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هذه الأطعمة على الريق حتافظ على �شبابك
ركلة البداية ال�صحيحة لليوم هي الأ�صا�س ملوا�صلة اخليارات ال�صحية، 
تناول  اأن  اأدل��ة على  وتوجد  املبكرة.  ال�صيخوخة  وحماية اجل�صم من 
هذه الأطعمة وامل�صروبات على الريق يف ال�صباح يوفر فوائد عديدة 

للقلب، واحلالة املزاجية واإنتاج اجل�صم للأن�صولني، واله�صم:
الليمون والع�صل اجلهاز اله�صمي،  الليمون والع�صل الدافئ: ين�صط 

وي�صاعد على فقدان الوزن الزائد، ويقّوي جهاز املناعة.
�صراب الزبيب: انقع الزبيب يف املاء طوال الليل، ثم تناوله يف بداية 
و�صراب  بالألياف،  غني  الزبيب  الإم�صاك،  من  تعاين  كنت  اإذا  اليوم 

الزبيب ملني رائع.
اأوراق الكاري: يحافظ اأكل اأوراق الكاري على م�صتوى ال�صكر يف الدم 
النباتية  التغذية  جملة  ن�صرتها  درا�صة  ك�صفت  وقد  ال�صيطرة،  حتت 
عن اأن اأكل اأوراق الكاري يخف�س م�صتوى ال�صكر يف الدم عن طريق 

التاأثري على اإنتاج الأن�صولني.
الدم،  فقر  على  للتغلب  الريق  على  واح��دة  متر  حبة  تناول  التمر: 

التمر غني باحلديد ويحافظ على م�صتوى الهيموغلوبني يف الدم.
القلب  ���ص��رب��ات  وم��ع��دل  ال���دم  �صغط  على  لل�صيطرة  ال��ك��ّم��ون:  م��اء 
ُين�صح بتناول ماء بذور الكّمون يف ال�صباح على الريق، الكّمون غني 

بالبوتا�صيوم الذي يحافظ على معدل جيد ل�صربات القلب.
ك��وب م��ن ع�صري  ال��ث��وم يف  3 ف�صو�س م��ن  وال��ث��وم: اع�صر  الليمون 
ومنع  ال�صمنة،  ملحاربة  فارغة  معدة  على  الع�صري  وت��ن��اول  الليمون 

تراكم الدهون يف اجل�صم وحت�صني الدورة الدموية.
من  ملعقة  مع  ال�صّبار  ع�صري  من  ملعقتني  اخلط  ال�صّبار:  ع�صري 

الكّمون يف كوب ماء دافئ وتناوله على الريق لفقدان الوزن.

هل تختلف اأعرا�ض احلمل الثاين عن الأول؟
يختلف كل حمل عن �صابقه، وغالباً ما تلحظ املراأة اأعرا�س احلمل 
�صدة  ب��اأن  التقارير  تفيد  كما  ب���الأول،  مقارنة  مبكر  وق��ت  ال��ث��اين يف 
تت�صابه معظم  ع��ادة ما  لكن  الثانية.  امل��ّرة  تقل يف  الأوىل  الأع��را���س 
ما  وغالباً  ال�صابقة،  احلمل  م��رات  ع��دد  النظر عن  بغ�س  الأع��را���س 

ُيلحظ منو البطن يف احلمل الثاين مبكراً.
 اأهم الأعرا�س:

اأول ما  * ح�صا�صية الثدي للم�س من الأعرا�س املبكرة للحمل، وهي 
اأ�صبوعني م��ن ح��دوث الإخ�����ص��اب ب�صبب  امل���راأة ع��ادة خ��لل  تلحظه 

التغري الهرموين، وانتفاخ الثدي، وتغري لون احللمة اإىل الداكن.
بالتعب،  امل���راأة  ت�صعر  الربوج�صرتون  هرمون  م�صتوى  ارت��ف��اع  مع   *

ويبداأ هذا الإح�صا�س بعد اأ�صبوع من حدوث الإخ�صاب.
* بعد 6 اإىل 12 يوماً من حدوث الإخ�صاب تلت�صق البوي�صة بالرحم، 
ويوؤدي ذلك اإىل نزيف ب�صيط وخفيف مقارنة بالدورة ال�صهرية التي 

تبداأ يف الغياب.
* يبداأ غثيان ال�صباح بعد مرور اأ�صبوعني من حدوث الإخ�صاب، وقد 
تختلف �صدة الإح�صا�س بالغثيان من اخلفيف اإىل ال�صديد من حمل 

لآخر.
* من املحتمل اأن ت�صعر املراأة بنوبات ال�صداع، وقد تتكّرر نوبة ال�صداع 

يف الوقت نف�صه كل يوم خلل الأ�صابيع الأوىل من احلمل.
ب�صبب  ت�صيق  امللب�س  اأن  ت�صعر احلامل  اأ�صابيع حتى  * ل متر عدة 

اكت�صاب الوزن وارتخاء الع�صلت.

و�شم احلناء قد يت�شبب يف احل�شا�شية 
اإن ال��و���ص��م ب��احل��ن��اء قد  “هاوت.دي” الأمل��ان��ي��ة  ق��ال��ت ب��واب��ة اجل��م��ال 

يت�صبب يف ا�صتجابات حت�ص�صية، اإذا مل تكن احلناء نقية.
ال�صوداء  يكمن يف منتجات احلناء  اأن هذا اخلطر  البوابة  واأو�صحت 
ديامني«  “بارافينيلني  ب��ا���ص��م  امل���ع���روف���ة  ال�����ص��ب��غ��ة  ع��ل��ى  امل��ح��ت��وي��ة 
Paraphenylendiamine اخت�صارا ب� »PPD«، على عك�س 

احلناء الطبيعية التي مييل لونها اإىل بني قريب من الأحمر.
وبثور  وح��ك��ة،  اح��م��رار،  ���ص��ورة  يف  التح�ص�صية  ال���ص��ت��ج��اب��ات  وتظهر 

وتغريات على اجللد. 
املتاعب،  لتخفيف  امل�����ص��اب  امل��و���ص��ع  ت��ربي��د  ي��ج��ب  احل��ال��ة  ه���ذه  ويف 
وا�صت�صارة الطبيب �صريعاً، لتفادي �صدمة حت�ص�صية ت�صل يف اأ�صواأ اإىل 

تهديد حياة امل�صابني بها.
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بنتلي تطلق �شيارة امل�شتقبل.. 
كهربائية بت�شميم فاخر

مبنا�صبة مرور 100 عام على انطلقها، ك�صفت �صركة “بنتلي” الربيطانية 
عن �صيارة حديثة، تقول اإنها كهربائية بالكامل، و�صديقة للبيئة.

وذكرت �صبكة “�صي اإن بي �صي” الأمريكية، اأن ال�صركة الربيطانية اأطلقت 
.»EXP 100« على ال�صيارة الكهربائية ا�صم

و�صديقة  بالكامل  كهربائية  اجلديدة  الفخمة  مركبتها  اإن  بنتلي  وتقول 
للبيئة، و�صت�صكل بداية لطراز جديد �صتعمل ال�صركة على اإنتاجه.

 EXP« ف��اإن  �صيلف،  �صتيفان  ال�صركة،  يف  الت�صميم  م�صوؤول  وبح�صب 
يف  ت�صنيعه  ال�صركة  تريد  التي  اجل��دي��دة  ال�صيارات  ن��وع  متثل   »100

امل�صتقبل.
ويحافظ ال�صكل اجلديد لل�صيارة على الت�صاميم التي عرفت بها بنتلي يف 
440 ميل بعملية �صحن  املركبة قطع م�صافة  اأنه مبقدور  ال�صابق، علما 

واحدة.
 ،2003 ع��ام  منذ  تقريبا  اأ���ص��ع��اف   10 بنتلي  �صركة  مبيعات  وارت��ف��ع��ت 
رغم انخفا�صها نوعا ما يف 2016، وتاأمل ال�صركة يف اأن ت�صاهم ال�صيارة 

اجلديدة يف رفع الطلب على مركباتها.
ول توجد معلومات عن ثمن ال�صيارة اجلديدة، اإل اأن اأرخ�س �صيارة تبيعها 
بنتلي يف الأ�صواق ل يقل ثمنها عن 200 األف دولر. وميكن اأن تبلغ �صرعة 
من  النطلق  على  قادرة  وهي  ال�صاعة،  يف  ميل  ال�صيارة الق�صوى 186 

ال�صكون والو�صول ل�صرعة 100 كيلومرت يف غ�صون 2.5 ثانية.

تواأم �شيامي تتحديان 
توقعات الأطباء

حتدت �صقيقتان تواأم �صيامي عند الراأ�س 
حتديات الأطباء، وبلغتا 18 عاماً، رغم 
بلوغ  املخت�صني توقعوا وفاتهما قبل  اأن 

العا�صرة. 
وتعي�س نيفي ونيلي كول�صتني ملت�صقتني 
منذ  ل��راأ���ص��ي��ه��م��ا  اخللفية  ال��ن��اح��ي��ة  م��ن 
م��ن��ه��م��ا دماغاً  ك���ل  ولدت���ه���م���ا، ومت���ل���ك 
وج�صداً منف�صًل، لكن ف�صلهما م�صتحيل  

ل�صرتاكهما يف �صريان حيوي بالراأ�س.
اأث��ن��اء احلمل  الأط��ب��اء والدتهما  واأخ��رب 
واإذا كتبت  ال��ولدة،  اأنهما �صتموتان عند 
 10 اأك��ر من  تعي�صا  فلن  النجاة،  لهما 

اأعوام. 
ومعاناتهما  ف�صلهما،  ا�صتحالة  ورغ���م 
�صعيدة،  حياة  تعي�صان  اأنهما  اإل  يومياً، 

ول ترغبان يف النف�صال.
وب�������ص���ب���ب ن���ق�������س امل����������وارد ال���ط���ب���ي���ة يف 
اإىل  انتقلتا  اجلنوبية،  باأمريكا  �صورينام 
عاجلة  رع��اي��ة  ع��ل��ى  للح�صول  ه��ول��ن��دا 
ميل  ديلي  ومتخ�ص�صة، ح�صب �صحيفة 

الربيطانية.
واأطلقت ال�صقيقتان التواأم قناة يوتيوب، 
الوعي  لزيادة  اإن�صتغرام،  على  و�صفحة 

بحالتهن.
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البدانة تهدد طفلك 
بال�شكري والكبد الدهني 
ال�صحية  للتوعية  الحت���ادي  املركز  ح��ذر 
من خطورة البدانة على �صحة الأطفال، 
اإذ تهددهم بال�صكري، وارتفاع �صغط الدم، 

والكبد الدهني، ومب�صاكل املفا�صل.
الأملاين  امل��رك��ز  ين�صح  امل��خ��اط��ر  ه��ذه  ولتجنب 
بتعديل  الطفل  وزن  اإنقا�س  على  بالعمل  ال��وال��دي��ن 
والفواكه،  اخل�صروات،  من  بالإكثار  الغذائي،  النظام 
والوجبات  وال�����ص��ك��ري��ات،  ال���ده���ون،  وت��ق��ل��ي��ل 
اجل����اه����زة وال�����ص��ري��ع��ة، وامل���واظ���ب���ة على 
القدم،  ك����رة  م��ث��ل  ال���ري���ا����ص���ة  مم���ار����ص���ة 
ي��ق��ل ع���ن �صاعة  وال�����ص��ب��اح��ة، مب��ع��دل ل 

ون�صف يومياً.  

نزلة الربد بالتعرق يف ال�صاونا: من  التخل�س   .1
ماء  كي�س  ب�صحبة  ال�صرير  يف  التدثر  اإىل  البع�س  يلجاأ 
حار و�صال، قد تكون فكرة جيدة عند الإ�صابة بالربد. بيد 
اأو احلمام  ال�صاونا  اإىل  الذهاب  الأطباء يحذرون من  اأن 

الرتكي احلار، لأن ذلك ل يزيد الأمر اإل �صوءا.
اإذ يقوم باإنهاك الدورة الدموية ب�صدة، وهي التي تعاين 
من ال�صعف اأ�صا�صا ب�صبب املر�س. كما اأن الهواء ال�صاخن 
يعمل على خلق جو مثايل لإمكانية تكاثر اجلراثيم. اإذن 
فمن الأف�صل عدم الذهاب اإىل ال�صاونا اأو احلمام احلار 

عند الإ�صابة بنزلة برد.

ال�صاخن: غروغ  م�صروب   .2
يلجاأ البع�س اإىل امل�صروبات الكحولية للتخل�س من الربد 
كم�صروب غروغ املكون من الروم وال�صكر واملاء ال�صاخن. 
اأن امل�صروبات الكحولية تزيد  لكن الأطباء يحذرون من 
ينقل  كما  اجل�صم،  يف  املتداعي  املناعة  جهاز  �صعف  م��ن 
موقع �صحيفة “مريكور” الأملانية. كما يقوم بامت�صا�س 

ال�صوائل التي يحتاجها اجل�صم ملقاومة نزلة الربد.
كما اأن البرية ال�صاخنة التي ي�صربها �صكان بافاريا الأملانية 

ك� “و�صفة �صحية” لذيذة ل ت�صاعد هي الأخرى.
ع�صبة  على  واملحتوية  الكحول  من  اخلالية  البرية  لكن 
ال��دي��ن��ار ت��دف��ع ���ص��ارب��ه��ا اإىل ال���ن���وم، وال���ن���وم اجل��ي��د من 
���ص��ري��ع��اً، وفق  ال���ربد  ن���زلت  اأه���م ع��وام��ل التخل�س م��ن 

“مريكور«.

بالع�صل: �صاخن  حليب   .3
حينها  بال�صعال،  م�صحوبة  ال���ربد  ن��زل��ة  ت��ك��ون  م��ا  ع���ادة 

احلليب  من  مكونة  منزلية  و�صفة  اإىل  الكثريون  يلجاأ 
اخلليط  ه��ذا  لكن  ال�صعال.  من  للحد  والع�صل  ال�صاخن 
يزيد من اإثارة الأغ�صية املخاطية يف البلعوم ما يزيد من 
حدة نوبات ال�صعال. وعو�صاً عن ذلك ُيو�صى ب�صرب �صاي 

اليان�صون اأو الزعرت يف مثل هذه احلالت.

4. امل�صادات احليوية:
العدوى  ح�����الت  يف  اإل  احل���ي���وي���ة  امل�������ص���ادات  ت���وؤث���ر  ل 
البكتريية. اأما نزلت الربد فهي يف اأغلب احلالت عدوى 
اأي فائدة للم�صادات  اأن تتوقع  فريو�صية. وهنا ل ميكن 
احليوية، بل على العك�س اإذ �صيكون �صررها اأكرب. وكلما 
تناول املري�س امل�صادات احليوية، تزداد خطورة اأن ت�صبح 

البكترييا مقاومة لهذه امل�صادات.

الرجال قد يتعافون من الإنفلوانزا اأ�صرع من الن�صاء
املري�س  اأن ج��ن�����س  ب��ري��ط��ان��ي��ة ح��دي��ث��ة  اأظ���ه���رت درا����ص���ة 
الإ�صابة  عند  ب�صرعة  ال��ت��ع��ايف  يف  مهما  دورا  يلعب  ق��د 
ال���رج���ال قد  اأن  اإىل  ال��درا���ص��ة  ب��الإن��ف��ل��ون��زا. وت��و���ص��ل��ت 
يتماثلون ب�صرعة لل�صفاء من الإنفلونزا مقارنة بالن�صاء. 

فما �صبب تعايف الرجال ال�صريع؟
اأكدت درا�صة بريطانية حديثة اأن الرجال ميكنهم التماثل 
لل�صفاء ب�صكل اأ�صرع من الن�صاء عند الإ�صابة بالأنفلونزا. 
هوبكنز  جونز  كلية  يف  اأجريت  التي  الدرا�صة  واأو�صحت 
بلومربغ الربيطانية، اأن ج�صم الرجل ميكنه اإنتاج كمية 
على  يعمل  “اأمفرييغولني” وال��ذي  بروتني  من  كبرية 
اإ�صلح الأن�صجة وي�صاهم يف متاثل الرئتني لل�صفاء، على 

عك�س املراأة، وفقاً ملا ذكره موقع نيوزويك الأمريكي.

وبع�س  الفئران  من  جمموعة  على   التجربة  واأج��ري��ت 
يف  الفئران  حقن  مت  اإذ  مرحلتني،  يف  الب�صرية  الأن�صجة 
�صللة من  1، وهو  اإن   1 اإت�س  الأوىل بفريو�س  املرحلة 
الأنفلونزا ت�صببت يف تف�صي املر�س يف عام 2009 وقتل 

اأكر من 18000 �صخ�صا يف جميع اأنحاء العامل.
وجد الباحثون اأن الذكور والإناث من الفئران ا�صتغرقوا 
الوقت نف�صه  تقريباً يف خروج الفريو�س من اجل�صم، لكن 
الفرق بنهما  كان يف �صرعة تخل�س الفئران الذكور من 
الفريو�س ف�صَل عن زيادة انتاج بروتني الأمفرييغولني 
انخفا�س  العلماء  لح��ظ  كما  الإن���اث.  م��ن  اأك��رب  بن�صبة 
التهاب رئوي  الفئران وح��دوث  اإن��اث  وزن ملحوظ لدى 
���ص��دي��د م��ق��ارن��ة ب��ال��ذك��ور، ك��م��ا ا���ص��ت��غ��رق��ت الإن�����اث وقتاً 
املوقع  بح�صب  الطبيعية،  الرئة  وظائف  ل�صتعادة  اأطول 

الإخباري.
 اأم���ا يف امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن ال��درا���ص��ة، ال��ت��ي ن�����ص��رت يف 
العلماء  فقام  الختلفات اجلن�صية”،  “بيولوجيا  جملة 
وال��ت��ي توفر  ال��رئ��ة  م��ن  ب�صرية ظ��اه��ري��ة  بحقن خ��لي��ا 
خط الدفاع الأول �صد البكترييا والفريو�صات بفريو�س 
بروتني  ن�صبة  ارتفاع  اإىل  الباحثون  وتو�صل  الأنفلونزا. 

الأمفرييغولني، لكن يف عينات الذكور فقط.
الربوفي�صورة  اأو�صحت  امل��وق��ع،  نف�س  م��ع  لها  ح��وار  ويف 
ه��ي��ل��ني ���ص��ت��وك�����س لم����ب����ارد، رئ��ي�����س ال��ك��ل��ي��ة امل��ل��ك��ي��ة يف 
بريطانيا: “تعد هذه النتائج مثرية للهتمام، فقد كنا 
نعتقد لوقت قريب اأنه  بغ�س النظر عن جن�س املري�س، 
خمتلف،  ب�صكل  الأنفلونزا  من  يعانون  الأ�صخا�س  ف��اإن 
اأي�صاً، اعتماداً على  وبالتايل يتعافون مبعدلت خمتلفة 

عدد من العوامل املعقدة«.

تعرف على الفوائد 
ال�شحية حلمامات الطني 
اإن حلمامات  ه��ريت��ل  ل��وت�����س  ق���ال 
ال���ط���ني ف���وائ���د ���ص��ح��ي��ة ع�����دة، اإذ 
ت�صاعد يف علج الأمرا�س، وتخفف 

الأمل، وُت�صعر بال�صرتخاء.
الأملانية  ال��راب��ط��ة  رئي�س  واأو���ص��ح 
حمامات  اأن  ال�����ص��ح��ي��ة  ل��لأن��دي��ة 
بتاأثري حراري كبري  الطني متتاز 
يزيد عن 40 درجة مئوية، ولكنه 
اإىل  م�����ص��رياً  اجل�����ص��م،  على  لطيف 
اأن تاأثري احل��رارة ي�صاعد يف علج 
الأم����را�����س اجل���ل���دي���ة، واأم���را����س 
مف�صل  ال���ت���ه���اب  م���ث���ل  ال����ع����ظ����ام، 
الركبة، والتهاب مفا�صل الأ�صابع، 

واآلم الأع�صاب.
حمامات  اأن  اإىل  ه��ريت��ل  واأ����ص���ار 
املنتجعات  يف  ت����ت����وف����ر  ال����ط����ني 
عبوات  �����ص����ورة  ويف  ال���ع���لج���ي���ة، 

لل�صتعمال يف املنزل.

خمترب ف�شائي ماأهول 
يعود للأر�ض

ق���ال���ت ال�����ص��ل��ط��ات ال�����ص��ي��ن��ي��ة اإن 
املخترب الف�صائي ال�صيني املاأهول 
تيانغ اأونغ2- اأنهى جتاربه و�صيعود 
لدخول الغلف اجلوي للأر�س يف 

متوز. يوليو   19
الرحلت  ه��ن��د���ص��ة  م��ك��ت��ب  وق�����ال 
ال��ف�����ص��ائ��ي��ة امل���اأه���ول���ة ب��ال�����ص��ني يف 
كمية  �صقوط  املرجح  من  اإن  بيان 
املنطقة  احل��ط��ام يف  م��ن  ���ص��غ��رية 
امل���ح���ددة يف م��ي��اه املحيط  الآم���ن���ة 

الهادي اجلنوبي.
املخترب  اأطلقت  قد  ال�صني  وكانت 
يف 15 �صبتمرب اأيلول عام 2016 
ف�صائي  خمترب  اأول  اإط���لق  بعد 

�صيني ماأهول تيانغ اأونغ1-.

هكذا تاألقت اأمل كلوين 
بالأحمر يف لندن

اأط�����ل�����ت امل����ح����ام����ي����ة وال���ن���ا����ص���ط���ة 
احل���ق���وق���ي���ة  اأم��������ل ك���ل���وين خ���لل 
م���وؤمت���ر خ��ا���س ب��ح��ري��ة الإع�����لم، 
ب���اإط���لل���ة جميلة  ل���ن���دن  يف  ع��ق��د 

باللون الأحمر.
اأوردت  اأخ��رى كانت قد  من ناحية 
�صحيفة “ديلي ميل” الربيطانية 
اإ�صت�صارات  ت��ق��دم  ك��ان��ت  اأم����ل  اأن 
كيفية  ب�����ص��اأن  اأ�����ص����اجن،  جل��ول��ي��ان 

جتنب العتقال يف بريطانيا.
واأ�صارت �صادر ديلي ميل  اأن الوثائق 
املتوفرة لديها التي اأعدتها كلوين 
لأ�صاجن يف ايلول عام 2013، تدل 
على اأن اأمل كانت تو�صيه بتوجيه 
دعوة اإىل حكومة الإكوادور لتعيينه 
مبن�صب دبلوما�صي للح�صول على 

احل�صانة الدبلوما�صية.

اأربع و�شفات ل تزيد الإ�شابة بالربد اإل �شوءا

كثرية هي الو�سفات والن�سائح التي ن�سمعها عند 
الإ�سابة بنزلة برد، لكن لبع�سها تاأثريات عك�سية 
من  يقلل  وبع�سها  تدهورا.  اإل  الإ�سابة  تزيد  ل 
يجب  الذي  فما  اأ�سال.  املتداعية  اجل�سم  مناعة 

جتنبه عند الإ�سابة بنزلت الربد؟
بنزلة  ُي�ساب  حني  املوقف  بهذا  مير  مل  منا  َم��ْن 
حميطه  من  الن�سائح  عليه  تتواىل  حني  ب��رد، 
وع�سل  اأع�����س��اب  منها:  للتخل�ص  الج��ت��م��اع��ي 
من  للكثري  يبقى  ذلك  من  الرغم  على  لكن  وخل. 
من  للتخل�ص  بها  املوؤمنني  و�سفاتهم  الأ�سخا�ص 
للتقليل  رمبا  اأو  ممكن،  وقت  باأ�سرع  الربد  نزلت 

البلعوم  ك��اآلم  املزعجة  عوار�سها  وط��اأة  من 
والراأ�ص والر�سح.

الن�سائح  بع�ص  اأن  اإل  الطيبة،  النية  ورغم 
على  اإل  تعمل  ل  اإذ  عك�سيًا،  مفعولها  يكون 
موقع  يك�سف  كما  الإ���س��اب��ة،  ف��رة  زي���ادة 

الواجب  الت�سرفات  فما  الأملاين.  “فوكو�ص” 
جتنبها عند الإ�سابة بالربد:

تنظيم وجباتك بهدف 
خ�شارة ب�شعة كيلوغرامات
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�ش�ؤون حملية
اأبوظبي التقني :100 %ن�سبة النجاح يف العلوم املتقدمة

عبد اهلل واأحمد تواأم مواطن يت�شدر اأوائل التكنولوجيا التطبيقية والفنية بن�شبة 98.8 %
مبارك ال�سام�سي:  ثانويات التكنولوجيا التطبيقية 96.2 %والثانويات الفنية 88 %

الأوائل: نظام تعليمي متقدم ميكننا من العمل يف خمتلف امل�سروعات امل�ستقبلية بالدولة

جمل�ص �سيدات اأعمال اأبوظبي يكرم امل�ساركات

اختتام معر�ض بازار عيد الأ�شحى و�شط اإقبال كبري من الزوار

جمعية املوؤازرة الإماراتية مل�شابي ال�شرطان تزور اأطفال مدينة خليفة الطبية

•• اأبوظبي - الفجر

اأعلن �صعادة مبارك �صعيد ال�صام�صي مدير 
والتدريب  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  ع���ام 
اأن ع��ب��داهلل ح�صن  ال��ت��ق��ن��ي وامل��ه��ن��ي، ع��ن 
املرزوقي”98.8%”،  عبدالوهاب  علي 
و�صقيقه عبدالرحمن”%98.4” “توءم 
مواطن” قد ت�صدرا اأوائل خريجي ال�صف 
ال��ث��اين ع�����ص��ر ل��ل��ع��ام ال��درا���ص��ي 2018-
املتقدمة  ال��ع��ل��وم  ب��رن��ام��ج  يف    2019
التطبيقية،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وث���ان���وي���ات 
ملعهد  ال���ت���اب���ع���ة  ال���ف���ن���ي���ة  وال����ث����ان����وي����ات 
اأبوظبي  ومعهد  التطبيقية،  التكنولوجيا 
للتعليم والتدريب املهني التابعني للمركز، 
فيما بلغت ن�صبة النجاح يف برنامج العلوم 
التطبيقية”  “التكنولوجيا  يف  املتقدمة 
التكنولوجيا  وث���ان���وي���ات   ،  ،100%
الفنية  والثانويات  التطبيقية96.2% 
يف  املتخ�ص�صني  م��ن  %88..وجميعهم 
امليكانيكية  الهند�صة  و  الهند�صية  العلوم 
وهند�صة  الكهربائية  ال�صيانة  هند�صة  و 
�صيانة  ه��ن��د���ص��ة  و  امليكانيكية  ال�����ص��ي��ان��ة 
التخ�ص�صات  م���ن  وغ���ريه���ا  ال���ط���ائ���رات، 
التي تاأتي يف اإطار جهود القيادة الر�صيدة 
الإماراتية  ال��ك��وادر  و  ال��ك��ف��اءات  ل�صناعة 
التي ت�صكل يف جمملها امل�صادر احلقيقية 
ال����دول����ة خلل  ل���ل���روة يف  وال��رئ��ي�����ص��ي��ة 
القريب  النفط وامل�صتقبل  مرحلة ما بعد 
التهاين  اآي��ات  اأ�صمى  عن  معرباً  والبعيد، 
يف  ممثلة  الر�صيدة  للقيادة  وال��ت��ربي��ك��ات 

اآل  زايد  بن  ال�صيخ خليفة  ال�صمو  �صاحب 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل، و�صاحب 
اآل مكتوم  را�صٍد  بِن  ال�صيِخ حممِد  ال�صمو 
رئ���ي�������ِس جمل�ِس  ال����دول����ة  رئ���ي�������ِس  ن����ائ����ِب 
ال����وزراِء ح��اك��ِم دب���ي، رع���اُه اهلل، و�صاحِب 
نهيان  اآل  زاي��ٍد  ب��ِن  حممِد  ال�صيِخ  ال�صمو 
الأعلى  القائِد  ن��ائ��ِب  ظبي  اأب��و  عهِد  ويلِّ 
القيادة  ج��ه��ود  مثمناً  امل�����ص��ل��ح��ة،  ل��ل��ق��واِت 
العلمي  بامل�صتوى  الإرت���ق���اء  يف  ال��ر���ص��ي��دة 
لأبناء الدولة، وموؤكداً ثقة اجلميع يف اأن 
جهودهم  �صيوا�صلون  اخلريجني  ه���وؤلء 
وت��ف��وق��ه��م ل���رد اجل��م��ي��ل ل��ل��وط��ن الغايل 
ميكن  مبا  تعمل  التي  الر�صيدة  والقيادة 
املوؤ�ص�صات  وك���اف���ة  التقني”  “اأبوظبي 
نحو  الوطني  واجبها  اأداء  من  له  التابعة 
وك���وادر وطنية متخ�ص�صة  اأج��ي��ال  اإع���داد 

ومتميزة من �صباب وفتيات الوطن القادر 
املعريف  الق��ت�����ص��اد  متطلبات  تلبية  ع��ل��ى 
 ،2021 للدولة  ال�صرتاتيجية  واخلطة 
اأرقى  2030 وفق  اأبوظبي وروؤية  وخطة 
امل��ن��اه��ج وامل��خ��ت��ربات والأ���ص��ال��ي��ب العلمية 
العامل  دول  اأك���ر  يف  املتقدمة  والعملية 

تقدماً ورقياً.
عبداملنان  اأحمد  الدكتور  قال  ومن جهته 
التكنولوجيا  م��ع��ه��د  ع����ام  م���دي���ر  ال���ع���ور 
ل�”اأبوظبي التقني” اأن  التطبيقية التابع 
كافة اخلريجني قد حققوا معدلت عالية 
تعك�س مدى تفوقهم ومتيزهم و قدراتهم  
درا�صاتهم  يف  ال���ت���ف���وق  م���وا����ص���ل���ة  ع���ل���ى 

اجلامعية مبختلف دول العامل.
وم���ن ج��ه��ة اأخ�����رى اأع�����رب ال��دك��ت��ور عبد 
اأبو  معهد  ع��ام  م��دي��ر  احل��م��ادي  الرحمن 

ظبي للتعليم والتدريب املهني عن فخره 
للمعهد  التابعة  الفنية  الثانويات  بنتائج 
يبذلها  التي  الكبرية  اجلهود  يعك�س  مبا 
امل�صوؤولون من اأجل متكني اأبناء الإمارات 

من موا�صلة التفوق يف امل�صتقبل.
مدير  نا�صف  ر���ص��ي��دة  ق��ال��ت  جانبها  وم��ن 
التطبيقية  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  ث����ان����وي����ات 
كافة  اأن  ب���ال���دول���ة  ال��ف��ن��ي��ة  وال���ث���ان���وي���ات 
الراقي  امل�صتوى  وبو�صوح  تعك�س  النتائج 
والفنية،  التطبيقية  الثانويات  خلريجي 
ال��ت��ي ت��ف��ت��ح اأب���واب���ه���ا ح��ال��ي��ا اأم�����ام �صباب 
والت�صجيل  بها  لللتحاق  فقط  الإم��ارات 
يف افرعها املنت�صرة يف كافة اإمارات الدولة، 
حيث ميكن التقدم بطلبات اللتحاق عرب 
امل��وق��ع الل��ك��رتوين اأو م��ن خ��لل التقدم 

املبا�صر لأقرب فرع. 

وقد اأعرب الأوائ��ل عن فخرهم بالنتماء 
اإىل منظومة “اأبوظبي التقني”، معربني 
عن فخرهم بالقيادة الر�صيدة التي وفرت 
ومتقدم  متخ�ص�س  تعليمي  ن��ظ��ام  ل��ه��م 
يتمثل يف مركز اأبوظبي للتعليم والتدريب 
التكنولوجيا  وم��ع��ه��د  وامل��ه��ن��ي،  ال��ت��ق��ن��ي 
للتعليم  اأب���وظ���ب���ي  وم���ع���ه���د  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ة 
ال��ن��ظ��ام العاملي  امل��ه��ن��ي، وه���و  وال��ت��دري��ب 
من  ميكنهم  اأن  على  وال��ق��ادر  ب��ه  امل�صهود 
املرحلة اجلامعية  التفوق خلل  موا�صلة 
املتخ�ص�س  امل��ه��ن��ي  م�صتقبلهم  وخ����لل 
والإن����ت����اج مبختلف  ال��ع��م��ل  ق��ط��اع��ات  يف 
مطالبني  بالدولة،  التنموية  امل�صروعات 
املنظومة  ب���ه���ذه  ب���الل���ت���ح���اق  ال�������ص���ب���اب 
لهم  ي�صمن  مب��ا  املتخ�ص�صة  التعليمية 

امل�صتقبل امل�صرق.

•• اأبوظبي - الفجر

اأبوظبي  اأع����م����ال  ����ص���ي���دات  جم��ل�����س  م  ك������رَّ
عيد  ب��ازار  معر�س  يف  املتميزات  امل�صاركات 
حتت  فعالياته  اختتمت  وال��ذي  الأ�صحى، 
فاطمة  ال�صيخة  ل�صمو  الكرمية  ال��رع��اي��ة 
العام،  الن�صائي  الحتاد  رئي�س  بنت مبارك 
الأ�صرية،  التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأعلى  الرئي�س 
رئي�س املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة، 
اأعمال  ���ص��ي��دات  ملجل�س  ال��ف��خ��ري  الرئي�س 
تنظيمه  وج����اء  اهلل”،  ح��ف��ظ��ه��ا  اأب���وظ���ب���ي، 
�صمن فعاليات احلملة التوعوية اخلام�صة 
ريادة  �صعار م�صتقبل  الأعمال حتت  لريادة 
ا�صت�صراف،   “ م��ت��غ��ري  ع���امل  يف  الأع���م���ال 
بني  ال��ت��وازن  ال�صطناعي،  ال��ذك��اء  ابتكار، 
اأن  امل��ع��ر���س  ا���ص��ت��ط��اع  ح��ي��ث  اجلن�صني”، 
مميز  ح�صور  و�صط  الكبري  النجاح  يحقق 
من اجلمهور والزوار الذين اأ�صادوا بتنظيم 
املعر�س وتنوع منتجاته، كما �صكل بازار عيد 
الأ�صحى لهذا العام فر�صة مميزة لل�صيدات 
والتح�صري  للت�صوق  ع��ام،  ب�صكل  والعائلة 
اأتاح  مل�صتلزمات عيد الأ�صحى املبارك، كما 
من  املنتجات  اأرق���ى  اقتناء  فر�صة  ل��ل��زوار 
اإبداع التاجرات و�صيدات الأعمال امل�صاركات 

يف املعر�س.
عار�صة   46 م�صاركة  ال��ب��ازار  �صهد  وق��د   
و�صاحبات  واملبدعات  الأعمال  �صيدات  من 
اللئي  امل���ت���ن���وع���ة،  ال���ت���ج���اري���ة  امل�������ص���اري���ع 
اجتمعن لتقدمي وعر�س اأف�صل منتجاتهن 
التجارية املتميزة من دولة الإمارات ودول 
ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي، يف جمالت  جم��ل�����س 
اه���ت���م���ام امل���������راأة، م����ن امل���لب�������س والأزي��������اء 
والتجميل،  املكياج  وم�صتلزمات  والعبايات، 
واملنتجات  واحل���ق���ائ���ب  والإك�������ص�������ص���وارات 
العطور  وك����ذل����ك  امل���خ���ت���ل���ف���ة،  اجل���ل���دي���ة 
امل�صغولت  واأع���م���ال  والأط���ي���اب،  وال��ب��خ��ور 

م�صاركة  ج���ان���ب  اإىل  امل��ب��ت��ك��رة،  ال���ي���دوي���ة 
املعروفة  التجارية  العلمات  من  العديد 
من  وع��دد  واخلليجية  املحلية  ال�صاحة  يف 

املراكز الطبية والتجميلية.
الرميثي  م���رمي حم��م��د  ���ص��ع��ادة  واأع���رب���ت 
�صيدات  ملجل�س  التنفيذية  الهيئة  رئي�س 
اأب��وظ��ب��ي يف خ��ت��ام اأع��م��ال معر�س  اأع��م��ال 
بالنجاح  �صعادتها  الأ�صحى، عن  بازار عيد 
بالتنظيم  م�����ص��ي��دة  امل��ع��ر���س  ال����ذي ح��ق��ق��ه 
املميز للمعر�س، وتقدمي اخلدمات، وجودة 
امل��ن��ت��ج��ات امل��ب��دع��ة وامل��ب��ت��ك��رة امل��ق��دم��ة من 
�صيدات الأعمال امل�صاركات، والإقبال الكبري 
من اجلمهور والزوار من خمتلف الأعمار 
الذي �صهده املعر�س خلل اأيامه الثلثة.

ال�صكر  ال��رم��ي��ث��ي  م����رمي  ���ص��ع��ادة  ورف���ع���ت 
اجلزيل ل�صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك 
لفعاليات  الكرمية  لرعايتها  الإم��ارات،  ،اأم 
اأن  مو�صحة  الأ�صحى،  عيد  ب��ازار  معر�س 
الكبري  �صموها  دع���م  ت��وؤك��د  ال��رع��اي��ة  ه���ذه 
والدائم للمراأة الإماراتية واخلليجية، من 
اأجل متكينها وريادتها يف جميع القطاعات، 
التجارية  الأع�����م�����ال  ق���ط���اع  يف  ل���ص��ي��م��ا 

الأثر  اأب��ل��غ  ل��ه  ك��ان  م��ا  وه��و  والقت�صادية، 
و�صاهم  امل��ع��ر���س،  يف  امل�����ص��ارك��ات  نفو�س  يف 
اإب����راز  ع��ل��ى  الأع���م���ال  ���ص��ي��دات  ت�صجيع  يف 
عملهن  جم��ال  يف  وابتكاراتهن  اإبداعاتهن 

التجاري.
من جانبه اأكد �صعادة حممد هلل املهريي 
م���دي���ر ع����ام غ���رف���ة اأب���وظ���ب���ي، ع��ل��ى جناح 
معر�س بازار عيد الأ�صحى 2019، والذي 
الإمارات  دول��ة  من  متميزة  م�صاركات  �صم 
الرتويج  يف  اأ����ص���ه���م  مم���ا  اخل���ل���ي���ج،  ودول 
ملنتجات وخدمات �صيدات ورائدات الأعمال 
وامل��ب��دع��ات الإم���ارات���ي���ات وم�����ص��اع��دت��ه��ن يف 
ت�صويق منتجاتهن خارج الإم��ارات، م�صيداً 
ب��ال��دور احل��ي��وي وال��ف��اع��ل ال���ذي ي��ق��وم به 
التابع  اأب��وظ��ب��ي  اأع���م���ال  ���ص��ي��دات  جم��ل�����س 
لغرفة جتارة و�صناعة اأبوظبي، ل�صيما يف 
جمال تنظيم املعار�س ومبادراته واأن�صطته 

امل��راأة يف  اإىل متكني  ي�صعى  املختلفة، حيث 
قطاع الأعمال والتجارة وتعزيز م�صاهمتها 
ي�صهم  كما  التجاري.  النمو  عجلة  دف��ع  يف 
للمراأة  الق���ت�������ص���ادي  ال������دور  ت��ط��وي��ر  يف 
ممار�صة  على  الن�صاء  من  املزيد  وت�صجيع 
واخلدمية،  ال��ت��ج��اري��ة  الأن�����ص��ط��ة  خمتلف 
املعار�س  ه��ذه  مثل  تنظيم  اأن  اإىل  م�صرياً 
اأ�صحاب  وامل���ب���دع���ات  الأع����م����ال  ل�����ص��ي��دات 
املبتكرة،  وال�صتثمارية  التجارية  امل�صاريع 
وي�صاعدهن  ملنتجاتهن  الرتويج  يف  ي�صهم 
يف  للجمهور  م��ب��ا���ص��ر  ب�صكل  ت�صويقها  يف 
ملتقى واحد يلتقني من خلله، ويتبادلن 
التجارب واخلربات التجارية فيما بينهن، 
متكنهن  تناف�صية  بيئة  خلق  يف  ي�صهم  مما 
باأهمية  وتوعيتهن  اأعمالهن  تطوير  م��ن 
العمل احلر يف قطاعات الأعمال والتجارة 
والت�صنيع، ليكّن �صركاء وركائز يف التنمية 

القت�صادية ال�صاملة.
العار�صات  اأ������ص�����ادت  اآخ�������ر،  ج���ان���ب  وم�����ن 
الأ�صحى،  عيد  ب��ازار  امل�صاركات يف معر�س 
خلل  ال��ب��ازار  لفعاليات  املميز  بالتنظيم 
اأيامه الثلثة، واأعربن عن �صكرهن ملجل�س 
���ص��ي��دات الأع��م��ال ال���ذي اه��ت��م ب�صكل كبري 
بدقة التنظيم واأ�صرف على تفا�صيله، مما 
واأتاح  الكبري،  احل�صور  ج��ذب  على  �صاعد 
ب�صكل  الأعمال عر�س منتجاتهن  ل�صيدات 
والإقبال  دعمها  يف  �صاعد  ومم��ي��ز،  جميل 
بالرتويج  ال��ع��ار���ص��ات  اأ���ص��ادت  كما  عليها، 
واخلليجي  املحلي  والت�صويقي  الإع��لم��ي 
ل��ل��م��ع��ر���س م����ن خ�����لل و����ص���ائ���ل الإع������لم 
املختلفة ومواقع التوا�صل الجتماعي، وهو 
للم�صاركات،  كخدمة  املجل�س  به  تكفل  ما 
امل�صاركات  منتجات  انت�صار  يف  �صاهم  مم��ا 

وتو�صعة قاعدة اأعمالهن لدى اجلمهور.

•• اأبوظبي - الفجر

زار وفد من جمعية املوؤازرة الإماراتية مل�صابي ال�صرطان 
الأطفال امل�صابني بال�صرطان املقيمني يف مدينة خليفة 
الطبية يف اأبوظبي، وذلك يف اإطار مبادرات دعم املر�صى 
نف�صياً ومعنوياً. وفد �صم الوفد ال�صيخ الدكتور �صامل 
حم��م��د ب���ن رك���ا����س ال���ع���ام���ري رئ��ي�����س جم��ل�����س اإدارة 

اإدارة  جمل�س  ع�صو  الكعبي  خمي�س  وحممد  اجلمعية 
اجلمعية والأع�صاء فريال اآل علي، ومرمي النا�صري، 
وميثاء الكعبي و�صالح خاطر وحممد عو�س وعدد من 
واأع�صاء  ركا�س  بن  �صامل  ال�صيخ  وق��دم    . املتطوعني 
لهم  متمنني  ل��لأط��ف��ال،  التذكارية  الهدايا  اجلمعية 
وكان  وال��ع��اف��ي��ة،  بال�صحة  وال���دع���اء  ال��ع��اج��ل  ال�����ص��ف��اء 
الكعبي  فاطمة  ال��دك��ت��ورة  اجلمعية  وف��د  ا�صتقبال  يف 

املغربي  وهبة  الطبية  لل�صوؤون  التنفيذي  املدير  نائب 
من�صق  امل��ن�����ص��وري  وع��ب��داهلل  امل��ر���ص��ى  ح���الت  من�صقة 
ت�صويق وعلقات عامة وملك عمران من ق�صم العيادة 

اخلارجية، وعدد من العاملني يف الأق�صام الطبية.
ن ال�صيخ �صامل بن ركا�س الدعم والهتمام الكبري  وثمَّ
ال����ذي ت��ول��ي��ه ال��ق��ي��ادة ال��ر���ص��ي��دة يف ت��ط��وي��ر خدمات 
العاملية  التقنيات  اأح���دث  وت��وف��ري  ال�صحية  ال��رع��اي��ة 

هذه  اأن  معترباً  ال��لزم��ة.   والت�صخي�صية  العلجية 
والتوا�صل مع  الثقة  اإىل  مد ج�صور  تهدف  ال��زي��ارات 
املر�صى لتوفري كل اأ�صكال الدعم واملوؤازرة املعنوية لهم، 
وبالتايل حتقيق روابط التوا�صل مع املوؤ�ص�صات واأفراد 
الأ���ص��رة، موؤكدا  اأف��راد  املجتمع وبعث الأم��ل يف نفو�س 
قد  ال��ذي  للمر�صى  والنف�صي  املعنوي  الدعم  ���ص��رورة 

ي�صهم يف عملية ال�صتجابة جلرعات العلج.

م�شروع كلمة للرتجمة ي�شدر ترجمة رواية 
يف املرفاأ للكاتب الفرن�شّي وي�شمان�ض

•• اأبوظبي - الفجر 

“كلمة”  م�����ص��روع  ع��ن  ت�صدر  ال��ت��ي  الفرن�صّي  الأدب  كل�صيكّيات  �صمَن 
رواية  ترجمة  ���ص��درت  اأب��وظ��ب��ي،  وال�صياحة-  الثقافة  دائ���رة  يف  للرتجمة 
ترجمها عن الفرن�صية الكاتب  وي�صمان�س،  الفرن�صّي  للكاتب  املرفاأ”  “يف 
وامل��رتج��م امل��غ��رب��ّي حم��ّم��د ب��ن��ع��ب��ود، وراج����ع ال��رتج��م��ة وق����ّدم ل��ه��ا ال�صاعر 

والأكادميّي العراقّي املقيم يف باري�س كاظم جهاد.
 Joris-Karl وي�����ص��م��ان�����س  ك������ارل  ج���وري�������س  ي���ب���دو  ه�����ذه  رواي����ت����ه  يف 
Huysmans وهو يجّرب العثور يف الّريف على مهرب ممكن لبطليها 
الرتباط  العدمية  غري  املرتّهلة  وعلقاتها  ال�صتلبّي  املدينة  عامل  من 
ب�صعود الّراأ�صمالّية والّت�صنيع الطاغي. جعل �صخ�صّيَتيها املحورّيتني جاك 
مارل وزوجته لويزا يلجاآن اإىل الّريف بعد انهياٍر مايّل مبعثه انعدام روح 
ال��ّزوج، وا�صتغراقه يف عوامله احللمّية والفنّية بعيداً عن كّل  الّتدبري لدى 
ح�سٍّ عملّي. جاءا ليقيما يف ق�صٍر مهجور و�صعه حتت ت�صّرفهما زوج عّمة 
املُحَبط  امل��اآل  اأّن  بيد  الق�صر.  على  املوؤمَتن  اأنطوان،  ال�ّصيخ  الفّلح  لويزا، 
وعلى  البيع  على  املتعّذر  امل��ت��داع��ي،  ال��ّري��ف��ّي  الق�صر  ال��ّزوج��ني يف  لإق��ام��ة 
ال�ّصكنى، يتبّدى لهما ما اإن يطاآ باأقدامهما اأر�س الّريف. و�صرعان ما ت�صمل 
م�صيَفيهما  الفّلَحني،  وبالقريَبني  ب�صّكانه،  باملكان،  علقَتهما  ذلك  اآث��ار 
النحدار  ه��ذا  وي�صمان�س  ي�صّطر  �صفحًة  �صفحًة  اجل�صَعني.  العجوَزين 
دقائق  اأدّق  الت�صخي�س ير�صد فيها  الّتحديث وعالية  �صديدة  بلغة  املتدّرج 
املكان، واإ�صقاطات دوافع الب�صر عليه، واأدنى النتحاءات الّنف�صّية للأفراد، 

امتة لدواخلهم املكتّظة.  والّتخّبطات ال�صّ
الق�صر  له  ي�صّكل  �صرعان ما  الف�صاء،  اإىل رحابة  بالّرغم من حاجة جاك 
املتاآكل وحميطه الّريفّي نوعاً من املعتقل. واإذا باملقارنة مع منط العي�س 
يدور جاك يف  األيم.  نحٍو  نف�صها على  تفر�س  العا�صمة  املكان يف  ومعانقة 
اأروقة الق�صر وغرفه العديدة املتداعية ل يلوي على �صيء. ويتعّر�س هو 
مريراً  ن�صاًل  �صّدها  ويخو�صان  ال�صارية،  اخلريف  بّق  لل�صعات  وزوجته 
ُيلفيان نف�صيهما جمربين على اقت�صام غرفة واحدة يف  ل طائل فيه. ثّم 
من  حتميهما  بباري�س  �صّقتهما  �صعة  كانت  ال�صطرارّي  الّتعاي�س  من  نوٍع 
اأ�صراره. هذا الّتل�صق اجل�صدّي والّنف�صّي الّدائم ي�صّرع من تباعد الّزوجني 
الّذهنّي. ومّما يفاقم من �صيقهما مر�س لويزا وت�صّنجاتها واأورام �صاقيها 
دفة اأْن  الغريبة التي تظهر وتغيب بل منطق. وقد ل يكون من قبيل ال�صّ

تفاقَم مر�صها هذا مع و�صولهما اإىل الّريف.
يتعاونان  عندما  تقاربهما  الباري�صّيان  ال��ّزوج��ان  ي�صتعيد  اثنني،  اأو  ليوٍم 
لإنقاذ قّط جاء لُيحت�صر يف الغرفة التي كانا ي�صغلنها يف الق�صر املهجور. 
ومع تدهور حال القّط يفر�س نداء العودة اإىل باري�س نف�صه، وما عاد يف 

مقدورهما اأن يقاوماه. 
ُولد وي�صمان�س يف 5 فرباير 1848 يف باري�س لأّم فرن�صّية واأب هولندّي. 
�صاً بقّية وقته لعمله الأدبّي عن �صغٍف  ا�صتغل طيلة حياته موّظفاً اإدارَياً، مكرِّ
وُمتعة، وتويّف عن مر�س ُع�صال يف 12 مايو 1907. بعد بدايات �صعرّية 
الطبيعّية  املدر�صة  اأع��م��ال  يف  ان��خ��رط  بالرومنطيقّية،  م��ّت��اأّث��رة  و���ص��ردّي��ة 
من  اعتباراً  اأعماله  ثّم متّيزت  اإميل زول.  راأ�صها  كان على  التي  الأدب،  يف 
1881 باأبطال �صلبّيني وب�صرب من الت�صاوؤم ورثه من قراءاته للفيل�صوف 
الّتّيار  جمالّيات  مع  لقطيعته  مّهد  متدّرج  حت��ّول  اإّن��ه  �صوبنهاور.  الأمل��اين 
الّطبيعّي، قطيعة ت�صّكل الرواية املرتجمة هنا، وال�صادرة يف 1887، اأحد 
اأف�صل مناذجها. كما برز ناقداً للأدب والفّن، �صاهمت درا�صاته النقدّية يف 
جتديد الأدب الفرن�صي، وكتاباته يف الفّن الّت�صكيلّي م�صهوٌد لها بامل�صاهمة 
اجلاّدة يف فر�س الّر�صم النطباعّي يف فرن�صا ويف اإعادة اكت�صاف روائع الفّن 

الفطرّي، كما و�صع كتاباٍت مهّمة يف الّر�صم واملعمار الدينّيني. 
واأن ي��ك��ون ال��ك��ات��ب، رغ���م ج��ه��ل اجل��م��ه��ور ال��ع��ري�����س لأع��م��ال��ه، اأح���د اأهّم 
كْر،  اآخرين  عليه، بني  اأّك��د  ما  الع�صرين، فذلك  القرن  لرواية  املمّهدين 
اأندريه بروتون يف اثنني من موؤّلفاته. كتب يف روايته ال�ّصهرية “نادجا”: 
من  انطلقاً  مّما هو موجوٌد  والختيار  للإن�صان  َيعر�س  ما  تقييم  “يف 
انحيازات الياأ�س، اأجد يل مع وي�صمان�س، يف عملَيه “يف املرفاأ” و”هناك”، 
ُتَتح يل للأ�صف  طرائق م�صرتكة هي من الوفرة بحيث يبدو يل، واإن مل 
معرفته اإّل من خلل اأثره الأدبّي، اأّنه رمّبا كان اأقّل اأ�صدقائي ُبعداً عّني”. 
ُي�صاهى،  ل  ب�صرية  “بو�صوِح  ال�صوداء”:  الدعابة  “اأنطولوجيا  يف  وكتب 
وقّوة ابتكاٍر خال�صة، �صاغ وي�صمان�س اأغلَب النوامي�س التي حتّكمت لحقاً 
باأ�صكال العاطفة والنفعال املعا�صرة، وكان اأّول من نفذ اإىل مكّونات ن�صيج 

الواقع وارتقى يف روايته “يف املرفاأ” اإىل ذرى الإلهام«.  
اأّما مرتجم الكتاب، حمّمد بنعبود، فهو من مواليد اإقليم تطوان باملغرب، 
اآداب فا�س،  العربية من كّلية  الّلغة  الإج��ازة يف  1957. حا�صل على  �صنة 
وعلى دبلوم كّلية علوم الرّتبية بالّرباط. له رواية “ق�صبة الذئب” )احّتاد 
الّثقافة  وزارة  “جتاويف” )من�صورات  ق�ص�صية  وجمموعة  املغرب(  كّتاب 
املغربية( و�صنياريوهات اأفلم تلفزيونّية. من ترجماته روايتا “امل�صرّية” 
“اغتيال  وروايتا  اجلمل(،  )من�صورات  �صينويه  جليلربت  النيل”  و”ابنة 
عكاظ(،  )م��ن�����ص��ورات  حمدو�صي  مل��ي��ل��ودي  املوت”  و”خمالب  الف�صيلة” 
وكتاب “لقاء” مليلن كونديرا و�صّت روايات ل�صتيفان زفايغ، )املركز الّثقايف 
)م�صروع  دوم��ا  لألك�صاندر  للنا�صئة  رواي��ات  و”طردّيات” وث��لث  العربّي( 

“كلمة” للرتجمة(. 
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اعالن املدعي عليه / مناف حممد قدور 

يف الدع�ى رقم 2019/150 مدين كلي مب�عداإجتماع خربة
يعلن اخلبري احلا�صبي/حممد اخل�صر عن بدء اأعمال اخلربة املحا�صبية 
مبوجب احلكم التمهيدي ال�صادر عن حمكمة دبي الإبتدائية يف الدعوى 
رقم 2019/150 مدين كلي ويعلن املدعي عليه/ مناف حممد قدور مبوعد 
الأربعاء  يوم  وذلك  م�صتندات  من  لديه  ما  كافة  لتقدمي  خربة  اإجتماع 
مبقر  وذلك   ، ظهرا  ع�صر  الثانية  ال�صاعة  متام  يف   2019/7/17 املوافق 
مكتب اخلبري والكائن يف امارة دبي - ديره - �صارع بور�صعيد - مقابل دناتا 
احل�صابات(  لتدقيق  )ايزي�س    910 التا�صع مكتب  الدور   ، بناية مكاتب   -

تليفون/2947002-04 ، فاك�س/ 04-2947003
اخلبري
حممد اخل�سر  

مكتب ايزي�س لتدقيق احل�سابات 
اخلبري/ حممد اخل�سر  
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  )919 رق��م  )رخ�صة   ، ح��رة  منطقة  م  م  ذ  ���س   - فارم�صي  كون�صبت  بيوتي   / �صركة 
ب���� مدينة دبي الطبية ، دبي دولة الم��ارات العربية املتحدة ، ترغب هذه  والكائنة 
ال�صركة  املذكورة يف اعلن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�صطة جمل�س الإدارة 
يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ  2019/7/8 ب�صاأن اغلق وحل ال�صركة.  وفقا لذلك 
اى مطالبات فى مواجهتها عليه  بالمر ولديه  ب��اأى طرف معنى  ال�صركة  تهيب   ،
الربيد  الع��لن عن طريق  ه��ذا  تاريخ  املطالبات خ��لل 15 يوما من  ه��ذه  تقدمي 
امل�صجل او الت�صال ب : ال�صادة / بيوتي كون�صبت فارم�صي - منطقة حرة - �س ذ م م 

�س ب : 213666 ، دبي  
دبي - دولة المارات العربية املتحدة.  هاتف رقم : 00971461165758 

taktarek@yahoo.com :  الربيد اللكرتوين
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�صعار واملحددة ب 15 يوما.

ا�سعار ت�سفية

�شحة وتغذية
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تعرفني الأطعمة التي ميكنك تناولها بكميات كبرية. اإليك طريقة ممتازة ملوازنة الوجبات بهدف 
خ�سارة ب�سعة كيلوغرامات. الفطور وجبة بالغة الأهمية. فخاللها تتناولني اأول الأطعمة بعد 
الطاقة  اإىل  بحاجة  ج�سمك  يكون  لذلك،  نتيجة  �ساعات.  ع�سر  اإىل  اأحيانًا  ت�سل  �سوم  فرة 
ليقوم باملهام املطلوبة منه وال�سمود حتى الظهر. ابذيل القليل من اجلهد. ا�ستيقظي قبل 
خم�ص دقائق لت�ستفيدي من هذه الوجبة املهمة. بالإ�سافة اإىل ذلك، ي�ساعدك تناول 
الفطور يف احلفاظ على ر�ساقتك –حتى بعد �سن الأربعني. ولكن مم يجب 
اأن يتاألف الفطور؟ من ال�سروري اأن ي�سمل منتجًا من احلبوب، واأحد 

م�ستقات احلليب، وم�سروبًا، وحبة فاكهة، و�سنفًا من الربوتني.

ين�سح الأطباء بتجنب ال�ستهالك املرتفع للحوم احلمراء من اأجل الوقاية من �سرطان القولون، لكن درا�سة اأملانية تو�سلت اإىل اأن حليب الأبقار من العوامل 
امل�سببة للمر�ص اأي�سا.

حليب الأبقار وحلمها جزء اأ�سا�سي من غذائنا يدخل يف اأغلب وجباتنا اليومية، حتى اأن البع�ص ل يت�سور اأن يعتمد نظاما غذائيا دونهما، لكن درا�سة اأملانية 
ُن�سرت نتائجها ال�سادمة موؤخرا، قد تقلب هذا املفهوم.

اإذ تو�صل باحثون اأملان اإىل وجود خماطر حمتملة من فئة 
البقري  اللحم  يف  الأم���را����س  م�صببات  م��ن  م�صبوقة  غ��ري 
وحليب البقر، اإذ ميكن ملا ُي�صمى ب�)مكونات احلم�س النووي 
التهابات  ح���دوث  اإىل  ت���وؤدي  اأن  وحليبها(  البقر  حل��وم  يف 
مزمنة، مما يعني ارتفاع خماطر الإ�صابة ب�صرطان القولون 
اأو الثدي اأو الربو�صتات، كما يو�صح الباحث الأملاين يف جمال 

ال�صرطان هارلد ت�صور هاوزن.

وقبل متابعة التفا�صيل، يجب التاأكيد على اأن هذه الدرا�صة 
تناول  اأو جتنب  ���ص��رب احلليب  ع��ن  الم��ت��ن��اع  اأب���دا  تعني  ل 
منتجات الألبان التي تزود اجل�صم بالكال�صيوم والعديد من 

املغذيات.
وعليك ا�صت�صارة طبيبك قبل تعديل غذائك، اأو مناق�صة اأي 

ا�صتف�صار حول علقة نوع الغذاء مبر�س معني.
ويقول الباحث احلا�صل على جائزة نوبل يف الطب اإن منط 

التوزيع العاملي ملعدلت الإ�صابة ب�صرطان القولون والثدي، 
الأبقار  حليب  با�صتهلك  م��ا  ارت��ب��اط��ا  ث��م��ة  اأن  اإىل  ي�صري 
الأوروبية وحلومها.ويف الهند على �صبيل املثال حيث تعترب 
العديد من الأبقار مقد�صة ونادرا ما توؤكل، ل يعاين �صوى 
اأما يف مناطق  القولون.  �صرطان  النا�س من  عدد قليل من 
مثل اأمريكا ال�صمالية والأرجنتني واأوروبا واأ�صرتاليا، حيث 
يزيد ا�صتهلك اللحم البقري يف الكثري من الوجبات، فاإن 

معدلت �صرطان القولون وامل�صتقيم اأعلى بكثري.
ال�صرطان،  الأمل��اين لأبحاث  املركز  ه��اوزن من  ت�صور  ويوؤكد 
يف  ال��ن��ووي  احلم�س  جزيئات  ح��ول  امل��ت��واف��رة  املعلومات  اأن 
للوقاية  فر�صا  ذات��ه  الوقت  يف  تفتح  وحليبها  البقر  حل��وم 
من تلك املخاطر، واأ�صار اإىل اأن حليب الأم يوفر وقاية من 
امت�صا�س اجل�صم لهذه اجلزيئات بف�صل احتوائه الطبيعي 

على نوعيات معينة من ال�صكريات.
باإر�صاع  الأمهات  )اأو�صى  قائل:  الأمل��اين  الطبيب  وي�صيف 
على  امل��دة  تزيد  اأن  الأف�صل  ف��رتة ممكنة،  اأط��ول  اأطفالهن 
�صكل  باأي  الر�صع  الأطفال  اإطعام  من  حمذرا  �صهرا(،   12

من الأ�صكال منتجات حليب الأبقار يف وقت مبكر.

ماذا ب�ساأن البالغني؟
بل  فقط،  الطفل  حتمي  ل  الطبيعية  الر�صاعة  اأن  وي��ب��دو 
اأن توفر الأمهات من خلل الر�صاعة  اإذ ميكن  اأمه كذلك، 

حماية ذاتية من عمل عنا�صر احلم�س النووي.
واأظ���ه���رت ال��درا���ص��ات اأن خ��ط��ر الإ���ص��اب��ة ب�����ص��رط��ان الثدي 

يتناق�س مع كل �صهر اإ�صايف من الر�صاعة الطبيعية.
اإىل  اأ�صار الطبيب ت�صور هاوزن  للبالغني، فقد  بالن�صبة  اأما 

اأن ال�صتغناء عن تناول حلوم الأبقار واحلليب للبالغني لن 
ب�(مكونات  بالفعل  يكون م�صابا  امل��رء  لأن  �صيء؛  ي�صفر عن 

احلم�س النووي يف حلوم البقر وحليبها(.
البالغني من  اأن��ه ميكن وقاية  اإىل  الأمل��اين  الطبيب  واأ���ص��ار 
خ���لل اإع��ط��ائ��ه��م ه���ذه ال��ن��وع��ي��ات م��ن ال�����ص��ك��ر امل���وج���ودة يف 
حليب الأم، طاملا اأن الإمداد الدائم بها ل ينطوي على اأثار 
الطبيب  يو�صي  للوقاية،  ممكنة  اأخ��رى  جانبية.وكو�صائل 

النووي  املا�صية وت�صفية جزيئات احلم�س  الأملاين بتطعيم 
من احلليب.وجتدر الإ�صارة اإىل اأن الطبيب الأملاين هارالد 
ت�����ص��ور ه����اوزن ف���از ب��ج��ائ��زة ن��وب��ل ل��ل��ط��ب ع���ام 2008 عن 
اكت�صاف اأن فريو�صات الورم احلليمي الب�صرية توؤدي دورا يف 
ت�صور  يعمل  اأع��وام،  ب�صعة  الرحم.ومنذ  عنق  �صرطان  ن�صاأة 
هاوزن على فر�صية اأن تناول حلوم البقر وحليبها ميكن اأن 

ي�صبب الإ�صابة بال�صرطان لدى الب�صر.

درا�شة نتائجها �شادمة.. حتذر من حليب البقر 

ميكنك ت�صكيل الغذاء والع�صاء بالطريقة عينها. 
فيجب اأن ت�صمل هاتان الوجبتان عن�صراً من كل 
هذه الفئات، مع احرتام ت�صنيف اأهميتها. ين�صح 
ففي  اخل�����ص��راوات.  من  بالإكثار  التغذية  خ��رباء 
الوزن  ي��ع��ان��ون  َم���ن  ي��ت��ن��اول  معظم احل����الت، ل 
ذلك،  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  منها.  كافية  كمية  ال��زائ��د 
ي��ق��ل��ل الإك���ث���ار م���ن اخل�������ص���راوات م���ن الكميات 

الأخرى.  الأطعمة  من  تتناولينها  التي 
من  ن��وع��اً  اإل��ي��ه��ا  ت�صيفي  اأن  ي��ك��ف��ي 

البقول  م����ن  واآخ��������ر  ال�����ربوت�����ني 
الدهون.  م��ن  �صغرية  وملعقة 

منوذجيني  ي��وم��ني  اإل���ي���ك   .
مي��ك��ن��ه��م��ا م�����ص��اع��دت��ك يف 
ف�صًل  وج��ب��ات��ك،  تنظيم 
لذيذتني  و���ص��ف��ت��ني  ع���ن 

متوازنتني.

اليوم الأول
الفطور:

قهوة. اأو  • �صاي 
�صوفان. • خبز 

م�������رت�������دي�������ل   •
حب�س.

الد�صم. من  خالية  بي�صاء  • جبنة 
يف  اأخ�������رى  ف���اك���ه���ة  اأي  اأو  ه���ن���دي  ل���ي���م���ون   •

مو�صمها.

الغداء:
ملعقة  يف  مقلة  مكعبات  اإىل  مقطعة  • بطاطا 
�صغرية من الزيت مع الب�صل، 
والطماطم  الفليفلة، 
وم���������ط���������ي���������ب���������ة 
ب������الأع�������������ص������اب 

والتوابل.
اإ�صكالوب   •
حب�س م�صوي 
ي����خ����ن����ة  اأو 
العجل  حل���م 

الكاريبية.
بي�صاء  جبنة   •
من  خالية  ط��ري��ة 

الد�صم.
فاكهة  اأي  اأو  دراق   •

اأخرى يف مو�صمها.

وجبة خفيفة:
طبيعي. • لنب 

الع�ساء:
يف  م��ط��ه��وة  م��ك��ع��ب��ات  اإىل  م��ق��ط��ع��ة  • ط��م��اط��م 

الفرن مع الأع�صاب.
الزيت. من  �صغرية  مبلعقة  مقلي  • بي�س 

• كينوا.
الد�صم. من  خالية  بي�صاء  • جبنة 

مقطعة. خ�صراء  • فا�صوليا 

يخنة حلم العجل الكاريبية
وقت التح�صري: 30 دقيقة.

وقت الطهو: �صاعتان.
وقت النقع: 12 �صاعة.

عدد احل�ص�س: 6.

املقادير:
- 600 غرام من حلم العجل.

- 4 ف�صو�س ثوم.
- 3 حبات حام�س خ�صراء.

- ملعقتان كبريتان من م�صحوق الكاري.
- 60 غراماً من الزجنبيل الطازج.

- ملعقتان كبريتان من الزيت.
- ب�صلة.

- حبتا فليفلة حمراوان اأو �صفراوان.
- 3 حبات دراق �صفراء.

- 6 حبات طماطم.
- ملعقة �صغرية من الكمون.

- قطعة مرق.
- �صاق �صعرت.

- 10 اأوراق من النعناع.
- قليل من امللح والفلفل.

الطريقة:
مكعبات. اإىل  البقر  حلم  قطعي   .1

وا�صحقيها. الثوم  ف�صو�س  نظفي   .2
3. اخلطي اللحم مع الثوم، بر�س الليمون 
احلام�س وع�صريه، ون�صف كمية الكاري 
وال���زجن���ب���ي���ل امل��ق�����ص��ر. ام���زج���ي ك���ل هذه 
اإليها ملعقة  واأ�صيفي  املكونات معاً جيداً، 
لينتقع  اللحم  اتركي  الزيت.  �صغرية من 

من 6 اإىل 12 �صاعة يف الرباد.
الب�صل. افرمي   .4

دراق  حبة  وكل  �صرائح،  اإىل  الفليفلة  قطعي   .5
اإىل 12 ح�صة.

احتفظي  بذورها.  وانزعي  الطماطم  قطعي   .6
بع�صريها جانباً واهر�صي اللب.

7. قلي اللحم يف قدر كبرية مع الكمية املتبقية 
م��ن ال���زي���ت، وط��ي��ب��ي��ه ب��امل��ل��ح وال��ف��ل��ف��ل. وعندما 
يكت�صب لوناً ذهبياً، اأ�صيفي اإليه الب�صل، الكمون، 
ال���ك���اري وال���زجن���ب���ي���ل. واتركي  ت��ب��ق��ى م���ن  وم����ا 

اخلليط على نار هادئة مدة خم�س دقائق.
الطماطم  ولب  الفليفلة  ذلك  بعد  اأ�صيفي   .8

وع�صريها وقطعة املرق بعد تذويبها.
طيبيه  ليغلي،  ال��ن��ار  على  اخلليط  ات��رك��ي   .9

بامللح، واأ�صيفي اإليه ال�صعرت.
مدة  هادئة  نار  على  واتركيها  القدر  غطي   .10
حممى  ف��رن  اإىل  اأدخليها  اأو  دقيقة  و40  �صاعة 

م�صبقاً على حرارة 150 درجة مئوية.
اإليه  واأ���ص��ي��ف��ي  ب��ان��ت��ظ��ام  اخل��ل��ي��ط  ح��رك��ي   .11

الدراق قبل 15 دقيقة من انتهاء الطهو.
12. قدمي هذا الطبق �صاخناً وطيبيه بالنعناع. 

ميكنك تقدميه مع الرز الأبي�س اإذا رغبت.

اليوم الثاين
الفطور:

�صاي. اأو  • قهوة 
�صوفان. • خبز 

املربى. من  �صغريتان  • ملعقتان 
• برتقالة.

طبيعي. • لنب 

الغداء:
م�صوي. بقر  • حلم 

زيت  م���ن  ���ص��غ��رية  م��ل��ع��ق��ة  يف  م��ق��لة  • ك��و���ص��ا 
الزيتون مع القليل من الأع�صاب.

رب  م���ن  ك��ب��ريت��ني  م��ل��ع��ق��ت��ني  م���ع  • ب���رغ���ل 
الطماطم اأو يخنة اخل�صر والبطاطا.

بي�صاء. • جبنة 
مو�صمها. يف  اأخرى  فاكهة  اأو  • تفاح 

وجبة خفيفة:
• الفراولة.

الع�ساء:
ملعقة  يف  مقلى  مق�صر  روبيان   •

القليل  الزيتون مع  زيت  �صغرية من 

من الثوم والبقدون�س املفروم.
• رز.

خ�صراء. • فا�صوليا 
الد�صم. من  خالية   petit-suisse • جبنة 

يخنة اخل�صراوات والبطاطا
وقت التح�صري: 15 دقيقة.

وقت الطهو: 22 دقيقة.
عدد احل�ص�س: 2.

املقادير:
- �صريحتا حلم مثلجتان 

 100 منهما  كل  وزن 
غرام.

- حبة �صمر كبرية.
من  غ���رام   200  -

البطاطا.
من  قطعة  رب���ع   -

مرق اخل�صر.
- ف�س ثوم.

- ب�صلة.
م���ل���ع���ق���ة   -
������ص�����غ�����رية 
م�����ن زي���ت 

الزيتون.
علبة   -
�صغرية 
م����������������ن 

الطماطم املقطعة اإىل مكعبات.
)ال�صبث،  املثلجة  الأع�صاب  من  �صغرية  ملعقة   -

الكزبرة...(.
- قليل من امللح والفلفل.

الطريقة:
يف  دق���ائ���ق   8 ن��ح��و  ب��و���ص��ع��ه  ال��ل��ح��م  ذوب����ي   .1

امليكروويف.
واغ�صليه ال�صمر  قطعي   .2

اإىل  وقطعيها  اغ�صليها،  البطاطا،  ق�صري   .3
مكعبات.

من  �صنتلرتات   10 يف  احل�صر  م��رق  ذوب��ي   .4
املاء ال�صاخن.

وافرميهما. والب�صل  الثوم  ق�صري   .5
6. حمي زيت الزيتون يف قدر �صغرية وقلي 

الب�صل والثوم طوال دقيقتني.
الطماطم،  ال�����ص��م��ر،  اإل��ي��ه��م��ا  اأ���ص��ي��ف��ي   .7
اخل�صر.  وم�������رق  ال���ب���ط���اط���ا،  م���ك���ع���ب���ات 
مدة  لتن�صج  واتركيها  ج��ي��داً،  اخلطيها 

هادئة. نار  على  دقائق   10
8. اأ�صيفي اللحم اإىل القدر، 
على  واتركيها  غطيها  ثم 
دقائق   10 م�����دة  ال����ن����ار 
املزيج  اخلطي  اإ���ص��اف��ي��ة. 
م������������رات ع����������دة خ�����لل 
ال���ط���ه���و. ط��ي��ب��ي هذا 
بالأع�صاب  ال��ط��ب��ق 
والفلفل،  وامل����ل����ح 

وقدميه �صاخناً.

ين�سح خرباء التغذية بالإكثار من اخل�سراوات

تنظيم وجباتك بهدف خ�شارة ب�شعة كيلوغرامات
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 منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /املالك: التميمي وم�صاركوه 

بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 134378

باإ�صم : جون�ص�ون اأند جون�ص�ون
�صريجيكال فيجن اإنك

وعنوانه: 1700 اإي، اأ�س تي ، اندرو بال�س ، كاليفورنيا، �صانتا اآنا   92799 ،  الوليات 
املتحدة الأمريكية.   

بتاريخ:2011/01/25  وامل�صجلة حتت الرقم: 134378 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :5
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �صنوات  املفعول ملدة ع�صر  نافذة  احلماية 

2019/10/06 وحتى تاريخ: 2029/10/06

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  14  ي�لي�  2019 العدد 12681 

EAT 131007

العدد 12681 بتاريخ 2019/7/14   

اعـالن تغيري ا�سـم
احلو�صني(  على  حممد  جا�صم  )و�صحه  املواطنة  تقدمت 
التوثيقات  ق�صم  البتدائية  اأبوظبي  حمكمة  اىل  بطلب 

بتغيري ا�صمها من )و�صحه( اىل)و�صحى(
املذكور خلل 15  الق�صم  فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل 

يوما من تاريخ ن�صر العلن
طيب كاظم علي جا�سم احل��سني - كاتب عدل - دملا 

امل�ست�سار / مبارك ح�سن عي�سى ال�سنه�ري

قا�سي دائرة الت�ثيقات دملا  

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�ساء)
اإدارة الكاتب العدل والت�ثيق

العدد 12681 بتاريخ 2019/7/14   
اعالن املدعي عليه / مناف حممد قدور 

يف الدع�ى رقم 2019/150 مدين كلي مب�عداإجتماع خربة
يعلن اخلبري احلا�صبي/حممد اخل�صر عن بدء اأعمال اخلربة املحا�صبية 
مبوجب احلكم التمهيدي ال�صادر عن حمكمة دبي الإبتدائية يف الدعوى 
رقم 2019/150 مدين كلي ويعلن املدعي عليه/ مناف حممد قدور مبوعد 
الأربعاء  يوم  وذلك  م�صتندات  من  لديه  ما  كافة  لتقدمي  خربة  اإجتماع 
مبقر  وذلك   ، ظهرا  ع�صر  الثانية  ال�صاعة  متام  يف   2019/7/17 املوافق 
مكتب اخلبري والكائن يف امارة دبي - ديره - �صارع بور�صعيد - مقابل دناتا 
احل�صابات(  لتدقيق  )ايزي�س    910 التا�صع مكتب  الدور   ، بناية مكاتب   -

تليفون/2947002-04 ، فاك�س/ 04-2947003
اخلبري
حممد اخل�سر  

مكتب ايزي�س لتدقيق احل�سابات 
اخلبري/ حممد اخل�سر  

العدد 12681 بتاريخ 2019/7/14   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/5150)

املنذرة : املطبعة الفنية - موؤ�ص�صة فردية 
بوكالة املحاميني / اإبراهيم حممد القا�صم ، حممد اإبراهيم حممد القا�صم ،  عبداهلل ابراهيم حممد القا�صم 

املنذر اليهم : 1- ملتي كلرز للدعاية والإعلن �س ذ م م - جمهول حمل الإقامة 
1- �صروتي فاي�صاخ فاي�صاخ �صاترا كونات - هندي اجلن�صية

2- فاي�صاك مادهافان ناير �صاترا كونات - هندي اجلن�صية 
املو�سوع / اإنذار ب�سداد بدل الإيجار

فاإن املنذرة مبوجب هذا الإنذار تنبه على املنذر اليهم وتكلفهم ب�صداد املديونية املرت�صدة بذمتهم والبالغة 
)66.517.5 درهم( قيمة ال�صيكات املو�صحة ب�صدر الإنذار بواقع مبلغ 16.170 درهم للمنذر اليه الأوىل والثاين 
الإ�صتحقاق  تاريخ  �صنويا من   %9 بواقع  القانونية عنه  والفائدة  الثالث  اليه  للمنذر  درهم   50.347/5 ومبلغ 
وحتى ال�صداد التام على ان يكون ال�صداد خلل مدة اق�صاها )5( ايام من تاريخ ا�صتلمكم لهذا الإخطار واإل 

فاإن املنذرة �صوف ت�صطر لتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل حقوقها يف مواجهتكم. 
وهذا لأجل العلم ونفاذ مفعوله قانونا. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12681 بتاريخ 2019/7/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدع�ى 2019/1661 مدين جزئي                 
اىل املدعي عليه/1-فريجي ابورا كا�صرتو جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
وميثله/ ع  م  ���س  ات�����ص��الت(  )جمموعة  للإت�صالت  الإم����ارات  جمموعة  �صركة 

اأق���ام عليك ال��دع��وى ومو�صوعها  ال��ه��رم��ودي - ق��د  ع��ب��داهلل حممد ر���ص��ول علي 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )24928.63 درهم( والر�صوم وامل�صاريف 
املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت  التام.   ال�صداد  وحتى  املحاماة  واتعاب 
2019/7/18 ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
ل��دي��ك م��ن م��ذك��رات او م�صتندات  ب��ت��ق��دمي م��ا  ق��ان��ون��ي��ا وع��ل��ي��ك  اأو م��ن ميثلك 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12681 بتاريخ 2019/7/14   
  )919 رق��م  )رخ�صة   ، ح��رة  منطقة  م  م  ذ  ���س   - فارم�صي  كون�صبت  بيوتي   / �صركة 
ب���� مدينة دبي الطبية ، دبي دولة الم��ارات العربية املتحدة ، ترغب هذه  والكائنة 
ال�صركة  املذكورة يف اعلن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�صطة جمل�س الإدارة 
يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ  2019/7/8 ب�صاأن اغلق وحل ال�صركة.  وفقا لذلك 
اى مطالبات فى مواجهتها عليه  بالمر ولديه  ب��اأى طرف معنى  ال�صركة  تهيب   ،
الربيد  الع��لن عن طريق  ه��ذا  تاريخ  املطالبات خ��لل 15 يوما من  ه��ذه  تقدمي 
امل�صجل او الت�صال ب : ال�صادة / بيوتي كون�صبت فارم�صي - منطقة حرة - �س ذ م م 

�س ب : 213666 ، دبي  
دبي - دولة المارات العربية املتحدة.  هاتف رقم : 00971461165758 

taktarek@yahoo.com :  الربيد اللكرتوين
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�صعار واملحددة ب 15 يوما.

ا�سعار ت�سفية

العدد 12681 بتاريخ 2019/7/14   
اعالن اأمر اأداء بالن�سر

                         يف الدع�ى رقم 2019/782 امر اداء    
اىل املدعى عليه / 1- منوهر رام�صند رام�صنداين جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/ املجموعة القانونية حمامون وم�صت�صارون قانونيون ملالكها املحامي / �صيف 
�صعيد را�صد ال�صام�صي - قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ  2019/6/17 الزام املدعى 
حمامون  القانونية  املجموعة  للمدعية  ي��وؤدي  ب��اأن  رام�صنداين  رام�صند  منوهر  عليه 
وقدره  مبلغ  ال�صام�صي  را���ص��د  �صعيد  املحامي/�صيف  ملالكها  قانونيون  وم�صت�صارون 
واربعمائة  الفا  و�صبعون  واث��ن��ان  واربعمائة  مليني  خم�صة  دره��م(   5.472.451.95(
وواحد وخم�صون درهما وخم�صة وت�صعون فل�صا( والفائدة القانونية بواقع 9% �صنويا 
من تاريخ املطالبة يف 2019/6/11 وحتى ال�صداد التام والزامه بالر�صوم وامل�صروفات 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. ولكم احلق يف ا�صتئناف الأمر خلل 15 يوم 

من اليوم التايل لن�صر هذا العلن.
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12681 بتاريخ 2019/7/14   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدع�ى 2019/65 اإ�ستئناف تظلم جتاري 

اىل امل�صتاأنف �صده/1- مل ملقاولت املعدنية - ذ م م 2-نظر ال�صلم 
ا�س  ا�س  امل�صتاأنف /دي  ان  حمد كالو مل جمهول حمل القامة مبا 
- قد  املطوع  م وميثله/عبدالرحمن ح�صن حممد  م  ذ  �س   - للحديد 
جتاري   تظلم   2018/654 رق���م  ب��ال��دع��وى  ال�����ص��ادر  احل��ك��م  ا���ص��ت��اأن��ف 
ال�صاعة 17.30  املوافق 2019/7/31  الرب��ع��اء   يوم  لها جل�صه  وح��ددت 
من  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch1.B.7 رق��م  بالقاعة  م�صاءا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12681 بتاريخ 2019/7/14   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر

                         يف الدع�ى رقم 2019/2620 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- فيل جون ري�صارد�صون جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ماجد بوكتارة لتجارة مواد البناء - �س ذ م م وميثله / عامر 
�صيد حممد �صيد حمي رو�صن املرزوقي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
درهم   )193652.5( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعله  املذكورة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  بالت�صامن 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

غرفة ال�شارقة تزيح ال�شتار عن 
عرو�ض »�شيف ال�شارقة 2019«

•• ال�شارقة-وام:

�صيف  “عرو�س  فعاليات  ال��ي��وم  ال�����ص��ارق��ة  و�صناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  تطلق 
تنظمه  ال���ذي  الأه���م  والت�صويقي  ال�صياحي  احل���دث   ”2019 ال�����ص��ارق��ة 

���ص��ن��وي��ا خ����لل ف�صل  ال��غ��رف��ة 
مهرجان  مظلة  حتت  ال�صيف 
ب�صراكة  ال�صارقة”  “�صيف 
الإمناء  هيئة  مع  ا�صرتاتيجية 
ال�����ت�����ج�����اري وال���������ص����ي����اح����ي يف 

ال�صارقة .
بالفعاليات  ال��ع��رو���س  وت��زخ��ر 
اجل���������اذب���������ة واخل�����������ص�����وم�����ات 
 75 اإىل  ت�����ص��ل  ال��ت��ي  امل��غ��ري��ة 
املنتجات  خمتلف  على  ب��امل��ائ��ة 
القيمة  اإىل اجلوائز  بالإ�صافة 
والعديد  التناف�صية  والأ�صعار 
الرتفيهية  الأن�������ص���ط���ة  م����ن 
تلبي  ال�����ت�����ي  وال�����ف�����ع�����ال�����ي�����ات 
اإمارة  و���ص��ي��اح  زوار  اح��ت��ي��اج��ات 

يوما   49 م��دى  على  ال�����ص��ارق��ة 
حيث يختتم فعالياته يف الأول من �صبتمرب املقبل .

كما اأطلقت غرفة ال�صارقة لأول مرة م�صابقة عرب من�صاتها التفاعلية يف 
مواقع التوا�صل الجتماعي حيث �صيتم الإعلن يومياً عن الفائزين.

وقال �صعادة حممد اأحمد اأمني العو�صي مدير عام غرفة جتارة و�صناعة 
التي  الرئي�صية  الفعاليات  اأح���د  ال�صيف”  “عرو�س  تعترب   : ال�����ص��ارق��ة 
اإىل  الرامية  ال�صارقة  لإم���ارة  الطموحة  ال��روؤي��ة  اإط��ار  يف  الغرفة  تنظمها 
والت�صوق  لل�صياحة  مميزة  كوجهة  العاملية  اخلارطة  على  مكانتها  تر�صيخ 
اإطلق  وممار�صة الأعمال كما تندرج العرو�س �صمن حر�س الغرفة على 
املبادرات الرتويجية الداعمة لقطاعي جتارة التجزئة وال�صياحة وغريها 
الإمارة  توجه  م��ع  ان�صجاماً  وذل��ك  احليوية  القت�صادية  القطاعات  م��ن 
الأعمال  رج��ال  وحتفيز  جاذبيتها  وتعزيز  ال�صتثمارية  البيئة  لتطوير 
الوقت  نف�س  ويف  وتطويرها  اأعمالهم  تو�صعة  على  وامل�صتثمرين  والتجار 
اإ�صعاد ال�صكان والزوار وتوفري اأجواء ت�صوق وعرو�س جاذبة تنا�صب خمتلف 

امليزانيات وتلبي جميع الحتياجات والأذواق.
اأن �صكان الإم��ارة وزواره��ا من داخل الدولة وخارجها  واأ�صار العو�صي اإىل 
بالفعاليات  مليئة  جديدة  ت�صوق  بتجربة  لل�صتمتاع  جديد  موعد  على 
الحتفالية والأن�صطة الرتفيهية واجلوائز والهدايا التي تطرحها مراكز 
ت�صكل  ال��ع��رو���س  ك��ون  جانب  اإىل  التجارية  امل��ح��ال  م��ن  وال��ع��دي��د  الت�صوق 

فر�صة ل تعّو�س ل�صراء حاجيات عيد الأ�صحى املبارك.
وحتفل  الغرفة  تنظمها  التي  املهمة  الأح���داث  من  ال�صيف  عرو�س  وتعد 
النهو�س  يف  الإم���ارة  خطى  حتاكي  التي  الفريدة  الأن�صطة  م��ن  بالعديد 
متنف�صاً  لتغدو  وغريها  والفنادق  العائلية  وال�صياحة  الت�صوق  بقطاعات 
منطقة  لأب��ن��اء  اأو  الداخلية  ال�صياحة  م�صتوى  على  ���ص��واء  وج��اذب��اً  مم��ي��زاً 
يعد  كما  ال��ع��امل  دول  خمتلف  م��ن  ال�صياح  م��ن  وغ��ريه��م  ال��ع��رب��ي  اخلليج 
املهرجان فر�صة هامة ملعظم موؤ�ص�صات قطاع التجزئة يف خمتلف مناطق 
الإمارة يف اإطار �صعيها جلذب اأكرب عدد من املت�صوقني ورفع ن�صبة مبيعاتهم 

طوال اأيام ف�صل ال�صيف.

الوطنية للمواد الغذائية تعني 
مديرًا تنفيذيًا جديدًا 

•• دبي-الفجر: 

عينت ال�صركة الوطنية للمواد الغذائية اإحدى ال�صركات الإماراتية الرائدة 
تنفيذياً  رئي�صاً  حمزة  اإقبال  ال�صيد  وامل�صروبات  الغذائية  امل��واد  جم��ال  يف 

جديداً. 
يتمتع ال�صيد حمزة بخربة طويلة وغنية متتد لأكر من 28 عاماً عمل 
الت�صغيل،  ال�صرتاتيجية،  ومنها  الأع��م��ال  قطاعات  خمتلف  يف  خللها 
اأن ي��ح��ق��ق اإجن������ازات متميزة  ال�����ص��ق��ني ال��ت��ج��اري وامل�����ايل ح��ي��ث ا���ص��ت��ط��اع 
وملمو�صة. �صيكون ال�صيد اإقبال م�صوؤوًل عن منو ال�صركة وتطورها خلل 
الفرتة املقبلة بهدف نقلها ملراحل اأخرى من النجاح والتطور م�صتفيداً من 
خربته الطويلة يف جمال الأغذية وامل�صروبات. يذكر اأن اأكر من 4500 
موظف يعملون بال�صركة الوطنية للمواد الغذائية كما متتك جمموعة من 
العلمات التجارية الرائدة ومنها ع�صائر لكنور، مياه الواحة، بلو، ميلكو، 

ال�صفا ورويال بيكرز. 
يذكر اأن ال�صيد حمزة عمل �صابقاً مديراً تنفيذياً ملجموعة اأغذية ومزارع 
التحاقه  وقبل  اأعمالهما،  وتعزيز  منوهما  يف  مبا�صر  ب�صكل  و�صاهم  العني 
مبجموعة اأغذية �صغل اإقبال من�صب املدير املايل الإقليمي لعلمة جيليت 
البلطيق  ودول  الرو�صية،  اجلمهوريات  من  بكل  غامبل  اآن��د  بروكتور  من 
وذلك انطلقاً من العا�صمة مو�صكو. كما �صغل حمزة منا�صب عليا يف عدد 

من ال�صركات بكل من اآ�صيا، اأوروبا ودول اخلليج. 
الوطنية  ال�صركة  اإدارة  رئي�س جمل�س  ل� فرج علي بن حمودة  ت�صريح  ويف 
رائعة  ذاتية  ب�صرية  حمزة  اإق��ب��ال  “يتمتع  فيه:  ق��ال  الغذائية  لل�صناعات 
النجاحات  من  الكثري  حقق  وق��د  وامل�صروبات  الأغ��ذي��ة  جم��ال  يف  كقيادي 
ولدينا  تولها  التي  املنا�صب  خمتلف  يف  املا�صية  ال�صنوات  خ��لل  ال��ب��ارزة 
ثقة كبرية باأن اخلربة التي ميتلكها �صتكون اإ�صافة كبرية لل�صركة الوطنية 
بها  والرت��ق��اء  والتو�صع  النجاح  من  مزيد  حتقيق  نحو  �صتدفع  وبالتاأكيد 

نحو حقبة اأخرى من النجاحات مع تعزيز مكانتها بالأ�صواق.« 
ويف تعقيب ل� اإقبال حمزة الرئي�س التنفيذي اجلديد قال فيه: “ي�صعدين 
وي�صرفني تعييني مديراً تنفيذياً لل�صركة الوطنية للمواد الغذائية اإحدى 
اأبرز �صركات املواد الغذائية وامل�صروبات باملنطقة والتي متتلك تاريخاً طويًل 
يف جمال الت�صنيع الغذائي. ويف ظل التغريات الهائلة يف جمال ال�صناعات 
فاإننا نهدف لتعزيز مكانة ال�صركة بالأ�صواق مع و�صع ا�صرتاتيجية وا�صحة 
امل�صتقبل  فهو  البتكار  على  الرتكيز  ذات��ه  ال��وق��ت  ويف  الأه���داف  لتحقيق 

وعليه تبنى املوؤ�ص�صات الناجحة.« 

اإلغاء وتخفي�ص ر�سوم 110 خدمات يف وزارة القت�ساد

املن�شوري: القرار دفعة اإيجابية مهمة لقطاع الأعمال وحافز جديد 
جلاذبية بيئة ال�شتثمار وتناف�شية القت�شاد الوطني

�سمل التعديل 47 % من خدمات الوزارة.. بواقع 102 ر�سم مت اإلغاوؤها و8 ر�سوم مت تخفي�سها بن�سبة ت�سل اإىل 50 %

مب�ساركة 250 دولة وموؤ�س�سة 

راأ�ض اخليمة ت�شت�شيف املوؤمتر العربي الـ�ّشابع لل�شتثمار يف الأمن الغذائي 

الإمارات واإ�شبانيا تبحثان التعاون يف جمال تطوير البنية التحتية
•• مدريد -وام:

بحث معايل الدكتور عبداهلل بن حممد بلحيف النعيمي 
اإدارة الهيئة  وزير تطوير البنية التحتية رئي�س جمل�س 
الحتادية للموا�صلت الربية والبحرية تعزيز العلقات 
الق��ت�����ص��ادي��ة وال��ت��ج��اري��ة ب��ني دول����ة الإم������ارات ومملكة 
ا�صتثمار  ف��ر���س  وا�صتك�صاف  تطويرها  و�صبل  اإ�صبانيا 
ال�صركات الإ�صبانية يف الإمارات ل �صيما يف قطاع البنية 
وتكثيف  تطور  يف  اأ�صا�صيا  عن�صرا  ي�صكل  ال��ذي  التحتية 

هذا التعاون مبا يخدم امل�صالح امل�صرتكة بني البلدين.
مدريد  الإ�صبانية  العا�صمة  يف  لقائه  خ��لل  ذل��ك  ج��اء 
معايل خو�صيه لوي�س اأبالو�س ميكو وزير التنمية ومعايل 
ت�����ص��ي��ان��ا م���ارغ���اري���دا م��ي��ن��دي��ث وزي����رة ال���دول���ة للتجارة 
ال�صويدي  �صعادة ماجد ح�صن  وذلك بح�صور  اخلارجية 
املرافق  وال��وف��د  ال�صبانية  اململكة  ل��دى  ال��دول��ة  �صفري 
بلحيف  الدكتور عبداهلل بن حممد  ملعاليه.رافق معايل 
النعيمي خلل زيارته الر�صمية التي ا�صتغرقت عدة اأيام 
وفد �صم عددا من امل�صوؤولني بوزارة اخلارجية والتعاون 
ال�صيخ  وبرنامج  التحتية  البنية  تطوير  ووزارة  ال��دويل 
الربية  للموا�صلت  الحت��ادي��ة  والهيئة  للإ�صكان  زاي��د 
وال�صناعة  ال��غ��رف  واحت���اد  القت�صاد  ووزارة  والبحرية 

والتجارة بالدولة وجمعية املقاولني يف الدولة .
بني  وال��ت��ع��اون  الثنائية  العلقات  بتميز  معاليه  واأ���ص��اد 
قيادتي  م�صتوى  على  الإ�صبانية  واململكة  الإم��ارات  دول��ة 
التي  القت�صادية  املجالت  يف  خا�صة  وتطورها  البلدين 

تعود باخلري والنفع للبلدين وال�صعبني ال�صديقني.
التي  وال�صيا�صية  الق��ت�����ص��ادي��ة  ال��ع��لق��ات  اأه��م��ي��ة  واأك���د 
تربط دولة الإمارات واململكة الإ�صبانية يف املجالت كافة، 
والعلقات  والتعاون  ال�صداقة  اأوا�صر  متانة  على  مثنيا 

الإم����ارات  دول���ة  رب��ط��ت  لطاملا  ال��ت��ي  املتميزة  التاريخية 
عام  ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة  ت��د���ص��ني علقاتهما  م��ن��ذ  واإ���ص��ب��ان��ي��ا 
1972.من جانبهم اأ�صاد امل�صوؤولون الإ�صبان بالعلقات 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة امل��ت��م��ي��زة ال��ت��ي ت��رب��ط ال��ب��ل��دي��ن، م��ع��رب��ني عن 
ترحيبهم ال�صديد بالرغبة يف تعزيز هذه العلقات وتبادل 
اخلربات يف قطاع القت�صاد وال�صتثمارات، م�صيدين يف 
الوقت نف�صه بنجاح التجربة الإماراتية يف جمال تطوير 
البنية التحتية والإعمار والتهيئة احل�صرية.ومت خلل 
ع��ل��ى مذكرة  ال��ت��وق��ي��ع  ام�����س-  ال��ت��ي اختتمت  ال���زي���ارة - 
وال��ن��ق��ل مبملكة  ال��ع��ام��ة  الأ���ص��غ��ال  ب��ني وزارة  م��ا  تفاهم 
اإ�صبانيا ووزارة تطوير البنية التحتية يف جمايل البنية 

التحتية والنقل.وتهدف مذكرة التفاهم اإىل التعاون يف 
جمالت التخطيط ال�صامل وامل�صتدام للأرا�صي وبرامج 
و�صيا�صات  التحتية  البنية  مل�صاريع  العمراين  التطوير 
اإعادة الإحياء العمراين واإعادة تاأهيل امل�صاكن والت�صارك 
وتخطيط  والهند�صية  الفنية  الت�صريعات  ت��ط��وي��ر  يف 
واإن�صائها  احلديدية،  لل�صكك  التحتية  البنية  وتطوير 
ورقابتها وجتهيز واإدارة ت�صغيل مرور ال�صكك احلديدية، 
و�صيانة القطارات، وت�صميم ور�س العمل، وتدريب اأفراد 
ال�صكك احلديدية، واأنظمة اإدارة مرور ال�صكك احلديدية 
اإدارة  اأنظمة  عمليات  وتكامل  وت�صغيل  وانت�صار  ودع���م 
جوانبها  امتداد  على  الأوروبية  احلديدية  ل�صكك  مرور 

البنية  وتخطيط  املحلية  احلديدية  ال�صكك  وم�صاريع 
و�صيانتها  واإن�صائها  ال�صريعة،  والطرق  للطرق  التحتية 

وت�صغيلها وت�صميم واإن�صاء البنية التحتية للموانئ .
األقى  قد  النعيمي  بلحيف  عبداهلل  الدكتور  معايل  ك��ان 
املنتدى القت�صادي اجلديد،  خلل زيارته حما�صرة يف 
قطاع  يف  الفاعلة  الإ�صبانية  ال�صركات  ممثلي  بح�صور 
وغري  احلكومية  واملوؤ�ص�صات  والهيئات  التحتية  البنية 
احلكومية التي لها علقة بهذا املجال، اإىل جانب ممثلي 
الإ�صبانية  اململكة  لدى  املعتمدة  الدبلوما�صيني  البعثات 

وعدد كبري من ال�صحافيني الإ�صبان.
اأهمها  ج��وان��ب  ع���دة  اإىل  حم��ا���ص��رت��ه  يف  معاليه  واأ����ص���ار 
الإم���ارات  دول���ة  ت��رب��ط  ال��ت��ي  القوية  الثنائية  ال��ع��لق��ات 
ب���ني دولة  ال��ع��لق��ات  اأن  وامل��م��ل��ك��ة الإ���ص��ب��ان��ي��ة، م���وؤك���دا 
الإمارات ومملكة اإ�صبانيا يف تقدم م�صتمر نظرا للروابط 
العلقات  ع��ن  ف�صل  البلدين،  جتمع  التي  التاريخية 

املتميزة يف اجلانب القت�صادي وال�صتثماري.
البينة  قطاع  يف  الإماراتية  التجربة  معاليه  وا�صتعر�س 
التحتية وبالقطاعات ال�صتثمارية احليوية ذات الهتمام 
الدولة  يف  املتاحة  ال�صتثمارية  الفر�س  واأه��م  امل�صرتك 
الدولة  وتوفري  القطاعات  هذه  يف  الإ�صبانية  لل�صركات 

�صمانات خماطر ال�صتثمار.
على �صعيد مت�صل وبهدف بحث فر�س ا�صتثمار ال�صركات 
الإ�صبانية يف جمال البنية التحتية، التقى معايل عبداهلل 
بلحيف النعيمي، مع رئي�س غرفة جتارة اإ�صبانيا، خو�صيه 
يف  وامل��ق��اولت  ال�صركات  جمعية  ورئي�س  بونيت،  لوي�س 
ورئي�س  نوييث،  خوليان  التحتية  والبنية  البناء  قطاع 
غاراميندي،  اأن��ط��ون��ي��و  الإ���ص��ب��ان  ال��ع��م��ل  اأرب�����اب  احت����اد 
اخلارجية  ببتجارة  الوطني  للمعهد  التنفيذية  واملديرة 

ماريا بينيا ماتيو�س.

•• راأ�س اخليمة - الفجر 

رئي�س  النعيمي  م�صبح  علي  حممد  اأك��د 
غ���رف���ة جت�����ارة راأ�������س اخل��ي��م��ة ، ع��ل��ى اأن 
دي�صمرب  اخليمة  راأ����س  اإم����ارة  ا�صت�صافة 
ال�صابع  ال����ع����رب����ي  ل���ل���م���وؤمت���ر   ، امل���ق���ب���ل 
دورته  يف  ال��غ��ذائ��ي  الأم���ن  يف  لل�صتثمار 
ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م���ن �صاحب   ، ال�����ص��اب��ع��ة 
القا�صمي  �صقر  ب��ن  �صعود  ال�صيخ  ال�صمو 
راأ�س اخليمة  الأعلى حاكم  املجل�س  ع�صو 
، ُيعد خطوة هامة جتاه تعزيز ال�صتثمار 
الأم�����ث�����ل يف جم������ال الإن������ت������اج ال�����زراع�����ي 
عام  بوجه  بالدولة  وال�صمكي  واحليواين 
واإمارة راأ�س اخليمة بوجه خا�س ، موؤكداً 
لتحقيق  تنموية  ا�صرتاتيجية  اأي  اأن  على 
الأمن الغذائي ، لبد اأن تتخذ من التنمية 
الزراعية امل�صتدامة غاية لها ، لفتاً اإىل اأن 
250 دولة  الإم��ارة لأكر من  اإ�صت�صافة 
العامل وموؤ�ص�صات حكومية وخا�صة  حول 
مت��ث��ل دول���ه���ا ت��ه��ت��م ب��ه��ذا ال��ق��ط��اع ، يعد 
لت�صليط  اغتنامها  ي��ج��ب  ك��ب��رية  ف��ر���ص��ة 
اأب��رز معامل الإم���ارة يف هذا  ال�صوء على  
القطاع وغريها من القطاعات الأخرى ، 
واإبراز مكانتها على  ال�صعيدين القليمي 

والدويل .
اإ�صاءة  ميثل  املوؤمتر  اأن  النعيمي  واأ�صاف 
“الزراعة  مهمة على اأهمية ال�صتثمار يف 
ال�صتغلل  ع��ل��ى  ت��رك��ز  لأن��ه��ا  الذكية”، 
الأم����ث����ل ل���ل���زراع���ة ، لأق�����ل م�����ص��اح��ة من 
الأر���س واأق��ل كمية من املياه ، واحل�صول 
ع��ل��ى اأف�����ص��ل اإن���ت���اج م���ن امل��ح��ا���ص��ي��ل، مما 
للعامل  واع����دا  م�صتقبليا  خ��ي��ارا  يجعلها 
م�صتدام  زراع���ي  اإن��ت��اج  لتحقيق   ، العربي 
 ، امل����وارد  وم��واج��ه��ة م�صكلت حم��دودي��ة 
القطاعات  ت��واج��ه  التي  املناخي  والتغري 

اىل  ، م�صرياً  العربية  ال��دول  الزراعية يف 
ان مقومات الإنتاج الزراعي يف اإمارة راأ�س 
للموارد  الن�صبية  بالوفرة  متتاز  اخليمة 
 ، ال��زراع��ي��ة  التنمية  لتحقيق  ال�صرورية 
اأ�صف اإىل ذلك الرغبة القوية واحلقيقية 
جمالت  يف  الم����ارة  ا���ص��ت��ث��م��ارات  لتعزيز 

الزراعة والروة احليوانية وال�صمكية .
جاء ذلك خلل توقيع اتفاقية تعاون فيما 
رئي�س  وميثلها  اخليمة  راأ����س  غ��رف��ة  ب��ني 
النعيمي  م�صبح  حم��م��د  ���ص��ع��ادة  ال��غ��رف��ة 
�صعادة  وميثله  العربية  ال��غ��رف  واحت���اد   ،
ال��دك��ت��ور خ��ال��د ح��ن��ف��ي اأم����ني ع���ام احتاد 
الغرف العربية ، على هام�س م�صاركتهما 
الثاين  الأمل��اين  العربي  الأعمال  ب� ملتقى 
باأملانيا  م��وؤخ��راً  ُعقد  وال��ذي   ، والع�صرون 
النائب  ال�صياح  حممد  بح�صور�صعيد   ،
 ، ال��غ��رف��ة  اإدارة  جم��ل�����س  ل��رئ��ي�����س  الأول 
واأع�������ص���اء وف���د احت����اد ال���غ���رف ال��ع��رب��ي��ة ، 
وبحثا الطرفان �صبل تعزيز التعاون فيما 
والأطر  امللمح  اأه��م  وا�صتعر�صا   ، بينهما 
العربي  امل���وؤمت���ر  ل��ل���ص��ت��ع��دادات لإن��ع��ق��اد 
 ، ال��غ��ذائ��ي  الم���ن  يف  لل�صتثمار  ال�صابع 
اخليمة  راأ����س  اإم���ارة  �صت�صت�صيفه  وال���ذي 
17 -18 دي�صمرب املقبل 2019 ، حتت 
�صعار “ ال�صتثمار الأمثل يف التكنولوجيا 
ووقف الهدر من اجل اأمن غذائي م�صتدام 

يف العامل العربي ».
واأكد النعيمي على حر�س الغرفة و�صعيها 
يف  م�صاركتها  ف��ر���س  لإغ��ت��ن��ام   ، ال�����دوؤوب 
ك��اف��ة ال��ف��ع��ال��ي��ات وال���ل���ق���اءات ال��دول��ي��ة ، 
وخدماتها  واإمكاناتها  قدراتها  ل�صتثمار 
لتعزيز دورها امل�صتقبلي يف خدمة الإمارة 
وتنظيم  التفاقيات  بتوقيع  والتزامها   ،
امل���ع���ار����س وامل������وؤمت������رات ، وت�����ص��ه��ي��ل اأي����ة 
لقاءات اأو تعاون بني ال�صركات الإماراتية 

عام  ب�صكل  ال����دول  جميع  يف  ون��ظ��ريات��ه��ا 
المارة  على  بالنفع  م���ردوده  ي��ع��ود  مب��ا   ،
موؤمتر  ان  اىل  م�������ص���رياً   ، وم��واط��ن��ي��ه��ا 
الكم  ب��ه��ذا  ال��غ��ذائ��ي  الم���ن  ال�صتثمار يف 
الكبري من امل�صاركات من دول وموؤ�ص�صات 
كبرية  ف��ر���ص��ة  ، مي��ث��ل  وخ��ا���ص��ة  حكومية 
الوطنية  ال�صرتاتيجيات  على  للطلع 
ل��ك��اف��ة ال����دول امل�����ص��ارك��ة يف ه���ذا امل��ج��ال ، 
والتعرف على الفر�س اجلديدة وحت�صني 
وا�صتنها�س   ، وال�����ص��راك��ات  الأع��م��ال  بيئة 
يف  ن��وع��ي��ة  نقلة  لتحقيق  ال��ط��اق��ات  ك��اف��ة 
والغذاء  الزراعة  قطاعي  يف  ال�صتثمارات 
اأجندة املوؤمتر �صت�صتعر�س  اأن  اإىل  ، لفتاً 
وامل�صتثمرين  اخلا�س  القطاع  متطلبات 

، بهدف تعزيز  وال��زراع��ة  الغذاء  يف قطاع 
منظومة الأمن الغذائي ، حيث �صي�صارك 
املتحدثني  اأب�������رز  م����ن  ن��خ��ب��ة  ب���امل���وؤمت���ر 
دول  جميع  م��ن  واملتخ�ص�صني  واخل���رباء 
هذا  يف  واخل���ربات  الآراء  لتبادل   ، العامل 

ال�صاأن .
م��ن جانبه، ن��ّوه اأم��ني ع��ام احت��اد الغرف 
بالدور  حنفي،  خ��ال��د  د.  ���ص��ع��ادة  العربية 
راأ�س  و�صناعة  جت��ارة  غرفة  تلعبه  ال��ذي 
العربي  “العامل  اأّن  م��و���ص��ح��ا  اخل��ي��م��ة، 
ي����واج����ه حت����دي����ات ع����دي����دة ب�����ص��ب��ب ن����درة 
بالتزامن  وتناق�صها،  الطبيعية  امل����وارد 
وت�����ص��اع��د ممار�صات  ال��ط��ل��ب  ت��ن��ام��ي  م��ع 
الواقع مل يعد هناك  الهدر، وب�صبب هذا 

خيار بني الأ�صاليب التقليدية واحلداثة، 
العامل  اأم��ام  اليوم  الوحيد  اخليار  اإن  بل 
اأ���ص��ال��ي��ب الزراعة  ال��ع��رب��ي ه��و يف اع��ت��م��اد 
التقنيات  م���ن  وال����ص���ت���ف���ادة  امل�����ص��ت��دام��ة 
التي  الذكية  ال��زراع��ة  وتقنيات  احلديثة 
والثورة  ال��زراع��ي��ة  التكنولوجيا  اأتاحتها 
ال�صناعية الرابعة للتعامل مع التحديات 
والنهو�س  املوارد  املناخية ومع حمدودية 
 ، ال�صحيح”.  بال�صكل  وكفاءته  ب��الإن��ت��اج 
الآفاق  املزيد من  امله يف فتح  عن  معرباً 
التكنولوجيا  ل�صتخدام  امل�صروعات  اأم��ام 
وتطبيقاتها  احل���دي���ث���ة  والك���ت�������ص���اف���ات 
القطاعات  حتديث  �صبيل  يف  القت�صادية 

الزراعية يف البلد العربية. 

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت وزارة القت�صاد تطبيق قائمة جديدة ومعدلة لر�صوم اخلدمات 
الخت�صا�صات  خمتلف  يف  الأع��م��ال  وجمتمع  للجمهور  تقدمها  التي 
التي ت�صرف عليها، وذلك تنفيذاً لقرار جمل�س الوزراء رقم 51 ل�صنة 

2019، ب�صاأن تخفي�س ر�صوم اخلدمات احلكومية.
خدمات   110 على  املطبقة  الر�صوم  وتخفي�س  اإلغاء  التعديل  و�صمل 
وغرامات من اأ�صل 235 ر�صماً تطبقها وزارة القت�صاد، حيث مت اإلغاء 
ر�صوم 102 خدمة وتخفي�س ر�صوم 8 خدمات، وذلك يف خمتلف مراكز 

�صعادة املتعاملني التابعة للوزارة وعرب موقعها الإلكرتوين الر�صمي.
اأن تخفي�س  القت�صاد  وزير  املن�صوري  �صعيد  بن  �صلطان  واأك��د معايل 
اأن يعطي  واإلغاء جمموعة كبرية من ر�صوم وزارة القت�صاد من �صاأنه 
يهدف  حيث  الإم����ارات،  ب��دول��ة  الأع��م��ال  لقطاع  مهمة  اإيجابية  دفعة 
عن  وال�صتثمارية  التجارية  الأن�صطة  ممار�صة  تكاليف  تخفي�س  اإىل 
املواطنني واملقيمني من اأ�صحاب الأعمال، مبا ي�صمل الأعمال ال�صغرية 
واملتو�صطة والكبرية، م�صريا معاليه اإىل حر�س وزارة القت�صاد الدائم 
على توفري بيئة حا�صنة و�صديقة لل�صركات وامل�صاريع يف الدولة وتعزيز 
مقومات النجاح التجاري لديها، مبا ي�صهم يف ت�صجيع وحتفيز القطاع 

اخلا�س.
اإط���ار جمموعة من  ت��اأت��ي يف  ال��ت��ي  اأن ه��ذه اخل��ط��وة  واأ���ص��اف معاليه 
ال�صيا�صات والقرارات التي تتخذها حكومة دولة الإمارات واحلكومات 
الدولة لتعزيز منو القت�صاد الوطني، متثل حافزاً جديداً  املحلية يف 
مكانة  وتعزيز  العمل  فر�س  وزي���ادة  الأع��م��ال  بيئة  بجاذبية  للرتقاء 

دعم م�صرية  ي�صب يف  ال��ذي  الأم��ر  ا�صتثمارية مميزة،  الدولة كوجهة 
التناف�صية  موؤ�صرات  على  ال��دول��ة  ت�صنيفات  ورف��ع  القت�صادي  النمو 

العاملية.
واأو�صحت وزارة القت�صاد اأن جمموعة الر�صوم التي �صملها التعديل اإما 
بالإلغاء كلياً اأو بالتخفي�س بن�صب خمتلفة هي جمموعة وا�صعة متثل 
الذي  الأم��ر  ال���وزارة،  التي تطبقها  الر�صوم  اإج��م��ايل  %47 من  نحو 
لت�صاع  الأعمال نظراً  ووا�صحة على قطاع  ب�صورة ملمو�صة  �صينعك�س 

نطاق تلك اخلدمات.
102 خدمة يف وزارة القت�صاد حيث  ر�صوم  اإلغاء  التعديل  وقد �صمل 
متنوعة  خ��دم��ات  وه��ي  للمتعاملني،  جمانية  ب�صورة  ُت��ق��دم  اأ�صبحت 
وحيوية ت�صمل العديد من الفئات، من اأبرزها خدمات متعلقة بحقوق 
الخرتاع،  وب���راءات  التجارية،  والعلمات  امل��ج��اورة،  واحل��ق��وق  امل��وؤل��ف 
الأجنبية  وال�صركات  التجارية  ال�صركات  و�صوؤون  التجارية،  والوكالت 

وغريها.
�صمل التعديل اأي�صاً تخفي�س الر�صوم املطبقة على 8 خدمات تقدمها 
التجارية  والعلمات  التجارية  ال��وك��الت  فئات  حتت  القت�صاد  وزارة 
الأجنبية،  وال�صركات  التجارية  ال�صركات  و�صوؤون  احل�صابات  ومدققي 
وذلك بن�صب متفاوتة ت�صل اإىل %50 يف بع�س اخلدمات، وتعد هذه 
اخلدمات الثمانية من اخلدمات املهمة التي ت�صهد حركة عالية وطلباً 
ب��ارزاً يف تكاليف  الذي يعني تخفي�صاً  الأم��ر  العام،  مرتفعاً على مدار 
والأن�صطة  ال�����ص��رك��ات  بالن�صبة  ال��ت��ج��اري��ة  الأع��م��ال  وت�صغيل  م��زاول��ة 

القت�صادية يف الدولة.
ففي فئة الوكالت التجارية، انخف�صت قيمة ر�صم النزاعات بني الوكلء 

وامل���وك���ل���ني وامل���ح�������ص���ل من 
ال��ت��ج��اري، وكذلك  ال��وك��ي��ل 
الوكلء  النزاعات بني  ر�صم 
وامل���وك���ل���ني وامل���ح�������ص���ل من 
ال�صركة املوكلة من 12 األف 
درهماً،   8040 اإىل  دره���م 
ويف فئة العلمات التجارية 
ان��خ��ف�����ص��ت ق��ي��م��ة ر���ص��م كل 
م������ن ت�������ص���ج���ي���ل وجت����دي����د 
اأو  ق���ي���د ع����لم����ة جت�����اري�����ة 
لب�صائع  علمات  جمموعة 
خ���دم���ات  اأو  م���ن���ت���ج���ات  اأو 
 10 تابعة لفئة واح��دة من 
 6700 اإىل  دره�����م  اآلف 
دره��������م، ك���م���ا ان���خ���ف�������س يف 

الوطنية  ال�صركات  فروع  بقيد  اخلا�س  الر�صم  احل�صابات  مدققي  فئة 
 15 ث��لث �صنوات من  ف��رع ومل��دة  يف �صجل مدققي احل�صابات عن كل 
األف درهم اإىل 10050 درهماً، ور�صم جتديد ذلك القيد عن كل �صنة 
من 20 األف درهم اإىل 10 اآلف درهم، اأما يف فئة ال�صركات التجارية 
وال�صركات الأجنبية، فانخف�س ر�صم ن�صر املحررات الر�صمية لل�صركات 
امل�صاهمة اخلا�صة من 20 األف درهم اإىل 10 اآلف درهم، ور�صم البيع 
اإىل  األف درهم   15 الأجنبية من  لل�صركات  ال�صتحواذ  اأو  اأو الندماج 

10050 درهما.
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املال والأعمال

حول »هاكاثون الإمارات«

غرفة عجمان تبحث التعاون مع هيئة تنظيم الت�شالت

 25 مليون زائر لإك�شبو 2020 دبي على موعد مع جتربة تنقل ا�شتثنائية

منظومة متكاملة لتعزيز ريادة الأعمال بدبي 

من مدعومة  وقائمة  جديدة  وطنية  �شركة   2055
 »موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لتنمية امل�شاريع« يف الن�شف الأول من 2019

مركز حمدان لالإبداع والبتكار يحت�سن 42 �سركة نا�سئة ويعتمد 4 حا�سنات اأعمال خا�سة وحا�سنة اأكادميية
•• دبي-الفجر: 

لتنمية  را���ص��د  ب��ن  حممد  موؤ�ص�صة  �صجلت 
امل�������ص���اري���ع ال�����ص��غ��رية وامل��ت��و���ص��ط��ة اإح����دى 
يف  قيا�صية  نتائج  دب��ي،  اقت�صادية  موؤ�ص�صات 
اخلدمات املقدمة لرواد الأعمال واأع�صائها، 
حيث تتمكن من دعم 2055 �صركة وطنية 
 2019 ع����ام  م���ن  الأول  ال��ن�����ص��ف  خ����لل 
 1124 ب����  م��ق��ارن��ة   ،83% ب��ل��غ��ت  ب���زي���ادة 
 .2018 العام  الفرتة نف�صها من  �صركة يف 
النا�صئة  الإم���ارات���ي���ة  ال�����ص��رك��ات  ع���دد  وب��ل��غ 
ال���ت���ي مت اإط���لق���ه���ا ع���رب امل��وؤ���ص�����ص��ة خلل 
 680 نحو   2019 عام  الأول من  الن�صف 
 540 م��ق��اب��ل   26% بلغت  ب��زي��ادة  ���ص��رك��ة 
���ص��رك��ة مت اإط��لق��ه��ا خ���لل ال��ن�����ص��ف الأول 
2018. وجت��اوزت قيمة احلوافز  ع��ام  من 
والإع����ف����اءات امل��ق��دم��ة م��ن امل��وؤ���ص�����ص��ة خلل 
مبلغ40   2019 ع��ام  م��ن  الأول  الن�صف 
 ،86% بلغت  بزيادة   2018 دره��م  مليون 
مقارنة ب�� 21.9 مليون درهم خلل الن�صف 

الأول من عام.
وت���ظ���ه���ر ه�����ذه ال���ن���ت���ائ���ج، ال�������دور امل���ح���وري 
والفعال للموؤ�ص�صة يف دعم توجهات ال�صباب 
ن��ح��و ري����ادة الأع���م���ال ع��ل��ى م�����ص��ت��وى اإم����ارة 
ال�صغرية  امل�صاريع  تناف�صية  وحتفيز  دب��ي، 
امل�صتويات، متا�صيا  واملتو�صطة على خمتلف 
ومبادرات  الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  توجيهات  م��ع 
تهيئة  اإىل  ال��رام��ي��ة  الق��ت�����ص��ادي  التحفيز 
داعماً  لت�صكل  امل��ح��ل��ي��ة،  ال�����ص��رك��ات  وتنمية 
كبرياً للناجت القت�صادي يف اإمارة دبي ودولة 

المارات عموماً.
من  امل�صتفيدين  الأع���م���ال  رواد  ع���دد  وب��ل��غ 
اأكادميية  اأطلقتها  التي  التدريبية  الربامج 
دبي لريادة الأعمال 1769 خلل الن�صف 
الأول من العام احلايل حيث تنوعت طبيعة 
برنامج   50 وع����دده����ا  امل���ق���دم���ة  ال����ربام����ج 

 2019 ب��داي��ة  منذ  عمل  ور���ص��ة  و  تدريبي 
12 ور�صة عمل موزعة بني كل من  ، ت�صم 
وعجمان  القيوين  واأم  اخليمة  راأ����س  اإم���ارة 
وال�����ص��ارق��ة وال��ف��ج��رية وذل���ك ب��ال��ت��ع��اون مع 
املن�صاآت  و  ل��ل��م�����ص��اري��ع  ال��وط��ن��ي  ال��ربن��ام��ج 
ال�صغرية واملتو�صطة التابع لوزارة القت�صاد 
، كما مت اإط��لق دبلوم ري��ادة الأع��م��ال لأول 
م���رة يف اإم����ارة راأ�����س اخل��ي��م��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
دائرة املوارد الب�صرية يف راأ�س اخليمة، حيث 
ح�صر اأكر من 30 متدرب من اخلريجني 

الباحثني عن فر�س عمل يف الإمارة.
13 ور���ص��ة عمل خلل  ق��دم��ت الأك��ادمي��ي��ة 
وزارة  تنظمها  ال��ت��ي   360 ت��وط��ني  فعالية 
اأكر  الب�صرية والتوطني وقد �صارك  املوارد 
325 طالب من خمتلف املراحل يف املدار�س 
احلكومية على م�صتوى الدولة، كما �صاركت 
الوطني  امل��ه��رج��ان  م���ب���ادرة  الأك���ادمي���ي���ة يف 
وزارة  تنظمه  ال���ذي  والتكنولوجيا  للعلوم 
الرتبية خلل �صهر فرباير �صمن فعاليات 
���ص��ه��ر الب��ت��ك��ار، ح��ي��ث ت��ع��رف ق��راب��ة 100 
مل�صاريعهم  التخطيط  كيفية  ع��ل��ى  ط��ال��ب 
العمل  من�������وذج  ب���ا����ص���ت���خ���دام  امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
الأكادميية عدد من  اأطلقت  البتكاري، كما 

املبادرات التي تلبي احتياجات رواد الأعمال 
وطبيعة متطلبات ال�صوق.

واأكد عبد البا�صط اجلناحي املدير التنفيذي 
امل�صاريع  لتنمية  را���ص��د  ب��ن  حممد  ملوؤ�ص�صة 
ال�صغرية واملتو�صطة، على الدور الذي تلعبه 
عاملي  كمركز  دبي  مكانة  تعزيز  يف  املوؤ�ص�صة 
لتاأ�صي�س  املثالية  واملن�صة  الأع��م��ال  ل��ري��ادة 
املعرفة،  على  والقائمة  املبتكرة  ال�صركات 
لبدء  املثالية  املن�صة  تعترب  دب��ي  اأن  منوها 
امل�صاريع النا�صئة الراغبة يف النمو والتناف�س 

للو�صول اإىل العاملية.
واأ�صتطرد اجلناحي، قائًل: “ت�صعى املوؤ�ص�صة 
ال�صغرية  امل�صاريع  ودع��م  اجل��ه��ود  ب��ذل  اإىل 
والنهو�س  الإم���ارات���ي،  لل�صباب  واملتو�صطة 
الأ�صواق املحلية  بهم نحو ريادة الأعمال يف 
حكومة  تطلعات  ب��ذل��ك  م��واك��ب��ة  وال��ع��امل��ي��ة، 
دبي الرامية اإىل تعزيز دور ال�صباب يف ريادة 
بال�صركات  لل�صعود  ب��ه��ا  وامل�����ص��ي  الأع���م���ال 
ال��وط��ن��ي��ة وحت��ق��ي��ق الإجن������ازات يف خمتلف 
تعترب  والجتماعية.  القت�صادية  املجالت 
التنمية  اأ�صا�صي من  الوطنية جزء  امل�صاريع 
املنطلق  ه����ذا  وم����ن  ل��ل��دول��ة  الق��ت�����ص��ادي��ة 
امل�صاريع  ق���ط���اع  دع����م  امل��وؤ���ص�����ص��ة  ت���وا����ص���ل 
الفقري  العمود  ه  بعدِّ واملتو�صطة  ال�صغرية 
اجلناحي:  الإم������ارة«.واأ�������ص������اف  لق��ت�����ص��اد 
اخلدمات  ت��ع��زي��ز  م���ن  امل��وؤ���ص�����ص��ة  “متكنت 
وال��ت�����ص��ه��ي��لت امل���ق���دم���ة ل������رواد الأع����م����ال، 
والرتويج مل�صاريعهم يف ال�صوق املحلي، حيث 
جنح برنامج امل�صرتيات احلكومية يف تاأهيل 
332 �صركة وطنية �صمن معايري معتمدة 
القطاعني  م��ن  ال��داع��م��ة  للجهات  للتوريد 
العام واخلا�س، ويدير فريق العمل الفر�س 
متكن  داع��م��ة،  جهة   80 حل���وايل  تعاقدية 
من  ال�صتفادة  يف  خللها  الربنامج  اأع�صاء 
الن�صف  خ���لل  ت��ع��اق��دي��ة  ف��ر���ص��ة   1980
الأول من عام 2019، وبلغت قيمتها قرابة 

96 مليون درهم«.
وجتاوزت قيمة اخلدمات الت�صويقية املقدمة 
لأع�����ص��اء امل��وؤ���ص�����ص��ة 8 م��ل��ي��ون دره���م خلل 
وجتلى   ،2019 ع���ام  م���ن  الأول  ال��ن�����ص��ف 
ذلك يف م�صاعدتهم على الرتويج مل�صاريعهم 
امل�صاركة  ط��ري��ق  ع��ن  منتجاتهم  وت�����ص��وي��ق 
يف ال��ف��ع��ال��ي��ات وامل����وؤمت����رات وامل��ع��ار���س ذات 
بتقدمي  املوؤ�ص�صة  قامت  كما  الخت�صا�س. 
للم�صاريع  وال��ت�����ص��وي��ق  ال���رتوي���ج  خ���دم���ات 
الريادية عن طريق قنوات خمتلفة كمواقع 
العلمية  والقنوات  الجتماعي  التوا�صل 
الأخ���رى.وع���ل���ى ن��ح��و م��ت�����ص��ل، ق���ال �صعيد 
ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  املدير  نائب  امل��ري،  مطر 
ال�صغرية  امل�صاريع  لتنمية  را�صد  بن  حممد 
واملتو�صطة، مدير �صندوق حممد بن را�صد 
لدعم امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة: “�صاهم 
ال�صندوق “الذراع التمويلي للموؤ�ص�صة” يف 
تقدمي الدعم املايل لأكر من 40 م�صروع 
منذ اإطلقه باإجمايل قرو�س تفوق ال� 35 
اأبرزها  خمتلفة  ق��ط��اع��ات  يف  دره���م  مليون 
التقنية  املعلومات  وق��ط��اع  اخل��دم��ات  قطاع 
واحللول التكنولوجية. كما اأ�صهم فريق عمل 
ال�صندوق يف تقدمي اأكر من 70 �صل�صة من 

مل�صاعدة  التخ�ص�صية  ال�صت�صارية  اجلل�صات 
م�صاريع  واأ���ص��ح��اب  حمتملني  اأع��م��ال  رواد 

قائمة خلل العام اجلاري«.
امل�صاريع يف توفري  اأن هذه  اإىل  امل��ري  واأ�صار 
اأك����ر م��ن 300 ف��ر���ص��ة ع��م��ل م��ت��ن��وع��ة يف 
هذه  مييز  ومم��ا  احليوية.  القطاعات  ه��ذه 
اأعمال  رواد  عليها  القائمني  اأن  امل�����ص��اري��ع، 
يف  وال�صغف  باملوهبة  يتمتعون  اإم��ارات��ي��ني، 
جودتها،  يف  ت�صاهي  نوعية  خ��دم��ة  ت��ق��دمي 
اخل��دم��ات امل��ق��دم��ة م��ن ال�����ص��رك��ات الأخرى 

على امل�صتوى الإقليمي والدويل.
وقام مركز حمدان للإبداع والبتكار التابع 
امل�صاريع  لتنمية  را���ص��د  ب��ن  حممد  ملوؤ�ص�صة 
�صركة   42 باحت�صان  واملتو�صطة  ال�صغرية 
ال��ن�����ص��ف الأول من  ن��ا���ص��ئ��ة م��ب��ت��ك��رة خ���لل 
رواد  مب�صاعدة  امل��رك��ز  وق��ام   ،2019 ال��ع��ام 
م�صاريعهم  واإط�����لق  ال��ب��دء  ع��ل��ى  الأع���م���ال 
يف خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات وم�����ص��اع��دت��ه��م على 
وم�صاعدة  التاأ�صي�س  ا�صرتاتيجيات  و���ص��ع 
امل�����ص��اري��ع ع��ل��ى ال��ن��م��و. ك��م��ا ي�����ص��اع��د املركز 
الأفكار  واختبار  جتربة  على  الأع��م��ال  رواد 
بالتنفيذ  ال��ب��دء  ق��ب��ل  جت��ري��ب��ي��اً  وتطبيقها 
الأعمال،  ومنو  ا�صتمرارية  ل�صمان  الكامل 
وت�����ص��م��ل خ���دم���ات امل���رك���ز جم����الت تطوير 
التطبيقات  وت���ط���وي���ر  الأول�����ي�����ة  ال���ن���م���اذج 
بالإ�صافة  اللكرتونية،  واخلدمات  الذكية 
وبراءات  التجارية  ال��ع��لم��ات  ت�صجيل  اإىل 
جهة  القانونية.من  وال�صت�صارات  الخرتاع 
اأخرى قام املركز باعتماد 4 حا�صنات اأعمال 
و�صاهم  دب��ي،  يف  اأكادميية  وحا�صنة  خا�صة 
التقنية  كليات  اأعمال يف  اإط��لق حا�صنة  يف 
العليا يف دبي والتي تهدف اىل تهيئة الطلبة 
ك�����رواد اأع���م���ال، وي��ع��م��ل امل���رك���ز ح��ال��ي��ا على 
تطوير �صبكة حا�صنة الأعمال يف اإمارة دبي 
ب��ه��دف ت��ق��دمي ع���دد م��ن امل��زاي��ا واخلدمات 

للمنت�صبني لل�صبكة.

•• عجمان- الفجر:

بحثت غرفة جتارة و�صناعة عجمان 
���ص��ب��ل ال��ت��ع��اون امل�����ص��رتك م��ع هيئة 
“هاكاثون  حول  الت�صالت  تنظيم 
منه  ال���ص��ت��ف��ادة  و�صبل  الإمارات” 
اجتماع م�صرتك عقد  وذلك خلل 
ب��ح�����ص��ور جميلة  ال��غ��رف��ة  م��ق��ر  يف 
اأعمال  تنمية  اإدارة  م��دي��ر  ك��اج��ور 
عجمان،  بغرفة  التجاري  المتياز 
م�صاريع  م���دي���ر  اإ���ص��م��اع��ي��ل  واأم�����ل 
تنظيم  بهيئة  الإم������ارات  ه��اك��اث��ون 

ات�صالت.
على  احل�صور  اطلع  اللقاء  وخ��لل 
اأهداف هاكاثون الإمارات ودوره يف 
با�صتخدام  لل�صباب  الفر�صة  اإتاحة 
البتكار  بهدف  املفتوحة  البيانات 

وال��و���ص��ول لأف��ك��ار وح��ل��ول مبتكرة 
ملختلف التحديات يف كافة القطاعات 
احلكومي  ال��ق��ط��اع��ني  ي���خ���دم  مب���ا 
واخلا�س، كما مت ا�صتعرا�س الأفكار 

وامل�صاريع الفائزة.
اأهمية  على  ك��اج��ور  جميلة  واأك���دت 
املجتمعي  الإم��ارات ودوره  هاكاثون 
وم�صاريع  لأف�����ك�����ار  ال����و�����ص����ول  يف 
ت��ق��ن��ي��ة م��ب��ت��ك��رة تدعم  ت��ط��ب��ي��ق��ات 
القت�صادية  ال��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف 
وال�صحية  والتعليمية  وال�صياحية 
غرفة  اأن  م���و����ص���ح���ة  وغ������ريه������ا، 
مع  التوا�صل  على  �صتعمل  عجمان 
عمل  بطبيعة  امل��رت��ب��ط��ة  امل�����ص��اري��ع 
لربط  جاهدة  �صت�صعى  كما  الغرفة 
ا�صحاب امل�صاريع مع رجال العمال 
امل�صروع  حتول  بهدف  وامل�صتثمرين 

والفكرة على اأر�س الواقع.
ا�صتفادة  اإم���ك���ان���ي���ة  اإىل  واأ������ص�����ارت 
اأ����ص���ح���اب امل�������ص���اري���ع امل��ب��ت��ك��رة من 
“ريج�س”  الع������م������ال  ح���ا����ص���ن���ة 
عجمان  غ��رف��ة  مبنى  يف  وال��واق��ع��ة 
لرواد  مكتبية  ح��ل��ول  ت��ق��دم  وال��ت��ي 
ورائ��������دات الع����م����ال  وت���وف���ر بيئة 
حم�����ف�����زة لأع�����م�����ال�����ه�����م وت����ط����وي����ر 

م�صاريعهم.
ه�������ذا وق�����دم�����ت اأم��������ل اإ����ص���م���اع���ي���ل 
الفائزة  امل�����ص��اري��ع  ح����ول  م��ل��خ�����س 
2019 يف  الإم������ارات  ه��اك��اث��ون  يف 
الهدف  اأن  موؤكدة  الثانية،  ن�صخته 
وا�صتخدام  الإم����ارات  هاكاثون  م��ن 
ا�صت�صراف  ه��و  امل��ف��ت��وح��ة  ال��ب��ي��ان��ات 
امل�صتقبل مبا ي�صب يف زيادة �صعادة 
املجتمع واإيجاد جيل جديد من رواد 

الرائدة  امل�صاريع  اأ�صحاب  الأعمال 
للطلبة  الفر�صة  واإتاحة  واملبتكرة، 

احلكومي  القطاعني  يف  والعاملني 
واخلا�س لو�صع ب�صمة يف مواجهة 

اللزمة  احللول  واإيجاد  التحديات 
للتنمية ال�صاملة. 

- 30 األف موقف لل�سيارات واحلافالت يف موقع اإك�سبو 2020 توفر جتربة �سل�سة للزوار وامل�ساركني
- موقع اإك�سبو2020 يت�سع ل� 300 األف زائر يف اآن واحد وي�سم اأكرث من 200 مرفق �سيافة 

- خطة متكاملة لتلبية متطلبات ا�ست�سافة دبي لإك�سبو 2020 وحتقيق تنقل اآمن و�سهل للزوار
- »م�سار 2020« ينقل قرابة 44 األف راكب اإىل موقع اإك�سبو دبي كل �ساعة

•• دبي-وام: 

ت��ع��ك��ف دب���ي ح��ال��ي��ا ع��ل��ى ت��ط��وي��ر منظومة 
ن��ق��ل م��ت��ك��ام��ل��ة وم��ت��ط��ورة م��ن خ���لل عدد 
من امل�صاريع احليوية التي ت�صهم يف تقدمي 
نوعها  وفريدة من  ا�صتثنائية  تنقل  جتربة 
لأكر من 25 مليون زائر متوقع لإك�صبو 
“توا�صل  الذي ينطلق حتت �صعار   2020
نكهة  وي��ح��م��ل  امل�صتقبل”  و���ص��ن��ع  ال��ع��ق��ول 
ما  اإىل  املمتد  تاريخه  يف  م��رة  لأول  عربية 

يقرب من 170 عاما.
ومع اقرتاب موعد انطلق اإك�صبو 2020 
دب���ي ي��دف��ع ال��ف�����ص��ول وال��ت�����ص��وي��ق املهتمني 
ب���زي���ارة ه����ذه امل��ن�����ص��ة ال���دول���ي���ة مل��ع��رف��ة ما 
ليطرح  ال��ع��امل��ي  احل���دث  ه��ذا  عليه  �صيكون 
ال��ت�����ص��اوؤلت م��ن بينها ..كيف  ال��ع��دي��د م��ن 
الزوار  تتح�صر دبي لت�صهيل تنقل مليني 

اإىل اإك�صبو2020 ؟.
“وام”  الإم����ارات  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  وت�صتعر�س 
ال��ت��ن��ق��ل وتوفري  ال��ت��ق��ري��ر خ��ط��ط  يف ه���ذا 
ال�������زوار مب���ا ي�صمن  مل���لي���ني  امل���وا����ص���لت 

مميزة  جت��رب��ة  وخ��و���س  احل��رك��ة  ان�صيابية 
تعلق يف ذاكرتهم.

الرئي�س  اخلطيب  اأح��م��د  املهند�س  ق��ال  و 
العقاري  وال��ت�����ص��ل��ي��م  ل��ل��ت��ط��وي��ر  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
لوكالة  ت�صريح  يف  دب��ي   2020 اإك�صبو  يف 
 2020 اإك�صبو  الإمارات”وام”:يعمل  اأنباء 
مع املوؤ�ص�صات احلكومية يف الدولة ل�صمان 
ت��وف��ري جت��رب��ة ت��ن��ق��ل ف��ري��دة جل��م��ي��ع زوار 
ه��ذا احل��دث ال��دويل حيث مت و�صع خطط 
ال�صدد  ه��ذا  يف  العاملية  املعايري  اأعلى  وف��ق 
ل�����ص��م��ان زي�������ارة مم���ي���زة و���ص��ل�����ص��ة ل���ل���زوار 
ع��رب و���ص��ائ��ل ال��ن��ق��ل اجل��م��اع��ي م��ث��ل املرتو 
واحلافلت و�صيارات الأجرة بالإ�صافة اإىل 
ال�صيارات اخلا�صة م�صريا اإىل اأنه مت و�صع 
الزوار  عدد  مع  تتاأقلم  مرنة  �صيناريوهات 

خلل اأيام الأ�صبوع والعطل الر�صمية.
واأ�صاف اخلطيب �صت�صمن املداخل الرئي�صة 
الثلثة ملوقع احلدث بالإ�صافة اإىل مدخل 
املرتو ان�صيابية الدخول واخلروج من واإىل 
تخ�صي�س  خ��لل  م��ن  دب��ي   2020 اإك�صبو 
يف  واحل��اف��لت  لل�صيارات  موقف  األ��ف   30
ب��ه��دف توفري  2020 دب���ي  اإك�����ص��ب��و  م��وق��ع 

جتربة �صل�صة للزوار وامل�صاركني.
وعن توافد عدد اأكرب من املتوقع من الزوار 
..قال اخلطيب اإنه من املرتقب اأن ي�صتقبل 
على  زائ��ر  مليون   25 دب��ي   2020 اإك�صبو 

مدار 6 اأ�صهر من انطلقه حيث �صي�صتمتع 
الزوار باأجندة حافلة للطلع على اأحدث 
الفنية  الأن�صطة  وح�صور  العامل  ابتكارات 
والتي  الرتفيهية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  والثقافية 
و60  ترفيه  �صاعة   15 من  اأك��ر  تت�صمن 
عر�صا حيا يومياً م�صريا اإىل اأنه مت ت�صميم 
 300 ل�  ليت�صع  دب��ي  اإك�صبو2020  موقع 
اآن واح���د م��ع ت��وف��ري مرافق  األ���ف زائ���ر يف 
�صيافة ت�صم اأكر من 200 مطعم ومقهى 
وامل�صروبات  الأطعمة  اأ�صهى  �صتقدم  والتي 
م����ن ك����ل اأن����ح����اء ال����ع����امل ب���الإ����ص���اف���ة اإىل 
زي��ادة متوقعة يف  اأي  ال�صتعداد ل�صت�صافة 
اأع��داد ال��زوار من خلل خطة مرنة ت�صمح 

بتقدمي جتربة متميزة للزوار.
للتطوير  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  واأو�����ص����ح 
اإك�صبو2020  اأن موقع  والت�صليم العقاري 
دب����ي ي��ح��ف��ل ب��ت�����ص��ام��ي��م م��ع��م��اري��ة مذهلة 
يف  العاملني  خا�صة  ال���زوار  اإع��ج��اب  �صتنال 
�صي�صتمتع  كما  املعمارية  الهند�صة  جم��ال 
اأرجاء  يف  املتطورة  بالتقنيات  اأي�صا  ال��زوار 
احلدث بدءاً من اأكرب �صا�صة على قبة �صاحة 
الو�صل اإىل جانب ال�صبكة الفولذية املميزة 
للقبة و�صوًل اإىل اأجنحة املوا�صيع الفرعية 
ال���ث���لث���ة واأج���ن���ح���ة ال�������دول ال���ت���ي حتاكي 

بت�صاميمها املا�صي واحلا�صر وامل�صتقبل.
املدير  بهروزيان  ها�صم  اأحمد  قال  وب��دوره 

التنفيذي ملوؤ�ص�صة املوا�صلت العامة رئي�س 
واملوا�صلت  ال��ط��رق  هيئة  ج��اه��زي��ة  جلنة 
“الهيئة”  اإن   2020 اإك�صبو  ل�صت�صافة 
متطلبات  لتلبية  متكاملة  خ��ط��ة  و���ص��ع��ت 
وحتقيق   2020 لإك�صبو  دب��ي  ا�صت�صافة 
وفعالياته  املعر�س  ل��زوار  و�صهل  اآمن  تنقل 
“م�صار  ت��ن��ف��ي��ذ  اخل���ط���ة  ت��ت�����ص��م��ن  ح���ي���ث 
2020” لتمديد اخلط الأحمر ملرتو دبي 
اإىل  اآن��د تاور”  “نخيل ه��ارب��ر  م��ن حمطة 
 15 بطول   2020 اإك�صبو  معر�س  موقع 
كيلومرتا متوقعا اأن ينقل “م�صار 2020” 
ق��راب��ة 44 األ����ف راك����ب يف الجت���اه���ني كل 

�صاعة.
تطوير  ت�صم����ل  اخلط������ة  ان  واأ���ص��ا���������������ف 
اللزمة  اجلماعي  للنقل  واأنظمة  خطوط 
وت��وف��ري خطوط   2020 اإك�����ص��ب��و  خل��دم��ة 
لنقل زوار املعر�س بحافلت �صديقة للبيئة 
ن��ق��اط جت��م��ع رئ��ي�����ص��ة يف دب����ي وباقي  م���ن 
اإىل موقع احل��دث وكذلك  ال��دول��ة  مناطق 
خلدمة  املطلوبة  الأج����رة  م��رك��ب��ات  ت��وف��ري 
الزوار وتوفري املواقف اللزمة لها وتنظيم 

حركتها.
اأو�صح   .. ال��ط��رق  مب�����ص��اري��ع  يتعلق  وف��ي��م��ا 
انتهت  الهيئة  اأن  ب��ه��روزي��ان  ها�صم  اأح��م��د 
املطار ل�صتيعاب  �صارع  تطوير  م�صروع  من 
ال��زي��ادة املتوقعة يف ع��دد رك���اب م��ط��ار دبي 

الدويل التي يتوقع اأن ت�صل اإىل قرابة 95 
مليون م�صافر يف عام 2020 بالإ�صافة اإىل 
تطوير �صارع اليلي�س بطول 9 كم وب�صعة 
العمل  بينما ج��اٍر  ك��ل اجت��اه  4 م�صارات يف 
لتطوير الطرق املوؤدية ملوقع اإك�صبو2020 
مليارات  ث��لث��ة  ع��ل��ى  تكلفتها  ت��زي��د  ال��ت��ي 
درهم وتت�صمن تطوير تقاطع �صارع ال�صيخ 
ومداخل  اإك�صبو  �صارع  مع  زاي��د  بن  حممد 
ال�صيخ  ���ص��ارع  م��ن   2020 اإك�����ص��ب��و  م��وق��ع 
مع  اإك�صبو  ���ص��ارع  وتقاطع  زاي��د  ب��ن  حممد 
اآل نهيان  ال�����ص��ي��خ زاي����د ب��ن ح��م��دان  ���ص��ارع 
وتقاطعات �صارع ال�صيخ زايد بن حمدان اآل 
نهيان يف منطقة دبي لل�صتثمار ومع �صارع 
وتقاطع  اإك�صبو  �صارع  وتقاطعات  اليلي�س 

�صارع الإمارات مع �صارع اإك�صبو.
املخ�ص�صة  احل��اف��لت  ع���دد  يخ�س  وف��ي��م��ا 
اإن  ب��ه��روزي��ان  ها�صم  اأح��م��د  اأو���ص��ح  للتنقل 
لنقل  ح��اف��ل��ة   724 ���ص��ت��خ�����ص�����س  ال��ه��ي��ئ��ة 
الركاب من حمطات حمددة يف دبي وباقي 
15 دقيقة  مناطق الدولة بواقع رحلة كل 
م���ن امل���ح���ط���ات يف دب����ي يف اأوق�������ات ال�����ذروة 
..م�صرياً اإىل اأن احلافلت املخ�ص�صة لنقل 
مبطابقتها  مت��ت��از   2020 اإك�����ص��ب��و  زوار 
للموا�صفات الأوروبية اخلا�صة بالنبعاثات 
الكربونية املنخف�صة “يورو 6” بالإ�صافة 
باللم�س  تعمل  تفاعلية  �صا�صات  توفري  اإىل 

لعر�س معلومات فورية عن رحلة احلافلة 
عالية  �صلمة  وم��ع��اي��ري  مريحة  وم��ق��اع��د 
املخ�ص�صة  امل��ن��ط��ق��ة  يف  اأم�������ان  واأح�����زم�����ة 
ل��ل��ع��ائ��لت مي��ك��ن ت��ع��دي��ل��ه��ا ل��ت��ت��ن��ا���ص��ب مع 
ان�صيابي  وت�صميم  العمرية  الفئات  جميع 

يعك�س �صورة احلداثة يف دبي.
العمل  اأن  ب��ه��روزي��ان  اأح��م��د ها�صم  واأو���ص��ح 
احلركة  لإدارة  التحكم  مركز  لتنفيذ  ج��اٍر 
امل����روري����ة يف ال���رب����ص���اء ال�����ذي ي���ه���دف اإىل 
بالإمارة  الطرق  �صبكة  تغطية  ن�صبة  زي��ادة 
ب��الأن��ظ��م��ة امل����روري����ة ال��ذك��ي��ة م���ن 11% 
ر�صد  زم����ن  وحت�����ص��ني   60% اإىل  ح��ال��ي��ا 
احل�����وادث والزدح����ام����ات يف ط���رق الإم����ارة 
املعلومات  وتوفري  لها  ال�صتجابة  و�صرعة 
املرورية الفورية للجمهور عن حالة �صبكة 
املتغرية  الإلكرتونية  اللوحات  الطرق عرب 
اجلديدة والتطبيقات الذكية وزيادة كفاءة 
اإدارة احلركة املرورية يف مناطق الفعاليات 

الكربى مثل اإك�صبو 2020.
منت�صف  يف  افتتحت  الهيئة  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
املوحد  ال���ت���ح���ك���م  م����رك����ز   2017 ال����ع����ام 
لأن��ظ��م��ة ال��ن��ق��ل وال���ط���رق ال����ذي ي��ع��د اأحد 
اأكرب واأح��دث مراكز التحكم يف العامل من 
حيث توظيف التقنيات الذكية وقدرته على 
جميع  ب��ني  وال��ت��ك��ام��ل  وال�صيطرة  التحكم 
و�صائل النقل املختلفة احلالية وامل�صتقبلية 

والتخطيط ال�صليم للتنقل ملواجهة حتديات 
النقل املختلفة يف الإمارة.

املدينة  ج���اه���زي���ة  م��ت��اب��ع��ة  جل���ن���ة  وك����ان����ت 
ل�صت�صافة اإك�صبو 2020 دبي التي اأ�صدر 
مكتوم  اآل  �صعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�����ص��ي��خ  ���ص��م��و 
الأعلى  الرئي�س  للطريان  دبي  رئي�س هيئة 
اللجنة  رئي�س  الإم����ارات  ط���ريان  ملجموعة 
العليا لإك�صبو 2020 دبي قراراً بت�صكيلها 
الثالث  اجتماعها  املا�صي  يونيو  يف  عقدت 
2020 دبي برئا�صة  اإك�صبو  يف مقر مكتب 
معايل حممد اإبراهيم ال�صيباين مدير عام 
ديوان �صاحب ال�صمو حاكم دبي لبحث اآخر 
اجلهات  ب��ا���ص��ت��ع��دادات  املتعلقة  امل�صتجدات 
املختلفة يف دبي للحدث العاملي الذي �صيقام 

يف اأكتوبر 2020.
اجلدير بالذكر اأن فعاليات اإك�صبو 2020 
اأكتوبر   20 م����ن  ال����ف����رتة  يف  ت���ق���ام  دب�����ي 
اأول  وه��ي   2021 اأبريل   10 اإىل   2020
الأو�صط  ال�صرق  ت�صت�صيفها منطقة  ن�صخة 
اإك�صبو  اآ�صيا من معار�س  واأفريقيا وجنوب 

الدولية .

رئي�ض التنفيذي لنريفانا لل�شفر وال�شياحة: 
مبادرة �شيف اأبوظبي تعزز مكانة الإمارة 
كوجهة رئي�شة لل�شياحة العائلية يف املنطقة 

•• اأبوظبي-الفجر:  

اأك���د ال�����ص��ي��د ع���لء ال��ع��ل��ي ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ص��رك��ة ن��ريف��ان��ا لل�صفر 
“ والتي ت�صتمر  اأبوظبي  “ مبادرة �صيف  اإط��لق  اأهمية  وال�صياحة على 
يف  الراقية  ال�صياحية  للوجهات  الرتويج  يف   2019 اأغ�صط�س   3 لغاية 
اإمارة ابوظبي ، وجذب املزيد من الزوار �صواء من مدن الدولة اأو من دول 

جمل�س التعاون اخلليجي . 
وذكر اأن �صركة نريفانا لل�صفر 
ل��دع��م هذه  تعمل  وال�����ص��ي��اح��ة 
تقدمي  خ�����لل  م����ن  امل�����ب�����ادرة 
اأف���������ص����ل ع�����رو������س الأ�����ص����ع����ار 
اإم�������ارة  ل����لإق����ام����ة يف ف����ن����ادق 
اأب�����وظ�����ب�����ي خ��������لل ع���ط���لت 
ال�صياحة  لت�صجيع  ال�����ص��ي��ف 

املحلية والبينية .
واأ�����ص����اد ال��ع��ل��ي ب��ج��ه��ود دائ����رة 
الثقافة وال�صياحة – اأبوظبي 
الفعاليات  اإطلق باقة من  يف 
ملو�صم  امل���م���ت���ع���ة  والأن�������ص���ط���ة 
ل�صكان  ال�����ص��ي��ف ح��ي��ث مي��ك��ن 
ال�صتمتاع  وزواره���ا  العا�صمة 
ب����ت����ج����ارب ت���������ص����وق وت���رف���ي���ه 

مذهلة.  
لوجهات  ترويجية مذهلة  “ عرو�صاً  اأبوظبي  �صيف  “ م��ب��ادرة  وت��ق��ّدم   
والأ�صدقاء  للعائلت  ت�صمن  وامل��ط��اع��م،  وال��ف��ن��ادق  وامل��ت��اح��ف  الأل��ع��اب 
والزوار اأن�صطة مليئة باملرح بعيداً عن حرارة ال�صيف. بينما يقدم مو�صم 
عرو�س اأبوظبي - تخفي�صات وجوائز ال�صيف بال�صراكة مع دائرة التنمية 
القت�صادية – اأبوظبي، يف الفرتة املمتدة بني 18 يونيو و3 اأغ�صط�س، 
مب�صاركة 21 مركز ت�صّوق يف اأبوظبي والعني حيث ميكن للجميع الفوز 

باأروع اجلوائز وال�صتفادة من خ�صومات مميزة.
ال�صيف  مو�صم  يف  العائلية  ال�صياحة  تعزز  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اأن  العلي  وذك��ر 
الإقامة  وعرو�س  الرتفيهية  العرو�س  اأف�صل  وال��زوار  للمقيمني  وتقدم 
وتعزز مكانة اإمارة اأبوظبي كوجهة �صياحية على م�صتوى منطقة اخلليج 

وال�صرق الأو�صط .
وقال “ نحن يف نريفانا لل�صفر وال�صياحة نقدم اأف�صل العرو�س والأ�صعار 
للعائلت التي تف�صل الإقامة يف اإمارة اأبوظبي، جزيرة يا�س اأو ال�صعديات 
ت��ت��اح الفر�صة للأطفال  ي��ا���س، لكي  الأل��ع��اب يف ج��زي��رة  وزي���ارة وج��ه��ات 
الألعاب  خا�صة  اجلزيرة  وجهات  يف  ال�صيفية  املتعة  من  عامل  ا�صتك�صاف 

املائية والرتفيه  . 
تعد  اأبوظبي مل  اإم��ارة  ال�صياحة يف  اأن  بالقول  العلي حديثه  اختتم  وقد 
اأ�صبحت ممتدة على  مدار العام بف�صل املقا�صد ال�صياحية  مو�صمية بل 
ووتر  يا�س  مثل  املنطقة  يف  لها  لمثيل  التي  ال�صياحي  اجل��ذب  وم��راك��ز 
اللوفر  اأبوظبي ومتحف  ب��راذرز  اأبوظبي، ووارن��ر  ف��رياري  وورل��د، عامل 
يف  والفن  الثقافة  بعامل  وال�صتمتاع  لل�صرتخاء  املثايل  املكان  اأبوظبي 

جزيرة ال�صعديات .  
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املال والأعمال

حتت عنوان »التعاون والتوا�سل«

الإمارات ت�شارك يف الجتماع ال�شنوي الرابع ملجل�ض حمافظي 
البنك الآ�شيوي لل�شتثمار يف البنية التحتية يف لوك�شمبورغ

»مركز دبي لل�شلع املتعددة« 
يوقع اتفاقيتني فى ال�شني لتعزيز 

التبادل التجاري بني البلدين
•• دبي-وام:

كل  مع  تفاهم  مذكرتي  احل��رة  املنطقة  املتعددة  لل�صلع  دبي  مركز  وقع 
مدينة  يف   CCPIT الدولية  التجارة  لتعزيز  ال�صيني  “املجل�س  من 
هانغت�صو ودائرة التجارة يف مقاطعة �صاندونغ يف مدينة ت�صينغداو وذلك 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  ب��ني  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل  وتعزيز  لدعم 
وجمهورية ال�صني ال�صعبية وجذب ا�صتثمارات �صينية مبا�صرة اإىل دبي.

وت�صينغداو يف  ملدينتي هانغت�صو  املركز  زي��ارة وفد من  جاء ذلك خلل 
اإطار �صاد�س حملته الرتويجية املبا�صرة “وجد من اأجل التجارة” لعام 
400 �صخ�صية من قادة الأعمال  2019 حيث �صهدت م�صاركة حوايل 
وامل�صوؤولني احلكوميني وجرى خللها مناق�صة اإمكانات النمو الكبرية 
التي  ال�صينية  لل�صركات  املتعددة  لل�صلع  دبي  ومركز  دبي  تقدمها  التي 
تتطلع لتو�صيع اأعمالها نحو الأ�صواق العاملية وحظيت احلملة الرتويجية 

بدعم ر�صمي من وزارة اخلارجية والتعاون الدويل الإماراتية.
وقالت فريال اأحمدي الرئي�س التنفيذي للعمليات يف مركز دبي لل�صلع 
املتعددة اأن مركز دبي لل�صلع املتعددة جنح يف تر�صيخ مكانة دبي كمركز 
عاملي للتجارة يف املنطقة وبوابة رئي�صية للو�صول اإىل الأ�صواق الآ�صيوية 
لنكون  توؤهلنا  التي  الإم��ك��ان��ات  املركز  ل��دى  ب��اأن  فخرها  عن  ...معربة 
ط��رف��ا ف��اع��ل يف م��ب��ادرة احل���زام وال��ط��ري��ق ال�صينية وذل���ك م��ن خلل 
التجاري  للتبادل  جديدة  قنوات  فتح  وت�صهيل  وطنية  مبادرات  تطوير 

بني دبي وال�صني.
ال�صركات  ع��دد  يف  زي���ادة  بالفعل  ال��ي��وم  ن�صهد  “اأننا  اأح��م��دي  واأ���ص��اف��ت 
ال�صينية التي تختار دبي مقراً لتاأ�صي�س اأعمالها اأ�صف اإىل ذلك اأكر من 
املركز. ونحن على ثقة من اأن مذكرتي  400 �صركة �صينية م�صجلة يف 
التفاهم اجلديدتني والتفاقات الأخرى املوقعة �صابقاً �صتدعم منو عدد 
القادمة«.واأ�صارت  ال�صنوات  خلل  دبي  اإىل  الوافدة  ال�صينية  ال�صركات 
اإىل اأن ال�صني تعد من اأكرب ال�صركاء التجاريني لدولة الإمارات العربية 
املتحدة حيث من املتوقع اأن ي�صل حجم التجارة بني البلدين اإىل 257 
ال�صريك  تعترب  ال�صني  ت��زال  ول   .2020 ال��ع��ام  بحلول  دره��م  مليار 
 139 بينهما  التجاري  التبادل  بلغت قيمة  الأول لدبي حيث  التجاري 
دبي  موؤ�ص�صة  نظمت  املا�صي  ال�صهر  ويف   .2018 العام  يف  دره��م  مليار 
لتنمية ال�صتثمار اإحدى موؤ�ص�صات دائرة التنمية القت�صادية يف دبي بعثة 
ا�صتثمارية اإىل املدن الرئي�صية يف ال�صني يف اإطار جهودها الإ�صرتاتيجية 
التحتية وفق مبادرة  البنية  لتطوير  العاملي  الربنامج  املتوا�صلة لدعم 
“احلزام والطريق«.ونوهت اأحمدي باأنه يف اأبريل من العام اجلاري اأعلنت 
ال�صني عن ا�صتثمار بقيمة 12.49 مليار درهم يف م�صاريع ا�صتثمارية 
�صمن قطاعي ال�صحن واملواد الغذائية يف دبي كجزء من مبادرة “احلزام 
والطرق”. كما اأكدت ال�صني م�صاركتها يف معر�س اإك�صبو 2020 دبي 
ور�صدت لبناء جناحها اخلا�س يف املعر�س ا�صتثماراً بقيمة تتجاوز 367 
مليون درهم.ومن جانبه اأعرب وانغ قوه ت�صن رئي�س “املجل�س ال�صيني 
لتعزيز التجارة الدولية«/ /CCPIT يف مدينة هانغت�صو عن �صعادته 
بتوقيع اتفاقية �صراكة مع مركز دبي لل�صلع املتعددة الذي يعترب منطقة 
حرة رائدة على م�صتوى العامل ويتمتع بعلقات قوية مع ال�صني وهذا 
ال�صينية  والطريق  احل��زام  مبادرة  دعم  موا�صلة  من  �صيمكننا  التعاون 
العمل عن  اإىل  ونتطلع  بلدينا  التجارية بني  العلقات  وتنويع  وتعزيز 
كثب معاً ومتكني �صركات هانغت�صو وجمتمع اأعمالها من الو�صول اإىل 
ال�صيني  هانغت�صو  جمل�س  اأن  ت�صن  ج��دي��دة«.واأف��اد  ا�صتثمارية  فر�س 
 19 م��ن  مكون  جت��اري  وف��د  ب��اإر���ص��ال  �صيقوم  الدولية  التجارة  لتعزيز 
م�صوؤول كبريا لزيارة مركز دبي لل�صلع املتعددة يف يوليو اجلاري.ومن 
“اخرتنا التعاون  اإدارة التجارة يف �صاندونغ  جهته قال يان زوان مدير 
مع مركز دبي لل�صلع املتعددة ملا يتمتع به من �صمعة طيبة وخربات قوية 
ثقة  على  ونحن  ال�صيني.  الأعمال  جمتمع  مع  وا�صعة  علقات  و�صبكة 
اإمارة  مع  التجارية  علقتنا  تعزيز  يف  �صت�صاهم  التفاقية  هذه  اأن  من 
دبي وتوؤدي اإىل زيادة فر�س التجارة وال�صتثمار للجانبني يف امل�صتقبل 
ملركز  الدولية  الرتويجية  احلملت  جابت  انطلقتها  القريب«.ومنذ 
اأجل التجارة” 17 مدينة حول العامل  “وجد من  دبي لل�صلع املتعددة 
م�صت�صيفًة اأكر من 3000 �صركة حيث يجمع برنامج احلملت قادة 
الأعمال الراغبني بتو�صيع اأعمالهم نحو دبي وتنمية اأن�صطة �صركاتهم 
حيث يقدم لهم معلومات وروؤى مهمة حول اأبرز مزايا تاأ�صي�س ال�صركات 
يف دبي والفر�س الكبرية التي توفرها الإمارة للنمو والتو�صع يف املنطقة 

وخارجها.

»علمة اجلودة الإماراتية« تلقى انت�شارا عامليا

•• اأبوظبي-الفجر: 

يف  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  �صاركت 
ملجل�س حمافظي  الرابع  ال�صنوي  الجتماع 
البنية  يف  ل��ل���ص��ت��ث��م��ار  الآ����ص���ي���وي  ال��ب��ن��ك 
خلل  ع��ق��د  ال�����ذي   )AIIB( ال��ت��ح��ت��ي��ة 
الفرتة ما بني 12 اإىل 13 يوليو 2019 
بح�صور  الج��ت��م��اع  لوك�صمبورغ.وعقد  يف 
حم���اف���ظ���ي وم�����دي�����ري ال���ب���ن���ك الآ����ص���ي���وي 
من  ووف���ود  التحتية  البنية  يف  لل�صتثمار 
ال�صريكة وقادة  الدول الأع�صاء واملوؤ�ص�صات 
الأع����م����ال وامل��ج��ت��م��ع امل�����دين واخل�������رباء يف 
املراقبني  ج��ان��ب  اإىل  متنوعة  تخ�ص�صات 
م���ن ال�������ص���رك���اء ال���دول���ي���ني. وت����راأ�����س وفد 
بن  �صلطان  الدكتور  الإم���ارات معايل  دول��ة 
اأح��م��د اجل��اب��ر وزي���ر دول����ة، حم��اف��ظ دولة 
الإم����ارات يف البنك، و���ص��م ال��وف��د ك��ًل من 
دولة  �صفري  بو�صهاب  عي�صى  حممد  �صعادة 
الإم����ارات ل��دى الحت���اد الأوروب����ي ومملكة 
�صيف  حممد  و�صعادة  ولوك�صمبورغ  بلجيكا 
اأبوظبي  ���ص��ن��دوق  ع����ام  م��دي��ر  ال�����ص��وي��دي 
للتنمية ن��ائ��ب حم��اف��ط دول���ة الإم�����ارات يف 
البنك ووفد من �صندوق اأبوظبي للتنمية، 
اإدارة  م��ع  التن�صيق  يف  ال��دول��ة  ميثل  ال���ذي 
وامل�صاريع  الأع��م��ال  جميع  ومتابعة  البنك 

املنبثقة عنه.  
“التعاون  ع���ن���وان  حت���ت  الج���ت���م���اع  وج�����اء 
اأهمية  ع��ل��ى  للرتكيز  وذل���ك  والتوا�صل” 

التعاون امل�صرتك والتوا�صل الفعال لتعزيز 
حتقيق  �صبيل  يف  الأدوار  وت��ك��ام��ل  اجل��ه��ود 
اأق�صى النتائج املرجوة يف خمتلف القطاعات 
القت�صادية والجتماعية يف الدول النامية 
التنمية  ع��ل��ى حتقيق  اإي��ج��اب��اً  ���ص��ي��وؤث��ر  مم��ا 
الجتماع  هام�س  على  كما عقد  امل�صتدامة. 
الثاين  الآ���ص��ي��وي  املنتدى  للبنك،  ال�صنوي 
اإن�صاء  للبنية التحتية، والذي تناول فر�س 
والتعاون  الأع�����ص��اء  ب��ني  الأع��م��ال  وتطوير 
الدول  يف  ال�صتثمارية  امل�صاريع  متويل  يف 
اأك������د معايل  امل���ن���ا����ص���ب���ة،  ال���ن���ام���ي���ة.وب���ه���ذه 
انعقاد  اأن  اجل��اب��ر  اأح��م��د  �صلطان  ال��دك��ت��ور 
الجتماع ال�صنوي ملجل�س حمافظي “البنك 
التحتية”  البنية  يف  لل�صتثمار  الآ���ص��ي��وي 
للمرة الأوىل يف اأوروبا ي�صكل خطوة مهمة 
الأع�صاء  ال���دول  ب��ني   التعاون  تعزيز  نحو 
اإىل حت�صني حياة  الهادفة  وتوحيد اجلهود 
الفر�س  وزي��ادة  النامية  ال��دول  ال�صعوب يف 

املتاحة للتعاون بني الأطراف كافة .
نهج  ت�صري على  الإم���ارات  “دولة  واأ���ص��اف: 
�صلطان  ب��ن  زاي���د  ال�صيخ  امل��وؤ���ص�����س  ال��ق��ائ��د 
وال����ذي يركز  ث����راه،  ن��ه��ي��ان، ط��ي��ب اهلل  اآل 
ال���ت���ع���اون ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��ن��م��ي��ة، وتقوم  ع��ل��ى 
موؤ�ص�س  كع�صو  مهم  ب��دور  الإم����ارات  دول��ة 
بالبنية  ل��ل���ص��ت��ث��م��ار  الآ����ص���ي���وي  ال��ب��ن��ك  يف 
التنموية  البنك  اأه���داف  لتحقيق  التحتية 
تعزيز  امل�صاهمة يف  وك��ذل��ك  اآ���ص��ي��ا،  ق���ارة  يف 
الفعال  والتوا�صل  امل�صرتك  ال��ت��ع��اون  اأط��ر 

ب��ني ال���دول الأع�����ص��اء يف ال��ب��ن��ك  وت�صجيع 
ال�صتثمار لأغرا�س التنمية وال�صتفادة من 

املوارد املتاحة يف املنطقة«.
الإمارات  دول��ة  �صيا�صة  اأن  معاليه  واأو���ص��ح 
وا�صرتاتيجيته  البنك  اأه���داف  م��ع  تتوافق 
امل�صتدامة  التنمية  بتحقيق  يتعلق  فيما 
ح�صول  اأن  اإىل  م�صرياً  النامية،  ال���دول  يف 
دولة الإم��ارات على املرتبة الأوىل بالن�صبة 
حلجم امل�صاعدات التنموية والإن�صانية على 
م�صتوى دول العامل على مدى خم�صة اأعوام 
التعاون  ال��ري��ادي يف  دوره��ا  يعزز  متتالية،  

ك�صريك رئي�س يف  العمل التنموي.
ملجل�س  ال��راب��ع  ال�صنوي  الج��ت��م��اع  وناق�س 
لل�صتثمار  الآ����ص���ي���وي  ال��ب��ن��ك  حم��اف��ظ��ي 

ت�����ص��ري��ع جهود  اآل���ي���ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  يف 
ال��رتك��ي��ز على  ع��رب  اآ���ص��ي��ا  ق���ارة  التنمية يف 
وال�صعي  التحتية،  البنية  م�صاريع  متويل 
للمحافظة على م�صتوى متوازن من النمو 
القت�صادي لدول املنطقة، اإ�صافة اإىل بحث 
عمليات  تواجه  التي  التمويلية  التحديات 
الجتماعات  ه��ذه  هام�س  وع��ل��ى  التنمية. 
مع  اجلابر  �صلطان  الدكتور  معايل  التقى 
رئي�س البنك الآ�صيوي لل�صتثمار وعدد من 

الوزراء امل�صاركني يف هذا الجتماع.
واجلدير بالذكر اأن دولة الإمارات ان�صمت 
الآ�صيوي  البنك  يف  ودائ���م  موؤ�ص�س  كع�صو 
اإبريل  يف  التحتية،  البنية  يف  لل�صتثمار 
امل�صرح  ال��ب��ن��ك  راأ����ص���م���ال  وي��ب��ل��غ   ،2015

تبلغ  فيما  اأم��ري��ك��ي،  دولر  مليار   100 ب��ه 
قيمة م�صاهمة دولة الإم��ارات يف راأ�س املال 
البنك  و�صاهم  دولر،  مليار   1.185 نحو 
ت���ن���م���وي���اً   بقيمة  40 م�����ص��روع��اً  ب��ت��م��وي��ل 
اجمالية قدرها 8.03 مليار دولر اأمريكي 

حتى نهاية يونيو 2019.
على  التمويلية  عملياته  يف  البنك  وي��رك��ز 
امل�������ص���روع���ات ال��ت��ن��م��وي��ة يف ق�����ارة اآ����ص���ي���ا يف 
واملوا�صلت،  والكهرباء،  الطاقة  قطاعات 
يف  والزراعة  التحتية  والبنية  والت�صالت، 
وال�صرف  امل��ي��اه  وت��زوي��د  الريفية،  املناطق 
ال�صحي، وحماية البيئة، وم�صاريع التطوير 
وغريها  اللوج�صتية  واخلدمات  احل�صري، 

من القطاعات التنموية. 

•• دبي -وام:

املخت�صة  والعربية  اخلليجية  والهيئات  اجلهات  اأعلنت 
الإماراتي  النموذج  تدر�س  اأنها  واملوا�صفات  باملقايي�س 
بعد اأن حقق جناحاً لفتاً  “علمة اجلودة الإماراتية”، 
يف �صبط ج���ودة خم��رج��ات خ��ط��وط الإن��ت��اج، ���ص��واء على 

�صعيد قطاع الأغذية اأو الأجهزة الكهربائية.
وقال �صعادة عبد اهلل عبد القادر املعيني، مدير عام هيئة 
خلل  “موا�صفات”  واملقايي�س  للموا�صفات  الإم���ارات 
“علمة  مبنحهم  وامل��زودي��ن  باملنتجني  الهيئة  احتفال 
يف  الإم��ارات��ي  النموذج  اإن  دب��ي  يف  الإماراتية”،  اجل���ودة 
املقارنات  م��ن  ل��ل��ع��دي��د  خ�����ص��ع  امل��ن��ظ��وم��ة،  ه���ذه  تطبيق 
عمان،  و�صلطنة  ال�صعودية،  العربية  اململكة  يف  املعيارية 
ودولة الكويت، من حيث نظام ومتطلبات احل�صول على 
العلمة، وقد اأثبت جناحاً لفتاً دفع الهيئات واملنظمات 
النموذج  ب��ت��ب��ن��ي  ال��ت��و���ص��ي��ة  اإىل  وال��ع��رب��ي��ة  اخل��ل��ي��ج��ي��ة 

الإماراتي على امل�صتوى الإقليمي.
و�صدد �صعادته على الروؤية الثاقبة لقيادة دولة الإمارات، 
ووجهت  م��ب��ك��راً،  امل�صتقبل  ا�صت�صراف  ا�صتطاعت  ال��ت��ي 
التحولت  مع  التفاعل  نحو  جميعها  الوطنية  اجلهود 
قلب  يف  الإم���ارات  دول��ة  تكون  واأن  العاملية،  القت�صادية 
الإمارات  هيئة  �صوئه  يف  تعمل  ما  وهو  التحولت،  هذه 
وجميع فرق عمل  “موا�صفات”  للموا�صفات واملقايي�س 
احلكومة الحتادية، �صمن م�صتهدفات الأجندة الوطنية 

2021، بل ومئوية الإمارات 2071.
الإم���ارات احلا�صلة على  اأ���ص��واق  املنتجات يف  ع��دد  ويبلغ 
نحو 73 األف منتج، تتبع  “علمة اجلودة الإماراتية”، 
العامل،  اأن��ح��اء  اإن��ت��اج يف خمتلف  وخ��ط  551 م�صنعاً  ل��� 
م�صجل ل���دى ال��ه��ي��ئ��ة وف���ق ق��اع��دة ال��ب��ي��ان��ات، م��ن��ذ بدء 
ت�صعة  قبل  الإم��ارات��ي��ة  اجل��ودة  علمة  منظومة  تطبيق 
با�صتخدامها  ترخي�صاً   1168 منح  مت  حني  يف  اأع���وام، 

مل�صانع ومزودين يف خم�س قارات.
واملقايي�س  ل��ل��م��وا���ص��ف��ات  الإم����������ارات  ه��ي��ئ��ة  وم���ن���ح���ت 
40 خط اإنتاج وت�صنيع ملنتجات الع�صائر  “موا�صفات”، 
وامل�صروبات، واحلليب ومنتجات الألبان “علمة اجلودة 
اأبرزها �صركة “رواخ” النم�صاوية للع�صائر،  الإماراتية”، 
الأوروب����ي  الحت����اد  م��ن  للع�صائر  منتج  اأول  ت��ع��دُّ  ال��ت��ي 
“النظام الإماراتي  يح�صل على العلمة وفق متطلبات 

للرقابة على الع�صائر وامل�صروبات«.
اختيارية  علمة   35 الهيئة  منحت  ذل��ك  اإىل  واإ�صافة 
ق��ط��اع��ات الأجهزة  ع��ام��ل��ة يف  ع��ل��ي��ه��ا م�����ص��ان��ع  ح�����ص��ل��ت 
بني  والعطور، من  التجميل  وم�صتح�صرات  الكهربائية، 
العام  مطلع  منذ  الهيئة  تلقته  طلبا   108 يناهز  م��ا 
م�صنعاً   50 مقابل  دول��ي��اً،  م�صنعاً   58 منها  اجل���اري، 
ت�صري  فيما  حالياً،  الفنية  للدرا�صة  ويخ�صعون  وطنياً، 
امل�صانع  م��ن   70% م��ن  اأك���ر  اأن  اإىل  ال��ه��ي��ئ��ة  ب��ي��ان��ات 
العلمة من خارج  بطلبات احل�صول على  تقدمت  التي 
املنظومة،  ملخرجات  والكفاءة  القدرة  يعك�س  ما  الدولة، 

ويحقق ثقة لدى امل�صتهلك، واملنتجني على ال�صواء.
واأعرب �صعادته عن تفاوؤله ببلوغ عدد امل�صانع وخطوط 
الإنتاج واملزودين ما ي�صل اإىل 200 م�صنع بحلول نهاية 

4 نقاط قوة رئي�صة متنحها  اإىل  العام اجل��اري، م�صرياً 
“علمة اجلودة الإماراتية” للمنتجات، تتمثل يف �صمان 
منتج ذي جودة عالية يف تفا�صيل اإنتاجه ونقله وتخزينه 

حتى و�صوله اإىل امل�صتهلك.
واأ�صاف ان العن�صر الثاين يتمثل يف اأن الهيئة �صهلت على 
خلل  من  واح��دة  ج��ودة  علمة  على  احل�صول  امل�صانع 
اأننا  اإج��راءات امل�صنع، كذلك العن�صر الثالث  التاأكد من 
�صاعدنا املوزعني على معرفة نوعية امل�صانع ذات اجلودة 
لكي ي�صتورد منها، ويف املقابل �صاعدنا اإدارات امل�صانع على 
التعرف بدقة اإىل نقاط اخللل لديها ومن ثم اإ�صلحها 
وجتاوزها.وقال “ نتج عن ذلك اأي�صاً، وكعن�صر رابع، اأننا 
�صاهمنا من خلل العلمة يف اإعادة ت�صدير هذه املنتجات 
اإقباًل  �صهدنا  كما  ك��ربى،  ودول��ي��ة  اإقليمية  اأ���ص��واق  اإىل 
اجلودة  ع��لم��ة  على  احل�����ص��ول  يف  اأجنبية  م�صانع  م��ن 
يف  امل�صانع  ه��ذه  من  رغبة  اختيارية،  ب�صفة  الإم��ارات��ي��ة 
اإىل الإم��ارات وال��دول اخلليجية والإقليمية«. الت�صدير 

ون�����وه ���ص��ع��ادت��ه ب���ق���درة ع���لم���ة اجل�����ودة الإم���ارات���ي���ة يف 
اخلليجية  الأ���ص��واق  دخ��ول  اإىل  بجدارة  املنتجات  تاأهيل 
والإق��ل��ي��م��ي��ة، ح��ي��ث ت�����ص��ه��ل ع��ل��ى امل��ن��ت��ج��ني وامل���زودي���ن 

اإج����راءات الإف�����ص��اح ودخ���ول املنتجات اإىل الأ���ص��واق، دون 
تكرار يف اإجراءات ومتطلبات املطابقة للمنتجات، فيكفي 
املنتج اأنه يحمل علمة اجلودة الإماراتية، التي ت�صمن 
اأعلى معايري اجلودة يف الإنتاج.وذكر ان لديهم الن اأكر 
الختيارية  الإماراتية  اجل��ودة  علمات  نت   60% من 
امل�صانع  هذه  رغبة  يعك�س  ما  دولية،  م�صانع  اإىل  ذهبت 
اأ�صواق الإمارات واملنطقة، كذلك فاإنها  يف الت�صدير اإىل 
للمنتجات،  وتخزين  ارت��ك��از  نقطة  الإم����ارات  م��ن  تتخذ 
اإىل  املنتجات  نفاذ  ت�صهيل  اجل��ودة يف  وت�صاعدها علمة 

الأ�صواق اخلليجية والعربية والعاملية.
املنتجني  م��ن  لتطلب  واأجنبية  عربية  دول  ب���ادرت  كما 
الإماراتية  العلمة  على  حا�صلة  منتجات  وامل�صنعني 
اإفريقية،  البلدان، منها دول  اإىل هذه  ك�صرط للت�صدير 
اآليات  يف  ثقة  ال�صابق،  ال�صوفيتي  للحتاد  تابعة  ودول 

واإجراءات ح�صول امل�صانع على تلك العلمة.
تلقى  الإم��ارات��ي��ة  املنظومة  يف  الثقة  اأن  �صعادته  واأك���د 
املوؤ�ص�صات  م�صتوى  على  فقط  لي�س  كبري  ب�صكل  ق��ب��وًل 
الدولة،  يف  حكومية  موؤ�ص�صات  اإن  ب��ل  ب��الإن��ت��اج،  املعنية 
مثل م�صاريع الإ�صكان، و�صركات وطنية بداأت تفر�س يف 

مناق�صاتها ومزايداتها الر�صمية �صرط ح�صول منتجات 
على  امل��زاي��دات  اأو  املناق�صات  ه��ذه  على  التقدمي  راغبي 
علمة اجلودة الإماراتية، يف دعم وطني كبري للمنظومة، 
العلمة  وجود  باأن  واإدراكهم  ال�صاملة،  اجل��ودة  ولثقافة 
ميثل عن�صر اأمان وثقة.و�صهدت الهيئة اإقباًل لفتاً من 
ومنتجات  واحلليب  وامل�صروبات،  الع�صائر  منتجي  قبل 
يف  الألبان، للح�صول على “علمة اجلودة الإماراتية”، 
التي  الإماراتية،  الإلزامية  للمتطلبات  �صريعة  ا�صتجابة 
الغذائية  املنتجات  توافق  �صمان  بهدف  الهيئة  طورتها 
اأحدث  مع  اخل��ارج،  من  امل�صتوردة  اأو  الدولة  يف  امل�صنعة 
املرتتبة  املالية  التكاليف  تقليل  وك��ذا  الدولية،  املعايري 
ال��غ��ذائ��ي��ة، وت��وح��ي��د وت�صهيل  ال�����ص��ن��اع��ات  ع��ل��ى ق��ط��اع 

اإجراءات الرقابة على هذه املنتجات يف الأ�صواق.
للن�صمام  للمزودين  اللفت  بالإقبال  �صعادته  ورح��ب 
اإىل منظومة علمة اجلودة الإماراتية، معلناً اأن اإجمايل 
الإماراتية  اجل��ودة  علمة  على  احلا�صلة  املنتجات  عدد 
ب�صكل عام، بلغ نحو 73 األف منتج، م�صجلة �صمن واحد 
جودة  ت�صمن  التي  الوطنية،  املطابقة  ب��رام��ج  اأه��م  م��ن 
الأمان  موؤ�صرات  وتزيد  امل�صتهلك،  ثقة  وتعزز  الإن��ت��اج، 
وال�صلمة يف املجتمع.وتنتمي ال�صركات وخطوط الإنتاج 
اإىل  الإم��ارات��ي��ة،  اجل���ودة  ع��لم��ة  على  اأخ����رياً  احلا�صلة 
ال�صمالية  واأمريكا  واأوروب��ا  واأفريقيا  اآ�صيا  قارات،  خم�س 
مل��وؤ���ص�����ص��ات متتلك ع��لم��ات جت��اري��ة عاملية  واجل��ن��وب��ي��ة، 
لإنتاج الع�صائر وامل�صروبات، واحلليب ومنتجات الألبان، 
الأجهزة  وك���ذا  امل��ع��ب��اأة،  ال�����ص��رب  م��ي��اه  م����روراً مب�صنعي 

الكهربائية والإلكرتونية.
وقال �صعادة املعيني، اإن الهيئة تعمل يف �صوء روؤية القيادة 
ودولياً  اإقليمياً  اأن تكون بلدنا رمزاً  اأجل  احلكيمة، من 
والبتكار،  امل��ع��رف��ة  على  ق��ائ��م  اقت�صاد  اإىل  الن��ت��ق��ال  يف 
وت�صجيع القطاعات ذات القيمة امل�صافة العالية، ول�صك 
اأن رفع جودة املنتجات، وكفاءة خطوط الإنتاج، ين�صجم 
مع هذه امل�صتهدفات.. بل وي�صاعد امل�صانع على املناف�صة 
اأجرت  اأن الهيئة  بقوة، وك�صب ر�صا امل�صتهلك.وا�صار اىل 
الإماراتي  النظام  تطبيق  اآل��ي��ة  على  التحديثات  بع�س 
والنظام  الألبان”  وم��ن��ت��ج��ات  “احلليب  ع��ل��ى  ل��ل��رق��اب��ة 
حيث مت  الإماراتي للرقابة على الع�صائر وامل�صروبات”، 
ال�صتعا�صة عن التقييم الفني للمن�صاأة بقبول ال�صهادات 
اعتماد  ع��ل��ى  احل��ا���ص��ل��ة  ال����دول  ع��ن  ال�����ص��ادرة  ال�صحية 
ال�صحية  وال�صرتاطات  لديها  الأغذية  �صلمة  لأنظمة 
وممار�صات الت�صنيع اجليد من قبل وزارة التغري املناخي 
الأخرية  التحديثات  اأن  الإم��ارات.واأك��د  دول��ة  والبيئة يف 
املزودين،  ك��ب��ار  م��ن  الهيئة  ���ص��رك��اء  م��ع  بالت�صاور  مت��ت 
وقطاع  املعاملت،  �صل�صة  تخدم  لكي  تطوريها  وقد مت 
واجلهد  ال��وق��ت  وت��وف��ر  ال��ت��ج��اري،  وال��ت��ب��ادل  ال�صناعة 
والأموال على ال�صركات، دعماً لقطاع الأعمال، ويف �صبيل 
التطبيق  اأن  �صعادته  الوطني.واعترب  اقت�صادنا  ري���ادة 
ومنتجات  واحلليب  وامل�صروبات  الع�صائر  على  الإلزامي 
الوطني،  امل��ن��ت��ج  ب��ج��ودة  الرت���ق���اء  يف  �صي�صهم  الأل���ب���ان 
اأ�صواق الإم���ارات، مبا  واملنتجات ال��واردة من اخل��ارج اإىل 
كذلك  اإيجاباً  وينعك�س  امل�صتهلك،  حماية  مفاهيم  يعزز 

على التناف�صية التجارية والقت�صادية للدولة.

الزراعة وال�شلمة الغذائية: ا�شطياد نحو 484 األف �شو�شة النخيل خلل الن�شف الأول
•• اأبوظبي-وام: 

اأبوظبي للزراعة وال�صلمة الغذائية تقدماً  حققت هيئة 
النخيل من خلل تطبيق  اآف��ات  ال�صيطرة على  يف  كبرياً 
نظم املكافحة املتكاملة للآفات.وجنحت عمليات املكافحة 
امل�صائد  ب��ا���ص��ت��خ��دام  احل���م���راء  ال��ن��خ��ي��ل  ل�صو�صة  امل��ك��ث��ف��ة 
الفرمونية يف ا�صطياد حوايل 484 األف �صو�صة النخيل 
خلل الن�صف الأول من العام اجلاري ن�صفها تقريباً من 
النخيل  �صو�صة  ا�صطياد  ح�صيلة  بلغ  التي  العني  م��زارع 
فيها حوايل 284.1 األف �صو�صة النخيل مقابل 156.3 
يف  �صو�صة  األ���ف  و43.7  ال��ظ��ف��رة  م����زارع  يف  �صو�صة  األ���ف 
مزارع اأبوظبي لريتفع بذلك اإجمايل عدد �صو�صة النخيل 
اآفات  مكافحة  ب��رن��ام��ج  ب��داي��ة  منذ  ا�صطيادها  مت  ال��ت��ي 
حني  يف  �صو�صة  مليون   7.99 اإىل   2013 ع��ام  النخيل 
مت ا�صطياد 297.1 األف حفار �صاق نخيل وحفار عذوق 
باإجمايل   2019 ع��ام  من  الأول  الن�صف  خ��لل  النخيل 

1.3 مليون ح�صرة منذ مايو 2018 با�صتخدام امل�صائد 
ال�صوئية اجلافة.وبلغ اإجمايل عدد مرات �صيانة امل�صائد 
مرة  األ��ف   860 ح��وايل  وال�صوئية  الفرمونية  بنوعيها 
خم�ص�صه  فرمونية  م�صيدة  األ��ف   123 �صهري  مبعدل 
�صوئية  م�صيدة  األ���ف  و21  احل��م��راء  النخيل  ل�صو�صة 
ل���ص��ط��ي��اد ح��ف��ار ���ص��اق ال��ن��خ��ي��ل وح��ف��ار ع����ذوق النخيل.

وحتر�س الهيئة على اإر�صاد املزارعني لتطبيق نظم الإدارة 
امل��ت��ك��ام��ل��ة خل��دم��ات ال��ن��خ��ي��ل وت��وع��ي��ت��ه��م ب��ط��رق العناية 
باأ�صجار النخيل من بداية املو�صم وحتى جني الثمار كما 
التي  للآفات  املتكاملة  املكافحة  نظم  تطبيق  على  تعمل 
وفقاً  املكافحة  عمليات  وتنفيذ  النخيل  اأ���ص��ج��ار  ت�صيب 
لنتائج امل�صح ال�صامل ملزارع النخيل باإمارة اأبوظبي والذي 
للك�صف  م��زرع��ة   22.666 يف  نخلة  مليون   6.8 �صمل 
واحلفارات  النخيل احلمراء  ب�صو�صة  امل�صاب  النخيل  عن 
النخيل  اآفات  الآفات.واأ�صبحت عملية م�صح  وغريها من 
للهيئة  التابعة  الر�صادية  املراكز  خ��لل  من  تطبق  التي 

الآفات  ملراقبة ومكافحة  العام  دوري��ة على مدار  ممار�صة 
اأبوظبي  اإم��ارة  النخيل على م�صتوى  اأ�صجار  ت�صيب  التي 
ووفقاً لنتائج امل�صح الذي مت خلل الن�صف الأول من العام 
اجلاري 2019 فقد مت قلع وفرم حوايل 50 األف �صجرة 
من اأ�صجار النخيل امليتة وامل�صابة اإ�صابات بالغة يف حوايل 
الظفرة  ومنطقة  وال��ع��ني  ظ��ب��ي  اأب���و  يف  م��زرع��ة   1590
والق�صاء  املت�صررة  النخيل  اأ�صجار  من  للتخل�س  وذل��ك 
على الآفات التي ت�صيبها وتعزيز الإدارة املتكاملة للآفات 
يتم  حيث  الع�صوي  ال�صماد  اإن��ت��اج  يف  منها  وال���ص��ت��ف��ادة 
الأ�صمدة  اإن��ت��اج  م�صانع  اإىل  ال��ف��رم  عملية  ن��اجت  حت��وي��ل 

الع�صوية لإعادة اإنتاجها ك�صماد ع�صوي.
الغذائية  وال�صلمة  ل��ل��زراع��ة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  تطبق  كما 
احلمرية  بح�صرة  الإ���ص��اب��ات  ملكافحة  اأخ��ر  م�صح  برنامج 
واأف��ة حلم الغبار يف م��زارع اأبوظبي حيث مت م�صح جميع 
مزارع الإمارة وال�صيطرة على هذه الآفات من خلل فرق 
1.48 مليون  املكافحة يف املراكز الر�صادية ومت معاجلة 

نخلة م�صابة باحلمرية و 2.1 مليون نخلة م�صابة بحلم 
الغبار بالإ�صافة اإىل 240 األف نخلة تعاين من الإ�صابة 
بالآفتني معاً.اأما فيما يخ�س مكافحة الإ�صابات ب�صو�صة 
األف   77 معاجلة  مت  فقد  واحل��ف��ارات  احل��م��راء  النخيل 
احلقن  بتقنية  احل��م��راء  النخيل  ب�صو�صة  م�صابة  نخلة 
و550 األف نخلة م�صابة باحلفارات خلل الن�صف الأول 
من عام 2019.واأكدت هيئة اأبوظبي للزراعة وال�صلمة 
اأن الأهداف الأ�صا�صية لربنامج املكافحة تتمثل  الغذائية 
يف احلد من انت�صار الآفات الرئي�صية التي ت�صيب اأ�صجار 
النخيل يف جميع مزارع اإمارة اأبوظبي، واحلد من ا�صتخدام 
البيئة،  على  احلفاظ  يف  للم�صاهمة  الكيميائية  املبيدات 
الرئي�صية  الزراعية  ب��الآف��ات  خا�صة  بيانات  قاعدة  وبناء 
التي ت�صيب النخيل يف اأبوظبي والتوعية والتدريب على 
ومراقبة  الإ�صابة  من  للحد  الزراعية  املمار�صات  اأف�صل 
يف  اللزمة  امل�صوحات  تنفيذ  خلل  من  الزراعية  الآف��ات 

مزارع اإمارة اأبوظبي.
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املال والأعمال

دائرة الطاقة، بالتعاون مع هيئة اأبوظبي 
الرقمية، توفر خدمات الرتاخي�ض الفورية 
عرب منظومة خدمات اأبوظبي احلكومية »مت«

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت دائرة الطاقة يف اأبوظبي عن توفري خدمات الرتاخي�س املي�صرة 
عرب منظومة خدمات اأبوظبي احلكومية )مت(، وذلك بالتعاون مع هيئة 
اأبوظبي الرقمية، وذلك يف خطوة تهدف اإىل توظيف التقنيات املبتكرة 
الفورية  الرتخي�س  خدمات  لتقدمي  والفاعلية  بال�صرعة  تت�صم  التي 

للم�صاريع ال�صغرية يف جمال الطاقة باإمارة اأبوظبي. 
منظومة  ع��رب  ال��دائ��رة  �صت�صدرها  التي  الفورية  الرتاخي�س  وت�صمل 
“مت” بالعديد من املزايا، منها احل�صول على رخ�صة معفاة من الر�صوم 
وب�صروط  “مت”  الإل���ك���رتوين ملنظومة  امل��وق��ع  مل��دة ع��ام��ني م��ن خ��لل 
مي�صرة جداً، ووفقاً لإجراءات تقييم مب�صطة اإذ ل تتعدى مدة احل�صول 
عليها يوم عمل واحد. ويتمثل حر�س الدائرة على توفري هذه اخلدمات 
املي�صرة يف التزامها بتوفري جتربة متكاملة للمتعاملني من جهة ودعم 
اأبوظبي من  اإم��ارة  الرقمي يف اخلدمات احلكومية يف  التحول  م�صرية 

جهة اأخرى.
بامدهف، مدير  �صامل  �صيف  املهند�س  ق��ال  الإع���لن،  ه��ذا  على  وتعليقاً 
الطاقة  دائ��رة  يف  واحلكومية  الذكية  واخلدمات  املعلومات  تقنية  اإدارة 
الرقمية،  اأبوظبي  هيئة  اإىل جنب مع  بالعمل جنباً  “نفخر  باأبوظبي: 
اأداة جديدة لتوفري خدمات ذكية و�صريعة ت�صهم يف  اإذ �صتقدم �صراكتنا 
تعزيز الأعمال بكافة اأ�صكالها قطاع الطاقة يف اأبوظبي، وتوثيق تكامل 

الأعمال بني الدوائر احلكومية يف الإمارة.« 
قطاع  مدير  الع�صكر،  احلميد  عبد  حممد  املهند�س  اأك��د  جانبه  وم��ن 
ال�صوؤون احلكومية وال�صراكات يف هيئة اأبوظبي الرقمية، على موا�صلة 
الهيئة للجهود الرامية لتعزيز املناخ القت�صادي وامل�صاهمة الفعالة يف 
برنامج  وف��ق  وال�صتثمار  الأع��م��ال  حتفيز  نحو  اأبوظبي  حكومة  توجه 
ال�صتفادة  خ��لل  م��ن  وذل��ك   ،21 غ��داً  التنموية  للم�صرعات  اأبوظبي 
تراخي�س  من  الأع��م��ال  خدمات  لإجن��از  املبتكرة  الرقمية  احللول  من 
التناف�صية يف  ال��وق��ت واجل��ه��د وامل���ال وتعزيز  اأج��ل توفري  وغ��ريه��ا م��ن 

اإمارة اأبوظبي.«
املبادرات  وت��ع��زي��ز  احل��ك��وم��ي  ال��ت��ك��ام��ل  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  الع�صكر  اأك���د  ك��م��ا 
احلكومية امل�صرتكة باعتبارها اأحد املحاور الرئي�صة �صمن ا�صرتاتيجية 
الهيئة الرامية اإىل الرتقاء بجودة اخلدمات احلكومية واإتاحة احللول 
الرقمية املبتكرة التي ت�صهم يف توفري جتربة �صل�صة و�صريعة وا�صتباقية 
تعتز  الهيئة  ف��اإن  الإط���ار  ه��ذا  اأب��وظ��ب��ي ويف  اإم���ارة  املتعاملني يف  لكافة 
اإمارة  يف  الطاقة  دائ���رة  م��ع  ال�صرتاتيجية  و�صراكتها  املثمر  بتعاونها 
م�صتويات  اأعلى  وحتقيق  خدماتها  لتطوير  امل�صتمر  �صعيها  يف  اأبوظبي 

الر�صا وال�صعادة للمتعاملني. 
والمتثال  الرتاخي�س  ق�صم  رئي�س  العامري،  حمد  ق��ال  جانبه،  وم��ن 
دائرة  “تتما�صى هذه اخلدمة مع توجهات  باأبوظبي:  الطاقة  دائرة  يف 
وذلك  اأبوظبي،  حلكومة  ال�صرتاتيجية  ال���روؤى  مع  املتوافقة  الطاقة 
يف  وامل�صاهمة  العاملية  املعايري  اأف�صل  وف��ق  باخلدمات  للرتقاء  �صعياً 
موؤكداً  الأعمال.”  مم��ار���ص��ة  �صهولة  لناحية  الإم����ارة  تناف�صية  تعزيز 
حر�س الدائرة على ال�صتفادة الق�صوى من ال�صراكة مع هيئة اأبوظبي 
وبنية حتتية  تقنيات حديثة  من  “مت”  تقدمه منظومة  وما  الرقمية 

رقمية متطورة،
�صهلة  ب��خ��ط��وات  تراخي�صهم  على  احل�����ص��ول  م��ن  املتعاملني  لتمكني   

و�صريعة دون احلاجة اإىل زيارة مراكز خدمة املتعاملني.« 
هذه  على  احل�صول  لأ�صحابها  ميكن  ال��ت��ي  الن�صاطات  قائمة  وت�صم 
ال��رخ�����ص��ة ك���ًل م��ن اإن��ت��اج وم��ع��اجل��ة وحت��ل��ي��ة امل��ي��اه، وت��ول��ي��د الكهرباء 
تزيد  ل  اإن��ت��اج  ب�صعة  ال�صم�صية  ال��ط��اق��ة  ب��وا���ص��ط��ة  ال��ك��ه��رب��اء  وت��ول��ي��د 
يف املن�صاأة الواحدة، وجتميع ومعاجلة واإعادة تدوير    )50kWp(عن
الرمادية،  امل��ي��اه  ذل��ك  يف  مب��ا  منها  والتخل�س  ال�صحي  ال�صرف  م��ي��اه 
ون�صاطات تخزين وتوزيع واإمداد الكهرباء واملياه لغر�س التزود الذاتي، 
ال�صهاريج، جتميع  بوا�صطة  املياه  و�صراء  وبيع  واإم��داد  توزيع  وعمليات 

والتخل�س من مياه ال�صرف ال�صحي بوا�صطة ال�صهاريج.
وتتوىل دائرة الطاقة اقرتاح اخلطط ال�صرتاتيجية والتنفيذية لقطاع 
اأبوظبي، وت�صمل املجالت املنطوية حتت مظلتها كًل  اإم��ارة  الطاقة يف 
والتربيد  ال�صحي،  وال�����ص��رف  وامل��ي��اه،  وال��ك��ه��رب��اء  وال��غ��از،  النفط  م��ن 
ف�صًل  اأنواعها،  مبختلف  واملتجددة  النظيفة  الطاقة  وم�صادر  املركزي 
اأمناطه  وتغيري  ال�صتهلك  تر�صيد  باأهمية  املجتمعية  التوعية  ع��ن 

وعاداته. 

 اأرا�شي دبي تطلق مبادرة »املحامي العقاري« بالتعاون مع »التميمي وم�شاركوه«

يف اليوم اخلتامي لفعاليات الدورة الثالثة من القمة العاملية لل�سناعة والت�سنيع

قادة القطاع ال�شناعي العاملي يتعهدون باإطلق مبادرة عاملية جديدة
•• ايكاترينبريغ، رو�شيا-الفجر: 

يف  العاملي  ال�صناعي  القطاع  ق��ادة  اجتمع 
ختام فعاليات الدورة الثانية للقمة العاملية 
لل�صناعة والت�صنيع ملناق�صة جمموعة من 
التوظيف  عن  الناجتة  الرئي�صة  الق�صايا 
املتزايد لتقنيات الثورة ال�صناعية الرابعة، 

والدور الذي تلعبه يف حتول القطاع.
ويف كلمته التي األقاها يف حفل ختام القمة، 
رئي�س  ال��ع��ل��م��اء،  ���ص��ل��ط��ان  �صليم  ب���در  اأك���د 
اللجنة التنظيمية للقمة العاملية لل�صناعة 
والروؤى  الأف��ك��ار  اأهمية  على  والت�صنيع، 
امل�����ص��رتك��ة ب��ني ك��ب��ار ال��ق��ادة امل�����ص��ارك��ني يف 
�صهيل  املهند�س  ذلك معايل  القمة مبا يف 
امل���زروع���ي، وزي���ر الطاقة  ب��ن حممد ف��رج 
اإبراهيم  ب��ن  ح�صني  وم��ع��ايل  وال�صناعة؛ 
والتعليم؛ ويل  ال��رتب��ي��ة  وزي���ر  احل��م��ادي، 
املتحدة  الأمم  ملنظمة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ي��ون��غ، 
للتنمية ال�صناعية )اليونيدو(؛ ودميرتي 
الرو�صي؛  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ك�����وزاك، 
ال�صناعة  وزي�����ر  م����ان����ت����وروف،  ودي��ن��ي�����س 
والتجارة الرو�صي؛ ومعايل خلدون خليفة 
للمجموعة  التنفيذي  الرئي�س  امل��ب��ارك، 
مبادلة  ����ص���رك���ة  يف  امل����ن����ت����دب  وال���ع�������ص���و 

لل�صتثمار.
الفتتاحية  ال��ك��ل��م��ة  اأن  ال��ع��ل��م��اء  وق�����ال 
للقمة  حم��ف��ًزا  �صكلت  ال��رو���ص��ي  للرئي�س 
ل��لإع��لن ع��ن امل���ب���ادرة ال��ع��امل��ي��ة اجلديدة 
توظيف  على  النا�صئة  ال�صركات  مل�صاعدة 
احللول التي ت�صاهم يف تكري�س ال�صتخدام 
الفعال للموارد وتقنيات حماكاة الطبيعة 
اجناًزا  ي�صكل  مم��ا  ال�صناعي،  القطاع  يف 
العاملية  للقمة  ال��ث��ال��ث��ة  ل��ل��دورة  ملمو�ًصا 
واأ�صاف  رو���ص��ي��ا.  يف  والت�صنيع  لل�صناعة 
اأه���م م��ا نتطلع  اأن  ���ص��ك يف  “ل  ال��ع��ل��م��اء: 
اإليه اأن ت�صاهم هذه القمة يف حتقيق نتائج 
قادة  وندعو  ال��واق��ع.  اأر���س  على  ملمو�صة 
على  مل�صاعدتنا  العاملي  ال�صناعي  القطاع 

حتقيق هذه الأهداف.«
القمة  اأن  ق��ائ��ًل  كلمته  ال��ع��ل��م��اء  واخ��ت��ت��م 
يف  �صت�صهم  والت�صنيع  لل�صناعة  العاملية 
ال�صناعة  مل�صتقبل  طريق  خارطة  �صياغة 
الثورة  اأن  واأك�����د  ال������دول.  ج��م��ي��ع  ي�����ص��م��ل 
�صاملة  ت���ك���ون  ل���ن  ال���راب���ع���ة  ال�����ص��ن��اع��ي��ة 
م��ن اجلهود  ب��ال���ص��ت��ف��ادة  اإل  وم�����ص��ت��دام��ة 
وامل�������وارد امل�����ص��رتك��ة ل��ك��اف��ة اجل���ه���ات ذات 

العلقة بالقطاع ال�صناعي.
املدير  نائب  كونيو�صي،  هريو�صي  واأل��ق��ى 
للتنمية  امل���ت���ح���دة  الأمم  مل��ن��ظ��م��ة  ال���ع���ام 
ال�����ص��ن��اع��ي��ة )ال���ي���ون���ي���دو(، ك��ل��م��ة يف حفل 
الرو�صي  الحت��������اد  ف��ي��ه��ا  ���ص��ك��ر  اخل����ت����ام 
ل�صت�صافته القمة يف مدينة ايكاترينبريغ. 
وقال اإن م�صاهمة جميع املتحدثني رفيعي 

امل�صتوى على مدار الأيام الثلثة �صاهمت 
القمة  اأن  م�صيفاً  ال��ق��م��ة،  ه��ذه  اإجن���اح  يف 
ت��ق��ن��ي��ات حماكاة  ع��ل��ى  ال�������ص���وء  ���ص��ل��ط��ت 
اأهداف  حتقيق  يف  واإ�صهاماتها  الطبيعة 
واأكد  املتحدة.  ل��لأمم  امل�صتدامة  التنمية 
اإطار مل�صتقبل  اأن القمة �صت�صاهم يف و�صع 
القطاع ال�صناعي ي�صمل كافة دول العامل. 
العاملية  وال���روؤى  توحيد اجلهود  اإن  وق��ال 
ال�صناعية  الثورة  جنعل  اأن  من  �صيمكننا 

الرابعة ثورة عاملية و�صاملة.
العاملية  ال���ق���م���ة  ف���ع���ال���ي���ات  ����ص���ه���دت  ك���م���ا 
لل�صناعة والت�صنيع تنظيم جمموعة من 
بعنوان:  جل�صة  م��ن��ه��ا  ال��ن��ق��ا���س،  ج��ل�����ص��ات 
“امل�صوؤولية الجتماعية يف ع�صر ال�صناعة 
اجل���دي���د: م���ا ه���ي اأه����م م��لحم��ه��ا وكيف 
اجلل�صة  يف  و���ص��ارك  تتحقق”،  اأن  مي��ك��ن 
احل�صنة،  ال���ن���واي���ا  ���ص��ف��رية  ه�����اي،  ه��ي��ل��ني 
ال�صناعية  للتنمية  املتحدة  الأمم  منظمة 
ل�صركة  التنفيذي  والرئي�س  )اليونيدو( 
�صنع يف اأفريقيا، وليندا فيتز-األن، اأمني 
�صوق  ملحاكم  التنفيذي  والرئي�س  ال�صجل 

اأبوظبي العاملي.
واأ�صارت هاي اإىل احلاجة لإعادة النظر يف 
مناذج التنمية احلالية والعمل على اإيجاد 
اأنه  واأ�صافت  القيمة.  عالية  العمل  فر�س 
 ،2008 1960 وحتى العام  ومنذ العام 
الدخل  ذات  ال�����دول  م���ن  دول���ت���ان  مت��ك��ن��ت 
املنخف�س فقط من النتقال باقت�صاداتها 
)ك���وري���ا  الأع����ل����ى  ال����دخ����ل  ���ص��ري��ح��ة  اإىل 
8 دول من  اجل��ن��وب��ي��ة وت���اي���وان(، وك��ان��ت 
اأوروبا من بني القت�صادات ال�ثلثة ع�صر 
التي انتقلت من �صريحة الدخل املتو�صط 
اإىل الأعلى. واأ�صارت هاي اإىل اأن موا�صلة 
اأه��م احل��ل��ول للق�صاء  التقدم واح���دة م��ن 

على الفقر.
اأ�����ص����ار امل�������ص���ارك���ون يف اجل��ل�����ص��ة اإىل  ك��م��ا 
مبتكرة  ب��رام��ج  لتطبيق  امل��ل��ح��ة  احل��اج��ة 
للم�صوؤولية الجتماعية خ�صو�صاً يف ع�صر 
اإىل  منوهني  ال��راب��ع��ة،  ال�صناعية  ال��ث��ورة 
التغيري  تقود  اأن  ميكن  ال��ربام��ج  ه��ذه  اأن 
بالإ�صافة  العاملية  املجتمعات  يف  الإيجابي 
تناول  كما  القت�صادي.  النمو  تعزيز  اإىل 
لتوظيف  امل��ت��ن��وع��ة  ال���ط���رق  امل��ت��ح��دث��ون 
البتكارات التقنية يف جهود اخلري العاملي 
ال�صناعية،  القطاعات  من  جمموعة  عرب 
موؤكدين احلاجة اإىل التعاون الفّعال بني 
القطاعني العام واخلا�س، و�صرورة تعزيز 
التعاون بني ال�صركات واحلكومات لتحقيق 

النمو والتنوع القت�صادي يف امل�صتقبل. 
بعنوان  ن��ق��ا���س  جل�صة  ال��ق��م��ة  نظمت  ك��م��ا 
»ق�����ط�����اع ال�������ص���ن���اع���ة يف ع�������ص���ر ال����ذك����اء 
الب�صرية  امل���وارد  م�صتقبل  ال�صطناعي: 
ال�صناعية  ال��ث��ورة  وت��ق��ن��ي��ات  ال�����ص��ن��اع��ي��ة، 

والأمتتة  الإن�����ص��اين  وال��ن��ظ��ام  اخل��ام�����ص��ة، 
التي ترتكز على املوارد الب�صرية«. وركزت 
بانكاج  م��ن  ك��ل  فيها  ���ص��ارك  التي  اجلل�صة 
لل�صناعات؛  ب��اج��اج  �صركة  م��دي��ر  ب��اج��اج، 
وكويليانغ ت�صن، نائب رئي�س جمموعة ت�س 
اآدم ناجي، نائب  اآي تي روب��وت؛ والدكتور 
وزير الدولة، وزارة البتكار والتكنولوجيا 
يف هنغاريا؛ على م�صتقبل الكوادر الب�صرية 

ال�صناعية يف ع�صر الذكاء ال�صطناعي.
تعيد  اأن  ����ص���رورة  اإىل  امل�����ص��ارك��ون  واأ����ص���ار 
الجتماعية  الآث����ار  يف  النظر  احل��ك��وم��ات 
للأمتتة وتوظيف الروبوتات، والتي تعترب 
للدول  بالن�صبة  خا�س  ب�صكل  قلق  م�صدر 
الكبرية  ال�صكانية  الكثافة  ذات  ال��ف��ق��رية 
ح��ي��ث مي��ك��ن ف���ق���دان م��ئ��ات امل���لي���ني من 
عالية.  مهارات  تتطلب  ل  التي  الوظائف 
العمال  ه����وؤلء  اأن  اإىل  امل�����ص��ارك��ون  و����اأك���د 
يحتاجون اإىل اإعادة ت�صكيل مهاراتهم. كما 
التوظيف  من��اذج  اأن  اإىل  امل�صاركون  اأ���ص��ار 
النظر  اإع������ادة  اإىل  ���ص��ت��ح��ت��اج  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
لت�صمل توفري �صاعات عمل مرنة، والعمل 
عن بعد، وتقليل عدد �صاعات العمل خلل 
اأيام الأ�صبوع، وحتديد دخل اأ�صا�صي عاملي. 
اإن ه��ن��غ��اري��ا لديها  ن��اج��ي  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
لكل  روب����وت   120-100 ح���وايل  ح��ال��ي��اً 
قطاعات  وت�صهد  ال�صكان،  م��ن   10000
ال�صيارات والأجهزة الطبية اأعلى م�صتوى 

من الأمتتة.
و�صهد اليوم اخلتامي للقمة تنظيم جل�صة 
اأن  ميكن  هل  والآل���ة:  “الإن�صان  بعنوان: 
ي��ت��ع��اون الإن�����ص��ان م��ع الآل����ة ب���دًل م��ن اأن 
يتناف�س كل منهما على فر�س امل�صتقبل”. 
م�صتقبل  اجلل�صة  يف  امل�����ص��ارك��ون  ون��اق�����س 
للروبوتات  املتزايد  وال�صتخدام  الأمت��ت��ة 
اجلل�صة  ورك�����زت  ال���ق���ط���اع���ات.  ج��م��ي��ع  يف 
املتزايد  على تنامي املخاوف من النت�صار 
للقوى  كبديل  وا�صتخدامها  ل��ل��روب��وت��ات 
الكثري  اإىل فقدان  ي��وؤدي  قد  العاملة مما 
اأن  على  امل�صاركون  واتفق  الوظائف.  من 
ال�صناعي  القطاع  يف  الروبوتات  ا�صتخدام 
وظائف  خ���ل���ق  اإىل  ال����واق����ع  يف  ����ص���ي���وؤدي 
�صتوفر  والتي  اأعلى،  ومهارات  متخ�ص�صة 
الوظيفي  الأم������ان  م���ن  اأع���ل���ى  م�����ص��ت��وي��ات 
باملقارنة مع الوظائف احلالية يف القطاع 

ال�صناعي.
ويتمثل التحدي الذي قد ين�صاأ عن ظاهرة 
املحتمل  النق�س  يف  ال��روب��وت��ات  ا�صتخدام 
وتوظيفها،  م��ع��ه��ا  ال��ت��ع��ام��ل  م���ه���ارات  يف 
يف  نق�صاً  بالفعل  ال�صناعة  ت��واج��ه  حيث 
لت�صغيل  امل��وؤه��ل��ني  وامل��ربجم��ني  امل�صغلني 
الروبوتات. واتفق امل�صاركون على �صرورة 
توفري التعليم املتخ�ص�س وتعزيز املهارات 
امل��ط��ل��وب��ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع ال���روب���وت���ات، مع 

حتديد ن��وع امل��ه��ارات ال��لزم��ة قبل توفري 
التدريب.

ب��ي��ل��ر، الأمينة  ���ص��وزان  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
ال��ع��ام��ة ل��لحت��اد ال���دويل ل��ل��روب��وت��ات، اأن 
هناك العديد من الدرا�صات حول التاأثري 
املدمر للأمتتة. اإل اأنها اأكدت اأن احلقائق 
ت�صري اإىل اأن ا�صتخدام الروبوت يف ال�صركات 
ي��زي��د م��ن ع���دد ال��وظ��ائ��ف امل��ت��اح��ة فيها. 
واأ�صارت اإىل اأن توظيف الروبوتات ي�صاهم 
الطاقة  م��ن  م�����ص��ت��دام  م�صتوى  ت��وف��ري  يف 
هناك  ي��ك��ون  عندما  �صيما  ل  الإن��ت��اج��ي��ة، 
الروتينية  املهام  لبع�س  العمالة  يف  نق�س 

والتي ل تتطلب مهارات معقدة.
الإداري  امل����دي����ر  م����وه����ل،  ك���ري�������س  وق������ال 
 ،)The Robotics Hub( ل�صركة 
ال��روب��وت��ات ل  امل��خ��اوف ح��ول �صيطرة  اأن 
موؤكًدا  تدعمها،  حقائق  اأي���ة  اإىل  ت�صتند 
التعاون  م��ن  امل��زي��د  �صي�صهد  امل�صتقبل  اأن 
واتفق  وال��روب��وت��ات.  الب�صرية  القوى  بني 
التكنولوجيا  اأن  على  بيلر  ال��دك��ت��ورة  م��ع 
مائة  من  لأك��ر  وظائف  خلق  يف  اأ�صهمت 
عام. وقال اإن النا�س بحاجة اإىل النظر اإىل 
يجعل  مم��ا  العمل،  يف  كزميل  ال��روب��وت��ات 
ا�صتخدامها يثري خماوف اأقل لدى القوى 

الب�صرية العاملة.
جونز،  يل  جي�صيكا  ق��ال��ت  ج��ان��ب��ه��ا،  وم���ن 
املهند�صة يف �صركة �صوين يف اأوروبا، والتي 
اأدرج�����ت ع��ل��ى ق��ائ��م��ة اأك����ر ال���ق���ادة متيًزا 
الهام  باأنه من  �صنة،   30 اأق��ل من  �صن  يف 
مع  تتعامل  اأن  العاملية  الب�صرية  للقوى 
الروبوتات كفر�صة جيدة ولي�س كتهديد. 
القطاع  الروبوتات يف  ا�صتخدام  اأن  وقالت 
مبهام  للقيام  العاملني  �صيحفز  ال�صناعي 
اأك�����ر اإب�����داع�����اً، ب�����دًل م���ن ال���رتك���ي���ز على 
اأن  جونز  واأ���ص��اف��ت  الروتينية.  الأن�صطة 
جميع الأبحاث اأظهرت اأن الت�صغيل الآيل 
واإن  الوظائف،  زي��ادة يف عدد  �صيت�صبب يف 
ك���ان ذل���ك م���ن خ���لل اأن�����واع ج���دي���دة من 

الوظائف.

ومت الإع����لن يف احل��ف��ل اخل��ت��ام��ي ع��ن اأن 
لل�صناعة  العاملية  للقمة  الثالثة  ال���دورة 
هانوفر  م��دي��ن��ة  يف  ���ص��ت��ق��ام  وال��ت�����ص��ن��ي��ع 
 ،2020 ال���ع���ام  اأب���ري���ل م���ن  الأمل���ان���ي���ة يف 
وذلك بالتعاون مع ال�صريك ال�صرتاتيجي 
التي  ال�صركة  مي�صي”،  “دويت�صه  الأمل��اين 
اأكرب  مي�صي”،  “هانوفر  معر�س  تنظم 
و�صرتكز  ال����ع����امل.  يف  ���ص��ن��اع��ي  م��ع��ر���س 
الدورة الثالثة يف اأملانيا على تبني معايري 
الثورة  تقنيات  لتطبيقات  م��وح��دة  عاملية 
تعزيز  اإىل  بالإ�صافة  الرابعة،  ال�صناعية 
خلل  من  امل�صتدامة  ال�صناعية  التنمية 
ال�صناعية  الثورة  تقنيات  وتبني  البتكار 

الرابعة على ال�صعيد العاملي.
التي  الرئي�صية  املوا�صيع  قائمة  وت�صمل 
الثالثة  دورت����ه����ا  يف  ال��ق��م��ة  ���ص��ت��ن��اق�����ص��ه��ا 
معايري  تبني  مثل  للغاية  هامة  موا�صيع 
والأمتتة؛  ال��روب��وت��ات  لتقنيات  م��وح��دة 
واملواد  الأبعاد  ثلثية  الطباعة  وم�صتقبل 
الكيميائية؛  ال�صناعات  وازدهار  املتطورة؛ 
����ص���وق ع���امل���ي���ة م�������ص���ت���دام���ة لآلت  وب����ن����اء 
�صوق  من��و  ال��دق��ي��ق��ة؛  والآلت  الت�صنيع 
لنمو  نتيجة  ال�صناعية  والأدوات  املج�صات 
واإنرتنت  ال�صناعية  الأمت���ت���ة  تطبيقات 
���ص��راك��ات حملية لتمكني  الأ���ص��ي��اء؛ وب��ن��اء 

ال�صناعة املتقدمة.
وتعترب القمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع، 
امل����ب����ادرة م�����ص��رتك��ة ب���ني دول�����ة الإم�������ارات 
ومنظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية 
قادة  ب��ني  جتمع  من�صة  اأول  )ال��ي��ون��ي��دو(، 
ال�صركات ال�صناعية واحلكومات واملنظمات 
التكنولوجيا  وخ�����رباء  احل��ك��وم��ي��ة  غ���ري 
نحو  ط��ري��ق  خريطة  لبناء  وامل�صتثمرين 

ال�صتثمار يف القدرات،
 وتعزيز البتكار وتطوير املهارات اللزمة 
النمو  طليعة  يف  ال�صناعة  ق��ط��اع  لو�صع 
الق��ت�����ص��ادي ال��ع��امل��ي ومت��ك��ي��ن��ه م���ن لعب 
دوره يف حتقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة 

للأمم املتحدة.

•• دبي-الفجر: 

اأع��ل��ن��ت دائ���رة الأرا����ص���ي والأم����لك يف دبي 
اأم�س عن اإطلق مبادرة جديدة يف القطاع 
العقاري”  “املحامي  م�صمى  حتت  العقاري 
وم�صاركوه”،  “التميمي  م���ع  ب��ال�����ص��راك��ة 
اإىل  تهدف  اتفاقية  اإىل  الطرفان  وتو�صل 
العقاري،  ال���ق���ط���اع  يف  ال��ن��م��و  ع��ج��ل��ة  دف����ع 
وت����ق����دمي دع�����م اأو�����ص����ع ل��ل��م�����ص��ت��ث��م��ري��ن يف 
القطاع وت�صجيع امل�صتثمرين الأجانب على 

ال�صتثمار يف الإمارة.
وت��اأت��ي م��ب��ادرة دائ���رة الأرا����ص���ي والأم���لك 
و�صهولة  �صفافية  تعزيز  اأج���ل  م��ن  دب��ي  يف 
الفرتة  وت��ق��ل��ي�����س  ال��ع��ق��اري��ة،  ال��ت��ع��ام��لت 
وت�صهيل  لإجن�����ازه�����ا،  ال����لزم����ة  ال��زم��ن��ي��ة 
القطاعني  ب��ني  ال�صرتاتيجية  ال�����ص��راك��ات 
ال���ع���ام واخل����ا�����س، وب���ال���ت���ايل ت��ع��زي��ز النمو 
وقطاعها  دب���ي  اإىل  ال���ص��ت��ث��م��ارات  وت��دف��ق 

العقاري.
واأ����ص���اد ���ص��ع��ادة ���ص��ل��ط��ان ب��ط��ي ب���ن جمرن، 
مدير عام دائرة الأرا�صي والأملك يف دبي 
اأن يقوم  امل��ب��ادرة وال���دور ال��ذي ميكن  بهذه 
واأ�صاف:  اإجن��اح��ه��ا.  يف  ال��دائ��رة  �صركاء  ب��ه 
ا�صرتاتيجيات  م��ن  دب���ي  اأرا����ص���ي  “تنطلق 
مبا  العقاري  ال�صتثمار  لت�صجيع  طموحة 
العامليني،  امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن  ت��وق��ع��ات  ي��ت��ج��اوز 
جلعل دب��ي اخليار الأم��ث��ل. وم��ن امل��وؤك��د اأن 
من  ت��ع��د  و���ص��ل���ص��ت��ه��ا  الإج��������راءات  ت�صهيل 
احلوافز املهمة التي ت�صاعد على ا�صتقطاب 
العمل مع �صركائنا  امل�صتثمرين، و�صنوا�صل 
لت�صهيل  واخل����ا�����س  ال���ع���ام  ال��ق��ط��اع��ني  يف 

اإجراءات ال�صتثمار يف عقارات دبي واإطلق 
املزيد من املبادرات احلافزة، مع تبني اأف�صل 
التعاملت  اإجن���از  ت�صمن  التي  الب��ت��ك��ارات 

العقارية ب�صهولة تامة. 
املدير  امل���ري،  ماجد  ق��ال  ال�صياق،  ه��ذا  ويف 
واخلدمات  ال��ت�����ص��ج��ي��ل  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
املبادرة  “تنطوي  دبي:  اأرا�صي  يف  العقارية 
فوائد  ع��ل��ى  ال��ع��ق��اري  ل��ل��ق��ط��اع  املخ�ص�صة 
يف  �صت�صهم  اأن��ه��ا  كما  للم�صتثمرين،  ج��ّم��ة 
الرتقاء ب�صوق العقارات يف دبي، والو�صول 
به اإىل اأرقى املعايري العاملية. ومن املوؤكد اأن 
ت�صهم املبادرة يف حت�صني م�صتويات احلوكمة 
وال�صفافية والكفاءة، وتعزيز جاذبية ال�صوق 

و�صتوؤدي  امل�صتثمرين.  بني  بدبي  العقاري 
الإم���ارة كوجهة  الرت��ق��اء مبكانة  اإىل  ا  اأي�صً
املعاملت  اأن���واع  جلميع  املنطقة  يف  ج��ذاب��ة 
يقني  على  اإننا  العقاري.  بالقطاع  املتعلقة 
اأي�صاً  �صتح�ّصن  امل���ب���ادرة  ه���ذه  اأن  م��ن  ت���ام 
لتاأ�صي�س  مثلى  كوجهة  دب��ي  ت�صنيف  م��ن 

ومزاولة الأعمال«.
�صريك،  القوا�صمي،  حممد  قال  جهته،  من 
وم�صاركوه:  ال��ت��م��ي��م��ي  ال��ع��ق��اري،  ال��ق��ط��اع 
الأهمية  بالغة  املبادرة خطوة  “جت�صد هذه 
م���ن دائ�����رة الأرا�����ص����ي والأم�������لك يف دبي، 
وفقاً  اخل��دم��ات  ل��ت��ق��دمي  دع��م��ه��ا  وي�صعدنا 
ل��ه��ذه امل���ب���ادرة وال��ت��ي ���ص��وف ت��ع��ود بفوائد 

بالقطاع  املعنية  الأط��راف  جّمة على جميع 
ال��ع��ق��اري يف دب���ي. وم���ن ���ص��اأن ه���ذه املبادرة 
نحو  ال�صحيح  الطريق  على  دب��ي  ت�صع  اأن 
ع��رب م�صتويات  ال��ن��ج��اح  م��ن  امل��زي��د  حتقيق 
مع  متا�صياً  وال�صفافية،  الكفاءة  من  اأعلى 
وب�صورة  ال��ع��امل��ي��ني.  امل�صتثمرين  ت��وق��ع��ات 
عامة، �صتثمر هذه املبادرة عن حت�صني جودة 

اخلدمة والرتقاء بها اإىل اآفاق جديدة«.
وم�صاركوه”  “التميمي  ���ص��رك��ة  واأك�������دت 
لها  ���ص��ي��ت��ي��ح  امل������ب������ادرة  ه������ذه  اإط��������لق  اأن 
العقارات  مل���لك  اإ���ص��اف��ي��ة  ت��ق��دمي خ��دم��ات 
املبادرة  ه���ذه  ت�صميم  ومت  وامل�����ص��ت��ث��م��ري��ن. 
التدقيق  اإج������راء  ت�����ص��ه��ي��ل  اأوًل،  ب���ه���دف:   ،

القانوين، حيث �صتتيح ملجموعة معينة من 
�صركات املحاماة املرخ�صة اإمكانية الو�صول 
���ص��ج��لت دائ������رة الأرا�����ص����ي  ب��ع��د اإىل  ع���ن 
ذات  واملعلومات  الإن��رتن��ت  ع��رب  والأم����لك 
ال�صلة بال�صتثمار اأو املعاملة، لتوفري اأقدر 
يف  وامل�صاعدة  وال�صفافية  اليقني  من  اأك��رب 
م�صتنرية.ثانياً،   ا�صتثمارية  ق���رارات  اتخاذ 
والتقارير  ال��وث��ائ��ق  اإع����داد  عملية  تب�صيط 
ال�صتثمارية،   ال�صركات  م��ن  العديد  ل��دى 
التي  معقدة  ملكية  هيكليات  عن  والبتعاد 
ومعقدة،  ك���ث���رية  وث���ائ���ق  ت���وف���ري  ت��ت��ط��ل��ب 
اإىل  لرتجمتها  ط��وي��ل   وق���ت  اإىل  وحت��ت��اج 
العربية وت�صديقها، لكن يبقى  تقدمي مثل 
لإمتام  م�صبق  �صرط  لة  املف�صّ الوثائق  هذه 
اأي معاملة عقارية. وبف�صل املبادرة، �صيكون 
مب��ق��دور ���ص��رك��ات امل��ح��ام��اة امل��رخ�����ص��ة دعم 
اإعداد  عرب  العملية  هذه  وت�صريع  عملئها 
تقارير تبنّي  هيكلية امللكية لل�صركات ومما 

يوفر الوقت واجلهد للم�صتثمرين. 
ثالثاً، �صيكون مبقدور مكتب املحاماة املعتمد 
العمل مبثابة اأمناء احل�صاب واإدارة احل�صاب 
ال�صراء  ثمن  اأو  العربون  مبالغ  بخ�صو�س 

ال�صراء املتعلق بالتعاملت العقارية.
ق�صم  ورئي�س  �صريك  مارلو،  ت��ارا  واختتمت 
التميمي  يف  والرتفيه  وال��ف��ن��ادق  ال��ع��ق��ارات 
دائرة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  “نفخر  وم�����ص��ارك��وه: 
الأرا���ص��ي والأم����لك يف دب��ي لإط���لق هذه 
املحاماة  �صركة  نكون  واأن  ال��رائ��دة،  امل��ب��ادرة 
الرائدة التي متهد الطريق لدعم دبي ومنو 
ال�صتثمارات الأجنبية فيها وازدهار �صوقها 

العقاري«.
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تعلن حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية – دائرة التنفيذ – عن بيع ال�صيارات التالية عن طريق �صركة الإمارات للمزادات �س.ذ.م.م يف متام ال�صاعة اخلام�صة م�صاءاً يوم الثلثاء املوافق 16  يوليو 2019 وعلى 
من يرغب مبعاينة ال�صيارات بزيارة موقع املزاد اأو بزيارة املوقع اللكرتوين WWW.EmiratesAuction.COM و يف حالة العرتا�س مراجعة ق�صم التنفيذ املدين اأثناء الدوام الر�صمي.

حمكمة راأ�ض اخليمة البتدائية – دائرة التنفيذ

           
RAK CourtDubai Islamic BankHondaCivic20156585/2017  QDubai2983416000   
RAK CourtDubai Islamic BankNissanAltima20127881/2018  QDubai9142911000   
RAK CourtDubai Islamic BankToyotaHilux2011299/2016  LDubai9495617000   
RAK CourtDubai Islamic BankHondaCivic20138803/2017  SDubai3614014000   
RAK CourtAl Hilal BankBMW520201522596/2017  DDubai9685023000   
RAK CourtDubai Islamic BankNissanAltima201223186/2018  BDubai3198311000 
RAK CourtNoor Islamic BankMitsubishiLancer20157347/2017  JDubai3127513000   
RAK CourtDubai Islamic BankNissanAltima200810453/2018  ODubai524355000  
RAK CourtDubai Islamic BankSuzukiSwift20154040/2015  DDubai4251314000   
RAK CourtDubai Islamic BankNissanPatrol20136857/2018  NDubai1477853000    
RAK CourtDubai Islamic BankNissanTiida201216690/2018  JDubai790328000  
RAK CourtRAK BankHyundaiElantra201512505/2017  PDubai6420915000    
RAK CourtDubai Islamic BankNissanTiida20124104/2018  NDubai601298000    
RAK CourtDunia FinanceNissanSunny21412621/2017  JDubai448509000 
RAK CourtDubai Islamic BankNissanTiida20117822/2018  CDubai634367000    
RAK CourtRAK BankKiaCerato201516820/2017  LDubai6235615000   
RAK CourtRAK BankToyotaCorolla201410847/2016  PDubai4373016000  
RAK CourtDubai Islamic BankNissanTiida201211298/2018  HDubai359668000  
RAK CourtAbu Dhabi Commercial BankKiaCarens20142296/2018  PDubai394314000   
RAK CourtStandard CharteredFordFlex2014354/2017  CDubai9656114000  
RAK CourtDubai Islamic BankNissanTiida201116679/2018  RDubai272417000   
RAK CourtAbu Dhabi Commercial BankInfinitiEX35201224224/2017  QDubai4284321000   
RAK CourtDubai Islamic BankNissanSentra20169811/2018  RDubai463749000   
RAK CourtDubai Islamic BankNissanSentra20149841/2018  LDubai5612610000   
RAK CourtDubai Islamic BankNissanSunny201419666/2018  PDubai459398000  
RAK CourtDubai Islamic BankMitsubishiASX20147806/2018  PDubai4697616000   
RAK CourtDubai Islamic BankMitsubishiASX20135032/2015  BDubai3097013000  
RAK CourtDubai Islamic BankNissanKicks201019408/2018  DDubai104888000     
RAK CourtAbu Dhabi Islamic BankNissanSunny201516404/2017  QDubai480478000    
RAK CourtDubai Islamic BankHondaCRV20108746/2018  DDubai1937610000   
RAK CourtDubai Islamic BankHondaAccord20109196/2018  GDubai840367000 
RAK CourtDubai Islamic BankSaicMG 6201612454/2017  JDubai330173000   
RAK CourtDubai Islamic BankHondaAccord201216453/2018  BDubai9316810000   
RAK CourtDubai Islamic BankToyotaZelas20119209/2018  MDubai496449000   
RAK CourtDubai Islamic BankKiaPicanto20153982/2015  HDubai9629210000    
RAK CourtDubai Islamic BankHondaAccord200823515/2018  ODubai911636000  
RAK CourtDubai Islamic BankAudiTT200926124/2017  QDubai3189910000 
RAK CourtDubai Islamic BankToyotaAvanza201525688/2017  GDubai6192111000     
RAK CourtDubai Islamic BankToyotaCorolla201221318/2017  BDubai197489000   
RAK CourtDubai Islamic BankToyotaCorolla201327945/2017  HDubai411824000   
RAK CourtDubai Islamic BankToyotaCorolla201210990/2017  FDubai5861310000  
RAK CourtDubai Islamic BankToyotaYaris201227803/2017  ODubai810786000    
RAK CourtDubai Islamic BankToyotaYaris201221336/2017  QDubai149139000  
RAK CourtDubai Islamic BankToyotaYaris201222009/2017  IDubai584039000   
RAK CourtDubai Islamic BankToyotaYaris201112372/2017  PDubai768476000   
RAK CourtDubai Islamic BankToyotaYaris201211401/2017  PDubai446527000   
RAK CourtDubai Islamic BankToyotaYaris201219714/2017  RDubai556537000   
RAK CourtDubai Islamic BankToyota2.5 TON201218379/2017  CDubai334129000  
RAK CourtDubai Islamic BankToyotaYaris20143971/2017  QDubai7271410000   
RAK CourtDubai Islamic BankToyotaYaris20151842/2016  NDubai6252810000    
RAK CourtDubai Islamic BankToyotaYaris201227249/2017  NDubai98936000     
RAK CourtDubai Islamic BankGMCAcadia201114339/2017  RDubai6720878000  
RAK CourtDubai Islamic BankDodgeChallenger200917985/2017  ODubai5056910000     
RAK CourtDubai Islamic BankDodgeChallenger20138702/2017  RDubai8459315000   
RAK CourtDubai Islamic BankDodgeDurango201222617/2017  PDubai2075622000   
RAK CourtDubai Islamic BankRenaultDuster201411647/2017  IDubai715699000  
RAK CourtDubai Islamic BankRenaultDuster201521991/2017  KDubai8453410000  
RAK CourtDubai Islamic BankRenaultDuster201519519/2017  NDubai14423111000  
RAK CourtDubai Islamic BankRenaultKoleos201426665/2017  LDubai361068000  
RAK CourtDubai Islamic BankSuzukiSwift201319685/2017  ODubai6125410000   
RAK CourtDubai Islamic BankChevroletTraverse201227230/2017  QDubai643909000   
RAK CourtDubai Islamic BankChevroletCamaro20128545/2019  EDubai6966115000     
RAK CourtDubai Islamic BankChevroletCruze201417023/2016  PDubai874134000    
RAK CourtDubai Islamic BankChevroletMalibu201320716/2017  NDubai5809012000   
RAK CourtDubai Islamic BankFordEdge201013816/2016  NDubai357365000    
RAK CourtDubai Islamic BankFordFusion201225099/2017  DDubai839884     
RAK CourtDubai Islamic BankKiaRio20155052/2015  FDubai9177512000      
RAK CourtDubai Islamic BankKiaRio201527097/2017  RDubai5215110000   
RAK CourtDubai Islamic BankKiaRio201521636/2017  QDubai293469000  
RAK CourtDubai Islamic BankKiaCerato201427950/2017  PDubai870279000   
RAK CourtDubai Islamic BankMazda3201221817/2017  FDubai243508000 
RAK CourtDubai Islamic BankMazda6201421036/2017  RDubai6982410000  
RAK CourtDubai Islamic BankMazda6201520377/2016  QDubai7590320000

RAK CourtDubai Islamic BankMitsubishiAttrage201422020/2017  NDubai796016000    
RAK CourtDubai Islamic BankMitsubishiPajero201220730/2017  EDubai3697815000     
RAK CourtDubai Islamic BankMitsubishiPajero201210151/2017  BDubai6337820000    
RAK CourtDubai Islamic BankMitsubishiLancer201521628/2017  QDubai3652814000  
RAK CourtDubai Islamic BankMitsubishiLancer201527403/2017  QDubai5217212000   
RAK CourtDubai Islamic BankMitsubishiLancer201517368/2017  EDubai5318214000    
RAK CourtDubai Islamic BankMitsubishiLancer201520415/2017  RDubai5993714000  
RAK CourtDubai Islamic BankMitsubishiLancer201527327/2017  IDubai1262510000 
RAK CourtDubai Islamic BankMitsubishiLancer201521820/2017  PDubai9817714000    
RAK CourtDubai Islamic BankMitsubishiLancer201620018/2017  SDubai4971910000    
RAK CourtDubai Islamic BankMitsubishiMirage201427223/2017  PDubai781446000     
RAK CourtDubai Islamic BankMitsubishiMirage201627378/2017  SDubai2324910000  
RAK CourtDubai Islamic BankNissanX Trail20108844/2017  DDubai601754000 
RAK CourtDubai Islamic BankNissanX Trail201111563/2017  NDubai822195000     
RAK CourtDubai Islamic BankNissanAltima201128742/2017  PDubai6504210000   
RAK CourtDubai Islamic BankNissanAltima201321041/2017  QDubai9290416000     
RAK CourtDubai Islamic BankNissanAltima201322775/2017  QDubai5541910000    
RAK CourtDubai Islamic BankNissanAltima201420019/2017  NDubai8907715000      
RAK CourtDubai Islamic BankNissanAltima200927604/2017  SDubai616805000   
RAK CourtDubai Islamic BankNissanAltima 2.5201225557/2017  DDubai7977210000    
RAK CourtDubai Islamic BankNissanTiida201129026/2017  DDubai168725000     
RAK CourtDubai Islamic BankNissanTiida201129030/2017  ODubai764265000   
RAK CourtDubai Islamic BankNissanJuke20137251/2017  FDubai4365614000     
RAK CourtDubai Islamic BankNissanSunny201418901/2017  ODubai525899000   
RAK CourtDubai Islamic BankNissanSunny201528173/2017  KDubai884359000   
RAK CourtDubai Islamic BankNissanSunny201522354/2017  GDubai947039000    
RAK CourtDubai Islamic BankNissanMicra201420246/2017  PDubai495996000  
RAK CourtDubai Islamic BankHondaCity201613022/2017  GDubai6647018000    
RAK CourtDubai Islamic BankHondaCity201128979/2017  LDubai380095000   
RAK CourtDubai Islamic BankHondaCity201422172/2017  QDubai3752310000       
RAK CourtDubai Islamic BankHondaCivic201011259/2017  JDubai416547000   
RAK CourtDubai Islamic BankHondaCivic201227846/2017  QDubai8328111000    
RAK CourtDubai Islamic BankHondaCivic201221148/2017  GDubai8636010000  
RAK CourtDubai Islamic BankHondaCivic201310224/2016  NDubai7036912000    
RAK CourtDubai Islamic BankHondaCivic201127557/2017  EDubai296766000    
RAK CourtDubai Islamic BankHondaCivic201027601/2017  EDubai549088000   
RAK CourtDubai Islamic BankHondaCivic201322852/2017  ODubai1380110000  
RAK CourtDubai Islamic BankHyundaiAccent20158801/2017  SDubai5744211000    
RAK CourtDubai Islamic BankHyundaiElantra201527951/2017  RDubai9212712000   
RAK CourtDubai Islamic BankHyundaiElantra20157134/2015  CDubai8993614000   
RAK CourtDubai Islamic BankHyundaiI 30201512384/2017  DDubai7694012000   
RAK CourtDubai Islamic BankHyundaiTucson201225560/2017  LDubai4803712000   
RAK CourtDubai Islamic BankHyundaiSonata201217887/2017  BDubai9851315000    
RAK CourtDubai Islamic BankHyundaiSonata201220998/2017  NDubai336947000 
RAK CourtDubai Islamic BankAudiA820099962/2018  MDubai842110000   
RAK CourtDubai Islamic BankPeugeot407200921659/2018  FDubai969864000 

RAK CourtDubai Islamic BankMitsubishiLancer201520415/2017  RDubai5993714000  
RAK CourtDubai Islamic BankMitsubishiLancer201527327/2017  IDubai1262510000 
RAK CourtDubai Islamic BankMitsubishiLancer201521820/2017  PDubai9817714000    
RAK CourtDubai Islamic BankMitsubishiLancer201620018/2017  SDubai4971910000    
RAK CourtDubai Islamic BankMitsubishiMirage201427223/2017  PDubai781446000     
RAK CourtDubai Islamic BankMitsubishiMirage201627378/2017  SDubai2324910000  
RAK CourtDubai Islamic BankNissanX Trail20108844/2017  DDubai601754000 
RAK CourtDubai Islamic BankNissanX Trail201111563/2017  NDubai822195000     
RAK CourtDubai Islamic BankNissanAltima201128742/2017  PDubai6504210000   
RAK CourtDubai Islamic BankNissanAltima201321041/2017  QDubai9290416000     
RAK CourtDubai Islamic BankNissanAltima201322775/2017  QDubai5541910000    
RAK CourtDubai Islamic BankNissanAltima201420019/2017  NDubai8907715000      
RAK CourtDubai Islamic BankNissanAltima200927604/2017  SDubai616805000   
RAK CourtDubai Islamic BankNissanAltima 2.5201225557/2017  DDubai7977210000    
RAK CourtDubai Islamic BankNissanTiida201129026/2017  DDubai168725000     
RAK CourtDubai Islamic BankNissanTiida201129030/2017  ODubai764265000   
RAK CourtDubai Islamic BankNissanJuke20137251/2017  FDubai4365614000     
RAK CourtDubai Islamic BankNissanSunny201418901/2017  ODubai525899000   
RAK CourtDubai Islamic BankNissanSunny201528173/2017  KDubai884359000   
RAK CourtDubai Islamic BankNissanSunny201522354/2017  GDubai947039000    
RAK CourtDubai Islamic BankNissanMicra201420246/2017  PDubai495996000  
RAK CourtDubai Islamic BankHondaCity201613022/2017  GDubai6647018000    
RAK CourtDubai Islamic BankHondaCity201128979/2017  LDubai380095000   
RAK CourtDubai Islamic BankHondaCity201422172/2017  QDubai3752310000       
RAK CourtDubai Islamic BankHondaCivic201011259/2017  JDubai416547000   
RAK CourtDubai Islamic BankHondaCivic201227846/2017  QDubai8328111000    
RAK CourtDubai Islamic BankHondaCivic201221148/2017  GDubai8636010000  
RAK CourtDubai Islamic BankHondaCivic201310224/2016  NDubai7036912000    
RAK CourtDubai Islamic BankHondaCivic201127557/2017  EDubai296766000    
RAK CourtDubai Islamic BankHondaCivic201027601/2017  EDubai549088000   
RAK CourtDubai Islamic BankHondaCivic201322852/2017  ODubai1380110000  
RAK CourtDubai Islamic BankHyundaiAccent20158801/2017  SDubai5744211000    
RAK CourtDubai Islamic BankHyundaiElantra201527951/2017  RDubai9212712000   
RAK CourtDubai Islamic BankHyundaiElantra20157134/2015  CDubai8993614000   
RAK CourtDubai Islamic BankHyundaiI 30201512384/2017  DDubai7694012000   
RAK CourtDubai Islamic BankHyundaiTucson201225560/2017  LDubai4803712000   
RAK CourtDubai Islamic BankHyundaiSonata201217887/2017  BDubai9851315000    
RAK CourtDubai Islamic BankHyundaiSonata201220998/2017  NDubai336947000 
RAK CourtDubai Islamic BankAudiA820099962/2018  MDubai842110000   
RAK CourtDubai Islamic BankPeugeot407200921659/2018  FDubai969864000 
RAK CourtDubai Islamic BankToyotaYaris201528476/2018  RDubai8828116000    
RAK CourtDubai Islamic BankToyotaCorolla201011561/2018  CDubai306946000   
RAK CourtDubai Islamic BankToyotaCorolla201111960/2018  DDubai6568911000   
RAK CourtDubai Islamic BankToyotaCorolla200819189/2018  JDubai27418500   
RAK CourtDubai Islamic BankToyotaCorolla201121429/2018  EDubai7832911000   
RAK CourtDubai Islamic BankToyotaCorolla201123109/2018  NDubai4490211000     
RAK CourtDubai Islamic BankToyotaYaris201324495/2017  NDubai658986000   
RAK CourtDubai Islamic BankToyotaYaris20164302/2018  RDubai6261420000     
RAK CourtDubai Islamic BankToyotaYaris20125117/2017  PDubai862199000    
RAK CourtDubai Islamic BankToyotaYaris201111418/2018  LDubai918398000  
RAK CourtDubai Islamic BankGMCTerrain201423898/2017  PDubai9184623000     
RAK CourtDubai Islamic BankDodgeChallenger20139144/2018  IDubai541203000     
RAK CourtDubai Islamic BankRenaultDuster20142279/2018  ODubai890288000    
RAK CourtAbu Dhabi Islamic BankRenaultSafrane201118909/2018  QDubai704993000     
RAK CourtDubai Islamic BankRenaultSymbol201616691/2018  IDubai635878000  
RAK CourtDubai Islamic BankSeatLeon200711085/2018  BDubai764852000   
RAK CourtDubai Islamic BankChevroletEpica200910832/2018  MDubai718875000  
RAK CourtDubai Islamic BankChevroletCruze201423712/2017PDubai3193211000  
RAK CourtDubai Islamic BankFordExplorer20136818/2018  JDubai8853919000   
RAK CourtDubai Islamic BankFordExplorer200819220/2018  CDubai709144000   
RAK CourtDubai Islamic BankFordEdge200816830/2018  ODubai488945000  
RAK CourtDubai Islamic BankVolkswagenGolf R20166693/2018  IDubai9921747000    
RAK CourtDubai Islamic BankVolkswagenGTI201423688/2017  PDubai3935214000   
RAK CourtDubai Islamic BankKiaRio201422907/2018  ODubai4472611000  
RAK CourtDubai Islamic BankKiaCerato20136651/2018  DDubai127567000   
RAK CourtDubai Islamic BankKiaCadenza20149047/2018  JDubai349501000   
RAK CourtDubai Islamic BankLexusLS 43020027895/2018  HDubai195762000   
RAK CourtDubai Islamic BankMazda3201511139/2018  KDubai2108614000     
RAK CourtDubai Islamic BankMazda3201523192/2018  R4264515000   
RAK CourtDubai Islamic BankMazda3201318945/2018  CDubai9311911000  
RAK CourtDubai Islamic BankMitsubishiASX201512237/2018  sDubai9293820000   
RAK CourtStandard CharteredFordFocus20168103/2017  IDubai9790616000   
RAK CourtDubai Islamic BankMitsubishiPajero20083941/2018  CDubai882378000  
RAK CourtRAK BankNissanTiida201610983/2016  GDubai1869323000    
RAK CourtDubai Islamic BankMitsubishiPajero20087526/2018  ODubai737877000 
RAK CourtAbu Dhabi Commercial BankNissanSentra201516432/2017  QDubai7934614000    
RAK CourtDubai Islamic BankMitsubishiPajero200818903/2018  CDubai996438000  
RAK CourtAbu Dhabi Commercial BankToyotaHiace2015698916406/2017  QDubai6989140000    
RAK CourtDubai Islamic BankMitsubishiLancer2008682/2018  ODubai431575000  
RAK CourtDubai Islamic BankMitsubishiLancer201011330/2018  LDubai382179000    
RAK CourtDunia FinanceToyotaYaris201317023/2017  KDubai3439711000   
RAK CourtDubai Islamic BankMitsubishiLancer201517009/2018  IDubai614996000    
RAK CourtAbu Dhabi Commercial BankMitsubishiLancer201516902/2017  RDubai1473012000   
RAK CourtDubai Islamic BankMitsubishiAttrage201423896/2018  GDubai399726000  
RAK CourtAbu Dhabi Commercial BankHyundaiElintra201615426/2017  DDubai7290021000 
RAK CourtDubai Islamic BankNissanAltima20112252/2018  NDubai425079000  
RAK CourtAbu Dhabi Islamic BankNissanSunny201516413/2017  QDubai4813411000    
RAK CourtDubai Islamic BankKiaRio201522212/2017  ODubai684689000    
RAK CourtDubai Islamic BankHyundaiSonata20147803/2018  PDubai4842417000     
RAK CourtDubai Islamic BankNissanTiida20128577/2016  KDubai215369000  
RAK CourtDubai Islamic BankMitsubishiGalant201324494/2017  ODubai799418000   
RAK CourtDubai Islamic BankHyundaiSonata201116730/2018  QDubai7976911000  
RAK CourtDubai Islamic BankChevroletCruze201412829/2017  QDubai9173912000  
RAK CourtDubai Islamic BankNissanTiida201221145/2017  LDubai493287000      
RAK CourtNoor Islamic BankHondaCity201610840/2018  GDubai4886917000    
RAK CourtDubai Islamic BankNissanKicks20098743/2018  LDubai950572009    
RAK CourtNoor Islamic BankHondaCity201610853/2018  GDubai4875116000    
RAK CourtDubai Islamic BankHondaCity201426036/2018  IDubai5846211000    
RAK CourtStandard CharteredKiaSorento20151704/2018  NDubai3794425000   
RAK CourtDubai Islamic BankHondaCivic201010875/2018LDubai755377000    
RAK CourtStandard CharteredFordEdge201327034/2017  HDubai8457719000   
RAK CourtDubai Islamic BankHondaAccord201021436/2018  LDubai884943000    
RAK CourtStandard CharteredMitsubishiLancer201528696/2017  EDubai2465314000  
RAK CourtStandard CharteredKiaCerato2015389/2017  EDubai8987817000  
RAK CourtDubai Islamic BankHondaCivic201525539/2017  NDubai4468318000    
RAK CourtStandard CharteredCadillacEscalade2012391/207  MDubai538625000 
RAK CourtDubai Islamic BankSuzukiSwift20094972/2015  ADubai271721500    
RAK CourtDubai Islamic BankInfinitiG 37200819545/2018  IDubai696065000   
RAK CourtDubai Islamic BankSeatLeon201219411/2018  LDubai394724000   
RAK CourtDubai Islamic BankRenaultLaguna201122946/2018KDubai514342000   
RAK CourtDubai Islamic BankToyotaCorolla201119383/2018  ODubai6495311000   
RAK CourtAbu Dhabi Commercial BankRenaultKoleos201423047/2017  PDubai4803321000  
RAK CourtAbu Dhabi Commercial BankToyotaHiace201418576/2017  DDubai7296026000       
RAK CourtAbu Dhabi Commercial BankBMW316201218619/2017  QDubai3392815000   
RAK CourtRAK BankRenaultTrafic201525912/2017  BDubai3256619000  
RAK CourtNoor Islamic BankHyundaiGenesis201516055/2017  IDubai3598132000  
RAK CourtAbu Dhabi Commercial BankMitsubishiLancer201515048/2017  FDubai9887214000   
RAK CourtDubai Islamic BankNissanAltima201223568/2018  CDubai103439000   
RAK CourtDubai Islamic BankToyotaRAV 4201228418/2018  PDubai8116518000   
RAK CourtDubai Islamic BankMitsubishiMirage201426360/2017  RDubai256077000  
RAK CourtDubai Islamic BankNissanTiida201110835/2018  CDubai305946000    
RAK CourtDubai Islamic BankFordFocus200811442/2018  ODubai137162000    
RAK CourtDubai Islamic BankSuzukiSwift201111544/2018  IDubai162217000   
RAK CourtDubai Islamic BankNissanTiida201123936/2018  MDubai107447000  
RAK CourtDubai Islamic BankHondaJazz201312034/2018  KDubai138177000  
RAK CourtDubai Islamic BankHondaCivic201218891/2018  BDubai7669710000   
RAK CourtDubai Islamic BankHondaCivic201014367/2018  PDubai155925000  
RAK CourtDubai Islamic BankHondaAccord200813355/2018  IDubai357406000  
RAK CourtDubai Islamic BankHondaCivic201218926/2018  BDubai7264313000 
RAK CourtDubai Islamic BankHondaCivic201421364/2018  TDubai9673918000  
RAK CourtDubai Islamic BankHondaCivic201017948/2018  ODubai361845000  
RAK CourtDubai Islamic BankHondaCivic200922789/2018  RDubai740344000   
RAK CourtDubai Islamic BankHondaCivic201024468/2017  ODubai182755000   
RAK CourtDubai Islamic BankHyundaiElantra20147271/2018  NDubai9473812000     
RAK CourtAbu Dhabi Commercial BankNissanSentra20161409/2018  SDubai3251420000 
RAK CourtDubai Islamic BankHyundaiAccent201323685/2017  FDubai232548000  
RAK CourtAbu Dhabi Commercial BankMitsubishiL20020132084/2017  PDubai33291200   
RAK CourtDubai Islamic BankToyotaYaris201528155/2017  QDubai1833918000  
RAK CourtDubai Islamic BankHyundaiTucson200921146/2018  EDubai261975000    
RAK CourtDubai Islamic BankHyundaiElantra20156560/2016  HDubai7187015000  

العدد 12681 بتاريخ 2019/7/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/خمابز وحلويات �صم�صني 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1039269 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة حمدان �صامل �صعيد بالعبد ال�صويدي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف مكتوم �صعيد �صامل بالعبد ال�صويدي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 

القت�صادية خلل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العلن وال فان 

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

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�س�ؤون التجارية )اأب�ظبي)

العدد 12681 بتاريخ 2019/7/14 

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

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�صيارات رخ�صة رقم:1049034 
تعديل ا�صم جتاري من/عيناوي لزينة ال�صيارات

AINAWI AUTO ACCESSORIES

اىل/تينتك�س لزينة ال�صيارات
TINTX AUTO ACCESSORIES

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خلل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
العلن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�س�ؤون التجارية )اب�ظبي)

العدد 12681 بتاريخ 2019/7/14 

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

CN قد تقدموا الينا بطلب تي رخ�صة رقم:2577269 
تعديل ا�صم جتاري من/كافترييا كوتي تي

KUTTY TEA CAFETERIA

اىل/معجنات خباز الريف
KHABAZ ALRAEEF PASTRY

تعديل ن�صاط/ا�صافة جتهيز الفطائر واملعجنات )5621004(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خلل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
العلن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�س�ؤون التجارية )اب�ظبي)

العدد 12681 بتاريخ 2019/7/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/هاي �صتيب لعمال ال�صرياميك 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1198492 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة عماد ح�صن عدنان %100
تعديل وكيل خدمات

ا�صافة منال �صامل علي �صامل امل�صكري
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف منال �صامل علي �صامل امل�صكري
التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العلن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خلل  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�س�ؤون التجارية )اب�ظبي)
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من ال�سائع ا�ستعمال الأدوية غري ال�ستريويدية 
وتخفيف  الأمل  لت�سكني  لاللتهاب  امل�سادة 
توؤدي  قد  ولكنها  احلمى،  وتهدئة  اللتهاب 
جلطة  اأو  قلبية  بنوبة  الإ�سابة  خطر  اإىل 

دماغية اأو حتى الوفاة.

املتمثل  ال�صحي،  نتيجة لأ�صلوب احلياة غري  الفم واحللق  يعد �صرطان 
خلل  وم��ن  املتعددة.  العاطفية  والعلقات  اخلمر  و�صرب  التدخني  يف 
الت�صخي�س املبكر تزداد فر�س علج �صرطان الفم، يف حني يعد البتعاد 

عن ال�صلوك اخلاطئ مبثابة درع الوقاية من هذا املر�س.
وقال الربوفي�صور الأملاين ين�س بيرت كلو�صمان اإن �صرطان الفم واحللق 
اأن  اإىل  الفموي، م�صريا  التجويف  ين�صاأ يف  ورم  اأي  ي�صمل  عام  م�صطلح 
و�صرب  التدخني  يف  تتمثل  الفم  ب�صرطان  للإ�صابة  الرئي�صية  الأ�صباب 
اخلمر؛ حيث توؤثر ال�صموم على �صطح الأغ�صية املخاطية مبا�صرة وتوؤدي 

اإىل تغريات يف املادة الوراثية.
كولن  مب�صت�صفى  واحل��ن��ج��رة  والأذن  الأن����ف  ع��ي��ادة  م��دي��ر  واأ����ص���اف 
اجلامعي اأن �صرطان الفم واحللق قد يرجع اأي�صا اإىل ما يعرف بفريو�س 
الورم احلليمي الب�صري )HPV(، الذي يعد يف الأ�صا�س �صببا رئي�صيا 
العلقات  عرب  الفريو�س  هذا  وينتقل  الرحم.  عنق  ب�صرطان  للإ�صابة 

العاطفية املتعددة.

الأعرا�ص
من جانبه، اأ�صار الربوفي�صور اأندريا�س ديت�س اإىل اأن اأعرا�س �صرطان 

الفم واحللق تتمثل يف:

الفم. يف  نزيف   1-
بالفم. تقرحات  وجود   2-

الكلم. �صعوبة   3-
البلع. �صعوبة   4-

والبّحة. ال�صوت  تغري   5-
والأذن. احللق  اآلم   6-

الكريهة. الفم  -7رائحة 
احللق. يف  غريب  ج�صم  بوجود  ال�صعور   8-

بالوجه. وخدر  اأمل   9-

الأ�صنان. ت�صاقط   10-
و�صدد مدير عيادة الأنف والأذن واحلنجرة مب�صت�صفى ليبزغ اجلامعي 
على �صرورة ا�صت�صارة الطبيب فور ملحظة هذه الأعرا�س؛ نظرا اإىل اأن 
الت�صخي�س املبكر يزيد فر�س العلج، الذي يتنوع بني اجلراحة والعلج 

الكيميائي والعلج الإ�صعاعي.
وللوقاية من �صرطان الفم واحللق ين�صح الأطباء الأملان بالإقلع عن 
التدخني واخلمر والتوقف عن املمار�صات اجلن�صية اخلاطئة، مع العناية 
اجليدة واملنتظمة ب�صحة الفم واخل�صوع لفحو�صات دورية لدى طبيب 

الأ�صنان وطبيب الأنف والأذن واحلنجرة.

واحللق الفم  ل�شرطان  اأعرا�ض   10

لللتهاب  امل�صادة  ال�صتريويدية  غري  الأدوي��ة  بع�س  يتوافر 
مثل  طبية  و�صفة  دون  من  �صراوؤها  وميكن  خفيفة  بجرعة 
و)نابروك�صني(  )م���وت���ري���ن((  ))اأدف����ي����ل(،  )اإي���ب���وب���روف���ني( 
اآمنة  اأن���واع  باأنها  يظنون  النا�س  يجعل  م��ا  ه��ذا  ))األ���ي���ف((. 
جداً. لكن منذ اأن ظهرت الأدوية غري ال�صتريويدية امل�صادة 
لللتهاب للمرة الأوىل، برزت اأ�صباب نظرية تفرت�س اأنها قد 
ت�صبب م�صاكل يف القلب )يف حالت نادرة(. ا�صتّدت هذه املخاوف 
)روفكوك�صيب(  دواء  و�صفة  اأن  تبني  ح��ني   2004 ع��ام  يف 
))فيوك�س((، وهو نوع من الأدوية غري ال�صتريويدية امل�صادة 
لللتهاب، اأدت اإىل ارتفاع خطر الإ�صابة بنوبة قلبية اأو جلطة 
دماغية. منذ ذلك احلني، �ُصحب دواء )فيوك�س( واأنواع اأخرى 
من الأدوية غري ال�صتريويدية امل�صادة لللتهاب من ال�صوق.

ال�صتريويدية  الأدوي��ة غري  اأن جميع  اأخ��رى  وج��دت درا�صات 
امل�صادة لللتهاب املتوافرة، با�صتثناء الأ�صربين، تطرح خطراً 
اأظهرت  القلب.  ب��اأم��را���س  امل�صابني  الأ�صخا�س  على  معيناً 
درا�صة ُن�صرت يف )املجلة الأمريكية للطب( يف يناير 2012 
ترفع  ق��د  لللتهاب  امل�صادة  ال�صتريويدية  غ��ري  الأدوي���ة  اأن 
�صغط الدم وتوؤثر على مفاعيل الأدوية اخلاِف�صة لل�صغط. 
الدموية(  )ال��دورة  جملة  يف  ُن�صرت  خمتلفة  درا�صة  لحظت 
خطر  ارت��ف��اع   2012 اأكتوبر   16 يف   )Circulation(
خطر  وارت��ف��اع   41% بن�صبة  ثانية  قلبية  لنوبة  التعر�س 

اخلم�س  ال�����ص��ن��وات  خ���لل   63% بن�صبة  ال���وف���اة 
اأُ�صيبوا  ال���ذي���ن  الأ����ص���خ���ا����س  ع��ن��د  ال��لح��ق��ة 

الأدوي���ة  ت��ن��اول  على  وواظ��ب��وا  قلبية  بنوبة 
بعد  لللتهاب  امل�صادة  ال�صتريويدية  غري 

النوبة.
ينجم خطر التعر�س لنوبة قلبية والوفاة 

عند تناول الأدوية غري ال�صتريويدية 
عن  الأرج��ح  على  لللتهاب  امل�صادة 

اآثار هذه الأدوية على خليا الدم 
الدم.  جلطات  بت�صكيل  املعنية 

على  ال���دم  يحافظ  اأن  يجب 

اأنتمان،  اإليوت  د.  والتجلط. يقول  ال�صيلن  دائم بني  ت��وازن 
جلامعة  التابع  للن�صاء(  بريغهام  )م�صت�صفى  يف  قلب  طبيب 
هارفارد وكاتب بيان علمي يف )جمعية القلب الأمريكية( يف 
عام 2007 يحذر فيه الأطباء من الأ�صرار املحتملة نتيجة 
لللتهاب:  امل�����ص��ادة  ال�����ص��ت��ريوي��دي��ة  غ��ري  الأدوي�����ة  ا�صتعمال 
لكن  اأنف�صنا.  اإذا جرحنا  تكون مفيدة  التجلط  )القدرة على 
اإذا ت�صّكلت اجللطات يف منطقة �صيقة من ال�صريان التاجي، 
قد يواجه الفرد نوبة قلبية. ترفع الأدوية غري ال�صتريويدية 

امل�صادة لللتهاب احتمال جتلط الدم(.
التي  الطرق  بع�س  اإليك  القلب،  يف  مبر�س  م�صاباً  كنت  اإذا 
جلطة  اأو  قلبية  لنوبة  التعر�س  خطر  تخفي�س  من  متّكنك 
امل�صادة  ال�صتريويدية  غري  الأدوي��ة  ا�صتعمال  ب�صبب  دماغية 

لللتهاب:
دواء  ك���ل  غ����لف  ق������راءة   •
ت����اأخ����ذه، ����ص���واء ك����ان من 
الأدوي����������������ة غري  ف����ئ����ة 
امل�صادة  ال�صتريويدية 
ك���ان  اأو  ل���لل���ت���ه���اب 
دواء  ع���ل���ى  ي���ح���ت���وي 
غ�������ري �����ص����ت����ريوي����دي 
قد  لللتهاب.  وم�صاد 
الأمر  ه���ذا  مي��ن��ع��ك 
اأخذ  من 

اأكر من دواء واحد من هذا النوع ب�صكل عر�صي، ما قد يرفع 
اخلطر يف حالتك.

امل�صادة  ال�صتريويدية  غري  الأدوية  من  نوع  اأي  اأخذ  • قبل 
اأو ال�صيديل حول  ا�صت�صارة الطبيب  لللتهاب، من الأف�صل 

وجود اأي دواء يجب المتناع عن تناوله مع ذلك النوع.
غري  الأدوي�����ة  ل��ن��وع  املحتملة  اجل��ان��ب��ي��ة  الآث�����ار  م��ع��رف��ة   •

ال�صتريويدية امل�صادة لللتهاب الذي تتناوله.
الطبية. الو�صفة  وفق  الدواء  • اأخذ 

و�صفة  دون  من  ت�صرتيها  التي  بالأدوية  الطبيب  اإخبار   •
طبية.

تعليمات
�صائعة  لللتهاب  امل�صادة  ال�صتريويدية  غري  الأدوي��ة  اأن  مبا 
الع�صلت  يف  والل���ت���ه���اب���ات  الأوج�������اع  مل��ع��اجل��ة  ال���ص��ت��ع��م��ال 
واملفا�صل، تت�صح احلاجة اإىل التوجيهات املنا�صبة ل�صتعمال 
وامل�صتخدمني،  الأط��ب��اء  لتوعية  اآم���ن.  ب�صكل  الأودي����ة  ه��ذه 
ال�صتخدام  لأج��ل  )التحالف  ك��ربى  طبية  منظمات  اأن�صاأت 
ال��ر���ص��ي��د ل���لأدوي���ة غ��ري ال�����ص��ت��ريوي��دي��ة امل�����ص��ادة لللتهاب( 
هذا  ر�صالة   .)www.NSAIDAlliance.com(
الأدوي���ة غري  اأق��ل جرعة من  اأخ��ذ  وا�صحة: يجب  التحالف 
ممكنة  م��دة  اأق�صر  خ��لل  لللتهاب  امل�صادة  ال�صتريويدية 
ال��دواء غري  لت�صكني الأمل.ك��ذل��ك، يو�صي التحالف بتجربة 
املخاطر  اأق���ل  يحمل  ال���ذي  لللتهاب  امل�����ص��اد  ال�صتريويدي 
))نابروك�صني(( اأوًل ثم النتقال اإىل اأنواع اأخرى من الأدوية 
غري ال�صتريويدية امل�صادة لللتهاب اإذا ف�صل اخليار 

الأول.
ال��ت��ع��ل��ي��م��ات على  ه�����ذه  ت��ن��ط��ب��ق  ل 
الأ�������ص������ربي������ن. ي�����ق�����ول اأن�����ت�����م�����ان: 
)الأ������ص�����ربي�����ن ه����و ن������وع ج���ي���د من 
امل�صادة  ال�صتريويدية  غ��ري  الأدوي���ة 
النا�س  ي���اأخ���ذه  اأن  ن��ري��د  ل��لل��ت��ه��اب. 
حلماية  ق��ل��ب��ي��ة  ب����اأم����را�����س  امل�������ص���اب���ون 
قلبهم. اأم���ا الأن����واع الأخ����رى م��ن الأدوي���ة 
لللتهاب،  امل�صادة  ال�صتريويدية  غري 
اأي���ام  لب�صعة  اأخ���ذه���ا  فيمكن 
لكّن  الأمل.  ت�صكني  اأج��ل  من 
دائم  ب�صكل  تناولها  متابعة 

لي�صت فكرة ح�صنة(.

�سائعة ال�ستعمال ملعاجلة الأوجاع واللتهابات

حماذير ا�شتعمال الأدوية غري ال�شتريويدية امل�شادة لللتهاب

ملري�ض ال�شكر.. كيف تعتنى 
ب�شحة القدم؟

تعانى من  كنت  اإذا  ب�صكل خا�س  املهمة  الأ�صياء  القدم من  ب�صحة  العناية 
مر�س ال�صكر، حيث اإن م�صاكل القدم من امل�صاعفات ال�صائعة لهذا املر�س، 
ي��وؤدى اإىل بطء  ال��دم مما قد  اإم���دادات  اإم��ا  وقد تتاأثر قدماك بطريقتني 
ا بع�س ال�صعور يف قدميك ب�صبب تلف الأع�صاب،  اأي�صً اأو قد تفقد  ال�صفاء 

.Health بح�صب ما ذكر موقع

وقد ل يدرك ال�صخ�س الذى اأ�صيبت اأع�صابه مبر�س ال�صكر اأنه يعاين من 
جروح اأو بثور ب�صيطة، مما قد يوؤدى اإىل حدوث تقرحات.

وميكن جتنب م�صاكل القدم اإذا اعتنيت بقدميك وبحثت عن علج �صريع 
ال�صنة  ف��ى  الأق���ل  واح���دة على  م��رة  ق��م بفح�س قدميك  ل��ذا  لأى م�صكلة، 
منع  يف  وامل�صاعدة  مبكر  وق��ت  ف��ى  امل�صاكل  ع��ن  للك�صف  الطبيب  قبل  م��ن 

امل�صاعفات.
العناية بالقدم ملر�سى ال�سكر

اأق��دام مر�صى ال�صكر مرة واح��دة على الأق��ل من قبل  يجب فح�س جميع 
وامل�صاعفات  القرحة  ومنع  مبكر  وق��ت  يف  امل�صاكل  ع��ن  للك�صف  الطبيب 
الغرغرينا  الغرغرينا ومعظم حالت  ال�صكر قد ي�صبب  اإن  الأخ��رى، حيث 

ناجتة عن تاأخر علج اإ�صابات القدم.
الذين يعانون من  ال�صكر  القدم لدى مر�صى  وللم�صاعدة يف منع م�صاكل 

العتلل الع�صبي اأو اأمرا�س الأوعية الدموية اتبع الن�صائح التالية:
- افح�س قدميك يومًيا بحًثا عن علمات التورم اأو الحمرار اأو احلرارة، 

فقد تكون هذه علمات عدوى.
- اغ�صل قدميك يومًيا وجفف جيًدا بني اأ�صابع القدم.

اأ�صابع  - رطب الب�صرة اجلافة، خا�صة الكعب امل�صقق ولكن ل ترطب بني 
القدم.

- ل تتعجل يف �صراء اأحذية ل تر�صى عنها متاًما.
- جتنب الأحذية املفتوحة الأ�صابع والتى ت�صبب ال�صيق لأ�صابع القدم.
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كلما عرب اجلمهور عن حمبته زادت طاقتي

األني حلود : خامتة م�شريتي 
املهنية �شتكون خلف الكامريا

بدوية  ك��اأغ��ن��ي��ة  "�صيللو"  اخ��ت��ي��ارك  �صبب  م��ا   •
اإيقاعية خمتلفة عما قدمت �صابقاً؟

اإيقاعها  جذبني  وق��د  الغنائي،  اللون  ه��ذا  اأح��ب   -
اإحياء  باإعادة  نف�صي  القلب، فتحديت  القريب من 

نوع غنائي نفتقد اإليه منذ زمن.
للمرة  تنفذين  الإخ����راج،  يف  تخ�ص�صك  رغ��م   •

الأوىل كليبك اخلا�س، فاأي �صعوبات واجهتها؟
امل�صورة  اأغ���ايّن  تفا�صيل  اأر���ص��م  كنت  املا�صي،  يف   -
حتى ينفذها خمرجون اآخرون، لكنني قررت هذه 
واإن  واأتخيلها،  بها  اأ�صعر  كما  الأغنية،  تنفيذ  امل��رة 
اأ�صخا�س  واإدارة  وخلفها،  الكامريا  اأم��ام  التنقل 
الوقت  يف  متثيلية  م�صاهد  وت�صوير  كثريين 
�صيء  وف��ي��ه  ك���ب���رياً،  ج��ه��داً  يتطلب  نف�صه 
اأن  خ�صو�صاً  وامل�صوؤولية  ال�صعوبة  من 
املمثلني امل�صاركني يف الكليب هم جنوم، 
اإ�صافة اإىل عدد من الكومبار�س اأي�صاً، 
ف�صعرت بحما�س وتعب يف اآن خ�صو�صاً 
ت��ق��دمي م�صهدية  اأن��ن��ي ح��ري�����ص��ة ع��ل��ى 

جميلة والإطللة ب�صورة نوعية.
اأما  اأزياء،  عار�صي  اإىل  الفنانون  • يلجاأ 
تخ�صني  اأمل  م���ع جن����وم،  ف��ت��ع��اون��ت  اأن����ت 

�صرقة الأ�صواء منك؟
- اإن���ه���م اأ����ص���دق���ائ���ي، ل����ذا مل ي����رتددوا 
بالتمثيل  عر�صي  قبول  يف  اأ�صهر  منذ 
معي يف الكليب عندما �صمعوا الأغنية 
الكليب  اأن  خ�صو�صاً  الأوىل،  ل��ل��م��رة 
ع��ن فيلم ق�صري، مم��ا يتطلب  ع��ب��ارة 
م�����ص��ارك��ة مم��ث��ل��ني ح��ق��ي��ق��ي��ني يف رد 
فعلهم وتعابريهم. على كٍل مل اأهدف 
تقدمي  ب��ل  نف�صي،  على  الإ���ص��اءة  اإىل 
اأ�صخا�س  مع  جميلة،  مب�صهدية  ق�صة 

منا�صبني اأ�صافوا كثرياً اإىل العمل.
ثلثية  دائ���م���اً  ���ص��ت��ع��ت��م��دي��ن  ه���ل   •
ال���غ���ن���اء وال��ت��م��ث��ي��ل والإخ���������راج عند 

تقدمي اأي عمل فني؟
ال���ت���ع���اون مع  اأم����ان����ع  اأن������ا ل  ب����داي����ة   -
خمرجني اآخرين اإل اأنني قد اأعتمد هذه 
على  دائماً  منفتحة  اأن��ا  لحقاً.  الثلثية 
اإخراج كليٍب اأو فيلٍم اأو م�صل�صٍل لفنانني 
يف  اأ���ص��ا���ص��اً  متخ�ص�صة  لأن��ن��ي  اآخ���ري���ن، 
الإخراج، لكنني مل اأتفرغ بعد لهذا املجال 
والتمثيل.  ال��غ��ن��اء  يف  ان�����ص��غ��ايل  ب�صبب 
رددت دائماً باأن خامتة م�صريتي املهنية 

�صتكون خلف الكامريا.
امل�صورة،  الأغ���اين  م��ن  ن��وع��ان  ثمة   •
�صينمائية  بتقنيات  ق�صري  فيلم  اإم���ا 
نوع  اأي  للفنان،  جمالية  م�صهدية  اأو 

تف�صلني؟
والق�صة  ال��ق�����ص��ري  ال��ف��ي��ل��م  ��ل  اأف�����صّ  -

اأع���م���ال املخرجة  ب��اه��ت��م��ام  ت��اب��ع��ت  ل��ق��د  ال��ك��ل��ي��ب،  يف 
الإخراجي.  الأ�صلوب  ه��ذا  اعتمدت  التي  لبكي  نادين 
طاقته  لتفجري  للمخرج  فر�صة  الكليب  ي�صكل  براأيي 
الإبداعية يف ظل غياب ال�صناعة ال�صينمائية، خ�صو�صاً 
اأن ثمة فنانني ميكن ال�صتفادة من كفاءتهم التمثيلية 

يف الت�صوير.
ك��م��ا اأن ل��ك��ل اأغ��ن��ي��ة ف��ك��رة ور���ص��ال��ة، وه��ك��ذا ي��ج��ب اأن 
يحمل الكليب ر�صالة يف ق�صة تعرب عن كلمات الأغنية 

وحلنها.
الأف�صل  ال��ت�����ص��وي��ق��ي��ة  امل�������ادة  ه����و  ال��ك��ل��ي��ب  ه����ل   •

للأغنية؟
ت�صويق  دع��م  يف  دوراً  ال�����ص��ورة  تلعب  اأب��ي��ن��ا،  اأم  �صئنا   -
واحلركة،  ب��ال�����ص��ورة  م���اأخ���وذ  ف��اجل��م��ه��ور  الأغ���ن���ي���ة، 
فينجذب اإىل �صماع الأغنية عرب امل�صهدية التي نقدمها 

له.
الذي  امل�صتوى  يف  ال�صتخفاف  اإذاً  تف�صرين  كيف   •

ُتقدم به الأعمال؟
دون  لأعمال  وعاملية  عربية  اإنتاج  �صركات  تنفيذ  اإن   -
لها،  الإع����لم  ت�صويق  وك��ذل��ك  حم���زن،  اأم���ر  امل�صتوى 
واملحزن اأكر ادعاء بع�س الأ�صخا�س الإخراج من دون 

ثقافة وخربة وموهبة.
األتعتقدين  ا�صم عائلتك،  بعيداً عن  • تطورت مهنياً 

ان تاأثريهم خفي وموؤثر؟
- منذ انطلقتي مل اأرد ا�صتغلل عائلتي، ولن اأفعل، 
وما من �صك يف اأن النتماء اإىل هذه العائلة ُي�صعرين 
اأمامي،  وا�صحة  فيها  اأ�صري  التي  ال�صكة  لأن  ب��الأم��ان 
بف�صل  واح��رتام��ه��م  النا�س  حمبة  اكت�صبت  اأن��ن��ي  كما 
اأي�صاً مببادئها باأن  تقديرهم لعائلتي. لكنني مقتنعة 
الفن �صغف وموهبة، ويوم تدخل احل�صابات اإليه نخ�صر 
بتفرد  م�صرة  اأن���ا  ذل��ك  اإىل  واإح�صا�صنا،  م�صداقيتنا 
والتطور  املثابرة  ب�صرورة  مقتنعة  لأن��ن��ي  جم��ه��ودي، 
م��ه��ن��ي��اً، لأن����ه ل مي��ك��ن الت���ك���ال ع��ل��ى اأجم����اد العائلة 
فح�صب. اإن الإن�صان يتطور طبيعياً ويتغري بفعل مرور 
الزمن، ول ميكنني اأن اأنكر اأهمية وجودهم يف حياتي 
اأنا  وما  �صخ�صيتي  ذلك �صقل  لأن  عليه،  تاأ�ص�صت  وما 

عليه اليوم.
درامياً؟ جديدك  • ما 

- اأنهيت ت�صوير م�صل�صل "بالقلب" كتابة طارق �صويد، 
اإخ��راج جوليان معلوف، وثمة م�صروع م�صل�صل جديد 
وتقدمي  بامل�صرح  وان�����ص��غ��ايل  غ��ي��اب  ف��رتة  بعد  اأي�����ص��اً. 
ع��م��ل��ني جيدين،  اأخ������رياً  ت��ل��ق��ي��ت  ب��رن��ام��ج يف م�����ص��ر، 
اإىل  ا�صتقت  اأن��ن��ي  خ�صو�صاً  ال��درام��ا  اإىل  ���ص��اأع��ود  ل��ذا 

التمثيل.
الغاب"؟ "�صريعة  م�صل�صل  �صُيعر�س  • متى 

- بادرت �صراحة اإىل اإعادة توليفه وحت�صريه لُيعر�س 
اإنه م�صل�صل جميل جداً  اإحدى املحطات املحلية.  عرب 
اأن  واأمتنى  كثرياً  وي�صبهنا  وجمتمعنا  واقعنا  يحاكي 
ب��وادر خري جتاهه بعدما ُظلم من بع�س  تكون هناك 
ال��ق��ي��م��ني ع��ل��ي��ه ال���ذي���ن اأه���م���ل���وه، ل���ذا اأح��ب��ب��ت حتمل 

م�صوؤوليته لأنني مقتنعة به.
جديداً؟ عمًل  تكتبني  • هل 

- بداأت كتابة م�صل�صل لكنني بحاجة اإىل بع�س التفرغ 
يف الوقت والبال لإجنازه.

التي  الرم�صانية  املحلية  ب��الن��ت��اج��ات  راأي���ك  م��ا   •
ُعر�صت هذا العام؟

وبالكتاب  املحلية  الإنتاجات  حتققه  مبا  فخورة  اأن��ا   -
واملمثلني واملخرجني وطاقاتهم الكبرية، وباأن الدراما 
الآخرين،  وممثليها  م�صمونها  يف  ت��ن��اف�����س  امل��ح��ل��ي��ة 
يحم�صنا  م��ا  حققته،  ال��ذي  التطور  ن��ك��ران  ميكن  ول 

وي�صوقنا على متابعتها كما امل�صاركة فيها.
بطاقة  ن�صعر  للغناء،  اخل�صبة  على  تقفني  عندما   •

اإيجابية، ما �صر ذلك؟
- ت��رب��ط��ن��ي ع��لق��ة غ����رام ب��خ�����ص��ب��ة امل�����ص��رح، تتحرك 
حوا�صي كلها واأ�صعر بطاقة كبرية بف�صل التفاعل مع 
اأعك�س ه��ذا الفرح  اأن  اجلمهور ف��اأح��اول ق��در الإم��ك��ان 
ال���ذي يغمرين م��ع احل��ا���ص��ري��ن، اإن���ه ن��وع م��ن العلج 
اأ�صا�س جناح احلفل  اأن اجلمهور هو  واأعترب  النف�صي، 

بتفاعله معي، وكلما عرب عن حمبته زادت طاقتي.
"ال�صو�صيال  ع���رب  ب��ح��ري��ة  راأي������ك  ع���ن  ت��ع��ربي��ن   •

ميديا"؟
- يخاف بع�صهم من التعبري بحرية اأو غري مت�صالح 
مع نف�صه ويف�صل اأن يبقى يف موقع يحمي نف�صه فيه 
واأنا ل اأوؤذي ول اأجرح، بل اأعرب عن راأيي عرب منربي 
اخلا�س، ولي�س عرب �صفحات الآخرين واأنا مت�صاحلة 
اأو  اأف��ك��ر ب�صدق م��ن دون ك��ذب  م��ع نف�صي واأع���رب عما 
اأكون  اأن  اأرف�����س  يّف،  النا�س  يحبب  م��ا  وه��ذا  التفاف، 
مثالية اإر�صاء لأحد، واأعرتف اأنني اأكتب اأحياناً كلماً 
اإن�صان  النهاية كل  النا�س ولكن يف  يزعج بع�س  قا�صياً 
اأو  رف�صاً  اأو  تاأييداً  اأطلب  ل  اأكتب  براأيه.وعندما  حر 
حمبة اأكر اأو اأقل. اأحرتم اآراء الآخرين، ولكن عندما 
على  بذيئاً  ك��لم��اً  ويكتب  ب��الأع��را���س  بع�صهم  مي�س 
األغيه  عندها  لعائلتي،  ويتعر�س  اخلا�صة  �صفحتي 

تلقائياً من ح�صابي من دون اأي رد فعل.
طريقة  م���ن  م��وق��ف��ك  ب�����ص��ب��ب  ل��ه��ج��وم  • ت��ع��ر���ص��ِت 

ا�صتقبال املمثل الرتكي بوراك اأوزجيفيت يف لبنان؟
- لقد تلقيت كماً من الكره ب�صبب موقفي هذا، ولقد 
عربت عن راأيي لأن ثمة مبالغة يف طريقة ال�صتقبال، 
معينة  �صركة  مع  التفاق  اأن��ه مت  اأعلم  اأنني  خ�صو�صاً 
لتاأمني ح�صود ل�صتقباله يف "املول"، وجميعنا اأُعجبنا 
فمن  ب��ه��م،  تعلقنا  بلغ  مهما  ول��ك��ن  غربيني  بفنانني 
غري املنطقي ان يكون هناك حالت الإغماء والتدافع 

وال�صراخ من قبل مراهقني!
كيف  وكتابة،  برامج  تقدمي  اإخ��راج،  متثيل،  غناء،   •

تنجزين ن�صاطك املنوع؟
توزيع  كيفية  واأع���رف  العمل،  يف  ك��ث��رياً  اأن��ا منظمة   -
وقتي وجهدي  اأكر�س  اإنني  اإذ  لكل جمال،  امل�صوؤوليات 
لإجناز كل عمل على حدة، كي ل اأبلغ مرحلة تق�صري 

يف عمل مل�صلحة اآخر.

عادل اإمام .. م�شروع �شينمائي جديد
اأكد ال�صيناري�صت امل�صري حممد �صلح العزب، وجود م�صروع �صينمائي 

جديد يجمعه مع املمثل الكبري عادل اإمام، خلل الفرتة املقبلة.
وقال العزب: )فوجئت بن�صر تفا�صيل غري دقيقة عن فيلمي اجلديد مع 

الزعيم عادل اإمام،
 واحلقيقة اأنني عر�صت فكرة الفيلم عليه، وتدور يف اإطار كوميدي حول 
نهائياً،  يوافق  لكنه مل  بالفكرة  الزعيم  ورح��ب  ال�صاب،  بابنه  اأب  علقه 

ال�صيناريو(.  ق��راءة  بعد  املوافقة  وره��ن  الكتابة  يف  ال�صروع  مني  وطلب 
يتم تر�صيح  �صكل ج��اد، ومل  اأي  ياأخذ  وتابع: )امل�صروع جمرد فكرة ومل 
اأ�صماء مل�صاركة الزعيم يف التجربة كما ذكرت بع�س ال�صحف، لذا انده�صت 
اإمام  واأن حممد  واأب��وه(  )ال��واد  الفيلم  ا�صم  اأن  توؤكد  تفا�صيل  ن�صر  من 
�صي�صارك والده بطولة الفيلم، واأن الأحداث �صيتم ت�صويرها يف اجلونة 

وهذه معلومات غري دقيقة حول الفيلم(.

اإياد ن�شار يرتقب 
)الفيل الأزرق 2( يف عيد ال�شحى

اإنه  ن�����ص��ار  اإي����اد  الأردين  ال��ف��ن��ان  ق���ال 
ي���رتق���ب ع���ر����س اجل������زء ال����ث����اين من 
الفيلم امل�صري )الفيل الزرق(، خلل 
ع��ي��د الأ���ص��ح��ى، وال����ذي ي��خ��و���س فيه 
عبدالعزيز  كرمي  جانب  اإىل  البطولة 
وه��ن��د ���ص��ربي ون��ي��ل��ي ك����رمي. يف حني 
ل��ت�����ص��وي��ر م�صل�صل  ت��اأه��ب��ه  ع���ن  ك�����ص��ف 
داليا  م���ع  ال�����ص��ان��زل��ي��زي��ه(  )ح����وادي����ت 
�صليم،  وم��ي  امل��ق��دم  واإجن���ي  م�صطفى 
وه��و م��ن ت��األ��ي��ف اأمي���ن �صليم واإخ���راج 

مرق�س عادل.
ن�صار  ُيخف  مل  منف�صل،  �صعيد  على 
التي  الإيجابية  الأفعال  بردود  فرحته 
تلقاها من اجلمهور، اإبان عر�س فيلمه 
الأخري )املمر( يف دور ال�صينما، قائًل: 
ال�صابط  �صخ�صية  الفيلم  يف  )قدمت 
ال�صعبة،  الأدوار  الإ�صرائيلي، وهو من 
لتعلم  مكثفة  لتدريبات  خ�صعت  حيث 
ال��ل��غ��ة ال���ع���ربي���ة، وه����و م���ن الأع���م���ال 
ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي اف��ت��خ��ر ب��ت��ق��دمي��ه��ا يف 
ال��وق��ت نف�صه  م�����ص��ريت��ي(. م�����ص��ي��داً يف 
ك������رارة يف فيلم  اأم�����ري  ب��ت��ج��رب��ت��ه م���ع 

)كازابلنكا(.

يعترب ن�ساط الفنانة اللبنانية األني حلود ثالثي الأبعاد 
ما بني الإخراج والتمثيل والغناء. فاإ�سافة اإىل ت�سوير 
بعملني  تعود  البدوي،  اللون  لإحياء  "�سيللو"،  اأغنيتها 
وكذلك  ع��دة،  غنائية  حفالت  اإىل  اإ�سافة  دراميني، 
القديرة  الراحلة  لوالدتها  اأغنية  لتجديد  ت�ستعد 
املتعددة  ومواهبها  الفني  ن�ساطها  عن  قطريب.  �سلوى 

كان مع حلود هذا احلوار:
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

عام - زايد

�سعود الطاثوب

مــال مـ�شـى  اإلــى  الن�شيـم  مـع 

لـعــالل م  تـبــري  �شيـفـتـه  لــي 

يــفــال الـقـّنـيـ�س  عـــن  ريـــم/ن 

الـبـال لــي  يـ�شـرح  لــي  هـذاك 

مـاحـال القـلـب  فـي  �شكـن  وّده 

ايـفـوح ــــــــه  اأردان مــن  والطـيـب 

ـــروح اج ــن  م ــي  ب ــا  م �شبب  ــو  ه ــو  ل

وا�شيـوح ارمـــــال  ــور  اقــفـــ ــى  ــرع ي

والـنــوح ال�شـيـجـات  ويـفــّرج 

وا�شــروح بنـيـان  لـه  و�شيـّدت 

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان ) طيب اهلل ثراه (  

تدور االر�س وتدور ال�شنني ونفقد الغالني 

                             والنبكي لكن عيوننا دميه ورى دميه

خلقنا اهلل كذا وافني مانر�شى على الوافني

                   لو اإن الوقت مايرحم وكل طقه بتعليمه

منوت من ال�شما لكن منوت وكلنا را�شني 

                      حياةٍ  دونها موت الكرامه مالها قيمه

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

ريــتـ�يــت
 

زدتي الأبيات ي احللوة : حال

و �سارت الفكرة على ل�سانك جديدة

اجلميل فالق�سيدة .... من اىل :

�سحكتك و انتي تقولني الق�سيدة !

******

النا�ص .. حلوة من بعيد

اهاًل و �سكرًا و العفو

حلوين لك .. دامك �سعيد

ومادامت ايامك �سفو

كم �سخ�ص نّطاح الوعيد

واإليا بخ�سته مو كفو

البيت مت�حد
����س���ّي���د ال�����س����ي����اد ����س���ي���خ امل���ع�������س���الت ،

، وال������ف������رات  ن���ب���ع دج����ل����ه  يف مي���ي���ن���ه 

، م���ت�������س���اوي���ات  ا����س���ط���ب���وا  وّل  اأك���ت���ب���وا 

، زاي������د ع���ل���ى ق���ي���د احل����ي����اة  اأ����س���ه���د ان 

�����س����ام����خ ال�����ت�����اري�����خ م�����ن ب���������داأ ل������ اأب�����د

ورع������د وم�����������زون  ب��������رق  ج���ب���ي���ن���ه  ويف 

���س��ي��ت اب�����و خ���ال���د ع���ل���ى ال���دن���ي���ا خ���ل���د !

وج�����س��د روح   .. ع����اي���������صٍ   حم���م���د  يف 

حممد جار اهلل ال�سهلي

عبداهلل الر�سا�ش

من اأ�سعار فزاع


