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كيف تتع�مل مع طفلك امل�ص�ب ب�لت�أت�أة؟
من  الوالدين  واملراهقني  الأطفال  لأطباء  الأملانية  الرابطة  ح��ذرت 
توبيخ الطفل امل�صاب بالتاأتاأة اأو َنهره اأو تهديده اأو ت�صحيح الكلمات 
تتفاقم  ل  كي  ع��ام،  ب�صكل  بق�صوة  معاملته  اأو  با�صتمرار  له  واجلمل 

امل�صكلة وتتدهور احلالة.
اإىل  يحتاج  ال��ت��اأت��اأة،  م��ن  يعاين  ال��ذي  الطفل،  اأن  الرابطة  واأ���ص��اف��ت 
التحلي  الوالدين  على  يتعني  حيث  ال��وال��دي��ن؛  من  خا�صة  معاملة 

بالهدوء وال�صرب ومعاملة الطفل بحنان وعطف.
مراعاة  مع  جيداً  للطفل  ال��وال��دان  ين�صت  اأن  ينبغي  الغر�ض  ولهذا 
منحه فر�صة كاملة لإمتام كالمه واحلفاظ على الت�صال الب�صري 

اأثناء التحدث معه.
فبهذه الطريقة ي�صعر الطفل بالثقة والأمان، ومن ثم تزول التاأتاأة 
من تلقاء نف�صها بعد فرتة من الوقت. اأما معاملته بق�صوة ف�صتوؤدي 

اإىل تفاقم امل�صكلة، و�صيطور الطفل حينئذ �صلوكا عدوانيا وانعزاليا.
املرحلة  الأط��ف��ال يف  ت�صيب  م��ا  غالبا  ال��ت��اأت��اأة  اأن  الرابطة  واأ���ص��اف��ت 
تلقاء  م��ن  تتال�صى  م��ا  وع���ادة  �صنوات،  وخم�ض  عامني  ب��ني  العمرية 
حال  يف  واللغة  النطق  اأم��را���ض  ع��الج  اإىل  حتتاج  اأن��ه��ا  غ��ر  نف�صها، 

ا�صتمرارها ملدة تزيد عن �صتة �صهور.

اأ�صب�ب ا�صطراب�ت النمو لدى الأطف�ل
قالت اجلمعية الأملانية لطب الغدد ال�صماء اإن ا�صطرابات النمو لدى 

الأطفال قد ت�صر اإىل الإ�صابة باأمرا�ض خطرة.
واأو�صحت اجلمعية اأن ق�صر القامة ال�صديد قد يكون من الأعرا�ض 
الأولية للف�صل الكلوي املزمن اأو قد ي�صر اإىل املر�ض الوراثي املعروف 
لق�صر  �صيوعا  الأك��ر  ال�صكل  وه��و  الغ�صرويف"،  النمو  "عجز  با�صم 

القامة.
ويعد �صوء التغذية اأو الربو اأو ق�صور الغدة الدرقية اأو نق�ض هرمونات 

النمو من الأ�صباب املحتملة لتاأخر النمو.
اأي�صا عالمة  الزائد قد يكون  اأن طول القامة  اإىل  واأ�صارت اجلمعية 

على اأمرا�ض مثل متالزمة "مارفان"، وهي مر�ض وراثي نادر.
طبية  لفحو�صات  الطفل  خ�صوع  �صرورة  على  اجلمعية  �صددت  ل��ذا 

للتحقق من اإ�صابته باأحد هذه الأمرا�ض من عدمها.

اأف�صل و�صفة للح�صول على 
اأجنحة دج�ج مقرم�صة

الدجاج  لأجنحة  املف�صلة  و�صفتها  حمرتفة  منزلية  طاهية  �صاركت 
اللذيذة وكيف جتعلها مقرم�صة يف كل مرة.

اأ�صرتالية  طهي  جمموعة  يف  و�صفتها  ن�صرت  ال��ت��ي  كا�صي  وك�صفت 
ا�صتخدمت  اأنها  التوا�صل الجتماعي في�ض بوك،  �صهرة على موقع 
مقالة الهواء اليدوية لطهي اأجنحة الدجاج واتبعت و�صفة ب�صيطة 

عرب الإنرتنت.
وقالت كا�صي " لقد اأكلت اأجنحة الدجاج املقرم�صة هذه خم�ض مرات 

على الأقل يف الأ�صبوعني املا�صيني، اأعتقد اأنني اأدمنت عليها".
 Cook It Real ع��ل��ى جم��م��وع��ة  ك��ا���ص��ي  ن�صرته  ال��ت��ي  ال��و���ص��ف��ة 
وت�صتغرق  املكونات  من  القليل  وت�صتخدم  للغاية،  ب�صيطة   Good

اأقل من ن�صف �صاعة لتكتمل.
والفلفل  امل��ل��ح  م��ن  م��زي��ج  ا���ص��ت��خ��دام  يتم  ال��دج��اج،  اأج��ن��ح��ة  ولتتبيل 
التوابل  يف  الدجاج  نقع  قبل  ولكن  ب��اودر،  والبيكنج  الثوم  وم�صحوق 
اجلافة، قالت كا�صي اإن من املهم جتفيف اللحم جيداً مبن�صفة ورقية. 
وا�صتخدمت م�صحوق  زيت،  اأي  ت�صتخدم  اإنها مل  اأي�صاً  كا�صي  وقالت 
اخلبز بدًل من ذلك، وقامت بطهي اأجنحة الدجاج على نار خفيفة 
ثم على نار عالية، حيث بداأت بالطهي على درجة حرارة 150 درجة 
 15 مل��دة  مئوية  درج��ة  مئوية مل��دة 5 دق��ائ��ق، ثم على ح��رارة 200 
اأ�صبحت الأجنحة نا�صجة ومقرم�صة، بح�صب �صحيفة  دقيقة، حتى 

ديلي ميل الربيطانية.
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بوؤرة الفريو�ص�ت.. كيف حت�فظ 
على �صالمتك يف املراحي�ض؟

فرو�ض  تف�صي  م��ع  العامة  املراحي�ض  جتنب  يف  �صائع  �صلوك  هناك  ب��ات 
كورونا، لكن يف بع�ض الأحيان ي�صبح ا�صتخدام هذه املراحي�ض اأمرا �صروريا 
ول فكاك منه. وعليه، ما الذي ميكنه فعله لتجنب الفرو�صات واجلراثيم 

التي تنت�صر يف هذه املراحي�ض وق�صاء احلاجة يف الوقت نف�صه؟
الواجب  الإجراءات  يتناول  تقريرا  وكتب موقع "هيلث" الطبي، اجلمعة، 
اأول  هو  كورونا  فرو�ض  اإن  قال  العامة.  املراحي�ض  ا�صتخدم  عند  اتباعها 
التهديد  باعتباره  املراحي�ض،  دخول  عند  الكثرين  اأذه��ان  اإىل  يتبادل  ما 
الأخطر حاليا، لكن املوقع اأ�صار اإىل وجود فرو�ض وجراثيم اأخرى ل تقل 
خطورة. واأ�صاف اأن الفرو�صات واجلراثيم ال�صارة ل تكون وا�صحة للعيان 
لكنها متالأ املراحي�ض وقادرة على دخول ج�صمك دون اأن تدري، وحتديدا 
عرب عينيك واأنفك وفمك. وامل�صكلة يف املراحي�ض العامة اأن املرء ل ميلك 
املكان  يعلم عن مدى نظافة  فيها، ول  الآخ��رون  يفعله  ما  ال�صيطرة على 
بالفعل. لكن بح�صب موقع "هيلث"، ميكن اتباع هذه اخلطوات ال�صرورية 

من اأجل جتنب �صالمة اجلراثيم املعدية:
التباعد الجتماعي: بالتاأكيد �صمعت هذه الن�صيحة مرارا، لكنها على قدر 
ل اأن تبقي على م�صافة 1.8  اأكرب من الأهمية يف املراحي�ض العامة، ويف�صّ

مرت من الآخرين، اإن اأمكن ذلك.
غطاء الوجه والفم: يف حال مل تتمكن من تطبيق التباعد الجتماعي، يف 

و�صعك تغطية وجهك وفمك بالقناع الواقي.
املليئة  الأ�صطح  تالم�ض  ل  حتى  بالقفازات  يديك  غطي  اليدين:  غطاء 
مل�ض  اأحيانا  يتطلب  املراحي�ض  ا�صتخدام  اأن  ذل��ك  مبا�صرة،  بالفرو�صات 

الأ�صطح امللوثة، مثل مقب�ض البابا وال�صنابر.

الري��صة يف الهواء 
الطلق .. فوائد 
للج�صم والنف�ض

ق���ال ال��ربوف��ي�����ص��ور اإجن����و ف���روب���وزه اإن 
الطلق  ال���ه���واء  ال��ري��ا���ص��ة يف  مم��ار���ص��ة 
والنف�ض  للج�صم  عديدة  بفوائد  تتمتع 

على حد �صواء.
واأو�����ص����ح ع����امل ال���ري���ا����ص���ة الأمل�������اين اأن 
اختالف درجة احلرارة والرياح يعمالن 
امل���ن���اع���ة، م�صرا  ت��ن�����ص��ي��ط ج���ه���از  ع��ل��ى 
اأو  ال��ت��ج��ول  ري��ا���ص��ات  مم��ار���ص��ة  اأن  اإىل 
اأو ركوب الدراجات الهوائية يف  الرك�ض 
اجلهاز  تقوية  على  تعمل  الطلق  الهواء 
�صد  اجل�صم  وحت�صن  ال��وع��ائ��ي  القلبي 

الأمرا�ض.
ويتمتع �صوء النهار بتاأثر اإيجابي على 
ت����وازن ال��ه��رم��ون��ات م��ن ن��اح��ي��ة ويعمل 
واملزاجية  النف�صية  احلالة  حت�صني  على 
ممار�صة  اأن  ك��م��ا  اأخ�������رى.  ن��اح��ي��ة  م���ن 
حتارب  الطبيعة  اأح�����ص��ان  يف  ال��ري��ا���ص��ة 
ال�صعور  على  وت�صاعد  النف�صي  ال��ت��وت��ر 

بال�صرتخاء والهدوء النف�صي.

الع�صل م�صدر
للط�قة للكب�ر وال�صغ�ر �ص 23

التوت يحمل عالج كورون�.. 
والنت�ئج النه�ئية اآخر الع�م

يف م�صعى لإيجاد عالج لأعرا�ض فرو�ض كورونا امل�صتجد الأكر حدة، يدر�ض 
باحثون كنديون منافع توت الأ�صاي، ح�صبما ك�صف اأحد هوؤلء اخلرباء.

وقد اأظهرت درا�صات �صابقة اأن الثمرة العنبية لنخلة الأ�صاي التي اأ�صلها من 
اأمركا اجلنوبية والو�صطى، ميكنها اأن تخفف من حدة اللتهابات.

ولح��ظ اخل���رباء اأن ف��رو���ض ك��ورون��ا ال��ذي تنت�صر ع���دواه يف اأن��ح��اء العامل 
اأجمع، قد يت�صبب بالتهابات حادة توؤدي اإىل م�صاعفات �صحية.

وقد قرر الباحث مايكل فاركو الذي يدر�ض منذ 5 �صنوات تاأثر هذه الفاكهة 
اأندريات�صا فعالية هذه  اآنا  اأن يخترب مع زميلته  على ال�صتجابة اللتهابية، 

الثمار يف عالج مر�ض "كوفيد 19".
الفواكه ل تكلف  "اإنها جمرد جتربة. فهذه  ل�"فران�ض بر�ض":  وقال فاركو 

كثرا وهي اآمنة ويف متناول اجلميع، لذا ي�صتحق الأمر عناء التجربة".
اإ�صابتهم  �صخ�صت  مري�صا   580 نحو  البحث  لأغ��را���ض  اخل��ب��ران  وجمع 
ب��ف��رو���ض ك��ورون��ا يف ك��ن��دا وال���ربازي���ل، حيث تنت�صر زراع���ة ه��ذا ال��ن��وع من 
ح�صل  ح��ني  يف  جتريبي،  دواء  م��ن  ج��رع��ات  املر�صى  ن�صف  وتلقى  النخيل. 
الفاكهة  دواء وهمي، ويوؤمل يف حال ثبتت فعالية هذه  الآخ��ر على  الن�صف 
يف اأن ي�صاهم تناولها املبكر يف جتنب اأ�صواأ الأعرا�ض الناجمة عن الفرو�ض 

الذي من املمكن اأن يوؤدي اإىل الوفاة، بح�صب فاركو.

غ�ضل اخل�ضار جيدًا
الغ�صل قبل التقطيع اأو التق�صر هو الطريقة ال�صحيحة 
لي�ض فقط لإزالة الأو�صاخ والبكتريا ال�صارة املوجودة على 
لالحتفاظ  اأي�صاً  ولكن  للخ�صروات،  اخلارجية  الطبقة 
ي����وؤدي غ�صل  ق��د  ف��ي��ه��ا.  امل���وج���ودة  ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات  بجميع 
اخل�صار بعد تقطيعها اأو تق�صرها اإىل فقدان الفيتامينات 

املفيدة القابلة للذوبان يف املاء.

ال ت�ضتخدمي �ضكينًا غري حاد
تتلف  قد  اخل�صار  اأن  اإىل  ال��درا���ص��ات  من  العديد  اأ���ص��ارت 
يت�صبب  اأن  املرجح  ب�صكني غر ح��اد. من  اإذا مت تقطيعها 
ال�����ص��ك��ني غ���ر احل�����اد ب���اأ����ص���رار غ���ر م���رغ���وب ب��ه��ا اأك���ر 
ال�صكني غ��ر احل���ادة،  ���ص��ف��رة  ال�صكني احل����اد. جت��ع��ل  م��ن 
والبوتا�صيوم  الإلكرتوليت  لت�صرب  عر�صة  اأكر  اخل�صار 
اإنتاج  زي��ادة  اإىل  ب��دوره  الت�صرب  وي��وؤدي هذا  والكال�صيوم. 

الروائح الكريهة.

التق�ضري
فيها  ت��ك��ون  بطريقة  اخل�����ص��ار  بتق�صر  اخل����رباء  ي��و���ص��ي 
ال��ق�����ص��رة رف��ي��ع��ة ج�����داً، ك��ي��ال ت��ف��ق��د امل��ح��ت��وى امل��ف��ي��د من 
اأداة تق�صر خا�صة  العنا�صر الغذائية. وُين�صح با�صتخدام 
التحكم  ل�صعوبة  التق�صر  يف  ال�صكني  ا���ص��ت��خ��دام  وع���دم 

ب�صماكة الق�صرة.

طريقة التقطيع
يو�صي اخلرباء بتجنب تقطيع اخل�صار ب�صكل ناعم جداً، 
املفرومة  اخل�����ص��روات  جتعل  ه��ذه  التقطيع  طريقة  لأن 
اأكر عر�صة للتلف ال�صريع، اإ�صافة اإىل فقدانها رطوبتها 

ولونها الطبيعي، وبالتايل تقليل حمتواها الغذائي.

عدم تق�ضري بع�ض اخل�ضروات بالكامل
حاول األ تق�صر اخل�صار بالكامل واحتفظ ببع�ض الق�صرة 
اخل�صروات  بع�ض  م��ن  ا���ص��ت��ف��ادة  اأق�����ص��ى  ع��ل��ى  للح�صول 
والطماطم  اخل��ي��ار  مثل  ل��الأك��ل  ال�صاحلة  الق�صرة  ذات 

والبطاط�ض .

اأغذية ال تنتهي مدة �ضالحيتها لوقت طويل
الأطعمة  م��ن  ك��ب��رة  كميات  تخزين  اإىل  ال��ك��ث��رون  جل��اأ 
من  العديد  ولكن  ك��ورون��ا،  اأزم���ة  ب��داي��ة  منذ  منازلهم  يف 
للتلف خالل مدة زمنية ق�صرة،  تتعر�ض  الأطعمة  هذه 

وخا�صة اإذا مل يتم تخزينها بال�صكل ال�صحيح.
تخزينها  ميكنك  التي  الأغذية  من  جمموعة  يلي  وفيما 
يف منزلك لوقت طويل دون اأن تنتهي مدة �صالحيتها اأو 

تتعر�ض للتلف، بح�صب موقع وان غود ثينغ:

الع�ضل
قد يتبلور الع�صل مبرور الوقت ، لكنه لن يف�صد اأو ي�صبح 
ال�صديدة  مقاومته  يف  وال�صبب  لال�صتعمال.  �صالح  غر 
للتلف هو اأنه يتكون فقط من حوايل %17 من املاء، وهي 
والفطريات،  البكتريا  ل�صتيعاب  ج��داً  منخف�صة  ن�صبة 
لذلك  البكتريا،  جتفيف  على  ال��واق��ع  يف  الع�صل  ويعمل 

فهو يف الأ�صا�ض يحتوي على مواد حافظة خا�صة به.

ال�ضّكر
اأجل  اإىل  والبني  الأبي�ض  ال�صكر  من  كل  ا�صتخدام  ميكن 
الإغالق  اإذا مت تخزينهما يف حاوية حمكمة  غر م�صمى 
ال�صكر  تخزين  يتم  وعندما  واحل��رارة.  ال�صوء  عن  بعيداً 
ب�����ص��ك��ل ���ص��ح��ي��ح، ف���اإن���ه ي�����ص��ب��ح غ���ر م�����ص��ي��اف للبكتريا 

والأ�صياء الأخرى التي رمبا ل ترغب يف تناولها.

امللح
يف  الأطعمة  حفظ  ط��رق  اأق���دم  م��ن  بامللح  املعاجلة  تعترب 
ذلك  الأ�صياء مبا يف  للغاية يف جتفيف  العامل، فهو فعال 
�صيبقى  �صحيح  ب�صكل  امل��خ��زن  امل��ل��ح  ف���اإن  ل��ذا  البكتريا، 

�صاحلاً لال�صتخدام ل�صنوات.

اخلل
يتلف،  اأن  دون  طويل  لوقت  الأبي�ض  اخل��ل  حفظ  ميكن 

وال��ع��م��ر الف���رتا����ص���ي مل��ع��ظ��م اأن������واع اخل����ل غ���ر حمدد، 
ل��ل��خ��ل جت��ع��ل��ه ذات������ي احلفظ،  ف��ال��ط��ب��ي��ع��ة احل��م�����ص��ي��ة 

وي�صتخدم حلفظ الأطعمة الأخرى.

الفانيال
يحتوي م�صتخل�ض الفانيليا النقي على ن�صبة عالية جداً 
م���ادة حافظة  وال��ك��ح��ول   ،)40% )ح���وايل  الكحول  م��ن 
النقية  الفانيليا  خال�صة  من  زجاجة  و�صتبقى  معروفة. 

بحالة جيدة اإىل اأجل غر م�صمى.

�ضل�ضلة ال�ضويا
وهو  امللح،  عالية من  ن�صبة  على  ال�صويا  �صل�صة  حتتوي 
كما نعلم مادة حافظة معروفة منذ وقت طويل، لذلك اإذا 
مت حفظ �صل�صة ال�صويا يف عبوة حمكمة الغلق وخمزنة 
لوقت  لال�صتعمال  �صاحلة  ف�صتظل  مظلمة،  خ��زان��ة  يف 

طويل.

مكعبات مرقة الدجاج
مكعبات املرقة هي مادة غذائية اأخرى لها مدة �صالحية 
�صتبقى هذه  امل��ل��ح.  م��ن  ال��ع��ايل  امل��ح��ت��وى  ب�صبب  ط��وي��ل��ة 

املكعبات جيدة لأجل غر م�صمى.

الفا�ضولياء املجففة
والفيتامينات  والأل���ي���اف  ل��ل��ربوت��ي��ن��ات  مم��ت��از  ك��م�����ص��در 
رائعاً  اأ�صا�صياً  غ��ذاًء  الفا�صوليا  تعد  الأك�صدة،  وم�صادات 
للتخزين. تدوم الفا�صوليا املجففة اإىل اأجل غر م�صمى 

اإذا مت تخزينها يف مكان بارد وجاف.

احلليب املجفف
يظل احلليب املجفف �صاحلاً لال�صتهالك ملدة �صنتني اإىل 
يف حاوية حمكمة  بتخزينه  قمت  اإذا  خا�صة  �صنوات   10
60 درجة  اأق��ل من  الإغ���الق. قم بتخزينه يف مكان ب��ارد 
فهرنهايت لإطالة عمر التخزين اأكر، اأو قم بو�صعه يف 

الفريزر للحفاظ على ن�صارته اإىل اأجل غر م�صمى.

كيف تقطعني اخل�ص�ر مع 
احلف�ظ على قيمته� الغذائية

اكت�ص�ف علمي 
ميهد الطريق 

لفهم مفرت�ص�ت 
الع�صر احلجري

عر رعاة رّنة موؤخرا، على بقايا 
دب بالغ واآخر �صغر، تعود لأكر 
من 39 األ��ف ع��ام، وذل��ك يف اأحد 

الكهوف ب�صيبريا.
الختبارات  فاإن  الباحثني،  ووفق 
ال������ت������ي اأج��������ري��������ت ع�����ل�����ى ع����ظ����ام 
اأنهما  اإىل  اأ����ص���ارت  احل���ي���وان���ني، 
تعودان ل�"دببة الكهف"، وهو نوع 
ع�صور  يف  عا�صت  احليوانات  من 
اأورا�صيا، منذ  ما قبل التاريخ، يف 
األف   300 األ��ف اإىل   15 ح��وايل 

عام م�صت.
الأن�صجة  ف��اإن  العلماء،  وبح�صب 
الرخوة لدب الكهف البالغ كانت 
�صليمة، نتيجة للربودة العالية يف 

املوقع دائم التجمد.
"دببة  عظام  على  العثور  وميثل 
مهما  ع��ل��م��ي��ا  اإجن������ازا  الكهف" 
الذين  الرو�ض،  للعلماء  بالن�صبة 
النووي  احلم�ض  اأي�صا  يدر�صون 
املنقر�ض،  ال�������ص���ويف  ل��ل��م��ام��وث 
ي�����ص��اع��ده��م يف  اأن  ي��ت��وق��ع  ح��ي��ث 
فهم اأ�صباب انقرا�ض "مفرت�صات 

الع�صر احلجري".
قالت  الك�صف،  ه��ذا  على  وتعليقا 
غريغوريفا،  ل���ي���ن���ا  ال����دك����ت����ورة 
رو�صيا  ���ص��رق  �صمال  جامعة  م��ن 
الفيدرالية: "يعد هذا الكت�صاف 
يف  ن���وع���ه  م���ن  وال���وح���ي���د  الأول 
العامل، العثور على جثة دب كهف 

كاملة باأن�صجة رخوة".
واأ�صاف لينا يف حديث ل�صحيفة 
"لالكت�صاف  تاميز":  "�صيبريا 
اأهمية كبرة، حيث تعد هذه املرة 
دب  على  فيها  نعر  التي  الأوىل 
الداخلية يف  اأع�صاوؤه  كهف تكون 
مكانها. �صندعو العلماء الأجانب 
التي  الأب�����ح�����اث  يف  ل��ل��م�����ص��ارك��ة 

�صنجريها".
مك�صيم  الدكتور  ق��ال  جانبه  من 
الباحثني  ك��ب��ر  ت�����ص��ي��ربا���ص��وف، 
البيولوجية  ال���ع���ل���وم  وخ����ب����ر 
يف خم���ت���رب م��ت��ح��ف امل����ام����وث يف 
ال�������ص���روري  "من  ي���اك���وت�������ص���ك: 
امل�صع  ال���ك���رب���ون  اإج�������راء حت��ل��ي��ل 

لتحديد العمر الدقيق للدب".

تزود  التي  االأطعمة  اأهم  من  اخل�ضروات  تعد 
لكن  الغذائية،  العنا�ضر  من  بالكثري  اجل�ضم 

هل تعلم اأن الطريقة التي نقطع بها اخل�ضار 
من  حمتواها  على  ت��وؤث��ر  ونق�ضرها 

العنا�ضر الغذائية؟
املفيدة  ال��ن�����ض��ائ��ح  بع�ض  ي��ل��ي  فيما 

جويال  غارميا  التغذية  اخت�ضا�ضية  من 
تقطيع  عند  الغذائية  العنا�ضر  على  للحفاظ 
اخل�ضار اأو تق�ضريها، بح�ضب ما اأوردت �ضحيفة 

اإنديان اإك�ضرب�ض:
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�ش�ؤون حملية

بالتعاون مع رو�ضيا وفنلندا و3 �ضركات متخ�ض�ضة

اأبوظبي التقني ميّكن منظمة مه�رات اآ�صي� الع�ملية من تب�دل اخلربات بني 160 خبريا ميثلون 16 دولة 
ال�ضام�ضي: ن�ضنع مبادرات جديدة لتطوير التعليم التقني يف اآ�ضيا بالتعاون مع الدول املتقدمة •  مبارك 

متخ�ض�ضة منها اأمن نظم معلومات املوؤ�ض�ضات مهارات   8 على  يركز  الربنامج  ال�ضويدي:  • فهر 

�ضحة تطبق جمموعة من التدابري الوقائية ل�ضمان �ضالمة املر�ضى وعائالتهم، والعاملني يف املن�ضاآت ال�ضحية

املدير التنفيذي لل�صوؤون الطبية يف �صركة �صحة يوؤكد اأن م�صت�صفي�ت �صحة ومراكزه� ال�صحية، 
ت�صهد اإقب�ًل كبريًا من املراجعني خ��صة بعدم� اأُعلن عن خلوه� من م�ص�بي فريو�ض كوفيد 19

افتت�ح مكتبة ق�نونية ب�صرطة اأبوظبي

•• اأبوظبي - الفجر

والتقني  وال���ت���دري���ب  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  ن��ظ��م 
العاملية،  اآ�صيا  م��ه��ارات  منظمة  مع  بالتعاون  واملهني، 
الربنامج التدريبي الأول من نوعه عن بعد؛ خلرباء 
املهارات يف الدول الأع�صاء باملنظمة مب�صاركة )160( 
اأربعة  ا�صتمر ملدة  وال��ذي  خبرا ميثلون )16( دول��ة، 
م�صابقات  تنظيم  اآليات  على  ال��دول  لتدريب  اأ�صابيع،  
املهارات عن بعد لأول مرة، بالتعاون مع مهارات رو�صيا 
الفنلندية  التعليمية  للرعاية  اأمنية  و�صركة  العاملية، 
يف  املتخ�ص�صة  ال��دول��ي��ة  �صتوديكا  و�صركة   )OEP(
 3 اىل  اإ���ص��اف��ة  وال��ربجم��ي��ات،  التكنولوجية  امل��ج��الت 

�صركات رو�صية متخ�ص�صة يف نظم املعلومات.
منظمة  رئي�ض  ال�صام�صي  �صعيد  م��ب��ارك  �صعادة  وق��ال 
مهارات اآ�صيا العاملية، مدير عام مركز اأبوظبي للتعليم 
اأن هذا الربنامج اجلديد  والتدريب والتقني واملهني، 
ي��اأت��ي يف اإط���ار دع��م ال��ق��ي��ادة ال��ر���ص��ي��دة، ل�صرتاتيجية 
منظمة مهارات اآ�صيا العاملية التي تتخذ من اأبوظبي؛ 
م���ق���راً دائ���م���ا ل��ه��ا، ح��ي��ث ت��ع��م��ل ال��ق��ي��ادة ع��ل��ى متكني 
�صناعة  نحو  املنظمة  قيادة  من  التقني"  "اأبوظبي 
ال��ت��ع��ل��ي��م التقني  ون�����ص��ر م���ب���ادرات دول���ي���ة ج���دي���دة يف 
يف  التعليمية  امل��وؤ���ص�����ص��ات  خمتلف  يفيد  مب��ا  وامل��ه��ن��ي، 
بالتعاون مع دول  "اآ�صيا"، وذل��ك  العامل  ق��ارات  كربى 
امل��ت��ق��دم، خا�صة يف ظ��ل حت��دي��ات وب���اء كورونا  ال��ع��امل 

اأن املنظمة  اىل  امل�صتجد )COVID-19(، م�صراً 
الرقمية؛  والأدوات  امل����وارد  جميع  ب��ا���ص��ت��خ��دام  ت��ق��وم 
الالزمة خللق بيئة تعليمية متقدمة ومرنة يف الدول 
امل�صار  الأع�صاء؛ وكذلك العمل على تنظيم الربنامج 
الية، لرفع م�صتويات اخلربة بني اأع�صائها عن طريق 
العمل  ور�ض  الرية خالل  والتجارب  اخل��ربات  تبادل 
يف  عملها  ا�صتمرارية  ي�صمن  مبا  بعد  عن  والتدريب 
يف  ب��ق��وة  للم�صاركة  ال��الزم��ة  امل��ه��ارات  تطوير  جم��ال 

امل�صابقات العاملية والقارية املتخ�ص�صة.
وم���ن ج��ه��ت��ه ق���ال امل��ه��ن��د���ض ف��ه��ر ال�����ص��وي��دي الرئي�ض 
الربنامج   اأن  العاملية،  اآ�صيا  مهارات  ملنظمة  التنفيذي 
يركز على تنمية 8 مهارات متخ�ص�صة لدى اخلرباء 

اأم���ن نظم معلومات  و���ص��ب��اب ال��ق��ارة الأ���ص��ي��وي��ة، وه��ي 
املعلومات،  ت��ق��ن��ي��ة  ���ص��ب��ك��ات  ن��ظ��م  واإدارة  امل��وؤ���ص�����ص��ات، 
ال�صركات،  يف  م��ع��ل��وم��ات  لتقنية  ب��رجم��ي��ات  وح���ل���ول 
وتقنية الت�صميم اجلرافيك، وت�صميم وتطوير مواقع 
الإنرتنت، والر�صم الهند�صي “الأوتوكاد"، والروبوتات 
يبلغ  حيث   ،)3D( الرقمي  الفن  واأل��ع��اب  املتحركة، 
�صاعة،   )96( الربنامج  يف  التدريب  �صاعات  اجمايل 
مع  م��ه��ارة  ل��ك��ل  ���ص��اع��ة   )12( ع���دد  تخ�ص�ض  بحيث 
مراعاة فروق التوقيت الزمني للدول امل�صاركة، معرباً 
عن تقديره الكامل جلهود "اأبوظبي التقني" لتمكني 
املنظمة من اأداء واجباتها وحتقيق اأهدافها وفق اأعلى 

املعاير العاملية.

•• اأبوظبي - الفجر

اأكدت �صركة اأبوظبي للخدمات ال�صحية 
رعاية  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  حر�صها  "�صحة" 
�صحية عاملية امل�صتوى جلميع املتعاملني 
بكامل  حالياً  تعمل  والتي  من�صاآتها،  مع 
طاقتها وتوفر العالج للمر�صى يف جميع 
العمل  �صاعات  م��ددت  وقد  التخ�ص�صات، 
لتلبية  وعياداتها  ال�صحية  مراكزها  يف 
الطلب املتزايد من املراجعني، واإعطائهم 

مرونة يف اأوقات مراجعتهم ملن�صاآتها.
وقال الدكتور اأنور �صالم املدير التنفيذي 
اإن  "�صحة"  �صركة  يف  الطبية  لل�صوؤون 
من�صاآت "�صحة" من م�صت�صفيات ومراكز 
اإقباًل  �صهدت  وعيادات خارجية،  �صحية، 
الأخ���رة، خا�صة بعدما  الآون���ة  كبراً يف 
خلو  اأب��وظ��ب��ي  يف  ال�صحة  دائ����رة  اأع��ل��ن��ت 
م�صابي  من  ل�صحة  التابعة  امل�صت�صفيات 

فرو�ض كوفيد 19.
الوقائية  الإج��������������راءات  اأن  واأ�������ص������اف 
�صركة  ات���خ���ذت���ه���ا  ال���ت���ي  والح������رتازي������ة 
املتعاملني  �صالمة  على  "�صحة" حر�صاً 

وامل���وظ���ف���ني ح��ق��ق��ت جن���اح���اً لف���ت���اً، ومل 
املراجعني  بني  اإ�صابة  ح��الت  اأي  ت�صجل 
فيها،  ل��ل��ع��ام��ل��ني  ول  "�صحة"  مل��ن�����ص��اآت 
وا�صعة  جم��م��وع��ة  "�صحة"  اأت���خ���ذت  اإذ 
�صالمة  ل�صمان  الوقائية  ال��ت��داب��ر  م��ن 
املر�صى وعائالتهم، والعاملني يف املن�صاآت 
العاملية  املعاير  اأعلى  وطبقت  ال�صحية، 
بالإ�صافة  والتعقيم،  التطهر  جمال  يف 
واملراكز  للم�صت�صفيات  ال��دخ��ول  ملراقبة 
درجة  وف��ح�����ض  التعقيم  م��ع  ال�����ص��ح��ي��ة، 
احل������رارة ع��ن��د امل����داخ����ل، وك���ذل���ك و�صع 
حواجز زجاجية بني موظفي ال�صتقبال 
ت�صميم  اإع�������ادة  ج���ان���ب  اإىل  وامل���ر����ص���ى، 
التباعد  اأجل تطبيق  النتظار من  غرف 
اجل�����ص��دي، م���ع ت���وزي���ع امل��واع��ي��د واإع�����ادة 
جانب  اإىل  الإزح������ام،  لتجنب  ج��دول��ت��ه��ا 
والوقاية  ال�صالمة  اإج���راءات  من  الكثر 
امل�صت�صفيات  جميع  يف  ات��خ��اذه��ا  مت  التي 

واملراكز ال�صحية التابعة ل�صحة.
رعاية  "�صحة" توفر  �صركة  اأن  واأو���ص��ح 
الأمرا�ض  ي��ع��ان��ون م��ن  ل��ل��ذي��ن  م��ت��م��ي��زة 
وتقدم  اهتمامها،  ج��لَّ  وتوليهم  املزمنة 

يحتاجونها  ال��ت��ي  الطبية  ال��رع��اي��ة  لهم 
على اأيدي كوادر طبية وفنية  ذات كفاءة 
عالية وخربات عميقة، وبا�صتخدام اأحدث 

الأجهزة والتقنيات الطبية.
وحث الدكتور اأنور �صالم املدير التنفيذي 
"�صحة"  ���ص��رك��ة  يف  ال��ط��ب��ي��ة  ل��ل�����ص��وؤون 
بانتظام  اأطبائهم  مراجعة  على  املر�صى 
وح�صب املواعيد املحددة لهم اإذ اأن املتابعة 
هذه  تفاقم  م��ن  حت��د  حلالتهم  الطبية 

احلالة وتعجل ب�صفائها، فزيارة الطبيب 
الالزم  الفح�ض  باإجراء  للقيام  املخت�ض 
املري�ض  لت�صخي�ض حالة  ج��داً  اأم��ر مهم 
واإعطاءه العالج املنا�صب، لأن تاأخر عالج 
احلالت احلادة واملزمنة له تكلفة ب�صرية 
يف  املري�ض  ت��اأخ��ر  فكلما  ك��ب��رة؛  ومالية 
تفاقم  احتمالية  زادت  الفح�ض،  اإج���راء 
مما  ي��واج��ه��ه��ا،  ال��ت��ي  ال�صحية  امل�����ص��اك��ل 
يف  وتكلفة  تعقيداً  اأك��ر  ع��الج��اً  يتطلب 

امل�صتقبل.
اإن��ه يف ح��ال �صعر الإن�����ص��ان بحاجة  وق��ال 
يتاأخر  األَّ  عليه  فيجب  الطبيب  ل��روؤي��ة 
اإذا  ف����وري،  ب�صكل  مل��راج��ع��ت��ه  ي��ذه��ب  واأن 
���ص��ع��ر ب���اأي���ة اأع����را�����ض، ل��الإط��م��ئ��ن��ان على 
املنا�صب  ال���وق���ت  يف  ف��ال��ت��دخ��ل  ���ص��ح��ت��ه، 
يحدث فرقاً كبراً، م�صراً اإىل اأن الذين 
ينتظرون وقتاً طوياًل قبل اتخاذ القرار 
ميكن  ال�صحية،  الرعاية  على  للح�صول 
اأن تكون العواقب خمتلفة متاماً، وميكن 
اأن تكون م�صاألة حياة اأو موت، ودائماً فاإن 
الوقاية اأف�صل بكثر من العالج، ول بد 
اأن يكون النا�ض �صباقني، لإجراء الفح�ض 

اأقرب  يف  العالج  على  للح�صول  وال�صعي 
هما  وال�صتباقية  فالوقت  ممكن؛  وق��ت 

اأهم الأ�صلحة �صد املر�ض.
اأكرب  م��ن  "�صحة" واح���دة  �صركة  وت��ع��د 
مزّودي خدمات الرعاية ال�صحية املتكاملة 
على م�صتوى منطقة ال�صرق الأو�صط، اإذ 
األ��ف �صخ�ض �صمن   17 يعمل فيها نحو 
واخلدمات  والتمري�ض  الطبية  الأطقم 
امل�صاندة والإدارية، وتلتزم "�صحة" باإدارة 
باأ�صلوب  ل��ه��ا  ال��ت��اب��ع��ة  امل��ن�����ص��اآت  وت�صغيل 
عاملياً،  املتبعة  الأن��ظ��م��ة  اأف�صل  ي�صاهي 
معاير  اأرق���ى  بتحقيق  التزامها  ويثبت 
من  ال�صحية،  الرعاية  توفر  يف  التميز 
خالل اإدارتها ل� 12 م�صت�صفى ي�صم نحو 
60 مركزاً  م��ن  واأك���ر  ���ص��ري��ر،   2644
والأ�صرية  الأول��ي��ة  ال�صحية  للخدمات 
وت�صتوعب  ل���ل���دم،  وب��ن��ك��ني  وال���ط���ارئ���ة، 
بالعيادات  مري�ض  األ��ف   100 من�صاآتها 
األف   41 بها  وجُت���رى  �صنوياً،  الداخلية 
ع��م��ل��ي��ة ج���راح���ي���ة، ف�������ص���اًل ع����ن توفر 
خ���دم���ات ال��رع��اي��ة ال�����ص��ح��ي��ة لأك����ر من 

خم�صة ماليني مري�ض. 

مدير  احلو�صني  اإبراهيم  الوهاب  عبد  العميد  افتتح 
القيادة  ���ص��وؤون  قطاع  يف  القانونية  ال�����ص��وؤون  مديرية 
اجلديدة  بحلتها  القانونية  املكتبة  اأبوظبي  ب�صرطة 
والذي  للقانون  العاملي  اليوم  مع  تزامناً  املديرية  يف 

ي�صادف 13 �صبتمرب من كل عام الذي ي�صكل �صمانة  
حقيقية للمجتمعات احلديثة وتقدمها ورقيها.

واأر�صت دولة الإم��ارات العربية املتحدة يف ظل القيادة 
ال��ر���ص��ي��دة م��ب��داأ ���ص��ي��ادة ال��ق��ان��ون وال��ع��دال��ة ع��ل��ى نحو 

جعلها دولة رائدة ومتميزة يف خمتلف املجالت.
وت��ت��ي��ح امل��ك��ت��ب��ة مل��ن��ت�����ص��ب��ي ال�����ص��رط��ة  ال����ص���ت���ف���ادة من 
يف  وت�صهم  املختلفة  وامل��راج��ع  الكتب  م��ن  حمتوياتها 
تعزيز الثقافة القانونية لديهم ومتابعة كل ما ي�صتجد 

يف هذا اجلانب .
وت��ع��د امل��ك��ت��ب��ة ���ص��م��ن ج��ه��ود ���ص��رط��ة اأب��وظ��ب��ي يف رفع 
والإملام  القانون  واح��رتام  القانونية  الثقافة  م�صتوى 

باحلقوق والواجبات.

خريج ج�معة نيويورك اأبوظبي 
يح�صل على منحة ت�صيفنينغ الدرا�صية 

•• اأبوظبي- الفجر 

عام  دفعة  م��اري خريج  توبا  اأبوظبي عن ح�صول  نيويورك  اأعلنت جامعة 
دولية  منحة  وهي  املرموقة،  الدرا�صية  ت�صيفنينغ  منحة  على   ،2019
عامليني.  ق��ادة  وتخريج  اإع���داد  اإىل  تهدف  املتحدة  اململكة  حلكومة  تابعة 
املاج�صتر يف  درجة  على  ليح�صل  بالكامل  املمولة  درا�صته  ماري  و�صيتابع 

العلوم يف علم وحتليل البيانات من جامعة كارديف.
غامبيا،  م���ن  م�����اري  وي��ن��ح��در 
نيويورك  جامعة  م��ن  وت��خ��رج 
اأ�صا�صي  ب��ت��خ�����ص�����ض  اأب���وظ���ب���ي 
وتخ�ص�ض  ال���ري���ا����ص���ي���ات  يف 
الق��ت�����ص��اد. وخالل  ف��رع��ي يف 
درا���ص��ت��ه اجل��ام��ع��ي��ة، ك���ان لدى 
م����������اري اه�����ت�����م�����ام�����ات ك���ب���رة 
وعلوم  والتمويل  بالريا�صيات 
ا�صتخدام  وك��ي��ف��ي��ة  ال��ب��ي��ان��ات، 
للم�صاعدة  التخ�ص�صات  ه��ذه 
مل�صتقبل  احل����ل����ول  اإي����ج����اد  يف 
اأج����رى حتلياًل  اأف�����ص��ل، ح��ي��ث 
"بالك-�صولز"  ملعادلة  معمقاً 

من  كجزء  احل��دي��ث  التمويل  قطاع  يف  ه��ام��اً  دوًرا  تلعب  وال��ت��ي  ال�صهرة، 
م�صروع تخرجه.

ومن جانبه، قال ماري: " تقدمت بطلب للح�صول على منحة ت�صيفنينغ 
من  النا�صئني  ال��ق��ادة  متكن  مرموقة،  عاملية  درا�صية  منحة  تعترب  حيث 
يكون  لأن  يطمح  �صخ�ض  وب�صفتي  املتحدة،  اململكة  يف  املاج�صتر  متابعة 
اأ�صاهم يف تقدمي احللول  اأن  اأري��د  واأفكار وتاأثر،  قائدا عامليا لديه �صغف 
الالزمة لتوفر م�صتقبل اأف�صل. وبالإ�صافة اإىل جتربتي املميزة يف جامعة 
القيادية  م��ه��ارات��ي  ل�صقل  فر�صة  املنحة  يل  �صتتيح  اأب��وظ��ب��ي،  ن��ي��وي��ورك 
والعلمية ومعرفتي يف علوم البيانات، من خالل العمل على حماولة حل 

امل�صائل املعقدة والتعلم من اأ�صحاب اخلربة".
امل�صتقبل ونخبة  ق��ادة  اأك��ون بني  ب��اأن  التخرج  "اأطمح بعد  م��اري:  واأ�صاف 
علماء البيانات الذين يعملون على حتليل كمية كبرة من البيانات التي 
تتناول الن�صاط الب�صري بهدف اتخاذ قرارات م�صتنرة وحا�صمة، و�صيتطلب 
ذلك احل�صول على م�صادر �صريعة للبيانات اجلديدة وجتربتها، ومراقبة 
البيانات ودون القيام بتحليلها  النتائج، وتعديل عملية �صنع القرار. دون 
وال�صرعة  اجل���ودة  اإىل  �صتفتقر  احل��ك��وم��ات  يف  ال��ق��رار  �صنع  عملية  ف���اإن 
من  البيانات  هذه  تطوير  اأن  كما  التناف�صية،  الأف�صلية  لتنال  الالزمتني 

املمكن اأن ي�صاهم يف جعل القرارات احلا�صمة اأكر و�صوحاً وكفاءًة".
عام  يف  تاأ�ص�صت  قد  كانت  الدرا�صية  ت�صيفنينغ  منحة  اأن  بالذكر  واجلدير 
اململكة  يف  الكومنولث  و���ص��وؤون  اخلارجية  وزارة  م��ن  بتمويل   ،1983
متخ�ص�ض   50،000 م��ن  اأك���ر  ت�صيفنينغ  منحة  وا�صتقبلت  امل��ت��ح��دة. 
و�صناع  واملوؤثرين  امل�صتقبل  لقادة  تقدم  حيث  املتحدة،  اململكة  يف  للدرا�صة 
القرار يف جميع اأنحاء العامل فر�صة للتطوير املهني والأكادميي والتوا�صل 

على نطاق وا�صع وبناء عالقات اإيجابية دائمة مع اململكة املتحدة.

دائرة الثق�فة وال�صي�حة – اأبوظبي 
تطلق برن�مج حديث املكتبة 

•• اأبوظبي- الفجر

جمال  يف  مبادراتها  اأح��دث  اأبوظبي   – وال�صياحة  الثقافة  دائ��رة  اأطلقت 
اآخر  على  ال�����ص��وء  ت�صليط  اإىل  �صعياً  املكتبة"،  "حديث  ب��ع��ن��وان  املكتبات 
يف  املكتبات  بقطاع  املتعّلقة  واملو�صوعات  واملعلومات  والق�صايا  امل�صتجدات 
العامل العربي، وذلك من خالل �صل�صلة من اللقاءات والنقا�صات مع عدد 

من املخت�صني واملهنيني والباحثني والأكادمييني ومزودي اخلدمات.
اأربع  الوطن  ق�صر  مكتبة  تنظمه  يت�صمن برنامج "حديث املكتبة" الذي 
جل�صات افرتا�صية لهذا العام والتي �صتعقد مرة كل �صهر  باللغة العربية 
اإىل  معينا،  حم��ورا  جل�صة  ك��ل  وتتناول  تيمز،  مايكرو�صوفت  من�صة  ع��رب 
جانب مناق�صة جمموعة من املبادرات وامل�صاريع التي تهدف اإىل النهو�ض 
بقطاع املكتبات. وقال �صعادة عبداهلل ماجد اآل علي، املدير التنفيذي لقطاع 
املكتبات  "ت�صهد مهنة  – اأبوظبي:  الثقافة وال�صياحة  دائ��رة  الكتب يف  دار 
يف عاملنا العربي العديد من التحديات، لعل اأبرزها التحّول الرقمي الذي 
يتطّلب منا جميًعا  العاملية، وهذا  ال�صحية  الأزم��ة  ازدادت وترته يف ظل 
العمل مًعا للحفاظ على مكانة املكتبات وتعزيز دورها يف ت�صجيع القراءة 
واحل�صول على املعلومات. من هنا اأتى اإطالق برنامج "حديث املكتبة" الذي 
ُيعد مبثابة املن�صة املثلى التي نطل من خاللها ب�صحبة عدد من اخلرباء 
املكتبات،  تواجه  التي  والتحديات  الجت��اه��ات  ح��ول  للحديث  واملخت�صني 
املجتمع."  يف  دوره��ا  ا�صتمرارية  ل�صمان  املهنة  هذه  م�صتقبل  وا�صت�صراف 
اأبوعيد،  ع��م��اد  امل��ك��ت��ب��ات  خ��ب��ر  املكتبة"  "حديث  ب��رن��ام��ج  جل�صات  ي��ق��دم 
ال�صريحي،  الدكتور ح�صن  15 �صبتمرب مع  وت�صتهل جل�صات الربنامج يف 
رئي�ض الحتاد العربي للمكتبات واملعلومات، للحديث حول الو�صع احلايل 
املكتبات  مبهنة  النهو�ض  على  اإقليمية  كمنظمة  قدرته  وم��دى  ل��الحت��اد، 
ودعم العاملني فيها. كما �صيتم مناق�صة التوجهات امل�صتقبلية والتحديات 
اإىل  والتطّرق  املهنة،  تواجه  التي  املتغرات  يواجهها الحت��اد يف ظل  التي 
اأ�صباب عزوف اأ�صحاب الخت�صا�ض عن امل�صاركة يف اأعمال واأن�صطة الحتاد، 
والتفاعل  امل�صاركة  دائرة  لتو�صيع  اإمكانية وجود �صيغ جديدة  والبحث يف 
وي�صارك  اأكتوبر   13 يف  الثانية  اجلل�صة  تقام  املرجوة.  الأه��داف  لتحقيق 
للمكتبات  الرقمية  اخلريطة  م�صروع  امل�صري، مدير  اأحمد  الدكتور  فيها 
لإطالق  الرئي�صية  ال��ف��ك��رة  ح��ول  للحديث  ال��ع��رب��ي��ة،  امل��ع��ل��وم��ات  وم��راك��ز 
اأف��راد املجتمع من  واأهميتها يف متكني  العربية،  خريطة رقمية للمكتبات 
التعّرف على املكتبات واإيجادها با�صتخدام تقنية البيانات املكانية والأنظمة 
اجلغرافية. كما تتناول اجلل�صة جدوى امل�صروع وحجم امل�صاركة واملكتبات 
امل�صروع  م�صتقبل  اإىل  بالإ�صافة  الآن،  لغاية  اإليه  ان�صمت  التي  العربية 

وفر�ض ح�صوله على دعم مايل.
"عيادة  ب��ع��ن��وان  جل�صة  فيقدم  م�صلح  و���ص��ام  ال��دك��ت��ور  ال��ق��راءة  خبر  اأم���ا 
القراءة" يف 17 نوفمرب، للحديث عن دور املكتبات واأمنائها يف الت�صجيع 
التي  امل�صكالت  اأه��م  على  ال�صوء  وت�صليط  املجتمع،  وتثقيف  القراءة  على 
القراءة"  "عيادة  مفهوم  واأهمية  القراءة،  يف  العربي  املجتمع  منها  يعاين 

ودوره يف تطوير مهارات القراءة لدى اأفراد املجتمع.



�شحة وتغذية

23

يحتوي ع�ضل النحل على العديد من الفيتامينات املهمة لبناء اجل�ضم، وللب�ضرة 
وال�ضعر، كما اأنه يحمينا من االأمرا�ض املختلفة، لذا من املهم التعّرف على فوائد 

ع�ضل النحل ال�ضحية للج�ضم ب�ضكل عام.

ثمة اأنواع باجلملة من الع�ضل، منها:
احللو  ومذاقه  الأ�صفر  بلونه  ميتاز  اجلبل:  اإكليل  ع�صل 
القلب  مب�صكالت  امل�صابني  ة  بخا�صّ وُي��ن��ا���ص��ب  ال��وا���ص��ح، 
ُي�صاعد  كما  ال��دم،  والرتفاع يف �صغط  الدموّية  والأوعية 
لكن  الكبد.  وظائف  وُيح�ّصن  اله�صم،  م�صكالت  عالج  يف 
من  وغ��ره  الع�صل  من  النوع  ه��ذا  على  املرتّتبة  الفوائد 
فهو  طويل،  ولوقت  متكّرر،  ب�صكل  بتناوله  ره��ن  الأن���واع 
الإطار،  ه��ذا  ويف  �صّحي.  اأّن��ه  لو  ا"،  "�صحريًّ مكّوًنا  لي�ض 
اأو ثالث منها يف  ملّرتني  الع�صل  تناول ملعقة من  ل  يف�صّ

الأ�صبوع، مع ا�صتبداله بثمرة من الفواكه.

م�صكالت  ُيح�ّصن  �صايف،  اأ�صفر  ع�صل  هو  الهندباء:  ع�صل 
الكبد، وُي�صاعد يف حّل م�صكالت اله�صم، ل �صّيما الإم�صاك 

والتهاب املعدة اأو القولون.
املانوكا: ي�صتخرج من �صجرة متواجدة بنيوزيلندا،  ع�صل 
ول���دي���ه خ�����ص��ائ�����ض م�����ص��ادة ل��ل��ج��راث��ي��م، وه���و ق����ادر على 
اأن��واع الع�صل  اأن مذاقه ل ي�صبه  مكافحة اللتهابات، بيد 

الأخرى بل هو اأقرب اإىل مذاق الدواء.

ع�صل الأكا�صيا: ُي�صتخرج من �صجرة اجلراد الأ�صود، التي 
تتواجد يف اأوروبا واأمركا ال�صمالّية؛ قوامه يبقى �صائاًل 
الفروكتوز  م��ن  عالية  ن�صبة  على  يحتوي  وه��و  ط��وي��اًل، 
اأن  الع�صل  لهذا  وميكن  ال�صكروز.  من  منخف�صة  ون�صبة 

يكون خياًرا جّيًدا ملر�صى ال�صّكري.
ع�صل دوار ال�صم�ض: ميتاز بلونه الأ�صفر الفاحت، وله رائحة 
م�صادة  خ�صائ�ض  وميتلك  ال��ف��واك��ه،  رائ��ح��ة  اإىل  مائلة 
للتاأك�صد اأي ي�صاعد اجل�صم يف التخّل�ض من اخلاليا امليتة 
والأج�صام ال�صاّمة، ويعّزز جهاز املناعة، وبالتايل ي�صاعد يف 

الوقاية من الإنفلونزا.

ع�صل ال�صنديان: ُيعرف بلونه الأ�صود املائل اإىل الربتقايل 
الداكن، وهو يقي من ال�صرطان واأمرا�ض القلب ويخّفف 
ال��ه�����ص��م، وي��ع��ّدل ن�صبة  امل��ع��دة وي�����ص��ّه��ل عملية  ت��ق��ّرح��ات 

بالدم ويعالج احل�صا�صية والر�صح وال�صعال. وميّد  ال�صكر 
الريا�صيني بالقّوة، اأثناء اأدائهم الريا�صي.

الع�صل امللكي: مييل لونه اإىل الأ�صفر، وهو جامد. فوائده 
ت�صبه ع�صل ال�صنديان.

ة بع�صل ال�صنديان  الع�صل ب�صهده: فوائده مثل تلك اخلا�صّ
والع�صل امللكي.

فوائده...
املادة  وه��و  وال�صغار،  للكبار  للطاقة  م�صدر  الع�صل   •
مطّوًل  حفظه  ومي��ك��ن  امل�صّنعة،  غ��ر  ال��وح��ي��دة  املحلّية 
���ص��ري��ط��ة عدم  م��ت��دن��ّي��ة  اأو  م��رت��ف��ع��ة  ح������رارة  ����ص���واء يف 
اأو اخلزانة. يعّو�ض الع�صل  اإّما يف الرباد  تبديل احل��رارة، 

يف  ي�صتخدم  اأن  وميكن  اجل�صم،  من  امل�صتهلكة  ال�صّكريات 
عالج حالت نق�ض الوزن والنحافة املفرطة. اأّما للبدينني 

فهو حمّل طبيعي.
اإذ ميتلك القدرة  • الع�صل م�صاد للجراثيم وامليكروبات، 
فيتفاعل  والفطريات  الفرو�صات  من  العديد  قتل  على 
اللتهابات  تقّلل  م��واد مطّهرة  لإف��راز  اجل�صم  مع خاليا 

والت�صّمم.
من  وي��ق��ي  ب��اجل�����ص��م  ال���ده���ون  م�����ص��ت��وى  يخف�ض  • ه��و 

اأمرا�ض القلب وت�صّلب ال�صرايني، 
لكونه يلعب دوًرا يف تقليل ن�صبة الكولي�صرتول والدهون 

بالدم.
ال�صّكريات  بخالف  اله�صم،  جهاز  اأم��را���ض  من  يقي   •

املكّررة والب�صيطة،
اجلدير  امل��ع��دة.  يف  الع�صل  يتخّمر  ل  ال�����ص��ك��روز.  م��ث��ل:   
اإىل  ال�صّيقة  الأمعاء  مبا�صرًة من  الع�صل ميّر  اأن  بالذكر 
جمرى الدم، بدون اأن يت�صّبب باأي تهيج يف جهاز اله�صم، 

بخالف ال�صكروز. 
ا اأنه يق�صي على احلمو�صة الزائدة  من فوائد الع�صل اأي�صً
يف املعدة، فالعديد من الأطباء ي�صتخدم الع�صل يف عالج 

القرحة )لي�ض على الريق(.
الأدوية،  تركيب جمموعة كبرة من  الع�صل يف  • يدخل 
واللتهابات  اجل��ل��د  ت��ق��ّرح  ت���داوي  ال��ت��ي  امل��راه��م  ة  بخا�صّ

اجللدّية. 
وه����و ي�����ص��ت��خ��دم ب�����ص��ورة م��و���ص��ع��ّي��ة ع��ل��ى ح�����روق اجللد 

ال�صطحّية، 
وال�صدفية  الأك��زمي��ا  وُيعالج  الب�صرة،  تنقية  يف  وي�صاعد 
وح����ّب ال�����ص��ب��اب ك��ون��ه ي��ح��ت��وي ع��ل��ى خ�����ص��ائ�����ض م�صادة 

للتاأك�صد والبكتريا.
وت�صيبها  ال�صغار،  اأ�صنان  توؤذي  ال�صّكريات  اأن  معلوٌم   •

بالت�صّو�ض.
 باملقابل، فاإن الع�صل يحافظ على الأ�صنان ويحمي اللثة 

وي�صاهم يف منّو �صليم لالأ�صنان.
ة  بخا�صّ ال�����ص��رط��ان،  م��ن  ال��وق��اي��ة  يف  الع�صل  ُي�صاهم   •

���ص��رط��ان ال���ف���م والأم����ع����اء وامل����ع����دة، ك���ون���ه ي��ح��ت��وي على 
ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات وامل�����واد امل�����ص��ادة ل��ل��ت��اأك�����ص��د. ع��ل��ًم��ا اأن اأحد 
يف  ويتوافر  ال�"بينو�صمربين"،  هو  للتاأك�صد  م�صاد  اأه��م 

الع�صل.
يزيل  وه��و  احل��ن��ج��رة،  ووج���ع  لل�صعال  ع��الج  الع�صل   •
البلغم، ويق�صي على اللتهابات ويخفف الكحة. ويدخل 

يف �صناعة العديد من الأدوية املتعّلقة.

القيمة الغذائّية
من  وب��دي��اًل  ال�صّكريات  م�صادر  من  م�صدًرا  الع�صل  يعّد 

الكربوهيدرات؛
 يف ملعقة كبرة منه 64 �صعرة حرارية. ويتكّون الع�صل 

ب�صكل اأ�صا�صي )%80 منه( من ال�صّكر الطبيعي. 
وكّلما كانت ن�صبة املاء اأقّل يف الع�صل كانت نوعيته اأف�صل، 

اأّما  امل���اء،  م��ن  %18 يف تركيبه  م��ن  اإج��م��اًل  فهو يتكون 
%2 من مكوناته فعبارة عن معادن وفيتامينات واأحما�ض 

اأمينّية وحبوب لقاح وبروتينات.
يحتوي مواد م�صادة للبكتريا وللتاأك�صد )الريبوفالفني(، 

وهو يخلو باملقابل من الدهون والكولي�صرتول.

اآثار جانبّية
وجود  يحتمل  ال�صحّية،  الع�صل  ف��وائ��د  م��ن  ال��رغ��م  على 

بع�ض الآثار اجلانبّية له، 
اأّنه وافر ال�صعرات احلرارية لذا ل ميكن الإ�صراف  اأّولها 
اليوم،  يف  كبرة  )ملعقة  ال�صحي  الريجيم  يف  تناوله  يف 

�صريطة ال�صتغناء عن ح�صة الفواكه،
او  ال�صاخنة  امل�����ص��روب��ات  اإىل  ال�����ص��ّك��ر  اإ���ص��اف��ة   م��ع جت��ّن��ب 

الباردة(. ميكن اعتبار الع�صل وجبة خفيفة.

يعّو�ض ال�ضّكريات امل�ضتهلكة من اجل�ضم

الع�صل م�صدر للط�قة للكب�ر وال�صغ�ر

مل�ذا ته�جمن� ال�صمنة مع التقدم يف العمر؟
تو�ضلت درا�ضة �ضويدية جديدة اإىل اأن اأ�ضباب االإ�ضابة بال�ضمنة يف ال�ضيخوخة ال تتعلق بكمية 
الغذاء الذي نتناوله وطبيعته، وال بقلة احلركة فقط، بل هناك عامل حا�ضم؛ مما يفتح الطريق 

ملعاجلة �ضمنة ال�ضيخوخة م�ضتقبال.
واأظهرت الأبحاث احلديثة 
اأج���ري���ت يف معهد  ال��ت��ي 
ال�صويد  يف  كارولين�صكا 
يف  ت���ع���ود  ال�����ص��م��ن��ة  اأن 
جم�������م�������ل احل��������������الت 
فقدان  ت��ن��اق�����ض  اإىل 
ال�����������ده�����������ون يف 

الن�صيج ال�صحمي، مما ي�صهل زيادة وزن اجل�صم.
يف  ال����وزن  زي����ادة  ال�صع�����ب جت��ن��ب  م��ن  اأن  ال��درا���ص��������������ة  وت��و���ص��ح 
الفعلية  ال��ظ��روف  يف  ���ص��يء  اأي  يتغر  مل  ل��و  ح��ت��ى  ال�صيخوخة 

للحياة،
مبمار�صة  القيام  اأو  الطعام،  م��ن  كبرة  كميات  ت��ن��اول  ع��دم  اأي   

التمارين الريا�صية.
وراقب الباحثون يف معهد كارولين�صكا اخلاليا الدهنية لدى 54 

امراأة ورجال على مدار 13 عاما،
 ليتو�صلوا اإىل انخفا�ض فقدان الدهون لدى جميع الأ�صخا�ض 

اخلا�صعني للدرا�صة دون ا�صتثناء.
وهذا يعني اأن اخلاليا الدهنية تبداأ فقدان قدرتها على التخل�ض 

من الدهنيات مبرور الزمن،
 وبالتايل تعمل على خزنها، 

الأ�صخا�ض  وزن  زي����ادة  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ال��درا���ص��ة  ت��رك��ز  ومل 
اخلا�صعني للتجارب اأو قلته مبرور الوقت.

مبواجهة  اختبارهم  مت  الذين  الأ�صخا�ض  بع�ض  وق��ام 
هذا التغير اجل�صدي، 

على  حتتوي  اأطعمة  بتناول  الغذائية  عاداتهم  وعدلوا 
���ص��ع��رات ح��راري��ة اأق���ل، يف ح��ني مل يقم الآخ����رون بذلك 
املجموعة  عن  املتو�صط  يف   20% مبعدل  وزنهم  ف���ازداد 

الأوىل.
)نيت�صر(  جملة  يف  نتائجها  ن�صرت  التي  الدرا�صة  وح�صب 

العلمية؛

الوزن  زي��ادة  اأن  اإظ��ه��ار  الباحثون من   متكن 
الع��������وامل  تت�������وقف على  ال�صيخوخة ل  يف 

الغذائي�����ة  كالع��������ادات  املع�����روفة 
احل������ركة  قل����������ة  اأو  ال�ص������يئة 
التم������ارين  مم��������ار�صة  وع������دم 

ال������ريا�صية.
اآرني�ض،  ب��ي��رت  ي��و���ص��ح  ذل���ك  وع���ن 
معهد  يف  ال��ط��ب  ق�صم  يف  الأ���ص��ت��اذ 

الرئي�صي  وامل����وؤل����ف  ك��ارول��ي��ن�����ص��ك��ا 
اأن  ت��ظ��ه��ر  )ال��ن��ت��ائ��ج  اأن  ل��ل��درا���ص��ة 

ال�صحمية  اأن�����ص��ج��ت��ن��ا  يف  ال��ع��م��ل��ي��ات 
اأج�صامنا  وزن  يف  ال��ت��غ��رات  ت��ن��ظ��م 

العوامل  ال�����ص��ي��خ��وخ��ة مب��ع��زل ع��ن  اأث���ن���اء 
الأخرى(. 

م�صيف�������ا اأن هذه النت������ائج ق�������د تفتح الب���اب 
لطرق جديدة متاما يف معاجلة ال�صمنة.

لكن بغ�ض النظر عن نتائج هذه الدرا�صة،
الريا�صية  والتمارين  البدين  الن�صاط  ف��اإن   

ك���ربى يف دمي��وم��ة �صحة  اأه��م��ي��ة  ذات  ت��ب��ق��ى 
اجل�صم،

وترة  زي��ادة  على  ت�صاعد  التمارين  اأن  ثبت  فقد   
عملية التمثيل الغذائي للدهون املخزنة يف الأن�صجة 

ال�صحمية.
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العدد 13036 بتاريخ 2020/9/14 

اإع����������الن
للمعدات  فيلد  ال�ص�����ادة/ما�صرت  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب امليكانيكية ذ.م.م رخ�صة رقم:1048370 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة ايلى جوزيف رعد %24

تعديل ن�صب ال�صركاء

جوزيف نخله رعد من 49% اىل %25

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 

الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13036 بتاريخ 2020/9/14 

اإع����������الن
لل�صيانه  بارك  ال�ص�����ادة/فلور  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة ذ.م.م  رخ�صة رقم:3706250 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة �صاه جهان عبداحلي %24

تعديل ن�صب ال�صركاء

�صهالم عبداحلي �صافوره كاتون من 49% اىل %25

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 

الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13036 بتاريخ 2020/9/14 

اإلغاء اعالن �ضابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بخ�صو�ض الرخ�صة 
CN بال�صم التجاري:موؤ�ص�صة الفجر  رقم:1016463 
، بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة الو�صع كما كان 

عليه �صابقا
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صبوع  خالل  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13036 بتاريخ 2020/9/14 

اإلغاء اعالن �ضابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بخ�صو�ض الرخ�صة 
رقم:CN 1188719 بال�صم التجاري:قرطاج خلدمات 
التنظيف ذ.م.م ، بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة 

الو�صع كما كان عليه �صابقا
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صبوع  خالل  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13036 بتاريخ 2020/9/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/كافتريا 

الكله الهنية
رخ�صة رقم:CN 1016195   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13036 بتاريخ 2020/9/14 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/جنم  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الغربية للتجارة العامة
رخ�صة رقم:CN 1201392   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13036 بتاريخ 2020/9/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطحنة ال�صهباء لطحن وبيع التمور

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1174703 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة حممد جممل ح�صني حممد �صاجاهان %49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة عبداهلل م�صبح حممد اليحيائي %51
تعديل وكيل خدمات/حذف حممد را�صد علي ال�صاعدي

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف حممد �صاه جاهان لطف الرحمن
تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل ا�صم جتاري من/ مطحنة ال�صهباء لطحن وبيع التمور
AL SHAHBA MILL FAN DATES TRADING MILL

اىل/ مطحنة ال�صهباء لطحن وبيع التمور ذ.م.م
AL SHAHBA MILL FAN DATES TRADING MILL LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13036 بتاريخ 2020/9/14 

اإع����������الن
لت�صليح  �صيف  حممد  �صهيل  ال�ص�����ادة/ور�صة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الدوات الكهربائية اللكرتونية ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1115161 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة عي�صى �صيف �صامل عبيد الكعبي %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صهيل حممد �صيف بال�صلى الظاهري

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
الكهربائية  الدوات  لت�صليح  �صيف  حممد  �صهيل  ور�صة  من/  جتاري  ا�صم  تعديل 

اللكرتونية ذ.م.م
SUHAIL MOHAMED SAIF ELECTRICAL & ELECTRONICS REPAIR WORKSHOP LLC

اىل/ ور�صة �صمارت تريك�ض لت�صليح الدوات الكهربائية واللكرتونية ذ.م.م
SMART TRICKS ELECTRICAL & ELECTRONICS REPAIR WORKSHOP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
JAMIE OLIVER  : طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 331776   بتاريخ: 2020/6/30
بيانات الأولوية: 

باإ�صم :جيمي اوليفر انرتبراي�صي�ض ليمتد
وعنوانة :بينويل هاو�ض، 15- 21 بينويل رود، لندن اإن7   7بي اإل، اململكة املتحدة

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 43
القهوات؛  وال�����ص��راب؛  بالطعام  التزويد  خدمات  املطاعم؛  خدمات  وامل�صروبات؛  الأطعمة  توفر  خدمات 
الوجبات  خ��دم��ات  )م��ط��اع��م(؛  الداليكتا�صن  املقاهي؛  اخلفيفة؛  الوجبات  تقدمي  مطاعم  الكافتريات؛ 
املطاعم  وخ��دم��ات  وال�����ص��راب  الطعام  بتوفر  املتعلقة  وال�صت�صارات  والن�صح  املعلومات  تقدمي  اجل��اه��زة؛ 
وخدمات التزويد بالطعام وال�صراب و القهوات و الكافتريات ومطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة واملقاهي و 

الداليكتا�صن )مطاعم( و خدمات الوجبات اجلاهزة.
و�صف العالمة: العالمة تتكون من الكلمات )JAMIE OLIVER( كتبت باأحرف لتينية.

ال�صرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 14  �سبتمرب  2020 العدد 13036 

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
CHUCS  : طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 332990   بتاريخ: 2020/7/23

بيانات الأولوية: رقم الأولوية: 3460722     تاريخ: 2020/1/23      اململكة املتحدة
باإ�صم :    ت�صاك�ض بار اند جريل ليمتد

وعنوانة :  3 كادوجان جيت، لندن، اإ�ض دبليو1اإك�ض 0اإيه اإ�ض، اململكة املتحدة
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 43
توفر الأطعمة وامل�صروبات؛ خدمات املطاعم؛ املقاهي؛ الكافتريات؛ املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة )الكانتينات(؛ 
التزويد بالطعام وال�صراب؛ مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة؛ خدمات توفر الأطعمة وامل�صروبات؛ خدمات 

حت�صر الأطعمة وامل�صروبات؛ الإيواء املوؤقت؛ خدمات التزويد لتوفر الأطعمة وامل�صروبات.
و�صف العالمة: العالمة تتكون من كلمة )CHUCS( باأحرف قيا�صية لتينية.

ال�صرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 14  �سبتمرب  2020 العدد 13036 

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
C  : طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 332991   بتاريخ: 2020/7/23
بيانات الأولوية: رقم الأولوية: 3460722     تاريخ: 2020/1/23      اململكة املتحدة

باإ�صم :    ت�صاك�ض بار اند جريل ليمتد
وعنوانة :  3 كادوجان جيت، لندن، اإ�ض دبليو1اإك�ض 0اإيه اإ�ض، اململكة املتحدة

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 43
توفر الأطعمة وامل�صروبات؛ خدمات املطاعم؛ املقاهي؛ الكافتريات؛ املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة )الكانتينات(؛ 
التزويد بالطعام وال�صراب؛ مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة؛ خدمات توفر الأطعمة وامل�صروبات؛ خدمات 

حت�صر الأطعمة وامل�صروبات؛ الإيواء املوؤقت؛ خدمات التزويد لتوفر الأطعمة وامل�صروبات.
و�صف العالمة: العالمة تتكون من رايه ترفرف بداخلها حرف )C( باللغة الإجنليزية.

ال�صرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 14  �سبتمرب  2020 العدد 13036 

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية :  لوغو لقر�صني مدجمني

املودعة بالرقم: 333303   بتاريخ: 2020/7/29
بيانات الأولوية: 

باإ�صم :    ايه بي او �صيكيوريتيز
او  بيه  ت��اور،  ابلباي  71 فورت �صرتيت، فر�صت فلور  ليمتد،  اركا كوربرت �صرفي�صز )كاميان(    : وعنوانة 

بوك�ض 950، جراند كاميان، كيه واي 1  1102، جزر الكاميان
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 9
بخدمات  يتعلق  ذك��ره  �صبق  مما  �صيء  ل  املالية؛  اخلدمات  جم��ال  يف  الكمبيوتر  برامج  الكمبيوتر؛  برامج 
معاجلة الدفع الإلكرتوين وال�صرف النقدي وتوثيق املعامالت والتوجيه )الت�صير( والتفوي�ض وخدمات 

الت�صوية.
و�صف العالمة: العالمة تتكون من قر�صني مدجمني متداخلني على خلفية مربعة ال�صكل.

ال�صرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 14  �سبتمرب  2020 العدد 13036 

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية :  لوغو لقر�صني مدجمني

املودعة بالرقم: 333305   بتاريخ: 2020/7/29
بيانات الأولوية: 

باإ�صم :    ايه بي او �صيكيوريتيز
او  بيه  ت��اور،  ابلباي  71 فورت �صرتيت، فر�صت فلور  ليمتد،  اركا كوربرت �صرفي�صز )كاميان(    : وعنوانة 

بوك�ض 950، جراند كاميان، كيه واي 1  1102، جزر الكاميان
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 36
�صيء  ل  ذكرها؛  ال�صابق  باخلدمات  العالقة  ذات  والن�صح  وال�صت�صارة  املعلومات  خدمات  املالية؛  اخلدمات 
مما �صبق ذكره يتعلق بخدمات توفر او ا�صدار بطاقات الئتمان وبطاقات الدين وبطاقات ال�صحن املزودة 
ب�صريط ممغنط اأو �صريحة الكرتونية ول �صيء يتعلق ببطاقة الئتمان اأو بطاقة الدين اأو بطاقة ال�صحن 
اأو خدمات البطاقة املدفوعة م�صبًقا ذات القيمة املخزنة اأو التمويل الإلكرتوين اأو خدمات حتويل العمالت 
اأو خدمات الدفع الإلكرتوين وخدمات معاجلة الدفع الإلكرتوين اأو معاجلة وحتويل بيانات دفع الفواتر 
خدمات  اأو  )الت�صير(  التوجيه  اأو  املعامالت  توثيق  اأو  النقدي  ال�صرف  اأو  الإلكرتونية  اخل��دم��ات  ع��رب 
التفوي�ض والت�صوية اأو خدمات تاأمني ال�صفر اأو خدمات التحقق من ال�صيكات اأو خدمات الديون والئتمانات 

اأو اخلدمات امل�صرفية اأو خدمات ال�صراف اليل.
و�صف العالمة: العالمة تتكون من قر�صني مدجمني متداخلني على خلفية مربعة ال�صكل.

ال�صرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 14  �سبتمرب  2020 العدد 13036 

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
ABO  : طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 333306   بتاريخ: 2020/7/29
بيانات الأولوية: 

باإ�صم :    ايه بي او �صيكيوريتيز
او  بيه  ت��اور،  ابلباي  71 فورت �صرتيت، فر�صت فلور  ليمتد،  اركا كوربرت �صرفي�صز )كاميان(    : وعنوانة 

بوك�ض 950، جراند كاميان، كيه واي 1  1102، جزر الكاميان
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 9
برامج الكمبيوتر؛ برامج الكمبيوتر يف جمال اخلدمات املالية.

و�صف العالمة: العالمة تتكون من الكلمة ABO بالأحرف القيا�صية الالتينية.
ال�صرتاطات: 

فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 14  �سبتمرب  2020 العدد 13036 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 14  �سبتمرب  2020 العدد 13036 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 14  �سبتمرب  2020 العدد 13036 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 14  �سبتمرب  2020 العدد 13036 

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
ABO  : طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 333307   بتاريخ: 2020/7/29
بيانات الأولوية: 

باإ�صم :    ايه بي او �صيكيوريتيز
او  بيه  ت��اور،  ابلباي  71 فورت �صرتيت، فر�صت فلور  ليمتد،  اركا كوربرت �صرفي�صز )كاميان(    : وعنوانة 

بوك�ض 950، جراند كاميان، كيه واي 1  1102، جزر الكاميان
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 36
اخلدمات املالية؛ خدمات املعلومات وال�صت�صارة والن�صح ذات العالقة باخلدمات ال�صابق ذكرها.

و�صف العالمة: العالمة تتكون من الكلمة ABO بالأحرف القيا�صية الالتينية.
ال�صرتاطات: 

فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 14  �سبتمرب  2020 العدد 13036 

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
LOOPHA  : طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 333242   بتاريخ: 2020/7/28
بيانات الأولوية: 

باإ�صم :    د�صيم بيوتي جروب انك.
وعنوانة :  15 فريزر افينيو، تورونتو، اأونتاريو، اإم6كيه  1واي7، كندا  

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
م�صتح�صرات جتميل وتنظيف وم�صتح�صرات تبيي�ض الأقم�صة ومواد اأخرى ت�صتعمل يف غ�صل وكي املالب�ض 
تنظيف  الغ�صيل؛ م�صتح�صرات  و�صابون  الغ�صيل  ون�صا  للغ�صيل  والكي ومنظفات  للغ�صيل  مبي�ض  وحتديداً 
و�صقل وجلي وك�صط وحتديداً م�صتح�صرات تنظيف لكافة ال�صتعمالت وتلميع الأثاث وتلميع الأر�صيات 
و�صوائل جلي لكافة ال�صتعمالت وم�صحوق جلي لكافة ال�صتعمالت؛ الواح �صابون و�صابون للج�صم و�صابون 
منظفات  لل�صعر؛  )لو�صن(  �ُصولت  وغَّ ال�صخ�صي  لالإ�صتخدام  عطريه  زيوت  لليدين؛  و�صابون  لال�صتحمام 
اأ�صنان وكرميات للوجه واجل�صم ومواد تواليت وحتديداً مزيل الروائح الكريهة؛ غ�صولت اجل�صم وال�صامبو 

ومرطبات اجل�صم ومنتجات العطور )زيوت عطرية( وحتديداً ماء الكولونيا؛ العطور.
و�صف العالمة: العالمة تتكون من كلمة )LOOPHA( بالأحرف الالتينية القيا�صية.

ال�صرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني 14  �سبتمرب  2020 العدد 13036 

العدد 13036 بتاريخ 2020/9/14   
الم�رات للمزادات

تنفيذ رقم 2020/1842

اإعالن بيع حمجوزات ب�ملزاد العلني ) ن�صرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �ضينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2020/09/21 االثنني  يوم  م�ضاءا   6:00 ال�ضاعة 

�ضده فيلن�ض بالتك امرب لتجارة الهدايا �ض.ذ.م.م و او�ضاف املحجوزات على النحو التايل :
�ضعر التقييم                                                     الو�ضف  

 72،658                                              احجار وم�ضوغات   
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�ضيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�ضه معززا اإياه مبا يربره من م�ضنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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املال والأعمال
االثنني  14  سبتمبر   2020  م    -   العـدد   13036  
Monday   14  September   2020   -  Issue No   13036

»اأم الإم�رات« ت�صيد بجهود موانئ اأبوظبي 
النوعية يف دعم م�صرية املراأة الإم�راتية 

•• اأبوظبي-وام:

العام،  الن�صائي  الحت��اد  رئي�صة  م��ب��ارك،  بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو  رعاية  حتت 
التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأعلى  الرئي�صة  والطفولة،  لالأمومة  الأعلى  املجل�ض  رئي�صة 
تعد  التي  املقطع  لبوابة  “اأطلق”  العام مبادرة  الن�صائي  تبنى الحت��اد  الأ�صرية، 
بالتزامن  عنها  الإع��الن  مت  والتي  اأبوظبي  ملوانئ  ال�صتثنائية  امل��ب��ادرات  اإح��دى 
“التخطيط  �صعار  2020 حت��ت  الإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  بيوم  ال��دول��ة  اح��ت��ف��الت  م��ع 

للخم�صني: املراأة �صند للوطن«.
وحتر�ض مبادرة “اأطلق” على ا�صتثمار طاقات املراأة الإماراتية ودعمها ك�صريكة 
يف بناء الإجنازات النوعية للدولة و�صريك رئي�صي يف امل�صاريع ال�صرتاتيجية اإذ اأن 
ن�صبة م�صاركة املراأة عاملياً يف قطاع املوانئ ل تتعدى %2، مقارنًة بن�صبة م�صاركة 
امل��راأة يف مواين اأبوظبي والتي تبلغ %28، حيث تعمل املوانئ من خالل و�صع 
تتمتع مب�صتوى  عاملة  قوة  وتطوير  الن�صبة  زي��ادة هذه  على  والربامج  اخلطط 

عاٍل من املهارات والإنتاجية لتبقى دولة الإمارات �صباقة عاملياً.
واأثنت �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك على جهود بوابة املقطع يف دعم ومتكني 
رائدة  وطنية  موؤ�ص�صات  بوجود  فخرها  عن  �صموها،  الإم��ارات��ي��ة..واأع��رب��ت  امل��راأة 
�صياغة  فاعل يف  �صريك  امل��راأة  ب��اأن  وتاأمن  الإم��ارات��ي��ة  امل��راأة  م�صتقبل  ت�صت�صرف 

م�صتقبل اأكر تطوراً ومناًء .
و بهذه املنا�صبة تقّدم معايل فالح حممد الأحبابي رئي�ض دائرة البلديات والنقل 
، رئي�ض جمل�ض اإدارة موانئ اأبوظبي بجزيل ال�صكر اإىل �صمو ال�صيخة فاطمة بنت 
على دعمها املتوا�صل وجهودها الدوؤوبة لتعظيم مكا�صب  “اأم الإمارات”  مبارك 
لت�صارك  واإع��داده��ا  ت�صهم يف متكينها  والتي  امل��ج��الت،  كافة  الإماراتية يف  امل��راأة 

ب�صكل فاعل يف حتقيق املزيد من النجاحات خالل اخلم�صني عاماً القادمة.
وقال معاليه: تتمتع موانئ اأبوظبي ب�صجل لفت يف جمال متكني املراأة وتوليها 
اإىل  الت�صغيلية و�صوًل  م�صوؤوليات حيوية يف جميع املجالت الوظيفية بدءاً من 
القيادة  توجيهات  تتما�صى مع  التي  تنفيذاً ل�صرتاتيجيتنا  وذلك  القيادية منها 
والو�صول  النهج  هذا  متابعة  على  مبادراتنا  خالل  من  عازمون  واإننا  الر�صيدة، 

باملراأة الإماراتية اإىل اأعلى الدرجات.
بل  نرفعه،  �صعار  لي�ض جمرد  اأبوظبي  موانئ  ثقافة  امل��راأة يف  ان متكني  واأ�صاف 
هو عمل جاد ناجت عن حاجتنا يف دولة الإمارات العربية املتحدة اإىل ت�صخر كل 
طاقات اأبنائنا وبناتنا لبناء هذا الوطن وحتقيق رفاهه مبا يعود بالنفع لي�ض على 
والإمارتيات  الإماراتيني  امل�صتقبل من  اأجيال  بل على  الأجيال احلالية فح�صب، 
كذلك. ومن جانبها اأعربت �صعادة نورة خليفة ال�صويدي، الأمني العام لالحتاد 
الن�صائي العام، عن �صعادتها بال�صراكة مع موانئ اأبوظبي، التي تعد اأحد الروافد 

املهمة لتنويع وا�صتدامة القت�صاد وتعزيز التجارة بالدولة.
واأكدت ال�صويدي، اأن مبادرة “اأطلق” تعك�ض الروؤية الثاقبة ل�صمو ال�صيخة فاطمة 
بنت مبارك وتوجيهاتها ال�صديدة، بجعل املراأة رائدة مبدعة قادرة على توظيف 
خرباتها ومهاراتها يف خدمة الوطن بتفاٍن واإخال�ض، مت�صلحة بالثقافة والعلم 
اأثمر عن حتقيق املراأة الإماراتية لإجن��ازات ثرية يف فرتة  واملعرفة، الأمر الذي 

قيا�صية من عمر الدولة.
وقالت: ان الحتاد الن�صائي العام، بقيادة �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك ، حقق 
العديد من الإجنازات يف ملف املراأة خالل ال�صنوات املا�صية، حيث بنيت مبادراته 
ا�صرتاتيجية  خطط  �صمن  العاملية،  واملمار�صات  واملنهجيات  املعاير  اأرق��ى  وف��ق 
ال�صاملة  التنمية  م�����ص��رة  يف  امل����راأة  ب���دور  املتعلقة  ال��وط��ن��ي��ة  الأه�����داف  ت��واك��ب 

وا�صت�صراف امل�صتقبل.
موانئ   – التنفيذي  الرئي�ض  ال�صام�صي،  جمعة  حممد  الكابنت  اأك��د  جانبه  من 
رفعته  ال���ذي  للوطن”  �صند  امل���راأة  للخم�صني:  “التخطيط  �صعار  اأن  اأب��وظ��ب��ي 
للعام  امل���راأة  ي��وم  لحتفالت  الإمارات”  “اأم  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو 
اجلاري يجدد اللتزام الرا�صخ للدولة بتمكني املراأة الإماراتية ودعمها لالرتقاء 
باإجنازاتها وتقّلدها املزيد من املنا�صب القيادية املرموقة، كما يتوافق مع جوهر 
مبادرة “اأطلق” الرامية اإىل تفعيل م�صاركة بنات الإمارات يف م�صاريع تطويرية 

تكنولوجية ت�صمن اإعدادهن لدخول عامل امل�صتقبل بثقة اأكرب ومعارف اأو�صع.
امل���راأة يف خمتلف  رك���زت على م�صاندة  اأب��وظ��ب��ي لطاملا  م��وان��ئ  روؤي���ة  ان  واأ���ص��اف 
املجالت، وحر�صت على دعم م�صرتها املهنية متا�صياً مع روؤية قيادتنا الر�صيدة، 
و�صع  اإىل  دائماً  ن�صعى  فاإننا  ولذلك  وجمتمعنا،  لدولتنا  جناح  هو  امل��راأة  فنجاح 
تقّدم املراأة وتنمية قدراتها على راأ�ض اأولوياتنا، ونحن على يقني باأننا �صنوا�صل 

ح�صد ثمار هذه اجلهود يف العقود املقبلة و�صوًل اإىل اخلم�صني وما بعده.
موانئ  يف  الرقمية  املجموعة  رئي�ض  ال��ظ��اه��ري،  ن���ورة  ال��دك��ت��ورة  ق��ال��ت  ب��دوره��ا 
اأبوظبي والرئي�ض التنفيذي لبوابة املقطع : نحن فخورون باملكانة التي و�صلت 
القيادة  دع��م  بف�صل  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  يف  الإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  اإليها 
الإمارات”  “اأم  مبارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة  ل�صمو  امل�صتمر  والهتمام  الر�صيدة، 
اإىل  تهدف  التي  “اأطلق”  م��ب��ادرة  لرعاية  لها  العميق  امتناننا  عن  نعرب  التي 
يف  اأ�صا�صية  خ��ربات  واإك�صابهن  ال�صابة،  الن�صائية  الوطنية  الكفاءات  ا�صتقطاب 
قطاع املوانئ، والتجارة واخلدمات اللوج�صتية الرقمية، والو�صول بخرباتهن اإىل 

م�صتويات عاملية.

قط�ع�ت تغذيه� اإمب�ور   7
بط�قة تربيد املن�طق يف دبي

•• دبي-وام:

منو  ع��ن  “اإمباور”  امل��رك��زي  التربيد  لأنظمة  الإم����ارات  موؤ�ص�صة  اأعلنت 
تغذيها بخدمات تربيد  التي  الأ�صول  اإيجابي يف حمفظة  وتنوع  م�صتدام 
7 قطاعات رئي�صة يف دبي. ويت�صدر قطاع املباين ال�صكني  املناطق لت�صمل 
قائمة القطاعات امل�صتفيدة من خدمات املوؤ�ص�صة بن�صبة %64 .. فيما بلغت 
ح�صة املباين التجارية واملكتبية %16 يف حني منت ح�صة قطاع ال�صيافة 
اإىل %13 وزادت ح�صة القطاع ال�صحي اإىل %3 وتوزعت ال�ن�صبة 4% 
 1180 باإجمايل  الت�صوق وغرها  التعليم ومراكز  املتبقية على قطاعات 
مبنى حتى نهاية 2019. وياأتي تنوع حمفظة الأ�صول وقاعدة املتعاملني 
امل�صتفيدين من خدمات املوؤ�ص�صة ليعك�ض الأف�صلية التي تتمتع بها اأنظمة 
تربيد املناطق حيث باتت اخليار النموذجي لتلك القطاعات الإ�صرتاتيجية 
املحركة لإقت�صاد املدينة بتوفرها %50 من ا�صتهالك الطاقة والتقليل 
على  احل�����ص��ول  وتكلفة  الوطنية  ال�صبكة  على  الكهربائية  الأح��م��ال  م��ن 
على  واحلفاظ  ال�صتدامة  بلوغ  يف  النوعية  مكا�صبها  عن  ف�صال  اخلدمة 
اأك�صيد الكربون وامل�صاهمة  البيئة من خالل احلد من انبعاثات غاز ثاين 
يف التقليل من الب�صمة الكربونية للمدينة. وقال اأحمد بن �صعفار الرئي�ض 
اإن مهمة  “اإمباور”  التنفيذي ملوؤ�ص�صة الإم��ارات لأنظمة التربيد املركزي 
ويف  العمالقة  دب��ي  م�صاريع  جلميع  ال��دع��م  بتوفر  تتلخ�ض  “اإمباور” 
وتزويد  ربط  يجري  اإذ  وال�صحية  والفندقية  ال�صكنية  امل�صاريع  مقدمتها 
تلك القطاعات وغرها باأنظمة تربيد تعمل بكفاءة عالية واآليات ت�صغيل 
اأنظمة تربيد املناطق �صاحلة للتطبيق  تعمل بالذكاء ال�صطناعي. وتعد 
يف كافة قطاعات الأعمال يف الدولة حيث تعترب احلل الأمثل للتربيد رغم 

تنوع اأ�صناف املباين امل�صتخدمة لها.

•• املنامة-الفجر: 

ت�صدرت دول جمل�ض التعاون اخلليجي قائمة اأف�صل 
بح�صب  وذل���ك  ع��امل��ي��اً  العالجية  لل�صياحة  ال��وج��ه��ات 
موؤ�صر جمعية ال�صياحة العالجية، حيث احتلت دولة 
المارات العربية املتحدة املرتبة الأوىل على م�صتوى 
اخل��ل��ي��ج وج����اءت ع��م��ان يف امل��رت��ب��ة ال��ث��ان��ي��ة، ومملكة 
البحرين ثالثا، بينما جاءت اململكة العربية ال�صعودية 

يف املرتبة ال�رابعة والكويت يف املرتبة ال�صاد�صة.
جمموعة  على  العالجية  ال�صياحة  م��وؤ���ص��ر  ويعتمد 
م��ت��ن��وع��ة م��ن ال��ع��وام��ل، مب��ا يف ذل���ك ب��ي��ئ��ة الوجهة، 
لل�صياحة  احل��ال��ي��ة  وامل�����ص��ت��وي��ات  امل��ري�����ض،  وجت���رب���ة 

العالجية وجاذبية ال�صياحة التقليدية.  ولدى مملكة 
الرعاية  �صياحة  لزده����ار  ك��ب��رة  اإم��ك��ان��ات  البحرين 
ال�صحية، ل �صيما عندما تقرتن بجودة ومنط احلياة 
ال���ذي ت��ق��دم��ه امل��م��ل��ك��ة. وح��ظ��ي��ت ال��ب��ح��ري��ن باهتمام 
املتخ�ص�صة  ال�صحية  الرعاية  قطاع  يف  امل�صتثمرين 
ك���زراع���ة ال�����ص��ع��ر وب��ن��وك اخل��الي��ا اجل��ذع��ي��ة والطب 
البديل والتجميل، فقد �صهد عام 2019 ارتفاع عدد 
مرافق الرعاية ال�صحية اخلا�صة يف البحرين لي�صل 
موؤ�ص�صة   500 ب�  مقارنة  �صحية  موؤ�ص�صة   800 اإىل 

يف عام 2018.
الأو�صط  ال�صرق  منطقة  اأن  حديثة  درا���ص��ات  وت�صر 
يف  ت��زاي��داً  املا�صية،  ال�صنوات  خ��الل  اأفريقيا  و�صمال 

اأع�����داد ال�����ص��ي��اح ال��ع��الج��ي��ة، وامل��ر���ص��ى ال��ب��اح��ث��ني عن 
اأنواع الإ�صابات اجل�صدية اأو اجلراحية  عالج ملختلف 
جتميلية. و�صهدت منو قطاع خدمات الرعاية ال�صحية 
منذ   18.8% بلغ  مركب  �صنوي  مبعدل  املنطقة  يف 
عام 2004. وي�صمن ازدهار قطاع ال�صياحة الطبية 
يف الدول العربية، م�صتقباًل م�صتداماً ل�صوق الأجهزة 
الطبية التجميلية، بف�صل الأعداد املتزايدة من الزوار 

الباحثني عن العالجات التجميلية.
ال�صياحة  ����ص���وق  ق��ي��م��ة  ب��ل��غ��ت  ال���درا����ص���ات  وب��ح�����ص��ب 
عام  يف  اأم��ري��ك��ي  دولر  مليار   15.5 نحو  العالجية 
بقيمة  اإي�������رادات  ت�����ص��ج��ل  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن   ،2017
منو  مبعدل   ،2024 نهاية  بحلول  دولر  مليار   28

�صنوي مركب يبلغ حوايل %8.8 بني عامي 2018 
اإنفاق  ح��ج��م  اأن  اإىل  ال��ت��وق��ع��ات  وت�����ص��ر  و2024.  
ال�صياحة العالجية ال�صادرة من دول جمل�ض التعاون 
اخلليجي اإىل خمتلف دول العامل بلغ 20 مليار دولر، 
وم���ع ه���ذه الأرق�����ام ال��ك��ب��رة ب����داأت ال����دول اخلليجية 
لي�ض  حملياً،  لال�صت�صفاء  اأم��اك��ن  اإن�صاء  على  العمل 
فقط للحد من عالج مواطنيها باخلارج، واإمنا جللب 
غر اخلليجيني لتلّقي العالج يف هذه الأماكن كنوع 
التعاون  بداأت دول جمل�ض  املقابل  ال�صتثمار ويف  من 
من  ال�صتفادة  وتعظيم  النفقات  تقليل  يف  اخلليجي 
ال�صياحة  تتزامن مع �صعود جنم  املحلية  الإمكانيات 

العالجية عاملياً.

خالل ور�ضة عمل افرتا�ضية الأ�ضحاب املهن العقارية يف اأبوظبي

بلدية مدينة اأبوظبي تدعو جميع مزاويل املهن العق�رية يف اأبوظبي للح�صول على الرتخي�ض من البلدية 
•• اأبوظبي-الفجر:

ع����ق����دت ب���ل���دي���ة م���دي���ن���ة اأب����وظ����ب����ي، من 
خ��الل قطاع الأرا���ص��ي وال��ع��ق��ارات ور�صة 
اأ�صحاب  ا�صتهدفت  ت��وع��وي��ة  تخ�ص�صية 
املهن العقارية ل�صرح منهجيات احل�صول 
املن�صات  خ�����الل  م����ن  ال���رتخ���ي�������ض  ع���ل���ى 

�صرورة  اأك���دت  كما  املتاحة،  الإلكرتونية 
احل�����ص��ول ع��ل��ى ال��رتخ��ي�����ض ق��ب��ل مزاولة 
املهن العقارية وذلك وفقاً لقانون التنظيم 
العقاري يف اأبوظبي رقم 3 ل�صنة .2015  
البلديات  دائ����رة  اأن  ال��ب��ل��دي��ة  واأو���ص��ح��ت 
باملهن  ل��الرت��ق��اء  �صعيها  و�صمن  وال��ن��ق��ل 
العقارية يف اإمارة اأبوظبي والت�صجيع على 

العاملية  املمار�صات  لأف�صل  مزاولتها وفقاً 
اأ�صحاب  اإع��ف��اء  يت�صمن  ق����راراً  اأ���ص��درت 
ال���ر����ص���وم اخلا�صة  م���ن  ال��ع��ق��اري��ة  امل���ه���ن 
با�صتثناء  ال��رتخ��ي�����ض  ع��ل��ى  ب��احل�����ص��ول 
رخ�صة �صركة الو�صاطة العقارية، ورخ�صة 
العمل  ور���ص��ة  وح�صر  الرئي�صي.  امل��ط��ور 
471 م�صاركاً )عن بعد( ميثلون ال�صركاء 

ال�صرتاتيجيني يف القطاع العقاري واملهن 
و�صاطة  )���ص��رك��ات  مت�صمنة:  ال��ع��ق��اري��ة 
ومقيمني  م�صاحة،  و�صركات  ومطورين، 
عقاريني، وبائعي املزاد، وبنوك ومدققني 
ماليني(. وحققت الور�صة م�صاركة فعالة 
الإج����راءات  مناق�صة  يف  احل�صور  جلميع 
مع  والعمل  القانون  دور  وتو�صيح  املتبعة 

كاأحد  القطاع  م�صاهمة  لتعزيز  ال�صركاء 
حمركات النمو يف اإمارة اأبوظبي.

وبهدف حتقيق اأعلى معدلت ر�صا و�صعادة 
البتكار،  م�����ص��رة  وت��ع��زي��ز  امل��ت��ع��ام��ل��ني، 
وامل�صي قدماً يف م�صرة  التحول الرقمي 
جلميع اخلدمات املقدمة من البلدية، يتم 

تقدمي جميع اخلدمات العقارية رقمياً.

ال���ت���ي ف��ر���ص��ت��ه��ا اجل���ائ���ح���ة ع��ل��ى كافة 
القت�صادات والأ�صواق العاملية.

ال�صادرة  الأخ��رة  الأرق���ام  اأظهرت  فقد 
للتناف�صية  الحت�����ادي�����ة  ال���ه���ي���ئ���ة  ع����ن 
والح���������ص����اء ، من����و م����ع����دلت الإن����ف����اق 
بن�صبة  اأغ�صط�ض  �صهر  يف  ال�صتهالكي 
املا�صي  مار�ض  �صهر  مع  مقارنة   63%
بالإنفاق  النمو  اأرق���ام  ذل��ك يف  وت��وّث��ق   .
الدفع  و�صائل  خ��الل  م��ن  ال�صتهالكي 
يف  ا�صطرادا  �صهد  حيث   ، الإلكرتونية 
الرت���ف���اع ع��ل��ى م���دى الأ���ص��ه��ر الثالثة 

املا�صية .
ال��ن��م��و يف الإن����ف����اق م���ع عودة  وت���زام���ن 
حركة الطران املنتظم يف يونيو املا�صي 
مع التدرج املدرو�ض يف ا�صتعادة الأن�صطة 
ال�صركات  عليها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  ال��ت��ج��اري��ة 
غر  والقطاعات  واملتو�صطة  ال�صغرة 

النفطية .
الإماراتية  الأ����ص���ه���م  اأ�����ص����واق  وق���ّدم���ت 
�صرعة  يف   ، اآخ�������ر  ق���ط���اع���ي���ا  من����وذج����ا 
التعوي�ض والعودة اإىل م�صارها ال�صاعد ، 
وبزخم تقوده الأ�صهم الكربى والثقيلة.
يف  ارتفاعا  الر�صمية  البيانات  واأظهرت 
الر�صملة الإجمالية لالأ�صهم خالل �صهر 
اأغ�صط�ض بحوايل 61،5 مليار درهم ، يف 
اإ�صارة اإىل اجلاذبية ال�صتثمارية القادرة 

على التاأقلم مع خمتلف الظروف.
القت�صادي  الوطني  ال�صجل  وّث��ق  وق��د 
منوا ثابتا يف حركة تراخي�ض الأن�صطة 
اأربعة  م��دى  على  توا�صل  القت�صادية، 
الرخ�ض  ع�����دد  و�����ص����ل  ح���ي���ث  ����ص���ه���ور، 

واإطالق حزم  التوزيع احليوية  �صال�صل 
موؤ�ص�صات  مناعة  ت��ع��زز  ال��ت��ي  امل��ح��ف��زات 

الإنتاج وبيئة الأعمال .
من  العديد  يف  امل�صجل  النمو  اأن  واأك���د 
، يعد عالمة فارقة يف قدرة  القطاعات 
الإمارات  ودول��ة  اأبوظبي  اقت�صاد  وق��وة 
ب�صكل عام على مواجهة التحديات التي 
امل�����ص��ت��ج��دة نتيجة  ال���ظ���روف  ف��ر���ص��ت��ه��ا 
كافة  ع��ل��ى   “  19 “كوفيد-  ج��ائ��ح��ة 
الق��ت�����ص��ادات والأ�����ص����واق ال��ع��امل��ي��ة دون 

ا�صتثناء.
اأطلقت  ال��دائ��رة  اأن  البلو�صي  واأ���ص��اف 
التحفيزية  امل��ب��ادرات  م��ن  كبرة  حزمة 
ا�صتهدفت  التي  املا�صية  الأ�صهر  خ��الل 
وجمتمع  القت�صادية  القطاعات  دع��م 
الأعمال يف الإمارة الأمر الذي اأ�صهم يف 
عودة الن�صاط التدريجي لهذه القطاعات 
ذل��ك جليا م��ن خ��الل ر�صد  وق��د ظهر 
م��وؤ���ص��ر ح��رك��ة الأن�����ص��ط��ة ال��ت��ي ب���داأت يف 
غالبيتها ت�صجيل ن�صب منو جيدة اعتبارا 
من �صهر يونيو املا�صي مما يعك�ض جناح 
الدائرة يف حتقيق هدفها املن�صود وهو ما 
وقال  جهودنا.  ملوا�صلة  لنا  حافزا  �صكل 
الإمارة  يف  املتميزة  التحتية  البنية  اإن 
يف  عملنا  ت�صهيل  يف  مهما  دورا  لعبت 
على  اأي�صا  حر�صت  التي  التنمية  دائ��رة 
ت�صهيل الإجراءات على جمتمع الأعمال 
من خالل اأمتتة اخلدمات حيث جنحنا 
حتى الآن بتوفر 82 خدمة اإلكرتونية 
البيئة  زيادة جاذبية  بدورها يف  اأ�صهمت 
نوا�صل  زلنا  ول  ل��الإم��ارة  ال�صتثمارية 

•• اأبوظبي-وام:

اأظهرت اأرقام الأداء القت�صادي يف دولة 
الإمارات ، عودة النمو القابل لال�صتمرار، 
يف ع��دة ق��ط��اع��ات حم��وري��ة اع��ت��ب��ارا من 

الن�صف الثاين للعام احلايل .
معدلت  الح�صائية  البيانات  و�صّجلت 
���ص��ب��ع��ة ق��ط��اع��ات مالية  ُم��ل��ف��ت��ة يف  من���و 
وجت��اري��ة واق��ت�����ص��ادي��ة، ع��ّم��م��ت قناعات 
الإمارات  دول��ة  بكفاءة  واإقليمية  دولية 
الن�صاط  دورة  ا���ص��ت��ئ��ن��اف  ����ص���رع���ة  يف 
القت�صادي عقب الإغالقات املوؤقتة التي 
الحرتازية  الوقاية  اإج��راءات  اقت�صتها 
من وباء “ كوفيد - 19 “ مع موؤ�صرات 
الن�صاط  وت��ائ��ر  ا�صتمرار  اإمكانية  على 
الأخر  ال��رب��ع  خ��الل  القطاعي  والنمو 
م���ن ال���ع���ام احل�����ايل. وق���د ج����اءت اأرق����ام 
النمو ال�صتثنائي التي حققها القت�صاد 
الإماراتي، ا�صتهالل للن�صف الثاين من 
العام احلايل، يف �صبعة قطاعات ت�صغيلية 
، لتعمم الثقة الدولية والإقليمية بقدرة 
الناجز  اخل��روج  الوطني على  القت�صاد 
يف م��واج��ه��ة اأي���ة حت��دي��ات، وب��زخ��م منو 
مقومات  ميتلك  ب��اأن��ه  تو�صيفه  ج���رى 

التوا�صل وال�صتدامة.
الإمارات  م�صرف  بيانات  اأظ��ه��رت  فقد 
الإجمالية  القيمة  يف  ارت��ف��اع��ا  امل��رك��زي 
على   ،7،8% بن�صبة  ال��ب��ن��وك  لأ���ص��ول 
���ص��ه��ر يونيو  ب��ن��ه��اي��ة  ����ص���ن���وي،  اأ����ص���ا����ض 

املا�صي.
اأظهرت  الحت��ادي��ة،  امليزانية  قطاع  ويف 
 9،7 فائ�صا بحدود  املايل  الأداء  بيانات 
مليار درهم يف نهاية الن�صف الأول من 
العام احلايل وكان هذا الفائ�ض قد بلغ 
1،8 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 

. عام 2020 
ُمعززا  امل��ال��ي��ة  التحويالت  ق��ط��اع  وج���اء 
باأرقام منو موازية و�صلت %10 خالل 
ب��ن�����ص��اط يف  اأغ�����ص��ط�����ض ، م��دع��وم��ا  �صهر 
�صوق �صراء وا�صتبدال العمالت الأجنبية 

من خالل �صركات ال�صرافة.
وي�صّكل النمو الكبر يف معدلت الإنفاق 
القت�صادية  ال������دورة  يف  ال���ص��ت��ه��الك��ي 
للدولة ، عالمة فارقة يف قدرة القت�صاد 
الإماراتي على ال�صمود بوجه التحديات 

اأغ�صط�ض  بنهاية   ، ال��دول��ة  اجل��دي��دة يف 
املا�صي حوايل 5900 رخ�صة، باملقارنة 

مع الفرتة نف�صها من عام 2019.
ال���ت���ي حققها  ال��ن��م��و  ب���ي���ان���ات  وت�����ص��ك��ل 
اقت�صاد دولة الإمارات يف نهاية الن�صف 
الأول من العام احلايل، عالمة اإقليمية 
ودولية فارقة يف قوة القت�صاد الإماراتي 
التحديات،  جت����اوز  ع��ل��ى  ال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
القدرة  موازنته بني  ومرونة  كفاءة  ويف 

والعمل .
للدعم  الت�صاركية  الإدارة  خلية  وكانت 
الق��ت�����ص��ادي ع��ل��ى امل�����ص��ت��وى الحت����ادي 
اأطلقت   ، اإم�����ارة  ب��ك��ل  وامل��ح��ل��ي اخل��ا���ض 
اقت�صادي  ودع��م  ا�صتجابة  خطة  مبكرا 
�صيولة  ت�����ص��ه��ي��الت  ت�����ص��م��ن��ت   ، ���ص��ام��ل��ة 
وحتفيز ، وذلك تنفيذا للروؤية القيادية 
املنجزات  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  ت���وج���ب  ال���ت���ي 
فوقها  وتبني من   ، للدولة  القت�صادية 
مبا ي��دمي ���ص��دارة الإم���ارات للموؤ�صرات 
والتنمية  الإدارة  جم����الت  يف  ال��ع��امل��ي��ة 

وبيئة الأعمال.
الكرمي  ع���ب���د  را�����ص����د  ����ص���ع���ادة  وو�����ص����ف 
البلو�صي وكيل دائرة التنمية القت�صادية 
يف اأبوظبي يف ت�صريح خا�ض لوكالة اأنباء 
الإمارات / وام / اأرقام النمو املُلفتة التي 
الأخرة،  الح�صائية  البيانات  اأظهرتها 
ملختلف  ال��ت��دري��ج��ي  الن�صاط  ع���ودة  ع��ن 
���ص��ه��ر يونيو  ال��ق��ط��اع��ات اع���ت���ب���ارا م���ن 
لتوجيهات  رقمي  توثيق  باأنها  املا�صي، 
زايد  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات امل�صلحة ، يف بناء �صراكات 
وال�صتدامة  والتحفيز  للدعم  قطاعية 
جنحت يف اختبار املواجهة مع اجلائحة 
النمو  دورة  ا���ص��ت��ع��ادة  ويف  ال��ف��رو���ص��ي��ة 

ب�صرعة قيا�صية.
اأظهرتها  ال��ت��ي  ال��ن��م��و  ن�����ص��ب  اإن  وق����ال 
عدد  يف  الأخ����رة  الح�صائية  ال��ب��ي��ان��ات 
والتجارية  امل���ال���ي���ة  ال���ق���ط���اع���ات  م����ن 
وال����ص���ت���ه���الك���ي���ة، ت��ع��ك�����ض جن����اح دائ����رة 
اأب���وظ���ب���ي  ال���ت���ن���م���ي���ة الق���ت�������ص���ادي���ة يف 
، يف  ال��ق��ط��اع��ات  و���ص��رك��ائ��ه��ا يف خمتلف 
التي  ال�صامية  ال��روؤي��ة  وتنفيذ  ا�صتلهام 
امل�صتجدة  ال��ظ��روف  ب��داي��ة  وّج��ه��ت منذ 
التي فر�صها وباء كورونا، باحلفاظ على 

العمل بجد لتوفر املزيد من اخلدمات 
الإلكرتونية.

م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ���ص��ع��ادة ح��م��د بوعميم، 
ل�  مدير عام غرفة جت��ارة و�صناعة دبي 
/ وام / : “ هناك عوامل عديدة ميزت 
التعايف  ت�صريع  يف  و���ص��اع��دت��ه��ا  ال��دول��ة 
حيث  ك��ورون��ا،  جائحة  اإث��ر  القت�صادي 
اأف�صل  اق��ت�����ص��ادي  م��وق��ع  ال��ي��وم يف  بتنا 
ن��ت��ي��ج��ة روؤي�����ة ال���ق���ي���ادة احل��ك��ي��م��ة التي 
كركيزتني  وال�صحة  القت�صاد  و�صعت 

اأ�صا�صيتني للمرحلة املقبلة«.
و�صرعة  ال�صحي  ال��ق��ط��اع  اأن   ”: واأك����د 
على  ال�صيطرة  على  وق��درت��ه  ا�صتجابته 
ال��ف��رو���ض ك��ان م��ن اأه���م ال��ع��وام��ل التي 
ال�صلبية  ال��ت��اأث��رات  خف�ض  يف  �صاهمت 
على جمتمعنا واقت�صادنا وميكن القول 
يف  اأ�صا�صياً  كذلك  ك��ان  احلكومة  دور  اأن 
التحفيز  املرحلة، حيث لعبت حزم  هذه 
املتنوعة التي اأطلقت تباعاً دوراً هاماً يف 
م�صاعدة القت�صاد على التعايف، وعك�صت 
العام  القطاع  من  ال�صريعة  ال�صتجابة 
امل��رح��ل��ة، واه��ت��م��ام احلكومة  ل��ت��ح��دي��ات 
اخلا�ض  ال��ق��ط��اع  يلعبه  ال����ذي  ب���ال���دور 

ك�صريك يف م�صرة التنمية ».
�صكلت  ل���ق���د   ”: ب���وع���م���ي���م  واأ�������ص������اف 
التعامل  يف  اخل����ا�����ض  ال���ق���ط���اع  خ�����ربة 
م��ع ال��ت��ح��دي��ات ال��ع��ام��ل الأه����م يف عودة 
ال��ن�����ص��اط ل��ل��ق��ط��اع��ات وخ�����ص��و���ص��اً من 
املتغرات،  مع  والتكيف  التاأقلم  ناحية 
التي  الرقمية  التحتية  البنية  لعبت  و 
منذ  اإن�����ص��ائ��ه��ا  ع��ل��ى  حكومتنا  ح��ر���ص��ت 
م�صاعدة  يف  اأ�صا�صياً  دوراً  طويلة  �صنوات 
���ص��رك��ات ال��ق��ط��اع اخل���ا����ض ع��ل��ى تغير 
مناذج اأعمالها، واعتماد التحول الرقمي، 
وتوفر خدمات ذات قيمة عالية وتوفر 

الأمان والراحة للم�صتهلك ».
ي�صار اإىل اأن عددا من مراجع املوؤ�ص�صات 
التناف�صية،  توثيق  يف  املعتمدة  الدولية 
اأ���ص��ه��ر اجل��ائ��ح��ة منحت  ك���ان���ت خ����الل 
املتحدة مراتب  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
���ص��دارة يف م��وؤ���ص��رات قيا�ض ق��وة حتّمل 
فرو�ض  اأزم��ة  مع  والتعاطي  ال�صدمات 
ك����ورون����ا واخل�������روج م��ن��ه��ا ، ف�����ص��ال عن 
م��وؤ���ص��رات ج���ودة بيئة الأع��م��ال واإدام���ة 

اآليات التنمية.

عودة النمو ملوؤ�ضرات 7 قطاعات تعزز كفاءة االقت�ضاد االإماراتي يف مواجهة التحديات

را�صد البلو�صي: النمو امل�صجل يف العديد من القط�ع�ت يعك�ض قوة القت�ص�د الوطني
حمد بوعميم : حزم التحفيز املتنوعة لعبت دورا مهما يف م�ضاعدة االقت�ضاد على التعايف

دول جمل�ض التعاون تت�ضدر قائمة اأف�ضل وجهات ال�ضياحة العالجية عامليًا

الم�رات حتتل املرتبة الأوىل ثم عم�ن والبحرين ث�لث� على م�صتوى اخلليج

�صوق دبي امل�يل يبداأ تع�مالت الأ�صبوع على الأخ�صر
•• دبي-وام:

بداأ �صوق دبي املايل تعامالت اليوم الأول من الأ�صبوع 
التي  الإيجابية  الأخ��ب��ار  بع�ض  من  بدعم  ارت��ف��اع  على 
����ص���درت ع���ن ����ص���رك���ات م���درج���ة يف ال�������ص���وق م���ا �صجع 
ارتفعت  التي  اأ�صهمها  على  ال��ت��داول  على  امل�صتثمرين 

بن�صب جيدة.
كان الهدوء قد �صيطر على حركة التعامالت مع بداية 
اجلل�صة  عمر  من  الثاين  الن�صف  لكن  ال�صوق  افتتاح 
�صهد عودة التح�صن رغم بقاء �صريحة الأ�صهم الثقيلة 

خارج نطاق قائمة الأ�صهم الن�صطة.
وربحت القيمة ال�صوقية لأ�صهم ال�صركات املتداولة نحو 

لالأرقام  وفقا  التعامالت  دره��م يف ختام  مليون   655
ال�صادرة عن ال�صوق. كان املوؤ�صر العام لل�صوق قد اأغلق 
 %  0.17 ن�صبته  بنمو  نقطة   2274 م�صتوى  عند 

مقارنة مع جل�صة يوم اخلمي�ض املا�صي.
وعلى م�صتوى ال�صيولة بلغت قيمة ال�صفقات املربمة يف 
ال�صوق نحو 245 مليون درهم فيما و�صل عدد الأ�صهم 
 4556 334 مليون �صهم نفذت من خالل  املتداولة 

�صفقة.
و�صملت قائمة الأ�صهم الرابحة “�صهم اأرابتك” املرتفع 
اإىل م�صتوى 60 فل�صا اإ�صافة اإىل �صهم تربيد ال�صاعد 
اإف  �صهم جمموعة جي  ارتفع  فيما  دره��م   2.20 اإىل 

اإت�ض اإىل 62 فل�صا.
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دبي اجلنوب للعق�رات ت�صتثمر 500 مليون 
درهم يف تطوير م�صروع �صكني للموظفني

•• دبي- وام: 

م�صروعها  تطوير  يف  ا�صتثماراتها  اأن  للعقارات”  اجل��ن��وب  “دبي  اأعلنت 
“�صكني” املخ�ص�ض ل�صكنى املوظفني بلغت 500 مليون درهم ما يجعل منه 
معيارا للم�صاريع املميزة لفئة العمال 
اأن  اأو�صحت  و  املنطقة  م�صتوى  على 
اأولوية  �صالمتهم  و  ال�����ص��ك��ان  �صحة 
ل��ل�����ص��رك��ة وه�����و م����ا ي��ظ��ه��ر ج��ل��ي��ا يف 
املتطورة.  الرتفيهية  امل�صروع  مرافق 
ال��ع��و���ص��ي م���ن �صركة  وق����ال حم��م��د 
“ اإن��ه لدى  دب��ي اجلنوب للعقارات : 
ظهور جائحة “كوفيد – 19” بات 
اأهمية  ت���درك  ال�����ص��رك��ات  م��ن  الكثر 
معها  التعامل  و  ال�صالمة  و  ال�صحة 
الإقامة  تاأمني  عند  ق�صوى  باأهمية 
بناء  اأن  اإىل  م�صرا   .. للموظفني” 
جممع لهذا الغر�ض مع توفر البيئة 
قدرات  ت��ع��زي��ز  يف  �صي�صهم  الأف�����ص��ل 
العاملني و التزامهم و حيويتهم و رفع اإنتاجيتهم .. و هذه هي الأولويات 

التي تراعيها دبي اجلنوب منذ اليوم الأول لبدء تطوير “�صكني« .

التقرير اليومي للت�ضرفات العقارية
مليون درهم ت�صرف�ت العق�رات يف دبي  968

•• دبي-الفجر:

بلغت الت�صرفات العقارية يف دائرة الأرا�صي والأمالك يف دبي اأكر من 968 
مليون درهم حيث �صهدت الدائرة ام�ض ت�صجيل 118 مبايعة بقيمة 336.7 
درهم  مليون   161.16 بقيمة  ل��الأرا���ص��ي  مبايعة   23 منها  دره���م،  مليون 
و95 مبايعة لل�صقق والفلل بقيمة 175.54 مليون درهم.  وقد جاءت اأهم 
110 مليون درهم يف منطقة النهدة الثانية تليها  مبايعات الأرا�صي بقيمة 
مبايعة بقيمة 4 مليون درهم يف منطقة وادي ال�صفا 6 تليها مبايعة بقيمة 
وق��د ت�صدرت منطقة جبل علي  الأوىل.   دره��م يف منطقة جمرا  4 مليون 
8 مليون  3 مبايعة بقيمة  اإذ �صجلت  املبايعات  املناطق من حيث عدد  الأوىل 
درهم وتلتها منطقة وادي ال�صفا 6 بت�صجيلها 2 مبايعة بقيمة 7 مليون درهم 
5 مليون دره��م.  اأما  2 مبايعة بقيمة  وثالثة يف ند ال�صبا الثالثة بت�صجيلها 
فيما يتعلق باأهم مبايعات ال�صقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 59 مليون 
درهم مبنطقة برج خليفة كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 10 مليون درهم 
6 مليون درهم يف منطقة برج  يف منطقة برج خليفة واأخ��را مبايعة بقيمة 
خليفة.  وقد ت�صدرت منطقة ور�صان الأوىل املناطق من حيث عدد مبايعات 
منطقة  وتلتها  دره��م  مليون   4 بقيمة  مبايعة   11 �صجلت  اإذ  والفلل  ال�صقق 
يف  وثالثة  دره��م  مليون   12 بقيمة  مبايعة   10 بت�صجيلها  الرابعة  احلبيه 
و�صجلت  دره��م.   مليون   15 بقيمة  مبايعة   10 بت�صجيلها  التجاري  اخلليج 
اأرا�صي  ره��ون��ات   24 منها  دره��م  مليون   585.59 قدرها  قيمة  الرهونات 
بقيمة 567.89 مليون درهم و24 رهونات فلل و�صقق بقيمة 17.7 مليون 
واأخ��ري يف  468 مليون دره��م  املركا�ض بقيمة  اأهمها مبنطقة  دره��م، وك��ان 

منطقة اخلليج التجاري بقيمة 34 مليون درهم. 

يف ندوة افرتا�ضية نظمتها املنطقة احلرة جلبل علي

ج�فزا ت�صلط ال�صوء على مب�دراته� لتمكني ال�صرك�ت ال�صغرية واملتو�صطة 

مب�ضاركة 15 اأ�ضرة منتجة من االإنتاج املنزيل

اجتم�عية ال�ص�رقة تعلن اإطالق معر�ض ب�زار الفرتا�صي لدعم الإنت�ج املنزيل
•• ال�شارقة-الفجر:

يعلن مركز اإنتاج التابع لدائرة اخلدمات الجتماعية 
يف ال�صارقة؛ عن اإطالقه فعاليات معر�ض بازار بن�صخة 
افرتا�صية عرب من�صة “زوم” على مدى ثالثة اأيام 
من تاريخ 15 وحتى 17 من �صهر �صبتمرب اجلاري، 

من ال�صاعة 5 اإىل 6 م�صاء.
ويهدف البازار اإىل دعم الإنتاج املنزيل لالأ�صر املنتجة 
من اأع�صاء املركز من م�صتحقي ال�صمان الجتماعي 
بالدائرة؛ لت�صويق منتجاتها من خالل توفر منافذ 
ليت�صمن  الفرتا�صي  البازار  يف  عر�صها  عرب  للبيع 
م��ن��ت��ج��ات م��ن��زل��ي��ة م��ت��ن��وع��ة ت��خ�����ض الأ����ص���رة وامل�����راأة 

والطفل واملجتمع.
 15 م�صاركة  الف��رتا���ص��ي  ال��ب��ازار  فعاليات  ويتخلل 
اإن��ت��اج��ه��ا امل��ن��زيل ع��ل��ى مدى  اأ���ص��رة منتجة، ت��ع��ر���ض 
اأي��ام، يف كل يوم يت�صمن م�صاركة 5 اأ�صر، كما  ثالثة 
اأ�صئلة  ويتخلله  املجتمع  اأف���راد  ي�صتهدف  ال��ب��ازار  ان 

عامة وجوائز قيمة.

حتقيق اال�ضتفادة 
اإنتاج؛  مركز  من  امل�صتفيدة  الأ�صر  من  ع��دداً  وتوؤكد 
ع��ن م��دى ال���ص��ت��ف��ادة ال��ت��ي حتققت ل��ه��ّن م��ن خالل 
اأعمالهّن  نظم  اأنه  خ�صو�صا  املركز،  اإىل  ان�صمامهّن 
اأ�صواقاً  اأمامهن  التجارية التي كّن يقمن بها واأوجد 
لت�صويق وبيع منتجاتهن ف�صاًل عن تطوير مهاراتهّن 

مبختلف الربامج والدورات التدريبية والتاأهيلية.
“دار مرمي  وت���ق���ول م���رمي ع��ل��ي، ���ص��اح��ب��ة م�����ص��روع 
اإنتاج  مركز  ع�صوية  اإىل  ان�صمامها  اأن  للتجارة”، 
اأتاح لها  اأ�صهم يف تنظيم اأعمالها اإىل حد بعيد، فقد 
تطوير جتارتها ب�صورة كبرة، واأ�صبحت تنتج كميات 
ك��ب��رة م��ن اإن��ت��اج��ه��ا امل���ن���زيل، ومت��ك��ن��ت م��ن تطوير 
تعر�ض  اأنها  كما  ان�صمامها،  �صنوات  خالل  مهاراتها 
الذي  الإل��ك��رتوين  البيع  موقع  يف  منتجاتها  ال��ي��وم 
اأزم��ة فرو�ض كورونا، كنت  وك��ان قبل  املركز،  يديره 
اأتواجد يف الفعاليات والأحداث التي يتم ا�صت�صافتنا 
هذا  يف  معنا  املجتمع  ب��ت��وادج��د  ال��ي��وم  ون�صعد  فيها، 

البازار الفرتا�صي.
وبدورها؛ ت�صيف زينب ح�صن، �صاحبة م�صروع زري 
وخ��و���ض ل��ل��خ��ي��اط��ة؛ م���دى ا���ص��ت��ف��ادت��ه��ا م��ن خمتلف 
الربامج الذي يقدمها املركز، مما �صكل نقلة حقيقية 
لها يف جمال عملها يف اخلياطة والتطريز، وانعك�ض 
ما  اأن  موؤكدة  ولأ�صرتي،  الدخل يل  زي��ادة  على  ذل��ك 
دفعها اإىل دخول عامل التجارة كان ال�صعي لتح�صني 
التي  الفر�ض  �صيما  ول  لأ���ص��رت��ه��ا،  املالية  ال��ظ��روف 
لتمكيننا  الجتماعية  اخل��دم��ات  دائ���رة  لنا  تتيحها 
مبختلف ال�صبل، ومنها الدورات التدريبية والتاأهيلية 
وتك�صبنا  مهاراتنا  تعزيز  يف  كبرة  اأهمية  لها  التي 

العديد من اخلربات.
علماً اأن املنتجات املنزلية لالإنتاج املنزيل؛ هي مالب�ض 
متنوعة ومالب�ض مطرزة مالب�ض لل�صيدات والأطفال، 
العطور  اأبرزها  متنوعة  منزلية  منتجات  جانب  اإىل 
وال���دخ���ون والإك�����ص�����ص��وارات، وال��ك��رمي��ات، وال����دلل، 
والبهارات، واملداخن امل�صنوعة يدوياً، عالوة على اأن 
يف  ي�صهم  مما  نف�صها  الأ�صر  �صنع  من  املنتجات  هذه 

الإقبال عليها من قبل اأفراد املجتمع.

البازار يعد فر�ضة حقيقية لالأ�ضر املنتجة 
وقالت مرمي احلمادي مدير مركز اإنتاج، بعد اأن كان 
كافة  فيه  يجمع  مبا�صر  ب�صكل  �صنوياً  يعقد  املعر�ض 
اأفراد املجتمع، ارتاأت الدائرة اإقامته افرتا�صياً نظراً 
من  الكثر  عطلت  ال��ت��ي  احلالية  ال�صحية  ل��الأزم��ة 

م�صاعي احلياة.
اإىل  املجتمع  اأف���راد  كافة  اإن��ت��اج؛  مركز  مدير  وتدعو 
اأنواع  والذي يعر�ض خمتلف  زيارة البازار افرتا�صياً 
حقيقية  فر�صة  يعد  ال��ب��ازار  اأن  �صيما  ول  املنتجات، 
ل��الأ���ص��ر امل��ن��ت��ج��ة ل��ت��ق��دمي م��ن��ت��ج��ات��ه��ا وع��ر���ص��ه��ا عل 
ى�صريحة وا�صعة من اجلمهور مما ي�صاهم يف تطوير 
الإن���ت���اج امل��ن��زيل ودخ���ول���ه اإىل ال�����ص��وق ع��رب خمتلف 
ويعود عليهم مبردود  اإيجابياً  ينعك�ض  الو�صائل، مما 
امل�صاريع، ول �صيما  مايل ي�صاندهم يف الرتقاء بهذه 
اأن املجتمع معني بدعم هذه الفئة من خالل الرتويج 

لهذه املنتجات حتقيقاً ملبداأ التكافل الجتماعي.

•• دبي-الفجر: 

واملجمعات  املناطق احلرة  باعتبارها م�صغل 
الق���ت�������ص���ادي���ة الأك������ر خ����ربة وجن����اح����اً يف 
جلبل  احل��رة  املنطقة  ا�صتعر�صت  املنطقة، 
ع��ل��ي )ج�����اف�����زا(، ج���ه���وده���ا امل��ك��ث��ف��ة لدعم 
واملتو�صطة  ال�����ص��غ��رة  ال�������ص���رك���ات  ق���ط���اع 
خالل  كوفيد-19؛  بجائحة  ت��اأث��رت  التي 
الندوة الفرتا�صية التي نظمتها مب�صاركة 
وال�صركاء  التجارية  القيادات  من  العديد 

ال�صرتاتيجيني.
وق���د ���ص��ارك يف ال���ن���دوة الف��رتا���ص��ي��ة التي 
منو  “متكني  ع���ن���وان:  حت���ت  تنظيمها  مت 
ال�صتقرار”  ع���دم  ف���رتات  خ���الل  الأع���م���ال 
جافزا  و�صركاء  ال�صناعة  خ��رباء  من  نخبة 
عبداهلل  ب��ي��ن��ه��م  م����ن  ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ني؛ 
العجاجي، موؤ�ص�ض �صركة دريفني العقارية، 
اإ�صافة اإىل بول براي�صون، مدير دميو�صتك 
وحممد  ِف�����ر������ص�����وزون،  ���ص��رتك��ت�����ص��ري��ن��ج، 
�صركة  يف  ال�����ص��ري��ك  امل���دي���ر  ال���ده���ب���ا����ص���ي، 

الدهبا�صي جراي.
ما  واملتو�صطة  ال�صغرة  ال�صركات  وت�صكل 
ال�صركات  جم��م��ل  م��ن  ب��امل��ائ��ة   94 ي��ق��ارب 
ال��ع��ام��ل��ة يف دول����ة الإم��������ارات، وت�����ص��اه��م يف 
توفر اأكر من 86 يف املائة من الوظائف 
اهتماماً  وت��ويل جافزا  اخلا�ض.  القطاع  يف 
تتفاقم  اأن  قبل  من  ال�صركات  بتلك  كبراً 
دعم  “مبادرة  اأط���ل���ق���ت  ح��ي��ث  اجل���ائ���ح���ة؛ 
من  ���ص��اب��ق  وق����ت  يف  جافزا”  يف  ال��ع��م��الء 
-50 بن�صبة  تخفي�صاً  مقدمة  ال��ع��ام  ه��ذا 
الت�صجيل والرتخي�ض  ر�صوم  باملائة يف   70
مبمار�صة  امل��ت��ع��ل��ق��ة  الإداري�������ة  وامل���ع���ام���الت 
جافزا،  يف  ال��ق��ائ��م��ة  ل��ل�����ص��رك��ات  الأع����م����ال 
وكذلك للم�صتثمرين اجلدد الذين يفكرون 

بتاأ�صي�ض �صركات جديدة.
اأي�������ص���اً تخفي�ض  م���ب���ادرة ج���اف���زا  و���ص��م��ل��ت 
لكافة  والت�صديقات  الطلبات  تقدمي  ر�صوم 
الأع��م��ال اجل��دي��دة، بهدف رئي�ض يتمثل يف 
والر�صوم  الإداري��ة  التكاليف  اأعباء  تخفيف 
ال�صوقية  احل�����ص��ة  وزي�����ادة  ال��ع��م��الء،  ع��ل��ى 
امل�صتفيدة  الأعمال  قاعدة  وتو�صيع  جلافزا، 

من اأ�صولها.
التنفيذي  امل���دي���ر  احل�������داد،  اأح���م���د  وق�����ال 
للعمليات يف املجمعات واملناطق احلرة ملوانئ 
“تعترب  الإم�����ارات:  – اإق��ل��ي��م  العاملية  دب��ي 
الأعمال  تكاليف ممار�صة  وتعديل  مراجعة 
ال��ت��ج��اري��ة ع��ل��ى ال�����دوام، ع��ام��اًل ح��ا���ص��م��اً يف 

ب��دع��م عمالئنا  اخل��ا���ص��ة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ت��ن��ا 
التخطيط  مت  وق��د  واملحتملني.  احلاليني 
والتنفيذ لإطالق تلك التخفي�صات بعناية 
العري�صة  القاعدة  خدمة  اأج��ل  م��ن  فائقة 
8،000 عميل.  لعمالئنا، والتي تزيد عن 
وقد ا�صتفادت كافة ال�صركات من التخفي�ض 
والر�صوم  والرتخي�ض  الت�صجيل  ر���ص��وم  يف 

الإدارية الأخرى«.
على  ج��اف��زا  يف  “نعمل  احل�����داد:  واأ����ص���اف 
ب����ذل ك���اف���ة اجل���ه���ود ل���دع���م ع��م��الئ��ن��ا مبا 
ومن  خدماتنا.  عند  ال��ت��ام  ر�صاهم  يحقق 
من  جمموعة  بت�صميم  قمنا  املنطلق،  ه��ذا 
موا�صلة  على  ال��ع��م��الء  لتحفيز  امل���ب���ادرات 
العمل من جافزا، ل �صيما يف ظل حالة عدم 
على  الأ�صواق  يف  حالياً  ال�صائدة  ال�صتقرار 

م�صتوى العامل«.
من جهته، قال عبد اهلل العجاجي، موؤ�ص�ض 
هذه  “خالل  ال���ع���ق���اري���ة:  دري���ف���ني  ���ص��رك��ة 
ال���ظ���روف ال�����ص��ع��ب��ة، م���ن الأه���م���ي���ة مبكان 
التحّول  ه���ذا  وم���ع  ت��غ��ي��ر،  �صيا�صات  تبني 
الأعمال  ملمار�صة  ال��ع��ام  امل�صهد  يف  الكبر 
التجارية عرب اأدوات التكنولوجيا واملهارات 
ذات  ال�صركات  ف��اإن  امل�صتحدثة،  الوظيفية 
الروؤية واملنهجية الإدارية املنا�صبة هي التي 
ال�صوقية  احل�صة  على  وت�صتحوذ  �صتزدهر 

الأكرب يف جمالت عملها«.
وقال بول براي�صون، مدير �صركة دميو�صتك 
يف  “�صهدنا  ِف��ر���ص��وزون:  �صرتكت�صرينج، 
كافة  على  ج��ذري��ة  ت��غ��ي��رات   ،2020 ع��ام 
الأ���ص��ع��دة ع��امل��ي��اً، لكننا ع��ل��ى ي��ق��ني م��ن اأن 
الأع���م���ال ال��ت��ج��اري��ة ل��ن حت��ق��ق ت��ع��اف��ي��اً من 
�صتنه�ض  ب���ل  ف��ح�����ص��ب،  اجل���ائ���ح���ة  ن��ت��ائ��ج 
اأق���وى واأك���ر ك��ف��اءة. ومي��ك��ن القول  ب�صكل 
ملجتمع  اأتاحت  املا�صية  الأ�صهر  حتديات  اإن 

الأعمال فر�صة تطوير خططهم، ومراجعة 
عملياتهم والعمل على ابتكار اأ�صاليب عمل 
ج��دي��دة. وه��ن��ا يف دول���ة الإم�����ارات العربية 
ال�صركات  دورن����ا يف مت��ك��ني  ي��اأت��ي  امل��ت��ح��دة 
ال�صغرة واملتو�صطة بالأدوات التي حتتاجها 
للم�صي قدماً والنمو يف هذه الأوقات التي 
ي�صود فيها عدم ال�صتقرار. ومن جهتنا يف 
ِفر�صوزون، اأخذنا على حممل اجلد القيام 
الآن بال كلل مع  ال��دور، ونحن نعمل  بهذا 
�صركائنا لإيجاد اأ�صاليب عمل جديدة لدعم 
الأعمال يف كل مرحلة من مراحل تنميتها. 
م��ن اأج��ل ذل��ك، ن�صعد ب��اأن نكون ج���زءاً من 
تطويرها  اإىل  ج��اف��زا  ت�صعى  ال��ت��ي  اجل��ه��ود 

عرب هذه الندوة الفرتا�صية«.

وقال حممد الدهبا�صي، املدير ال�صريك يف 
�صركة الدهبا�صي جراي: “واجهت املنظومة 
اإث����ر ج��ائ��ح��ة كوفيد-19  ع��ل��ى  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
حتديات عديدة عاملياً، ولكن يف دبي، متكنت 
وبفاعلية  اإل��ك��رتون��ي��اً  ال��ع��م��ل  م��ن  امل��ح��اك��م 
خدمات  و�صملت   ،%70 اإىل  و�صلت  عالية 
املحاكم الإلكرتونية تنفيذ حفظ الق�صايا، 
القرارات،  واإ���ص��دار  والأر�صفة،  والت�صجيل، 
الإلكرتونية  الأنظمة  عرب  الأح��ك��ام  ون�صر 
الذي  ال��وق��ت  ويف  الإن���رتن���ت.  �صبكة  وع��ل��ى 
طبقت فيه الدولة برنامج التعقيم الوطني 
حتوًل  �صهدنا  ت��ام،  ب�صكل  احل��رك��ة  وتقييد 
و�صحاها  ع�صية  ب��ني  ال��ق��ان��وين  امل��ج��ال  يف 
اإىل العمل عرب من�صات رقمية تعتمد على 

التكنولوجيا ب�صكل كامل. ويف فرتة وجيزة، 
مت��ك��ن��ت امل��ح��اك��م م��ن اإع�����ادة ت��ق��دمي جميع 
ممكناً  ذل��ك  يكن  ومل  اإلكرتونياً،  خدماتها 
من دون الروؤية ال�صديدة للقيادة يف الدولة، 
لتكون هذه التجربة منوذجاً، �صمن العديد 
من النماذج الأخرى، على كيفية متكن دبي 
من تقليل التقلبات يف القطاعات احليوية، 
وامل�صاعدة يف احلفاظ على ا�صتمرارية عمل 
مثل  ا�صتقراره يف  ودع��م  الأع��م��ال،  جمتمع 

هذه الأوقات امل�صطربة.«
التي  الأع��م��ال،  حا�صنات  اأن  بالذكر  جدير 
الدعم  ب��خ��دم��ات  النا�صئة  ال�����ص��رك��ات  ت���زود 
الإداري وال�صت�صاري املتكامل، تعد من اأهم 
العرو�ض املميزة التي تقدمها جافزا لقطاع 
ال�����ص��رك��ات ال�����ص��غ��رة وامل��ت��و���ص��ط��ة. وتهدف 
اجلديدة  ال�����ص��رك��ات  واإر����ص���اد  م�صاعدة  اإىل 
ل��و���ص��ع خ��ط��ط��ه��ا ل��ر���ص��م خ���ارط���ة طريق 
حتقق لها منواً م�صتداماً يف اأعمالها، ويتيح 
وت�صمن  مالية  جدوى  اأعلى  للم�صتثمرين 
لتجارتهم  ال��ت��ل��ق��ائ��ي  ال��ن��م��و  حت��ق��ي��ق  ل��ه��م 
مبنى  يف  الأع��م��ال  حا�صنات  وتقع  طبيعياً. 
ج��اف��زا ون، م��رك��ز الأع���م���ال ال���رائ���د، حيث 
ملختلف  خ�����ص��ي�����ص��اً  م�صممة  ح���ل���وًل  ت��ق��دم 
ال��ع��ام��ل��ة يف املنطقة  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
اأن تتنا�صب مع احتياجات  اأجل  احل��رة، من 
ال�صغرة  وال�������ص���رك���ات  الأع�����م�����ال  رج������ال 
ال�صاملة  العمل  بيئة  و�صتظل  واملتو�صطة. 
التي  الأعمال  التجاري وممار�صة  للتوا�صل 
قطاع  يف  العاملة  لل�صركات  جافزا  توفرها 
ال�صبكة  تعززها  والتي  وال�صناعة،  التجارة 
العاملية  دب��ي  موانئ  متتلكها  التي  الدولية 
فر�صة  اللوج�صتية،  وقدراتها  موانئها  عرب 
اأماكن  كافة  ويف  امل�صتثمرين،  لكل  متاحة 

تواجدهم.

•• اأبوظبي-وام:

“ليوميتك�ض”  ���ص��رك��ة  م���ع  للطران”  “الحتاد  ت��ت��ع��اون 
لال�صتفادة  جتارب  يف  الغذاء،  لتقنيات  النا�صئة  ال�صنغافورية 
من  احلد  بهدف  الآلية  تعّلم  واأدوات  احلا�صوبية  الروؤية  من 
ال��ه��در ال��غ��ذائ��ي ع��ل��ى م��نت ال���رح���الت. ومب��وج��ب ال�صراكة، 
امل�صتهلكة  غر  الوجبات  بتتبع  وليوميتك�ض  الحت��اد  �صتقوم 
للطران،  الحت����اد  ل��رح��الت  ال�صياحية  ال��درج��ة  م��نت  ع��ل��ى 
على  ال�����ص��وء  لت�صليط  امل��ج��ّم��ع��ة  ال��ب��ي��ان��ات  �صت�صتخدم  ح��ي��ث 
�صبكة  ام��ت��داد  على  الهدر  واأمن���اط  الطعام  ا�صتهالك  عملية 
من  احل��د  على  النتائج  حتليل  �صي�صاعد  وبالتايل  الوجهات، 
ف�صاًل  الوجبات  تخطيط  عمليات  وحت�صني  الغذائي،  الهدر 
عن احلد من تكاليف العمليات. واأكد حممد عبداهلل البلوكي، 

الت�صغيلية يف جمموعة الحتاد  للعمليات  التنفيذي  الرئي�ض 
البتكار وال�صتدامة على  اللتزام جتاه دفع عجلة  للطران 
امل�صروع  باأن  اعتقاده  العمل، معربا عن  امتداد كافة جمالت 
�صيدعم جهود الحتاد للطران الرامية اإىل احلد من الهدر 
الغذائي، ويعزز من جتارب ال�صيوف من خالل امل�صاعدة على 

التخطيط الأمثل لعمليات متوين الرحالت.
بتتبع  ليوميتك�ض  م��ن   »Insight Lite« ب��رن��ام��ج  و�صيقوم 
حلظة  الطائرة  منت  على  امل�صتهلكة  غر  الوجبات  وت�صجيل 
الذكاء  تقنيات  ا�صتخدام  خ��الل  وم��ن  امل��ط��ار،  اأر���ض  و�صولها 
من  الربنامج  �صيتمكن  ال�صورة،  على  والتعّرف  ال�صطناعي 
متييز وحتديد اأنواع وكميات الوجبات غر امل�صتهلكة ا�صتناًدا 
احلاجة  دون  م��ن  ال��وج��ب��ة،  ب��غ��الف  اخل��ا���ض  الت�صميم  اإىل 
للتدخل اليدوي. وقال رايرن لوي، ال�صريك املوؤ�ص�ض والرئي�ض 

الهدر  معاجلة  اأهمية  تكمن   : ليوميتك�ض  ل�صركة  التنفيذي 
الغذائي يف الفر�ض الكبرة التي يوفرها لل�صركات التي تنتج 
�صرورته  عن  ف�صاًل  التكاليف  من  احل��د  يف  الطعام،  وت��ق��ّدم 

للحفاظ على موارد البيئة.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن الحت�����اد ل��ل��ط��ران، اأح����د امل��وق��ع��ني على 
وتدعم  امل��ت��ح��دة،  ل���الأمم   17 ال���  امل�صتدامة  التنمية  اأه����داف 
التزام دولة الإمارات العربية املتحدة بالوفاء بالهدف العاملي 
املتمثل يف احلد من الهدر واخل�صائر الغذائية، والذي تقوده 
مع  التجريبي  امل�صروع  وُيعّد  والبيئة.  املناخي  التغير  وزارة 
ليوميتك�ض واحدا من بني العديد من املبادرات الأخرى التي 
تتبناها الحتاد للطران وت�صب يف �صالح ال�صتدامة، وياأتي 
امل�صمم  اإط��الق الحت��اد برنامج غريناليرن،  اأع��ق��اب  ذل��ك يف 

للم�صاهمة يف تعزير الكفاءة وممار�صات ال�صتدامة.

الحت�د للطريان تتع�ون مع ليوميتك�ض للحد من الهدر الغذائي على منت الرحالت

»املنظمة الع�ملية لالقت�ص�د الأخ�صر« تن�ق�ض اآف�ق متكني ال�صب�ب من قي�دة م�ص�ر النتع��ض الأخ�صر يف مرحلة م� بعد »كوفيد - 19«
•• دبي-وام:

املتزايد  والهتمام  ال�صباب  متكني  ا�صتحوذ 
ب��دع��م امل���ب���ادرات ال��رام��ي��ة اإىل ج��ع��ل كوكب 
الأر�ض مكاناً اأكر اأمناً وا�صتدامًة ومالءمة 
للعي�ض على حمور تركيز الندوة الفرتا�صية 
الإقليمي  ال��ت��ع��اون  “مركز  ع��ق��ده��ا  ال��ت��ي 
الأمم  “اتفاقية  اأم��ان��ة  ل���  ال��ت��اب��ع  دبي”  يف 
املتحدة الإطارية ب�صاأن تغر املناخ” يف اإطار 
لالقت�صاد  العاملية  “املنظمة  م��ع  ال��ت��ع��اون 
يف  ال�صباب  “دور  ن���دوة  وتعترب  الأخ�صر” 
الأخ�صر يف مرحلة  القت�صاد  تعزيز فر�ض 
ما بعد كوفيد - 19” الأوىل �صمن �صل�صلة 
ن������دوات اف���رتا����ص���ي���ة ع���رب الن����رتن����ت تقام 

القيادات  مت��ك��ني  “اأكادميية  م��ظ��ل��ة  حت���ت 
ال�صبابية العاملية” التابعة ل� “مركز التعاون 
نوعية  م���ب���ادرة  وه����ي  دب����ي  يف  الإقليمي” 
التفاو�ض  م���ه���ارات  ت��ع��زي��ز  جل��ه��ود  داع���م���ة 
من  ومتكينهم  ال�صباب  لدى  والدبلوما�صية 
اأجل  امل�صاركة الفاعلة يف م�صرة العمل من 
ال�صوء  ال��ن��دوة  �صلطت  حيث  العاملي،  امل��ن��اخ 
وم�صاهماتهم  ال�����ص��ب��اب  دور  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
م�����ص��رة النتعا�ض  وق��ي��ادة  دف���ع  ال��ق��ّي��م��ة يف 
كورونا”  ب��ع��د  “ما  م��رح��ل��ة  يف  الأخ�������ص���ر 
العاملي  الوباء  من  القت�صادات  تعايف  و�صبل 
امل�صتدامة  التنمية  اأه��داف  مع  يتما�صى  مبا 
واتفاقية باري�ض. وقال معايل �صعيد حممد 
لالقت�صاد  العاملية  املنظمة  رئي�ض  الطاير 

القيادة  روؤي������ة  م���ع  ان�����ص��ج��ام��اً  الأخ�������ص���ر: 
امل�صتمر  ودعمها  الإم���ارات  لدولة  الر�صيدة 
العاملية  “املنظمة  تاأ�صي�ض  يف  �صاهم  وال��ذي 
التعاون  و”مركز  الأخ�صر”  ل��الق��ت�����ص��اد 
“اتفاقية  اأم��ان��ة  م��ع  بال�صراكة  الإقليمي” 
املناخ”  تغر  ب�صاأن  الإط��اري��ة  املتحدة  الأمم 
لدعم  واجلاهزية  ال�صتعداد  اأمّت  على  فاإننا 
التحول  وت��رة  بت�صريع  املت�صافرة  اجلهود 
وب�صفتنا  الأخ�صر،  القت�صاد  نحو  العاملي 
منظمة عاملية رائدة ملتزمة يف تعزيز اأجندة 
ن��وؤم��ن بقدرتنا  الق��ت�����ص��اد الأخ�����ص��ر ف��اإن��ن��ا 
واقت�صاداتنا  بناء حياتنا ومدننا  اإعادة  على 

ا�صتناداً اإىل دعائم النمو الأخ�صر.
ع��ل��ي��ن��ا جميعاً  ي��ت��ح��ّت��م   : ال��ط��اي��ر  واأ����ص���اف 

اأمامنا  امل��ت��اح��ة  ال��ف��ر���ض  ن��ن��ت��ه��ز  اأن  ال���ي���وم 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��غ��ي��ر اجل�������ذري والإي���ج���اب���ي 
 .. واقعة  حقيقة  الأخ�صر  النتعا�ض  وجعل 
لن  “كوفيد-19”  ب��اأّن معوقات  ثقة  وكلنا 
روؤيتنا  ترجمة  نحو  طريقنا  يف  عقبة  تقف 
ور���ص��ال��ت��ن��ا يف ت��ع��زي��ز م�����ص��رة ال��ت��ح��ول نحو 
ظاهرة  ومكافحة  عاملياً  الأخ�صر  القت�صاد 
باأّن  املناخ. وقال معاليه : مما ل �صّك  تغر 
ا�صتعادة �صحتنا دون ا�صتعادة �صالمة كوكبنا 
لن تكون حاًل اآمناً وم�صتداماً على الإطالق 
فر�صة  ال���راه���ن���ة  امل���رح���ل���ة  ت��ع��ت��رب  ل�����ذا   ..
خططنا  يف  التفكر  لإع���ادة  لنا  ا�صتثنائية 
باملناخ  يتعلق  فيما  طموحاتنا  �صقف  ورف��ع 
كبر من  بدعم  وذل��ك  الأخ�صر  والقت�صاد 

جداً  هامة  �صريحة  ميثلون  الذين  ال�صباب 
من جمتمعنا.

الب�صتكي  عي�صى  ال��دك��ت��ور  ق���ال  جهته  م��ن 
رئي�ض املن�صة الأكادميية يف املنظمة العاملية 
 : دب��ي  جامعة  ورئي�ض  الأخ�صر  لالقت�صاد 
دفع  يف  واإيجابياً  حيوياً  دوراً  ال�صباب  يلعب 
الأخ�صر  الإق��ت�����ص��اد  ن��ح��و  ال��ت��ح��ول  ع��ج��ل��ة 
املنطقة  لدول  احلقيقي  الرهان  باعتبارهم 
التنمية  م�����ص��رة  يف  الأ���ص��ا���ص��ي��ة  وال���رك���ي���زة 
جيل  على  كبرة  اأم��ال  ونعقد   .. امل�صتدامة 
ال�صباب الذين يلعبون دور الريادة يف تطوير 
التقنيات ال�صديقة للبيئة وتعميم املمار�صات 
املُ�صتدامة يف املنطقة لت�صريع وترة التحول 

نحو القت�صاد الأخ�صر.
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نظمت ور�ضة اإلكرتونية �ضمن جهودها لتعزيز وعي جمتمع االأعمال باملتغريات احلالية

غرفة دبي تن�ق�ض العـتبـ�رات الـعملية والقـ�نـونية لــالأعمـ�ل يف ظل حتدي�ت كوفيد-19  
•• دبي-الفجر:

ن��ظ��م��ت غ���رف���ة جت������ارة و����ص���ن���اع���ة دبي 
وي�صينج  “تايلر  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  م��وؤخ��راً 
حول  اإل���ك���رتون���ي���ة  ور����ص���ة  دبي”  ف����رع 
العتبارات العملية والقانونية لالأعمال 
املرتبطة  احل���ال���ي���ة  ال����ظ����روف  ظ���ل  يف 
وذلك  كوفيد-19،  ان��ت�����ص��ار  ب��ت��ح��دي��ات 
و�صط م�صاركة وا�صعة من خمتلف فئات 
 278 اإىل  و���ص��ل��ت  الأع����م����ال  جم��ت��م��ع 

م�صاركاً. 
تايلر  م��ن  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ور���ص��ة  واأدار 
وي�صينج كل من جوليا اأوفر، حمام اأول، 
وباول بالكيواى، حمام اأول، و�صيد زين 
الدين- حمام، حيث حتدثوا عن اأهمية 
والتداعيات  للتاأثرات  ال�صركات  اإدراك 
لكوفيد-19  وال��ق��ان��ون��ي��ة  ال��ت��ج��اري��ة 
ال�صريعة  والإج������راءات  اأع��م��ال��ه��م،  ع��ل��ى 
واحلا�صمة التي ينبغي اتخاذها لتخطي 
املرتبطة  وال���ت���ح���دي���ات  امل��خ��اط��ر  ه����ذه 
وتلبية  احل���ال���ي���ة،  امل��رح��ل��ة  مب��ع��ام��الت 

املتطلبات املتغرة لالأعمال.  
امل�صائل  الإلكرتونية  الور�صة  وناق�صت 
تواجه  ال���ت���ي  الأ����ص���ا����ص���ي���ة  ال���ق���ان���ون���ي���ة 
الأعمال اليوم ومنها ا�صتخدام التواقيع 

امل�صتندات  ت��وث��ي��ق  واآل��ي��ة  الإل��ك��رتون��ي��ة 
والعالقات  الأعمال  ا�صتمرارية  ل�صمان 
التجارية، واإدارة �صوؤون ال�صركات عن بعد 
والتغرات املطلوبة ل�صيا�صات ال�صركات، 
ومراجعة العقود احلالية لدرا�صة مدى 
املتغرات،  ملواجهة  بنود  على  احتوائها 
الأعمال  على  وتاأثرها  القاهرة  والقوة 
وال��ع��الق��ات ال��ت��ج��اري��ة، ب��الإ���ص��اف��ة اإىل 
العقود  الأ���ص��ا���ص��ي��ة لإل���غ���اء  الع��ت��ب��ارات 

وت�صوية املنازعات.
اإدارة  ك���اظ���م، م��دي��ر  واأو����ص���ح���ت ج��ه��اد 
اخل��دم��ات ال��ق��ان��ون��ي��ة يف غ��رف��ة دب���ي اأن 
بيئة الأعمال احلالية قد تغرت متاماً 
اأهمية  اإىل  م�����ص��رًة  كوفيد-19،  ب��ع��د 
املتغرات يف عامل  ال�صركات على  تركيز 
على  والتعرف  معها،  والتاأقلم  الأعمال، 
يتوجب  ال���ت���ي  والإج�����������راءات  اخل���ط���ط 
كوفيد  ت��اأث��رات  من  للتخفيف  اتباعها 

-19 على قطاع الأعمال. 
تاأقلم  ع������دم  ان  اإىل  ك����اظ����م  ول���ف���ت���ت 
ال�صركات مع الواقع اجلديد �صيكون له 
ال�صركات،  هذه  اأداء  على  �صلبي  انعكا�ٌض 
جتاه  بالتزاماتها  الإيفاء  على  وقدرتها 
اأعمالها،  وب��ي��ئ��ة  وم���وردي���ه���ا  ع��م��الئ��ه��ا 
موؤكدًة ان الور�صة الإلكرتونية �صت�صاهم 

الأ�صا�صيات  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  ت�����ص��ل��ي��ط  يف 
ال�صركات  لن�صاط  والعملية  القانونية 
على  وم�صاعدتها  احل��ال��ي��ة،  ال��ف��رتة  يف 

التكيف والنمو.
وب������دوره ق���ال ب����اول ب���الك���ي���واى: “لقد 
غر  حت������دي������ات  كوفيد-19  خ����ل����ق 
م�������ص���ب���وق���ة ل����الأع����م����ال ح������ول ال����ع����امل. 
وا����ص���ط���رت ال��ع��دي��د م���ن ال�����ص��رك��ات يف 
�صريعة  اإج�����راءات  لت��خ��اذ  م��ار���ض  �صهر 

الفورية  ال��ت��ح��دي��ات  مل��واج��ه��ة  وحا�صمة 
حان  والآن   .19- كوفيد  خلقها  ال��ت��ي 
�صيا�صاتها  مل��راج��ع��ة  ل��ل�����ص��رك��ات  ال��وق��ت 
وممار�صاتها واإجراءاتها ل�صمان قدرتها 
على مواجهة التاأثرات الطويلة الأمد 
“تايلر  يف  ���ص��ع��داء  ون���ح���ن  ل��ل��ج��ائ��ح��ة. 
دبي  غ���رف���ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  وي�صينج” 
املتخ�ص�صة  ال���ور����ص���ة  ه����ذه  ت��ن��ظ��ي��م  يف 
لل�صركات  الرئي�صية  املخاوف  مبناق�صة 

وتنفيذ  �صوؤونها،  اإدارة  �صال�صة  ل�صمان 
امل�صالح يف حال حدوث  العقود وتنظيم 
خ��الف��ات جت���اري���ة.« وت��ن��ظ��م غ��رف��ة دبي 
التدريبية  الور�ض  من  العديد  بانتظام 
الأعمال  ق��ط��اع  ت��ه��م  ال��ت��ي  والتعريفية 
ت��ع��زي��ز وعيهم  يف الإم�����ارة، وت�����ص��اه��م يف 
القانونية  وامل�صتجدات  التطورات  باآخر 
الأعمال  بيئة  تنظم  التي  والت�صريعية 

وت�صاهم بخلق بيئٍة حمفزٍة لها.

الأعلى للط�قة يف دبي والحت�د اإ�صكو يعقدان 
ندوة افرتا�صية حول ا�صتدامة الط�قة

•• دبي-وام:

عقد املجل�ض الأعلى للطاقة يف دبي و�صركة الحتاد خلدمات الطاقة “الحتاد 
ندوة افرتا�صية حول ا�صتدامة الطاقة يف دبي وروؤية الإمارة لدفع  اإ�صكو” 
واآمنة  اإم��دادات طاقة موثوقة ونظيفة  النمو القت�صادي من خالل  عجلة 
وال�صتخدام الفعال للطاقة. وقال معايل �صعيد حممد الطاير نائب رئي�ض 
املجل�ض الأعلى للطاقة يف دبي: “تت�صافر جهود خمتلف اجلهات احلكومية 
ال�صيخ حممد بن را�صد  ال�صمو  واخلا�صة يف الإم��ارة لتحقيق روؤي��ة �صاحب 
اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” 
الطلب  اإدارة  وا�صرتاتيجية   2030 الأخ�صر  للتنقل  دب��ي  وا�صرتاتيجية 
على الطاقة واملياه التي تهدف اإىل تقليل ا�صتهالك الكهرباء واملياه بن�صبة 
 11 تنفيذ  على  املجل�ض  :” يعمل  واأ���ص��اف   .»2030 ع��ام  بحلول   30%
برناجماً لإدارة الطلب على الطاقة واملياه ت�صمل اللوائح التنظيمية للمباين 
اخل�صراء واإع��ادة تاأهيل املباين بهدف رفع كفاءة الطاقة الإن��ارة اخلارجية 
وك���ف���اءة ال��ت��ربي��د. وق���د ع���ززت ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال��ط��اق��ة واملياه 
�صابقاً  اإطالقها  مت  التي  الربامج  جميع  ونطاق  الطريق  خريطة  املحدثة 
بالإ�صافة اإىل دمج الروؤية الرا�صخة يف دبي لالإدارة املتكاملة للموارد املائية 
على  امل�صافة حديثاً  الربامج  الأخ�صر. وت�صتمل  للتنقل  وا�صرتاتيجية دبي 
وال�صحن  الأخ�صر  التنقل  كفاءة  وبرنامج  واملحركات  الوقود  كفاءة  برنامج 
تدويرها  امل��ع��اد  وامل��ي��اه  اجلوفية  امل��ي��اه  على  الطلب  اإدارة  وب��رن��ام��ج  ال��ذك��ي 
علي  في�صل  قال   .. الندوة  يف  م�صاركته  وخ��الل  امل�صتهلك«.  �صلوك  وحتليل 
را�صد مدير اأول اإدارة الطلب على الطاقة يف املجل�ض الأعلى للطاقة يف دبي: 
كثافة  خف�ض  على   2050 النظيفة  للطاقة  دب��ي  ا�صرتاتيجية  “�صتعمل 
الوقود  ا�صتخدام  م��ن  و�صتقلل  ملحوظ  ب�صكل  الطاقة  مزيج  يف  ال��ك��رب��ون 
الأحفوري يف قطاع الطاقة بن�صبة تزيد عن 30 % مقارنًة ب�صيناريو العمل 
املعتاد كما اأنها �صتزيد ح�صة الطاقة املتجددة لت�صل اإىل 25 % بحلول عام 
2030 وكذلك ت�صتهدف زيادة ح�صة الطاقة النظيفة لت�صل اإىل 75 % 
بحلول عام 2050. ويتعاون املجل�ض مع العديد من ال�صركاء الرئي�صيني يف 
القطاعني العام واخلا�ض اعتماداً على حوكمة قوية را�صخة ت�صمن حتديث 
م�صتهدفات الوفر القائمة ور�صد التقدم املنجز وحتقيق تطلعات دبي لتنويع 
ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ض  اجلا�صم  علي  ق��ال  جانبه  من  الطاقة«.  م�صادر 
“الحتاد خلدمات الطاقة” رئي�ض جمل�ض اإدارة “جمل�ض الإمارات لالأبنية 
اخل�صراء” خالل الندوة: “توا�صل “الحتاد اإ�صكو” دعم روؤية دبي لت�صبح 
واحدة من اأكر املدن ا�صتدامة يف العامل من خالل التنفيذ الناجح مل�صاريع 
الإم��ارة. ومنذ عام  اأنحاء  ال�صم�صية يف جميع  املباين والطاقة  تاأهيل  اإع��ادة 
2011 اأدى تنفيذ برامج اإدارة الطلب على الطاقة اإىل توفر 6.6 مليار 
جتنب  يف  وجنح  الراأ�صمالية  وال�صتثمارات  الت�صغيلية  التكاليف  من  دره��م 
10.3 مليون طن مرتي من ثاين اأك�صيد الكربون. وت�صر هذه الأرقام اإىل 
 30% ا�صتهالك الطاقة بن�صبة  اأننا ن�صر على الطريق ال�صحيح خلف�ض 

بحلول عام 2030«.

اإدراج �صندات بقيمة 5 ملي�رات دولر 
يف �صوق اأبوظبي لالأورق امل�لية 

•• اأبوظبي-وام:

بداأ �صوق اأبوظبي لالأوراق املالية اعتبارا من ام�ض اإدراج برنامج ال�صندات 
مليارات   5 بقيمة  ابوظبي  اإم��ارة  اأ�صدرتها  التي  الج��ل  العاملية متو�صطة 
دولر. واأعلن ال�صوق على موقعه اللكرتوين ان ال�صندات التي مت اإدراجها 
تنق�صم اىل ثالث فئات ،من �صمنها �صندات بقيمة مليار دولر ت�صتحق عام 
2023 وبفائدة ن�صبتها %0.75 فيما ت�صمل الفئة الثانية �صندات بقيمة 
الفئة  ،اأم��ا   1.7% بفائدة قدرها   2031 ت�صتحق عام  1.5 مليار دولر 
 2070 عام  وت�صتحق  دولر  مليار   1.5 بقيمة  �صندات  فتت�صمن  الثالثة 
جميع  الغاية  لهذه  اأ���ص��دره  تعميم  يف  ال�صوق  وطلب   .  %  2.7 بفائدة 
الإدارات املعنية تنفيذ قرار ادراج ال�صندات بح�صب اخت�صا�ض كل اإدارة ،كما 

مت توزيع التعميم على هيئة الأوراق املالية وال�صلع والو�صطاء املعتمدين .

مروان ال�صرك�ل لـ »وام«: حمفظة »�صروق« الإ�صتثم�رية تقدر ب�أكرث من 12 ملي�ر درهم
•• ال�شارقة-وام:

اأكد �صعادة مروان بن جا�صم ال�صركال الرئي�ض التنفيذي 
اأن  “�صروق”  وال��ت��ط��وي��ر  ل��ال���ص��ت��ث��م��ار  ال�����ص��ارق��ة  لهيئة 
حمفظة الهيئة الإ�صتثمارية التي جتاوزت م�صرتها 10 
313 مليون  و  12 مليارا  اإىل  الآن و�صلت  اأع��وام حتى 
درهم ..م�صرا اإىل اأن امل�صاريع ال�صياحية �صكلت نحو 80 
الهيئة حيث ركزت على عدة مناطق  باملائة من م�صاريع 
ومدن يف الإمارة خا�صة يف املنطقتني الو�صطى وال�صرقية 
خطتها  اإط���ار  يف  وذل���ك  ومليحة  وكلباء  خ��ورف��ك��ان  مثل 
املناطق  ه��ذه  يف  وال�صيافة  ال�صياحة  قطاعي  لتطوير 

ب�صكل خا�ض وخمتلف مدن الإمارة على وجه العموم.
اأنباء الإمارات  وقال ال�صركال - يف حديث خا�ض لوكالة 
الفرتة  ت��ل��ك  خ����الل  ر���ص��خ��ت  “�صروق”  اإن   - “وام” 
توجهات الإمارة يف التنوع القت�صادي الذي عزز مكانتها 
ترجمة  وذل���ك  وال��ت��ج��ارة  وال�صياحة  لال�صتثمار  كقبلة 
بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  لتوجيهات 
ال�صارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ض  ع�صو  القا�صمي  حممد 
وامل�صتدامة  ال�صاملة  بالتنمية  �صموه  لهتمام  وجت�صيداً 
اأن الهيئة �صمت اإىل حمفظتها ال�صتثمارية  اإىل  ..لفتا 
لل�صياحة  ج��دي��دة  م�صاريع  ث��الث��ة   2019 ال��ع��ام  خ��الل 
درهم  مليون   130 بتكلفة  الفاخرة  وال�صيافة  البيئية 
وهي “نزل الرفراف” و”نزل الفاية” و”واحة البداير” 
�صمن عالمة “جمموعة ال�صارقة لل�صيافة” التي تتوىل 

اإدارتها وت�صغيلها �صركة “م�صك من �صذا«.
هو  ال�صياحي  القطاع  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وعلى  اأن��ه  واأو���ص��ح 
الأك�����رب ���ص��م��ن حم��ف��ظ��ة ال��ه��ي��ئ��ة لب���د م���ن ال��ت��اأك��ي��د اأن 
العقاري  القطاع  مثل  مهمة  م�صاريع  لديها  “�صروق” 

بال�صراكة مع كربى ال�صركات املحلية والعاملية اإىل جانب 
النقل  احل��ي��وي��ة مثل  ال��ق��ط��اع��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  عملها يف 

والتجارة واخلدمات.
واأكد ال�صركال اأن “�صروق” تتبنى �صيا�صة فاعلة لتعزيز 
ن�صطاً  وم���رك���زاً  ح��ي��وي��ة  وج��ه��ًة  لت�صبح  الإم�����ارة  م��ك��ان��ة 
التنويع  �صيا�صة  وت��وا���ص��ل  املبا�صر  الأج��ن��ب��ي  لال�صتثمار 
غر  القطاعات  نحو  التوجه  اإىل  ال��رام��ي��ة  القت�صادي 
التقليدية بعيداً عن ال�صناعات النفطية وكذلك توجيه 
ال�صتثمارات نحو امل�صاريع التي حتقق النمو القت�صادي 
والبنى  والتعليم  ال�صحة  مثل  معاً  اآن  يف  والجتماعي 
روؤي����ة جتمع  م��ن  ان��ط��الق��اً  التحتية واخل���دم���ات وذل���ك 
امل�صتثمرين  واحتياجات  الوطني  القت�صاد  حاجة  ب��ني 
العاملية  القت�صادية  للمتغرات  وت�صتجيب  العامل  حول 
ب��ال���ص��ت��ف��ادة م��ن الأ����ص���واق وال��ق��ط��اع��ات اجل��دي��دة والتي 
تغطي جم��م��وع��ة وا���ص��ع��ة م��ن ال�����ص��ن��اع��ات ال��ق��ائ��م��ة على 

الذكاء ال�صطناعي والتكنولوجيا املتطورة.
وحول دور م�صاريع “�صروق” يف تعزيز قطاع ال�صياحة يف 
الإمارة ..قال ال�صركال : منذ انطالقتها عززت “�صروق” 
امل�صهد ال�صياحي يف الإمارة بالعديد من امل�صاريع املتميزة 
من بينها امل�صاريع ال�صياحية البيئية مثل م�صروع مليحة 
اإىل  البيئية  لل�صياحة  وكلباء  والأثرية  البيئية  لل�صياحة 
ج��ان��ب اإط����الق ع���دد م��ن امل��ن�����ص��اآت ال��ف��ن��دق��ي��ة الع�صرية 
وامل�صتدامة �صمن امل�صروعني وهناك عدة م�صاريع رائدة 
تندرج  امل�صتدامة  والبيئة  الرتفيهية  ال�صياحة  جمال  يف 
�صمن خطة “�صروق” التطويرية للعام اجلاري 2020 
اأربعة م�صاريع يف كل من خورفكان  اأطلقنا موؤخرا  حيث 
املتزايد  ال��ط��ل��ب  تلبية  ب��ه��دف  ومليحة  وال��ذي��د  وك��ل��ب��اء 
والفندقية يف خمتلف مناطق  الرتفيهية  الوجهات  على 

الإمارة.
واأ�صار اإىل اأن “�صروق” ت�صتهدف من خالل هذه امل�صاريع 
الرتقاء  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  خل��ط��ة  وف��ق��ا  عليها  تعمل  ال��ت��ي 
الركائز  اإح���دى  بو�صفها  امل�صتدامة  ال�صياحة  ب�صناعة 
حيث  الإم��ارة  يف  القت�صادّية  التنمّية  لعملّية  الأ�صا�صّية 
والرتاثية  البيئّية  ال�صياحة  م�صاريع  جميع  يف  حتر�ض 
تعزيز  ع��ل��ى  تنفيذها  ي��ج��ري  اأو  ب��اإن�����ص��ائ��ه��ا  ق��ام��ت  ال��ت��ي 
حول  تتمحور  م�صاريع  ت��وف��ر  ع��رب  ال���ص��ت��دام��ة  مفهوم 
اإحياء الرتاث الإماراتي الأ�صيل وتقدمي جتارب �صياحية 
فريدة لزوار ال�صارقة، كما توؤدي الهيئة من خالل تطوير 
ال�صارقة  روؤي���ة  دع��م  يف  مهماً  دوراً  ال�صياحّية  امل�����ص��اري��ع 
ال�صياحّية 2021 الرامية اإىل زيادة التدفقات ال�صياحية 

لالإمارة اإىل 10 ماليني �صائح.
للكيانات  الأ���ص��ا���ص��ي��ة  امل��ه��ام  م��ن  اأن  ال�����ص��رك��ال  واأو����ص���ح 
وتنوعت  تطورت  لذلك  الوظائف  توليد  هو  الإق�صادية 
�صروق   “ والتطوير  لال�صتثمار  ال�صارقة  هيئة  م�صاريع 
و ازدادت احلاجة اإىل كوادر جديدة وموؤهلة ..م�صرا   “
اإىل اأن تنوع امل�صاريع يتيح ا�صتقطاب موظفني وخرباء يف 
خمتلف التخ�ص�صات �صواء يف الهند�صة املدنّية واملعمارّية 
جانب  اإىل  العامة  العالقات  اأو  ال�صيافة  يف  اأو  والبيئّية 
تو�صيع  يتيح  كما  امل�صاريع  حتتاجها  التي  املهن  خمتلف 
“ يف خمتلف مدن الإم��ارة ومناطقها  “ �صروق  م�صاريع 
يف  يعي�صون  الذين  للمواطنني  العمل  فر�ض  من  املزيد 

تلك املناطق.
وح����ول اأه����م ال�����ص��رك��ات ال��ف��ن��دق��ي��ة ال��ت��ي ���ص��ت��دي��ر فنادق 
“�صروق”  تفتخر   : ال�صركال  ..ق��ال  اجلديدة  “�صروق” 
ب�صراكتها مع اأف�صل العالمات التجارية العاملية املتميزة 
من  الأوىل  تعد  جديدة  جت��ارب  تقدمي  يف  روؤيتها  لدعم 

ن��وع��ه��ا ع��ل��ى �صعيد ت��ق��دمي امل��ن��ت��ج ال�����ص��ي��اح��ي مب��ا يعرب 
وتعك�ض  والتاريخي  الثقايف  وغناها  الإم���ارة  اأ�صالة  عن 
ال�صيافة  معاير  مواكبة  يف  الع�صر  روح  ذات��ه  الوقت  يف 
ال��ف��اخ��رة ون��ح��ن م�����ص��ت��م��رون يف ���ص��راك��ات��ن��ا احل��ال��ي��ة مع 
“جي  و���ص��رك��ة  �صذا”  م��ن  “م�صك  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ة 
يف  جديدة  �صراكات  لبناء  وم�صتعدون  العاملية  اإم”  اإت�ض 

امل�صتقبل.
وعن اخلطة الرتويجية التي اأعدتها “�صروق” لالإعالن 
ال��ظ��روف متاحة و�صط  وه��ل  امل�صاريع  ه��ذه  اط���الق  ع��ن 
ال�صارقة  هيئة  اأن  ال�صركال  ..اأو���ص��ح  الراهنة  ال��ظ��روف 
خمتلف  يف  امل�صاركة  على  حتر�ض  والتطوير  لال�صتثمار 
والعربية  امل��ح��ل��ي��ة  الق��ت�����ص��ادي��ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات  امل��ع��ار���ض 
امل�صهد  ت��ط��ورات  على  ال�����ص��وء  ت�صليط  ب��ه��دف  وال��ع��امل��ي��ة 
ال�صارقة  اإم��ارة  يف  وال�صتثماري  والقت�صادي  ال�صياحي 
امل�صتدامة  البيئية  ال�صياحة  نطاق  تو�صيع  تنجزه يف  وما 
يف الإمارة كما تعمل من خالل هذه الفعاليات على عقد 
ال�صراكات القت�صادية الفاعلة وال�صرتاتيجية مع الكثر 
من القت�صادات الإقليمية والعاملية ومع كربى ال�صركات 

حول العامل.
ويف تقرير اأ�صدرته الهيئة ام�ض اأكدت “�صروق” م�صيها 
قدما يف ا�صتكمال �صل�صلة م�صاريعها العقارية وال�صياحية 
والتجارية واخلدمية التي اأطلقتها موؤخراً وتندرج �صمن 
الأعمال  ع���ودة  اإط���ار  يف  وذل���ك  ال�صتثمارية  حمفظتها 
التطورات  نتيجة  تدريجي  ب�صكل  الدولة  ت�صهدها  التي 
الالزمة  الإج����راءات  وات��خ��اذ  الراهنة  ب��الأزم��ة  املرتبطة 
امل�صاريع  والعاملني يف  الهيئة  ك��وادر  �صالمة  ي�صمن  مبا 
وك���ذل���ك ا���ص��ت��م��راري��ة الأع���م���ال وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى متانة 

اقت�صاد الإمارة.

العدد 13036 بتاريخ 2020/9/14   
اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 153/2019/26 عقاري كلي  
مو�صوع الدعوى : املطالبة ببطالن وبف�صخ العقد بني املدعي واملدعي عليها والزام املدعي عليها بالت�صامن مببلغ )1.360.740( 

درهم والزام مببلغ )300000( درهم تعوي�ض عن ال�صرر املادي والدبي والفائدة بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد والر�صوم 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة 

طالب الإعالن :  مايكل �صتيفن تيم�ض   - �صفته بالق�صية : مدعي 
وميثله:مي عبدالرحمن ن�صيب عبدالرحمن بن ن�صيب الفال�صي - �صفته بالق�صية : وكيل

املطلوب اإعالنهم : 1- برج ال�صقران لال�صتثمار �ض.ذ.م.م 2-ب�صام �صقر عبدالهادي ال�صقران 3- جا�صم ح�صن علي زينل - �صفتهم بالق�صية 
: مدعي عليهم - جمهول حمل الإقامة 

�صتيفن  اأعاله ل�صالح/مايكل  املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2020/4/28 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�صتها  بان  نعلنكم   : الإع��الن  مو�صوع 
رقم  بالعقار  والع�صرين  الرابع  بالطابق  رق��م:2403  الوحدة  بيع  ب�صاأن  امل��وؤرخ 2012/5/29  العقد  اول:بف�صخ   ، اخراروفا  مانونا   - تيم�ض 
JLT-PH2-R3 برج ال�صقران ، ابراج بحرات جمرا ، دبي - ثانيا:الزام املدعي عليهما من الول والثالث بان يوؤديا للمدعيان مبلغ 
ثالثا:الزام   - ال�صداد  الق�صائيه وحتى متام  املطالبة  تاريخ  �صنويا من  بواقع %9  القانونيه عنه  والفائدة  وقدره )1.320.899.27( درهم 
املدعي عليهم من الول والثالث بان يوؤديا للمدعيان مبلغ مقداره )مائتان وثالثون الف درهم( تعوي�صا عما حلقهما من �صرر والفائدة 
بواقع 9% من تاريخ �صرورة احلكم نهائي وحتى متام ال�صداد والزمت املدعي عليهم من الول اىل الثالث بامل�صروفات ومبلغ الف درهم 
مقابل اتعاب املحاماة -   حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر 

با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  العقارية  
العدد 13036 بتاريخ 2020/9/14   

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 2055/2020/16 جتاري جزئي 

مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ )7250( درهم والر�صوم وامل�صاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام 

طالب الإعالن / 1-ر�صوانا حممد نا�صر - �صفته بالق�صية : مدعي 
املطلوب اإعالنه :  1-  ريليان�ض هاب خلدمات ا�صدار بطاقات املخف�صه �ض.ذ.م.م دبي -  �صفته 

بالق�صية : مدعي عليه   -  جمهول حمل القامة 
مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    : الإع��الن  مو�صوع 
)7250( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد 
التام. وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ض  املوافق  2020/9/24  ال�صاعة 8.30 �ض يف قاعة التقا�صي 
عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 13036 بتاريخ 2020/9/14   

اعالن بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2846/2020/60 امر اداء    

مو�صوع الدعوى : املطالبة با�صدار الأمر بالزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ 33033 درهم والفائدة 
القانونية بواقع 9% من تاريخ الإنذار احلا�صل يف 2020/6/18 والر�صوم وامل�صاريف.   

 - بالق�صية : مدعي   الأ�صرف - �صفته  رام��ي ناظم  ملالكها  اأون كليك للخدمات  : كلني  الإع��الن  طالب 
وميثله : هاين رجب مو�صى عبداهلل اجل�صمي -  �صفته بالق�صية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- عا�صم عدنان عبد ال�صتار - �صفته بالق�صية : مدعي عليه  
جمهول  حمل الإقامة 

املدعى عليه عا�صم عدنان  بالزام  بتاريخ 2020/7/26  البتدائية  : قررت حمكمة دبي  الإع��الن  مو�صوع 
عبد ال�صتار بان توؤدي للمدعية كلني اأون كليك للخدمات ملالكها رامي ناظم الأ�صرف مبلغ وقدره 33.033 
درهم )ثالثة وثالثون الف وثالثة وثالثون درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�صتحقاق 
اتعاب  درهم مقابل  وامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة  وبالر�صوم  التام  ال�صداد  احلا�صل يف 2020/6/18 وحتى 

املحاماة. ولكم احلق يف اإ�صتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن.
رئي�ض الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13036 بتاريخ 2020/9/14   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم 3998/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�صوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2020/384 "امر اأداء" ب�صداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )23924 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 

طالب الإعالن : اأميك�ض )ال�صرق الأو�صط( �ض.م.ب )م( الإمارات )حاليا( �صركة امريكان 
اك�صرب�ض )ال�صرق الو�صط( �ض.م.ب )�صابقا( - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- حمزه ر�صا �صاتى ر�صا احمد �صاتى - �صفته بالق�صية : منفذ �صده 
مو�صوع الإعالن :

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
�صتبا�صر  املحكمة  ف���ان  وع��ل��ي��ه  امل��ح��ك��م��ة.  خ��زي��ن��ة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )23924(
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

Date 14/ 09/ 2020  Issue No : 13036
Service by publication

In Case No 18/2020/661 Real Estate Summary
Case Subject : A claim to order the defendant to pay an amount of (AED 258,365), the charges, 
the expenses, the attorney’s fees and the interest of 12% from the claim until the full payment. 

Service Applicant : Ajman Real Estate Corporation (AQAAR) 
Capacity   : Plaintiff 
Represented by   : Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matrooshi 
Capacity   : Attorney  
Notified party  : 1- Vanil Shakirov, Unknown Place of Residence 
Capacity   : Defendant 

Service Subject:
The applicant filed the case against you, which subject is a claim to order the defendant to pay 
an amount of (AED 258,365 ), the charges, the expenses, the attorney’s fees and the interest of 
12% from the claim until the full payment. 
The hearing of Wednesday 16-09-2020  at 10:00 AM through online court hearing was 
determined for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal attorney 
and submit the memos or documents you have to the court at least three days by the hearing. 
Case Manager
Hamad Abdurrahman Kalat

DUBAI COURTS 
GOVERNMENT OF DUBAI 

Dubai Real Estate Court of First Instance  

Date 14/ 09/ 2020  Issue No : 13036
Notifies : ONTIME MANPOWER SUPPLY
Notified :
1- SKY LOG INTERNATIONAL COMMUNICATION NT WORK LLC
2- TUDIY ADKA SATHISH RAO TUDIY ADKA VISHNU RAO
3- AVINASHI PALANIAPPAN AMBALAVANAN PALANIPPAN
4- EKAMBARAM MAHOHARAN EKAMBARAM (As per their capcity 
authorized to sign cheques) 
Subject : Notification to Settle the due amount of AED 216,236,28
As per the notification the notifies notify the notified to settle the due amount of 
AED 216,236,28 with 12% the legal interest from the due date up to the final 
settlement within Five days from the date of this notice, moreover in case refused 
to settle the due amount, the notifies reserve its right to take all legal procedures 
against the notified. 
Notary Public 

NOTIFICATION 
BY PUBLICATION

العدد 13036 بتاريخ 2020/9/14   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2020/4744(

املنذر : حممد جا�ضم عبدالرحمن الزياين - بحريني اجلن�ضية - بوكالة املحامية / موزة اخلظر
املنذر اليها : دبليو مارت �ضوبر ماركت - �ض ذ م م 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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 دائرة التنفيذ 

اإخطار دفع يف الق�سية التنفيذية رقم 2020/826 
اىل املحكوم عليه : �صماء العزره ملقاولت النجاره امل�صلحه 

العنوان : ال�صارقة بوطينه خلف �صارع الزهراء 0527832358  0565729666 0554831841 
حيث انه بتاريخ 2019/12/15 قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي / راحيل احمد عبدالرزاق يف 

الدعوى رقم مدين 2019/4266 
ومبا ان املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ، ودفع الر�صم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : 
5120  : - املبلغ املحكوم  

 205 : - ر�صوم الدعوى  
- ر�صم ال�صتئناف  : 0

- ر�صم التنفيذ الن�صبي : 500 
- م�صاريف اخرى : 700 

املجموع الكلي : 6525   بالإ�صافة لتذكرة العودة اىل وطنه 
مبوجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اأعاله خالل 15 يوم من تاريخ اليوم التايل لتبليغكم ، ويف حالة تخلفك عن ذلك 

فاإن املحكمة �صتتخذ بحقك الإجراءات القانونية.  
رئي�ض ق�سم التنفيذ      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13036 بتاريخ 2020/9/14   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 573
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ ان�ض عليام فييل جمال - هندي  اجلن�صية ب�صفته وكيال عن رحمت 
ابراهيم  فيليكيتيل ابو بكر ابراهيم - هندية اجلن�صية مبوجب وكالة م�صدقة من حماكم دبي برقم 
حمرر )156592/1/2018( وترغب يف التنازل عن كامل ح�صتها البالغة )100% وذلك لل�صيد/ حممد 
الدين - بنغالدي�ض اجلن�صية ولل�صيد/ بكر كرمي فقر - بنغالدي�ض اجلن�صية  يف  كادم �صكدير عظيم 
التنمية  دائرة  من  ال�صادرة  الرخ�صة  مبوجب  ال�صيارات(  ل�صيانة  ال�صود  الفر�ض  )ور�صة  الرخ�صة 

الإقت�صادية بحكومة ال�صارقة برقم )755823(  تعديالت اخرى : مت تغير وكيل خدمات 
الكاتب  �صان  ل�صنة  2013 يف  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ض 
اليه بعد  امل�صار  الت�صديق  على الجراء  للعلم وانه �صوف يتم  ن�صر هذا العالن  اقت�صى  . فقد  العدل 
ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 13036 بتاريخ 2020/9/14   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 20200913/6 
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيدة/ احالم علي احمد دابل النقبي - اجلن�صية : الإمارات 
العربية املتحدة حتمل هوية رقم 784197758065078 ترغب يف البيع والتنازل عن كامل 
ح�صتها البالغة 100% وذلك اىل ال�صيدة/ عابده بانو نظام الدين �صيد حافظ على اجلن�صية 
: الهند حتمل هوية رقم 784194970698505 يف الرخ�صة )�صالون فيلكا للرجال( والتي 
التنمية  دائرة  من  ال�صادرة   )611517( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باإمارة  تاأ�ص�صت 

الإقت�صادية ، تنازل �صاحب الرخ�صة لخر.
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل 
مركز ال�سقر خلدمات رجال الأعمال  

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13036 بتاريخ 2020/9/14   

  اإعالن �سطب قيد
تعلن وزارة القت�صاد باأن ال�صادة/ �صركة رولف جن�صن اند ا�صو�صييت�ض )اجلن�صية : 
الوليات املتحدة( قد تقدمت بطلب �صطب قيد فرع ال�صركة يف امارة دبي )العنوان : 
املركز التجاري - مكتب 301 - مبنى بارك بلي�ض - �ض ب 53443( واملقيدة حتت رقم 
الحتادي  القانون  لأحكام  وتنفيذاً  بالوزارة.   الأجنبية  ال�صركات  �صجل  يف   )4103(
رقم  ال��وزاري  والقرار  وتعديالته  التجارية  ال�صركات  �صاأن  يف   2015 ل�صنة   )2( رقم 
)377( ل�صنة 2010م يف �صان اعتماد دليل اإجراءات الرتخي�ض لفروع ومكاتب املن�صاآت 
املوؤ�ص�صة ب��اخل��ارج وامل��ن��اط��ق احل��رة ب��ال��دول��ة. يرجى م��ن ال�����ص��ادة اأ���ص��ح��اب احل��ق يف 
العرتا�ض ان يتقدموا باعرتا�صهم اىل الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �صهر من تاريخ 

الن�صر على العنوان التايل:
وزارة االقت�ضاد -  ادارة الت�ضجيل التجاري

 �ض.ب )3625( دبي 

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�ساد

العدد 13036 بتاريخ 2020/9/14   
مذكرة اإعالن املدعي عليها بالن�سر للح�سور اأمام اخلربة 

بالدعوى رقم )2020/3024( جزاء - ال�سارقة 
اىل املتهم الأول / عادل نو�صر متهاين وال - هندي اجلن�صية 

اىل املتهم الثاين / �صونيا جوبيند جيدا واين - هندي اجلن�صية 
نحيطكم علما اأنه مت انتدابنا كخبر ح�صابي بالدعوى اعاله املقامة من ال�صاكي )املجنى عليه( على عمران العوي�ض 
ب�صفته �صاحب موؤ�ص�صة مركز ا�صيا لل�صرافة لتنفيذ القرار ال�صادر من هيئة النيابة العامة يف 2020/8/4 )ندب احد 
ال�صادة اخلرباء املخت�صني لإجراء الفح�ض امل�صتندي لالأوراق املقدمة من ال�صاكي لبيان ما اذا كان املتهم قد اختال�صا 
املبالغ اخلا�صة ب�صركة ا�صيا لل�صرافة من عدمه ويف احلالة الوىل بيان املبالغ املختل�صة وكيفية اختال�صها.  وعليه 
فانتم مكلفون باحل�صور او من ميثلكم قانونا اجتماع اخلربة املقرر عقده يوم الربعاء املوافق 2020/9/16 ال�صاعة 
الثانية ع�صر ظهرا وذلك مبقر اخلبر الكائن دبي - اخلليج التجاري - بجوار برج وان امنيات - برج بري�صم - الطابق 
الثامن - مكتب 805 - احمد احلو�صني لتدقيق احل�صابات ، مع اح�صار كافة امل�صتندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى.  ويف 

حال تخلفكم عن احل�صور مبوعد الجتماع فاإن اخلربة �صتبا�صر اأعمالها وفقا لل�صالحيات املخولة لها قانونا. 
INFO@AHAB-UAE.COM - 0528734226 للتوا�صل / هاتف رقم

ميثاء �سامل املزروع 
اخلبرية احل�سابي - قيد رقم 467  

اإجتماع خربة 
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يف الدعوى  رقم )2019/1963( اإ�ستئناف عمايل  

امل�صتاأنف �صدها : مافينر منطقة حرة  - ذ م م 
اأعاله  املذكورة  بالدعوى  ح�صابي  خبر  ندب  مت  بانه  علما  �صيادتكم  نحيط 
او من ميثلكم  فاأنتم مكلفني  ، وعليه  اأحمد كا�صيد  �صيد  واملرفوعة �صدكم من 
قانونا بح�صور اجتماع اخلربة املقرر عقده يوم الأربعاء املوافق 2020/9/16 يف 
متام ال�صاعة 10.00 �صباحا. وذلك مبكتب اخلبر املنتدب الكائن دبي - الهناء 
�صنرت - بجوار دوار ال�صطوة - مقابل كارفور - بجانب فندق ت�صيل�صي - مكتب 
رقم )229/228( نطلب احل�صور باملوعد واملكان املحدد واإح�صار امل�صتندات املوؤيدة 
لدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم عن احل�صور فاإن اخلربة �صتبا�صر 

اعمالها وفقا لل�صالحيات املخولة لها قانونا. 
طارق الغيث / خبري ح�سابي 

اإعالن بالن�سر جلل�سة اخلربة 
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 اعـــــــالن       

انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- خورفكان : ال�صيد/  تقدم ايل 
وطلب  الإم������ارات   : اجلن�صية   - ن��ق��ب��ي  ال�صعيف  ع��ب��دال��رح��م��ن  ع��ل��ي  حم��م��د  را���ص��د 
التجاري  ال�صم  100% يف  البالغة  )تنازل( يف ح�صته  يت�صمن  على حمرر  الت�صديق 
ركن الزعيم خلدمات الأف��راح ، ن�صاط الرخ�صة تنظيم حفالت الزفاف ، واملرخ�ض 
ال�صادرة   556620 رق��م  جتارية  رخ�صة  خورفكان  يف  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  من 
بتاريخ 2007/9/11 يف دائرة التنمية الإقت�صادية بخورفكان. اىل ال�صيد/ عبدالرحيم 
عبدالرحيم �صابر اأحمد ، اجلن�صية : م�صر.  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل 
يف مدينة خورفكان �صيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�صاأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�سة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 13036 بتاريخ 2020/9/14   

اإعالن مدعي عليه بالن�سر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 

)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2020 /0004354 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : زمن اخلر للتجارة - �ض ذ م م 

جمهول حمل الإقامة : اإمارة ال�صارقة �صارع امللك في�صل بناية زمان اخلر مقابل هايرب ماركت املنامه 
درهم   712.701.11 وقدره  مبلغ  للبنك  يوؤدوا  بان  بينهما  فيما  والت�صامن  بالتكافل  عليه  املدعي  الزام 
)�صبعمائة واثنا ع�صر الفا و�صبعمائة وواحد درهم واحدى ع�صر فل�صا( بالإ�صافة للفائدة القانونية بواقع 

12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام. 
الزام املدعي عليه بالتكافل والت�صامن فيما بينهما بكافة الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 

الإبتدائية  املحكمة  ال�صارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  امام   2020/9/17 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 10( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ 2020/9/10 م. 

مدير اخلدمات الق�سائية      
عائ�سة عبداهلل اآل علي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية - ال�سركة العاملية لالغذية - ذ م م 
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2020 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000505/ 

اإىل املحكوم عليه :  ال�صركة العاملية لالغذية - ذ م م 
ال�صارقة �صناعية 11 05555114330 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ جول بارا�ض عمر خان - اجلن�صية : باك�صتاين   يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله. 

احلكم  ان  ، ومبا  لذلك  املحدد  الر�صم  ودفع  املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور   له  املحكوم  اأن  ومبا 
املطلوب  - تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 21153 درهم بالإ�صافة اىل تذكرة العودة 

اىل وطنه عند املغادرة 
 / اإعالنك  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  اأعاله  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  يف  جاء  ما  بتنفيذ  مكلف  انت  لذلك 
اجلربي  التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �صتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلك  حالة  ويف  الإخطار.   بهذا  اإعالنكم 

املقررة قانونا.  
القا�سي /  وليد خمي�ض عبداهلل اخلدمي 
حمكمة ال�سارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية         

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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 حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية

)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2020 يف الدعوى رقم 0004494/ 
حم�سر اجتماع اإدارة الدعوى 

بالإجتماع املنعقد اليوم : 13/09/2020 
بح�صور مدير الدعوى / حممد املال 

قدمت الق�صية رقم : SHCFICIPOR2020/ 0004494 جتاري جزئي 
املرفوعة : من املدعي )ة( : �صركة الدانوب ملواد البناء - ذ م م 

�صد / - املدعي عليه )ا( : �صركة املهنية ل�صناعة اثاث وتركيبات املطابخ 
املح�صر :   وبالنداء على اخل�صوم 

ال�صابق مل يح�صر  بالإجتماع  التوا�صل مع  �صبق  والذي  املدعية  ب�صفته وكيل  ال�صفتي  احمد  باملدعو هيثم  الإت�صال  مت 
احد عن املدعي عليها

مل  وال�صوؤال  البحث  وبعد  وهناك  العوان  اىل  وبالنتقال  انه  باإفادة  التحري  �صوء  على  عليها  املدعي  اعالن  ورود  تبني 
ي�صتدل 

الإجراء املتخذ 
وبناء على ما تقدم     لجتماع 2020/9/17 لعالن املدعي عليها ن�صرا   

 مدير الدعوى    

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن بالن�سر

رقم )2020/4853(
املنذر : عرب اخلليج للخر�صانة اجلاهزة - �ض ذ م م 

املنذر �صدها : ال�صخر للمقاولت - ذ م م 
)جمهول حمل الإقامة( 

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد اجمايل املبالغ املتبقية يف ذمتها وقدرها 
و�صبعة  وخم�صمائة  الفا  و�صتون  وواح��د  )اربعمائة  دره��م   461.557.95 مبلغ 
وخم�صون درهما وخم�صة وت�صعون فل�صا( خالل مهلة �صبعة ايام من تاريخ ن�صر 
هذا الخطار العديل حتت طائلة اللجوء اىل الق�صاء املخت�ض ملطالبتكم بايفاء 

قيمة ال�صيكات. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�سر
رقم )2020/4743(

املنذر : ميغامك للمقاولت امليكانيكية والكهربائية - �ض ذ م م 
بوكالة املحامية / موزة اخلظر 

املنذر اليها الثانية : دبي العاملية للعقار 
جئنا بكتابنا هذا ننذركما للمرة الأخرة ونكلفكما بالوفاء للمنذرة مببلغ وقدره 9.749.182 
درهم )ت�صعة ماليني و�صبعمائة وت�صعة واربعون الف ومائة اثنني وثمانون درهم( املرت�صد  
يف ذمتكما وذلك يف غ�صون خم�صة ايام تلي تاريخ تبلغكما هذا الإنذار واإل �صن�صطر اآ�صفني 
لتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة امام املراجع الق�صائية املخت�صة حلماية حقوق املنذرة 
القانونية  والنفقات  وامل�صاريف  الر�صوم  كافة  تكبيدكما  و�صيتم  امل��ذك��ور  املبلغ  ولتح�صيل 
ال�صتحقاق  تاريخ  من  �صنويا   %12 بواقع  القانونية  الفوائد  اىل  بالإ�صافة  املحاماة  واتعاب 

وحتى تاريخ ال�صداد الفعلي. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اإعالن بالن�سر

رقم )485/2020(
مقدم من املنذرة : اون تامي لتوريد العمالة 

�صد املنذر اليها : 1- �صكاي لوج انرتنا�صيونال ل�صبكات الت�صال - �ض ذ م م 
2- توديادكا �صاتي�ض راوو توديادكا في�صنو راووا 

3- افينا�صي بالنيابان امبالوانان 
4- اكامبارام مانوهاران اكامبارام ب�صفتهم املخولني بالتوقيع على ال�صيكات

املو�صوع / انذار تكليف بالوفاء مبلغ )216.236.28( درهم 
درهم   216.236.28 وق��دره  عليها  امل�صتحق  باملبلغ  بالوفاء  وتكلفها  اليهم  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ ا�صتحقاق املبلغ وحتى ال�صداد التام وذلك خالل خم�صة 
ايام من تاريخ هذا الإنذار ويف حالة المتناع عن والوفاء باملبلغ فاإن املنذرة تتم�صك بحقها يف 

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل املنذر اليهما وذلك للعلم. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�سر
رقم )2020/4877(

املنذر :  �صركة تطوير جممع دبي لال�صتثمار - ذ م م 
املنذر اليه : ال�صركة التجارية الدولية الوىل - ذ م م 

جمهول حمل الإقامة 
يتوجه املنذر بهذا الإنذار اىل املنذر اليه لنذاره بالآتي 

مت تنفيذ اتفاق عقد ايجار بني �صركة جممع دبي لال�صتثمار وال�صركة التجارية الدولية 
الوىل - ذ م م  مبلغ 8.739.795.08 درهم املبلغ امل�صتحق من ال�صركةن التجارية الدولية 
الوىل - ذ م م  اىل �صركة جممع دبي لال�صتثمار. مت منح ال�صركة التجارية الدولية الوىل 

مهلة اربعة ا�صابيع عن طريق الإنذار العديل لتحويل املبلغ امل�صتحق. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�سر
رقم )4879/2020(

املنذر : مركز برجمان - �ض ذ م م 
املنذر اليه : جمموعة باري�ض العاملية - �ض ذ م م 

يتوجه املنذر بهذا الإنذار اىل املنذر اليه لإنذاره بالآتي : 
قانونا وتطالب  ون��ف��اذ مفعوله  ب��ه  ج��اء  للعلم مب��ا  الإن���ذار  بهذا  تنذرها  امل��ن��ذرة  ف��اإن 
املنذر اليها ب�صرورة اإخالء املاأجور و�صداد بدلت اليجار املرت�صدة بذمتها من تاريخ 
 361.114 وق��دره  �صنوي  ايجار  بدل  ا�صا�ض  على   2020/8/31 تاريخ  وحتى   2018/1/1
درهم وذلك خالل �صهر واحد من تاريخ ا�صتالمكم هذا الإخطار واإل �صن�صطر ا�صفني 
ال�صداد مع الزامكم بالر�صوم وامل�صاريف  للجوء اىل اجلهات املخت�صة لجباركم على 

ومقابل اتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذر جتاه املنذر اليه. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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 اعالن بالن�سر

يف  الإ�ستئناف رقم 322/2020/456 ا�ستئناف عقاري  
مو�صوع الإ�صتئناف : اإ�صتئناف احلكم ال�صادر بتاريخ 2020/8/27 يف الدعوى رقم 

596/2019 عقاري كلي والر�صوم وامل�صاريف والتعاب.   
طالب الإعالن : �صركة توما�ض بردر�ض لت�صنيع املعدات ال�صناعية )ذ م م( - �صفته 
بالق�صية : م�صتاأنف  ، املطلوب اإعالنه : 1- �صيدر بارك فيو انف�صتمنت - ذ م م  - 

�صفته  بالق�صية : م�صتاأنف �صده - جمهول حمل الإقامة 
 596/2019 رقم  بالدعوى  ال�صادر  القرار/احلكم  ا�صتاأنف  قد   : الإع��الن  مو�صوع 
ال�صاعة 10.00  املوافق 2020/9/24  عقاري كلي.  وحددت لها جل�صه يوم اخلمي�ض 
�صباحا بقاعة التقا�صي عن بعد وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
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 اعالن بالن�سر
يف  الإ�ستئناف رقم 787/2020/300 ا�ستئناف مدين  

مو�صوع الإ�صتئناف : اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2020/67 مدين كلي ، 
والر�صوم وامل�صاريف والتعاب.   

طالب الإعالن : �صركة دبي الإ�صالمية للتاأمني واإعادة التاأمني )اأمان( �ض م ع  - �صفته 
�صفته    - �صينغ  ماجور  �صينغ  2- جرماجنيت   : اإعالنه  املطلوب   ، م�صتاأنف   : بالق�صية 

بالق�صية : م�صتاأنف �صده - جمهول حمل الإقامة 
بالدعوى رقم 2020/67 مدين  ال�صادر  القرار/احلكم  ا�صتاأنف  : قد  الإع��الن  مو�صوع 
كلي بتاريخ 2020/7/21م.  وحددت لها جل�صه يوم اخلمي�ض املوافق 2020/9/17 ال�صاعة 
10.00 �صباحا بقاعة التقا�صي عن بعد وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 13036 بتاريخ 2020/9/14   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 5596/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/4905 جتاري جزئي ، 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )37535.15 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإعالن : فري�ض بيك للتجارة - �ض ذ م م - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- بينو بيكرى - �صفته بالق�صية : منفذ �صده 
مو�صوع الإعالن : 

قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)37535.15( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 2520/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/3061 جتاري جزئي ، ب�صداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 144333.04 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإع��الن : م�صنع ح�صني حممد  عبا�ض للطابوق - �ض ذ م م - �صفته بالق�صية : طالب 

التنفيذ  وميثله : حممد �صلمان ح�صن ال�صابري -  �صفته بالق�صية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- ال�صدقاء ملقاولت البناء )�ض ذ م م( - �صفته بالق�صية : منفذ �صده

جمهول حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )144333.04( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
تاريخ  املذكور خالل 15 يوما من  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  الج��راءات 

ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 1796/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/4422 جتاري جزئي ، ب�صداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )70951.37 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإعالن : البحار ال�صبع لتاأجر احلافالت - �ض ذ م م - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

وميثله : عبدالرحمن ح�صن حممد املطوع -  �صفته بالق�صية : وكيل
املطلوب اإعالنه  : 1- بي جي اأ�ض اخلليج للمقاولت )�ض ذ م م( - �صفته بالق�صية : منفذ �صده 

جمهول حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )70951.37( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
تاريخ  يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج���راءات 

ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13036 بتاريخ 2020/9/14   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 4358/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ القرار ال�صادر يف امر الأداء رقم 2020/989 ، ب�صداد املبلغ 

املنفذ به وقدره ) 664824 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإعالن : �صمال للتجارة العامة ذ م م - فرع 1 .  �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ  

املطلوب اإعالنه : 1- خيم راج رام باركا�ض  - �صفته  بالق�صية : منفذ �صده 
جمهول حمل الإقامة 

التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  اأقام عليك الدعوى  مو�صوع الإعالن : قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )664824( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان 
املذكور  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13036 بتاريخ 2020/9/14   
اعالن بالن�سر 

 585/2020/208 تنفيذ مدين  
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1-  حممد نا�صر �صيف بريك املن�صوري - جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/ حممد عي�صي يو�صف احمد احلمادي  
وميثله / عبداهلل عبدالرحمن حممد ال�صعيدي  

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)429345( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 

رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13036 بتاريخ 2020/9/14   

اعالن بالن�سر 
 5785/2020/207 تنفيذ جتاري  

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

م  2-جماد عثمان  م  ذ  �ض   - العامة  للتجارة  �صركة ماركوين  املنفذ �صدهما/1-   اىل 
حممد كويا موترا بارامب - جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/ حممد اإقبال ماداتهوم بارمباث  
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)107135( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13036 بتاريخ 2020/9/14   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 3989/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 380/2020 "امر اأداء"بعد ان 

ا�صبح احلكم قابال للتنفيذ اجلربي 
طالب الإعالن : اأميك�ض )ال�صرق الأو�صط( �ض.م.ب )م( الإمارات )حاليا( �صركة امريكان 

اك�صرب�ض )ال�صرق الو�صط( �ض.م.ب )�صابقا( - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- هاين ا�صبر - �صفته بالق�صية : منفذ �صده 

مو�صوع الإعالن :
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
�صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )52447.50(
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 661/2020/18 عقاري جزئي  
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )258.365 درهم( والر�صوم 

وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�صداد التام.  
طالب الإعالن :  موؤ�ص�صة عقارات عجمان )عقار(  - �صفته بالق�صية : مدعي  

وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي -  �صفته بالق�صية : وكيل 
املطلوب اإعالنه : 1- فانيل �صاكروف - �صفته  بالق�صية : مدعي عليه

جمهول حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)258.365 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�صداد 
التام.    وح��ددت لها جل�صة يوم الربعاء  املوافق  2020/9/16  ال�صاعة 10.00 �صباحا يف قاعة 
التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13036 بتاريخ 2020/9/14   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم 3246/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 4078/2019 جتاري جزئي ، 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 385092.88 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإعالن : بنك دبي التجاري - �ض م ع - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

وميثله : ي�صلم �صالح احمد ال�صعدي -  �صفته بالق�صية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- حمد مهدي عبداهلل ح�صن ال�صفار - �صفته بالق�صية : منفذ �صده

جمهول حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )385092.88( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13036 بتاريخ 2020/9/14   
اعالن بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2785/2020/60  امر اداء    
مو�صوع الدعوى :املطالبة با�صدار الأمر بالزام املطلوب المر �صدهما باأداء مبلغ 341.721.65 

درهم لطالبة المر والفائدة القانونية 9% من تاريخ ا�صتحقاق ال�صيك وحتى متام ال�صداد والر�صوم 
وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   

طالب الإعالن : جون�صون هيلث تيك - اأ ع م �ض ذ م م - �صفته بالق�صية : مدعي 
املطلوب اإعالنهما : 1- ثقة رود جيم ليمتد  2- جيم�ض كينيت هولدين - �صفتهما بالق�صية : مدعي 

عليهما  - جمهويل حمل الإقامة 
رود  ثقة  عليهما  املدعى  بالزام   2020/7/22 بتاريخ  البتدائية  دبي  حمكمة  ق��ررت   : الإع��الن  مو�صوع 
ذ م م مبلغ  اأ ع م �ض   - جيم ليمتد و جيم�ض كينيت هولدين بان يوؤديا للمدعية جون�صون هيلث تيك 
341.721.65 درهم )ثالثمائة وواحد واربعون الفا و�صبعمائة وواحد وع�صرون درهما وخم�صة و�صتون 
ال�صداد  متام  وحتى   2020/3/24 يف  ال�صيك  ا�صتحقاق  تاريخ  من  �صنويا   %9 القانونية  والفائدة  فل�صا( 
والر�صوم وامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  ولكم احلق يف اإ�صتئناف الأمر خالل 

15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن.
رئي�ض الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13036 بتاريخ 2020/9/14   
اعالن ن�سر وتكليف بالوفاء  

                         يف الدعوى رقم  60/2020/3579 اأمر اأداء 
اىل املنفذ �صده/1- بيبني اك�صى - جمهول حمل القامة مبا ان 
ها�صم  علي  ح�صن  احمد  وميثله/  جياجن  التنفيذ/ماير  طالب 
اأداء ال�صادر من ماير جاينج يف الدعوى املذكورة  اأمر  -مبوجب 
اأعاله فاأنت مكلف للوفاء بقيمة املطالبة 23000000 درهم.  وذلك 
اي��ام من تاريخ ن�صر هذا الإع��الن واإل ف��اإن املحكمة  خالل خم�صة 

�صتتخذ الإجراءات القانونية بحقكم. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13036 بتاريخ 2020/9/14   

اعالن بالن�سر        
 2020/2615 جتاري جزئي  

تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 
اإىل املدعي عليه : 1- ميرتوتيك اجنينرينج - �ض ذ م م  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي : الغرير لالإن�صاءات خر�صانة - �ض ذ م م   
وميثله : حممد را�صد حممد بن جرب ال�صويدي  

قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغا وقدره 292.390 
درهم )مائتان واثنان وت�صعون الفا وثالثمائة وت�صعون درهما( بالإ�صافة اىل الفائدة القانونية 
على هذا املبلغ بواقع 9% �صنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام ، مع الزام املدعي 
عليها بكافة الر�صوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم الربعاء املوافق 
2020/9/23 ال�صاعة 8.30 �صباحا يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

اأيام على الأقل. 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13036 بتاريخ 2020/9/14   

اعالن مدعى عليه بالن�سر
املدعي باحلق املدين : اخلياط لال�صتثمار - �ض ذ م م - ميثلها املحامية   
/ هند الكتبي - العنوان : دبي ، مكتب هند الكتبي للمحاماة وال�صت�صارات القانونية ، 
عود ميثاء ، مركز �صلطان لالأعمال ، الطابق الثالث ، مكتب لرقم 321 ، رقم الهاتف : 

0561273353 ، رقم مكاين : 2966091928 
املدعي عليه )املطلوب اإعالنه( : 1- مازن حممود عبداهلل رحال - اردين اجلن�صية 

قررت حمكمة دبي البتدائية )دائ��رة اجلنح احلادي ع�صر ( يف الق�صية اجلزائية  رقم 
2020/17859 اعالن املدعى عليه املذكور بالئحة الدعاء وذلك عن طريق الن�صر، حيث 
اقام املدعي باحلق املدين دعواه املدنية �صد املدعي عليه يطالبه بتعوي�صه موؤقتا مببلغ 

وقدره )51.000( درهم   والق�صية موؤجلة جلل�صة 2020/9/21 لورود الإعالن.
ماجد عي�سى احلب�سي
 رئي�ض ق�سم ق�سايا اجلزاء

النيابـــة العامـــة 
   PUBLIC PROSECUTION

العدد 13036 بتاريخ 2020/9/14   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : ات�ض اآر يو للنجارة - �ض ذ م م   
S07-S16 ملك موؤ�ص�صة دبي العقارية - بردبي - جبل علي  العنوان : م�صتودع رقم 
ال�صناعية الوىل - ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�صة : 786298 
رقم القيد بال�صجل التجاري : 1295716 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية 
بدبي باأنه قد مت التاأ�صر يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2020/8/13 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
دبي بتاريخ 2020/8/13  وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني 
كوتاري لتدقيق احل�ضابات العنوان : مكتب رقم 502 ملك كابيتال يونايتد - �ض ذ م م 
- بردبي - احلمرية-  هاتف : 3526330-04  فاك�ض : 3526332-04  م�صطحباً معه كافة 

امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13036 بتاريخ 2020/9/14   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : كوتاري لتدقيق احل�ضابات
العنوان : مكتب رقم 502 ملك كابيتال يونايتد - �ض ذ م م - بردبي - احلمرية-  
هاتف : 3526330-04  فاك�ض : 3526332-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية ات�ض اآر يو 
للنجارة - �ض ذ م م    وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي بتاريخ  2020/8/13 
اأي  بتاريخ 2020/8/13 وعلى من لديه  العدل حماكم دبي  واملوثق لدى كاتب 
على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ض 
العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13036 بتاريخ 2020/9/14   
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2020 /0003933 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �صركة مزون ملقاولت البناء - ذ م م 
جمهول حمل الإقامة : الإمارات - اإمارة ال�صارقة ال�صويهيني خلف �صاحة احل�صن �صقة رقم 10 ملك بنك 

ابوظبي التجاري - هاتف : 0504820819 
اإت�ض كي فورم وورك �صي�صتم�ض - �ض ذ م م  تطالب فيها املدعي  عليها بالزامها  رفعت املدعية / ميغا كي 
تاريخ  منذ   %9 بواقع  والفائدة  درهم   72.389100 مبلغ  للمدعية  توؤدي  بان  عليها  املدعي  الزام   : بالتايل 
احلكم  و�صمول  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وم�صروفات  بر�صوم  الزامها  مع  ال�صداد  ولغاية  الدعوى  ت�صجيل 
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  امام   2020/9/21 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت  كفالة.   بال  املعجل  بالنفاذ 
ال�صارقة املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 4( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل 
معتمد - وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 

ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ 2020/9/13 م 

مدير اخلدمات الق�سائية      
حمدة حممد ح�سن علي اآل علي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13036 بتاريخ 2020/9/14   
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2020 /0001991 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : بغداد لتجارة القم�صة واملالب�ض اجلاهزة 
جمهول حمل الإقامة : اإمارة عجمان منطقة عجمان ال�صناعية اجلديدة مبنى بغداد مقابل �صوبر ماركت 

زهرة بغداد رقم مكاين 4500607426 
املو�صوع / دعوى مطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�صامن والتكافل بان يوؤديا للمدعي قيمة مبلغ وقدره 
فل�صا( مع  و�صتون  وت�صعة  و�صتمائة وثالثة ع�صر درهم  الفا  وت�صعة  )709.613.69  درهم( )�صبعمائة 

الزامهما بالفائدة القانونية بواقع %12 من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى متام ال�صداد. 
انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2020/9/21 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية 
، وتقدمي مذكرة  او بوا�صطة وكيل معتمد  6( �صخ�صيا  املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ 2020/9/9 م 

مدير اخلدمات الق�سائية      
اإميان احمد العو�سي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13036 بتاريخ 2020/9/14   
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية الإبتدائية 
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2019  يف الق�سية رقم 0003598/ 

اإىل املطلوب �صده )املحكوم عليه( : حممد عبداهلل برده - اأمريكي اجلن�صية 
من املدعي )املحكوم له ( : البنك العربي املتحد - �ض م ع 

نود تبليغك اأنه بتاريخ  2020/5/19 قد �صدر �صدك حكم يف الدعوى املذكورة اأعاله ون�ض على ما يلي 
: حكمت املحكمة مبثابة  احل�صوري :  بالزام املدعي عليه باأداء مبلغ اىل املدعي وقدره )21. 632.964 
األ تزيد عن  ال�صداد على  الدعوى وحتى متام  تاريخ قيد  بواقع 5% من  القانونية  والفائدة  درهم( 
املحاماة.  ولك  اتعاب  بامل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل  املدعي عليه  الزام  ، مع  به  املق�صى  املبلغ 
حق الإعرتا�ض اأمام حمكمة ال�صارقة الإحتادية الإ�صتئنافية على هذا احلكم خالل مدة )30( يوما 
ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغك بهذه املذكرة ويف حالة عدم تقدميك الإعرتا�ض خالل املدة 

املذكورة فاإن احلكم �صي�صبح قطعيا بحقك ، و�صتتخذ الإجراءات القانونية لتنفيذه. 
ق�سم الطلبات الق�سائية
دانة املن�سوري - حمكمة ال�سارقة الإحتادية الإبتدائية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13036 بتاريخ 2020/9/14   
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية - زينب حممد علي حممد حاكم 
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2020 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000946/ 

اإىل املحكوم عليه : زينب حممد علي حممد حاكم 
ال�صارقة النهدة بناية جمعة املاجد بلوك B �صقة رقم 2316 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ  عادل حممود ابراهيم حممد - اجلن�صية : �صوادين 

يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله. 
احلكم  ان  ، ومبا  لذلك  املحدد  الر�صم  ودفع  املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور   له  املحكوم  اأن  ومبا 

املطلوب  - تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف :
 / اإعالنك  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  اأعاله  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  يف  جاء  ما  بتنفيذ  مكلف  انت  لذلك 
اجلربي  التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �صتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلك  حالة  ويف  الإخطار.   بهذا  اإعالنكم 

املقررة قانونا.  
القا�سي / وائل اأحمد عبداهلل 
حمكمة ال�سارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية         

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13036 بتاريخ 2020/9/14   
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2020 /0001991 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : رفيق ال�صالم عبدال�صالم 
جمهول حمل الإقامة : اإمارة عجمان منطقة عجمان ال�صناعية اجلديدة مبنى بغداد مقابل �صوبر ماركت 

زهرة بغداد رقم مكاين 4500607426 
املو�صوع / دعوى مطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�صامن والتكافل بان يوؤديا للمدعي قيمة مبلغ وقدره 
فل�صا( مع  و�صتون  وت�صعة  و�صتمائة وثالثة ع�صر درهم  الفا  وت�صعة  )709.613.69  درهم( )�صبعمائة 

الزامهما بالفائدة القانونية بواقع %12 من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى متام ال�صداد. 
انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2020/9/21 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية 
، وتقدمي مذكرة  او بوا�صطة وكيل معتمد  6( �صخ�صيا  املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ 2020/9/9 م 

مدير اخلدمات الق�سائية      
اإميان احمد العو�سي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13036 بتاريخ 2020/9/14   
  اعالن بالن�سر للح�سور اأمام اإدارة الدعوى 

  يف الإ�ستئناف رقم 2020/1016 مدين 
بناء علي طلب امل�صتاأنف / جيهان امني عبدالرحيم ذكي 

اىل امل�صتاأنف �صدها : �صمرة الطائف - مغربية اجلن�صية 
ال�صارقة  الدعوى مبحكمة  اإدارة  اأم��ام مكتب  باحل�صور  انت مكلف 
او بوا�صطة وكيل معتمد وذلك يف  الحتادية ال�صتئنافية �صخ�صيا 
اأعاله  املذكورة رقمها  الدعوى  املوافق 2020/9/14 يف  الإثنني  يوم 

- بو�صفك م�صتاأنف �صده.
kaldahri@moj.gov.ae

مكتب ادارة الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�سارقة  الحتادية ال�ستئنافية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 13036 بتاريخ 2020/9/14   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

فى الدعوى رقم  2019/266 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي الأول - �ض م ع 

رقم  هاتف   -  0557016552 رق��م  موبايل   - القبائل  مركز  بجوار   - ال�صديق  ابوبكر  �صارع   - دي��رة   - دب��ي  اإم���ارة   : عنوانه 
Email/maliklaw@emirates.net.ae  -  3185095299 مكاين  رقم   -  04/6075145

املنفذ �صده : ليث حجاوي - واآخرون - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة مر�صى دبي - �صركة ني�ض ميديا للدعاية والإعالم 
3( مقابل دبي مارينا - مكاين رقم  )�ض ذ م م( برج مارينا ب��الزا )Marina Plaza Tower( - مكتب رقم )2705 - 

)1242374549(  - املنفذ �صده : ني�ض ميديا للدعاية والعالم )�ض ذ م م( 
بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2020/9/23 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ض غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : نوع 
العقار : ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم الر�ض : 354 - امل�صاحة : 1553.06 مرت مربع - واملقدرة 

قيمتها ب�� )18000000( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13036 بتاريخ 2020/9/14   

مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 
�سادرة من حمكمة ال�سارقة  - املحكمة الإبتدائية املدنية 

)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2020 /0001005 يف  الدعوى رقم
املدعي : هنيكل بويل بت لل�صناعات املحدودة - ذ م م  

اإىل : املدعي عليه : مونارك للمواد العازلة - ذ م م 
بالرقم  الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2020/6/29 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
اأعاله بالتايل : حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري :- بالزام املدعي عليه بان توؤدي  للمدعية 
مبلغا �صتمائة وثالثة اآلف ومائتان وخم�صة وت�صعني درهما والفائدة بواقع 5% من تاريخ قيد 
�صحيفة الدعوى وحتى متام ال�صداد ، على ال تزيد الفائدة على ا�صل املبلغ املق�صى به ، مع الزام 
املدعي عليها باملنا�صب من الر�صوم وامل�صاريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت طلب 

ن�صبة 1. 5% كغرامة عن التاأخر يف ال�صداد وطلب �صريبة القيمة امل�صافة.  
حكما قابال لال�صتئناف خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صره.

القا�سي / خالد �سيف ال�سعايل 
حمكمة ال�سارقة 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13036 بتاريخ 2020/9/14   
اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 2124/2020/16 جتاري جزئي  
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )30422( درهم والر�صوم وامل�صاريف 

واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بال كفالة 

طالب الإعالن :  �صركة دبي لتاأجر ال�صيارات ذ.م.م   - �صفته بالق�صية : مدعي 
املطلوب اإعالنه : 1- ح�صن بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن احل�صن - �صفته بالق�صية : مدعي 

عليه - جمهول حمل الإقامة 
الدعوى  يف   2020/8/25 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم   : الإع��الن  مو�صوع 
للمدعية  يوؤدي  بان  املدعي عليه  بالزام  ذ.م.م  ال�صيارات  لتاأجر  دبي  اأعاله ل�صالح/�صركة  املذكورة 
ال�صداد  مت��ام  وحتى   2020/2/22 من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   )30422( وق��دره  مبلغ 
قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما     - املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  وخم�صمائة  وامل�صاريف  والزمته 
�صاحب  با�صم  �صدر  الع��الن  هذا  لن�صر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�صتئناف 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 13036 بتاريخ 2020/9/14   

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 762/2020/20 جتاري كلي 

مو�صوع الدعوى : املطالبة بحل وت�صفيه املدعي عليها الوىل والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 
وحتى ال�صداد التام 

)عيادة  ل�صركة  �صريكة ومديرة  ب�صفتها  زع��رور  تي�صر عبدالرحمن  / 1-عبر حممد  الإع��الن  طالب 
ميديكورب جلف الطبية ذ.م.م( - �صفته بالق�صية : مدعي 

املطلوب اإعالنهما :  1-  روبرت برو�ض مكفيكر 2- جابريال لوكرت�صيا اوريل ليفيو مونتيانو -  �صفتهما 
بالق�صية : مدعي عليهما   -  جمهول حمل القامة 

الوىل  عليها  املدعي  وت�صفيه  بحل  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    : الإع��الن  مو�صوع 
املوافق   الرب��ع��اء   ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت  ال��ت��ام.  ال�صداد  وحتى  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم 
2020/9/16  ال�صاعة 9.30 �ض يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 13036 بتاريخ 2020/9/14   

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 1916/2020/16 جتاري جزئي 

مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ )104.774.00( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام 

طالب الإعالن / 1-ات�صالت لدارة املرافق ذ.م.م - �صفته بالق�صية : مدعي 
وميثله:خمتار حممد باقر غريب - �صفته بالق�صية : وكيل

املطلوب اإعالنه :  1-  �صي ار ا�ض خلدمات التنظيف �ض.ذ.م.م -  �صفته بالق�صية : مدعي عليه  
 جمهول حمل القامة 

مو�صوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ )104.774.00( 
درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام. وحددت 
لها جل�صة يوم الثالثاء  املوافق  2020/9/29  ال�صاعة 8.30 �ض يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف 
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثالثة اأيام على الأقل ونخطركم بانه قد مت احالة الدعوى اىل الدائرة التجارية اجلزئية الوىل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 13036 بتاريخ 2020/9/14   

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 2986/2020/16 جتاري جزئي 

مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ )800000( درهم والر�صوم وامل�صاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ 

املعجل بال كفالة
طالب الإعالن / 1-الأديب ملقاولت البناء ذ.م.م - �صفته بالق�صية : مدعي 

وميثله:عبدالرحمن ح�صن حممد املطوع - �صفته بالق�صية : وكيل
املطلوب اإعالنه :  1-  �صركة التعهدات واجل�صتيون ���ض.ذ.م.م - فرع دبي -  �صفته بالق�صية : 

مدعي عليه   -  جمهول حمل القامة 
بالوفاء يف  بتكليفكم  ب��ت��اري��خ:2020/8/26  ال�صادر  املحكمة  ق��رار  :  مبوجب  الإع��الن  مو�صوع 
او  للمدعي  دره��م فقط   )800000( وق���دره  مبلغ  ب�صداد  فانت مكلف  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى 
بخزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الج��راءات بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل خم�صة ايام من تاريخ ن�صر هذا العالن
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 13036 بتاريخ 2020/9/14   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 71/2020/97 تظلم مدين  
مو�صوع الدعوى :  تظلم من القرار ال�صادر يف الدعوى رقم:21/2020 حجز حتفظي مدين ، 

والر�صوم وامل�صاريف  
طالب الإعالن / 1-  حممد ه�صام احل�صري  - �صفته بالق�صية : متظلم 

 : بالق�صية  �صفته   - كويري  اباينزا  2-ري�صا  ك��روز  دي��ال  ك��روز  مارفني   -1: اإعالنهما  املطلوب 
متظلم �صدهما - جمهول حمل القامة

مو�صوع الإعالن : قد اقام عليكم التظلم املذكورة اعاله ومو�صوعه تظلم من القرار ال�صادر 
يف الدعوى رقم 21/2020 حجز حتفظي مدين والر�صوم وامل�صاريف،  وح��ددت املحكمة جل�صة 
يوم الحد املوافق  2020/9/27 ال�صاعة 8.30 �ض بقاعة التقا�صي عن بعد والتي ميكن الو�صول 
الق�صايا  العامة - ج��دول جل�صات  دبي اللكرتوين - اخلدمات  اليها من خالل موقع حماكم 
لوجود عطلة وحت��ددت جل�صة  اجلل�صة  تغر موعد  ب��ان مت  علما  عليكم ح�صورها  يتوجب  ول 

بالتاريخ املذكور اعاله.   
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة دبي البتدائية   التجارية 
العدد 13036 بتاريخ 2020/9/14   

اعالن بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 1486/2020/60 امر اداء    

مو�صوع الدعوى :املطالبة با�صدار الأمر بالزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ )57750( درهم 
والر�صوم وامل�صاريف  

طالب الإعالن : القرق واملطرو�صي حمامون وم�صت�صارون قانونيون- �صفته بالق�صية : مدعي 
املطلوب اإعالنه : 1- عبداهلل �صالح عبيد �صامل املعمري - �صفته بالق�صية : مدعي عليه  

جمهويل حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن :  قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2020/3/24 الزام املدعي عليهما 1- 
�صركة ارما الكرتوبانت�ض لاللكرتوميكانيك �ض.ذ.م.م 2-عبداهلل �صالح عبيد �صامل املعمري بان 
يوؤديا للمدعية القرق واملطرو�صي حمامون وم�صت�صارون قانونيون مبلغ وقدره )57.750( درهم 
والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ا�صتحقاق كل �صيك والر�صوم وامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة 

درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ولكم احلق يف اإ�صتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن.

رئي�ض الق�سم         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية التجارية
العدد 13036 بتاريخ 2020/9/14   

اعالن بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 3087/2020/60 امر اداء    

مو�صوع الدعوى :اإ�صت�صدار امر اداء بالزام املدعي عليها الوىل والثاين بالت�صامن بان يوؤديا اىل املدعية 
مبلغ وقدره )150.000( درهم والفائدة القانونية بواقع 12% �صنويا من تاريخ ال�صتحقاق لل�صيك مو�صوع 

الدعوى حلا�صل يف 2020/1/23 وحتى متام ال�صداد 2- الزام املدعي عليها الوىل والثاين بالر�صوم 
ومل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة 3-�صمول المر بالنفاذ املعجل وبال كفالة ومع حفظ كافه احلقوق 

القانونية الخرى  
طالب الإعالن : �صركة الغاز املتحدة يونيغاز ذ.م.م- �صفته بالق�صية : مدعي 

وميثله:�صيخة احمد عبداهلل �صلطان - �صفته بالق�صية : وكيل
املطلوب اإعالنهما : 1- �صركة �صيزان املدينة خلدمات التموين ، ذات م�صوؤولية حمدودة 2- اراجنويل كانديل 

عبداهلل - �صفتهما بالق�صية : مدعي عليهما   - جمهويل حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن :  قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2020/8/9 الزام املدعي عليهما 1- �صركة �صيزان 
بالت�صامن  يوؤديا  بان  عبداهلل  كانديل  اجن��ويل  2-وار  حم��دودة  م�صوؤولية  ذات   ، التموين  خلدمات  املدينة 
للمدعيه �صركة الغاز املتحده يونيغاز ذ.م.م مبلغ 150.000 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �صنويا من 
ال�صداد وبالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل  تاريخ ال�صتحقاق يف:2020/1/23 وحتى متام 

اتعاب املحاماة  ولكم احلق يف اإ�صتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن.
رئي�ض الق�سم         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية التجارية
العدد 13036 بتاريخ 2020/9/14   

اعالن بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2746/2020/60 امر اداء    

مو�صوع الدعوى :املطالبة با�صدار المر بالزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ )68895( درهم والفائدة 
القانونية والر�صوم وامل�صاريف  

علي-  ا�صغر  دي��وان  الدين  ال�صيد/فخر  وميثلها  ذ.م.م  املكيفات  لتجارة  واخوانه  فخري   : الإع��الن  طالب 
�صفته بالق�صية : مدعي 

وميثله:عادل عبداهلل خمي�ض املعمري - �صفته بالق�صية : وكيل
املطلوب اإعالنهما : 1- �صيفكو للخدمات الفنية ذ.م.م 2- احمد �صامي جا�صم - �صفتهما بالق�صية : مدعي 

عليهما   - جمهويل حمل الإقامة 
بالت�صامن 1-    املدعي عليهما  ال��زام  بتاريخ 2020/8/5  البتدائية  دبي  ق��ررت حمكمة    : الإع��الن  مو�صوع 
�صيفكو للخدمات الفنية ذ.م.م  2-احمد �صامي جا�صم بان يوؤديا للمدعية فخري واخوانه لتجارة املكييفات 
ذ.م.م مبلغ وقدره )68.895( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�صائية احلا�صل يف 
2020/7/5 وحتى ال�صداد التام وبالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ولكم احلق يف 

اإ�صتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن.
رئي�ض الق�سم         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية التجارية
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و مل حت��ق��ق امل�����راأة الإم���ارات���ي���ة ك��ل هذه 
الإجن����ازات ل��ول ال��دع��م ال��ذي حتظى به 
من القيادة الر�صيدة منذ بدايات تاأ�صي�ض 
زايد  ال�صيخ  ل��ه  املغفور  ي��د  على  ال��دول��ة 
بن �صلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه “ 
و �صاركته يف متكني امل��راأة وتعزيز دورها 
فاطمة  ال�صيخة  �صمو  الإمارات”  “اأم 
الن�صائي  الحت�����اد  رئ��ي�����ص��ة  م���ب���ارك  ب��ن��ت 
لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�ض  رئي�صة  ال��ع��ام 
ملوؤ�ص�صة  الأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����ص��ة  وال��ط��ف��ول��ة 
الن�صائي  العمل  رائ��دة  الأ�صرية  التنمية 
“متحف  ي��ع��ت��رب  و  الإم��������ارات.  دول����ة  يف 
املراأة” بدبي �صاهداً وموثقاً لتاريخ املراأة 
الإماراتية ومراحل تطورها وم�صاركتها 
وال�صيا�صية  الج���ت���م���اع���ي���ة  احل����ي����اة  يف 
والقت�صادية يف هذه املنطقة منذ مئات 
و  ق��اع��ات��ه  يف  املتحف  ..ي���اأخ���ذك  ال�صنني 
كل  ت�صتعر�ض  تاريخية  رحلة  يف  زواي���اه 
جانب من جوانب حياة املراأة الإماراتية 
م���ن م��ق��ت��ن��ي��ات وم��الب�����ض وم�����ص��وغ��ات و 
الأدوات  بع�ض  ع��ن  ف�صال  ثمينة  ح��ل��ي 
الأبناء  لرعاية  امل���راأة  ا�صتخدمتها  التي 

الطبخ  يف  ا�صتخدمتها  التي  وامل�صتلزمات  الأواين  من  جمموعة  جانب  اىل 
خ�ص�صت  فقد  ال�صعبي  الطب  جانب  عن  املتحف  يغفل  ومل  الطعام  وحفظ 
لهذا اجلانب زاوية ت�صتعر�ض الأع�صاب الطبية التي ا�صتخدمتها املراأة قدمياً 
ت�صنعها  التي  التجميل  وم�صاحيق  ف�صال عن عطوراتها  والتطبب  للتدواي 
املراأة الإماراتية غائبة عن  من الأع�صاب واملواد الطبيعية للتزين. ومل تكن 
ال�صاحة الأدبية فكانت لها يف جمال ال�صعر اإبداعات وق�صائد حتاورت بها مع 
ال�صعراء املخ�صرمني من الرجال وتوثيقاً لهذه املرحلة من الإزدهار يف جمال 
ال�صعر خ�ص�ض املتحف قاعة ديوان عو�صة بنت خليفة ال�صويدي “فتاة العرب” 
لعر�ض ق�صائد ال�صاعرة يف قاعة �صممت ديكوراتها على هيئة �صحراء الإمارات 
وكثبانها بطريقة مبتكرة حيث زخرفت اأبيات �صعرها وزينت جدرانها يف عمل 
وق�صائد مكتوبة  ال�صاعرة  القاعة مقتنيات  و�صط  و�صعت يف  كما  فني مبدع 

بخط يدها وت�صجيالت �صوتية لل�صاعرة لق�صائدها واأ�صعارها.
بنت  م��ن��رة  ال�صيدة  ق��اع��ات��ه  يف  املتحف  ي�صت�صيفهن  ال��الت��ي  الن�صاء  وم��ن 

1944 التي  اأحمد املزروع املولودة عام 
جتبر  يف  الطبية  مب��ه��ارت��ه��ا  اأ���ص��ت��ه��رت 
وعالجها  الأمرا�ض  وت�صخي�ض  الك�صور 
ف�صاًل عن ولعها بالت�صوير الفوتوغرايف 
واإمتالكها للعديد والكثر من كامرات 
اأنواعها  ب��اإخ��ت��الف  ال��ت�����ص��وي��رال��ق��دمي��ة 
القاعة  يف  م�صاحة  لها  خ�ص�صت  والتي 
اإ�صالح  م���ن���رة  اأج�������ادت  ك��م��ا  ل��ل��ع��ر���ض 

ال�صالح والبنادق بكل اأنواعها.
من  زاوي���ة  ك��ل  البنات” يف  “بيت  ي�صرد 
زواي��اة ق�صة لم��راأة من الإم��ارات كانت 
ل��ه��ا ب�����ص��م��ة يف ت���اري���خ دول�����ة الإم������ارات 
ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة وي�������ص���م يف اأرك����ان����ه 
اإماراتية  اأم����راأة   300 م��ن  اأك���ر  ح��ي��اة 
وعقود  التجارية  مرا�صالتهن  ليعر�ض 
اأخرى كثرة  تفا�صيل  و  والبيع  ال�صراء 
والإجتماعي  ال��ت��ج��اري  ن�صاطهن  ع��ن 
اأنباء  وك��ال��ة  زي���ارة  وخ��الل  وال�صيا�صي. 
قالت  امل������راأة  “وام” مل��ت��ح��ف  الإم�������ارات 
موؤ�ص�ض  غبا�ض  عبيد  رفيعة  ال��دك��ت��ورة 
املتحف اأن املتحف اأ�صبح من اأهم املواقع 
الثقافية يف دولة الإم��ارات باإعتبارة اأول 
الثالث عامليا يف  العامل هو  العربي وعلى م�صتوى  الوطن  للمراأة يف  متحف 
وثق  كونه  جاءت  املكان  قيمة  اأن  اإىل  يوم اإفتتاحه يف العام 2012...لفتة 
ملجتمع الإم��ارات تاريخ �صفهي غر مكتوب لي�صتعر�ض اأدوار املراأة من العام 
الالتي  اخليمة  راأ�ض  ن�صاء  مثل   1800 العام  من  ق�ص�ض  وهناك   1900

قاومن الإجنليز ومن ثم اأدوارهن املعروفة يف التعليم وال�صحة والتجارة .
الإنتهاء من  بعد  التي جاءت  الإماراتية  امل��راأة  اىل مو�صوعة  غبا�ض  واأ�صارت 
تاأ�صي�ض املتحف ويف اأثناء العمل على توثيق تاريخ ن�صاء الإمارات حيث كانت 
على  ا�صتمر  ملجهود  نتيجة  و  الكبر  لعددهن  تكفي  ل  ال�صت  املتحف  قاعات 
�صر  على  املو�صوعة  ه��ذه  اح��ت��وت  والتوثيق  اجلمع  م��ن  �صنوات  ع�صر  م��دى 
الإماراتي..م�صيفة  املجتمع  يف  اأدوار  لهن  كانت  اأم��راأة   2000 لأكر من 
اأن املتحف يحتوي يف قاعاته على متعلقات ل� 300 اأمراأة اإماراتية كانت لهن 
اأدوار خمتلفة يف مقدمتهن �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك “اأم الإمارات” 
.. و حرم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة 

رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي �صمو ال�صيخة هند بنت مكتوم بن جمعة اآل 
مكتوم وال�صيخة �صيخة بنت �صعيد وال�صيخة حمدة ون�صاء كثرات عملن يف 
جمالت خمتلفة ..معتربة اأن ما مييز الن�صاء يف جمتمع الإمارات اأنهن كن 

�صيدات اأعمال يعملن بثقة واأمانة وخر�صن على متكني اللن�صاء الأخريات .
اإب��راز رائ��دات العمل  اأ�صافت رفيعة غبا�ض انه كانت للمتحف الأ�صبقية يف  و 
الن�صائي على كل امل�صتويات ليكت�صف اأدوارا للمراأة الإماراتية مل ي�صلط عليها 
امل��راأة الإم��ارات��ي��ة قد  ب��اأن  اأعطى انطباعا لأه��ل الإم���ارات  ال�صوء �صابقا مما 

�صبقت زمانها بالفعل.

•• الفجرية-الفجر:

نظم املتحف الرقمي للفن الت�صكيلي الإماراتي 
الثقافية،  الجتماعية  الفجرة  جلمعية  التابع 
قبول  وف��ك��رة  “الت�صامح  بعنوان  ح��واري��ة  ن��دوة 
خالد  بح�صور  الب�صرية”،  ال��ف��ن��ون  يف  الآخ����ر 
الظنحاين رئي�ض اجلمعية ونخبة من الفنانني 

واملثقفني والإعالميني.
تطبيق  ع��رب  ع��ق��دت  ال��ت��ي  ال���ن���دوة،  ا�صت�صافت 
الدكتور  ال�صوري  الفني  والناقد  النحات  زووم، 
الت�صكيلية  والفنانة  والناقدة  �صاهني،  حممود 
والناقد  والفنان  ن�صر،  اأم��ل  الدكتورة  امل�صرية 
احلوار  واأدارت  العبدان  علي  الإم��ارات��ي  الفني 

الفنانة املهند�صة مرمي البلو�صي. 
اأبرزها،  عديدة،  حم��اور  حول  النقا�ض  ومتحور 
عاملية،  ول��غ��ة  ل��ل��ح��ي��اة  حقيقية  ���ص��ن��اع��ة  ال��ف��ن 
ل�صيادة  ح��ق��ي��ق��ي��ة  م��ظ��ل��ة  ال��ب�����ص��ري��ة  وال���ف���ن���ون 
ال��ت�����ص��ام��ح وان���ت�������ص���اره، واأه���م���ي���ة ت��ر���ص��ي��خ الفن 
الت�صكيلي لدى النا�صئة لتعميق اأثر الت�صامح يف 
النفو�ض، والب�صرية اأ�صرة واحدة تت�صارك الفنون 

نف�صها.
الندوة  م�صتهل  يف  البلو�صي  م��رمي  واأو���ص��ح��ت 
جمتمع،  لأي  احل�صارية  ال�صورة  ه��و  الفن  اأن 
والر�صائل  الأف��ك��ار  تنقل  التي  ال�صامتة  واللغة 
يف  امل��ت��ج��ردة  التجربة  باعتبارها  م��رتج��م،  دون 
تنتقل  ال��ت��ي  امل�صاعر  ب���روح  املتو�صحة  حلظتها 
ب�صدق من روح الفنان للمجتمع ال�صغر، ومن 

ثم للمجتمع الكبر، فهي الدبلوما�صية التي ل 
واإدراك  وعي  ذا  �صاحبها  يكون  اأن  �صوى  حتتاج 
ل��ه��وي��ة جم��ت��م��ع��ه وث��ق��اف��ت��ه وم���ن ث���م جمتمعه 
الداخلي الذي يبداأ بر�صم �صورة خا�صة لفكره 
وا���ص��ل��وب��ه وق�����ص��ت��ه ال��ت��ي ي��رتج��م��ه��ا م��ن خالل 

اأعماله الفنية للعامل.
اأن  �صاهني، يف مداخلته،  الدكتور حممود  واأك��د 
للفنون الت�صكيلّية مهمة عظيمة، عليها تاأديتها 
يف احلياة وللحياة، م�صيفاً اأن “هذه املهمة تبدو 
مطلوبة باإحلاح �صديد يف وقتنا احلايل الطافح 
ب��ال��ت��وت��رات وامل�����ص��اك��ل واخل���الف���ات، ب��ني الأمم 
يوماً  تكن  الفنون مل  ه��ذه  لأن  ذل��ك  وال�صعوب، 
عا�صت  ول  الإن�صانّية،  التجربة  يف  ترف  عن�صر 
حمرق،  يف  و�صتبقى  كانت  واإمن��ا  هام�صها،  على 
ُم�صّكلًة بذلك اأهم اأوعية احل�صارة، واأبرز عناوين 
التقدم والرقي، وهي نتاج م�صرتك �صاهمت فيه 
التعاون  خ��الل  م��ن  وراكمته  جمعاء،  الب�صرّية 

والت�صامح والتوا�صل«. 
واأ����ص���ار ���ص��اه��ني اإىل ���ص��رورة م��د ج�����ص��ور املحبة 
وحتطيم  والأمم،  ال�����ص��ع��وب  ب���ني  والح�������رتام 
ج������دران الن����ع����زال وال���ت���ط���رف وال�����ع�����داء، لأن 
الب�صرّية اأ�صرة واحدة، تتاأكد كينونتها وتت�صامى 
ب��احل��وار امل��ت��ك��اف��ئ، وامل��ح��ب��ة امل��ت��ب��ادل��ة، وال�صعي 
وال�تاأ�صي�ض  و���ص��ون��ه��ا،  احل��ي��اة  لتطوير  اجل���اد، 
ال�صحيح وال�صليم مل�صتقبل اأجيالها. وهو الدور 
الدائم عن  البحث  للفنون، من خالل  الرئي�ض 
موؤكداً  احل��ي��اة،  وح���ب  للحياة  ج��دي��دة  اأ���ص��ب��اب 

مطالع  العاملي  الفن  �صهدها  التي  احل��داث��ة  اأن 
الفنان  قيام  لول  لتتم،  كانت  ما  املا�صي،  القرن 
الأوروب�����ي، ب��اإخ��راج راأ���ص��ه م��ن الأر���ص��ي��ف البارد 
لالإرث الإغريقي � الروماين، ومتزيق )اأوروبيته 

ال�صيقة( والتوا�صل مع الأمم.
بدورها، اأو�صحت الدكتورة اأمل ن�صر اأن العامل 
والت�صال  ال��ت��ق��ارب  م��ن  ح��ال��ة  يف  الآن  يعي�ض 
وامل�����ص��ك��الت امل�����ص��رتك��ة، ون�����ص��ت��ط��ي��ع م���ن خالل 
ن�صعى لإقامة  اأن  ال��ع��امل  ف��ى  ال��ت��ق��ارب احل���ادث 
�صيغة ح�صارية جديدة تاأخذ فى اعتبارها هذا 
الرتكيز  اإىل  وت�صعى  اخل��الق  الإن�صانى  التنوع 
العامل  ح�����ص��ارات  ب��ني  امل�صرتكة  القوا�صم  على 
الأخر  وق��ب��ول  الت�صامح  ثقافة  وتبني  جميعاً، 
لالإن�صانية،  ج���دي���دة  ع��ق��ل��ي��ة  خ���رائ���ط  ل��ر���ص��م 
والقبول  املتبادل  التفاعل  عالقات  بها  تتاأ�ص�ض 

ال�صمح لالأخر.
هذه  ف��ن��ون  ق�����راءة  “اإعادة  اأن  ن�����ص��ر  واأ�����ص����ارت 
ملراحل  الدفينة  الجتاهات  واإدراك  احل�صارات 
اأ�صيلة  موا�صلة  مبثابة  ك��ان  املا�صى  فى  اخللق 
فى  ال�صنني  اآلف  عرب  املمتد  الأ�صا�صى  للهدف 
كل العهود، وكل احل�صارات، وهو جتاوز اللوحة 
عن  خمتلف  ع��امل  خللق  ال��زخ��رف��ي��ة  الو�صفية 
فاإن  ع���ام  “ب�صكل  م�����ص��ي��ف��ًة:  ال��ط��ب��ي��ع��ة.  ع���امل 
والفنون  احلديث  الفنان  بني  ما  التوا�صل  هذا 
البدائية وفنون احل�صارات القدمية واحل�صارات 
ال�صرقية قد و�صع الفنون الغربية على م�صارها 
ب���روح تعتمد ع��ل��ى ف��ك��رة ق��ب��ول الأخر  اجل��دي��د 

بعيداً عن تق�صي النموذج الغربي وحده«.
ومن جهته، ا�صتعر�ض علي العبدان يف مداخلته 
الب�صرية  الفنون  يف  والت�صامح  الت�صالح  قيمة 
الإن�صانية  املعرفة  تق�صيم  ع��رب  اأنروبولوجياً 
اإىل ثالث مراحل، املرحلة البدائية حيث كانت 
املعارف والفنون تعتمد على التعامل مع ال�صحر 
الكون، ثم مرحلة  الت�صالح مع  والوثنية خللق 
ت�صتقى  املعرفة  كانت  حيث  ال�صماوية  الديانات 
اأو الدين، ثم املرحلة الأخ��رة التي  من الوحي 
مرحلة  وهي  الأنروبولوجي  التق�صيم  يف  تاأتي 
املو�صوعية  بالنزعة  تت�صم  حيث  احلديث  العلم 
نوازع  اأي��ة  ال��ذي يعني حجب  الأم��ر  املعرفة،  يف 
الت�صامح  وعدم  بالعن�صرية  تت�صم  قد  �صخ�صية 

يف العالقة مع الآَخر.
واأو�صح العبدان، يف معر�ض حديثه عن ال�صاحة 
الفنية يف الإمارات، “اإن الفنون الب�صرية كانت 
حمل جدل كبر يف الأو�صاط الفنية والثقافية 
يف املجتمع، وذلك لأن الفن يف الإمارات كان منذ 
الإنتاج  يف  والتنوع  لالختالف  قاباًل  البدايات 
ال��ف��ن��ي، وه���ذا م��ا اأث����ار ال��ك��ث��ر م��ن ردود الفعل 
ال��ت��ي و���ص��ل��ت اإىل ح��د الع���رتا����ض ع��ل��ى عر�ض 
قيادات  اه��ت��م��ام  اأن  اإل  اأح��ي��ان��اً،  الأع��م��ال  بع�ض 
الفنون  وت�صجيع  الفنية،  الثقافة  بن�صر  الدولة 
املوؤلفات  واإ���ص��دار  املعار�ض،  وتنظيم  الب�صرية، 
النقدية جيدة املحتوى، اأدى اإىل جتاوز مرحلة 
ت�صادم املجتمع اأو بع�صه مع الفنانني اإىل مرحلة 

جديدة من التفهم والت�صامح«.

متحف املراأة بدبي.. معلم ثق�يف يوثق بني جدرانه ت�ريخ و�صري اأكرث من 300 امراأة اإم�راتية

متحف الفن الإم�راتي ينظم ندوة حول الت�ص�مح وفكرة قبول الآخر

•• دبي - وام:

“اللغة  بعنوان  افرتا�صية  ندوة  وال��رتاث  للثقافة  املاجد  نظم مركز جمعة 
ال�صوء  لت�صليط  واملبادرات”  اجلهود  الرقمي:  التحول  ع�صر  يف  العربية 
على اجلهود واملبادرات التي اتخذتها املوؤ�ص�صات العربية الأكادميية يف ع�صر 

التحول الرقمي دعما للغة العربية وتعزيزا ملكانتها بني لغات العامل .
العام لحتاد  الأم��ني  �صالمة  ع��زت  الدكتور عمرو  ال��ن��دوة معايل  يف  �صارك 
معامل  م�صروع  مدير  العاطي  عبد  حممود  والدكتور  العربية  اجلامعات 
جممع  يف  اللغوي  الباحث  عا�صور  بن  م�صطفى  والدكتور  العربي  التاأثر 
اللغة العربية يف ال�صارقة واخلبر املجمعي الدكتور وايف حاج ماجد رئي�ض 

ق�صم اللغة العربية يف اجلامعة العاملية بلبنان .
وحتدث الدكتور عمرو عزت �صالمة عن الهتمام الكبر الذي يوليه احتاد 
الثقايف  امل�صتويني  على  و�صوؤونها  العربية  اللغة  بق�صايا  العربية  اجلامعات 
ال��ع��ام والأك��ادمي��ي اخل��ا���ض وذل��ك م��ن خ��الل ع��دد م��ن اجلمعيات واللجان 
التابعة لالحتاد واأبرزها جمعية كليات الآداب يف اجلامعات العربية وكذلك 
املجالت  لت�صنيف  العربي  التاأثر  معامل  م�صروع  على  املبا�صر  الإ���ص��راف 
العلمية العربية والرتقاء بها اإىل املعاير الدولية ومن جملة املبادرات املهمة 
اعتماد امتحان دويل لقيا�ض الكفاءة يف اللغة العربية على غرار المتحانات 

الدولية كالتوفل والآيلت�ض وهو ما �صكل خطوة مهمة طال انتظارها.

م�صروع  ورئي�ض  موؤ�ص�ض  العاطى  عبد  حممود  الدكتور  حت��دث  جهته  م��ن 
�صوهاج  بجامعة  الدولية  العالقات  مركز  ومدير  العربي  التاأثر  معامل 
اأن  مو�صحا  العربي..  التاأثر  معامل  فكرة  عن  العربية  م�صر  بجمهورية 
العمل على ن�صر املعرفة املكتوبة باللغة العربية واحلفاظ عليها اأمر �صروري 
وقدم �صرحا مب�صطا عن اآلية عمل اللجان العلمية وال�صت�صارية فى امل�صروع 

وكيفية ت�صنيف املجالت.
حو�صبة  اأهمية  اإىل  عا�صور  م�صطفى  الدكتور  اللغوي  الباحث  تطرق  كما 
اللغة العربية وما اأجنز يف جممع اللغة العربية بال�صارقة من اإن�صاء قاعدة 
واأن���ه يتم  ال��ق��وان��ني ال�صرفية وال��ن��ح��وي��ة وق��واع��د ال���ص��ت��ق��اق  ب��ي��ان��ات على 
�صاأنه  الذي من  الآيل  للقارئ  اإخ�صاعها  بعد  وامل�صادر  الكتب  اآلف  حو�صبة 
تي�صر �صبل البحث والتدقيق ومن ثم احل�صول على كم هائل من املعلومات 
املحو�صبة التي �صتتيح لنا يف امل�صتقبل القريب العاجل بناء معاجم وقوامي�ض 

ب�صغطة زر.
الندوة  خ��الل  ماجد  ح��اج  وايف  الدكتور  املجمعي  اخلبر  تناول  جانبه  من 
حماور عدة حيث تطرق يف حمورها الأول اإىل عدد من ال�صواهد التاريخية 
والعلمية التي تثبت املرونة اخلا�صة التي متيزت بها اللغة العربية على مر 
الع�صور عن �صائر اللغات.. ويف املحور الثاين حتدث عن مفهوم ال�صتثمار 
ومتيز  اللغوية  ال��روة  من  بال�صتفادة  العلمي  امل�صطلح  توليد  يف  اللغوي 

العربية مب�صتويات و�صور متعددة من ال�صتقاق .

ندوة افرتا�صية لـجمعة امل�جد للثق�فة حول اللغة العربية يف ع�صر التحول الرقمي

•• دبي -وام:

حققت املراأة االإماراتية اإجنازات كبرية 
خمتلف  يف  قيادية  منا�ضب  وت��ب��واأت 
وتتميز  تنجح  اأن  وا�ضتطاعت  املجاالت 
متتهن  واأ�ضبحت  القطاعات  كافة  يف 
املا�ضي  يف  ك��ان��ت  جم���االت  يف  وت��ع��م��ل 
مق�ضورة على الرجال فقادت الطائرات 
وانخرطت يف املجال الع�ضكري وعملت يف 
املجال الربملاين وخا�ضت غمار املناف�ضة 

يف املجال الريا�ضي.



فــن عــربـــي

31

اإمي�ن الع��صي: البطولة املطلقة 
لي�صت يف ح�ص�ب�تي 

قالت  ال�������ص���ي���ن���م���ا،  وع������ن 
اإمي���ان: )ه��ي الأق���رب اإىل 
الأفالم  اأن  خا�صة  قلبي، 
اأطول  ت��ك��ون  ال�صينمائية 
عمرا من الدراما، فالفيلم 
تاريخ  ي���ع���د  ال�����ص��ي��ن��م��ائ��ي 

خالد(.
واأ�صافت: )بالطبع الدراما 
كبرا  جن���اح���ا  ىل  ح��ق��ق��ت 
افتخر به ولكننى اأمتنى اأن 
اأحقق التوازن بني ال�صينما 

والدراما(.
واأ�صارت )العا�صى( اإىل اأنها 
املطلقة  ال��ب��ط��ول��ة  ت�����ص��ع  ل 
ح�صاباتها  اأو  ���ص��روط��ه��ا  يف 
الأعمال  ت��وؤي��د  بالعك�ض  ب��ل 
البطولة  ع��ل��ى  ت��ع��ت��م��د  ال��ت��ي 
اجلماعية، لأن كل ممثل فيها 

يكمل الآخر.
وقالت: )ما يهمنى هو م�صمون 
ونوع  اأج�صدها  التي  ال�صخ�صية 
الدور واختالفه ومدى ما يقدمه 
من تطور يف اأدائ��ى، ولذلك اأختار 
الأع���م���ال ال��ت��ي ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى ق�صة 

مميزة واأحداث م�صوقة وموؤثرة(.
والتى  اإبلي�ض  مملكة  م�صل�صل  اأن  واأ�صافت 
برعت من خالله فى جت�صيد دور داليدا يعترب 
م��ن امل��ح��ط��ات امل��ه��م��ة ج���دا يف ح��ي��ات��ه��ا الفنية 
اأنه مع كوكبة  امل�صاركة فيه، خا�صة  واأ�صعدتها 
رائ��ع��ة م��ن ال��ن��ج��وم م��ث��ل غ���ادة ع���ادل و�صلوى 
خ��ط��اب وران��ي��ا ي��و���ص��ف و���ص��ربي ف���واز وكرمي 
املوؤلف  مع  العمل  اأن  كما  داوود،  واأحمد  قا�صم 
اإ�صافة  الذى ي�صّكل  اأمني را�صي  املميز حممد 

اإىل اأي فنان.
ونفت )العا�صي( وجود اآية خالفات مع جنمات 
والتي  واملحبة  التعاون  ب��روح  م�صيدة  العمل، 

�صادت اأجواء الت�صوير.
)داليدا(  �صخ�صية  جن��اح  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت 
واأ�صعدها  ت���وق���ع���ات���ه���ا،  م����ن  اأك������رب  ك�����ان 
التح�صرات  اأن  خ��ا���ص��ة  ال��ن��ج��اح،  ه���ذا 

كبراً  جم��ه��وداً  تطّلبت  وامل�صل�صل  لل�صخ�صية 
ال�صكل  بهذا  العمل  لذلك خرج  طوياًل،  ووقتاً 
النجاح حتى يف بداية عر�صه على  وحقق هذا 
اإحدى من�صة �صاهد ثم عر�صه على قناة ام بي 

�صي م�صر.
من جهة اأخرى، اأبدت اإميان العا�صي �صعادتها 

اأحمد  النجم  مع  الأي��د  بخط  م�صل�صل  بنجاح 
اأن  م��و���ص��ح��ة  ب�����در،  ���ص��و���ص��ن  وال��ن��ج��م��ة  رزق 
ي��دور حول  اإن��ه  وق��ع خا�ض، حيث  له  امل�صل�صل 
الأ�صرة والأطفال لذلك كانت ردود الفعل منذ 
وفوق  رائ��ع��ة  اإذاع��ت��ه  عند  العمل  حلقات  اأوىل 

التوقعات.

�ص�ندرا رزق: لن 
اأترك لبن�ن 

مل�صاعدة  الإن�صانية  احلمالت  ن�صطت  الكارثي،  ب��روت  مرفاأ  انفجار  بعد 
املت�صّررين وامل�صّردين اإثر هذه الفاجعة التي هّزت كل العامل واأودت بحياة 
اأكر من 200 �صخ�ض وجرح 6 اآلف. من بني احلمالت النا�صطة حملة 
جمال  ملكة  اإليها  ان�صّمت  "Lebanon Relief Project" التي 
لبنان ال�صابقة �صاندرا رزق واأ�صبحت الوجه التوعوي لها، حيث ُي�صّلم اأكر 
من 100 طن من املعّدات الطبية لعدد كبر من م�صت�صفيات لبنان اإ�صهاماً 

يف اإعادة بناء لبنان وم�صاعدة �صعبه.
وتقوم احلملة على جتميع امل�صاعدات من الأمركيني اإىل اللبنانيني منذ 
يوم النفجار، حيث تبذل كل من موؤ�ص�صة غ�صان ومنال �صعب مع فريق 
العمل الأمركي اخلا�ض بلبنان )ATFL( جهوداً وطنية من�ّصقة لنقل 

الإمدادات واملعدات الطبية وال�صيدلنية جواً اإىل لبنان. 
احلكومية  غ��ر  املنظمات  م��ع  امل��ح��ّل��ي  بالتن�صيق  امل��وؤ���ص�����ص��ات  ه��ذه  وتعمل 
 Directو  Afya Foundationو  Anera مثل  اخل���ربة  ذات 

الأمركية. احلكومية  الوكالت  اإىل  بالإ�صافة   ،Relief
وت�صر �صاندرا اإىل اأن هذه املبادرة هي من اأ�صدق املبادرات القائمة يف لبنان، 
التي  اأفعال اخلر  على  والإ���ص��اءة  الإ�صهام  الإن�صانية هي  قّمة  اأن  معتربًة 
الأفعال  تكون  واأن  احلكومية  غر  واملوؤ�ص�صات  اجلمعيات  بع�ض  بها  تقوم 

حقيقية و�صادقة.
وك�صفت عن اأنه ُجمع نحو 13 مليون دولر اأمركي و�ُصّلم  املبلغ اإىل عدد 
امل�صت�صفيات من بينها م�صت�صفى اجلامعة الأمركية يف بروت،  كبر من 
مركز �صرطان الأطفال يف لبنان، م�صت�صفى رزق، م�صت�صفى الروم، م�صت�صفى 

كليمن�صو وغرها.
وعن اإمكانية تفكر �صاندرا بالهجرة، �صّددت على اأن هذه الفكرة ُم�صتبعدة 
�صوى  لها  خيار  ول  لبنان،  يف  ومنزلها  واأهلها  ابنتها  اأن  خ�صو�صاً  متاماً؛ 

البقاء.

جنوى كرم تع�ر�ض 
الهجرة

وحّثت  ال��ه��ج��رة،  لفكرة  ال�����ص��دي��دة  معار�صتها  ك��رم  جن��وى  الفنانة  اأب���دت 
اللبنانيني على التم�صك اأكر بوطنهم رغم كل ال�صعاب والأزمات التي مير 
بها لبنان . وعرّبت جنوى يف مقطع فيديو ن�صرته عرب �صفحتها اخلا�صة، 

عن مت�صكها بالبقاء يف لبنان واأنها لن تفكر للحظة بالهجرة.
واأي�صاً  مغرب"،  "لي�ض  ال�صهرة  اأغنيتها  من  مقاطع  الفيديو  يف  وظهر 
م��ق��اط��ع م��ن الإن��ف��ج��ار ال�صخم ال���ذي وق���ع يف م��رف��اأ ب���روت ي���وم 4 اآب/

اأغ�صط�ض املا�صي، وقالت يف الفيديو اأي�صاً متاأثرة: "غنيتي ما كانت دمعة 
يا اأغلى من الروح اأنا �صويتا متل ال�صمعة، ت العامل ما تروح ال�صيا�صة ما 
بتعنيني وجع النا�ض اللي مبكيني.. وتنهيدة وطنيي املجروح.ز ما تفلوا ما 

تخلو بلدنا ختيار.ز هيدا هدفن بلدنا �صب حلو واأحلى من احلال".

�صريين عبد الوه�ب :
 مل اأكرب بعد الـ39 

املعروف عن النجمة �صرين عبد الوهاب، روحها املرحة حيث ا�صتهرت باملزاح فوجهت ر�صالة داعبت من خاللها 
متابعيها، ب�صبب اقرتاب احتفالها بعيد ميالدها ال�40.

وكتبت �صرين عبد الوهاب عرب ح�صابها ال�صخ�صي: "عيد ميالدي كمان �صهر، وبقولكم من دلوقتي اإن ده هيكون 
اأنا  ده خال�ض ع�صان خم�صر�ض حد   40 رقم  �صرة  عليا متجيبو�ض  بتعيدوا  واإنتوا  يعني  الأربعني.  عيد ميالدي 

بطلت اأكرب بعد ال�39، اللي هي اأ�صاًل كتر، ب�ض يال".
وعلى ال�صعيد الفني احتفلت النجمة �صرين عبد الوهاب موؤخراً بو�صول اأغنيتها "كدابني"، اإىل اأكر من 100 
مليون م�صاهدة، عرب قناتها مبوقع الفيديو "يوتيوب"، حيث علقت عرب مواقع التوا�صل الجتماعي قائلة:"فى 
الزمن ده الكدابني اإمتكنوا وكرتوا، اأغنية كدابني حققت 100مليون م�صاهدة على يوتيوب بف�صلكم، ب�صكركم من 

كل قلبي على دعمكم امل�صتمر ليا".

حول  االإيجابية  االأفعال  بردود  �ضعادتها  العا�ضى  اإميان  ال�ضابة  النجمة  اأكدت 
عر�ضهما  من  الرغم  على  االأيد  بخط  وم�ضل�ضل  اإبلي�ض  مملكة  م�ضل�ضل  جناح 

خارج ال�ضباق الرم�ضاين.
اأي توقيت واجلمهور واع ومثقف  العمل اجليد يفر�ض نف�ضه يف  اإن  وقالت 
ويدرك جيدا قيمة العمل اجليد ويتجلى ذلك يف ن�ضب امل�ضاهدة العالية 

وردود االأفعال املتميزة.

وا�صع  اهتمام  لديهم  �صلبي،  منة  الفنانة  حمبي  اأّن  يبدو 
ملعرفة �صبب عدم زواجها حتى الآن، حتى ت�صّدر رّدها خالل 
SNL بالعربي يف احللقة التي  حلولها �صيفة يف برنامج 
الجتماعي،  التوا�صل  مواقع  م��وؤخ��را،  الربنامج  اأذاع��ه��ا   ،

وقائمة الأكر م�صاركة عرب "تويرت".
بالعربي   SNL برنامج  م��ن  �صلبي  منة  حلقة  وُع��ر���ص��ت 
على  ال�صابة  الفنانة  فاأطلت  ال�صا�صة،  على  ال��راب��ع  املو�صم 
امل�����ص��رح وه���ي جت��ي��ب ع��ل��ى ���ص��وؤال �صبب ع���دم زواج��ه��ا رغم 
جمالها، لتقدم فقرة �صاخرة عن اإ�صرار بع�ض النا�ض على 
معرفة �صبب عزوف الفتاة عن الزواج رغم حماولتها الرد 

بدبلوما�صية على هذه الأ�صئلة غر املربرة.
من  اأك���ر  ب��ي��اخ��د  حم��د���ض  "ن�صيب..  �صلبي  م��ن��ة  وق��ال��ت 
�صبب  ح��ول  ���ص��اخ��را  ا�صتعرا�صا  بعدها  وق��دم��ت  ن�صيبه"، 
الباب  "تربي�صت  وق��ال��ت:  الآن،  حتى  ال���زواج  ع��ن  عزوفها 

واملفتاح خبيته".

" والن�ض  " النم�ض 
يذكر اأن منة �صلبي تن�صغل يف ت�صوير فيلم "النم�ض والأن�ض" 

بطولة حممد هنيدي و�صابرين من اإخراج �صريف عرفة.
اإذ �صور  املا�صية،  الأ�صابيع  ت�صويره  والإن�ض" بداأ  "النم�ض 
داخل  �صلبى  م��ن��ة  ال��ع��م��ل  بطلة  م��ع  جمعته  م�صاهد  ع���دة 
هنيدى  وب��داأ  اأكتوبر،  منطقة  فى  عرفة  �صريف  ا�صتوديو 
منها  اخل��ارج��ي��ة  امل�صاهد  م��ن  ع��دد  ت�صوير  العمل  وف��ري��ق 

�صوارع القاهرة وامل�صت�صفيات وخالفه.
ويج�صد النجم حممد هنيدى خالل الأحداث دور موظف 
مهنة  ب�صبب  امل�صائب  م��ن  لكثر  يتعر�ض  فقر  حكومى 
اأحداث  تك�صفها  وال��ت��ى  د���ص��وق��ى،  �صريف  ويج�صده  وال���ده 
امل�����ص��اه��د الأوىل م��ن ال��ف��ي��ل��م، وم���ع م����رور الح�����داث جند 
ت�صاركه فى بطولة  التى  �صلبى  غ��رام منة  هنيدي يقع فى 

العمل، حتى يتزوج منها.

منة �صلبي تك�صف �صبب 
عدم زواجه� حتى الآن
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فوائد الزنك للن�ص�ء 
مهمة جدًا 

اأن  فوائد الزنك هي الأكر بحثاً وجدًل يف الوقت الراهن، وخ�صو�صاً 
ال��زن��ك يحمي م��ن الإ���ص��اب��ة بفرو�ض  اأّن  اإىل  اأ���ص��ارت  ال��درا���ص��ات  بع�ض 

كورونا امل�صتجد. فما هي فوائد الزنك للن�صاء؟ 

فوائد الزنك يف تقوية املناعة
عر�صة  يجعلك  اأن  ميكن  ج�صمك  يف  ال��زن��ك  نق�ض  ف���اإنَّ  ج��ي��داً،  تنّبهي 
ال��ربد والإن��ف��ل��ون��زا وكورونا  ن��زلت  اأب��رزه��ا  املختلفة، ولعل  ل��الأم��را���ض 
ملكافحة  ج�صمك  يف  الزنك  ملعدل  التنّبه  عليك  لذلك  اأي�صاً.  امل�صتجد 

الأمرا�ض الفرو�صية املختلفة التي ميكن اأن تداهمك.

فوائد الزنك وتكوين الربوتينات
ت��ك��وي��ن ال��ربوت��ي��ن��ات يف اجل�صم  ال���زن���ك م��ه��م ج����داً يف  اأن  ت���دري���ن  ه���ل 
والأنزميات؟ والتي بدورها ت�صاهم يف عمليات الأي�ض اأي حرق الوحدات 

احلرارية.

فوائد الزنك يف حتفيز الدماغ
لتعمل  الدماغ  خاليا  حتّفز  التي  ال�صرورية  املعادن  من  الزنك  يعترب 
املاأكولت  ب���اإدراج  نن�صحك  لذلك  الطبيعي.  النحو  على  الأخ���رة  ه��ذه 

الغنية بهذا املعدن اإىل نظامك الغذائي اليومي.

فوائد الزنك يف منو خاليا اجل�ضم
املعادن املهمة والأ�صا�صية خلاليا اجل�صم؛ ناهيِك عن  الزنك واحد من 

دوره الفّعال الذي ي�صاعد على النمو بال�صكل الطبيعي.

فوائد الزنك يف حماربة االكتئاب والتوتر
اأظهرت اأبحاث علمية خمتلفة اأنَّ نق�ض الزنك يف اجل�صم قد يكون اأحد 

اأ�صباب الإ�صابة بالتوتر ال�صديد، القلق، والكاآبة.

م�ضادر الزنك الطبيعية
باإدخالها  وقومي  الطبيعية،  الزنك  م�صادر  اأب��رز  على  الآت��ي  يف  تعّريف 

�صمن نظام غذائك اليومي:
بذور ال�صم�صم، بذور اليقطني، فطر �صيتاكي، اللحوم احلمراء، الأجبان 
ال�صفراء، املك�صرات النيئة )مثل اجلوز واللوز والبندق...(، ال�صوكولتة 
ال��داك��ن��ة، الأ���ص��م��اك وث��م��ار ال��ب��ح��ر، اخل�����ص��روات ال��ورق��ي��ة اخل�صراء، 

الأفوكادو...

ما حجم القوة الناجتة عن ع�ضلة فك االن�ضان ؟
على  رط���اًل   55 ت��ع��ادل  ب��ق��وة  ال��ف��م  تغلق  ان  ال��ف��ك  ع�صلة  ت�صتطيع 
على  املبذولة  القوة  تبلغ  قد  و  ال�صر�ض  على  رط��ل  و200  القواطع 

ال�صر�ض 268 رطاًل
كم مرة تطرف )ترم�ض( العني ؟

ان  اإذا ح�صبنا  و   . م��رة كل خم�ض ثوانى  الن�صان ح��واىل  تطرف عني 
حواىل  املعدل  فيكون  اليوم  فى  �صاعة   16 م�صتيقظا  يكون  الن�صان 

ال�صنة فى  مرة  مليون   4.2 اأو  اليوم  فى  مرة   11500
ما عدد �ضعر راأ�ض االإن�ضان ؟

يبلغ عدد �صعر راأ�ض الن�صان العادى حواىل 100000 ، اما ال�صخا�ض 
ذوى ال�صعر الحمر ، فيبلغ عدد �صعر روؤو�صهم90000 ، و يبلغ عدد 
�صعر الأ�صخا�ض ذوى ال�صعر ال�صقر 140000 ، اأما ال�صمر فيرتاوح 

عدد �صعر روؤو�صهم بني 90000 و140000
و ت�صقط من 50 اإىل 100 �صعرة يوميا من راأ�ض كل اإن�صان

اأكرب  فهي  باأفريقيا.  كينيا  يف  الوطنية  ت�صافو  حديقة  هي  وطنية  حيوانات  حديقة  اأكرب  اأن  تعلم  • هل 
ياأتيها  ال�صتوائية.  بالأع�صاب  مغطاة  مك�صوفة  جافة  �صهول  م��ن  وتتاألف  فل�صطني.  م�صاحة  م��ن  بقليل 
اأنحاء العامل مل�صاهدة احليوانات الربية املختلفة والطيور وغر ذلك. وهناك ل ميكنك  الزائرون من كل 
التنقل �صراً على الأقدام خوفاً من احليوانات املفرت�صة، بل ميكنك التنقل عرب ال�صيارات اخلا�صة التابعة 

للحديقة. 
الهواء  لأن  ذلك  الأر�ض.  على  الوقوف  عند  مما  اأكر  هو  اجلو  يف  الأر�صية  اجلاذبية  بقوة  • الإح�صا�ض 
يعطي دعماً قلياًل لوزن املخلوق. الطيور ال�صغرة فقط قادرة على الطران برفرفة اأجنحتها. اأما الطائر 
الكبر العمالق ل ي�صتطيع الطران لأنه ل ميلك مثل تلك الع�صالت التي ت�صاعد اجلناحني يف الرفرفة. 

اأمريكا.  والرية )نعامة �صغرة( يف جنوب  كالنعامة،  بتاتاً  الطران  ي�صتطيع  الطيور ل  • هناك عدد من 
طائر  م��ن  هناك  فلي�ض  للطران  ج��داً  ثقيلة  جميعها  الأخ����رى.  الطيور  م��ن  وع��دد  ا�صرتاليا  يف  والأمي���و 

عمالق وي�صتطيع الطران. 

القافلة والل�صو�ص
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البابوجن
مفيد  �صباحي  كم�صروب   �

يف نزلت الربد . 
احلمى  ح����الت  يف  ي��ف��ي��د   �

كمخف�ض للحرارة . 
� تن�صيط الدورة الدموية . 
وفاحت  لالأع�صاب  مهدى   �

ال�صهية . 
� طارد للغازات . 

وُمعالج  ل��ل��م��ع��دة  م��ط��ه��ر   �
للد�صنتاريا . 

� يفيد يف حالت التهابات امل�صالك البولية . 
وتقرحات  اللوزتني  التهاب  لعالج  كغرغرة  ي�صتخدم  البابوجن  م�صتحلب   �

الفم وغ�صل العيون . 
وميكن ا�صتخدام البابوجن كم�صحوق اأو منقوع: 

� يف غ�صيل ال�صعر ملنع ال�صقوط . 
� كحمام �صاخن للقدمني لعالج الأمرا�ض الفطرية وعالج ال�صداع . 

� ي�صتخدم م�صحوقه كبودرة لالإلتهابات اجللدية . 
� ي�صتعمل لبخة لعالج اللتواآت والر�صو�ض .

كانت القافلة ت�صر يف ال�صحراء وعلى راأ�صها رئي�صها ورجاله .. كانت القافلة ت�صم فتاة من اغنياء املدينة ومعها 
الطريق لحظت  .. طوال  الذهب واملجوهرات  الكبرة وامواله وكمية كبرة من  التاجر الري وجتارته  والدها 
الفتاه ان رئي�ض القافلة كان يتحدث مع رجاله فرداً فرداً وكاأنه يتفق معهم على �صيئاً ما فرابها ذلك، واقلق راحتها 
العمار  اننا مازلنا يف  راأيها لكنهم كتموا ذلك، وقال لها والدها  فاأثرت لوالدها مبا يجول يف خاطرها و�صاطرها 
وان ارادوا ان يفعلوا �صئ فلن يفعلوا ذلك قبل الو�صول اإىل و�صط ال�صحراء وارى انهم يريدون الب�صاعه والذهب 
واملجوهرات واموايل اي�صاً وهو يعرف متام املعرفة ان الذهب واملجوهرات والأموال كلها فوق ظهر اجلمل الذي 
ابي  يا  بالراحة  القافلة  لتاأمر  وقالت  الفتاه  �صكتت  تهمني  ل  فهى  الب�صائع  اما  بزمامه  ومي�صك  بجواره  مي�صي 
قول لهم اين تعبة .  توقفت القافلة يف احدى الأماكن امل�صتظلة وطلب التاجر ان يذهب الرجال ليناموا ويتناوب 
اثنني منهم احلرا�صة على ان يعودوا للم�صر فجراً، وملا ذهب احلرا�ض واخلدم يف النوم نزل التاجر وجل�ض يفرت�ض 
الأر�ض لياأكل وي�صرب ومعه ابنته وان�صم له بناًء على طلبه احلار�صني فلما اكال و�صربا لط�صهما ال�صراب فغفلت 
اعينهم فقامت الفتاه مت�صللة واخرجت الأموال والذهب واملجوهرات من الأكيا�ض املحملة فوق ظهر اجلمل وعباأت 
مكانها بع�ض احلجارة ال�صغرة والثياب واعادت كل �صئ اإىل طبيعته ثم عادت اإىل هودجها لت�صع كل ما متتلكه بني 
فر�صتها اما والدها فقد ا�صتطاع ان يخبئ معه �صالحاً يدافع به عن نف�صه ثم عادا معاً اإىل نومهما وكاأن مل يكن 
يف الأمر �صئ، يف ال�صباح وا�صلت القافلة امل�صر وعندما بداأو الدخول لعمق ال�صحراء غافل رئي�ض القافلة ورجاله 
التاجر وهرب باجلمال املحملة بكل ما يحلم به ومل يرتك لهم غر اجلمل الذي يحمل الفتاة وابيها لأن التاجر 
وخدمه يعرفون الطريق جيداً، فقد ا�صتطاع ان ي�صرع مبن معه اإىل مدينته ويعود �صاملاً ويكفيه انه مل يقتل ومل 
ي�صاب باأذى، اما رئي�ض القافلة ورجاله فقد هاموا على وجوههم ثالثة ايام حتى و�صولوا اإىل مكاناً يختبئون فيه 
ثم جل�صوا ي�صرتيحون ويحلمون بالراء الفاح�ض الذي �صيعي�صون فيه وو�صط ال�صواء وال�صحك وال�صراب �صهروا 
ليلهم ثم قام رئي�صهم وام�صك بزمام اجلمل واناخه ثم اعلن بني رجاله الن �صرتوا باأعينكم ما مل تروا مثله قباًل 

جوهرات وذهب واموال �صتجعلنا العمر كله اغنياء .. اغنياء .. اغنياء 
حمتويات  واف��رغ��وا  القما�ض  من  كبرة  قطعة  وافرت�صوا  اجلمل  ظهر  ف��وق  من  الأكيا�ض  وان��زل��وا  رجاله  �صاعده 
الأكيا�ض فوقها فما وجدوا غر قطع حجارة وثياب، ل اموال، ل ذهب، ل جموهرات فظن انه اخطاأ يف اجلمل وجاء 
بغره وغره ومل يكن ن�صيبه باأح�صن مما قبله، ظن رجاله انه خدعهم لكنه اق�صم انه مل يفعل .. من �صي�صدقه 
جمرمون مثله، عدة طعنات كانت كفيلة بالق�صاء عليه ومل ينتبهوا انه الوحيد الذي يعرف الطريق فلم يجوبوا 
ال�صحراء قباًل واحتدم بينهم ال�صجار والعراك وارتفعت احلناجر بال�صياح ثم اخلناجر بالطعن وال�صرب و�صقط 

من �صقط قتياًل وهام الباقي يف ال�صحراء حتى �صقطوا طعاماً للطيور اجلارحة

ت�صعر ال�صيدات بفرحة عارمة عندما تكت�صف اأنها حامل، وتزداد 
بع�ض  يلي  م��ا  يف  ت���واأم،  يف  حامل  اأن��ه��ا  تكت�صف  عندما  فرحتها 
العالمات والأعرا�ض التي يجب النتباه اإليها، عندما تعتقدين 

اأنك حامل يف تواأم:
 

1. ارتفاع HCG عند القيام بتحليل الدم:
معظم الن�صاء يكت�صفن اأنهن حوامل من اختبار احلمل املنزيل؛ 
وجود  يك�صف  ال��ذي  الطبيب  من  ال��دم  اختبارات  انتظري  لكن 

HCG مرتفع، فذلك يعني اأن هناك حماًل باأكر من طفل.
 

ال�صديد ال�صباح  غثيان   .2
من  امل��زي��د  ل��وج��ود  احلمل  اأث��ن��اء  ال�صباح  غثيان  الطبيعي  م��ن 

الهرمونات التي متر بج�صمك؛ لذا من املتوقع اإذا كنت تعانني 
من غثيان ال�صباح ال�صديد خا�صًة يف الأ�صابيع والأ�صهر الأوىل 

من احلمل، فقد يكون لديك تواأمان.
 

الأوىل: الأ�صهر  يف  ملحوظ  ب�صكل  البطن  ظهور   .3
بالن�صبة لبع�ض الن�صاء ل يظهر لديهن انتفاخ البطن، ولكن مع 

التوائم، فاإنه �صيظهر النتفاخ اأ�صرع عالمة على منو طفلني.
 

مبكر وقت  يف  اجلنني  حركات   .4
ل ت�صعر امل��راأة احلامل العادية بهذا القدر من احلركة اإل بعد 
اأ�صهر قليلة من احلمل، ولكنها خمتلفة قلياًل مع التوائم. قد 

ت�صعرين مبزيد من احلركة يف وقت مبكر.

راقبيه�  .. بتواأم  ح�مل  انك  تدل  للحمل  اأعرا�ض   4

زائًرة تلتقط �ضورة �ضيلفي اأمام �ضخ�ضيات جلنود معرو�ضة خارج طائرة قدمية من طراز اإيربا�ض 330 
وحتولت اإىل مقهى يف موقع جذب خارج باتايا يف مقاطعة ت�ضونبوري بتايالند.  ا ف ب


