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التوتر ..العدو اللدود لب�شرتك

�أف��ادت جملة "وومان" النم�ساوية ب��أن التوتر النف�سي الدائم ميثل
ال�ع��دو ال�ل��دود للب�شرة� ،إذ يت�سبب يف ارت�ف��اع ن�سبة ال�سكر يف الدم،
وارتفاع م�ستوى هرمون الكورتيزول يف اجل�سم.
و�أو�ضحت املجلة املعنية بال�صحة واجلمال �أن النتيجة املحتومة حينئذ
تتمثل يف ظهور البثور ،والتجاعيد ،والهاالت ال�سوداء ،التي ت�سلب
الب�شرة نقاءها ون�ضارتها ،وحترم الوجه من �إطاللته امل�شرقة.
وملواجهة ذل��ك تن�صح "وومان" مبحاربة التوتر النف�سي بتقنيات
كاف من
اال�سرتخاء مثل اليوغا والت�أمل ،مع احلر�ص على �أخذ ق�سط ٍ
النوم لي ً
ال ،ال يقل عن � 6ساعات لإتاحة الفر�صة للب�شرة للتجدد.

الفراولة حتمي من �سرطان املريء
�أعلن علماء مركز بحوث ال�سرطان التابع جلامعة �أوهايو� ،أنه ميكن
ا�ستخدام ال�ف��راول��ة م��ع الأدوي ��ة امل���ض��ادة لل�سرطان �أو ب��دي�لا عنها
للوقاية من الإ�صابة ب�سرطان املريء وعالجه.
وتفيد النتائج التي ح�صل عليها املركز الأمريكي لدرا�سة ال�سرطان
التابع جلامعة �أوهايو ب��أن تناول الفراولة ب�صورة منتظمة ي�ساعد
على منع تطور �سرطان املريء.
وقد ح�صل علماء املركز على هذه النتيجة من التجارب التي �أجروها
مب�شاركة �أ�شخا�ص م��ن ث�لاث حمافظات يف املنطقة الو�سطى من
ال���ص�ين ،ال�ت��ي تتميز ب��ارت�ف��اع ن�سبة الإ� �ص��اب��ات ب�سرطان امل ��ريء يف
العامل.
وك��ان امل���ش�ترك��ون يف ال�ت�ج��ارب م��ن امل�صابني ب��ورم حميد يف املريء
يتناولون يوميا م�سحوق الفراولة "ما يعادل  57غراما فراولة" مع
الطعام ملدة �ستة �أ�شهر� .أظهرت نتيجة التجربة ب�أن ورم  29م�شرتكا
من جمموع  36تقل�ص ومل يعد ي�شكل خطورة على حياتهم.
ويو�ضح العلماء �أن الفراولة لي�ست و�سيلة ت�ساعد يف مكافحة �سرطان
امل��ريء ال��ذي مت ت�شخي�صه فعال ،بل �إن عطرها ميكنه ذل��ك .ووفقا
لهم يكون تناول الفراولة مع الأدوي��ة امل�ضادة �أك�ثر فعالية يف منع
ن�شاط اخلاليا ال�سرطانية.
وجت��در الإ� �ش��ارة �إىل �أن نتائج درا� �س��ة ثانية �أج��راه��ا علماء جامعة
البوليتكنيك مبقاطعة ماركي الإيطالية� ،أك��دت فائدة الفراولة يف
مكافحة ال�سرطان.

�أف�ضل طريقة لإعادة
ت�سخني البطاط�س املقلية
يف كثري من الأحيان حت�ضر ربة املنزل كميات من البطاط�س املقلية،
ويزيد جزء منها عن احلاجة ،فت�ضطر للتخل�ص منه يف القمامة.
�إال �أنه ميكن ت�سخني البطاط�س املقلية واال�ستفادة منها على مائدة
الطعام يف اليوم التايل ،بدل حت�ضري كميات �أخرى.
الطريقة التالية ت�ساعد ربة املنزل على ت�سخني البطاط�س املقلية
ب�سهولة ،لتبدو ك�أنها طازجة ،ح�سب موقع وان غود ثينغ:
�أ�ضيفي زي��ت طبخ بنكهة حمايدة �إىل �أ�سفل مقالة كبرية ،بالقدر
الذي يكفي فقط لتغطية الناحية ال�سفلية من املقالة بطبقة رقيقة،
ثم �سخني الزيت على ن��ار متو�سطة �إىل عالية حتى ي�سخن ب�شكل
جيد.
عندما يكون الزيت �ساخناً بدرجة كافية� ،ضعي البطاط�س يف املقالة
يف طبقة واح ��دة .و�إذا ك��ان ل��دي��ك بطاط�س مقلية ت��زي��د ع��ن ذلك
�سخنيها على دفعات.
عندما ت�صبح الناحية ال�سفلية من �شرائح البطاط�س مقرم�شة وبنية
ال�ل��ون اقلبيها ،ث��م �أخرجيها م��ن امل�ق�لاة و�ضعيها على ورق ن�شاف
المت�صا�ص زيتها.

 6ا�ستخدامات مده�شة للطبا�شري يف املنزل
يُ�ستخدم الطبا�شري للكتابة على الألواح يف
الف�صول الدرا�سية ،ل�سهولة م�سح �آثاره عن
اللوح لإعادة ا�ستخدامه مرات عديدة� .إال
�أن الطبا�شري ميكن ا�ستخدامه لأغرا�ض
�أخرى عديدة يف املنزل ،فيما يلي بع�ضها،
ح�سب موقع وان غود ثينغ� - 1 :إزالة بقع
ال�شحوم :افركي الطبا�شري على املنطقة
امللطخة واتركيه  10دقائق .هذا ي�ساعد
ع �ل��ى ام�ت���ص��ا���ص ال �� �ش �ح��وم ،وق �ب��ل و�ضع
املالب�س يف الغ�سالة ،ام�سحي الغبار الزائد.
 - 2تنظيف ياقة القمي�ص :افركي البقع
با�ستخدام الطبا�شري الأبي�ض� ،إذ ميت�ص
الطبا�شري الزيت .اتركيه  10دقائق على
الأقل ،ثم اغ�سليه مثل املعتاد - 3 .حماية
الف�ضة :احتفظي ببع�ض الطبا�شري يف
مكان تخزين الف�ضة ،المت�صا�ص الرطوبة
وحماية الأواين الف�ضية - 4 .منع تعفن
امل�لاب ����س :ت��و��ض��ع ح��زم��ة م��ن الطبا�شري
يف اخلزانة ملنع تعفن املالب�س - 5 .منع
ال�صد�أ :نظراً المت�صا�صه الرطوبة ،ف�إن
و�ضع قطع طبا�شري يف �صندوق الأدوات
ي�ساعد يف منع �صد�أ الأدوات - 6 .وقف
م�سارات النمل :ل�سبب ما ،ال يحب النمل
عبور خطوط الطبا�شري .ار�سمي بع�ض
اخلطوط حول املداخل ويف �أي مكان �آخر
ي�أتي النمل منه.

ال تدعو للقلق� 5 ..أعرا�ض
طبيعية عقب الوالدة
�أخطاء جتنبها عند
اال�ستيقاظ

تتعدد ال��ف��وائ��د ال�صحية لع�صري الليمون
املمزوج باملاء على معدة فارغة ،لذا يو�صي
خ�ب�راء التغذية وامل�شاهري بتناوله على
وجبة الإفطار.
ونظر ًا الحتواء الليمون على كمية كبرية
من فيتامني « »Cوالبوتا�سيوم والألياف
وال��ك��ال�����س��ي��وم وف��ي��ت��ام�ين « »B6واحل��دي��د
واملاغني�سيوم ،فهو خري ما تبد�أ به �إفطارك
يف رم�ضان ،لكن مع احلر�ص على مزجه باملاء
والقليل من الع�سل الأبي�ض للح�صول على
م��ذاق �أف�ضل وحتى ال ي�ضر �أ�صحاب
املعدة احل�سا�سة.
و�إل��ي��ك��م فيما ي��ل��ي  7ف��وائ��د �صحية
�ستجعلكم حت��ر���ص��ون على ت��ن��اول ع�صري
الليمون يف الإفطار ،ح�سب ما جاء يف موقع
بولد �سكاي املعني بال�صحة:

 7فوائد �ستجعلك تبد�أ �إفطارك بع�صري الليمون يف رم�ضان
 - 1منع تك ّون ح�صوات الكلى
�أثبتت الدرا�سات �أن املواظبة على �شرب ماء الليمون ،يعمل
على منع تكون احل�صى يف الكلى ،كما يعمل على معاجلتها،
ب�سبب احتوائه على ن�سبة كبرية من �سرتات البوتا�سيوم
الطبيعية ،والتي متنع الكال�سيوم من االحتاد مع املركبات
الأخرى لت�شكيل ح�صوات الكلى ،هذا بالإ�ضافة �إىل تفتيت
احل�صوات ال�صغرية ملنع ت�شكل ح�صوات �أكرب.
 - 2تعزيز املناعة
ي�ح�ت��وي م ��اء ال�ل�ي�م��ون ع�ل��ى م �� �ض��ادات ل�ل�أك �� �س��دة ،مثل
فيتامني " ،"Cوالتي حتمي اخلاليا من التلف ،كما �أن
مركبات الفالفونويد امل��وج��ودة يف الليمون تعمل على
حت�سني الدورة الدموية وتقليل الإجهاد.
� - 3إنقا�ص الوزن بفاعليه
�أثبتت الدرا�سات �أن تناول املاء بالليمون على معدة فارغة
يبقيك ممتلئا ويعزز عملية الأي�ض ،مما ي�ساعد يف �إنقا�ص
الوزن بفاعلية.
 - 4تعزيز عملية اله�ضم
ي�ساعد تناول الليمون باملاء الدافئ على الإفطار يف بدء
ت�شغيل اجل �ه��از اله�ضمي ب�ك�ف��اءة ،مم��ا يتيح ل��ك ه�ضم
الطعام ب�سهولة �أك�ب�ر وم�ن��ع ت��راك��م ال�سموم ،كما يعمل
م��اء ال�ل�ي�م��ون ك�م�ل�ّي�نّ طبيعي مي�ك��ن �أن ي�ساعد يف منع
الإم�ساك.

امل�شكلة لبع�ض النا�س رغم �أنه قد يعاجلها لدى البع�ض
 - 5حت�سني �صحة الفم
ي�ساعد حم�ض الأ�سكوربيك املتوفر يف الليمون يف منع منو الآخر ،لذا ين�صح بالتجربة قبل الإقدام على تناوله ب�شكل
بكترييا الفم ،لذلك ف�إن �شرب ماء الليمون يعد مفيدا يف منتظم.
املحافظة على �صحة الفم ،بالإ�ضافة �إىل �أنه يحفز �إفراز
اللعاب مما ي�ساعد يف منع حدوث جفاف الفم والذي يعد فوائد عظيمة للج�سد والروح
لليمون ف��وائ��د ك�ث�يرة تدفعنا ل�ت�ن��اول��ه .فهو يلعب دورا
ال�سبب الرئي�سي يف رائحة الفم الكريهة.
يف تقوية جهاز املناعة والوقاية من ال�سرطان .كما �أنه
ي���س��اع��د ع�ل��ى حت���س�ين احل��ال �ي��ة ال�ن�ف���س�ي��ة .ف�ك�ي��ف يعدل
� - 6إمداد اجل�سم بالطاقة
ي �ح �ت��وي ال �ل �ي �م��ون ع �ل��ى ك�م�ي��ة ج �ي��دة م ��ن البوتا�سيوم الليمون مزاجنا؟
ال�ضروري لعمل اخلاليا والتمثيل الغذائي ،مما ين�شط من امل�ع��روف �أن لتناول ع�صري الليمون مع امل��اء الدافئ
اجل�سم ومينحه الطاقة الالزمة ،كما �أنه ي�ساعد يف تناغم ف��وائ��د مذهلة للج�سم وخا�صة بالن�سبة لأول�ئ��ك الذين
يرغبون بتخفيف وزنهم وتذويب ال�شحوم لديهم� .شرب
العمل بني الع�ضالت والأع�صاب.
ع�صري الليمون مفيد للج�سم ،وك��ذل��ك ت�ن��اول الليمون
الطازج .فالليمون يحتوي على كمية عالية من فيتامني
 - 7تعزيز �صحة اجللد وال�شعر
يعمل فيتامني " "Cامل��وج��ود يف الليمون على تعزيز "�سي" ف�ضال عن وج��ود ن�سبة عالية من املعادن املفيدة
�صحة الب�شرة وال�شعر ،حيث �أظ �ه��رت درا� �س��ة �أن تناول لل�صحة مثل احلديد واملغنيزيزم وحام�ض البانتوثنيك
الليمون يقلل من ظهور التجاعيد كما يحارب اجلذور والبوتا�سيوم وحم�ض الفوليك �أي�ضا .ويف قدمي الزمان
احل ��رة امل�سببة ل�ل���س��رط��ان ،ك�م��ا ي�ساهم فيتامني " "Cكان ي�ستخدم الليمون يف عالج مر�ض "اال�سقربوط" وهو
يف �إن�ت��اج ال�ك��والج�ين ،مم��ا ي�ساعد على تكوين الأن�سجة مر�ض يعاين امل�صاب به من فقر يف الدم وي�شعر بالإرهاق
ال�ضامة حت��ت اجل�ل��د ،ه��ذا بالإ�ضافة �إىل �أن��ه ي�ساعد يف والوهن.
�أم��ا �سببه فيعود �إىل نق�ص فيتامني "�سي" .ويف ع�صرنا
امت�صا�ص احلديد ب�شكل �أف�ضل ،مما يعزز منو ال�شعر.
ورغم الفوائد املذهلة لليمون �إال �أن ا�ستهالكه الزائد عن احل��ايل مل تعد الإ��ص��اب��ة مبر�ض "اال�سقربوط" مقلقة
احلد قد ي�سبب ت�آكال يف مينا الأ�سنان على املدى الطويل ج��دا ،ف�أقرا�ص فيتامني "�سي" املنت�شرة يف ال�صيدليات
كفيلة بعالجه .ورغ��م ذلك يبقى لتناول الليمون فوائد
وذلك الحتوائه على حم�ض ال�سرتيك.
�أم��ا بالن�سبة حلرقة املعدة فقد ي�سبب ماء الليمون هذه مهمة للج�سم رمبا ال يعرفها الكثريون.

بروتني بناء الع�ضالت لي�س
�آمن ًا لفرتة طويلة
ح � � � � � ّذرت نتائج
درا�سة جديدة
من يتناولون
ب� � � ��روت � �ي ��ن
ب� � � � � � �ن � � � � � ��اء
الع�ضالت
م� � � � � � � � � � � � � � ��ن
اال� � �س � �ت � �م� ��رار
يف ت� �ن ��اول ��ه لفرتة
طويلة بعدما تبني وجود
�آث��ار جانبية �سلبية على ال�صحة
وتوازن الهرمونات .و�أظهرت الأبحاث التي
�أجريت يف جامعة �سيدين اال�سرتالية �أن
ت��وازن م�صادر الربوتني عن طريق تنويع
الأطعمة هي الطريقة الأمثل �صحياً لبناء
ال �ع �� �ض�لات .وب�ح���س��ب ت �ق��اري��ر ا�ستهالك
ب��روت�ين ب�ن��اء ال�ع���ض�لات ل�ع��ام  2017مت

ا�ستهالك ما قيمته  9.4بليون دوالر من
منتجات ه��ذا ال�بروت�ين ،وم��ن امل�ت��وق��ع �أن
ترتفع �إىل  14.5بليون دوالر بحلول عام
 .2023وك�شفت الدرا�سة اال�سرتالية �أن
تناول بروتني بناء الع�ضالت لفرتة طويلة
مع اتباع نظام غذائي قليل الكربوهيدرات
ي� ��ؤدي �إىل ق�صر ال� ُع�م��ر ،وخ�ل��ل يف توازن
ال�ه��رم��ون��ات .وبح�سب ال��درا��س��ة ينتج عن
نق�ص الكربوهيدرات وزي��ادة هذه النوعية
م��ن ال�ب�روت�ي�ن ت�ن��اق����ص م���س�ت��وى هرمون
ال �� �س�يروت��ون�ين ،وي� � ��ؤدي ذل ��ك الح �ق �اً �إىل
البدانة وق�صر ال ُعمر.
ون���ص�ح��ت ن�ت��ائ��ج ال��درا� �س��ة م��ن يتناولون
ب��روت�ين ب �ن��اء ال�ع���ض�لات ب�ت�ن��وي��ع م�صادر
ال�ب�روت�ي�ن ع��ن ط��ري��ق ال �ت ��وازن الغذائي،
واالع� � �ت � ��دال يف ت� �ن ��اول ال �ك ��رب ��وه �ي ��درات
والدهون ،وزيادة ح�صة الربوتني النباتي.

الطريقة التي تبد�أ بها �صباحك
ع � ��ادة م ��ا حت� ��دد م� ��دى ن�شاطك
لبقية ال �ي��وم .ف� ��إذا ب ��د�أت يومك
ب�صباح منتج وه��ان��ئ ،فقد يكون
يومك رائ �ع �اً .هناك العديد من
الأخ�ط��اء ال�شائعة التي يرتكبها
الأ� �ش �خ��ا���ص يف ال �� �ص �ب��اح والتي
مي�ك��ن �أن ت � ��ؤدي �إىل ي ��وم مليء
بامل�صاعب.
فيما يلي خم�سة �أ�شياء ال يجب
عليك فعلها �أبداً عند اال�ستيقاظ
يف ال�صباح ،بح�سب ما نقل موقع
"دافيد وولف" الإلكرتوين:
 .1ال ت�ضغط على زر الغفوة
ين�صح اخل �ب�راء ب �ع��دم االعتماد
على الغفوة واال�ستيقاظ مبا�شرة
ب�ع��د رن�ي�ن امل �ن �ب��ه ،لأن الغفوات
ال �ق �� �ص�ي�رة ت �� �س��اه��م يف ال�شعور
بالتعب عند اال�ستيقاظ.
 .2تفقد بريدك الإلكرتوين
م��ن امل �غ��ري التحقق م��ن ر�سائل
ال�ب�ري ��د الإل � �ك �ت��روين اخلا�صة
ب ��ال �ع �م ��ل وو� � �س� ��ائ� ��ل ال �ت ��وا� �ص ��ل
االجتماعي مبجرد اال�ستيقاظ،
لكن ذلك لن ي�ؤدي �إىل يوم �سعيد
ومثمر .ق��د ي ��ؤدي تفقد هاتفك
مب�ج��رد ا�ستيقاظك �إىل �صرف
انتباهك عن اخلروج من ال�سرير
واال�ستعداد ليوم جديد .وبد ًال من
تفقد الربيد الوارد والإ�شعارات،
ركز على �صباح هادئ ،و�أجل تفقد
ر�سائل الربيد الإلكرتوين �إىل �أن
ت�صل �إىل العمل.
 .3ال ت � �� � �ش ��رب ال � �ق � �ه� ��وة ف ��ور
ا�ستيقاظك
�أظهرت الدرا�سات �أنه بني ال�ساعة
الثامنة والتا�سعة �صباحاً ،تنتج
�أج �� �س��ام �ن��ا ك �م �ي��ات ك� �ب�ي�رة من
الكورتيزول ال��ذي ينظم الطاقة
يف اجل�سم .قد ي�ؤدي �شرب القهوة
ق�ب��ل ال���س��اع��ة ال�ت��ا��س�ع��ة �صباحاً
�إىل تقليل �إن�ت��اج ال�ك��ورت�ي��زول يف
اجل�سم وب��ال�ت��ايل احل�صول على
طاقة �أقل.
 .4ال ترتك غرفتك فو�ضوية
ا�ستيقظ قبل ربع �ساعة �إذا لزم
الأم � � ��ر ،وق� ��م ب�ترت �ي��ب ال�سرير
وال� �ت� ��أك ��د م ��ن �أن غ��رف��ة نومك
وبقية املنزل يف حالة جيدة قبل
�أن تغادر� .سوف ت�شعر باالرتياح
الح �ق �اً ع �ن��دم��ا ت �ع��ود �إىل منزل
نظيف ومنظم بعد العمل.

متى تكون القهوة خطرة على حياتك؟
�أظهرت درا�سة �أجرتها جامعة جنوب �أ�سرتاليا �أن �شرب �أكرث من  6فناجني
قهوة يوميا يزيد من خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب بن�سبة .22%
ويناق�ش الباحثون فكرة خطورة ا�ستهالك الكثري من الكافيني ،بعد ارتفاع
معدل الوفيات املرتبط ب�شرب القهوة بكميات كبرية.
وتهدف الدرا�سة امل�ستندة �إىل بيانات البنك احليوي الربيطانية (UK
 ،)Biobankالتي ت�شمل  347077م�شاركا ترتاوح �أعمارهم ما بني
 37و 73عاما� ،إىل معرفة ما �إذا كان البع�ض منا �أكرث مرونة يف مواجهة
�آثار القهوة ،مقارنة بالآخرين.
ورك��ز الباحثون على جني ا�ستقالب الكافيني " ،"CYP1A2والذي
يُعتقد �أنه ي�ساعد يف حت�سني معاجلة الكافيني .وح��ددوا عادات ا�ستهالك
القهوة ،التي زادت �أو قللت من خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب والأوعية
الدموية.
ووجدت الدرا�سة �أن امتالك امل�شاركني جلني " ،"CYP1A2الذي �ساعد
يف ا�ستقالب القهوة  4مرات �أ�سرع من الآخرين ،مل ينقذهم من �سلبيات
تناول �أكرث من  6فناجني من القهوة.
ويف عام  ،2014ن�شر كري�س البو�س� ،أخ�صائي �أمرا�ض القلب يف جامعة
" ،" McGillالذي مل ي�شارك يف الدرا�سة ،مقاال يف جريدة "مونرتيال"
يحلل العديد من الدرا�سات حول خماطر الكافيني ،بعد �أن �أ�صدرت �إدارة
الأغذية والعقاقري حتذيرا حول ا�ستهالك الكافيني.
ووج��د البو�س �أن ا�ستهالك الكثري من القهوة يزيد من خطر الإ�صابة
بنوبة قلبية بن�سبة .50%
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حممد بن حم ...الإمارات حتفز �أبناءها على التطوع ودعم ق�ضايا املجتمع
•• العني  -الفجر

�ضمن اخليمة الرم�ضانية يف زايد للثقافة الإ�سالمية

 17حما�ضرة للمهتدين اجلدد
و املهتمني بالثقافة الإ�سالمية

•• العني  -الفجر

حتقيقا لر�ؤيتها يف �أن تكون م�ؤ�س�سة رائ��دة يف التعريف بجوهر الثقافة
الإ�سالمية� ،أعدت دار زايد للثقافة الإ�سالمية جدوال ي�ضم  17حما�ضرة
بعناوين و لغات خمتلفة يتم تنظيمها يف "اخليمة الرم�ضانية" خالل
ال�شهر الف�ضيل.
وي ��أت��ي حم��ور "الت�سامح" يف م�ق��دم��ة امل��وا��ض�ي��ع التثقيفية و التوعوية
التي تتناولها املحا�ضرات املقامة ب�شكل يومي يف مدينة العني يف فعالية
"اخليمة الرم�ضانية" التي ت�ستقبل املهتدين اجلدد و املهتمني بالثقافة
الإ�سالمية يوميا.
وحتقيقاً ملعاين "عام الت�سامح" مت تقدمي حما�ضرة " الت�سامح يف رم�ضان"
التي تناولت فوائد تطبيق الت�سامح على الفرد و املجتمع و طرق تطبيق
الت�سامح يف احلياة العملية.
بالإ�ضافة �إىل حما�ضرة " ثقافة الت�سامح" التي تطرقت �إىل مبادئ و�أ�س�س
عاملية يف ثقافة الت�سامح ،و �صور من ه��دي النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
و�أ�صحابه يف الت�سامح ،بالإ�ضافة �إىل �أهمية الأ�سا�س الأخالقي يف تر�سيخ
ثقافة الت�سامح ،و خمرجات تطبيق ثقافة الت�سامح و�أجر املت�ساحمني.
وب��ال�ت�ع��اون م��ع ن��ادي ت��راث الإم� ��ارات ع�ق��دت ال ��دار حم��ا��ض��رة "زايد رمز
الت�سامح" قدمها ال��دك�ت��ور :ح�م��دان ال��درع��ي وذل��ك بهدف �إب ��راز دور
املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان –طيب اهلل ثراه -يف غر�س قيم
الت�سامح و ن�شرها يف العامل.
كما �سيتم تنظيم حما�ضرة "الت�سامح و ال�سالم" بالتعاون م��ع الهيئة
العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية و الأوقاف لبيان ف�ضل الت�سامح و ال�سالم على
املجتمع و بني امل�سلمني.
وبالتعاون مع وطني الإم��ارات يقدم الدكتور :حممد الكبي�سي حما�ضرة
بعنوان "كونوا عباد اهلل �إخوانا" يتحدث فيها عن الأخ��وة يف الإ��س�لام و
حقوق الأخوة.
وعلى جانب �آخر قدمت الدار حما�ضرة "البحث عن ال�سعادة" بهدف دفع
املهتدين اجلدد للبحث عن طرق �إيجاد ال�سعادة احلقيقية يف حياتهم ،و
عليها مت تقدمي حما�ضرة "ال�صفح اجلميل" وتبيان �أثره يف حياة امل�سلمني
و املجتمعات.
و�ست�ضم اخليمة الرم�ضانية يف الأي ��ام ال�ق��ادم��ة جمموعة �إ�ضافية من
املحا�ضرات التثقيفية والتي �ستتناول جوانب �أخ��رى من حياة املهتدين
اجلدد تتحدث عن فوائد ال�صوم على ج�سم الإن�سان ،و الريا�ضة و ال�صوم،
كما �ستتناول حما�ضرة "امل�سلمون �أخوة" مفهوم االخوة و �أهميته يف حياة
امل�سلم� ،إىل ج��ان��ب تنظيم حم��ا��ض��رة "ال�سعادة يف القر�آن" و حما�ضرة
"الريا�ضة يف الإ�سالم".
و �أك��دت د.ن�ضال الطنيجي املدير العام لدار زايد للثقافة الإ�سالمية �أن
ت�سليط ال�ضوء على تنظيم جمموعة من املحا�ضرات و الور�ش التعليمية
و التثقيفية يف جماالت احلياة املختلفة التي ت�ستهدف املهتدين اجلدد و
املهتمني بالثقافة الإ�سالمية ،هو من �أولويات عمل الدار حتقيقا لقيمها و
ر�ؤيتها يف ن�شر الثقافة الإ�سالمية.

مبادرة "واحة الإميان" يف الق�صباء
خالل �شهر رم�ضان الف�ضيل
•• ال�شارقة-الفجر:

ك�شفت الق�صباء ،الوجهة الثقافية والرتفيهية العائلية الأب��رز يف �إمارة
ال�شارقة ،ع��ن تنظيم ال��دورة الثانية ع�شر م��ن امل�ب��ادرة الدينية التوعوية
"واحة الإميان" مب�شاركة �أربعة علماء وواعظني متخ�ص�صني من دول
عربية متعددة ،والتي �ستقام يف م�سجد الق�صباء يف الفرتة من 22 - 16
مايو  -17 11 ( 2019رم�ضان 1440هـ).
وتبحث �سل�سلة حما�ضرات "واحة الإميان" هذا العام جمموعة من املوا�ضيع
الدينية التي تهدف �إىل غر�س قيم الف�ضيلة واخل�ير ،والتعريف مبناقب
النبي (�صلى اهلل عليه و��س�ل��م) وغ�يره��ا م��ن امل��وا��ض�ي��ع ال�ت��ي تبني مكارم
الأخالق التي يدعو �إليها ديننا احلنيف.
ويقدم ك ّل من ف�ضيلة ال�شيخ الدكتور �صالح ال�سحيمي احلربي ،حما�ضرة
طوبى للغرباء ،الثالثاء  11رم�ضان ،وحما�ضرة ف�ضل القر�آن يف رم�ضان،
اجلمعة  12رم�ضان ،فيما يقدم ب��دوره ف�ضيلة ال�شيخ الدكتور عبداهلل
احلمادي ،حما�ضرة يف قيام الليل ،ال�سبت  13رم�ضان ،ويقدم ف�ضيلة ال�شيخ
الدكتور عزيز فرحان العنزي حما�ضرة تدبري الكتاب احلكيم يوم االثنني
 15رم�ضان ،فيما يحا�ضر ف�ضيلة ال�شيخ دهام كرمي �شبيب الف�ضلي يف
"حمبة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم" يوم الثالثاء  16رم�ضان  ،ويقدم
ف�ضيلته الأربعاء  17رم�ضان ،حما�ضرة حقوق العلماء.
ويف ه��ذا ال�صدد قالت خلود �سامل اجلنيبي ،مدير ع��ام الق�صباء" :ي�أتي
تنظيمنا لـ "واحة الإميان" يف �شهر رم�ضان امل�ب��ارك يف م�سجد الق�صباء،
انطالقاً من حر�صنا يف كل ع��ام على تنظيم برامج ،تتوافق مع املنا�سبات
الدينية والوطنية التي تعي�شها الدولة ،لتقدم للزوار مزيجاً ثقافياً يلبي
�أذواقهم مبختلف فئاتهم العمرية"
وميكن للراغبني مبتابعة املحا�ضرات ،م�شاهدة البث احلي على الرابط:
.Shurooq.alsunna.ae
ومتتلك الق�صباء جمموعة من �أحدث املرافق واملعامل ال�سياحية والرتفيهية
والثقافية ،وتوفر باقة من اخلدمات الفاخرة ،وحتت�ضن عدداً من الفعاليات
الفنية والرتفيهية ذات امل�ستوى العاملي التي ت�شهد �إقبا ًال كبرياً من ال�سياح
واملقيمني على مدار العام.

قال ال�شيخ الدكتور حممد بن م�سلم بن حم العامري
ن��ائ��ب الأم�ي�ن ال�ع��ام ملنظمة ام���س��ام يف الأمم املتحدة
� ،إن العمل التطوعي واج��ب وطني وال�ت��زام �أخالقي
وجمتمعي وحق �إن�ساين يف التكافل والتوا�صل كما �أن
التطوع ي�سهم يف تعزيز الروح الوطنية وغر�س القيم
الإيجابية لدى املتطوع.
ج��اء ذل��ك خ�ل�ال ا�ستقباله وت�ك��رمي��ه ل�ف��ري��ق �سفراء
اخلري التطوعي  ،بح�ضور ال�شيخ �سعيد بن حممد بن
حم العامري  ،ور�ؤ�ساء و�أع�ضاء جمل�س �إدارة الفرق
التطوعية بالدولة وعدد من متطويعها.
ويف ه��ذا ال���ص��دد �أ� �ش��ار ال�شيخ حممد ب��ن ح��م �إىل �أن
ال�سيا�سة احلكيمة والر�ؤية الثاقبة للقيادة الر�شيدة
يف دول��ة الإم ��ارات حتفز ال�شباب على ارت�ي��اد الأعمال
ال �ت �ط��وع �ي��ة.ول �ي ����س ه ��ذا ف�ح���س��ب �إذ �إن املتطوعني
وامل�ت�ط��وع��ات يف ال��دول��ة ي �ج��دون يف ق��ادت�ه��م و�آبائهم
القدوة احل�سنة ويحر�صون على ال�سري على نهجهم،
�آملني ب�أن يكونوا ويظلوا �سفراء للإمارات يف �ساحات
العطاء الإن�ساين ب�شكل ال حمدود
ً
وقال �إن العمل التطوعي يعد جزءا من الن�سيج الثقايف
واالجتماعي ال��ذي قامت عليه الدولة ،وب��رزت خالل
ال���س�ن��وات امل��ا��ض�ي��ة ال�ع��دي��د م��ن ال�ه�ي�ئ��ات واجلمعيات

التطوعية.
ي�أتي تعزيز ثقافة التطوع يف الإم��ارات ليعك�س م�ؤ�شر
رقي املجتمع ،وتكري�س الإم��ارات وجهة عاملية ب�أعمال
اخلري و�إر�سال ر�سالة للعامل مفادها �أن الدولة ترتقي
بالإن�سان ،وخا�صة �أن تاريخ الدولة حافل بالعطاء ،ما

يعك�س ثقافة مت�أ�صلة يف املجتمع الإماراتي ،ت�ؤكد �أن
العطاء هو منهج و�أ�سلوب حياة ،كما �أن ذل��ك يج�سد
ر�سالة حمبة وت�سامح وتنمية ير�سلها ق��ادة الدولة
للعامل.
و�أك��د بن حم �أن الهدف من تكرمي الفرق التطوعية

يف ال��دول��ة لرت�سيخ ق��واع��د العمل التطوعي وتقدير
اجلهود املبذولة فيه من خالل الو�صول �إىل املتطوعني
و�إب ��راز ك��ل جهد تطوعي يف خدمة املجتمع� ..إمياناً
ب�أهمية ونبل الأعمال التطوعية ..لتظل دولة الإمارات
العربية املتحدة واحة للعمل الإن�ساين يف �شتى جماالت
البذل والعطاء ..الأمر الذي له عميق الأثر يف تعميق
روح املواطنة ال�صاحلة وتعزيز االنتماء ل�تراب هذا
الوطن الغايل حتى تظل راي��ة �إم��ارات اخل�ير خفاقة
عالية تر�سم �سعادة الإن�سانية و مت��د ي��د ال�ع��ون لكل
حمتاج ".
وم ��ن ج��ان�ب�ه��ا �أ�� �ش ��ادت � �س�لام ف� ��وزات ال�ق��ا��س��م املدير
التنفيذي لفريق �سفراء اخلري مببادرة ال�شيخ حممد
بن حم بتكرمي فريق �سفراء اخلري والتي تركت �أثرا
جميال ورائعا لدى جميع املتطوعني.
و�أو�ضحت القا�سم "لقد �أعطتنا دولة الإمارات الكثري،
وينبغي علينا رد ه��ذا اجلميل ول��و ب�شيء ب�سيط من
خ�ل�ال تبني امل �ب��ادرات ال�ت��ي ت�ع��زز ج�ه��ودن��ا ،وحتفزنا
على اال�ستمرارية يف العطاء ،وتدعم توا�صلنا مع �شتى
الربامج والأن�شطة املجتمعية املختلفة.
و�أكدت �أهمية تر�سيخ العمل التطوعي نهجا وممار�سة
وتعزيز قيم البذل والعطاء من �أجل الآخرين ..وقالت
�إن التطوع ركيزة هامة يف ثقافة التما�سك املجتمعي
و�سمة ح�ضارية جت�سد مدى رقي ال�شعوب.

يف حرم اجلامعة الرئي�س يف �أبوظبي

طلبة جامعة خليفة ي�ستعر�ضون �أبرز امل�شاريع العلمية املبتكرة يف معر�ضي ابتكار
•• �أبوظبي-الفجر

نظمت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ،اجلامعة
البحثية ال �ت��ي ت��رك��ز ع�ل��ى ال�ن�ه��و���ض بالتعليم من
خالل التدري�س والبحث واكت�شاف وتطبيق املعرفة
معر�ضي ابتكار ،لطلبة ال�سنة الأوىل وطلبة ال�سنة
الأخرية
ويف معر�ض طلبة ال�سنة الأوىل ،ق��دم الطلبة 39
منوذجا �أوليا مل�شاريع هند�سية مبتكرة يف اليوم الأول
من املعر�ض ،يف حني قدم طلبة ال�سنة الأخرية ملحة
عن ابتكاراتهم العلمية يف جم��ال هند�سة الطريان
والف�ضاء والهند�سة امليكانيكية والهند�سة الطبية
احليوية والهند�سة الكهربائية وع�ل��وم الكمبيوتر
وال �ه �ن��د� �س��ة امل ��دن� �ي ��ة� ،إ�� �ض ��اف ��ة �إىل ع �ل ��وم الأر� � ��ض
البرتولية.
وبهذه املنا�سبة ،قال الدكتور عارف �سلطان احلمادي،
نائب الرئي�س التنفيذي يف جامعة خليفة" :يربز
معر�ضا االبتكار لطلبة ال�سنة الأوىل وطلبة ال�سنة
الأخرية قدرات الطلبة الإبداعية يف ابتكار حلول عن ال��دور الريادي ال��ذي تلعبه جامعة خليفة يف جمال تخ�ص�صات الهند�سة م�شاريع عملوا عليها خالل العام
طريق و�ضع من��اذج �أولية مل�شاريع تخدم القطاعات االبتكار .ن�أمل ب�أن ي�ساهم هذان املعر�ضان يف ت�سليط والتي �ضمت ت�صاميم طائرات ب��دون طيار و�أغ�شية
احليوية يف الدولة ،كما تعك�س هذه امل�شاريع م�ستوى ال�ضوء على ق��درات الطلبة ،و�أن ي�ساهم يف تعزيز لتحلية املياه و�أج�ه��زة ا�ست�شعار وروب��وت��ات الزراعية
وب�ي��وت �شم�سية ،وه��ي م�شاريع متنوعة يف جماالت
البحوث لدى اجلامعة ومدى كفاءة خربات �أع�ضاء مكانة اجلامعة �إقليمياً ودولياً".
الهيئة الأك��ادمي�ي��ة فيها ،وال ��ذي ب ��دوره ي��ؤك��د على قدم ما يزيد على  140طالبا يف ال�سنة الأخ�يرة يف هند�سة الف�ضاء وال �ط�يران والهند�سة الكيميائية

والهند�سة الطبية احليوية والهند�سة امليكانيكية
والهند�سة الكهربائية وهند�سة البرتول.
كما تناول املعر�ض العديد من التحديات التي قدمها
طالب ال�سنة الأوىل والتي �شملت على مواقد طبخ
تعمل ع�ل��ى ال�ط��اق��ة ال�شم�سية وم��وزع��ات النفايات
و�أج �ه��زة ا�ست�شعار ن�ب���ض��ات ال�ق�ل��ب وح�ق��ائ��ب ذاتية
احلركة وع�صي مل�ساعدة فاقدي الب�صر.
وقد �أجري خالل املعر�ض الأول م�سابقتني ،ت�ضمنت
على جائزتني ،الأوىل جائزة اجلمهور وفيها مينح
الزوار فر�صة الت�صويت على امل�شاريع املف�ضلة لديهم،
فيما كانت اجل��ائ��زة الثانية للجنة التحكيم املكونة
من �أع�ضاء الهيئة الأكادميية يف كلية الهند�سة والتي
مت�ن��ح م��ن ق�ب��ل جل�ن��ة التحكيم ب�ن��اء ع�ل��ى اجلوانب
التقنية لالبتكارات و�أ�سلوب العر�ض .وقد فاز �سيمون
�أمانويل بجائزة جلنة التحكيم عن م�شروعه "نظام
التنبيه احلراري الذكي لدرجة حرارة الطفل" ،كما
فازت �أريام خليفة �ضي الكعبي بجائزة اجلمهور عن
م�شروعها "حملل ن�سبة التوتر الآيل".
ي��ذك��ر �أن معر�ضي االب�ت�ك��ار ا�ستقطبا ال�ع��دي��د من
ال �ط �ل �ب��ة و�أع� ��� �ض ��اء ال �ه �ي �ئ��ة الأك ��ادمي� �ي ��ة والطلبة
اخلريجني وممثلني من القطاع ال�صناعي ،بالإ�ضافة
�إىل جموع احل�ضور الذين �شهدوا عرو�ض امل�شاريع
التي قدمها الطلبة امل�شاركون.
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ق��د ي�ستغرق ال��ت��ع��ايف ال��ك��ام��ل من
احل��م��ل وال�����والدة ���ش��ه��و ًرا؛ حيث
تعتمد �سرعته على �أ�شياء كثرية،
مب��ا يف ذل��ك �صحتك قبل احلمل،
ونوع احلمل والوالدة ،ولذلك يقدم
اخل�ب�راء بع�ض م��ا حتتاجني �إىل
معرفته للم�ساعدة يف �سرعة التعايف
من � 5أعرا�ض:

ال تدعو للقلق� 5 ..أعرا�ض طبيعية عقب الوالدة
ل�سن م�ستعدات لذلك ،وعليهن معرفة
1ال�شعور بالتعب:م��ن ال�ط�ب�ي�ع��ي ال �� �ش �ع��ور ب��ال�ت�ع��ب بعد �أن ه��ذا الإره��اق هو نتيجة لعدم ت�أقلم
احلمل والوالدة ،لكن الكثري من الن�ساء امل� � ��ر�أة م ��ع اجل � ��دول ال��زم �ن��ي لطفلها

اجل��دي��د ،وم��ن ث��م �صعوبة ال�ن��وم وعدم حتاويل تنظيم وقتك ،ولذلك ين�صحك
الراحة؛ وهي �أ�شياء يحتاج اجل�سم �إليها ،اخل �ب��راء ب � �دلاً م ��ن الإح �� �س��ا���س ب�أنك
وقد ي�ستمر التعب �أيا ًما و�أ�سابيع �إذا مل م�ضطر؛ لتنظيف املنزل �أو امتام قائمة
من املهام� ،أن جتعلي قيلولة طفلك هي
نف�سها قيلولتك �إن �أمكن.
�2آالم البطن:�آالم ال�ب�ط��ن وان�ق�ب��ا��ض��ات ال��رح��م هي
�أع��را���ض طبيعية ،حيث يعمل ج�سمك
على �إع��ادة الرحم �إىل حجمه الطبيعي
ق �ب��ل احل� �م ��ل ،وك ��ذل ��ك ج � ��دار البطن
والع�ضالت،
كما ميكن �أن ت�ؤدي الر�ضاعة الطبيعية
�إىل ح� ��دوث ه ��ذه االن �ق �ب��ا� �ض��ات ،فيما
تختلف امل��دة التي ت�ستغرقها من امر�أة
�إىل �أخرى ح�سب ظروف كل حالة ،وقد
ي�ساعد ا�ستخدام و�سادة التدفئة �أو املاء
ال�ساخن على تخفيف ذل��ك ول�ك��ن بعد
ا�ست�شارة الطبيب.
3نزيف وتفريغ �آخر:هو �أمر �شائع يعد مبثابة �سفك طبيعي
لبطانة الرحم ،ومير بخ�صائ�ص و�ألوان
خم�ت�ل�ف��ة ،م��ن الأح �م��ر يف ال �ب��داي��ة �إىل
الباهت الأبي�ض �إىل ال�شفاف،
وه��و طبيعي م��ا مل ي�ت�ح��ول �إىل اللون
الأ��ص�ف��ر �أو الأخ���ض��ر �أو يحمل رائحة،
فقد يعني ذل��ك وج��ود ع��دوى بكتريية
خا�صا ،وعمو ًما ف��إن هذا
حتتاج
عالجا ً
ً
التفريغ يختفي ع��اد ًة م��ن تلقاء نف�سه
ب �ع��د ب���ض�ع��ة �أ� �س��اب �ي��ع� ،إال �إذا الحظت
ح ��دوث �إف� ��راط �أو وج ��ود �أي جتلطات
ك�ب�يرة (�أك�ب�ر م��ن ال��رب��ع) ،فهنا عليك
مراجعة الطبيب.
4عودة الدورة:على الرغم من �أن بع�ض الن�ساء يبد�أن
احلي�ض بعد �ستة �إىل ثمانية �أ�سابيع

� 5أطعمة �صحية بديلة عن ال�سكر
ي�سبب ا�ستهالك ال�سكر العديد من امل�شكالت ال�صحية ،حيث يعمل ال�سكر على
الدماغ بنف�س الطريقة التي تعمل بها املخدرات ،كلما زاد ا�ستهالكك ،قلت
فر�ص اال�ستغناء عنه.
ووف ًقا ملوقع " � ،"ohmymagأ�صبحنا اليوم ن�ستهلك � 4أ�ضعاف من ال�سكر
�أكرث مما حتتاج �أج�سامنا ،ولذلك الآثار املرتتبة على ال�صحة نتيجة ذلك ،نتج
عنها انت�شار مر�ض ال�سكري وال�سرطان و�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية.
و�أ�شار �إىل �أن ال�سكر الأبي�ض يعد الأكرث ا�ستهال ًكا يف العامل ،وامل�شكلة هو �أن
ال�سكر مكرر (�أي تعر�ض للت�سخني واملعاجلة الكيميائية) ،وبالتايل فقد كل
الفيتامينات واملعادن ،ومل يبق فقط �سوى الطعم وال�سعرات احلرارية.
و�أكد املوقع �أن هناك العديد من املنتجات التي ميكن اال�ستغناء بها عن ال�سكر،
ويف نف�س الوقت املحافظة على ال�صحة وجتنب الآث��ار ال�ضارة الناجتة عن
تناوله ،الفتة �إىل  5منتجات بديلة �أكرث �صحية:

من الوالدة ،ف�إن توقيت ا�ستعادة الدورة
يختلف من ام��ر�أة �إىل �أخ��رى ،ف�إذا كنت
مثلاً تر�ضعني طفلك ر�ضاعة طبيعية،
فقد ي�ستغرق الأمر عدة �أ�شهر ،ومبجرد
ب ��دء دورت � ��ك ال �� �ش �ه��ري��ة ،ف �ق��د تالحظ
�أن الأم� ��ر خم�ت�ل��ف ع�م��ا ك��ان��ت ع�ل�ي��ه يف
ال���س��اب��ق ،ف�ق��د ت�ك��ون غ�ير منتظمة �أو
�أثقل ،وقد تكون هناك ت�شنجات �أكرث
�أو �أقل حدة منها قبل احلمل ،وعمو ًما
حتى لو مل تعد ال��دورة ،فقد تظلني
قادرة على احلمل ،وال ينبغي اعتبار
توقف �أو انقطاع الدورة هنا �شكلاً
من �أ�شكال حتديد الن�سل �أو منع
احلمل.
5الإم�ساك:هو ت�أثري �آخر �شائع
ل �ل �غ��اي��ة للحمل،
خ��ا��ص��ة �إذا كنت
ت� �ت� �ن ��اول�ي�ن �أي
م�سكنات للأمل
�أو ال� �ت� �خ ��دي ��ر،
ب��ال�ن���س�ب��ة لبع�ض
ال� �ن� ��� �س ��اء يحدث
ذل ��ك ع �ل��ى �سبيل
امل� � � �ث � � ��ال نتيجة
اخلوف من متزق
�أي غ ��رز ،وميكن
�أن ت�ساعد �أ�شياء
ب�سيطة يف تخفيف
الإم� � ��� � �س � ��اك ،مب� ��ا يف
ذل� ��ك � �ش ��رب ال �ك �ث�ي�ر من
امل��اء وتناول الفواكه واخل�ضراوات
وغريها من الأطعمة املليئة بالألياف
�أو ممار�سة بع�ض التمارين الريا�ضية،
لكن بعد م��واف�ق��ة طبيبك ال��ذي يجب
مراجعته �إذا ا�ستمر الإم�ساك �أربعة �أيام
بعد الوالدة.

رجيم البطيخ للتخل�ص من الوزن �سريعا

تتمتع فاكهة البطيخ ب�شعبية كبرية  ..فهى فاكهة لذيذة وباردة
ومنع�شة و�سهلة اله�ضم ومليئة بال�سوائل املفيدة ل�صحة اجل�سم  ،حيث
تبلغ ن�سبة املاء فيه حواىل ت�سعة وت�سعني باملئة من حجمه فهو غذاء
و�شراب يف الوقت نف�سه ..
�أهمية البطيخ فى تخفيف الوزن
يعترب رجيم البطيخ من �أكرث �أنواع احلميات اهمية على م�ستوى ال�صحة
لأنه مينح اجل�سم الطاقة التى يحتاج اليها وي�ساعد على تخفيف الوزن
ب�صورة �سليمة مع ميزة ع��دم ال�شعور باجلوع الن البطيخ مي�ل�أ املعدة
لفرتات زمنية طويلة ويعطى �شعورا بال�شبع ..
وميكن القول ان رجيم البطيخ خيار مثاىل فى حال الرغبة يف تخفيف
ال��وزن وال�سيما على م�ستوى البطن واملعدة في�ساهم فى التخل�ص من
الكر�ش.

 1الع�سلغني باملعادن وم�ضادات الأك�سدة ،يحتوي على �سعرات
الع�سل �سكر طبيعي ّ
حرارية �أقل من ال�سكر وقدرته على التحلية �أقوى ،حيث ميكننا و�ضع القليل
منه ويف نف�س الوقت احل�صول على �أقل نف�س املذاق احللو.
� 2شراب �أغافي�شبه �سكر الأغ� ��اف الع�سل ب�شكل ك�ب�ير يف ق��وام��ه ول�ك��ن طعمه �أق ��ل ،يتم
ا�ستخراجه من �أحد ف�صيالت ال�صبار ،وهو نبات ي�شبه ال�صبار الذي ميكن
الدم من خالله تكون �أقل �أربع مرات من ال�سكر الأبي�ض.
العثور عليه يف املك�سيك .مثل الع�سل ،فقط �إ�ضافة بع�ض
ه��ذا ال �� �ش��راب ل�ل�ط�ع��ام �أو ال �� �ش��راب يعطيك نف�س
� 3سكر جوز الهندنتيجة م��ن ال�سكر ،امل�ي��زة الأخ��رى ل�شراب
�سكر ج��وز الهند ه��و �سكر بني ن��اع��م ج �دًّا ي�ستخرج م��ن زه��ور ج��وز الهند،
�أغاف هي �أن م�ؤ�شر ن�سبة ال�سكر يف
ث��م ي�سخن ،حيث يتبخر امل��اء وي�ت�ح��ول �إىل �سكر ،ه��ذا ال�سكر �صحي جدًّا
وغني بالفيتامينات وامل�ع��ادن ،وميكنك العثور عليه يف املتاجر �أو من خالل
الإنرتنت.
 4ال�سكر الكاملمنتجا �صح ًّيا ،ال
ال�سكر الكامل �أقل معاجلة من ال�سكر الأبي�ض ،ما يجعله ً
البني الذي هو �سكر �أبي�ض مكرمل.
ينبغي اخللط بينه وبني ال�سكر ّ
� 5شراب التمرغني باملعادن واحلديد والبوتا�سيوم ،هو الأقل �شهرة من
رغم �أن �شراب التمر ّ
الأطعمة البديلة لل�سكر ،هذا الع�صري يتم احل�صول عليه من التمور املطبوخة
واملعر�ضة لل�ضغط ،طعمه لذيذ للغاية لأنه ي�شبه الكرمل.
ويف النهاية �أكد املوقع �أنه باخت�صار ،من الأف�ضل تناول ال�سكريات الطبيعية
وغري املكررة ،فهي �أف�ضل لل�صحة ،وقوتها يف التحلية �أكرث �أهمية وحتتوي
على معادن ،ومع ذل��ك ،مثل جميع املنتجات احللوة ،من املهم احلفاظ على
كمية اال�ستهالك.
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ابرز خ�صائ�ص البطيخ التى ت�ساهم يف تخفيف الوزن :
البطيخ م��در للبول ومنظف للج�سم اذ ي�سهل عملية التخل�ص منالبقايا امل�ضرة.
ي �ح �ت��وى ال �ب �ط �ي��خ ع �ل��ى ن���س�ب��ة م �ه �م��ة م ��ن الأل� �ي ��افال�ضرورية لعمل اجلهاز اله�ضمى.
ميتاز احلديد واملغني�سيوم املوجودان يف البطيخ
� � � �س� � ��ري � � �ع� � ��ا
ب� � ��أن� � �ه� � �م � ��ا

االمت�صا�ص ماي�ساهم يف فقدان الوزن ب�سرعة.
يحتوى البطيخ على عدد قليل جدا من ال�سعرات احلرارية فكل 100
ج��رام م��ن البطيخ تت�ضمن  7ج��رام م��ن ال�سكر و� 32سعرة حرارية
فقط.
ومن انظمة الرجيم املقرتحة مع البطيخ والتى ت�ساهم يف تخفيف الوزن
من  3اىل  5كيلو يف اال�سبوع :
االفطار :كوب من احلليب ون�صف كوب من ال�شوفان و�شريحة تو�ست دايت مع
قطعة جنب او بي�ضة م�سلوقة و�شريحة من البطيخ
وجبة خفيفة بني االفطار والغداء  :ثالث �شرائح من البطيخ �أو ك�أ�سمن ع�صريه.
الغداء :ربع دجاجة او �شريحة من اللحم امل�شوي او ال�سمك مع خم�سة
مالعق �سوتيه وثالث معالق ارز وثالث �شرائح بطيخ.
وج�ب��ة خفيفة ب�ين االف �ط��ار وال �غ��داء  :ث�لاث ��ش��رائ��ح منالبطيخ �أو ك�أ�سمن ع�صريه.
الع�شاء  :طبق من ح�ساء اخل�ضار اخلاىل من الدهوناو طبق �سلطة خ�ضراء وعلبة زبادى وثالث �شرائح
من البطيخ.
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املال والأعمال

Thursday 16 May 2019 - Issue No 12633

حاكم الفجرية ي�ستقبل وزير الطاقة وال�صناعة
•• الفجرية-وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�ضو املجل�س
الأعلى حاكم الفجرية يف ق�صر �سموه بالرميلة معايل �سهيل بن حممد
فرج فار�س املزروعي وزير الطاقة وال�صناعة.
و اطلع �سموه  -خ�لال اللقاء  -على ا�سرتاتيجيات عمل وزارة الطاقة
وال�صناعة وخطط عملها يف �إمارة الفجرية وم�شاريعها يف قطاعي الطاقة

وال�صناعة و حجم الدور التي تلعبه تلك امل�شاريع يف االقت�صاد الوطني ..
و �أ�شاد بنجاح وزارة الطاقة وال�صناعة يف جذب ا�ستثمارات متنوعة تتعلق
ب�صناعة النفط ويف مقدمتها م�شاريع الطاقة املتجددة.
من جانبه تقدم معايل وزير الطاقة و ال�صناعة بال�شكر و التقدير ل�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي للدعم الكبري الذي يوليه �سموه
لعمل الوزارة التي حتر�ص على اال�ستثمار بالطاقات الإماراتية واالبتكار
يف تنفيذ خطط عملها.

رافق معايل الوزير خالل الزيارة وفد �ضم �سعادة حممد حممد �صالح
امل��دي��ر ال�ع��ام للهيئة الإحت��ادي��ة للكهرباء وامل ��اء و ��س�ع��ادة حممد �سيف
ال�سويدي مدير عام �صندوق �أبوظبي للتنمية و عددا من كبار مديري
الوزارة.
ح�ضر اللقاء �سعادة حممد �سعيد ال�ضنحاين مدير الديوان الأمريي يف
الفجرية و�سعادة املهند�س حممد �سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجرية
رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة الفجرية للموارد الطبيعية.

خمالفة  16حم ًال

حماية امل�ستهلك تنفذ حملة تفتي�شية مفاجئة على �أ�سواق ر�أ�س اخليمة
•• ر�أ�س اخليمة -الفجر

نفذت �أم�س �إدارة حماية امل�ستهلك يف وزارة االقت�صاد
ح�م�ل��ة تفتي�شية م�ف��اج�ئ��ة ع�ل��ى �أ� �س ��واق ر�أ�� ��س اخليمة
التجارية وامل�ح��االت التي تبيع اخل�ضروات والفواكه
اللحوم والدواجن والبقاالت وال�سوبر ماركت .
و�أ��س�ف��رت احلملة ع��ن خمالفة وزارة االق�ت���ص��اد �أم�س
 16حم ً
ال خالل جولة تفتي�شية يف �أ�سواق �إم��ارة ر�أ�س
اخليمة .
وق ��ال ال��دك �ت��ور ه��ا��ش��م ال�ن�ع�ي�م��ي م��دي��ر �إدارة حماية
امل�ستهلك ب��ال��وزارة �إن املحال التي جرى خمالفتها مل
تلتزم بقوائم الأ�سعار وتقوم بعر�ض ال�سلع واملنتجات يف
خارج املحال ويف ظروف جوية غري مالئمة.
و�أ�شار مدير حماية امل�ستهلك بالوزارة �إىل توفر جميع
ال�سلع واملنتجات يف الأ� �س��وق املحلية وان هناك زيادة
يف حجم اال��س�ت�يراد بالن�سبة للخ�ضراوات والفواكه،
حيث ي�ستقبل �سوق دبي يومياً من  25ــ � 30ألف طن
وي�ستقبل ��س��وق �أب��وظ�ب��ي ح��وايل  4500ط��ن يومياً ،وطالب النعيمي بتفعيل مبادرة امل�ستهلك املراقب و�إبالغ لتطبيق م �ب��ادرة امل�ستهلك امل��راق��ب لل��إب�ل�اغ ع��ن �أي
خمالفات يتم ر�صدها يف منافذ البيع �سواء الكربى �أو
و�شملت اجلولة التفتي�شية �أ�سواق اخل�ضراوات والفواكه الوزارة بتجاوزات الأ�سعار عند ر�صد �أي تغريات فيها
بالإمارة وتبني غياب قوائم الأ�سعار من غالبية املحال .وت��اب��ع :فيما يخ�ص العرو�ض الرم�ضانية ف ��إن هناك املنافذ املتو�سطة وكذلك ال�صغري.
كما �شملت اجل��والت التفتي�شية �سوق اجل�سر حيث مت �آلية ملراقبة هذه العرو�ض بالتعاون مع اجلهات املحلية و�أو��ض��ح �أن ال��وزارة �ستنفذ  450حملة تفتي�شية على
�إلزام جميع التجار بعدم بيع املنتجات امل�ستوردة بال�سوق يف كل �إمارة ملنع �أي تالعب يف الأ�سعار ،الفتاً �إىل تنفيذ الأ�سوق خالل �شهر رم�ضان املبارك للت�أكد من الأ�سعار
كونه خم�ص�صاً للمنتجات املحلية.
ال�ع��دي��د م��ن احل �م�لات تفتي�شية وت��وع��وي��ة للجمهور وم��راق�ب��ة ال�ع��رو���ض والتخفي�ضات ال�ت��ي �أع�ل�ن��ت عنها

معظم منافذ البيع على م�ستوى ال��دول��ة ،م ��ؤك��داً �أن
هناك وعياً كبرياً لدى امل�ستهلك ب�أ�سعار ال�سلع يف معظم
منافذ البيع.
انخفا�ض يف خمالفات الأ� �س��واق وبينت ال�ت��زام الباعة
بالأ�سعار وتثبيت البطاقات التي حت��دد �أ�سعار ال�سلع
ب�صورة وا�ضحة لرياها الزبائن ومل ت�سفر احلملة عن
ر�صد �أي نوع من املخالفات الكربى كالتي كانت حتدث
يف ال�سابق واكتفى مدير ادارة حماية امل�ستهلك بتوعية
الباعة مبا ينبغي عمله جتنبا للوقوع يف املخالفات .
ويف �سوق اجل�سر لبيع اخل�ضروات اطلعت احلملة على
�أ�سعار ال�سلع يف �سوق اجل�سر وهي �أقل مقارنة مع �أ�سعار
العام املا�ضي فمثال �صندوق الطماطم يباع ب�سعر 15
درهم وكذلك اخليار  15درهم مقابل  30درهم العام
املا�ضي بينما �سلة اخليار  35دره��م مقابل  65درهم
والكو�سا  35درهم مقابل  65درهم واخل�س  10دراهم
والب�صل الأحمر درهم ون�صف للكيلو .
وحتدث للحملة بائع يدعى حممد ح�سن قائال  ":منذ
ب��داي��ة �شهر رم�ضان مل تتغري الأ��س�ع��ار بعك�س م��ا كان
يحدث يف ال�سنوات املا�ضية فمثال الأ�سعار االن هي كما
يلي :الباذجنان  45درهم والنعناع15درهم والكو�سا
 45درهم والبقدون�س  20درهم والفلفل الأخ�ضر 25
درهم و�سلة اخليار  60درهم بينما يباع كيلو البطيخ
ب�سعر درهمني ون�صف .

تخفي�ض �أ�سعار � 100سلعة يف رم�ضان املبارك

تعاونية ر�أ�س اخليمة تفتح باب الع�ضوية وتلغي ر�سوم االكتتاب
•• ر�أ�س اخليمة -الفجر:

�أع�ل�ن��ت جمعية ر�أ�� ��س اخل�ي�م��ة التعاونية
اال�ستهالكية تخفي�ض �أ�سعار � 100سلعة
ملنا�سبة حلول �شهر رم�ضان املبارك بن�سبة
ترتاوح بني  % 50 – 25افتحت جمعية
ر�أ�س اخليمة التعاونية اال�ستهالكية ،التي
ت�أ�س�ست عام  1982فتح باب
الع�ضوية للمواطنني ،م��ن ك��اف��ة �شرائح
امل �ج �ت �م��ع ،الإم� � ��ارات� � ��ي ،ب� �ه ��دف تطوير
اجلمعية وزيادة
ر�أ�س املال ،لتكون العوائد جمزية ل�صالح
الأع� ��� �ض ��اء ،وخ �ل��ق ف��ر���ص ع �م��ل جديدة
للمواطنات
واملواطنني ،فيماكان باب الع�ضوية مغلقا
خالل الأعوام املا�ضية ،م�ؤكدة �إلغاء ر�سوم

االكتتاب امل�ستحقة على الأع�ضاء اجلدد،
التي كانت تعادل  60%من قيمةال�سهم.
و�أع �ل �ن��ت "تعاونية ر�أ�� ��س اخليمة" عن
خطط تطوير كبرية ،تعمل عليها حاليا،
تق�ضي بتطوير
ج �م �ي��ع م �ب��ان �ي �ه��ا وف� ��روع � �ه� ��ا اخلم�سة
وتو�سعتها ،وت�شتمل �إن�شاء مبنى حديث
وم �ت �ك��ام��ل ل�ل�ج�م�ع�ي��ة يف م��دي �ن��ة خليفة
"الظيت" �سابقا ،وتعكف حاليا على �أعمال
تطوير عاجلة ،تكفل رئي�س جمل�س
الإدارة احل��ايل ب�ـ � 200أل��ف دره��م من
تكاليفها م��ن نفقته اخل��ا� �ص��ة .و�أ�شارت
اجلمعية �إىل
تخفي�ض �أ�سعار � 100سلعة خ�لال �شهر
رم�ضان ،بن�سب ترتاوح بني 50%-25
وق ��ال امل���س�ت���ش��ار ع�ل��ي حم�م��د املن�صوري،

النتائج املالية الأخرية تب�شر باخلري ،فيما
بد�أت جمعية ر�أ�س اخليمة
اللحاق بالركب ،وتن�صب �إ�سرتاتيجيتها
حاليا على �أن تكون �ضمن الأف�ضل يف هذا
القطاع ،ما يتطلب �إعادة ثقةامل�ستهلكني،
وه��ي جمعية ا�ستهالكية تعاونية تخدم
كافة �شرائح املجتمع،
وحتاول تقدمي �أ�سعار عادلة للم�ستهلكني،
يف متناول جميع �شرائح املجتمع ،ما جت�سد
يف تخفي�ض الأ� �س �ع��ار ع�ل��ى م ��دار العام،
بن�سب متفاوتة ،ما حظيت معه اجلمعية
ب�إقبال جيد� ،أعاد
ال ��روح ل�ه��ا ،فيما ن�سعى ل��رف��ع امل�ستوى
االقت�صادي واالجتماعي لأع�ضاء اجلمعية،
رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية ،وه��ي من البالغ عددهم حاليا �ألف و 300ع�ضو.
�أق��دم اجلمعيات التعاونية يف ال��دول��ة� :إن واع� �ت ��ذرت اجل �م �ع �ي��ة ،ع �ل��ى ل �� �س��ان رئي�س

اقت�صاد منطقة اليورو يت�سارع يف الربع الأول مع انتعا�ش �أملانيا
•• بروك�سل-رويرتز:

�أك��د مكتب �إح�صاءات االحت��اد الأوروب ��ي يورو�ستات �أم�س الأربعاء
�أن اقت�صاد منطقة اليورو ت�سارع مقارنة مع ربع ال�سنة ال�سابق يف
الأ�شهر الثالثة الأوىل من العام بف�ضل انتعا�ش �أملانيا� ،أكرب اقت�صاد
يف �أوروبا ،وانتهاء ركود فني يف �إيطاليا.
وقال يورو�ستات �إن اقت�صاد املنطقة التي ت�ضم  19دولة منا 0.4
باملئة يف الفرتة من يناير كانون الثاين وحتى مار�س �-آذار ،على نحو
مماثل للتقديرات الأولية ملكتب الإح�صاءات ،وبعد منو ن�سبته 0.2

باملئة يف الأ�شهر الثالثة الأخرية من .2018
وعلى �أ�سا�س �سنوي ،منا اقت�صاد منطقة اليورو  1.2باملئة يف الربع
الأول ،دون تغري �أي�ضا عن التقديرات ال�سابقة.
ي ��أت��ي ال�ت���س��ارع الف�صلي يف الأ� �س��ا���س بف�ضل �أمل��ان �ي��ا ال�ت��ي انتع�ش
اقت�صادها لي�سجل منوا ن�سبته  0.4باملئة من عدم منو يف الأ�شهر
الثالثة ال�سابقة .وقدمت �إيطاليا دعما مع خ��روج اقت�صادها من
ركود فني دام لف�صلني متتاليني ،حني انكم�ش االقت�صاد  0.1باملئة
يف كل من الربعني ال�سابقني .ومنا االقت�صاد الإيطايل  0.2باملئة
يف الربع الأول من .2019

جم �ل ����س �إدارت� � �ه � ��ا ،لأع �� �ض��ائ �ه��ا ع ��ن عدم
ح�صولهم على �أرباح خالل الأعوام الأربعة
املا�ضية .م�ؤكدة �أن الهدف الأول ملجل�س
الإدارة اجلديد ت�صحيح م�سار اجلمعية،
وفق املعايري املهنية ،ما دفع لتعيني فريق
عمل متكامل ،وتغيري القيادات والكوادر
الأخ��رى،وت��دري��ب املوظفني الباقني من
الإدارة ال�سابقة على املتطلبات املهنية.
و�أ�شار املن�صوري �إىل �أن اجلمعية تهدف �إىل
الو�صول لـ � 40ألف ع�ضو خالل العامني
القادمني ،لتكون معظم الأ�سر املواطنة يف
الإم ��ارة م�ساهمةيف جمعية ر�أ���س اخليمة
التعاونية ،مو�ضحا �أن امل�ساهمة ت�ب��د�أ يف
وف حدها
ح��ده��ا الأدن ��ى ب�ـ  500دره ��م ،يِ
الأق���ص��ى � 800أل��ف دره��م ،ب��واق��ع 100
درهم لل�سهم الواحد.
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حممد �أحمد �أمني مدير ًا عام ًا
لغرفة جتارة و�صناعة ال�شارقة
•• ال�شارقة-الفجر:

�أ�صدر جمل�س �إدارة غرفة جتارة و�صناعة ال�شارقة برئا�سة �سعادة عبداهلل
�سلطان العوي�س م�ؤخراً ق��راراً �إداري �اً يق�ضي بتعيني �سعادة حممد �أحمد
�أمني مديراً عاماً للغرفة ،وياتي هذا القرار يف �إطار حر�ص الغرفة على
دعم القدرات والكفاءات املحلية التي
�أثبتت ج��دارت�ه��ا يف امل��واق��ع ال�سابقة
التي عملت بها ،وفتح املجال �أمامها
للتطور الوظيفي يف خدمة وطنها
و�أمتها حتت ظل قيادتنا الر�شيدة.
وقال �سعادة عبداهلل �سلطان العوي�س
رئي�س غرفة جتارة و�صناعة ال�شارقة:
�إننا على ثقة تامة ب�أن ال�سيد حممد
�أحمد �أمني �سي�سهم من خالل خربته
العملية و�سجله احلافل باالجنازات
يف كافة املواقع التي عمل بها �سابقاً
يف تطوير �أعمال الغرفة واالرتقاء
بنوعية وجودة ومت ّيز اخلدمات التي
تقدمها لعمالئها مبا ي�ضمن تطور
جمتمع الأعمال يف الإم��ارة ،ويُع ّزز من جناح الغرفة ،ويعمل على حتقيق
�أهدافها اال�سرتاتيجية يف ا�ستقطاب اال�ستثمارات املحلية والأجنبية وتعزيز
ال�شراكات مع القطاعني العام واخلا�ص داخ��ل الدولة وخارجها ،و�إبراز
املزايا التناف�سية التي تتمتع بها �إمارة ال�شارقة على خمتلف امل�ستويات".
كفاءات �إماراتية
ويعد حممد �أحمد �أمني من الكفاءات الإماراتية املتميزة ويتمتع بخربات
اقت�صادية و�إداري��ة وا�سعة ،وقد �أ�سهم ب�صورة مبا�شرة يف تطوير العمل يف
الغرفة واالرتقاء به خالل عمله من قبل كم�ساعد للمدير العام لل�ش�ؤون
االقت�صادية وال��دول�ي��ة ،وم��ن ث��م م�ساعداً للمدير ال�ع��ام لقطاع الأعمال
واالت�صال قبل تعيينه مديراً عاماً للغرفة بالوكالة يف �شهر يونيو من العام
املا�ضي.
ويحظى �أم�ين بثقة واح�ت�رام الفعاليات االقت�صادية واملالية وال�شركات
وامل�ؤ�س�سات املحلية وال��دول�ي��ة العاملة يف �إم ��ارة ال�شارقة ن�ظ��را للجهود
الكبرية التي قام بها يف خدمة قطاع الأعمال يف الإم��ارة ،وم�ساعدة هذه
امل�ؤ�س�سات وال�شركات على ت�أ�سي�س وتطوير �أعمالها يف املنطقة.
يذكر �أن حممد �أحمد �أم�ين قد تخرج من كلية االت�صال اجلماهريي يف
جامعة الإم� ��ارات ،و�شغل العديد م��ن املنا�صب القيادية منذ ان�ضمامه
لأ�سرة غرفة جت��ارة و�صناعة ال�شارقة ،وح��از على جائزة املوظف املتميز
على م�ستوى الإم� ��ارة ،و� �ش��ارك يف ال�ع��دي��د م��ن ال�برام��ج ال�ق�ي��ادي��ة داخل
وخارج الدولة ،كما مثل الغرفة يف العديد من امل�ؤمترات وامللتقيات املحلية
والإقليمية والعاملية.

 7.3مليار درهم �سيولة �ضخها امل�صرف
املركزي يف ال�سوق خالل مار�س
•• �أبوظبي -وام:

ع��اد م�صرف الإم ��ارات امل��رك��زي �إىل �ضخ ال�سيولة يف ال�سوق خ�لال �شهر
مار�س املا�ضي بقيمة بلغت  7.3مليار درهم وفقا للأرقام ال�صادرة عنه.
ج��اءت ع��ودة امل�صرف امل��رك��زي �إىل �ضخ ال�سيولة يف ال�سوق جم��ددا تلبية
الحتياجات البنوك يف �أعقاب �سحب كمية كبرية من ال�سيولة الفائ�ضة
لديها خ�لال ال�ف�ترة املا�ضية وذل��ك يف �إط��ار دور امل�صرف توجيه النقد
املتوفر يف ال�سوق على نحو يخدم االقت�صاد الوطني.
وبلغ ر�صيد امل�صرف امل��رك��زي من �شهادات الإي��داع  139.2مليار درهم
خالل �شهر مار�س املا�ضي مقارنة مع  146.5مليار درهم يف فرباير من
العام ذاته.
وتعد �شهادات الإيداع واحدة من الأدوات التي ي�ستخدمها امل�صرف املركزي
لتحقيق �أه��داف ال�سيا�سة النقدية و�إدارة ال�سيولة يف ال�سوق بالإ�ضافة
اىل �أدوات �أخ��رى ت�سهم يف جلها ب�ضبط حركة النقد و خدمة االقت�صاد
الوطني.
كان امل�صرف قد جل�أ خالل ال�شهرين الأولني من العام اجلاري �إىل �سحب
نحو  8مليارات درهم يف خطوة ت�ستهدف خدمة ال�سيا�سة النقدية للدولة
التي يتوىل " املركزي " تطبيقها تعزيزا مل�سرية االقت�صاد الوطني .وخالل
�شهر دي�سمرب  2018و�صلت قيمة ال�سيولة الفائ�ضة التي جرى �سحبها
نحو  12.4مليار درهم مقارنة مع نوفمرب من العام ذاته وهو ما بدا جليا
من خالل ارتفاع قيمة ر�صيد �شهادات الإيداع اىل  138.2مليار درهم.

�أوبك  :ا�ستقرار املنطقة �ضرورة
ل�ضمان ا�ستمرار �إمدادات النفط
•• �أبوظبي -وام:

�أكد معايل حممد باركيندو الأمني العام ملنظمة البلدان امل�صدرة للبرتول"
�أوبك " �أن املنطقة بحاجة �إىل مزيد من ال�سالم و اال�ستقرار بو�صفها �أهم
منطقة ا�سرتاتيجية يف العامل وذلك ل�ضمان تدفق �إم��دادات النفط  ..و
قال �إن " �أي توتر يحدث فيها ي�ؤثر على العامل ب�أثره".
ج��اء ذل��ك يف ت�صريحات �صحفية يف �أبوظبي �أم�س خ�لال حفل التد�شني
الر�سمي مل�شروع �إن�شاء �أول م�صفاة يف منطقة ال�شرق الأو��س��ط و�شمال
�أفريقيا متخ�ص�صة يف �إنتاج وقود ال�سفن بطاقة � 250ألف برميل يوميا
يف �إمارة الفجرية بدولة الإمارات .و�أ�ضاف باركيندو �أنه من ال�سابق لأوانه
احلديث عن قرار للمنظمة حول اال�ستمرار يف تخفي�ض �إنتاج الدول املنتجة
للنفط و حلفائها من عدمه  ..م�شريا �إىل �أن " �أوبك" ما زالت بحاجة �إىل
املزيد من بيانات دقيقة حول ال�سوق و �أن القرار النهائي حول اال�ستمرار
يف اخلف�ض �أو عدمه �سيتم حتديده خالل يونيو املقبل.
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احلكومة اللبنانية تتجه لإقرار موازنة
تق�شفية حتت �ضغط اجلهات املانحة
•• بريوت�-أ ف ب:

تتجه احلكومة اللبنانية لإق��رار امل��وازن��ة الأك�ثر تق�شفاً يف تاريخ البالد
ل�ضمان احل�صول على ق��رو���ض وه�ب��ات باملليارات تعهد املجتمع الدويل
بتقدميها لها �شرط �إقدامها على جملة �إ�صالحات بينها خف�ض العجز ،يف
�ضوء تردي الو�ضع االقت�صادي وتراكم الدين.
ويثري م�شروع املوازنة قلقا بني املواطنني الذين يعانون من �ضيق معي�شي
متزايد منذ �سنوات ،ما دفع موظفي القطاع العام اىل تنفيذ اعت�صامات
و�إ�ضرابات متتالية منذ �أكرث من �أ�سبوعني رف�ضاً لأي اقرتاحات تلحظ
اقتطاعاً من رواتبهم �أو من امتيازات بع�ضهم ،يف �إط��ار �سعي احلكومة
لتخفي�ض الإنفاق العام.
وبعد ف�شل ال�سلطات املتعاقبة ب�إجراء �إ�صالحات بنيوية يف البلد ال�صغري
ال��ذي تثقل الديون والف�ساد كاهله ،تعهدت احلكومة العام املا�ضي �أمام
م�ؤمتر دويل ا�ست�ضافته باري�س مل�ساعدة لبنان ،ب�إجراء هذه الإ�صالحات
وتخفي�ض النفقات العامة مقابل ح�صولها على �أكرث من  11مليار دوالر
على �شكل قرو�ض وهبات.
وتعقد احلكومة جل�سات متتالية لإقرار موازنة قال رئي�س احلكومة �سعد
احلريري �إنها �ستكون "الأكرث تق�شفاً" يف تاريخ البالد.
ويو�ضح رئي�س ق�سم الأبحاث يف جمموعة "بنك بيبلو�س" ن�سيب غربيل
لوكالة فران�س بر�س �أن "ال�ضغط" على احلكومة ي�أتي �أو ًال من "املواطن
ال��ذي يلم�س ت��راج�ع�اً يف ف��ر���ص العمل واحل��رك��ة االق�ت���ص��ادي��ة ،والقطاع
اخلا�ص الذي يلحظ جموداً اقت�صادياً وارتفاع الأعباء الت�شغيلية ،والقطاع
امل�صريف الذي يتحمل �أكرث و�أكرث عبء متويل القطاع العام".
وي�أتي ال�ضغط ثانياً من "التوقعات الدولية بعد م�ؤمتر �+سيدر +وتعهد
ال�سلطات اللبنانية تطبيق �إ�صالحات لتخفي�ض العجز يف املوازنة" بن�سبة
واحد يف املئة �سنوياً من الناجت املحلي خالل خم�س �سنوات.
وي�شهد الو�ضع االقت�صادي تدهوراً منذ �سنوات .وفاقم ان��دالع النزاع يف
�سوريا املجاورة منذ العام  2011الو�ضع �سوءاً مع تراجع حركة ال�سياح
واال�ستثمارات الأجنبية .و�سجلت ن�سبة النمو العام املا�ضي  0,2يف املئة،
وفق �صندوق النقد الدويل.
وتراكم الدين العام تدريجياً بعد انتهاء احلرب الأهلية"،"1990-1975
ويُقدّر اليوم ب�أكرث من  85مليار دوالر� ،أي ما ن�سبته  152يف املئة من
الناجت املحلي ،وفق وزارة املالية .ومل يقرتن ذلك ب�أي ا�صالحات جذرية �أو
بت�أهيل البنى التحتية املرتهلة واملرافق التي ك ّبدت الدولة �أموا ًال باهظة
�أبرزها الكهرباء.
وحواىل ثمانني يف املئة من ديون الدولة هي من امل�صرف املركزي وامل�صارف
التي حققت �أرب��اح�اً هائلة ج��راء الفوائد التي جنتها من خدمة الدين.
وخ ّف�ضت وكالة "موديز" مطلع العام ت�صنيف لبنان ،م�شرية �إىل "خماوف
من ارتفاع كبري يف الدين".
ومنذ العام  ،2005زاد الإنفاق العام بن�سبة  147يف املئة ،وفق غربيل،
دون �أن يقرتن ذلك بزيادة متوازنة يف الإيرادات.
وف�شلت احلكومة العام املا�ضي يف خف�ض العجز �إىل  9يف املئة من الناجت
املحلي ،وارتفع عو�ض ذلك �إىل  11,5باملئة ،وفق البنك الدويل.
وي�أتي و�ضع م�شروع املوازنة مت�أخراً جراء االنق�سام ال�سيا�سي وف�شل القوى
ال�سيا�سية يف ت�شكيل حكومة على مدى ثمانية �أ�شهر.
ويُع ّد تخفي�ض العجز �أمراً ال مف ّر منه� ،سواء عرب �إجراءات تق�شفية ت�شمل
تقلي�ص التوظيف يف القطاع العام حيث الكثري من الف�ساد واملح�سوبيات،
�أو عرب زيادة الإيرادات .و�أعلنت احلكومة �أن املوازنة �ستلحظ رفع الفوائد
على الودائع امل�صرفية من �سبعة �إىل ع�شرة يف املئة.
ويعت�صم منذ �أك�ث�ر م��ن �أ�سبوعني ع�سكريون متقاعدون وم��وظ�ف��ون يف
دوائر عدة بينها ال�ضمان االجتماعي وكهرباء لبنان ومرف�أ بريوت وق�ضاة
م�س برواتبهم ،بعد تقارير حتدثت عن احتمال �أن
يف املحاكم رف�ضاً لأي ّ
ت�شمل املوازنة اقتطاعات يف الرواتب.
ون ّفذ موظفو م�صرف لبنان الأ�سبوع املا�ضي �إ�ضراباً غري م�سبوق لأربعة
�أي ��ام ،م��ا �أ ّث��ر �سلباً على عمل امل�صارف و�أدى �إىل �إق�ف��ال بور�صة بريوت.
ويرف�ض ه��ؤالء ح�سم �أربعة روات��ب �إ�ضافية يتقا�ضونها �سنوياً وامتيازات
خا�صة بهم.
وي��رى غ�بري��ل �أن م��ا تقرتحه احل�ك��وم��ة خلف�ض عجز امل��وازن��ة يتجاهل
م�صادر �إي ��رادات كثرية ميكن �أن تو ّفر خلزينتها مليار دوالر على الأقل
خالل العام احلايل.
وي�شري اىل "عدم جدية يف �إيجاد م�صادر �إيرادات موجودة ،كمكافحة التهرب
ال�ضريبي وتفعيل اجلباية و�ضبط احلدود ومنع التهريب" ،م�ضيفاً "كلها
�إجراءات حتتاج فقط �إرادة �سيا�سية".
وي�أخذ اللبنانيون على القادة ال�سيا�سيني عدم التطرق اىل هذه امللفات،
متهمني �إياهم ب�أنهم يفعلون ذلك لأنهم م�ستفيدون منها �أو لأنهم يح�صلون
على عموالت من املخالفات والتهرب ال�ضريبي .وي�ؤكدون �أن التعديات على
الأمالك البحرية العامة املمتدة على طول ال�شاطئ اللبناين والتي ت�شمل
ع�شرات الفنادق واملجمعات البحرية ،تعود يف غالبيتها اىل م�شاريع ميلكها
�سيا�سيون ونافذون.
و�أقرت احلكومة يف ني�سان�-أبريل خطة لإ�صالح قطاع الكهرباء الذي ك ّبد
خزينة الدولة من العام  2008حتى  ،2017نحو ن�صف العجز املايل
يف لبنان ،وفق البنك الدويل .وبعد حواىل ثالثة عقود من انتهاء احلرب
الأهلية ،ي�ستمر التقنني يف التيار الكهربائي وال تتمكن الدولة من جباية
الفواتري من بع�ض املناطق.
وقد ال يتم �إقرار املوازنة يف الربملان ب�سهولة.
ويقول رئي�س االحتاد العمايل العام ب�شارة الأ�سمر لفران�س بر�س "نحن �ضد
مي�س بالطبقة العاملة و�شرائح املجتمع الفقرية واملتو�سطة".
�أي �إجراء ّ
وي�ضيف "�إذا مل ت�أخذ احلكومة باملالحظات التي قدمناها� "..." ،سي�ؤدي
م�شروع املوازنة �إىل انفجار اجتماعي".
ويعي�ش �أكرث من ربع اللبنانيني ،وفق البنك الدويل ،يف دائرة الفقر ،بينما
ال تتوفر فر�ص عمل لع�شرات الآف ال�شبان.
خالل م�شاركته يف تظاهرة احتجاجية �أم��ام امل�صرف املركزي يف بريوت،
ق��ال اجل�نرال املتقاعد علي عامر لفران�س بر�س قبل �أي��ام "�إنه التحذير
الأخري".
امل�س بالرواتب�" ،سنتظاهر يف ال�شوارع كل يوم ونحرق
و�أك��د �أن��ه يف حال ّ
الإطارات ونقطع الطرق".

ماجد الفطيم تدرج �أول �صكوك خ�ضراء م�ؤ�س�سية قيا�سية على م�ستوى العامل يف نا�سداك دبي
•• دبي-الفجر:

�أعلنت "ماجد الفطيم" ،ال�شركة ال��رائ��دة يف جمال
م��راك��ز ال�ت���س��وق وامل�ج�ت�م�ع��ات امل�ت�ك��ام�ل��ة وال ��رائ ��دة يف
قطاع التجزئة والرتفيه يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�أفريقيا و�آ�سيا ،اليوم ،عن قرع جر�س افتتاح ال�سوق
يف نا�سداك دب��ي� ،إي��ذان �اً ب� ��إدراج �أول �صكوك خ�ضراء
مرجعية م�ؤ�س�سية على م�ستوى العامل ،و�أول �صكوك
خ�ضراء يتم ا�صدارها يف املنطقة.
وت�ق��در قيمة ال�صكوك ب�ـ  600مليون دوالر ،وتبلغ
مدة ا�ستحقاقها � 10سنوات ،وهي مبثابة �شهادة على
التزام
"ماجد الفطيم" طويل الأجل بدعم جهود التحول
�إىل اقت�صاد منخف�ض الكربون .وم��ن املقرر �أن تتم
اال��س�ت�ع��ان��ة ب�ع��ائ��د الإ� �ص ��دار لتمويل و�إع � ��ادة متويل
م�شروعات حالية وم�ستقبلية تابعة لل�شركة ،مبا يف
ذل��ك �إن�شاء مبانٍ �صديقة للبيئة وم�شروعات طاقة
متجددة والإدارة امل�ستدامة للمياه وكفاءة ا�ستهالك
الطاقة.
واح�ت�ف��ا ًال ب�ه��ذه املنا�سبة ،ق��ام �آالن ب�ج��اين ،الرئي�س
التنفيذي ل�شركة "ماجد الفطيم القاب�ضة" ،بقرع
جر�س افتتاح ال�سوق� ،إي��ذان �اً ببدء ت��داول ال�صكوك،
وذل��ك بح�ضور �سعادة عي�سى ك��اظ��م ،حمافظ مركز
دب��ي امل��ايل العاملي ،والأم�ين العام ملركز دب��ي لتطوير
االقت�صاد الإ�سالمي ،وحامد علي الرئي�س التنفيذي
لـ "نا�سداك دبي" ،ونخبة من كبار امل�س�ؤولني
يف "ماجد الفطيم".
وقال �آالن بجاين ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة "ماجد
الفطيم القاب�ضة"�" :إن توافر اخل�ي��ارات التمويلية
اخل�ضراء هو �أحد ال�سبل الرئي�سية للحد من تداعيات
التغري املناخي والتوجه نحو م�ستقبل م�ستدام على
م�ستوى القطاعات املختلفة .وي�ساهم طرحنا لأول
�صكوك خ�ضراء يف ال�شرق الأو�سط والأك�بر قيمة يف
العامل يف تعزيز قدراتنا على اال�ستثمار يف م�شاريع
وحلول ترفع معايري اال�ستدامة يف املنطقة وت�ساعدنا
ع�ل��ى ت�ق��دمي جت ��ارب ع�م�لاء ت��راع��ي البيئة يف املقام
الأول .ن�ضع يف ماجد الفطيم ن�صب �أعيننا حتقيق
�أه��داف نهج املح�صلة الإيجابية بحلول عام 2040

ولذلك ف�إننا ن�سعى �إىل حتقيق �أعلى معدالت كفاءة
املوارد البيئية من خالل تطبيق احللول التكنولوجية
املبتكرة وال�ط��اق��ة امل�ت�ج��ددة .وي�شري االه�ت�م��ام وا�سع
النطاق بال�صكوك من قبل امل�ستثمرين العامليني �إىل
ثقتهم بت�صنيف ممار�سات البيئة واملجتمع واحلوكمة
اخلا�ص بنا بالإ�ضافة �إىل ت�صنيف ال�شركة االئتماين
املتميز عند م�ستوى " ،"BBBونهجنا احلكيم فيما
يتعلق بال�ش�ؤون املالية و�إدارة املخاطر .ومتكننا ثقة
امل�ستثمرين يف ر�ؤيتنا من موا�صلة م�سريتنا لن�صبح
واحدة من �أكرث ال�شركات مراعاة للبيئة يف العامل".
من جهته ،ق��ال �سعادة عي�سى كاظم ،حمافظ مركز
دب��ي امل��ايل العاملي ،والأم�ين العام ملركز دب��ي لتطوير
االق �ت �� �ص��اد الإ�� �س�ل�ام ��ي" :يعك�س �إدراج ال�صكوك
اخل �� �ض��راء ال�ت��ي �أ��ص��درت�ه��ا م��اج��د ال�ف�ط�ي��م ،النظرة
امل�ستقبلية وال�ت�ق��دم�ي��ة ل�ل���ش��رك��ات ال��رائ��دة يف دبي،
بالإ�ضافة �إىل احليوية التي تتميز بها �أ��س��واق ر�أ�س
املال يف الإم��ارة .ويدعم �إدراج ال�صكوك تعزيز مكانة
دب��ي كعا�صمة عاملية لالقت�صاد الإ��س�لام��ي ،يف �إطار
املبادرة التي �أطلقها �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي".
وا�ستعداداً لإ�صدار ال�صكوك ،قامت ال�شركة م�ؤخراً
ب��إن���ش��اء ك��لٍ م��ن "�إطار التمويل الأخ�ضر" و"جلنة
ال �ت��وج �ي��ه امل� ��ايل الأخ�ضر" ،وال �ت��ي ��س�ت���ش��رف على
جمموعة م��ن امل�شروعات اجل��دي��دة والقائمة �ضمن
حم�ف�ظ��ة امل� �ب ��ادرات اخل �� �ض��راء اخل��ا� �ص��ة بال�شركة.
وع�ل�اوة ع�ل��ى ذل ��ك ،ح�صلت "ماجد الفطيم" على
ت�صنيف "منخف�ض املخاطر" فيما يتعلق بالبيئة
واملجتمع واحلوكمة من  ،Sustainalyticsوهي
م�ؤ�س�سة م�ستقلة تقيم �أداء ال�شركات من ناحية البيئة
وامل�ج�ت�م��ع واحل��وك �م��ة ،وه��و م��ا ي�شري �إىل انخفا�ض
احتمال تعر�ض ال�شركة لأي ت�أثريات مالية ناجتة عن
عوامل تتعلق بالبيئة واملجتمع واحلوكمة ،وذلك نظراً
النخفا�ض م�ستوى تعر�ضها للق�ضايا املرتبطة بهذه
العوامل و�إدارتها احلكيمة لها.
وقال �إبراهيم الزعبي ،الرئي�س التنفيذي لال�ستدامة
لدى �شركة "ماجد الفطيم القاب�ضة"" :ي�ش ّكل �إ�صدار
ال�صكوك اخل�ضراء �شهادة على التزام ماجد الفطيم

باتباع املمار�سات امل�ستدامة على امتداد كافة وحدات
الأعمال وال�شركات التابعة لها واملجتمعات املتكاملة
التي متتلك بها عمليات .وتدعم ال�صكوك اخل�ضراء
طموحاتنا يف حتقيق �أه��داف ا�سرتاتيجية املح�صلة
الإيجابية ،ومن خالل املبالغ املجموعة من ال�صكوك،
ن�أمل يف حتقيق فوائد اجتماعية واقت�صادية وبيئية
هادفة وملمو�سة".
وب��إدراج ال�صكوك اخل�ضراء ،ت�صل قيمة جميع �أدوات
ال��دي��ن املُ��درج��ة يف "نا�سداك دبي" م��ن قبل "ماجد
الفطيم" �إىل  2.4م�ل�ي��ار دوالر �أم��ري �ك��ي .وت�شمل
الأدوات الأخرى التي �أدرجتها ال�شركة يف البور�صة ك ً
ال
من �صكوك بقيمة  500مليون دوالر يف عام ،2015
و�صفقتي �سندات تقليدية بقيمة  500مليون دوالر
لكل منهما يف عامي  2013و 2014على التوايل،
بالإ�ضافة �إىل �سندات بقيمة  300مليون دوالر يف عام
.2016
م��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال ح��ام��د ع�ل��ي ،ال��رئ�ي����س التنفيذي لـ
"نا�سداك دبي"�" :إننا �سعداء بتعزيز �أوجه التعاون
مع �شركة ماجد الفطيم من خالل �صفقة ال�صكوك
اخل ���ض��راء ه ��ذه .وي ��أت��ي ال �ت��زام ن��ا��س��داك دب��ي بدعم
ال�شركة وكافة �إ�صداراتها انطالقاً من النهج الذي
نتبعه يف توفري املتابعة الدقيقة لإ�صدارات امل�ستثمرين
يف البور�صة من جميع �أنحاء العامل ،و�أرقى املمار�سات
املتبعة للبنية التحتية الت�شريعية".
وكانت ال�شركة قد �أطلقت يف عام  2017ا�سرتاتيجية
املح�صلة الإي�ج��اب�ي��ة ال�ت��ي ت�ه��دف �إىل حتقيق فوائد
بيئية ،وت�شمل تر�شيد ا��س�ت�ه�لاك امل �ي��اه واحل ��د من
االنبعاثات الكربونية بحلول عام .2040
لا ح��اف� ً
ومت�ت�ل��ك ال���ش��رك��ة �أي���ض�اً ��س�ج� ً
لا فيما يتعلق
بتطبيق �أف�ضل ممار�سات املباين اخل�ضراء على امتداد
حمفظة �أعمالها .وكانت ال�شركة �أي�ضاً �أول م�ؤ�س�سة
يف املنطقة حت�صل على �شهادة ال��ري��ادة يف الت�صميم
البيئة والطاقة  LEEDيف مباين مراكز الت�سوق
وال�ف�ن��ادق وامل�ك��ات��ب التابعة ل�ه��ا .وك��ان��ت "الزاهية"،
املدينة املتكاملة التابعة ل�شركة "ماجد الفطيم" يف
ال�شارقة� ،أول جممع يح�صل على ت�صنيف جيد جداً
م��ن  BREEAMع�ل��ى م�ستوى منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا .وقدمت "ماجد الفطيم"

�سيا�سة للمباين امل�ستدامة التي و�ضعت احلد الأدنى
م��ن م�ع��اي�ير ال�ب�ن��اء ع�ل��ى ال�ن�ح��و ال �ت��ايلLEED :
 Gold V4م ��ن امل �ج �ل ����س الأم ��ري� �ك ��ي للأبنية
اخل�ضراء� ،أو ثالث لآلئ من "ا�ستدامة"� ،أو جيد جداً
من  .BREEAMومتتلك ال�شركة الآن ما يقرب
م��ن  3م�لاي�ين م�تر م��رب��ع م��ن امل���س��اح��ات اخل�ضراء
املعتمدة ،مبا يف ذلك "ماي �سيتي �سنرت م�صدر" الذي
ج��رى اف�ت�ت��اح��ه �أخ �ي��راً ،وي�ع��د �أك�ث�ر م��راك��ز الت�سوق
ا�ستدامة يف �أبوظبي.
ويف عام  ،2018ح�صلت ال�شركة على تقييم "النجمة
اخل�ضراء" ح �� �س��ب م ��ؤ� �ش��ر اال� �س �ت��دام��ة العقارية
 GRESBللعام اخلام�س على التوايل بعد �أن حققت
درجة  ،84%بزيادة  7%مقارن ًة مع متو�سط املعيار
العاملي و 17%مقارن ًة مع متو�سط  ،GRESBكما
حلت ال�شركة يف املرتبة ال�ساد�سة على قائمة �أف�ضل
�شركات التجزئة غري املدرجة �أدا ًء على م�ستوى قارة.
و�أن � �ه� ��ت "ماجد الفطيم" ع� ��ام  2018مبوقف
م��ايل ق��وي و��س�ي��ول��ة ك��اف�ي��ة ح�ي��ث جن�ح��ت يف ت�أمني
احتياجاتها م��ن التمويل مل��ا ي��زي��د ع��ن ث�لاث��ة �أعوام
مقبلة �سواء عرب النقد �أو و�سائل التمويل املتاحة.
وخ�لال ع��ام � ،2018شهدت �إي ��رادات ال�شركة منواً
�إجمالياً بن�سبة  7%لت�صل �إىل  34.6مليار درهم،
فيما ارتفعت الأرباح قبل احت�ساب الفوائد وال�ضرائب
والإه�لاك واال�ستهالك بن�سبة � 9%إىل  4.6مليار
دره��م على �أ�سا�س �سنوي .ووا�صلت ال�شركة احلفاظ
على ميزانية عمومية قوية ،حيث بلغ �إجمايل قيمة
الأ��ص��ول  60.4مليار دره��م ،فيما بلغ �صايف الدين
ح��وايل  12.6مليار دره��م .و�أبقت وكالتا "�ستاندرد
�آند بورز" و"فيت�ش" الت�صنيف االئتماين لل�شركة عند
درجة " "BBBمع نظرة م�ستقبلية م�ستقرة لل�سنة
ال�سابعة على التوايل ،وهو ما ي�ؤكد جمدداً على نقاط
القوة االئتمانية لل�شركة مثل مرونة منوذج �أعمالها
وج��ودة الأ��ص��ول ومعايري احلوكمة القوية والإدارة
املالية احلكيمة.
جت��در الإ� �ش��ارة �إىل �أن القيمة الإج�م��ال�ي��ة لل�صكوك
املدرجة يف �أ�سواق دبي قد بلغت  61.49مليار دوالر
�أم��ري�ك��ي ،وال�ت��ي ت�ش ّكل �أك�بر قيمة يف �أي م��ن مراكز
التداول على م�ستوى العامل.

بنك الفجرية الوطني يطلق مبادرة تع ّلم وادّخر مبنا�سبة اليوم العربي لل�شمول املايل
•• الفجرية-الفجر

�أعلن بنك الفجرية الوطني عن م�شاركته يف مبادرة
ال�ي��وم العربي لل�شمول امل��ايل التي ينظمها �صندوق
النقد العربي وجمل�س حمافظي امل�صارف املركزية
العربية م��ن �أج��ل تعزيز ال�شمول امل��ايل يف املنطقة.
ومت � ّث �ل��ت م���ش��ارك��ة ال�ب�ن��ك ب ��إط�ل�اق م �ب��ادرت��ه "تع ّلم
وادّخر" التي ركزت على توعية الأطفال الذين ترتاوح
�أعمارهم بني  10و 15عاماً حول قيمة املال و�أهمية
االدخار.
وقال فين�س كوك ،الرئي�س التنفيذي لبنك الفجرية
ال��وط �ن��ي" :ي�سعدنا ال �ت �ع��اون م��ع الأط � ��راف املعنية
و�شركائنا يف ه��ذه امل�ب��ادرة الوطنية التي تهدف �إىل
تعزيز التوعية املالية وال�تروي��ج لال�ستقرار املايل.
ف�ن�ح��ن م �� �س ��ؤول��ون ك�ب�ن��ك ع��ن ن���ش��ر ال �ت��وع �ي��ة حول
ال�شمول املايل كونه يح ّفز النم ّو والتنمية امل�ستدامة
اللذين ي�شكالن رك�ي��زة االقت�صاد الإم��ارات��ي القائم
ع �ل��ى امل �ع��رف��ة .وت���س�ت�ه��دف م �ب ��ادرة "تع ّلم وادّخر"

الطالب ال�شباب وهي خم�ص�صة لن�شر التوعية املالية
يف �صفوفهم والت�شجيع على االدخار .لقد كان متكني
ج�ي��ل امل�ستقبل ه��دف �اً �أ��س��ا��س�ي�اً ل��دي�ن��ا وت���ش� ّك��ل وحدة
"�أجيال" الفريدة من نوعها التي �أطلقناها خري دليل
على هذه اجلهود التي تهدف �إىل �إفادة ال�شباب �أكرث
من �شراكتنا امل�صرفية ".و�أقيم برنامج "تع ّلم وادّخر"
يف م��در��س��ة جيم�س بالفجرية وت �ع � ّرف ال�ط�لاب من
خالله على قيمة امل��ال وخ�صائ�صه الأ�سا�سية ودور
البنوك و�أهمية االدخ ��ار .وتعترب ه��ذه امل�ب��ادرة التي
تر ّكز على ال�شباب امتداداً جلهود البنك الهادفة �إىل
تزويد ال�شباب باملعرفة الالزمة من �أجل النجاح على
ال�صعيد امل��ايل .فقد �أطلق البنك العام املا�ضي وحدة
"�أجيال" ،وهي عبارة عن خدمة م�صرفية متخ�ص�صة
ت ��دع ��م االح� �ت� �ي ��اج ��ات امل ��ال �ي ��ة ل �ل �� �ش �ب��اب الإم� ��ارات� ��ي
وطموحاته .كما �أقام البنك عدداً من اجلل�سات التي
ت�ن��اول��ت ن�صائح مالية و�س ّلطت ال���ض��وء على كيفية
م�ساعدة وح��دة "�أجيال" الإم��ارات �ي�ين ال�شباب على
حتقيق �أهدافهم وطموحاتهم امل�ستقبلية.

بنك �أبوظبي الأول يطلق بطاقة وورلد االئتمانية الأوىل من نوعها يف الدولة لل�شركات ال�صغرية واملتو�سطة
•• �أبوظبي-الفجر:

�أعلن بنك �أبوظبي الأول� ،أكرب بنك يف دولة الإمارات
العربية املتحدة و�أحد �أكرب و�آمن امل�ؤ�س�سات املالية يف
ال�ع��امل ،عن �شراكة جديدة مع ما�سرتكارد لإطالق
ب�ط��اق��ات "وورلد" االئتمانية الأوىل م��ن نوعها يف
دولة الإمارات العربية اخلا�صة واحل�صرية بال�شركات
ال�صغرية واملتو�سطة.
و�صممت بطاقة "وورلد" االئتمانية للأعمال من بنك
�أبوظبي الأول لتمنح ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة
ق ��درات تناف�سية �أك�ب�ر ،ح�ي��ث �ستمكنهم م��ن توفري
ال��وق��ت وامل��ال ع�بر باقة م��ن امل��زاي��ا املتنوعة كاملرونة
وح��دود �أعلى لل�سحب النقدي اليومي ،وعلى حدود
امل���ش�تري��ات ال�ت��ي تتم ع�بر ن�ق��اط ال�ب�ي��ع ،وم�ستويات
احلماية املتقدمة مع خا�صية ،Chip and PIN
وراح � ��ة �أك �ب�ر ع �ن��د �إج � ��راء امل��دف��وع��ات ب�ت�ق�ن�ي��ة عدم
التالم�س .كما توفر البطاقة كافة املزايا النظامية
التي توفرها بطاقات ما�سرتكارد االئتمانية كالقبول
العاملي الوا�سع ،وع��رو���ض الطعام واخل�صومات على
احل �ج��وزات وال���س�ف��ر وال�ت�غ�ط�ي��ة ال�ت��أم�ي�ن�ي��ة وغريها
الكثري .وبالإ�ضافة �إىل ذلك� ،سي�ستفيد حاملو بطاقة
"وورلد" االئتمانية للأعمال من بنك �أبوظبي الأول
م��ن اخل���ص��وم��ات احل���ص��ري��ة ال�ت��ي ت�صل �إىل 40%

التي يقدمها ال�شركاء �ضمن قطاعات متنوعة بدءاً
م��ن ت�صميم امل��واق��ع وال�ت��دري�ب��ات امل�ؤ�س�سية و�صو ًال
�إىل ع��رو���ض ال�سياحة وال�سفر وال�ت��وظ�ي��ف .وميكن
لل�شركات االطالع على القائمة الكاملة بهذه العرو�ض
عربwww.gobusinessplus.com :
وبهذه املنا�سبة ،قال فيكا�س ثابار ،رئي�س قطاع الأعمال

امل�صرفية لل�شركات يف بنك �أبوظبي الأول" :متثل
امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة �أهمية كبرية للتنمية
االجتماعية واالقت�صادية� ،إذ تعترب حم��رك رئي�سي
الق�ت���ص��اد دول ��ة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة ،وميكن
لبطاقة وورلد االئتمانية للأعمال من بنك �أبوظبي
الأول �أن توفر الدعم واملرونة املالية التي يحتاجها

رواد الأعمال لتحقيق �أهدافهم وطموحاتهم .وي�شكل
�إطالق هذه البطاقة اخلطوة االحدث �ضمن م�ساعينا
ال��رام�ي��ة �إىل تلبية االح�ت�ي��اج��ات ال�ف��ري��دة واملتغرية
با�ستمرار لكل فئة من فئات عمالئنا� .إن العمالء هم
حمور اهتمامنا الدائم ،وي�شكل �إطالق هذه البطاقة
مثا ًال �آخ��ر على التزامنا الوثيق بهم" .وم��ن جانبه،
قال جريي�ش ناندا ،مدير عام ما�سرتكارد يف الإمارات
العربية املتحدة و�سلطنة عمان" :تتمثل �أولويتنا يف
ما�سرتكارد يف ت�صميم املنتجات واخلدمات التي تلبي
االحتياجات املختلفة واملتغرية للعمالء وال�شركات
يف املنطقة .وفيما يخ�ص قطاع ال�شركات ال�صغرية
وامل�ت��و��س�ط��ة ،ف� ��إن ه��ذا يعنى ت�ط��وي��ر امل�ن�ت�ج��ات التي
توفر لهم املرونة املالية ،وتعزز من م�ستويات الراحة
واحلماية لأعمالهم .وي�شكل �إط�ل�اق بطاقة وورلد
االئتمانية للأعمال خطوة طبيعية يف هذا االجتاه يف
ظل توا�صل ال��دور الهام ال��ذي يلعبه قطاع ال�شركات
ال�صغرية واملتو�سطة كمحرك رئي�س القت�صاد دولة
الإم��ارات العربية املتحدة" .وت�شكل بطاقة "وورلد"
االئتمانية الإ�ضافة الأح��دث على جمموعة منتجات
وخ ��دم ��ات ب �ن��ك �أب��وظ �ب��ي الأول امل �ت �ن��وع��ة اخلا�صة
بال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة ،ومي�ك��ن لل�شركات
الراغبة بالتقدم للح�صول على هذه البطاقة �إر�سال
ر�سالة ن�صية تت�ضمن  BAعلى الرقم .2121
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الفطيم دي �سي للطريان حت�صل على اعتماد دويل مرموق لعمليات املناولة الأر�ضية
•• دبي-الفجر:

ح�صلت الفطيم دي �سي للطريان ،وهي
ن�ت��اج ��ش��راك��ة دول �ي��ة ب�ين ��ش��رك��ة دي �سي
�أفيي�شن جي �إم بي �إت�ش التي يقع مقرها
يف �شتوجتارت و�شركة الفطيم ومقرها
دب��ي ،على اعتماد املعيار ال��دويل ملناولة
ط��ائ��رات رج ��ال الأع� �م ��ال IS-BAH
من املرحلة الأوىل ،وذل��ك عن من�ش�أتها
الواقعة يف منطقة دبي اجلنوب .و�أجرى
ع�م�ل�ي��ة ال �ت��دق �ي��ق م��دق��ق م���س�ت�ق��ل من
املجل�س الدويل لطريان رجال الأعمال.
ويع ّد املعيار ال��دويل للمناولة الأر�ضية
ل �ط��ائ��رات رج� ��ال الأع� �م ��ال واح� � ��داً من
املعايري العاملية لإدارة ال�سالمة وتقليل
امل �خ��اط��ر يف جم� ��ال امل �ن��اول��ة الأر�ضية
لطائرات رجال الأعمال ،ويلبي متطلبات
�إدارة نظام ال�سالمة.
وجن�ح��ت ال�ف�ط�ي��م دي ��س��ي ل�ل�ط�يران يف
االم �ت �ث��ال لإج � ��راءات ال �ط��وارئ والأم ��ن
يف ال �ق��واع��د ال�ث��اب�ت��ة وع�م�ل�ي��ات اجلانب
اجلوي والهيكل التنظيمي وبروتوكوالت
التدريب والإجراءات الت�شغيلية ومعدات
ال��دع��م الأر� �ض��ي .يف ه��ذا ال���ص��دد قالت

�سوزان بويتا�ش ،مدير العمليات الأر�ضية
ل��دى الفطيم دي �سي ل�ل�ط�يران" :كان
ا�ستكمال عملية التدقيق بنجاح ثمرة
�شهور من العمل الد�ؤوب مع كافة الفرق
امل�ع�ن�ي��ة ،وال ��دع ��م امل �ت��وا� �ص��ل م��ن جانب
الإدارة ،ل �ي �ك��ون ه ��ذا االع �ت �م��اد مبثابة
�شهادة جديدة على التزامنا الثابت جتاه
تزويد عمالئنا بخدمات ذات معيار عاملي
مرموق".
ب��دوره قال تريي يومانز ،مدير برنامج

امل� �ع� �ي ��ار ال � � ��دويل ل �ل �م �ن��اول��ة الأر�� �ض� �ي ��ة
ل �ط��ائ��رات رج� ��ال الأع � �م ��ال يف املجل�س
الدويل لطريان رجال الأعمال�" :أتقدم
بالتهنئة من الفطيم دي �سي للطريان
على جناحها يف اجتياز التدقيق الالزم
ل�ل�ح���ص��ول ع �ل��ى االع �ت �م ��اد ،ف �ق��د اب ��دى
ال�ف��ري��ق ال �ت��زام �اً ك �ب�يراً جت��اه ال�سالمة
وتلبية جميع متطلبات امل�ع�ي��ار الدويل
ل �ل �م �ن��اول��ة الأر�� �ض� �ي ��ة ل �ط ��ائ ��رات رج ��ال
الأعمال".

كما قال �ستيفان دي وولف ،مدقق املعيار
ال� ��دويل ل�ل�م�ن��اول��ة الأر� �ض �ي��ة لطائرات
رج� ��ال الأع� �م ��ال ":IS-BAHنظراً
للرتكيز اجلوهري على �سالمة العمالء
و�أفراد الفريق ،فقد كان من املنطقي ان
تطبق الفطيم دي �سي للطريان املعيار
ال��دويل ملناولة ط��ائ��رات رج��ال الأعمال
 IS-BAHوجتتاز املرحلة الأوىل منه
بنجاح .وال �شك يف �أن مت ّيز الفطيم دي
�سي للطريان مل ي�أت م�صادفة ،فهي تتميز

راع ذهبي لفعاليات اجلمعية الأمريكية ملهند�سي التربيد والتدفئة وتكييف الهواء ASHRAE RAL
�إمباور ٍ

•• دبي-الفجر:

وقعت م�ؤ�س�سة الإم��ارات لأنظمة التربيد
امل��رك��زي "�إمباور"� ،أك�بر م��زود خلدمات
ت�بري��د امل�ن��اط��ق يف ال �ع��امل ،م��ع اجلمعية
الأم��ري�ك�ي��ة ملهند�سي ال�ت�بري��د والتدفئة
وتكييف الهواء،RAL ASHRAE
اتفاق رعاية ذهبية ،ملدة عامني ،يهدف �إىل
�إبراز �أن�شطة وفعاليات املنظمة ،يف �إفريقيا
وال���ش��رق الأو� �س��ط وج�ن��وب �آ��س�ي��ا "الهند
وب��اك �� �س �ت��ان وب �ن �ج�لادي ����ش و�سريالنكا"
وتركيا .وت�سعى "�إمباور" ،من خالل هذه
الرعاية؛ للتعاون مع املنظمة يف �أن�شطتها
ودعم دورها يف ن�شر ثقافة تربيد املناطق،
بالإ�ضافة �إىل اجلهود املبذولة من دولة
الإم� ��ارات يف دع��م جم��ال ت�بري��د املناطق،
وال�ت��ي تهدف �إىل خلق ال �ت��وازن املطلوب

بني التنمية االقت�صادية واحل�ف��اظ على
ال �ب �ي �ئ��ة وخ �ف ����ض االن �ب �ع ��اث ��ات وحتقيق
اال�ستدامة.
ووق ��ع ات�ف��اق�ي��ة ال��رع��اي��ة ،ك��ل م��ن �أحمد
ب��ن ��ش�ع�ف��ار ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل�ؤ�س�سة
الإم� � � � ��ارات لأن �ظ �م ��ة ال �ت�ب�ري ��د امل ��رك ��زي
"�إمباور" ،والدكتور �أحمد عالء الدين،
م��دي��ر وع �� �ض��و جم�ل����س �إدارة اجلمعية
الأم��ري�ك�ي��ة لهند�سة ال�ت�بري��د والتدفئة
ال ��دول� �ي ��ة " ،"ASHRAE RAL
والرئي�س الإقليمي للمنظمة.
و�أ�شاد �أحمد بن �شعفار ،الرئي�س التنفيذي
لـ"�إمباور" ،باالتفاقية باعتبارها ت�ؤكد
تعزيز التعاون امل�شرتك وامل�ستمر يف دعم
جم ��ال ت�بري��د امل �ن��اط��ق ،ب�ي�ن "�إمباور"،
واجلمعية الأمريكية ملهند�سي التربيد
والتدفئة وتكييف الهواء ASHRAE

لـ" ،"ASHRAE RALوال�ت��ي تعد
�شريك اال�ستدامة العاملي ملختلف �شركات
ت�بري��د امل �ن��اط��ق ،م��ن خ�ل�ال ال�ع��دي��د من
االتفاقيات امل�ستقبلية بني امل�ؤ�س�ستني.
و�أ�ضاف" ،ن�سعى دائما للم�ضي قدما من
خالل ال�شراكات واالتفاقيات مع العديد
من املنظمات وامل�ؤ�س�سات العاملية ،لتعزيز
ال��دور ال��ذي تلعبه �إمباور يف امل�ساهمة يف
حتقيق �أهداف اال�سرتاتيجيات واملبادرات
الداعية �إىل حتقيق التنمية امل�ستدامة،
من خالل �أنظمة تربيد املناطق الذكية".
و�أو� � �ض ��ح�" ،أن ات �ف��اق ال��رع��اي��ة الذهبي
للجمعية الأم��ري�ك�ي��ة ملهند�سي التربيد
والتدفئة وتكييف الهواء ASHRAE
.RAL
 ،RALي�ساهم يف زي ��ادة ال��وع��ي ون�شر
وخ � �ل� ��ال ح� �ف ��ل ال � �ت� ��وق � �ي� ��ع� ،أك � � � ��د "بن �أه ��داف وا�سرتاتيجيات �إم �ب��اور بال�سوق
�شعفار"� ،أه �م �ي��ة دع ��م اجل �ه��ود العاملية العاملي ،كما ي�ساعدنا يف �إبراز جهود دولة
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عن غريها ل�سببني� :أو ًال ،احل�صول على
هذا االعتماد و�سط بيئة ت�شهد مناف�سة
بالغة ،وثانياً� ،أظهر نظام �إدارة ال�سالمة
لدى ال�شركة �إ�شارات على تقدّم العديد
م��ن ع �ن��ا� �ص��ره ع �ل��ى م�ت�ط�ل�ب��ات املرحلة
الأوىل مما يعني انها مه ّي�أة للم�ضي نحو
احل�صول على اعتماد املرحلة الثانية .ال
ي�سعني �سوى ان �أتقدم بالتهنئة احلارة
لكافة �أفراد الفريق وان �أدعوهم ملوا�صلة
ت�ألقهم".

الإم��ارات ور�ؤية القيادة الر�شيدة الهادفة
ملواجهة حتديات الطاقة والتغري املناخي
والتحول نحو اال�ستدامة ،يف العديد من
املحافل الدولية".
جدير بالذكر� ،أن "�إمباور" تقدم خدمات
تربيد املناطق لأكرث من  1,090مبنى،
ولأكرث من � 100ألف متعامل كما ت�صل
ال�ق��درة الإنتاجية لل�شركة �إىل �أك�ثر من
 31,4مليون طن من التربيد وتقدم
ال�شركة خ��دم��ات تربيد مناطق �صديقة
ل�ل�ب�ي�ئ��ة ل �ع��دد م ��ن امل �� �ش��اري��ع ال� �ب ��ارزة يف
�إم ��ارة دب��ي م�ث��ل واج �ه��ة دب��ي امل��ائ�ي��ة ،بلو
وات ��رز ،جمموعة ج�م�يرا وج�م�يرا بيت�ش
ري��زي��دن ����س وم ��رك ��ز دب� ��ي امل � ��ايل العاملي
واخلليج ال�ت�ج��اري ومدينة دب��ي الطبية
و�أب � ��راج ب �ح�يرات ج �م�يرا ون�خ�ل��ة جمريا
ودي�سكفري جاردنز

هبوط معدل البطالة يف م�صر
�إىل  % 8.1يف الربع الأول
•• القاهرة-رويرتز:

قال اجلهاز املركزي للتعبئة العامة والإح�صاء يف م�صر �أم�س الأربعاء �إن
معدل البطالة يف البالد هبط �إىل  8.1باملئة يف الربع الأول من هذا العام
مقابل  10.6باملئة قبل عام.
وبلغ معدل البطالة  8.9باملئة يف الربع الأخري من .2018
وذكر جهاز الإح�صاء يف بيان �أن عدد العاطلني عن العمل بلغ 2.267مليون
يف ال��رب��ع الأول ،بانخفا�ض � 827أل ��ف ع��ن ال��رب��ع امل�ق��اب��ل م��ن 2018
وبرتاجع � 224ألفا عن الربع الرابع من .2018
و�أظهرت بيانات اجلهاز �أن حجم قوة العمل بلغ  27.968مليون فرد.
تعمل م�صر على الكثري من امل�شروعات القومية الكبرية الكثيفة العمالة
مثل العا�صمة الإداري��ة اجلديدة و�أنفاق قناة ال�سوي�س والطرق اجلديدة
وهو ما ي�ساهم ب�شكل �أ�سا�س يف خف�ض معدالت البطالة.

منو اقت�صاد �أملانيا بدعم من
الطلب املحلي

•• برلني-رويرتز:

ك�شفت بيانات �أولية �أم�س الأربعاء �أن االقت�صاد الأملاين حقق بداية قوية
لعام  2019وعاد �إىل النمو يف الربع الأول من العام بدعم من زيادة �إنفاق
الأ�سر وانتعا�ش قطاع الإن�شاء.
وقال مكتب الإح�صاءات االحتادي �إن الناجت املحلي الإجمايل لأكرب اقت�صاد
�أوروبي �سجل منوا بن�سبة  0.4باملئة على �أ�سا�س ف�صلي مبا يتما�شى مع
توقعات املحللني.
وك�شفت بيانات معدلة يف �ضوء عوامل التقومي �أن��ه باملقارنة مع الفرتة
نف�سها قبل عام ،حقق االقت�صاد منوا بن�سبة  0.7باملئة بني يناير -كانون
الثاين ومار�س �-آذار .ويتفق هذا �أي�ضا مع التوقعات.

جولة �سياحية يف ال�شارقة تك�شف عن التوقيت اجلديد لرحالت حافالتها يف �شهر رم�ضان املبارك
•• ال�شارقة-الفجر:

�أعلنت "جولة �سياحية يف ال�شارقة" ،ال�ت��ي �أطلقتها هيئة ال�شارقة
لال�ستثمار والتطوير �" -شروق" ،بالتعاون مع �شركة "�سيتي �سايت
�سيينج وورلدوايد" ،عن التوقيت اجلديد ملواعيد ج��والت حافالتها
ال���س�ي��اح�ي��ة خ�ل�ال ��ش�ه��ر رم �� �ض��ان امل� �ب ��ارك ،ح�ي��ث �ستنطلق اجل ��والت
ال�صباحية يومياً من ال�ساعة � 9:00صباحاً وحتى  3:00بعد الظهر،
فيما تنطلق اجلوالت الليلية �أيام اجلمعة وال�سبت من ال�ساعة 9:00
م�سا ًء وحتى  11:00م�ساءً.
وتقدم "جولة �سياحية يف ال�شارقة" باق ًة من العرو�ض اخلا�صة بال�شهر
الكرمي ،ت�شمل احل�صول على يوم �إ�ضايف عند �شراء تذكرة اليوم الواحد،
كما يت�سنى للأطفال من عمر  12-6عاماً ال�صعود مع ذويهم على منت
احلافلة جماناً ،يف حال ح�صولهم على تذاكر اليوم الواحد.
و�ستكون م��دة كل جولة يف م�سار "اجلولة الرتفيهية" �ساعة ون�صف،
و�ستعرب احلافالت كل  45دقيقة يف م�سارات دورية ت�ستمر حتى نهاية
ال�شهر اجل��اري على  13حمطة هي :ال�سوق املركزي ،وواح��ة النخيل،

وم�سجد النور ،وواجهة املجاز املائية ،وم�سرح املجاز ،وجزيرة العلم،
وحدائق املنتزه ،و�شاطئ اخلان  ،1و�شاطئ اخلان  ،2ومربى ال�شارقة
للأحياء املائية ،والق�صباء ،ومركز �صحارى ،و�سيتي �سنرت ال�شارقة،
و�شارع امللك في�صل ،حيث ميكن لل�سياح وال��زوار ال�صعود وال�ن��زول يف
كل من هذه املعامل ،ما يتيح لهم اختيار �أماكن املغادرة ح�سب رغبتهم،
وا�ستك�شاف �سحر الإمارة و�أ�سواقها و�شوارعها.
�أما "اجلولة الثقافية" فت�ستغرق كل رحلة فيها �ساعة وربع ،عرب 10
حمطات ت�شمل :ال�سوق املركزي  ،1وال�سوق املركزي  ،2و�سوق ال�سمك،
وقلب ال�شارقة ،ومتحف ال�شارقة للح�ضارة الإ�سالمية ،والغرفة املاطرة،
وفندق رادي�سون بلو ،وفندق �شرياتون ال�شارقة ،وميدان الثقافة وميغا
مول ومتحف املحطة.
وفيما يخ�ص "اجلوالت الليلية" التي تنطلق �أي��ام اخلمي�س واجلمعة
وال�سبت ،وت�ستمر الرحلة فيها مل��دة �ساعة ،ومت��ر احل��اف�لات ك��ل 30
دقيقة عرب حمطات ال�سوق املركزي  ،1وواحة النخيل ،وم�سجد النور،
وواجهة املجاز ،وم�سرح املجاز ،وجزيرة العلم ،وحدائق املنتزه ،و�شاطئ
اخل��ان  ،1و�شاطئ اخل��ان  ،2ومربى الأحياء املائية ،ويف نهاية املطاف

يف الق�صباء.
ومي�ك��ن جلميع ال��راغ�ب�ين يف احل���ص��ول على ت��ذاك��ر ج��ول��ة �سياحية يف
ال�شارقة ،مراجعة مكاتب املبيعات املنت�شرة يف �أكرث من  60وجهة ومركز
ت�سوق تتوزع بني ال�شارقة وعجمان ودبي ،من بينها"واجهة املجاز املائية،
والق�صباء ،وميغا مول ،وال�سوق املركزي� ،صحارى �سنرت" ،كما تتوفر
يف مكاتب خدمة النزالء يف العديد من فنادق ال�شارقة ووكاالت ال�سفر،
وميكن احل�صول عليها �أي�ضاً من خ�لال املوقع الإل�ك�تروين www.
.city-sightseeing.com
وت�شكل "جولة �سياحية يف ال�شارقة" ملقيمي وزوار �إمارة ال�شارقة الطريقة
املثلى الكت�شاف معامل الإمارة والتعرف على �أ�سرار �شوارعها و�أ�سواقها
القدمية واحلديثة� ،ضمن حافلة مكونة من طابقني جمهزين خ�صي�صاً
ليتالءما مع الظروف املناخية املحلية� ،إىل جانب تزويدها بنظام �صوتي
يحاكي املر�شد الإلكرتوين ،الذي يقدم معلومات مف�صلة حول الأماكن
كافة التي تقرتب منها ،وب�سبع لغات خمتلفة ،وفازت "جولة �سياحية يف
ال�شارقة" بلقب �أف�ضل ن�شاط �سياحي من موقع ال�سفر وال�سياحة العاملي
"تريب �أدفايزر".

الذهب ينزل عن ذروة �شهر بفعل �آمال حمادثات التجارة الأمريكية ال�صينية
•• عوا�صم-رويرتز

ا�ستقرت �أ�سعار الذهب �أم�س الأربعاء ،بعد �أن تراجعت عن ذروتها يف �شهر
وال�ت��ي بلغتها يف اجلل�سة ال�سابقة ،يف ال��وق��ت ال��ذي ه��د�أت فيه خماوف
امل�ستثمرين بفعل التفا�ؤل املحيط مبحادثات التجارة بني وا�شنطن وبكني
مما يدعم الأ�سهم العاملية والدوالر.
وبحلول ال�ساعة  0808بتوقيت جرينت�ش ،ا�ستقر الذهب يف املعامالت
الفورية عند  1296.49دوالر للأوقية (الأون�صة).
و�صعد الذهب يف العقود الأمريكية الآجلة  0.1باملئة �إىل 1297.20
دوالر للأوقية.
وظل الدوالر مرتفعا يف املعامالت الآ�سيوية املبكرة ،بعد �أن تلقى الدعم
م��ن تخفيف الرئي�س الأم��ري�ك��ي دون��ال��د ت��رام��ب �أم����س الأول الثالثاء
الت�صعيد يف حربه التجارية مع ال�صني وا�صفا �إياه "بال�شجار املحدود"
و�أ�صر على �أن املحادثات بني البلدين مل تنهر.
و�صعود الدوالر يزيد تكلفة الذهب على حائزي العمالت الأخرى.
وكان �أكرب حمفز للذهب ،الذي كان متداوال داخل نطاق �ضيق الأ�سبوع
الفائت ،يوم االثنني حني �أعلنت ال�صني �أنها �ستفر�ض ر�سوما انتقامية جلني الأرباح يف اجلل�سة ال�سابقة بعد �أن قفزت الأ�سعار نحو  20دوالرا  14.81دوالر ل�ل�أوق �ي��ة ،بينما ت��راج��ع ال �ب�لات�ين  0.2ب��امل�ئ��ة �إىل
على جمموعة من ال�سلع الأمريكية.
يوم االثنني وجتاوزت امل�ستوى الرئي�س البالغ  1300دوالر.
 853.75دوالر للأوقية.
البيع
عمليات
بع�ض
�شهد
النفي�س
املعدن
وقال حمللون ومتعاملون �إن
وبالن�سبة للمعادن النفي�سة الأخ ��رى ،ارتفعت الف�ضة  0.2باملئة �إىل ونزل البالديوم  0.7باملئة �إىل  1326.25دوالر للأوقية.

نيكي ي�صعد بعد موجة تراجع
بدعم من �آمال التحفيز ال�صيني
•• طوكيو-رويرتز:

�أغلق امل�ؤ�شر نيكي الياباين مرتفعا �أم�س الأرب�ع��اء يف معامالت متقلبة
ليوقف موجة خ�سائر ام�ت��دت �سبعة �أي��ام مت�صلة يف ال��وق��ت ال��ذي تلقت
فيه الأ�سهم يف املنطقة الدعم من توقعات ب�أن ال�صني قد تطبق جمموعة
جديدة من احلوافز لدعم اقت�صاد متباطئ.
و�صعد امل�ؤ�شر نيكي  0.6باملئة ليغلق عند  21288.56نقطة بعدما ظل
منخف�ضا خالل ال�صباح .وانخف�ض امل�ؤ�شر ل�سبعة �أيام متتالية.
وزاد امل�ؤ�شر توبك�س الأو��س��ع نطاقا  0.6باملئة و�أغ�ل��ق عند 1544.15
نقطة .و�سجل امل�ؤ�شر �أدنى م�ستوى يف �أربعة �أ�شهر يف اليوم ال�سابق.
وارتفعت �أ�سهم �شركات الت�صدير حيث �صعد �سهم �سوين كورب �أربعة باملئة
وزاد �سهم �سوبارو كورب  2.7باملئة وارتفع �سهم هيتات�شي  2.6باملئة.
يف غ�ضون ذلك ،جاءت �أرباح ال�شركات اليابانية دون توقعات ال�سوق حيث
انخف�ض �صايف الأرباح بنحو خم�سة باملئة على �أ�سا�س �سنوي يف الفرتة بني
يناير -كانون الثاين ومار�س �-آذار بح�سب �أوكا�سان للأوراق املالية.
وهوى �سهم تاكيدا للأدوية  7.8باملئة بعدما توقعت �أكرب �شركة يابانية
ل�صناعة الأدوي��ة تكبد خ�سائر ت�شغيلية غري متوقعة للعام احلايل ب�سبب
تكاليف مرتبطة ب�شراء �شاير بقيمة  59مليار دوالر.
و�أث��ر ذلك �سلبا على امل�ؤ�شر الفرعي ل�شركات �صناعة الأدوي��ة يف بور�صة
طوكيو الذي تراجع ثالثة باملئة وت�صدر امل�ؤ�شرات الأ�سو�أ �أداء.
وانخف�ض �سهم ني�سان م��وت��ور  6.5باملئة بعدما �أعلنت �شركة �صناعة
ال�سيارات �أ�ضعف توقعات للأرباح يف �أكرث من ع�شرة �أعوام.
على اجلانب املقابل ،قفز �سهم ميت�سوبي�شي اي�ستيت  9.2باملئة بعدما
�أعلنت �شركة التطوير العقاري عن �أول �إعادة ل�شراء �أ�سهم.
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ا�سم امل�صفي  :كرو ماك
العنوان  :مكتب رق��م ( )2016 * 2105 * 2104 * 2103ملك او�ستني انرتنا�شنال
انف�ستمنت�س انك  -برج خليفة هاتف  04-4473951 :فاك�س  04-4473961 :مبوجب
هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله
لت�صفية جمعة املاجد العمال الكهرباء وامليكانيك � -ش ذ م م وذلك مبوجب
قرار حماكم دبي بتاريخ  2019/5/12واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2019/5/12وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف
مكتبه الكائن بدبي على العنوان امل��ذك��ور �أع�ل�اه ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات
والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

ا�سم ال�شركة  :جمعة املاجد العمال الكهرباء وامليكانيك � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب ملك م�ؤ�س�سة جمعه املاجد للعقارات  -الرمول  -ال�شكل القانوين :
ذات م�س�ؤولية حمدودة  ،رقم الرخ�صة  552932 :رقم القيد بال�سجل التجاري 65786 :
مبوجب ه��ذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي ب��أن��ه ق��د مت الت�أ�شري يف ال�سجل
التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ
 2019/5/12واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/5/12وعلى من لديه
�أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني كرو ماك العنوان  :مكتب رقم (2103
*  )2016 * 2105 * 2104ملك او�ستني انرتنا�شنال انف�ستمنت�س انك  -برج خليفة هاتف
 04-4473951 :فاك�س  04-4473961 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية
وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
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حماكم دبي

دائرة التنمية االقت�صادية
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حماكم دبي االبتدائية
العدد  12633بتاريخ 2019/5/16
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2018/3637

العدد  12633بتاريخ 2019/5/16
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2019/3403

املنذر  :ما�سرتزين للتجارة العامة � -ش ذ م م
املنذر اليه  :عثمان عبدال�ستار نوبل (جمهول حمل االقامة)
يتوجه املنذر اىل املنذر اليه بهذا االنذار للتنبيه عليه ب�سداد مبلغ 15000000
درهم املرت�صد يف ذمته نتيجة التعامل التجاري بني املنذر واملنذر اليه وذلك
خ�لال خم�سة اي��ام من تاريخ الإع�لان حتى الت ت�ضطر املخطرة من اتخاذ
االج��راءات القانونية �ضدكم للمطالبة بقيمة املرت�صد يف ذمتكم والفائدة
القانونية  %9من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد الفعلي م�ضافا اليها الر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة.

املنذر � :شركة دبي لال�ستثمار العقاري (ذ م م) رخ�صة جتارية رقم ()45672
املنذر اليها  :يونيك فا�ست ت��راك خلدمات متابعة املعامالت � -ش ذ م م  -رخ�صة مهنية رقم
 794826مكتب رقم ( M-24جمهول حمل الإقامة)
تتوجه املنذرة بهذا االنذار اىل املنذر اليها النذارها بالآتي :
يتوجه املنذرة بهذا الإن��ذار الن��ذار املنذر اليه ب�سداد مبلغ وق��دره  62.685 /دره��م ميثل بدل
االيجار للفرتة من تاريخ  2018/5/5وحتى  2019/5/4مع �ضرورة �شرعة مراجعة املنذر اليها
للمنذر لتجديد العقد عن تلك الفرتة وذلك خالل �شهر واحد من تاريخ ن�شر هذا االخطار
لل�سداد وجتديد العقد وال �سن�ضطر �آ�سفني للجوء اىل مركز ف�ض املنازعات االيجارية بدبي
اللزامكم بال�سداد مع االخ�لاء وحفظ حق املنذرة يف املطالبة بالتعوي�ض عن الأ��ض��رار التي
تتعر�ض لها جراء الت�أخري يف ال�سداد مع حتميلكم الر�سوم وم�صاريف التقا�ضي.

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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ا�سم امل�صفي  :الكتبي وم�شاركوه حما�سبون قانونيون
العنوان  :مكتب رقم  3ملك مكتب ويل عهد دبي اللجنة امل�ؤقتة  -بردبي  -القوز
الأوىل  -هاتف  04-3215355 :فاك�س  04-3215356 :مبوجب هذا تعلن دائرة
التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أع�لاه لت�صفية
الكي قولد للتجارة العامة � -ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ
 2019/5/13واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/5/13وعلى
من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن
بدبي على العنوان املذكور �أع�لاه ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

وزارة العدل
حمكمة عجمان االحتادية اال�ستئنافية
مكتب ادارة الدعوى

حماكم دبي االبتدائية
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حمكمة عجمان االحتادية اال�ستئنافية  /مكتب �إدارة الدعوى
اعالن للم�ست�أنف �ضده للح�ضور �أمام مدير �إدارة الدعوى باللغة العربية واالجنليزية  -ن�شرا

الكاتب العدل

الكاتب العدل
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الدعوى اال�ستئنافية رقم ( )190ل�سنة ()2019م ا�ستئناف مدين
�صادر بتاريخ  2019/2/24يف الق�ضية رقم ( )3105ل�سنة ( )2018م تظلم مدين
امل�ست�أنف -1/مهران كمال ع�سكري
امل�ست�أنف �ضدهما� -1/سولولو�سي ميدل اي�ست  -م م ح  -2فينود ميهتا مانوهار الل
ميهتا  -انت مكلف باحل�ضور امام مدير �إدارة الدعوى يف حمكمة عجمان االحتادية
اال�ستئنافية ي��وم الثالثاء امل��واف��ق � 2019/5/28شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد
وتقدمي كافة امل�ستندات خالل ع�شرة اي��ام من تاريخ ا�ستالم الإع�لان ومن �ضمنها
مذكرة جوابية على ال��دع��وى اال�ستئنافية املرفوعة من امل�سـت�أنف  ،ويف ح��ال عدم
ح�ضورك �شخ�صيا او بوا�سطة وكيلك املعتمد فان اال�ستئناف �سي�سمع يف غيبتك ,
حرر االعالن يف 2019/5/14
مكتب ادارة الدعوىاال�ستئنافية

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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ا�سم ال�شركة  :الكي قولد للتجارة العامة � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب رقم  102ملك حممد عبداهلل علي اجلا�سم  -دي��رة  -الرا�س ال�شكل
ال�ق��ان��وين  :ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رق��م الرخ�صة  781573 :رق��م القيد بال�سجل
التجاري  1283690 :مبوجب ه��ذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت
الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أع�لاه  ،وذل��ك مبوجب
ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ  2019/5/13وامل��وث��ق ل��دى كاتب العدل حماكم دب��ي بتاريخ
 2019/5/13وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني الكتبي
وم�شاركوه حما�سبون قانونيون العنوان  :مكتب رقم  3ملك مكتب ويل عهد دبي
اللجنة امل�ؤقتة  -بردبي  -القوز الأوىل  -هاتف  04-3215355 :فاك�س 04-3215356 :
م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر
هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

�إجتمـــــاع خبــــــرة
العدد  12633بتاريخ 2019/5/16
اعالن بالن�شر الجتماع خربة
الدعوى رقم  2019/2نزاع خربة مدين

املدعي  :حممد بن �شعبان بن يعقوب عفيفي
املدعي عليه  :القوة خلدمات رجال االعمال
تنفيذا حلكم حمكمة دبي املوقرة بندبي خبريا ح�سابيا بالدعوى اعاله ف�إنني ادعوكم اىل
اجتماع خربة ح�سابي مبكتب اخلبري الكائن يف �إمارة دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -برج ال�صقر
لالعمال  -ا�سفل البناية ونديز  -امام مركز دبي املايل العاملي  -الطابق  - 35مكتب 20
(يرجى االت�صال باخلبري يف حالة عدم معرفة العنوان) وذلك يف متام ال�ساعة الواحدة
ظهرا من يوم الثالثاء املوافق  2019/5/21م .علما بان اخلبري �سوف يبا�شر �إجراءات
اخلربة وفقا ملا مت تكليفه باملحكمة املوقرة وعليه يرجى االلتزام باحل�ضور يف املوعد واملكان
املحدد اعاله كما يرجى موافاتنا بجميع امل�ستندات امل�ؤيدة ملو�ضوع الدعوى.
مانع جكة املن�صوري
اخلبري احل�سابي املنتدب 0506112060 /

ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
الكاتب العدل -خورفكان
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اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

اعـــــــالن
تقدم ايل ان��ا الكاتب العدل ب��ادارة الكاتب العدل والت�صديقات  -خورفكان :
ال�سيد /حممد يعقوب بن حممد رفيق  ،اجلن�سية  :بنغالدي�ش وطلب الت�صديق
على حمرر يت�ضمن (تنازل) يف ح�صته البالغة  %100يف اال�سم التجاري حمم�صة
الفنجان  ،ن�شاط الرخ�صة حمم�صة  ،واملرخ�ص من دائرة التنمية االقت�صادية
يف خورفكان رخ�صة جتارية رقم  746404ال�صادر بتاريخ  2016/9/5يف دائرة
التنمية القت�صادية بخورفكان .اىل ال�سيد� /أبو برهان عبدول الكالم  ،اجلن�سية
 :بنغالدي�ش .ليكن معلوما للجميع ب��ان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان
�سيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�ش�أن يف امل�ح��رر امل��ذك��ور بعد انق�ضاء
ا�سبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

املرجع 641 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة� /سميحه �ساعد �سرور الوايل � -إماراتية اجلن�سية يرغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته ايف  /املهر لل�سياحة ترخي�ص جتاري  725046وذلك لل�سيدة/
احالم حمد احمد عبدالرحيم ال�سميطي � -إماراتية اجلن�سية  %51وال�سيد /راجا اح�سان حممد
خور�شيد خان  ،باك�ستان اجلن�سية  %49تعديالت اخرى  :مت تغيري �شكلها القانوين بتحويلها
من م�ؤ�س�سة فردية اىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة  -مت تغيري اال�سم التجاري من  /املهر
لل�سياحة اىل  /املهر لل�سياحة  -ذ م م
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب الكاتب العدل بال�شارقة
�إجنازات للخدمات ال�صناعية 13

�إعالن بالن�شر الجتماع خربة

املرجع 638 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/حممد نظر عبا�س كرم املازمي � -إماراتي اجلن�سية
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100يف (االحالم الوردية للخياطة
والتطريز) مبوجب رخ�صة رقم ( )557968اىل ال�سيد /كوتوب الدين عبداملالك ،
بنغالدي�ش اجلن�سية .تعديالت اخرى  :تنازل �صاحب الرخ�صة اىل اخر.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال
ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

اعالن اجتماع خربة بالن�شر

العدد  12633بتاريخ 2019/5/16
يف الدعوى رقم  2019/10عقاري جزئي

يف الدعوى رقم  2019/273جتاري كلي  -دبي

املدعي عليهم  )1عبا�س خليل ابراهيم الفردان  )2 ،حممد خليل ابراهيم الفردان
 )3عادل خليل ابراهيم الفردان  )4 ،ف�ؤاد خليل ابراهيم ح�سن الفردان
 )5ابراهيم خليل ابراهيم الفردان  )6 ،زكية خليل ابراهيم ح�سن الفردان
 )7فوزية خليل فردان الفردان � )8 ،أمال خليل ابراهيم الفردان
 )9وجيهة خليل ابراهيم ح�سن الفردان  )10 ،جناة خليل ابراهيم ح�سن الفردان
 )11ن�سيمة خليل ابراهيم ح�سن الفردان  -العنوان akfardan@eim.ae :
بناء على حكم حمكمة دبي االبتدائية  ،بندب اخلبري الهند�سي املخت�ص �صاحب الدور بجدول اخلرباء
باملحكمة  ،يرجى من الأطراف املذكورة احل�ضور الجتماع اخلربة يوم االحد املوافق  2019/5/19ال�ساعة
العا�شرة والن�صف �صباحا ( )10.30يف غرفة االجتماعات رقم  - 4الطابق الثاين  -املبنى  - Bدائرة التنمية
االقت�صادية  -قرية الأعمال  -بجانب دوار ال�ساعة .يرجى تزويد اخلبري مبذكرة �شارحة مع حافظة م�ستندات
ن�ؤيد ادعائكم .ويرجى من املدعي عليهم تزويد اخلبري بعقود االيجار وامل�صاريف والربع الإجمايل.

املدعى عليها  :جا�سم حممد بالل �سعيد
(دبي  -النهدة -بناية دانة النهدة � -شقة  - 803بجوار كارفور �إك�سربي�س هاتف
متحرك رقم  )050-7458585يرجى احل�ضور اىل اجتماع اخلربة املقرر مبكتب
اخلبري امل�صريف املدون ادناه وذلك يف متام ال�ساعة الثانية ع�شرة من ظهر يوم
الثالثاء املوافق  2019/5/21وذلك لبيان دفوعكم يف الدعوى املرفوعة عليكم
من قبل البنك التجاري ال��دويل � -ش م ع  -بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات -
القرهود  -بناية ال�شم�س امل�ضيئة  -بجانب الطاير لل�سيارات الدور الأول  -مكتب
رق��م  - 112هاتف رق��م  - 042830100فاك�س  - 042833622 :هاتف متحرك :
 0506516092دبي.

حماكم دبي

مكتب الكاتب العدل بال�شارقة
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مكتب الكاتب العدل بال�شارقة
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اخلبري املهند�س/علي احمد غافان
نقال 050-6969653 :
Email: ghafan69@gamail.com

املرجع 647 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /تهاياتي بيديكايل حممد نواز  -هندي اجلن�سية يرغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد /عبداجلبار امري جان  -افغان�ستاين
اجلن�سية يف الرخ�صة با�سم (�سوبر ماركت الطائف) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة
رقم ( )600161تعديالت اخرى  :مت تغري اال�سم التجاري من (�سوبر ماركت الطائف) لي�صبح
(منارة املزهر لتجارة قطع غيار ال�سيارات امل�ستعملة لل�سيارات)  -مت تغيري الن�شاط التجاري من
(جممع �إ�ستهالكي � -سوبر ماركت) لي�صبح (جتارة قطع الغيار امل�ستعملة لل�سيارات)
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب
العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب
العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

اخلبري امل�صريف /حممد كامل عريان  -قيد رقم 64
بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات

حماكم دبي

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

املرجع 645 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/عبري �سليم عرفات الباي�ض  -جزر القمر اجلن�سية
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة  %100وذلك اىل حممد فرا�س عمر
م�صطفى � -سوري اجلن�سية يف الرخ�صة با�سم (مطعم حما�شي املجاز) ت�أ�س�ست ب�إمارة
ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ()605222
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال
ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

املرجع 643 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد�/سلطان ح�سن مال اهلل ح�سن اليا�سي � -إماراتي اجلن�سية
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100يف (دي�سمرب كافيه) مبوجب
رخ�صة مهنية رقم ( )757666وذلك اىل ال�سيد /حممد عبدالرزاق علي احلمادي -
�إماراتي اجلن�سية .تعديالت اخرى :تنازل �صاحب الرخ�صة الخر  ،تغري اال�سم التجاري
من (دي�سمرب كافيه) اىل (خمبز وكافترييا خبز وكباب فرع  ، )2حتويل الرخ�صة اىل فرع
للرخ�صة رقم (.)753451
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12633بتاريخ 2019/5/16
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2019/3671
املنذر � /سعيد عبداهلل �سعيد حارب املهريي عن نف�سه وب�صفته وكيل عن ورثة عبداهلل
وعلى ابناء �سعيد حارب املهريي
املنذر اليه  /اريك روبريت ارت هوي�سكامبو
ينذركم املالك مبوجب هذا االخطار ب�ضرورة �سداد املبالغ املرت�صدة يف ذمتكم (االجرة
امل�ستحقة من  2018/7/1حتى  2019/4/30وقيمتها خم�سة و�سبعون الفا و�ستمائة وخم�سة
وع�شرون دهما ( 75625درهم) خالل ثالثني يوما من تاريخ ن�شر هذا االخطار ( 30يوم)
ويف حال عدم ال�سداد خالل املدة ال�سابق بيانها فان املالك يطلب منكم اخالء العني فورا
وت�سليمها للمالك خالية من ال�شواغل وباحلالة التي مت ت�سليمها لكم مع التزامكم ب�سداد
جميع الفواتري والر�سوم على العني امل�ؤجرة وفقا للثابت بالعقد والقانون.

العدد  12633بتاريخ 2019/5/16
انذار عديل بالن�شر
رقم () 2019/3667
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انــــذار عدلــــي
رقم ()2019/3627
املنذر  :علي ح�سن عبداهلل القحطاين (م�ؤجر)
املنذ اليه  :ماجالن املدينة هايرب ماركت � -ش ذ م م (م�ست�أجر)
املو�ضـــــوع
فان املنذرة (امل�ؤجرة) ومبوجب هذا االنذار العديل املوجه عن طريق الكاتب العدل تخطر
املنذر اليه ب�ضرورة ان يقوم يف موعد اق�صاها ثالثني يوما من تاريخ الن�شر ب�سداد باقي
قيمة ال�شيك امل�ستحقة عن بدل االيجار �سالف البيان ب�إجمايل مبلغ  550.331.89درهم ،
واال �سي�ضطر امل�ؤجر اىل اقامة الدعوى بطلب �إخالء املنذر اليه من العني امل�ؤجرة والزامه
ببدل االي�ج��ار امل�ستحق حتى مت��ام االخ�لاء مع ر�سوم ا�ستهالك الكهرباء وامل��اء وبر�سوم
وم�صاريف الدعوى  ،مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى.

الكاتب العدل

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  12633بتاريخ 2019/5/16

حماكم دبي االبتدائية

الكاتب العدل

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
العدد  12633بتاريخ 2019/5/16

حماكم دبي

املنذر  :عقل ما�ست الل ما�ست  -باك�ستان اجلن�سية
املنذر اليه � :سمارت هاند للنقل (�ش ذ م م)
املو�ضوع  /انذار عديل ب�سداد مبلغ وقدره ( )903081/46درهم (ثالثة وت�سعون الفا وواحد وثمانون درهما
و�ستة واربعون فل�س)  -يف خالل فرتة اق�صاها ( )7ايام من تاريخ ا�ستالم االنذار العديل
ينذر املنذر  /املنذر اليها املذكور ا�سمها �أعاله  ،ب�ضرورة التعاون الكامل مع املنذر ب�سداد ( )93081/46درهم
(ثالثة وت�سعون الفا وواحد وثمانون درهما و�ستة واربعون فل�س) مو�ضوع املبلغ املرت�صد بذمتها مو�ضوع املياه
املاحلة التي مت نقلها لها يف عدة م�شاريع بدبي  ،ويطالبها املنذر ب�سداد هذا املبلغ املطلوب منها يف خالل فرتة
اق�صاها ( )7من تاريخ هذا الن�شر العديل  ،كما يطالبها املنذر بااللتزام باملهلة املحددة ل�سداد املبلغ املطلوب منها
 ،واال فان املنذر �سوف ي�ضطر ا�سفا ىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية املتبعة يف ال�ش�أن والتي حتفظ له حقوقه
القانونية كاملة دون نق�صان  ،مبا فيها اقامة الدعاوى واملطالبة بالتعوي�ض وبدل العطل وال�ضرر بالإ�ضافة اىل
الر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة واية م�صاريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ ذلك االجراء.

مكتب الكاتب العدل خورفكان
د .عائ�شة حممد علي

الكاتب العدل

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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�إعالن عن بيع �سفينة باملزاد العلني
بالن�شر
يف الق�ضية التنفيذية رقم  2018/645را�س اخليمة
تعلن حممكة ر�أ�س اخليمة االبتدائية  -دائرة التنفيذ عن بيع �سفينة كوبري  Kuberحتمل الرقم الر�سمي
( )M7715ميناء الت�سجيل الهند مومباي ويبلغ طولها الكلي  120مرت وعر�ضها  31.7مرت وحمولتها
 16781وحدة حمولة متواجدة يف ميناء ر�أ�س اخليمة والعائد ملكيتها للمنفذ �ضدها � :شركة بوجن لويد
ليميتد والقيمة التقديرية ل�سفينة ( )15598335درهم �إماراتي وذلك تنفيذ للحكم ال�صادر يف الدعوة
رقم  397/2015مدين كلي والقا�ضي بالزام املحكوم عليهما � - 1شركة بوجن لويد ليميتد  2-بوجن لويد
�سعودي اريبيا ب�سداد املبالغ املحكوم به ل�صالح املحكوم لها � /شركة ال مبارك عرب البحار مبلغ �إجمايل وقدره
( )6826469.47درهم بتاريخ  2019/5/20عن طريق �شركة الإمارات للمزادات وذلك يف متام ال�ساعة
الثانية ع�شر ظهرا  ،علما بان قيمة الت�أمني  20%تدفع نقدا .فعلى من يرغب باال�شرتاك او االعرتا�ض او
االطالع الدخول على املوقع الإلكرتوين ل�شركة الإمارات للمزادات  www.emiratesauction.aeاو
مراجعة دائرة التنفيذ �أثناء الدوام الر�سمي وحتى جل�سة املزاد املذكورة.

�إعالن عن بيع �سفينة باملزاد العلني
بالن�شر
يف الق�ضية التنفيذية رقم  2018/645را�س اخليمة
تعلن حممكة ر�أ���س اخليمة االبتدائية  -دائ��رة التنفيذ عن بيع �سفينة ماهي�ش  )Mahesh 1 ( 1حتمل
الرقم الر�سمي ( )M7666ميناء الت�سجيل الهند مومباي ويبلغ طولها الكلي  85مرت وعر�ضها  23.2مرت
وحمولتها  3508وحدة حمولة متواجدة يف ميناء ر�أ�س اخليمة والعائد ملكيتها للمنفذ �ضدها � :شركة بوجن
لويد ليميتد والقيمة التقديرية ل�سفينة ( )4971150مليون درهم �إماراتي وذلك تنفيذ للحكم ال�صادر يف
الدعوة رقم  397/2015مدين كلي والقا�ضي بالزام املحكوم عليهما � - 1شركة بوجن لويد ليميتد  - 2بوجن
لويد �سعودي اريبيا ب�سداد املبالغ املحكوم به ل�صالح املحكوم لها � /شركة ال مبارك عرب البحار مبلغ �إجمايل
وقدره ( )6826469.47درهم بتاريخ  2019/5/20عن طريق �شركة الإم��ارات للمزادات وذلك يف متام
ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا  ،علما بان قيمة الت�أمني  20%تدفع نقدا .فعلى من يرغب باال�شرتاك او االعرتا�ض
او االطالع الدخول على املوقع الإلكرتوين ل�شركة الإمارات للمزادات www.emiratesauction.ae
او مراجعة دائرة التنفيذ �أثناء الدوام الر�سمي وحتى جل�سة املزاد املذكورة

اعالن بالن�شر
املرجع 131 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة  /حممد خليفة حممد املردا�س ال�شام�سي � -إماراتي
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100اىل ال�سيد /احمد
حممد خليفة حممد بخيت املردا�س ال�شام�سي � ،إماراتي اجلن�سية يف (كافترييا دانة
بالزا) مبوجب رخ�صة رقم ( )500119وبرقم ال�سجل ()37961
 -1تنازل مالك الرخ�صة الخر
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال
ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

م�أمور التنفيذ� /سعيد ال�شحي

م�أمور التنفيذ� /سعيد ال�شحي

مكتب الكاتب العدل

العدد  12633بتاريخ 2019/5/16
الإعالن بالن�شر باللغتني العربية واالجنليزية

اىل املدعى عليه� /أ�شوك كومار خو�سال
نعلمكم بان املدعي� /سوري�ش كومار خو�سال يف الدعوى رقم  2019/1899الدائرة التجارية الكلية  -قد رفع الدعوى املذكورة
اعاله يطالب فيها  :ندب خبري حما�سبي تكون مهمته االطالع على دفاتر و�سجالت ال�شركة منذ بداية عام  2012حتى تاريخه
 ،ومراجعة امليزانيات ال�سنوية و�إعادة تدقيقها للوقوف على مدى �صحتها  ,وبيان م�صروفات ال�شركة وم�شرتياتها منذ ذلك
التاريخ ال�سالف اال�شارة اليه وبيان عما اذا كانت تلك امل�صروفات وتلك امل�شرتايات ت�صب يف �صالح ال�شركة من عدمه وبيان عما
اذا كانت هناك مبالغة تو�ضيح القيمة احلقيقة ملا مت االتفاق عليه  ،وعلى وجه اخل�صو�ص تو�ضيح املبالغ التي �صرفت دون وجه
حق  ،وبيان ن�صيب املدعي من االرباح وح�صر ممتلكات ال�شركة و�أ�صولها املتدوالة وبيان قيمة املنقوالت التي متتلكها ال�شركة
وبيان امل�ستحقات عن ح�صته منذ بداية عام  2012حتى تاريخه وبيان اذا كان املدعي عليه الثاين التزم بدعوة املدعي النعقاد
اجلمعية العمومية من عدمه واالطالع على امليزانية العتمادها و�صوال ل�صحة ت�صرفات املدعي عليه الثاين يف �إدارة ال�شركة
من عدمه وت�ضمني املدعي عليهم �سائر الر�سوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة.
لذا يقت�ضي ح�ضورك �أمام الدائرة التجارية الكلية القاعة رقم ( )138مبحكمة ال�شارقة االحتادية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل
معتمد  ،وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات  ،وذلك يوم االحد املوافق  2019/5/26وذلك للنظر يف
الدعوى املذكورة ارقامها بو�صفك مدعي عليه  ،ويف حال تخلفك عن احل�ضور او عدم ار�سال وكيل عنك فانه �سيتم ا�ستكمال
االجراءات القانونية يف غيابك.

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
مكتب �إدارة الدعوى

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  12633بتاريخ 2019/5/16
انذار عديل بالن�شر
رقم () 2019/3668

املنذر  /جلوبالك�س انوايرو � -ش ذ م م
املنذر اليه  /دريك اند �سكل انرتنا�شيونال �( -شركة م�ساهمة عامة)
ينذر املنذر املنذر اليه ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدره ( 125971درهم) وذلك
خالل مدة اق�صاها �سبعة ايام من تاريخ هذا الن�شر واال �سي�ضطر املنذر
ايل اتخاذ االج��راءات القانونية التي حتفظ حقه مبا فيها ا�ست�صدار
امر اداء واملطالبة باملبلغ والفوائد القانونية وحتميل املنذر اليه كافة
الر�سوم وامل�صاريف الق�ضائية ومقابل اتعاب املحاماة الفعليه.
الكاتب العدل
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حماكم دبي

�إعالن للح�ضور �أمام اخلربة

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12633بتاريخ 2019/5/16
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2019/751مدين جزئي

اىل املدعي عليه  -1/حجت اهلل عطاء كيومرث زاده جمهول حمل االقامة مبا
ان املدعي /حميد ا�سد اهلل قا�سم بور فرديان وميثله  /ابراهيم حممد ح�سن
احلو�سني  -قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي
للمدعي مبلغ ( 343.111درهم) بالإ�ضافة اىل الفائدة القانونية بواقع ()%9
�سنويا من تاريخ املطالبة وحتى مت��ام ال�سداد .والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة .وح��ددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2019/5/22ال�ساعة 9.30
�ص بالقاعة  Ch2.D.17لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي ما لديك من م��ذك��رات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة �أيام على الأقل

العدد  12633بتاريخ 2019/5/16
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2018/4601جتاري جزئي

العدد  12633بتاريخ 2019/5/16

اىل املحكوم عليه -1/رويال حاكو للتجارة العامة (�ش ذ م م) جمهول حمل االقامة
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2019/2/19يف الدعوى املذكورة
اعاله ل�صالح /باج�سون تريدينغ (م د م �س) بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية
مبلغ  493248درهم وفوائده بواقع � %9سنويا اعتبارا من تاريخ  2017/3/26وحتى
متام ال�سداد والزمتها امل�صروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما
عدا ذلك من طلبات .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

اىل املدعي عليه الثاين  /بل�س كول للخدمات الفنية � -ش ذ م م
نحيطكم علما �أن��ه مت انتدابنا خبري ح�سابيا بالق�ضية �أع�لاه واملرفوعة �ضدكم و�ضد/
املدعي عليه الأول  /املوجب العمال اال�صباغ (�ش ذ م م) واملقامة من املدعية � /سيمك�س
توب مك�س �ش ذ م م .وعليه فانتم مكلفون باحل�ضور او من ميثلك قانونا اجتماع اخلربة
املقرر عقده يوم االثنني املوافق  2019/5/27ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا وذلك مبكتب
اخلبري الكائن  :دبي  -اخلليج التجاري  -بجوار برج وان امنيات  -برج بري�سم  -الطابق
الثامن  -مكتب  - 805احمد احلو�سني لتدقيق احل�سابات .يرجى احل�ضور باملوعد
واملكان املحدد و�إح�ضار امل�ستندات امل�ؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم
عن احل�ضور فان اخلربة �ستبا�شر اعمالها وفقا لل�صالحيات املخولة لها قانونا.

حماكم دبي

حماكم دبي

رئي�س الق�سم

رئي�س الق�سم

مذكرة �إعالن املدعي عليه بالن�شر للح�ضور امام اخلربة
بالدعوى رقم  2019/832جتاري جزئي دبي

اخلبري احل�سابي � /أحمد علي احلو�سني
رقم القيد 83
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حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  12633بتاريخ 2019/5/16
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2019/1859جتاري جزئي

اىل املدعي عليه  -1 /اندري جاوثيري -2مو مو�سا نيكو كول�ساري جمهول حمل
االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ف��رق��ان ��ص�م��داين حم�م��ود ��ص�م��داين وميثله  /حممد
مرت�ضى يعقوب مرت�ضى برهان الها�شمي  -قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وق��دره ( 85154دره��م) والر�سوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و �شمول
احل�ك��م ب��ال�ن�ف��اذ امل�ع�ج��ل ب�لا ك�ف��ال��ة .وح ��ددت ل�ه��ا جل�سة ي��وم اخل�م�ي����س املوافق
 2019/5/23ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  Ch1.C.12لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة
قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12633بتاريخ 2019/5/16

العدد  12633بتاريخ 2019/5/16

العدد  12633بتاريخ 2019/5/16
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2018/13896عمايل جزئي

العدد  12633بتاريخ 2019/5/16
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2019/1718جتاري جزئي
اىل املدعي عليه  -1/الباب ال�سحري لتجارة م��واد البناء (على الكتبي للتجارة
(�سابقا)) وميثلها مالكها علي حممد علي مبارك الكتبي جمهول حمل االقامة مبا
ان املدعي� /شركة الفواكه الطازجة لتجارة اخل�ضار والفواكه � -ش ذ م م قد �أقام
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ
وقدره ( 53.936.41درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من
املطالبة وحتى ال�سداد التام و �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .وحددت لها
جل�سة يوم االحد املوافق  2019/5/26ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  Ch1.C.12لذا
ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل
رئي�س الق�سم

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2018/4328تنفيذ جتاري

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2018/2695تنفيذ جتاري

اىل املنفذ ��ض��ده -1/حممد احمد ج��واد احمد جمهول حمل
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك ابوظبي التجاري (فرع)
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع
املبلغ املنفذ به وق��دره ( )268694.37درهم اىل طالب التنفيذ
او خزينة املحكمة .وعليه ف��ان املحكمة �ستبا�شر االج ��راءات
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
 15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اىل املنفذ �ضده -1/كرمي عادل جنيب مرق�س جمهول حمل االقامة
مبا ان طالب التنفيذ/بنك ابوظبي التجاري (فرع) وميثله  /عبداهلل
خمي�س غريب الناخي �آل علي  -قد �أق��ام عليك الدعوى التنفيذية
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وق��دره ()362118.88
دره��م اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه ف��ان املحكمة
�ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

حماكم دبي

ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

رئي�س ال�شعبة

رئي�س ال�شعبة

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
الكاتب العدل -خورفكان

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12633بتاريخ 2019/5/16
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2018/2628مدين جزئي

اىل املدعي عليه -1/ا�سالم ال�سعيد ابراهيم ال�سعيد جمهول حمل االقامة مبا �أن املدعي /
حيدر علي ح�سني النقيب وميثله  /مع�صومة ح�سن نا�صر ال�صايغ نعلنكم بان املحكمة حكمت
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2019/1/16يف الدعوى املذكورة اع�لاه ل�صالح /حيدر علي ح�سني
النقيب اوال  :ب�صحة ونفاذ عقد البيع ال�صادر من املدعي للمدعي عليه ببيع ال�سيارة رقم
 F74326خ�صو�صي دبي من نوع ني�سان موديل  2006نظري مبلغ ثمانية ع�شر الف درهم ،
ثانيا  :بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ  84573درهم "اربعة وثمانون الف وخم�سمائة
ثالثة �سبعون درهم" والفائدة القانونية بواقع � %9سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية حتى
متام ال�سداد على اال تتجاوز ا�صل املبلغ املق�ضى به والزمته امل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل
اتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم
التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم
حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

العدد  12633بتاريخ 2019/5/16

اعـــــــالن
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات -خورفكان  :ال�سيد/
�سامل را�شد �سامل عبداهلل النقبي اجلن�سية  :الإمارات ح�صته  %100وطلبا الت�صديق
على حم��رر يت�ضمن (ت�ن��ازل) يف اال�سم التجاري بقالة �سامل را�شد �سامل النقبي
واملرخ�ص من دائرة التنمية االقت�صادية يف ال�شارقة رخ�صة جتارية رقم 140603
ال�صادر بتاريخ  1985/7/27من دائرة التنمية االقت�صادية بخورفكان .اىل ال�سيد/
جويل ميا مد كوتي ميه  ،اجلن�سية  :بنغالدي�ش .ليكن معلوما للجميع بان الكاتب
العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�ش�أن يف املحرر
املذكور بعد انق�ضاء  14يوم من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�سهيل علي �سعيد خلف النقبي

اىل املدعي عليه  -1 /اربيان دياليتز خلدمات التموين باملواد الغذائية � -ش ذ م م
-2ع�ل�اء ال��دي��ن حممد �صفوح امل��در���س  -3مطعم ام�يرج��ان �سوتي�ش ���ش ذ م بكافة
فروعه يف دولة الإمارات  -4االمود خلدمات �إدارة املن�ش�أت � -ش ذ م م جمهويل حمل
االقامة مبا ان املدعي/فاتيح اكايا وميثله�/سعيد ابراهيم ال�سيد احمد الها�شمي -
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها (287.955
درهم) وتذكرة عودة مببلغ ( 3000درهم) والر�سوم وامل�صاريف .وحددت لها جل�سة
يوم االثنني املوافق  2019/5/27ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  Ch1.A.5لذا ف�أنت
مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من م��ذك��رات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س الق�سم

وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة االحتادية اال�ستئنافية
مكتب ادارة الدعوى
العدد  12633بتاريخ 2019/5/16
اعالن بالن�شر للح�ضور �أمام �إدارة الدعوى
يف الإ�ستئناف رقم  2019/491عمايل

بناء علي طلب امل�ست�أنف  /اجرة االمارات  -ذ م م
اىل امل�ست�أنف �ضدها  /معراج حممد �سروار غالم �سروار
ان��ت مكلف ب��احل���ض��ور ام ��ام مكتب �إدارة ال��دع��وى مبحكمة
ا�ستئناف ال�شارقة � -شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وذلك
ي��وم الثالثاء امل��واف��ق  2019/5/28يف ال��دع��وى امل��ذك��ور رقمها
اعاله  -بو�صفك م�ست�أنف �ضده.

ادارة الدعوى

الكاتب العدل خورفكان

حماكم دبي

حماكم دبي

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
حمكمة الفجرية االحتادية االبتدائية
العدد  12633بتاريخ 2019/5/16

مذكرة اعالن مدعلي عليه بالن�شر
(�إحالة �إىل مكتب �إدارة الدعوى)
يف الدعوى املدنية رقم  2019/301مدين اجلزئية الفجرية

اىل املدعي عليه/حممد و�سيم رحمت خان
نعلمكم ب�أن املدعي/كار�س لالجرة � -ش ذ م م
قد اقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة مببلغ  19818درهم  ،لذا يتوجب
عليكم احل�ضور امام �إدارة الدعوى مبحكمة الفجرية االحتادية الإبتدائية
�صباح يوم االربعاء  2019/5/22ال�ساعة  9.00لتقدمي ما لديكم من دفاع
وم�ستندات  ،ويف حالة عدم ح�ضوركم �أو �أر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم
فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات القانونية يف غيابكم.
حرر بتاريخ 2019/5/15
مكتب �إدارة الدعوى

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12633بتاريخ 2019/5/16
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2019/881احوال نف�س م�سلمني

العدد  12633بتاريخ 2019/5/16
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2019/425جتاري كلي
اىل املدعي عليه -1/ماريالند انرتنا�شيونال  -م م ح جمهول حمل االقامة مبا ان
املدعي /داين للتجارة العامة � -ش ذ م م وميثله  /مي�شال �أمادو �شلهوب قد �أقام عليك
الدعوى ومو�ضوعها الق�ضاء بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والت�ضامم بان ي�ؤدوا
للمدعية مبلغ �إجمايل وق��دره  5.100.000درهم (خم�سة ماليني ومائة الف درهم)
والفائدة بواقع ( )%12من تاريخ اال�ستحقاق احلا�صل يف  2018/12/31وحتى متام
ال�سداد  ،مع ال��زام املدعي عليهم الر�سوم وامل�صاريف وات�ع��اب املحاماة .وح��ددت لها
جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2019/6/11ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  Ch1.C.15لذا
ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل
رئي�س الق�سم

العدد  12633بتاريخ 2019/5/16
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2018/1327جتاري كلي
اىل املحكوم عليه� -1/شركة ام ا�س لالن�شاءات  -ذ م م  -منطقة حرة جمهول حمل
االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2019/1/28يف الدعوى
امل��ذك��ورة اع�لاه ل�صالح�/سينتور لتجارة الكهربائيات ���ش ذ م م وميثلها فيليب يل
روبن�سن ب��ال��زام امل��دع��ي عليها ب��ان ت ��ؤدي للمدعية مبلغ وق��دره  439.075.10درهم
اربعمائة وت�سعة وثالثون الف خم�سة و�سبعون درهم وع�شرة فل�س  ،والفائدة القانونية
بواقع  %9من تاريخ املطالبة قيد الدعوى احلا�صل يف  2018/6/20وحتى ال�سداد التام
والزمت املدعي عليها بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ ال��ف دره��م مقابل اتعاب املحاماة
ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

العدد  12633بتاريخ 2019/5/16
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2018/88احوال نف�س غري م�سلمني

اىل املدعي عليه -1/هند حممد عبدالرحمن حممد البلوكي جمهول
حمل االق��ام��ة مبا ان املدعي/حممد �سليم احمد ال�شيخ حممد �شريف
العلماء ق��د �أق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ب��إث�ب��ات ح�ضانة
االطفال للمدعي والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة .وحددت لها جل�سة
يوم اخلمي�س املوافق  2019/7/4ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة رقم ( )7يف
مبنى الأحوال ال�شخ�صية يف منطقة القرهود لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي

رئي�س الق�سم

حمكمة اال�ستئناف

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12633بتاريخ 2019/5/16
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2019/508ا�ستئناف مدين

العدد  12633بتاريخ 2019/5/16
اعالن �أمر �أداء بالن�شر

العدد  12633بتاريخ 2019/5/16
اعالن حم�ضر حجز بالن�شر

يف الدعوى � 2019/328أمر �أداء

اىل امل�ست�أنف �ضده -1 /ماجد جمعة بخيت جمعة ال�سويدي  -2فهد
جمعة بخيت جمعة ال�سويدي جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ست�أنف /
�أدجمي �أن�شورن�س كومباين ليمتد (فرع دبي) قد ا�ست�أنف القرار /احلكم
ال�صادر بالدعوى رقم  2018/2739مدين جزئي
وح ��ددت لها جل�سه ي��وم االرب �ع��اء امل��واف��ق  2019/5/22ال�ساعة 10.00
�صباحا بالقاعة رق��م  ch2.D.17وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من
ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

اىل املدعي عليه  -1 /كناري وارف للمقاوالت �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي/منار اال�سكان لتجارة وت�أجري ال�سقاالت .
طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ2019/4/22:
�إلزام املدعي عليها كناري وارف للمقاوالت �ش.ذ.م.م بان ت�ؤدي للمدعية منار
اال�سكان لتجارة وت�أجري ال�سقاالت مبلغ (مائة واربعة واربعون الف وت�سعمائة
و�ستة وت�سعون دره��م و�سبعون فل�س)والزمتها ال��ر��س��وم وامل���ص��اري��ف ومبلغ
خم�سمائة دره��م مقابل اتعاب املحاماة  .ولكم احل��ق يف ا�ستئناف من الأمر
خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

مو�ضوع الق�ضية:الت�صريح بتوقيع احلجز على عقار املرهون متهيدا لبيعه
باملزاد العلني .طالب الإعالن:طالب التنفيذ:البنك العربي املتحد املطلوب
اعالنه:املنفذ ��ض��ده -1:م�صطفى �شبري �شبري علي جمهول حم��ل االقامة
مو�ضوع االع�لان  :نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة
عن �شقة �سكنية  -املنطقة مر�سى دبي  -رقم االر�ض  - 217رقم املبنى  - 1ا�سم
املبنى دبي مارينا مول هوتيل  -رقم الوحدة  - 1803رقم الطابق  - 18امل�ساحة
 50.91مرت مربع وفاء للمبلغ املطالب به ( )1.350.000.00درهم وذلك للعلم
مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

رئي�س الق�سم

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12633بتاريخ 2019/5/16
مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى  2019/590جتاري كلي
اىل املدعي عليه-1/خليفة حممد خليفة �صبحة الرميثي جمهول حمل االقامة مبا ان
املدعي/احمد فوزي حممد ح�سن بن حمد الفال�سي وميثله:يا�سر عبداهلل عبدالرزاق
عبداهلل النقبي قد �أقام عليك الدعوى مو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه ب�سداد
الفائدة القانونية املرت�صدة على ال�شيك رقم ( )2املح�سوب على بنك دبي التجاري
فرع العوير م�ستحق الأداء يف  2009/3/25وامل�صدر ل�صالح املدعي وحتى ال�سداد التام
بواقع  %12من الر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.وحددت لها جل�سة يوم االربعاء
امل ��واف ��ق 2019/6/12:ال���س��اع��ة��� 09:30:ص بالقاعة ch2.E.22:ل��ذا ف��أن��ت مكلف
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12633بتاريخ 2019/5/16
مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى  2019/571جتاري كلي
اىل املدعي عليه -1 /تابا�ش بهاتا �شاريا  -2ماك كونيل دوايل �ساوث اي�ست �أ�سيا بي تي اي
ليمتد جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/اي�سار بروجكتز ليمتد قد �أقام عليك الدعوى
مو�ضوعها املطالبة بعدم نفاذ اتفاقية الكفالة امل�ؤرخة  2014/5/5يف مواجهة املدعية
وعدم االعتداد باحلكم ال�صادر ب�شانها بتاريخ 2018/2/19:من املحكمة العليا ب�سنغافورة
يف الدعوى رقم ات�ش �سي/ا�س  996/2015م�ستند رقم ات�ش �سي/جيه يو دي 102/2018
وب�براءة ذمتها من قيمة املطالبة املحكوم بها مبوجب احلكم مع ما يرتتب على ذلك
من اثار مع الزام املدعي عليهما بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.وحددت لها
جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2019/6/11:ال�ساعة� 09:30:ص بالقاعة ch1.C.15:لذا
ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي

رئي�س ال�شعبة

اىل املحكوم عليه� -1/ستيفاين جابريلي ريك جيب بوجك جمهول حمل االقامة
نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2018/8/26يف الدعوى
امل��ذك��ورة اع�ل�اه ل�صالح /ك��اي ري��ك بحكمت املحكمة مبثابة احل���ض��وري -1 -:
بتطليق املدعي عليها �ستيفاين جابريلي ريك جيب بوجك على زوجها املدعي كاى
ريك طلقة بائنة لل�ضرر وعلى املدعي عليها اح�صاء عدتها ال�شرعية وفق حالها
عقب �صريورة ه��ذا احلكم باتا -2 .بالزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�صروفات.
حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم
التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن
�سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12633بتاريخ 2019/5/16
مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

يف الدعوى رقم  2017/83بيع عقار مرهون

يف الدعوى  2019/3236عمايل جزئي

اىل املدعي عليه -1 /مارينا �ستارز للتجارة العامة ���ش.ذ.م.م جمهول حمل
االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /معمر �صبان ق��د �أق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 66000درهم) درهم وتذكرة عودة مببلغ
( )2000دره��م وال��ر��س��وم وامل�صاريف وال�ف��ائ��دة  %9م��ن ت��اري��خ املطالبة لغاية
ال�سداد التام رقم ال�شكوى mb191835981AE/2019:وحددت لها
جل�سة يوم االثنني املوافق  2019/5/20ال�ساعة � 10.00ص بالقاعةch1.A.1:
لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12633بتاريخ 2019/5/16
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2018/2513ا�ستئناف جتاري

العدد  12633بتاريخ 2019/5/16
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

اىل امل�ست�أنف �ضده -1 /كاين ديزاين للخدمات التقنية �ش.ذ.م.م
جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ست�أنف  /كلرد درميز للمجوهرات
�� � ��ش.ذ.م.م ق��د ا��س�ت��أن��ف ال �ق��رار /احل�ك��م ال �� �ص��ادر ب��ال��دع��وى رقم
 2018/434جت��اري جزئي ب�ت��اري��خ 2018/11/7:وح��ددت لها جل�سه
يوم االحد املوافق  2019/5/26ال�ساعة � 10.00صباحا بالقاعة رقم
 ch2.E.23وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف
حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

يف الدعوى رقم  2019/1434تنفيذ جتاري

اىل املنفذ � �ض��ده -1/فيزيوميد للتجارة جم�ه��ول حم��ل االق��ام��ة مبا
ان ط��ال��ب التنفيذ/التجهيزات الطبية املتحدة (يونيمد) � ��ش.ذ.م.م
وميثله:طالل حممد ح�سن التميمي قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ( )46191درهم اىل
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما
من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة
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•• ال�شارقة-الفجر:

�أطلق ال�شيخ �سلطان بن �أحمد القا�سمي ،رئي�س جمل�س ال�شارقة للإعالم� ،أم�س الأول الدورة اخلام�سة من حملة “كان ياما
كان” ،التابعة للمجل�س الإماراتي لكتب اليافعني ،واملعنية بجمع الكتب للأطفال واليافعني من خالل التربعات ،وتوزيعها
على الالجئني يف عدد من دول الوطن العربي والعامل.
وت�أتي الدورة اخلام�سة من حملة “كان ياما كان” تزامن ًا مع االحتفال بلقب ال�شارقة العا�صمة العاملية للكتاب ،و�ست�ستمر
طوال �شهر رم�ضان املبارك ،وقد خ�ص�صت احلملة �صناديق للتربع بالكتب امل�ستعملة �أو اجلديدة ،و�ستتوفر ال�صناديق �ضمن
خيمة “كان ياما كان” يف املجل�س الرم�ضاين يف م�سرح املجاز ،و�سيتم توزيع الكتب التي �ستجمعها احلملة هذا العام يف 20
يونيو تزامن ًا اليوم العال مي الالجئني ،على عدد من خميمات الالجئني.

30

�ضمن فعاليات ال�شارقة العا�صمة العاملية للكتاب 2019

�سلطان بن �أحمد القا�سمي يطلق الدورة اخلام�سة من حملة «كان ياما كان» جلمع وتوزيع الكتب لالجئني
وقال ال�شيخ �سلطان بن �أحمد القا�سمي “ :العمل
الثقايف يف �إمارة ال�شارقة ،عمل تكاملي يعرب عن
ر�ؤي ��ة واح ��دة و��ض��ع �أ��س��ا��س��ات�ه��ا ��ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ ال��دك�ت��ور �سلطان ب��ن حممد القا�سمي،
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ،حني اختار
الكتاب واملعرفة �سبي ً
ال للنه�ضة والتغري والبناء،
فما تقدمه حملة كان ياما كان ،هو �صورة واقعية
وفعلية لهذه الر�ؤية وهو ت�أكيد على القيم التي
تنطلق منها الإمارة واخل�صال النبيلة للمجتمع
الإم� ��ارات� ��ي� ،إذ ال �ت�ب�رع ب��ال�ك�ت��اب ل�لاج�ئ�ين هو
ا�ستثمار مب�ستقبلهم ،وخطوة م�ستدامة لتحقيق
�أح�لام�ه��م ،وه��و يف ال��وق��ت نف�سه ت��أك�ي��د لقدرة
الكتاب على ت�أكيد هويتنا الإن�سانية يف الوقوف
�إىل جانب بع�ض ك�أبناء عائلة واحدة« .
ً
و�أ�� �ض ��اف“ :ت�شكل ه ��ذه امل� �ب ��ادرة ت ��أك �ي��دا على
ا�ستحقاق ال�شارقة لقب العا�صمة العاملية للكتاب،
وجدارة حملها له يف العام  2019فهي جت�سيد
ملعنى �أن الكتاب �أ�سا�س تالقي ب�ل��دان وثقافات
ال �ع��امل ،وم�ف�ت��اح تعارفها على جت��ارب بع�ضها،
وهو الو�سيط املعريف بني الراهن وامل�ستقبل ،كما

�أنها تعرب عن م�شاركة خمتلف فئات املجتمع يف
م�شروع الإمارة احل�ضاري»
وقالت مروة العقروبي ،رئي�س املجل�س الإماراتي
لكتب ال�ي��اف�ع�ين“ :للمجل�س الإم��ارات��ي لكتب
ال�ي��اف�ع�ين جت��رب��ة م�ب�ت�ك��رة ع�ل��ى �صعيد تقدمي
امل���س��اع��دات الإن�سانية يف ق��ال��ب م�ع��ريف وثقايف،
وت�ع��د حملة “كان ي��ام��ا كان” للتربع بالكتب
�إح��دى �أه��م مبادراته التي جت�سد وتو�ضح هذه
التجربة الرائدة ،وبدورنا ندعو كل فئات املجتمع
الإم��ارات��ي من �أف��راد وم�ؤ�س�سات للم�ساهمة يف
هذه احلملة ،فتربعهم بكتاب ي�ساهم يف �صناعة
م�ستقبل ط�ف��ل ح��رم�ت��ه احل ��رب وال �ك��وارث من
الو�صول �إىل املعرفة».
ومنذ انطالقها حققت حملة “كان ياما كان”
ج�م�ل��ة م��ن الإجن � � ��ازات امل�ل�م��و��س��ة ع �ل��ى �صعيد
ال�ن�ه��و���ض ب�ث�ق��اف��ة الأج� �ي ��ال ،ودع �م �ه��م ب�ك��ل ما
يتطلب للنهو�ض مبعارفهم ،وجنحت حتى الآن
يف جمع �أك�ث�ر م��ن � 12أل��ف ك�ت��اب مت توزيعها
يف ك��لٍ من الإم ��ارات ،والأردن ،وامل�غ��رب ،والهند
ومناطق �أخ��رى من ال�ع��امل ،و�أ�س�ست مكتبة يف

م��در��س��ة ن��و��ش�يرا م�ي��وات ال�ع��ام��ة ال��واق�ع��ة قرب
العا�صمة ال�ه�ن��دي��ة ن�ي��ودل�ه��ي حت�ت��وي 2500
كتاب ،تدعم حالياً �أكرث من  1000طالب ،كما
جنحت احلملة يف تخريج �أول ف��ري��ق �إماراتي
مكون من  14معاجلاً بالقراءة ،جميعهم من
املتطوعني.
ك�م��ا زودت احل�م�ل��ة مكتبة ال�ق�ل��ب ال�ك�ب�ير التي
�أن�شئت للأطفال يف املخيم الإم��ارات��ي الأردين
لالجئني ع��ام  ،2014ب�ـ  500ع�ن��وان جديد
مت �إ�ضافتها �إىل الكتب الـ 3000التي تت�ضمنها
املكتبة ،لتلبي احتياجات �أكرث من  3000طفل.
ي��ذك��ر �أن م�ب��ادرة “كان ي��ام��ا كان” انطلقت يف
نوفمرب  ،2015بهدف توفري كتب للأطفال
القاطنني يف املناطق التي تعاين من �صعوبات يف
الو�صول �إىل الكتاب ،نتيجة ظروف اجتماعية �أو
طبيعية �أو ب�سبب اال�ضطرابات واحلروب ،لتعزيز
ثقافة القراءة واالطالع لديهم ،والتخفيف من
معاناتهم ،وت��وف�ير و�سائل ترفيهية ومعرفية
ت�ساعدهم على مواجهة الظروف ال�صعبة التي
ميرون بها.

�آخر موعد ال�ستقبال الرت�شيحات هو الأول من �أكتوبر املقبل

جائزة ال�شيخ زايد للكتاب تفتح باب الرت�شح لدورتها الرابعة ع�شرة
•• �أبوظبي-الفجر:

�أعلنت جائزة ال�شيخ زاي��د للكتاب عن فتح باب
الرت�شح لدورتها الرابعة ع�شر للفرتة -2019
 ،2020حتى الأول من �أكتوبر املقبل.
وكان حفل تكرمي الفائزين باجلائزة يف دورتها
الأخ�ي��رة ق��د �أق �ي��م م ��ؤخ��راً يف متحف ’اللوفر
�أبوظبي‘ برعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأع�ل��ى للقوات امل�س ّلحة ،وح�ضور �سمو ال�شيخ
ه��زاع ب��ن زاي��د �آل ن�ه�ي��ان ،ن��ائ��ب رئي�س املجل�س

التنفيذي لإمارة �أبوظبي الذي كرم الفائزين.
�سجلت ج��ائ��زة ال�شيخ زاي ��د للكتاب يف دورتها
ّ
ال�سابقة  1500تر�شيحاً م��ن خمتلف �أنحاء
ال�ع��امل ،و�ستوا�صل ه��ذا العام ر�سالتها الهادفة
اىل ت �ق��دي��ر امل �ف �ك��ري��ن وال �ب��اح �ث�ين واملبدعني
واملرتجمني و�صناع التنمية الثقافية وتكرميهم
وتوفري مزيد من الدعم للم�ؤ�س�سات الثقافية
ودور الن�شر عرب خمتلف فروع اجلائزة.
وقد �أع��رب �سعادة الدكتور علي بن متيم� ،أمني
ع��ام اجل��ائ��زة ،ع��ن ��ض��رورة موا�صلة ال�سعي كي
ت�ستمر اجل��ائ��زة يف متيزها وح�ضورها الفاعل

م�شرياً اىل الدور الثقايف الهام الذي ت�ضطلع به
اجلائزة يف خدمة الثقافة العربية على امل�ستوى
ال �ع��امل��ي م��ن خ�ل�ال ان�ف�ت��اح�ه��ا ع�ل��ى الدرا�سات
املكتوبة باللغات احلية ،م��ؤك��دا على ما تتحلى
به اجلائزة من �آليات دقيقة و�شفافية جعلتها يف
طليعة اجلوائز العربية».
وي��ذك��ر �أن ��ه ُي �� �ش�ترط ب��ال�تر��ش�ي�ح��ات �أن تكون
م��ن الأع �م��ال ال �ت��ي مت ن���ش��ره��ا خ�ل�ال العامني
املا�ضيني وغ�ير حائزة على جوائز دولية بارزة
م��ن ق�ب��ل .ك�م��ا ينبغي �أن ي�ك��ون ال�ع�م��ل مكتوباً
باللغة العربية با�ستثناء الأعمال املر�شحة لفرع

�شارك  7مت�سابقني يف التناف�س و
الأداء القوي ال�شريف على املراكز
الأوىل و املتقدمة �ضمن م�سابقة
دب ��ي ال��دول �ي��ة ل �ل �ق��ر�آن ال �ك��رمي يف
يومها الثامن على التوايل و التي
تنظمها جائزة دبي الدولية للقر�آن
الكرمي بقاعة غرفة جتارة و�صناعة
دبي.
و �� �ش� �ه ��دت امل� �ن ��اف� ��� �س ��ات اق � �ب� ��اال و
ح �� �ض��ورا ك �ب�يرا ت�ق��دم��ه امل�ست�شار
�إبراهيم حممد بوملحه م�ست�شار
�صاحب ال�سمو حاكم دبي لل�ش�ؤون
الثقافية و الإن�سانية رئي�س اللجنة
املنظمة للجائزة و نائب رئي�س و
�أع���ض��اء اللجنة و ع��دد م��ن رجال املت�سابقني وجمهور م��ن املتابعني من الكامريون وحممد ر�ضا �شم�س
ال ��دي ��ن ويل حم �م��دي م ��ن �إي� ��ران
ال���س�ل��ك ال��دب�ل��وم��ا��س��ي والقن�صلي للفعاليات.
ال��ذي��ن ح���ض��روا مل � ��ؤازرة مت�سابقي وتناف�س �أمام جلنة حتكيم امل�سابقة وع �ب��داحل �ك �ي��م ن��اج��ي حم �م��د علي
ب�ل�اده��م �إىل ج��ان��ب مم�ث�ل��ي رعاة ك ��ل م ��ن حم �م��ود حم �م��د عبداهلل العو�سجي من اليمن و درامان كيتا
اليوم الثامن للم�سابقة و مرافقي ال�ن��ور م��ن ال���س��ودان وعليدو حماد من م��ايل و حممد �آدم بهاي بتيل

“الرتجمة” (مرتجمة م��ن �أو �إىل العربية)،
والأع �م��ال املر�شحة لفئة ’الثقافة العربية يف
اللغات الأخرى‘ والتي ت�ستقبل الأعمال باللغة
الإجنليزية والأمل��ان�ي��ة والفرن�سية والإيطالية
والإ�سبانية.
�أما بالن�سبة جلائزة ’�شخ�صية العام الثقافية‘،
ف �ي �ج��ب �أن ي �ت��م ت��ر� �ش �ي��ح امل �ت �ق��دم�ين م ��ن قبل
م��ؤ��س���س��ات �أك��ادمي �ي��ة �أو ب�ح�ث�ي��ة �أو ث�ق��اف�ي��ة �أو
جمعيات �أدب�ي��ة وج��ام�ع��ات� ،أو ث�لاث �شخ�صيات
بارزة يف امليدان الفكري والثقايف .فيما يتعني على
املتقدمني للفئات الأخرى تعبئة مناذج الرت�شيح

عرب املوقع الإلكرتوين للجائزة ب�أنف�سهم.
ومي� �ك ��ن االط � �ل ��اع ع �ل ��ى �إج � � � � ��راءات التقدمي
وامل �ع �ل��وم��ات ال �ك��ام �ل��ة ح ��ول ع�م�ل�ي��ة الرت�شيح
والو�صول �إليها عرب املوقع الإلكرتوين للجائزة:
.www.zayedaward.ae
�شهدت اجلائزة يف ن�سختها الثالثة ع�شرة تكرمي
ال �ف��ائ��زي��ن يف ��س�ب��ع ف �ئ��ات ،مب��ن ف�ي�ه��م الكاتب
وال� ��روائ� ��ي امل �غ��رب��ي ب �ن �� �س��امل ح �م �ي ����ش ،الفائز
بجائزة’الآداب‘؛ وامل�ؤلف الكويتي ح�سني املطوع
الفائز بجائزة ’�أدب الطفل والنا�شئة‘؛ والباحث
اجلزائري الدكتور عبد الرزاق بلعقروز ،الفائز

ب�ج��ائ��زة ’امل�ؤلف ال�شاب‘ .فيما ف��از الباحث
الدكتور �شربل داغ��ر من لبنان بجائزة’الفنون
والدرا�سات النقدية‘.
وب� ��دوره ف��از الأك ��ادمي ��ي وال �ب��اح��ث الربيطاين
فيليب �إف .كينيدي بجائزة ’الثقافة العربية
العربي
يف اللغات الأخرى‘ ،يف حني ف��از املركز
ّ
للأدب اجلغرا ّيف ’ارتياد الآفاق‘ بجائزة ’الن�شر
وال �ت �ق �ن �ي��ات الثقافية‘ .وف� ��از �أ� �س �ت��اذا الأدب
العربي ال�بروف���س��ور ي��ارو��س�لاف �ستيتكيفيت�ش
وال�بروف�ي���س��ورة � �س��وزان �ستيتكيفيت�ش بجائزة
’�شخ�صية العام الثقافية‘.

 7مت�سابقني يتناف�سون مب�سابقة دبي الدولية للقر�آن الكرمي يف يومها الثامن
من بنما و حممد عزيز من جنوب
�أف��ري�ق�ي��ا وجميعهم يت�سابقون يف
احلفظ برواية حف�ص عن عا�صم.
و ق��ال �أحمد الزاهد ع�ضو اللجنة
امل �ن �ظ �م��ة رئ �ي ����س وح � ��دة الإع �ل��ام

باجلائزة �إن الوحدة �أع��دت مركزا
�إع�لام�ي��ا متكامال مبقر فعاليات
ال � ��دورة ال� �ـ “ ”23مل���س��اب�ق��ة دبي
ال��دول�ي��ة ل�ل�ق��ر�آن ال�ك��رمي يف غرفة
جتارة و�صناعة دبي جمهزا ب�أحدث

الأجهزة والتقنيات وحر�صنا على
ت��وف�ي�ر ك ��ل امل �ت �ط �ل �ب��ات والأج� �ه ��زة
وال��و��س��ائ��ل ال�لازم��ة لنقل ال�صوت
وال�صورة واخل�بر لراحة و خدمة
ال�صحفيني و الإعالميني و�أجهزة

الإع � �ل� ��ام امل� � �ق � ��روءة وامل�سموعة
واملرئية ووكاالت الأنباء لنقل هذا
احل��دث ال �ق��ر�آين ال��دويل بحرفية
�إىل �أنحاء العامل و�أداء دورهم على
�أكمل وجه.

و ق ��ام امل���س�ت���ش��ار �إب��راه �ي��م حممد
ب��وم �ل �ح��ه ي��راف �ق��ه �أح �م ��د الزاهد
ب �ت �ك��رمي رع� � ��اة ال � �ي ��وم ال� �ث ��ام ��ن و
جمهور امل�سابقة بت�سليمهم الهدايا
واجلوائز النقدية والعينية .
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ع���ادت ال��ف��ن��ان��ة دال��ي��ا م�صطفى �إىل ال��درام��ا
التلفزيونية خ�لال رم�ضان من خ�لال م�سل�سلها
اجلديد (قمر ه��ادي) ال��ذي تقدمه مع النجم
هاين �سالمة وجمموعة كبرية من الفنانني ي�صل
عددهم �إىل  35ممث ًال ،وكان معها هذا احلوار:

31

املو�سم الدرامي مل يعد مغلق ًا على �شهر رم�ضان

داليا م�صطفى :م�شاركتي يف ال�سينما تتوقف على الدور اجليد
• من ر�شحك لأداء دورك يف م�سل�سلك اجلديد
"قمر هادي" مع هاين �سالمة؟
 البداية جاءت من خالل خمرج العمل ر�ؤوفعبدالعزيز ال��ذي حت��دث �إيل ع��ن ال��دور ،وحني
�أر�سل الورق يل وقر�أت امل�سل�سل ودوري على وجه
اخل�صو�ص� ،أعجبت به جداً ووافقت على امل�شاركة
يف هذا امل�سل�سل وتعاقدت وبد�أت الت�صوير.
• هل و�ضعت طلبات �أثناء التفاو�ض مع �شركة
الإنتاج �أو �شروطاً ل�شارة البداية؟
 مل تكن ل��دي �أي طلبات �أث�ن��اء التفاو�ض علىالإط�لاق ،ومل �أ�ضع �شروطاً لرتتيب ا�سمي على
�شارة البداية �أو غريها من اال�شرتاطات ،و�أرى

�أن املهم ما يقدم داخل امل�سل�سل ،وهو الذي يحكم
عليه اجل�م�ه��ور ،لكن ف�ك��رة الأ��س�م��اء على �شارة
البداية �أو النهاية مت��ر يف مل��ح الب�صر وال �أركز
معها على الإطالق.
• يفر�ض �أبطال العمل �سرية على �أدوارهم...
هل ثمة تفا�صيل تخ�صيننا بها عن الدور؟
 مثل باقي طاقم العمل هو اتفاق مع �صنّاعه،وال �أ�ستطيع �أن �أحتدث عن تفا�صيل �شخ�صيتي،
ل�ك��ن ك��ل م��ا �أ��س�ت�ط�ي��ع �أن �أق��ول��ه ه��ي �شخ�صية
خمتلفة ع�م��ا ق��دم�ت��ه م��ن ق�ب��ل ب���ص��ورة كبرية،
وه��ي �شخ�صية مركبة ،و�أمت�ن��ى �أن يحوز الدور
�إعجاب اجلمهور يف الإطاللة الرم�ضانية  ،و�سط

عادل �إمام
ي�ست�أنف (فالنتينو)
بعد عيد الفطر
�أعلن الفنان ع��ادل �أم��ام ا�ستئناف ت�صوير م�شاهده
�ضمن �أحداث م�سل�سله الدرامي اجلديد "فالنتينو"،
فور انتهاء �شهر رم�ضان املبارك ،ا�ستعداداً لعر�ضه
خ��ارج املو�سم الرم�ضاين ،لتكون امل��رة الأوىل التي
ي�شارك فيها يف مو�سم خارج �شهر رم�ضان.
وات �خ��ذ �إم� ��ام ه ��ذا ال �ق��رار م��ع جن�ل��ه رام ��ي (خمرج
امل�سل�سل) ،لكي يعوّ�ض اجلمهور عن غيابه الرم�ضاين
ل�ل�م��رة الأوىل ب�ع��د �سل�سلة جن��اح��ات م�ت�ت��ال�ي��ة من
�أع�م��ال��ه ال��درام �ي��ة الرم�ضانية ع�ل��ى م ��دار الأع ��وام
ال�سبعة ال�سابقة.
ي��ذك��ر �أن امل�سل�سل ت��دور �أح��داث��ه ح��ول رج��ل �أعمال
ُي��دع��ى ن��ور عبداملجيد م�ت��زوج م��ن ام ��ر�أة "نكدية"،
جت�سدها دالل عبدالعزيز ،ويعاين ال�صراع معها طول
ّ
الوقت ،مما يجعله يفكر يف الزواج بامر�أة �أخرى� ،إىل
وجت�سدها داليا
�أن يقابل �سيدة بامل�صادفة ُتدعى نور ّ
البحريي ،فيجمعهما اال�سم واحلب �أي�ضاً.

كل هذه الكوكبة من الفنانني ،وعن ال�شخ�صية
ف�أنا �أظهر ب�شخ�صيتني خمتلفتني عن بع�ضهما
وحتى الآن ال نعرف هل هما �شخ�صية واحدة �أم
ال �ستك�شف النهاية عن ذلك و�أنا �أحب �أن �أ�شاهد
امل�شاهد عقب الت�صوير فهي خمتلفة يف طريقة
م�شيتها وكالمها ب�شكل كبري.
• ه� �ن ��اك ع� ��بء ك �ب�ي�ر ل �ت �ق��دمي �شخ�صيتني
�إ��ض��اف��ة �إىل �شخ�صيتك �أي �أن ��ك تعي�شني ب �ـ 3
�شخ�صيات؟
 امل��و� �ض��وع بالفعل جم�ه��د ج ��داً ،خ���ص��و��ص�اً �أنال�شخ�صيات التي �أقدمها جبارة متثيليا ،وطريقة
الف�صل بني هذه امل�شاهد وطريقة كل �شخ�صية.
• امل�سل�سل اجلديد من بطولة هاين �سالمة...
م��اذا عن كوالي�س العمل معه ...وكذلك العمل
مع املخرج ر�ؤوف عبدالعزيز؟
 ا�سم امل�سل�سل قمر هادي وهو بالفعل "هادي"و�شخ�صيته لطيفة ج��داً ،ولديه مميزات كثرية
وع�م�ل��ه مم�ي��ز دائ �م �اً ،وك��ل م��ن ي��وج��د ح��ول��ه يف
العمل يحبه ب�شكل كبري ،و�شخ�صيته حمرتمة
ج ��داً� ،أم��ا بالن�سبة للمخرج ر�ؤوف عبدالعزيز
فعلى امل�ستوى ال�شخ�صي نحن �أ�صدقاء منذ فرتة
ولكن على م�ستوى العمل والتمثيل� ،أت��اب��ع كل
�أعماله فهو مدير ت�صوير من مديري الت�صوير
املمتازين وال غبار عليه وعلى م�ستوى الإخراج،
فهو يف ه��ذا امل�سل�سل ي�ق��دم ع�م� ً
لا ج��دي��داً جداً
وفيه تفا�صيل خمتلفة عما قدمه من قبل ،على
الرغم من امل�سل�سالت املميزة ال�سابقة مثل "فوق
ال�سحاب" رم�ضان املا�ضي وغريها من الأعمال،
ويريد دائماً �أن يظل خمتلفاً ،وهذه املرة خمتلف
ع�شرات املرات وهو خمرج ح�سا�س جداً �إىل درجة
�أنه طلب ت�صويري يف م�شهد كان من املفرت�ض
�أال ت�صور ال�ك��ام�يرا دخ��ويل للم�شهد لكنه
��ش�ع��ر ب��ال�ق��وة ال�ك��ام�ن��ة ّيف �أث �ن��اء دخويل
للم�شهد فتعجبت من ذلك "ويا بخت
ال �ل��ي ي���ش�ت�غ��ل م��ع خم ��رج ح�سا�س
زيه".
• كيف ترين قلة الأعمال
ال��درام �ي��ة املعرو�ضة
هذا العام؟
 اختلف الو�ضعقلي ً
ال فامل�شاهد
وب � � ��د ًال م ��ن �أن
ي � � � � ��رى خ� �ل��ال
امل��و��س��م الواحد
يف رم �� �ض��ان 40
م� ��� �س� �ل� ��� �س�ل ً�ا ف � ��إن� ��ه
ي�شاهد الآن �أك�ثر من

 20م�سل�س ً
ال بقليل ،لكن ال مانع من �أن نزيد
العدد عن هذا القدر بعد ذلك ،و�أرى اللطيف يف
الأم��ر �أن املو�سم مل يعد مغلقاً على فكرة �شهر
رم�ضان الكرمي ،بل �أ�صبحنا نتطرق �إىل مو�سم
مفتوح ط��وال العام وعر�ض امل�سل�سل تلو الآخر
و�أ��ص�ب�ح��ت ه�ن��اك م��وا��س��م كاملة خ��ارج العر�ض
الرم�ضاين مثل الزمن املا�ضي.
• ي�ضع بع�ض الفنانني احل�ضور رم�ضانياً هدفاً
�أ�سا�سياً يف حياتهم املهنية و�أهم من �شيء
�آخ��ر هل الأم��ر نف�سه يتكرر معك �أو
تهتمني به؟
 ال ...على الإطالق مل �أنظر �إىله ��ذا الأم� ��ر ول�ي����س م��ن �أه ��دايف
احل�ضور الرم�ضاين كل عام،
ول �ي ����س ل ��ه �أي �أه �م �ي��ة فلو
ع��دن��ا ل �ل��زم��ن جن��د هناك
�أع � �م� ��ا ًال ق��دم �ت �ه��ا خ ��ارج
�شهر رم���ض��ان وحققت
جناحات تفوق غريها
م � � ��ن امل � � �ق� � ��دم� � ��ة يف
رم���ض��ان ودائ �م �اً ما
يحدثني اجلمهور
عنها.
• دائماً ما ي�ضع
ب �ع ����ض الفنانني
ق��ائ�م��ة م�شاهدة
لهم يف رم�ضان
ه� � � � � � � � � � � � � ��ل

و��ض�ع��تِ ه ��ذه ال�ق��ائ�م��ة وه ��ل ��س�ي��ؤث��ر الت�صوير
عليها بالفعل؟
 �س�أتابع م�سل�سل "كلب�ش  "3ف��أن��ا �أح��ب �أمريك��رارة و�س�أتابع "زلزال" حممد رم�ضان ومل�س
�أكتاف يا�سر جالل ومن املفرت�ض �أن �ألقي نظرة
على كل املعرو�ض �إىل �أن يجذبني عمل جيد �أقوم
به ،وحتى الآن "اهلل وحده �أعلم" مبوعد انتهاء
ت�صويرنا للم�سل�سل ،فكل
امل�سل�سالت نف�سها
يف امل ��وق ��ف
نف�سه

�أمينة خليلّ � :
أقدم
�شخ�صية �صادمة
ك�شفت املمثلة �أمينة خليل عن تفا�صيل
�شخ�صيتها يف م�سل�سل "قابيل" وهي
ف �ت��اة م �� �س �ت �ه�ترة وم� �ت� �م ��ردة ،تواجه
م�شاكل نف�سية .وقالت �أمينة يف بيان
� �ص ��ادرع ��ن  MBCم �� �ص��ر�" :أنني
�أقدم �شخ�صية �صادمة �إذا �صح القول
لفتاة تدعى "�سما" ،و�أكرت ما جذبني
�إىل ه� ��ذا ال� � ��دور ه ��و ك ��ون ��ه خمتلف
مت��ام�اً ع� ّم��ا قدمته م��ن حيث ال�شكل
و�أ�سلوب الكالم والتعامل مع النا�س،
وه��ي �شخ�صية قوية و�صادمة و�أ�شعر
ب��اخل �ج��ل م��ن ف��ري��ق ال�ت���ص��وي��ر عند
انتهاء كل م�شهد".
وتابعت" :اجتمعت م��ع امل�خ��رج كرمي
ال���ش�ن��اوي ملناق�شة �شكل ال�شخ�صية،
وكيف تت�صرف وجتل�س وتتكلم ،وكان
لدينا وجهات نظرة متقاربة ،و�أمتنى
�أن جتذب �شخ�صية "�سما" اجلمهور،
ب��ال �ط��ري �ق��ة ن�ف���س�ه��ا ال � ��ذي جذبتني
�إليها".

خالل هذه الأيام.
• هل لك �شروط معينة للح�ضور �سينمائياً...
وماذا عن امل�سرح؟
 ال على الإطالق الفكرة يف الدور اجليد فكل ماعر�ض علي �أخ�يراً مل ينا�سبني ومل تكن الأدوار
التي �أري��ده��ا كي �أخ��و���ض التجربة ال�سينمائية،
و�أنتظر �أي�ضاً خمرجاً �سينمائياً كبرياً ،فاملخرج يف
ال�سينما هو العن�صر الأهم يف العملية ،وبالن�سبة
للم�سرح �أمتنى ذلك و�أمتنى دخول هذه التجربة،
علي
ولكن هناك معايري معينة وعندما يعر�ض ّ
�س�أق ّيم وقتها� ،إما �أن �أوافق �أو �أرف�ض ،لكن حالياً
ال �أعلم.
• م��اذا ع��ن عالقتك ب��زوج��ك ال�ف�ن��ان �شريف
� �س�ل�ام��ة و�أوالدك ...وه � ��ل لأوالدك ميول
متثيلية؟
 عالقة مميزة ف�أنا حالياً �أق��وم بالت�صويريف م�سل�سل هاين �سالمة وزوج��ي ب�صحبة
�أوالدي يف زي� ��ارة للمتحف ودائ� �م� �اً ما
نحر�ص على تعليم الأب �ن��اء �أن م�صر
جميلة وبها �أماكن رائعة ج��داً ،على
امل�ستوى العاملي و�أف�ضل ،ويف خطتي
�أن �أزور م�صر كلها معهم مثلما قمت
�أن��ا ب��ال��زي��ارة ،وبالن�سبة للأوالد
ح��ال�ي�اً لي�ست ل�ه��م امل �ي��ول لكن
رمب ��ا ت�ت�غ�ير ال �ف �ك��رة لديهم
يف امل �� �س �ت �ق �ب��ل وه� ��م الآن
ي �ت �� �س��اءل��ون مل � ��اذا نقوم
بالعمل يف ه��ذه املهنة
رغم �صعوبتها؟
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درا�سة حتذر الن�ساء من �أ�ضرار «الغرية والقلق وتقلب املزاج»
ت�شري نتائج درا�سة ن�شرت يف جملة علم الأع�صاب
�إىل �أن ال�شخ�صية الع�صبية ذات الإجهاد املطول؛
هي ال�سبب وراء �إ�صابة الن�ساء مبر�ض �ألزهامير،
وح�سب ال��درا��س��ة ال�سويدية ال�ت��ى ام�ت��دت لنحو
�أربعة عقود ،فقد تعاين الن�ساء يف منت�صف العمر
من اللواتي ق�ضني حياتهن يف انفعاالت منجرفة،
خطورة متزايدة للإ�صابة ب�ألزهامير ،ويت�ضاعف
الأثر كلما كانت الن�ساء �أكرث قلقًا ،غرية ومتقلبات
املزاج ،وهي ثالث �سمات �شخ�صية و�ضعها اخلرباء
يف �أعلى الدرجات على مقيا�س الع�صبية.
وح��ول اجلديد يف ه��ذه ال��درا��س��ة� ،أك��دت الباحثة
الرئي�سة للدرا�سة لينا يوهان�سون ،م��ن جامعة
جوتنربج� ،أن��ه ال يوجد �أي درا��س��ة �أخ��رى تظهر
�أن ً
منطا واحدًا من �شخ�صية الإن�سان يف منت�صف

العمر تزيد من خطر الإ�صابة مبر�ض �ألزهامير.
وح �� �س��ب اخل �ب��راء ف� ��إن ��ه ال ي��وج��د ع �ل�اج ملر�ض
�ألزهامير ،وهي حالة فقدان الذاكرة التي ت�ؤثر
على اللغة واحلكم والإدراك ،وت�شري الدرا�سات
�إىل �أن الأ��ش�خ��ا���ص الع�صبيني لديهم ح�سا�سية
مفرطة وال يقومون بعمل جيد حت��ت ال�ضغط،
وم��ن امل��رج��ح �أن ي�ف���س��روا امل��واق��ف ال �ع��ادي��ة على
�أن�ه��ا تهديد حمتمل ،وي�صلوا �إىل ال�ي��أ���س حتى
م��ع الإح �ب��اط ال�ط�ف�ي��ف ،فال�شخ�صية الع�صبية
لديها �صعوبة يف التحكم با�ستجاباتها ،وهي �أكرث
عر�ضة لالكتئاب ،ا�ضطراب الهلع ،الفوبيا ،ورمبا
على الأرجح وا�ستنادًا �إىل �أحدث الأبحاث مر�ض
�ألزهامير.
وق��د رك��زت ال��درا��س��ة الأخ�ي�رة على �صحة املر�أة،

وتابعت  46ام��ر�أة يف ال�ستينيات ،على مدى 38
�سنة ،وك��ان��ت تلك الن�ساء تعانني م��ن �أك�ث�ر من
ا�ضطراب ،كالقلق ،الغرية ،تقلب املزاج ،الع�صبية،
احل��رم��ان م��ن ال �ن��وم ،اخل ��وف� ،سرعة االنفعال،
ال �ت ��وت ��ر ،ال �� �ش �ع��ور ب ��ال ��ذن ��ب ،ال �غ �� �ض��ب ،احل�سد
واالكتئاب.
وت�ب�ين �أن امل���ش��ارك��ات يف ال��درا��س��ة ال�لات��ي عانني
م��ن االك�ت�ئ��اب م�ث�ًل�اً ك��ن �أك�ث�ر ع��ر��ض��ة للإ�صابة
ب�ألزهامير بن�سبة تقرتب من  25يف املائة ،وح�سب
م�ؤلفي الدرا�سة ف�إن طبيعة ال�شخ�صية الع�صبية
جن ًبا �إىل جنب مع الإجهاد الذي متر به ،كل ذلك
ي�سبب ت�غ�يرات يف منطقة معينة ب��ال��دم��اغ ،وهي
تلك املنطقة التي تظهر العالمات الأوىل ملر�ض
�ألزهامير.

ن�صائح لل�سيدات قبل ا�ستخدام ورق الألومنيوم باملطبخ

قد تعتمد ال�سيدات باملطبخ علي الورق االملونيوم ولكن هناك ا�ستعماالت
خاطئة له ولذلك تعريف علي بع�ض ن�صائح اال�ستخدام ال�صحيح لورق
الألومنيوم� 1- .صمم ورق الأملنيوم لتغليف الأطعمة  ،ولي�س ال�ستخدامه
يف عملية الطبخ 2- .ي�ستخدم الوجه الالمع لتغليف امل�أكوالت ال�ساخنة
فقط (�أي الوجه الالمع مال�صق للطعام ال�ساخن) ،بينما ي�ستخدم الوجه
غري الالمع لتغليف امل�أكوالت الباردة فقط (�أي الوجه غري الالمع مال�صق
للطعام البارد) 3- .مينع ا�ستخدام ورق الأملنيوم يف عملية الطبخ �أو لتغليف
الطعام و�إدخاله �إىل الفرن �أو �إىل جهاز املايكرويف ،حيث �أن حرارة الطبخ
الزائدة ت��ؤدي �إىل خروج الأملنيوم من الورقة �إىل الطعام والتفاعل معه،
خا�صة �إذا كنت ت�ستخدم الليمون �أو اخلل يف عملية الطبخ.
� 4إذا ا�ضطررت ال�ستخدام ورق الأملنيوم يف الطبخ� ،ضع بينه وبنيالطعام ورقة من امللفوف (الكرنب)  ،ثم ارمها بعد الطبخ� .أبدًا ال ت�أكلها
وال ترتكها مع الطعام.

الثوم فوائد مهمة
ي�ت�م�ت��ع ال �ث��وم بالعديد
م��ن ال �ف��وائ��د ال�صحية
امل� �ه� �م ��ة ،ح� �ي ��ث يعترب
ال � �ث� ��وم م� ��ن الأط� �ع� �م ��ة
امل �ت �ع��ددة ال �ف��وائ��د التي
ت�ساعد يف ع�لاج الكثري
م��ن الأم��را���ض التي قد
ت�صيب الفرد.
وتتعدد �أ�صناف و�أنواع
ال� �ث ��وم امل � � � ��زروع ،ت�أخذ
الأ�صناف �أ�سماء املناطق
املنتجة لها ،لكن يبقى الثوم عالجا فعاال لإنقاذ الإن�سان من كثري من
امل�شاكل ال�صحية ال�صعبة.
وال�ث��وم له دور ب��ارز يف امل�ساهمة يف ع�لاج العديد من الأم��را���ض ال�شائعة
وامل�ن�ت���ش��رة ب�ين ال�ع��دي��د م��ن الأ� �ش �خ��ا���ص ،وذل ��ك ن �ظ��را الح �ت��وائ��ه وغناه
ب�الأل�ي���س�ين ،وه��و م�ضاد ح�ي��وي طبيعي م�ق��اوم للبكترييا والفريو�سات
والفطريات وهو � ً
أي�ضا م�ضاد للأك�سدة.
الدرا�سات احلديثة ت�ؤكد �أهمية الثوم يف عالج ارتفاع الكولي�سرتول ال�ضار
يف الدم وم�شاكل اجلهاز التنف�سي وع�سر اله�ضم و�ضغط الدم ،ف�ضال عن
دوره يف مقاومة ال�سرطان عن طريق حت�سني مناعة اجل�سم� ،إىل جانب
دوره يف �إبطاء منو اخلاليا ال�سرطانية ،وهو � ً
أي�ضا مفيد للقولون حيث
تناولت العديد من ال��درا��س��ات ف��وائ��ده يف التهاب املعدة حيث �إن��ه مطهر
ممتاز ،كما �أنه من�شط للكبد.

 5ن�صائح للوقاية من �أمرا�ض القلب

�أ� �ص��درت الكلية الأم��ري�ك�ي��ة لأم��را���ض القلب وجمعية القلب الأم��ري�ك�ي��ة يف
اجتماعها ال�سنوي الذي عقد م�ؤخرا ،تعديالت على الإر�شادات اخلا�صة ب�أف�ضل
طرق الوقاية من الأزم��ات القلبية وال�سكتات الدماغية واجللطات .وتهدف
التوجيهات اجلديدة �إىل م�ساعدة الأطباء على ت�شخي�ص الأمرا�ض القلبية
ب�شكل �أدق ،ف�ضال عن تقدمي العالج الأن�سب ،ودفع املر�ضى لتغيري �سلوكياتهم
للحد من التداعيات اخلطرية املرتتبة على تلك احل��االت .وت�ضمنت قائمة
التو�صيات اجلديدة وفق ما ذكر موقع (التامي) ،الن�صائح التالية:
 - 1م�ستوى منخف�ض ل�ضغط ال��دم :وا�صلت التوجيهات احلديثة ت�أكيدها
على �ضرورة حمافظة الأ�شخا�ص على م�ستويات منخف�ضة من �ضغط الدم قبل
تعر�ضهم مل�شكالت قلبية.
 - 2كولي�سرتول �أقل:من املهم للمحافظة على قلب �سليم اتباع نظام غذائي
متوازن وممار�سة الريا�ضة والإقالع عن التدخني لتخفي�ض ن�سبة الكولي�سرتول
يف الدم .ويف حال ف�شل كل تلك الأ�شياء يف تخفي�ض الكولي�سرتول ي�صبح لزاما
على الأ�شخا�ص اللجوء �إىل الأطباء للح�صول على ا�ست�شارة ملعرفة فيما �إذا كان
عليهم �أخذ عقار الأ�ستاتني.

• ما هي الفرائ�ص؟

 -3وزن مثايل:ن�صح القائمون على التعديالت ب�ضرورة املحافظة على �أوزانهم
�ضمن احل��دود املقبولة عرب اتباع نظام غذائي غني بالفواكه واخل�ضراوات
واحلبوب والأ�سماك ،وجتنب ال�سكر واللحوم امل�صنعة.

 -الع�ضلة بني الكتف والثدي.

• ماذا تعني ال�صفا واملروة؟
 -ال�صفا هي احلجارة املل�ساء واملروة احلجارة البي�ضاء.

 - 4ح��رك��ة �أك�ث�ر:م��ن ال �� �ض��روري للمحافظة ع�ل��ى �صحة ال�ق�ل��ب ممار�سة
الريا�ضة لـ 150دقيقة على الأق��ل �أ�سبوعيا� ،أو  75دقيقة من التدريبات
البدنية القا�سية ،مع الت�شديد على �أنه كلما مار�ست الريا�ضة �أكرث كلما �ضمنت
وقاية �أكرب لقلبك.

• كم يبلغ عدد بحور ال�شعر العربي .ومن وا�ضعها؟
 16 -بحرا وو�ضعها اجلاحظ.

• من �صاحب الألياذه والأودي�سا؟
 -هومريو�س

• من �صاحب ملحمة الأنياذة؟
 -فرجيل

كلوي �سيفيني خالل ح�ضورها مهرجان «كان» ال�سينمائي الثاين وال�سبعني حيث يناف�س فيلم «املوتى ال ميوتون» .رويرتز

 5الإ�سربين عند احل��اج��ة:رك��زت ال��درا��س��ات الطبية ال�سابقة على �أهميةتناول املعر�ضني للإ�صابة ب�أزمات قلبية جلرعات منخف�ضة من الإ�سربين� ،إال
�أن �أبحاثا حديثة حذرت من هذا الدواء باعتبار �أنه يزيد من احتماالت حدوث
نزيف يف الأمعاء وخ�صو�صا عند الأ�شخا�ص الذين يعانون من قرحة املعدة.

 هل تعلم �أن ال�ضفادع من جمموعة احليوانات ذوات ال��دم البارد التي تعي�ش يف امل��اء وعلى الياب�سة فهي(برمائية).
يف البلدان ال�شمالية ،عندما ي�أتي ف�صل ال�شتاء تغط�س ال�ضفادع يف املياه وتدفن نف�سها بالوحل ،وتبقى هناك
طيلة ف�صل ال�شتاء� .أما عن كيفية تنف�سها فهي على النحو التايل :ال�ضفدع البالغ له رئتني ،لكنه ال يتنف�س
الهواء بهما� ،إنه ميت�ص الهواء �إىل فمه عرب منخريه ،ويف نف�س الوقت يخف�ض حلقه ،عندئذ يغلق املنخران
ويرفع ال�ضفدع حلقه ويدفع الهواء �إىل رئتيه .مع العلم �أن ال�ضفدع ميكنه �أن يبقى من دون طعام مدة 6
�أ�شهر.
هل تعلم �أنه بعدما ت�شرب النحلة رحيق الأزهار حتمله �إىل كي�س الع�سل وهو امتداد ي�شبه القناة اله�ضميةيف مقدمة معدة النحلة .اخلطوة الأوىل يف ذلك عندما يكون الرحيق يف كي�س النحلة للع�سل ،ال�سكر املوجود
يف الرحيق يخ�ضع لتغيري كيماوي .اخلطوة التالية هي �إزالة الق�سم الأكرب من املاء من الرحيق .ويتم هذا
عن طريق التبخري ،الذي يحدث ب�سبب حرارة اخللية .وب�سبب التهوية� .إن الع�سل املخزن يف �أقرا�ص ال�شهد
بوا�سطة نحل الع�سل وبعد �أن �أزيل الكثري من املاء من الرحيق الأ�صلي قد يحفظ �إىل الأبد تقريباً.
هل تعلم �أن هناك �أكرث من � 40ألف جن�س من الذباب منت�شرة يف جميع �أنحاء العامل .منها الذباب املنزيل
العادي امل�ألوف ،ومنها �أي�ضاً الذباب الأ�سود املنت�شر يف الغابات ال�شمالية الذي يحت�شد يف الربيع ب�أعداد ال
ح�صر لها ،وت�صل درجة ع�ضته �إىل �أن ت�ؤدي �إىل قتل الإن�سان .وللعلم فقط ،ف�إن جناح الذبابة يتحرك يف
الثانية الواحدة �أكرث من  330مرة.

الثعبان الكاذب
فقد الثعبان الكبري فردة حذائه اثناء طريانه فوق الغابة اجلميلة ..فحزن ونزل ب�سرعة يبحث عنها يف كل
مكان ،فت�ش بني اال�شجار واالزه��ار ،قلب احل�شائ�ش هنا وهناك وال فائدة فعاد ايل امه حزيناً يبكي حذائه
الذي �ضاع ،هنا جمعت امه كل افراد العائلة واال�صدقاء للبحث عن احلذاء لكن ال فائدة فاجتمعوا يتناق�شون
حتى جاءهم الع�صفور الطنان ال�صغري اجلميل بفكرة رائعة ،هي عمل اعالن يوزع يف كل انحاء الغابة للبحث
عن احلذاء ف�أح�ضر الثعبان ع�صري التوت االحمر واخذ يكتب بطرف ذيله االعالن على ورق اال�شجار يف كل
مكان.
مر وقت طويل وال فائدة وب��د�أ الثلج يت�ساقط واختفت معامل االر���ض واال�شجارحتت الثلوج وق�ضى الثعبان
ايام �شتاءه حزين بال حذاء حتى قرر ان ي�شرتي حذاء جديد ،ولكن �شم�سنا اجلميلة �سبقته وخرجت تطل
على الغابة فحولت ثلجها االبي�ض �إىل ماء وجوها البارد �إىل دفء جميل ،فخرج اجلميع يلعبون وميرحون
ويف هذه االثناء �صرخ احلمار بقوة وق��ال وجدتها وج��دت ف��ردة احل��ذاء ،اجتمع اجلميع عند احلمار واخذوا
يتجاذبون فردة احلذاء وكل يريد ان يحملها �إىل الثعبان ولكن لال�سف انقطعت فردة احلذاء قطع �صغرية
وكثرياً جداً عندما جاء الثعبان ور�آها بكى كثرياً و�سالت دموعه بغزارة مما جعل اجلميع يخجلون ويذهبون
م�سرعني خوفاً من غ�ضبه اال ..احلمار فقد وقف وقال للثعبان انا خمطئ ،انا حمار ،لو مل اقل اين وجدتها
ما حدث ما حدث فغ�ضب الثعبان وقال ح�سناً �س�أجعلك وجبتي االن و�س�أ�صنع من جلدك حذاء ايها اجلبان
فخاف احلمار وابتعد عن الثعبان ثم ..توقف احلمار ونظر �إىل الثعبان وقال ب�صوته الغريب ..انا ل�ست حماراً
ايها الثعبان ..انت احلمار ،فغ�ضب فقال احلمار كيف تقول ان حذائك �سقط منك اثناء طريانك فوق الغابة..
وانت ال ت�ستطيع الطريان واي�ضا لي�س لك ارجل ..فكيف واين تلب�س احلذاء؟ �سكت الثعبان واخذ يفكر ..وحتى
االن مازال يفكر!

