد 
الت�ضامح  ي�����ض��ت��ع��ر���ض��ون م���ن خ��الل��ه م��ف��اه��ي��م وق��ي��م 
والتعاي�ض، موؤكدا اأنه �ضيتم توفري دليل اإر�ضادي لكل 
 ، امل�ضاركة  واأ�ضلوب  ال�ضروط  حول  امل�ضابقة  م�ضرتكي 
ومفاهيم الت�ضامح، ت�ضجيعاً للمواهب ال�ضابة وحتفيزاً 
لقدراتهم الإبداعية يف ابتكار حمتوى هادف لن�ضر قيم 
اأن  وم��وؤك��دا  تويرت  على  الإن�ضانية  والأخ���وة  الت�ضامح 

امل�ضابقة �ضتطرح ملدة اأ�ضبوعني من حلظة اإطالقها. 
اأك����د معاليه،     وع���ن ���ض��روط امل�����ض��ارك��ة يف امل�����ض��اب��ق��ة 
للجميع  الفر�ضة  تتيح  اإجرائية،  �ضروط  جمرد  اأنها 
للتعبري عن اآرائهم بحرية وب�ضكل مبتكر ي�ضمح بن�ضر 
الر�ضالة لأكرب عدد ممكن ومن هذه ال�ضروط اأن يكون 
الأو�ضط  ال�ضرق  يف  مقيم  اجلن�ضية،  ع��رب��ي  امل�����ض��ارك 
امل�ضابقة   ها�ضتاق  ي�ضتخدم  واأن  اأف��ري��ق��ي��ا،  �ضمال  اأو 
 TweetforTolerance #غرد_للت�ضامح، 
 ،  #، #tweet_pour_la tolérance
 ،@uaetolerance ال����وزارة  ح�ضاب  يتابع  واأن 
على  ال�ضغط  امل�����ض��ارك  على  امل�ضابقة  اإىل  ول��ل��دخ��ول 
الإعجاب لتغريدة امل�ضابقة، مو�ضحا اأن معايري اختيار 
رئي�ضية  ع��وام��ل  على  فقط  �ضرتكز  ال��ف��ائ��ز  احل�����ض��اب 
منها قدرتها على التاأثري، وم�ضتوى الإبداع والبتكار 
يف حمتوى الر�ضالة، وكم التفاعل حولها، وما ت�ضمه 

من املرئيات.
امل�ضابقة نبه  العام للم�ضاركة يف  وفيما يتعلق بالإطار 
معاليه اإىل اأهمية اأن  يكون العمل امل�ضارك ذو مالمح 
ال�ضورة،  ويتنوع بني  ابتكارية ومن�ضور على )تويرت( 

التي  املفاهيم  اأح��د  يعزز  واأن  الن�ض،  اأو  الفيديو،  اأو 
تعمل الوزارة على ن�ضرها بني ال�ضباب ومنها التعارف 
واحلوار  وقبولها،  الآخ��ري��ن  نظر  وج��ه��ات  فهم  وه��و 
املجموعة  اأف���راد  ثقة  يظهر  ال��ذي  اجلماعي  والعمل 
والتاأكيد  م�ضرتك،  هدف  اأج��ل  من  البع�ض  ببع�ضهم 
ع��ل��ى ت���ب���ادل اأف������راد امل��ج��ت��م��ع اخل�����ربات ف��ي��م��ا بينهم 
اإ�ضافة  ويت�ضاركون بتحمل امل�ضوؤولية وحل امل�ضكالت. 
اإىل مفهوم الأخوة الإن�ضانية ، وحل النزاعات بالطرق 
اأنف�ضنا  نتقبل  اأن  يعني  ال���ذي  والتعاطف  ال�ضلمية، 
على  ال��رتك��ي��ز  دون  بلطف  معها  ون��ت��ع��ام��ل  وع��ي��وب��ن��ا 
امل�ضاعر والعبارات ال�ضلبية.  وقال معاليه اإن من اأهم 
املو�ضوعات التي ميكنها امل�ضاركة بامل�ضابقة وفق قواعد 
و�ضروط الر�ضائل املعتادة على من�ضة تويرت هي تلك 
والتمييز،  كالعن�ضرية  ال�ضلبية  القيم  ت��واج��ه  ال��ت��ي 
والثاأر والكراهية ، والتنمر  وهو ظاهرة عدوانّية وغري 
وال�ضلوك  العنف  مُمار�ضة  على  تنطوي  بها  مرغوب 
العدواين من قبل فرٍد اأو جمموعة اأفراد نحو غريهم 
ب�ضبب الختالف، والنغالق الفكري وعدم تقبل بع�ض 
وتقييد   ، والنتقام  الآخ��ري��ن،  اآراء  اأو  لأفكار  الأف���راد 
املزروعي  �ضما  م��ع��ايل  ق��ال��ت  وم��ن جانبها  احل��ري��ات. 
"غرد  املبادرات اخلالقة  النوعية من  اإط��الق هذه  اإن 
للت�ضامح " تكت�ضب اأهمية كبرية يف هذا التوقيت الذي 
ال�ضغوط  م��ن  و�ضعوبه،  ب��دول��ه  ال��ع��امل،   فيها  يعاين 
التي ولدت كثريا من الغ�ضب والتع�ضب، لتقدم هذه 
روؤيته  العربي ليطرح   لل�ضباب  رائعة  امل�ضابقة من�ضة 
وليكون  الإن�ضانية،  والأخ��وة  والتعاي�ض  الت�ضامح  عن 
اأر�ض الإم��ارات، وطن الت�ضامح وقبول  انطالقها من 
الكبري  ال��دور  مثمنة  جميعا،  لنا  فخر  مثار  اجلميع، 
لوزارة الت�ضامح بقيادة معايل ال�ضيخ نهيان بن مبارك 
اآل نهيان اأحد اأهم اأبرز قيادات الت�ضامح على م�ضتوى 
على  تويرت  العاملية  املن�ضة  جهود  نثمن  كما  ال��ع��امل، 
تعاونهم املثمر لتطوير املحتوى الإيجابي فيما يتعلق 

بالت�ضامح والأخوة الإن�ضانية.

ودعت معاليها كافة ال�ضباب العربي لكي يكونوا جزءا 
يف  ب��اإب��داع��ات��ه��م  ي�ضهموا  واأن  للت�ضامح"  "غرد  م��ن 
موؤكدة  تويرت،  العاملية  املن�ضة  على  املحتوى  تطوير 
اأن  واإمن��ا ميكنها  كاتبها فقط  التغريدات ل متثل  اأن 
تعك�ض ثقافة جمتمعه ووطنه، واأن الإيجابية والتعاون 
وروح الفريق هي ما يحتاجه ال�ضباب لكي يكونوا قادة 
امل�ضتقبل. من جانبه قال ج��ورج �ضالمة،  ناجحني يف 
يف  احلكومية  وال��ع��الق��ات  ال��ع��ام��ة  ال�ضيا�ضات  رئي�ض 
اأفريقيا:  و���ض��م��ال  الأو����ض���ط  ال�����ض��رق  ملنطقة  ت��وي��رت 
الإمارات  بدولة  الت�ضامح  وزارة  التعاون مع  "ي�ضعدنا 
املنطقة  يف  ال�ضابة  الأ�ضوات  لتمكني  املتحدة  العربية 
والتاأكيد  الت�ضامح  معنى  ير�ضخ  حمتوى  اإن�ضاء  م��ن 
على �ضرورته يف احلفاظ على �ضحة املحادثات العامة، 
املحادثات  خل��دم��ة  اأ���ض��ا���ض��ي  ب�ضكل  ت��وي��رت  ي��ه��دف  اإذ 
التعبري  عند  ب��الأم��ان  ي�ضعرون  النا�ض  وجعل  العامة 
الأف��راد دوما  املن�ضة، ونحن ن�ضجع  اأنف�ضهم على  عن 
على توظيف قدرات تويرت لن�ضر الر�ضائل الإيجابية 
بني  ال��ت��اآخ��ي  روح  وت��ع��زز  الت�ضامح  على  ت�ضجع  ال��ت��ي 
مواجهة   يف  م�ضتمرة  وجهودنا  واملجتمعات،  الأف���راد 
الباعثة للكراهية ب�ضكل  امل�ضيء وال�ضلوكيات  املحتوى 
مت  التي  و�ضيا�ضتنا  التكنولوجيا  طريق  عن  ا�ضتباقي 
لت�ضمل اللغة التي جترد الأ�ضخا�ض  حتديثها موؤخراً 
من اإن�ضانيتهم وغريها"  واأعرب عن اعتزازه بتنظيم 
وزارة الت�ضامح دورة تدريبية افرتا�ضية بالتعاون مع 
من  كبرية  جمموعة  بتدريب  خاللها  قامت  ت��وي��رت، 
املقيمة على  الت�ضامح من خمتلف اجلن�ضيات  فر�ضان 
اأر�ض الإم��ارات. وتطرقت الدورة اإىل �ضيا�ضات تويرت 
ال�ضلوكيات  وم��واج��ه��ة  ال��ت�����ض��ام��ح  ت��ع��زي��ز  يف  ودوره�����ا 
من اخل�ضائ�ض  ع��دداً  تناولت  كما  للكراهية،  الباعثة 
جتربتهم  يف  التحكم  على  الأ���ض��خ��ا���ض  ت�ضاعد  ال��ت��ي 
امل�ضاركني  تدريب  اإىل  بالإ�ضافة  اأمانا،  اأك��رث  وجعلها 
يف  الت�ضامح  لن�ضر  للمن�ضة  الفعال  ال�ضتخدام  على 

املنطقة.

•• اأبوظبي - الفجر

الغذائية من  وال�ضالمة  للزراعة  اأبوظبي  تكثف هيئة 
جهودها لتوعية اأ�ضحاب املزارع باملمار�ضات ال�ضحيحة 
بالتزامن  مع  وذل��ك  التمور،  الرطب وجتفيف  جلني 
اأكتوبر  �ضهر  ي�ضتمر حتى  وال��ذي  بدء مو�ضم احل�ضاد 
الرطب  اإىل  ثالث مراحل هي جني  وينق�ضم  القادم، 
)اخل����راف����ة(، وجت��ف��ي��ف ال��ت��م��ور )اجل�������داد(،  واأخ�����رياً 
التي  التوعية  و�ضائل  وتتنوع  التمور.  تخزين  مرحلة 
ت�ضتخدمها الهيئة لتعريف اأ�ضحاب املزارع  باملمار�ضات 
وعمليات  التمور،  وجتفيف  الرطب  جلني  ال�ضحيحة 
الإر�ضادية  ال����زي����ارات  خ����الل  م���ن  احل�������ض���اد،  ب��ع��د  م���ا 
الزراعي  الإر����ض���اد  مهند�ضو  ينفذها  وال��ت��ي   ل��ل��م��زارع 
ملتزمني بالإجراءات الحرتازية للوقاية من فريو�ض 
الهيئة  تكثف  حني  يف   ،"19 "كوفيد  امل�ضتجد  كورونا 
الإلكرتونية  التوعية  ون�ضرات  الن�ضية  الر�ضائل  من 
ال�ضحيحة  باملمار�ضات  لتوعيتهم  للمزارعني  املوجهة 
من  ال��ف��اق��د  وتقليل  ال��ت��م��ور  وجتفيف  ال��رط��ب  جلني 
النخيل  اأ�ضجار  ر�ض  عمليات  الهيئة  واأوقفت  الإن��ت��اج. 
الإدارة  اأبوظبي �ضمن برنامج  التي تطبقها يف مزارع 
للمحافظة على فرتة  وذلك  النخيل،  لآف��ات  املتكاملة 
الثمار  ال��الزم��ة  قبل احل�ضاد، و�ضمان ج��ودة  الأم��ان 
الهيئة جميع  وتن�ضح  املبيدات.  متبقيات  وخلوها من 
بالإر�ضادات اخلا�ضة بفرتة  التقيد  املزارعني ب�ضرورة 
الأمان والمتناع عن ر�ض اأية مبيدات ملنع تلوث الثمار 

واحلد من متبقيات املبيدات يف  مرحلة الرطب.
الهيئة جمموعة  يتعلق مبرحلة احل�ضاد تقدم  وفيما 
اإنتاجية من  اأف�ضل  من الن�ضائح والإر�ضادات لتحقيق 
جني  و�ضائل  تتعدد   حيث  والتمر،  الرطب  حم�ضول 
ال�ضالمل  اأو   ) احل��اب��ول   ( احل��ب��ال  با�ضتخدام   الثمار 
مراحل  تتعدد  كما  )الأمل��ن��ي��وم(،  املعدنية  اأو  اخل�ضبية 
للثمار  املتعدد  اجل��ن��ي  مرحلة  م��ن  ب���دًءا  الثمار  جني 
عن  ت��زي��د  ل  اأواٍن  داخ���ل  وو�ضعها  الرتطيب  مكتملة 
املحافظة  اأو  مبا�ضر  ب�ضكل  ل�ضتهالكها  طبقات   4-3
عليها بالتجميد يف عبوات بال�ضتيكية اأو كرتونية حتت 
كرطب،  لحقاً  ل�ضتهالكها   18 �ضالب  ح��رارة  درج��ة 
تن�ضج  اأن  بعد  تتم  وال��ت��ي  ال��ه��ام��د  التمر  مرحلة  ث��م 
ال��ع��ذق حتى يت�ضاقط  ال��ث��م��ار  م��ن خ��الل ه��ز  غالبية 
منه الرطب والتمر الهامد داخل الكي�ض البال�ضتيكي 
امل�ضبك، بحيث ل يبقى على  العذق �ضوى الب�ضر وبعد 
ذلك يتم فرز التمر الهامد من الرطب  والتعامل معه 
حتت  بتخزينه  اأو  التمر  اإىل  لتحويله  بالتجفيف  اإم��ا 
كرطب  لح��ق��اً  ل�ضتهالكها   18 �ضالب  ح���رارة  درج���ة 
هامد ، واأخرياً تاأتي مرحلة اجلني بعد اكتمال الن�ضج 
والتي تتم من خالل ترك الكي�ض البال�ضتيكي امل�ضبك 
حول العذق حتى نهاية اكتمال الن�ضج وت�ضتخدم هذه 

العملية يف معظم الأ�ضناف التجارية.
يف  املهمة  العمليات  م��ن  ال��ت��م��ور  جني  عملية  وتعترب 
�ضريطة  امل��زرع��ة،  لتمور  الت�ضويقية  القيمة  حت��دي��د 
ال�ضم�ض  لأ�ضعة  التعر�ض  م��ن  الثمار  على  املحافظة 

باحلبل  ال��ع��ذوق  ورب���ط   ، ل��ف��رتة طويلة  تركها  وع���دم 
واإنزالها اىل الأر�ض، واملحافظة على الثمار من التلوث 

بالأتربة والأو�ضاخ، واأخرياً ف���رز الث�م��ار بعناية.
الغذائية  وال�ضالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة  وتن�ضح 
اأثناء اجلني والفرز، حيث  بتجنب عوامل تلف الثمار 
مع  التعامل  مت  اإذا  امليكانيكية  الأ���ض��رار  ت��اليف  ميكن 
الثمار برفق، وتتفاوت اأ�ضناف التمور يف قوة و�ضالبة  
الت�ضاق  ق��وة  بجانب  الرتطيب  مرحلة  اأث��ن��اء  ثمارها 
�ضبيل  على  )خ��ال���ض(  فال�ضنف  بال�ضماريخ،  الثمار 
بال�ضماريخ، لذا فقد  الت�ضاق ثماره  املثال يتميز بقوة 
يوؤدي جذب الثمار بقوة اإىل تلف الثمرة اأو ت�ضرر �ضكلها 
الطبيعي، ل �ضيما يف املراحل املتقدمة من الرتطيب، يف 
حني يتميز �ضنفي الربحي بكون حلم ثمارهما رهيفاً، 
معها  التعامل  يتم  مل  اإذا  الثمرة  �ضكل  يت�ضوه  قد  لذا 
ال��ع��ذوق بعد قطعها  اإل��ق��اء  ع��دم  ب��رف��ق، كذلك ينبغي 
مبا�ضرة على الأر���ض، وجتنب خلط الثمار املت�ضاقطة 
الثمار  اإ�ضابة  لإمكانية  ح�ضادها  مت  التي  الثمار   مع 
املت�ضاقطة بالآفات، مع �ضرورة و�ضع ح�ضري) فر�ضة( 
حول حو�ض  النخلة ملنع تلوث الثمار بالأتربة. وتن�ضح 
اأعرا�ض  عليها  تظهر  التي  الثمار  خلط  بعدم  الهيئة 
الإ�ضابة باحل�ضرات اأو التعفن اأو التحم�ض مع الثمار 
ال�ضليمة.  كما ت�ضدد على اأهمية العناية  بالتمور اأثناء 
عملية التعبئة والنقل، وتن�ضح بعدم و�ضع الثمار فوق 
املبا�ضرة،  ال�ضم�ض  اأو تعري�ضها لأ�ضعة  البع�ض  بع�ضها 
مع مراعاة املمار�ضات ال�ضحيحة للتخزين بعد تنظيف 

وتعقيم املخازن قبل اإدخال التمور اإليها.
ومن جانبه اأكد �ضعادة مبارك علي الق�ضيلي املن�ضوري 
هيئة  يف  ال��زراع��ي��ة  ال�����ض��وؤون  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر 
تويل  الهيئة  اأن  الغذائية  وال�ضالمة  للزراعة  اأبوظبي 
لدى  اأهمية  من  لها  ملا  النخيل  باأ�ضجار  كبرية  عناية 
بو�ضفها  التمور  اإنتاج  اأهمية  اإىل  بالإ�ضافة  املزارعني 

اإحدى املنتجات الزراعية ال�ضرتاتيجية.  
ت��رت��ب��ط مب��وا���ض��ف��ات خا�ضة  ال��ت��م��ور  اإن ج����ودة  وق����ال 
اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  ال��ث��م��ار  ول���ون  وال����وزن و�ضكل  باحلجم 
الف�ضيولوجية  العيوب  اأو  كالتق�ضر  الظاهرية  العيوب 
ذات  تكون  اأن  ينبغي  اجل��ي��دة  فالثمار  ل��ذا  واملر�ضية، 
من  وخالية  الن�ضج  مكتملة   ، متنا�ضقني  ول��ون  حجم 
تعمل على  الهيئة  اأن  اإىل  اأي��ة عيوب ظاهرية، م�ضرياً 
توؤدي  التي  املمار�ضات  باأف�ضل  امل��زارع   اأ�ضحاب  تزويد 
لإنتاج اأف�ضل اأنواع التمور، حيث ت�ضجع املزارعني على 
باأ�ضجار  تطبيق نظم الإدارة املتكاملة للنخيل للعناية 
النخيل يف جميع مراحل النمو من بداية املو�ضم وحتى 

مرحلة جني الرطب وجتفيف التمور وحفظها.
وحث املن�ضوري املزارعني على �ضرورة اتباع املمار�ضات 
ال�ضحيحة لعمليات ما قبل  احل�ضاد وما بعد احل�ضاد 
والهدر  ال��ف��اق��د  وتقليل  ال��ث��م��ار  ج���ودة  على  للحفاظ 
املمار�ضات  اتباع  اأن  م��وؤك��داً  اخل��ط��اأ،  املمار�ضات  نتيجة 
الأ�ضواق  ويتيحه يف  املنتج  ال�ضحيحة يطيل من عمر 
اإنتاج الغذاء  لأطول فرتة ممكنة مما ي�ضاهم يف زيادة 

ودعم منظومة الأمن الغذائي.

م�شبار الأمل و اآمال الب�شرية اإىل الكوكب الأحمر
�شمن �شل�شلة احلوارات الأدبية عرب احلدود جل�شة رقمية 

مبا�شرة مع زكي ن�شيبة وعامل الف�شاء الدكتور فاروق الباز 
•• اأبوظبي-الفجر

تتناول اجلل�ضة القادمة من �ضل�ضلة "احلوارات الأدبية عرب احلدود" مهمة 
11 يوليو  ال�ضبت  املريخ،حيث تقام اجلل�ضة يوم  اإىل كوكب  الأم��ل  م�ضبار 
وي�ضارك يف هذه اجلل�ضة  الإم���ارات.  بتوقيت   19:30 ال�ضاعة  احل��اىل يف 
ال��ب��از، ع��امل الف�ضاء  ال��دول��ة زك��ي ن�ضيبة، وال��دك��ت��ور ف���اروق  معايل وزي��ر 
�ضامل  اليابان،  من  مبا�ضرة  اإليهم  و�ضين�ضم  نا�ضا.  بوكالة  واجليولوجيا 

املري، اأحد اخلرباء البارزين يف مركز حممد بن را�ضد للف�ضاء.
�ضوف يحاول املتحدثون تقييم اأهمية ا�ضتك�ضاف الف�ضاء للب�ضرية وكذلك 
و�ضوف  الف�ضاء،  ل�ضتك�ضاف  رحلتنا  م��ن  ن�ضتقيها  التي  ال��درو���ض  اأهمية 
يتطرقون للتقدم املن�ضود مل�ضروع م�ضبار الأمل والذي �ضيوؤدي اإىل تغريات 
حيوية يف حياتنا وي�ضع دولة الإمارات 

يف طليعة الكت�ضافات العلمية.
ال����دك����ت����ور ف��������اروق ال����ب����از ه����و عامل 
اأمريكي.  ف�ضاء وجيولوجي م�ضري 
للم�ضاعدة  ن��ا���ض��ا  وك���ال���ة  م���ع  ع��م��ل 
للقمر  ال���ع���ل���م���ي  ال����ض���ت���ك�������ض���اف  يف 
لعب  قد  اأب��ول��و.  برنامج  ولتخطيط 
اأبولو  مهمة  هبوط  يف  رئي�ضياً  دوراً 
اإىل  اإ�ضافة  القمر،  �ضطح  على   11

مهام اأبولو اخلم�ض الأخرية.
الذي  امل��ري  �ضامل  اجلل�ضة  و�ضيدير 
العام  امل��دي��ر  م�ضاعد  من�ضب  ي�ضغل 
لل�ضوؤون العلمية والتقنية لدى مركز 
يدير  كما  للف�ضاء،  را���ض��د  ب��ن  حممد 
برنامج الإمارات لرواد الف�ضاء، وي�ضرف على التو�ضع يف املجالت العلمية 

والتقنية اجلديدة اإىل جانب �ضمان ا�ضتمرار التطور يف قطاع الف�ضاء.
ذك��ر معايل  الأم���ل ودوره���ا احل��ي��وي،  اإط���ار تعليقه على مهمة م�ضبار  ويف 
كما  الف�ضاء،  ا�ضتك�ضاف  جم��ال  يف  كبرية  قفزة  ُتعد  املهمة  اأن  ن�ضيبة  زك��ي 
اأ�ضاف: "اإن كل جمالت التقدم الب�ضري ا�ضتفادت تقريباً من اإر�ضال الرواد 
والهواتف  املجالت جمال الربجميات واحلو�ضبة  الف�ضاء، ومن هذه  اإىل 
املحوري  املقطعي  الت�ضوير  وتكنولوجيا  ب��ك��ام��ريات،  امل����زودة  امل��ح��م��ول��ة 
املحو�ضب، والكثري من البحوث ال�ضحية، وحتى يف تطوير �ضناعة الأحذية 
املخرتعون  كان  ق��رون،  ثمانية  قبل  املتطورة(.  نايك  )كاأحذية  الريا�ضية 
واملفكرون العرب يتقدمون كافة الأمم ويرتبعون على عر�ض الخرتاعات 
والكت�ضافات العلمية. وت�ضع هذه املهمة دولة الإمارات العربية املتحدة يف 
موقع الدول القيادية الرائدة يف جمال ال�ضتك�ضافات الف�ضائية، وبال �ضك 
�ضت�ضكل هذه املهمة م�ضدر اإلهام رائع ل�ضباب و�ضابات الإمارات وتعزز مكانة 
ت�ضكل  الإماراتية  املهمة  اإن  بل  ولي�ض ذلك فح�ضب،  امل�ضتقبل،  اأدواره��م يف 
حافزاً كبرياً للعلماء العرب ال�ضباب وت�ضجعهم على التخ�ض�ض يف هند�ضة 
لرئي�ض  ال�ضت�ضاري  املجل�ض  ع�ضو  ه��و  ال��ب��از،  ف���اروق  الدكتور  الف�ضاء." 
اأركان  واأحد  البارز،  الف�ضاء واجليولوجيا  العربية عامل  جمهورية  م�ضر 
لختيار  القمر،  جيولوجيا  درا�ضة  م�ضوؤولية  توىل  وقد  "اأبولو"،  برنامج 
الف�ضاء  رواد  تدريب  عن  م�ضوؤوًل  ك��ان  كما  اأب��ول��و،  ملهمة  الهبوط  مواقع 
على ر�ضد القمر، والت�ضوير الفوتوغرايف. بعد انتهاء مهمة اأبولو، ان�ضم 
اإىل موؤ�ض�ضة �ضميث�ضونيان واقرتح فكرة عر�ض بع�ض العينات من �ضخور 
معاينتها  اإمكانية  واإت��اح��ة  والف�ضاء  للطريان  الوطني  املتحف  يف  القمر 
ومل�ضها للزوار، وقد ا�ضتوحى ذلك من رحلة احلج التي قام بها يف طفولته 
الأر����ض من  اإىل  ن��زل  ب��اأن��ه  امل�ضلمون  يعتقد  )ال���ذي  الأ���ض��ود  ومل�ض احلجر 
ال�ضهرية يف  اأ�ض�ض مركز ال�ضت�ضعار عن بعد يف جامعة بو�ضطن  ال�ضماء(. 
الوليات املتحدة الأمريكية واأداره لأكرث من 30 عاما.  ُتعد هذه اجلل�ضة 
والتي  الأح��دث من بني جل�ضات "�ضل�ضلة احل��وارات الأدبية عرب احلدود" 
توفر من�ضة رقمية ل�ضت�ضافة الكّتاب واملفكرين الإماراتيني يف مناق�ضات 
العامل،  اأنحاء  جميع  من  امل�ضتوى  رفيعو  خ��رباء  فيها  ي�ضاركهم  مبا�ضرة، 

ويتداولون جمموعة متنوعة من املو�ضوعات احليوية الهامة.

تعزيزًا للتالحم الأ�شري يف املجتمع
زايد للثقافة الإ�شالمية تختتم حملة �شكرًا اأ�شرتي

•• العني- الفجر

اختتمت دار زايد للثقافة الإ�ضالمية حملة " �ضكرا اأ�ضرتي" والتي نظمتها 
اأ�ضبوعني، حمققة عدد  30 يونيو ملدة  17يونيو حتى  خالل الفرتة من 
م�ضاهدات فاق )45( مليون م�ضاهدة حول العامل على ح�ضابات التوا�ضل 

الجتماعي من خالل و�ضم احلملة )#اأ�ضرتي_ت�ضتحق_ال�ضكر(.
الدار  ح�ضابات  على  متابعا   )130،668( ا�ضتقطاب  يف  احلملة  وجنحت 
يف مواقع التوا�ضل الجتماعي، حيث بلغ عدد املتابعني على ح�ضاب تويرت 
)82461( وعلى ح�ضاب الدار يف الن�ضتغرام )14118(، كما �ضارك يف 
الهدف  حتقيق  على  يوؤكد  مما   ،  )33901( الفي�ضبوك  يف  ال��دار  ح�ضاب 
اأف��راد املجتمع بتقدمي ر�ضائل  ، ورغبة  �ضاأنه مت اطالق احلملة  الذي من 
الدفاع  خط  و  املعلمني  و  الوالدين  من  اأ�ضرهم  لأف��راد  العرفان  و  ال�ضكر 
الول ملا قدموه من دعم خالل فرتة انت�ضار جائحة كورونا )كوفيد19-(، 
ل��الأزم��ات واحلد  الت�ضدي  وامل��ه��م يف  الكبري  الأ���ض��رة  دور  اإىل   ب��الإ���ض��اف��ة 
كبريا  اإق��ب��ال  احلملة  �ضهدت  وق��د  امل�ضتجد.  ك��ورون��ا  ف��ريو���ض  انت�ضار  م��ن 
الأبناء  من  وال�ضكر  باملحبة  تعبق  كلمات  لت�ضجيل  وجتاوبا  امل�ضاركني  من 
مواطنني  كافة  املجتمع  �ضرائح  ومن  لزوجاتهم،  الأزواج  ومن  لوالديهم، 
ال�ضن  وك��ب��ار  واملعلمني  الدبلوما�ضيني  احلملة  يف  ���ض��ارك  فقد  ومقيمني 

والأطفال واأ�ضحاب الهمم والفنانني والإعالميني.
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تركيبة  يف  تدخل  اأّنها  عجب  فال  الب�شرة  على  الفوائد  من  العديد  حتمل  عّدة  طبيعّية  مكّونات 
بع�ض امل�شتح�شرات اجلمالّية. من بني هذه املكّونات، تلعب ق�شور الربتقال دورًا مهّمًا 
يف املحافظة على جمال ب�شرتِك، خ�شو�شًا اأنها تعمل على تخلي�شِك من التجاعيد 
تطبيق  عليِك  الربتقال،  ق�شور  من  لالإ�شتفادة  طبعًا  وجهِك.  تبيي�ض  يف  وت�شاعد 
حتى  �شحيح  ب�شكل  الإ�شافية  املكّونات  تختاري  اأن  �شرط  عليها،  حتتوي  ما�شكات 
حت�شلي على النتيجة املرجّوة. يف هذا املقال، �شنك�شف لِك عن 3 خلطات من ق�شور 
الربتقال، الأوىل ت�شاهم يف تخلي�شِك من جتاعيد اجلبهة، الثانية لتق�شري الب�شرة والثالثة 

لتح�شلي على وجه ن�شر خال من الت�شبغات.
فوائد ق�شور الربتقال للب�شرة

الب�ضرة  تفتيح  على  الربتقال  ق�ضور  ت�ضاعد  الب�ضرة:  تفتيح   -
احتوائه  بف�ضل  طبيعّي،  ب�ضكٍل  الداكنة  البقع  من  والتخّل�ض 

على حام�ض ال�ضرتيك.
على  الربتقال  ق�ضور  حتتوي  ال�ضباب:  ح��ب  م��ن  التخّل�ض   -

الفيتامني �ضي الذي يحارب حبوب الوجه ويخّل�ضِك منها.
الربتقال  ق�ضور  الدهنية:  الب�ضرة  معاجلة   -

 Nobiletin ال  مب���������اّدة  غ���ن���ّي���ة 
الب�ضرة  م��ع��اجل��ة  ت�����ض��اه��م يف  ال��ت��ي 

ال��ده��ن��ّي��ة. ك��ذل��ك، اإّن���ه���ا حتتوي 
ع���ل���ى ال��ف��ي��ت��ام��ني ����ض���ي وم�����واد 
م�����ض��ادة ل��الأك�����ض��دة ال��ت��ي متنع 
جفاف ب�ضرتِك اإ�ضافة اإىل اأّنها 

تعالج الب�ضرة الدهنّية.
حتتوي  التجاعيد:  حماربة   -
ق�����ض��ور ال���ربت���ق���ال ع��ل��ى م���واد 

حتارب  ال��ت��ي  لالأك�ضدة  م�����ض��ادة 
اجلذور احلّرة التي تتلف اخلاليا 

اجللدّية وبالتايل تتكّون التجاعيد والعالمات الرفيعة.

جتاعيد  م��ن  للتخّل�ض  ال��ربت��ق��ال  ق�شر  خلطة   1-
اجلبهة

املكّونات:
ق�ضور  امل���ربو����ض: حت��ت��وي  ال��ربت��ق��ال  ق�����ض��ر  م��ن  - ملعقة 
الربتقال على مواد م�ضادة لالأك�ضدة التي ت�ضاعد يف 

تخلي�ضِك من عالمات ال�ضيخوخة.
ال����زب����ادي :ي���ح���ت���وي هذا  م��ن  6 م���الع���ق   -
ُيعرف  وما  الالكتيك  حم�ض  على  املكّون 
اأي�ضاً بحم�ض اللبنيك الذي ي�ضاهم على 

ترطيب الب�ضرة.
الأ���ض��م��ر: يعمل  ال�ضكر  م��ن  3-  م��الع��ق 
يق�ّضر  كمكّون  الأ�ضمر  ال�ضكر 
الب�ضرة لذا ي�ضاعدها يف 
اخلاليا  من  التخّل�ض 
الأو�ضاخ  وك����ّل  امل��ّي��ت��ة 
اأّن�������ه  اإىل  اإ������ض�����اف�����ًة 
تبيي�ض  يف  ي�����ض��اه��م 
الوجه والتخّل�ض من 

البقع الداكنة.
جل  م�����ن  م���ل���ع���ق���ت���ان   -
الألوفريا: هالم وجل 
اأي  ال�ضبار  نبتة 
غني  الألوفريا 
�ضي  بفيتامني 
هو  ك����م����ا  وه، 
غ�����ن�����ي مب��������ادة 

البيتا كاروتني، اإ�ضافة اإىل كون %99 من هذا الهالم يحتوي 
وتغّذيها،  الدهنية  الب�ضرة  ترّطب  امل��اء. هذه اخل�ضائ�ض  على 

كما متنع تكّون التجاعيد.

طريقة التح�ضري:
 20 ملّدة  املكّونات جيداً وطبقي اخلليط على اجلبني  امزجي 

دقيقة. اغ�ضلي بعدها باملياه الباردة ورّطبي الب�ضرة.

الب�شرة لتق�شري  الربتقال  ق�شور  خلطة   2-
املكّونات

- ربع ملعقة من ق�ضور الربتقال املب�ضورة
- ن�ضف فنجان من ال�ضكر الأبي�ض اأو البني

- ربع فنجان من زيت الزيتون
- 2 ملعقة من م�ضحوق الزجنبيل

طريقة التح�ضري:
-  اإخلطي املكونات جيداً وا�ضتخدميه يف تدليك ب�ضرة الوجه 
�ضطفي  ثم  دق��ائ��ق.   5 مل��دة  دائ��ري��ة  املبللة يف حركات  واجل�ضم 

من  اأ�ضبوع  مل��دة  الثالجة  يف  حفظها  ميكنِك  الفاتر.  باملاء 
وقت التح�ضري.

كالثلج بي�شاء  لب�شرة  الربتقال  خلطة   3-
املكّونات:

تفتيح  على  الربتقال  ق�ضور  ت�ضاعد  الربتقال:  ق�ضر   -
طبيعّي،  ب�ضكٍل  ال��داك��ن��ة  البقع  م��ن  والتخّل�ض  الب�ضرة 

بف�ضل احتوائه على حام�ض ال�ضرتيك.
- ملعقتان كبريتان من اللنب: حم�ض اللبنيك املوجود يف 

امل�ضوؤول  التريوزيناز  ي�ضّمى  اإن��زمي  اإنتاج  مينع  الزبادي  لنب 
عن اإنتاج امليالنني. هذه املادة توؤّدي اإىل ظهور البقع الداكنة. 

الب�ضرة  تبيي�ض  يف  ي�ضاهم  امليالنني  اإنتاج  منع 
وجعلها اأكرث اإ�ضراقاً.

- ملعقتان من ع�ضري الربتقال

طريقة التح�ضري
املكّونات  امزجي هذه  ب�ضاطة  بكل 

معاً، طّبقي اخلليط على الأماكن 
الداكنة واتركيه ملدة 30 دقيقة. 
 3 القناع  باإمكانِك تطبيق هذا 

مرات يف الأ�ضبوع.

لب�شرة �شابة 
ون�شرة..  
خلطات من 

ق�شور الربتقال 

اأ�شباب تطاير ال�شعر:
وهي�ضان  ل��ت��ط��اي��ر  الأول  ال�����ض��ب��ب  ُي��ع��د 
ال�����ض��ع��ر وراث���ًي���ا ح�����ض��ب م��وق��ع ويب 
اأخرى  اأ�ضباب  هناك  ولكن  ط��ب، 

له هي:
- �ضوء التغذية الذي يوؤثر على 
جفافه  وي�ضبب  ال�ضعر  �ضحة 

مما يجعله متطايًرا.
ج�����ف�����اف ال�������ض���ع���ر - 

اإىل  ي������وؤدي 
تطايره 

باملاء  غ�ضله  مثل  ع��وام��ل  ع��دة  ب�ضبب  ينتج  وال���ذي 
بال�ضامبو مرات عديدة يف  غ�ضله  تكرار  اأو  ال�ضاخن 

الأ�ضبوع.
تتلف  لأن��ه��ا  ال�����ض��ارة،  ال�ضم�ض  لأ���ض��ع��ة  ال��ت��ع��ر���ض   -

ال�ضعر وت�ضبب جفافه وجتعله ه�َضا.
ال�ضيف، خا�ضًة يف  ف�ضل  ال�ضعر يف  تطاير  ي��زداد   -
حالت ما بعد ال�ضباحة، اإذ يكون ال�ضعر مبلاًل وقد 

تعر�ض لالأمالح ال�ضارة.
ال�ضعر احلرارية بكرثة،  اأدوات ت�ضفيف  ا�ضتخدام   -

والتي ت�ضبب جفاف ال�ضعر.

عالج تطاير ال�شعر بالزيوت الطبيعية:
ميكنِك مزج ملعقة �ضغرية زيت الزيتون مع ن�ضف 
على  اخلليط  وت�ضخني  ال�ضم�ضم،  زي��ت  م��ن  ملعقة 
ي��ربد وطبقيه على  اتركيه حتى  ث��م  ه��ادئ��ة  ن��ار 
احلر�ض  عليِك  وي��ج��ب  ذل���ك،  بعد  ال�ضعر 
على ت�ضبع اجلذور به، اتركي اخلليط 
�ضاعات،   3 م����دة  ����ض���ع���رِك  ع��ل��ى 
وك��رري ه��ذه الطريقة مرتني 

اأ�ضبوعًيا.

ع�����الج ت���ط���اي���ر ال�����ش��ع��ر 
باخللطات الطبيعية:

العديد  مو�ضوع  موقع  لنا  يقدم 
التي  الطبيعية  الو�ضفات  من خيارات 

من  والتقليل  ال�ضعر  لتهدئة  ا�ضتخدامها  ميكنِك 
تطايره وهي�ضانه:

- ما�ضك زيت اخلروع مع �ضفار البي�ض لعالج تطاير 
ال�ضعر: امزجي �ضفار بي�ضة مع كمية قليلة من زيت 
اخلروع وطبقي املزيج على �ضعرك، بعد ذلك اأخلطي 
ماء فاتراً مع القليل من ع�ضري الليمون وا�ضطفي 

�ضعرِك به، ثم اغ�ضليه باملاء البارد.
- الزبادي مع البي�ض لعالج تطاير ال�ضعر: امزجي 
ال����زب����ادي م���ع البي�ض،  ث����الث م��الع��ق ك��ب��رية م���ن 
اجل���ذور حتى  م��ن  �ضعرك  على  امل��ك��ون��ات  �ضعي  ث��م 

الأطراف، واتركيها ملدة 5-10 دقائق.
- زي���ت ال��زي��ت��ون م��ع الأف���وك���ادو وع�����ض��ري الليمون 
لعالج تطاير ال�ضعر: اأخلطي املكونات مًعا باخلالط 
وقومي  �ضعرك  على  امل��زي��ج  طبقي  ث��م  الكهربائي، 
�ضاعات   5 ملدة  واتركيه  بال�ضتيكي  بغطاء  بتغطيته 

على الأقل.

ن�شائح لعالج تطاير ال�شعر:
- ترطيب ال�ضعر بانتظام لتعوي�ض الزيوت الطبيعية 
املفقودة منه، وذلك بعمل حمامات زيت اأو ا�ضتخدام 
�ضامبو  ا���ض��ت��خ��دام  يجب  كما  طبيعي،  زي��ت  ���ض��ريوم 

مرطب ولطيف على ال�ضعر.
- ق�ض اأطراف ال�ضعر للتخل�ض من الأجزاء التالفة 

واملتق�ضفة فيه.
ال�ضعر  ل�ضحة  امل��ف��ي��د  ال���ب���ارد  ب��امل��اء  ال���ض��ت��ح��م��ام   -

واجل�ضم عامًة، ومينح ال�ضعر النعومة واللمعان.
تكون  ك��ي  ال��ق��ط��ن  م��ن  مبن�ضفة  ال�ضعر  جتفيف   -

لطيفة وناعمة عليه ول ت�ضبب جفافه اأو تك�ضره.
- يف حال كنِت تعانني من تطاير ال�ضعر عزيزتي فكما 

ذكرنا لِك هناك عدة طرق ميكنِك اتباعها للتخل�ض 
ال�ضروري  امل�ضكلة واحلد منها، ولكن من  من هذه 
ا اأن تعريف اأ�ضباب تطاير ال�ضعر لديِك فمعرفة  اأي�ضً

ال�ضبب �ضت�ضاعد اأكرث يف التخل�ض من امل�ضكلة.

يجعله مبظهر غري لئق وفو�شوي

تخل�شي من م�شكلة تطاير ال�شعر بطرق طبيعية
وت�شيب  وفو�شوي،  لئق  غري  مبظهر  يبدو  جتعله  التي  ال�شعر  تطاير  اأ�شباب  تتعدد 

ال�شعر  النوع من  اإذ مييل هذا  ال�شعر اجلاف واملتق�شف،  ال�شعر غالبا  حالة تطاير 
اإىل امت�شا�ض الرطوبة من الهواء املحيط به.
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�ملال و�لأعمال
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دبي ل�شناعات الطريان ت�شدر  بيانات حديثة 
حول اأعمالها يف الن�شف الأول 2020

•• دبي-الفجر: 

التالية  ال��ب��ي��ان��ات  ام�����ض  املحدودة”  ال��ط��ريان  ل�ضناعات  “دبي  اأ����ض���درت 
دفع  بتاأجيل  املتعلقة  العمالء  وطلبات  وال�ضيولة  التجاري  الن�ضاط  حول 
الطريان  ل�ضناعات  دب��ي  اأ�ضطول  �ضهد  ال��ت��ج��اري:  الن�ضاط  امل�ضتحقات: 
ا�ضتقراراً ملحوظاً، اإذ جتاوز عدد الطائرات التي متلكها ال�ضركة وتديرها 
وتكّلف باإدارتها 400 طائرة. وخالل الن�ضف الأول من عام 2020، باعت 
ال�ضركة اأو نقلت ملكية 17طائرة، وا�ضتحوذت على 5 طائرات، كما نقلت 
اأو مددت عقود التاأجري اخلا�ضة ب� 23 طائرة، وتفاو�ضت على متديد 41 
عقد تاأجري. ومنذ بداية ظهور الوباء، نقلت ال�ضركة 11 طائرة بوا�ضطة 
18 رحلة �ضحن من واإىل 9 بلدان. وقد ظّل معدل النتفاع بعقود التاأجري 
يف حمفظة ال�ضركة مرتفعاً، مبقدار فاق %99، كما ارتفع عدد الطائرات 

التي تديرها اإىل 73 طائرة.   
 2020 عام  من  الأول  الن�ضف  الطريان  ل�ضناعات  دبي  اأنهت  ال�ضيولة:   
مقيدة  غ��ري  �ضيولة  �ضملت  دولر،  مليار   2.8 اإجماليها  متاحة  ب�ضيولة 
تناهز 600 مليون دولر وخطوط ائتمان طويلة الأجل قدرها 2.2 مليار 
�ضراء ما  باإعادة  العام  الأول من  الن�ضف  ال�ضركة خالل  دولر. كما قامت 
ال�  ال�ضهور  وعلى مدى  اخلا�ضة.  �ضنداتها  دولر من  مليون   187 قيمته 
قيمتها  ل�ضندات  فقط  واح��د  ا�ضتحقاق  ال�ضركة  لدى  �ضيكون  املقبلة،   12

430 مليون دولر يف �ضهر اأغ�ضط�ض 2020.
العمالء: ل تزال �ضركة دبي ل�ضناعات الطريان تتلقى طلبات تاأجيل دفع 
قيمة الإيجار. وحتى اللحظة، وافقت ال�ضركة على 29 طلباً لتاأجيل دفع 
قيمة الإيجار، ت�ضّكل يف جمموعها نحو %12 من الإيراد ال�ضنوي املعلن. 
28 طلباً اإ�ضافياً مماثاًل ت�ضّكل يف جمموعها نحو 6%  كما تدر�ض حالياً 
اإ�ضافية  م�ضاعدات  تقدمي  ال�ضركة  وتتوقع  املعلن.  ال�ضنوي  الإي���راد  من 
ا�ضتمرار  مع  املدفوعة  غري  امل�ضتحقة  املبالغ  ارتفاع  تتوقع  كما  لعمالئها، 

العمالء يف حت�ضني ما لديهم من مناذج ت�ضغيل. 
الطريان:  ل�ضناعات  دبي  ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�ض  ترابور،  فريوز  وقال 
“لقد كان الن�ضف الأول من عام 2020 اأ�ضعب فرتة ن�ضف �ضنوية على 
ا�ضتمرار  ومع  العامل.  م�ضتوى  على  الطريان  ل�ضناعة  بالن�ضبة  الإط��الق 
هذه الفرتة من عدم اليقني، تركز دبي ل�ضناعات الطريان على الهتمام 
بالأ�ضا�ضيات. خالل ال�ضهور ال�ضتة املا�ضية، قمنا بنقل طائرات اإىل عمالء 
جدد من �ضركات الطريان، وا�ضتعدنا طائرات من �ضركات طريان ل حتتاج 
اإليها وو�ضعناها يف حوزة عمالء اآخرين، كما قمنا بتنمية حمفظة اأ�ضولنا 
القطاع،  م�ضتوى  على  املتميز  امل��ايل  موقفنا  “بف�ضل  واأ���ض��اف:  امل����دارة«. 
ندعم  واأن  امل�ضتحقات،  دف��ع  بتاأجيل  للعمالء  العون  يد  مند  اأن  ا�ضتطعنا 
الوقت  يف  قوية  �ضيولة  على  نحافظ  واأن  ال�ضندات  ���ض��راء  اإع���ادة  برنامج 
ذاته. ولي�ض لدينا اأي طلبيات متوقعة ل�ضانعي املعدات الأ�ضلية ل نتوقع 
فريق  “ي�ضتمر  ق��ائ��اًل:  وتابع  القريب«.  امل��دى  على  احل��ال  ه��ذا  يتغري  اأن 
املخت�ضني لدينا بتوظيف ا�ضتثماراتنا التقنية يف تزويد عمالئنا مبا توفره 

من�ضتنا من اإمكانات بان�ضيابية تامة كل يوم«. 

"الطريان املدين« تدر�ض عودة طائرة 
بوينج  B737 Max اإىل اأجواء الإمارات

•• اأبوظبي-وام:

قال �ضعادة �ضيف حممد ال�ضويدي مدير عام الهيئة العامة للطريان املدين 
 B737 Max بوينج  طائرة  ع��ودة  درا���ض��ة  على  حاليا  تعكف  الهيئة  اإن 
اإىل اأج��واء الإم��ارات جم��دداً وذلك من خالل العمل ب�ضكل وثيق مع اإدارة 
لإعادة  الإمارتية  الوطنية  والناقالت  بوينج  و�ضركة  الفيدرالية  الطريان 

الطائرة اإىل اأجواء الدولة.
واأ����ض���اف ال�����ض��وي��دي اأن ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ط��ريان امل����دين جت���ري حاليا 
كل  بوينج حول  و�ضركة  الفيدرالية  الطريان  اإدارة  مناق�ضات م�ضتمرة مع 
ما يخ�ض ترخي�ض الطائرة كاختبار الطريان والت�ضميم والتدريب لطاقم 

الطائرة.
الأخرى  الرئي�ضية  املدين  الهيئة تن�ضق مع هيئات الطريان  اأن  اإىل  واأ�ضار 
يف دول العامل لتبادل املعلومات وال�ضتفادة من جتاربهم فيما يخ�ض عودة 

طائرة بوينج B737 Max اإىل اأجواء الدولة جمددا.
اإن موافقة دولة الإمارات  العامة للطريان املدين  الهيئة  وقال مدير عام 
اأن�ضطة  ع��ل��ى  تعتمد  اأخ����رى  م���رة  ل���الأج���واء   B737Max اإع�����ادة  ع��ل��ى 
الت�ضديق اجلارية يف الوقت احلايل بني هيئة الطريان الفيدرالية و�ضركة 
بوينج ..موؤكدا التزام الهيئة العامة للطريان املدين ب�ضمان اأعلى معايري 
ال�ضالمة يف �ضماء الإمارات يف ظل موا�ضلة اأعمالها من اأجل عودة طائرة 

بعد حتقيق كافة معايري ال�ضالمة الالزمة.  B737Max

جمل�ض الأعمال الإماراتي الكندي يناق�ض م�شتقبل 
الأ�شواق العاملية والنفط وفر�ض ما بعد كورونا

•• اأبوظبي-وام:

عقد جمل�ض الأعمال الإماراتي الكندي عرب تقنية الت�ضال املرئي حلقة 
نقا�ضية حول م�ضتقبل الأ�ضواق العاملية والنفط وفر�ض ما بعد كورونا.

وتطرقت احللقة النقا�ضية اإىل التوقعات امل�ضتقبلية لأ�ضعار ال�ضلع الأ�ضا�ضية 
والفر�ض النا�ضئة يف ظل واقع الع�ضر اجلديد الذي ت�ضببت فيه اجلائحة 
العاملية والتداعيات غري امل�ضبوقة يف العر�ض والطلب على النفط والأ�ضواق 
العاملية ما دفع احلكومات وال�ضركات لال�ضتجابة ب�ضكل طارئ للتعامل مع 

هذا التحول املفاجئ وغري املتوقع. 
�ضارك يف اجلل�ضة الفرتا�ضية معايل �ضهيل بن حممد فرج فار�ض املزروعي 
العام  الأم��ني  باركيندو  �ضنو�ضي  حممد  و�ضعادة  وال�ضناعة  الطاقة  وزي��ر 
وزراء  رئ��ي�����ض  كيني  وج��ي�����ض��ون  “اأوبك”  للنفط  امل�����ض��درة  ال����دول  ملنظمة 
مقاطعة األربتا الكندية وم�ضبح الكعبي الرئي�ض التنفيذي لقطاع البرتول 
ملجل�ض  امل�ضارك  والرئي�ض  لال�ضتثمار  مبادلة  �ضركة  يف  والبرتوكيماويات 
اإىل  احلوارية  اجلل�ضة  يف  امل�ضاركون  وتطرق  الكندي.  الإم��ارات��ي  الأعمال 
اأهمية  على  الرتكيز  مع  احلالية،  الطاقة  �ضوق  يف  والتوجهات  التحولت 
التنويع القت�ضادي للدول املنتجة للنفط، كدولة الإمارات العربية املتحدة 
وكندا والفر�ض النا�ضئة يف الع�ضر اجلديد. وقال معايل �ضهيل املزروعي اإن 
الإمارات لديها خطة وا�ضحة تهدف اإىل تنويع م�ضادر الطاقة، والتحول 
نحو م�ضادر الطاقة النظيفة ت�ضكل تلك امل�ضادر النظيفة %50 من مزيج 

الطاقة بحلول عام 2050.

خالل اجتماع عرب الت�شال املرئي 

وزارة القت�شاد تناق�ض مع الحتاد الأوروبي التحديات القت�شادية امل�شرتكة التي يفر�شها كوفيد - 19
•• اأبوظبي-وام:

لقطاع  امل�ضاعد  الوكيل  الكيت  حممد  جمعة  �ضعادة  اأك��د 
ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة ب�����وزارة الق��ت�����ض��اد، ح��ر���ض الدولة 
الأوروب����ي يف مواجهة  م��ع الحت���اد  ال��ت��ع��اون  تكثيف  على 
انت�ضار  يفر�ضها  التي  امل�ضرتكة  القت�ضادية  التحديات 
الوباء كوفيد-19، اإذ توؤمن دولة الإمارات باأن امل�ضوؤولية 
اجلائحة،  ه��ذه  مواجهة  يف  ال���دويل  للمجتمع  م�ضرتكة 
وه��ن��اك ����ض���رورة ل��ت��ع��زي��ز احل����وار ب��ني ال��ق��ط��اع��ني العام 
واخلا�ض مبا ي�ضمن التكامل والتاآزر لتجاوز هذه املرحلة 

والتعايف منها.
جاء ذلك خالل اجتماع عرب الت�ضال املرئي مع امل�ضت�ضارين 
التجاريني للدول الأع�ضاء يف الحتاد الأوروبي املمثلة يف 
دولة الإمارات العربية املتحدة والذي نظمته بعثة الحتاد 

الوروبي لدى الدولة.
التي  الق��ت�����ض��ادي  ال��ت��ع��اون  م��وؤ���ض��رات  الكيت  وا�ضتعر�ض 
جتمع دول��ة الإم���ارات مع الحت��اد الأوروب���ي، حيث حتتل 
التجاري  ال�ضريك  باعتبارها  عامليا   22 املرتبة  ال��دول��ة 
الأك���رث اأه��م��ي��ة ل���دول الحت���اد الأوروب�����ي، وحت��ت��ل املرتبة 
الثانية، بعد اململكة العربية ال�ضعودية، يف العامل العربي، 
الإم�����ارات  ال��ن��ف��ط، ت�ضبح  ا���ض��ت��ب��ع��اد جت����ارة  ويف ح���ال مت 

ال�ضريك الأول لالحتاد الأوروبي مبنطقة اخلليج.
ال�15 ع��ل��ى م�ضتوى  امل��رت��ب��ة  ك��م��ا حت��ت��ل دول���ة الإم�����ارات 
ل��ل�����ض��ادرات م��ن دول الحتاد  ���ض��وق متلقي  ك��اأه��م  ال��ع��امل 
الأوروبي، حيث متثل 1.4 % من اإجمايل �ضادرات دول 
والأوىل يف   ،2019 لعام  ال��ع��امل  اإىل  الأوروب����ي  الحت���اد 
العامل العربي - ال�ضرق الأو�ضط حيث ت�ضتحوذ على اأكرث 
من 19.2 % من �ضادرات الحتاد الأوروب��ي اإىل الدول 

اإجمايل  % من   40 ن�ضبته  ما  على  وت�ضتحوذ  العربية، 
�ضادرات الحتاد الأوروبي لدول جمل�ض التعاون اخلليجي 

خالل عام 2019.
دول  ف��اإن  وم�ضنوعاتها،  الغذائية  بال�ضلع  يتعلق  وفيما 
الحت�����اد الأوروب�������ي ه���ي امل�����ض��در الأك�����رث اأه��م��ي��ة لدولة 
الإم��ارات، حيث ت�ضكل واردات الحتاد الأوروب��ي اأكرث من 
15 % من اإجمايل واردات الإم��ارات من العامل يف تلك 
ال�ضلع. كما اأن اأكرث من 43 % من واردات الإمارات من 
الإمدادات الطبية املتعلقة بجائحة كوفيد-19، تاأتي من 

دول الحتاد الأوروبي.
واأو�ضح الكيت اأنه يف ظل تف�ضي فريو�ض كورونا امل�ضتجد 
وما اأثاره من حتديات للعديد من الدول يف جميع اأنحاء 
العامل، فاإن دولة الإم��ارات تعترب اأن التعاون مع املجتمع 
الدويل اأمر يف غاية ال�ضرورة لدعم اجلهود الرامية اإىل 
تعزيز التدابري التي يتم اتخاذها على ال�ضعيدين املحلي 

والعاملي.
ال��ت��ع��اون وتقدمي  اأط���ر  ال��دول��ة على تعزيز  واأك���د ح��ر���ض 
اأ�ضار  حيث  املحتاجة،  البلدان  اإىل  ال�ضرورية  امل�ضاعدات 
اإىل اأن تقرير وزارة اخلارجية والتعاون الدويل اأو�ضح اأن 
الدولة قدمت دولة الإمارات يف ظل انت�ضار اأزمة كوفيد-

والغذائية  الطبية  امل�ضاعدات  من  طناً   523 نحو   ،19
47 دول��ة ح��ول العامل، مما �ضاهم يف دع��م اأك��رث من  اإىل 
523 األف �ضخ�ض من العاملني مبجال الرعاية الطبية 

يف الت�ضدي لنت�ضار الفريو�ض.
ات����خ����ذت احل���ك���وم���ة تدابري  امل���ح���ل���ي،  ال�����ض��ع��ي��د  وع���ل���ى 
عليه  واحلفاظ  القت�ضادي  النمو  لتن�ضيط  ا�ضرتاتيجية 
م��ن خ���الل جم��م��وع��ة م��ن اخل���ط���وات، ت����رتاوح ب��ني حزم 
 282.5 ح��وايل  اإىل  ت�ضل  بقيمة  القت�ضادي  التحفيز 

اأم��ري��ك��ي- ومتثل  دولر  مليار   77 دره��م /ح���وايل  مليار 
الإجمايل  املحلي  الناجت  %18.3 من  القيمة نحو  هذه 
ل��ل��دول��ة، مم��ا ي�ضع دول���ة الإم�����ارات يف امل��رت��ب��ة الأوىل يف 

العامل العربي يف هذا ال�ضياق.
واإىل جانب ذلك، و�ضعت الدولة خطة ا�ضتجابة ممنهجة 
امل�ضتجد  كورونا  ال�ضلبية لنت�ضار فريو�ض  الآثار  ملواجهة 
على القت�ضاد الوطني، وذلك على مرحلتني رئي�ضيتني، 
الأوىل فورية وتتمثل يف تقدمي الدعم وخطط التحفيز 
اأما   .. ت�ضررا  الأك��رث  للقطاعات  ال�ضخمة  القت�ضادية 
املدى  ط��وي��ل��ة  حتفيز  بخطة  فتتمثل  ال��ث��ان��ي��ة،  امل��رح��ل��ة 
 .. قدما  النمو  عجلة  ودف��ع  التعايف  لت�ضريع  لالقت�ضاد 
الحتادية  اجلهات  مع  بالتن�ضيق  القت�ضاد  وزارة  وتعمل 
املعنية بجهود مكثفة عرب فرق عمل على مدار  واملحلية 
ال�ضاعة لتعزيز مناخ الأعمال وتر�ضيخ مفاهيم ال�ضتثمار 
امل�ضوؤول وتنظيم الأ�ضواق واحلد من اأي تداعيات تفر�ضها 

الأزمة احلالية.
بامل�ضاريع  خا�ضا  اهتماما  ت��ويل  ال��دول��ة  اإن  الكيت  وق��ال 
وال�ضركات ال�ضغرية واملتو�ضطة والتي متثل ع�ضب رئي�ضي 
لالقت�ضاد الوطني، مبا ي�ضمن متكني هذه ال�ضركات من 
موا�ضلة العمل والإنتاج يف ظل اجلائحة ويف احلقبة التي 

تتبعها.
ال�ضابق  امل��ج��الت  تلك  اأن  الج��ت��م��اع  خ��الل  الكيت  واأك���د 
دول  م��ع  للتعاون  ومتنوعة  ع��دي��دة  فر�ض  تطرح  ذك��ره��ا 

الحتاد الأوروبي.
ع�������ددا من  الج����ت����م����اع  ا����ض���ت���ع���ر����ض  ذل�����ك  ج����ان����ب  واإىل 
ال�ضناعة  غ��رف  وممثلي  �ضفراء  قبل  من  ال�ضتف�ضارات، 
وال��ت��ج��ارة ب��الحت��اد الأوروب����ي ح��ول ح��زم حتفيز جديدة 
ممكن اأن تقدمها حكومة الإمارات اإىل ال�ضركات املرحلة 

غرفة  م��ن  اأومل���ز  اأوليفر  اأ���ض��اد  مداخلته،  وخ��الل  املقبلة. 
ال��ت��ي اأظهرتها  ب��امل��رون��ة  ال�����ض��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة الأمل��ان��ي��ة، 
اأ�ضكال خمتلفة  تقدمي  �ضرعة  الإم���ارات يف  دول��ة  حكومة 
م���ن ال��ت�����ض��ه��ي��الت واحل���واف���ز ل�����ض��م��ان ا���ض��ت��م��راري��ة عمل 

ال�ضركات مبا يخدم م�ضالح الطرفني.
وقال اإن دولة الإمارات من اأف�ضل الدول التي تعاملت مع 
على  وقدرتها  اللوج�ضتية  اخل��دم��ات  �ضعيد  على  الأزم���ة 
ال�ضلع بالأ�ضواق دون  اإدارة �ضال�ضل المداد وتوفري كافة 
الدولة مبكانتها كمحور  يوؤكد ج��دارة  اأي نق�ض، وهو ما 
جتاري لي�ض فقط على �ضعيد املنطقة واإمنا الإقليم ككل، 
من  مزيد  تقدمي  اإمكانية  ب�ضاأن  ا�ضتف�ضارات  ط��رح  كما 

الت�ضهيالت لل�ضركات ال�ضغرية واملتو�ضطة.

يف خطوة تعزز ا�شرتاتيجية ما بعد كوفيد-19 با�شتخدام البيانات الذكية

واحة دبي لل�شيليكون تتعاون مع مركز نظم املعلومات اجلغرافية يف جمال البنية التحتية اجليومكانية لالإمارة 

الأجانب غري العرب ي�شتحوذون على 31 % من اإجمايل تداولت اأ�شواق املال الإماراتية خالل يونيو

•• دبي-الفجر: 

لل�ضيليكون،  دب���ي  واح���ة  �ضلطة  وّق��ع��ت 
ال���ه���ي���ئ���ة ال���ت���ن���ظ���ي���م���ي���ة ل�����واح�����ة دب����ي 
لل�ضيليكون، املدينة احلرة التكنولوجية 
امل���ت���ك���ام���ل���ة، ات���ف���اق���ي���ة م����ع م���رك���ز نظم 
امل���ع���ل���وم���ات اجل���غ���راف���ي���ة ب��ب��ل��دي��ة دبي 
م��ن اأج����ل ت��ع��زي��ز م�����ض��ت��وى اخل��دم��ة يف 
اجليومكانية  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  جم���ال 
تطبيقات  اأح��دث  من  ال�ضتفادة  بهدف 
التكنولوجيا يف ت�ضريع التحول الرقمي 
ال��ف��ر���ض اجل���دي���دة لرتقية  وم��واك��ب��ة 
اإج�����راءات  وت�ضهيل  ال��ذك��ي��ة  اخل���دم���ات 

العمل يف خمتلف الظروف.
وقام بتوقيع التفاقية عن بعد كٌل من 
نائب  ال��ك��ث��ريي،  خ��ال��د  معّمر  املهند�ض 
الهند�ضية  لل�ضوؤون  التنفيذي  الرئي�ض 
دبي  واح���ة  �ضلطة  ال��ذك��ي��ة يف  وامل��دي��ن��ة 

عبيد  م���رمي  وامل��ه��ن��د���ض��ة  لل�ضيليكون، 
املعلومات  نظم  م��رك��ز  م��دي��ر  امل��ه��ريي، 

اجلغرافية ببلدية دبي. 
وت�����ع�����زز الت����ف����اق����ي����ة ر�����ض����م اخل����ارط����ة 
بالتعاون  دب����ي  لإم�������ارة  الق���ت�������ض���ادي���ة 
م���ع ج��م��ي��ع الأط������راف ال��ف��اع��ل��ة، وذلك 
بال�ضتفادة من نظم املعلومات ال�ضاملة 
بانتظام  حتديثها  يتم  التي  والدقيقة 
املعلومات  ن��ظ��م  م��رك��ز  ي��وف��ره��ا  وال��ت��ي 
امل�ضدر  ب�ضفته  دبي  ببلدية  اجلغرافية 
الإمارة  م�ضتوى  على  الوحيد  الر�ضمي 

للمعلومات والبيانات اجلغرافية.
ل�ضلطة  ي��ت��وف��ر  الت��ف��اق��ي��ة  ومب���وج���ب 
املعلومات  ن���ظ���م  م���رك���ز  م����ن  ال����واح����ة 
اجل����غ����راف����ي����ة ب���ب���ل���دي���ة دب������ي احل���ل���ول 
اجل��ي��وم��ك��ان��ي��ة ل��الط��الع ع��ل��ى خرائط 
تفاعلية تخطيطية وم�ضاحية لالإمارة، 
مع بيانات جغرافية عرب �ضبكة املعلومات 

احل��ك��وم��ي��ة الإل��ك��رتون��ي��ة، اإ���ض��اف��ًة اإىل 
نظم تخ�ض�ضية وتطبيقات ذكية ومناذج 
ثالثية الأبعاد من البيانات واملعلومات 
ومناطق  ل��ل��م�����ض��اري��ع  اجل��ي��وم��ك��ان��ي��ة 
دبي  واح����ة  ل�ضلطة  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ت��ط��وي��ر 
خدمات  توفري  عن  ف�ضال  لل�ضيليكون، 
الت�ضوير  وم��رك��ب��ات  اجل���وي  الت�ضوير 
وال�ضت�ضارات  والتدريبات  اجليومكاين 

التخ�ض�ضية.
بدورها تزود �ضلطة واحة دبي لل�ضيليكون 
اجلغرافية  امل���ع���ل���وم���ات  ن���ظ���م  م���رك���ز 
واملعلومات  الإل���ك���رتون���ي���ة  ب��ال��ب��ي��ان��ات 
يف  مب��ا  اجل��غ��رايف،  البعد  ذات  الرقمية 
والأرا�ضي،  التحتية  البنية  بيانات  ذلك 
ال�ضكنية  ال�������وح�������دات  وخم����ط����ط����ات 
الأبعاد  ثالثية  والبيانات  وال��ت��ج��اري��ة، 

اخلا�ضة باملباين.
وحول هذه ال�ضراكة، قال املهند�ض معّمر 

ا�ضرتاتيجية  “تركز  ال��ك��ث��ريي:  خ��ال��د 
���ض��ل��ط��ة واح������ة دبي  ال���ذك���ي���ة يف  امل������دن 
اأحدث  من  ال�ضتفادة  على  لل�ضيليكون 
البيانات واأ�ضملها لتعزيز موقع الواحة 
تطبيقات  لأح������دث  م��ف��ت��وح  ك��م��خ��ت��رب 
ت��ط��وي��ر ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة واخل���ي���ارات 
���ض��ك��ان��ه��ا وجمتمع  امل�����ض��ت��دام��ة خل��دم��ة 
فيها.  الأع�����م�����ال  وق���ط���اع���ات  الإم���������ارة 
والت��ف��اق��ي��ة ال��ت��ي اأب��رم��ن��اه��ا م��ع مركز 
دبي  ببلدية  اجلغرافية  املعلومات  نظم 
تعزز التناف�ضية التي متيز بيئة الأعمال 
ا�ضرتاتيجية  و���ض��ع  ت��دع��م  ك��م��ا  ب��دب��ي، 
ملا  واجتماعية متكاملة  اقت�ضادية  ذكية 

بعد كوفيد-19.«
املهريي:  املهند�ضة مرمي  بدورها قالت 
املعلومات  ن��ظ��م  م���رك���ز  يف  “نحر�ض 
تكري�ض  ع��ل��ى  دب���ي  ببلدية  اجل��غ��راف��ي��ة 
مع  امل�ضرتك  والتن�ضيق  التعاون  مبادئ 

خمتلف الأطراف يف القطاعني احلكومي 
اخلدمات  �ضوّية  رف��ع  فيه  مل��ا  واخل��ا���ض 
ب��ال���ض��ت��ف��ادة من  ال��ع��م��ل  ���ض��ري  وت�ضهيل 
اجلغرافية  واملعلومات  البيانات  اأح��دث 
بنية حتتية  توفري  واملكانية، مبا يدعم 
مع  والتعاون  بدبي،  ومتكاملة  متطورة 
جهات فاعلة وموؤثرة يف ر�ضم اخلارطة 

القت�ضادية لالإمارة.« 
مركز  مع  التفاقية  هذه  توقيع  وياأتي 
دبي  ببلدية  اجلغرافية  املعلومات  نظم 
اأبرمتها  التي  التفاهم  ملذكرة  ا�ضتكماًل 
�ضلطة واحة دبي لل�ضيليكون يف نوفمرب 
تطوير  بهدف  دب��ي،  بلدية  مع   2019
اآف���اق ال��ت��ع��اون ب��ني اجل��ان��ب��ني يف جمال 
البنية  وت��ن��ف��ي��ذ  وت��ط��وي��ر  ال���ض��ت��دام��ة 
لدبي من خالل  التحتية اجليومكانية 
لالأفكار  واق���ع���ي  خم��ت��رب  اأول  اإن�������ض���اء 

املبتكرة يف واحة دبي لل�ضيليكون.

»موا�شفات« تنفذ 34 م�شروعا لرت�شيد ا�شتهالك الطاقة حتى 2026 

•• اأبوظبي -وام:

بلغت قيمة تداولت الأجانب غري العرب يف اأ�ضواق املال الإماراتية نحو 
6.3 مليار درهم �ضراء وبيعا خالل �ضهر يونيو 2020، ت�ضكل ما ن�ضبته 
31 % تقريبا من اإجمايل التداولت امل�ضجلة بح�ضب ما يظهره الر�ضد 

ال�ضهري للتعامالت يف �ضوقي اأبوظبي ودبي املاليني.
املالية خ��الل �ضهر يونيو نحو  الأ���ض��واق  ال��ت��داولت يف  اإج��م��ايل  وو���ض��ل 
20.3 مليار درهم “ �ضراء وبيع “، منها 12.47 مليار درهم يف �ضوق 

دبي املايل و7.83 مليار درهم يف �ضوق اأبوظبي لالأوراق املالية.
ويت�ضح من خالل املتابعة اأن �ضلوك امل�ضتثمرين الأجانب مال اإىل ال�ضراء 

يف �ضوق دبي املايل خالل �ضهر يونيو حيث بلغ �ضايف تداولتهم 
188 مليون درهم تقريبا يف حني غلبت نزعة البيع على  نحو 
مليون   300 وبقيمة  املالية  لأوراق  اأبوظبي  �ضوق  يف  �ضلوكهم 

درهم تقريبا.
يف  ارتفاعا  �ضهدت  العرب  غري  من  الأج��ان��ب  ا�ضتثمارات  وكانت 
اإدراج  املا�ضيني وذلك بدعم من  ال�ضهرين  وترية تدفقها خالل 
اأنها  يعني  مما  عاملية  موؤ�ضرات  �ضمن  الإماراتية  الأ�ضهم  بع�ض 

باتت هدفا للمحافظ ال�ضتثمارية الدولية.
وتف�ضيال .. على م�ضتوى حركة تداولت الأجانب “غري العرب” 
يف الأ�ضوق خالل �ضهر يونيو من العام اجلاري فقد بلغت قيمة 
1.5 مليار درهم  املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي  �ضوق  م�ضرتياتهم يف 
تقريبا يف حني و�ضلت قيمة مبيعاتهم يف ال�ضهر ذاته 1.8 مليار 

درهم تقريبا.
وبذلك فقد بلغ اإجمايل تداولت هذه ال�ضريحة من امل�ضتثمرين 
3.3 مليار درهم ت�ضكل ما ن�ضبته %42 من اإجمايل التداولت 

امل�ضجلة يف ال�ضوق خالل �ضهر يونيو .
املايل فقد بلغت قيمة م�ضرتيات الأجانب من  اأما يف �ضوق دبي 
تقريبا مقابل  دره��م  مليار   1.6 يونيو  �ضهر  العرب خالل  غري 

مبيعات بقيمة 1.41 مليار درهم . 
و�ضكلت تداولت الأجانب يف �ضوق دبي املايل نحو 24.1 % من 

اإجمايل التداولت امل�ضجلة يف فرتة الر�ضد.

•• اأبوظبي-وام:

اأطلقت هيئة الإمارات للموا�ضفات واملقايي�ض “موا�ضفات”، حملة توعوية 
وطنية على من�ضات التوا�ضل الجتماعي، ويف �ضبكات اإذاعية حملية، بعدة 
اإىل من�ضورات توعية داخلية للموظفني، للتوعية برت�ضيد  اإ�ضافة  لغات، 
ا�ضتهالك الطاقة، والتي ت�ضتمر طيلة �ضهور ال�ضيف، حتت عنوان “�ضيفنا 
الدولة،  توعية اجلمهور يف  اإط��ار احلر�ض على  وذل��ك يف  اآم��ن، موفر” 
بالأنظمة واللوائح واملوا�ضفات القيا�ضية ذات العالقة برت�ضيد ا�ضتهالك 
الطاقة، وزيادة موؤ�ضرات الأمان وال�ضالمة يف املجتمع. وتتمحور احلملة 
حول اأهمية تو�ضيح اأ�ضاليب و�ضلوكيات ب�ضيطة ت�ضهم يف توفري ا�ضتهالك 
واللوائح  الإر���ض��ادات  اتباع  اإىل  اإ�ضافة  العمل،  واأماكن  املنازل،  يف  الطاقة 

واملوا�ضفات القيا�ضية الإماراتية التي ت�ضهم يف تر�ضيد ال�ضتهالك، وحتقيق 
وفورات مالية لقاء ذلك، والعمر الفرتا�ضي لالأجهزة الكهربائية، ف�ضاًل 
من  وغريها  املياه  ل�ضتهالك  املر�ضدة  ل���الأدوات  اخل�ضراء  البطاقة  عن 
عام  مدير  املعيني،  القادر  عبد  اهلل  عبد  �ضعادة  واأك��د  والأنظمة.  اللوائح 
تعمل  الهيئة  اأن  “موا�ضفات”،  واملقايي�ض  للموا�ضفات  الإم���ارات  هيئة 
�ضمن ا�ضرتاتيجيتها 2017-2021 التي مت تطويرها ب�ضورة تتما�ضى 
اأهداف   4 و�ضع  خ��الل  م��ن   2021 الوطنية  الأج��ن��دة  م�ضتهدفات  م��ع 
الأ�ضواق  يف  املنتجات  و�ضالمة  ج��ودة  �ضمان  جميعها  تخدم  ا�ضرتاتيجية 
اخلارج،  م��ن  م�ضتوردة  اأو  حمليا  م�ضنعة  املنتجات  كانت  ���ض��واء  املحلية، 
بال�ضورة التي تعزز التنمية امل�ضتدامة وجودة احلياة يف الدولة. وحققت 
اإجنازات عدة يف هذا  هيئة الإمارات للموا�ضفات واملقايي�ض “موا�ضفات”، 

34 م�ضروعاً جديداً لرت�ضيد  اإط��الق نحو  على  امللف، فيما تعمل حالياً 
اجلاري  للعام  م�ضروعات   7 منها   2026 العام  حتى  الطاقة  ا�ضتهالك 
وال�”�ضكوترات”،  الكهربائية،  والدراجات  القيادة،  ذاتية  املركبات  ت�ضمل: 
ال�ضوارع،  يف  الإن����ارة  وم�ضابيح  الكهربائية،  للم�ضاعد  الطاقة  وك��ف��اءة 
اأن  واأ�ضاف  واملجمدات.  الثالجات  لئحة  الكهربائية، وحتديث  واملكان�ض 
تعمل ب�ضكل دوؤوب على تعزيز ريادة الدولة اإقليميا وعاملياً  “موا�ضفات”، 
مهمة  ب�ضورة  يعنينا  كما  الوطنية،  املنتجات  تناف�ضية  تعزيز  خ��الل  من 
تر�ضيخ ثقافة تر�ضيد ا�ضتهالك الطاقة يف الدولة، ورفع موؤ�ضرات الأمان 
يف املجتمع، وهو الذي ترتجمه املوا�ضفات القيا�ضية واللوائح الفنية التي 
تعنى الهيئة باإ�ضدارها، ون�ضعى يف �ضياق مواز اإىل تعزيز دور التوعية بهذه 

الأنظمة واللوائح يف املجتمع.

العدد  12976 بتاريخ 2020/7/2
اإعالن اإنتهاء قرار افتتاح اإعادة هيكلة

الدعوى رقم 1686/2018 
اخلبري اأمني الهيكلة د. حممد عبداحلميد الفقي  

نفاذا لقرار عدالة املحكمة - دائرة الإفال�ض - تعلن اأمانة الهيكلة اإنتهاء 
قرار اإفتتاح اإجراءات اإعادة هيكلة ال�ضركة الطالبة ال�ضادة / �ضركة التميز 

لإدارة العقارات - �ض ذ م م 
يف الدعوى رقم 1686/2018 جتاري ، كلي ، ابوظبي 

)حيث ق�ضى منطوق القرار ال�ضادر يف 2020/6/30 بانتهاء ، قرار افتتاح 
م(  م  ذ  �ض  العقارات  لإدارة  التميز  ل�ضركة  الديون  هيكلة  اإعادة  اإجراءات 

الطالبة. وبهذا مت الإجراء، 

حمكمة اأبوظبي الإبتدائية 
دائرة الإفال�س

العدد  12976 بتاريخ 2020/7/2
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 502/2020/11 مدين جزئي 
مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )300000( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف 

واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبه وحتى ال�ضداد التام 
طالب الإعالن / 1-احمد طارق قابيل -  �ضفته بالق�ضية : مدعي 

وميثله :  احمد ح�ضن حممد عبداهلل املازمي -  �ضفته بالق�ضية : وكيل 
املطلوب اإعالنه :  1-  علو�ض بن فالح ال�ضبيعي -  �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه  

 جمهول حمل القامة 
وقدره  مببلغ  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    : الإع��الن  مو�ضوع 
ال�ضداد  )300000( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبه وحتى 
التام. وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء  املوافق  2020/7/7  ال�ضاعة 8.30 �ض يف قاعة التقا�ضي عن بعد، 
او م�ضتندات  ما لديك من مذكرات  بتقدمي  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  باحل�ضور  فاأنت مكلف  لذا 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

املحكمة  الإبتدائية   املدنية 
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ي�شم نخبة من القيادات واخلرباء ويهدف لر�شم التوجهات والأطر العامة لتعزيز مبادرة ت�شريع القت�شاد الدائري 360

جمل�ض الإمارات لالقت�شاد الدائري يعقد اجتماعه الأول
�شما بنت �شلطان : نهدف اإىل و�شع الدولة �شمن قائمة القت�شادات الدائرية الأكرث تقدما يف العامل

•• دبي - وام:

لالقت�ضاد  الإم���ارات  جمل�ض  عقد 
الأول،  اجتماعه  ام�����ض،  ال��دائ��ري، 
والأطر  التوجهات  ور�ضم  ملناق�ضة 
“ت�ضريع  م��ب��ادرة  لتعزيز  ال��ع��ام��ة 
التي   ”360 ال��دائ��ري  القت�ضاد 
ك��اأول دولة  الإم���ارات  وقعت عليها 
عامليا بال�ضراكة ال�ضرتاتيجية مع 
وذلك  العاملي  القت�ضادي  املنتدى 
البتكار  اإم��ك��ان��ات  ت�ضخري  ب��ه��دف 
املتطورة  والتقنيات  التكنولوجي 

لت�ضريع القت�ضاد الدائري.
القيادات  من  نخبة  املجل�ض  ي�ضم 
العام  ال��ق��ط��اع��ني  م���ن  واخل������رباء 
ال�ضيا�ضات  ر�ضم  بغر�ض  واخلا�ض 
لنجاح  الالزمة  وال�ضرتاتيجيات 
منها  ال���ض��ت��ف��ادة  وحتقيق  امل��ب��ادرة 
يف ال���ق���ط���اع���ات ك���اف���ة، وي����اأت����ي يف 
ال�ضيخة  املجل�ض  اأع�����ض��اء  مقدمة 
اآل  خليفة  ب��ن  ���ض��ل��ط��ان  ب��ن��ت  �ضما 
ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�ض  نهيان، 
ال�ضتدامة  اأج�����ل  م���ن  ال��ت��ح��ال��ف 
ال��ع��امل��ي��ة، وم��ع��ايل ال��دك��ت��ور ثاين 
ب��ن اأح��م��د ال��زي��ودي وزي���ر التغري 
بن  عمر  وم��ع��ايل  والبيئة  املناخي 
�ضلطان العلماء وزير دولة للذكاء 
بن  ع��ب��داهلل  و�ضعادة  الإ�ضطناعي 
طوق، الأمني العام ملجل�ض الوزراء، 
الذي يقوم بدور حلقة الو�ضل مع 
املنتدى القت�ضادي العاملي، اإ�ضافة 
رفيعي  امل�����ض��وؤول��ني  م��ن  نخبة  اإىل 
موؤ�ض�ضات  خم��ت��ل��ف  م��ن  امل�����ض��ت��وى 
الذي  الجتماع،  وخ��الل   . الدولة 
ربعي،  ب�����ض��ك��ل  م�ضتقبال  ���ض��ي��ع��ق��د 
الكفيلة  ال�����ض��ب��ل  امل��ج��ل�����ض  ن��اق�����ض 
ال�������ض���راك���ة على  ب��ت��ج�����ض��ي��د ه�����ذه 
تطبيقات  تبني  عرب  الواقع  اأر���ض 
ال�ضناعية  ال����ث����ورة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
الرابعة مبا ي�ضمل اإنرتنت الأ�ضياء 
لت�ضريع  ال���ض��ط��ن��اع��ي  وال����ذك����اء 
القت�ضاد  ن��ح��و  ال���ت���ح���ول  وت�����رية 
ال���دائ���ري وت��ق��ل��ي��ل الع��ت��م��اد على 
امل��وارد الطبيعية واحلد من ن�ضب 
التلوث مبا ي�ضهم اإيجابيا يف التزام 
لق�ضايا  الداعم  وتوجهها  الدولة 

التغري املناخي.
املجل�ض  م����ه����ام  ����ض���م���ن  وت�����ن�����درج 
مقدمتها  يف  ي���اأت���ي  ع����دة،  حم����اور 
ال�ضرتاتيجية  اخل��ط��ة  ���ض��ي��اغ��ة 
ل��ق��ي��ادة ه���ذه ال�����ض��راك��ة امل��ه��م��ة مع 

والتي  العاملي  القت�ضادي  املنتدى 
ت�ضكل منوذجا فريدا تعزز الدولة 
من خالله دوره��ا الرائد عامليا يف 
ن�ضر وا�ضتخدام احللول امل�ضتدامة 
الطبيعية  امل��وارد  على  للمحافظة 
يف املجالت كافة، وعلى ذلك يركز 
املجل�ض على توفري الأطر الداعمة 
وتعزيز  ال������دائ������ري،  ل���الق���ت�������ض���اد 
الدولة يف جمال البتكارات  ري��ادة 
الق��ت�����ض��ادي��ة وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة مبا 
يتما�ضى مع روؤية الإمارات 2021 

ومئوية الإمارات 2071.
الإم��ارات الفر�ضة  املبادرة متنح   -
لتحفيز التغري القت�ضادي العاملي. 
�ضلطان  بنت  �ضما  ال�ضيخة  وقالت 
املوؤ�ض�ض  ن���ه���ي���ان،  اآل  خ��ل��ي��ف��ة  ب���ن 
ملوؤ�ض�ضة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وال���رئ���ي�������ض 
حت����ال����ف م����ن اأج�������ل ال����ض���ت���دام���ة 
ال��ع��م��ل مع  “ ي�ضعدين   : ال��ع��امل��ي��ة 
لالقت�ضاد  الإم������������ارات  جم���ل�������ض 
الدائري، الذي يقوم بدور اأ�ضا�ضي 
م�ضتدام  اقت�ضاد  نحو  التحول  يف 
م�ضاركتنا  خ��الل  م��ن   .. وم��ت��ق��دم 
القت�ضاد  “ت�ضريع  م����ب����ادرة  يف 
الدعم  وم�����ع  الدائري360” 
القت�ضادي  امل��ن��ت��دى  م��ن  ال��دائ��م 
و�ضع  اإىل  ن��ه��دف  ف��اإن��ن��ا  ال��ع��امل��ي، 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة 
�ضمن قائمة القت�ضادات الدائرية 
.. متنح  ال��ع��امل  تقدما يف  الأك���رث 
مبادرة “ت�ضريع القت�ضاد الدائري 
ل������الإم������ارات  ال���ف���ر����ض���ة   ”360
لتحفيز التغري القت�ضادي العاملي 
نهجها  ا����ض���ت���ع���را����ض  خ�����الل  م����ن 
وتطبيق  املواهب  ج��ذب  يف  املتقدم 
لتحقيق  و�ضول  املمار�ضات  اأف�ضل 

الأهداف العاملية امل�ضرتكة«.
����ض���م���ا بنت  ال�������ض���ي���خ���ة  واأ�����ض����اف����ت 
للحفاظ  ال��وق��ت  “ ح��ان  �ضلطان: 
ال�ضتهالك  وت��ق��ل��ي��ل  امل�����وارد  ع��ل��ى 
للبيئة  �ضديقة  منتجات  واإن���ت���اج 
وقابلة لإعادة التدوير، ومن املهم 
م�ضى  وق����ت  اأي  م���ن  اأك�����رث  الآن 
ل�ضتخدام  التدوير  اإع���ادة  �ضمان 
واحلفاظ  الأمثل  بال�ضكل  مواردنا 
ع��ل��ى ك��وك��ب الأر�����ض ك��م��ك��ان اأكرث 
جمل�ض  دول  يف   .. وحيوية  �ضحة 
العربية  اخل��ل��ي��ج  ل����دول  ال��ت��ع��اون 
يوفر  اأن  امل���ت���وق���ع  م����ن  وح����ده����ا، 
الق��ت�����ض��اد ال���دائ���ري م��ب��ال��غ ت�ضل 
اإىل 138 مليار دولر بحلول عام 

تكثف  الإم�����ارات  دول���ة  حكومة  اأن 
القيادة  روؤى  ل��ت��ح��ق��ي��ق  اجل���ه���ود 
امل�ضتقبلية بتبني الآليات واملبادرات 
اقت�ضاد  اإىل  ل��ل��ت��ح��ول  ال���داع���م���ة 
م�����ض��ت��ق��ب��ل��ي م�����ض��ت��دام ق���ائ���م على 
املتقدمة،  والتكنولوجيا  امل��ع��رف��ة 
“ت�ضريع  م���ب���ادرة  اأن  اإىل  م�����ض��ريا 
التي   ”360 ال��دائ��ري  القت�ضاد 
الإم����ارات  دول���ة  ح��ك��وم��ة  اأطلقتها 
القت�ضادي  املنتدى  مع  بال�ضراكة 
اأ�ضا�ضيا  ع��ن�����ض��را  مت��ث��ل  ال���ع���امل���ي، 
يف حت��ق��ي��ق ه���ذه ال��ت��وج��ه��ات، وقد 
اأ�ضهمت يف اإحداث تغيري اإيجابي يف 
روؤية اجلهات احلكومية واخلا�ضة 
تكنولوجيا  لأه���م���ي���ة  ال����دول����ة  يف 
ال����ث����ورة ال�����ض��ن��اع��ي��ة ال���راب���ع���ة يف 
القت�ضاد  اإىل  الن��ت��ق��ال  ت�����ض��ري��ع 
ال�ضتهالكية  للمنتجات  الدائري 

والإلكرتونية.
وق���ال ال��ع��ل��م��اء اإن دول���ة الإم����ارات 
مت��ك��ن��ت م���ن ت��ط��وي��ر ب��ن��ي��ة حتتية 
اأدوات  ت����وف����ري  ع�����رب  م���ت���ق���دم���ة 
والذكاء  احلديثة  التكنولوجيات 
ال�����ض����ط����ن����اع����ي، م�����ا م���ك���ن���ه���ا من 
اجلهود  دع��م  يف  بفعالية  امل�ضاركة 
والعاملية  ال���وط���ن���ي���ة  وامل������ب������ادرات 
الدائري،  القت�ضاد  تبني  لت�ضريع 
وال�ضتهالك  الإنتاج  اأمناط  ودعم 
ال��ك��ف��ي��ل��ة ب���احل���ف���اظ ع��ل��ى امل�����وارد 
ا�ضتدامتها،  و���ض��م��ان  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
ورفد منظومة البتكار والقت�ضاد 

امل�ضتقبلي.
تاأ�ضي�ض  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  الإم�������ارات   -
ت�ضمن  م�����ض��ت��دام��ة  ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة 
القت�ضادية  ال����ق����ط����اع����ات  من�����و 
والج���ت���م���اع���ي���ة وال���ب���ي���ئ���ي���ة. من 
ج��ان��ب��ه، ق���ال ���ض��ع��ادة ع���ب���داهلل بن 
الدولة  ���ض��راك��ة  “ ت��ع��ك�����ض  ط����وق: 
العاملي  الق��ت�����ض��ادي  امل��ن��ت��دى  م��ع 
القت�ضاد  “ت�ضريع  م����ب����ادرة  يف 
الإمارات  التزام   ”360 الدائري 
ت�ضعى  وا�ضح  ا�ضرتاتيجي  بتوجه 
من خالله اإىل تاأ�ضي�ض بنية حتتية 
القطاعات  منو  ت�ضمن  م�ضتدامة 
القت�ضادية والجتماعية والبيئية، 
وتبني نهج مبتكر ي�ضهم يف انتقال 
القت�ضادي  م��ن  و�ضل�ض  متكامل 
اخلطي اإىل القت�ضاد الدائري مبا 
الإن�ضان  على  املبا�ضر  بالنفع  يعود 

والبيئة على حد �ضواء«.
املنتدى  م��ع  ال��ت��ع��اون  اأهمية  وع��ن 

نغتنم  اأن  يجب  ول��ذل��ك   ،2030
ق��ي��م��ة م�ضافة  ل��ت��ول��ي��د  ال��ف��ر���ض��ة 
حم��ل��ي��ا م��ن خ���الل ت�����ض��دي��ر املواد 

املعاد تدويرها«.
وتابعت : “ للو�ضول لهذا الهدف 
اأكرث ت�ضافرا  لروؤية جهود  نحتاج 
واخلا�ض  ال���ع���ام  ال��ق��ط��اع��ني  م���ن 
وال���ق���ط���اع امل�������دين، وخ���ا����ض���ة من 
م��ن��ظ��ور احت������ادي، ل�����ض��م��ان جناح 
القت�ضاد  ت��دع��م  ال��ت��ي  امل�����ض��اري��ع 
الدائري، وبالإ�ضافة اإىل ذلك، من 
املهم اأي�ضا و�ضع �ضيا�ضات متكينية 
اأ�ضا�ضا  ت�����ض��ك��ل  ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  واأط������ر 
مبتكر  اإي��ك��ول��وج��ي  ل��ن��ظ��ام  متينا 
 .. ال��دائ��ري  القت�ضاد  فيه  يزدهر 
امل��ب��ادرات املبتكرة مثل  م��ن خ��الل 
مبادرة “ت�ضريع القت�ضاد الدائري 
اأكرب  ق��در  ت��وف��ري  ميكننا   ”360
تدفقات  وم��راق��ب��ة  ال�ضفافية  م��ن 
النفايات، وبالتايل ت�ضجيع التعاون 
ال��ب��ح��ث وتطوير  م��وؤ���ض�����ض��ات  ب���ني 

الحتادي  القانون  اأعدت   ،2021
للنفايات  امل���ت���ك���ام���ل���ة  ل������������الإدارة 
فعلي،  ب�ضكل  اإ����ض���داره  مت  وال���ذي 
جلنة  م��ع  بالتعاون  حاليا  وتعمل 
ال�����ض��م��و رئي�ض  م���ب���ادرات ���ض��اح��ب 
م�ضروع  من  النتهاء  على  الدولة 
البلدية  النفايات  معاجلة  حمطة 
البديل يف  ال��وق��ود  واإن��ت��اج  ال�ضلبة 
منوذجا  متثل  وال��ت��ي  القيوين  اأم 
املتكاملة  الإدارة  ع��م��ل  لآل����ي����ات 
دائم  ب�ضكل  تعمل  كما  للنفايات، 
القطاع  م��ع  ال�ضراكة  تعزيز  على 
اع���ت���م���اد حلول  ل��ت��ع��زي��ز  اخل���ا����ض 
�ضديقة  للنفايات  متكاملة  اإدارة 
املبادرات  من  العديد  عرب  للبيئة 

والربامج.

 حتقيق روؤى القيادة 
بدعم التحول اإىل

 اقت�شاد م�شتقبلي م�شتدام
العلماء  �ضلطان  واأك��د معايل عمر 

القطاع  ه��ذا  لتمويل  مالية  اآليات 
اجلديد الواعد واملربح«.

واخ���ت���ت���م���ت ال�����ض��ي��خ��ة ���ض��م��ا بنت 
“ينبغي  ب������ال������ق������ول:  �����ض����ل����ط����ان 
ع��ل��ي��ن��ا ه����ذا ال���ع���ام ال���و����ض���ول اإىل 
اإط���الق  اأول،   .. ه��ام��ني  معلمني 
الوطنية  و�ضيا�ضتنا  ا�ضرتاتيجيتنا 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��الق��ت�����ض��اد ال����دائ����ري، 
وثانيا، اإطالق “جمال�ض امل�ضتقبل 
الإمارات  �ضتعمل  حيث  العاملية”، 
امل�ضلحة  اأ����ض���ح���اب  م���ع  ب��ن�����ض��اط 

الدوليني«.
قدرات  تعزيز  يف  ت�ضهم  امل��ب��ادرة   -
القاعات املختلفة للتعامل والتكيف 

مع التحديات.
وق�����ال م���ع���ايل ال���دك���ت���ور ث����اين بن 
اأحمد ال��زي��ودي، “ اإن ال��دور املهم 
 Scale360من�ضة تلعبه  ال��ذي 
ت�ضريع  يف  امل�����ض��اه��م��ة  ���ض��اأن��ه  م���ن 
القت�ضاد  ومعايري  اآل��ي��ات  تطبيق 
الدائري يف الدولة وتعزيز مرونة 

وقدرات التعامل والتكيف مع كافة 
التحديات، ما ميثل اأحد العنا�ضر 
ال�ضتدامة  حت��ق��ي��ق  يف  ال��رئ��ي�����ض��ة 
القطاعات  ك���اف���ة  م�����ض��ت��وى  ع��ل��ى 
الإم�����ارات  دول����ة  ت�ضتهدفه  ال����ذي 
واأو�ضح   ”.2021 روؤيتها  �ضمن 
انطالقها  منذ  املن�ضة  اأن  معاليه 
كبريا  ت��ق��دم��ا  ح��ق��ق��ت   2019 يف 
يف متهيد الطريق اأمام القطاعني 
لال�ضتفادة  واخل���ا����ض  احل��ك��وم��ي 
التكنولوجيا  توظيف  ف��وائ��د  م��ن 
البتكارية  واحل����ل����ول  احل���دي���ث���ة 
يف ك��اف��ة امل���ج���الت وب���الأخ�������ض يف 
وتعزيز  ال��ن��ف��اي��ات،  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل 
وال�ضتهالك  الإن���ت���اج  ���ض��ل��وك��ي��ات 

امل�ضتدامني.
التغري  وزارة  اأن  اإىل  واأ�������ض������ار 
مواكبتها  �ضمن  والبيئة  املناخي 
يف  املتمثل  ال��دول��ة  توجه  لتحقيق 
معاجلة واإعادة تدوير %75 من 
بحلول  ال�ضلبة  البلدية  النفايات 

ابن طوق  اأكد  العاملي،  القت�ضادي 
ال�ضرتاتيجية  ال�ضراكة  ه��ذه  اأن 
م�����ن ����ض���اأن���ه���ا ت���ع���زي���ز خم���رج���ات 
الق���ت�������ض���اد  “ت�ضريع  م������ب������ادرة 
اإىل  ال���رام���ي���ة   ”360 ال����دائ����ري 
ال�ضناعية  الثورة  تقنيات  توظيف 
دائري  اقت�ضاد  لتحقيق  ال��راب��ع��ة 
من  وال�ض������تفادة  الكف������اءة،  عايل 
ما  الأ�ضياء”  “اإنرتنت  منظومة 
ي��وف��ر اإم���ك���ان���ات ه��ائ��ل�����ة مي��ك��ن اأن 
ت���وؤدي اإىل احل��د م��ن ه��در املوارد، 
وا�ضتدامة  ت����دوي����ره����ا،  واإع����������ادة 

الإنتاج.
املجل�ض  اأن  ط����وق  اب����ن  واأ�����ض����اف 
وتطوير  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى  ي���ح���ر����ض 
لالبتكار  الداعمة  البيئية  النظم 
مبا ي�ضمح بتحقيق اأق�ضى ا�ضتفادة 
ال�ضناعية  ال����ث����ورة  ت��ق��ن��ي��ات  م���ن 
ال����ت����ح����ول نحو  ال����راب����ع����ة خ������الل 
اإىل  م�ضريا  ال��دائ��ري،  القت�ضادي 
بها  حتظى  التي  الهائلة  ال��ق��درات 
ه����ذه ال��ت��ق��ن��ي��ات ل��ت�����ض��ري��ع وت���رية 
ما  على  اع��ت��م��ادا  الن��ت��ق��ال  عملية 
ع��دي��دة يف  م��ن تطبيقات  ت��ق��دم��ه 
والفيزيائية  امل��ج��الت��ال��رق��م��ي��ة 

والبيولوجية.
ك���م���ا ي�������ض���م جم���ل�������ض الإم�����������ارات 
رزان  ���ض��ع��ادة  ال��دائ��ري  لالقت�ضاد 
املنتدب  ال��ع�����ض��و  امل���ب���ارك  خ��ل��ي��ف��ة 
و�ضعادة  – اأبوظبي،  البيئة  لهيئة 
عام  مدير  الكعبي،  �ضامل  الدكتور 
النفايات،  لإدارة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
الهاجري  داوود  املهند�ض  و�ضعادة 
و�ضعادة  دب����ي،  ب��ل��دي��ة  ع����ام  م��دي��ر 
عبدالرحمن حممد النعيمي مدير 
والتخطيطفي  البلدية  دائ��رة  عام 
ال�ضرع  ���ض��ي��ف  و���ض��ع��ادة  ب��ع��ج��م��ان، 
التغري  وزارة  م�������ض���اع���د  وك����ي����ل 
املجتمعات  لقطاع  والبيئة  املناخي 
عبد  م�ضطفى  وليلى  امل�ضتدامة، 
ال���ع���ام جلمعية  امل���دي���ر  ال��ل��ط��ي��ف، 
الفطرية،  ل���ل���ح���ي���اة  الإم�������������ارات 
جمل�ض  ع�ضو  وراي،  ودوم��ي��ن��ي��ك 
القت�ضادي  امل��ن��ت��دى  يف  الإدارة 
العاملي، وخالد احلرميل، الرئي�ض 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي مل���ج���م���وع���ة »ب���ي���ئ���ة«، 
الرئي�ض  ال����زع����ب����ي،  واإب�����راه�����ي�����م 
»ماجد  يف  لال�ضتدامة  التنفيذي 
وباتريك  ال���ق���اب�������ض���ة«،  ال��ف��ط��ي��م 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������ض  ����ض���ل���ه���وب، 

ملجموعة �ضلهوب.

اإندوني�شيا تدرج ثالثة اإ�شدارات من ال�شكوك يف نا�شداك دبي بقيمة 2.5 مليار دولر 
•• دبي -وام:

بثالثة  دب�����ي  ن����ا�����ض����داك  رح����ب����ت 
احلكومة  ق���ب���ل  م����ن  اإدراج������������ات 
بقيمة  ل�����ض��ك��وك  الإن��دون��ي�����ض��ي��ة 
والتي  اأمريكي  دولر  مليار   2.5
���ض��ه��دت اإق���ب���ال وا���ض��ع��ا م���ن قبل 
والدوليني  املحليني  امل�ضتثمرين 
ب��ل��غ ح���د الك���ت���ت���اب عليها  ح��ي��ث 

6.7 �ضعف قيمتها.
اإ���ض��دارا مدته  وت�ضم الإدراج���ات 
دولر  مليار  بقيمة  ���ض��ن��وات   10
اأم��ري��ك��ي واإ����ض���داري���ن ق��ي��م��ة كل 
منهما 750 مليون دولر اأمريكي، 
مدة الأول 5 �ضنوات والثاين 30 
عائدات  تخ�ضي�ض  و�ضيتم  �ضنة 
م�ضاريع  لتمويل  ال�ضكوك  ه��ذه 
التنمية القت�ضادية والجتماعية 

يف اإندوني�ضيا.
ال�ضكوك  اأن  ب���ال���ذك���ر  ج����دي����ر 
دولر  م���ل���ي���ون   750 ال���ب���ال���غ���ة 
�ضنوات  خ��م�����ض  مب����دة  اأم���ري���ك���ي 
ه��ي ���ض��ك��وك خ�����ض��راء خم�ض�ضة 

مل�ضاريع التنمية امل�ضتدامة.
اإندوني�ضيا  ل��دى  اأ�ضبح  وب��ذل��ك، 
�ضكوك  اإدراج���������ات  ث���الث���ة  الآن 
دبي  نا�ضداك  بور�ضة  يف  خ�ضراء 
�ضيادي  اإ�����ض����دار  اأول  ف��ي��ه��ا  مب���ا 

العامل  يف  اخل�������ض���راء  ل��ل�����ض��ك��وك 
دولر  م����ل����ي����ار   1.25 ب���ق���ي���م���ة 
اأمريكي مت اإدراجه يف �ضهر مار�ض 

من عام 2018.
رئي�ض  الفهيم  الواحد  عبد  وقال 
جمل�ض اإدارة نا�ضداك دبي: تعمل 
دعمها  تعزيز  على  دب��ي  نا�ضداك 
ل���ق���ط���اع ال�������ض���ك���وك م�����ن خ���الل 
امل�ضتوى  ع��ل��ى  ال��ف��ع��ال  ال��ت��وا���ض��ل 
اجلهات  م����ع  وال���������دويل  امل���ح���ل���ي 
ال�ضتفادة  ميكنها  والتي  امل�ضدرة 
من املن�ضة العاملية املرموقة التي 
ت��وف��ره��ا ب��ور���ض��ة ن���ا����ض���داك دبي 
ونحن ن�ضتعد ل�ضتقبال جمموعة 
وا�ضعة من الإدراجات اجلديدة يف 
من  م�ضتفيدين  القادمة  الأ�ضهر 
الأ�ضواق  داخل  الوثيقة  عالقاتنا 

املالية الإ�ضالمية.
م����ن ج���ه���ت���ه اأ������ض�����ار ح����ام����د علي 
التنفيذي لنا�ضداك دبي  الرئي�ض 
العريق  ال�����ض��راك��ة  ت��اري��خ  اأن  اإىل 
دبي  امل���ال���ي���ة يف  الأ�������ض������واق  ب����ني 
واإندوني�ضيا يوفر الدعم للتنمية 
البلدين  ك����ال  يف  الق���ت�������ض���ادي���ة 
املتوافقة  املالية  الأ���ض��واق  ولنمو 
مع ال�ضريعة الإ�ضالمية يف العامل 
ع��ل��ى دعم  ت��رك��ي��زن��ا  اإط����ار  .. ويف 
املالية  الأ���ض��واق  ن�ضاط  وت�ضجيع 

اأن  ي�ضعدنا  ال�ضتدامة  قطاع  يف 
نرحب بالإدراج الأخري لل�ضكوك 
احلكومة  ق���ب���ل  م����ن  اخل�������ض���راء 
الإندوني�ضية اإىل جانب اإدراجاتها 

الأخرى.
وحتتل نا�ضداك دبي املركز الأول 
واملنطقة  ال���دول���ة  م�����ض��ت��وي  ع��ل��ى 
البيئي  ال����ت����م����وي����ل  ق�����ط�����اع  يف 
والج��ت��م��اع��ي واحل���وك���م���ي حيث 
القيمة الإجمالية لل�ضكوك  تبلغ 

وال�ضندات اخل�ضراء 6.55 مليار 
البور�ضة  وتلتزم  امريكي  دولر 
بتاأكيد دورها الريادي من خالل 
املنتجات  م����ن  اجل����دي����د  ج������ذب 
وذلك  اخل�������ض���راء  ال���ض��ت��ث��م��اري��ة 
اجلهات  ج��م��ي��ع  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ض��ي��ق 
املعنية وامل�ضدرين. وتعد احلكومة 
م�ضدر  اأك��������رب  الإن����دون����ي���������ض����ي����ة 
بور�ضة  يف  الإ�ضالمية  لل�ضكوك 
ن��ا���ض��داك دب���ي م��ن ح��ي��ث القيمة 

بلغت قيمة  اإذ  الإدراج����ات،  وع��دد 
�ضكوكها الإجمالية 17.5 مليار 
اإ�ضدارا وقد  اأمريكي و14  دولر 
الإدراج���ات الثالث الأخرية  متت 
الإندوني�ضية  احلكومة  قبل  م��ن 
وح�ضل   .  2020 يونيو   23 يف 
ال�����ض��ك��وك اخل�ضراء  ع��م��ل  اإط����ار 
الإندوني�ضية على ت�ضنيف اأخ�ضر 
�ضي�ضرو  م��ق��ي��ا���ض  وف���ق  م��ت��و���ض��ط 

.CICERO

الزيودي : املبادرة ت�شهم يف ت�شريع تطبيق اآليات ومعايري القت�شاد الدائري
عمر العلماء : حكومة الإمارات تكثف اجلهود لتحقيق روؤى القيادة بدعم التحول اإىل اقت�شاد م�شتقبلي م�شتدام

ابن طوق : الإمارات تعمل على تاأ�شي�ض بنية حتتية م�شتدامة ت�شمن منو القطاعات القت�شادية والجتماعية والبيئية

تطوير البنية التحتية ت�شلط ال�شوء على 
اأهمية العالمة التجارية للموؤ�ش�شات وال�شركات

•• دبي- وام: 

حوارية  جل�ضة  التحتية  البنية  تطوير  وزارة  نظمت 
“ الطريق لبناء  املرئي بعنوان  الإت�ضال  تفاعلية عرب 
الدكتور  العاملي  امل�ضمم  قدمها   “ التجارية  العالمة 
ريان عبد اهلل املو�ضلي وتناول خاللها اأهمية العالمة 
التجارية للموؤ�ض�ضات وال�ضركات باإعتبارها ال�ضبغة التي 
نظمتها  التي   - اجلل�ضة  ورك��زت   . غريها  عن  متيزها 
اإدارة الت�ضال احلكومي يف الوزارة وح�ضرها عدد من 
املدراء وامل�ضوؤولني وطلبة اجلامعات واملوظفني املعنيني 
ت�ضميم  ت��واج��ه  التي  التحديات  على   - والإع��الم��ي��ني 
العالمات التجارية وكيفية جتاوز هذه التحديات من 

خالل منظور �ضمويل.
امل�ضاعد  الوكيلة  النقبي  م�ضلم  نادية  املهند�ضة  واأك��دت 
ل��ق��ط��اع اخل��دم��ات امل�����ض��ان��دة يف ال�����وزارة احل��ر���ض على 
خرباتهم  من  وال�ضتفادة  العاملية  القامات  ا�ضتقطاب 
تعترب  التجارية  ال��ع��الم��ات  اأن  اإىل  لف��ت��ة  ومعرفتهم 
بالن�ضبة  للت�ضويق  الفعالة  الو�ضائل  اأه��م  اإح��دى  اليوم 

للموؤ�ض�ضات �ضواء كانت حكومية اأو خا�ضة .
م���ن ج��ان��ب��ه ع���ر����ض امل�����ض�����ض��م ال��ع��امل��ي م��و���ض��ل��ي اأه���م 
التجارية يف  العالمات  تاأ�ضي�ض  تواجه  التي  التحديات 
ظل التطور والت�ضارع التكنولوجي .. وا�ضتعر�ض بع�ض 
خالل  م��ن  متيزت  التي  لل�ضركات  الناجحة  التجارب 

عالمتها التجارية.
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اختتمت الدورة احلالية من الربنامج التابع ل�� »دبي للم�شاريع النا�شئة«

غرفة دبي تعزز دور ال�شركات النا�شئة يف جمتمع العمال عرب �شراكات مبتكرة 

يزة باأجواء تراثية رائعة وفر املنطقة جتربة ت�شّوق ممُ تمُ

اقت�شادية دبي: عدد الرخ�ض الفاعلة يف منطقة نايف ت�شل اإىل اأكرث من 12 األف رخ�شة
تب�شيط الإجراءات يف خمتلف املناطق باإمارة دبي والرتكيز على �شرورة بناء اقت�شاد تناف�شي م�شتدام ومتنوع

•• دبي-الفجر:

النا�ضئة”،  ل��ل��م�����ض��اري��ع  “دبي  جن��ح��ت 
اإح��دى م��ب��ادرات غرفة جت��ارة و�ضناعة 
دب����ي امل��ب��ت��ك��رة ل��دع��م ري�����ادة الأع���م���ال، 
يف  النا�ضئة  ال�����ض��رك��ات  م��ن  ع��دد  بجمع 
م�ضاريع م�ضرتكة مع عدد من ال�ضركات 
الرائدة يف الدولة، وذلك يف ختام الدورة 
احلالية من برناجمها “�ضبكة �ضراكات 
يهدف  ال�������ذي   ،”2020 الأع�����م�����ال 
ال�ضركات  تقدمها  بحلول  لال�ضتعانة 
تواجهها  حت���دي���ات  مل��ع��اجل��ة  ال��ن��ا���ض��ئ��ة 
ال�ضركات الرائدة الع�ضوة يف الربنامج. 
وج���رى الإع���الن ع��ن ال��ت��ع��اون اجلديد 
خالل تنظيم “دبي للم�ضاريع النا�ضئة” 
مدى  ع��ل��ى  ج���رت  اإل��ك��رتون��ي��ة  لفعالية 
املتاأهلني  ق������ام  ح���ي���ث  اأي����������ام،  ث����الث����ة 
للربنامج بعر�ض حلولهم املبتكرة اأمام 
يف  والع�ضوة  امل�ضاركة  ال�ضركات  اح��دى 

الربنامج. 
ال��دورة احلالية من برنامج  و�ضارك يف 
 ”2020 الأع���م���ال  ���ض��راك��ات  “�ضبكة 
اإم��ارة دبي  3 �ضركات رئي�ضية رائ��دة يف 
وهي بنك الإمارات دبي الوطني و�ضركة 
ال�ضرق  ك���ورب���وري�������ض���ن  “�ضوميتومو 
الأو�ضط” و�ضركة “اأك�ضنت�ضر”. وقامت 
الفعالية  خ���الل  الرئي�ضية  ال�����ض��رك��ات 
النا�ضئة  ال�ضركات  بتقييم  الإلكرتونية 
التي تاأهلت للربنامج والتي بلغ عددها 
املتاأهلني  ق��ام  حيث  نا�ضئة،  �ضركة   13
املبتكرة  ح��ل��ول��ه��م  ب��ع��ر���ض  ل��ل��ربن��ام��ج 
ملعاجلة التحديات التي تواجهها احدى 

هذه ال�ضركات الرئي�ضية الثالثة.
الوطني  دب����ي  الإم��������ارات  ب��ن��ك  وات���ف���ق 
اآر  ب���ي  “اأي  ���ض��رك��ة  ال��ت��ع��اون م���ع  ع��ل��ى 
“بنك  وم�������ض���روع   »ApRbot ب����وت 

 »BankBuddy AI ب����������ودي 
اآن����د  ك��ن�����ض��ل��ت��ي��ن��ج  “اإميريج  و����ض���رك���ة 
 Emerge ����ض���وف���ت���وي���ر  غ����الن���������ض 
 Consulting and Glance
“اأوبن  و�����ض����رك����ة   »Software
 OpenTurf ت��ك��ن��ول��وج��ي��ز  ت����رف 
 Technologies )Banking
من  ع�����دد  يف  وذل�������ك   ،»)Caddie
امل�����ض��اري��ع ال��ت��ي ت�����ض��م��ل ت��ع��زي��ز جتربة 
ال��ع��م��الء م��ث��ل حت��ل��ي��ل ب��ي��ان��ات عمالء 
واإن�ضاء  ال���ب���ن���ك  يف  اجل������دد  الأع�����م�����ال 
اأكرث  من�ضة لتوفري بيانات وحمتويات 

تخ�ض�ضاً وا�ضتهدافاً. 
واتفقت �ضركة “�ضوميتومو كوربوري�ضن 
مع  ال��ت��ع��اون  ع��ل��ى  الأو�ضط”  ال�����ض��رق 
 Digital م�ضروع “ديجيتال اإنريجي

“دي�ضتيت�ضاين  و���ض��رك��ة   »Energy
بحلول  يتعلق  فيما   ،»Distichain
وتعزيز  ل��ت��ح�����ض��ني  م��ب��ت��ك��رة  وب����رام����ج 
قطاع خطوط الأنابيب، يف حني اتفقت 
مع  ال��ت��ع��اون  على  “اأك�ضنت�ضر”  �ضركة 
 Digital م�ضروع “ديجيتال اإنريجي
فراي  “بال�ضتيك  و�ضركة   »Energy
اآر  اإي  “اآي  وم�ضروع   »PlasticFri
بي iERP«، وذلك يف عدد من امل�ضاريع 
التي ت�ضمل تعزيز جمال الأمن الغذائي 

واإدارة النفايات. 
ريادة  مديرة  �ضاي�ضيفا،  ناتاليا  واأك��دت 
ال������دورة  اأن  دب�����ي  غ���رف���ة  يف  الأع�����م�����ال 
�ضراكات  “�ضبكة  برنامج  م��ن  احلالية 
ب���ج���ذب  جن�����ح   ”2020 الأع�������م�������ال 
اأنحاء  خمتلف  م��ن  النا�ضئة  ال�ضركات 

العامل، حيث بلغت ن�ضبة امل�ضاركات من 
خارج دولة الإمارات %55 من اإجمايل 
�ضراكات  “�ضبكة  اأن  موؤكدة  امل�ضاركات، 
هي من�ضة مثالية لأ�ضحاب  الأعمال” 
اأنحاء  خمتلف  م��ن  النا�ضئة  امل�����ض��اري��ع 
ودخول  اأعمالها  نطاق  لتو�ضيع  العامل 
قائلة:  �ضاي�ضيفا  واأ���ض��اف��ت  دب��ي.  �ضوق 
ال��ت��ي يفر�ضها  ال��ت��ح��دي��ات احل��ال��ي��ة   “
)كوفيد-19(  امل�ضتجد  كورونا  جائحة 
دف��ع��ت ال��ع��دي��د م��ن ال�����ض��رك��ات يف دولة 
تقنيات  واعتماد  البتكار  اإىل  الإم���ارات 
خارجية  مب�ضادر  وال�ضتعانة  ج��دي��دة 
يخلق  اجتاه  وهو  الرئي�ضية،  للم�ضاريع 
امل�ضاريع  ملجتمع  ج��دي��دة  ع��م��ل  ف��ر���ض 
النا�ضئة يف املنطقة.«  وجدير بالذكر اأن 
%45 من امل�ضاركات يف الدورة احلالية 

من الربنامج جاءت من دولة الإمارات، 
ورو�ضيا   ،11% بن�ضبة  ال��ه��ن��د  يليها 
وال�ضني  وال����ربت����غ����ال   ،7% ب��ن�����ض��ب��ة 
ال����دول  اأم�����ا   ،5% ب��ن�����ض��ب��ة  ون��ي��ج��ريي��ا 

الأخرى فبلغت ن�ضبة 22%.
�ضراكات  “�ضبكة  ب���رن���ام���ج  وي����ه����دف 
ال�������ض���رك���ات  و�����ض����ل  اإىل  الأعمال” 
وامل��وؤ���ض�����ض��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة يف الإم������ارة مع 
وال�ضركات  النا�ضئة  امل�ضاريع  اأ���ض��ح��اب 
اإن�ضاء  ب��ه��دف  وامل��ت��و���ض��ط��ة  ال�����ض��غ��رية 
�����ض����راك����ات م���رب���ح���ة حت���ق���ق الأه��������داف 
“�ضبكة  ب���رن���ام���ج  وي��ع��ت��رب  امل�����ض��رتك��ة. 
مبتكراً  ب���رن���اجم���اً  الأع����م����ال  ����ض���راك���ات 
لدعم ريادة الأعمال وال�ضركات النا�ضئة 
عرب اإتاحة املجال لها للعمل مع �ضركاء 
عدة  مم��ي��زات  يك�ضبها  مم��ا  م��رم��وق��ني 
منها اكت�ضاب اخلربة واملهارات الالزمة 
اخلا�ضة  امل�ضاريع  تطوير  على  للعمل 

لهذه ال�ضركات.
النا�ضئة”،  ل��ل��م�����ض��اري��ع  “دبي  وت��ع��ت��رب 
ال��غ��رف��ة خ����الل العام  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
منطقة  يف  نوعها  من  الأوىل   ،2016
والتي  واأف���ري���ق���ي���ا،  الأو�����ض����ط  ال�������ض���رق 
الذكية،  دب��ي  مدينة  مظلة  حتت  تعمل 
القطاعني  بني  ال�ضراكة  قيمة  وجت�ضد 
البتكار  ت�ضجيع  بهدف  واخلا�ض  العام 
م�ضدراً  تعترب  حيث  الأع��م��ال،  وري���ادة 
رئ��ي�����ض��ي��اً ل��ل��م��ع��ل��وم��ات وال���دع���م ل����رواد 
الأعمال يف دبي، وميكن للزوار الطالع 
على فر�ض العمل اجلديدة، كما ميكن 
ال���ض��رتاك ب��اأه��م الأح����داث ال��ت��ي تركز 
واللقاءات  والدورات  التكنولوجيا،  على 
وتدعم  الهامة.  املعلومات  من  وغريها 
“دبي للم�ضاريع النا�ضئة” ا�ضرتاتيجية 
رواد  دع����م  اإىل  ال���رام���ي���ة  دب����ي  غ���رف���ة 

الأعمال وت�ضجيع البتكار.

•• دبي-الفجر: 

الت�ضجيل  ق��ط��اع  م��ن  ���ض��ادر  اأظ��ه��ر تقرير 
وال��رتخ��ي�����ض ال��ت��ج��اري ب��اق��ت�����ض��ادي��ة دبي 
 12،478 حتت�ضن  ’نايف‘  منطقة  اأن 
رخ�ضة فاعلة، وي�ضتحوذ الن�ضاط التجاري 
يبلغ عدد  الأك��رب منها، حيث  الن�ضبة  على 
التجارية  الفئة  �ضمن  امل�ضنفة  الرخ�ض 
من   86% ب��ن�����ض��ب��ة  رخ�����ض��ة   10،702
املهنية  الرخ�ض  تليها  الرخ�ض،  اإج��م��ايل 
ال�ضياحية  ث���م  رخ�����ض��ة،   1،578 ب�����واق��ع 

وال�ضناعية. 
ال�ضركات  اأك���رث  ت���زال  ل  للتقرير،  ووف��ق��اً 
ع���ام  م���ن���ذ  ’نايف‘  م���ن���ط���ق���ة  يف  ت���ع���م���ل 
من  ع����ام����اً   57 ي����ق����ارب  م����ا  اأي   1963
مت  اأن��ه  التقرير  واأ���ض��ار  الرخ�ضة.  اإ���ض��دار 
 1963 49 رخ�����ض��ة خ���الل ع���ام  اإ����ض���دار 
الآن  تعمل حتى  ال�ضركات  زالت  وما  فقط 
املجوهرات  اأب���رزه���ا  خم��ت��ل��ف��ة  اأن�����ض��ط��ة  يف 

جتارة  والف�ضة،  ال��ذه��ب  م��ن  وامل�����ض��وغ��ات 
�ضرائح  جت��ارة  وامل�ضروبات،  الغذائية  امل��واد 
الهاتف الإلكرتونية، جتارة عامة، وجتارة 
التحف  جت��ارة  املنزلية،  والأواين  الأدوات 
ال��ف��ن��ي��ة، جت���ارة ال�����ض��اع��ات وق��ط��ع غيارها، 
التجميل،  وم�ضتح�ضرات  العطور  جت��ارة 
جت���ارة امل��الب�����ض اجل���اه���زة، جت���ارة حقائب 
الأ�ضباغ  اأعمال  اجللدية،  واملنتجات  اليد 
الأر�ضيات  تبليط  واأع���م���ال  وال���ده���ان���ات؛ 

واحلوائط.
الأعمال  رج����ال  اه��ت��م��ام  الأرق������ام  وت���وؤك���د 
لهم  الأك��رث جذباً  كونها  ’نايف‘  مبنطقة 
ملا توفره من موقع ا�ضرتاتيجي قريب من 
الكربى.  التجارية  واملراكز  واملوانئ  املطار 
ك��م��ا ت��ع��د امل��ن��ط��ق��ة وج��ه��ة م��ه��م��ة لتجارة 
رائداً  �ضياحياً  ومق�ضداً  دب��ي،  يف  التجزئة 
واملناطق  التقليدية  اأ���ض��واق��ه��ا  انت�ضار  م��ع 

الأثرية والرتاثية التي تقع يف نطاقها.
وتوجهها  ال��ر���ض��ي��دة  احل��ك��وم��ة  ظ���ل  ويف 
ودفع  املعرفة  على  قائم  اقت�ضاد  بناء  نحو 
وفتح  امل�����ض��ت��دام  الق��ت�����ض��ادي  النمو  عجلة 
امل��ج��الت والأن�����ض��ط��ة اأم���ام رج���ال الأعمال 
دبي  اقت�ضادية  ت�ضعى  وخ��ارج��ي��اً،  داخ��ل��ي��اً 
لرجال  جاذبة  اقت�ضادية  بيئة  تعزيز  اإىل 
الأعمال من خالل تطوير خدمات اإ�ضدار 
ال��ت��ج��اري��ة، وخدمات  ال��رخ�����ض  وجت���دي���د 
يف  ي�ضهم  مبا  التجاري،  الرتخي�ض  قطاع 
ال�ضركات  وتاأ�ضي�ض  الأع��م��ال  ب��دء  عملية 
التي ترغب يف العمل والنطالق من اإمارة 

دبي.
والرتخي�ض  ال��ت�����ض��ج��ي��ل  ق���ط���اع  وي���ع���م���ل 
ب��ا���ض��ت��م��رار ع��ل��ى ج��ع��ل عملية  ال���ت���ج���اري 

ت�����ض��ج��ي��ل ال�����ض��رك��ات اجل���دي���دة واإا�����ض����دار 
الأمر  و�ضريعة  �ضهلة  التجارية  الرخ�ض 
دبي  تناف�ضية  على  اإاي��ج��اب��اً  ينعك�ض  ال��ذي 
للتو�ضع  املثالية  املن�ضة  باعتبارها  عاملياً 
والعاملية.  الإقليمية  ال�ضركات  وا�ضتدامة 
مل�ضاعدة  دبي  اقت�ضادية  روؤية  مع  ومتا�ضياً 
وتو�ضيع  اإط�����الق  يف  ال�����ض��رك��ات  اأ����ض���ح���اب 
عمليات  اإىل  احل����اج����ة  دون  اأع���م���ال���ه���م 
واإجراءات مطولة، اأ�ضبح انطالق ال�ضركات 

يف دبي اأ�ضرع واأ�ضهل من اأي وقت م�ضى.
رجال  اإجمال عدد  و�ضل  التقرير،  وح�ضب 
اإىل  ’نايف‘  منطقة  يف  الأع��م��ال  و�ضيدات 
اأعمال،  رجل   45،161 منهم   49،718

و4،557 �ضيدة اأعمال. 
للرخ�ض  القانوين  بال�ضكل  يتعلق  وفيما 
املوؤ�ض�ضات  تاأتي رخ�ض  ’نايف‘،  العاملة يف 

 9،734 ب���  اأوًل  امل��ح��دودة  امل�ضوؤولية  ذات 
رخ�������ض���ة، ت��ل��ي��ه��ا امل���وؤ����ض�������ض���ات ال���ف���ردي���ة ب� 
2،043 رخ�ض. وت�ضم الأ�ضكال القانونية 
م�ضوؤولية  ذات  �ضركة  مدنية،  اأعمال  اأي�ضاً 
حمدودة - ال�ضخ�ض الواحد )ذ.م.م.(؛ فرع 
ل�ضركة مقرها يف اإامارة اأخرى؛ ت�ضامنية؛ 
فرع �ضركة/ موؤ�ض�ضة مقرها منطقة حرة؛ 
اأجنبية؛  �ضركة  فرع  خليجية؛  �ضركة  فرع 
ومكتب  ب�ضيطة؛  تو�ضية  عامة؛  م�ضاهمة 

ارتباط حكومي.
الرامية  جهودها  دبي  اقت�ضادية  وتوا�ضل 
بيئة  وخلق  امل�ضتدامة  التنمية  اإىل حتقيق 
تناف�ضية �ضحية واآمنة، وذلك عرب تطوير 
املمار�ضات  اأف�ضل  املالئمة، وتطبيق  الأطر 
كل  وم��واك��ب��ة  ل��دي��ه��ا،  ال��ع��م��ل  منهجية  يف 
الأعمال  رج���ال  متطلبات  لتلبية  ج��دي��د 

لالرتقاء باأداء خمتلف القطاعات احليوية 
وت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة ال���دول���ة ك��وج��ه��ة مف�ضلة 
قائمة  على  وتر�ضيخها  الأع��م��ال،  مل��زاول��ة 
اأهم املراكز التجارية والقت�ضادية العاملية 
امل�ضتمر  ب��ال��ت��ع��اون  وذل�����ك  والإق���ل���ي���م���ي���ة، 
واملحلية  الحت���ادي���ة  اجل���ه���ات  ج��م��ي��ع  م���ع 

وال�ضراكة مع القطاع اخلا�ض.
الأ���ض��واق يف  اأق���دم  ويعترب �ضوق نايف م��ن 
دبي، فهو يحتوي على العديد من املتاجر 
وحتتوي  متجر،  مئة  بحوايل  تقّدر  والتي 
الأقم�ضة،  اأن��������واع  ج��م��ي��ع  ع���ل���ى  امل���ت���اج���ر 
وال��ب�����ض��ائ��ع وامل��ن��ت��ج��ات اجل��ل��دي��ة، وك���ّل ما 
والإلكرتونيات،  ب��ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  ي��ت��ع��ّل��ق 
وغريها  التذكارية  الهدايا  اأن���واع  وجميع 
تلبي  التي  املتنوعة  الب�ضائع  م��ن  الكثري 

متطلبات جميع �ضرائح املجتمع.

اأدنوك للتوزيع تفتتح حمطتها 
الـ 400 يف دولة الإمارات 

•• اأبو ظبي-الفجر: 

حققت اأدنوك للتوزيع، ال�ضركة الرائدة يف قطاع الوقود ومتاجر التجزئة يف 
الدولة اجنازا جديدا وذلك بافتتاح حمطتها ال� 400 يف جزيرة ال�ضعديات 
باأبو ظبي وت�ضليم 25 حمطة جديدة منذ بداية العام 2020 وحتى الآن. 
حققت ال�ضركة اأداًء قوياً منذ بداية العام 2020 على الرغم من التحديات 
الراهنة وجت�ضد ذلك يف افتتاحها حمطات يف اأبو ظبي ودبي والفجرية. كما 
 On The ُتعد حمطة ال�ضعديات املحطة ال�ضابعة ع�ضرة من طراز “اأدنوك
العام  بداية  باأبو ظبي  البطني  اجلديد يف  ال��ط��راز  ه��ذا  اإط��الق  منذ   »go
اجلاري. وُتقدم هذه املحطات املخ�ض�ضة لالأحياء ال�ضكنية للعمالء جتربة 
متجر  من  والت�ضوق  متوازيني،  ممرين  خ��الل  من  بالوقود  للتزود  �ضل�ضة 
واحة اأدنوك دون احلاجة ملغادرة مركباتهم حيث تتيح لهم اإمكانية الت�ضوق 
با�ضتخدام جهاز حا�ضوب لوحي من مركباتهم، ثم ا�ضتالم م�ضرتياتهم من 
املنفذ املخ�ض�ض لذلك.  وبافتتاحها حمطتها ال� 400 يف جزيرة ال�ضعديات، 
اختمت ال�ضركة الن�ضف الأول من العام 2020 باإجناز كبري يتمثل باإجمايل 
406 حمطة على م�ضتوى �ضبكتها لتوفري الوقود ومتاجر التجزئة لعمالئها 
للنمو هذا  ال�ضركة  يعك�ض ذلك جناح خمططات  الإم���ارات. حيث  يف جميع 
بالإنابة  التنفيذي  الرئي�ض  ال�ضام�ضي،  اأح��م��د  ق��ال  املنا�ضبة  وب��ه��ذه  ال��ع��ام. 
يف  وجناحنا   ،400 ال���  ملحطتنا  افتتاحنا  “يعك�ض  للتوزيع:  اأدن��وك  ل�ضركة 
افتتاح جمموعة كبرية من املحطات خالل العام اجلاري م�ضريتنا احلافلة 
بالإجنازات«. واأ�ضاف ال�ضام�ضي: “�ضنوا�ضل �ضعينا للتكّيف وتقدمي املنتجات 
من  اجل��دي��دة  حمطتنا  افتتاح  وُيعد  عمالئنا،  لراحة  ال��الزم��ة  واخل��دم��ات 
طراز “اأدنوك On The go« يف وقت �ضابق من هذا العام دلياًل على ذلك 
وعلى اأّن تاريخنا وخربتنا �ضاعدانا يف تقدمي حلول متطورة لعمالئنا حالياً 
لهذا  وطموحة  حمكمة  منو  خطة  ال�ضركة  و�ضعت  اأن  وبعد   .« وم�ضتقباًل 
العام كّر�ضت كل جهدها لتوفري الحتياجات الأ�ضا�ضية لعمالئها اأينما كانوا 
406 حمطة  ت�ضم  كبرية  �ضبكة  الآن  لديها  واأ�ضبح  اإليها،  احتاجوا  ومتى 
تنقالتهم،  خالل  ذلك  اأك��ان  �ضواء  الدولة.  اأنحاء  كافة  يف  العمالء  خلدمة 
اإط��الق خدمة التو�ضيل موؤخراً عرب  اأو من خالل  ال�ضكنية،  اأحيائهم  اأو يف 
الإنرتنت. كما و�ّضعت ال�ضركة تغطية خدمة حمطتي لتو�ضيل الوقود، وغاز 
الطهي لأبواب العمالء. �ضيكون بو�ضع العمالء عند زيارتهم اأي من حمطات 
وامل�ضممة  ال�ضل�ضة  احل��ل��ول  م��ن  جمموعة  م��ن  ال�ضتفادة  للتوزيع  اأدن���وك 

خلدمتهم باأكرث الطرق تطوراً وكفاءًة. 

الإمارات توؤمن 32 % من احتياجات 
اليابان النفطية يف مايو املا�شي

•• طوكيو - وام:

ا�ضتوردت اليابان من دولة الإم��ارات 22.626 مليون برميل من النفط 
اخل���ام خ��الل �ضهر م��اي��و امل��ا���ض��ي بح�ضب ب��ي��ان��ات وك��ال��ة ال��ط��اق��ة وامل���وارد 

الطبيعية التابعة لوزارة القت�ضاد والتجارة وال�ضناعة اليابانية.
وذكرت وكالة الطاقة اأن ن�ضبة واردات النفط من الإم��ارات بلغت 32 % 
من اإجمايل الواردات النفطية اليابانية، م�ضرية اإىل اأن كمية النفط اخلام 
التي ا�ضتوردتها اليابان خالل ذلك ال�ضهر بلغت 70.745 مليون برميل.

النقد العربي يطلق موؤ�شر ال�شتقرار املايل
•• اأبوظبي-وام:

املايل يف  الإ�ضتقرار  بالتعاون مع فريق عمل  العربي  النقد  اأطلق �ضندوق 
 The Arab Financial الدول العربية موؤ�ضر ال�ضتقرار املايل العربي
هذا  اإط��الق  وياأتي   .»2019-2015“ للفرتة   Stability Index AFSI
املوؤ�ضر ال�ضنوي، يف �ضوء اأهمية وجود موؤ�ضر كمي يقي�ض م�ضتوى ال�ضتقرار 
املايل مبو�ضوعية ويعمل كاأداة للتوجيه والإنذار املبكر، حيث ينّبه متخذي 
القرار ووا�ضعي ال�ضيا�ضات باإحتمال تعر�ض النظام املايل لأزمة مالية قبل 
كما  واإ�ضتباقية.  وقائية  واإج���راءات  �ضيا�ضات  من  يلزم  ما  لإتخاذ  وقوعها، 
ي�ضمح املوؤ�ضر اأن تكون عملية تقييم �ضالمة النظام املايل ب�ضكل مبني على 
مقايي�ض كمية ومو�ضوعية، وي�ضاعد على تر�ضيخ مبداأ ال�ضفافية والإف�ضاح، 
واإتاحة خمتلف املعلومات لل�ضوق واملتعاملني مع النظام املايل، مع توجيه 

النتباه للمخاطر النظامية التي قد يتعر�ض لها النظام املايل ككل.

•• اأبوظبي-وام: 

ارتفع اإجمايل عدد رخ�ض الأن�ضطة القت�ضادية امل�ضجلة 
يف جميع اإمارات الدولة اإىل نحو 652 األفا و885 رخ�ضة 
يف نهاية �ضهر يونيو 2020 بزيادة قدرها 4201 رخ�ضة 
جديدة مقارنة مع �ضهر مايو من العام ذات��ه وذل��ك وفق 
الوطني  ال�ضجل  يوثقها  التي  الأرق���ام  اأح��دث  تظهره  ما 

القت�ضادي الذي تتوىل اإدارته وزارة القت�ضاد .
يونيو  خ��الل  الرتاخي�ض  ع��دد  يف  امل�ضجل  النمو  ويعك�ض 
م��ن ال��ع��ام اجل���اري توا�ضل ن�ضاط الأع��م��ال وال��ت��ج��ارة يف 
دول���ة الإم�����ارات وذل���ك بعد ح��ال��ة ال��ه��دوء ال��ت��ي �ضهدتها 

ال�ضجل  ب��ي��ان��ات  وتظهر   . واأب��ري��ل  م��ار���ض  �ضهري  خ��الل 
امل�ضجلة  الرخ�ض  ع��دد  اإج��م��ايل  اأن  القت�ضادي  الوطني 
يف كل من اأبوظبي ودبي وال�ضارقة بلغ 530 األفا و165 
رخ�ضة، م�ضتحوذة بذلك على 81.2 % من اإجمايل عدد 

الرخ�ض امل�ضدرة يف جميع اإمارات الدولة.
الأن�ضطة  رخ�����ض  ع��دد  اإج��م��ايل  و���ض��ل  فقد   .. وتف�ضيال 
األ���ف رخ�ضة مع   300 دب��ي نحو  اإم����ارة  الق��ت�����ض��ادي��ة يف 
ن�ضبته  م��ا  ت�ضكل   ،2020 ال��ع��ام  م��ن  يونيو  �ضهر  نهاية 
جميع  يف  امل�ضجلة  الرخ�ض  اإج��م��ايل  م��ن  تقريبا   46%

اإمارات الدولة.
اأم���ا يف اإم����ارة اأب��وظ��ب��ي ف��ق��د و���ض��ل اإج��م��ايل ع���دد رخ�ض 

يونيو  �ضهر  نهاية  حتى  ال�ضادرة  القت�ضادية  الأن�ضطة 
من العام 2020 نحو 145 األفا و660 رخ�ضة، ت�ضكل 
التي  ال��رخ�����ض  ع���دد  اإج��م��ايل  % م��ن   22.3 ن�ضبته  م��ا 

ت�ضمنتها اإح�ضائيات ال�ضجل الوطني القت�ضادي.
وعلى م�ضتوى اإمارة ال�ضارقة فقد بلغ اإجمايل عدد رخ�ض 
وبن�ضبة  رخ�ض  و505  األ��ف��ا   84 القت�ضادية  الأن�ضطة 
%13، يف حني توزع بقية رخ�ض الأن�ضطة على اإمارات اأم 

القيوين وعجمان والفجرية وراأ�ض اخليمة.
الفردية  املوؤ�ض�ضات  اأن  الإح�ضائيات  خ��الل  م��ن  ويت�ضح 
ال�ضادرة  الرخ�ض  ع��دد  اإج��م��ايل  من   41% نحو  �ضكلت 
لل�ضركات،  القانوين  ال�ضكل  الإم��ارات من حيث  يف جميع 

نحو  املحدودة  امل�ضوؤولية  ذات  ال�ضركات  ن�ضبة  بلغت  فيما 
الن�ضبة  بقية  وتوزعت  الرخ�ض  عدد  اإجمايل  من   38%
على الأ�ضكال القانونية الأخرى ومنها ال�ضركات امل�ضاهمة 
و�ضركات  ال��واح��د  ال�ضخ�ض  و���ض��رك��ات  واخل��ا���ض��ة  ال��ع��ام��ة 

التو�ضية الب�ضيطة وغريها من الأ�ضكال.
عن  عبارة  هو  الوطني  القت�ضادي  ال�ضجل  اأن  اإىل  ي�ضار 
مبادرات  �ضمن  تطويرها  مت  احتادية  اإلكرتونية  من�ضة 
القت�ضاد،  وزارة  عليها  وت�����ض��رف  احل��ك��وم��ي��ة،  امل�����ض��رع��ات 
توفري  خالل  من  املعريف  القت�ضاد  اأدوات  لتبني  وتهدف 
القت�ضادية  للرخ�ض  وف��وري��ة  و�ضاملة،  دقيقة،  بيانات 

القائمة يف دولة الإمارات.

رخ�شة جديدة لالأن�شطة القت�شادية يف الإمارات خالل يونيو 2020  4201

العدد  12976 بتاريخ 2020/7/2
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 3124/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2879/2019 جتاري جزئي ، 

ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )492985 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : غيث مطر ح�ضن عبداهلل حممد - �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 

وميثله : بدر عبداهلل خمي�ض عبداهلل - �ضفته بالق�ضية : وكيل
املطلوب اإعالنه  : 1- حممد علي بن احمد ح�ضرمي  - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده 

جمهول حمل الإقامة 
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )492985( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

ج���م���اي���ال   / امل������دع������و  ف����ق����د 

الفلبني     ، لومابوجن  باونيلو 

�ضفره رقم  اجلن�ضية - ج��واز 

من   )P5467081A(

يجده  عليه الت�ضال بتليفون 

رقم  0504500056 

فقدان جواز �شفر
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العدد  12976 بتاريخ 2020/7/2
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )  2020/10145 (

املنذر :  بنك دبي الإ�ضالمي �ض.م.ع
املنذر اإليه :  احمد رفاعي 

اإليه ب�ضرعة �ضداد مبلغ وقدرة )57،890.00( درهم نتيجة الإخالل  ينذر املنذر املنذر 
ب�ضداد الأق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط  وذلك خالل اأ�ضبوع من تاريخ 
 86972 ( رقم  ال�ضيارة  التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  �ضي�ضطر  واإل  الن�ضر 
موديل   ) �ضالون   _ 530 دبليو  ام  ب��ي   ( ن��وع  م��ن   ) ابوظبي  / خ�ضو�ضي/   8 /الفئة 
)2013(  – لون ) ازرق( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 

من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12976 بتاريخ 2020/7/2
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )  2020/10144 (

املنذر :  بنك دبي الإ�ضالمي �ض.م.ع
املنذر اإليه :  دز هاميليا �ضانغاريفا  .

اإليه ب�ضرعة �ضداد مبلغ وقدرة )99،326.00( درهم نتيجة الإخالل  ينذر املنذر املنذر 
ب�ضداد الأق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط  وذلك خالل اأ�ضبوع من تاريخ 
الن�ضر واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�ضيارة رقم ) 70773 /
ا�ضتي�ضن ( موديل  �ضانتايف _  ال�ضارقة ( من نوع ) هايونداي  الفئة 1 / خ�ضو�ضي/ 
)2014(  – لون ) بني( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 

من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12976 بتاريخ 2020/7/2
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )  2020/10124 (

املنذر      :  بنك دبي الإ�ضالمي �ض.م.ع
املنذر اإليه :  عبدالعزيز �ضاه احلميد   .

اإليه ب�ضرعة �ضداد مبلغ وقدرة )31،186.00( درهم نتيجة الإخالل  ينذر املنذر املنذر 
ب�ضداد الأق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط  وذلك خالل اأ�ضبوع من تاريخ 
الن�ضر واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�ضيارة رقم ) 27354 /
الفئة 15  / خ�ضو�ضي/ ابوظبي ( من نوع ) تويوتا ياري�ض  _ �ضالون ( موديل 
كافة حقوق  املنذر مع حفظ  واملمولة ل�ضاحلكم من قبل  ابي�ض(   ( – لون    )2016(

املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12976 بتاريخ 2020/7/2
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )  2020/10126 (

املنذر      :  بنك دبي الإ�ضالمي �ض.م.ع
املنذر اإليها :  م�ضعود علي خان �ضاحب زادا مري    .

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�ضرعة �ضداد مبلغ وقدرة )18،953.00( درهم نتيجة الإخالل 
ب�ضداد الأق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط  وذلك خالل اأ�ضبوع من تاريخ 
الن�ضر واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�ضيارة رقم ) 84572 /
الفئة 16 / خ�ضو�ضي/ ابوظبي ( من نوع ) ميت�ضوبي�ضي لن�ضر _ �ضالون ( موديل 
)2015(  – لون ) ف�ضي( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 

من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12976 بتاريخ 2020/7/2
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )  2020/10143 (

املنذر :  بنك دبي الإ�ضالمي �ض.م.ع
املنذر اإليه :  احمد ماهر ابراهيم الغرباوي    .

اإليه ب�ضرعة �ضداد مبلغ وقدرة )26،273.00( درهم نتيجة الإخالل  ينذر املنذر املنذر 
ب�ضداد الأق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط  وذلك خالل اأ�ضبوع من تاريخ 
الن�ضر واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�ضيارة رقم ) 77382 /
( موديل  اك��ورد _ �ضالون  ) هوندا  ن��وع  ( من  ابوظبي  / خ�ضو�ضي/  الفئة 11  
كافة حقوق  املنذر مع حفظ  واملمولة ل�ضاحلكم من قبل  ابي�ض(   ( – لون    )2012(

املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12976 بتاريخ 2020/7/2
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )  2020/10142 (

املنذر :  بنك دبي الإ�ضالمي �ض.م.ع
املنذر اإليها :  رانيه في�ضل جالل الدين التجاين  .

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�ضرعة �ضداد مبلغ وقدرة )42،181.00( درهم نتيجة الإخالل 
ب�ضداد الأق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط  وذلك خالل اأ�ضبوع من تاريخ 
الن�ضر واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�ضيارة رقم ) 92871 /
( موديل  ا�ضتي�ضن  ا���ض 3 _  ن��وع ) ج��اك  ( م��ن  ابوظبي  الفئة 14  / خ�ضو�ضي/ 
)2017(  – لون ) اأحمر( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 

من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12976 بتاريخ 2020/7/2
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )  2020/10123 (

املنذر      :  بنك دبي الإ�ضالمي �ض.م.ع
املنذر اإليه :  فرخ اديب اف�ضل   .

اإليه ب�ضرعة �ضداد مبلغ وقدرة )31،046.00( درهم نتيجة الإخالل  ينذر املنذر املنذر 
ب�ضداد الأق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط  وذلك خالل اأ�ضبوع من تاريخ 
الن�ضر واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�ضيارة رقم ) 79232 /
الفئة 8  / خ�ضو�ضي/ ابوظبي ( من نوع ) دودج دراجن��و  _ ا�ضتي�ضن ( موديل 
)2012(  – لون ) ا�ضود( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 

من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12976 بتاريخ 2020/7/2
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )  2020/10120 (

املنذر :  بنك دبي الإ�ضالمي �ض.م.ع
املنذر اإليه :  ا�ضرف �ضعد يو�ضف ابو جنم  .

اإليه ب�ضرعة �ضداد مبلغ وقدرة )91،480.00( درهم نتيجة الإخالل  ينذر املنذر املنذر 
ب�ضداد الأق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط  وذلك خالل اأ�ضبوع من تاريخ 
الن�ضر واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�ضيارة رقم ) 68933 /
الفئة 6 / خ�ضو�ضي/ ابوظبي ( من نوع ) فورد ايدج  _ ا�ضتي�ضن ( موديل )2014(  
املنذر من  املنذر مع حفظ كافة حقوق  – لون ) ف�ضي( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل 

اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12976 بتاريخ 2020/7/2
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )  2020/10121 (

املنذر :  بنك دبي الإ�ضالمي �ض.م.ع
املنذر اإليه :  رفيق بالت حممد كوتي  

اإليه ب�ضرعة �ضداد مبلغ وقدرة )30،649.00( درهم نتيجة الإخالل  ينذر املنذر املنذر 
ب�ضداد الأق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط  وذلك خالل اأ�ضبوع من تاريخ 
الن�ضر واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�ضيارة رقم ) 38158 /
الفئة 17 / خ�ضو�ضي/ ابوظبي ( من نوع ) ني�ضان �ضنرتا  _ �ضالون ( موديل )2014(  
– لون ) ابي�ض( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من 

اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12976 بتاريخ 2020/7/2
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )  2020/10119 (

املنذر      :  بنك دبي الإ�ضالمي �ض.م.ع
املنذر اإليه :  لري دوجينيا لماك .

اإليه ب�ضرعة �ضداد مبلغ وقدرة )37،498.00( درهم نتيجة الإخالل  ينذر املنذر املنذر 
ب�ضداد الأق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط  وذلك خالل اأ�ضبوع من تاريخ 
الن�ضر واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�ضيارة رقم ) 82510 /
اأبوظبي ( من نوع ) هوندا �ضيفيك _ �ضالون ( موديل  الفئة 16  / خ�ضو�ضي/ 
)2015(  – لون ) ف�ضي( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 

من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12976 بتاريخ 2020/7/2
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )  2020/10146 (

املنذر :  بنك دبي الإ�ضالمي �ض.م.ع
املنذر اإليها :  املن�ضوجات الذهبيه ذ م م   .

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�ضرعة �ضداد مبلغ وقدرة )60،988.00( درهم نتيجة الإخالل 
ب�ضداد الأق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط  وذلك خالل اأ�ضبوع من تاريخ 
الن�ضر واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�ضيارة رقم ) 50767 /
الفئة الثانية / خ�ضو�ضي/ ال�ضارقة ( من نوع ) تويوتا هاي�ض _ فان �ضحن ( موديل 
كافة حقوق  املنذر مع حفظ  واملمولة ل�ضاحلكم من قبل  ابي�ض(   ( – لون    )2012(

املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12976 بتاريخ 2020/7/2
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )  2020/10122 (

املنذر :  بنك دبي الإ�ضالمي �ض.م.ع
املنذر اإليه :  �ضانوا�ض بوتالون �ضريياكوتارام حميد  .

اإليه ب�ضرعة �ضداد مبلغ وقدرة )58،114.00( درهم نتيجة الإخالل  ينذر املنذر املنذر 
ب�ضداد الأق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط  وذلك خالل اأ�ضبوع من تاريخ 
الن�ضر واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�ضيارة رقم ) 22937 /
 ) ا�ضتي�ضن  ب��رادو _  تويوتا   ( نوع  من   ) اخليمة  راأ���ض  خ�ضو�ضي/   /  C الفئة
املنذر مع حفظ كافة  اأبي�ض( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل   ( – لون  موديل )2013(  

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12976 بتاريخ 2020/7/2
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )  2020/10125 (

املنذر      :  بنك دبي الإ�ضالمي �ض.م.ع
املنذر اإليه :  حممد عبداملتقدير بن حممد عبدالغفور     .

اإليه ب�ضرعة �ضداد مبلغ وقدرة )11،960.00( درهم نتيجة الإخالل  ينذر املنذر املنذر 
ب�ضداد الأق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط  وذلك خالل اأ�ضبوع من تاريخ 
الن�ضر واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�ضيارة رقم ) 61239 /
( موديل  ( من نوع ) تويوتا كامري _ �ضالون  ال�ضارقة  ابي�ض / خ�ضو�ضي/  الفئة 
كافة حقوق  املنذر مع حفظ  قبل  ل�ضاحلكم من  واملمولة  احمر(   ( – ل��ون    )2011(

املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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تعلن حمكمة دبي البتدائية – ادارة التنفيذ – عن بيع ال�ضيارات التالية عن طريق �ضركة الإمارات للمزادات �ض.ذ.م.م وعلى من يرغب مبعاينة ال�ضيارات بزيارة موقع املزاد اأو بزيارة املوقع اللكرتوين
WWW.EmiratesAuction.COM و يف حالة العرتا�ض مراجعة ق�ضم البيوع واحلجوزات اأثناء الدوام الر�ضمي.

حمكمة دبي االبتدائية – ادارة التنفيذ

    
196687 1D4HB58D15F541342 F Dubai 70381 7223/2010   Dodge Durango 2005
196685 JHMGD38418S400546 G Dubai 84415 1632/2013   Honda Jazz 2008
196694 JTGJX02PXE0055897 P Dubai 48724 3289/2018  Toyota Hiace 2014
196693 JTDBR23E933050643 D Dubai 34029 2229/2016  Toyota Corolla 2003
196689 JTGJX02P3B0040153 N Dubai 75132 2429/2016  Toyota Hiace 2011
196692 JHMFD16246S400569 G Dubai 68890 6847/2006     ( ) Honda Civic 2006
196686 JTEGD52M98A002783 I Dubai 70669 8607/2011   Toyota Previa 2008
196680 JN6FE52S84X406481 E Dubai 96141 290/2016  Nissan Urvan 2004
196682 3N6DD2ET4DK076997 M Dubai 94368 256/2018  Nissan Pickup 2013
196679 SCCLMDSU1EHE10907 K Dubai 43312 2522/2018  Lotus Evora 2014
196681 KPTL2C19S1P114202 F Dubai 66603 1832/2016  Ssangyong Korando 2001
196724 SALLSAAD4BA709390 N Dubai 65696 2811/2017  Land Rover Range Rover Sport 2011
196975 MNTBD0ES9E6614078 H Dubai 40261 241/2018     ( ) Nissan Navara 2014
196725 4T1BK36BX8U294360 J Dubai 98076 6352/2011   Toyota Avalon 2008
196726 JN8AR05Y42W524314 D Dubai 20675 3073/2016  Nissan Pathfinder 2002
196731 JN6FE54S27X438179 I Dubai 30520 2825/2017  Nissan Urvan 2007
196730 JN6DD23S19X246040 A Dubai 55069 1864/2014  Nissan Pickup 2009
197111 WBAFE81097LZ69908 I Dubai 84768 544/2012  BMW X5 2007
196727 SALLDBMT88A756094 J Dubai 53434 957/2012  Land Rover Defender 2008
196728 WVWAD11K65W221377 C Dubai 28568 2615/2007     ( ) Volkswagen Golf 2005
196732 1GNEL19W71B120062 A Dubai 71207 2258/2016  Chevrolet Astro 2001
196736 JMYLRV93W9J702448 H Dubai 31026 3918/2013     ( ) Mitsubishi Pajero 2009
196733 WVGAE27L47D016623 P Dubai 47577 2645/2017  Volkswagen Touareg 2007
196734 JN6FE52S24X406122 I Dubai 67087 167/2019  Nissan Urvan 2004
196735 6T1BE42K99X545490 K Dubai 74713 2902/2012     ( ) Toyota Camry 2009
196890 JMYSRCS1A6U790055 F Dubai 43532 2737/2011  Mitsubishi Lancer 2006
196738 WP0ZZZ97ZAL042488 L Dubai 57951 2307/2014  Porsche Panamera 2010
196737 JHMCM56564C412511 C Dubai 53540 1217/2017  Honda Accord 2004
196740 MHFXX43G480014011 J Dubai 34368 802/2014  Toyota Innova 2008
196739 JN6DD23S88X221246 A Dubai 63808 1864/2014  Nissan Pickup 2008
196743 JN1FN61C55W510374 A Dubai 35571 1864/2014  Nissan Sunny 2005
196742 1N4AL11D85C368165 F Dubai 78400 3898/2012   Nissan Altima 2005
196741 6G1MZ55H48L965128 E Dubai 53077 930/2011     ( ) Chevrolet Caprice 2008
196891 KNMCC42H88P696026 J Dubai 75260 744/2016  Nissan Sunny 2008
196892 1N4AL11D36C152208 G Dubai 47470 822/2017  Nissan Altima 2006
196986 JS3TX92V134102007 F Dubai 83764 1604/2015  Suzuki XL 7 2003
196900 YV2JSG0A28B504877 Dubai 94845 101/2018  Volvo FM 400 2008
196683 JHDZS1EPX81S14785 Green Dubai 57084 101/2018  Hino 700 2008
196684 KNABX5127GT063653 P Dubai 94268 1168/2019     ( ) Kia Picanto 2016
196691 JN1CC11C06T107840 E Dubai 22791 62/2011     ( ) Nissan Tiida 2006
196759 MPADL33C24H532235 C Dubai 36184 1092/2015  Isuzu D Max 2004
196690 JMYSRCS1A8U727270 G Dubai 40614 1691/2019  Mitsubishi Lancer 2008
196688 D0NK130NP00592 B Dubai 52668 927/2004     ( ) Mitsubishi Pick Up 1992
196745 JTEHT05J142058233 L Dubai 93131 78/2019  Toyota Land Cruiser 2004
196746 1N4AL21D98C195993 J Dubai 75912 3793/2017  Nissan Altima 2008
196747 JHMFD16309S407757 G Dubai 82908 5162/2011   Honda Civic 2009
196748 1N4AL11DX6C137446 ORANGE Sharjah 51536 2242/2007   Nissan Altima 2006
196749 JHLRE48527C411363 B Fujairah 150 2471/2018   Honda CRV 2007
196750 JN1BC11D86T110456 J Dubai 31763 5205/2001     ( ) Nissan Tiida 2006
196751 JMYSREA2A5Z702508 BLUE Abu Dhabi 45940 2834/2007     ( ) Mitsubishi Galant 2005
196893 JTCFF719931008194 D Dubai 92066 3736/2019  Toyota Hiace 2003
196752 1GCSKSE31AZ278825 A Dubai 35336 2263/2017  Chevrolet Silverado 2010
196753 JN6AE52S49X112111 M Dubai 33934 3318/2016  Nissan Urvan 2009
196755 JN6FE54S67X438704 I Dubai 37597 2737/2011  Nissan Urvan 2007
196756 6T1BE32KX3X392684 E Dubai 20413 1217/2017  Toyota Camry 2003
196757 JN1CC13C59T025488 White Sharjah 18266 12129/2009     ( ) Nissan Tiida 2009
196758 JHMFD16217S407240 K Dubai 62873 9/2014   Honda Civic 2007
196894 JL7BCE1J38K012778 U Dubai 17084 101/2018  Mitsubishi Fuso 2008
196895 JL7BCE1J9CK015547 G Dubai 51542 4217/2017  Mitsubishi Canter 2012
196896 JMYLRV73W6J000617 F Dubai 14192 13219/2010   Mitsubishi Pajero 2006
196897 SDY0E2 603399 Dubai 22658 1063/2015  Mazda Pick Up 1996
196898 JHMFD162X6S401208 F Dubai 31399 1863/2018  Honda Civic 2006
196899 1J4GL48K24W210034 White Sharjah 66230 9559/2010   Jeep Cherokee 2004
196977 JTGJX02P583001412 L Dubai 46507 3119/2015     ( ) Toyota Hiace 2008
196978 JT3YP10V0Y0215801 C Dubai 98171 2513/2005     ( ) Toyota RAV 4 1999
196973 JHMCM56525C412717 C Dubai 90873 1593/2010   Honda Accord 2005
196974 JN8AZ08W66W007838 G Dubai 96296 7382/2009     ( ) Nissan Murano 2006
196976 SALLPAMA4VA358908 Dubai 36266 3005/2003     ( ) Range Rover Land Rover 1997
196979 JTDKW923485105769 F Dubai 13282 368/2014  Toyota Yaris 2008
196972 LGWCA2G767A074933 B Dubai 60043 10858/2009     ( ) Great Wall Pickup 2007
196985 JMY0RK9607J707227 D Dubai 97232 936/2015  Mitsubishi Nativa 2007
196984 SALLSAA347A995627 H Dubai 82616 66/2010     ( ) Land Rover Range Rover Sport 2007
197112 1FABP36X4PK190237 C Dubai 25506 350/2018  Ford TEMPO 1993
197118 YV2A4DBA11B275653 Dubai 82960 1063/2015  Volvo FH12 2001
196663 SALFA24AX7H029726 I Dubai 73231 3761/2011   Land Rover LR2 HSE 2007
196649 JTDBW23E963092176 J Dubai 69301 9903/2009   Toyota Corolla 2006
196650 JM3SL35E960119588 Green Dubai 67954 686/2013  Mazda E2000 2006
196669 KMHCN41C56U018943 H Dubai 10731 1062/2014  Hyundai Accent 2006
196667 JT8BH28F2W0134845 O Dubai 85256 1694/2016  Lexus LS400 1998
196668 MM7UN31672W201910 C Dubai 12247 1342/2014  Mazda B2600 2002
196671 JMYLRV73W5J708704 D Dubai 43059 2929/2012   Mitsubishi Pajero 2005
196648 61060012********* F Dubai 10799 697/2010   CMC Veryca 2007
196643 JAAJP24G187K00947 J Dubai 37978 1749/2017  Isuzu NKR 2008
196651 MNCBS32719W762111 K Dubai 47176 2328/2016  Ford Ranger 2009
196665 KL4M2S6F1DK001620 M Dubai 25994 2692/2015   Daewoo Novus 2013
196657 JHMFD16397S409875 I Dubai 65046 814/2013   Honda Civic 2007
196647 KNAJE552787515767 WHITE Sharjah 81583 733/2009   Kia Sportage 2008
196652 1ZVHT82H155241004 G Dubai 67509 1822/2015   Ford Mustang 2005
196709 6T1BE42K38X461955 I Dubai 96112 5361/2011   Toyota Camry 2008
196708 VF3WC5FWF9W000243 E Dubai 13732 9381/2010   Peugeot 207 2009
196707 KNABA24377T418115 I Dubai 21313 6435/2011   Kia Picanto 2007
196706 JN6FE54S67X435978 WHITE Sharjah 76441 11593/2009   Nissan Urvan 2007
196855 JN1CC11C28T012022 D Dubai 66562 82354/2015   Nissan Tiida 2008
196854 WDB2030461F809273 WHITE Ras al Khaimah 17279 803/2011   Mercedes C 180 2006
196845 JN6BW12S89Z023415 F Dubai 35781 153/2017  Nissan Civilian 2009
196849 KL1VJ52K38B112801 H Dubai 96016 2985/2017  Chevrolet Epica 2008
196848 JN6DD23S58X239025 E Dubai 71843 2328/2016  Nissan Pickup 2008
196847 JHMGD38488S400043 F Dubai 21553 1222/2010   Honda Jazz 2008
196851 KNAJE552197577439 K Dubai 40714 2328/2016  Kia Sportage 2009
196852 1J4FJ58V5NL231612 ORANGE Sharjah 53615 3845/2000   Jeep 1992
196853 1N4AL21D18C173390 5 Abu Dhabi 91409 1064/2009   Nissan Altima 2008
197113 WBANT11069CW01889 L Dubai 12284 314/2015   BMW 520 I 2009
196844 ME4KC09CDA8005488 Dubai 29342 376/2018  Honda Motorbike 2010
196695 VF1HSRCA0EA504263 M Dubai 78771 517/2019     ( ) Renault Duster 2014

    
196687 1D4HB58D15F541342 F Dubai 70381 7223/2010   Dodge Durango 2005
196685 JHMGD38418S400546 G Dubai 84415 1632/2013   Honda Jazz 2008
196694 JTGJX02PXE0055897 P Dubai 48724 3289/2018  Toyota Hiace 2014
196693 JTDBR23E933050643 D Dubai 34029 2229/2016  Toyota Corolla 2003
196689 JTGJX02P3B0040153 N Dubai 75132 2429/2016  Toyota Hiace 2011
196692 JHMFD16246S400569 G Dubai 68890 6847/2006     ( ) Honda Civic 2006
196686 JTEGD52M98A002783 I Dubai 70669 8607/2011   Toyota Previa 2008
196680 JN6FE52S84X406481 E Dubai 96141 290/2016  Nissan Urvan 2004
196682 3N6DD2ET4DK076997 M Dubai 94368 256/2018  Nissan Pickup 2013
196679 SCCLMDSU1EHE10907 K Dubai 43312 2522/2018  Lotus Evora 2014
196681 KPTL2C19S1P114202 F Dubai 66603 1832/2016  Ssangyong Korando 2001
196724 SALLSAAD4BA709390 N Dubai 65696 2811/2017  Land Rover Range Rover Sport 2011
196975 MNTBD0ES9E6614078 H Dubai 40261 241/2018     ( ) Nissan Navara 2014
196725 4T1BK36BX8U294360 J Dubai 98076 6352/2011   Toyota Avalon 2008
196726 JN8AR05Y42W524314 D Dubai 20675 3073/2016  Nissan Pathfinder 2002
196731 JN6FE54S27X438179 I Dubai 30520 2825/2017  Nissan Urvan 2007
196730 JN6DD23S19X246040 A Dubai 55069 1864/2014  Nissan Pickup 2009
197111 WBAFE81097LZ69908 I Dubai 84768 544/2012  BMW X5 2007
196727 SALLDBMT88A756094 J Dubai 53434 957/2012  Land Rover Defender 2008
196728 WVWAD11K65W221377 C Dubai 28568 2615/2007     ( ) Volkswagen Golf 2005
196732 1GNEL19W71B120062 A Dubai 71207 2258/2016  Chevrolet Astro 2001
196736 JMYLRV93W9J702448 H Dubai 31026 3918/2013     ( ) Mitsubishi Pajero 2009
196733 WVGAE27L47D016623 P Dubai 47577 2645/2017  Volkswagen Touareg 2007
196734 JN6FE52S24X406122 I Dubai 67087 167/2019  Nissan Urvan 2004
196735 6T1BE42K99X545490 K Dubai 74713 2902/2012     ( ) Toyota Camry 2009
196890 JMYSRCS1A6U790055 F Dubai 43532 2737/2011  Mitsubishi Lancer 2006
196738 WP0ZZZ97ZAL042488 L Dubai 57951 2307/2014  Porsche Panamera 2010
196737 JHMCM56564C412511 C Dubai 53540 1217/2017  Honda Accord 2004
196740 MHFXX43G480014011 J Dubai 34368 802/2014  Toyota Innova 2008
196739 JN6DD23S88X221246 A Dubai 63808 1864/2014  Nissan Pickup 2008
196743 JN1FN61C55W510374 A Dubai 35571 1864/2014  Nissan Sunny 2005
196742 1N4AL11D85C368165 F Dubai 78400 3898/2012   Nissan Altima 2005
196741 6G1MZ55H48L965128 E Dubai 53077 930/2011     ( ) Chevrolet Caprice 2008
196891 KNMCC42H88P696026 J Dubai 75260 744/2016  Nissan Sunny 2008

196673 JMYSTCY4AFU740808 I Dubai 66372 24/2019  Mitsubishi Lancer 2015
196660 JN8AZ08W15W001444 E Dubai 15823 6457/2007   Nissan Murano 2005
196658 KNMA4C2B69P604651 K Dubai 55676 1084/2012  Renault Safrane 2009
196661 KNMA4C2BX9P604488 K Dubai 55682 144/2009   Renault Safrane 2009
196662 SJNBJ01B7BA210176 N Dubai 45485 1788/2017  Nissan Qashqai 2011
196676 1FMEU74806UB31199 S Dubai 32158 669/2018  Ford Explorer 2006
196672 WVGAE27L07D057623 G Dubai 74799 2468/2018  Volkswagen Touareg 2007
196711 KMHJM81B28U818630 F Dubai 57818 6796/2009   Hyundai Tucson 2008
196712 1J8GL58K26W277417 D Dubai 54768 2254/2013   Jeep Cherokee 2006
196713 JHMFD163X8S400930 M Dubai 26445 3154/2015   Honda Civic 2008
196715 1GKKV9ED1CJ347818 M Dubai 43943 3333/2016  GMC Acadia 2012
196702 JTFHX02P5D0072625 O Dubai 59352 774/2015  Toyota Hiace 2013
196714 JTDBW923484003328 A Dubai 17121 6608/2009   Toyota Yaris 2008
196875 2LMDU88C07BJ09649 E Dubai 64139 159/2011  Lincoln MKX 2007
196873 JHMFD16248S402714 N Dubai 76332 558/2013   Honda Civic 2008
196968 6T1BE42K19X577432 O Dubai 12769 2636/2015   Toyota Camry 2009
196970 JTDKW9D32CD507043 I Dubai 24979 823/2013   Toyota Yaris 2012
196971 JTDBW9233C1225790 I Dubai 82510 1594/2014   Toyota Yaris 2012
196871 JTFHX02P770023396 F Dubai 66309 3255/2017  Toyota Hiace 2007
196870 JMYSRCY2A9U708690 H Dubai 94738 2346/2016  Mitsubishi Lancer 2009
196958 1GNFK13J58J236204 P Dubai 15519 2051/2015   Chevrolet Tahoe 2008
196874 KMHDG41C0FU203545 J Dubai 87976 2194/2015   Hyundai Elantra 2015
196872 5N1AA08C38N629813 A Dubai 27051 118/2013  Nissan Armada 2008
196867 6T1BE32K05X512642 J Dubai 93155 32/2017  Toyota Camry 2005
196869 1J4GL48K47W642449 C Dubai 41007 3663/2017  Jeep Cherokee 2007
196868 3N1AB7AP8DL777542 E Dubai 92270 1437/2019  Nissan Sentra 2013
196966 KNMCC42HXBP841462 G Dubai 40681 343/2016     ( ) Nissan Sunny 2011
196962 LSJA16E32DG011195 H Dubai 86780 4053/2017  MG 350 2013
196664 JTGSX23P0C6122788 N Dubai 58784 1400/2017  Toyota Hiace 2012
196675 JN6FE53S16X402628 I Dubai 31567 1041/2019  Nissan Urvan 2006
196678 3N1BC1C6XBK202624 L Dubai 77612 517/2019     ( ) Nissan Tiida 2011
196666 MR0EW12G962000873 G Dubai 61596 153/2017  Toyota Hilux 2006
196670 JTDBT923784004949 I Dubai 17022 4243/2018  Toyota Yaris 2008
196655 1GNFK13J68R115134 I Dubai 93157 7784/2009   Chevrolet Tahoe 2008
196656 JHMFD16228S406356 G Dubai 27963 11582/2010   Honda Civic 2008
196677 JN1BN61C55W502306 White Sharjah 86299 5469/2009   Nissan Sunny 2005
196654 BW1053204923 WHITE Sharjah 55150 4072/2001   Mazda 323 1995
196659 1N4AL11D05C335953 E Dubai 45198 1956/2006   Nissan Altima 2005
196653 1GKFK13JX8J138704 A Ajman 61554 11295/2009   GMC Yukon 2008
196710 MDHAK3CRXDG501758 V Dubai 13265 3204/2019  Nissan Micra 2013
196856 JN1CC13CXAT050374 L Dubai 90542 583/2017  Nissan Tiida 2010
196857 JTGJX02P780018469 J Dubai 86357 662/2017  Toyota Hiace 2008
196858 JHMCM66856C400112 G Dubai 60446 4519/2009   Honda Accord 2006
196859 6T1BF9FK9FX536336 L Dubai 74521 182/2018     ( ) Toyota Camry 2015
196864 JHMCM66846C400005 H Dubai 34738 2827/2013   Honda Accord 2006
196964 1N4AL21DX8C196019 J Dubai 75913 3793/2017  Nissan Altima 2008
196969 JTGJX02P855000187 E Dubai 76330 3059/2016  Toyota Hiace 2005
196865 VF1EB11146Y554051 H Dubai 34301 8300/2011   Renault Clio 2006
196967 VF1EB13176R543214 E Dubai 75093 2974/2011   Renault Clio 2006
196866 JMYSRCY1AEU713844 C Dubai 83617 2581/2018  Mitsubishi Lancer 2014
196965 3N6DD2ET0DK089813 E Dubai 50998 116/2018  Nissan Pickup 2013
196963 JMYSTCS3A5U771821 B Dubai 72794 287/2011   Mitsubishi Lancer 2005
196863 JN1FN61S31W000333 D Dubai 34886 2319/2014  Nissan Sunny 2001
196862 LSJA16E32DG011200 M Dubai 76368 4053/2017  MG 350 2013
196860 JN8AZ08W04W303497 H Dubai 78724 7197/2009   Nissan Murano 2004
196861 JN1CC11C79T031361 C Dubai 76772 12362/2010   Nissan Tiida 2009
196961 KNAPB8118D7392864 B Dubai 29105 2581/2018  Kia Sportage 2013
197114 1B4HS28Z6XF516721 C Dubai 66083 948/2018  Dodge Durango 1999
196717 MM7UN23617W647999 I Dubai 52093 435/2012   Mazda Pick Up 2007
196718 WDB2201751A292739 E Dubai 38286 3105/2017  Mercedes S500 2002
196719 JT8BH68X3W0011104 D Dubai 89985 2672/2018  Lexus GS 400 1998
196703 JTGRX12P8D8037410 G Dubai 62829 2358/2015   Toyota Hiace 2013
196720 JTHBA30G655130667 H Dubai 77306 148/2010   Lexus ES 330 2005
196721 VF33CNFUF6S002006 D Dubai 6109 3425/2007   Peugeot 307 2006
196722 JHMFD16206S403677 K Dubai 42146 666/2013   Honda Civic 2006
196723 JN6AE54S68X001894 A Dubai 69214 3422/2017  Nissan Urvan 2008
196876 JTGJX02PX70012034 I Dubai 86014 1788/2017  Toyota Hiace 2007
196877 JTGJX02P695011212 B Dubai 57173 1788/2017  Toyota Hiace 2009
196878 1N4BL3AP7FC174299 F Dubai 91112 131/2017     ( ) Nissan Altima 2015
196881 3N1BC1A60BK198098 Q Dubai 61801 1937/2017  Nissan Tiida 2011
196882 JTMHT05J8B4049373 I Dubai 57115 3508/2012   Toyota Land Cruiser 2011
196883 JACDH58W927G00785 D Dubai 44973 1530/2005   Isuzu Trooper 2002
196884 KL1VM52L17B035179 D Dubai 14329 9931/2010   Chevrolet Epica 2007
196879 1FMEU74E19UA19005 L Dubai 78351 3151/2016  Ford Explorer 2009
196880 1FMEU7DE8AUA62325 L Dubai 35213 3039/2018  Ford Explorer 2010
196885 1N4AL11E43C272877 F Dubai 99192 6959/2010   Nissan Altima 2003
196886 LSJA16E34DG011196 H Dubai 86347 4053/2017  MG 350 2013
196888 VF1E811103W514055 L Dubai 41973 26/2017  Renault Clio 2003
196889 JN8FY15Y88X562694 A Dubai 95930 9954/2010   Nissan Patrol 2008
196887 JHMES86104S403872 J Dubai 71379 891/2010   Honda Civic 2004
196959 JHMCM56775C406087 C Dubai 37673 83/2013  Honda Accord 2005
196960 JHMFD16248S416130 K Dubai 56479 10710/2010   Honda Civic 2008
196983 JHMCP3672AC400364 N Dubai 27299 2519/2017  Honda Accord 2010
197115 WBAFB31062LP04772 H Dubai 32389 732/2017  BMW X5 2002
197116 WBANU51068CW31106 White Sharjah 30764 12292/2009   BMW 525I 2008
197117 6G1MK52B27L916898 White Sharjah 61671 2243/2009   Chevrolet Caprice 2007
196701 2FMDK4GC0DBC10066 L Dubai 8169 3349/2015  Ford Edge 2013
196829 RKLBL9HE4F5222656 I Dubai 82349 323/2017  Toyota Corolla 2015
196843 MMBJNKA50FD019904 Q Dubai 45162 904/2018  Mitsubishi Pick Up 2015
196841 JN8AY2NY4D9058397 M Dubai 71259 1985/2015     ( ) Nissan Patrol 2013
196831 JTFPX22P7F0054895 L Dubai 34616 1312/2016  Toyota Hiace 2015
196840 RKLBC42E0D5303355 D Dubai 40514 1368/2019  Toyota Corolla 2013
196830 MA3VC4A19FA117619 C Dubai 43909 3325/2016  Suzuki Ciaz 2015
196832 KNABX5127FT960535 Q Dubai 83496 2874/2016  Kia Picanto 2015
196834 6T1BF9FK5FX551481 K Dubai 57065 1276/2019     ( ) Toyota Camry 2015
196842 5N1AL0MM7DC334454 N Dubai 18058 2572/2015   Infiniti JX 35 2013
196837 KL1JD7D55EB664787 Q Dubai 38216 2695/2016  Chevrolet Trax 2014
196836 MMBXTA03AEH020357 B Dubai 52509 5442/2018  Mitsubishi Mirage 2014
196835 KNABX5129FT974484 Q Dubai 54755 2874/2016  Kia Picanto 2015
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انذار عديل بالن�سر

رقم 2020/3050 
املنذر : ال�ضويب للعقارات ذ م م   

املنذر اليه : �ضعيد حممد نور عبدالكرمي 
مدفوعة  الغري  املتاأخرات  قيمة  ب�ضداد  اليه  املنذر  املنذر  ينذر   ، لذلك 
عقد  انتهاء  ب�ضبب  ا�ضتحقاق  ب��دون  ف��رتة  لوجود  اليجار  عقد  بح�ضب 
ايجارية  مل��دة  نف�ضه  تلقاء  م��ن  وجت���دده   2020/3/31 ب��ت��اري��خ  الي��ج��ار 
جديدة بدون �ضداد مبهلة مدتها )30( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن 
والإ الخالء وت�ضليمنا املاأجور ذلك ح�ضب الجراءات املتبعة لدى مركز 

ف�ض املنازعات اليجارية.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان حمكمة ال�ستئناف املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   AJCAPCIPOR2020 /0000429 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : جورجيت �ضينغ �ضاروب �ضينغ 
جمهول حمل الإقامة : امارة عجمان منطقة اجلرف ال�ضناعية 1 �ضارع ال�ضيخ حممد 

بن را�ضد املكتوم بناية �ضمارت كري رقم مكاين 5042013844
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2020/7/19 بجل�ضة  باحل�ضور  مكلف  انت 
عجمان حمكمة الإ�ضتئناف املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى - الإ�ضتئناف 
1( �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�ضتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�ضرة ايام من تاريخ الن�ضر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�ضفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2020/6/30 م. 

مدير اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد  12976 بتاريخ 2020/7/2
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2017/120 تنفيذ عقاري     
طالب التنفيذ: العامل - �ض ذ م م  - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - منطقة ال�ضفوح الأوىل العقارية اإن 

اإيه - مركز مبيعات نخيل - هاتف : 043903333 
املنفذ �ضده :  �ضوكت حممد دلل  - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة بحريات اجلمريا - م�ضروع فيالت اجلمريا - 

كال�ضرت رقم 49 - فيال رقم 13 ، يعلن على وكيله القانوين املحامي عبداهلل املدحاين. 
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/7/8 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى بيع 
اللكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  الم��ارات  البيع)�ضركة  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�ضافه  املو�ضحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات 
قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع. وفيما يلي بيان او�ضاف املمتلكات  :  قطعة ا ر�ض وما عليها 
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•• ال�شارقة-الفجر:

الثاين من  العدد  التح�ضري حاليا لإ�ضدار  يجري 
الربملان  اأط��ل��ق��ه��ا  وال��ت��ي  ال�ضغري  ال��ربمل��ان  جم��ل��ة 
اأع��م��ال��ه وانعقاد  ان��ط��الق��ة  ب��ع��د  ل��ل��ط��ف��ل  ال��ع��رب��ي 
جل�ضاته لتعرب باأقالم اأطفال الربملان عن ق�ضاياهم 

وحتت�ضن اإبداعاتهم الأدبية.
وي��اأت��ي ال��ع��دد ال��ث��اين يف ظ��ل النجاح ال��ذي حققته 
املطبوعة يف اإ�ضدارها الأول ومتيزها بعنوانها الذي 
حمل )الربملاين ال�ضغري( وحمتواها املتفرد كونها 

الربملاين  املجال  يف  متخ�ض�ضة  عربية  جملة  اأول 
للطفل يف الوطن العربي واملنطقة.

اأن العدد الثاين �ضي�ضدر قبل انعقاد  ومن اجلدير 
اجلل�ضة الرابعة للربملان العربي للطفل والذي من 
املقرر له يف الأ�ضبوع الثالث من �ضهر يوليو اجلاري 
وم�ضاركات  لأق���الم  �ضفحاته  اأب���واب  يفتح  اأن  على 
اأع�����ض��اء ال���ربمل���ان ال��وط��ن��ي��ة ل��الأط��ف��ال يف خمتلف 
اأن خ�ض�ض العدد الأول  ال��دول العربية وذلك بعد 

مل�ضاركات اأع�ضاء الربملان العربي للطفل اأنف�ضهم .
ه��ي��ئ��ة حت���ري���ر جم��ل��ة ) الربملاين  ع���ق���دت  وع��ل��ي��ه 

ال�ضغري( اجتماعها والذي عقد عن بعد با�ضتخدام 
خمتلف  يف  وب��ح��ث��ت  امل��رئ��ي  ال��ت��وا���ض��ل  تكنولوجيا 
مو�ضوعات املجلة يف عددها الثاين وطرحها لعدد 
الأطفال  وم�ضاهمات  العربي  الأطفال  ق�ضايا  من 
اأع�ضاء الربملانات الوطنية للطفولة من كافة  من 
الدول العربية مبا ي�ضمل كافة اأبواب املجلة الثابتة 

ويحقق اأهدافها .
تراأ�ض الجتماع �ضعادة اأمين عثمان الباروت الأمني 
التحرير  رئ��ي�����ض  للطفل  ال��ع��رب��ي  ل��ل��ربمل��ان  ال��ع��ام 
حيد  الدكتور  وح�ضره  املجلة  على  العام  وامل�ضرف 
وقيع اهلل مدير التحرير وفريق التحرير من قبل 
قا�ضم  عمر  وه��م  للطفل  العربي  ال��ربمل��ان  اأع�����ض��اء 
ع��ب��دالإل��ه من  زي��د  وف��اط��م��ة  الأردن  م��ن  املعايطة 
ال��ع��راق وع��ب��دال��روؤوف �ضيفي م��ن اجل��زائ��ر ومنى 
ال��ك��وي��ت وغ��ي��ث��ة جيبو م��ن املغرب  ال�����ض��ع��ي��دي م��ن 
واملحررون من الأمانة العامة للربملان وهم حممد 
عبيد  وم���رمي  ال�ضويدي  وم���روة  احلو�ضني  نا�ضر 

ومرمي النعيمي وحممد بوخلف واإ�ضالم ال�ضيوي.
ويف بداية الجتماع اأكد �ضعادة اأمين عثمان الباروت 
لإ�ضدار  الإعالمية  اجلهود  موا�ضلة  اأهمية  على 
ال���ع���دد م���ن جم��ل��ة )ال���ربمل���اين ال�����ض��غ��ري( لت�ضكل 
وال�ضادة  النجاح  وال��ذي لقى  الأول  للعدد  اإ�ضافة 
واإقبال  العربية  ال���دول  يف  املعنيني  كافة  قبل  م��ن 

الأطفال على قراءتها .
واأ�ضار اإىل اأهمية �ضعي الربملان ملد ج�ضور التوا�ضل 
امل��ع��ل��وم��ات اجلديدة  ون���ق���ل  وامل����ع����ريف  الإع����الم����ي 
وال��ت��غ��ط��ي��ة ع���ن اأع���م���ال ال���ربمل���ان ال��ع��رب��ي للطفل 
لتحقيق  املجتمعات  واإىل  اأنف�ضهم  الأط���ف���ال  اإىل 

بناء ثقافة ومعرفة متجددة لكل  املجل�ض يف  روؤي��ة 
الأطفال.

 واأ����ض���اف ال���ب���اروت امل��ج��ل��ة ه��ي ���ض��وت م��ن اأ�ضوات 
فاإن  ل��ه��ذا  بل�ضانها  وال��ن��اط��ق��ة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ط��ف��ول��ة 
الطموح يف العدد الثاين والتي �ضت�ضدر الكرتونيا 
ب�����ض��ب��ب ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا وال��ت��وق��ف ع���ن الإ����ض���دار 
الورقي متمثل يف و�ضولها اإىل كافة اأطفال الدول 
العربية وجعل املجلة منرباً معرفيا برملانيا يتجاوز 
حدود اإ�ضدارها للو�ضول اإىل كافة الأطفال وتنمية 

اإبداعاتهم .
ب��ف��ري��ق حت��ري��ره من  ال��ع��دد الأول  اأن جن���اح  واأك����د 
قبل اأع�ضاء وع�ضوات الربملان العربي للطفل عزز 
امل��ج��ال ل�ضم حم��رري��ن جدد  اإىل فتح  التوجه  م��ن 
العربية  ال��دول  يف  للطفولة  الوطنية  الربملان  من 
لرتحب مب�ضاهماتهم وتفتح �ضفحاتها لثرائها يف 

كافة اأبوابها .
وتناق�ض بعدها املجتمعون يف تغطية خمتلف اأبواب 
جملة الربملاين ال�ضغري والتي ت�ضمل عناوين هامة 
مثل حوار وم�ضوؤول والثقافة الربملانية وا�ضتطالع 
ال�����راأي وح����وار ال���ربمل���ان وامل���ح���رر ال�����ض��ي��اح��ي واأدب 
وابتكار  وع��ل��وم  وق�ضايا  ال�����ض��وء  ودائ����رة  وق�ض�ض 

وبالدنا اجلميلة وغريها .
وتداخل فريق التحرير يف اإبداء وجهات النظر  يف 
من  املجل�ض  تتيحها  التي  ال��ن��واف��ذ  خمتلف  اإث���راء 
م�ضارات اأدبية وفنية وفكرية وعلمية وثقافية ومن 
ومناق�ضة  خلدمة  الط���ار  ه��ذا  يف  ت�ضب  اأن  �ضاأنها 
ق�ضايا الطفولة والعربية وتطلعات الطفل يف ر�ضم 

م�ضتقبله وبناء وطنه .

كي  الطفل  مالئما  مناخا  ال�ضريف  رن��ا  خلقت 
العفوي، حني ك�ضفت  الكون من منظوره  يتخيل 
عن طفل يجل�ض يف ليلة تربع القمر على عر�ض 
ال�����ض��م��اء، وا���ض��ت��دع��ت خ��ي��ال ال��ط��ف��ل ورغ��ب��ت��ه يف 
احل�ضول على اللعبة من خالل التفكري يف �ضيد 
النجوم والحتفاظ بها يف غرفته، وكلما ا�ضطاد 
اأن اظلمت ال�ضماء  جنم فرح وو�ضعه يف �ضلة اإىل 
وتوهجت غرفته ومن �ضدة ال�ضوء مل يعد يرى، 

بينما الكون اأظلم.
واحلكمة  الإر����ض���اد  اجل���د يف  دور  ال��ك��ات��ب��ة  ب��ي��ن��ت 

واحتواء الأزمة، وهذا النوع من التنظري مطلوب 
لهذه ال�ضن ال�ضغرية بهدف تر�ضيخ القيم واملبادئ 
بنفو�ض هوؤلء الأطفال، ووجود احلكيم يف الق�ضة 
احلي،  وال�ضمري  العقل  ل��وج��ود  ا���ض��ق��اط  يعترب 
وب��ح��وار راق���ي ب��ني ال��ط��ف��ل وج���ده اع���اد النجوم 
لل�ضماء واأنار الكون مرة اخرى، واهتم مب�ضاعدة 
الآخرين وعرف فن العطاء ور�ضم احللم وال�ضعي 

لتحقيقه.
النجوم  ���ض��ائ��د  ق�ضتها  يف  ال�����ض��ري��ف  رن���ا  رب��ط��ت 
وا�ضطياد  لل�ضماء  ال�ضعود  ويف  الطفل  حلم  بني 

وجاء  الف�ضاء،  اإىل  ال�ضعود  حلم  وب��ني  النجوم 
هذا الربط باأ�ضلوب �ضل�ض نقل الطفل بان�ضيابية 
ب���ني ح��ل��م اف���رتا����ض���ي وح���ل���م حت��ق��ق ع��ل��ى اأر�����ض 
امل�ضتفادة  الدرو�ض  اأهم  من  هذه  وتعترب  الواقع، 
من ق�ضة �ضائد النجوم، احللم احلقيقي واحللم 
نفو�ض  يف  بثت  كما  بينهما،  وال��ف��رق  الفرتا�ضي 
اأجيال  بناء  اإىل  واأ���ض��اره  ايجابية  الأط��ف��ال طاقة 
الدول  ت�ضعى  م��ا  وه���ذا  �ضقف،  لطموحهم  لي�ض 
ال�ضامل  الإب����داع  يف  الب�ضرية  ال��ك��وادر  ل�ضتثمار 

لتحقيق التنمية امل�ضتدامة.

ل��ل��ط��ف��ل مكانته  اأع������ادت  ال��ن��ج��وم  ق�����ض��ة ���ض��ائ��د 
التى  اللغة  وف��ط��رت��ه،  عقله  وت��ق��دي��ر  واح��رتام��ه 
تكتبت بها الق�ضة ب�ضيطة و�ضهلة وراعت الكاتبة 
ال��ق�����ض��رية ملراعاة  ال�����ض��ه��ل��ة واجل���م���ل  امل����رادف����ات 
م�ضورة  ال��ق�����ض��ة  اأن  ���ض��ح��ي��ح  وال��ف��ه��م،  الدراك 
الألوان  م��ن  وبها  احل��دث  ع��ن  معربة  بر�ضومات 
ويف  ال�ضفحات،  ا���ض��ري  ويجعله  الطفل  يبهر  م��ا 
فيهم  تخلق  امل�ضورة  الأط��ف��ال  كتب  اأن  احلقيقة 
اخل��ي��ال وح��ب ال��ف��ن وال��ر���ض��م وال��ت��األ��ي��ف، وتت�ضع 
الكتاب  حمتوى  على  باحلفاظ  الأطفال  م��دارك 

اقرتبوا  كلما  الطفل  اأدب  .ك��ت��اب  ب��ه  واله��ت��م��ام 
القراءة  فيهم حب  وغر�ضوا  الأطفال  رغبات  من 
والط��الع، كلما كان لدى الأطفال خيال خ�ضب 
املكت�ضبة  والثقافة  املعرفة  ج��راء  بديهة  و�ضرعة 
ال��ع��ل��م��ي��ة، رن���ا ال�ضريف  ال��ق�����ض�����ض وال��ك��ت��ب  م���ن 

تكتب للطفل ليقراأ ويفهم ويتعاي�ض مع احلدث، 
اأو الأب الق�ضة على  اأن تقراأ الأم  وجتنبت متاما 
لذا  امل�ضتمع،  عن  كثريا  يختلف  القارئ  اأبنائهم، 
ك��ان��ت م���رادف���ات ق�����ض��ة ���ض��ائ��د ال��ن��ج��وم ب�ضيطة 
وقريبة من الكلمات املتداولة بني اأفراد املجتمع. 

والعمل  ال�ضابة  الأدب��ي��ة  املواهب  رعاية  يف  روؤيته  توا�ضل   بهدف 
على �ضقل قدراتها وتطويرها ينظم احتاد كتاب واأدباء المارات 
من يوم الأربعاء املوافق الثامن من �ضهر يوليو اأم�ضية افرتا�ضية 
تتالقى واأهدافه التي يحملها على عاتقه يف ت�ضجيع ال�ضباب  على 
من  واح���دة  كونها  الق�ضرية  الق�ضة  كتابة  جم��ال  م��ن  التمكني 
الهامة وتوجيههم مبا يحقق لهم انطالقة يف  الأجنا�ض الأدبية 

عامل الأدب والبداع .
وم���ن امل��ق��رر اأن ت��ق��ام الأم�����ض��ي��ة حت��ت ع��ن��وان )ق������راءات يف اأدب 
الأدبية  امل��ج��الت  يف  املتخ�ض�ضني  م��ن  نخبة  بح�ضور  ال�ضباب( 
الق�ضة  جم��ال  يف  الأدب��ي��ة  لالأعمال  النقدية  ال�ضت�ضارة  لتقدمي 

النقدية  امل��داخ��الت  من  ع��دد  تقدمي  ليتم  ال�ضباب  يقدمها  التي 
واحلوارات حول اأعمالهم الدبية والتي تعزز من م�ضرية ال�ضباب 

يف الدب وتدفعهم اإىل النطالقة ال�ضحيحة.
تقدمي  اإىل  ال�ضباب  الكتاب  الحت���اد  دع��ا  اأن  بعد  الم�ضية  ت��اأت��ي 
اأعمالهم الدبية يف جمال الق�ضة الق�ضرية وفر�ضة ال�ضتفادة من 
الآراء وال�ضت�ضارات النقدية التي ترثي العمل الأدبي وال�ضتماع 

اإىل راأي النقاد والأدباء يف الن�ض املقدم .
واأكد �ضعادة الدكتور حممد حمدان بن جر�ض الأمني العام لحتاد 
كتاب واأدباء الإم��ارات اأن الم�ضية التي ينظمها الحتاد تتوا�ضل 
مع عدد من الأم�ضيات التي تر�ضخ لدور الحتاد وروؤيته يف تاأهيل 

الق�ضة  بينها  من  والتي  الأدبية  الأجنا�ض  خمتلف  على  ال�ضباب 
الق�ضرية .

عر�ض  ف��ر���ض��ة  ب��ه��ا  للم�ضاركني  حت��ق��ق  الأم�����ض��ي��ة  اأن  اإىل  واأ����ض���ار 
راأيهم  اإىل  وال�ضتماع  الخت�ضا�ض  ذوي  على  الأدب��ي��ة  اأعمالهم 

النقدي مبا يحقق ال�ضتفادة املرجوة وبالتايل حتقيق
اأهداف احتاد كتاب واأدباء الإمارات يف موا�ضلة الرتقاء بامل�ضتوى 

الثقايف والتقني للكتاب ال�ضباب ومتكينهم.
واأو�ضح ابن جر�ض اأن الأم�ضية الفرتا�ضية التي �ضتقام عن بعد 
ال�ضاعة  يوليو يف متام  �ضهر  الثامن من  الأرب��ع��اء  يوم  من م�ضاء 
الثامنة م�ضاء ت�ضكل قاعدة هامة لرعاية املواهب الأدبية ال�ضابة 

من  الأم�ضية  تتيحه  ملا  وتطويرها  قدراتها  �ضقل  على  والعمل 
مداخالت نقدية وحوارات بني الكتاب ال�ضباب والنقاد بهدف دفع 

م�ضرية اأدب ال�ضباب اإىل الأمام. 
اأدب ال�ضباب تعترب حم��ورا هاما  اأم�ضية ق��راءات يف  اأن  اإىل  ولفت 
من م�ضروع ملف متكني الكتاب ال�ضباب الذي يتبناه الأهداف يف 
ال�ضباب  الُكتاب  متكني  باأن  ال�ضدد  هذا  يف  موؤكدا  اأولوياته  اأوىل 
�ضينعك�ض   التوجه  للمبدعني وهذا  املزهر  امل�ضتقبل  يعني �ضمان 
اإي��ج��اًب��ا لتحقيق اأه����داف احت���اد ك��ت��اب واأدب����اء الإم�����ارات يف تبني 
املواهب الأدبية ال�ضابة والهتمام بها والعمل على �ضقل قدراتها 

وتطويرها.

روؤية نقدية..ق�شة �شائد النجوم تعيد اأحالم 
الطفولة وتنمي قدراتهم الذهنية

احتاد كتاب واأدباء المارات يدعو ال�شباب لتقدمي اأعمالهم الأدبية 
وعر�شها على نقاد يف اأم�شية اأدبية بعنوان )قراءات يف اأدب ال�شباب(

اأحمد خليفة  بنت  ال�ضيخة خولة  �ضمو  رعاية  حتت 
اآل  زاي���د  ب��ن  طحنون  ال�ضيخ  �ضمو  ح��رم  ال�ضويدي 
موؤ�ض�ضة  اأطلقت   .. الوطني  الأم��ن  م�ضت�ضار  نهيان 
اخلطاطني  “ �ضجرة  مبادرة  والثقافة  للفن  خولة 
بيانات  ت�ضكيل قاعدة  اإىل  “ والتي تهدف  املجازين 
يف  واملتميزين  املجازين  اخلطاطني  لكل  مرجعية 

العامل.
وت�ضلط “ �ضجرة اخلطاطني “ - متمثلة يف غ�ضونها 
وفروعها الكثرية - ال�ضوء على نخبة من الفنانني 
مع �ضرية ذاتية وفنية لكل منهم، م�ضتعر�ضة مناذج 
فنان  كل  اأ�ضاتذة  بيان  مع  الإب��داع��ي��ة  اأعمالهم  من 
تكون  ما  اأق��رب  البيانات  قاعدة  وطالبه مبا يجعل 

اإىل �ضجرة مت�ضابكة م�ضكلة فنا من فنون اخلط.
لقرابة  وافية  بيانات  انطالقتها  يف  امل��ب��ادرة  وت�ضم 
واإ�ضبانيا  والكويت  املتحدة  الوليات  من  فناًنا   19

والأردن  وم�ضر  و�ضوريا  وتركيا  وال�ضعودية  والهند 
فاأكرث مبا يخدم  اأك��رث  للنمو  قابلة  ال�ضجرة  وه��ذه 
�ضبكة  بت�ضكيل  املتمثلة  واأهدافها  الفنية  معايريها 
تبادل وتوا�ضل معريف ل�ضائر املحرتفني لفن اخلط 

العربي وبقية الفنون املرتبطة به.
وتاأتي املبادرة لتكون الأوىل من نوعها يف هذا املجال 
الإلكرتوين  بحيث تقدم عرب موقع موؤ�ض�ضة خولة 
يف  امل��ج��ازي��ن  للخطاطني  الفنّية  لالأن�ضاب  بيانات 
ك���ل م��ك��ان م���ن ال���ع���امل وف���ق ال��ب��ل��د م���ع اقرتاحات 
�ضجرة  تكون  بحيث  الفنانيني  اأع��م��ال  ل�ضتعرا�ض 
موّثق  و�ضجل  مرجعية  وثيقة  مبثابة  اخلطاطني 
ل�����ض��رية ومن����و ف���ن اخل����ط ال���ع���رب���ي ع���رب مبدعيه 

وخطاطيه �ضواء كانوا جمازين اأو متميزين .
ال�ضويدي  اأح��م��د  بنت  خولة  ال�ضيخة  �ضمو  وق��ال��ت 
للحاجة  نتيجة  ج���اء  امل���ب���ادرة  ه���ذه  اإط����الق  “ اإن   :

هذا  اأن  .. معتربة  العربي  باخلط  امللّحة لالهتمام 
الفن هو كنز نفي�ض عانى ويعاين من الإهمال حتى 
“ ت�ضعى هذه  ق���ارب ع��ل��ى الإن���دث���ار » .واأ���ض��اف��ت : 
العربي  اخلط  فن  قيمة  ح�ضور  تعزيز  اإىل  املبادرة 
والتعريف  تفا�ضيله  يف  البحث  يف  ال�ضتمرار  ع��رب 
يعيد  مبا  امل�ضاحة  من  املزيد  واإعطائهم  باأ�ضاتذته 

تاأهيل واإحياء هذه املدر�ضة الفنية ال�ضاخمة ».
الأ�ضا�ضية  الأه�����داف  م��ن  “ اأن   : ���ض��م��وه��ا  وت��اب��ع��ت 
لإط����الق ه���ذه امل���ب���ادرة ه��و ع��ر���ض��ه��ا ع��ل��ى الأجيال 
اجلديدة وم�ضاعدة املبدعني ال�ضباب يف هذا املجال 
“ �ضريا  واإعطائهم احلافز والإلهام والدعم الالزم 
ال��دع��م للمبدعني  ت��ق��دمي  ن��ه��ج الإم������ارات يف  ع��ل��ى 

والفنانيني على اختالف فنونهم واإبداعاتهم«.
ي�ضار اإىل اأن �ضمو ال�ضيخة خولة بنت اأحمد ال�ضويدي 
هي خطاطة و�ضاعرة ورائدة يف العمل الثقايف والفني 

يف الدولة والعامل وقدمت مبادرات واقرتاحات ذات 
بعد ريادي لقطاعي الثقافة والفنون منها موؤ�ض�ضة 
اإىل  الثقايف  خ��ول��ة  وجمل�ض  والثقافة  للفن  خ��ول��ة 
جانب اإقامتها للعديد من املعار�ض الفنية يف بلدان 
الإم��ارات والعامل حيث عر�ضت لوحاتها  عديدة يف 
والآداب  الفنون  م��ن  ب��اق��ة  م��ن خاللها  ال��ت��ي مت��زج 

التي تتقنها كالأدب وال�ضعر واخلط العربي اجللي.
اأبعاد  ذات  وال��ث��ق��اف��ة  للفن  خ��ول��ة  موؤ�ض�ضة  وتعترب 
املرجوة  والفوائد  اأبوظبي  مركزها  وفنية  ثقافية 
من تاأ�ضي�ضها هي تفعيل الهتمام مبجالت الفنون 
الإ�ضالمية  والزخرفة  العربي  واخلط  الكال�ضيكية 
واملو�ضيقى وال�ِضعر والأدب، كما اأن اأحد اأهم اأهدافها 
و�ضقل  وتدريبهم  ال�ضباب  املبدعني  بيد  الأخ��ذ  هو 
م��واه��ب��ه��م وق���درات���ه���م يف امل���ج���الت احل��ي��وي��ة التي 

تن�ضط بها املوؤ�ض�ضة.

موؤ�ش�شة خولة للفن والثقافة تطلق مبادرة �شجرة اخلطاطني املجازين

مع قرب انعقاد جل�شته الرابعة خالل �شهر يوليو 

الربملان العربي للطفل يح�شر لإ�شدار العدد الثاين من جملته )الربملاين ال�شغري( 

•• اأ�شامة عبد املق�شود 

اأدب الطفل ينق�شمون منهم من يكتب للطفل ومنهم من  كتاب 
حتتاجه  ملا  تعقيدا  اكرث  للطفل  فالكتابة  الطفل،  عن  يكتب 
من  درا�شة مكثفة مليول ال�شن الذي ت�شتهدفه الق�شة، فعوامل 
متطلباتهم  واكت�شاف  معاي�شتهم،  اإىل  حتتاج  للطفل  الكتابة 
النجود”  �شائد   “ وق�شة  رغباتهم،  من   جزء  ولو  لتحقيق 
املتو�شط  املقا�ض  من  �شفحة   3٢ يف  تقع  �شريف  رنا  للكاتبة 

وحتتوي على ر�شومات فنية تعرب عن �شيناريو الق�شة.
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حققت جناحا و�شعبية كبريين من خالل م�شل�شل )الربن�ض(

نور: �شخ�شية مي زيادة  
ما زالت يف اأحالمي

ن����ور، ع���ن متردها  ت��ق��ول ال��ف��ن��ان��ة 
تقدمها  التي  الأدوار  نوعية  على 
دائما واجتاهها لتج�ضيد �ضخ�ضية 
مب�ضل�ضل  ال�������ض���ع���ب���ي���ة  )ع����������ال( 
ال�ضتعدادات  ب����داأت  )ال��ربن�����ض(: 
)عال(  �ضخ�ضية  �ضكل  ع��ل��ى  اأوًل 
ال�ضخ�ضية؛  تفا�ضيل  ذل��ك  وبعد 
كيف  تغ�ضب،  كيف  تتحدث،  كيف 
بدرا�ضة  اأي�����ض��اً  ا���ض��ت��ع��ددت  حت���ب، 
مع  ب��الإت��ف��اق  ج��ي��داً  ال�ضخ�ضية 
����ض���ام���ي، وكنت  امل����خ����رج حم���م���د 
امل�ضاهد  ح��ف��ظ  ع��ل��ى  ح��ري�����ض��ة 
الت�ضوير،  مل��وق��ع  ال��ذه��اب  قبل 
حتى اأخ�ض�ض الوقت يف املوقع 
املخرج  لتوجيهات  لال�ضتماع 
ول���ي�������ض حلفظ  والإ�����ض����اف����ة 
اليو�ضف(  )روز  وفق  امل�ضهد، 

امل�ضرية.
ع����ن ت����اأث����ره����ا ب���ن���م���وذج من 
الأعمال القدمية اأو احلديثة 
ال�ضخ�ضية  ت����اأدي����ه����ا  ل������دى 
بطبعي  ق���ال���ت:  ال�����ض��ع��ب��ي��ة، 
ت������اأث������رت ج���������داً ب����ال����درام����ا 
الج��ت��م��اع��ي��ة ال�����ض��ع��ب��ي��ة يف 
احللمية(،  )ل��ي��ايل  م�ضل�ضلي 
)اأراب�����ي�����������ض�����ك(، ف���ه���م���ا اأك����رث 
م�����ض��ل�����ض��ل��ني ت����اأث����رت ب��ه��م��ا يف 

املطلق. 
تر�ضيحها  ع����ن  ن�������ور،  وت���اب���ع���ت 
للدور  ر�ضحني  )ال��ربن�����ض(:  يف  للم�ضاركة 
الوقت  امل��وؤل��ف يف  �ضامي وه��و  امل��خ��رج حممد 
نف�ضه، و�ضبق اأن تعاونا �ضوياً يف فيلم )ت�ضبح 
اأك��رر التجربة  اأن  على خ��ري(، واأح��ب بالتاأكيد 

معه.
واأ�ضافت عن تعاونها الأول مع حممد رم�ضان 

موهبة  و�ضاحب  متميز  فنان  رم�ضان  حممد  بينهما:  الن�ضجام  وم��دى 
فريدة، هذه املرة الأوىل التي اأتعامل فيها مع رم�ضان، و�ضعيدة جداً بهذه 
وحر�ضه  اهتمامه  ومييزه  و�ضاطر؛  وحم��رتف  كبري،  فنان  فهو  التجربة، 
اأ�ضافة  اأراه  نف�ضه  وال��دور  العمل معه،  اأك��رر  اأن  واأمتنى  الزائد على عمله، 

كبرية يف م�ضواري الفني.
�ضحاتة(  )دك���ان  وفيلم  )ال��ربن�����ض(  م�ضل�ضل  ب��ني  ت�ضابه  وج��ود  ن��ور،  ونفت 
املرياث  الأ�ضقاء على  يناق�ض كل منهما �ضراع  للفنانة هيفاء وهبي، حيث 
على  �ضراع  وج��ود  اأن  بال�ضرورة  )لي�ض  البقية:  عن  ول��ًدا  الأب  وتف�ضيل 
خمتلفة  فالق�ض�ض  بينهما،  ت�ضابه  ي��ول��د  وامل�ضل�ضل  الفيلم  يف  امل����رياث 

وال�ضراع اأي�ضاً خمتلف(.
رم�ضان،  حممد  م�ضل�ضل  اأم  جماعية  بطولة  )ال��ربن�����ض(  اأن  يف  راأي��ه��ا  ع��ن 
قالت: لنكن وا�ضحني، )الربن�ض( هو ملحمد رم�ضان، فهو بطولة اأ�ضا�ضية 
ورئي�ضية.. ولكن ميزة امل�ضل�ضل اأن كلنا اأبطال، اأحمد زاهر بطل يف امل�ضل�ضل، 
اإدوارد، واأنا؛ فامل�ضل�ضل مكتوب بطريقة جتعل كل �ضخ�ضية مهمة  روجينا، 
جًدا، الكتابة والإخراج واقعيني، ال�ضخ�ضيات لها بناء درامي متما�ضك تتطور 
من خالله، ولي�ض هناك ظلم لأي �ضخ�ضية يف امل�ضل�ضل، كل ال�ضخ�ضيات مت 
العمل عليها بنف�ض القدر ومبا تتطلبه طبيعة كل منها، فت�ضعر كمتلق باأنه 
النهاية  اأن )الربن�ض( يف  نعلم جيًدا  كلنا  بطولة جماعية م�ضرتكة، ولكن 

بطولة رم�ضان.
اإىل الت�ضابه بينها وبني �ضخ�ضية )عال( بقولها: هناك بع�ض  وت�ضري نور، 
ال�ضبه بيني وبني )عال( فهي �ضخ�ضية مكافحة، �ضريعة النفعال، ل ت�ضكت 
عن حقها، ومع قراءتي الأوىل لل�ضخ�ضية اكت�ضفت مواطن الت�ضابه، فهي 
اأحياناً قوي، وحتب عملها، وحتب  رد فعل  مندفعة ورومان�ضية ولها دوم��اً 

عائلتها ووالدتها.
اأحالمي،  ن��ور، عن حلمها ب�ضخ�ضية مي زي��ادة )ما زال��ت يف  الفنانة  تقول 
اأكرر  مل  كنت  وان  ج��دا،  وث��ري��ة  قوية  �ضخ�ضية  لأن��ه��ا  اأحققها  اأن  واأمت��ن��ى 
لتاأ�ضي�ض  زواجي  بعد  الفنية  ال�ضاحة  املطلقة لبتعادي فرتة عن  البطولة 
فيلم  م��ن  اأي���ام  ب�ضعة  �ضورنا  ق��ال��ت  ال�ضينما  ع��ن  الأولد.  ورع��اي��ة  عائلة 
)الأو�ضة ال�ضلمة ال�ضغرية( ومل تكتمل التجربة لالأ�ضف، فالفيلم تعر�ض 

مل�ضاكل اإنتاجية ول اأظن اأنه �ضيتم ا�ضتكماله قريًبا.
واأ�ضارت نور، اإىل اأيامها يف ظل احلظر قائلة: مثل اأي اأم اأق�ضي هذه الفرتة 
يف املنزل مع اأولدي، واأخريا ُعدت اإىل الر�ضم وهذا �ضيء جيد ومفيد، مثل 
اأن اُقيم معر�ض  اجلميع اأق�ضي وقتى يف املنزل مل�ضاهدة الأفالم، وميكنني 
اأخ��رى يف الأ�ضابيع  للوحاتي، هذا حلم بالن�ضبة يل وقد ٌعدت للر�ضم مرة 

املا�ضية لتنفيذ ذلك م�ضتقبال.

يارا: اأف�شل ممار�شة 
الريا�شة يف املنـزل 

الريا�ضية،  الأن�ضطة  اإع���ادة  بعد  حتى  اأن��ه  ي���ارا،  اللبنانية  النجمة  اأك���دت 
ي��ارا عرب  املنزل، حيث ن�ضرت  الريا�ضة يف  اأنها تف�ضل ممار�ضة  وال��ن��وادي، 

ح�ضابها، �ضورة، اأثناء تاأيدتها للتمارين
الريا�ضية يف املنزل، وعلقت :" حتى من بعد احلجر املنزيل.. اأنا بحّب كمل 
عب  متارينى الرّيا�ضية فى البيت .. متل قبل.. واليوم التمرين كان كتري �ضَ
اأو باجليم  بالبيت  بتتمّرنوا  واإنتوا  َب��ّدو..  امل��دّرب فادى هيك  لأنو  وُمتعب 

واوعى حدا يقّلى ما بيلعب ريا�ضة اأح�ضن ما اإزَعل مّنو" .
والفتو�ض  التبولة  مثل  اللبنانية  ل��الأك��الت  ا�ضتياقها  ع��ن  ي���ارا،  وع���ربت 
واحلم�ض، لفتة اإىل اأنه رغم اإمكانية اإعداد هذه الأكالت فى املنازل، لكنها 
اأول  اأن  موؤكدة  اللبنانية،  املطاعم  اأح��د  فى  تناولها  على  حري�ضة  �ضتكون 
مكان �ضتزوره بعد اإنهاء حالة الإغالق املفرو�ضه حالًيا �ضتكون ملطعم يقدم 

الأكالت اللبنانية.
ون�ضرت يارا، �ضورة قدمية لها فى اأحد املطاعم وكتبت فى تعليقها عليها: 
يلى  ُحّم�ض.. كل هالأ�ضياء  فّتو�ض  تبولة  اللبنانى..  "ا�ضتقت كتري لالأكل 
اأكل  اأك��ي��د  للمطعم  طلعة  اأول  هيك  عل�ضان  بالبيت..  نعملها  فينا  كمان 
 I miss and ..لبنانى.. وانتوا اأى نوع اأكل بتحبوا تختاروا ملا تطلعوا؟

."i love Lebanese food

دينـا ال�شربيني يف حتــــّد مرعــــب !

عر�ض خارج ال�شباق الرم�شاين

هالة �شدقي: )ليه لأ(  ق�شة حقيقية 
يناق�ض العالقة بني الأم وابنتها

دينا ال�شربيني الأوىل
عمل  يف  ال�ضربيني  دينا  ت�ضارك  الأوىل،  للمرة 
�ضينمائي يحمل ا�ضمها كبطولة مطلقة وينتمي 
13 الذي  الإث��ارة والرعب، وهو فيلم يوم  لدراما 

اأنهت ت�ضويره قبل رم�ضان.
داوود  واأحمد  اأم��ني  ن�ضرين  بطولته  ي�ضارك يف  والعمل 

وحممد �ضاهني، 
 وُيعد من اأوائل الأعمال ال�ضينمائية التي ا�ضتخدمت 

تقنية الرثي دي يف ال�ضينما امل�ضرية.
 وقد ُر�ضدت للعمل ميزانية �ضخمة جتاوزت ع�ضرة 
للق�ضر  ال�ضخمة  للديكورات  ن��ظ��راً  جنيه  ماليني 
امل��ل��ع��ون ال����ذي ت����دور ف��ي��ه م��ع��ظ��م امل�����ض��اه��د وق���د ُبني 

خ�ضي�ضاً للعمل.
مو�ضم  يف  تقرر  ال��ذي  عر�ضه  موعد  حتديد  وُينتظر 

عيد الأ�ضحى املقبل يف حال انتهاء اأزمة فريو�ض كورونا.

م�شا�ض دماء
اأما نيللي كرمي،

اأول  العابدين يف  التون�ضي ظافر   فتتعاون جمدداً مع النجم 
العمل  وينتمي  الدماء،  �ضينمائي م�ضري عن م�ضا�ضي  فيلم 

لنوعية اأعمال الرعب، 
وهو من اإخراج رامي يو�ضف.

م من  يف هذا ال�ضياق، اأكدت نيللي كرمي اأن هذا العمل مل يقدَّ
قبل يف ال�ضينما امل�ضرية و�ضُيفاجاأ به اجلمهور متاماً.

ّور جزء من اأحداثه يف اإحدى الدول الأوروبية، وكانت  وقد �ضُ
نيللي قد اأنهت ت�ضويره قبل بداية ت�ضوير م�ضل�ضلها يف املو�ضم 

الرم�ضاين  املا�ضي.
وُيعد هذا العمل التعاون الثان لنيللي كرمي وظافر العابدين 

بعد جناحهما معاً يف م�ضل�ضل "حتت ال�ضيطرة" قبل �ضنوات.

تهويدة عمرو يو�شف
بفيلمه  اأي�ضاً  الرعب  �ضينما  جنوم  اإىل  يو�ضف  عمرو  وين�ضم 

ال�ضينمائي اجلديد "التهويدة"؛
اأكرث من مرة خالل   وهو ال�ضم النهائي للعمل بعد تغيريه 

الفرتة املا�ضية،
جديدة  وج���وه  ع��ن  للبحث  م�ضابقة  املنتجة  اجل��ه��ة  واأج���رت   
ل��ل��م�����ض��ارك��ة يف ب��ط��ول��ة ال��ف��ي��ل��م م���ن خ����الل م�����ض��اب��ق��ة "حلم 

ال�ضهرة".
دينا  ا�ضتقر على  ال���ذي  ال��ع��ري��ان  اإخ���راج ط���ارق  م��ن  والفيلم   

ال�ضربيني لتقف اأمام عمرو يف جتربته اجلديدة، 
وطرحت ال�ضركة املنتجة قبل اأيام الرتيلر املبدئي للعمل كنوع 

من الدعاية الرتويجية عرب و�ضائل التوا�ضل الجتماعي.

اع���ت���ربت ال��ف��ن��ان��ة امل�����ض��ري��ة ه��ال��ة ���ض��دق��ي اأن 
عر�ض م�ضل�ضل )ليه لأ( خارج ال�ضباق الدرامي 
ال��رم�����ض��اين ك���ان ل���ه ت���اأث���ري اإي���ج���اب���ي، وقالت 
)اأعتقد اأنه من ح�ضن حظنا اأن امل�ضل�ضل عر�ض 

خارج رم�ضان(.
عر�ضه  املفرت�ض  من  )كان  �ضدقي:  واأ�ضافت 
يف الن�ضف الثاين من املو�ضم الرم�ضاين على 
قناة )ام بي �ضي م�ضر(، لكن ظروف )كورونا( 
اأربكت كل احل�ضابات، واأوقفت الت�ضوير وعندما 

عدنا، كان الوقت قد فات(.
الأفعال  ب��ردود  �ضعادتها  عن  �ضدقي  واأع��رب��ت 
اإحدى  على  امل�ضل�ضل  عر�ض  بعد  تلقتها  التي 

العمل  )اأن  اإىل  م�ضرية  الإلكرتونية،  املن�ضات 
م���اأخ���وذ ع���ن ق�����ض�����ض ح��ق��ي��ق��ي��ة، م���وج���ودة يف 
املجتمع، حيث يناق�ض العالقة بني الأم وابنتها، 
ومل�ض حالت كثرية لأمهات وبناتهم، لدرجة اأن 
اإحدى البنات بكت يل يف ات�ضال هاتفي، لأنني 
اأ�ضعرتها مبدى الأمل الذي تعّر�ضت له والدتها 

عندما تركتها(.
وعن مدى الت�ضابه بني �ضخ�ضيتها احلقيقية، 
)ال�ضفة  ق���ال���ت:  امل�����ض��ل�����ض��ل  يف  دوره������ا  وب����ني 
احلزم،  ه��و  وبينها،  بيني  امل�ضرتكة  ال��وح��ي��دة 
لكن اأنا بتجمعني �ضداقة باأولدي، ول اأت�ضدد 
للمعاملة  ال��وح��ي��د  وال��ت��ربي��ر  م��ع��ام��ل��ت��ه��م،  يف 

لأ( هو  )ل��ي��ه  لب��ن��ت��ه��ا يف  الأم  ت��ع��ام��ل��ه��ا  ال��ت��ي 
عا�ضت  اأنها  خ�ضو�ضاً  عليها،  ال�ضديد  خوفها 
م��ن دون رج���ل يف ح��ي��ات��ه��ا(. واأ����ض���ادت �ضدقي 
بعودة م�ضل�ضالت ال�15 حلقة، موؤكدة على اأن 
�ضنوات وجود  الإعالنات هي من فر�ضت منذ 
الكثري  جعل  وه���ذا  حلقة،  ال�30  م�ضل�ضالت 
من هذه الأعمال بها )تطويل( اأ�ضاب امل�ضاهد 
ال�15  م�ضل�ضالت  بعودة  اأرح��ب  )لذلك  بامللل، 
ح��ل��ق��ة(.و���ض��ارك ���ض��دق��ي يف ب��ط��ول��ة )ل��ي��ه لأ( 
الدين  حميي  وحم�ضن  خليل  اأم��ي��ن��ة  م��ن  ك��ل 
و�ضريين ر�ضا وهاين عادل، فيما تولت الإخراج 

مرمي اأبو عوف، والتاأليف مرمي نعوم.

جنحت الفنانة اللبنانية نور، يف حتقيق جناحا و�شعبية كبريين يف دورة رم�شان املا�شية مب�شاركتها 
امل�شري حممد رم�شان، وج�شدت فيه �شخ�شية �شعبية  الفنان  املميزة يف م�شل�شل )الربن�ض(، مع 
للمرة الأوىل، متمردة بها على �شخ�شية الإر�شتقراطية التي اعتادت عليها، وغريت 
الفني، وهو ما تتحدث عنه وعن تعاونها الأول مع رم�شان وت�شابه  اإطارها  معها 

)الربن�ض( مع فيلم )دكان �شحاتة( للفنانة هيفاء وهبي وغريها.

اتفق كثري من جنوم وجنمات ال�شينما امل�شرية على تقدمي اأوىل جتاربهم يف �شينما 
اإن البع�ض �شي�شرتك يف  الرعب والإثارة خالل املو�شم ال�شينمائي اجلديد، حتى 
اأكرث من جتربة حتمل نف�ض الطابع. وفيما يلي نك�شف عن تفا�شيل �شينما الرعب 

يف املو�شم ال�شينمائي اجلديد.
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ي�شبب احل�شا�شية واأ�شياء اأخرى

 كيف يوؤثر احلر 
على الأ�شنان؟

درج��ات حرارة  ارتفاع  خ��الل  والأ�ضنان  الفم  اأوج��اع يف  البع�ض من  يعاين 
ال�ضيف دون معرفة ال�ضبب الذي يربط اأمل الأ�ضنان باحلر.

وقال الدكتور �ضاجن بيل يو، اأ�ضتاذ طب الأ�ضنان بجامعة نيويورك وع�ضو 
جمعية طب الأ�ضنان الأمريكية، اإن حرارة ال�ضيف توؤثر على الأ�ضنان وعادًة 

ما تت�ضبب يف حدوث ح�ضا�ضية.
الأ���ض��ن��ان احل�ضا�ضة م��ع درجة  اأن��ه يف كثري م��ن احل���الت تتفاعل  واأ���ض��اف 
احلرارة خا�ضًة اإذا كانت الأ�ضنان تعاين من امل�ضاكل بالفعل، ما يوؤدي اإىل 

تفاقم الأمل وحدوث ح�ضا�ضية.
واأكد اأن القيام مبجهود �ضاق يزيد من ن�ضبة الأدرينالني يف اجل�ضم وهذا 
الوقت  وم��ع  راح��ة  بعد احل�ضول على  الأ�ضنان يظهر  ب��اأمل  ال�ضعور  يجعل 
ي�ضبح الأمل غري حمتمل، ولهذا يجب جتنب اجللو�ض كثرًيا يف الأماكن 

التي ترتفع بها درجات احلرارة .
زي���ادة يف حدوث  ت�ضبب  ال��ت��ي  ال��ع��ادات اخلاطئة  بع�ض  ه��ن��اك  اأن  واأو���ض��ح 
ح�ضا�ضية الأ�ضنان، ما يزيد من تاأثري درجة احلرارة املرتفعة، ومنها تناول 
�ضخونة  لتهدئة  الغازية  وامل�ضروبات  كرمي  الأي�ض  مثل  الباردة  ال�ضكريات 
اجل�ضم، وهذه الأ�ضياء ت�ضبب تاآكل الأ�ضنان، ما يزيد من عملية التعر�ض 
للح�ضا�ضية مبجرد ق�ضاء وقت يف درجة حرارة مرتفعة، ولذلك اأف�ضل ما 
يجب فعله يف احلر هو غ�ضل الفم باملاء البارد للحفاظ على قوة الأ�ضنان اأو 

غ�ضلها بالفر�ضاة واملعجون فور تناول ال�ضكريات.
واأ�ضاف اأن الأخطاء الأخرى هى اأهمال روتني العناية بالفم خالل اأ�ضهر 
ال�ضيف التي نتناول فيها العديد من الوجبات على مدار اليوم، وبالتايل 
روت��ني هو  واأف�����ض��ل  م��ا يجعلها �ضعيفة،  الأ���ض��ن��ان  البكترييا ح��ول  ت��راك��م 
ول  مرئية  غري  ف�ضالت  اأي  من  للتخل�ض  الفر�ضاة  مع  اخليط  ا�ضتخدام 

ت�ضتطيع الفر�ضاة اإزالتها.
واأك���د اأن���ه اإذا ك��ان الإن�����ض��ان ي��ع��اين م��ن اجل��ف��اف وه��و نق�ض ن�ضبة امل���اء يف 
اجل�ضم فاإن هذا �ضيوؤثر على �ضحة الفم وي�ضاعد ال�ضم�ض يف تاأثريها الذي 
يظهر على هيئة فقدان الأ�ضنان مع الوقت وحدوث اأمرا�ض اللثة بجانب 
احل�ضا�ضية، ولهذا يجب الرتكيز على �ضرب املاء ب�ضفة منتظمة على مدار 

اليوم مع الع�ضائر الطبيعية التي ترطب اجل�ضم.
للتخفيف  الثلج  م�ضغ  اإن  ن��ي��وي��ورك،  بجامعة  الأ���ض��ن��ان  ط��ب  اأ�ضتاذ  وق��ال 
التي  املنيا  ن�ضبة  يقلل من  لأن��ه  ال�ضائعة  الأخطاء  ح��رارة اجل�ضم من  من 
اإىل  الأ�ضنان ما يوؤدي  الت�ضبب يف �ضقوق دقيقة يف  الأ�ضنان، بجانب  تقوي 
ا�ضتبدال  يجب  ول��ه��ذا  طويلة،  لفرتة  لل�ضم�ض  التعر�ض  م��ع  احل�ضا�ضية 

مكعبات الثلج باملاء البارد .

 ، لري  امللك  البندقية،  تاجر  التالية:  امل�شرحيات  موؤلف  من   •
ماكبث؟ 

 -وليم �ضك�ضبري. 
�شك�شبري؟  وليم  م�شرحيات  عدد  يبلغ  • كم 

-  37 م�ضرحية. 
العربية؟  اللغه  يف  ال�شمهري  هو  • ما 

- الرمح ال�ضلب. 
اللغه؟  يف  عنرتة  ا�شم  يعني  •  ماذا 

- الذباب الأزرق؟ 
العربية؟  اللغة  يف  بالدرفل  املق�ضود  • ما 

 . عظم  قطعة   206 من  يتكون  الب�ضري  اجل�ضم  اأن  تعلم  • هل 
 • هل تعلم اأن الزرافة لطول رقبتها فهي ل تنام يف اليوم الواحد اإل ت�ضع دقائق و لي�ضت على مرة واحدة اإمنا 

على ثالث مراحل كل مرة ثالث دقائق .
النحيلني. اأقرانهم  من  اأقل  ياأكلون  املدر�ضة  �ضن  يف  البدينني  الأطفال  • اأن 

 • اأن �ضكان العامل يزدادون مبعدل مليون ون�ضف املليون كل اأ�ضبوع
 • اأن النمل العامل والن�ضيط هو من الإناث . اأن البومة لترى يف الظالم الدام�ض.

 • اأن منو ظفر اإ�ضبعك الو�ضطى هو اأ�ضرع بينما منو ظفر اإبهامك هو الأبطاأ.
 • اأن احليوان الوحيد الذي ي�ضتطيع اأن يخرج معدته اإىل اخلارج هو جنم البحر.

 • اأن ملكة النحل تغادر اخللية فقط من اأجل قيادة جماعات النحل ومن ثم الذهاب اإىل رحلة الزفاف.
الطعام قلة  عن  النوم  قلة  من  اأ�ضرع  ب�ضكل  منوت  • اأننا 

 • اأن هنالك نوعا من الأ�ضماك يدعى بال�ضمك ال�ضديف باإمكانه ابتالع اإن�ضان كامل
 • اأن �ضغط املاء داخل كل خلية يف الب�ضلة كاف لت�ضغيل حمرك بخاري.

 • اأن الإن�ضان هو احليوان الوحيد الذي ينام على ظهره.
 • اأن الأفعى ت�ضمع الأ�ضوات عن طريق التقاط ذبذبات موجات ال�ضوت بل�ضانها.

الثعلب واخلباز
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فوائد اجلوافة

منا،  الكثري  يع�ضقها  التي  واللذيذة  املميزة  ال�ضيف  فاكهة  من  اجل��واف��ة 
وحتر�ض ربات البيوت على تقدميها يف �ضكل ع�ضري لتغذية اأفراد اأ�ضرتها.

نتناولها  جتعلنا  عالجية  ف��وائ��د   8 للجوافة  اإن   ، غذائية  درا���ض��ة  وق��ال��ت 
يوميا، وتتمثل يف التايل:

الوزن تنق�ض   -  1
بالدم ال�ضار  الكولي�ضرتول  تخف�ض   -  2

الرئة اأمرا�ض  من  حتمى   -  3
املرتفع الدم  �ضغط  خف�ض  عى  ت�ضاعد   -  4

الإ�ضهال تعالج   -  5
ال�ضعال على  تق�ضى   -  6

اجلروح ت�ضفى   -  7
ال�ضكرى مبر�ض  الإ�ضابة  من  تقى   -  8

الذي  العاثر  وينعتان حظهما  ال�ضهية  اخلبز  رائحة  يت�ضممان  وهما  دك��ان خباز  اوى من  واب��ن  ثعلب  اق��رتب 
جعلهما ل يح�ضنان �ضنع اخلبز والكعك..  فقال الثعلب: اآه اإبكي وحدك يا ابن اأوى فانا با�ضتطاعتي ان اأ�ضحك 
على اخلباز واتناول ما ا�ضتهي من كعك وخبز. فقال ابن اوى: ح�ضنا لو حدث ذلك فلك عندي كل الحرتام 

و�ضتكون زعيما علينا فهيا كي ارى مامل اأره قبال.
اختباأ ابن اوى ووقف الثعلب ينادي على اخلباز وعندما خرج له قال ماذا تريد: فقال الثعلب .. اآه ..اآه ايها 
اخلباز كنت م�ضافرا و�ضديقي ابن، اوى فو�ضلت اإىل انفي رائحة جميلة، ت�ضاءلنا ما هذه الرائحة؟ فقلت: اإنها 
كعك وقال ابن اوى انه اخلبز وت�ضاجرنا فرتكني و�ضار. والآن اريد ان اتاأكد من ح�ضن ظني وفطتني وهو ان 

ما ا�ضمه هو الكعك.
 ف�ضحك اخلباز الذكي وقال: نعم انه الكعك ال�ضهي، اخرجته من الفرن منذ �ضاعة ورائحته ال�ضهية هي التي 
و�ضلت لأنفك ايها الذكي، لذا �ضاأطعمك اجمل كعك لن تن�ضاه، لكن ل تعود علينا كثريا فانت لتدفع مال، 

انتظرين هنا و�ضاأح�ضره اليك.
غاب اخلباز قليال ثم خرج وقال: ها هو الكعك ، ن�ضيبك ون�ضيب ابن اوى الذي ذهب، فاأ�ضرع الثعلب والتهم 
الكعكة الوىل م�ضرعا لكنه مل يكد يقرتب من الثانية حتى قفز �ضارخا من �ضدة ما احرقته البهار التي ح�ضي 
بها اخلباز الكعكة واأخذ يلهت ويلف ويدور حول نف�ضه ف�ضحك اخلباز وقال له: ل تن�ضى اأن تاأكل ن�ضيب ابن 
اوى. وتركه وان�ضرف والثعلب يتلوى من �ضدة الأمل فجاء ابن اأوى وقال له ت�ضتطيع اأن تاأكل ن�ضيبي وهنيئا 

مريئا ما ا�ضتهيته.. من ي�ضحك على اخلباز يحرتق بناره.

والتي  بالفيتامينات  الغنية  الط��ع��م��ة  اك��رث  م��ن  ال��ث��وم  يعد 
اجلهاز  عمل  على  ي�ضاعد  كما  الن�ضان،  �ضحة  علي  حتافظ 

اله�ضمي والدورة الدموية ب�ضكل اأف�ضل.
-1 يحافظ على م�ضتوى الدهون يف اجل�ضم: اأن تناول الثوم 
اخلام يف ال�ضباح، قد يخفف من الدم الطبيعي، مما ي�ضاعد 

على ا�ضتقرار �ضغط الدم والكولي�ضرتول يف اجل�ضم.
اأحد  ه��و  اخل���ام  ال��ث��وم  احل��ي��وي��ة:  ل��ل��م�����ض��ادات  م�����ض��در   2-
هذه  وترتفع  فاعلية،  الأك���رث  الطبيعية  احليوية  امل�����ض��ادات 

الفائدة اإذا كان الثوم ي�ضتهلك على معدة فارغة.
اخلام  الثوم  تناول  اإن  ال��وزن:  وفقدان  اله�ضم  فوائد   3-

ال�ضباح يحفز اله�ضم وال�ضهية، وبالإ�ضافة اىل ذلك ي�ضاعد 
على فقدان الوزن الفعال.

على  ال��ث��وم  اح��ت��واء  اإن  ال���دم:  �ضغط  ارت��ف��اع  م��ن  يقلل   4-
الدياليل،  كربيتيد  ثنائي  الألي�ضني،  مثل  الكربيت  مركبات 
تنظيم  يف  ي�ضاعد  اأن  ميكن  الأل��ي��ل،  ثنائي  ك��ل��وري��د  ث��الث��ي 

م�ضتويات �ضغط الدم.
يف  ال�ضلفيدريل  مركب  ي�ضاعد  ال�ضموم:  من  التخل�ض   5-
كنت  اإذا  لذلك  اجل�ضم،  م��ن  ال�ضامة  امل���واد  اإزال���ة  على  ال��ث��وم 
قد تناولت ع�ضاًء د�ضًما الليلة املا�ضية، فمن الأف�ضل اأن تبداأ 

اليوم التايل بتناول الثوم.

الباكر ال�شباح  يف  الثوم  لأكل  فوائد   5

امراأة تنظف قوارب النهر يف بحرية هال�شتات، وهي مدينة مدرجة �شمن قائمة الرتاث العاملي يف النم�شا ت�شتعد ل�شتقبال ال�شياح.   ا ف ب


