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التوتر.. العدو اللدود لب�شرتك 
الدائم ميثل  النف�سي  التوتر  ب���أن  "ووم�ن" النم�س�وية  اأف���دت جملة 
الدم،  يف  ال�سكر  ن�سبة  ارت��ف���ع  يف  يت�سبب  اإذ  للب�سرة،  ال��ل��دود  ال��ع��دو 

وارتف�ع م�ستوى هرمون الكورتيزول يف اجل�سم.
واأو�سحت املجلة املعنية ب�ل�سحة واجلم�ل اأن النتيجة املحتومة حينئذ 
ت�سلب  التي  ال�سوداء،  واله�الت  والتج�عيد،  البثور،  ظهور  يف  تتمثل 

الب�سرة نق�ءه� ون�س�رته�، وحترم الوجه من اإطاللته امل�سرقة.
بتقني�ت  النف�سي  التوتر  مبح�ربة  "ووم�ن"  تن�سح  ذل��ك  وملواجهة 
اال�سرتخ�ء مثل اليوغ� والت�أمل، مع احلر�ص على اأخذ ق�سط ك�ٍف من 

النوم لياًل، ال يقل عن 6 �س�ع�ت الإت�حة الفر�سة للب�سرة للتجدد. 

الفراولة حتمي من �شرطان املريء
اأعلن علم�ء مركز بحوث ال�سرط�ن الت�بع جل�معة اأوه�يو، اأنه ميكن 
عنه�  ب��دي��ال  اأو  لل�سرط�ن  امل�����س���دة  االأدوي����ة  م��ع  ال��ف��راول��ة  ا�ستخدام 

للوق�ية من االإ�س�بة ب�سرط�ن املريء وعالجه.
وتفيد النت�ئج التي ح�سل عليه� املركز االأمريكي لدرا�سة ال�سرط�ن 
ي�س�عد  منتظمة  ب�سورة  الفراولة  تن�ول  ب���أن  اأوه�يو  جل�معة  الت�بع 

على منع تطور �سرط�ن املريء.
وقد ح�سل علم�ء املركز على هذه النتيجة من التج�رب التي اأجروه� 
من  الو�سطى  املنطقة  يف  حم�فظ�ت  ث��الث  م��ن  اأ�سخ��ص  مب�س�ركة 
امل���ريء يف  ب�سرط�ن  االإ���س���ب���ت  ن�سبة  ب���رت��ف���ع  تتميز  ال��ت��ي  ال�����س��ن، 

الع�مل.
املريء  ب���ورم حميد يف  امل�س�بن  م��ن  ال��ت��ج���رب  امل�����س��رتك��ون يف  وك����ن 
يتن�ولون يومي� م�سحوق الفراولة "م� يع�دل 57 غرام� فراولة" مع 
الطع�م ملدة �ستة اأ�سهر. اأظهرت نتيجة التجربة ب�أن ورم 29 م�سرتك� 

من جمموع 36 تقل�ص ومل يعد ي�سكل خطورة على حي�تهم.
ويو�سح العلم�ء اأن الفراولة لي�ست و�سيلة ت�س�عد يف مك�فحة �سرط�ن 
اإن عطره� ميكنه ذل��ك. ووفق�  ال��ذي مت ت�سخي�سه فعال، بل  امل��ريء 
فع�لية يف منع  اأك��ر  امل�س�دة  االأدوي��ة  الفراولة مع  تن�ول  يكون  لهم 

ن�س�ط اخلالي� ال�سرط�نية.
ج�معة  علم�ء  اأج��راه���  ث�نية  درا���س��ة  نت�ئج  اأن  اإىل  االإ���س���رة  وجت���در 
يف  الفراولة  ف�ئدة  اأك��دت  االإيط�لية،  م�ركي  مبق�طعة  البوليتكنيك 

مك�فحة ال�سرط�ن.

اأف�شل طريقة لإعادة 
ت�شخني البطاط�س املقلية

يف كثري من االأحي�ن حت�سر ربة املنزل كمي�ت من البط�ط�ص املقلية، 
ويزيد جزء منه� عن احل�جة، فت�سطر للتخل�ص منه يف القم�مة. 

اإال اأنه ميكن ت�سخن البط�ط�ص املقلية واال�ستف�دة منه� على م�ئدة 
الطع�م يف اليوم الت�يل، بدل حت�سري كمي�ت اأخرى.

املقلية  البط�ط�ص  ت�سخن  على  املنزل  ربة  ت�س�عد  الت�لية  الطريقة 
ب�سهولة، لتبدو ك�أنه� ط�زجة، ح�سب موقع وان غود ثينغ:

ب�لقدر  كبرية،  مقالة  اأ�سفل  اإىل  حم�يدة  بنكهة  طبخ  زي��ت  اأ�سيفي 
الذي يكفي فقط لتغطية الن�حية ال�سفلية من املقالة بطبقة رقيقة، 
ب�سكل  ي�سخن  حتى  ع�لية  اإىل  متو�سطة  ن���ر  على  الزيت  �سخني  ثم 

جيد.
عندم� يكون الزيت �س�خن�ً بدرجة ك�فية، �سعي البط�ط�ص يف املقالة 
ذلك  ع��ن  ت��زي��د  مقلية  بط�ط�ص  ل��دي��ك  ك���ن  واإذا  واح����دة.  طبقة  يف 

�سخنيه� على دفع�ت.
عندم� ت�سبح الن�حية ال�سفلية من �سرائح البط�ط�ص مقرم�سة وبنية 
ن�س�ف  ورق  على  و�سعيه�  امل��ق��الة  م��ن  اأخرجيه�  ث��م  اقلبيه�،  ال��ل��ون 

المت�س��ص زيته�.
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متى تكون القهوة خطرة على حياتك؟
اأظهرت درا�سة اأجرته� ج�معة جنوب اأ�سرتالي� اأن �سرب اأكر من 6 فن�جن 

قهوة يومي� يزيد من خطر االإ�س�بة ب�أمرا�ص القلب بن�سبة 22%.
وين�ق�ص الب�حثون فكرة خطورة ا�ستهالك الكثري من الك�فين، بعد ارتف�ع 

معدل الوفي�ت املرتبط ب�سرب القهوة بكمي�ت كبرية.
 UK( الربيط�نية  احليوي  البنك  بي�ن�ت  اإىل  امل�ستندة  الدرا�سة  وتهدف 
م�س�رك� ترتاوح اأعم�رهم م� بن   347077 ت�سمل  التي   ،)Biobank
اإىل معرفة م� اإذا ك�ن البع�ص من� اأكر مرونة يف مواجهة  37 و73 ع�م�، 

اآث�ر القهوة، مق�رنة ب�الآخرين.
والذي   ،"CYP1A2" الك�فين  ا�ستقالب  جن  على  الب�حثون  ورك��ز 
اأنه ي�س�عد يف حت�سن مع�جلة الك�فين. وح��ددوا ع�دات ا�ستهالك  ُيعتقد 
واالأوعية  القلب  ب�أمرا�ص  االإ�س�بة  خطر  من  قللت  اأو  زادت  التي  القهوة، 

الدموية.
ووجدت الدرا�سة اأن امتالك امل�س�ركن جلن "CYP1A2"، الذي �س�عد 
�سلبي�ت  االآخرين، مل ينقذهم من  اأ�سرع من  يف ا�ستقالب القهوة 4 مرات 

تن�ول اأكر من 6 فن�جن من القهوة.
القلب يف ج�معة  اأمرا�ص  اأخ�س�ئي  ن�سر كري�ص البو�ص،   ،2014 ويف ع�م 
"، الذي مل ي�س�رك يف الدرا�سة، مق�ال يف جريدة "مونرتي�ل"   McGill"
يحلل العديد من الدرا�س�ت حول خم�طر الك�فين، بعد اأن اأ�سدرت اإدارة 

االأغذية والعق�قري حتذيرا حول ا�ستهالك الك�فين.
االإ�س�بة  خطر  من  يزيد  القهوة  من  الكثري  ا�ستهالك  اأن  البو�ص  ووج��د 

بنوبة قلبية بن�سبة 50%.

ا�شتخدامات مده�شة للطبا�شري يف املنزل  6
ُي�ستخدم الطب��سري للكت�بة على االألواح يف 
الف�سول الدرا�سية، ل�سهولة م�سح اآث�ره عن 
اللوح الإع�دة ا�ستخدامه مرات عديدة.  اإال 
الأغرا�ص  ا�ستخدامه  ميكن  الطب��سري  اأن 
اأخرى عديدة يف املنزل، فيم� يلي بع�سه�، 
ح�سب موقع وان غود ثينغ: 1 - اإزالة بقع 
املنطقة  على  الطب��سري  افركي  ال�سحوم: 
ي�س�عد  دق�ئق. هذا   10 واتركيه  امللطخة 
ع��ل��ى ام��ت�����س������ص ال�����س��ح��وم، وق���ب���ل و�سع 
املالب�ص يف الغ�س�لة، ام�سحي الغب�ر الزائد. 
تنظيف ي�قة القمي�ص: افركي البقع   -  2
ميت�ص  اإذ  االأبي�ص،  الطب��سري  ب��ستخدام 
الطب��سري الزيت. اتركيه 10 دق�ئق على 
االأقل، ثم اغ�سليه مثل املعت�د. 3 - حم�ية 
يف  الطب��سري  ببع�ص  احتفظي  الف�سة: 
مك�ن تخزين الف�سة، المت�س��ص الرطوبة 
4 - منع تعفن  وحم�ية االأواين الف�سية. 
الطب��سري  م��ن  ح��زم��ة  ت��و���س��ع  امل��الب�����ص: 
- منع   5 املالب�ص.   تعفن  ملنع  يف اخلزانة 
ف�إن  الرطوبة،  المت�س��سه  نظراً  ال�سداأ: 
االأدوات  �سندوق  يف  طب��سري  قطع  و�سع 
وقف   -  6 االأدوات.   �سداأ  منع  يف  ي�س�عد 
م�س�رات النمل: ل�سبب م�، ال يحب النمل 
بع�ص  ار�سمي  الطب��سري.  خطوط  عبور 
اخلطوط حول املداخل ويف اأي مك�ن اآخر 

ي�أتي النمل منه.

ل تدعو للقلق.. 5 اأعرا�س 
طبيعية عقب الولدة �ص 23

بروتني بناء الع�شالت لي�س 
اآمنًا لفرتة طويلة

نت�ئج  ح����������ّذرت 
جديدة  درا�سة 
من يتن�ولون 
ب��������روت��������ن 
ب�������������ن��������������ء 
الع�سالت 
م������������������������������ن 
اال������س�����ت�����م�����رار 
لفرتة  ت����ن�����ول����ه  يف 
وجود  تبن  بعدم�  طويلة 
ال�سحة  على  �سلبية  ج�نبية  اآث����ر 
وتوازن الهرمون�ت. واأظهرت االأبح�ث التي 
اأن  اال�سرتالية  �سيدين  ج�معة  يف  اأجريت 
تنويع  الربوتن عن طريق  ت��وازن م�س�در 
االأطعمة هي الطريقة االأمثل �سحي�ً لبن�ء 
ا�ستهالك  ت��ق���ري��ر  وب��ح�����س��ب  ال��ع�����س��الت. 
ب��روت��ن ب��ن���ء ال��ع�����س��الت ل��ع���م 2017 مت 

9.4 بليون دوالر من  ا�ستهالك م� قيمته 
اأن  امل��ت��وق��ع  منتج�ت ه��ذا ال��ربوت��ن، وم��ن 
ترتفع اإىل 14.5 بليون دوالر بحلول ع�م 
اأن  اال�سرتالية  الدرا�سة  وك�سفت   .2023
تن�ول بروتن بن�ء الع�سالت لفرتة طويلة 
مع اتب�ع نظ�م غذائي قليل الكربوهيدرات 
توازن  يف  وخ��ل��ل  ال��ُع��م��ر،  ق�سر  اإىل  ي����وؤدي 
عن  ينتج  ال��درا���س��ة  وبح�سب  ال��ه��رم��ون���ت. 
النوعية  وزي���دة هذه  الكربوهيدرات  نق�ص 
م��ن ال���ربوت���ن ت��ن���ق�����ص م�����س��ت��وى هرمون 
ال�����س��ريوت��ون��ن، وي�����وؤدي ذل���ك الح���ق����ً اإىل 

البدانة وق�سر الُعمر.
يتن�ولون  م��ن  ال��درا���س��ة  ن��ت���ئ��ج  ون�����س��ح��ت 
ب��ت��ن��وي��ع م�س�در  ال��ع�����س��الت  ب��ن���ء  ب��روت��ن 
الغذائي،  ال���ت���وازن  ط��ري��ق  ع��ن  ال���ربوت���ن 
ت����ن�����ول ال���ك���رب���وه���ي���درات  واالع������ت������دال يف 
والدهون، وزي�دة ح�سة الربوتن النب�تي.

الكلى ح�سوات  تكّون  منع   -  1
اأثبتت الدرا�س�ت اأن املواظبة على �سرب م�ء الليمون، يعمل 
على منع تكون احل�سى يف الكلى، كم� يعمل على مع�جلته�، 
ب�سبب احتوائه على ن�سبة كبرية من �سرتات البوت��سيوم 
الطبيعية، والتي متنع الك�ل�سيوم من االحت�د مع املركب�ت 
االأخرى لت�سكيل ح�سوات الكلى، هذا ب�الإ�س�فة اإىل تفتيت 

احل�سوات ال�سغرية ملنع ت�سكل ح�سوات اأكرب.

املن�عة تعزيز   -  2
ي��ح��ت��وي م����ء ال��ل��ي��م��ون ع��ل��ى م�����س���دات ل��الأك�����س��دة، مثل 
اأن  التلف، كم�  والتي حتمي اخلالي� من   ،"C" فيت�من 
على  تعمل  الليمون  يف  امل��وج��ودة  الفالفونويد  مركب�ت 

حت�سن الدورة الدموية وتقليل االإجه�د.

بف�عليه الوزن  اإنق��ص   -  3
اأثبتت الدرا�س�ت اأن تن�ول امل�ء ب�لليمون على معدة ف�رغة 
يبقيك ممتلئ� ويعزز عملية االأي�ص، مم� ي�س�عد يف اإنق��ص 

الوزن بف�علية.

- تعزيز عملية اله�سم  4
االإفط�ر يف بدء  الدافئ على  ب�مل�ء  الليمون  تن�ول  ي�س�عد 
ه�سم  ل��ك  يتيح  مم���  ب��ك��ف���ءة،  اله�سمي  اجل��ه���ز  ت�سغيل 
يعمل  كم�  ال�سموم،  ت��راك��م  وم��ن��ع  اأك���رب  ب�سهولة  الطع�م 
منع  يف  ي�س�عد  اأن  مي��ك��ن  طبيعي  ك��م��ل��ّن  ال��ل��ي��م��ون  م����ء 

االإم�س�ك.

الفم �سحة  حت�سن   -  5
ي�س�عد حم�ص االأ�سكوربيك املتوفر يف الليمون يف منع منو 
بكتريي� الفم، لذلك ف�إن �سرب م�ء الليمون يعد مفيدا يف 
املح�فظة على �سحة الفم، ب�الإ�س�فة اإىل اأنه يحفز اإفراز 
اللع�ب مم� ي�س�عد يف منع حدوث جف�ف الفم والذي يعد 

ال�سبب الرئي�سي يف رائحة الفم الكريهة.

ب�لط�قة اجل�سم  اإمداد   -  6
البوت��سيوم  م���ن  ج���ي���دة  ك��م��ي��ة  ع��ل��ى  ال��ل��ي��م��ون  ي��ح��ت��وي 
ين�سط  مم�  الغذائي،  والتمثيل  اخلالي�  لعمل  ال�سروري 
اجل�سم ومينحه الط�قة الالزمة، كم� اأنه ي�س�عد يف تن�غم 

العمل بن الع�سالت واالأع�س�ب.

وال�سعر اجللد  �سحة  تعزيز   -  7
تعزيز  على  الليمون  يف  امل��وج��ود   "C" فيت�من  يعمل 
تن�ول  اأن  درا���س��ة  اأظ��ه��رت  حيث  وال�سعر،  الب�سرة  �سحة 
اجلذور  يح�رب  كم�  التج�عيد  ظهور  من  يقلل  الليمون 
 "C" فيت�من  ي�س�هم  ك��م���  ل��ل�����س��رط���ن،  امل�سببة  احل���رة 
االأن�سجة  تكوين  على  ي�س�عد  مم���  ال��ك��والج��ن،  اإن��ت���ج  يف 
يف  ي�س�عد  اأن��ه  اإىل  ب�الإ�س�فة  ه��ذا  اجل��ل��د،  حت��ت  ال�س�مة 

امت�س��ص احلديد ب�سكل اأف�سل، مم� يعزز منو ال�سعر.
ورغم الفوائد املذهلة لليمون اإال اأن ا�ستهالكه الزائد عن 
احلد قد ي�سبب ت�آكال يف مين� االأ�سن�ن على املدى الطويل 

وذلك الحتوائه على حم�ص ال�سرتيك.
الليمون هذه  م�ء  ي�سبب  فقد  املعدة  ب�لن�سبة حلرقة  اأم��� 

البع�ص  اأنه قد يع�جله� لدى  الن��ص رغم  امل�سكلة لبع�ص 
االآخر، لذا ين�سح ب�لتجربة قبل االإقدام على تن�وله ب�سكل 

منتظم.

فوائد عظيمة للج�سد والروح
دورا  يلعب  فهو  ل��ت��ن���ول��ه.  تدفعن�  ك��ث��رية  ف��وائ��د  لليمون 
اأنه  كم�  ال�سرط�ن.  من  والوق�ية  املن�عة  جه�ز  تقوية  يف 
ي�����س���ع��د ع��ل��ى حت�����س��ن احل���ل��ي��ة ال��ن��ف�����س��ي��ة. ف��ك��ي��ف يعدل 

الليمون مزاجن�؟
الدافئ  امل���ء  مع  الليمون  ع�سري  لتن�ول  اأن  امل��ع��روف  من 
الذين  الأول��ئ��ك  ب�لن�سبة  وخ��سة  للج�سم  مذهلة  ف��وائ��د 
�سرب  لديهم.  ال�سحوم  وزنهم وتذويب  بتخفيف  يرغبون 
الليمون  ت��ن���ول  وك��ذل��ك  للج�سم،  مفيد  الليمون  ع�سري 
الط�زج. ف�لليمون يحتوي على كمية ع�لية من فيت�من 
املفيدة  املع�دن  ع�لية من  ن�سبة  وج��ود  عن  ف�سال  "�سي" 
الب�نتوثنيك  وح�م�ص  واملغنيزيزم  احلديد  مثل  لل�سحة 
الزم�ن  قدمي  ويف  اأي�س�.  الفوليك  وحم�ص  والبوت��سيوم 
ك�ن ي�ستخدم الليمون يف عالج مر�ص "اال�سقربوط" وهو 
مر�ص يع�ين امل�س�ب به من فقر يف الدم وي�سعر ب�الإره�ق 

والوهن. 
ع�سرن�  ويف  "�سي".  فيت�من  نق�ص  اإىل  فيعود  �سببه  اأم��� 
"اال�سقربوط" مقلقة  مبر�ص  االإ���س���ب��ة  تعد  مل  احل���يل 
ال�سيدلي�ت  يف  املنت�سرة  "�سي"  فيت�من  ف�أقرا�ص  ج��دا، 
فوائد  الليمون  لتن�ول  يبقى  ذلك  ورغ��م  بعالجه.  كفيلة 

مهمة للج�سم رمب� ال يعرفه� الكثريون.

رم�شان يف  الليمون  بع�شري  اإفطارك  تبداأ  �شتجعلك  فوائد   7

اأخطاء جتنبها عند 
ال�شتيقاظ

�سب�حك  به�  تبداأ  التي  الطريقة 
ن�س�طك  م����دى  م���� حت����دد  ع������دة 
ب���داأت يومك  ف����إذا  ال��ي��وم.  لبقية 
يكون  فقد  وه���ن��ئ،  منتج  ب�سب�ح 
من  العديد  هن�ك  رائ��ع���ً.  يومك 
يرتكبه�  التي  ال�س�ئعة  االأخ��ط���ء 
والتي  ال�����س��ب���ح  يف  االأ����س���خ��������ص 
مليء  ي���وم  اإىل  ت�����وؤدي  اأن  مي��ك��ن 

ب�مل�س�عب. 
اأ�سي�ء ال يجب  يلي خم�سة  فيم�   
عليك فعله� اأبداً عند اال�ستيق�ظ 
يف ال�سب�ح، بح�سب م� نقل موقع 

وولف" االإلكرتوين: "دافيد 
ت�سغط على زر الغفوة ال   .1

االعتم�د  ب��ع��دم  اخل����رباء  ين�سح 
على الغفوة واال�ستيق�ظ مب��سرة 
الغفوات  الأن  امل��ن��ب��ه،  رن���ن  ب��ع��د 
ال�سعور  يف  ت�����س���ه��م  ال���ق�������س���رية 

ب�لتعب عند اال�ستيق�ظ. 
االإلكرتوين بريدك  تفقد   .2

ر�س�ئل  م��ن  التحقق  امل��غ��ري  م��ن 
اخل��سة  االإل�����ك�����رتوين  ال���ربي���د 
ب����ل���ع���م���ل وو�����س�����ئ����ل ال���ت���وا����س���ل 
اال�ستيق�ظ،  مبجرد  االجتم�عي 
لكن ذلك لن يوؤدي اإىل يوم �سعيد 
ه�تفك  تفقد  ي���وؤدي  ق��د  ومثمر. 
�سرف  اإىل  ا�ستيق�ظك  مب��ج��رد 
انتب�هك عن اخلروج من ال�سرير 
واال�ستعداد ليوم جديد. وبداًل من 
واالإ�سع�رات،  الوارد  الربيد  تفقد 
ركز على �سب�ح ه�دئ، واأجل تفقد 
ر�س�ئل الربيد االإلكرتوين اإىل اأن 

ت�سل اإىل العمل.
ف����ور  ال�����ق�����ه�����وة  ت���������س����رب  ال   .3

ا�ستيق�ظك
اأظهرت الدرا�س�ت اأنه بن ال�س�عة 
تنتج  �سب�ح�ً،  والت��سعة  الث�منة 
اأج�������س����م���ن���� ك���م���ي����ت ك����ب����رية من 
الط�قة  ينظم  ال��ذي  الكورتيزول 
يف اجل�سم. قد يوؤدي �سرب القهوة 
�سب�ح�ً  ال��ت������س��ع��ة  ال�����س���ع��ة  ق��ب��ل 
ال��ك��ورت��ي��زول يف  اإن��ت���ج  اإىل تقليل 
على  احل�سول  وب���ل��ت���يل  اجل�سم 

ط�قة اأقل. 
فو�سوية غرفتك  ترتك  ال   .4

لزم  اإذا  �س�عة  ربع  قبل  ا�ستيقظ   
ال�سرير  ب��رتت��ي��ب  وق����م  االأم�������ر، 
نومك  غ���رف���ة  اأن  م���ن  وال���ت����أك���د 
قبل  جيدة  ح�لة  يف  املنزل  وبقية 
ب�الرتي�ح  ت�سعر  �سوف  تغ�در.  اأن 
منزل  اإىل  ت��ع��ود  ع��ن��دم���  الح���ق����ً 

نظيف ومنظم بعد العمل.

الليمون  لع�سري  ال�سحية  ال��ف��وائ��د  تتعدد 
يو�سي  لذا  فارغة،  معدة  على  باملاء  املمزوج 
على  بتناوله  وامل�ساهري  التغذية  خ���راء 

وجبة الإفطار.
الليمون على كمية كبرية  لحتواء  ونظرًا 

والألياف  والبوتا�سيوم   »C« فيتامني  من 
واحل��دي��د   »B6« وف��ي��ت��ام��ني  وال��ك��ال�����س��ي��وم 
اإفطارك  به  تبداأ  ما  خري  فهو  واملاغني�سيوم، 
يف رم�سان، لكن مع احلر�ص على مزجه باملاء 

والقليل من الع�سل الأبي�ص للح�سول على 
اأ�سحاب  ي�سر  ل  وحتى  اأف�سل  م��ذاق 

املعدة احل�سا�سة.
�سحية  ف��وائ��د   7 ي��ل��ي  فيما  واإل��ي��ك��م 

ع�سري  ت��ن��اول  على  حت��ر���س��ون  �ستجعلكم 
موقع  يف  جاء  ما  ح�سب  الإفطار،  يف  الليمون 

بولد �سكاي املعني بال�سحة:
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�ش�ؤون حملية

�سمن اخليمة الرم�سانية يف زايد للثقافة الإ�سالمية
اجلدد  للمهتدين  حما�شرة   17

و املهتمني بالثقافة الإ�شالمية
•• العني - الفجر  

الثق�فة  بجوهر  التعريف  يف  رائ��دة  موؤ�س�سة  تكون  اأن  يف  لروؤيته�  حتقيق� 
االإ�سالمية، اأعدت دار زايد للثق�فة االإ�سالمية جدوال ي�سم 17 حم��سرة 
خالل  الرم�س�نية"  "اخليمة  يف  تنظيمه�  يتم  خمتلفة  لغ�ت  و  بعن�وين 

ال�سهر الف�سيل.
التوعوية  و  التثقيفية  امل��وا���س��ي��ع  م��ق��دم��ة  يف  "الت�س�مح"  حم���ور  وي���أت��ي 
فع�لية  العن يف  يومي يف مدينة  ب�سكل  املق�مة  املح��سرات  تتن�وله�  التي 
ب�لثق�فة  املهتمن  و  املهتدين اجلدد  ت�ستقبل  الرم�س�نية" التي  "اخليمة 

االإ�سالمية يومي�.
وحتقيق�ً ملع�ين "ع�م الت�س�مح" مت تقدمي حم��سرة " الت�س�مح يف رم�س�ن" 
التي تن�ولت فوائد تطبيق الت�س�مح على الفرد و املجتمع و طرق تطبيق 

الت�س�مح يف احلي�ة العملية.
ب�الإ�س�فة اإىل حم��سرة " ثق�فة الت�س�مح" التي تطرقت اإىل مب�دئ واأ�س�ص 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  ه��دي  من  �سور  و  الت�س�مح،  ثق�فة  يف  ع�ملية 
واأ�سح�به يف الت�س�مح، ب�الإ�س�فة اإىل اأهمية االأ�س��ص االأخالقي يف تر�سيخ 

ثق�فة الت�س�مح، و خمرج�ت تطبيق ثق�فة الت�س�مح واأجر املت�س�حمن.
وب���ل��ت��ع���ون م��ع ن����دي ت���راث االإم�����رات ع��ق��دت ال���دار حم������س��رة "زايد رمز 
دور  اإب���راز  بهدف  وذل��ك  ال��درع��ي  ح��م��دان  ال��دك��ت��ور:  قدمه�  الت�س�مح" 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلط�ن اآل نهي�ن –طيب اهلل ثراه- يف غر�ص قيم 

الت�س�مح و ن�سره� يف الع�مل.
الهيئة  م��ع  ب�لتع�ون  ال�سالم"  و  "الت�س�مح  حم��سرة  تنظيم  �سيتم  كم� 
الع�مة لل�سوؤون االإ�سالمية و االأوق�ف لبي�ن ف�سل الت�س�مح و ال�سالم على 

املجتمع و بن امل�سلمن.
الكبي�سي حم��سرة  الدكتور: حممد  االإم���رات يقدم  وب�لتع�ون مع وطني 
و  االإ���س��الم  االأخ��وة يف  فيه� عن  اإخوان�" يتحدث  اهلل  "كونوا عب�د  بعنوان 

حقوق االأخوة.
وعلى ج�نب اآخر قدمت الدار حم��سرة "البحث عن ال�سع�دة" بهدف دفع 
و  ال�سع�دة احلقيقية يف حي�تهم،  اإيج�د  للبحث عن طرق  املهتدين اجلدد 
عليه� مت تقدمي حم��سرة "ال�سفح اجلميل" وتبي�ن اأثره يف حي�ة امل�سلمن 

و املجتمع�ت.
من  اإ�س�فية  جمموعة  ال��ق���دم��ة  االأي����م  يف  الرم�س�نية  اخليمة  و�ست�سم 
املهتدين  حي�ة  من  اأخ��رى  جوانب  �ستتن�ول  والتي  التثقيفية  املح��سرات 
اجلدد تتحدث عن فوائد ال�سوم على ج�سم االإن�س�ن، و الري��سة و ال�سوم، 
كم� �ستتن�ول حم��سرة "امل�سلمون اأخوة" مفهوم االخوة و اأهميته يف حي�ة 
حم��سرة  و  القراآن"  يف  "ال�سع�دة  حم������س��رة  تنظيم  ج���ن��ب  اإىل  امل�سلم، 

االإ�سالم". يف  "الري��سة 
اأن  االإ�سالمية  للثق�فة  زايد  لدار  الع�م  املدير  الطنيجي  د.ن�س�ل  اأك��دت  و 
ت�سليط ال�سوء على تنظيم جمموعة من املح��سرات و الور�ص التعليمية 
و التثقيفية يف جم�الت احلي�ة املختلفة التي ت�ستهدف املهتدين اجلدد و 
املهتمن ب�لثق�فة االإ�سالمية، هو من اأولوي�ت عمل الدار حتقيق� لقيمه� و 

روؤيته� يف ن�سر الثق�فة االإ�سالمية.

خالل تكرميه ل�سفراء اخلري

حممد بن حم ...الإمارات حتفز اأبناءها على التطوع ودعم ق�شايا املجتمع

يف حرم اجلامعة الرئي�ص يف اأبوظبي

طلبة جامعة خليفة ي�شتعر�شون اأبرز امل�شاريع العلمية املبتكرة يف معر�شي ابتكار 

•• العني - الفجر

ق�ل ال�سيخ الدكتور حممد بن م�سلم بن حم الع�مري 
املتحدة  االأمم  ام�����س���م يف  ملنظمة  ال��ع���م  االأم���ن  ن���ئ��ب 
اأخالقي  وال��ت��زام  وطني  واج��ب  التطوعي  العمل  اإن   ،
اأن  اإن�س�ين يف التك�فل والتوا�سل كم�  وجمتمعي وحق 
التطوع ي�سهم يف تعزيز الروح الوطنية وغر�ص القيم 

االإيج�بية لدى املتطوع.
�سفراء  ل��ف��ري��ق  وت��ك��رمي��ه  ا�ستقب�له  خ���الل  ذل���ك  ج����ء 
اخلري التطوعي ، بح�سور ال�سيخ �سعيد بن حممد بن 
الفرق  اإدارة  جمل�ص  واأع�س�ء  وروؤ�س�ء   ، الع�مري   حم 

التطوعية ب�لدولة وعدد من متطويعه�.
اأن  اإىل  ب��ن ح��م  ال�سيخ حممد  اأ���س���ر  ال�����س��دد  ه��ذا  ويف 
الر�سيدة  للقي�دة  الث�قبة  والروؤية  احلكيمة  ال�سي��سة 
االأعم�ل  ارت��ي���د  ال�سب�ب على  االإم����رات حتفز  دول��ة  يف 
املتطوعن  اإن  اإذ  ف��ح�����س��ب  ه����ذا  ال��ت��ط��وع��ي��ة.ول��ي�����ص 
واآب�ئهم  ق���دت��ه��م  ي��ج��دون يف  ال��دول��ة  وامل��ت��ط��وع���ت يف 
نهجهم،  على  ال�سري  على  ويحر�سون  احل�سنة  القدوة 
اآملن ب�أن يكونوا ويظلوا �سفراء لالإم�رات يف �س�ح�ت 

العط�ء االإن�س�ين ب�سكل ال حمدود
وق�ل اإن العمل التطوعي يعد جزءاً من الن�سيج الثق�يف 
وب��رزت خالل  الدولة،  ال��ذي ق�مت عليه  واالجتم�عي 
ال�����س��ن��وات امل������س��ي��ة ال��ع��دي��د م��ن ال��ه��ي��ئ���ت واجلمعي�ت 

التطوعية.
ي�أتي تعزيز ثق�فة التطوع يف االإم���رات ليعك�ص موؤ�سر 
رقي املجتمع، وتكري�ص االإم���رات وجهة ع�ملية ب�أعم�ل 
اخلري واإر�س�ل ر�س�لة للع�مل مف�ده� اأن الدولة ترتقي 
ب�الإن�س�ن، وخ��سة اأن ت�ريخ الدولة ح�فل ب�لعط�ء، م� 

اأن  توؤكد  االإم�راتي،  املجتمع  مت�أ�سلة يف  ثق�فة  يعك�ص 
يج�سد  ذل��ك  اأن  كم�  حي�ة،  واأ�سلوب  منهج  هو  العط�ء 
الدولة  ق����دة  ير�سله�  وتنمية  وت�س�مح  حمبة  ر�س�لة 

للع�مل.
التطوعية  الفرق  تكرمي  الهدف من  اأن  بن حم  واأك��د 

وتقدير  التطوعي  العمل  ق��واع��د  لرت�سيخ  ال��دول��ة  يف 
اجلهود املبذولة فيه من خالل الو�سول اإىل املتطوعن 
اإمي�ن�ً  املجتمع..  خدمة  يف  تطوعي  جهد  ك��ل  واإب����راز 
ب�أهمية ونبل االأعم�ل التطوعية.. لتظل دولة االإم�رات 
العربية املتحدة واحة للعمل االإن�س�ين يف �ستى جم�الت 
البذل والعط�ء.. االأمر الذي له عميق االأثر يف تعميق 
هذا  ل��رتاب  االنتم�ء  وتعزيز  ال�س�حلة  املواطنة  روح 
اإم����رات اخل��ري خف�قة  راي��ة  الغ�يل حتى تظل  الوطن 
لكل  ال��ع��ون  ي��د  مت��د  و  االإن�س�نية  �سع�دة  تر�سم  ع�لية 

حمت�ج ".
وم���ن ج���ن��ب��ه��� اأ����س����دت ���س��الم ف�����وزات ال��ق������س��م املدير 
التنفيذي لفريق �سفراء اخلري مبب�درة ال�سيخ حممد 
اأثرا  بن حم بتكرمي فريق �سفراء اخلري والتي تركت 

جميال ورائع� لدى جميع املتطوعن.
واأو�سحت الق��سم "لقد اأعطتن� دولة االإم�رات الكثري، 
من  ب�سيط  ب�سيء  ول��و  اجلميل  ه��ذا  رد  علين�  وينبغي 
ت��ع��زز ج��ه��ودن���، وحتفزن�  ال��ت��ي  امل���ب����درات  خ���الل تبني 
على اال�ستمرارية يف العط�ء، وتدعم توا�سلن� مع �ستى 

الربامج واالأن�سطة املجتمعية املختلفة.
واأكدت اأهمية تر�سيخ العمل التطوعي نهج� ومم�ر�سة 
وتعزيز قيم البذل والعط�ء من اأجل االآخرين.. وق�لت 
املجتمعي  التم��سك  ثق�فة  يف  ه�مة  ركيزة  التطوع  اإن 

و�سمة ح�س�رية جت�سد مدى رقي ال�سعوب.

•• اأبوظبي-الفجر

نظمت ج�معة خليفة للعلوم والتكنولوجي�، اجل�معة 
من  ب�لتعليم  ال��ن��ه��و���ص  ع��ل��ى  ت��رك��ز  ال��ت��ي  البحثية 
املعرفة   وتطبيق  واكت�س�ف  والبحث  التدري�ص  خالل 
ال�سنة  وطلبة  االأوىل  ال�سنة  لطلبة  ابتك�ر،  معر�سي 

االأخرية
 39 الطلبة  ق��دم  االأوىل،  ال�سنة  طلبة  معر�ص  ويف 
منوذج� اأولي� مل�س�ريع هند�سية مبتكرة يف اليوم االأول 
من املعر�ص، يف حن قدم طلبة ال�سنة االأخرية ملحة 
الطريان  هند�سة  جم���ل  يف  العلمية  ابتك�راتهم  عن 
الطبية  والهند�سة  امليك�نيكية  والهند�سة  والف�س�ء 
الكمبيوتر  وع��ل��وم  الكهرب�ئية  والهند�سة  احليوية 
اإ����س����ف���ة اإىل ع���ل���وم االأر�������ص  امل���دن���ي���ة،  وال���ه���ن���د����س���ة 

البرتولية.
وبهذه املن��سبة، ق�ل الدكتور ع�رف �سلط�ن احلم�دي، 
"يربز  خليفة:  ج�معة  يف  التنفيذي  الرئي�ص  ن�ئب 
ال�سنة  وطلبة  االأوىل  ال�سنة  لطلبة  االبتك�ر  معر�س� 
االأخرية قدرات الطلبة االإبداعية يف ابتك�ر حلول عن 
القط�ع�ت  تخدم  مل�س�ريع  اأولية  من���ذج  و�سع  طريق 
احليوية يف الدولة، كم� تعك�ص هذه امل�س�ريع م�ستوى 
اأع�س�ء  البحوث لدى اجل�معة ومدى كف�ءة خربات 
ي��وؤك��د على  ب���دوره  وال���ذي  االأك���دمي��ي��ة فيه�،  الهيئة 

ال��ذي تلعبه ج�معة خليفة يف جم�ل  الري�دي  ال��دور 
االبتك�ر. ن�أمل ب�أن ي�س�هم هذان املعر�س�ن يف ت�سليط 
تعزيز  يف  ي�س�هم  واأن  الطلبة،  ق���درات  على  ال�سوء 

مك�نة اجل�معة اإقليمي�ً ودولي�ً". 
قدم م� يزيد على 140 ط�لب� يف ال�سنة االأخ��رية يف 

تخ�س�س�ت الهند�سة م�س�ريع عملوا عليه� خالل الع�م 
واأغ�سية  طي�ر  ب��دون  ط�ئرات  ت�س�ميم  �سمت  والتي 
الزراعية  وروب��وت���ت  ا�ست�سع�ر  واأج��ه��زة  املي�ه  لتحلية 
جم�الت  يف  متنوعة  م�س�ريع  وه��ي  �سم�سية،  وب��ي��وت 
الكيمي�ئية  والهند�سة  وال��ط��ريان  الف�س�ء  هند�سة 

امليك�نيكية  والهند�سة  احليوية  الطبية  والهند�سة 
والهند�سة الكهرب�ئية وهند�سة البرتول.

كم� تن�ول املعر�ص العديد من التحدي�ت التي قدمه� 
�سملت على مواقد طبخ  والتي  االأوىل  ال�سنة  طالب 
النف�ي�ت  وم���وزع����ت  ال�سم�سية  ال��ط���ق��ة  ع��ل��ى  تعمل 
ذاتية  وح��ق���ئ��ب  ال��ق��ل��ب  ن��ب�����س���ت  ا�ست�سع�ر  واأج���ه���زة 

احلركة وع�سي مل�س�عدة ف�قدي الب�سر.
وقد اأجري خالل املعر�ص االأول م�س�بقتن، ت�سمنت 
مينح  وفيه�  اجلمهور  ج�ئزة  االأوىل  ج�ئزتن،  على 
الزوار فر�سة الت�سويت على امل�س�ريع املف�سلة لديهم، 
املكونة  التحكيم  للجنة  الث�نية  اجل���ئ��زة  ك�نت  فيم� 
من اأع�س�ء الهيئة االأك�دميية يف كلية الهند�سة والتي 
ع��ل��ى اجلوانب  ب��ن���ء  التحكيم  ق��ب��ل جل��ن��ة  مت��ن��ح م��ن 
التقنية لالبتك�رات واأ�سلوب العر�ص. وقد ف�ز �سيمون 
"نظ�م  اأم�نويل بج�ئزة جلنة التحكيم عن م�سروعه 
التنبيه احلراري الذكي لدرجة حرارة الطفل"، كم� 
ف�زت اأري�م خليفة �سي الكعبي بج�ئزة اجلمهور عن 

م�سروعه� "حملل ن�سبة التوتر االآيل".
من  ال��ع��دي��د  ا�ستقطب�  االب��ت��ك���ر  معر�سي  اأن  ي��ذك��ر 
والطلبة  االأك�����دمي����ي����ة  ال��ه��ي��ئ��ة  واأع�������س����ء  ال��ط��ل��ب��ة 
اخلريجن وممثلن من القط�ع ال�سن�عي، ب�الإ�س�فة 
امل�س�ريع  عرو�ص  �سهدوا  الذين  احل�سور  جموع  اإىل 

التي قدمه� الطلبة امل�س�ركون.

مبادرة "واحة الإميان" يف الق�شباء 
خالل �شهر رم�شان الف�شيل

•• ال�شارقة-الفجر:

اإم�رة  يف  االأب���رز  الع�ئلية  والرتفيهية  الثق�فية  الوجهة  الق�سب�ء،  ك�سفت 
التوعوية  الدينية  امل��ب���درة  م��ن  ع�سر  الث�نية  ال���دورة  تنظيم  ع��ن  ال�س�رقة، 
دول  من  متخ�س�سن  وواعظن  علم�ء  اأربعة  مب�س�ركة  االإمي�ن"  "واحة 
 22  - 16 عربية متعددة، والتي �ستق�م يف م�سجد الق�سب�ء يف الفرتة من 

م�يو 2019 ) 11 17-  رم�س�ن 1440ه�(.
وتبحث �سل�سلة حم��سرات "واحة االإمي�ن" هذا الع�م جمموعة من املوا�سيع 
مبن�قب  والتعريف  واخل��ري،  الف�سيلة  قيم  غر�ص  اإىل  تهدف  التي  الدينية 
مك�رم  تبن  ال��ت��ي  امل��وا���س��ي��ع  م��ن  وغ��ريه���  و���س��ل��م(  عليه  اهلل  )�سلى  النبي 

االأخالق التي يدعو اإليه� دينن� احلنيف.
ال�سحيمي احلربي، حم��سرة  ال�سيخ الدكتور �س�لح  ويقدم كّل من ف�سيلة 
طوبى للغرب�ء، الثالث�ء 11 رم�س�ن، وحم��سرة ف�سل القراآن يف رم�س�ن، 
عبداهلل  الدكتور  ال�سيخ  ف�سيلة  ب���دوره  يقدم  فيم�  رم�س�ن،   12 اجلمعة 
احلم�دي، حم��سرة يف قي�م الليل، ال�سبت 13 رم�س�ن، ويقدم ف�سيلة ال�سيخ 
الدكتور عزيز فرح�ن العنزي حم��سرة تدبري الكت�ب احلكيم يوم االثنن 
يف  الف�سلي  �سبيب  كرمي  ده�م  ال�سيخ  ف�سيلة  يح��سر  فيم�  رم�س�ن،    15
ويقدم   ، رم�س�ن   16 الثالث�ء  و�سلم" يوم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  "حمبة 

ف�سيلته االأربع�ء 17 رم�س�ن، حم��سرة حقوق العلم�ء.
"ي�أتي  الق�سب�ء:  ع���م  مدير  اجلنيبي،  �س�مل  خلود  ق�لت  ال�سدد  ه��ذا  ويف 
الق�سب�ء،  م�سجد  يف  امل��ب���رك  رم�س�ن  �سهر  االإمي�ن" يف  "واحة  ل�  تنظيمن� 
املن��سب�ت  مع  تتوافق  برامج،  تنظيم  على  ع���م  كل  يف  حر�سن�  من  انطالق�ً 
يلبي  ثق�في�ً  مزيج�ً  للزوار  لتقدم  الدولة،  تعي�سه�  التي  والوطنية  الدينية 

اأذواقهم مبختلف فئ�تهم العمرية"
الرابط:  على  احلي  البث  م�س�هدة  املح��سرات،  مبت�بعة  للراغبن  وميكن 

.Shurooq.alsunna.ae
ومتتلك الق�سب�ء جمموعة من اأحدث املرافق واملع�مل ال�سي�حية والرتفيهية 
والثق�فية، وتوفر ب�قة من اخلدم�ت الف�خرة، وحتت�سن عدداً من الفع�لي�ت 
الفنية والرتفيهية ذات امل�ستوى الع�ملي التي ت�سهد اإقب�اًل كبرياً من ال�سي�ح 

واملقيمن على مدار الع�م.
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من  ال��ك��ام��ل  ال��ت��ع��ايف  ي�ستغرق  ق��د 
احل��م��ل وال�����ولدة ���س��ه��وًرا؛ حيث 
كثرية،  اأ�سياء  على  �سرعته  تعتمد 
احلمل،  قبل  �سحتك  ذل��ك  يف  مب��ا 
ونوع احلمل والولدة، ولذلك يقدم 
اإىل  حتتاجني  م��ا  بع�ص  اخل���راء 
معرفته للم�ساعدة يف �سرعة التعايف 

من 5 اأعرا�ص:

وباردة  لذيذة  فاكهة  فهى   .. كبرية  ب�سعبية  البطيخ  فاكهة  تتمتع 
ومنع�سة و�سهلة اله�سم ومليئة بال�سوائل املفيدة ل�سحة اجل�سم ، حيث 
تبلغ ن�سبة املاء فيه حواىل ت�سعة وت�سعني باملئة من حجمه فهو غذاء 

و�سراب يف الوقت نف�سه ..

ي�سبب ا�ستهالك ال�سكر العديد من امل�سكالت ال�سحية، حيث يعمل ال�سكر على 
قلت  ا�ستهالكك،  زاد  كلم�  املخدرات،  به�  تعمل  التي  الطريقة  بنف�ص  الدم�غ 

فر�ص اال�ستغن�ء عنه.
ووفًق� ملوقع " ohmymag"، اأ�سبحن� اليوم ن�ستهلك 4 اأ�سع�ف من ال�سكر 
اأكر مم� حتت�ج اأج�س�من�، ولذلك االآث�ر املرتتبة على ال�سحة نتيجة ذلك، نتج 

عنه� انت�س�ر مر�ص ال�سكري وال�سرط�ن واأمرا�ص القلب واالأوعية الدموية.
واأ�س�ر اإىل اأن ال�سكر االأبي�ص يعد االأكر ا�ستهالًك� يف الع�مل، وامل�سكلة هو اأن 
الكيمي�ئية(، وب�لت�يل فقد كل  ال�سكر مكرر )اأي تعر�ص للت�سخن واملع�جلة 

الفيت�مين�ت واملع�دن، ومل يبق فقط �سوى الطعم وال�سعرات احلرارية.
واأكد املوقع اأن هن�ك العديد من املنتج�ت التي ميكن اال�ستغن�ء به� عن ال�سكر، 
عن  الن�جتة  ال�س�رة  االآث���ر  وجتنب  ال�سحة  على  املح�فظة  الوقت  نف�ص  ويف 

تن�وله، الفتة اإىل 5 منتج�ت بديلة اأكر �سحية:

الع�سل  1-
�سعرات  على  يحتوي  االأك�سدة،  وم�س�دات  ب�ملع�دن  غنّي  طبيعي  �سكر  الع�سل 
حرارية اأقل من ال�سكر وقدرته على التحلية اأقوى، حيث ميكنن� و�سع القليل 

منه ويف نف�ص الوقت احل�سول على اأقل نف�ص املذاق احللو.

اأغاف  �سراب   2-
يتم  اأق����ل،  طعمه  ول��ك��ن  ق��وام��ه  يف  ك��ب��ري  ب�سكل  الع�سل  االأغ�����ف  �سكر  ي�سبه 
الذي ميكن  ال�سب�ر  ي�سبه  نب�ت  وهو  ال�سب�ر،  ف�سيالت  اأحد  ا�ستخراجه من 
بع�ص  اإ�س�فة  فقط  الع�سل،  مثل  املك�سيك.  يف  عليه  العثور 
نف�ص  يعطيك  ال�����س��راب  اأو  ل��ل��ط��ع���م  ال�����س��راب  ه���ذا 
ل�سراب  االأخ���رى  امل��ي��زة  ال�سكر،  م��ن  نتيجة 
اأن موؤ�سر ن�سبة ال�سكر يف  اأغ�ف هي 

الدم من خالله تكون اأقل اأربع مرات من ال�سكر االأبي�ص.

الهند  جوز  �سكر   3-
الهند،  ج��وز  زه���ور  م��ن  ي�ستخرج  ا  ج���دًّ ن���ع��م  بني  �سكر  ه��و  الهند  ج��وز  �سكر 
ا  جدًّ �سحي  ال�سكر  ه��ذا  �سكر،  اإىل  وي��ت��ح��ول  امل����ء  يتبخر  حيث  ي�سخن،  ث��م 
خالل  من  اأو  املت�جر  يف  عليه  العثور  وميكنك  وامل��ع���دن،  ب�لفيت�مين�ت  وغني 

االإنرتنت.

الكامل  ال�سكر   4-
االأبي�ص، م� يجعله منتًج� �سحيًّ�، ال  ال�سكر  اأقل مع�جلة من  الك�مل  ال�سكر 

ينبغي اخللط بينه وبن ال�سكر البنّي الذي هو �سكر اأبي�ص مكرمل.

التمر  �سراب   5-
رغم اأن �سراب التمر غنّي ب�ملع�دن واحلديد والبوت��سيوم، هو االأقل �سهرة من 
االأطعمة البديلة لل�سكر، هذا الع�سري يتم احل�سول عليه من التمور املطبوخة 

واملعر�سة لل�سغط، طعمه لذيذ للغ�ية الأنه ي�سبه الكرمل.
ويف النه�ية اأكد املوقع اأنه ب�خت�س�ر، من االأف�سل تن�ول ال�سكري�ت الطبيعية 
اأهمية وحتتوي  اأكر  التحلية  لل�سحة، وقوته� يف  اأف�سل  املكررة، فهي  وغري 
املهم احلف�ظ على  املنتج�ت احللوة، من  ذل��ك، مثل جميع  على مع�دن، ومع 

كمية اال�ستهالك.

ال�شكر عن  بديلة  �شحية  اأطعمة   5

بالتعب: -1ال�سعور 
 م���ن ال��ط��ب��ي��ع��ي ال�����س��ع��ور ب���ل��ت��ع��ب بعد 
احلمل والوالدة، لكن الكثري من الن�س�ء 

معرفة  وعليهن  لذلك،  م�ستعدات  ل�سن 
ت�أقلم  نتيجة لعدم  االإره����ق هو  ه��ذا  اأن 
ال���زم���ن���ي لطفله�  اجل������دول  م���ع  امل�������راأة 

اجل��دي��د، وم��ن ث��م �سعوبة ال��ن��وم وعدم 
الراحة؛ وهي اأ�سي�ء يحت�ج اجل�سم اإليه�، 
وقد ي�ستمر التعب اأي�ًم� واأ�س�بيع اإذا مل 

حت�ويل تنظيم وقتك، ولذلك ين�سحك 
ب�أنك  ب�����داًل م���ن االإح�������س��������ص  اخل������رباء 
م�سطر؛ لتنظيف املنزل اأو امت�م ق�ئمة 
من امله�م، اأن جتعلي قيلولة طفلك هي 

نف�سه� قيلولتك اإن اأمكن.

البطن: -2اآلم 
ال��رح��م هي  ال��ب��ط��ن وان��ق��ب������س���ت  اآالم   
ج�سمك  يعمل  حيث  طبيعية،  اأع��را���ص 
الطبيعي  اإىل حجمه  الرحم  اإع���دة  على 
البطن  وك����ذل����ك ج������دار  ق���ب���ل احل����م����ل، 

والع�سالت، 
كم� ميكن اأن توؤدي الر�س�عة الطبيعية 
فيم�  االن��ق��ب������س���ت،  ه����ذه  ح�����دوث  اإىل 
امراأة  ت�ستغرقه� من  التي  امل��دة  تختلف 
اإىل اأخرى ح�سب ظروف كل ح�لة، وقد 
امل�ء  اأو  التدفئة  و�س�دة  ا�ستخدام  ي�س�عد 
بعد  ول��ك��ن  ذل��ك  تخفيف  على  ال�س�خن 

ا�ست�س�رة الطبيب.

اآخر: وتفريغ  -3نزيف 
 هو اأمر �س�ئع يعد مبث�بة �سفك طبيعي 
لبط�نة الرحم، ومير بخ�س�ئ�ص واألوان 
خم��ت��ل��ف��ة، م��ن االأح���م���ر يف ال��ب��داي��ة اإىل 

الب�هت االأبي�ص اإىل ال�سف�ف، 
اللون  اإىل  ي��ت��ح��ول  مل  م���  طبيعي  وه���و 
رائحة،  يحمل  اأو  االأخ�����س��ر  اأو  االأ���س��ف��ر 
بكتريية  ع��دوى  ذل��ك وج��ود  يعني  فقد 
ف���إن هذا  وعموًم�   ،� حتت�ج عالًج� خ��سً
نف�سه  تلق�ء  م��ن  ع����دًة  يختفي  التفريغ 
الحظت  اإذا  اإال  اأ����س����ب���ي���ع،  ب�����س��ع��ة  ب��ع��د 
جتلط�ت  اأي  وج���ود  اأو  اإف�����راط  ح���دوث 
ك��ب��رية )اأك���رب م��ن ال��رب��ع(، فهن� عليك 

مراجعة الطبيب.

الدورة:  -4عودة 
الن�س�ء يبداأن  اأن بع�ص  الرغم من  على 
اأ�س�بيع  ثم�نية  اإىل  �ستة  بعد  احلي�ص 

من الوالدة، ف�إن توقيت ا�ستع�دة الدورة 
يختلف من ام��راأة اإىل اأخ��رى، ف�إذا كنت 
مثاًل تر�سعن طفلك ر�س�عة طبيعية، 

فقد ي�ستغرق االأمر عدة اأ�سهر، ومبجرد 
ب����دء دورت�����ك ال�����س��ه��ري��ة، ف��ق��د تالحظ 
اأن االأم����ر خم��ت��ل��ف ع��م��� ك���ن��ت ع��ل��ي��ه يف 
اأو  ت��ك��ون غ��ري منتظمة  ف��ق��د  ال�����س���ب��ق، 
اأكر  ت�سنج�ت  تكون هن�ك  اأثقل، وقد 
اأو اأقل حدة منه� قبل احلمل، وعموًم� 
حتى لو مل تعد ال��دورة، فقد تظلن 

ق�درة على احلمل، وال ينبغي اعتب�ر 
توقف اأو انقط�ع الدورة هن� �سكاًل 

من اأ�سك�ل حتديد الن�سل اأو منع 
احلمل.

-5الإم�ساك:
 هو ت�أثري اآخر �س�ئع 

للحمل،  ل��ل��غ���ي��ة 
كنت  اإذا  خ������س��ة 
اأي  ت����ت����ن�����ول����ن 
لالأمل  م�سكن�ت 

ال����ت����خ����دي����ر،  اأو 
لبع�ص  ب���ل��ن�����س��ب��ة 
يحدث  ال����ن���������س�����ء 
�سبيل  ع��ل��ى  ذل����ك 
نتيجة  امل�������ث��������ل 
اخلوف من متزق 
وميكن  غ����رز،  اأي 
اأ�سي�ء  ت�س�عد  اأن 

تخفيف  يف  ب�سيطة 
االإم�����������س������ك، مب������ يف 

ذل�����ك ����س���رب ال���ك���ث���ري من 
واخل�سراوات  الفواكه  وتن�ول  امل���ء 

ب�الألي�ف  املليئة  االأطعمة  من  وغريه� 
الري��سية،  التم�رين  بع�ص  مم�ر�سة  اأو 
يجب  ال���ذي  طبيبك  م��واف��ق��ة  بعد  لكن 
مراجعته اإذا ا�ستمر االإم�س�ك اأربعة اأي�م 

بعد الوالدة. 

ل تدعو للقلق.. 5 اأعرا�س طبيعية عقب الولدة

رجيم البطيخ للتخل�س من الوزن �شريعا

اأهمية البطيخ فى تخفيف الوزن
يعترب رجيم البطيخ من اأكر اأنواع احلمي�ت اهمية على م�ستوى ال�سحة 
الأنه مينح اجل�سم الط�قة التى يحت�ج اليه� وي�س�عد على تخفيف الوزن 
املعدة  مي��الأ  البطيخ  الن  ب�جلوع  ال�سعور  ع��دم  ميزة  مع  �سليمة  ب�سورة 

لفرتات زمنية طويلة ويعطى �سعورا ب�ل�سبع .. 
وميكن القول ان رجيم البطيخ خي�ر مث�ىل فى ح�ل الرغبة يف تخفيف 
التخل�ص من  فى  في�س�هم  واملعدة  البطن  م�ستوى  على  وال�سيم�  ال��وزن 

الكر�ص.

ابرز خ�سائ�ص البطيخ التى ت�ساهم يف تخفيف الوزن :
من  التخل�ص  عملية  ي�سهل  اذ  للج�سم  ومنظف  للبول  م��در  -البطيخ 

البق�ي� امل�سرة.
-ي���ح���ت���وى ال��ب��ط��ي��خ ع��ل��ى ن�����س��ب��ة م��ه��م��ة م���ن االأل���ي����ف 

ال�سرورية لعمل اجله�ز اله�سمى.
ميت�ز احلديد واملغني�سيوم املوجودان يف البطيخ 

��������س�������ري�������ع�������� ب�������أن������ه������م������� 

االمت�س��ص م�ي�س�هم يف فقدان الوزن ب�سرعة.
يحتوى البطيخ على عدد قليل جدا من ال�سعرات احلرارية فكل 100 
حرارية  �سعرة  و32  ال�سكر  م��ن  ج���رام   7 تت�سمن  البطيخ  م��ن  ج���رام 

فقط.
ومن انظمة الرجيم املقرتحة مع البطيخ والتى ت�س�هم يف تخفيف الوزن 

من 3 اىل 5 كيلو يف اال�سبوع :
-االفط�ر :

ال�سوف�ن و�سريحة تو�ست دايت مع   كوب من احلليب ون�سف كوب من 
قطعة جنب او بي�سة م�سلوقة و�سريحة من البطيخ

-وجبة خفيفة بن االفط�ر والغداء : ثالث �سرائح من البطيخ اأو ك�أ�ص 
من ع�سريه.

الغداء: ربع دج�جة او �سريحة من اللحم امل�سوي او ال�سمك مع خم�سة 
مالعق �سوتيه وثالث مع�لق ارز وثالث �سرائح بطيخ.

-وج��ب��ة خفيفة ب��ن االف��ط���ر وال��غ��داء : ث��الث ���س��رائ��ح من 
البطيخ اأو ك�أ�سمن ع�سريه.

-الع�س�ء : طبق من ح�س�ء اخل�س�ر اخل�ىل من الدهون 
او طبق �سلطة خ�سراء وعلبة زب�دى وثالث �سرائح 

من البطيخ.
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املال والأعمال

خمالفة 16 حماًل 

حماية امل�شتهلك تنفذ حملة تفتي�شية مفاجئة على اأ�شواق راأ�س اخليمة 

تخفي�ص اأ�سعار  100  �سلعة يف رم�سان املبارك 

تعاونية راأ�س اخليمة تفتح باب الع�شوية وتلغي ر�شوم الكتتاب

حاكم الفجرية ي�شتقبل وزير الطاقة وال�شناعة

•• راأ�س اخليمة- الفجر 

االقت�س�د  وزارة  يف  امل�ستهلك  حم�ية  اإدارة  اأم�ص  نفذت 
اخليمة   راأ�����ص  اأ����س���واق  ع��ل��ى  م��ف���ج��ئ��ة  تفتي�سية  ح��م��ل��ة 
والفواكه   اخل�سروات  تبيع   التي  وامل��ح���الت  التج�رية 

اللحوم والدواجن والبق�الت وال�سوبر م�ركت .
اأم�ص  االق��ت�����س���د  وزارة  خم�لفة  ع��ن  احلملة  واأ���س��ف��رت 
اإم���رة راأ�ص  اأ�سواق  16 حماًل خالل جولة تفتي�سية يف 

اخليمة .
حم�ية  اإدارة  م��دي��ر  ال��ن��ع��ي��م��ي  ه������س��م  ال��دك��ت��ور  وق�����ل 
التي جرى خم�لفته� مل  املح�ل  اإن  ب���ل��وزارة  امل�ستهلك 
تلتزم بقوائم االأ�سع�ر وتقوم بعر�ص ال�سلع واملنتج�ت يف 

خ�رج املح�ل ويف ظروف جوية غري مالئمة.
واأ�س�ر مدير حم�ية امل�ستهلك ب�لوزارة اإىل توفر جميع 
زي�دة  هن�ك  وان  املحلية  االأ���س��وق  يف  واملنتج�ت  ال�سلع 
والفواكه،  للخ�سراوات  ب�لن�سبة  اال���س��ت��رياد  حجم  يف 
�� 30 األف طن  حيث ي�ستقبل �سوق دبي يومي�ً من 25 
يومي�ً،  ط��ن   4500 ح���وايل  اأب��وظ��ب��ي  ���س��وق  وي�ستقبل 
و�سملت اجلولة التفتي�سية اأ�سواق اخل�سراوات والفواكه 
ب�الإم�رة وتبن غي�ب قوائم االأ�سع�ر من غ�لبية املح�ل.

مت  حيث  اجل�سر  �سوق  التفتي�سية  اجل��والت  �سملت  كم� 
اإلزام جميع التج�ر بعدم بيع املنتج�ت امل�ستوردة ب�ل�سوق 

كونه خم�س�س�ً للمنتج�ت املحلية.

وط�لب النعيمي بتفعيل مب�درة امل�ستهلك املراقب واإبالغ 
الوزارة بتج�وزات االأ�سع�ر عند ر�سد اأي تغريات فيه�

هن�ك  ف���إن  الرم�س�نية  العرو�ص  يخ�ص  فيم�  وت���ب��ع: 
اآلية ملراقبة هذه العرو�ص ب�لتع�ون مع اجله�ت املحلية 
يف كل اإم�رة ملنع اأي تالعب يف االأ�سع�ر، الفت�ً اإىل تنفيذ 
للجمهور  وت��وع��وي��ة  تفتي�سية  احل��م��الت  م��ن  ال��ع��دي��د 

اأي  ع��ن  ل���الإب���الغ  امل���راق���ب  امل�ستهلك  م���ب����درة  لتطبيق 
خم�لف�ت يتم ر�سده� يف من�فذ البيع �سواء الكربى اأو 

املن�فذ املتو�سطة وكذلك ال�سغري.
على  تفتي�سية  450 حملة  �ستنفذ  ال���وزارة  اأن  واأو���س��ح 
االأ�سوق خالل �سهر رم�س�ن املب�رك للت�أكد من االأ�سع�ر 
عنه�  اأع��ل��ن��ت  ال��ت��ي  والتخفي�س�ت  ال��ع��رو���ص  وم��راق��ب��ة 

اأن  م��وؤك��داً  ال��دول��ة،  م�ستوى  على  البيع  من�فذ  معظم 
هن�ك وعي�ً كبرياً لدى امل�ستهلك ب�أ�سع�ر ال�سلع يف معظم 

من�فذ البيع.
الب�عة   ال��ت��زام  وبينت  االأ���س��واق  خم�لف�ت  يف  انخف��ص 
ال�سلع  اأ�سع�ر  حت��دد  التي  البط�ق�ت  وتثبيت  ب�الأ�سع�ر 
ب�سورة وا�سحة لرياه� الزب�ئن  ومل ت�سفر  احلملة عن 
ر�سد اأي نوع من املخ�لف�ت الكربى ك�لتي ك�نت حتدث 
يف ال�س�بق واكتفى مدير ادارة حم�ية امل�ستهلك بتوعية 

الب�عة مب� ينبغي عمله جتنب� للوقوع يف املخ�لف�ت . 
ويف �سوق اجل�سر لبيع اخل�سروات اطلعت  احلملة على 
اأ�سع�ر ال�سلع يف �سوق اجل�سر وهي اأقل مق�رنة مع اأ�سع�ر 
الع�م امل��سي فمثال  �سندوق الطم�طم يب�ع ب�سعر 15 
درهم وكذلك اخلي�ر 15 درهم مق�بل 30 درهم  الع�م 
درهم   65 مق�بل  دره��م   35 اخلي�ر  �سلة  بينم�  امل��سي 
والكو�س� 35 درهم مق�بل 65 درهم واخل�ص 10 دراهم 

والب�سل االأحمر درهم ون�سف للكيلو  .
 وحتدث للحملة ب�ئع يدعى حممد ح�سن ق�ئال :" منذ 
ك�ن  م���  بعك�ص  االأ���س��ع���ر  تتغري  رم�س�ن مل  �سهر  ب��داي��ة 
يحدث يف ال�سنوات امل��سية  فمثال االأ�سع�ر االن هي كم� 
والكو�س�  والنعن�ع15درهم  درهم   45 :الب�ذجن�ن  يلي 
45 درهم والبقدون�ص 20 درهم والفلفل االأخ�سر 25 
البطيخ  كيلو  يب�ع  بينم�  درهم   60 و�سلة اخلي�ر  درهم 

ب�سعر درهمن ون�سف . 

•• راأ�س اخليمة- الفجر:

التع�ونية  اخل��ي��م��ة  راأ�����ص  جمعية  اأع��ل��ن��ت 
100 �سلعة  اأ�سع�ر  اال�ستهالكية تخفي�ص 
ملن��سبة حلول  �سهر رم�س�ن املب�رك  بن�سبة 
ترتاوح بن 25 – 50 %  افتحت جمعية 
راأ�ص اخليمة التع�ونية اال�ستهالكية، التي 

ت�أ�س�ست ع�م 1982 فتح ب�ب 
�سرائح  ك���ف��ة  م��ن  للمواطنن،  الع�سوية 
تطوير  ب���ه���دف  االإم��������رات�������ي،  امل���ج���ت���م���ع، 

اجلمعية وزي�دة 
ل�س�لح  العوائد جمزية  لتكون  امل�ل،  راأ�ص 
ف���ر����ص ع��م��ل جديدة  االأع���������س�����ء، وخ���ل���ق 

للمواطن�ت 
الع�سوية مغلق�  ب�ب  واملواطنن، فيم�ك�ن 
خالل االأعوام امل��سية، موؤكدة اإلغ�ء ر�سوم 

اجلدد،  االأع�س�ء  على  امل�ستحقة  االكتت�ب 
التي ك�نت تع�دل %60 من قيمةال�سهم. 
عن  اخليمة"  راأ������ص  "تع�ونية  واأع���ل���ن���ت  
عليه� ح�لي�،  تعمل  كبرية،  خطط تطوير 

تق�سي بتطوير 
اخلم�سة  وف����روع����ه�����  م���ب����ن���ي���ه����  ج���م���ي���ع 
حديث  مبنى  اإن�س�ء  وت�ستمل   وتو�سعته�، 
خليفة  م��دي��ن��ة  يف  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة  وم��ت��ك���م��ل 
"الظيت" �س�بق�، وتعكف ح�لي� على اأعم�ل 

تطوير ع�جلة، تكفل رئي�ص جمل�ص 
من  دره���م  األ���ف   200 ب���  االإدارة احل����يل 
واأ�س�رت  اخل������س��ة.  نفقته  م��ن  تك�ليفه� 

اجلمعية اإىل 
�سهر  خ��الل  �سلعة   100 اأ�سع�ر  تخفي�ص 

رم�س�ن، بن�سب ترتاوح بن  25-50%
املن�سوري،  حم��م��د  ع��ل��ي  امل�����س��ت�����س���ر  وق�����ل 

من  وه��ي  اجلمعية،  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
اإن   ال��دول��ة:  التع�ونية يف  اأق��دم اجلمعي�ت 

النت�ئج امل�لية االأخرية تب�سر ب�خلري، فيم� 
بداأت جمعية راأ�ص اخليمة 

اإ�سرتاتيجيته�  وتن�سب  ب�لركب،  اللح�ق 
ح�لي� على اأن تكون �سمن االأف�سل يف هذا 
القط�ع،  م� يتطلب اإع�دة ثقةامل�ستهلكن، 
تخدم  تع�ونية  ا�ستهالكية  جمعية  وه��ي 

ك�فة �سرائح املجتمع، 
وحت�ول تقدمي اأ�سع�ر ع�دلة للم�ستهلكن، 
يف متن�ول جميع �سرائح املجتمع، م� جت�سد 
الع�م،  م���دار  ع��ل��ى  االأ���س��ع���ر  تخفي�ص  يف  
اجلمعية  معه  حظيت  م�  متف�وتة،  بن�سب 

ب�إقب�ل جيد، اأع�د
امل�ستوى  ل��رف��ع  ن�سعى  فيم�  ل��ه���،  ال����روح   
االقت�س�دي واالجتم�عي الأع�س�ء اجلمعية، 

الب�لغ عددهم ح�لي� األف و300 ع�سو.
واع���ت���ذرت اجل��م��ع��ي��ة، ع��ل��ى ل�����س���ن رئي�ص 

جم��ل�����ص اإدارت�����ه������، الأع�����س���ئ��ه��� ع���ن عدم 
ح�سولهم على اأرب�ح خالل االأعوام االأربعة 
ملجل�ص  االأول  الهدف  اأن  موؤكدة  امل��سية. 
اجلمعية،  م�س�ر  ت�سحيح  اجلديد  االإدارة 
وفق املع�يري املهنية، م� دفع لتعين فريق 
والكوادر  القي�دات  وتغيري  متك�مل،  عمل 
من  الب�قن  املوظفن  االأخ��رى،وت��دري��ب 

االإدارة ال�س�بقة على املتطلب�ت املهنية.
واأ�س�ر املن�سوري اإىل اأن اجلمعية تهدف اإىل 
الو�سول ل� 40 األف ع�سو خالل الع�من 
الق�دمن، لتكون معظم االأ�سر املواطنة يف 
اخليمة  راأ���ص  جمعية  م�س�همةيف  االإم����رة 
يف  ت��ب��داأ  امل�س�همة  اأن  مو�سح�  التع�ونية، 
500 دره���م، ويفيِ حده�  ب���  ح��ده��� االأدن����ى 
االأق�����س��ى 800 األ��ف دره���م، ب��واق��ع 100 

درهم لل�سهم الواحد.

•• الفجرية-وام: 

املجل�ص  ع�سو  ال�سرقي  حممد  بن  حمد  ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب  ا�ستقبل 
االأعلى ح�كم الفجرية يف ق�سر �سموه ب�لرميلة مع�يل �سهيل بن حممد 

فرج ف�ر�ص املزروعي وزير الط�قة وال�سن�عة.
الط�قة  وزارة  عمل  ا�سرتاتيجي�ت  على   - اللق�ء  خ��الل   - �سموه  اطلع  و 
وال�سن�عة وخطط عمله� يف اإم�رة الفجرية وم�س�ريعه� يف قط�عي الط�قة 

وال�سن�عة و حجم الدور التي تلعبه تلك امل�س�ريع يف االقت�س�د الوطني .. 
و اأ�س�د بنج�ح وزارة الط�قة وال�سن�عة يف جذب ا�ستثم�رات متنوعة تتعلق 

ب�سن�عة النفط ويف مقدمته� م�س�ريع الط�قة املتجددة.
من ج�نبه تقدم مع�يل وزير الط�قة و ال�سن�عة ب�ل�سكر و التقدير ل�س�حب 
ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي للدعم الكبري الذي يوليه �سموه 
لعمل الوزارة التي حتر�ص على اال�ستثم�ر ب�لط�ق�ت االإم�راتية واالبتك�ر 

يف تنفيذ خطط عمله�.

الزي�رة وفد �سم �سع�دة حممد حممد �س�لح  الوزير خالل  رافق مع�يل 
�سيف  حممد  ���س��ع���دة  و  وامل����ء  للكهرب�ء  االإحت����دي���ة  للهيئة  ال��ع���م  امل��دي��ر 
كب�ر مديري  و عددا من  للتنمية  اأبوظبي  ال�سويدي مدير ع�م �سندوق 

الوزارة.
ح�سر اللق�ء �سع�دة حممد �سعيد ال�سنح�ين مدير الديوان االأمريي يف 
الفجرية و�سع�دة املهند�ص حممد �سيف االأفخم مدير ع�م بلدية الفجرية 

رئي�ص جمل�ص اإدارة موؤ�س�سة الفجرية للموارد الطبيعية.

حممد اأحمد اأمني مديرًا عامًا 
لغرفة جتارة و�شناعة ال�شارقة

•• ال�شارقة-الفجر:

اأ�سدر جمل�ص اإدارة غرفة جت�رة و�سن�عة ال�س�رقة برئ��سة �سع�دة عبداهلل 
اأحمد  �سع�دة حممد  بتعين  يق�سي  اإداري���ً  ق��راراً  العوي�ص موؤخراً  �سلط�ن 
الغرفة على  اإط�ر حر�ص  القرار يف  للغرفة، وي�تي هذا  ع�م�ً  اأمن مديراً 

التي  املحلية  القدرات والكف�ءات  دعم 
ال�س�بقة  امل��واق��ع  يف  ج��دارت��ه���  اأثبتت 
اأم�مه�  املج�ل  به�، وفتح  التي عملت 
وطنه�  خدمة  يف  الوظيفي  للتطور 

واأمته� حتت ظل قي�دتن� الر�سيدة.
وق�ل �سع�دة عبداهلل �سلط�ن العوي�ص 
رئي�ص غرفة جت�رة و�سن�عة ال�س�رقة: 
اإنن� على ثقة ت�مة ب�أن ال�سيد حممد 
اأحمد اأمن �سي�سهم من خالل خربته 
ب�الجن�زات  احل�فل  و�سجله  العملية 
�س�بق�ً  به�  التي عمل  املواقع  ك�فة  يف 
واالرتق�ء  الغرفة   اأعم�ل  تطوير  يف 
بنوعية وجودة ومتّيز اخلدم�ت التي 
تطور  ي�سمن  لعمالئه� مب�  تقدمه� 

جمتمع االأعم�ل يف االإم���رة، وُيعّزز من جن�ح الغرفة، ويعمل على حتقيق 
اأهدافه� اال�سرتاتيجية يف ا�ستقط�ب اال�ستثم�رات املحلية واالأجنبية وتعزيز 
واإبراز  وخ�رجه�،  الدولة  داخ��ل  واخل��ص  الع�م  القط�عن  مع  ال�سراك�ت 

املزاي� التن�ف�سية التي تتمتع به� اإم�رة ال�س�رقة على خمتلف امل�ستوي�ت".

كفاءات اإماراتية
ويعد حممد اأحمد اأمن من الكف�ءات االإم�راتية املتميزة ويتمتع بخربات 
اأ�سهم ب�سورة مب��سرة يف تطوير العمل يف  اقت�س�دية واإداري��ة وا�سعة، وقد 
الغرفة واالرتق�ء به خالل عمله من قبل كم�س�عد للمدير الع�م لل�سوؤون 
االأعم�ل  لقط�ع  ال��ع���م  للمدير  م�س�عداً  ث��م  وم��ن  وال��دول��ي��ة،  االقت�س�دية 
واالت�س�ل قبل تعيينه مديراً ع�م�ً للغرفة ب�لوك�لة يف �سهر يونيو من الع�م 

امل��سي.
وال�سرك�ت  وامل�لية  االقت�س�دية  الفع�لي�ت  واح���رتام  بثقة  اأم��ن  ويحظى 
للجهود  ن��ظ��را  ال�س�رقة  اإم����رة  يف  الع�ملة  وال��دول��ي��ة  املحلية  واملوؤ�س�س�ت 
االإم���رة، وم�س�عدة هذه  التي ق�م به� يف خدمة قط�ع االأعم�ل يف  الكبرية 

املوؤ�س�س�ت وال�سرك�ت على ت�أ�سي�ص وتطوير اأعم�له� يف املنطقة.
اأم��ن قد تخرج من كلية االت�س�ل اجلم�هريي يف  اأحمد  اأن حممد  يذكر 
ان�سم�مه  منذ  القي�دية  املن��سب  م��ن  العديد  و�سغل  االإم������رات،  ج�معة 
املتميز  املوظف  ج�ئزة  على  وح���ز  ال�س�رقة،  و�سن�عة  جت���رة  غرفة  الأ�سرة 
ال��ق��ي���دي��ة داخل  ال��ع��دي��د م��ن ال��ربام��ج  على م�ستوى االإم������رة، و���س���رك يف 
وخ�رج الدولة، كم� مثل الغرفة يف العديد من املوؤمترات وامللتقي�ت املحلية 

واالإقليمية والع�ملية.

امل�شرف  �شخها  �شيولة  درهم  مليار   7.3
املركزي يف ال�شوق خالل مار�س

•• اأبوظبي -وام:

�سهر  خ��الل  ال�سوق  ال�سيولة يف  �سخ  اإىل  امل��رك��زي  االإم�����رات  ع���د م�سرف 
م�ر�ص امل��سي بقيمة بلغت 7.3 ملي�ر درهم وفق� لالأرق�م ال�س�درة عنه.

تلبية  ال�سوق جم��ددا  ال�سيولة يف  اإىل �سخ  امل��رك��زي  امل�سرف  ع��ودة  ج���ءت 
الف�ئ�سة  ال�سيولة  من  كبرية  كمية  �سحب  اأعق�ب  يف  البنوك  الحتي�ج�ت 
النقد  توجيه  امل�سرف  دور  اإط����ر  يف  وذل��ك  امل��سية  ال��ف��رتة  خ��الل  لديه� 

املتوفر يف ال�سوق على نحو يخدم االقت�س�د الوطني.
درهم  ملي�ر   139.2 االإي���داع  �سه�دات  من  امل��رك��زي  امل�سرف  ر�سيد  وبلغ 
خالل �سهر م�ر�ص امل��سي مق�رنة مع 146.5 ملي�ر درهم يف فرباير من 

الع�م ذاته.
وتعد �سه�دات االإيداع واحدة من االأدوات التي ي�ستخدمه� امل�سرف املركزي 
ب�الإ�س�فة  ال�سوق  يف  ال�سيولة  واإدارة  النقدية  ال�سي��سة  اأه���داف  لتحقيق 
االقت�س�د  و خدمة  النقد  ب�سبط حركة  ت�سهم يف جله�  اأخ��رى  اأدوات  اىل 

الوطني.
ك�ن امل�سرف قد جل�أ خالل ال�سهرين االأولن من الع�م اجل�ري اإىل �سحب 
نحو 8 ملي�رات درهم يف خطوة ت�ستهدف خدمة ال�سي��سة النقدية للدولة 
التي يتوىل " املركزي " تطبيقه� تعزيزا مل�سرية االقت�س�د الوطني. وخالل 
�سهر دي�سمرب 2018 و�سلت قيمة ال�سيولة الف�ئ�سة التي جرى �سحبه� 
نحو 12.4 ملي�ر درهم مق�رنة مع نوفمرب من الع�م ذاته وهو م� بدا جلي� 

من خالل ارتف�ع قيمة ر�سيد �سه�دات االإيداع اىل 138.2 ملي�ر درهم.

اأوبك : ا�شتقرار املنطقة �شرورة 
ل�شمان ا�شتمرار اإمدادات النفط 

•• اأبوظبي -وام:

اأكد مع�يل حممد ب�ركيندو االأمن الع�م ملنظمة البلدان امل�سدرة للبرتول" 
اأوبك " اأن املنطقة بح�جة اإىل مزيد من ال�سالم و اال�ستقرار بو�سفه� اأهم 
و   .. النفط  اإم��دادات  الع�مل وذلك ل�سم�ن تدفق  ا�سرتاتيجية يف  منطقة 

ق�ل اإن " اأي توتر يحدث فيه� يوؤثر على الع�مل ب�أثره".
التد�سن  خ��الل حفل  اأم�ص  اأبوظبي  ت�سريح�ت �سحفية يف  ذل��ك يف  ج���ء 
و�سم�ل  االأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف  م�سف�ة  اأول  اإن�س�ء  مل�سروع  الر�سمي 
اأفريقي� متخ�س�سة يف اإنت�ج وقود ال�سفن بط�قة 250 األف برميل يومي� 
يف اإم�رة الفجرية بدولة االإم�رات. واأ�س�ف ب�ركيندو اأنه من ال�س�بق الأوانه 
احلديث عن قرار للمنظمة حول اال�ستمرار يف تخفي�ص اإنت�ج الدول املنتجة 
للنفط و حلف�ئه� من عدمه .. م�سريا اإىل اأن " اأوبك" م� زالت بح�جة اإىل 
املزيد من بي�ن�ت دقيقة حول ال�سوق و اأن القرار النه�ئي حول اال�ستمرار 

يف اخلف�ص اأو عدمه �سيتم حتديده خالل يونيو املقبل.

•• بروك�شل-رويرتز: 

االأربع�ء  اأم�ص  يورو�ست�ت  االأوروب���ي  االحت���د  اإح�س�ءات  مكتب  اأك��د 
ال�س�بق يف  ال�سنة  ت�س�رع مق�رنة مع ربع  اليورو  اقت�س�د منطقة  اأن 
االأ�سهر الثالثة االأوىل من الع�م بف�سل انتع��ص اأمل�ني�، اأكرب اقت�س�د 

يف اأوروب�، وانته�ء ركود فني يف اإيط�لي�.
 0.4 19 دولة من�  اإن اقت�س�د املنطقة التي ت�سم  وق�ل يورو�ست�ت 
ب�ملئة يف الفرتة من ين�ير ك�نون الث�ين وحتى م�ر�ص -اآذار، على نحو 
مم�ثل للتقديرات االأولية ملكتب االإح�س�ءات، وبعد منو ن�سبته 0.2 

ب�ملئة يف االأ�سهر الثالثة االأخرية من 2018.
وعلى اأ�س��ص �سنوي، من� اقت�س�د منطقة اليورو 1.2 ب�ملئة يف الربع 

االأول، دون تغري اأي�س� عن التقديرات ال�س�بقة.
انتع�ص  ال��ت��ي  اأمل���ن��ي���  بف�سل  االأ���س������ص  يف  الف�سلي  ال��ت�����س���رع  ي���أت��ي 
االأ�سهر  يف  منو  عدم  من  ب�ملئة  اقت�س�ده� لي�سجل منوا ن�سبته 0.4 
من  اقت�س�ده�  خ��روج  مع  دعم�  اإيط�لي�  وقدمت  ال�س�بقة.  الثالثة 
ركود فني دام لف�سلن متت�لين، حن انكم�ص االقت�س�د 0.1 ب�ملئة 
0.2 ب�ملئة  يف كل من الربعن ال�س�بقن. ومن� االقت�س�د االإيط�يل 

يف الربع االأول من 2019.

اقت�شاد منطقة اليورو يت�شارع يف الربع الأول مع انتعا�س اأملانيا 
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احلكومة اللبنانية تتجه لإقرار موازنة 
تق�شفية حتت �شغط اجلهات املانحة

•• بريوت-اأ ف ب:

البالد  ت�ريخ  يف  تق�سف�ً  االأك��ر  امل��وازن��ة  الإق���رار  اللبن�نية  احلكومة  تتجه 
الدويل  املجتمع  تعهد  ب�مللي�رات  وه��ب���ت  ق��رو���ص  على  احل�سول  ل�سم�ن 
بتقدميه� له� �سرط اإقدامه� على جملة اإ�سالح�ت بينه� خف�ص العجز، يف 

�سوء تردي الو�سع االقت�س�دي وتراكم الدين.
ويثري م�سروع املوازنة قلق� بن املواطنن الذين يع�نون من �سيق معي�سي 
اعت�س�م�ت  تنفيذ  الع�م اىل  القط�ع  �سنوات، م� دفع موظفي  متزايد منذ 
تلحظ  اقرتاح�ت  الأي  رف�س�ً  اأ�سبوعن  من  اأكر  منذ  متت�لية  واإ�سراب�ت 
احلكومة  �سعي  اإط���ر  يف  بع�سهم،  امتي�زات  من  اأو  رواتبهم  من  اقتط�ع�ً 

لتخفي�ص االإنف�ق الع�م.
وبعد ف�سل ال�سلط�ت املتع�قبة ب�إجراء اإ�سالح�ت بنيوية يف البلد ال�سغري 
اأم�م  امل��سي  الع�م  احلكومة  تعهدت  ك�هله،  والف�س�د  الديون  تثقل  ال��ذي 
االإ�سالح�ت  هذه  ب�إجراء  لبن�ن،  مل�س�عدة  ب�ري�ص  ا�ست�س�فته  دويل  موؤمتر 
وتخفي�ص النفق�ت الع�مة مق�بل ح�سوله� على اأكر من 11 ملي�ر دوالر 

على �سكل قرو�ص وهب�ت.
وتعقد احلكومة جل�س�ت متت�لية الإقرار موازنة ق�ل رئي�ص احلكومة �سعد 

احلريري اإنه� �ستكون "االأكر تق�سف�ً" يف ت�ريخ البالد.
"بنك بيبلو�ص" ن�سيب غربيل  ويو�سح رئي�ص ق�سم االأبح�ث يف جمموعة 
لوك�لة فران�ص بر�ص اأن "ال�سغط" على احلكومة ي�أتي اأواًل من "املواطن 
والقط�ع  االق��ت�����س���دي��ة،  واحل��رك��ة  العمل  ف��ر���ص  يف  ت��راج��ع���ً  يلم�ص  ال���ذي 
اخل��ص الذي يلحظ جموداً اقت�س�دي�ً وارتف�ع االأعب�ء الت�سغيلية، والقط�ع 

امل�سريف الذي يتحمل اأكر واأكر عبء متويل القط�ع الع�م".
وتعهد  +�سيدر+  بعد موؤمتر  الدولية  "التوقع�ت  من  ث�ني�ً  ال�سغط  وي�أتي 
ال�سلط�ت اللبن�نية تطبيق اإ�سالح�ت لتخفي�ص العجز يف املوازنة" بن�سبة 

واحد يف املئة �سنوي�ً من الن�جت املحلي خالل خم�ص �سنوات.
يف  النزاع  ان��دالع  وف�قم  �سنوات.  منذ  تدهوراً  االقت�س�دي  الو�سع  وي�سهد 
ال�سي�ح  الو�سع �سوءاً مع تراجع حركة   2011 الع�م  �سوري� املج�ورة منذ 
املئة،  يف   0،2 امل��سي  الع�م  النمو  ن�سبة  و�سجلت  االأجنبية.  واال�ستثم�رات 

وفق �سندوق النقد الدويل.
وتراكم الدين الع�م تدريجي�ً بعد انته�ء احلرب االأهلية"1990-1975"، 
املئة من  152 يف  اأي م� ن�سبته  85 ملي�ر دوالر،  ب�أكر من  اليوم  وُيقّدر 
الن�جت املحلي، وفق وزارة امل�لية. ومل يقرتن ذلك ب�أي ا�سالح�ت جذرية اأو 
بت�أهيل البنى التحتية املرتهلة واملرافق التي كّبدت الدولة اأموااًل ب�هظة 

اأبرزه� الكهرب�ء.
وحواىل ثم�نن يف املئة من ديون الدولة هي من امل�سرف املركزي وامل�س�رف 
الدين.  خدمة  من  جنته�  التي  الفوائد  ج��راء  ه�ئلة  اأرب���ح���ً  حققت  التي 
وخّف�ست وك�لة "موديز" مطلع الع�م ت�سنيف لبن�ن، م�سرية اإىل "خم�وف 

من ارتف�ع كبري يف الدين".
147 يف املئة، وفق غربيل،  2005، زاد االإنف�ق الع�م بن�سبة  ومنذ الع�م 

دون اأن يقرتن ذلك بزي�دة متوازنة يف االإيرادات.
9 يف املئة من الن�جت  وف�سلت احلكومة الع�م امل��سي يف خف�ص العجز اإىل 

املحلي، وارتفع عو�ص ذلك اإىل 11،5 ب�ملئة، وفق البنك الدويل.
وي�أتي و�سع م�سروع املوازنة مت�أخراً جراء االنق�س�م ال�سي��سي وف�سل القوى 

ال�سي��سية يف ت�سكيل حكومة على مدى ثم�نية اأ�سهر.
وُيعّد تخفي�ص العجز اأمراً ال مفّر منه، �سواء عرب اإجراءات تق�سفية ت�سمل 
تقلي�ص التوظيف يف القط�ع الع�م حيث الكثري من الف�س�د واملح�سوبي�ت، 
اأو عرب زي�دة االإيرادات. واأعلنت احلكومة اأن املوازنة �ستلحظ رفع الفوائد 

على الودائع امل�سرفية من �سبعة اإىل ع�سرة يف املئة.
يف  وم��وظ��ف��ون  متق�عدون  ع�سكريون  اأ�سبوعن  م��ن  اأك���ر  منذ  ويعت�سم 
دوائر عدة بينه� ال�سم�ن االجتم�عي وكهرب�ء لبن�ن ومرف�أ بريوت وق�س�ة 
اأن  يف املح�كم رف�س�ً الأي م�ّص برواتبهم، بعد تق�رير حتدثت عن احتم�ل 

ت�سمل املوازنة اقتط�ع�ت يف الرواتب.
اإ�سراب�ً غري م�سبوق الأربعة  امل��سي  االأ�سبوع  ونّفذ موظفو م�سرف لبن�ن 
بريوت.  بور�سة  اإق��ف���ل  اإىل  واأدى  امل�س�رف  عمل  على  �سلب�ً  اأّث���ر  م���  اأي����م، 
وامتي�زات  �سنوي�ً  يتق��سونه�  اإ�س�فية  روات��ب  اأربعة  ه��وؤالء ح�سم  ويرف�ص 

خ��سة بهم.
يتج�هل  امل��وازن��ة  احل��ك��وم��ة خلف�ص عجز  م��� تقرتحه  اأن  غ��ربي��ل  وي���رى 
االأقل  على  دوالر  ملي�ر  خلزينته�  توّفر  اأن  ميكن  كثرية  اإي���رادات  م�س�در 

خالل الع�م احل�يل.
وي�سري اىل "عدم جدية يف اإيج�د م�س�در اإيرادات موجودة، كمك�فحة التهرب 
ال�سريبي وتفعيل اجلب�ية و�سبط احلدود ومنع التهريب"، م�سيف�ً "كله� 

اإجراءات حتت�ج فقط اإرادة �سي��سية".
امللف�ت،  هذه  اىل  التطرق  عدم  ال�سي��سين  الق�دة  على  اللبن�نيون  وي�أخذ 
متهمن اإي�هم ب�أنهم يفعلون ذلك الأنهم م�ستفيدون منه� اأو الأنهم يح�سلون 
على عموالت من املخ�لف�ت والتهرب ال�سريبي. ويوؤكدون اأن التعدي�ت على 
االأمالك البحرية الع�مة املمتدة على طول ال�س�طئ اللبن�ين والتي ت�سمل 
ع�سرات الفن�دق واملجمع�ت البحرية، تعود يف غ�لبيته� اىل م�س�ريع ميلكه� 

�سي��سيون ون�فذون.
واأقرت احلكومة يف ني�س�ن-اأبريل خطة الإ�سالح قط�ع الكهرب�ء الذي كّبد 
امل�يل  العجز  ن�سف  نحو   ،2017 حتى   2008 الع�م  من  الدولة  خزينة 
يف لبن�ن، وفق البنك الدويل. وبعد حواىل ثالثة عقود من انته�ء احلرب 
االأهلية، ي�ستمر التقنن يف التي�ر الكهرب�ئي وال تتمكن الدولة من جب�ية 

الفواتري من بع�ص املن�طق.
وقد ال يتم اإقرار املوازنة يف الربمل�ن ب�سهولة.

ويقول رئي�ص االحت�د العم�يل الع�م ب�س�رة االأ�سمر لفران�ص بر�ص "نحن �سد 
اأي اإجراء مي�ّص ب�لطبقة الع�ملة و�سرائح املجتمع الفقرية واملتو�سطة".

وي�سيف "اإذا مل ت�أخذ احلكومة ب�ملالحظ�ت التي قدمن�ه�، "..." �سيوؤدي 
م�سروع املوازنة اإىل انفج�ر اجتم�عي".

ويعي�ص اأكر من ربع اللبن�نين، وفق البنك الدويل، يف دائرة الفقر، بينم� 
ال تتوفر فر�ص عمل لع�سرات االآف ال�سب�ن.

بريوت،  يف  املركزي  امل�سرف  اأم���م  احتج�جية  تظ�هرة  يف  م�س�ركته  خالل 
التحذير  "اإنه  اأي���م  قبل  بر�ص  لفران�ص  ع�مر  علي  املتق�عد  اجل��رال  ق���ل 

االأخري".
يوم ونحرق  ال�سوارع كل  "�سنتظ�هر يف  ب�لرواتب،  امل�ّص  اأن��ه يف ح�ل  واأك��د 

االإط�رات ونقطع الطرق".

ماجد الفطيم تدرج اأول �شكوك خ�شراء موؤ�ش�شية قيا�شية على م�شتوى العامل يف نا�شداك دبي
•• دبي-الفجر: 

جم�ل  يف  ال��رائ��دة  ال�سركة  الفطيم"،  "م�جد  اأعلنت 
م��راك��ز ال��ت�����س��وق وامل��ج��ت��م��ع���ت امل��ت��ك���م��ل��ة وال���رائ���دة يف 
االأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  والرتفيه  التجزئة  قط�ع 
ال�سوق  افتت�ح  اليوم، عن قرع جر�ص  واآ�سي�،  واأفريقي� 
خ�سراء  �سكوك  اأول  ب����إدراج  اإي��ذان���ً  دب��ي،  ن��سداك  يف 
مرجعية موؤ�س�سية على م�ستوى الع�مل، واأول �سكوك 

خ�سراء يتم ا�سداره� يف املنطقة.  
وتبلغ  دوالر،  مليون   600 ب���  ال�سكوك  قيمة  وت��ق��در 
مدة ا�ستحق�قه� 10 �سنوات، وهي مبث�بة �سه�دة على 

التزام
"م�جد الفطيم" طويل االأجل بدعم جهود التحول   
تتم  اأن  املقرر  وم��ن  الكربون.  منخف�ص  اقت�س�د  اإىل 
واإع������دة متويل  لتمويل  االإ����س���دار  ب��ع���ئ��د  اال���س��ت��ع���ن��ة 
يف  مب�  لل�سركة،  ت�بعة  وم�ستقبلية  ح�لية  م�سروع�ت 
ط�قة  وم�سروع�ت  للبيئة  �سديقة  مب�ٍن  اإن�س�ء  ذل��ك 
ا�ستهالك  وكف�ءة  للمي�ه  امل�ستدامة  واالإدارة  متجددة 

الط�قة. 
الرئي�ص  ب��ج���ين،  اآالن  ق���م  املن��سبة،  ب��ه��ذه  واح��ت��ف���اًل 
بقرع  الق�ب�سة"،  الفطيم  "م�جد  ل�سركة  التنفيذي 
ال�سكوك،  ت��داول  ببدء  اإي��ذان���ً  ال�سوق،  افتت�ح  جر�ص 
مركز  حم�فظ  ك���ظ��م،  عي�سى  �سع�دة  بح�سور  وذل��ك 
دب��ي لتطوير  الع�م ملركز  الع�ملي، واالأم��ن  امل���يل  دب��ي 
التنفيذي  الرئي�ص  االإ�سالمي، وح�مد علي  االقت�س�د 

ل� "ن��سداك دبي"، ونخبة من كب�ر امل�سوؤولن 
يف "م�جد الفطيم".  

"م�جد  التنفيذي ل�سركة  الرئي�ص  اآالن بج�ين،  وق�ل 
التمويلية  اخل��ي���رات  توافر  "اإن  الق�ب�سة":  الفطيم 
اخل�سراء هو اأحد ال�سبل الرئي�سية للحد من تداعي�ت 
على  م�ستدام  م�ستقبل  نحو  والتوجه  املن�خي  التغري 
الأول  طرحن�  وي�س�هم  املختلفة.  القط�ع�ت  م�ستوى 
االأو�سط واالأك��رب قيمة يف  ال�سرق  �سكوك خ�سراء يف 
م�س�ريع  يف  اال�ستثم�ر  على  قدراتن�  تعزيز  يف  الع�مل 
وحلول ترفع مع�يري اال�ستدامة يف املنطقة وت�س�عدن� 
املق�م  البيئة يف  ت��راع��ي  ع��م��الء  ت��ق��دمي جت����رب  ع��ل��ى 
حتقيق  اأعينن�  ن�سب  الفطيم  م�جد  يف  ن�سع  االأول. 
 2040 ع�م  بحلول  االإيج�بية  املح�سلة  نهج  اأه��داف 

كف�ءة  معدالت  اأعلى  حتقيق  اإىل  ن�سعى  ف�إنن�  ولذلك 
املوارد البيئية من خالل تطبيق احللول التكنولوجية 
وا�سع  االه��ت��م���م  وي�سري  امل��ت��ج��ددة.  وال��ط���ق��ة  املبتكرة 
اإىل  الع�ملين  امل�ستثمرين  ب�ل�سكوك من قبل  النط�ق 
ثقتهم بت�سنيف مم�ر�س�ت البيئة واملجتمع واحلوكمة 
اخل��ص بن� ب�الإ�س�فة اإىل ت�سنيف ال�سركة االئتم�ين 
فيم�  احلكيم  ونهجن�   ،"BBB" املتميز عند م�ستوى
ثقة  ومتكنن�  املخ�طر.  واإدارة  امل�لية  ب�ل�سوؤون  يتعلق 
لن�سبح  م�سريتن�  موا�سلة  من  روؤيتن�  يف  امل�ستثمرين 

واحدة من اأكر ال�سرك�ت مراع�ة للبيئة يف الع�مل."
مركز  حم�فظ  ك�ظم،  عي�سى  �سع�دة  ق���ل  جهته،  من 
دب��ي لتطوير  الع�م ملركز  الع�ملي، واالأم��ن  امل���يل  دب��ي 
ال�سكوك  اإدراج  "يعك�ص  االإ�����س����الم����ي:  االق���ت�������س����د 
اخل�����س��راء ال��ت��ي اأ���س��درت��ه��� م���ج��د ال��ف��ط��ي��م، النظرة 
دبي،  يف  ال���رائ���دة  ل��ل�����س��رك���ت  وال��ت��ق��دم��ي��ة  امل�ستقبلية 
راأ�ص  اأ���س��واق  به�  تتميز  التي  احليوية  اإىل  ب�الإ�س�فة 
تعزيز مك�نة  ال�سكوك  اإدراج  االإم���رة. ويدعم  امل�ل يف 
اإط�ر  يف  االإ���س��الم��ي،  لالقت�س�د  ع�ملية  كع��سمة  دب��ي 
املب�درة التي اأطلقه� �س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
جمل�ص  رئي�ص  ال��دول��ة  رئي�ص  ن�ئب  مكتوم،  اآل  را�سد 

الوزراء ح�كم دبي". 
موؤخراً  ال�سركة  ق�مت  ال�سكوك،  الإ�سدار  وا�ستعداداً 
و"جلنة  االأخ�سر"  التمويل  "اإط�ر  م��ن  ك��ٍل  ب���إن�����س���ء 
على  ���س��ت�����س��رف  وال���ت���ي  االأخ�سر"،  امل������يل  ال��ت��وج��ي��ه 
�سمن  والق�ئمة  اجل��دي��دة  امل�سروع�ت  م��ن  جمموعة 
ب�ل�سركة.  اخل������س��ة  اخل�������س���راء  امل����ب�����درات  حم��ف��ظ��ة 
على  الفطيم"  "م�جد  ح�سلت  ذل���ك،  ع��ل��ى  وع����الوة 
ب�لبيئة  يتعلق  فيم�  املخ�طر"  "منخف�ص  ت�سنيف 
واملجتمع واحلوكمة من Sustainalytics، وهي 
موؤ�س�سة م�ستقلة تقيم اأداء ال�سرك�ت من ن�حية البيئة 
انخف��ص  اإىل  ي�سري  م���  وه���و  واحل��وك��م��ة،  وامل��ج��ت��م��ع 
احتم�ل تعر�ص ال�سركة الأي ت�أثريات م�لية ن�جتة عن 
عوامل تتعلق ب�لبيئة واملجتمع واحلوكمة، وذلك نظراً 
بهذه  املرتبطة  للق�س�ي�  تعر�سه�  م�ستوى  النخف��ص 

العوامل واإدارته� احلكيمة له�.  
وق�ل اإبراهيم الزعبي، الرئي�ص التنفيذي لال�ستدامة 
لدى �سركة "م�جد الفطيم الق�ب�سة": "ي�سّكل اإ�سدار 
التزام م�جد الفطيم  ال�سكوك اخل�سراء �سه�دة على 

وحدات  ك�فة  امتداد  على  امل�ستدامة  املم�ر�س�ت  ب�تب�ع 
املتك�ملة  واملجتمع�ت  له�  الت�بعة  وال�سرك�ت  االأعم�ل 
ال�سكوك اخل�سراء  به� عملي�ت. وتدعم  التي متتلك 
املح�سلة  ا�سرتاتيجية  اأه���داف  حتقيق  يف  طموح�تن� 
االإيج�بية، ومن خالل املب�لغ املجموعة من ال�سكوك، 
وبيئية  واقت�س�دية  اجتم�عية  فوائد  حتقيق  يف  ن�أمل 

ه�دفة وملمو�سة."  
وب���إدراج ال�سكوك اخل�سراء، ت�سل قيمة جميع اأدوات 
"م�جد  قبل  دبي" م��ن  "ن��سداك  يف  املُ��درج��ة  ال��دي��ن 
وت�سمل  اأم��ري��ك��ي.  دوالر  م��ل��ي���ر   2.4 اإىل  الفطيم" 
االأدوات االأخرى التي اأدرجته� ال�سركة يف البور�سة كاًل 
من �سكوك بقيمة 500 مليون دوالر يف ع�م 2015، 
500 مليون دوالر  بقيمة  تقليدية  �سندات  و�سفقتي 
التوايل،  2013 و2014 على  لكل منهم� يف ع�مي 
ب�الإ�س�فة اإىل �سندات بقيمة 300 مليون دوالر يف ع�م 

  .2016
م��ن ج���ن��ب��ه، ق����ل ح���م��د ع��ل��ي، ال��رئ��ي�����ص التنفيذي ل� 
التع�ون  اأوجه  بتعزيز  �سعداء  "اإنن�  دبي":  "ن��سداك 
ال�سكوك  مع �سركة م�جد الفطيم من خالل �سفقة 
اخل�����س��راء ه���ذه. وي���أت��ي ال��ت��زام ن������س��داك دب���ي بدعم 
الذي  النهج  من  انطالق�ً  اإ�سداراته�  وك�فة  ال�سركة 
نتبعه يف توفري املت�بعة الدقيقة الإ�سدارات امل�ستثمرين 
يف البور�سة من جميع اأنح�ء الع�مل، واأرقى املم�ر�س�ت 

املتبعة للبنية التحتية الت�سريعية."   
وك�نت ال�سركة قد اأطلقت يف ع�م 2017 ا�سرتاتيجية 
فوائد  حتقيق  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  االإي��ج���ب��ي��ة  املح�سلة 
من  واحل���د  امل��ي���ه  ا���س��ت��ه��الك  تر�سيد  وت�سمل  بيئية، 

االنبع�ث�ت الكربونية بحلول ع�م 2040. 
���س��ج��اًل ح���ف��اًل فيم� يتعلق  اأي�����س���ً  ال�����س��رك��ة  ومت��ت��ل��ك 
بتطبيق اأف�سل مم�ر�س�ت املب�ين اخل�سراء على امتداد 
موؤ�س�سة  اأول  اأي�س�ً  ال�سركة  وك�نت  اأعم�له�.  حمفظة 
الت�سميم  يف  ال��ري���دة  �سه�دة  على  حت�سل  املنطقة  يف 
الت�سوق  مراكز  مب�ين  يف   LEED والط�قة  البيئة 
"الزاهية"،  وك���ن��ت  ل��ه���.  الت�بعة  وامل��ك���ت��ب  وال��ف��ن���دق 
الفطيم" يف  "م�جد  ل�سركة  الت�بعة  املتك�ملة  املدينة 
ت�سنيف جيد جداً  اأول جممع يح�سل على  ال�س�رقة، 
ال�سرق  منطقة  م�ستوى  ع��ل��ى   BREEAM م��ن 
الفطيم"  "م�جد  وقدمت  اأفريقي�.  و�سم�ل  االأو�سط 

االأدنى  احلد  و�سعت  التي  امل�ستدامة  للمب�ين  �سي��سة 
 LEED :م��ن م��ع���ي��ري ال��ب��ن���ء ع��ل��ى ال��ن��ح��و ال���ت����يل
لالأبنية  االأم���ري���ك���ي  امل��ج��ل�����ص  م���ن   Gold V4
اخل�سراء، اأو ثالث الآلئ من "ا�ستدامة"، اأو جيد جداً 
BREEAM. ومتتلك ال�سركة االآن م� يقرب  من 
م��ن 3 م��الي��ن م��رت م��رب��ع م��ن امل�����س���ح���ت اخل�سراء 
املعتمدة، مب� يف ذلك "م�ي �سيتي �سنرت م�سدر" الذي 
ج���رى اف��ت��ت���ح��ه اأخ�����رياً، وي��ع��د اأك���ر م��راك��ز الت�سوق 

ا�ستدامة يف اأبوظبي. 
ويف ع�م 2018، ح�سلت ال�سركة على تقييم "النجمة 
العق�رية  اال����س���ت���دام���ة  م���وؤ����س���ر  ح�����س��ب  اخل�سراء" 
GRESB للع�م اخل�م�ص على التوايل بعد اأن حققت 
درجة %84، بزي�دة %7 مق�رنًة مع متو�سط املعي�ر 
الع�ملي و%17 مق�رنًة مع متو�سط GRESB، كم� 
اأف�سل  ق�ئمة  على  ال�س�د�سة  املرتبة  يف  ال�سركة  حلت 
�سرك�ت التجزئة غري املدرجة اأداًء على م�ستوى ق�رة.  
مبوقف   2018 ع������م  الفطيم"  "م�جد  واأن����ه����ت 
م����يل ق���وي و���س��ي��ول��ة ك���ف��ي��ة ح��ي��ث جن��ح��ت يف ت�أمن 
اأعوام  ث��الث��ة  ع��ن  ي��زي��د  مل���  التمويل  م��ن  احتي�ج�ته� 
املت�حة.  التمويل  و�س�ئل  اأو  النقد  عرب  �سواء  مقبلة 
منواً  ال�سركة  اإي����رادات  �سهدت   ،2018 ع���م  وخ��الل 
درهم،  ملي�ر   34.6 اإىل  لت�سل   7% بن�سبة  اإجم�لي�ً 
فيم� ارتفعت االأرب�ح قبل احت�س�ب الفوائد وال�سرائب 
ملي�ر   4.6 اإىل   9% بن�سبة  واال�ستهالك  واالإه��الك 
احلف�ظ  ال�سركة  ووا�سلت  �سنوي.  اأ�س��ص  على  دره��م 
قيمة  اإجم�يل  بلغ  قوية، حيث  على ميزانية عمومية 
الدين  �س�يف  بلغ  فيم�  دره��م،  ملي�ر   60.4 االأ���س��ول 
"�ست�ندرد  وك�لت�  واأبقت  دره��م.  ملي�ر   12.6 ح��وايل 
اآند بورز" و"فيت�ص" الت�سنيف االئتم�ين لل�سركة عند 
"BBB" مع نظرة م�ستقبلية م�ستقرة لل�سنة  درجة 
ال�س�بعة على التوايل، وهو م� يوؤكد جمدداً على نق�ط 
اأعم�له�  لل�سركة مثل مرونة منوذج  القوة االئتم�نية 
واالإدارة  القوية  احلوكمة  ومع�يري  االأ���س��ول  وج���ودة 

امل�لية احلكيمة.
لل�سكوك  االإج��م���ل��ي��ة  القيمة  اأن  اإىل  االإ���س���رة  جت��در 
املدرجة يف اأ�سواق دبي قد بلغت 61.49 ملي�ر دوالر 
م��ن مراكز  اأي  اأك��رب قيمة يف  ت�سّكل  وال��ت��ي  اأم��ري��ك��ي، 

التداول على م�ستوى الع�مل. 

بنك الفجرية الوطني يطلق مبادرة  تعّلم واّدخر مبنا�شبة اليوم العربي لل�شمول املايل

بنك اأبوظبي الأول يطلق بطاقة وورلد الئتمانية الأوىل من نوعها يف الدولة لل�شركات ال�شغرية واملتو�شطة

•• الفجرية-الفجر

مب�درة  م�س�ركته يف  الوطني عن  الفجرية  بنك  اأعلن 
�سندوق  ينظمه�  التي  امل���يل  لل�سمول  العربي  ال��ي��وم 
املركزية  امل�س�رف  حم�فظي  وجمل�ص  العربي  النقد 
املنطقة.  يف  امل���يل  ال�سمول  تعزيز  اأج��ل  م��ن  العربية 
ومت��ّث��ل��ت م�����س���رك��ة ال��ب��ن��ك ب����إط���الق م��ب���درت��ه "تعّلم 
واّدخر" التي ركزت على توعية االأطف�ل الذين ترتاوح 
اأعم�رهم بن 10 و15 ع�م�ً حول قيمة امل�ل واأهمية 

االدخ�ر. 
التنفيذي لبنك الفجرية  الرئي�ص  وق�ل فين�ص كوك، 
املعنية  االأط������راف  م��ع  ال��ت��ع���ون  "ي�سعدن�  ال��وط��ن��ي: 
اإىل  تهدف  التي  الوطنية  امل��ب���درة  ه��ذه  يف  و�سرك�ئن� 
امل�يل.  لال�ستقرار  وال��رتوي��ج  امل�لية  التوعية  تعزيز 
ف��ن��ح��ن م�����س��وؤول��ون ك��ب��ن��ك ع���ن ن�����س��ر ال��ت��وع��ي��ة حول 
امل�ستدامة  والتنمية  النمّو  يحّفز  كونه  امل�يل  ال�سمول 
الق�ئم  االإم���رات��ي  االقت�س�د  رك��ي��زة  ي�سكالن  اللذين 
واّدخر"  "تعّلم  م���ب����درة  وت�����س��ت��ه��دف  امل��ع��رف��ة.  ع��ل��ى 

الطالب ال�سب�ب وهي خم�س�سة لن�سر التوعية امل�لية 
يف �سفوفهم والت�سجيع على االدخ�ر. لقد ك�ن متكن 
وت�����س��ّك��ل وحدة  ل��دي��ن���  اأ���س������س��ي���ً  ه��دف���ً  امل�ستقبل  ج��ي��ل 
"اأجي�ل" الفريدة من نوعه� التي اأطلقن�ه� خري دليل 
اإف�دة ال�سب�ب اأكر  على هذه اجلهود التي تهدف اإىل 
من �سراكتن� امل�سرفية." واأقيم برن�مج "تعّلم واّدخر" 
من  ال��ط��الب  وت��ع��ّرف  ب�لفجرية  جيم�ص  م��در���س��ة  يف 
ودور  االأ�س��سية  وخ�س�ئ�سه  امل���ل  قيمة  على  خالله 
التي  امل��ب���درة  ه��ذه  وتعترب  االدخ����ر.  واأهمية  البنوك 
اإىل  ترّكز على ال�سب�ب امتداداً جلهود البنك اله�دفة 
تزويد ال�سب�ب ب�ملعرفة الالزمة من اأجل النج�ح على 
امل��سي وحدة  الع�م  البنك  اأطلق  امل���يل. فقد  ال�سعيد 
"اأجي�ل"، وهي عب�رة عن خدمة م�سرفية متخ�س�سة 
ت���دع���م االح���ت���ي����ج����ت امل����ل���ي���ة ل��ل�����س��ب���ب االإم������رات�����ي 
التي  البنك عدداً من اجلل�س�ت  اأق�م  وطموح�ته. كم� 
كيفية  على  ال�����س��وء  و�سّلطت  م�لية  ن�س�ئح  ت��ن���ول��ت 
على  ال�سب�ب  االإم���رات��ي��ن  "اأجي�ل"  وح���دة  م�س�عدة 

حتقيق اأهدافهم وطموح�تهم امل�ستقبلية.  

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلن بنك اأبوظبي االأول، اأكرب بنك يف دولة االإم�رات 
اأكرب واآمن املوؤ�س�س�ت امل�لية يف  العربية املتحدة واأحد 
الإطالق  م��سرتك�رد  مع  جديدة  �سراكة  عن  ال��ع���مل، 
يف  نوعه�  م��ن  االأوىل  االئتم�نية  "وورلد"  ب��ط���ق���ت 
دولة االإم�رات العربية اخل��سة واحل�سرية ب�ل�سرك�ت 

ال�سغرية واملتو�سطة.
و�سممت بط�قة "وورلد" االئتم�نية لالأعم�ل من بنك 
واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سرك�ت  لتمنح  االأول  اأبوظبي 
توفري  م��ن  �ستمكنهم  ح��ي��ث  اأك����رب،  تن�ف�سية  ق����درات 
املتنوعة ك�ملرونة  امل��زاي���  ب�قة م��ن  وامل����ل ع��رب  ال��وق��ت 
حدود  وعلى  اليومي،  النقدي  لل�سحب  اأعلى  وح��دود 
ال��ب��ي��ع، وم�ستوي�ت  ن��ق���ط  ال��ت��ي تتم ع��رب  امل�����س��رتي���ت 
 ،Chip and PIN احلم�ية املتقدمة مع خ��سية
وراح�����ة اأك����رب ع��ن��د اإج������راء امل���دف���وع����ت ب��ت��ق��ن��ي��ة عدم 
النظ�مية  املزاي�  ك�فة  البط�قة  توفر  كم�  التالم�ص. 
التي توفره� بط�ق�ت م��سرتك�رد االئتم�نية ك�لقبول 
على  واخل�سوم�ت  الطع�م  وع��رو���ص  الوا�سع،  الع�ملي 
احل���ج���وزات وال�����س��ف��ر وال��ت��غ��ط��ي��ة ال��ت���أم��ي��ن��ي��ة وغريه� 
الكثري. وب�الإ�س�فة اإىل ذلك، �سي�ستفيد ح�ملو بط�قة 
لالأعم�ل من بنك اأبوظبي االأول  "وورلد" االئتم�نية 
 40% اإىل  ال��ت��ي ت�سل  م��ن اخل�����س��وم���ت احل�����س��ري��ة 

بدءاً  متنوعة  قط�ع�ت  �سمن  ال�سرك�ء  يقدمه�  التي 
و�سواًل  املوؤ�س�سية  وال��ت��دري��ب���ت  امل��واق��ع  ت�سميم  م��ن 
وميكن  وال��ت��وظ��ي��ف.  وال�سفر  ال�سي�حة  ع��رو���ص  اإىل 
لل�سرك�ت االطالع على الق�ئمة الك�ملة بهذه العرو�ص 
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وبهذه املن��سبة، ق�ل فيك��ص ث�ب�ر، رئي�ص قط�ع االأعم�ل 

"متثل  االأول:  اأبوظبي  بنك  يف  لل�سرك�ت  امل�سرفية 
للتنمية  كبرية  اأهمية  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�س�ريع 
رئي�سي  حم��رك  تعترب  اإذ  واالقت�س�دية،  االجتم�عية 
الق��ت�����س���د دول���ة االإم�������رات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، وميكن 
اأبوظبي  لبط�قة وورلد االئتم�نية لالأعم�ل من بنك 
يحت�جه�  التي  امل�لية  واملرونة  الدعم  توفر  اأن  االأول 

رواد االأعم�ل لتحقيق اأهدافهم وطموح�تهم. وي�سكل 
اإطالق هذه البط�قة اخلطوة االحدث �سمن م�س�عين� 
واملتغرية  ال��ف��ري��دة  االح��ت��ي���ج���ت  تلبية  اإىل  ال��رام��ي��ة 
ب��ستمرار لكل فئة من فئ�ت عمالئن�. اإن العمالء هم 
حمور اهتم�من� الدائم، وي�سكل اإطالق هذه البط�قة 
ج�نبه،  وم��ن  بهم".  الوثيق  التزامن�  على  اآخ��ر  مث�اًل 
ق�ل جريي�ص ن�ندا، مدير ع�م م��سرتك�رد يف االإم�رات 
يف  اأولويتن�  "تتمثل  عم�ن:  و�سلطنة  املتحدة  العربية 
م��سرتك�رد يف ت�سميم املنتج�ت واخلدم�ت التي تلبي 
وال�سرك�ت  للعمالء  واملتغرية  املختلفة  االحتي�ج�ت 
ال�سغرية  ال�سرك�ت  قط�ع  يخ�ص  وفيم�  املنطقة.  يف 
وامل��ت��و���س��ط��ة، ف����إن ه���ذا يعنى ت��ط��وي��ر امل��ن��ت��ج���ت التي 
توفر لهم املرونة امل�لية، وتعزز من م�ستوي�ت الراحة 
وورلد  بط�قة  اإط���الق  وي�سكل  الأعم�لهم.  واحلم�ية 
االئتم�نية لالأعم�ل خطوة طبيعية يف هذا االجت�ه يف 
ال�سرك�ت  ال��ذي يلعبه قط�ع  اله�م  ال��دور  ظل توا�سل 
دولة  القت�س�د  رئي�ص  كمحرك  واملتو�سطة  ال�سغرية 
"وورلد"  االإم���رات العربية املتحدة".  وت�سكل بط�قة 
منتج�ت  االأح��دث على جمموعة  االإ�س�فة  االئتم�نية 
اخل��سة  امل��ت��ن��وع��ة  االأول  اأب���وظ���ب���ي  ب��ن��ك  وخ���دم����ت 
لل�سرك�ت  ومي��ك��ن  واملتو�سطة،  ال�سغرية  ب�ل�سرك�ت 
اإر�س�ل  البط�قة  للح�سول على هذه  ب�لتقدم  الراغبة 
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املال والأعمال
الفطيم دي �شي للطريان حت�شل على اعتماد دويل مرموق لعمليات املناولة الأر�شية

•• دبي-الفجر: 

وهي  للطريان،  �سي  دي  الفطيم  ح�سلت 
ن��ت���ج ���س��راك��ة دول��ي��ة ب��ن ���س��رك��ة دي �سي 
اأفيي�سن جي اإم بي اإت�ص التي يقع مقره� 
ومقره�  الفطيم  و�سركة  �ستوجت�رت  يف 
ملن�ولة  ال��دويل  املعي�ر  اعتم�د  على  دب��ي، 
 IS-BAH االأع���م����ل  رج�����ل  ط����ئ���رات 
من�س�أته�  عن  وذل��ك  االأوىل،  املرحلة  من 
الواقعة يف منطقة دبي اجلنوب. واأجرى 
ع��م��ل��ي��ة ال��ت��دق��ي��ق م���دق���ق م�����س��ت��ق��ل من 

املجل�ص الدويل لطريان رج�ل االأعم�ل.
االأر�سية  للمن�ولة  ال��دويل  املعي�ر  ويعّد 
ل���ط����ئ���رات رج������ل االأع����م�����ل واح������داً من 
وتقليل  ال�سالمة  الإدارة  الع�ملية  املع�يري 
االأر�سية  امل���ن����ول���ة  جم�����ل  يف  امل���خ����ط���ر 
لط�ئرات رج�ل االأعم�ل، ويلبي متطلب�ت 

اإدارة نظ�م ال�سالمة. 
وجن��ح��ت ال��ف��ط��ي��م دي ���س��ي ل��ل��ط��ريان يف 
االم��ت��ث���ل الإج������راءات ال���ط���وارئ واالأم���ن 
ال��ث���ب��ت��ة وع��م��ل��ي���ت اجل�نب  ال��ق��واع��د  يف 
اجلوي والهيكل التنظيمي وبروتوكوالت 
التدريب واالإجراءات الت�سغيلية ومعدات 
ال��دع��م االأر����س���ي.  يف ه��ذا ال�����س��دد ق�لت 

�سوزان بويت��ص، مدير العملي�ت االأر�سية 
"ك�ن  ل��ل��ط��ريان:  �سي  دي  الفطيم  ل��دى 
ثمرة  بنج�ح  التدقيق  عملية  ا�ستكم�ل 
�سهور من العمل الدوؤوب مع ك�فة الفرق 
امل��ع��ن��ي��ة، وال���دع���م امل��ت��وا���س��ل م���ن ج�نب 
مبث�بة  االع���ت���م����د  ه����ذا  ل��ي��ك��ون  االإدارة، 
�سه�دة جديدة على التزامن� الث�بت جت�ه 
تزويد عمالئن� بخدم�ت ذات معي�ر ع�ملي 

مرموق." 
برن�مج  ب��دوره ق�ل تريي يوم�نز، مدير 

امل���ع���ي����ر ال�������دويل ل���ل���م���ن����ول���ة االأر����س���ي���ة 
املجل�ص  يف  االأع����م�����ل  رج������ل  ل���ط����ئ���رات 
"اأتقدم  االأعم�ل:  الدويل لطريان رج�ل 
للطريان  �سي  دي  الفطيم  من  ب�لتهنئة 
الالزم  التدقيق  اجتي�ز  يف  جن�حه�  على 
ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى االع���ت���م����د، ف��ق��د اب���دى 
ك��ب��رياً جت����ه ال�سالمة  ال��ت��زام���ً  ال��ف��ري��ق 
الدويل  امل��ع��ي���ر  متطلب�ت  جميع  وتلبية 
ل��ل��م��ن���ول��ة االأر����س���ي���ة ل���ط����ئ���رات رج����ل 

االأعم�ل." 

كم� ق�ل �ستيف�ن دي وولف، مدقق املعي�ر 
لط�ئرات  االأر����س���ي���ة  ل��ل��م��ن���ول��ة  ال�����دويل 
IS-BAH:"نظراً  االأع����م�����ل  رج������ل 
للرتكيز اجلوهري على �سالمة العمالء 
واأفراد الفريق، فقد ك�ن من املنطقي ان 
املعي�ر  للطريان  �سي  دي  الفطيم  تطبق 
االأعم�ل  رج����ل  ط���ئ��رات  ملن�ولة  ال���دويل 
IS-BAH وجتت�ز املرحلة االأوىل منه 
الفطيم دي  اأن متّيز  بنج�ح. وال �سك يف 
�سي للطريان مل ي�أت م�س�دفة، فهي تتميز 

عن غريه� ل�سببن: اأواًل، احل�سول على 
من�ف�سة  ت�سهد  بيئة  و�سط  االعتم�د  هذا 
ب�لغة، وث�ني�ً، اأظهر نظ�م اإدارة ال�سالمة 
العديد  تقّدم  على  اإ�س�رات  ال�سركة  لدى 
املرحلة  م��ت��ط��ل��ب���ت  ع��ل��ى  ع��ن������س��ره  م���ن 
االأوىل مم� يعني انه� مهّي�أة للم�سي نحو 
احل�سول على اعتم�د املرحلة الث�نية. ال 
احل�رة  ب�لتهنئة  اأتقدم  ان  �سوى  ي�سعني 
لك�فة اأفراد الفريق وان اأدعوهم ملوا�سلة 

ت�ألقهم."

هبوط معدل البطالة يف م�شر 
اإىل 8.1 % يف الربع الأول

•• القاهرة-رويرتز: 

اإن  اأم�ص االأربع�ء  الع�مة واالإح�س�ء يف م�سر  املركزي للتعبئة  ق�ل اجله�ز 
معدل البط�لة يف البالد هبط اإىل 8.1 ب�ملئة يف الربع االأول من هذا الع�م 

مق�بل 10.6 ب�ملئة قبل ع�م.
وبلغ معدل البط�لة 8.9 ب�ملئة يف الربع االأخري من 2018.

وذكر جه�ز االإح�س�ء يف بي�ن اأن عدد الع�طلن عن العمل بلغ 2.267مليون 
 2018 م��ن  امل��ق���ب��ل  ال��رب��ع  ع��ن  األ���ف   827 ب�نخف��ص  االأول،  ال��رب��ع  يف 

وبرتاجع 224 األف� عن الربع الرابع من 2018.
واأظهرت بي�ن�ت اجله�ز اأن حجم قوة العمل بلغ 27.968 مليون فرد.

تعمل م�سر على الكثري من امل�سروع�ت القومية الكبرية الكثيفة العم�لة 
والطرق اجلديدة  ال�سوي�ص  قن�ة  واأنف�ق  االإداري��ة اجلديدة  الع��سمة  مثل 

وهو م� ي�س�هم ب�سكل اأ�س��ص يف خف�ص معدالت البط�لة.

منو اقت�شاد اأملانيا بدعم من 
الطلب املحلي 

•• برلني-رويرتز:

االأمل�ين حقق بداية قوية  اأن االقت�س�د  االأربع�ء  اأم�ص  اأولية  بي�ن�ت  ك�سفت 
لع�م 2019 وع�د اإىل النمو يف الربع االأول من الع�م بدعم من زي�دة اإنف�ق 

االأ�سر وانتع��ص قط�ع االإن�س�ء.
وق�ل مكتب االإح�س�ءات االحت�دي اإن الن�جت املحلي االإجم�يل الأكرب اقت�س�د 
مع  يتم��سى  مب�  ف�سلي  اأ�س��ص  على  ب�ملئة  اأوروبي �سجل منوا بن�سبة 0.4 

توقع�ت املحللن.
الفرتة  مع  ب�ملق�رنة  اأن��ه  التقومي  عوامل  �سوء  يف  معدلة  بي�ن�ت  وك�سفت 
نف�سه� قبل ع�م، حقق االقت�س�د منوا بن�سبة 0.7 ب�ملئة بن ين�ير- ك�نون 

الث�ين  وم�ر�ص -اآذار. ويتفق هذا اأي�س� مع التوقع�ت.

نيكي ي�شعد بعد موجة تراجع 
بدعم من اآمال التحفيز ال�شيني 

•• طوكيو-رويرتز:

متقلبة  مع�مالت  يف  االأرب��ع���ء  اأم�ص  مرتفع�  الي�ب�ين  نيكي  املوؤ�سر  اأغلق 
تلقت  ال��ذي  ال��وق��ت  يف  مت�سلة  اأي����م  �سبعة  ام��ت��دت  خ�س�ئر  موجة  ليوقف 
فيه االأ�سهم يف املنطقة الدعم من توقع�ت ب�أن ال�سن قد تطبق جمموعة 

جديدة من احلوافز لدعم اقت�س�د متب�طئ.
و�سعد املوؤ�سر نيكي 0.6 ب�ملئة ليغلق عند 21288.56 نقطة بعدم� ظل 

منخف�س� خالل ال�سب�ح. وانخف�ص املوؤ�سر ل�سبعة اأي�م متت�لية.
 1544.15 عند  واأغ��ل��ق  ب�ملئة   0.6 نط�ق�  االأو���س��ع  توبك�ص  املوؤ�سر  وزاد 

نقطة. و�سجل املوؤ�سر اأدنى م�ستوى يف اأربعة اأ�سهر يف اليوم ال�س�بق.
وارتفعت اأ�سهم �سرك�ت الت�سدير حيث �سعد �سهم �سوين كورب اأربعة ب�ملئة 

وزاد �سهم �سوب�رو كورب 2.7 ب�ملئة وارتفع �سهم هيت�ت�سي 2.6 ب�ملئة.
اأرب�ح ال�سرك�ت الي�ب�نية دون توقع�ت ال�سوق حيث  يف غ�سون ذلك، ج�ءت 
انخف�ص �س�يف االأرب�ح بنحو خم�سة ب�ملئة على اأ�س��ص �سنوي يف الفرتة بن 

ين�ير- ك�نون الث�ين وم�ر�ص -اآذار بح�سب اأوك��س�ن لالأوراق امل�لية.
7.8 ب�ملئة بعدم� توقعت اأكرب �سركة ي�ب�نية  وهوى �سهم ت�كيدا لالأدوية 
ل�سن�عة االأدوي��ة تكبد خ�س�ئر ت�سغيلية غري متوقعة للع�م احل�يل ب�سبب 

تك�ليف مرتبطة ب�سراء �س�ير بقيمة 59 ملي�ر دوالر.
بور�سة  االأدوي��ة يف  �سن�عة  ل�سرك�ت  الفرعي  املوؤ�سر  على  �سلب�  ذلك  واأث��ر 

طوكيو الذي تراجع ثالثة ب�ملئة وت�سدر املوؤ�سرات االأ�سواأ اأداء.
�سن�عة  �سركة  اأعلنت  بعدم�  ب�ملئة   6.5 م��وت��ور  ني�س�ن  �سهم  وانخف�ص 

ال�سي�رات اأ�سعف توقع�ت لالأرب�ح يف اأكر من ع�سرة اأعوام.
بعدم�  ب�ملئة   9.2 اي�ستيت  ميت�سوبي�سي  �سهم  قفز  املق�بل،  اجل�نب  على 

اأعلنت �سركة التطوير العق�ري عن اأول اإع�دة ل�سراء اأ�سهم.

ASHRAE RAL  اإمباور راٍع ذهبي لفعاليات اجلمعية الأمريكية ملهند�شي التربيد والتدفئة وتكييف الهواء
•• دبي-الفجر: 

وقعت موؤ�س�سة االإم���رات الأنظمة التربيد 
خلدم�ت  م��زود  اأك��رب  "اإمب�ور"،  امل��رك��زي 
امل��ن���ط��ق يف ال��ع���مل، م��ع اجلمعية  ت��ربي��د 
والتدفئة  ال��ت��ربي��د  ملهند�سي  االأم��ري��ك��ي��ة 
 ،RAL  ASHRAEالهواء وتكييف 
اتف�ق رع�ية ذهبية، ملدة ع�من، يهدف اإىل 
اإبراز اأن�سطة وفع�لي�ت املنظمة، يف اإفريقي� 
وال�����س��رق االأو���س��ط وج��ن��وب اآ���س��ي��� "الهند 
و�سريالنك�"  وب��ن��ج��الدي�����ص  وب���ك�����س��ت���ن 
وتركي�. وت�سعى "اإمب�ور"، من خالل هذه 
الرع�ية؛ للتع�ون مع املنظمة يف اأن�سطته� 
ودعم دوره� يف ن�سر ثق�فة تربيد املن�طق، 
دولة  من  املبذولة  اجلهود  اإىل  ب�الإ�س�فة 
االإم�����رات يف دع��م جم���ل ت��ربي��د املن�طق، 
املطلوب  ال��ت��وازن  خلق  اإىل  تهدف  وال��ت��ي 

على  واحل��ف���ظ  االقت�س�دية  التنمية  بن 
وحتقيق  االن���ب���ع����ث����ت  وخ���ف�������ص  ال��ب��ي��ئ��ة 

اال�ستدامة.
ووق����ع ات��ف���ق��ي��ة ال��رع���ي��ة، ك��ل م��ن اأحمد 
ملوؤ�س�سة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص  ���س��ع��ف���ر  ب��ن 
االإم�����������رات الأن���ظ���م���ة ال���ت���ربي���د امل���رك���زي 
الدين،  عالء  اأحمد  والدكتور  "اإمب�ور"، 
اجلمعية  اإدارة  جم��ل�����ص  وع�����س��و  م���دي���ر 
والتدفئة  ال��ت��ربي��د  لهند�سة  االأم��ري��ك��ي��ة 
 ،"ASHRAE RAL  " ال���دول���ي���ة 

والرئي�ص االإقليمي للمنظمة.
واأ�س�د اأحمد بن �سعف�ر، الرئي�ص التنفيذي 
توؤكد  ب�عتب�ره�  ب�التف�قية  ل�"اإمب�ور"، 
دعم  وامل�ستمر يف  امل�سرتك  التع�ون  تعزيز 
"اإمب�ور"،  ب���ن  امل��ن���ط��ق،  ت��ربي��د  جم����ل 
التربيد  ملهند�سي  االأمريكية  واجلمعية 
 ASHRAE الهواء  والتدفئة وتكييف 

.RAL
"بن  اأك���������د  ال����ت����وق����ي����ع،  وخ���������الل ح����ف����ل 
الع�ملية  اجل���ه���ود  دع���م  اأه��م��ي��ة  �سعف�ر"، 

تعد  وال��ت��ي   ،"ASHRAE RAL"�ل
�سريك اال�ستدامة الع�ملي ملختلف �سرك�ت 
ت��ربي��د امل��ن���ط��ق، م��ن خ���الل ال��ع��دي��د من 

االتف�قي�ت امل�ستقبلية بن املوؤ�س�ستن.
للم�سي قدم� من  دائم�  "ن�سعى  واأ�س�ف، 
العديد  مع  واالتف�قي�ت  ال�سراك�ت  خالل 
لتعزيز  الع�ملية،  واملوؤ�س�س�ت  املنظم�ت  من 
امل�س�همة يف  اإمب�ور يف  ال��ذي تلعبه  ال��دور 
اأهداف اال�سرتاتيجي�ت واملب�درات  حتقيق 
امل�ستدامة،  التنمية  حتقيق  اإىل  الداعية 
من خالل اأنظمة تربيد املن�طق الذكية".

الذهبي  ال���رع����ي���ة  ات���ف����ق  "اأن  واأو�����س����ح، 
التربيد  ملهند�سي  االأم��ري��ك��ي��ة  للجمعية 
 ASHRAE الهواء  والتدفئة وتكييف 
ون�سر  ال��وع��ي  زي�����دة  يف  ي�س�هم   ،RAL
ب�ل�سوق  اإم��ب���ور  وا�سرتاتيجي�ت  اأه���داف 
الع�ملي، كم� ي�س�عدن� يف اإبراز جهود دولة 

اله�دفة  القي�دة الر�سيدة  االإم���رات وروؤية 
املن�خي  الط�قة والتغري  ملواجهة حتدي�ت 
العديد من  والتحول نحو اال�ستدامة، يف 

املح�فل الدولية".
جدير ب�لذكر، اأن "اإمب�ور" تقدم خدم�ت 
تربيد املن�طق الأكر من 1،090 مبنى، 
والأكر من 100 األف متع�مل كم� ت�سل 
من   اأك��ر  اإىل  لل�سركة  االإنت�جية  ال��ق��درة 
وتقدم  التربيد  من  طن  مليون   31،4
�سديقة  من�طق  تربيد  خ��دم���ت  ال�سركة 
ل��ل��ب��ي��ئ��ة ل���ع���دد م���ن امل�����س���ري��ع ال����ب�����رزة يف 
اإم�����رة دب���ي م��ث��ل واج��ه��ة دب���ي امل���ئ��ي��ة، بلو 
بيت�ص  وات����رز، جمموعة ج��م��ريا وج��م��ريا 
الع�ملي  امل������يل  دب����ي  وم���رك���ز  ري���زي���دن�������ص 
الطبية  دب��ي  ومدينة  ال��ت��ج���ري  واخلليج 
واأب������راج ب��ح��ريات ج��م��ريا ون��خ��ل��ة جمريا 

ودي�سكفري ج�ردنز

جولة �شياحية يف ال�شارقة تك�شف عن التوقيت اجلديد لرحالت حافالتها يف �شهر رم�شان املبارك

الذهب ينزل عن ذروة �شهر بفعل اآمال حمادثات التجارة الأمريكية ال�شينية 

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�س�رقة  هيئة  اأطلقته�  ال��ت��ي  ال�س�رقة"،  يف  �سي�حية  "جولة  اأعلنت 
�س�يت  "�سيتي  �سركة  مع  ب�لتع�ون  "�سروق"،   - والتطوير  لال�ستثم�ر 
ح�فالته�  ج��والت  ملواعيد  اجلديد  التوقيت  عن  وورلدوايد"،  �سيينج 
امل���ب����رك، ح��ي��ث �ستنطلق اجل���والت  ���س��ه��ر رم�����س���ن  ال�����س��ي���ح��ي��ة خ���الل 
الظهر،  بعد  ال�سب�حية يومي�ً من ال�س�عة 9:00 �سب�ح�ً وحتى 3:00 
 9:00 اأي�م اجلمعة وال�سبت من ال�س�عة  فيم� تنطلق اجلوالت الليلية 

م�س�ًء وحتى 11:00 م�س�ًء.
وتقدم "جولة �سي�حية يف ال�س�رقة" ب�قًة من العرو�ص اخل��سة ب�ل�سهر 
الكرمي، ت�سمل احل�سول على يوم اإ�س�يف عند �سراء تذكرة اليوم الواحد، 
كم� يت�سنى لالأطف�ل من عمر 6-12 ع�م�ً ال�سعود مع ذويهم على منت 

احل�فلة جم�ن�ً، يف ح�ل ح�سولهم على تذاكر اليوم الواحد. 
ون�سف،  الرتفيهية" �س�عة  "اجلولة  م�س�ر  يف  جولة  كل  م��دة  و�ستكون 
و�ستعرب احل�فالت كل 45 دقيقة يف م�س�رات دورية ت�ستمر حتى نه�ية 
13 حمطة هي: ال�سوق املركزي، وواح��ة النخيل،  ال�سهر اجل���ري على 

العلم،  وجزيرة  املج�ز،  وم�سرح  امل�ئية،  املج�ز  وواجهة  النور،  وم�سجد 
ال�س�رقة  ومربى   ،2 اخل�ن  و�س�طئ   ،1 اخل�ن  و�س�طئ  املنتزه،  وحدائق 
ال�س�رقة،  �سنرت  و�سيتي  �سح�رى،  ومركز  والق�سب�ء،  امل�ئية،  لالأحي�ء 
يف   وال��ن��زول  ال�سعود  وال���زوار  لل�سي�ح  ميكن  حيث  في�سل،  امللك  و�س�رع 
كل من هذه املع�مل، م� يتيح لهم اختي�ر اأم�كن املغ�درة ح�سب رغبتهم، 

وا�ستك�س�ف �سحر االإم�رة واأ�سواقه� و�سوارعه�. 
 10 "اجلولة الثق�فية" فت�ستغرق كل رحلة فيه� �س�عة وربع، عرب  اأم� 
حمط�ت ت�سمل: ال�سوق املركزي 1، وال�سوق املركزي 2، و�سوق ال�سمك، 
وقلب ال�س�رقة، ومتحف ال�س�رقة للح�س�رة االإ�سالمية، والغرفة امل�طرة، 
وفندق رادي�سون بلو، وفندق �سرياتون ال�س�رقة، وميدان الثق�فة وميغ� 

مول ومتحف املحطة.
واجلمعة  اخلمي�ص  اأي���م  تنطلق  الليلية" التي  "اجلوالت  يخ�ص  وفيم� 
 30 ك��ل  احل���ف��الت  ومت��ر  �س�عة،  مل��دة  فيه�  الرحلة  وت�ستمر  وال�سبت، 
دقيقة عرب حمط�ت ال�سوق املركزي 1، وواحة النخيل، وم�سجد النور، 
وواجهة املج�ز، وم�سرح املج�ز، وجزيرة العلم، وحدائق املنتزه، و�س�طئ 
املط�ف  نه�ية  امل�ئية، ويف  االأحي�ء  2، ومربى  1، و�س�طئ اخل���ن  اخل���ن 

يف الق�سب�ء.
ت��ذاك��ر ج��ول��ة �سي�حية يف  ال��راغ��ب��ن يف احل�����س��ول على  ومي��ك��ن جلميع 
ال�س�رقة، مراجعة مك�تب املبيع�ت املنت�سرة يف اأكر من 60 وجهة ومركز 
ت�سوق تتوزع بن ال�س�رقة وعجم�ن ودبي، من بينه�"واجهة املج�ز امل�ئية، 
والق�سب�ء، وميغ� مول، وال�سوق املركزي، �سح�رى �سنرت"،  كم� تتوفر 
يف مك�تب خدمة النزالء يف العديد من فن�دق ال�س�رقة ووك�الت ال�سفر، 
www. االإل��ك��رتوين  املوقع  خ��الل  من  اأي�س�ً  عليه�  وميكن احل�سول 

.city-sightseeing.com
وت�سكل "جولة �سي�حية يف ال�س�رقة" ملقيمي وزوار اإم�رة ال�س�رقة الطريقة 
اأ�سرار �سوارعه� واأ�سواقه�  املثلى الكت�س�ف مع�مل االإم�رة والتعرف على 
القدمية واحلديثة، �سمن ح�فلة مكونة من ط�بقن جمهزين خ�سي�س�ً 
ليتالءم� مع الظروف املن�خية املحلية، اإىل ج�نب تزويده� بنظ�م �سوتي 
يح�كي املر�سد االإلكرتوين، الذي يقدم معلوم�ت مف�سلة حول االأم�كن 
ك�فة التي تقرتب منه�، وب�سبع لغ�ت خمتلفة، وف�زت "جولة �سي�حية يف 
ال�س�رقة" بلقب اأف�سل ن�س�ط �سي�حي من موقع ال�سفر وال�سي�حة الع�ملي 

اأدف�يزر". "تريب 

•• عوا�شم-رويرتز

ا�ستقرت اأ�سع�ر الذهب اأم�ص االأربع�ء، بعد اأن تراجعت عن ذروته� يف �سهر 
فيه خم�وف  ه���داأت  ال��ذي  ال��وق��ت  يف  ال�س�بقة،  اجلل�سة  بلغته� يف  وال��ت��ي 
امل�ستثمرين بفعل التف�وؤل املحيط مبح�دث�ت التج�رة بن وا�سنطن وبكن 

مم� يدعم االأ�سهم الع�ملية والدوالر.
املع�مالت  الذهب يف  ا�ستقر  0808 بتوقيت جرينت�ص،  ال�س�عة  وبحلول 

الفورية عند 1296.49 دوالر لالأوقية )االأون�سة(.
 1297.20 0.1 ب�ملئة اإىل  و�سعد الذهب يف العقود االأمريكية االآجلة 

دوالر لالأوقية.
وظل الدوالر مرتفع� يف املع�مالت االآ�سيوية املبكرة، بعد اأن تلقى الدعم 
الثالث�ء  االأول  اأم�����ص  ت��رام��ب  دون���ل��د  االأم��ري��ك��ي  الرئي�ص  تخفيف  م��ن 
"ب�ل�سج�ر املحدود"  اإي�ه  التج�رية مع ال�سن وا�سف�  الت�سعيد يف حربه 

واأ�سر على اأن املح�دث�ت بن البلدين مل تنهر.
و�سعود الدوالر يزيد تكلفة الذهب على ح�ئزي العمالت االأخرى.

وك�ن اأكرب حمفز للذهب، الذي ك�ن متداوال داخل نط�ق �سيق االأ�سبوع 
انتق�مية  ر�سوم�  �ستفر�ص  اأنه�  ال�سن  اأعلنت  االثنن حن  يوم  الف�ئت، 

على جمموعة من ال�سلع االأمريكية.
البيع  عملي�ت  بع�ص  �سهد  النفي�ص  املعدن  اإن  ومتع�ملون  حمللون  وق�ل 

جلني االأرب�ح يف اجلل�سة ال�س�بقة بعد اأن قفزت االأ�سع�ر نحو 20 دوالرا 
يوم االثنن وجت�وزت امل�ستوى الرئي�ص الب�لغ 1300 دوالر.

اإىل  ب�ملئة   0.2 الف�سة  ارتفعت  االأخ���رى،  النفي�سة  للمع�دن  وب�لن�سبة 

اإىل  ب���مل��ئ��ة   0.2 ال��ب��الت��ن  ت��راج��ع  بينم�  ل��الأوق��ي��ة،  دوالر   14.81
لالأوقية. دوالر   853.75

ونزل البالديوم 0.7 ب�ملئة اإىل 1326.25 دوالر لالأوقية.

اخلميس    16   مايو    2019  م   -   العـدد  12633  
Thursday   16   May   2019  -  Issue No   12633



28 اخلميس    16   مايو    2019  م   -   العـدد  12633  
Thursday   16   May   2019  -  Issue No   12633

العدد 12633 بتاريخ 2019/5/16   
  اعالن بالن�ضر

املرجع : 647
ليكن معلوم� للجميع ب�ن ال�سيد/ ته�ي�تي بيديك�يل حممد نواز - هندي  اجلن�سية يرغب يف البيع 
افغ�ن�ست�ين   - ج�ن  امري  عبداجلب�ر  ال�سيد/  اىل  وذلك    %100 الب�لغة  ح�سته  ك�مل  عن  والتن�زل 
اجلن�سية يف الرخ�سة ب��سم )�سوبر م�ركت الط�ئف( والتي ت�أ�س�ست ب�إم�رة ال�س�رقة مبوجب رخ�سة 
لي�سبح  الط�ئف(  م�ركت  )�سوبر  من  التج�ري  اال�سم  تغري  مت   : اخرى  تعديالت    )600161( رقم 
التج�ري من  الن�س�ط  تغيري  - مت  لل�سي�رات(  امل�ستعملة  ال�سي�رات  غي�ر  لتج�رة قطع  املزهر  )من�رة 

)جممع اإ�ستهالكي - �سوبر م�ركت( لي�سبح )جت�رة قطع الغي�ر امل�ستعملة لل�سي�رات( 
وعمالبن�ص امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون االحت�دي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �س�ن الك�تب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�س�ر اليه بعد 
الك�تب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حي�ل  اعرتا�ص  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  ت�ريخ  من  ا�سبوعن 

العدل املذكورة التب�ع االجراءات الق�نونية
مكتب  الكاتب العدل بال�ضارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�ضناعية 13

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
العدد 12633 بتاريخ 2019/5/16   

  اعالن بالن�ضر
املرجع : 638

اجلن�سية  اإم�راتي   - امل�زمي  كرم  عب��ص  نظر  ال�سيد/حممد  ب�ن  للجميع  معلوم�  ليكن 
يرغب يف البيع والتن�زل عن ك�مل ح�سته الب�لغة 100%  يف )االحالم الوردية للخي�طة 
 ، عبدامل�لك  الدين  كوتوب  ال�سيد/  اىل   )557968( رقم  رخ�سة  مبوجب  والتطريز( 

بنغالدي�ص اجلن�سية.  تعديالت اخرى : تن�زل �س�حب الرخ�سة اىل اخر. 
وعمالبن�ص امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون االحت�دي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�س�ن الك�تب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�س�ر اليه بعد ا�سبوعن من ت�ريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ص حي�ل 

ذلك عليه مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكورة التب�ع االجراءات الق�نونية
مكتب  الكاتب العدل بال�ضارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�ضناعية 13

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

العدد 12633 بتاريخ 2019/5/16   
  اعالن بالن�ضر

املرجع : 643
ليكن معلوم� للجميع ب�ن ال�سيد/�سلط�ن ح�سن م�ل اهلل ح�سن الي��سي - اإم�راتي اجلن�سية 
مبوجب  ك�فيه(  )دي�سمرب  يف    %100 الب�لغة  ح�سته  ك�مل  عن  والتن�زل  البيع  يف  يرغب 
 - احلم�دي  علي  عبدالرزاق  حممد  ال�سيد/  اىل  وذلك   )757666( رقم  مهنية  رخ�سة 
التج�ري  ، تغري اال�سم  الرخ�سة الخر  تن�زل �س�حب  اإم�راتي اجلن�سية. تعديالت اخرى: 
من )دي�سمرب ك�فيه( اىل )خمبز وك�فتريي� خبز وكب�ب فرع 2( ، حتويل الرخ�سة اىل فرع 

للرخ�سة رقم )753451(. 
وعمالبن�ص امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون االحت�دي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �س�ن 
الك�تب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
امل�س�ر اليه بعد ا�سبوعن من ت�ريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ص حي�ل ذلك عليه 

مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكورة التب�ع االجراءات الق�نونية
مكتب  الكاتب العدل بال�ضارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�ضناعية 13

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

العدد 12633 بتاريخ 2019/5/16   
  اعالن بالن�ضر

املرجع : 641
ليكن معلوم� للجميع ب�ن ال�سيدة/ �سميحه �س�عد �سرور الوايل - اإم�راتية اجلن�سية يرغب يف 
البيع والتن�زل عن ك�مل ح�سته ايف / املهر لل�سي�حة ترخي�ص جت�ري 725046 وذلك لل�سيدة/ 
احالم حمد احمد عبدالرحيم ال�سميطي - اإم�راتية اجلن�سية 51% وال�سيد/ راج� اح�س�ن حممد 
خور�سيد خ�ن ، ب�ك�ست�ن اجلن�سية 49%  تعديالت اخرى : مت تغيري �سكله� الق�نوين بتحويله� 
من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة - مت تغيري اال�سم التج�ري من / املهر 

لل�سي�حة اىل / املهر لل�سي�حة - ذ م م 
وعمالبن�ص امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون االحت�دي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �س�ن 
الك�تب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حي�ل  اعرتا�ص  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  ت�ريخ  من  ا�سبوعن  بعد  اليه  امل�س�ر 

مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكورة التب�ع االجراءات الق�نونية
مكتب  الكاتب العدل بال�ضارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�ضناعية 13

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

العدد 12633 بتاريخ 2019/5/16   
  اعالن بالن�ضر

املرجع : 645
اجلن�سية  القمر  جزر   - الب�ي�ص  عرف�ت  �سليم  ال�سيد/عبري  ب�ن  للجميع  معلوم�  ليكن 
ترغب يف البيع والتن�زل عن ك�مل ح�سته� الب�لغة 100%  وذلك اىل حممد فرا�ص عمر 
ب�إم�رة  ت�أ�س�ست  املج�ز(  ب��سم )مطعم حم��سي  الرخ�سة  م�سطفى - �سوري اجلن�سية يف 

ال�س�رقة مبوجب رخ�سة رقم )605222( 
وعمالبن�ص امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون االحت�دي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�س�ن الك�تب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�س�ر اليه بعد ا�سبوعن من ت�ريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ص حي�ل 

ذلك عليه مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكورة التب�ع االجراءات الق�نونية
مكتب  الكاتب العدل بال�ضارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�ضناعية 13

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

العدد 12633 بتاريخ 2019/5/16   
اعالن بالن�ضر لجتماع خربة 

الدعوى رقم 2019/2 نزاع خربة مدين  
املدعي : حممد بن �سعب�ن بن يعقوب عفيفي 
املدعي عليه : القوة خلدم�ت رج�ل االعم�ل 

تنفيذا حلكم حمكمة دبي املوقرة بندبي خبريا ح�س�بي� ب�لدعوى اعاله ف�إنني ادعوكم اىل 
اجتم�ع خربة ح�س�بي مبكتب اخلبري الك�ئن يف اإم�رة دبي - �س�رع ال�سيخ زايد - برج ال�سقر 
لالعم�ل - ا�سفل البن�ية ونديز - ام�م مركز دبي امل�يل الع�ملي - الط�بق 35 - مكتب 20 
)يرجى االت�س�ل ب�خلبري يف ح�لة عدم معرفة العنوان( وذلك يف مت�م ال�س�عة الواحدة 
اإجراءات  يب��سر  �سوف  ب�ن اخلبري  علم�  م.   املوافق 2019/5/21  الثالث�ء  يوم  ظهرا من 
اخلربة وفق� مل� مت تكليفه ب�ملحكمة املوقرة وعليه يرجى االلتزام ب�حل�سور يف املوعد واملك�ن 

املحدد اعاله كم� يرجى مواف�تن� بجميع امل�ستندات املوؤيدة ملو�سوع الدعوى.  
مانع جكة املن�ضوري 
اخلبري احل�ضابي املنتدب / 0506112060 

اإجتمـــــاع خبــــــرة
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 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

ا�سم ال�سركة : لكي قولد للتجارة العامة - �ص ذ م م  
ال�سكل  الرا�ص    - دي��رة   - : مكتب رقم 102 ملك حممد عبداهلل علي اجل��سم  العنوان 
ب�ل�سجل  القيد  رق��م   781573  : الرخ�سة  رق��م    ، حم���دودة  م�سوؤولية  ذات   : ال��ق���ن��وين 
مت  قد  ب�أنه  بدبي  االقت�س�دية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1283690  : التج�ري 
مبوجب  وذل��ك   ، اأع��اله  املذكورة  ال�سركة  ب�إنحالل  لديه�  التج�ري  ال�سجل  يف  الت�أ�سري 
بت�ريخ   دب��ي  حم�كم  العدل  ك�تب  ل��دى  وامل��وث��ق   2019/5/13 بت�ريخ  دب��ي  حم�كم  ق��رار 
2019/5/13 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مط�لبة التقدم اإىل امل�سفي املعن الكتبي 
دبي  عهد  ويل  مكتب  ملك   3 رقم  مكتب   : العنوان  قانونيون  حما�سبون  وم�ساركوه 
اللجنة املوؤقتة - بردبي - القوز االأوىل - ه�تف : 3215355-04  ف�ك�ص : 04-3215356    
م�سطحب�ً معه ك�فة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوم�ً من ت�ريخ ن�سر 

هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية
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 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

ا�سم ال�سركة : جمعة املاجد لعمال الكهرباء وامليكانيك - �ص ذ م م  
 : الق�نوين  ال�سكل   - الرمول   - للعق�رات  امل�جد  موؤ�س�سة جمعه  ملك  مكتب   : العنوان 
ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 552932 رقم القيد ب�ل�سجل التج�ري : 65786   
ال�سجل  يف  الت�أ�سري  مت  ق��د  ب���أن��ه  بدبي  االقت�س�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
التج�ري لديه� ب�إنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حم�كم دبي بت�ريخ  
2019/5/12  واملوثق لدى ك�تب العدل حم�كم دبي بت�ريخ  2019/5/12  وعلى من لديه 
اأي اعرتا�ص اأو مط�لبة التقدم اإىل امل�سفي املعن كرو ماك العنوان : مكتب رقم )2103 
* 2104 * 2105 * 2016( ملك او�ستن انرتن��سن�ل انف�ستمنت�ص انك - برج خليفة  ه�تف 
: 4473951-04  ف�ك�ص : 4473961-04  م�سطحب�ً معه ك�فة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 12633 بتاريخ 2019/5/16   
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�سم امل�سفي : الكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون
العنوان : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي اللجنة املوؤقتة - بردبي - القوز 
االأوىل - ه�تف : 3215355-04  ف�ك�ص : 3215356-04 مبوجب هذا تعلن دائرة 
لت�سفية  اأع��اله  املذكور  امل�سفي  تعين  مت  قد  ب�أنه  بدبي  االقت�س�دية  التنمية 
لكي قولد للتجارة العامة - �ص ذ م م  وذلك مبوجب قرار حم�كم دبي بت�ريخ  
2019/5/13 واملوثق لدى ك�تب العدل حم�كم دبي بت�ريخ 2019/5/13 وعلى 
اأو مط�لبة التقدم اإىل امل�سفي املعن يف مكتبه الك�ئن  من لديه اأي اعرتا�ص 
واالأوراق  امل�ستندات  ك�فة  معه  م�سطحب�ً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 12633 بتاريخ 2019/5/16   
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�سم امل�سفي : كرو ماك
انرتن��سن�ل  او�ستن  ملك   )2016  *  2105  *  2104  *  2103( رق��م  مكتب   : العنوان 
انف�ستمنت�ص انك - برج خليفة  ه�تف : 4473951-04  ف�ك�ص : 4473961-04  مبوجب 
اأعاله  هذا تعلن دائرة التنمية االقت�س�دية بدبي ب�أنه قد مت تعين امل�سفي املذكور 
لت�سفية جمعة املاجد لعمال الكهرباء وامليكانيك - �ص ذ م م  وذلك مبوجب 
قرار حم�كم دبي بت�ريخ 2019/5/12 واملوثق لدى ك�تب العدل حم�كم دبي بت�ريخ 
املعن يف  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مط�لبة  اعرتا�ص  اأي  لديه  وعلى من   2019/5/12
امل�ستندات  ك�فة  معه  م�سطحب�ً  اأع���اله،  امل��ذك��ور  العنوان  على  بدبي  الك�ئن  مكتبه 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية
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 حمكمة عجمان الحتادية ال�ضتئنافية / مكتب اإدارة الدعوى 

اعالن للم�ضتاأنف �ضده  للح�ضور اأمام مدير اإدارة الدعوى باللغة العربية والجنليزية - ن�ضرا 
الدعوى اال�ستئن�فية رقم )190( ل�سنة )2019(م ا�ستئن�ف مدين 

�س�در بت�ريخ 2019/2/24 يف الق�سية رقم )3105( ل�سنة )2018( م تظلم مدين 
امل�ست�أنف/1- مهران كم�ل ع�سكري  

امل�ست�أنف �سدهم�/1- �سولولو�سي ميدل اي�ست - م م ح 2- فينود ميهت� م�نوه�ر الل 
ميهت� - انت مكلف ب�حل�سور ام�م مدير اإدارة الدعوى يف حمكمة عجم�ن االحت�دية 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سي�   2019/5/28 امل��واف��ق  الثالث�ء  ي��وم  اال�ستئن�فية 
االإع��الن ومن �سمنه�  ا�ستالم  ت�ريخ  اي���م من  امل�ستندات خالل ع�سرة  ك�فة  وتقدمي 
عدم  ح���ل  ويف   ، امل�س�ت�أنف  من  املرفوعة  اال�ستئن�فية  ال��دع��وى  على  جوابية  مذكرة 

ح�سورك �سخ�سي� او بوا�سطة وكيلك املعتمد ف�ن اال�ستئن�ف �سي�سمع يف غيبتك ،  
حرر االعالن يف  2019/5/14 

 مكتب ادارة الدعوىال�ضتئنافية  

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية ال�ضتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 12633 بتاريخ 2019/5/16   

انذار عديل بالن�ضر
رقم )2019/3403(

املنذر : �سركة دبي لال�ستثم�ر العق�ري )ذ م م( رخ�سة جت�رية رقم )45672( 
ت��راك خلدم�ت مت�بعة املع�مالت - �ص ذ م م - رخ�سة مهنية رقم  املنذر اليه� : يونيك ف��ست 

794826 مكتب رقم M-24 )جمهول حمل االإق�مة(
تتوجه املنذرة بهذا االنذار اىل املنذر اليه� النذاره� ب�الآتي : 

ب�سداد مبلغ وق��دره / 62.685 دره��م ميثل بدل  اليه  املنذر  االإن��ذار الن��ذار  املنذرة بهذا  يتوجه 
االيج�ر للفرتة من ت�ريخ 2018/5/5 وحتى 2019/5/4 مع �سرورة �سرعة مراجعة املنذر اليه� 
العقد عن تلك الفرتة وذلك خالل �سهر واحد من ت�ريخ ن�سر هذا االخط�ر  للمنذر لتجديد 
بدبي  االيج�رية  املن�زع�ت  للجوء اىل مركز ف�ص  اآ�سفن  �سن�سطر  العقد وال  لل�سداد وجتديد 
التي  االأ���س��رار  عن  ب�لتعوي�ص  املط�لبة  يف  املنذرة  حق  وحفظ  االخ��الء  مع  ب�ل�سداد  اللزامكم 

تتعر�ص له� جراء الت�أخري يف ال�سداد مع حتميلكم الر�سوم وم�س�ريف التق��سي. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12633 بتاريخ 2019/5/16   

انذار عديل بالن�ضر
رقم )2018/3637(

املنذر : م��سرتزين للتج�رة الع�مة - �ص ذ م م 
املنذر اليه : عثم�ن عبدال�ست�ر نوبل )جمهول حمل االق�مة( 

يتوجه املنذر اىل املنذر اليه بهذا االنذار للتنبيه عليه ب�سداد مبلغ 15000000 
درهم املرت�سد يف ذمته نتيجة التع�مل التج�ري بن املنذر واملنذر اليه وذلك 
اتخ�ذ  االإع��الن حتى الت ت�سطر املخطرة من  ت�ريخ  اي���م من  خ��الل خم�سة 
والف�ئدة  ذمتكم  يف  املرت�سد  بقيمة  للمط�لبة  �سدكم  الق�نونية  االج���راءات 
الق�نونية 9% من ت�ريخ اال�ستحق�ق وحتى ال�سداد الفعلي م�س�ف� اليه� الر�سوم 

وامل�س�ريف واتع�ب املح�م�ة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعـــــــالن       

 : خورفك�ن   - والت�سديق�ت  العدل  الك�تب  ب���دارة  العدل  الك�تب  ان���  ايل  تقدم 
ال�سيد/ حممد يعقوب بن حممد رفيق ، اجلن�سية : بنغالدي�ص وطلب الت�سديق 
على حمرر يت�سمن )تن�زل( يف ح�سته الب�لغة 100% يف اال�سم التج�ري حمم�سة 
الفنج�ن ، ن�س�ط الرخ�سة حمم�سة ، واملرخ�ص من دائرة التنمية االقت�س�دية 
دائرة  يف   2016/9/5 بت�ريخ  ال�س�در   746404 رقم  جت�رية  رخ�سة  خورفك�ن  يف 
التنمية القت�س�دية بخورفك�ن. اىل ال�سيد/ اأبو بره�ن عبدول الكالم ، اجلن�سية 
خورفك�ن  مدينة  يف  العدل  الك�تب  ب���ن  للجميع  معلوم�  ليكن  بنغالدي�ص.    :
انق�س�ء  بعد  امل��ذك��ور  امل��ح��رر  يف  ال�س�أن  ذوي  توقيع�ت  على  ب�لت�سديق  �سيقوم 

ا�سبوعن من ت�ريخ ن�سر هذا االعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�ضة حممد علي 

  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

الكاتب العدل- خورفكان
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يف الدعوى رقم 2019/273 جتاري كلي - دبي 

املدعى عليه� : ج��سم حممد بالل �سعيد
)دبي - النهدة- بن�ية دانة النهدة - �سقة 803 - بجوار ك�رفور اإك�سربي�ص ه�تف 
متحرك رقم 7458585-050( يرجى احل�سور اىل اجتم�ع اخلربة املقرر مبكتب 
اخلبري امل�سريف  املدون ادن�ه وذلك يف مت�م ال�س�عة الث�نية ع�سرة من ظهر يوم 
عليكم  املرفوعة  الدعوى  يف  دفوعكم  لبي�ن  وذلك   2019/5/21 املوافق  الثالث�ء 
 - لتدقيق احل�س�ب�ت  املعرفة  بيت   - ع  م  �ص   - ال��دويل  التج�ري  البنك  قبل  من 
القرهود - بن�ية ال�سم�ص امل�سيئة - بج�نب الط�ير لل�سي�رات الدور االأول - مكتب 
 : ه�تف متحرك   -  042833622  : ف�ك�ص   -  042830100 رق��م  ه�تف   -  112 رق��م 

0506516092 دبي. 
 اخلبري امل�ضريف /حممد كامل عريان - قيد رقم 64

بيت املعرفة لتدقيق احل�ضابات 

اعالن اجتماع خربة بالن�ضر 
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 يف الدعوى  رقم 2019/10 عقاري جزئي 

املدعي عليهم 1( عب��ص خليل ابراهيم الفردان ، 2( حممد خليل ابراهيم الفردان 
3( ع�دل خليل ابراهيم الفردان ، 4( فوؤاد خليل ابراهيم ح�سن الفردان 

5( ابراهيم خليل ابراهيم الفردان ، 6( زكية خليل ابراهيم ح�سن الفردان 
7( فوزية خليل فردان الفردان ، 8( اأم�ل خليل ابراهيم الفردان 

9( وجيهة خليل ابراهيم ح�سن الفردان ، 10( جن�ة خليل ابراهيم ح�سن الفردان 
akfardan@eim.ae : 11( ن�سيمة خليل ابراهيم ح�سن الفردان -  العنوان

اخلرباء  بجدول  الدور  �س�حب  املخت�ص  الهند�سي  اخلبري  بندب   ، االبتدائية  دبي  حمكمة  حكم  على  بن�ء 
ال�س�عة   2019/5/19 املوافق  االحد  يوم  اخلربة  الجتم�ع  احل�سور  املذكورة  االأطراف  من  يرجى   ، ب�ملحكمة 
الع��سرة والن�سف �سب�ح� )10.30( يف غرفة االجتم�ع�ت رقم 4 - الط�بق الث�ين - املبنى B - دائرة التنمية 
االقت�س�دية - قرية االأعم�ل - بج�نب دوار ال�س�عة.  يرجى تزويد اخلبري مبذكرة �س�رحة مع ح�فظة م�ستندات 

نوؤيد ادع�ئكم. ويرجى من املدعي عليهم تزويد اخلبري بعقود االيج�ر وامل�س�ريف والربع االإجم�يل. 
 اخلبري املهند�س/علي احمد غافان    
 نقال : 050-6969653

 Email: ghafan69@gamail.com 

اإعالن بالن�ضر لجتماع خربة
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 الإعالن بالن�ضر باللغتني العربية والجنليزية 

اىل املدعى عليه/ اأ�سوك كوم�ر خو�سال  
نعلمكم ب�ن املدعي/ �سوري�ص كوم�ر خو�سال  يف الدعوى رقم 2019/1899 الدائرة التج�رية الكلية - قد رفع الدعوى املذكورة 
اعاله يط�لب فيه� : ندب خبري حم��سبي تكون مهمته االطالع على دف�تر و�سجالت ال�سركة منذ بداية ع�م 2012 حتى ت�ريخه 
، ومراجعة امليزاني�ت ال�سنوية واإع�دة تدقيقه� للوقوف على مدى �سحته� ، وبي�ن م�سروف�ت ال�سركة وم�سرتي�ته� منذ ذلك 
الت�ريخ ال�س�لف اال�س�رة اليه وبي�ن عم� اذا ك�نت تلك امل�سروف�ت وتلك امل�سرتاي�ت ت�سب يف �س�لح ال�سركة من عدمه وبي�ن عم� 
اذا ك�نت هن�ك مب�لغة تو�سيح القيمة احلقيقة مل� مت االتف�ق عليه ، وعلى وجه اخل�سو�ص تو�سيح املب�لغ التي �سرفت دون وجه 
حق ، وبي�ن ن�سيب املدعي من االرب�ح وح�سر ممتلك�ت ال�سركة واأ�سوله� املتدوالة وبي�ن قيمة املنقوالت التي متتلكه� ال�سركة 
وبي�ن امل�ستحق�ت عن ح�سته منذ بداية ع�م 2012 حتى ت�ريخه وبي�ن اذا ك�ن املدعي عليه الث�ين التزم بدعوة املدعي النعق�د 
اجلمعية العمومية من عدمه واالطالع على امليزانية العتم�ده� و�سوال ل�سحة ت�سرف�ت املدعي عليه الث�ين يف اإدارة ال�سركة 

من عدمه وت�سمن املدعي عليهم �س�ئر الر�سوم وامل�سروف�ت واتع�ب املح�م�ة.  
لذا يقت�سي ح�سورك اأم�م الدائرة التج�رية الكلية الق�عة رقم )138( مبحكمة ال�س�رقة االحت�دية �سخ�سي� او بوا�سطة وكيل 
املوافق 2019/5/26 وذلك للنظر يف  ، وذلك يوم االحد  بي�ن�ت  الدعوى وتقدمي م� لديك من  ، وذلك لالج�بة على  معتمد 
الدعوى املذكورة ارق�مه� بو�سفك مدعي عليه ، ويف ح�ل تخلفك عن احل�سور او عدم ار�س�ل وكيل عنك ف�نه �سيتم ا�ستكم�ل 

االجراءات الق�نونية يف غي�بك.  

 حمكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية         
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انــــذار عدلــــي 
رقم )2019/3627(

املنذر : علي ح�سن عبداهلل القحط�ين )موؤجر(
املنذ اليه : م�جالن املدينة ه�يرب م�ركت - �ص ذ م م )م�ست�أجر( 

املو�س�����وع 
ف�ن املنذرة )املوؤجرة( ومبوجب هذا االنذار العديل املوجه عن طريق الك�تب العدل تخطر 
املنذر اليه ب�سرورة ان يقوم يف موعد اق�س�ه� ثالثن يوم� من ت�ريخ الن�سر ب�سداد ب�قي 
قيمة ال�سيك امل�ستحقة عن بدل االيج�ر �س�لف البي�ن ب�إجم�يل مبلغ 550.331.89 درهم ، 
واال �سي�سطر املوؤجر اىل اق�مة الدعوى بطلب اإخالء املنذر اليه من العن املوؤجرة والزامه 
وبر�سوم  وامل���ء  الكهرب�ء  ا�ستهالك  ر�سوم  مع  االخ��الء  مت���م  حتى  امل�ستحق  االي��ج���ر  ببدل 

وم�س�ريف الدعوى ، مع حفظ ك�فة حقوق املنذر االخرى.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�ضر
رقم )2019/3667 (

املنذر : عقل م��ست الل م��ست - ب�ك�ست�ن اجلن�سية 
املنذر اليه : �سم�رت ه�ند للنقل )�ص ذ م م( 

املو�سوع / انذار عديل ب�سداد مبلغ وقدره )903081/46( درهم )ثالثة وت�سعون الف� وواحد وثم�نون درهم� 
و�ستة واربعون فل�ص( - يف خالل فرتة اق�س�ه� )7( اي�م من ت�ريخ ا�ستالم االنذار العديل 

املنذر ب�سداد )93081/46( درهم  الك�مل مع  التع�ون  ، ب�سرورة  اأعاله  ا�سمه�  املذكور  اليه�  املنذر  املنذر /  ينذر 
)ثالثة وت�سعون الف� وواحد وثم�نون درهم� و�ستة واربعون فل�ص( مو�سوع املبلغ املرت�سد بذمته� مو�سوع املي�ه 
امل�حلة التي مت نقله� له� يف عدة م�س�ريع بدبي ، ويط�لبه� املنذر ب�سداد هذا املبلغ املطلوب منه� يف خالل فرتة  
اق�س�ه� )7( من ت�ريخ هذا الن�سر العديل ، كم� يط�لبه� املنذر ب�اللتزام ب�ملهلة املحددة ل�سداد  املبلغ املطلوب منه� 
، واال ف�ن املنذر �سوف ي�سطر ا�سف� ىل اتخ�ذ ك�فة االجراءات الق�نونية املتبعة يف ال�س�أن والتي حتفظ له حقوقه 
الق�نونية ك�ملة دون نق�س�ن ، مب� فيه� اق�مة الدع�وى واملط�لبة ب�لتعوي�ص وبدل العطل وال�سرر ب�الإ�س�فة اىل 

الر�سوم وامل�س�ريف واتع�ب املح�م�ة واية م�س�ريف اخرى قد ترتتب على اتخ�ذ ذلك االجراء. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�ضر
رقم )2019/3671(

املنذر / �سعيد عبداهلل �سعيد ح�رب املهريي عن نف�سه وب�سفته وكيل عن ورثة عبداهلل
وعلى ابن�ء �سعيد ح�رب املهريي 

املنذر اليه / اريك روبريت ارت هوي�سك�مبو 
)االجرة  ذمتكم  يف  املرت�سدة  املب�لغ  �سداد  ب�سرورة  االخط�ر  هذا  مبوجب  امل�لك  ينذركم 
امل�ستحقة من 2018/7/1 حتى 2019/4/30 وقيمته� خم�سة و�سبعون الف� و�ستم�ئة وخم�سة 
وع�سرون دهم� )75625 درهم( خالل ثالثن يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا االخط�ر )30 يوم( 
ويف ح�ل عدم ال�سداد خالل املدة ال�س�بق بي�نه� ف�ن امل�لك يطلب منكم اخالء العن فورا 
وت�سليمه� للم�لك خ�لية من ال�سواغل وب�حل�لة التي مت ت�سليمه� لكم مع التزامكم ب�سداد 

جميع الفواتري والر�سوم على العن املوؤجرة وفق� للث�بت ب�لعقد والق�نون. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�ضر
رقم )2019/3668 (

املنذر / جلوب�لك�ص انوايرو - �ص ذ م م 
املنذر اليه / دريك اند �سكل انرتن��سيون�ل - )�سركة م�س�همة ع�مة( 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )125971 درهم( وذلك 
خالل مدة اق�س�ه� �سبعة اي�م من ت�ريخ هذا الن�سر واال �سي�سطر املنذر 
ا�ست�سدار  فيه�  مب�  حقه  حتفظ  التي  الق�نونية  االج���راءات  اتخ�ذ  ايل 
ك�فة  اليه  املنذر  الق�نونية وحتميل  والفوائد  ب�ملبلغ  واملط�لبة  اداء  امر 

الر�سوم وامل�س�ريف الق�س�ئية ومق�بل اتع�ب املح�م�ة الفعليه.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  اعالن بالن�ضر
املرجع : 131

ليكن معلوم� للجميع ب�ن ال�سيدة / حممد خليفة حممد املردا�ص ال�س�م�سي - اإم�راتي 
احمد  ال�سيد/  اىل    %100 الب�لغة  ك�مل ح�سته  والتن�زل عن  البيع  يرغب يف  اجلن�سية 
دانة  )ك�فتريي�  يف  اجلن�سية  اإم�راتي   ، ال�س�م�سي  املردا�ص  بخيت  حممد  خليفة  حممد 

بالزا( مبوجب رخ�سة رقم )500119( وبرقم ال�سجل )37961( 
1- تن�زل م�لك الرخ�سة الخر 

وعمالبن�ص امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون االحت�دي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�س�ن الك�تب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�س�ر اليه بعد ا�سبوعن من ت�ريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ص حي�ل 

ذلك عليه مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكورة التب�ع االجراءات الق�نونية
مكتب الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات   
العدد 12633 بتاريخ 2019/5/16   

اإعالن عن بيع �ضفينة باملزاد العلني
 بالن�ضر 

يف الق�ضية التنفيذية رقم 2018/645 را�س اخليمة 
Mahesh 1( حتمل   (  1 م�هي�ص  �سفينة  بيع  التنفيذ عن  دائ��رة   - االبتدائية  اخليمة  راأ���ص  تعلن حممكة 
الرقم الر�سمي )M7666( مين�ء الت�سجيل الهند مومب�ي ويبلغ طوله� الكلي 85 مرت وعر�سه� 23.2 مرت 
وحمولته� 3508 وحدة حمولة متواجدة يف مين�ء راأ�ص اخليمة والع�ئد ملكيته� للمنفذ �سده� : �سركة بوجن 
لويد ليميتد والقيمة التقديرية ل�سفينة )4971150( مليون درهم اإم�راتي وذلك تنفيذ للحكم ال�س�در يف 
الدعوة رقم 397/2015 مدين كلي والق��سي ب�لزام املحكوم عليهم� 1 - �سركة بوجن لويد ليميتد 2 - بوجن 
اإجم�يل  لويد �سعودي اريبي� ب�سداد املب�لغ املحكوم به ل�س�لح املحكوم له� / �سركة ال مب�رك عرب البح�ر مبلغ 
2019/5/20 عن طريق �سركة االإم���رات للمزادات وذلك يف مت�م  وقدره )6826469.47( درهم بت�ريخ 
ال�س�عة الث�نية ع�سر ظهرا ، علم� ب�ن قيمة الت�أمن %20 تدفع نقدا.  فعلى من يرغب ب�ال�سرتاك او االعرتا�ص 
 www.emiratesauction.ae او االطالع الدخول على املوقع االإلكرتوين ل�سركة االإم�رات للمزادات

او مراجعة دائرة التنفيذ اأثن�ء الدوام الر�سمي وحتى جل�سة املزاد املذكورة 
ماأمور التنفيذ/ �ضعيد ال�ضحي 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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اإعالن عن بيع �ضفينة باملزاد العلني

 بالن�ضر 
يف الق�ضية التنفيذية رقم 2018/645 را�س اخليمة 

تعلن حممكة راأ�ص اخليمة االبتدائية - دائرة التنفيذ عن بيع �سفينة كوبري Kuber حتمل الرقم الر�سمي 
)M7715( مين�ء الت�سجيل الهند مومب�ي ويبلغ طوله� الكلي 120 مرت وعر�سه� 31.7 مرت وحمولته� 
16781 وحدة حمولة متواجدة يف مين�ء راأ�ص اخليمة والع�ئد ملكيته� للمنفذ �سده� : �سركة بوجن لويد 
الدعوة  ال�س�در يف  للحكم  تنفيذ  وذلك  اإم�راتي  درهم  ل�سفينة )15598335(  التقديرية  والقيمة  ليميتد 
رقم 397/2015 مدين كلي والق��سي ب�لزام املحكوم عليهم� 1 - �سركة بوجن لويد ليميتد -2 بوجن لويد 
�سعودي اريبي� ب�سداد املب�لغ املحكوم به ل�س�لح املحكوم له� / �سركة ال مب�رك عرب البح�ر مبلغ اإجم�يل وقدره 
)6826469.47( درهم بت�ريخ 2019/5/20 عن طريق �سركة االإم�رات للمزادات وذلك يف مت�م ال�س�عة 
الث�نية ع�سر ظهرا ، علم� ب�ن قيمة الت�أمن %20 تدفع نقدا. فعلى من يرغب ب�ال�سرتاك او االعرتا�ص او 
االطالع الدخول على املوقع االإلكرتوين ل�سركة االإم�رات للمزادات www.emiratesauction.ae او 

مراجعة دائرة التنفيذ اأثن�ء الدوام الر�سمي وحتى جل�سة املزاد املذكورة. 
ماأمور التنفيذ/ �ضعيد ال�ضحي 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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مذكرة اعالن مدعلي عليه بالن�ضر
)اإحالة اإىل مكتب اإدارة الدعوى( 

يف الدعوى  املدنية رقم 2019/301 مدين اجلزئية الفجرية
اىل  املدعي عليه/حممد و�سيم رحمت خ�ن 

نعلمكم ب�أن املدعي/ك�ر�ص لالجرة - �ص ذ م م 
قد اق�م الدعوى املذكورة اأعاله للمط�لبة مببلغ 19818 درهم ، لذا يتوجب 
عليكم احل�سور ام�م اإدارة الدعوى مبحكمة الفجرية االحت�دية االإبتدائية 
�سب�ح يوم االربع�ء 2019/5/22 ال�س�عة 9.00  لتقدمي م� لديكم من دف�ع 
وم�ستندات ، ويف ح�لة عدم ح�سوركم اأو اأر�س�ل وكيل معتمد ينوب عنكم 

ف�ن املحكمة �ستب��سر االجراءات الق�نونية يف غي�بكم. 
حرر بت�ريخ 2019/5/15 

مكتب اإدارة الدعوى        

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة الفجرية الحتادية البتدائية

العدد 12633 بتاريخ 2019/5/16   
  اعالن بالن�ضر للح�ضور اأمام اإدارة الدعوى 

يف  الإ�ضتئناف رقم 2019/491 عمايل 

بن�ء علي طلب امل�ست�أنف / اجرة االم�رات - ذ م م 
اىل امل�ست�أنف �سده� / معراج حممد �سروار غالم �سروار 

مبحكمة  ال���دع���وى  اإدارة  مكتب  ام����م  ب���حل�����س��ور  مكلف  ان���ت 
وذلك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سي�   - ال�س�رقة  ا�ستئن�ف 
امل��ذك��ور رقمه�  ال��دع��وى  امل��واف��ق 2019/5/28 يف  الثالث�ء  ي��وم 

اعاله - بو�سفك م�ست�أنف �سده. 
 ادارة الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�ضارقة  الحتادية ال�ضتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 12633 بتاريخ 2019/5/16   

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل ان� الك�تب العدل ب�دارة الك�تب العدل والت�سديق�ت- خورفك�ن  : ال�سيد/ 
�س�مل را�سد �س�مل عبداهلل النقبي اجلن�سية : االإم�رات ح�سته 100% وطلب� الت�سديق 
النقبي  �س�مل  را�سد  �س�مل  بق�لة  التج�ري  اال�سم  يف  )ت��ن���زل(  يت�سمن  حم��رر  على 
واملرخ�ص  من دائرة التنمية االقت�س�دية يف  ال�س�رقة رخ�سة جت�رية رقم 140603 
ال�س�در بت�ريخ 1985/7/27 من دائرة التنمية االقت�س�دية بخورفك�ن.   اىل ال�سيد/ 
جويل مي� مد كوتي ميه ، اجلن�سية : بنغالدي�ص. ليكن معلوم� للجميع ب�ن الك�تب 
املحرر  ال�س�أن يف  ذوي  توقيع�ت  على  ب�لت�سديق  �سيقوم  العدل يف مدينة خورفك�ن 

املذكور بعد انق�س�ء 14 يوم من ت�ريخ ن�سر هذا االعالن.
�ضهيل علي �ضعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12633 بتاريخ 2019/5/16   

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2018/2628 مدين جزئي 

 / املدعي  اأن  االق�مة مب�  ال�سعيد  جمهول حمل  ابراهيم  ال�سعيد  ا�سالم  عليه/1-  املدعي  اىل 
حيدر علي ح�سن النقيب وميثله / مع�سومة ح�سن ن��سر ال�س�يغ  نعلنكم ب�ن املحكمة حكمت 
ح�سن  علي  حيدر  ل�س�لح/  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف   2019/1/16 بت�ريخ  املنعقدة  بجل�سته� 
رقم  ال�سي�رة  ببيع  عليه  للمدعي  املدعي  من  ال�س�در  البيع  عقد  ونف�ذ  ب�سحة   : اوال  النقيب 
 ، F74326 خ�سو�سي دبي من نوع ني�س�ن موديل 2006 نظري مبلغ ثم�نية ع�سر الف درهم 
ث�ني� : ب�لزام املدعي عليه ب�ن يوؤدي للمدعي مبلغ 84573 درهم "اربعة وثم�نون الف وخم�سم�ئة 
الق�س�ئية حتى  املط�لبة  ت�ريخ  �سنوي� من  بواقع %9  الق�نونية  �سبعون درهم" والف�ئدة  ثالثة 
مت�م ال�سداد على اال تتج�وز ا�سل املبلغ املق�سى به والزمته امل�س�ريف وخم�سم�ئة درهم مق�بل 
اتع�ب املح�م�ة. حكم� مبث�بة احل�سوري ق�بال لال�ستئن�ف خالل ثالثن يوم� اعتب�را من اليوم 
الت�يل لن�سر هذا االعالن �سدر ب��سم �س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم 

ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12633 بتاريخ 2019/5/16   
اعالن حكم بالن�ضر

 يف  الدعوى رقم 2018/88 احوال نف�س غري م�ضلمني 
اىل املحكوم عليه/1- �ستيف�ين ج�بريلي ريك جيب بوجك جمهول حمل االق�مة 
الدعوى  يف   2018/8/26 بت�ريخ  املنعقدة  بجل�سته�  حكمت  املحكمة  ب���ن  نعلنكم 
 -1  -: احل�����س��وري  مبث�بة  املحكمة  بحكمت  ري��ك  ك���ي  ل�س�لح/  اع���اله  امل��ذك��ورة 
بتطليق املدعي عليه� �ستيف�ين ج�بريلي ريك جيب بوجك على زوجه� املدعي ك�ى 
ريك طلقة ب�ئنة لل�سرر وعلى املدعي عليه� اح�س�ء عدته� ال�سرعية وفق ح�له� 
وامل�سروف�ت.    ب�لر�سوم  عليه�  املدعي  ب�لزام   -2 ب�ت�.  احلكم  ه��ذا  �سريورة  عقب 
حكم� مبث�بة احل�سوري ق�بال لال�ستئن�ف خالل ثالثن يوم� اعتب�را من اليوم 
الت�يل لن�سر هذا االعالن �سدر ب��سم �س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12633 بتاريخ 2019/5/16   

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2018/1327 جتاري كلي                                                

اىل املحكوم عليه/1- �سركة ام ا�ص لالن�س�ءات - ذ م م - منطقة حرة  جمهول حمل 
االق�مة نعلنكم ب�ن املحكمة حكمت بجل�سته� املنعقدة بت�ريخ 2019/1/28 يف الدعوى 
يل  فيليب  وميثله�  م   م  ذ  ���ص  الكهرب�ئي�ت  لتج�رة  ل�س�لح/�سينتور  اع��اله  امل��ذك��ورة 
درهم   439.075.10 وق���دره  مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب���ن  عليه�  امل��دع��ي  ب���ل��زام  روبن�سن 
اربعم�ئة وت�سعة وثالثون الف خم�سة و�سبعون درهم وع�سرة فل�ص ، والف�ئدة الق�نونية 
بواقع 9% من ت�ريخ املط�لبة قيد الدعوى احل��سل يف 2018/6/20 وحتى ال�سداد الت�م 
املح�م�ة  اتع�ب  مق�بل  دره��م  ال��ف  ومبلغ  وامل�س�ريف  ب�لر�سوم  عليه�  املدعي  والزمت 
ورف�ست م� عدا ذلك من طلب�ت.  حكم� مبث�بة احل�سوري ق�بال لال�ستئن�ف خالل 
ثالثن يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�سر هذا االعالن �سدر ب��سم �س�حب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12633 بتاريخ 2019/5/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2019/425  جتاري كلي               

ان  اىل املدعي عليه /1-م�ريالند انرتن��سيون�ل - م م ح  جمهول حمل االق�مة مب� 
املدعي/ داين للتج�رة الع�مة - �ص ذ م م وميثله / مي�س�ل اأم�دو �سلهوب  قد اأق�م عليك 
يوؤدوا  ب�ن  والت�س�مم  ب�لت�س�من  عليهم  املدعي  ب�لزام  الق�س�ء  ومو�سوعه�  الدعوى 
درهم(  الف  درهم )خم�سة مالين وم�ئة   5.100.000 وق��دره  اإجم�يل  للمدعية مبلغ 
مت�م  وحتى   2018/12/31 يف  احل��سل  اال�ستحق�ق  ت�ريخ  من   )%12( بواقع  والف�ئدة 
له�  وح��ددت  املح�م�ة.  وات��ع���ب  وامل�س�ريف  الر�سوم  عليهم  املدعي  ال��زام  مع   ، ال�سداد 
جل�سة يوم الثالث�ء املوافق 2019/6/11 ال�س�عة 9.30 �ص ب�لق�عة Ch1.C.15 لذا 
ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على االأقل
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12633 بتاريخ 2019/5/16   

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2019/881 احوال نف�س م�ضلمني 

جمهول  البلوكي   حممد  عبدالرحمن  حممد  /1-هند  عليه  املدعي  اىل 
�سريف  حممد  ال�سيخ  احمد  �سليم  املدعي/حممد  ان  مب�  االق���م��ة  حمل 
ح�س�نة  ب���إث��ب���ت  املط�لبة  ومو�سوعه�  ال��دع��وى  عليك  اأق����م  ق��د  العلم�ء  
االطف�ل للمدعي والر�سوم وامل�س�ريف واتع�ب املح�م�ة.  وحددت له� جل�سة 
يوم اخلمي�ص املوافق 2019/7/4 ال�س�عة 8.30 �ص ب�لق�عة   رقم )7( يف 
مبنى االأحوال ال�سخ�سية يف منطقة القرهود  لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور 
اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على االأقل
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12633 بتاريخ 2019/5/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2019/1859  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- اندري ج�وثيري 2-مو مو�س� نيكو كول�س�ري جمهول حمل 
االق���م��ة مب��� ان امل��دع��ي/ ف��رق���ن ���س��م��داين حم��م��ود ���س��م��داين وميثله / حممد 
اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه�  اله��سمي - قد  مرت�سى يعقوب مرت�سى بره�ن 
وامل�س�ريف  والر�سوم  دره��م(   85154( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  ب�لزام  املط�لبة 
�سمول  و  الت�م  ال�سداد  وحتى  املط�لبة  ت�ريخ  من   %12 والف�ئدة  املح�م�ة  واتع�ب 
احل��ك��م ب���ل��ن��ف���ذ امل��ع��ج��ل ب��ال ك��ف���ل��ة.  وح����ددت ل��ه��� جل�سة ي���وم اخل��م��ي�����ص  املوافق  
2019/5/23 ال�س�عة 9.30 �ص ب�لق�عة Ch1.C.12 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور 
اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على االأقل
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12633 بتاريخ 2019/5/16   
مذكرة اإعالن املدعي عليه بالن�ضر للح�ضور امام اخلربة 

بالدعوى رقم 2019/832 جتاري جزئي دبي
اىل املدعي عليه الث�ين / بل�ص كول للخدم�ت الفنية - �ص ذ م م   

و�سد/  �سدكم  واملرفوعة  اأع��اله  ب�لق�سية  انتدابن� خبري ح�س�بي�  اأن��ه مت  علم�  نحيطكم 
املدعي عليه االأول / املوجب العم�ل اال�سب�غ )�ص ذ م م( واملق�مة من املدعية / �سيمك�ص 
توب مك�ص �ص ذ م م. وعليه ف�نتم مكلفون ب�حل�سور او من ميثلك ق�نون� اجتم�ع اخلربة 
الث�نية ع�سر ظهرا وذلك مبكتب  ال�س�عة  املوافق 2019/5/27   املقرر عقده يوم االثنن 
اخلبري الك�ئن : دبي - اخلليج التج�ري - بجوار برج وان امني�ت - برج بري�سم - الط�بق 
ب�ملوعد  احل�سور  يرجى  احل�س�ب�ت.   لتدقيق  احلو�سني  احمد   -  805 مكتب   - الث�من 
ب�نه يف ح�ل تخلفكم  ب�لدعوى علم�  املوؤيدة لدف�عكم  امل�ستندات  واإح�س�ر  املحدد  واملك�ن 

عن احل�سور ف�ن اخلربة �ستب��سر اعم�له� وفق� لل�سالحي�ت املخولة له� ق�نون�. 
اخلبري احل�ضابي / اأحمد علي احلو�ضني

رقم القيد 83 

اإعالن للح�ضور اأمام اخلربة            

العدد 12633 بتاريخ 2019/5/16   
اعالن حكم بالن�ضر

 يف  الدعوى رقم 2018/4601 جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- روي�ل ح�كو للتج�رة الع�مة )�ص ذ م م( جمهول حمل االق�مة 
نعلنكم ب�ن املحكمة حكمت بجل�سته� املنعقدة بت�ريخ 2019/2/19 يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�س�لح/ ب�ج�سون تريدينغ )م د م �ص( ب�لزام املدعي عليه� ب�ن توؤدي للمدعية 
مبلغ 493248 درهم وفوائده بواقع 9% �سنوي� اعتب�را من ت�ريخ 2017/3/26 وحتى 
م�  ورف�ست  املح�م�ة  اتع�ب  مق�بل  درهم  والف  امل�سروف�ت  والزمته�  ال�سداد  مت�م 
عدا ذلك من طلب�ت.  حكم� مبث�بة احل�سوري ق�بال لال�ستئن�ف خالل ثالثن 
يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�سر هذا االعالن �سدر ب��سم �س�حب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12633 بتاريخ 2019/5/16   

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
 يف  الدعوى 2019/751  مدين جزئي              

اىل املدعي عليه /1- حجت اهلل عط�ء كيومرث زاده  جمهول حمل االق�مة مب� 
ان املدعي/ حميد ا�سد اهلل ق��سم بور فردي�ن وميثله / ابراهيم حممد ح�سن 
الزام املدعي عليه ب�ن يوؤدي  اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه�  احلو�سني - قد 
للمدعي مبلغ )343.111 درهم( ب�الإ�س�فة اىل الف�ئدة الق�نونية بواقع )%9( 
واتع�ب  وامل�س�ريف  والر�سوم  ال�سداد.  مت���م  وحتى  املط�لبة  ت�ريخ  من  �سنوي� 
 9.30 ال�س�عة   2019/5/22 املوافق  االربع�ء  يوم  جل�سة  له�  وح��ددت  املح�م�ة.  
�ص ب�لق�عة Ch2.D.17 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  م�  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأي�م على االأقل
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12633 بتاريخ 2019/5/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2019/1718  جتاري جزئي              

للتج�رة  الكتبي  )على  البن�ء  م��واد  لتج�رة  ال�سحري  الب�ب   -1/ عليه  املدعي  اىل 
)�س�بق�(( وميثله� م�لكه� علي حممد علي مب�رك الكتبي جمهول حمل االق�مة مب� 
اأق�م  ان املدعي/ �سركة الفواكه الط�زجة لتج�رة اخل�س�ر والفواكه - �ص ذ م م قد 
للمدعية مبلغ  توؤدي  ب�ن  املدعي عليه�  ب�لزام  املط�لبة  الدعوى ومو�سوعه�  عليك 
وقدره )53.936.41 درهم( والر�سوم وامل�س�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة 12% من 
املط�لبة وحتى ال�سداد الت�م و �سمول احلكم ب�لنف�ذ املعجل بال كف�لة.  وحددت له� 
جل�سة يوم االحد  املوافق  2019/5/26 ال�س�عة 9.30 �ص ب�لق�عة Ch1.C.12 لذا 
ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على االأقل
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12633 بتاريخ 2019/5/16   

مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
يف  الدعوى 2018/13896 عمايل جزئي             

 اىل املدعي عليه / 1- اربي�ن دياليتز خلدم�ت التموين ب�ملواد الغذائية - �ص ذ م م
ذ م بك�فة  ���ص  ام��ريج���ن �سوتي�ص  امل��در���ص 3- مطعم  ال��دي��ن حممد �سفوح  2-ع���الء 
فروعه يف دولة االإم�رات 4- االمود خلدم�ت اإدارة املن�س�أت - �ص ذ م م جمهويل حمل 
االق�مة مب� ان املدعي/ف�تيح اك�ي� وميثله/�سعيد ابراهيم ال�سيد احمد اله��سمي -  
قد اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� املط�لبة مب�ستحق�ت عم�لية وقدره� )287.955 
درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 درهم( والر�سوم وامل�س�ريف.  وحددت له� جل�سة 
يوم االثنن املوافق 2019/5/27 ال�س�عة 9.30 �ص  ب�لق�عة Ch1.A.5  لذا ف�أنت 
او  م��ذك��رات  من  لديك  م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  من  اأو  ب�حل�سور  مكلف 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على االأقل .
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12633 بتاريخ 2019/5/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2018/2695  تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- كرمي ع�دل جنيب مرق�ص  جمهول حمل االق�مة 
مب� ان ط�لب التنفيذ/بنك ابوظبي التج�ري )فرع( وميثله / عبداهلل 
التنفيذية  الدعوى  اأق���م عليك  - قد  اآل علي  الن�خي  خمي�ص غريب 
وق��دره )362118.88(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة 
املحكمة  ف���ن  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  ط�لب  اىل  دره��م 
�ستب��سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم االلتزام ب�لقرار 

املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12633 بتاريخ 2019/5/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2018/4328 تنفيذ جتاري  
حمل  جمهول  احمد  ج��واد  احمد  حممد  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
)فرع(   التج�ري  ابوظبي  التنفيذ/بنك  ط�لب  ان  مب�  االق�مة 
قد اأق�م عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
التنفيذ  درهم اىل ط�لب  وق��دره )268694.37(  به  املنفذ  املبلغ 
االج����راءات  �ستب��سر  املحكمة  ف���ن  وعليه  املحكمة.  خزينة  او 
املذكور خالل  ب�لقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم 

15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

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

    يف الدعوى رقم 2019/1434  تنفيذ جتاري 
مب�  االق���م��ة  حم��ل  جم��ه��ول  للتج�رة  فيزيوميد  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
����ص.ذ.م.م  )يونيمد(  املتحدة  الطبية  التنفيذ/التجهيزات  ط���ل��ب  ان 
وميثله:طالل حممد ح�سن التميمي  قد اأق�م  عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )46191( درهم اىل 
ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه ف�ن املحكمة �ستب��سر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم االلتزام ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� 

من ت�ريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12633 بتاريخ 2019/5/16   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2019/3236  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ����ص.ذ.م.م  الع�مة  للتج�رة  �ست�رز  1-م�رين�   / عليه  املدعي  اىل 
ال��دع��وى ومو�سوعه�  اأق����م عليك  ق��د  امل��دع��ي /معمر �سب�ن  ان  االق���م��ة مب��� 
املط�لبة مب�ستحق�ت عم�لية وقدره� )66000 درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ 
لغ�ية  املط�لبة  ت���ري��خ  م��ن   %9 وال��ف���ئ��دة  وامل�س�ريف  وال��ر���س��وم  دره��م   )2000(
وحددت له�   mb191835981AE/2019:ال�سداد الت�م رقم ال�سكوى
 ch1.A.1:جل�سة يوم االثنن املوافق 2019/5/20 ال�س�عة 10.00 �ص ب�لق�عة
لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على االأقل  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12633 بتاريخ 2019/5/16   
مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�ضر
يف  الدعوى 2019/590  جتاري كلي

اىل املدعي عليه/1-خليفة حممد خليفة �سبحة الرميثي جمهول حمل االق�مة مب� ان 
املدعي/احمد فوزي حممد ح�سن بن حمد الفال�سي وميثله:ي��سر عبداهلل عبدالرزاق 
عبداهلل النقبي قد اأق�م عليك الدعوى مو�سوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي عليه ب�سداد 
التج�ري  دبي  بنك  على  املح�سوب   )2( رقم  ال�سيك  على  املرت�سدة  الق�نونية  الف�ئدة 
فرع العوير م�ستحق االأداء يف 2009/3/25 وامل�سدر ل�س�لح املدعي وحتى ال�سداد الت�م 
االربع�ء  يوم  جل�سة  له�  املح�م�ة.وحددت  واتع�ب  وامل�س�ريف  الر�سوم  من   %12 بواقع 
ف���أن��ت مكلف  ل��ذا    ch2.E.22:ب�لق�عة ���ص  ال�����س���ع��ة:09:30  امل����واف����ق:2019/6/12 
او م�ستندات  اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات  ب�حل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على االأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12633 بتاريخ 2019/5/16   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2019/571  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-ت�ب��ص به�ت� �س�ري� 2- م�ك كونيل دوايل �س�وث اي�ست اأ�سي� بي تي اي 
ليمتد جمهول حمل االق�مة مب� ان املدعي/اي�س�ر بروجكتز ليمتد قد اأق�م عليك الدعوى 
املدعية  مواجهة  يف   2014/5/5 املوؤرخة  الكف�لة  اتف�قية  نف�ذ  بعدم  املط�لبة  مو�سوعه� 
وعدم االعتداد ب�حلكم ال�س�در ب�س�نه� بت�ريخ:2018/2/19 من املحكمة العلي� ب�سنغ�فورة 
يف الدعوى رقم ات�ص �سي/ا�ص 996/2015 م�ستند رقم ات�ص �سي/جيه يو دي 102/2018 
ذلك  به� مبوجب احلكم مع م� يرتتب على  املحكوم  املط�لبة  ذمته� من قيمة  وب��رباءة 
من اث�ر مع الزام املدعي عليهم� ب�لر�سوم وامل�س�ريف ومق�بل اتع�ب املح�م�ة.وحددت له� 
جل�سة يوم الثالث�ء املوافق:2019/6/11 ال�س�عة:09:30 �ص ب�لق�عة:ch1.C.15  لذا 
او  اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات  ف�أنت مكلف ب�حل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على االأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

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

      يف الدعوى رقم 2017/83  بيع عقار مرهون   
لبيعه  متهيدا  املرهون  عق�ر  على  احلجز  بتوقيع  الق�سية:الت�سريح  مو�سوع 
املطلوب  املتحد   العربي  التنفيذ:البنك  االإعالن:ط�لب  العلني. ط�لب  ب�ملزاد 
االق�مة   حم��ل  جمهول  علي  �سبري  �سبري  م�سطفى  ���س��ده:1-  اعالنه:املنفذ 
ب�نه مت احلجز على اموالكم اخل��سة وهي عب�رة  : نعلنكم  مو�سوع االع��الن 
عن �سقة �سكنية - املنطقة مر�سى دبي - رقم االر�ص 217 - رقم املبنى 1 - ا�سم 
املبنى دبي م�رين� مول هوتيل - رقم الوحدة 1803 - رقم الط�بق 18 - امل�س�حة 
50.91 مرت مربع وف�ء للمبلغ املط�لب به )1.350.000.00( درهم وذلك للعلم 

مب� ج�ء ونف�ذ مفعوله ق�نون�.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12633 بتاريخ 2019/5/16   

       اعالن اأمر اأداء بالن�ضر
   يف  الدعوى 2019/328  اأمر اأداء

اىل املدعي عليه / 1- كن�ري وارف للمق�والت �ص.ذ.م.م جمهول حمل االق�مة 
مب� ان املدعي/من�ر اال�سك�ن لتج�رة وت�أجري ال�سق�الت .

 طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بت�ريخ:2019/4/22 
اإلزام املدعي عليه� كن�ري وارف للمق�والت �ص.ذ.م.م  ب�ن توؤدي للمدعية من�ر 
اال�سك�ن لتج�رة وت�أجري ال�سق�الت  مبلغ )م�ئة واربعة واربعون الف وت�سعم�ئة 
ومبلغ  وامل�����س���ري��ف  ال��ر���س��وم  فل�ص(والزمته�  و�سبعون  دره���م  وت�سعون  و�ستة 
االأمر  من  ا�ستئن�ف  يف  احل��ق  ولكم    . املح�م�ة  اتع�ب  مق�بل  دره��م  خم�سم�ئة 

خالل 15 يوم من اليوم الت�يل لن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12633 بتاريخ 2019/5/16   

مذكرة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2019/508  ا�ضتئناف مدين    

فهد   -2 ال�سويدي  جمعة  بخيت  جمعة  م�جد   -1 �سده/  امل�ست�أنف  اىل 
جمعة بخيت جمعة ال�سويدي جمهول حمل االق�مة مب� ان امل�ست�أنف / 
اأدجمي اأن�سورن�ص كومب�ين ليمتد )فرع دبي(  قد ا�ست�أنف القرار/ احلكم 

ال�س�در ب�لدعوى رقم 2018/2739 مدين جزئي     
 10.00 ال�س�عة   2019/5/22 امل��واف��ق  االرب��ع���ء   ي��وم  جل�سه  له�  وح���ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  ب�لق�عة  �سب�ح�  

ميثلكم ق�نوني� ويف ح�ل تخلفكم �ستجري حم�كمتكم غي�بي�
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف

العدد 12633 بتاريخ 2019/5/16   
مذكرة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2018/2513  ا�ضتئناف جتاري    
�ص.ذ.م.م  التقنية  للخدم�ت  ديزاين  ك�ين   -1 امل�ست�أنف �سده/  اىل 
جمهول حمل االق�مة مب� ان امل�ست�أنف / كلرد درميز للمجوهرات 
�������ص.ذ.م.م  ق��د ا���س��ت���أن��ف ال���ق���رار/ احل��ك��م ال�����س���در ب���ل��دع��وى رقم 
ب��ت���ري��خ:2018/11/7 وح��ددت له� جل�سه  2018/434 جت���ري جزئي 
يوم االحد  املوافق 2019/5/26 ال�س�عة 10.00 �سب�ح�  ب�لق�عة رقم 
ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم ق�نوني� ويف 

ح�ل تخلفكم �ستجري حم�كمتكم غي�بي�
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف



•• ال�شارقة-الفجر:

اأطلق ال�سيخ �سلطان بن اأحمد القا�سمي، رئي�ص جمل�ص ال�سارقة لالإعالم، اأم�ص الأول الدورة اخلام�سة من حملة “كان ياما 
كان”، التابعة للمجل�ص الإماراتي لكتب اليافعني، واملعنية بجمع الكتب لالأطفال واليافعني من خالل الترعات، وتوزيعها 

على الالجئني يف عدد من دول الوطن العربي والعامل.
وتاأتي الدورة اخلام�سة من حملة “كان ياما كان” تزامنًا مع الحتفال بلقب ال�سارقة العا�سمة العاملية للكتاب، و�ست�ستمر 
طوال �سهر رم�سان املبارك، وقد خ�س�ست احلملة �سناديق للترع بالكتب امل�ستعملة اأو اجلديدة، و�ستتوفر ال�سناديق �سمن 
خيمة “كان ياما كان” يف املجل�ص الرم�ساين يف م�سرح املجاز، و�سيتم توزيع الكتب التي �ستجمعها احلملة هذا العام يف 20 

يونيو تزامنًا اليوم العال مي الالجئني، على عدد من خميمات الالجئني. 

ثقافة وفن�ن
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وق�ل ال�سيخ �سلط�ن بن اأحمد الق��سمي: “ العمل 
الثق�يف يف اإم�رة ال�س�رقة، عمل تك�ملي يعرب عن 
روؤي����ة واح����دة و���س��ع اأ���س������س���ت��ه��� ���س���ح��ب ال�سمو 
الق��سمي،  حممد  ب��ن  �سلط�ن  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ 
ع�سو املجل�ص االأعلى ح�كم ال�س�رقة، حن اخت�ر 
الكت�ب واملعرفة �سبياًل للنه�سة والتغري والبن�ء، 
فم� تقدمه حملة ك�ن ي�م� ك�ن، هو �سورة واقعية 
وفعلية لهذه الروؤية وهو ت�أكيد على القيم التي 
تنطلق منه� االإم�رة واخل�س�ل النبيلة للمجتمع 
االإم�����رات����ي، اإذ ال���ت���ربع ب���ل��ك��ت���ب ل��الج��ئ��ن هو 
ا�ستثم�ر مب�ستقبلهم، وخطوة م�ستدامة لتحقيق 
ت���أك��ي��د لقدرة  ال��وق��ت نف�سه  اأح��الم��ه��م، وه��و يف 
الكت�ب على ت�أكيد هويتن� االإن�س�نية يف الوقوف 

اإىل ج�نب بع�ص ك�أبن�ء ع�ئلة واحدة. »
على  ت����أك���ي���داً  امل���ب����درة  ه���ذه  “ت�سكل  واأ�����س�����ف: 
ا�ستحق�ق ال�س�رقة لقب الع��سمة الع�ملية للكت�ب، 
وجدارة حمله� له يف الع�م 2019 فهي جت�سيد 
وثق�ف�ت  ب��ل��دان  تالقي  اأ�س��ص  الكت�ب  اأن  ملعنى 
بع�سه�،  جت����رب  على  تع�رفه�  وم��ف��ت���ح  ال��ع���مل، 
وهو الو�سيط املعريف بن الراهن وامل�ستقبل، كم� 

اأنه� تعرب عن م�س�ركة خمتلف فئ�ت املجتمع يف 
م�سروع االإم�رة احل�س�ري«

وق�لت مروة العقروبي، رئي�ص املجل�ص االإم�راتي 
لكتب  االإم����رات���ي  “للمجل�ص  ال��ي���ف��ع��ن:  لكتب 
ع��ل��ى �سعيد تقدمي  م��ب��ت��ك��رة  ال��ي���ف��ع��ن جت��رب��ة 
وثق�يف،  م��ع��ريف  ق���ل��ب  يف  االإن�س�نية  امل�����س���ع��دات 
ب�لكتب  للتربع  ك�ن”  ي���م���  “ك�ن  حملة  وت��ع��د 
وتو�سح هذه  التي جت�سد  مب�دراته  اأه��م  اإح��دى 
التجربة الرائدة، وبدورن� ندعو كل فئ�ت املجتمع 
يف  للم�س�همة  وموؤ�س�س�ت  اأف���راد  من  االإم���رات��ي 
هذه احلملة، فتربعهم بكت�ب ي�س�هم يف �سن�عة 
م�ستقبل ط��ف��ل ح��رم��ت��ه احل���رب وال���ك���وارث من 

الو�سول اإىل املعرفة«.
ك�ن”  ي�م�  “ك�ن  حملة  حققت  انطالقه�  ومنذ 
ج��م��ل��ة م���ن االإجن��������زات امل��ل��م��و���س��ة ع��ل��ى �سعيد 
ال��ن��ه��و���ص ب��ث��ق���ف��ة االأج����ي�����ل، ودع��م��ه��م ب��ك��ل م� 
يتطلب للنهو�ص مبع�رفهم، وجنحت حتى االآن 
توزيعه�  ك��ت���ب مت  األ���ف   12 م��ن  اأك���ر  يف جمع 
ك��ٍل من االإم����رات، واالأردن، وامل��غ��رب، والهند  يف 
يف  مكتبة  واأ�س�ست  ال��ع���مل،  من  اأخ��رى  ومن�طق 

م��در���س��ة ن��و���س��ريا م��ي��وات ال��ع���م��ة ال��واق��ع��ة قرب 
 2500 حت��ت��وي  ن��ي��ودل��ه��ي  ال��ه��ن��دي��ة  الع��سمة 
كت�ب، تدعم ح�لي�ً اأكر من 1000 ط�لب، كم� 
اإم�راتي  ف��ري��ق  اأول  تخريج  يف  احلملة  جنحت 
من  جميعهم  ب�لقراءة،  مع�جل�ً   14 من  مكون 

املتطوعن.
التي  ال��ك��ب��ري  ال��ق��ل��ب  مكتبة  احل��م��ل��ة  زودت  ك��م��� 
االأردين  االإم���رات��ي  املخيم  يف  لالأطف�ل  اأن�سئت 
جديد  ع��ن��وان   500 ب���   ،2014 ع���م  لالجئن 
مت اإ�س�فته� اإىل الكتب ال�3000 التي تت�سمنه� 
املكتبة، لتلبي احتي�ج�ت اأكر من 3000 طفل. 
انطلقت يف  ك�ن”  ي���م���  “ك�ن  م��ب���درة  اأن  ي��ذك��ر 
لالأطف�ل  كتب  توفري  بهدف   ،2015 نوفمرب 
الق�طنن يف املن�طق التي تع�ين من �سعوب�ت يف 
الو�سول اإىل الكت�ب، نتيجة ظروف اجتم�عية اأو 
طبيعية اأو ب�سبب اال�سطراب�ت واحلروب، لتعزيز 
ثق�فة القراءة واالطالع لديهم، والتخفيف من 
ومعرفية  ترفيهية  و�س�ئل  وت��وف��ري  مع�ن�تهم، 
التي  ال�سعبة  الظروف  ت�س�عدهم على مواجهة 

ميرون به�.

•• اأبوظبي-الفجر: 

ب�ب  فتح  عن  للكت�ب  زاي��د  ال�سيخ  ج�ئزة  اأعلنت 
الرت�سح لدورته� الرابعة ع�سر للفرتة 2019-

2020، حتى االأول من اأكتوبر املقبل. 
الف�ئزين ب�جل�ئزة يف دورته�  وك�ن حفل تكرمي 
’اللوفر  متحف  يف  م���وؤخ���راً  اأق��ي��م  ق��د  االأخ�����رية 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب  برع�ية  اأبوظبي‘ 
بن زايد اآل نهي�ن ويل عهد اأبوظبي ن�ئب الق�ئد 
ال�سيخ  �سمو  وح�سور  امل�سّلحة،  للقوات  االأع��ل��ى 
املجل�ص  ن���ئ��ب رئي�ص  ن��ه��ي���ن،  اآل  زاي���د  ب��ن  ه���زاع 

التنفيذي الإم�رة اأبوظبي الذي كرم الف�ئزين. 
دورته�  يف  للكت�ب  زاي���د  ال�سيخ  ج���ئ��زة  �سّجلت 
اأنح�ء  خمتلف  م��ن  تر�سيح�ً   1500 ال�س�بقة 
اله�دفة  ر�س�لته�  الع�م  ه��ذا  و�ستوا�سل  ال��ع���مل، 
واملبدعن  وال��ب���ح��ث��ن  امل��ف��ك��ري��ن  ت��ق��دي��ر  اىل 
واملرتجمن و�سن�ع التنمية الثق�فية وتكرميهم 
الثق�فية  للموؤ�س�س�ت  الدعم  من  مزيد  وتوفري 

ودور الن�سر عرب خمتلف فروع اجل�ئزة. 
اأمن  الدكتور علي بن متيم،  �سع�دة  اأع��رب  وقد 
ال�سعي كي  ���س��رورة موا�سلة  ع��ن  ع���م اجل���ئ��زة، 
الف�عل  وح�سوره�  متيزه�  يف  اجل���ئ��زة  ت�ستمر 

م�سرياً اىل الدور الثق�يف اله�م الذي ت�سطلع به 
اجل�ئزة يف خدمة الثق�فة العربية على امل�ستوى 
الدرا�س�ت   ع��ل��ى  ان��ف��ت���ح��ه���  خ���الل  م���ن  ال��ع���مل��ي 
تتحلى  م�  على  م��وؤك��دا  احلية،  ب�للغ�ت  املكتوبة 
به اجل�ئزة من اآلي�ت دقيقة و�سف�فية جعلته� يف 

طليعة اجلوائز العربية«.
اأن تكون  ب���ل��رت���س��ي��ح���ت  ُي�����س��رتط  اأن����ه   وي��ذك��ر 
م��ن االأع���م����ل ال��ت��ي مت ن�����س��ره��� خ���الل الع�من 
ب�رزة  دولية  جوائز  على  ح�ئزة  وغ��ري  امل��سين 
مكتوب�ً  ال��ع��م��ل  ي��ك��ون  اأن  ينبغي  ك��م���  ق��ب��ل.  م��ن 
ب�للغة العربية ب��ستثن�ء االأعم�ل املر�سحة لفرع 

العربية(،  اإىل  اأو  م��ن  )مرتجمة  “الرتجمة” 
يف  العربية  ’الثق�فة  لفئة  املر�سحة  واالأع���م����ل 
ب�للغة  االأعم�ل  ت�ستقبل  والتي  االأخرى‘  اللغ�ت 
واالإيط�لية  والفرن�سية  واالأمل���ن��ي��ة  االإجنليزية 

واالإ�سب�نية.
الثق�فية‘،  الع�م  ’�سخ�سية  ب�لن�سبة جل�ئزة  اأم�   
امل��ت��ق��دم��ن م���ن قبل  ت��ر���س��ي��ح  ي��ت��م  اأن  ف��ي��ج��ب 
اأو  ث��ق���ف��ي��ة  اأو  ب��ح��ث��ي��ة  اأو  اأك����دمي���ي���ة  م��وؤ���س�����س���ت 
�سخ�سي�ت  ث��الث  اأو  وج���م��ع���ت،  اأدب��ي��ة  جمعي�ت 
ب�رزة يف امليدان الفكري والثق�يف. فيم� يتعن على 
املتقدمن للفئ�ت االأخرى تعبئة من�ذج الرت�سيح 

عرب املوقع االإلكرتوين للج�ئزة ب�أنف�سهم.
التقدمي  اإج������������راءات  ع���ل���ى  االط��������الع  ومي����ك����ن 
الرت�سيح  ع��م��ل��ي��ة  ح����ول  ال��ك���م��ل��ة  وامل���ع���ل���وم����ت 
والو�سول اإليه� عرب املوقع االإلكرتوين للج�ئزة: 

.www.zayedaward.ae
�سهدت اجل�ئزة يف ن�سخته� الث�لثة ع�سرة تكرمي 
ف���ئ����ت، مب���ن ف��ي��ه��م الك�تب  ���س��ب��ع  ال��ف���ئ��زي��ن يف 
الف�ئز  ح��م��ي�����ص،  ب��ن�����س���مل  امل���غ���رب���ي  وال�����روائ�����ي 
بج�ئزة’االآداب‘؛ واملوؤلف الكويتي ح�سن املطوع 
الف�ئز بج�ئزة ’اأدب الطفل والن��سئة‘؛ والب�حث 
الف�ئز  اجلزائري الدكتور عبد الرزاق بلعقروز، 

الب�حث  ف����ز  فيم�  ال�س�ب‘.   ’املوؤلف  ب��ج���ئ��زة 
بج�ئزة’الفنون  لبن�ن  من  داغ��ر  �سربل  الدكتور 

والدرا�س�ت النقدية‘. 
ف����ز االأك����دمي���ي وال��ب���ح��ث الربيط�ين  وب�����دوره 
العربية  ’الثق�فة  بج�ئزة  كينيدي  اإف.  فيليب 
العربّي  املركز  ف���ز  حن  يف  االأخرى‘،  اللغ�ت  يف 
’الن�سر  بج�ئزة  ’ارتي�د االآف�ق‘  لالأدب اجلغرايّف 
االأدب  اأ����س���ت����ذا  وف�����ز  الثق�فية‘.   وال��ت��ق��ن��ي���ت 
�ستيتكيفيت�ص  ي���رو���س��الف  ال��ربوف�����س��ور  العربي 
بج�ئزة  �ستيتكيفيت�ص  ���س��وزان  وال��ربوف��ي�����س��ورة 

’�سخ�سية الع�م الثق�فية‘.

و  التن�ف�ص  يف  مت�س�بقن   7 �س�رك 
املراكز  على  ال�سريف  القوي  االأداء 
م�س�بقة  �سمن  املتقدمة  و  االأوىل 
دب���ي ال��دول��ي��ة ل��ل��ق��راآن ال���ك���رمي يف 
التي  و  التوايل  الث�من على  يومه� 
تنظمه� ج�ئزة دبي الدولية للقراآن 
الكرمي بق�عة غرفة جت�رة و�سن�عة 

دبي.
و ����س���ه���دت امل���ن����ف�������س����ت اق�����ب������ال و 
امل�ست�س�ر  ت��ق��دم��ه  ك��ب��ريا  ح�����س��ورا 
م�ست�س�ر  بوملحه  حممد  اإبراهيم 
لل�سوؤون  دبي  ح�كم  ال�سمو  �س�حب 
الثق�فية و االإن�س�نية رئي�ص اللجنة 
و  رئي�ص  ن�ئب  و  للج�ئزة  املنظمة 
رج�ل  م��ن  ع���دد  و  اللجنة  اأع�����س���ء 
والقن�سلي  ال��دب��ل��وم������س��ي  ال�����س��ل��ك 
مل����وؤازرة مت�س�بقي  ح�����س��روا  ال��ذي��ن 
رع�ة  مم��ث��ل��ي  ج���ن��ب  اإىل  ب���الده���م 
و مرافقي  للم�س�بقة  الث�من  اليوم 

املت�بعن  م��ن  وجمهور  املت�س�بقن 
للفع�لي�ت.

وتن�ف�ص اأم�م جلنة حتكيم امل�س�بقة 
ك���ل م���ن حم���م���ود حم��م��د عبداهلل 
ال�����س��ودان وعليدو حم�د  ال��ن��ور م��ن 

من الك�مريون وحممد ر�س� �سم�ص 
ال���دي���ن ويل حم���م���دي م���ن اإي�����ران 
وع��ب��داحل��ك��ي��م ن���ج��ي حم��م��د علي 
العو�سجي من اليمن و درام�ن كيت� 
بتيل  به�ي  اآدم  م���يل و حممد  من 

من بنم� و حممد عزيز من جنوب 
يف  يت�س�بقون  وجميعهم  اأف��ري��ق��ي��� 

احلفظ برواية حف�ص عن ع��سم.
اللجنة  ع�سو  الزاهد  اأحمد  ق���ل  و 
امل��ن��ظ��م��ة رئ���ي�������ص وح������دة االإع������الم 

مركزا  اأع��دت  الوحدة  اإن  ب�جل�ئزة 
فع�لي�ت  مبقر  متك�مال  اإع��الم��ي��� 
دبي  مل�����س���ب��ق��ة   ”23“ ال�����  ال������دورة 
ال��دول��ي��ة ل��ل��ق��راآن ال��ك��رمي يف غرفة 
جت�رة و�سن�عة دبي جمهزا ب�أحدث 

على  وحر�سن�  والتقني�ت  االأجهزة 
ت���وف���ري ك���ل امل��ت��ط��ل��ب���ت واالأج���ه���زة 
ال�سوت  لنقل  ال��الزم��ة  وال��و���س���ئ��ل 
خدمة  و  لراحة  واخل��رب  وال�سورة 
واأجهزة  االإعالمين  و  ال�سحفين 

وامل�سموعة  امل������ق������روءة  االإع����������الم 
االأنب�ء لنقل هذا  واملرئية ووك�الت 
احل���دث ال��ق��راآين ال���دويل بحرفية 
اإىل اأنح�ء الع�مل واأداء دورهم على 

اأكمل وجه.

اإب���راه���ي���م حممد  و ق����م امل�����س��ت�����س���ر 
الزاهد  اأح���م���د  ي���راف���ق���ه  ب��وم��ل��ح��ه 
ب���ت���ك���رمي رع�������ة ال����ي����وم ال���ث����م���ن و 
جمهور امل�س�بقة بت�سليمهم الهداي� 

واجلوائز النقدية والعينية .

�سمن فعاليات ال�سارقة العا�سمة العاملية للكتاب 2019

�شلطان بن اأحمد القا�شمي يطلق الدورة اخلام�شة من حملة »كان ياما كان« جلمع وتوزيع الكتب لالجئني 

اآخر موعد ل�ستقبال الرت�سيحات هو الأول من اأكتوبر املقبل

جائزة ال�شيخ زايد للكتاب تفتح باب الرت�شح لدورتها الرابعة ع�شرة

مت�شابقني يتناف�شون مب�شابقة دبي الدولية للقراآن الكرمي يف يومها الثامن  7
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املو�سم الدرامي مل يعد مغلقًا على �سهر رم�سان 

داليا م�شطفى: م�شاركتي يف ال�شينما تتوقف على الدور اجليد
• من ر�سحك الأداء دورك يف م�سل�سلك اجلديد 

�سالمة؟ ه�ين  ه�دي" مع  "قمر 
روؤوف  العمل  البداية ج�ءت من خالل خمرج   -
ال���دور، وحن  اإيل ع��ن  ال��ذي حت��دث  عبدالعزيز 
اأر�سل الورق يل وقراأت امل�سل�سل ودوري على وجه 
اخل�سو�ص، اأعجبت به جداً ووافقت على امل�س�ركة 

يف هذا امل�سل�سل وتع�قدت وبداأت الت�سوير.
�سركة  مع  التف�و�ص  اأثن�ء  طلب�ت  و�سعت  • هل 

االإنت�ج اأو �سروط�ً ل�س�رة البداية؟
التف�و�ص على  اأث��ن���ء  اأي طلب�ت  ل��دي  تكن  - مل 
االإط��الق، ومل اأ�سع �سروط�ً لرتتيب ا�سمي على 
واأرى  اال�سرتاط�ت،  اأو غريه� من  البداية  �س�رة 

اأن املهم م� يقدم داخل امل�سل�سل، وهو الذي يحكم 
�س�رة  على  االأ���س��م���ء  ف��ك��رة  لكن  اجل��م��ه��ور،  عليه 
اأركز  وال  الب�سر  مل��ح  يف  مت��ر  النه�ية  اأو  البداية 

معه� على االإطالق.
اأدوارهم...  على  �سرية  العمل  اأبط�ل  • يفر�ص 

هل ثمة تف��سيل تخ�سينن� به� عن الدور؟
اتف�ق مع �سّن�عه،  العمل هو  - مثل ب�قي ط�قم 
وال اأ�ستطيع اأن اأحتدث عن تف��سيل �سخ�سيتي، 
اأق���ول���ه ه��ي �سخ�سية  اأن  اأ���س��ت��ط��ي��ع  ل��ك��ن ك��ل م��� 
ب�����س��ورة كبرية،  ق��ب��ل  ق��دم��ت��ه م��ن  ع��م���  خمتلفة 
الدور  يحوز  اأن  واأمت��ن��ى  مركبة،  �سخ�سية  وه��ي 
اإعج�ب اجلمهور يف االإطاللة الرم�س�نية ، و�سط 

ال�سخ�سية  الفن�نن، وعن  الكوكبة من  كل هذه 
بع�سهم�  ب�سخ�سيتن خمتلفتن عن  اأظهر  ف�أن� 
وحتى االآن ال نعرف هل هم� �سخ�سية واحدة اأم 
ال �ستك�سف النه�ية عن ذلك واأن� اأحب اأن اأ�س�هد 
امل�س�هد عقب الت�سوير فهي خمتلفة يف طريقة 

م�سيته� وكالمه� ب�سكل كبري.
�سخ�سيتن  ل���ت���ق���دمي  ك���ب���ري  ع�����بء  ه���ن����ك   •
 3 ب���  تعي�سن  اأن���ك  اأي  �سخ�سيتك  اإىل  اإ���س���ف��ة 

�سخ�سي�ت؟
اأن  ب�لفعل جم��ه��د ج����داً، خ�����س��و���س���ً  امل��و���س��وع   -
ال�سخ�سي�ت التي اأقدمه� جب�رة متثيلي�، وطريقة 

الف�سل بن هذه امل�س�هد وطريقة كل �سخ�سية.
�سالمة...  ه�ين  بطولة  من  اجلديد  • امل�سل�سل 
العمل  وكذلك  معه...  العمل  كوالي�ص  عن  م���ذا 

مع املخرج روؤوف عبدالعزيز؟
"ه�دي"  ب�لفعل  امل�سل�سل قمر ه�دي وهو  ا�سم   -
كثرية  مميزات  ولديه  ج��داً،  لطيفة  و�سخ�سيته 
وع��م��ل��ه مم��ي��ز دائ���م����ً، وك���ل م��ن ي��وج��د ح��ول��ه يف 
حمرتمة  و�سخ�سيته  كبري،  ب�سكل  يحبه  العمل 
عبدالعزيز  روؤوف  للمخرج  ب�لن�سبة  اأم����  ج���داً، 
فعلى امل�ستوى ال�سخ�سي نحن اأ�سدق�ء منذ فرتة 
كل  اأت���ب��ع  والتمثيل،  العمل  م�ستوى  على  ولكن 
اأعم�له فهو مدير ت�سوير من مديري الت�سوير 
املمت�زين وال غب�ر عليه وعلى م�ستوى االإخراج، 
جداً  ج��دي��داً  ع��م��اًل  ي��ق��دم  امل�سل�سل  ه��ذا  فهو يف 
وفيه تف��سيل خمتلفة عم� قدمه من قبل، على 
الرغم من امل�سل�سالت املميزة ال�س�بقة مثل "فوق 
ال�سح�ب" رم�س�ن امل��سي وغريه� من االأعم�ل، 
ويريد دائم�ً اأن يظل خمتلف�ً، وهذه املرة خمتلف 
ع�سرات املرات وهو خمرج ح�س��ص جداً اإىل درجة 

اأنه طلب ت�سويري يف م�سهد ك�ن من املفرت�ص 
لكنه  للم�سهد  دخ���ويل  ال��ك���م��ريا  ت�سور  اأال 

اأث���ن����ء دخويل  ���س��ع��ر ب���ل��ق��وة ال��ك���م��ن��ة يّف 
"وي� بخت  للم�سهد فتعجبت من ذلك 

م���ع خم����رج ح�س��ص  ي�����س��ت��غ��ل  ال��ل��ي 
زيه".

• كيف ترين قلة االأعم�ل 
املعرو�سة  ال��درام��ي��ة 

هذا الع�م؟
الو�سع  اختلف   -
ف�مل�س�هد  قلياًل 
اأن  م����ن  وب�������داًل 
ي������������رى خ������الل 
الواحد  امل��و���س��م 

 40 رم�������س����ن  يف 
م�������س���ل�������س���اًل ف�����إن����ه 

من  اأك��ر  االآن  ي�س�هد 

نزيد  اأن  من  م�نع  ال  لكن  بقليل،  م�سل�ساًل   20
العدد عن هذا القدر بعد ذلك، واأرى اللطيف يف 
�سهر  فكرة  على  مغلق�ً  يعد  مل  املو�سم  اأن  االأم��ر 
اإىل مو�سم  اأ�سبحن� نتطرق  الكرمي، بل  رم�س�ن 
االآخر  تلو  امل�سل�سل  وعر�ص  الع�م  ط��وال  مفتوح 
العر�ص  خ����رج  م��وا���س��م ك�ملة  ه��ن���ك  واأ���س��ب��ح��ت 

الرم�س�ين مثل الزمن امل��سي.
• ي�سع بع�ص الفن�نن احل�سور رم�س�ني�ً هدف�ً 

اأ�س��سي�ً يف حي�تهم املهنية واأهم من �سيء 
اأو  يتكرر معك  نف�سه  االأم��ر  اآخ��ر هل 

تهتمن به؟
- ال... على االإطالق مل اأنظر اإىل 

ه���ذا االأم����ر ول��ي�����ص م��ن اأه����دايف 
ع�م،  كل  الرم�س�ين  احل�سور 

فلو  اأه���م���ي���ة  اأي  ل���ه  ول��ي�����ص 
ع��دن��� ل��ل��زم��ن جن���د هن�ك 

اأع�����م������اًل ق��دم��ت��ه��� خ�����رج 
وحققت  رم�����س���ن  �سهر 

جن�ح�ت تفوق غريه� 
م��������ن امل������ق������دم������ة يف 
رم�����س���ن ودائ��م���ً م� 
اجلمهور  يحدثني 

عنه�.
ي�سع  م�  دائم�ً   •
الفن�نن  ب��ع�����ص 
م�س�هدة  ق���ئ��م��ة 

لهم يف رم�س�ن 
ه����������������������������ل 

���س��ي��وؤث��ر الت�سوير  ال��ق���ئ��م��ة وه���ل  و���س��ع��تيِ ه���ذه 
عليه� ب�لفعل؟

اأمري  اأح��ب  3" ف���أن���  "كلب�ص  م�سل�سل  �س�أت�بع   -
ومل�ص  رم�س�ن  حممد  "زلزال"  و�س�أت�بع  ك���رارة 
اأكت�ف ي��سر جالل ومن املفرت�ص اأن األقي نظرة 
على كل املعرو�ص اإىل اأن يجذبني عمل جيد اأقوم 
"اهلل وحده اأعلم" مبوعد انته�ء  به، وحتى االآن 
ت�سويرن� للم�سل�سل، فكل 
امل�سل�سالت نف�سه� 
امل���وق���ف  يف 

نف�سه 

خالل هذه االأي�م.
�سينم�ئي�ً...  للح�سور  معينة  �سروط  لك  • هل 

وم�ذا عن امل�سرح؟
- ال على االإطالق الفكرة يف الدور اجليد فكل م� 
اأخ��رياً مل ين��سبني ومل تكن االأدوار  عر�ص علي 
ال�سينم�ئية،  التجربة  اأخ��و���ص  كي  اأري��ده���  التي 
واأنتظر اأي�س�ً خمرج�ً �سينم�ئي�ً كبرياً، ف�ملخرج يف 
ال�سينم� هو العن�سر االأهم يف العملية، وب�لن�سبة 
للم�سرح اأمتنى ذلك واأمتنى دخول هذه التجربة، 
ولكن هن�ك مع�يري معينة وعندم� يعر�ص علّي 
�س�أقّيم وقته�، اإم� اأن اأوافق اأو اأرف�ص، لكن ح�لي�ً 

ال اأعلم.
�سريف  ال��ف��ن���ن  ب��زوج��ك  عالقتك  ع��ن  م����ذا   •
ميول  الأوالدك  وه�����ل  واأوالدك...  ����س���الم���ة 

متثيلية؟
ب�لت�سوير  اأق��وم  ح�لي�ً  ف�أن�  مميزة  عالقة   -
يف م�سل�سل ه�ين �سالمة وزوج��ي ب�سحبة 
م�  ودائ���م����ً  للمتحف  زي������رة  يف  اأوالدي 
م�سر  اأن  االأب��ن���ء  تعليم  على  نحر�ص 
على  ج��داً،  رائعة  اأم�كن  وبه�  جميلة 
امل�ستوى الع�ملي واأف�سل، ويف خطتي 
اأن اأزور م�سر كله� معهم مثلم� قمت 
لالأوالد  وب�لن�سبة  ب���ل��زي���رة،  اأن���� 
لكن  امل��ي��ول  ل��ه��م  لي�ست  ح���ل��ي���ً 
ال��ف��ك��رة لديهم  ت��ت��غ��ري  رمب���� 
االآن  وه�����م  امل�����س��ت��ق��ب��ل  يف 
نقوم  مل������ذا  ي��ت�����س���ءل��ون 
املهنة  ه��ذه  يف  ب�لعمل 

رغم �سعوبته�؟

عادل اإمام 
ي�شتاأنف )فالنتينو( 

بعد عيد الفطر
م�س�هده  ت�سوير  ا�ستئن�ف  اأم���م  ع���دل  الفن�ن  اأعلن 
�سمن اأحداث م�سل�سله الدرامي اجلديد "ف�لنتينو"، 
لعر�سه  ا�ستعداداً  املب�رك،  رم�س�ن  �سهر  انته�ء  فور 
التي  االأوىل  امل��رة  لتكون  الرم�س�ين،  املو�سم  خ���رج 

ي�س�رك فيه� يف مو�سم خ�رج �سهر رم�س�ن.
وات��خ��ذ اإم�����م ه���ذا ال���ق���رار م��ع جن��ل��ه رام����ي )خمرج 
امل�سل�سل(، لكي يعّو�ص اجلمهور عن غي�به الرم�س�ين 
من  م��ت��ت���ل��ي��ة  جن���ح���ت  �سل�سلة  ب��ع��د  االأوىل  ل��ل��م��رة 
االأع����وام  م���دار  ع��ل��ى  الرم�س�نية  ال��درام��ي��ة  اأع��م���ل��ه 

ال�سبعة ال�س�بقة.
اأعم�ل  اأح��داث��ه ح��ول رج��ل  ت���دور  امل�سل�سل  اأن  ي��ذك��ر 
"نكدية"،  ام���راأة  م��ن  م��ت��زوج  ن��ور عبداملجيد  ُي��دع��ى 
جت�ّسده� دالل عبدالعزيز، ويع�ين ال�سراع معه� طول 
الوقت، مم� يجعله يفكر يف الزواج ب�مراأة اأخرى، اإىل 
اأن يق�بل �سيدة ب�مل�س�دفة ُتدعى نور وجت�ّسده� دالي� 

البحريي، فيجمعهم� اال�سم واحلب اأي�س�ً.

اأمينة خليل: اأقّدم 
�شخ�شية �شادمة

ك�سفت املمثلة اأمينة خليل عن تف��سيل 
وهي  "ق�بيل"  م�سل�سل  يف  �سخ�سيته� 
تواجه  وم����ت����م����ردة،  م�����س��ت��ه��رتة  ف���ت����ة 
بي�ن  يف  اأمينة  وق�لت  نف�سية.  م�س�كل 
"اأنني  م�������س���ر:   MBC ����س����درع���ن 
القول  اإذا �سح  اأقدم �سخ�سية �س�دمة 
لفت�ة تدعى "�سم�"، واأكرت م� جذبني 
خمتلف  ك���ون���ه  ه����و  ال�������دور  ه�����ذا  اإىل 
ال�سكل  حيث  م��ن  قدمته  ع��ّم���  مت���م���ً 
الن��ص،  مع  والتع�مل  الكالم  واأ�سلوب 
واأ�سعر  و�س�دمة  قوية  �سخ�سية  وه��ي 
ب���خل��ج��ل م���ن ف���ري���ق ال��ت�����س��وي��ر عند 

انته�ء كل م�سهد".
كرمي  امل��خ��رج  م��ع  "اجتمعت  وت�بعت: 
ال�سخ�سية،  �سكل  ملن�ق�سة  ال�����س��ن���وي 
وكيف تت�سرف وجتل�ص وتتكلم، وك�ن 
واأمتنى  متق�ربة،  نظرة  وجه�ت  لدين� 
"�سم�" اجلمهور،  �سخ�سية  جتذب  اأن 
جذبتني  ال�����ذي  ن��ف�����س��ه���  ب���ل��ط��ري��ق��ة 

اإليه�".

ال��درام��ا  اإىل  م�سطفى  دال��ي��ا  ال��ف��ن��ان��ة  ع���ادت 
م�سل�سلها  خ��الل  من  رم�سان  خ��الل  التلفزيونية 
النجم  مع  تقدمه  ال��ذي  ه��ادي(  )قمر  اجلديد 
هاين �سالمة وجمموعة كبرية من الفنانني ي�سل 

عددهم اإىل 35 ممثاًل، وكان معها هذا احلوار:
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ن�شائح لل�شيدات قبل ا�شتخدام ورق الألومنيوم باملطبخ
قد تعتمد ال�سيدات ب�ملطبخ علي الورق االملونيوم ولكن هن�ك ا�ستعم�الت 
لورق  ال�سحيح  اال�ستخدام  ن�س�ئح  بع�ص  علي  تعريف  ولذلك  له  خ�طئة 
االألومنيوم. -1 �سمم ورق االأملنيوم لتغليف االأطعمة ، ولي�ص ال�ستخدامه 
ال�س�خنة  امل�أكوالت  لتغليف  الالمع  الوجه  ي�ستخدم  الطبخ. -2  يف عملية 
فقط )اأي الوجه الالمع مال�سق للطع�م ال�س�خن(، بينم� ي�ستخدم الوجه 
غري الالمع لتغليف امل�أكوالت الب�ردة فقط )اأي الوجه غري الالمع مال�سق 
للطع�م الب�رد(. -3 مينع ا�ستخدام ورق االأملنيوم يف عملية الطبخ اأو لتغليف 
الطع�م واإدخ�له اإىل الفرن اأو اإىل جه�ز امل�يكرويف، حيث اأن حرارة الطبخ 
والتف�عل معه،  الطع�م  اإىل  الورقة  االأملنيوم من  اإىل خروج  ت��وؤدي  الزائدة 

خ��سة اإذا كنت ت�ستخدم الليمون اأو اخلل يف عملية الطبخ.
وبن  بينه  �سع  الطبخ،  يف  االأملنيوم  ورق  ال�ستخدام  ا�سطررت  اإذا   4-
الطع�م ورقة من امللفوف )الكرنب( ، ثم ارمه� بعد الطبخ. اأبًدا ال ت�أكله� 

وال ترتكه� مع الطع�م.

5 ن�شائح للوقاية من اأمرا�س القلب
يف  االأم��ري��ك��ي��ة  القلب  وجمعية  القلب  الأم��را���ص  االأم��ري��ك��ي��ة  الكلية  اأ���س��درت 
اجتم�عه� ال�سنوي الذي عقد موؤخرا، تعديالت على االإر�س�دات اخل��سة ب�أف�سل 
واجللط�ت .وتهدف  الدم�غية  وال�سكت�ت  القلبية  االأزم���ت  من  الوق�ية  طرق 
القلبية  االأمرا�ص  ت�سخي�ص  على  االأطب�ء  م�س�عدة  اإىل  اجلديدة  التوجيه�ت 
ب�سكل اأدق، ف�سال عن تقدمي العالج االأن�سب، ودفع املر�سى لتغيري �سلوكي�تهم 
ق�ئمة  احل���الت .وت�سمنت  تلك  على  املرتتبة  اخلطرية  التداعي�ت  من  للحد 

التو�سي�ت اجلديدة وفق م� ذكر موقع )الت�مي(، الن�س�ئح الت�لية:

ت�أكيده�  التوجيه�ت احلديثة  :وا�سلت  ال��دم  ل�سغط  - م�ستوى منخف�ص   1  
على �سرورة حم�فظة االأ�سخ��ص على م�ستوي�ت منخف�سة من �سغط الدم قبل 

تعر�سهم مل�سكالت قلبية.

اأقل:من املهم للمح�فظة على قلب �سليم اتب�ع نظ�م غذائي  كولي�سرتول   -  2
متوازن ومم�ر�سة الري��سة واالإقالع عن التدخن لتخفي�ص ن�سبة الكولي�سرتول 
يف الدم. ويف ح�ل ف�سل كل تلك االأ�سي�ء يف تخفي�ص الكولي�سرتول ي�سبح لزام� 
على االأ�سخ��ص اللجوء اإىل االأطب�ء للح�سول على ا�ست�س�رة ملعرفة فيم� اإذا ك�ن 

عليهم اأخذ عق�ر االأ�ست�تن.

3- وزن مث�يل:ن�سح الق�ئمون على التعديالت ب�سرورة املح�فظة على اأوزانهم 
واخل�سراوات  ب�لفواكه  غني  غذائي  نظ�م  اتب�ع  عرب  املقبولة  احل��دود  �سمن 

واحلبوب واالأ�سم�ك، وجتنب ال�سكر واللحوم امل�سنعة.

مم�ر�سة  ال��ق��ل��ب  �سحة  ع��ل��ى  للمح�فظة  ال�����س��روري  اأك���ر:م���ن  ح��رك��ة   -  4
التدريب�ت  من  دقيقة   75 اأو  اأ�سبوعي�،  االأق��ل  على  دقيقة  ل�150  الري��سة 
البدنية الق��سية، مع الت�سديد على اأنه كلم� م�ر�ست الري��سة اأكر كلم� �سمنت 

وق�ية اأكرب لقلبك.

اأهمية  على  ال�س�بقة  الطبية  ال��درا���س���ت  احل���ج��ة:رك��زت  عند  االإ�سربين   5-
تن�ول املعر�سن لالإ�س�بة ب�أزم�ت قلبية جلرع�ت منخف�سة من االإ�سربين، اإال 
اأن اأبح�ث� حديثة حذرت من هذا الدواء ب�عتب�ر اأنه يزيد من احتم�الت حدوث 

نزيف يف االأمع�ء وخ�سو�س� عند االأ�سخ��ص الذين يع�نون من قرحة املعدة.

الفرائ�ص؟  هي  • ما 
- الع�سلة بن الكتف والثدي. 

واملروة؟  ال�سفا  تعني  • ماذا 
- ال�سف� هي احلج�رة املل�س�ء واملروة احلج�رة البي�س�ء. 

وا�سعها؟ ومن  العربي.  ال�سعر  بحور  عدد  يبلغ  • كم 
- 16 بحرا وو�سعه� اجل�حظ. 

والأودي�سا؟  الألياذه  �ساحب  • من 
- هومريو�ص 

الأنياذة؟  ملحمة  �ساحب  • من 
- فرجيل 

الي�ب�سة فهي  امل���ء وعلى  التي تعي�ص يف  الب�رد  ال��دم  ال�سف�دع من جمموعة احليوان�ت ذوات  اأن  - هل تعلم 
)برم�ئية(. 

يف البلدان ال�سم�لية، عندم� ي�أتي ف�سل ال�ست�ء تغط�ص ال�سف�دع يف املي�ه وتدفن نف�سه� ب�لوحل، وتبقى هن�ك 
طيلة ف�سل ال�ست�ء. اأم� عن كيفية تنف�سه� فهي على النحو الت�يل: ال�سفدع الب�لغ له رئتن، لكنه ال يتنف�ص 
الهواء بهم�، اإنه ميت�ص الهواء اإىل فمه عرب منخريه، ويف نف�ص الوقت يخف�ص حلقه، عندئذ يغلق املنخران 
ويرفع ال�سفدع حلقه ويدفع الهواء اإىل رئتيه. مع العلم اأن ال�سفدع ميكنه اأن يبقى من دون طع�م مدة 6 

اأ�سهر. 
-هل تعلم اأنه بعدم� ت�سرب النحلة رحيق االأزه�ر حتمله اإىل كي�ص الع�سل وهو امتداد ي�سبه القن�ة اله�سمية 
يف مقدمة معدة النحلة. اخلطوة االأوىل يف ذلك عندم� يكون الرحيق يف كي�ص النحلة للع�سل، ال�سكر املوجود 
يف الرحيق يخ�سع لتغيري كيم�وي. اخلطوة الت�لية هي اإزالة الق�سم االأكرب من امل�ء من الرحيق. ويتم هذا 
عن طريق التبخري، الذي يحدث ب�سبب حرارة اخللية. وب�سبب التهوية. اإن الع�سل املخزن يف اأقرا�ص ال�سهد 

بوا�سطة نحل الع�سل وبعد اأن اأزيل الكثري من امل�ء من الرحيق االأ�سلي قد يحفظ اإىل االأبد تقريب�ً. 
هل تعلم اأن هن�ك اأكر من 40 األف جن�ص من الذب�ب منت�سرة يف جميع اأنح�ء الع�مل. منه� الذب�ب املنزيل 
الذب�ب االأ�سود املنت�سر يف الغ�ب�ت ال�سم�لية الذي يحت�سد يف الربيع ب�أعداد ال  اأي�س�ً  الع�دي امل�ألوف، ومنه� 
ح�سر له�، وت�سل درجة ع�سته اإىل اأن توؤدي اإىل قتل االإن�س�ن. وللعلم فقط، ف�إن جن�ح الذب�بة يتحرك يف 

الث�نية الواحدة اأكر من 330 مرة. 

الثعبان الكاذب 
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الثوم فوائد مهمة
ب�لعديد  ال���ث���وم  ي��ت��م��ت��ع 
ال�سحية  ال��ف��وائ��د  م���ن 
يعترب  ح���ي���ث  امل����ه����م����ة، 
ال�����ث�����وم م�����ن االأط���ع���م���ة 
التي  ال��ف��وائ��د  امل��ت��ع��ددة 
الكثري  ع��الج  يف  ت�س�عد 
م��ن االأم��را���ص التي قد 

ت�سيب الفرد.
واأنواع  اأ�سن�ف  وتتعدد 
ت�أخذ  امل���������زروع،  ال����ث����وم 
االأ�سن�ف اأ�سم�ء املن�طق 

من  كثري  من  االإن�س�ن  الإنق�ذ  فع�ال  عالج�  الثوم  يبقى  لكن  له�،  املنتجة 
امل�س�كل ال�سحية ال�سعبة.

ال�س�ئعة  االأم��را���ص  العديد من  امل�س�همة يف ع��الج  ب���رز يف  وال��ث��وم له دور 
وامل��ن��ت�����س��رة ب��ن ال��ع��دي��د م��ن االأ���س��خ������ص، وذل���ك ن��ظ��را الح��ت��وائ��ه وغن�ه 
والفريو�س�ت  للبكتريي�  م��ق���وم  طبيعي  ح��ي��وي  م�س�د  وه��و  ب���الأل��ي�����س��ن، 

� م�س�د لالأك�سدة. والفطري�ت وهو اأي�سً
الدرا�س�ت احلديثة توؤكد اأهمية الثوم يف عالج ارتف�ع الكولي�سرتول ال�س�ر 
يف الدم وم�س�كل اجله�ز التنف�سي وع�سر اله�سم و�سغط الدم، ف�سال عن 
ج�نب  اإىل  اجل�سم،  من�عة  حت�سن  طريق  عن  ال�سرط�ن  مق�ومة  يف  دوره 
حيث  للقولون  مفيد   � اأي�سً وهو  ال�سرط�نية،  اخلالي�  منو  اإبط�ء  يف  دوره 
اإن��ه مطهر  املعدة حيث  الته�ب  ف��وائ��ده يف  ال��درا���س���ت  العديد من  تن�ولت 

ممت�ز، كم� اأنه من�سط للكبد.

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

فقد الثعب�ن الكبري فردة حذائه اثن�ء طريانه فوق الغ�بة اجلميلة.. فحزن ونزل ب�سرعة يبحث عنه� يف كل 
يبكي حذائه  امه حزين�ً  ايل  فع�د  ف�ئدة  وهن�ك وال  هن�  قلب احل�س�ئ�ص  واالزه����ر،  اال�سج�ر  فت�ص بن  مك�ن، 
الذي �س�ع، هن� جمعت امه كل افراد الع�ئلة واال�سدق�ء للبحث عن احلذاء لكن ال ف�ئدة ف�جتمعوا يتن�ق�سون 
حتى ج�ءهم الع�سفور الطن�ن ال�سغري اجلميل بفكرة رائعة، هي عمل اعالن يوزع يف كل انح�ء الغ�بة للبحث 
عن احلذاء ف�أح�سر الثعب�ن ع�سري التوت االحمر واخذ يكتب بطرف ذيله االعالن على ورق اال�سج�ر يف كل 

مك�ن.
الثعب�ن  الثلوج وق�سى  الثلج يت�س�قط واختفت مع�مل االر���ص واال�سج�رحتت  مر وقت طويل وال ف�ئدة وب��داأ 
�سبقته وخرجت تطل  ان ي�سرتي حذاء جديد، ولكن �سم�سن� اجلميلة  �ست�ءه حزين بال حذاء حتى قرر  اي�م 
على الغ�بة فحولت ثلجه� االبي�ص اإىل م�ء وجوه� الب�رد اإىل دفء جميل، فخرج اجلميع يلعبون وميرحون 
ويف هذه االثن�ء �سرخ احلم�ر بقوة وق���ل وجدته� وج��دت ف��ردة احل��ذاء، اجتمع اجلميع عند احلم�ر واخذوا 
اإىل الثعب�ن ولكن لال�سف انقطعت فردة احلذاء قطع �سغرية  يتج�ذبون فردة احلذاء وكل يريد ان يحمله� 
وكثرياً جداً عندم� ج�ء الثعب�ن وراآه� بكى كثرياً و�س�لت دموعه بغزارة مم� جعل اجلميع يخجلون ويذهبون 
م�سرعن خوف�ً من غ�سبه اال.. احلم�ر فقد وقف وق�ل للثعب�ن ان� خمطئ، ان� حم�ر، لو مل اقل اين وجدته� 
�س�أجعلك وجبتي االن و�س�أ�سنع من جلدك حذاء ايه� اجلب�ن  م� حدث م� حدث فغ�سب الثعب�ن وق�ل ح�سن�ً 
فخ�ف احلم�ر وابتعد عن الثعب�ن ثم.. توقف احلم�ر ونظر اإىل الثعب�ن وق�ل ب�سوته الغريب.. ان� ل�ست حم�راً 
ايه� الثعب�ن.. انت احلم�ر، فغ�سب فق�ل احلم�ر كيف تقول ان حذائك �سقط منك اثن�ء طريانك فوق الغ�بة.. 
وانت ال ت�ستطيع الطريان واي�س� لي�ص لك ارجل.. فكيف واين تلب�ص احلذاء؟ �سكت الثعب�ن واخذ يفكر.. وحتى 

االن م�زال يفكر!

درا�شة حتذر الن�شاء من اأ�شرار »الغرية والقلق وتقلب املزاج«
ت�سري نت�ئج درا�سة ن�سرت يف جملة علم االأع�س�ب 
اإىل اأن ال�سخ�سية الع�سبية ذات االإجه�د املطول؛ 
هي ال�سبب وراء اإ�س�بة الن�س�ء مبر�ص األزه�مير، 
لنحو  ام��ت��دت  ال��ت��ى  ال�سويدية  ال��درا���س��ة  وح�سب 
اأربعة عقود، فقد تع�ين الن�س�ء يف منت�سف العمر 
من اللواتي ق�سن حي�تهن يف انفع�الت منجرفة، 
خطورة متزايدة لالإ�س�بة ب�ألزه�مير، ويت�س�عف 
االأثر كلم� ك�نت الن�س�ء اأكر قلًق�، غرية ومتقلب�ت 
املزاج، وهي ثالث �سم�ت �سخ�سية و�سعه� اخلرباء 

يف اأعلى الدرج�ت على مقي��ص الع�سبية.
اأك��دت الب�حثة  وح��ول اجلديد يف ه��ذه ال��درا���س��ة، 
ج�معة  م��ن  يوه�ن�سون،  لين�  للدرا�سة  الرئي�سة 
اأخ���رى تظهر  درا���س��ة  اأي  اأن��ه ال يوجد  جوتنربج، 
اأن منًط� واحًدا من �سخ�سية االإن�س�ن يف منت�سف 

العمر تزيد من خطر االإ�س�بة مبر�ص األزه�مير.
وح�����س��ب اخل������رباء ف����إن���ه ال ي���وج���د ع����الج ملر�ص 
توؤثر  التي  الذاكرة  فقدان  ح�لة  وهي  األزه�مير، 
الدرا�س�ت  وت�سري  واالإدراك،  واحلكم  اللغة  على 
ح�س��سية  لديهم  الع�سبين  االأ���س��خ������ص  اأن  اإىل 
ال�سغط،  حت��ت  جيد  بعمل  يقومون  وال  مفرطة 
وم���ن امل��رج��ح اأن ي��ف�����س��روا امل��واق��ف ال��ع���دي��ة على 
حتى  ال��ي���أ���ص  اإىل  وي�سلوا  حمتمل،  تهديد  اأن��ه��� 
الع�سبية  ف�ل�سخ�سية  ال��ط��ف��ي��ف،  االإح���ب����ط  م��ع 
لديه� �سعوبة يف التحكم ب��ستج�ب�ته�، وهي اأكر 
عر�سة لالكتئ�ب، ا�سطراب الهلع، الفوبي�، ورمب� 
اأحدث االأبح�ث مر�ص  اإىل  على االأرجح وا�ستن�ًدا 

األزه�مير.
املراأة،  االأخ���رية على �سحة  ال��درا���س��ة  رك��زت  وق��د 

 38 46 ام��راأة يف ال�ستيني�ت، على مدى  وت�بعت 
من  اأك���ر  م��ن  تع�نن  الن�س�ء  تلك  وك���ن��ت  �سنة، 
ا�سطراب، ك�لقلق، الغرية، تقلب املزاج، الع�سبية، 
االنفع�ل،  �سرعة  اخل���وف،  ال��ن��وم،  م��ن  احل��رم���ن 
ال��غ�����س��ب، احل�سد  ب����ل���ذن���ب،  ال�����س��ع��ور  ال���ت���وت���ر، 

واالكتئ�ب.
وت��ب��ن اأن امل�����س���رك���ت يف ال��درا���س��ة ال��الت��ي ع�نن 
م��ن االك��ت��ئ���ب م��ث��اًل ك��ن اأك���ر ع��ر���س��ة لالإ�س�بة 
ب�ألزه�مير بن�سبة تقرتب من 25 يف امل�ئة، وح�سب 
موؤلفي الدرا�سة ف�إن طبيعة ال�سخ�سية الع�سبية 
جنًب� اإىل جنب مع االإجه�د الذي متر به، كل ذلك 
وهي  ب���ل��دم���غ،  معينة  منطقة  يف  ت��غ��ريات  ي�سبب 
ملر�ص  االأوىل  العالم�ت  التي تظهر  املنطقة  تلك 

األزه�مير.


