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الوجبات اخلفيفة ال�صحية 
تقلل ال�صعور بالإنهاك

عندم� نكون منهكني بدني�، ولكنن� يف ح�جة للبق�ء م�ستيقظني، ف�إن 
كثريين يلج�أون �إىل تن�ول وجبة خفيفة غنية ب�ل�سكري�ت.

لكن در��سة جديدة �أظهرت �أن �للجوء �إىل �خل�سرو�ت بدال من �ل�سكر 
و�لدهون �مل�سبعة ميكن �أن ي�س�عد يف خف�ض �أثر �حلرم�ن من �لنوم.

من �ملرجح �أن �ملزيد من �خلي�ر�ت �ل�سحية هي �لتي ميكن �أن ت�س�عد 
يف �لتغلب على �ل�سعور ب�لتعب و�النه�ك ،بح�سب �لدر��سة �لتي ُن�سرت 

نت�ئجه� يف دورية "�أمريك�ن جورن�ل".
ومن �ملهم �الإ�س�رة �إىل �أن عدم �ل�سيطرة على �لنف�ض لي�ست هي �لتي 
�ل�سحي وترك �خلي�ر�ت  �الأ�سخ��ض للطع�م غري  �إىل تف�سيل  توؤدي 

�ل�سحية.
ولكن عند عدم ح�سول �ملرء على ق�سط ك�ف من �لنوم، ف�إن هذ� يوؤثر 
و�مليل  �الإر�دة  ق��وة  تر�جع  �إىل  ي��وؤدي  مم�  �لقر�ر  �تخ�ذ  مه�ر�ت  على 

للح�سول على �نت�س�ء �سريع يف �سكل �ل�سكر.
ال ي�سفر �سعف عمل �ملخ يف ��سته�ء �ل�سكري�ت فح�سب، ولكن �أي�س� �إىل 

��سته�ء �أي �سيء غني ب�لدهون �أو �لدهون �مل�سبعة �أو �ل�سوديوم.
�الأ�سخ��ض  �أن  غري  �أحي�ن�.  �إال  يحدث  ال  ه��ذ�  للكثريين،  وب�لن�سبة 
�أن  ميكن  �لتعب،  م��ن  طويلة  �س�ع�ت  على  وظ�ئفهم  ت�سمل  �ل��ذي��ن 

ي�سبح تن�ولهم لوجب�ت خفيفة غري �سحية، �أمر� يحدث ب�نتظ�م .
�أن  �أن �الل��ت��ز�م بنظ�م غ��ذ�ئ��ي �سحي ميكن  �ل��ك��ث��ريون  ي��درك��ه  م��� ال 

ي�س�عد يف تقليل �ل�سعور ب�لتعب.
غني�  غذ�ئي�  نظ�م�  يتبعون  �لذين  �الأ�سخ��ض  �أن  �لدر��سة  و�أظهرت 

ب�لدهون �مل�سبعة و�ل�سكر ز�د من �سعف �الأد�ء �ملرتبط ب�لنوم.

كيف تعتنني ب�صفاهك يف ال�صتاء؟
من  للكثري  تتعر�ض  �ل�سف�ه  �أن  �لنم�س�وية  "ووم�ن"  جملة  �أوردت 
عو�مل �الإجه�د خالل ف�سلي �خلريف و�ل�ست�ء ب�سبب درج�ت �حلر�رة 

�ملنخف�سة يف �خل�رج وهو�ء �ملدف�أة �جل�ف.
�إىل  تفتقر  �ل�سف�ه  �أن  و�جل��م���ل  ب�ل�سحة  �ملعنية  �ملجلة  و�أو���س��ح��ت 
�لدهون، لذ� �سرع�ن م� تتعر�ض للجف�ف و�لت�سقق، م� يف�سد مظهره� 

�جلم�يل.
وملو�جهة �جلف�ف و�لت�سقق، تن�سح "ووم�ن" ب��ستعم�ل م�ستح�سر�ت 
�لعن�ية، كبل�سم �ل�سف�ه، �ملحتوية على مو�د فع�لة تعمل على ترطيب 
�لنحل  و�سمع  �لنحل  ع�سل  مثل  خمملي�ً،  ملم�س�ً  ومتنحه�  �ل�سف�ه 

وزبدة �ل�سي� وزيت �لزيتون وحم�ض �لهي�لورونيك.
ومن �ملهم �أي�س�ً �أن تخلو م�ستح�سر�ت �لعن�ية من �ملو�د، �لتي تت�سبب 
يف تهيج ب�سرة �ل�سف�ه، مثل �ملو�د �حل�فظة و�ملو�د �لعطرية و�لزيوت 

�ملعدنية و�ل�سيليكون. 

حيلة ب�صيطة لتنظيف غ�صالة املالب�س
�إىل  �ملنزلية  و�الأدو�ت  �الأج��ه��زة  من  كغريه�  �ملالب�ض  غ�س�لة  حتت�ج 

�هتم�م وتنظيف من وقت الآخر. 
ب�����س��ه��رة و����س��ع��ة ع��ل��ى م���و�ق���ع �لتو��سل  وحت���ظ���ى �ل�����س��ي��دة ه��ي��ن�����ض 
�أف�سل  ح��ول  تن�سره�  �ل��ت��ي  و�ل�����س��ور  �لن�س�ئح  بف�سل  �الج��ت��م���ع��ي، 
�ملوقع  �إحدى م�ستخدم�ت  �نتقلت  �لتنظيف. وعندم�  �أ�س�ليب وحيل 
�مل�س�عدة  وطلبت  �لقذرة،  لغ�س�لته�  �سورة  ن�سرت  جديدة،  �سقة  �إىل 

و�مل�سورة لتنظيفه�.
غ�سيل  ب�س�ئل  �ل��ب��د�ي��ة  يف  �لغ�س�لة  ب�سطف  هين�ض  �ل�سيدة  وق���م��ت 
ويف  �ل��زو�ي���،  لتنظيف  قدمية  �أ�سن�ن  فر�س�ة  ��ستخدمت  ثم  من��سب، 
�الأبي�ض  و�خل��ل  �ل�سوديوم  بيكربون�ت  ��ستخد�م  مت  �لت�لية  �ملرحلة 

الإز�لة جميع �لرو�ئح.
وبعد نه�ية عملية �لتنظيف، ن�سحت هين�ض بنقع درج �لغ�س�لة يف �مل�ء 
�ل�س�خن قبل ت�سغيله� الإز�لة �أي �أو�س�خ ع�لقة، بح�سب �سحيفة مريور 

�لربيط�نية.
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اأول ثنائي ن�صائي يريد �صناعة 
التاريخ بال�صري على القمر 

�لف�س�ء �الأمريكيت�ن، كري�ستين� كوخ، وجي�سيك� مري، وهو  �عتربت ر�ئدت� 
�أول ثن�ئي ن�س�ئي ي�سري يف �لف�س�ء، �أنهم� تطمح�ن �إىل �لهبوط على �سطح 
�ملدر�سة  يف  ك�نت  عندم�  �أنه�  �لبحرية  �الإحي�ء  ع�ملة  مري  وتتذكر  �لقمر. 
�أم�م  وق���ل��ت  �ل��ق��م��ر،  �سطح  على  لنف�سه�  ���س��ور�  تر�سم  ك���ن��ت  �الب��ت��د�ئ��ي��ة 
�ل�سحفيني خالل موؤمتر مب��سر من حمطة �لف�س�ء �لدولية: "�أعتقد �أن 

هذ� �سيكون حلمي �جلديد".
�لع�م  بحلول  �لقمر  �إىل  للعودة  )ن��س�(  �الأمريكية  �لف�س�ء  وك�لة  وت�سعى 

."3 "�أرمتي�ض  مهمة  �سمن   2024
ومن �ملقرر �أن يخطو ر�ئد�ن على �سطح �لقمر، وهو �أمر مل تقم به �لب�سرية 
منذ ع�م 1972، و�سيكون و�حد منهم� على �الأقل �مر�أة، كم� وعد رئي�ض 
�لوك�لة، جيم بر�يدن�ست�ين، �لذي �أو�سح �أن تلك �لر�ئدة �ستكون من بني 

�لط�قم �ملوؤلف من 12 �سخ�س� �لذي �سي�س�رك يف مهمة �لقمر.
مر�سحت�ن   ،2013 ع���م  ن��س�  �إىل  �ن�سمت�  �للتني  وك��وخ  م��ري  �أن  وي��ب��دو 
وك�لة  �س�ألته�  عندم�  ع���م���(   40( ك��وخ  وق���ل��ت  �لرحلة.  لهذه  طبيعيت�ن 
فر�ن�ض بر�ض عن هذ� �ملو�سوع "�إنه �سرف كبري �أن �أكون �أول �مر�أة مت�سي 
على �سطح �لقمر". و�أ�س�فت "لط�مل� ك�ن حلم� ب�لن�سبة يل، لكن يف �لوقت 
�أول �م��ر�أة م�ست على  �أنني على �الأرج��ح عرفت  �حل���يل �س�أبقى على فكرة 
لهذه  �ل���رو�د  �نتق�ء  عملية  ت��ز�ل  وال  زميلته�.  �إىل  غ�مزة  �لقمر"،  �سطح 

�ملهمة �لت�ريخية حم�طة ب�لغمو�ض خالل �لوقت �لر�هن.

بدءًا من الثالثني.. ب�صرتك 
حتتاج اإىل هذه املادة

�أنه  �الأمل���ن��ي��ة  �ست�يل"  "�إن  جملة  �أوردت 
عملية  تتب�ط�أ  �سنة   30 عمر  م��ن  ب���دء�ً 
حمتوى  ويرت�جع  �لب�سرة  خالي�  جتدد 
و�ل�سري�ميد  و�ل���ك���والج���ني  �ل���رط���وب���ة 
�لتج�عيد  �أول  �إىل ظهور  ي��وؤدي  م�  به�، 
وفقد�ن �ملرونة و�ملظهر �مل�سدود، �إ�س�فة 
و�له�الت  و�الل��ت��ه���ب���ت  �الح���م���ر�ر  �إىل 

�ل�سود�ء.
�آث�ر �ل�سيخوخة، تن�سح �ملجلة  وملو�جهة 
ب��ستعم�ل  و�جل���م����ل  ب�ل�سحة  �مل��ع��ن��ي��ة 
م�����س��ت��ح�����س��ر�ت �ل��ع��ن���ي��ة �مل��ح��ت��وي��ة على 
 ،"RETINOL" �ل��رت��ي��ن��ول  م�����دة 
حيث  A؛  فيت�مني  �أ���س��ك���ل  �أح���د  وه���ي 
ويح�رب  �لب�سرة  بنية  �لرتينول  يدعم 
و�أ�سر�ر  �ل�سبغية  و�ل��ب��ق��ع  �ل��ت��ج���ع��ي��د 

�أ�سعة �ل�سم�ض.
كم� يقوم �لرتينول بتنظيف �لب�سرة من 
�ل�سو�ئب و�لبثور وت�سغري حجم �مل�س�م، 
ون�سر�ً  نقي�ً  م��ظ��ه��ر�ً  �لب�سرة  مينح  م��� 

ي�سع �سب�ب�ً وحيوية. 

حالتك  لتح�صني  طرق   9
النف�صية خالل احلمل �ص 23

نزلة الربد قد توؤدي اإىل 
م�صاعفات خطرية

حذر �لدكتور ه�نز مي�س�ئيل مولنفيلد من 
�إه��م���ل ع��الج ن��زل��ة �ل���ربد ج��ي��د�ً، ق���ئ��اًل �إنه 
�إىل م�س�عف�ت خطرية تتمثل يف  ي��وؤدي  قد 
�لرئوي،  و�الل��ت��ه���ب  �لقلب،  ع�سلة  �لته�ب 
و�ل��ت��ه���ب �جل��ي��وب �الأن��ف��ي��ة، و�ل��ت��ه���ب �الأذن 

�لو�سطى، و�لته�ب �ل�سعب �لهو�ئية.
ن��زل��ة �لربد  �أن  �ل��ط��ب��ي��ب �الأمل������ين  و�أو����س���ح 
�أ�سبوع �إىل  ع���دة م� ت�ستمر ملدة ت��رت�وح من 
��ست�س�رة  ���س��رورة  على  م�����س��دد�ً  �أ���س��ب��وع��ني، 
ذلك،  م���ن  �أط�����ول  ����س��ت��م��رت  �إذ�  �ل��ط��ب��ي��ب، 
مثل  ب���أع��ر����ض  م�سحوبة  ك���ن��ت  �إذ�  خ��سة 
وفقد�ن  �ل���درج،  �سعود  عند  �لتنف�ض  �سيق 

�ل�سوت، وتدهور ح��سة �ل�سمع.
يجب  �خل��ط��رية  �مل�س�عف�ت  ه��ذه  ولتجنب 
�جل�سم  من�عة  تقوية  مع  ب�لر�حة،  �اللتز�م 
 C ب�����إم����د�ده ب��ك��م��ي��ة ك���ف��ي��ة م���ن ف��ي��ت���م��ني

يومي�ً،  ملليغر�م�ً  و155   95 بني  ت��رت�وح 
 C ع��ل��م���ً �أن �مل�����س���در �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة ل��ف��ي��ت���م��ني
تتمثل يف �لفو�كه �حلم�سية مثل �لربتق�ل، 

و�ليو�سفي، و�لتف�ح، و�لفلفل �حللو.
مولنفيلد  ين�سح  �ل��ربد  نزلة  من  وللوق�ية 
ب�حلر�ض على غ�سل �ليدين ب�ل�س�بون جيد�ً 
على نحو منتظم من 20 �إىل 30 ث�نية مع 
�أي�س�ً،  مر�ع�ة غ�سل �لفر�غ�ت بني �الأ�س�بع 

�إ�س�فًة �إىل �رتد�ء مالب�ض د�فئة. 

نظرن�  �إذ�  �إيج�بية  م�س�ألة  �خل��وف  �أن  هو  �جليد  و�خل��رب 
�لطفل ودخوله ملر�حل جديدة يف  �إليه كعالمة على منو 
وفق�  �لطفل  حي�ة  يف  �خل��وف  �خل���رب�ء  وي�سنف  �حل��ي���ة. 
"�خلوف من �النف�س�ل" على  ملر�حله �لعمرية. وي�سيطر 
حوله،  ب�لغني  وج��ود  يف  ب�حلم�ية  ي�سعر  �ل��ذي  �لر�سيع 
�سريره  يف  �لطفل  �الأم  ت�سع  وعندم�  و�الأب.  �الأم  ال�سيم� 
يف غري موعد �لنوم مثال وتبتعد عنه، ف�إن هذ� يزيد من 
�سوى  للتعبري عنه  و�سيلة  �ل��ذي ال يجد  ب�خلوف  �سعوره 

�ل�سر�خ.
وهن� ين�سح �خلرب�ء وفق� ملجلة "�إلرتن" �الأمل�نية، بحمل 
�لطفل �أو �لبق�ء معه ومل�سه بحن�ن �إىل �أن يهد�أ. ويبد�أ هذ� 
�لنوع من �خل��وف مع �لطفل منذ والدت��ه وتختلف فرتة 

��ستمر�ره من طفل الآخر.

اخلوف من الغرباء
�لبيئة  م��ن  �خل��وف  يظهر  �أ�سهر  ع��دة  �لطفل  بلوغ  وبعد 
�أو  �ل�سنبور  فتح  عند  �مل���ء  �سوت  من  ك�خلوف  �ملحيطة، 
حتى �ل�سوت �ملنبعث من ت�سفح �جلريدة. من �ل�سروري 
�سببه  �لطفل  لدى  �خل��وف  �أن هذ�  و�الأب  �الأم  �إدر�ك  هن� 
للمرة  معه�  يتع�مل  �ل��ت��ي  �الأ���س��ي���ء  ب��ه��ذه  معرفته  ع���دم 

�الأوىل يف حي�ته. وعندم� تدرك �الأم هذ� �الأمر، ف�إن عليه� 
عليه  جديدة  ب���أم��ور  �لطفل  مو�جهة  ع��دم  على  �حلر�ض 
ب�سكل مت�س�رع، بل �حلر�ض على وجود فرت�ت هدوء بني 

�حلني و�الآخر.
وب��د�ي��ة م��ن �ل�سهر �لث�من ي��ب��د�أ �خل��وف م��ن �ل��غ��رب���ء يف 
�لظهور على �لطفل، �لذي ي�ستطيع يف هذ� �ل�سن �لتمييز 
م�ستمرة،  ب�سفة  ير�هم  �لذين  و�الأ�سخ��ض  �الأق���رب  بني 
وبني �لغرب�ء وهذ� م� يربر �سر�خ �لطفل �مل�ستمر عندم� 
وميكن  �الأوىل.  للمرة  ي���ر�ه  عنه  غ��ري��ب  �سخ�ض  يحمله 
�لتع�مل مع هذه �ملرحلة من خالل تقلي�ض �لد�ئرة �لتي 
تتع�مل ب�سكل منتظم مع �لطفل يف �لبد�ية، وق�سر �الأمر 
تو�سيع  ثم  مثال،  �ملقربة  و�ل�سديقة  و�خل�لة  �جلدة  على 

هذه �لد�ئرة ب�لتدريج.
�خل����وف م���ن �الن��ف�����س���ل ه���و �أ���س��ه��ر �أن������و�ع �خل����وف لدى 
�الأطف�ل وهو م� يحدث عند م� حت�ول �إقن�ع طفلك برتكه 
لفرتة  �لتي قد متتد  �ل�سر�خ  وح��ده يف �حل�س�نة وح�لة 
طويلة. ويحت�ج �لطفل يف هذه �حل�لة لتدريج يف �ل�س�ع�ت 
�لتي ينف�سل فيه� عن و�لدته. ففي ح�ل وجود مربية �أو 
د�ر ح�س�نة، ميكن �لبدء ب�س�عتني �أو ثالثة تزيد تدريجي� 
معلمته  �أو  مربيته  على  �لطفل  يعت�د  حتى  �ل��وق��ت  م��ع 

هذه  وت�ستمر  ب����الأم����ن.  �ل�����س��ع��ور  يفتقد  وال  ب�حل�س�نة 
�ملرحلة من �خلوف من �ستة �أ�سهر وحتى �أربع �سنو�ت.

ومع بلوغ �لع�م �لث�ين من �لعمر يبد�أ �خلوف من �لظالم 
�لليل  و�أن دخول  �الأطف�ل، خ��سة  �لظهور لدى بع�ض  يف 
قد يعني �النف�س�ل عن �الأبوين و�ملبيت يف غرفة منف�سلة 
�أي�����س��� يف  يف ه���ذ� �ل��ع��م��ر. ويت�سبب �خل���وف م��ن �ل��ظ��الم 
ل���دى �الأط���ف����ل، وه��ن��� ين�سح �خل����رب�ء وفق�  �ل��ك��و�ب��ي�����ض 
يف  لل�سوء  م�سدر  وج��ود  على  ب�حلر�ض  "�إلرتن"  ملجلة 
غرفة �لطفل مع طم�أنته د�ئم� بتو�جدك بجو�ره عندم� 
�أي�س� جعل �لطفل  ي�ستيقظ ب�سبب �لكو�بي�ض. ومن �ملهم 
يعت�د على طقو�ض معينة قبل �لنوم، ك�جللو�ض �إىل جو�ره 

وقر�ءة ق�سة ب�سيطة له.
وب��د�ي��ة م��ن �ل��ع���م �ل��ث���ل��ث م��ن �ل��ع��م��ر، ي��دخ��ل �ل��ط��ف��ل يف 
�لن�فذة  م��ن  �سيقفز  �ل����ذي  �ل��ل�����ض  م��ن  �خل����وف  م��رح��ل��ة 
�أو م��ن �ل��ع��ف��ري��ت حت��ت �ل�����س��ري��ر. وي��ب��د�أ �ل��ط��ف��ل يف هذه 
�أو م� ي�سمعه  �ملرحلة ب�خللط بني م� ير�ه يف �لتليفزيون 
هذه  يف  و�الأم  ل��الأب  �ملهمة  �لن�س�ئح  وم��ن  �حل��ك���ي���ت.  يف 
�ملرحلة، عدم �ل�سم�ح للطفل مب�س�هدة �الأفالم �أو �مل�س�هد 
�ملرعبة وكذلك تعزيز فكرة �لر�سم �أو �حلكي لدى �لطفل 

ليجد طريقة يخرج به� خم�وفه.

املاء البارد اأو 
املغلي.. اأيهما اأف�صل 

لطهي املعكرونة؟
موقع  ع����ل����ى  ت����غ����ري����دة  �أث�������������رت 
تويرت  �الج���ت���م����ع���ي  �ل���ت���و�����س���ل 
جداًل على �الإنرتنت فيم� �إذ� ك�ن 
�مل�ء �لب�رد �أو �ملغلي �أف�سل لطهي 

�ملعكرونة. 
م�ستخدمي  ب���ني  �جل�����دل  وب������د�أ 
تويرت، بعد �أن ن�سر رجل تغريدة 
ت�سيف  زوج����ت����ه  �إن  ف��ي��ه���  ق������ل 
�مل�ء  �إىل  �ملطهوة  غ��ري  �ملعكرونة 
�لب�رد، ومن ثم ت�سغل �ملوقد لغلي 

�مل�ء.
و������س�����رع������ن م������ ت���ع���ر����س���ت ه����ذه 
�أن�س�ر  م��ن  ل��الن��ت��ق���د  �ل��ط��ري��ق��ة 
�لتي  �ل���ت���ق���ل���ي���دي���ة،  �ل���ط���ري���ق���ة 
�مل�����ء، وم���ن ثم  تعتمد ع��ل��ى غ��ل��ي 
�ألتون  ل��ك��ن  �مل��ع��ك��رون��ة،  �إ���س���ف��ة 
علوم  يف  �ملخت�ض  �لط�لب  ب��ر�ون 
�إع��ج���ب��ه بهذه  �أب�����دى  �الأغ����ذي����ة، 
�ل��ط��ري��ق��ة، وق����ل �إن���ه م��ن �جليد 

طهي �ملعكرونة يف �مل�ء �لب�رد.
�ملعكرونة  �إن طهي  ب��ر�ون  ويقول 
�أ���س��رع، وي�ستخدم  �ل��ب���رد  �مل����ء  يف 
ويعطي  �مل��������ء،  م����ن  �أق������ل  ك��م��ي��ة 

�لنتيجة نف�سه�. 
و�لتغذية  �ل��ط��ه��ي  خ�����رب�ء  ل��ك��ن 
�آخ��ر، حيث �تفق مدربو  لهم ر�أي 
�ل��دويل للطهي  �ملركز  �لطهي يف 
�ملمكن  م��ن  �أن  على  ن��ي��وي��ورك  يف 
�لب�رد،  �مل�����ء  يف  �مل��ع��ك��رون��ة  ط��ه��ي 
رغبة  �سبب  ع��ن  ت�س�ءلو�  لكنهم 

�لبع�ض يف فعل ذلك.
و�����س����رح ك����ل����ودي م�������ن، �الأ����س���ت����ذ 
�لكيم�وية  �لهند�سة  يف  �لفخري 
كت�ب  وم��وؤل��ف  بر�سلونة  بج�معة 
تو�سع  "عندم�  �ل���ط���ب���خ  ع���ل���م 
تدخل  �مل���ء،  يف  �جل�فة  �ملعكرونة 
�مل���ع���ك���رون���ة.  م�������س����م  �إىل  �مل����ي�����ه 
�ل�����س���خ��ن �مل�س�م  �مل����ء  و���س��ي��خ��رتق 
�لب�رد، الأنه  �مل�ء  �أ�سرع من  ب�سكل 
وتوتر  �أق���ل  ل��زوج��ة  على  يحتوي 

�سطحي �أقل".
للمي�ه  ذل���ك، مي��ك��ن  �إىل  �إ���س���ف��ة 
ف���������س����ل ج�����زي�����ئ������ت �الأم�����ي�����ل�����وز 
ن�س�ء  ع������ن  و�الأم����ي����ل����وب����ك����ت����ني 
�مل����ع����ك����رون����ة، وي���ن���ت���ج ع����ن طهي 
�مل��ع��ك��رون��ة �ل��ت��ح��ل��ل �مل����ئ���ي لهذه 
يتم  �أن  و�ل���ذي يجب  �جل��زي��ئ���ت، 
 80 �أعلى من  عند درج��ة ح��ر�رة 
درج����ة م��ئ��وي��ة، وه����ذ� ���س��ب��ب �آخر 
�ملغلي،  �مل������ء  ال����س���ت���خ���د�م  ي���دع���و 
ه�فينغتون  ���س��ح��ي��ف��ة  ب��ح�����س��ب 

بو�ست �الأمريكية.

كيف تتعامل مع خوف طفلك من 
العفريت والظالم والغرباء؟

اخلوف من ال�شاحرة ال�شريرة اأو من العفريت النائم حتت 
ال�شرير..مير الطفل منذ والدته باأنواع خمتلفة من اخلوف 
الذي ينمو معه. وي�شاعد وعي االأب واالأم بطبيعة تطور 

مراحل اخلوف لدى الطفل يف التعامل االأف�شل معها.
مراحل  يف  بالطفل  امل��رت��ب��ط��ة  االأم����ور  م��ن  اخل���وف 

من  واخل��وف  الظالم  من  املختلفة..فاخلوف  عمره 
من  واخلوف  املدر�شة  من  واخلوف  االأم  عن  االبتعاد 

لكن  الطفل،  حياة  يف  طبيعية  االأ�شباح..اأمور 
طبيعة  ب��اخ��ت��الف  يختلف  حجمها 

الطفل واالأ�شخا�ص املحيطني به 
وطريقة تعاملهم معه.
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�ش�ؤون حملية

يف مركز �شلطان بن زايد

باحثة اإماراتية ... الت�صامح �صمة و�صلوك املوروث الإماراتي

تفوقت على اأكرث من 4000 موؤ�ش�شة يف 74 دولة حول العامل  

وزارة الدولة ل�صوؤون املجل�س الوطني الحتادي تت�صلم جائزة »�صتيفي العاملية« عن فئة اأف�صل اإدارة موارد ب�صرية 

بحثت �شبل التعاون مع جهات عاملية

زايد للثقافة الإ�صالمية تختتم م�صاركتها يف معر�س فرانكفورت للكتاب

•• اأبوظبي - الفجر

�لب�حثة و�الإعالمية  ��ست�س�ف مركز �سلط�ن بن ز�يد 
�لت�س�مح  " قيم  بعنو�ن  حم��سرة  يف  �جل�بري  �سيخة 
يف �ل��رت�ث �الإم���ر�ت��ي " وذل��ك مبقر �ملركز يف منطقة 

�لبطني ب�أبوظبي .
�الإم�����ر�ت  �أب��ن���ء  �سم�ت  م��ن  �سمة  �لت�س�مح  :�إن  ق���ل��ت 
فهم �أهل �سفٍح وعفٍو وت�س�مح، يكرمون �لو�فد عليهم 
عن��سر  �إىل  يلتفتون  وال  وهويته  ثق�فته  ويحرتمون 
�إن�س�ين  م��ب��د�أ  وف��ق  معه  يتع�ملون  و�إمن����  �الخ��ت��الف 

خ�ل�ض غري ق�بل للت�أويل �أو �لتحول.
و�لفيديوه�ت  ب�ل�سور  مدعمة  حم��سرة  يف  و�أ�س�فت 
�ل��رت�ث��ي��ة " �أن���ن����  وم��ن��ذ ن��ع��وم��ة �أظ��ف���رن��� ك����ن �الأهل 
وط�لب  جمتمعهم،  يف  و�ل��ع���م��ل  ب�سيفهم٫  يفرحون 
�ل�سعيف،  وي�س�ندون  �مل��ح��ت���ج،  م��ع  ويقفون  �حل���ج��ة، 
وين�سئون  ودي���ره��م،  مبن�زلهم  مي��ر  م��ن  وي��ح��رتم��ون 
طو�ل،  ل�سنني  �م��ت��دت  نبيلة  �إن�س�نية  ع��الق���ت  معهم 
و�الأ���س��ف���ر عرب  �ل��ب��ح��ري��ة،  �ل��رح��الت  دور  �إىل  م�سرية 

�ل�سحر�ء يف مت�زج وت�آلف �بن �الإم�ر�ت مع �الآخر.
و�أكدت �جل�بري �أن �بن �الإم�ر�ت حري�ض على �لتم�سك 
�الإن�����س���ن��ي��ة، وتعزيزه�  و�ل��ق��ي��م  و�ل��ت��ق���ل��ي��د  ب���ل��ع���د�ت 
جيل.مو�سحة  بعد  جيال  لالأجي�ل  وتوريثه�  ونقله� 
ب�لكثري من  �لز�خر  �الإم���ر�ت  �لت�س�مح يف جمتمع  �أن 
يعترب  �أن��ه  كم�  حي�ة،  �أ�سلوب  ميثل  �لرت�ثية  �مل��ف��رد�ت 
فطري  ب�سكل  �الأف���ر�د  مي�ر�سه�  يومية  حي�تية  ثق�فة 
وبديهي فهم مت�س�حمون مع �لقريب و�لغريب، وحتى 
يف ح�ل �خل�سوم�ت  �لتي ك�نت تن�س�أ بينهم يف �مل��سي . 
و تطرقت �سيخة �جل�بري �إىل بع�ض �ملفرد�ت �لرت�ثية 
من  وه��ي  "�ملَ�ْسَيه"  ومنه�  �لت�س�مح  قيم  ت��ع��زز  �ل��ت��ي 
�لع�د�ت �الجتم�عية �لتي تعزز قيم �لت�س�مح يف جمتمع 
�الإم���ر�ت وك�نت �أ�سلوب� متبع� لف�ض �خل�سوم�ت �لتي 

د�خل  �مل�سكالت  وح��ل  �لقبيلة،  �الأف���ر�د يف  حت��دث بني 
و�جل���ري�ن،   �ل��و�ح��د  �لفريج  ب��ني  �أو  �ل��و�ح��د،  �ملجتمع 
حيث يقوم �جل�نب  �ملخطئ بزي�رة منزل �أهل �لدعوى 
معرتفني مب� بدر منهم من خط�أ في�سعون �أ�سلحتهم 
�ملنزل،  ل�س�حب  وت��ق��دي��ر�ً  �ح��رت�م���ً  ج�نب�ً  وبن�دقهم 
و�لعالق�ت  �لع�سرة  طيب  من  بينهم  مب�  فيذكرونهم 
"غ�فة"،  ظل  حتت  �أو  �ملجل�ض  يف  ذل��ك  ويكون  �لنبيلة 
فيتح�ورون �إىل �أن ي�سلو� �إىل نقطة �اللتق�ء، فتطيب 
ك�ن  ولو  حتى  كلمتهم  وجتتمع  ويت�س�حمون  �لقلوب، 
�مل��ن��زل برفع  ي��ق��وم ���س���ح��ب  ث�����أر وخ����الف، ث��م  بينهم 
�ملجتمع  هو  �أ�سح�به�، هذ�  �أي��دي  يف  وو�سعه�  �لبن�دق 
�الأخالقية  و�لقيمة  �لثق�فة  هذه  نقل  �ل��ذي  �ملت�س�مح 

عرب �ل�سنني.
كم� حتدثت عن �لفزعة ك�أحد �أبرز  قيم �لت�س�مح �لتي 
�س�دت يف �ملجتمع �الإم�ر�تي وهي نظ�م �جتم�عي يقوم 

�الآخر  وم�س�ركة  �ملحت�ج،  و�إع���ن��ة  �مللهوف،  �إغ�ثة  على 
ولونه،  �سكله  �لنظر عن  ب�سرف  و�أت��ر�ح��ه  �أف��ر�ح��ه  يف 

وعرقه ومذهبه.
�أن  �إىل  �جل�بري  �سيخة  و�الإعالمية  �لك�تبة  و�أ���س���رت 
جمتمع �الإم���ر�ت  جمتمع منفتٌح على �الآخ��ر، متقبل 
ٌ لثق�فته وهويته وعقيدته، وقد تبلور ذلك من خالل 
و�لتع�ي�ض  �لق�ئمة على �الحرت�م  �الإن�س�نية  �لعالق�ت 
تبلورت  �ليوم، ولقد  و�لتي ك�نت والت��ز�ل ق�ئمة حتى 
ت��ل��ك �ل��ع��الق���ت يف �ل��ت�����س���م��ح �ل��دي��ن��ي وق��ب��ول �الآخ���ر 
و�لت�س�مح  و�مل���ل��ي��ة  �ليومية  �مل��ع���م��الت  يف  و�لت�س�مح 
�ل��ث��ق���يف، و�الج��ت��م���ع��ي و�ل��ت�����س���م��ح �ل����دويل م��ن��ذ عهد 
ثر�ه،  �هلل  ط��ي��ب  �سلط�ن  ب��ن  ز�ي���د  �ل�سيخ  ل��ه  �مل��غ��ف��ور 
ر��سخة  دينية  ثق�فة  م��ن  ج���ء  ذل��ك  ك��ل  �أن  و�أ���س���ف��ت 
�أبن�ء �الإم���ر�ت، و�قتد�ًء ب�سنة �الأول��ني خ��سة يف  لدى 
�ملع�مالت، كم� ج�ء ترجمة للقيم �الأخالقية �لرفيعة 

�ل��ر����س��خ��ة يف جمتمع ي��وؤم��ن ب���الآخ��ر، وي��ت�����س���رك معه 
ويتع�ون.

و����س���ددت ���س��ي��خ��ة �جل����ب���ري ع��ل��ى �أن �ل�����س��ي��خ ز�ي����د بن 
ث��ر�ه �سكل رم��ز� للت�س�مح   �آل نهي�ن طيب �هلل  �سلط�ن 
وقدم �لكثري من �جلهود يف �سبيل تعزيز قيم �لت�س�مح 
لالآخر،  و�ملحبة  و�لعط�ء  و�لتع�ي�ض  و�لثق�يف،  �لديني 
�لتع�ي�ض  �ملثل يف  �الإم����ر�ت م�سرب  دول��ة  تعترب  حيث 
ب��ني �ل�����س��ع��وب مب��� يجتمع ع��ل��ى �أر���س��ه��� �ل��ط��ي��ب��ة من 
جن�سي�ت وم�س�رب وثق�ف�ت وعق�ئد مل تقف ح�جز�ً بني 
عالق�تهم �الإن�س�نية وتع�ونهم ومت�زجهم يف �إط�ر من 
�لقيم و�الأخ��الق و�الح��رت�م. م�سيفة "وهذ� م� �س�رت 
عليه وحتر�ض عليه �لقي�دة �لر�سيدة ممثلة يف �س�حب 
�ل�سيخ خليفة بن ز�يد �ل نهي�ن رئي�ض �لدولة- حفظه 
ر��سد  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �س�حب  و�أخ��ي��ه  �هلل- 
�آل مكتوم ن�ئب رئي�ض �لدولة رئي�ض جمل�ض �ل��وزر�ء ، 
ح�كم دبي - رع�ه �هلل - و�س�حب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهي�ن ويل عهد �أبوظبي ن�ئب �لق�ئد �الأعلى 
للقو�ت �مل�سلحة و�إخو�نهم �أع�س�ء �ملجل�ض �الأعلى حك�م 

�الإم�ر�ت..
وحتدثت �جل�بري يف حم��سرته� عن  �لرت�ث �ل�سعبي 
على  يقوم  قيمي  منهج  �سي�غة  يف  و�أهميته  ومكون�ته 
ومَل  �لغ�ف  �سجرة  عن  حتدثت  كم�  و�لت�س�مح،  �ملحبة 

�تخذت �سع�ر� لع�م �لت�س�مح ؟
�أ�ست�ذة  م��ن  وج��م��ع  �الإد�ر�ت  م����در�ء  �مل��ح������س��رة  �سهد 
�جل���م��ع���ت و�ل��ط��الب و�الإع��الم��ي��ني وم��وظ��ف��ي �ملركز 
ق�سم  من  بومنجل  جن�ت  �أد�رت  �ملح��سرة  خت�م  ويف   ،
�لثق�فة ح��و�ر� تركز على م� متثله �الإم����ر�ت من قيم 
ب�ملوروث  و�الأ���س��رة  �الإع���الم  �هتم�م  و�أهمية  للت�س�مح 

�ل�سعبي لتعزيز قيم �لت�س�مح و�لوطنية .
عقب ذلك كرم �ل�سيد علي حميد �ملن�سوري مدير �إد�رة 

�ل�سوؤون �مل�لية �ملح��سرة وقدم له� �سه�دة ودرع� .

•• اأبوظبي - الفجر 

ت�سلم وفد من وز�رة �لدولة ل�سوؤون �ملجل�ض �لوطني 
�الحت�دي برئ��سة �سع�دة �س�مي بن عدي، وكيل �لوز�رة 
"�ستيفي  ج���ئ��زة  �مل�س�ندة  �خل��دم���ت  لقط�ع  �مل�س�عد 
�إد�رة  �أف�سل  �لع�ملية" �لتي ف�زت به� �ل��وز�رة عن فئة 
مو�رد �لب�سرية لع�م 2019، وذلك خالل حفل �أقيم 

يف �لنم�س� موؤخر�ً. 
وك�نت وز�رة �لدولة ل�سوؤون �ملجل�ض �لوطني �الحت�دي 
قد ح�سدت �لفئة �لف�سية من �جل�ئزة بعد �ختي�ره� 
وخمت�سني  خ��رب�ء  ت�سم  خمت�سة  حتكيم  جلنة  م��ن 
وخ��سة  ع�ملية حكومية  4000 جهة  �أك��ر  بني  من 
م��ن 74 دول����ة م��ن خم��ت��ل��ف �أن���ح����ء �ل��ع���مل تقدمت 

للمن�ف�سة على �جل�ئزة. 
�لدولة  وز�رة  وكيل  ل��وت���ه،  ه��الل  ط���رق  �سع�د  وق���ل 
�سعد�ء  نحن  �الحت�دي:"  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�ض  ل�����س��وؤون 
بهذ� �الإجن���ز �لتي ي�س�ف �إىل �سجل �ل��وز�رة �حل�فل 
ب���جل��و�ئ��ز ت��ك��رمي���ً جل��ه��ود يف ت��ب��ن��ي �أف�����س��ل �ملع�يري 
وهذه  �لعمل،  جم����الت  �ستى  يف  �لع�ملية  و�مل��م���ر���س���ت 
�جل�ئزة مبث�بة �عرت�ف ع�ملي ب�حللول �ملتطورة �لتي 

و�ال�ستثم�ر  �لب�سرية  �مل��و�رد  �إد�رة  يف  �ل��وز�رة  تتبن�ه� 
مهم�ً  عن�سر�ً  لتكون  كف�ءته�  م�ستوى  لتطوير  فيه� 
�ملتمثلة  �ال�سرت�تيجية  و�أه��د�ف��ه���  روؤيته�  حتقيق  يف 

بتقدمي خدم�ت وفق �أعلى مع�يري �جلودة �لع�ملية. 

مهم�ً  ج�فز�ً  �جل�ئزة  ه��ذه  �سع�دته:" ت�سكل  و�أ���س���ف 
لن� للم�سي يف م�سرية �إعد�د جيل من �لكف�ء�ت لديه� 
�لقدرة و�ملوؤهالت �لتي متكنه� من �مل�س�همة �لف�علة 
تعزيز  �إىل  �لر�مية  �لر�سيدة  �لقي�دة  روؤي��ة  يف حتقيق 

م��ك���ن��ة دول���ة �الإم������ر�ت �ل��ر����س��دة يف ت��ق��دمي خدم�ت 
حكومية تو�كب �لتطور يف بيئة �لعمل، وتن�ف�ض وتفوق 

جودته� م� تقدمه �ل�سرك�ت و�ملوؤ�س�س�ت �خل��سة. 
وت��وج��ه ���س��ع���دت��ه ب��ب���ل��غ �ل�����س��ك��ر و�ل��ت��ق��دي��ر �إىل ك�فة 
�لوطني  �مل��ج��ل�����ض  ل�������س���وؤون  �ل���دول���ة  وز�رة  م��وظ��ف��ي 
�الحت�دي كونهم د�عم�ً رئي�س�ً يف حتقيق هذ� �الإجن�ز، 
د�عي�ً �إىل مو��سلة �لتميز يف �لكف�ءة ب�الأد�ء �لوظيفي 
�لري�دة  م��ن  ج��دي��دة  م�ستوي�ت  �إىل  و���س��واًل  �ل��ع���يل 

و�لتميز.
 من جهته، ق�ل �سع�دة �س�مي بن عدي، وكيل �لوز�رة 
�لدولة  وز�رة  يف  �مل�س�ندة  �خل��دم���ت  لقط�ع  �مل�س�عد 
على  ح�سولن�  �الحت�دي:"  �لوطني  �ملجل�ض  ل�سوؤون 
ه���ذه �جل���ئ��زة ه��و �ع����رت�ف ب��ج��ودة �مل��ع���ي��ري �لع�ملية 
�لب�سرية،  ملو�ردن�  �الأمثل  �لتوظيف  يف  نطبقه�  �لتي 
�لكف�ء�ت  ت�أهيل  يف  �جل���د  و�لعمل  جلهودن�  وتقدير�ً 
دولة  متيز  م�سرية  دع��م  على  ق����درة  لتكون  �لوطنية 

�الإم�ر�ت يف �ستى �ملج�الت.
�لوطني  �ملجل�ض  ل�����س��وؤون  �ل��دول��ة  وز�رة  �أن  وي��ذك��ر 
�الحت���دي ح�سلت على مو��سف�ت ع�ملية وتخ�س�سية 

يف �ستى �ملج�الت. 

•• العني - الفجر

يف  م�س�ركته�  �الإ���س��الم��ي��ة  للثق�فة  ز�ي���د  د�ر  �ختتمت 
�لدورة �ل�� 71 من معر�ض فر�نكفورت �لدويل للكت�ب 
��ستعر��س�ً  �ل����د�ر  م�����س���رك��ة  ت�سمنت  ح��ي��ث   ،2019
لالإ�سد�ر�ت �لتي ت�سلط �ل�سوء على �لثق�فة �الإ�سالمية 
من  جمموعة  �إىل  �إ���س���ف��ة  وق��ي��م��ه،  �الإ���س��الم  وتع�ليم 
تتن�ول تعزيز قيم  و�ل�سب�ب،  �ملوجهة لالأطف�ل  �لكتب 
�الإ�سد�ر�ت  م��ن  ع��دد  على  ع���الوة  و�ل��ت���آل��ف  �لت�س�مح 
�إىل  به�،  �لن�طقني  غري  تخدم  و�لتي  �لعربية  ب�للغة 
ج�نب من�سة وثيقة �ملليون مت�س�مح و�لتي القت �إقب�اًل 

كبري�ً من زو�ر �ملعر�ض.
ب�الإ�س�فة �إىل عر�ض 21 �إ�سد�ر�ً جديد� متعدد �للغ�ت 
من �سمنه� �الإ�سد�ر�ت �لثق�فية ب�للغة �الأمل�نية ، حيث 
القت �سدى الفت ومت توزيعه� على خمتلف �ل�سر�ئح 

�مل�ستفيدة و�ملتحدثة ب�للغة �الأمل�نية.
وق�م وفد �لد�ر بعقد لق�ء�ت مع منّظم�ت ن�سر ع�ملية 
 - �سويدية   - يون�نية   - هندية   - �أمل�نية   - )�جنليزية 
حتقيق  �إمك�نية  م��دى  ومن�ق�سة  كندية(   - �أمريكية 
�إيج�د  �إمك�نية  مدى  ودر��سة  �مل�سرتك،  �لع�ملي  �لن�سر 
�أحدث و�س�ئل �لن�سر �الإلكرتوين لتنفيذ م�سروع �إخر�ج 

�الإ�سد�ر�ت �لثق�فية �لكرتوني�ً وب�سيغ متنوعة ملختلف 
�ل�سر�ئح من �لق�رئني ومن ذوي �الحتي�ج�ت �خل��سة 
�سبل  ببحث  �ل��وف��د  ق���م  كم�  �لب�سرية.  �لن�حية  م��ن 
�لتع�ون و�ل�سر�كة مع دور ن�سر وطب�عة ع�ملية خمت�سة 
يف �لت�سميم و�الإخ��ر�ج �حلديث ملن�ق�سة مدى �إمك�نية 
طب�عة �الإ�سد�ر�ت بت�س�ميم وو�س�ئل حديثة وخمتلفة 
متخ�س�سة  ن�سر  دور  مع  و�الجتم�ع  ج�ذبة،  وبطريقة 
يف �لرتجمة �لتخ�س�سية، فقد مت من�ق�سة �أفق �لتع�ون 
�لرتجمة  جم�����ل  يف  �مل��ت��خ�����س�����س��ني  �مل���رتج���م���ني  م���ع 
�لتخ�س�سية ب�للغ�ت �لع�ملية من مثل �للغة �الإيط�لية 

- �ال�سب�نية - �الأمل�نية - �لفرن�سية -  و�لبولندية. 
�ل�سيخ  �ل�سمو  ���س���ح��ب  زي�����رة  �ل����د�ر  من�سة  و���س��ه��دت 
�لدكتور: �سلط�ن بن حممد �لق��سمي – ع�سو �ملجل�ض 
�الأع���ل���ى ل��الحت���د – ح���ك��م �ل�����س���رق��ة –  ح��ي��ث �طلع 
�لفرتة  وم�س�ريعه� خالل  �لد�ر  �إ�سد�ر�ت  �أحدث  على 
– رئي�ض  �لع�مري  �سهيل   : �ل�سيد  ق���م  وق��د  �لق�دمة. 
 – ب���ل��د�ر  �ل��ع���م��ة  و�خل���دم����ت  �لب�سرية  �مل����و�رد  ق�سم 
ترجمة  حزمة  �ل�س�رقة  ح�كم  �ل�سمو  �س�حب  ب���إه��د�ء 

مع�ين �لقر�آن �لكرمي ب� 13 لغة ع�ملية.
للثق�فة  ز�ي���د  د�ر  م�����س���رك��ة  �أن  �إىل  �ل��ع���م��ري  و�أ����س����ر 
�الإ���س��الم��ي��ة يف م��ع��ر���ض ف��ر�ن��ك��ف��ورت �ل����دويل للكت�ب 

ج���ءت ه��ذ� �ل��ع���م بنحو 150 �إ���س��د�ر� ت��وف��رت ب��� 13 
�لتو��سل  �مل�س�ركة مد ج�سور  لغة ع�ملية، وتعك�ض هذه 
لالأهد�ف  حتقيق�  �لع�مل  ودول  �الإم����ر�ت  بني  �لثق�يف 

�ال�سرت�تيجية للدولة.
�خل��ض  �ملُمثل  مع  لق�ء  عقد  مت  �أن��ه  �لع�مري:  وق���ل 

و�إعر�بهم  �مل�ني�  جمهورية  يف  �الأطف�ل  بحوث  ملنّظمة 
�لتي  �لع�ملية  �الأط��ف���ل  لق�س�ض  �حتي�جهم  م��دى  عن 
تعك�ض مدى �سم�حة �لدين �الإ�سالمي ومدى حمتو�ه� 
لغ�ت   8 ب�  �ملرتجمة  �لكونية  �الإن�س�نية  ب�لقيم  �لري 

ع�ملية.

م�صت�صفى توام ينظم ندوة بعنوان 
م�صروب الطاقة ..والتدخل املحمود 

•• العني  - الفجر

نظمت �إد�رة �لتغذية �ملجتمعية ب� "م�ست�سفى تو�م" ب�ال�سرت�ك مع "جونز 
للخدم�ت  �أبوظبي  �سركة  من�س�آت  �إح���دى  يعد  �ل��ذي  و  �لطبية"  هوبكنز 
"م�سروب  بعنو�ن  �س�عة   )6.5( معتمدة  تغذوية  ن��دوه  )�سحة(  �ل�سحية 

�لط�قة ..و�لتدخل �ملحمود "
�أبح�ث  م��ن  �لعلمية  �مل�ستجد�ت  على  �الط���الع  �إىل  �ل��ن��دوة  ه��دف��ت  حيث 
ومو��سف�ت قي��سية يف جم�ل ��ستهالك م�سروب �لط�قة. و �لتوعية ب�أهمية 
ب�لتثقيف  �لوق�ية  خالل  من  �لعمرية  �لفئ�ت  جميع  �سحة  على  �حلف�ظ 
�لط�قة.  م�سروب  ��ستهالك  يف  و�لتوعية  �ل�سلوكي�ت  وتر�سيد  �لتغذوي 
�لط�قة.  م�سروب  ��ستهالك  تر�سيد  يف  �لعالقة  ذ�ت  �جله�ت  دور  من�ق�سة 
للفئ�ت  �لط�قة  م�سروب  ب��ستهالك  �ملرتبطة  �ل�سحية  �مل�سكالت  من�ق�سة 
�لتو��سل وتب�دل �الآر�ء و�مل�سورة �لعلمية و�خلرب�ت بني  �حل�س��سة. حتقق 

�ملخت�سني يف جم�ل �لتغذية و �ل�سحة �لع�مة.
�لط�قة  م�����س��روب  ب��د�ي���ت  م��ن��ه���:  م��و����س��ي��ع  ع���دة  �ل��ن��دوة  جل�س�ت  �سملت 
على  �لرق�بة  �لط�قة،  مل�سروب  �الإلز�مية  �الإم�ر�تية  �ملو��سفة  وحقيقته�، 
�لقلب و�الأوعية  �لط�قة على  �ل�سحي مل�سروب  �لت�أثري  م�سروب�ت �لط�قة، 
�أث���ر م�����س��روب���ت �ل��ط���ق��ة على ج���ودة �ل��ن��وم ل��دى طلبة ج�معة  �ل��دم��وي��ة، 
و  م�س�رك   140 يق�رب  م�  �ل��ن��دوة  يف  در����س��ة مقطعية.  ح�سر  �ل�س�رقة: 

�لذين خ�سعو� المتح�ن تقيمي �أويل و �آخر بعد �نته�ء �لندوة.

يف منارة ال�شعديات باأبوظبي

جامعة زايد تنظم ندوات 
�صينمائية مفتوحة حول الت�صامح

•• اأبوظبي –الفجر

ندو�ت  �سل�سلة  ز�ي��د  بج�معة  و�الجتم�عية  �الإن�س�نية  �لعلوم  كلية  تنظم 
يف  وذل���ك  �لت�س�مح،  م��و���س��وع  ح��ول  للجمهور  مفتوحة  ع���م��ة  �سينم�ئية 
من�رة �ل�سعدي�ت ب�أبوظبي، يومي �الأحد 27 �أكتوبر و�الأربع�ء 30 �أكتوبر 
�جل�ري، ثم يومي �جلمعة و�ل�سبت 6 و7 دي�سمرب. يتخلل كل ندوة منه� 

عر�ض الأحد �الأفالم �لع�ملية حول مفهوم �لت�س�مح.   
فريد  ط�بع  له  عر�ض  وكل  للجميع،  ومفتوحة  جم�نية  �لعرو�ض  �ستكون 
مفتوح  ن��ق������ض  و�سيعقبه  �ل��ف��ي��ل��م،  يتن�وله�  �ل��ت��ي  �لق�س�ي�  م��ن  يكت�سبه 
ال�ستك�س�ف مفهوم �لت�س�مح من منظور �لفيلم و�ملنظور �الأك�دميي للعلوم 
�الأك�دمييني  �أح���د  �لنق��س�ت  ه��ذه  �سيقود  حيث  �الإن�����س���ن��ي��ة،  و�ل��در����س���ت 

بج�معة ز�يد.
و�أكد �لدكتور ف�ر�ض هو�ري عميد كلية �لعلوم �لطبيعية و�ل�سحية وعميد 
�لندو�ت متثل جزء�ً  �أن هذه  ب�الإن�بة  �الإن�س�نية و�الجتم�عية  �لعلوم  كلية 
ملبد�أ  ��ستذك�ر�ً  �لت�س�مح،  بع�م  �الحتف�ء  يف  �جل�معي  �ملجتمع  م�س�ركة  من 
�سلط�ن  بن  ز�يد  �ل�سيخ  �لدولة  �أ�س�عه وحث عليه موؤ�س�ض  �لذي  �لت�س�مح 
�آل نهي�ن، طيب �هلل ثر�ه، ور�سخه كقيمة �أ�س��سية يف جمتمع �الإم�ر�ت ويف 

عالق�ته مع �ملجتمع�ت و�لثق�ف�ت �الأخرى.    
و�أ�س�ر �إىل �أهمية هذه �لفع�لي�ت �ملفتوحة يف تعزيز �لتف�عل وتنمية �لتو��سل 
و�حلو�ر بني �جل�معة و�ملجتمع ف�ساًل عن بعده� �لتثقيفي و�لتوعوي �لذي 

ي�ستفيد منه �جلمهور مبختلف فئ�ته. 
�أفك�ر  �إىل  و�جتذ�بهم  �لن��ض  مع  للتو��سل  مهمة  �أد�ة  �ل�سينم�  �إن  وق���ل 
جديدة بلغة تثري �سغفهم وت�ستجيب مليولهم، ويف هذه �لندو�ت �ل�سينم�ئية 
�ستكون �أ�سرة ج�معة ز�يد من �أ�س�تذة وطلبة جنب�ً �إىل جنب مع �جلمهور 
من  جديد�ً  بعد�ً  يوم  كل  يف  ت�ستك�سف  مو�سعة  حو�رية  حلقة  يف  �لعري�ض 

�أبع�د �لت�س�مح.    
وق�ل د. نز�ر �أند�ري، �الأ�ست�ذ �مل�س�رك يف كلية �لعلوم �الإن�س�نية و�الجتم�عية 
�أن  موؤكد�ً  �لندو�ت  للجمهور حل�سور هذه  �لدعوة مفتوحة  �إن  ب�جل�معة 
�الأمر يتج�وز جمرد �لعر�ض �ل�سينم�ئي لالأفالم، و�إمن� نحن نقدم مفهوم�ً 
جديد�ً للندو�ت �ل�سينم�ئية �لتي �ستكون دين�ميكية مب�س�ركة خمتلف فئ�ت 

�ملجتمع ب�سكل فريد.
�إىل �جلمهور يف  �ل�سينم�ئية  �لندو�ت  لتقدمي هذه  تّو�قون  "نحن  و�أ�س�ر   
�أبوظبي، ملو��سلة �لنق��ض حول �لت�س�مح وتعزيز �لتع�ي�ض �ل�سلمي يف بيئتن� 
� على �مل�س�همة يف �حلي�ة �لثق�فية  متعددة �لثق�ف�ت، كم� �أنن� نحر�ض �أي�سً
و�لفنية و�لتعليمية ب�لع��سمة من خالل توفري �لفر�ض الإ�سر�ك �جلمهور 

يف �لتعلم و�لبحث ".



ومن بني مئ�ت �لكرمي�ت و�ملركب�ت �لكيمي�ئية ملع�جلة 
ح���ب �ل�����س��ب���ب، ي��غ��ف��ل �ل��ك��ث��ريون �ل��ك��ن��ز �ل���دف���ني يف 

�لطبيعة،
 �ل����ذي ي��ك��م��ن يف �الأع�����س���ب �ل��ت��ي ت��ع��د مبنزلة 
حب  ملع�جلة  ق��وي���ً  م��ف��ع��واًل  وتعطي  �ل�سحر، 

�ل�سب�ب و�لتخل�ض منه نه�ئي�ً.
حب �ل�سب�ب يف�سد مظهرك؟.. �إليك �أ�سب�به 

وعالجه و�لتخل�ض من �آث�ره

طرق عالج حب ال�شباب
وُي��ع��د �ل�����س���ي �الأخ�����س��ر عالج�ً 
فع�اًل حلب �ل�سب�ب مل� يحتويه 
�لتي  �الأك�����س��دة  م�س�د�ت  م��ن 
وت�س�عد  �ل��ب��ك��ت��ريي���  حت�����رب 
�اللته�ب  م����ن  �حل�����د  ع���ل���ى 
�إفر�ز  يف  وتتحكم  وتك�فحه�، 

�لزيوت، وتقلل من �لبثور.
�ل�س�ي  �����س���ت���خ���د�م  ومي���ك���ن 
يف  نقعه  طريق  عن  �الأخ�سر 
4 دق�ئق، ثم  �مل���ء وغليه ملدة 
بو��سطة  �جللد  على  متريره 
ق��ط��ن، وت��رك��ه ع��ل��ى �ل��وج��ه حتى 

يجف، 
ث����م ي���ت���م غ�����س��ل �ل���ب�������س���رة ب�����مل�����ء، وميكن 
�ال�ستف�دة من �ل�س�ي �ملتبقي بو�سعه كقن�ع 

للوجه بعد �إ�س�فى �لع�سل �إليه.
نتيجة  تعطي  �لتي  �لطبيعية  �مل��و�د  ومن 

مذهلة للجلد، �لع�سل، 

حب  م��ك���ن  على  و�سعه  ومت  ب�لكركم  خلطه  مت  ف����إذ� 
جمدد�ً  ظهوره  من  مينع�ن  �أي���م،  ثالثة  مل��دة  �ل�سب�ب، 

ويع�جل�نه؛
 مل� يحتوي�نه من م�س�د�ت �لته�ب وجر�ثيم،

 فيقلالن من فر�ض ظهوره، وميكن خلط �سمع �لنحل 
مع ملعقة زيت �لبندق وزيت �سجرة �ل�س�ي،

مك�ن  به�  �لوجه  غ�سل  ويتم  ه�دئة  ن�ر  على  وو�سعه�   
�حلبوب؛

و�لتخل�ض من �خلالي�  ي�س�عد على تهدئة �جللد   م� 
�مل��ي��ت��ة �ل��ت��ي ت��ت��غ��ذى ع��ل��ي��ه��� �ل��ب��ك��ت��ريي���، ك��م��� حت�رب 

�اللته�ب�ت.

اأع�شاب لعالج حب ال�شباب 
وال ميكن �إغف�ل زيت �أو �س�ي �لريح�ن عن عالج حب 
�ل�سب�ب؛ حيث ي�س�عد على دعم م�ستوى �ل�سكر يف �لدم 

و�لهرمون�ت؛ 
م� يقلل من فر�ض ظهور حب �ل�سب�ب، 

ك��م��� �أن ت���ن����ول ���س���ي �ل���ري���ح����ن ي�����س���ع��د ع��ل��ى ت����و�زن 
�لهرمون�ت يف �جل�سم ب�سكل طبيعي.

عالج حب �ل�سب�ب ب�الأدوية
�ل�سب�ب؛  حلب  وفع�اًل  قوي�ً  عالج�ً  �لب�بوجن  يعد  كم� 
تعمل على مك�فحة  �أك�����س��دة  م�����س���د�ت  م��ن  مل��� يحتويه 
�جلذور �حلرة وحت�رب �لبكتريي� �لتي تت�سبب يف ظهور 

حب �ل�سب�ب،
 وميكن ��ستخد�مه بعد غلي كي�سني من �س�ي �لب�بوجن 
مع كوبني من �مل�ء، وو�سع �لوجه �أم�م �لبخ�ر �ملت�س�عد 
�لعملية  تكر�ر  �حل��ذر، وميكن  توخي  �لغلي�ن، مع  من 

�أكر من مرة �أ�سبوعي�ً لتنظيف �مل�س�م.

اأ�شبابه وعالجه والتخل�ص من اآثاره

حب ال�صباب.. اع�صاب تعطي مفعوًل قويًا ملعاجلته والتخل�س منه نهائيا 
ُتعد ن�شارة الوجه و�شحته �شغف الفتيات جلمالهن، و�شفاء الوجه ونقاء الب�شرة هو حلمهن الذي 
طاملا يبحثن عنه، �شواء يف ا�شت�شارة االأطباء اأو ن�شيحة االأ�شدقاء، ويهدد ذلك احللم كابو�ص حب 
ال�شباب الذي يف�شد عليهن فرحتهن بب�شرتهن الن�شرة؛ ليكون حب ال�شباب كال�شيف الثقيل الذي 

يرف�ص مغادرة ب�شرتهن، وتعددت و�شائل اإبعاده، اإال اأنه ياأبى مغادرتهن.

�شحة وتغذية
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�شعيد،  حدث  انتظار  مرحلة  وهي  فريدة،  جتربة  احلمل 
وعلى الرغم من هذا، فاإن االأعرا�ص املزعجة التي ترتبط 
العمل  يجب  التي  النف�شية  حالتك  بتدهور  ت�شبب  قد  به 
بع�ص  يلي  وفيما  املمكنة،  الطرق  بكافة  حت�شينها  على 
النف�شية  حالتك  حت�شني  على  ت�شاعدك  قد  التي  الطرق 

خالل مرحلة احلمل..

الريا�شة مار�شي   1-
�ملن��سبة  �لري��سية  �لتم�رين  من  �لعديد  هن�ك 
�خل��ض  وم��دّرب��ك  طبيبك  ��ست�سريي  للح�مل، 
و�بدئي مبم�ر�سة �لري��سة ب�نتظ�م، فهي ت�س�عد 

�إىل  ب���الإ���س���ف��ة  �لنف�سية،  ح���ل��ت��ك  حت�سني  ع��ل��ى 
�إمد�دك ب�لط�قة وحت�سني �سحتك عموم�ً.

النوادي اأحد  يف  ا�شرتكي   2-

ري��سي،  كتمرين  مبفردك  للم�سي  ت�ست�سلمي  ال 
�لتم�رين  �أو  �ليوغ�،  ن��و�دي  �أح��د  يف  ��سرتكي  بل 
�مل���ئ��ي��ة، �أو درو�����ض �ل��ت��دري��ب ع��ل��ى �ل�����والدة، هذه 
�لنو�دي تعمل على حت�سني ح�لتك �لنف�سية، كم� 
حو�مل  �سيد�ت  مع  �لتو��سل  على  ت�س�عدك  �أنه� 
�أخري�ت، م� ي�س�عدكن على �حل�سول على مزيد 

من �لدعم مب� �أنكن مَتُررن يف نف�ض �لتجربة.

زوجك مع  موعد   3-
ي��ف��ي��دك كثري�ً،  ق�����س���ء وق���ت لطيف م��ع زوج���ك 
��ستمتع� ب�أم�سية ه�دئة يف �ملنزل، �أو �خرج� لتن�ول 

�لع�س�ء.

االأ�شدقاء مع  وقت   4-
�سو�ء ق�س�ء �أم�سية خ�لية من �الأطف�ل، �أو �خلروج 
مع�ً يف مك�ن لطيف، ف�إن جتّمع �سديق�تك حولك 

�سوف يوؤثر �إيج�ب�ً على ح�لتك �لنف�سية.

فح�شب التنّف�ص   5-
خذي نف�س�ً عميق�ً ببطء، ح�ويل �ال�سرتخ�ء، و�إن 

�سئِت ميكنك �لت�أمل لبع�ض �لوقت، هذ� �لتمرين 
مينحِك �ال�سرتخ�ء �لنف�سي و�سف�ء �لذهن.

�شحي منتجع  اإىل  اذهبي   6-
�أنِت بح�جة �إىل �لتدليل، �ذهبي �إىل منتج �سحي 
�الإجر�ء�ت  وبع�ض  تدليك،  على جل�سة  و�ح�سلي 
ح�لتك  على  �ل�سحر  مفعول  له�  �لتي  �جلم�لية 

�لنف�سية ك�مر�أة.

الرومان�شية على  اح�شلي   7-
�أجل  م��ن  و�ل�سهر  �ل�����س��روري �خل���روج  م��ن  لي�ض 
وقت  ق�س�ء  فقط  �لروم�ن�سية،  على  �حل�����س��ول 
�سيفي  زوج��ك  م��ع  روم�ن�سي  فيلم  �أم����م  حميمي 

ب�لغر�ض.

ال�شحي الطعام   8-
ال تنخدعي ب�حللوى �لتي حت�ّسن ح�لتك �لنف�سية 
تن�ول  �أم����  �مل��و�زي��ن،  تنقلب  قليل  فبعد  �سريع�ً، 
بح�لة  �لتمتع  ل��ِك  فت�سمن  �ل�سحية  �الأط��ع��م��ة 
�سحية ونف�سية جيدة، كم� ميكنك زي�دة ط�قتك 

بنحو طبيعي عرب تن�ول �لع�سري �لط�زج.

تن�شاب دموعك  اتركي   9-
ب�سبب  �ل���ب���ك����ء  ب���ل��رغ��ب��ة يف  ت�����س��ع��ري��ن  �أح���ي����ن����ً 

تكبتي  ال  ب��ج�����س��دك،  تع�سف  �ل��ت��ي  �ل��ه��رم��ون���ت 
م�����س���ع��رك، �ت���رك���ي دم���وع���ك ت��ن������س��ب و�أف���رغ���ي 
ط�قتك، فقط �خت�ري �الأم�كن �لتي ال ت�سبب لِك 

�لدموع فيه� حرج�ً.

احلمل خالل  النف�صية  حالتك  لتح�صني  طرق   9

اخلميس    24   أكتوبر    2019  م   -   العـدد  12765  
Thursday   24   October   2019  -  Issue No   12765



لقاء اخلمي�صي.. مطربة قبل 
نهاية العام

يبدو �أن �حلنني �إىل �لغن�ء �أخذ بيد �لفن�نة �مل�سرية لق�ء �خلمي�سي، لتقرر 
ولكن  للفن،  ع�سقه�  بد�ية  ك���ن ميثل  �أن��ه  تعترب  �ل��ذي  �لغن�ء،  �إىل  �لعودة 
�لدر�م� و�ل�سينم� �أخذت�ه� منه، الفتة �إىل �أنه� ترى �لفر�سة مت�حة ح�لي�ً 

لهذ�، خ�سو�س�ً �أنه� جربت من قبل وك�نت ن�جحة، ووجدت قبواًل و��سع�ً.
�إحي�ء فكرة �لفرقة  �مل��رة قد تكون عودتي من خالل  وق�لت لق�ء : )ه��ذه 
�لع�م  نه�ية  قبل  حفل  يف  �إط��الل��ة  �أول  خ��الل  م��ن  تكون  وق��د  �ملو�سيقية، 
�حل�يل )2019(، وح�لي� �أجري حت�سري�ت لكل هذ�(، معربة عن �سع�دته� 
�ملتحركة  �ل��ر���س��وم  بفيلم  م�ستحيل(  )مفي�ض  �أغ��ن��ي��ة  يف  �ل��غ��ن���ء  بتجربة 

)�لف�ر�ض و�الأمرية(، و�لذي عر�ض يف �لدورة �لث�لثة ملهرج�ن �جلونة.

فـــن عـــربي
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تدريب خا�ص
ع�����دت ه��ي��ف���ء ق��ب��ل �أي������م ب��ع��د ق�����س���ء �إج�����زة 
�ال�ستعد�د�ت  لت�ست�أنف  ب���ري�����ض  يف  ق�����س��رية 
�خل������س��ة ب��ع��ودت��ه��� �ل�����س��ي��ن��م���ئ��ي��ة م���ن خالل 
�أوروب�"، بعدم� تغرّي  "�أ�سب�ح  فيلمه� �جلديد 

��سمه للمّرة �لث�نية.
ب�لتمثيل  خ������س��ة  ت��دري��ب���ت  ه��ي��ف���ء  وجت����ري 
�ملحرتفني يف  �لتمثيل  م��درب��ي  �أح��د  ي��د  على 
م�سر؛ حيث �أ�سّرت على �حل�سول على بع�ض 
�لت�سوير،  دخ���ول  ق��ب��ل  �خل������س��ة  �ل��ك��ور���س���ت 
خ��سة �أنه� �ستج�ّسد �سخ�سية خمتلفة مت�م�ً 

مل جت�سده� من قبل يف م�سو�ره� �لفني.
يف  وذل��ك  �أوروب����  �أ�سب�ح  فيلم  ت�سوير  �نطلق 
�سالح  قلعة  د�خل  للعمل  �ملخ�س�ض  �لديكور 
�لدين، كم� �سورت هيف� م�س�هده� �خل�رجية 
�أبط�ل �لعمل وهم  �أن  .وم� يثري �لده�سة هو 
�لفي�س�وي،  و�أح��م��د  د�ور  و�أح��م��د  وهبي  هيف� 
يف  ب�سخ�سيتني  �الأوىل  ول��ل��م��رة  �سيظهرون 
ت�ريخ  يف  نوعي�ً  يعد حدث�ً  م�  وه��و  و�ح��د  �آن 

�ل�سينم� �مل�سرية.
�إىل  لل�سفر  ب�لفيلم  �ل��ع��م��ل  ط���ق��م  وي�ستعد 
لت�سوير�مل�س�هد  �الأوروب����ي����ة  �ل����دول  �إح����دى 
�خل����رج���ي���ة ه���ن����ك، ح��ي��ث ي��ت��م ت�����س��وي��ر 80 
�لدول  من  ع��دد  يف  �لفيلم  �أح���د�ث  من   %

�الأوروبية.

�أحد�ث �لفيلم تدور ق�سته بني ثالثة �أ�سق�ء، 
منهم ثالثة يف منطقة �سعبية، ومثلهم يف دولة 
م�س�هد  يحوي  �أوروب����  �أ�سب�ح  �أوروب��ي��ة.ف��ي��ل��م 
�لروم�ن�سية  �مل�س�هد  وبع�ض  و�أك�سن  ت�سويق 
و�لق�سة ت�أليف كرمي ف�روق و�سين�ريو وحو�ر 
�أب��و�ل�����س��ع��د و�سريف  �أم�����ني ج���م����ل وحم���م���د 
عبد�لرحمن حم�قي  و�إخ��ر�ج حممد  ي�سري، 

يف �أوىل جت�ربه �الإخر�جية
بتف��سيل  �جل���م���ه���ور  ه���ي���ف����ء  و����س���ت���ف����ج���ىء 
به�  �خل������ض  �ل��ل��وك  م��ن  ب��د�ي��ة  �ل�سخ�سية؛ 
وطريقة �الأد�ء �لتي �ستظهر من خالله� بدور 
�لذي  �لعمل  �أح���د�ث  �سمن  "بلطجية"  فت�ة 
�سيحمل �لكثري من �ملف�ج�آت جلمهور �لديف� 
جمدد�ً  �ل�سينم�ئية  �إطاللته�  ينتظر  �ل��ذي 
�آخر  �أع��و�م منذ  بعد غي�ب يقرب من خم�سة 

عمل �سينم�ئي له� يف فيلم "حالوة روح".
�لفي�س�وي  �أحمد  بطولته  يف  ي�س�رك  و�لفيلم 

ومعت�سم �لنه�ر و�أروى جودة.

حفل اجلمال
�بن  "ي�  �س�حبة  ط��رح��ت  �آخ����ر،  �سعيد  ع��ل��ى 
م�س�بقة  ���س��م��ن  �الأخ������ري  ح��ف��ل��ه���  �حلالل" 
�ختي�ر ملك جم�ل لبن�ن قبل �أي�م على قن�ته� 
�لفيديو  حّقق  وقد  �ليوتيوب،  عرب  �لر�سمية 

م� يقرب من ن�سف مليون م�س�هدة.

»ال  م�سل�سل  لبطولة  �ختي�رك  مت  • كيف 
قبِلك وال بعِدك«؟

- �أعي�ض يف م�سر، و�ت�سل بي �ملُْنِتج مرو�ن 
حد�د وعر�ض علّي �مل�س�ركة يف �مل�سل�سل، ثم 
�ل�سين�ريو  �لورق. وبعدم� قر�أت  �أر�سل يل 
الأنه�  و�ل��ِق�����س��ة  ف��ي��ه  �سخ�سّيتي  �أح��ب��ب��ُت 

مكتوبة ب�سكل جميل جد�ً.
�مل�سرتكة  �ل�����در�م������  �أن  ت�����رى  وه�����ل   •
يف  �ملمثل  �إىل  ب�لن�سبة  ُم��ْغ��ري��ة  �أ���س��ب��ح��ْت 

�لفرتة �الأخرية؟
ولكن  ُم��ْغ��ري��ة،  �مل�سرتكة  �ل��در�م���  طبع�ً   -
م�سل�سل »ال قبِلك وال بعِدك« ال ُيعّد عماًل 
�إىل ح��د ك��ب��ري، ب��ل ه��و م�سل�سل  م�����س��رَتك���ً 
�بن  »ب��ودي« وهو  دور  فيه  و�ألعب  لبن�ين، 

الأم لبن�نية، �أي ن�سفه لبن�ين.
ُمق�َرنًة مع  �للبن�نية  ر�أيك ب�لدر�م�  • م� 

�لدر�م� �مل�سرية؟
م م�ستمرة،  - �لدر�م� �للبن�نية يف ح�لة تقدُّ

�أن���� وزوجتي  ويف رم�����س���ن �مل������س��ي ت���ب��ع��ُت 
ن�سرين �لدر�م� �للبن�نية �أكر من �لدر�م� 
على  تتح�ّسن  �للبن�نية  �لدر�م�  �مل�سرية. 
و�إنت�ج�ً  و�إخ��ر�ج���ً  َن�س�ً  ك���ف��ة،  �مل�ستوي�ت 

ومتثياًل.
�أن �لدر�م� �مل�سرية َتر�َجَعْت  • وهل ترى 

عم� ك�نت عليه يف �ل�س�بق؟
- مل ترت�جع، ولكنه� ال تز�ل على ح�له�، 

م ملحوظ للدر�م� �للبن�نية. مق�بل تقدُّ
هي  �مل�سرية  �ل��در�م���  �أن  تعترب  وه��ل   •

�الأوىل عربي�ً؟
- طبع�ً. هذ� �أمر موؤكد.

تفّوقت  �مل�سرَتكة  �لدر�م�  �ن  تعتقد  • �أال 
عليه�؟

�أن �لدر�م�  �أج���د  ن��ظ��ري، ال  - م��ن وج��ه��ة 
�جلمهور  الأن  ج�����د�ً،  ن���ج��ح��ة  �مل�����س��رتك��ة 
ل در�م� بلده عليه�، ب�عتب�ر  �مل�سري يف�سّ
ل  �أنه� ُت�ْسِبُهُه وُت�ْسِبُه و�ِقَعه. وكذلك يف�سّ
�جل��م��ه��ور �ل��ل��ب��ن���ين در�م����� ب��ل��ده، و�الأم���ر 
�خلليجي.  �جل��م��ه��ور  على  ينطبق  نف�سه 
�الأهّم من وجهة  �مل�سرَتكة لي�ست  �لدر�م� 
�ملحلية  �ل�����در�م������  م����ع  م���ق����رن���ًة  ن����ظ����ري، 

�خل��سة بكل بلد.
�لذي  ون�����ض«  »خم�سة  م�سل�سل  ولكن   •
ُع��ر���ض يف رم�����س���ن �مل������س��ي ح��ّق��ق جن�ح�ً 

كبري�ً يف م�سر؟
من  ولكن  ب�لق�سة،  يرتبط  �الأم��ر  ه��ذ�   -
وج��ه��ة ن��ظ��ري �خل������س��ة، �أج���د �أن �ملو�طن 
��ل م�����س���ه��دة �ل��َق�����س��ة �لتي  �ل��ع��رب��ي ي��ف�����سّ

ي�سعر ب�أنه� ُت�ْسِبُهُه وُت�ْسِبُه و�ِقَعه.
�جلديدة؟ م�س�ريعك  • م� 

- هن�ك م�سل�سل لبن�ين جديد مع »مروى 
�ملبكر  م��ن  ول��ك��ن  �ملقبلة،  للفرتة  غ���روب« 
�حل���دي���ث ع��ن��ه الأن���ن���� �ن��ت��ه��ي��ن��� �أخ�����ري�ً من 
»و�خد  وهو  بعِدك«  وال  قبِلك  »ال  ت�سوير 
�س�أ�سّوره  �آخ��ر  عمل  هن�ك  و�إليه  روح��ي«. 

يف م�سر.
● و�سينم�ئي�ً؟

- هن�ك �أي�س�ً م�سروع فيلم م�سري.
»�أك�سن«؟ فيلم  هو  • وهل 

- نعم.
و�أفالم  �لكوميدية  �الأف���الم  �إن  يق�ل   •
�ل�سينم�  على  ت�سيطر  �ل��ت��ي  ه��ي  �حل��رك��ة 

�مل�سرية؟
- كل مرحلة زمنية له� �أفالمه�، ولكن ال 
�أفالم  على  تركيز�ً  هن�ك  �إن  �لقول  ميكن 
�حل��رك��ة وح��ده���. رمب��� ه��ذه �لنوعية من 
�مل��ت��و�ف��رة ح���ل��ي���ً يف �ل�سوق،  �الأف����الم ه��ي 
يف�سلون  �ل��ن������ض  �أن  يعني  ال  ه���ذ�  ول��ك��ن 

�الأك�����س��ن ف��ق��ط، ب��ل ه��م ي��ح��ب��ون �الأف����الم 
ح�لي�ً.  �لروم�ن�سية  و�الأف��الم  �لكوميدية 
�لفيلم �جلميل يجذب �جلمهور مهم� ك�ن 

نوعه.
ومن  �خل������س��ة،  �أم�����ورك  ت�����س��ري  • ك��ي��ف 
زريق  ن�سرين  م��ن  م��ت��زّوج  �أن���ك  �مل��ع��روف 

وتقيم يف م�سر و�أب لولدين؟
»كوي�سني قوي«  ون�سرين  �أن�  - �حلمد هلل 

و�أ�سبح لدين� ولد�ن.

تعي�ص حلظات ممتعة و�شط فريق عمل فيلم "اأ�شباح اأوروبا"

هيفاء وهبي ت�صتعد جلمهورها بتدريبات من نوع خا�س

»ال قبِلك وال بعِدك«ق�شة مكتوبة ب�شكل جميل

اأمين قي�صوين: الفيلم اجلميل يجذب 
اجلمهور مهما كان نوعه

»ال  بعنوان  جديد  م�شل�شٍل  عْر�ص  اأخريًا  »اجلديد«  حمطة  با�شرْت 
اأمين  امل�شري  واملقّدم  املمثل  بطولة  من  وهو  بْعِدك«،  وال  قْبِلك 

قي�شوين واللبنانية جي�شي عبدو التي تلعب دور البطولة 
من  جمموعة  جانبهما  واإىل  االأوىل،  للمرة  املطلقة 

النجوم.قي�شوين، اعترب يف اأن »ال قبِلك وال بعِدك« 
ال ُيعّد عماًل م�شرَتكًا اإىل حد كبري، الفتًا اإىل اأنه 
الأن  جدًا،  ناجحة  امل�شرتكة  الدراما  اأن  يجد  ال 

ل دراما بلده. اجلمهور يف�شّ

حاولت هيفاء وهبي الرد على التعليقات امل�شيئة لها من قبل اإحدى متابعاتها عرب �شفحتها اخلا�شة على �شبكة االنرتنت، ولكن يبدو اأنها حذفت التعليق وحظرت 
الفتاة اأي�شًا، خا�شة بعد اأن انهالت حملة من التعليقات امل�شيئة لتلك الفتاة والتي اأّيدت موقف هيفاء بالرد عليها.

وبعيدًا عن ال�شو�شيال ميديا، تعي�ص وهبي حلظات ممتعة و�شط فريق عمل فيلمها ال�شينمائي اجلديد "اأ�شباح اأوروبا"، حيث نك�شف عن بع�ص كوالي�شه اخلا�شة.
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العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�س�دية ب�ن �ل�س������دة/بره�ن خدم�ت �لطب�عة   

CN قد تقدمو� �لين� بطلب رخ�سة رقم:1192596 
تعديل �ل�سرك�ء تن�زل وبيع/��س�فة علي �ح�سن م�ست�ق ح�سني %100

تعديل وكيل خدم�ت/��س�فة مب�رك حممد �س�مل �سليل �ملزروعي
تعديل �ل�سرك�ء تن�زل وبيع

حذف مب�رك حممد �س�مل �سليل �ملزروعي
تعديل نوع رخ�سة/من جت�رية �ىل حرفية

د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�س�دية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  ف�ن  و�ال  �العالن 

�نق�س�ء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24 

العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2018/65 اإ�ستئناف عقاري      
�حمد جمهول حمل  ر�سيد  ر�سيد  ع���دل  ���س��ده/1- حممد  �مل�ست�أنف  �ىل 
�الق�مة مب� �ن �مل�ست�أنف /��سف حممد �حمد �حمد وميثله / عبد�لكرمي 
ب�لدعوى  �ل�����س���در  �ل��ق��ر�ر/�حل��ك��م  ����س��ت���أن��ف  ق��د   - �مل��خ��دوم  مكي جعفر 
جل�سه  له�  وح���ددت   2018/2/13 ب��ت���ري��خ  كلي  ع��ق���ري   2017/249 رق��م 
رقم  ب�لق�عة  م�س�ء�   17٫30 �ل�س�عة   2019/10/30 �مل��و�ف��ق  �الرب��ع���ء  ي��وم 
ح�ل  ويف  ق�نوني�  ميثلكم  من  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.B.8

تخلفكم �ستجري حم�كمتكم غي�بي�
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر 

 يف  الدعوى 2019/3697 جتاري جزئي 
�ىل �ملدعي عليه /1- �س�لح حممد �حمد حممد �س�لح �آل علي جمهول حمل �الق�مة 
مب� �ن �ملدعي/م�سرف �الم�ر�ت �ال�سالمي )�سركة م�س�همة ع�مة( وميثله:ج�بر 
ر��سد حممد ج�بر ر��سد �ل�سالمي - قد �أق�م عليك �لدعوى ومو�سوعه� �ملط�لبة 
ب�لز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )162841٫27( درهم و�لر�سوم و�مل�س�ريف و�تع�ب 
�لت�م.    �ل�سد�د  وحتى  �ملط�لبة  ت�ريخ  من   %9 بو�قع  �لت�أخريية  وغر�مة  �ملح�م�ة 
ب�لق�عة  �ل�س�عة 8٫30 �ض  �مل��و�ف��ق 2019/11/4  �الث��ن��ني   ي��وم  له� جل�سة  وح��ددت 
�أو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي  Ch1.C.12 لذ� ف�أنت مكلف ب�حل�سور 

م� لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أي�م على �الأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر 

 يف  الدعوى 2019/3408 جتاري جزئي 
�ىل �ملدعي عليه /1- بدر ج��سم حممد عبد�هلل �حلم�دي جمهول حمل �الق�مة 
مب� �ن �ملدعي/م�سرف �الم�ر�ت �ال�سالمي )�سركة م�س�همة ع�مة( وميثله:ج�بر 
ر��سد حممد ج�بر ر��سد �ل�سالمي - قد �أق�م عليك �لدعوى ومو�سوعه� �ملط�لبة 
ب�لز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )186125٫00( درهم و�لر�سوم و�مل�س�ريف و�تع�ب 
�لت�م.    �ل�سد�د  وحتى  �ملط�لبة  ت�ريخ  من   %9 بو�قع  �لت�أخريية  و�لغر�مة  �ملح�م�ة 
ب�لق�عة  �ض   8٫30 �ل�س�عة   2019/11/5 �ملو�فق  �لثالث�ء   يوم  جل�سة  له�  وح��ددت 
Ch1.C.14 لذ� ف�أنت مكلف ب�حل�سور �أو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� 

لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أي�م على �الأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر 

 يف  الدعوى 2019/3388 جتاري جزئي 
�الق�مة  �آل علي جمهول حمل  �س�مل خمي�ض  ر��سد  /1- حممد  عليه  �ملدعي  �ىل 
مب� �ن �ملدعي/م�سرف �الم�ر�ت �ال�سالمي )�سركة م�س�همة ع�مة( وميثله:ج�بر 
ر��سد حممد ج�بر ر��سد �ل�سالمي - قد �أق�م عليك �لدعوى ومو�سوعه� �ملط�لبة 
ب�لز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )173958٫83( درهم و�لر�سوم و�مل�س�ريف و�تع�ب 
�لت�م.    �ل�سد�د  وحتى  �ملط�لبة  ت�ريخ  من   %9 بو�قع  �لت�أخريية  و�لغر�مة  �ملح�م�ة 
ب�لق�عة  �ض   8٫30 �ل�س�عة   2019/11/5 �ملو�فق  �لثالث�ء   يوم  جل�سة  له�  وح��ددت 
Ch1.C.14 لذ� ف�أنت مكلف ب�حل�سور �أو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� 

لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أي�م على �الأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر 

 يف  الدعوى 2019/3776 جتاري جزئي 
حمل  جمهول  �����ض.ذ.م.م  �نرتن��سيون�ل  جولد  بيرتو   -1/ عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
ع��سور  وميثله:ح�سن  م.م.ح  تكنولوجي�ض  ت�ت�ض  �ملدعي/�ك�ض  �ن  مب�  �الق�مة 
م�لية  مط�لبة  ومو�سوعه�  �ل��دع��وى  عليك  �أق����م  ق��د   - �مل��ال  ع��ب��د�هلل  ح�سن 
ب�سد�د مبلغ )817٫597٫81( درهم مع �لف�ئدة �لق�نونية بو�قع 12% من ت�ريخ 
ت�سجيل �لدعوى وحتى مت�م �ل�سد�د.   وحددت له� جل�سة يوم �الربع�ء  �ملو�فق 
مكلف  ف���أن��ت  ل��ذ�   Ch1.C.14 ب�لق�عة  ���ض   8٫30 �ل�س�عة   2019/10/30
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م���  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  م��ن  �أو  ب�حل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أي�م على �الأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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ق�سم التنفيذ 

اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية رقم 521 ل�سنة 2019    
�ىل �ملحكوم عليهم / 1- نيو �يرث للتج�رة �لع�مة - �ض ذ م م  2-نيو �يرث للمع�دن م م ح 
3- ��سفيني ن�ج�ر�ل �س�ج�ن� ب��س�ن� ن�ج�ر�ل - ليكن معلوم� لديكم ب�ن حمكمة �ل�س�رقة 
�الحت�دية �الإبتد�ئية قد ��سدرت بحقكم حكم� ب�لز�مكم بدفع مبلغ وقدره )42246790(

مت�م  وحتى   2016/11/8 ت���ري��خ  م��ن   %5 ب��و�ق��ع   �لق�نونية  للف�ئدة  ب�الإ�س�فة   ، دره��م 
�ل�سد�د.  ل�س�لح �ملحكوم له/ �لبنك �لعربي �ملتحد - �ض م ع 

وحيث �ن �ملحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم و�سجل برقم �مل�س�ر �ليه �عاله، لذ� 
ح�ل  ويف  للن�سر.  �لت�يل  �ليوم  ت�ريخ  من  يوم�   15 خالل  �لقر�ر  تنفيذ  عليكم  يتوجب 
�لق�سية  �لنظر  �ستب��سر  �ملحكمة  ف�ن  �ملحدد  و�لت�ريخ  �مليع�د  يف  �حل�سور  عن  تخلفك 

يف غي�بك
 رئي�ض مكتب اإدارة التنفيذ 
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24   

ق�سم التنفيذ  
اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية  رقم 1752 ل�سنة 2019    
�ىل �ملحكوم عليه / 1- رحمن علي خ�ن روم 2- �جمد علي حممد ذو �لفق�ر 

��سدرت  قد  �الإبتد�ئية  �الحت���دي��ة  �ل�س�رقة  حمكمة  ب���ن  لديكم  معلوم�  ليكن 
جزئي  م��دين   2015/3764 رق��م  �لق�سية  يف   2015/9/28 بت�ريخ  حكم�  بحقكم 
�لق�نونية  �لف�ئدة  ب�الإ�س�فة �ىل  ب�لز�مكم بدفع مبلغ وقدره )151745( درهم 
له/  �ملحكوم  ل�س�لح   - �ل�سد�د   مت���م  وحتى   2018/8/30 ت�ريخ  من   %5 بو�قع 
�ملدينة لالجرة - ذ م م - لذ� يتوجب عليكم تنفيذ �لقر�ر خالل 15 يوم� من 
و�لت�ريخ  �مليع�د  يف  �حل�سور  عن  تخلفك  ح���ل  ويف  للن�سر.  �لت�يل  �ليوم  ت�ريخ 

�ملحدد ف�ن �ملحكمة �ستب��سر �لنظر �لق�سية يف غي�بك
 رئي�ض ق�سم التنفيذ 
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية         
العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24   

  اعالن بالن�سر
429

 - �سم�سي  ج�ويد  يو�سف  نقوى  زينب  �ل�سيدة/  ب�ن  للجميع  معلوم�  ليكن 
ب�ك�ست�ن �جلن�سية تن�زلت عن ك�مل ح�سته� �لب�لغة )100%( �ىل �ل�سيدة/نبيهه 
خدم�ت  بوكيل  �لفردية  �ملوؤ�س�سة  يف   ، �جلن�سية  م�سر   - ن�سر  علي  عبد�خل�لق 
د�ئرة  من  و�ل�س�درة   )757225( برقم  و�ملرخ�سة  �حللوي�ت(  )حمطة  �مل�سم�ة 
�حك�م   من   )5( فقرة   )14( �مل�دة  وعمالبن�ض  ب�ل�س�رقة.   �الإقت�س�دية  �لتنمية 
�قت�سى  . فقد  �لعدل  �لك�تب  �س�ن  ل�سنة  2013 يف   )4( رقم  �الحت�دي  �لق�نون 
ن�سر هذ� �العالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �الجر�ء �مل�س�ر �ليه بعد 
��سبوعني من ت�ريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي  �عرت��ض على ذلك عليه �تب�ع 

�ل�سبل �لق�نوين حي�ل ذلك. 
الكاتب العدل بال�سارقة   

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��سم �ل�سركة : زي اك�شي�ص العمال تنفيذ الت�شميم الداخلي - �ص ذ م م     
�لعنو�ن : مكتب رقم 419 ملك �ل�سي�ح و�بن�وؤه لال�ستثم�ر )�ض ذ م م( - بردبي - �خلليج 
رقم   768014  : �لرخ�سة  رق��م  حم����دودة.  م�سوؤولية  ذ�ت   : �ل��ق���ن��وين  �ل�سكل   - �ل��ت��ج���ري 
�القت�س�دية  �لتنمية  د�ئ����رة  تعلن  ه���ذ�  مب��وج��ب   1250802  : �ل��ت��ج���ري  ب�ل�سجل  �ل��ق��ي��د 
ب��دب��ي ب����أن���ه ق���د مت �ل��ت���أ���س��ري يف �ل�����س��ج��ل �ل��ت��ج���ري ل��دي��ه��� ب���إن��ح��الل �ل�����س��رك��ة �ملذكورة 
�لعدل  ك�تب  ل��دى  و�مل��وث��ق  بت�ريخ 2019/8/25  دب��ي  ق��ر�ر حم�كم  وذل��ك مبوجب  �أع���اله، 
�إىل  �ل��ت��ق��دم  �أو مط�لبة  �ع��رت����ض  �أي  ل��دي��ه  ب��ت���ري��خ 2019/8/25 وع��ل��ى م��ن  دب��ي  حم���ك��م 
ملك   3 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن  قانونيون  حما�شبون  وم�شاركوه  الكتبي  �ملعني  �مل�سفي 
 04-3215355 ه���ت��ف    - �الوىل  �ل��ق��وز   - ب��ردب��ي   - �مل��وؤق��ت��ة  �للجنة  دب���ي  ع��ه��د  ويل   مكتب 
ف�ك�ض: 3215356-04 م�سطحب�ً معه ك�فة �مل�ستند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( 

يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

��سم �مل�سفي/الكتبي وم�شاركوه حما�شبون قانونيون
�لعنو�ن : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي �للجنة �ملوؤقتة - بردبي   
- �لقوز �الوىل - ه�تف  3215355-04 ف�ك�ض: 3215356-04 - مبوجب هذ� 
�ملذكور  �مل�سفي  تعيني  مت  قد  ب�أنه  بدبي  �القت�س�دية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن 
�ص   - الداخلي  الت�شميم  تنفيذ  العمال  اك�شي�ص  زي  لت�سفية  �أع��اله 
و�مل��وث��ق لدى  بت�ريخ 2019/8/25  دب��ي  ق��ر�ر حم�كم  وذل��ك مبوجب  م  ذ م 
ك�تب �لعدل حم�كم دبي بت�ريخ 2019/8/25 وعلى من لديه �أي �عرت��ض �أو 
مط�لبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لك�ئن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور 
�أعاله، م�سطحب�ً معه ك�فة �مل�ستند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( 

يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

��سم �ل�سركة : انف�شرت بوينت للتجارة العامة - ذ م م  
�لك�ظم  ���س���ل��ح  حم��م��د  ع��ب��د�ل��رز�ق  ف��وزي��ة  م��ل��ك   )2405B( مكتب   : �ل��ع��ن��و�ن 
 : �لرخ�سة  رقم   ، م�سوؤولية حم��دودة  ذ�ت   : �لق�نوين  �ل�سكل   - �لث�نية  �ل�سفوح   -
779294 رقم �لقيد ب�ل�سجل �لتج�ري : 1277920 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
�القت�س�دية بدبي ب�أنه قد مت �لت�أ�سري يف �ل�سجل �لتج�ري لديه� ب�إنحالل �ل�سركة 
�ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب قر�ر حم�كم دبي بت�ريخ 2019/9/16 و�ملوثق لدى 
ك�تب �لعدل حم�كم دبي بت�ريخ 2019/9/16 وعلى من لديه �أي �عرت��ض �أو مط�لبة 
�لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني الفهد للمحا�شبة القانونية �لعنو�ن : مكتب 206 ملك 
�ل�سيخة مرمي �ل مكتوم - بردبي - �خلليج �لتج�ري - ه�تف : 5596338-04  ف�ك�ض 
م�سطحب�ً معه ك�فة �مل�ستند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45(       :

يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

��سم �مل�سفي : الفهد للمحا�شبة القانونية
�خلليج   - ب��ردب��ي   - مكتوم  �ل  م��رمي  �ل�سيخة  ملك   206 مكتب   : �ل��ع��ن��و�ن 
�لتج�ري - ه�تف : 5596338-04  ف�ك�ض :        مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
�القت�س�دية بدبي ب�أنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاله لت�سفية انف�شرت 
بوينت للتجارة العامة - ذ م م  وذلك مبوجب قر�ر حم�كم دبي بت�ريخ  
2019/9/16 و�ملوثق لدى ك�تب �لعدل حم�كم دبي بت�ريخ 2019/9/16 وعلى 
من لديه �أي �عرت��ض �أو مط�لبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لك�ئن 
�مل�ستند�ت و�الأور�ق  �أع��اله، م�سطحب�ً معه ك�فة  �ملذكور  �لعنو�ن  بدبي على 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��سم �ل�سركة : كوت ما�شرت للخدمات الفنية - �ص ذ م م   
�لق�سي�ض   - �ل�سبو�سي  ه��الل  �سلط�ن  علي  �سلط�ن  ملك   207 رق��م  مكتب   : �ل��ع��ن��و�ن 
رقم    735636 �لرخ�سة:  رق��م  حم���دودة.  م�سوؤولية  ذ�ت   : �لق�نوين  �ل�سكل    - �الأوىل 
�لقيد ب�ل�سجل �لتج�ري : 1174604 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�س�دية بدبي 
ب�أنه قد مت �لت�أ�سري يف �ل�سجل �لتج�ري لديه� ب�إنحالل �ل�سركة �ملذكورة �أعاله، وذلك 
دبي  �لعدل حم�كم  و�ملوثق لدى ك�تب  بت�ريخ 2019/10/9   ق��ر�ر حم�كم دبي  مبوجب 
�إىل �مل�سفي �ملعني  �لتقدم  �أو مط�لبة  �أي �عرت��ض  بت�ريخ 2019/10/9 وعلى من لديه 
�ل�سع�يل  - ملك عبد�هلل  رقم 204  : مكتب  �لعنو�ن  للتدقيق واملحا�شبة  اجلريودي 
- ديرة - هور �لعنز -  ه�تف  2389721-04 ف�ك�ض: 2389722-04  م�سطحب�ً معه ك�فة 

�مل�ستند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��سم �مل�سفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�شبة 
 - �لعنز  ه��ور   - دي���رة   - �ل�سع�يل  ع��ب��د�هلل  رق��م 204- ملك  : مكتب  �ل��ع��ن��و�ن 
ه�تف : 2389721-04 ف�ك�ض: 2389722-04 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
كوت  لت�سفية   �أع��اله  �مل��ذك��ور  �مل�سفي  تعيني  مت  قد  ب�أنه  بدبي  �القت�س�دية 
ما�شرت للخدمات الفنية - �ص ذ م م  وذلك مبوجب قر�ر حم�كم دبي بت�ريخ 
2019/10/9 و�ملوثق لدى ك�تب �لعدل حم�كم دبي بت�ريخ 2019/10/9 وعلى 
من لديه �أي �عرت��ض �أو مط�لبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لك�ئن 
و�الأور�ق  �مل�ستند�ت  ك�فة  معه  م�سطحب�ً   ، �أع��اله  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24   
 يف الدعوى  رقم 2019/3349 جتاري جزئي 

�ملدعي : بنك دبي �لتج�ري - �ض م ع 
�ملدعي عليه / �حمد حممد م�سطفى �لغزو  

دبي  حمكمة  قبل  من  و�ملعني   ، �له�دي  ح�سن  ه�دي  حممد  �لدكتور/عقيل  �خلبري  يعلن 
دبي  بنك  �ملدعي/  من  و�ملق�مة   ، جزئي  جت�ري   2019/3349 رقم  �لدعوى  يف  �البتد�ئية 
م�سطفى  حممد  �حمد  �ل�سيد/  عليه  �ملدعي  ف�ن  للمهمة  وتنفيذ�   ، ع   م  �ض   - �لتج�ري 
، و�ملقرر عقده  بو��سطة وكيل معتمد  �و  �مل�سرفية  �لغزو  مدعو� حل�سور �جتم�ع �خلربة 
يوم  �خلمي�ض �ملو�فق 2019/10/31 يف مت�م �ل�س�عة 10٫30 �لع��سرة و�لن�سف �سب�ح� يف مقر 
مكتبن� �لك�ئن يف �إم�رة دبي - ديرة - بو�سعيد - بن�ية �لو�سل بزن�ض �سنرت - بجو�ر فندق 
جي 5 )فندق روت�ن� �س�بق�( - �س�رع رقم 27 - �لط�بق �لت��سع - مكتب رقم )902( رقم مك�ين 
: 94178 32428 - لذ� نرجو منكم �لتكرم ب�حل�سور يف �ملوعد �ملحدد �عاله " و�ح�س�ر جميع 

�الأور�ق و�مل�ستند�ت �لتي توؤدون تقدميه� لن� لنتمكن من �أد�ء مهمتن�. 
 اخلبري امل�سريف     
د.عقيل حممد هادي ح�سن الهادي 

تكليف اإعالن بالن�سر باللغة العربية 
حل�سور اجتماع اخلربة امل�سرفية 

العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24   
 يف الدعوى  رقم  2019/1153 جتاري كلي 

�ملدعي / بنك �مل�سرق )�سركة م�س�همة ع�مة( 
�ملدعي عليهم /1- �سركة �سبح الإد�رة �لفن�دق - ذ م م  2- �سبح خلدم�ت �إد�رة �ملط�عم - ذ م م  3- ف��سو 
ديف�ن �سب�جر - يعلن �خلبري �لدكتور / عقيل حممد ه�دي ح�سن �له�دي ، و�ملعني من قبل حمكمة دبي 
�البتد�ئية يف �لدعوى رقم 2019/1153 جت�ري كلي ، و�ملق�مة من �ملدعي �ل�سيد/ بنك �مل�سرق )�سركة 
م�س�همة ع�مة(  وتنفيذ� للمهمة ف�ن �ملدعي عليه� �ل�س�دة / �سركة �سبح الإد�رة �لفن�دق ذ م م و�ل�س�دة 
/ �سبح خلدم�ت �إد�رة �ملط�عم ذ م م  و�ل�سيد/ ف��سو ديف�ن �سب�جر مدعوون حل�سور �جتم�ع �خلربة 
�مل�سرفية �و بو��سطة وكيل معتمد ، و�ملقرر عقده يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2019/10/31 يف مت�م �ل�س�عة 
3٫30 �لث�لثة و�لن�سف ظهر� يف مقر مكتبن� �لك�ئن يف �إم�رة دبي - ديرة - بو�سعيد - بن�ية �لو�سل بزن�ض 
�سنرت - بجو�ر فندق جي 5 )فندق روت�ن� �س�بق�( - �س�رع رقم 27 - �لط�بق �لت��سع - مكتب رقم )902( 
رقم مك�ين : 94178 32428 - لذ� نرجو منكم �لتكرم ب�حل�سور يف �ملوعد �ملحدد �عاله " و�ح�س�ر جميع 

�الأور�ق و�مل�ستند�ت �لتي توؤدون تقدميه� لن� لنتمكن من �أد�ء مهمتن�. 
  اخلبري امل�سريف     
د - عقيل حممد هادي ح�سن  الهادي 

تكليف اإعالن بالن�سر باللغتني العربية 
والنكليزية حل�سور اجتماع اخلربة امل�سرفية 

العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24   
اإعالن املدعي عليه ن�سرا للمثول  امام مكتب اإدارة الدعوى  

يف الدعوى رقم )2019/299( اإداري جزئي -  ام القيوين - الإعالن ن�سرا 

بن�ء على طلب �ملدعي : �لهيئة �لع�مة لل�سوؤون �الإ�سالمية و�الأوق�ف / تنوب عنه� 
�إد�رة ق�س�ي� - �إىل �ملدعي عليه : �لفريد ل�سي�نة �ملب�ين مل�لكه� / ن��سر حممد 

�سلط�ن �لعظم �آل علي - وعنو�نهم : ويعلن ن�سر� بجريدة و��سعة �الإنت�س�ر 
�أنت مكلف ب�حل�سور �م�م مكتب �إد�رة �لدعوى - مبحكمة �م �لقيوين �الإحت�دية 
 2019/11/5 �مل��و�ف��ق  �لثالث�ء  ي��وم  �سب�ح�   8٫30 �ل�س�عة  مت���م  يف   - �الإبتد�ئية 
�عاله  �إليه�  �مل�س�ر  �ل��دع��وى  يف  للنظر  وذل��ك  معتمد  وكيل  بو��سطة  �سخ�سي� 

بو�سفكم مدعي عليهم.  حرر بت�ريخ 2019/10/22 
مدير اإدارة الدعوى

      دولة الإمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

حمكمة ام القيوين الحتادية البتدائية

العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24   
اإعالن للح�سور امام مكتب اإدارة الدعوى   

يف الدعوى رقم SHCFICIPOR2019 / 0004928 جتاري )جزئي( 
بن�ء على طلب �ملدعي )ة(/ بنك دبي �لتج�ري - �ض م ع  وعنو�نه/�إم�رة دبي ديرة �س�رع �الإحت�د 
�لر�بع رقم مك�ين 3189595518  �لتج�ري �لط�بق  بجو�ر ديرة �سيتي �سنرت بن�ية بنك دبي 

متحرك 0529555051 ث�بت 042507778 ف�ك�ض 042507779
�ىل �ملدعي عليه )�( / من�ن عزيز عبد�لعزيز  وعنو�نه / �ل�س�رقة منطقة �لرولة �س�رع �لزهرية 

بن�ية �مل�سغوين �سقة رقم 502 ب�لقرب من �لزبري بالز� رقم �له�تف : 971528854777 
�نت مكلف ب�حل�سور �م�م مكتب مدير �لدعوى رقم 10 / �لد�ئرة �ملدنية و�لتج�رية �جلزئية 
�ل�س�د�سة حمكمة �ل�س�رقة بت�ريخ 2019/11/4 �ل�س�عة 9٫00 �سخ�سي� �و بو��سطة وكيل معتمد 
وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفق� به� ك�فة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ال تزيد 
على ع�سرة �ي�م من ت�ريخ �الإعالن للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمه� �أعاله بو�سفك �ملدعي 

عليه )�( 
مركز �سعادة املتعاملني 

        الإمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل - حمكمة ال�سارقة 

 املحكمة الإبتدائية املدنية 

العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24   
  ال�سماء           

تعلن د�ئرة حم�كم ر�أ�ض �خليمة ب�أن �ملدعو/ح�سن عبد�لرحمن حممد كد�و ، تقدم بطلب 
)عي�سى  �والده  وال�سم�ء  ، ال�سمه  علي(  )�آل  �ىل  )�لبلو�سي(  �لقبيلة من  م�سمى  تعديل 
 / �لتعديل  بعد  ��سم�ئهم  لتكون  وم��رمي(  وخ�لد  وعمر  وي��سر  وعبد�لرحمن  وحممد 
�بن�ء / ح�سن عبد�لرحمن   ، عي�سى وحممد وعبد�لرحمن وي��سر وعمر وخ�لد ومرمي 
حممد كد�و �آل علي - وب�أن �ملدعو / علي عبد�لرحمن حممد كد�و ، تقدم بطلب تعديل 
)عبد�لرحمن  �والده  وال�سم�ء  ال�سمه   ، علي(  )�آل  �ىل  )�لبلو�سي(  من  �لقبيلة  م�سمى 
 / �لتعديل  بعد  ��سم�ئهم  لتكون   ، حممد(  و  وع�ئ�سة  و�آم��ن��ة  ويو�سف  وع����رف  و�ح��م��د 
عبد�لرحمن و�حمد وع�رف ويو�سف و�آمنة وع�ئ�سة وحممد ، �أبن�ء / علي عبد�لرحمن 
حممد كد�و �آل علي. و�ن من له م�سلحة يف �العرت��ض �ن يتقدم خالل خم�سة ع�سر يوم� 

من ت�ريخ �العالن �م�م ق�سم �ال�سه�د�ت يف حمكمة ر�أ�ض �خليمة.
 قا�سي حمكمة راأ�ض اخليمة البتدائية 
ه�سام ابراهيم حممد 

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/7666(

�ملنذر : ر�جي�ض ب�لن ب�ديك�ل ب�لن بوتوفريوتهي - هندي �جلن�سية 
)جمهول  �جلن�سية  هندي   - موك�ند�ت  علي  موك�ند�ت  �ف��ورو  ب�بو  مونري   : �ليه  �ملنذر  �سد 
�لعنو�ن( - حيث �نه مبوجب قر�ض �سخ�سي بني �ملنذر و�ملنذر �ليه ب�إم�رة دبي ق�م على �ثره� 
�ملنذر �ليه بتحرير �سيك ل�س�لح �ملنذر ،  حيث �نه وعند تقدمي هذ� �ل�سيك لل�سحب بو��سطة 
�ملنذر مل يتم �سرفه وذلك لعدم كون �حل�س�ب مغلق ، لذ� ف�إنن� بهذ� �الإنذ�ر نخطرك ، وذلك 
ب�ن تقومو� ب�سد�د �ملبلغ �مل�ستحق يف ذمتك و�لب�لغ 35000 درهم مع �لف�ئدة �لق�نونية بو�قع 
و�إال   ، �الإن��ذ�ر  ن�سر هذ�  ت�ريخ  �ي���م من  �الإ�ستحق�ق وذل��ك خالل خم�سة  ت�ريخ  �سنوي� من   %9
ف�إنن� �سنلج�أ ملق��س�تك وفق� للق�نون و�تخ�ذ �الإجر�ء�ت �لالزمة و�لكفيلة بحفظ حقوق موكلن� 
ومط�لبتك ب�لتعوي�ض ، مع حتميلك ك�فة �لتك�ليف �لن�جمة عن �إجر�ء�ت �لتق��سي من ر�سوم 

و�تع�ب حم�م�ة وغريه�. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

��سم �ل�سركة : كليفيكال خلدمات ا�شتعادة مطالبات املرافق ال�شحية - ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب رقم 1101 ملك �ن�ض وحيد ب�س�طة - بردبي �ملركز �لتج�ري - �ل�سكل 
ب�ل�سجل  �لقيد  رق��م   768551  : �لرخ�سة  رق��م   ، حم���دودة  م�سوؤولية  ذ�ت   : �ل��ق���ن��وين 
مت  قد  ب�أنه  بدبي  �القت�س�دية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   1252117  : �لتج�ري 
مبوجب  وذل��ك   ، �أع��اله  �ملذكورة  �ل�سركة  ب�إنحالل  لديه�  �لتج�ري  �ل�سجل  يف  �لت�أ�سري 
بت�ريخ  دبي  حم�كم  �لعدل  ك�تب  لدى  و�ملوثق   2019/10/17 بت�ريخ  دبي  حم�كم  ق��ر�ر 
ات�ص  �أو مط�لبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني  �أي �عرت��ض  2019/10/17 وعلى من لديه 
ايه ام لتدقيق احل�شابات  �لعنو�ن : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن ر��سد 
 لدعم م�س�ريع �ل�سب�ب - ديرة - بور �سعيد -  ه�تف : 2973060-04  ف�ك�ض : 04-2973071
م�سطحب�ً معه ك�فة �مل�ستند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوم�ً من ت�ريخ ن�سر 

هذ� �الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

��سم �مل�سفي : ات�ص ايه ام لتدقيق احل�شابات
�لعنو�ن : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن ر��سد لدعم م�س�ريع �ل�سب�ب 
- ديرة - بور �سعيد - ه�تف : 2973060-04  ف�ك�ض : 2973071-04  مبوجب 
�ملذكور  ب�أنه قد مت تعيني �مل�سفي  �لتنمية �القت�س�دية بدبي  هذ� تعلن د�ئرة 
ال�شحية  املرافق  ا�شتعادة مطالبات  كليفيكال خلدمات  لت�سفية  �أعاله 
وذل��ك مبوجب ق��ر�ر حم�كم دبي بت�ريخ 2019/10/17 و�ملوثق لدى  - ذ م م 
ك�تب �لعدل حم�كم دبي بت�ريخ 2019/10/17 وعلى من لديه �أي �عرت��ض �أو 
مط�لبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لك�ئن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور 
 )45( خالل  وذلك  �لثبوتية  و�الأور�ق  �مل�ستند�ت  ك�فة  معه  م�سطحب�ً  �أع��اله، 

يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24   
اإعالن باحل�سور اإىل مكتب اخلبري احل�سابي 

يف الدعوى  رقم 2019/1084 جتاري كلي - حمكمة دبي 
�إنرجي �سريفي�سز - م د �ض م  وحممد ه�ين ه�س�م  �أر�بي�ن غلف  �ملدعية عليهم /  �إىل 
ق�س�ب و د�وود عبد�لكرمي حممد - جمهويل حمل �الإق�مة ، مب� �أن �ملدعي�ن / ت�س�من 
ك�بيت�ل �ض م ب مقفلة و عبد�جلب�ر ه�يل �سعيد �سعيد قد �ق�م� �سدكم �لدعوى �مل�س�ر 
�ليه� �أعاله ، وحكمت �ملحكمة �ملوقرة   بتعيني �خلبري �حل�س�بي �س�حب �لدور للنظر يف 
�أمر �لدعوى، وحيث �أنكم مل حت�سرو� جل�سة �لنطق ب�حلكم. يتوجب عليكم �حل�سور 
�ىل مكتب �خلبري �حل�س�بي / ر�س� دروي�ض �آل رحمه ، على عنو�نه �لت�يل : دبي ، منطقة 
�لدور   ، در�يف  و�س�رع مر��سي  برج خليفة  �س�رع  تق�طع   ، �وب�ل  برج   ، �لتج�ري  �خلليج 
�لع��سر مكتب رقم 1005 ، ه�تف 3287778-04 ، ف�ك�ض : 3284449-04 وذلك يوم �الأحد 
�لتي  و�مل�ستند�ت  �لوث�ئق  ك�فة  وتقدمي   ، ظهر�  �لو�حدة  �ل�س�عة   2019/11/3 �ملو�فق  

توؤيد موقفكم يف �لدعوى.
اخلبري احل�سابي / د. ر�سا دروي�ض اآل رحمه  

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة
العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24   

ق�سم التنفيذ
اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية رقم 1695 ل�سنة 2017    

�ىل �ملحكوم عليه /1- �لد�ين ملق�والت �الملنيوم و�لزج�ج ذ م م
2-�جيت كوم�ر ك�يل كوالتور�ج�ب�ن

��سدرت  قد  �الإبتد�ئية  �الحت���دي��ة  �ل�س�رقة  حمكمة  ب���ن  لديكم  معلوم�  ليكن 
جزئي   م��دين   2015/4404 رق��م  �لق�سية  يف   2017/3/13 بت�ريخ  حكم�  بحقكم 
ب�لز�م بدفع مبلغ وقدره 84040 درهم ل�س�لح �ملحكوم له/ �سركة بو�سكو للتج�رة 
- ذ م م  لذ� يتوجب عليكم تنفيذ �لقر�ر خالل 15 يوم� من ت�ريخ �ليوم �لت�يل 
�ملحكمة  ف�ن  �ملحدد  و�لت�ريخ  �مليع�د  يف  �حل�سور  عن  تخلفك  ح�ل  ويف  للن�سر. 

�ستب��سر �لنظر �لق�سية يف غي�بك
 رئي�ض ق�سم التنفيذ 
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية         
العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24   

انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/7664(

�ملنذرة : �سركة نزية �لتج�رية - ذ م م وميثله� / م�سطفى عبد�لعظيم �لد�سوقي 
بوك�لة �ملح�مي / �بر�هيم مو�سى علي 

�ملنذر �ليه� �الأوىل / جمموعة بن في�سل - موؤ�س�سة فردية 
�ملنذر �ليه� �لث�ين / ح�سن ر��سد حممود بت - ب�ك�ست�ين �جلن�سية

�ملنذرة و�لب�لغة مبلغ وقدره 15385  �ملب�لغ �ملرت�سدة بذمتهم ل�س�لح  ب�سد�د  �ليهم  �ملنذر  �ملنذرة تنذر  ف�إن 
 %2 بو�قع  �التف�قية  �لف�ئدة  �ىل  ب�الإ�س�فة  دره��م(  وثم�نون  وخم�سة  وثالثم�ئة  �لف  ع�سر  )خم�سة  دره��م 
�سهري� من ت�ريخ �الإ�ستحق�ق �لو�قع يف 2019/4/13 يف موعد غ�يته 5 �أي�م )خم�سة �ي�م( من ت�ريخ �الإنذ�ر 
�مل�ثل ، و�إال �ست�سطر �ملنذرة �ىل �تخ�ذ ك�فة �الإجر�ء�ت �لق�نونية قبل �ملنذر �ليهم للمط�لبة بحقه� �لث�بت 
قبلهم ، مع �لز�مهم ب�لتعوي�س�ت و�لت�سمين�ت ، وبك�فة �مل�س�ريف �لتي تتكبده� �ملنذرة يف �سبيل ذلك ، مع 
حفظ حق �ملنذرة يف �تخ�ذ ك�فة �الإج��ر�ء�ت �لتحفظية و�لوقتية حلفظ حقه� قبل �ملنذر �ليهم وغري ذلك 
من �الإجر�ء�ت �لتي �ت�حه� �لق�نون للمنذرة حلفظ حقه� �لث�بت قبل �ملنذر �ليهم. وذلك �جمع مع حفظ 

ك�فة حقوق �ملنذرة �الأخرى ،  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

 يف  الدعوى 2019/1399 جتاري كلي 
�ىل �ملدعي عليه/1- �سركة ه�ي تيك للتج�رة - �ض ذ م م 2-ي��وين برو لتج�رة معد�ت 
و�أج��ه��زة �ب���ر �لنفط - ���ض ذ م م 3-حم��م��د ر�ق��ي ي��سني جمهول حم��ل �الق���م��ة مب��� �ن 
�ملدعي/ بنك �مل�سرق )�سركة م�س�همة ع�مة( وميثله / حمده ح�سني �حمد ج��سم مكي 
ب�لت�س�من  �ملدعي عليهم جميع�  ب�لز�م  �ملط�لبة  �لدعوى ومو�سوعه�  �أق�م عليك  - قد 
و�تع�ب  و�مل�س�ريف  و�لر�سوم  درهم(   22709040٫49( وقدره  و�لتك�فل مببلغ  و�لت�س�مم 
ب�لنف�ذ  �سمول �حلكم  و  �لت�م  �ل�سد�د  �ملط�لبة وحتى  ت�ريخ  13% من  و�لف�ئدة  �ملح�م�ة 
�ملعجل بال كف�لة. وحددت له� جل�سة يوم �الإثنني �ملو�فق 2019/11/4 �ل�س�عة 9٫30 �ض 
ب�لق�عة Ch2.E.22 لذ� ف�أنت مكلف ب�حل�سور �أو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي 

م� لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أي�م على �الأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2019/4184 عمايل جزئي                                                

�لع�مة )�ض ذ م م(  جمهول حمل �الق�مة  �ىل �ملحكوم عليه/1- �ميجو للتج�رة 
�لدعوى  يف    2019/7/11 بت�ريخ   �ملنعقدة  بجل�سته�  حكمت  �ملحكمة  ب�ن  نعلنكم 
�ملذكورة �عاله ل�س�لح/ علي حممد ج��سم ب�لز�م �ملدعي عليه� ب�ن توؤدي للمدعي 
و�سبعون(  و�سبعم�ئةو�ستة  �لف�  وثالثون  وخم�سة  )م�ئة  دره��م   )135776( مبلغ 
نقد�  قيمته�  �و  عينن�  �ل�سي�حية  �لدرجة  على  موطنه  �ىل  ع��ودة  وبتذكرة  درهم� 
�لر�سوم  ب�ملن��سب من  عليه�  �ملدعي  و�لزمت  �خر  يلتحق بخدمة رب عمل  م� مل 
يوم�  ث��الث��ني  خ��الل  ق���ب��ال لال�ستئن�ف  �حل�����س��وري  و�مل�����س���ري��ف.  حكم� مبث�بة 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �س�حب  ب��سم  �سدر  �الع��الن  ه��ذ�  لن�سر  �لت�يل  �ليوم  من  �عتب�ر� 

حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2019/2474 جتاري جزئي

�ىل �ملحكوم عليهم�/1- �ندري ج�وثيري 2-مو مو�س� نيكو كون�س�رى جمهول حمل �الق�مة 
�ملذكورة  �لدعوى  يف   2019/9/23 بت�ريخ  �ملنعقدة  بجل�سته�  حكمت  �ملحكمة  ب���ن  نعلنكم 
)�ن��دري ج�وثيري ومومو�س�  �ملدعي عليهم�  ب�لز�م   - ف�تن بخيت حممد  ل�س�لح/  �عاله 
و�لف�ئدة  درهم   80٫000 مبلغ  بخيت حممد(  )ف�تن  للمدعية  يوؤدي�  ب�ن  كون�س�ري(  نيكو 
و�لزمت  �ل�سد�د  مت�م  وحتى   2019/6/11 يف  �لق�س�ئية  �ملط�لبة  ت�ريخ  من   %9 �لق�نونية 
�ملح�م�ة  �ت��ع���ب  مق�بل  دره���م  ثالثم�ئة  ومبلغ  �مل�س�ريف  يف  ب�لت�س�وى  عليهم�  �مل��دع��ي 
ورف�ست م� عد� ذلك من طلب�ت. حكم� مبث�بة �حل�سوري ق�بال لال�ستئن�ف خالل ثالثني 
يوم� �عتب�ر� من �ليوم �لت�يل لن�سر هذ� �العالن �سدر ب��سم �س�حب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 

بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24   

اعالن اأمر اأداء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2019/2205 امر اداء    

�ىل �ملدعى عليه/ 1- ملربج�ك لتج�رة مو�د �لبن�ء - �ض ذ م م   جمهول حمل �الق�مة  
مب� �ن �ملدعي/�ركون �أي �ن �سي لتج�رة مو�د �لبن�ء - ذ م م وميثله / ر��سد عبد�لرز�ق 
بت�ريخ  �البتد�ئية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت  فقد  �أد�ء  �أم��ر  ��ست�سد�ر  طلب  تهلك  حممد 
2019/10/15 ب�لز�م �ملدعى عليه� ملربج�ك لتج�رة مو�د �لبن�ء - �ض ذ م م ب�ن توؤدي 
)ت�سعة  دره��م   99٫877 مبلغ  م  م  ذ   - �لبن�ء  م��و�د  لتج�رة  �سي  �ن  �أي  �رك��ون  للمدعية 
من  �سنوي�   %9 �لق�نونية  و�لفو�ئد  درهم�(  و�سبعون  و�سبعة  وثم�من�ئة  �لف  وت�سعون 
ت�ريخ �ملط�لبة �لق�س�ئية يف 2019/7/3 وحتى �ل�سد�د �لت�م و�لر�سوم و�مل�س�ريف ومبلغ 
خم�سم�ئة درهم مق�بل �تع�ب �ملح�م�ة.  ولكم �حلق يف �إ�ستئن�ف �الأمر خالل 15 يوم من 

�ليوم �لت�يل لن�سر هذ� �العالن.
رئي�ض الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



اخلميس    24   أكتوبر    2019  م   -   العـدد  12765  
Thursday   24   October   2019  -  Issue No   12765 35

العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2018/3326 اإ�ستئناف عمايل      
�ل�سفن  تزويد  لتعهد�ت  �لع�ملية  عط�رد  جنمة  ���س��ده/1-  �مل�ست�أنف  �ىل 
�مل�ست�أنف /�س�ندر�ن  و�لبو�خر - �ض ذ م م جمهول حمل �الق�مة مب� �ن 
ك�ند�ن وميثله / يو�سف حممد �حمد يو�سف �حلم�دي - قد ��ست�أنف �حلكم 
  2018/12/23 بت�ريخ  جزئي  عم�يل   7134/2019 رقم  ب�لدعوى  �ل�س�در 
 10٫00 �ل�س�عة   2019/10/29 �مل��و�ف��ق  �لثالث�ء  ي��وم  جل�سه  له�  وح���ددت 
من  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  ب�لق�عة  �سب�ح� 

ميثلكم ق�نوني� ويف ح�ل تخلفكم �ستجري حم�كمتكم غي�بي�
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/4187 تنفيذ جتاري  
جمهول  م(  م  ذ  )���ض  و�الإع���الن  للدع�ية  كو�سرت�  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
 - �لبن�ء  م��و�د  لتج�رة  �لتنفيذ/ب�حل�س�  ط�لب  �ن  مب���  �الق���م��ة  حم��ل 
�أق����م عليك  ق��د   - �جل��رم��ن  �بر�هيم  ��سم�عيل  م وميثله / علي  م  ذ  ���ض 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)364938٫75( درهم �ىل ط�لب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه ف�ن 
�اللتز�م  ع��دم  ح�لة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �ستب��سر  �ملحكمة 

ب�لقر�ر �ملذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/5483 تنفيذ جتاري  
���س��ده/1- حممد حم�سن متويل عنرت  جمهول حمل  �ملنفذ  �ىل 
�الق�مة مب� �ن ط�لب �لتنفيذ/�س�ديكو للديكور )ذ م م( وميثله / 
�أق�م عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة  �أمل عمري �ل�سبيعي - قد 
درهم  وق��دره )181249٫18(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عاله 
�ىل ط�لب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه ف�ن �ملحكمة �ستب��سر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف ح�لة عدم �اللتز�م ب�لقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/3723 تنفيذ جتاري  
موؤ�س�سة   -2 م  م  ذ  ���ض   - ميد�ي�ست  ب�لوجني  �س�بورجي  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�ل�س�م�ت للمق�والت �لكهرب�ئية جمهويل حمل �الق�مة مب� �ن ط�لب �لتنفيذ/ 
�خلط �لالمع للتج�رة �لع�مة - ذ م م - وميثله� / ع�س�م حممد عبد�لوه�ب 
�أق�م  قد   - �لزع�بي  �ل�سح�سي  حممد  ن��سر  حممد  كف�ح   / وميثله  �سليم�ن 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)533178٫65( درهم ب�لت�س�من �ىل ط�لب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه 
ف�ن �ملحكمة �ستب��سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف ح�لة عدم �اللتز�م ب�لقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/4833 تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سده/1- ��سكون رود كون�سرتك�سن - �ض ذ م م  جمهول حمل 
�الق�مة مب� �ن ط�لب �لتنفيذ/م�ن ليفت ميدل �ي�ست )�ض ذ م م( وميثله 
/ يو�سف حممد ح�سن حممد �لبحر - قد �أق�م عليك �لدعوى �لتنفيذية 
درهم  وق��دره )164789(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �ع��اله  �ملذكورة 
�ملحكمة  ف�ن  وعليه  �ملحكمة.   �و خزينة  �لتنفيذ  �ىل ط�لب  ب�لت�س�من 
ب�لقر�ر  �الل��ت��ز�م  ع��دم  ح�لة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج����ر�ء�ت  �ستب��سر 

�ملذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

 يف الدعوى رقم 2019/3467 تنفيذ جتاري 
�ىل �ملنفذ �سدهم/1- عي�سى للهند�سة و�خلدم�ت �لبحرية )ذ م م( 2- بدمن�به�ن 
ر�جيندره بر�س�د 3-�مل�سنع �لوطني للتغليف )ذ م م( 4- �بيك�ض ل�سن�عة �ملنتج�ت 
م( م  ذ  )�ض  �ال�سمنتي  �لط�بوق  ل�سن�عة  �بيك�ض   -5 م(  م  )ذ  �جل�هزة   �خلر�س�نية 

�ن ط�لب  �الق�مة مب�  م م جمهويل حمل  ذ   / و�لت�سييد  للهند�سة  بي  �ند  �ي   -6
�لتنفيذ/بنك �الإم�ر�ت دبي �لوطني - �ض م ع - قد �أق�م عليك �لدعوى �لتنفيذية 
ب��ه وقدره  �مل��ن��ف��ذ  �مل��ب��ل��غ  ب��دف��ع  �مل���ذك���ورة �ع���اله و�ل��ز�م��ك��م ب�لت�س�من و�ل��ت��ك���ف��ل 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه ف�ن �ملحكمة  )8768187٫73( درهم �ىل ط�لب 
�ستب��سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف ح�لة عدم �اللتز�م ب�لقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/4364 تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سده/1- و��سف �قب�ل �س�بر ح�سني جمهول حمل �الق�مة 
م  م  ذ  �ض   - �الأ�س��س�ت  الأعم�ل حفر  �لتنفيذ/�سويلتك  �ن ط�لب  مب� 
�لدعوى  عليك  �أق����م  ق��د   - �حل��م���دي  �ملو�سى  علي  وميثله/�بر�هيم 
وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
)305554٫38( درهم �ىل ط�لب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه ف�ن 
�ملحكمة �ستب��سر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف ح�لة عدم �اللتز�م 

ب�لقر�ر �ملذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24   

اعالن اأمر اأداء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2019/2213  امر اداء    

�ىل �ملدعى عليه/ 1- ويلي�م روبرت مي�دو�ض  جمهول حمل �الق�مة  مب� �ن �ملدعي/
�سم�ض �لع�مل عبد�ل�سكور وميثله / مو�سى عي�سى مو�سى �لع�مري قررت حمكمة 
دبي �البتد�ئية بت�ريخ 2019/10/3 ب�لز�م �ملدعى عليه ويلي�م روبرت مي�دو�ض ب�ن 
يوؤدي للمدعي �سم�ض �لع�مل عبد�ل�سكور مبلغ 146620 درهم� )م�ئة و�ستة و�ربعون 
ت�ريخ  من  �سنوي�   %9 بو�قع  �لق�نونية  و�لف�ئدة  درهم�(  وع�سرون  و�ستم�ئة  �لف� 
�إ�ستحق�ق� �ل�سيك بت�ريخ 2016/10/26 وحتى �ل�سد�د �لت�م وب�لر�سوم و�مل�س�ريف 
ومبلغ خم�سم�ئة درهم مق�بل �تع�ب �ملح�م�ة.   ولكم �حلق يف �إ�ستئن�ف �الأمر خالل 

15 يوم من �ليوم �لت�يل لن�سر هذ� �العالن.
رئي�ض الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2019/2051 جتاري جزئي                                                
�ىل �ملحكوم عليه/1- يو كيه �يه �نفوتيك �نرتن��سيون�ل لرتكيب �سبك�ت �الت�س�ل 
بجل�سته�  �ملحكمة حكمت  ب���ن  نعلنكم  �الق���م��ة  م جم��ه��ول حم��ل  م  ذ   - �ل��د�خ��ل��ي 
�ملنعقدة بت�ريخ  2019/9/18  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�س�لح/ �رتيك )�ض ذ م م( 
ب�لز�م �ملدعي عليه� ب�ن توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )65٫550 خم�سة و�ستون �لف 
وخم�سم�ئة وخم�سون درهم� و�لف�ئدة �لق�نونية بو�قع 9% �سنوي� من 2019/4/30 
�تع�ب  مق�بل  دره��م  خم�سم�ئة  ومبلغ  ب�مل�س�ريف  و�لزمته�  �ل�سد�د  مت���م  وحتى 
�ملح�م�ة. حكم� مبث�بة �حل�سوري ق�بال لال�ستئن�ف خالل ثالثني يوم� �عتب�ر� 
من �ليوم �لت�يل لن�سر هذ� �العالن �سدر ب��سم �س�حب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 

ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/464  تنفيذ عقاري   
�ىل �ملنفذ �سده/1- ت�ون �سنرت م�جنمنت ليمتد جمهول حمل �الق�مة مب� �ن ط�لب 
�أق�م  �لغ�فري وميثله / فهد عبد�هلل قمرب حممد  قد  �لتنفيذ/عبد�هلل ه��سم �س�مل 
�لدعوى  �ل�س�در يف  تنفيذ �حلكم  و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك 
رقم 2018/144 عق�ري كلي ، بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )638620٫67( درهم و�لف�ئدة 
�لق�نونية بو�قع 9% حتى مت�م �ل�سد�د وت�سليمه �ىل ط�لب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
رقم  �لوحدة  عن  عليه�  و�ملدعي  �ملدعي  بني  �ملربمة  و�ل�سر�ء  �لبيع  �تف�قية  ف�سخ   -2
03 - 10 �سي / �سي 10 �لك�ئنة مب�سروع الجون لوت�ض دبي - �ملبينة ب�سحيفة �لدعوى  
وعليه ف�ن �ملحكمة �ستب��سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف ح�لة عدم �اللتز�م ب�لقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/5389   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سدهم�/1- م��سرت و�ي ك�بيت�ل خلدم�ت مت�بعة �ملع�مالت - 
�ض ذ م م 2-�س�رجر ن�ديالت بر�مبو جمهويل حمل �الق�مة مب� �ن ط�لب 
عي�سى  مو�سى   / وميثله   - �لغفلي  ر��سد  عبيد  �سعيد  �لتنفيذ/م�سبح 
�عاله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق���م  قد   - �لع�مري  مو�سى 
ط�لب  �ىل  دره��م   )238919٫3( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك 
�الج���ر�ء�ت  �ستب��سر  �ملحكمة  ف���ن  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف ح�لة عدم �اللتز�م ب�لقر�ر �ملذكور خالل 15 يوم� 

من ت�ريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/5049   تنفيذ جتاري  
م م  جمهول  ذ  �سيدز لالإعالن - �ض  �ند  �سيب�ض  �ملنفذ �سده/1-  �ىل 
فرع   - م   م  ذ   - للتج�رة  �لتنفيذ/�رون�  �ن ط�لب  �الق���م��ة مب���  حم��ل 
�أق���م عليك  دبي وميثله / حممد �س�لح حممد �حمد �له�جري - قد 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�لعقد  ب�نف�ذ  �ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ  ط�لب  �ىل  دره��م   )68663(
�لتج�ري �ملربم بني �لطرفني.  وعليه ف�ن �ملحكمة �ستب��سر �الجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف ح�لة عدم �اللتز�م ب�لقر�ر �ملذكور خالل 15 يوم� 

من ت�ريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/1831 تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �سدهم�/1- حممد عو�ض �س�لح عبد�حلليم 2-حمد�ن عقيل 
�يروين  �لتنفيذ/  �ن ط�لب  �الق�مة مب�  �لفقيه جمهويل حمل  م�سلح 
�أق�م  ب����ون ���س���ن ومي��ث��ل��ه/ ���س���مل ع��ب��د�هلل �سلط�ن علي �حل��م���دي - ق��د 
�ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك 
به وقدره )23905( درهم �ىل ط�لب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه 
ف�ن �ملحكمة �ستب��سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف ح�لة عدم �اللتز�م 

ب�لقر�ر �ملذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2019/1812 اإ�ستئناف عمايل      

مب�  �الق���م��ة  حمل  جمهول  للعق�ر�ت  1-روؤي����ت  �سده/  �مل�ست�أنف  �ىل 
حممد  يو�سف   / وميثله  خ�ن�  ن�ت  ر�جيندر  خ�ن�  /�م���ن  �مل�ست�أنف  �ن 
رقم  ب�لدعوى  �ل�س�در  �حلكم  ��ست�أنف  قد   - �حل��م���دي  يو�سف  �حمد 
يوم  له� جل�سه  بت�ريخ 2019/7/2 وحددت  3447/2019 عم�يل جزئي 
ب�لق�عة رقم  �ل�س�عة 10٫00 �سب�ح�  �ملو�فق  2019/10/29   �لثالث�ء  
ويف  ق�نوني�  ميثلكم  من  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.18

ح�ل تخلفكم �ستجري حم�كمتكم غي�بي�
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر 

 يف  الدعوى 2019/9391 عمايل جزئي 
�ىل �مل��دع��ي ع���ل���ي���ه/1-م���رو�ن ���س��الح مل���ق����والت �ل��ب��ن���ء  جم��ه��ول حمل 
�الق�مة مب� �ن �ملدعي/��سف�ق علي ف�سل ه�دي - قد �أق�م عليك �لدعوى 
درهم(   11700( وق��دره���  عم�لية  مب�ستحق�ت  �مل��ط���ل��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��� 
 )MB197595344AE(ل�سكوى� رق��م  و�مل�����س���ري��ف.  و�ل��ر���س��وم 
وحددت له� جل�سة يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2019/11/14 �ل�س�عة 8٫30 �ض  
ب�لق�عة Ch1.A.2 لذ� ف�أنت مكلف ب�حل�سور �أو من ميثلك ق�نوني� 
قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م���  بتقدمي  وعليك 

�جلل�سة بثالثة �أي�م على �الأقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2019/2352 اإ�ستئناف جتاري      

�ىل �مل�����س��ت���أن��ف ����س���ده/1- ط�����رق �غ���� جم��ه��ول حم��ل �الق����م���ة مب� 
�ل�س�در  �حل��ك��م  ��ست�أنف  ق��د   - كر�سكوف  /�يفجينى  �مل�ست�أنف  �ن 
م.    2019/10/8 ب��ت���ري��خ  كلي  جت����ري   2018/1955 رق��م  ب���ل��دع��وى 
وحددت له� جل�سه يوم �لثالث�ء �ملو�فق 2019/11/5 �ل�س�عة 10٫00 
�سب�ح� ب�لق�عة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من 

ميثلكم ق�نوني� ويف ح�ل تخلفكم �ستجري حم�كمتكم غي�بي�
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2019/793 اإ�ستئناف جتاري 

م  ����ض ذ م  ل��ل��م��ق���والت -  �مل�����س��ت���أن��ف ����س���ده/ 1- ج���ري���ن م��ودل��ي��ن��ج  �ىل 
2-عبد�لرحمن حلمي �حمد حممد جمهويل حمل �الق�مة مب� �ن �مل�ست�أنف 
/�سرتوميك �الإم�ر�ت لال�س��س�ت )�ض ذ م م( وميثله / عبد�لرحمن ح�سن 
حممد �ملطوع  -  قد ��ست�أنف �حلكم �ل�س�در ب�لدعوى رقم 2019/225 �مر 
�ل�س�عة 10٫00  �ملو�فق 2019/12/9   �د�ء وحددت له� جل�سه يوم �الثنني 
من  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.16 رق��م  ب�لق�عة  �سب�ح�  

ميثلكم ق�نوني� ويف ح�ل تخلفكم �ستجري حم�كمتكم غي�بي�
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2019/332 جتاري كلي                 
�ىل �ملدعي عليه /1- يوين برو لتج�رة معد�ت و�جهزة �آب�ر �لنفط - �ض ذ م م 2-�لت�ج  
�مللكي ل�سن�عة �الغذية و�خل�س�ر  �لت�ج  م( 3-�سركة  م  ذ  �الأغذية )�ض  �مللكي ل�سن�عة 
�ملدعي/  �ن  �الق�مة مب�  ي��سني وهيب - جمهول حمل  ر�ق��ي  م 4-  م  ذ  �ض   - �ملجففة 
�لدعوى  عليك  �أق����م  ق��د   - �خلظر  ربيع  عبيد  /م���وزة  وميثله  �ملتحد  �لعربي  �لبنك 
للمدعي  ب�ل�سد�د  بينهم  فيم�  و�لت�س�من  ب�لتك�فل  عليهم  �ملدعي  �ل��ز�م  ومو�سوعه� 
مبلغ وقدره 3٫270٫837 درهم ب�الإ�س�فة �ىل �لف�ئدة �لق�نونية بو�قع 12% من ت�ريخ 
�الإ�ستحق�ق حتى �ل�سد�د �لت�م �لز�مهم �لر�سوم و�مل�س�ريف و�تع�ب �ملح�م�ة.  وحددت 
 Ch2.E.22 له� جل�سة يوم �الأربع�ء �ملو�فق 2019/11/6 �ل�س�عة 9٫30 �ض ب�لق�عة
لذ� ف�أنت مكلف ب�حل�سور �أو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أي�م على �الأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2019/2339 مدين جزئي                 
�س�بري 3-غ��الم فريد  ك���زي  �حمد  وي�سلي جر�فت 2-حممد ج�بر  عليه /1-  �ملدعي  �ىل 
غالم م�سطفى 4- �الحمد لنقل �ملو�د �لع�مة ب�ل�س�حن�ت �لثقيلة و�خلفيفة - �ض ذ م م - 
جمهويل حمل �الق�مة مب� �ن �ملدعي/ �سعود عبد�لعزيز حممد ط�هر وميثله / حممد 
مرت�سى يعقوب مرت�سى بره�ن �له��سمي - قد �أق�م عليك �لدعوى ومو�سوعه� �ملط�لبة 
ب�لز�م �ملدعي عليهم مببلغ وقدره )م�ئتي �لف درهم( و�لر�سوم و�مل�س�ريف و�تع�ب �ملح�م�ة 
و�لف�ئدة 12% من ت�ريخ �ملط�لبة وحتى �ل�سد�د �لت�م و �سمول �حلكم ب�لنف�ذ �ملعجل بال 
ب�لق�عة  �ل�س�عة 8٫30 �ض  �ملو�فق 2019/10/30  �الربع�ء  يوم  له� جل�سة  كف�لة.  وح��ددت 
Ch1.B.10 لذ� ف�أنت مكلف ب�حل�سور �أو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك 

من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أي�م على �الأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2019/123 مدين كلي                 
�ىل �ملدعي عليه / 1-�م���ين ق��سم �سليم كرمي �سقرة  جمهول حمل �الق�مة مب� 
ومو�سوعه�  �لدعوى  عليك  �أق���م  قد  �سقرة  �سليم كرمي  ق��سم  �م���ين  �ملدعي/  �ن 
�ملط�لبة ب�لز�م �ملدعي عليهم� مببلغ وقدره )6٫206٫470٫97 درهم( )�ستة ماليني 
و�لر�سوم  فل�س�(  وت�سعون  و�سبعة  درهم�  و�سبعون  و�ربعم�ئة  �الف  و�ستة  وم�ئت�ن 
�ملدعي عليه  �لق�نونية 9% من ت�ريخ دخول  �ملح�م�ة و�لف�ئدة  و�مل�س�ريف و�تع�ب 
للم�سفى يف 2016/8/18 وحتى �ل�سد�د �لت�م. وحددت له� جل�سة يوم �الحد �ملو�فق 
2019/11/3  �ل�س�عة 9٫30 �ض ب�لق�عة Ch2.E.21 لذ� ف�أنت مكلف ب�حل�سور 
�أو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �أي�م على �الأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/1367 جتاري كلي                 

�لثالثي  �س�رة  �سركة  يف  �سريك�  ب�سفته  �لفهيم  عبد�لرحيم  عبد�هلل   -1/ عليه  �ملدعي  �ىل 
�الإم�ر�ت - ذ م م 2- حممد عبد�لرحيم عبد�لرز�ق علي �لفهيم ب�سفته �سريك� يف �سركة �س�ره 
�لثالثي �الإم���ر�ت - ذ م م  جمهويل حمل �الق�مة مب� �ن �ملدعي/ جمموعة �س�ره �لق�ب�سة 
�أق�م عليك  �إ�سم�عيل �بر�هيم �جلرمن - قد  )ح�لي�( - )�س�بق� �سركة �س�رة( وميثله / علي 
عقد  بتعديل  �ل�س�د�ض  �ىل  �الأول  من  عليهم  �ملدعي  ب���ل��ز�م  �ملط�لبة  ومو�سوعه�  �ل��دع��وى 
�ل�سركة �ملدعي عليه� �ل�س�بعة بنقل ح�س�سهم يف �ل�سركة �ملذكورة لل�سركة �ملدعية جمموعة 
�س�رة �لق�ب�سة �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة مع حتميلهم ب�لر�سوم و�مل�س�ريف ومق�بل �تع�ب 
ب�لق�عة  �ض   9٫30 �ل�س�عة   2019/10/30 �ملو�فق  �الأرب��ع���ء  يوم  جل�سة  له�  وح��ددت  �ملح�م�ة. 
Ch2.E.22 لذ� ف�أنت مكلف ب�حل�سور �أو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أي�م على �الأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24   

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
 يف  الدعوى 2018/4953 جتاري جزئي                 

�ملرزوقي  ح�سن  �سريف  حممد  2-ح�سن  �ملن�س�آت  �إد�رة  خلدم�ت  ريت�ض  �إي��زي   -1/ عليه  �ملدعي  �ىل 
جمهويل حمل �الق�مة مب� �ن �ملدعي/ عبد�لو�يل �سري علي خ�ن - قد �أق�م عليك �لدعوى ومو�سوعه� 
�ملط�لبة ب�لز�م �ملدعي عليهم� ب�لت�س�من مببلغ وقدره )350000 درهم( و�لر�سوم و�مل�س�ريف و�تع�ب 
و�سمول  �لت�م  �ل�سد�د  وحتى   2018/4/15 يف  �حل��سل  �الإ�ستحق�ق  ت�ريخ  من   %12 و�لف�ئدة  �ملح�م�ة 
و�حلكم  كتعوي�ض   50000 مببلغ  ب�لت�س�من  عليهم�  �ملدعي  و�ل��ز�م  كف�لة  بال  �ملعجل  ب�لنف�ذ  �حلكم 
بثبوت �حل�ض و�سحة �حلجز �لتحفظي و�لز�م �ملدعي عليهم� ب�ن يوؤدي� للخ�سم �ملتدخل �لهجومي 
مبلغ وقدره 75٫000 درهم وف�ئدة 12% من ت�ريخ �الإ�ستحق�ق �حل��سل يف 2018/2/26 وتعوي�ض بقيمة 
30000 درهم و�لز�م �ملدعي عليهم� ب�لر�سوم و�مل�سروف�ت ومق�بل �تع�ب �ملح�م�ة. )علم� ب�ن مت تعديل 
�لطلب�ت يف �لدعوى( وحددت له� جل�سة يوم �خلمي�ض  �ملو�فق 2019/11/14 �ل�س�عة 8٫30 �ض ب�لق�عة 
Ch1.C.12 لذ� ف�أنت مكلف ب�حل�سور �أو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أي�م على �الأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24   
 اعـــــــالن       

�ل�سيد/  خورفك�ن:  و�لت�سديق�ت-  �لعدل  �لك�تب  ب����د�رة  �لعدل  �لك�تب  �ن���  �يل  تقدم 
�سعيد عبد�هلل حممد عبيد �لنقبي ، �جلن�سية : �الإم�ر�ت  وطلب �لت�سديق على حمرر 
ن�س�ط   ، �لنورين  مكتبة  �لتج�ري  �ال�سم  يف   %100 �لب�لغة  ح�سته  يف  )تن�زل(  يت�سمن 
�لرخ�سة بيع ��سرطة �لك��سيت �ل�سوتية ، جت�رة �جهزة �حل��سوب ، مكتبة ، جت�رة بر�مج 
�لتنمية �القت�س�دية يف خورفك�ن رخ�سة جت�رية  د�ئرة  ، و�ملرخ�ض من  �الآيل  �حل��سب 
رقم:240517 �ل�س�در بت�ريخ:1982/9/18 يف د�ئرة �لتنمية �القت�س�دية بخورفك�ن. �ىل 
�ل�سيدة/ ر��سد عبد�هلل حممد عبيد �لنقبي ، �جلن�سية : �الإم�ر�ت. ليكن معلوم� للجميع 
�ل�س�أن يف  �لعدل يف مدينة خورفك�ن �سيقوم ب�لت�سديق على توقيع�ت ذوي  �لك�تب  ب�ن 

�ملحرر �ملذكور بعد �نق�س�ء ��سبوعني من ت�ريخ ن�سر هذ� �العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�سة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12765 بتاريخ 2019/10/24   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر 

 يف  الدعوى 2019/2515 مدين جزئي 
�ىل �ملدعي عليه /1- عبد�هلل ن��سر عبد�هلل بوكاله لوت�ه جمهول حمل �الق�مة مب� �ن �ملدعي/

�بر�هيم �لد�سوقي �سعيد �حمد خ�س�لة - قد �أق�م عليك �لدعوى ومو�سوعه� دعوى ثبوت �حلق 
�ملبيعة  �ل�سي�رة  �ملدعي مبلغ )107000( درهم ثمن  ي��وؤدي �ىل  ب�ن  �ملدعي عليه  ب�لز�م  و�ملط�لبة 
�ال�ستحق�ق  ت�ريخ  من   %12 بو�قع  �لق�نونية  و�لف�ئدة  �لتد�عي  �سند  �ل�سيك  ب�س�أنه  و�ل�س�در  له 
يف:2019/9/28 وحتى مت�م �ل�سد�د ف�سال عن �لز�مهم بدفع مبلغ )50٫000( درهم تعوي�س� ج�بر� 
عن ك�فة �ال�سر�ر �مل�دية و�ملعنوية �لتي �أ�س�بت �ملدعي نتيجة ��ستيالء �ملدعي عليه على �ل�سي�رة 
�ملبيعة دون �سد�د ثمنه� عن طريق ��سد�ر �سيك ل�س�لح �ملدعي ب�سوء نية ال يق�بله ر�سيد و�لف�ئدة 
ب�لر�سوم  عليه  �ملدعي  �ل��ز�م  نه�ئي� ف�سال عن  ت�ريخ �سريورة �حلكم  12% من  بو�قع  �لق�نونية 
و�مل�س�ريف ومق�بل �تع�ب �ملح�م�ه.   وحددت له� جل�سة يوم �لثالث�ء  �ملو�فق 2019/10/29 �ل�س�عة 
8٫30 �ض ب�لق�عة Ch2.D.17 لذ� ف�أنت مكلف ب�حل�سور �أو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي 

م� لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أي�م على �الأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

 ال�صرف ال�صحي براأ�س اخليمة تبيع املياه املعاجلة 
ل�صركة درة اخلليج للمياه العذبة    TSE

ِ •• راأ�س اخليمة- الفجر :

وقعت موؤ�س�سة �ل�سرف �ل�سحي و�سركة درة �خلليج للمي�ه �لعذبة �تف�قية 
 2500 بيع حو�يل  يتم  �التف�قية  TSE.  وميوجب  �ملع�جلة  �ملي�ه  لبيع 
مرت مكعب من �ملي�ه �ملع�جلة يومي�ً ، يبد�أ ت�سليمه� �إىل درة �خلليج يف �لربع 
5000 مرت�ً  ، و�سيتم م�س�عفته� لت�سل حو�يل   2020 �لث�ين من ع�م 
يف �لوقت �لر�هن  مكعب�ً يف �ليوم بحلول �لربع �الول من ع�م 2023.   
70% من مي�ه �ل�سرف �ملع�جلة يتم �إع�دة ��ستخد�مه� يف ر�أ�ض �خليمة لري 
ملوؤ�س�سة  �التف�قية  هذه  ومتهد  و�ل�سن�عي  �لتج�ري  �أو�ال�ستخد�م  �ملدينة 
�ل�سك�ين  �لنمو  مع   .%100 بن�سبة  ��ستخد�مه�  الإع���دة  �ل�سحي  �ل�سرف 
�التف�قية  وتتم��سى    . �مل��ي���ه  على  �مل��ت��ز�ي��د  و�ل��ط��ل��ب  �الإم�����رة  يف  �مل�ستمر 
ر�أ���ض �خليمة  ��سرت�تيجية  �ملي�ه ودعم  م��و�رد  الإيج�د حلول للحف�ظ على 
بن�سبة  �ملي�ه  ، لتحقيق وف��ور�ت   2040 �ملتجددة  �لط�قة و�لط�قة  لكف�ءة 
�ل�سحي  �ل�سرف  موؤ�س�سة  �أن  �ملعلوم  ومن    .  2040 ع�م  بحلول   %  20
توفري  عن  �مل�سوؤولة  �لع�مة  �خلدمة  الإد�رة  ت�بعة  حكومية  موؤ�س�سة  هي 
ب��ستثم�ر�ت كبرية  ق�مت  ر�أ���ض �خليمة.  الإم���رة  �ل�سحي  �ل�سرف  خدم�ت 
�لع�دمة  للمي�ه  �لتحتية  بنيته�  لتح�سني  �مل��سية  �لثالث  �ل�سنو�ت  خالل 
من خالل برن�مج للتجديد و�لتو�سع وتقوم ح�لًي� بتطوير خطة رئي�سية 

لتوفري خطط وبر�مج و��ستثم�ر�ت طويلة �الأجل.

هيئة الأوراق املالية تعدل تعريف املعلومة 
اجلوهرية لتعزيز الإف�صاح و ال�صفافية

•• اأبوظبي-وام:

�ملعلومة  تعريف  تعديل  �ل�سلع  و  �مل�لية  �الأور�ق  هيئة  �إد�رة  جمل�ض  ق��رر 
�جلوهرية يف جميع �الأنظمة �ل�س�درة عن �لهيئة لي�سبح �لتعريف �جلديد 
لهذ� �مل�سطلح �أنه �أي معلومة �أو حدث �أو قر�ر �أو و�قعة من �س�أنه� �لت�أثري 
حجم  �أو  حركة  �أو  �مل�لية  �لورقة  �سعر  على  مب��سر  غري  �أو  مب��سر  ب�سكل 
تد�وله� �أو على قر�ر �مل�ستثمر. ج�ءت �لتعديالت �لتي �أدخلته� �لهيئة على 
تعريف �ملعلومة �جلوهرية مبوجب قر�ر �أ�سدره جمل�ض �د�رته� �سيجري 

تطبيقه بعد 30 يومي� من ن�سره يف �جلريدة �لر�سمية.
و �أوردت �لهيئة يف قر�ره� �لعديد من �لقر�ر�ت �لتي ميكن �أن تت�أثر ب�ملعلومة 
�جلوهرية و منه� توزيع�ت �الأرب�ح وزي�دة �أو تخفي�ض ر�أ�ض �مل�ل و�لتغيري يف 
�أع�س�ء جمل�ض �إد�رة �ل�سركة و�إد�رته� �لتنفيذية �أو تغيري ن�س�ط و غر�ض 
�لت�سفية  �أو  �لهيكلة  �ع����دة  و  �الن��دم���ج  �أو  �ال�ستحو�ذ  وعملي�ت  �ل�سركة 
�إد�رة  �لتي يتخذه� جمل�ض  �لقر�ر�ت  �أو �الإفال�ض وغريه� من  �الختي�رية 
�ل�سركة. و نظر� الرتب�ط �لقر�ر بجهود �لهيئة يف تعزيز عملي�ت �الإف�س�ح 
�لنظ�م  �ىل  �جل��وه��ري��ة  للمعلومة  �جل��دي��د  �لتعريف  �إ���س���ف��ة  ج��رى  فقد 
�خل��ض ب�الإف�س�ح و�ل�سف�فية مبوجب م�دة حملت رقم 33 و�لتي �أ�سبحت 
�مل�لية يف  �أور�قه�  �إدر�ج  يتم  �لتي  �أو �جلهة  �ل�سركة  تلتزم  �أن”  تن�ض على 
وملجل�ض  �أي معلوم�ت جوهرية،  �ل�سوق عن  و�إد�رة  �لهيئة  ب�إخط�ر  �ل�سوق 
�ل�سحف  �ملعلوم�ت �جلوهرية يف  بتلك  يتعلق  بي�ن  ن�سر  �ل�سوق حق  �إد�رة 
�ملحلية وو�س�ئل �العالم �لتي ير�ه� من��سبة ». كم� جرى تعديل �مل�دة 34 
من �لنظ�م نف�سه و �لتي تن�ض على �أن “ تلتزم �ل�سركة �أو �جلهة �لتي مت 
�إدر�ج �أور�قه� �مل�لية يف �ل�سوق بن�سر �أي معلوم�ت �إي�س�حية تتعلق ب�أو�س�عه� 
و�أن�سطته� مب� يكفل �سالمة �لتع�مل و�طمئن�ن �مل�ستثمرين متى طلب منه� 
ذلك و�إذ� حدث �أي تغيري يف معلومة جوهرية ت�سمنه� �عالن �سحفي �سبق 
ن�سره وجب على تلك �جلهة �أو �ل�سركة ��سد�ر �عالن �سحفي يعك�ض �لو�قع 
�لفعلي بعد �لتغيري على �أن يتم ��سد�ر �الإعالن الحق� يف نف�ض �ل�سحيفة �أو 

�ل�سحف �لتي ت�سمنت �الإعالن«.

اإمباور: اأ�صعارنا خلدمات تربيد 
املناطق مل تتغري منذ 16 عاًما

•• دبي-الفجر:

�سهدت من�سة موؤ�س�سة �الإم�ر�ت الأنظمة �لتربيد �ملركزي �إمب�ور، �أكرب مزود 
تكنولوجي�  معر�ض  فع�لي�ت  خت�م  يف  �لع�مل،  يف  �ملن�طق  تربيد  خلدم�ت 
�لذي نظمته هيئة كهرب�ء ومي�ه دبي  “ويتيك�ض”،  �ملي�ه و�لط�قة و�لبيئة 
يف �لفرتة من 21 �إىل 23 �أكتوبر �جل�ري، مبركز دبي �لدويل للموؤمتر�ت 
�أحدث  على  لالإطالع  و�ملطورين  �ملتع�ملني  من  كبري�،  �إقب�ال  و�ملع�ر�ض، 

تقني�ت وخدم�ت تربيد �ملن�طق �ل�سديقة للبيئة.
عدد من كب�ر   ،”2019 “ويتيك�ض  خالل معر�ض  “�إمب�ور”  وز�ر من�سة 
و�لدول  �الإم����ر�ت  يف  �لعق�ريني  و�ملطورين  �ل�سخ�سي�ت  وكب�ر  �مل�سوؤولني 
�إمب�ور  توقع�ت  عن  مف�سال  �سرح  �إىل  ��ستمعو�  حيث  ب�ملعر�ض؛  �مل�س�ركة 
�جل�ري،  �ل��ع���م  نه�ية  حتى  �مل��ن���ط��ق  ت��ربي��د  خ��دم���ت  على  �لطلب  ل��زي���دة 

و��ستعد�دته� لتلبية هذ� �لطلب �ملتز�يد، و��سرت�تيجيته� لع�م 2020.
و�طلع فريق �لعمل يف “�إمب�ور”، خالل معر�ض “ويتيك�ض”، على خمتلف 
للتعرف  وذلك  �ملعر�ض؛  د�خل  �ملن�س�ت  �لتقني�ت و�خلدم�ت على خمتلف 
تطوير  يف  منه�  �ال�ستف�دة  ميكن  و�لتي  و�خلدم�ت،  �لتقني�ت  �أح��دث  على 
على  �ل�سوء  �ملعر�ض،  خالل  “�إمب�ور”،  و�سلطت  �ملن�طق.  تربيد  خدم�ت 
من  و�ل��ت��ي  �ل��د�ئ��ري��ة؛  جمري�  قرية  يف  �ملن�طق  لتربيد  حمط�ته�  �أح���دث 
حمطة  دخ��ول  ع��ن  �أعلنت  كم�   ،2019 نه�ية  يف  �لعمل  ت��ب��د�أ  �أن  �ملتوقع 
ث�نية �إىل �لعمل يف نه�ية �لع�م �جل�ري �أي�س�. و�أعلنت، �لتوقع�ت �خل��سة 
بزي�دة منو �لطلب على خدم�ته� لتربيد �ملن�طق حتى نه�ية �لع�م �جل�ري 
�لط�قة  م��ن  حققته�  �ل��ت��ي  و�ل���وف���ور�ت 
�ل��ك�����س��ف عن  �إىل  �إ����س����ف���ة  و�مل����ي�����ه، 
على  �لطلب  لتلبية  ��سرت�تيجيته� 
�لع�م  خ��الل  �ملن�طق  تربيد  خدم�ت 

�ملقبل.
�أنه من �ملتوقع  و�أو�سحت “�إمب�ور”، 
�أن ت�سل �لقدرة �الإنت�جية للموؤ�س�سة 
طن  م���ل���ي���ون   1.5 م����ن  �أك������ر  �إىل 
ت�ستخدم  �لتي  �ملب�ين  وع��دد  تربيد، 
خ��دم���ت��ه��� ل��ت��ربي��د �مل��ن���ط��ق يف دبي 
�إىل 1،180 مبنى، �إ�س�فة �إىل زي�دة 
�ألف�ً حتى   118 �إىل  �ملتع�ملني  عدد 

نه�ية �جل�ري.

عمار النعيمي يكرم الفائزين بجائزة ال�صياحة امل�صتدامة »مدامة«

 ال�صارقة لإدارة الأ�صول تطرح برامج ومبادرات للتوطني

•• عجمان-وام:

�أكد �سمو �ل�سيخ عم�ر بن حميد �لنعيمي 
�ملجل�ض  رئ���ي�������ض  ع���ج���م����ن  ع���ه���د  ويل 
عجم�ن  ح���ك���وم���ة  ح���ر����ض  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�الأخ�سر  �الق��ت�����س���د  ث��ق���ف��ة  ن�����س��ر  ع��ل��ى 
و�مل���ح����ف���ظ���ة ع���ل���ى �ل��ب��ي��ئ��ة وم����و�رده����� 
وت�����س��ج��ي��ع �ل��ق��ط���ع �خل������ض م��ن خالل 
�خل��سة  �ل��ت�����س��ج��ي��ع��ي��ة  �جل���و�ئ���ز  ر���س��د 
دعم  على  و�لعمل  �مل�ستد�مة  ب�ل�سي�حة 
التخ�ذ  وم�����س���ن��دت��ه���  �جل���ه����ت  ج��م��ي��ع 
ب��ه��ذ� �خل�سو�ض  �مل��ن������س��ب��ة  �الج������ر�ء�ت 
و�سعيه� لتطوير �لعمل �لبيئي �مل�ستد�م . 
و دع� �سموه �إىل تطوير ج�ئزة �ل�سي�حة 
جمل�ض  دول  لت�سمل  مد�مة  �مل�ستد�مة 
�لتنمية  ملبد�أ  تعزيز�  �خلليجي  �لتع�ون 
�مل�ستد�مة يف �الم�ر�ت و�ملنطقة و�سمن 
على  تركز  �لتي   2021 عجم�ن  روؤي���ة 
�لو�سول  يف  ي�سهم  �سعيد  جمتمع  بن�ء 

�إىل �قت�س�د �أخ�سر.
ج�������ء ذل������ك خ������الل ح���ف���ل ت����ك����رمي 21 
ف�����ئ����ز� م����ن ج���م���ي���ع �ل����ف����ئ�����ت يف دول����ة 
لل�سي�حة  ع��ج��م���ن  ب��ج���ئ��زة  �الم��������ر�ت 
�أطلقته�  �ل��ت��ي  “مد�مة”  �مل�����س��ت��د�م��ة 
�ل�����س��ي���ح��ي��ة يف عجم�ن  �ل��ت��ن��م��ي��ة  د�ئ�����رة 
حميد  ب��ن  عبد�لعزيز  �ل�سيخ  بح�سور 
ر��سد  و�ل�سيخ  �ل��د�ئ��رة  رئي�ض  �لنعيمي 
بن حميد �لنعيمي رئي�ض د�ئرة �لبلدية 
بن  ث�ين  �لدكتور  مع�يل  و  و�لتخطيط 
�أح��م��د �ل���زي���ودي وزي����ر �ل��ت��غ��ري �ملن�خي 
بو  عي�سى  بنت  ح�سة  وم��ع���يل  و�لبيئة 
ومع�يل  �مل��ج��ت��م��ع  تنمية  وزي����رة  ح��م��ي��د 
مرمي بنت حممد �سعيد ح�رب �ملهريي 
وزي���رة دول���ة م�����س��وؤول��ة ع��ن ملف �الأمن 
�لغذ�ئي �مل�ستقبلي و �سع�دة �للو�ء �ل�سيخ 
ع�م  ق�ئد  �لنعيمي  عبد�هلل  بن  �سلط�ن 
�سرطة عجم�ن وعدد من روؤ�س�ء ومدر�ء 
�مل�سوؤولني.  وك��ب���ر  �حلكومية  �ل��دو�ئ��ر 
وق�ل �سموه �إن �ال�ستد�مة مل تعد خي�ر� 

ب��د منه� يف حي�تن�  ب�تت ���س��رورة ال  ب��ل 
“ مد�مة  ج���ئ��زة  �ط���الق  �إن  و  �ليومية 
روؤيتن�  لتحقيق  �الأ�س��ض  حجر  متثل   “
�ل�سي�حة  جعل  نحو  عجم�ن  حكومة  يف 
�أكر �إخ�سر�ر� و��ستد�مة و �سعي� الن�س�ء 
�ملوؤ�س�س�ت  م��ن  تك�فلية  ع��الق���ت  �سبكة 
و�مل��ب���در�ت و�الأف���ر�د تعمل على بن�ء غد 
ب�جلهود  و�عرت�ف�  وم�ستد�م  �أم��ن  بيئي 
�ل���ت���ي ت��ب��ذل��ه��� �جل����ه�����ت و�مل���ن�������س����آت يف 
�ملم�ر�س�ت  وت�سجيع  �مل��و�رد  كف�ءة  تعزيز 

�ل�سديقة للبيئة.
�ل��ف���ئ��زي��ن بج�ئزة  ت���ك���رمي  ح��ف��ل  ك�����ن 
�ل�����س��ي���ح��ة �مل�����س��ت��د�م��ة “ م���د�م���ة “ قد 
�جل�ئزة  ع��ن  تعريفي  فيلم  بعر�ض  ب��د�أ 
و�أهد�فه�  �مل�ستقبلية  و�ملب�درة وخططه� 
ر�ئدة  مك�نة عجم�ن وجهة  تر�سخ  �لتي 
ع�ملي� يف �ل�سي�حة �مل�ستد�مة وجعله� من 
�الأكر  �ل��دول��ة  يف  �ل�سي�حية  �ل��وج��ه���ت 
�خ�����س��ر�ر� و����س��ت��د�م��ة م��ن خ��الل و�سع 
للج�ئزة  معينة  ومع�يري  ��سرت�تيجية 
نظيفة  ط�قة  ��ستهالك  ح��ول  تتمحور 
و�إد�رة  �مل���ئ��ي��ة  �مل�����و�رد  ع��ل��ى  �حل��ف���ظ  و 
�مل�ستد�م  �ل��غ��ذ�ئ��ي  و�الإن���ت����ج  �ل��ن��ف���ي���ت 
�مل�ستد�مة  و�مل���ر�ف���ق  �لتحتية  و�ل��ب��ن��ي��ة 

و�الإهتم�م ب�أ�سح�ب �لهمم.
و�ألقى حممد �لغفلي �لن��سط يف جم�ل 
من��سرة �أ�سح�ب �لهمم كلمة تقدم من 
ويل  ل�سمو  و�ل��ت��ق��دي��ر  ب�ل�سكر  خالله� 
�ل�سي�حة  �لتنمية  د�ئ��رة  و  عهد عجم�ن 
�مل��ب���درة و��ستعر�ض ع��دد� من  على ه��ذه 
به  �خل������س��ة  �مل�ج�ستري  ر���س���ل��ة  حم����ور 
�أ���س��ح���ب �لهمم  “ �سي�حة  حت��ت ع��ن��و�ن 
�ال�ستد�مة  م��ن  ج���زء�  تعترب  و�ل��ت��ي   “
وتقدمي خدم�ت ومنتج�ت ت�سهم يف دمج 

�سريحة ��سح�ب �لهمم يف �ملجتمع .
ب��ع��د ذل����ك ت��ف�����س��ل ���س��م��و �ل�����س��ي��خ عم�ر 
�ل�سيخ  ي���ر�ف���ق���ه  �ل��ن��ع��ي��م��ي  ح��م��ي��د  ب���ن 
رئي�ض  �لنعيمي  حميد  ب��ن  عبد�لعزيز 
د�ئرة �لتنمية �ل�سي�حية و �سع�دة �س�لح 

�جل��زي��ري م��دي��ر ع����م �ل���د�ئ���رة بتكرمي 
�جل��ه���ت �ل��د�ع��م��ة جل���ئ��زة م��د�م��ة وهي 
ووز�رة  �ملن�خي  و�لتغيري  �لبيئة  وز�رة 
و  �الق��ت�����س���د  وز�رة  و  �مل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة 
مكتب �الأمن �لغذ�ئي �إىل ج�نب �لر�عي 
�لر�سمي “منطقة عجم�ن �حلرة” و “ 

جلنة �لتحكيم” جل�ئزة مد�مة.
وك�����رم ���س��م��وه �جل���ه����ت �ل���ف����ئ���زة فعلي 
�سعيد فئة �ملب�درة �حلكومية �خل�سر�ء 
“مركز  ع��ل��ى �مل�����س��ت��وى �الحت�������دي ف�����ز 
�أ�سح�ب  وت����أه���ي���ل  ل���رع����ي���ة  �ل���ف���ج���رية 
 “ ف���ز  �ل��دول��ة  م�ستوى  وع��ل��ى  �لهمم” 
مط�ر �ل�س�رقة �لدويل” وعلى م�ستوى 
�لع�مة  “ �ل��ق��ي���دة  ف����زت  �إم�����رة عجم�ن 
�لفن�دق  ف��ئ��ة  ويف  ع���ج���م����ن«.  ل�����س��رط��ة 
و�ملنتجع�ت �خل�سر�ء ف�ز ب�جل�ئزة على 
وعلى  �لبيت”  “فندق  �لدولة  م�ستوى 
م�ستوى �إم�رة عجم�ن “ فندق و�أجنحة 
�لفندقية  �ل�سقق  �أم� فئة  رم�د� عجم�ن 
ب���جل���ئ��زة على م�ستوى  ف���ز  �خل�����س��ر�ء 
�لد ولة “ �سقق فندقية �د�جيو برمييوم 
�إم�رة عجم�ن  وعلى م�ستوى  �لرب�س�ء” 
لفئة  وب�لن�سبة  �لفندقية  لل�سقق  �لعني 
على  ب��ه���  ف����ز  ف��ق��د  �الأخ�����س��ر  �مل�ستقبل 
للطري�ن”  “�الحت�د  �ل��دول��ة  م�ستوى 
فندق  عجم�ن”  �إم�����رة  م�ستوى  وع��ل��ى 
عجم�ن �سر�ي �أم� فئة �لتك�مل �الأخ�سر 
ف��ق��د ف����ز ب��ه��� ع��ل��ى م�����س��ت��وى �ل���دول���ة “ 
على  و  عجم�ن”  ب��ي��ت�����ض  رم������د�  ف��ن��دق 
�إم������رة ع��ج��م���ن ف��ن��دق �يبي�ض  م�����س��ت��وى 
�ل���رب����س����ء«. و ف�����ز ب����جل����ئ���زة ع���ن فئة 
�ل��ت��ز�م��� ع��ل��ى �مل�ستوى  �مل��ن�����س���أة �الأك����ر 
�الحت�دي “ وز�رة تنمية �ملجتمع” وعلى 
ديجيت�ل”  “مريلني  �ل��دول��ة  م�ستوى 
وعلى م�ستوى �لقط�ع �حلكومي الإم�رة 
عجم�ن “منطقة عجم�ن �حلرة” وعلى 
م�ستوى �لقط�ع �خل��ض الإم�رة عجم�ن 

“فندق فريمونت عجم�ن« .
ف�ز  �الأخ�سر  �لتوريد  �سل�سلة  فئة  وعن 

 Rewards« به� على م�ستوى �لدولة
�إم�رة  م�ستوى  وعلى   »Company
فئة  �أم����   .. “ ف��ن��دق عجم�ن”  عجم�ن 
�مل��ن�����س���أة �مل��ح��دث��ة �خل�����س��ر�ء ف��ق��د ف�زت 
به� “جمموعة فن�دق روت�ن�- �أبوظبي” 
“ج�معة  وع���ن ف��ئ��ة �مل�����س��روع �الأخ�����س��ر 
�خل�سر�ء  �ل�سخ�سية  فئة  و  عجم�ن” 
“خدية  ف������زت  �ل���دول���ة  ع��ل��ى م�����س��ت��وى 
حميد ب�حل�ج” من وز�رة تنمية �ملجتمع 
“ �فتخ�ر  �إم���رة عجم�ن  وعلى م�ستوى 
حمد�ين” من جمموعة رم�د� عجم�ن.

و ت��ل��ق��ى ���س��م��و �ل�����س��ي��خ ع��م���ر ب���ن حميد 
ج�ئزة  فع�لي�ت  حفل  خت�م  يف  �لنعيمي 
�لذي  “مد�مة”  �مل�����س��ت��د�م��ة  �ل�سي�حة 
�أق���ي���م يف ف��ن��دق ع��ج��م���ن ����س���ر�ي هدية 
ت��ذك��ري��ة ع���ب����رة ع���ن درع �جل����ئ���زة من 
�لنعيمي  حميد  ب��ن  عبد�لعزيز  �ل�سيخ 
تقدير� لدعم �سموه الأن�سطة و فع�لي�ت 
عبد�لعزيز  �ل�����س��ي��خ  �أك�����د  و  �ل�����د�ئ�����رة. 
�أن  ل��ه  ت�����س��ري��ح  يف  �لنعيمي  حميد  ب��ن 
حتظى  �ل�سي�حي  �لقط�ع  يف  �ال�ستد�مة 
ب���ه��ت��م���م خ������ض م���ن ح��ك��وم��ة عجم�ن 
ب���ع��ت��ب���ره��� �أح����د �مل���ح����ور �ل��رئ��ي�����س��ي��ة يف 
روؤية عجم�ن 2021 لذ� من �ل�سروري 
�ال���س��ت��د�م��ة لرت�سيد  م��ع���ي��ري  ت��ط��ب��ي��ق 
����س��ت��ه��الك م����و�ردن����� �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة وحث 
جزء�  لت�سبح  �عتم�ده�  على  �ل�سرك�ء 
ل���ن يتحقق  �ل��ي��وم��ي��ة و  �أع��م���ل��ه��م  م���ن 
ذل���ك �إال م���ن خ���الل وع���ي م��ه��ن��ي لدى 
قط�ع  و�ل��ع���م��ل��ني يف  �مل�����س��وؤول��ني  جميع 
�لذي  �لهدف  وه��و  و�ل�سي�فة  �ل�سي�حة 
�أ�س�ف  و  م��د�م��ة.  ج���ئ��زة  منه  �نطلقت 
للجهود  تقدير�  ج���ءت  �أن هذه �جل�ئزة 
ي�ستثمرون  ممن  �سرك�وؤن�  يبذله�  �لتي 
�خل��سة  �مل���م����ر����س����ت  �أف�����س��ل  �ت���ب����ع  يف 
ب�قي  ت�سجيع  ج���ن��ب  �إىل  ب���ال���س��ت��د�م��ة 
�ل�سي�حي  �ل��ق��ط���ع  يف  �لع�ملة  �جل��ه���ت 
و�الأ�سلوب  �ل��ن��ه��ج  ن��ف�����ض  �ع��ت��م���د  ع��ل��ى 
و�ل�سري على خط�ه� و ب�لت�يل �مل�س�همة 

�مل�ستد�م  �ل�سي�حي  �لقط�ع  يف زي�دة منو 
وتعزيز �الإب��د�ع و�تب�ع كل م� هو متميز 
�ملبتكرة يف  �الأفك�ر  �لعديد من  وتطبيق 
ن�حيته� ق�لت حمدة  . من  �لقط�ع  هذ� 
�ال�سرت�تيجية  مكتب  مدير  �ملطرو�سي 
هذه  �إن  �ل����د�ئ����رة  يف  �الأد�ء  وت���ط���وي���ر 
�لقي�دة  ل���روؤي���ة  ت��ن��ف��ي��ذ�  ت���أت��ي  �جل����ئ���زة 
�لر�سيدة فيم� يتعلق ب�لتنمية �مل�ستد�مة 
و �ل��ت��وج��ه ن��ح��و �الق��ت�����س���د �الأخ�����س��ر .. 
وتكرم ج�ئزة “مد�مة” قط�ع �ل�سي�فة 
يف �ملن�س�آت �لفندقية و�الأ�سخ��ض �لذين 
تر�سيخ  يف  و��سحة  �إ�سه�م�ت  لهم  ك�نت 

مفهوم �ل�سي�حة �مل�ستد�مة لديه�.
و �أ�س�فت �ملطرو�سي �أنه يف ظل �لتوقع�ت 
�ل�سي�حة يف عجم�ن  بتو�سع ومنو قط�ع 
و��ستقب�ل �ملزيد من �لزو�ر �سمن �لروؤية 
�أهمية  تتبدى   2021 لع�م  �ل�سي�حية 
لتحقيق  لت�سبح �سرورية  �جل�ئزة  هذه 
�حليوي  �ل��ق��ط���ع  ه����ذ�  �ال����س���ت���د�م���ة يف 

و�إ�ستقط�ب �لزو�ر �ملهتمني ب�لبيئة.
ت��ت���أل��ف �جل���ئ��زة م��ن ف��ئ���ت ت�ستهدف  و 
�ل�سي�حي و�ملوؤ�س�س�ت �حلكومية  �لقط�ع 
�الأع���م����ل  ورو�د  و�مل����وردي����ن  و�الأف��������ر�د 
وغريه� من �ل�سر�ئح �لتي تويل �هتم�م� 

خ��س� ب�لبيئة و�ال�ستد�مة يف عجم�ن .
و مت و���س��ع م��ع���ي��ري �جل���ئ��زة ب��ن���ء على 
�ل��ع���مل��ي��ة يف جم�ل  �مل���م����ر����س����ت  �أف�����س��ل 
��ستهالك  تر�سيد  حيث  من  �ال�ستد�مة 
�ل���ط����ق���ة و�مل����ي�����ه و�مل���������و�رد و�الإ����س���ه����م 
�ملهني  ب�لوعي  �الرت��ق���ء  يف  فع�ل  ب�سكل 

و�ملجتمعي جت�ه �لبيئة.
�ل�سي�حية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  د�ئ�����رة  ت��ق��دم��ت  و 
ملنطقة  و�ل��ت��ق��دي��ر  ب�ل�سكر  ع��ج��م���ن  يف 
عجم�ن �حلرة �لر�عي �لر�سمي للج�ئزة 
بوز�رة  و�ملتمثلة  له�  �لد�عمة  و�جله�ت 
تنمية  وز�رة  و  و�لبيئة  �ملن�خي  �لتغيري 
�ملجتمع و وز�رة �الإقت�س�د و مكتب �الأمن 
�لغذ�ئي على جهوده� �ملبذولة و دعمه� 

�لد�ئم الإجن�ح هذه �ملب�درة.

•• ال�شارقة-الفجر:

�الأ�سول،  الإد�رة  �ل�س�رقة  �سركة  �أعلنت 
�ل�س�رقة،  حلكومة  �ال�ستثم�ري  �ل��ذر�ع 
�إط�����الق ع���دة م���ب����در�ت للتوطني  ع���ن 
�سمن برن�مج �س�مل يهدف �إىل توفري 
حلول نوعية وعملية وجذرية ملو�سوع 
ب���ر�م���ج فع�لة  �ل���ت���وط���ني، م���ن خ����الل 
و�إمك�ن�ت  ط�ق�ت  عن  تك�سف  وخالقة، 
وم����و�ه����ب �مل���و�ط���ن���ني �ل��ب���ح��ث��ني عن 

فر�سة عمل. 
وق����ل ���س��ع���دة ول��ي��د �ل�����س���ي��غ، �لرئي�ض 
الإد�رة  �ل�����س���رق��ة  ل�����س��رك��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�ل��ت��وط��ني �لذي  ب��رن���م��ج  �إن  �الأ����س���ول، 
�الأ����س���ول  الإد�رة  �ل�������س����رق���ة  ت��ط��رح��ه 
ي�أتي  له�  و�لت�بعة  �ل�سقيقة  و�ل�سرك�ت 
�س�حب  روؤي��ة  مع  ومتن�غم�ً  من�سجم�ً 
�ل�س�رقة، ويعترب خطوة  �ل�سمو  ح�كم 
حيث  ل��ن���،  ب�لن�سبة  �الأم�����م  �إىل  مهمة 

يتميز ب�أنه برن�مج �س�مل وحيوي. 
لتوفري  يهدف  �لربن�مج  �إن  و�أ���س���ف: 
للمو�طنني  �مل��ن������س��ب��ة  �ل��ع��م��ل  ف���ر����ض 
�لب�حثني عن �لعمل يف �لقط�ع �خل��ض 
�إىل  ول��ف��ت  �أم���م��ه��م،  �لعقب�ت  وت��ذل��ي��ل 
�أنه على �لرغم من �أن معظم �ملن��سب 
�الإد�ري����ة لل�سركة ه��ي �أ���س��اًل ت��د�ر من 
ف�إن   ،%90 وب��ن�����س��ب��ة  �مل��و�ط��ن��ني  ق��ب��ل 
�ملب�در�ت  من  �لعديد  �أطلقت  �ل�سركة 
�ملزيد من  ��ستقط�ب  �ىل  �ستوؤدي  �لتي 

�لكو�در �لب�سرية �ملو�طنة. 
عدة  تت�سمن  �مل��ب���در�ت  �أن  �إىل  و�أ���س���ر 
خمرج�ت، من بينه� �لتوطني �ملب��سر، 
�سركة  �لتوطني يف  ن�سبة  �ست�سل  حيث 

60% مع  �إىل  �الأ�سول  �ل�س�رقة الإد�رة 
نه�ية �لع�م �ملقبل، وب�لن�سبة لل�سرك�ت 
�الأ�����س����ول،  الإد�رة  ل��ل�����س���رق��ة  �ل��ت���ب��ع��ة 
ف�ست�سل ن�سبة �لتوطني يف �سركة ر�فد 
�إىل 40%، وكذلك هو �حل�ل مع �سركة 
�سح�ب، يف حني �ست�سل يف �سركة �س�ند 

�إىل %35. 
�ملب�در�ت برن�جم�ً  وت�بع: كم� تت�سمن 
ت���دري���ب���ي����ً، ح���ي���ث ���س��ي��ت��م �ل���ع���ل���م على 
مو�طن�ً   30 ل�  تدريبية  دور�ت  توفري 
و�طالعهم  �جل������دد،  �خل��ري��ج��ني  م���ن 
�لكف�ءة،  �الإد�رة،  م�ستجد�ت  �آخ��ر  على 
م�ستجد�ت  م���ع  و�ل��ت��ع���م��ل  �مل��ن���ف�����س��ة 

�ل�����س��وق �حل����ل���ي���ة، و�ل��ت��وظ��ي��ف، حيث 
�ل��ع��م��ل �جل�����د م���ن �أج����ل ف��ت��ح وظ�ئف 
من  تبد�أ  �مل�ستوي�ت،  ك�فة  من  جديدة 
����س��ت��ق��ب���ل جم��م��وع���ت م��ن �خلريجني 
�جلدد ودجمهم يف كو�در �ل�سركة، وفق 
�ل�سو�بط  وف��ق  و�إد�ري  علمي  تقييم 
�لع�ملية، و�إيج�د بر�مج لتب�دل �خلرب�ت 
�إيج�د  لغر�ض  �الأخ���رى،  �ملوؤ�س�س�ت  مع 
�مل���وؤه���الت �مل��ط��ل��وب��ة، وحم���ول��ة �إدم����ج 
�خلرب�ت �ملوجودة مع �لفر�ض �ملتو�فرة 

يف �ملوؤ�س�س�ت �الأخرى.
و�أك����د �أن م��ن ب��ني �مل���ب����در�ت �الأخ����رى، 
ميكن �الإ�س�رة �إىل تقدمي منح در��سية 

�خت�س��س�ت  �سمن  م��و�ط��ن��ني  لطلبة 
حم������ددة، و�إب�������ر�م �ت��ف���ق��ي���ت م���ع عدة 
مو�طنني  طلبة  ال�ستقط�ب  ج���م��ع���ت 
خمتلفة،  در������س����ي����ة  م����ر�ح����ل  خ������الل 
الإد�رة  �ل�����س���رق��ة  يف  ل��ل��ع��م��ل  و���س��م��ه��م 
خالل  له�  �لت�بعة  و�ل�سرك�ت  �الأ�سول 
�أج����ل تنمية  �ل��ع��ط��ل��ة �ل�����س��ي��ف��ي��ة، م���ن 
و�آلية  �مل��وؤ���س�����س���ت،  مل��ف��ه��وم  م��ه���ر�ت��ه��م 
�لعمل فيه� بهدف رفع م�ستوى �لوعي 
�لنظري  �لتعليم  ب��ني  و�ل��رب��ط  لديهم 
و�ل���و�ق���ع �ل��ع��م��ل��ي.  وم���ن ج���ن��ب��ه، ق�ل 
�ل�سيد عوي�ض زهر�ن، �ل�سريك �ملوؤ�س�ض 
ل�سركة ر�فد: “�ستقوم ر�فد ب�الن�سم�م 

لهذه �ملب�درة �إمي�ن� ب�أهمية هذه �ملب�درة، 
حيث �سنعمل على تنفيذ وتفعيل ك�فة 
و�لتدريب  ب�لتوطني  �ملتعلقة  �ملب�در�ت 
ت�س�هم يف  ب�أن  ون�أمل  �لدر��سية،  و�ملنح 
�ملو�طنني وزي���دة مه�ر�تهم  زي���دة عدد 
�ل�سيد حممد  ق���ل  وب���دوره،  �لعملية«. 
ل�سركة  �مل��وؤ���س�����ض  �ل�سريك  �ل��ف��ال���س��ي، 
�ال�ستعد�د  �أمت  ع��ل��ى  “نحن  ���س��ح���ب:  
و�جل���ه���وزي���ة ل��ن��ك��ون ج�����زء�ً ف���ع����اًل من 
تطبيق�ت هذ� �لربن�مج �لذي �سي�سعد 
�مل���و�ط���ن���ني، خ�����س��و���س���ً �ل��ب���ح��ث��ني عن 
ف��ر���س��ة ع���م���ل، و����س���وف ن���ق���وم ب����إع���د�د 
�لتي  �ملحط�ت  عن  �سنوية  رب��ع  تق�رير 
�لربن�مج  تنفيذ  �إليه يف عملية  و�سلن� 
قبل  م��ن  �مل�سكلة  �للجنة  �إىل  ورف��ع��ه��� 
تقوم  �ل��ت��ي  �الأ����س���ول  الإد�رة  �ل�����س���رق��ة 
ب�ملت�بعة و�الإ�سر�ف على هذ� �مللف �ملهم 
�لعجلة  دع���م  يف  ي�س�هم  و�ل����ذي  ج����د�ً، 

�لتنموية و�القت�س�دية لالإم�رة«. 
�ل�سريك  �ملوؤ�س�ض  ممثل  ق���ل  وب���دوره، 
“�سنعمل  م�رك:  �ل�سيد  �س�ند،  ل�سركة 
ع��ل��ى رف���ع ن�����س��ب �ل��ت��وط��ني م���ن جهة، 
جمموعة  ك��و�در  ت�أهيل  �إىل  ب�الإ�س�فة 
من �خلريجني �جلدد، وتقدمي بر�مج 

تدريبية من��سبة تخدم هذه �لفئة«.
الإد�رة  �ل�������س����رق���ة  �أن  ب����ل���ذك���ر  ج���دي���ر 
�الأ�سول، عملت على رفع ن�سب �لتوطني 
يف   ب������س��ت��م��ر�ر  وت��ع��م��ل  ت�أ�سي�سه�،  م��ن��ذ 
�ط��الق �مل��ب���در�ت و�ل���دور�ت يف �ل�سركة 
�ل�سرك�ت  ك�فة  مع  تعمل  وكذلك  �الأم، 
هذ�  تبني  على  له�،  و�ل�سقيقة  �لت�بعة 
�مل��ن��ظ��ور م���ن خ����الل ح���زم���ة م���ب����در�ت 

للتوطني.
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م�صرف عجمان يفوز بجائزة اأف�صل 
عالمة جتارية يف دول التعاون 

•• عجمان-الفجر:

�أف�سل تقدمي لعالمة جت�رية يف دول  �أعلن  فوز م�سرف عجم�ن بج�ئزة 
�لدويل  ب��دع��م �الحت����د  �جل���ئ��زة حتظى  ه��ذه  �ل��ت��ع���ون �خلليجي.  جمل�ض 
�ملجتمعية  �مل�����س��وؤول��ي��ة  وي����وم  �ل��ع���مل��ي��ة  �ال���س��ت��د�م��ة  ب���ل��ت�����س��وي��ق،  للع�ملني 
�ملتميزين  ب�لت�سويق  و�الح��ت��ف���ء  حت��دي��د  �إىل  وت��ه��دف  �ل��ع���مل��ي،  لل�سرك�ت 
�أنح�ء  ك�فة  من  و�لفرق  �الأف���ر�د  �ملنظم�ت،  ج�نب  من  �لتج�رية  للعالمة 
�ملنطقة. قدمت �جل�ئزة �إىل مرمي �ل�سرف�ء، ن�ئب �لرئي�ض ومدير �لت�سويق 
فندق  يف  �أقيم  خ��ض  حفل  يف  عجم�ن،  م�سرف  يف  �ملوؤ�س�سية  و�الت�س�الت 

�لعنو�ن دبي مول، دبي.
“نحن  عجم�ن،:  م�سرف  �لتنفيذي،  �لرئي�ض  �أم��ريي،  حممد  �ل�سيد  ق�ل 
�ل��ت��ي ت��ربز �الأ���س���ل��ة و�الم��ت��ي���ز وحتتفي يف  نت�سرف بتلقي ه��ذه �جل���ئ��زة 
ومن  �سن�عتن�.  يف  حقيقي�  ف�رق�  يحدثون  �لذين  ب�ملهنيني  نف�سه  �لوقت 
خالل خربة ر�ئعة و�س�ملة، متثل مرمي منوذج �لقي�دة �لن�جح يف م�سرف 
�الأمد  و�لنمو طويل  �مل�سرف  روؤي��ة  دع��م  ح��سم� يف  دور�  لعبت  �إذ  عجم�ن 
�أكر  يف  �ملبتكرة  و�سي��سته�  للت�سويق  �ال�سرت�تيجي  مفهومه�  خالل  من 

�ملج�الت ح�س��سية ودقة«.
هذه  �أتلقى  �أن  حقيقة  “ي�سرفني  م���رمي،:  ق�لت  �جل���ئ��زة،  قبوله�  ول��دى 
�جل�ئزة �ملتميزة و�أود �أن �أتق��سمه� مع كل �أفر�د فريقي. كم� �أود �أن �أنتهز 
لكل خطوة يف  دع��م  م��ن  مل��� قدمته  ب�لك�مل  �إد�رت��ن���  الأ�سكر  �لفر�سة  ه��ذه 
رحلتن�. حجم �لتحول �لذي يجت�ح قط�ع �لت�سويق مده�ض فعال. �البتك�ر 
�لتكنولوجي و�لتحول �لرقمي خلق� ��سطر�ب� كبري� يف �سن�عتن� ومن �ملثري 
�أن نو��سل �لنمو على جن�حن�. مثل هذه �جل�ئزة حتفزن� لكي نبذل جهد� 

�أكرب ونحقق نت�ئج �أف�سل.«
تر�سيخ  م�سوؤولية  م��رمي  تتوىل  �لتنفيذية،  �للجنة  يف  ع�سو�  ب�عتب�ره� 
�ملوؤ�س�سية  �لعالمة  وتقود  �ل�سوق  يف  ��سرت�تيجي�  عجم�ن  م�سرف  مك�نة 
و��سرت�تيجية �الإعالم لكل من منتج�ت وخدم�ت �لعمالء و�لقط�ع �لتج�ري 
مع�. كذلك، تتوىل مرمي �الإ�سر�ف على �أبح�ث �لعميل و�لتحليالت ف�سال 

عن بر�مج ت�سويق �إد�رة �لروة للموؤ�س�سة.

مب�شاركة نخبة من خرباء خدمة العمالء
بنك الإمارات دبي الوطني ينظم 

الن�صخة الثانية من موؤمتر جتربة العميل 
•• دبي-الفجر: 

ينظم بنك �الإم�ر�ت دبي �لوطني، �ملجموعة �مل�سرفية �لر�ئدة يف �ملنطقة، 
 ،2019 �أكتوبر   24 يف  �لعميل”  “جتربة  موؤمتره  من  �لث�نية  �لن�سخة 
و�لذي يقدم لرو�د �لقط�ع �مل�سريف من خمتلف �لقط�ع�ت من�سة مث�لية 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم����ر�ت  دول��ة  يف  �لعمالء  جتربة  حت�سني  �سبل  ملن�ق�سة 

و�ملنطقة.
و�سيجمع �ملوؤمتر 200 �سخ�سية تنفيذية و�إد�رية علي� من بنك �الإم�ر�ت 
و�البتك�ر�ت  �لتوجه�ت  �أب���رز  ملن�ق�سة  �لتج�ريني  و�سرك�ئه  �لوطني  دب��ي 
�حلدث  وي��ن��درج  للعمالء.  ��ستثن�ئية  جتربة  تقدمي  �سعيد  على  �حل�لية 
يف جمموعة بنك �الإم���ر�ت دبي �لوطني،  “�سهر جتربة �لعميل”  يف �إط�ر 
�ملب�درة �ل�سنوية �لتي توؤكد على تركيز �لبنك �لد�ئم على �لتميز يف خدمة 
�لعمالء على مّر �ل�سنني، وت�سهد م�س�ركة و��سعة من فروعه وفرق عمله يف 
�أق�س�م �لعملي�ت يف دولة �الإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة وم�سر و�ململكة �لعربية 

�ل�سعودية، �إ�س�فة �إىل كو�در عمل “�الإم�ر�ت �الإ�سالمي«.
�سع�ر  حت��ت  �لعميل”  جت��رب��ة  “�سهر  م��ن   2019 �ل��ع���م  ن�سخة  وتنعقد 
#�أملكه�، جت�سيد�ً لروؤية �لبنك حول متكني �ملوظفني يف جميع �مل�ستوي�ت 
ور�س�هم.  �ل��ع��م��الء  ���س��ع���دة  حتقيق  ن��ح��و  �سخ�سي�ً  �ل�سعي  م��ن  �الإد�ري�����ة 
وب�الإ�س�فة �إىل �ملوؤمتر، �سيطلق �لبنك �سل�سلة من �لرب�مج و�الأن�سطة �لتي 
ذلك  و�لعمالء، مب� يف  �لعلي�  و�الإد�رة  �ملوظفني  تف�عل  �إىل حتفيز  تهدف 
ور�ض عمل جتربة �لعمالء مع �خلرب�ء من خ�رج �لبنك �سمن مو��سيع: 
�إحد�ث �لت�أثري �لد�ئم، وحتفيز �البتك�ر، ومن�ذج ملهمة من جت�رب حقيقية 

للعمالء.

اأبوظبي للزراعة ينجز 180 األف 
معاملة للجمهور خالل الربع الثالث

•• اأبوظبي-وام:

�أجنزت هيئة �أبوظبي للزر�عة و�ل�سالمة �لغذ�ئية نحو 180 �ألف� و950 
مع�ملة للجمهور عرب منظومة خدم�ته� �ملقدمة من خالل �لتطبيق �لذكي 
و�ملوقع �الإلكرتوين ومر�كز خدمة �ملتع�ملني �لت�بعة له� و�ملوزعة على ك�فة 

من�طق �إم�رة �أبوظبي وذلك خالل �لربع �لث�لث من �لع�م �جل�ري.
�لذكي  �لتطبيق  عرب  �لهيئة  �أجنزته�  �لتي  �ملع�مالت  ع��دد  �إج��م���يل  وبلغ 
�مل�ئة  يف   73 بن�سبة  مع�ملة   132.213 نحو  �الإلكرتونية  و�خل��دم���ت 
�لتي مت  بلغ عدد �خلدم�ت  تنفيذه� فيم�  �لتي مت  �ملع�مالت  �إجم�يل  من 
من  �مل�ئة  يف   27 بن�سبة  مع�ملة  �أل��ف   49 قر�بة  مب��سر  ب�سكل  تقدميه� 

�إجم�يل �خلدم�ت.
و��ستحوذت �خلدم�ت �ملقدمة ملربي �لروة �حليو�نية و�خلدم�ت �لزر�عية 
�إج��م���يل �خلدم�ت  م��ن  �مل���ئ��ة  يف   97 ي��ق���رب  م���  على  للمز�رعني  �ملقدمة 

�ملقدمة للمتع�ملني.

خالل م�شاركتها بفعاليات اأ�شبوع القاهرة للمياه بن�شخته الثانية 

دائرة الطاقة ت�صتعر�س ا�صرتاتيجيات الأمن املائي وتقنيات حتلية املياه يف اإمارة اأبوظبي
•• اأبوظبي-الفجر: 

����س��ت��ع��ر���ض ���س��ع���دة حم��م��د ب���ن جر�ض 
�ل��ف��ال���س��ي، وك���ي���ل  د�ئ�����رة �ل��ط���ق��ة يف 
�ال�سرت�تيجية  �ل��ت��وج��ه���ت  �أب��وظ��ب��ي 
بقط�ع  �ملتعلقة  و�ل�سي��س�ت  و�خلطط 
�ملي�ه يف �إم�رة �أبوظبي خالل م�س�ركته 
للمي�ه  �ل��ق���ه��رة  �أ���س��ب��وع  ف��ع���ل��ي���ت  يف 
بن�سخته �لث�نية �لتي جتري فع�لي�ته� 
�أكتوبر   24 �إىل   20 م��ن  �ل��ف��رتة  يف 
�جل�ري حتت �سع�ر “�ال�ستج�بة لندرة 
يف �لع��سمة �مل�سرية �لق�هرة.  �ملي�ه”، 

�ل������ذي يجمع  وي����ه����دف ه�����ذ� �حل������دث 
منظم�ت   10 م��ن  �أك���ر  ع��ن  ممثلني 
دول���ي���ة، وخ�����رب�ء م���ن 56 دول����ة حول 
بني  �ل�����رت�ب�����ط  ت���ع���زي���ز  �إىل  �ل�����ع������مل، 
�ل��ق��ط���ع��ني �حل��ك��وم��ي و�خل������ض حول 
�ملرتبطة  �لقر�ر  �سنع  و�آلي�ت  �سي��س�ت 

بقط�ع �ملي�ه. 
و�س�رك �لفال�سي يف �جلل�سة �لرئي�سية 
�أه���د�ف  “حتقيق  ع��ن��و�ن  حملت  �ل��ت��ي 
�لتنمية �مل�ستد�مة يف ظل ندرة �ملي�ه”، 
�مل�س�در  ����س���ع����دت���ه  ����س��ت��ع��ر���ض  ح���ي���ث 
�ملختلفة  و�لتقني�ت  �أبوظبي،  يف  �مل�ئية 
و�لتوجه  �مل��ي���ه،  حتلية  يف  �مل�ستخدمة 
لتحقيق  ل�����الإم������رة  �ال����س���رت�ت���ي���ج���ي 

�ال���س��ت��د�م��ة �مل���ئ��ي��ة و�ل��ب��ي��ئ��ي��ة. وق�ل 
يف  �ملي�ه  على  �لطلب  “ميت�ز  �سع�دته: 
�أبوظبي ب�رتف�ع معدالته نظر�ً لطبيعة 
�مل��ن���خ يف �الإم������رة ون����درة �الأم���ط����ر، �إذ 
�مل���ئ��ي��ة يف �الإم�����رة من  تتكون �مل�����س���در 
ومي�ه   ،60% بن�سبة  �جلوفية  �مل��ي���ه 
و�ملي�ه   ،30% بن�سبة  �ملُ��ح��الة  �لبحر 
 .10% ت��دوي��ره��� و�ل��ت��ي ت�سكل  �ملُ��ع���د 
%79 من  �ل��ذي متت�ز به  ويف �لوقت 
ع�لية،  ملوحة  بن�سب  �جل��وف��ي��ة  �مل��ي���ه 
كبري  ب�سكل  نعتمد  �أب��وظ��ب��ي  يف  ف���إن��ن��� 

على حتلية �ملي�ه.« 
و�أ�س�ف: “تعد �أبوظبي و�حدة من �أكرب 
حيث  �لع�مل،  يف  �ملُحالة  �ملي�ه  منتجي 
للتحلية  حم��ط���ت   9 �الإم������رة  متتلك 
بط�قة �إنت�جية �إجم�لية ت�سل �إىل نحو 
�إمربي�يل يومي�ً،  960 مليون ج�لون 
�ألف   3.5 يتم نقله� عرب �سبكة بطول 
كم، وتوزيعه� عرب �سبكة �أن�بيب بطول 

13 �ألف كم.« 
�الأكر  �ال�ستخد�م�ت  على  نظرة  ويف 
�لزر�عة و�لري  ت�أتي  للمي�ه،  ��ستهالك�ً 
بن�سبة  حتظى  حيث  �الأوىل،  ب�ملرتبة 
ج�نب  و�إىل  �ال���س��ت��ه��الك.  م��ن   70%
�لتز�م  ي��ع��ت��رب  �مل���ن����خ���ي���ة،  �ل���ت���ح���دي����ت 
�حلكومة بتوفري �أكرب م�س�ح�ت ممكنة 

وهو  و�خل�سر�ء،  �لع�مة  �حلد�ئق  من 
م� يرت�فق ذلك مع �رتف�ع �ال�ستهالك 
�لتج�رية  و�ملو�قع  �ل�سكنية،  �ملب�ين  يف 

و�ل�سن�عية. 
وق�ل �لفال�سي: “يف �لوقت �لذي يز�يد 
وترتفع  �أبوظبي  يف  �ل�سك�ين  �لتعد�د 
تنخف�ض  �ملي�ه،  على  �لطلب  م�ستوي�ت 
ل��دي��ن��� م�����س��ت��وي���ت �مل���ي����ه �جل��وف��ي��ة. يف 
�أل��ف بئر   200 �ل��ر�ه��ن، هن�ك  �لوقت 
�ملي�ه  م��ن  مكعب  م��رت  م��ل��ي���ر   2 تنتج 
منه�   87% يذهب  �سنوي�ً،  �الأر���س��ي��ة 

ال�ستخد�م�ت �ملز�رع.
م�سيف�ً �أنه ج�ءت ��سرت�تيجية �الإم�ر�ت 
مو�جهة  �إىل   ،2036 �مل���ئ��ي  ل��الأم��ن 
�إىل  �ل�سعي  خ��الل  من  �لتحدي�ت  تلك 
خ��ف�����ض �إج���م����يل �ل��ط��ل��ب ع��ل��ى �مل����و�رد 
ن�سبة  وزي������دة   ،21% بن�سبة  �مل���ئ��ي��ة 
تدويره�  �مل��ع���د  �مل��ي���ه  ��ستخد�م  �إع�����دة 
�ملي�ه  �سعة تخزين  %95، وزي���دة  �إىل 

�لوطنية ملدة يومني.«
�أب��وظ��ب��ي، قمن�  “يف  �ل��ف��ال���س��ي:  وق����ل 
ف�قد  لتقليل  و����س��ح��ة  �أه����د�ف  بو�سع 
كث�فة  وخ���ف�������ض   ،%10 �إىل  �مل����ي�����ه 
وخ�رجه�  �ملب�ين  د�خل  �ملي�ه  ��ستخد�م 
��ستخد�م  م��ع��دالت  وزي����دة   ،%12 �إىل 
 %100 �إىل  ت���دوي���ره����  �مل����ع�����د  �مل����ي�����ه 

وق�ل �سع�دته:  بحلول �لع�م 2030«.  
على  �ل��رتك��ي��ز  �أب��وظ��ب��ي  يف  “نو��سل 
ب�عتب�ره�  �لعك�سي،  �لتن��سح  تقنية 
فع�لية  و�الأك��ر  �ملف�سلة  �لتكنولوجي� 
�ملي�ه؛ حيث  لتحلية  �لتكلفة  من حيث 
مليون   120 ي���وم���ي����ً  �الإم���������رة  ت��ن��ت��ج 
ج����ل���ون �إم���ربي����يل م���ن �مل���ي����ه �ملحالة 
ننتج  حني  يف  �لتقنية،  هذه  ب��ستخد�م 
يومي�ً  �إمربي�يل  ج�لون  مليون   840
�حلر�رية  �لتحلية  ط���رق  ب������س��ت��خ��د�م 

�لتقليدية.« 
و�أ�س�ر �لفال�سي �إىل �أن �عتم�د �أبوظبي 
ت�سجل  �لعك�سي  �لتن��سح  تقنية  على 
ت���ز�ي���د�ً م��ع �إط��الق��ه��� م�����س��روع حمطة 
�لطويلة  جممع  يف  �جل��دي��دة  �لتحلية 
قدرته�  تبلغ  و�ل��ت��ي  و�ل��ط���ق��ة،  للمي�ه 
ج����ل���ون  م���ل���ي���ون   200 �الإن����ت�����ج����ي����ة 
مرحلته�  ���س��ت��دخ��ل  ح��ي��ث  �إم����ربي�����يل 

�لت�سغيلية يف 2022.« 
م�سروع  �إىل  ك��ذل��ك  م��ع���ل��ي��ه  وت���ط���رق 
للمي�ه  �لكبري  �ال�سرت�تيجي  �خل���ز�ن 
�الأك���رب  ي��ع��د  و�ل����ذي  ل��ي��و�،  يف منطقة 
��ستيع�بية  بقدرة  �لع�مل  يف  نوعه  من 
�ملي�ه  26 مليون مرت مكعب من  تبلغ 
�ملحالة ع�لية �جلودة؛ حيث يكفي هذ� 
من  ين�ير  يف  عنه  �أعلن  �ل��ذي  �مل�سروع 

ج�لون  ملي�ر   5.6 لتخزين   2018
 180 لتوفري  يكفي  م���  �أو  �مل��ي���ه،  م��ن 
ل��رت م��ن م��ي���ه �ل�����س��رب ل��ق��ر�ب��ة مليون 

�سخ�ض، وملدة ت�سل �إىل 90 يومي�ً. 
و�أ�س�ر �لفال�سي كذلك �إىل ��سرت�تيجية 
وتر�سيد  �لطلب  ج�نب  الإد�رة  �أبوظبي 
��ستخد�م �لط�قة 2030، �لتي �أطلقته� 
 9 وتهدف عرب  �لط�قة م��وؤخ��ر�ً  د�ئ��رة 
��ستهالك  خف�ض  �إىل  �أ�س��سية  ب��ر�م��ج 
بن�سبة  و�ملي�ه   22% بن�سبة  �لكهرب�ء 
ومن   ،2030 �ل��ع���م  ب��ح��ل��ول   32%
برن�مج  �ملعتمدة  �ل��رب�م��ج  تلك  �سمن 
�ال�ستخد�م  وب��رن���م��ج  �مل��ن���ط��ق  ت��ربي��د 
�ملي�ه  ��ستخد�م  و�إع����دة  للمي�ه  �لفع�ل 

وبرن�مج �لتوعية و�لرت�سيد.
�سع�دة  �لتقى  للق�هرة،  زي�رته  وخ��الل 
�ل���ف���ال����س���ي وكيل  ب����ن ج���ر����ض  حم���م���د 
�لدكتور حممد  �لط�قة مبع�يل  د�ئ��رة 
عبد �لع�طي وزير �لري و�ملو�رد �مل�ئية 
�آلي�ت  �لطرف�ن  ن�ق�ض  حيث  �مل�سري، 
تعزيز �لتع�ون �مل�سرتك يف هذ� �لقط�ع 
ب��ني �أب��وظ��ب��ي وم�����س��ر، وذل���ك بح�سور 
�أبوظبي،   – �لبيئة  هيئة  ع��ن  ممثلني 
و�ل�سالمة  ل��ل��زر�ع��ة  �أب��وظ��ب��ي  وه��ي��ئ��ة 
�أ�سبوع  فع�لي�ت  يف  �مل�س�ركني  �لغذ�ئية 

�لق�هرة للمي�ه بن�سخته �لث�نية.  

 خم�ص رحالت اأ�شبوعيا بني الهند وراأ�ص اخليمة 

مطار راأ�س اخليمة الدويل يعلن �صراكة مع خطوط �صباي�س جت 
•• راأ�س اخليمة -الفجر:

توقيع  �ل��دويل  ر�أ���ض �خليمة  �أعلن مط�ر 
���س��ر�ك��ة م���ع خ��ط��وط �ل���ط���ري�ن �جلديد 
�سب�ي�ض جت ت�سيري رحالت من نيودلهي 
�ع��ت��ب���ر� م��ن دي�سمرب  ر�أ�����ض �خل��ي��م��ة  �إىل 

.  2019
ج�����ء ذل����ك يف �مل����وؤمت����ر �ل�����س��ح��ف��ي �ل���ذي 
�لق��سمي،  �سعود  بن  خ�لد  �ل�سيخ  ح�سره 
مكتب  �إد�رة  جم���ل�������ض  رئ����ي���������ض  ن�����ئ����ب 
بن  عمر  و�ل�سيخ   ، �لتطوير  و  �ال�ستثم�ر 
جمل�ض  ع�سو  �لق��سمي،  خ�لد  بن  �سقر 
�ل���دويل، مدير  �خليمة  ر�أ���ض  �إد�رة مط�ر 
و�لتطوير،  �ال���س��ت��ث��م���ر  مبكتب  تنفيذي 
و�أع�س�ء جمل�ض �إد�رة مط�ر ر�أ�ض �خليمة 
�لتنفيذي  �ملدير  خ�ن�،  �س�جن�ي  �ل��دويل، 
ب���مل��ط���ر، و�ج������ي ���س��ي��ن��غ، رئ��ي�����ض جمل�ض 
�إد�رة و�ملدير �الإد�ري ب�سركة �سب�ي�ض جت،  
وم�جنيف �سينغ، مدير �مل�س�ريع ب�ل�سركة، 
�ملبيع�ت  �لرئي�ض،  ن�ئب  موزي�ض،  وه��ري 
و�لدروف  فندق  يف  �ل�سبك�ت،  وتخطيط 

�أ�ستوري� يف ر�أ�ض �خليمة. 

الرحالت املبا�شرة:
�سب�ي�ض  تقوم  �سوف  �ل�سر�كة،  ومبوجب 
جت، ث�ين �أكرب خطوط �لطري�ن ب�لهند، 
بني  منتظمة  م��ب������س��رة  رح���الت  بت�سغيل 
م��ط���ر �ن��دي��ر� غ���ن��دي �ل���دويل، نيودلهي 
وم��ط���ر ر�أ�����ض �خل��ي��م��ة �ل����دويل ب���دء� من 
ت�سري  �سيتم  �إذ   ،2019 دي�سمرب  �سهر 
خم�ض رحالت يف �ال�سبوع ومن �مل�ستهدف 
زي���دت��ه��� ت��دري��ج��ي���. وق���د ���س��رح �ملهند�ض 
�ل�سيخ �س�مل بن �سلط�ن �لق��سمي، رئي�ض 
د�ئرة �لطري�ن �ملدين رئي�ض جمل�ض �إد�رة 

مط�ر ر�أ�ض �خليمة �لدويل ق�ئال: ي�سرن� 
�أن نرحب ب�سركة �سب�ي�ض جت �سمن �سبكة 
لدين�  �ملتن�مية  �ل��دول��ي��ة  �لنقل  ���س��رك���ت 
�إىل  �لدويل ونتطلع  ر�أ�ض �خليمة  مبط�ر 
�سعد�ء  �الأج��ل معه�. نحن  �سر�كة طويلة 
�سرك�ت  مع  �مل�ستمر  �ل�سر�كة  منو  لروؤية 
�لنقل �جلوي و�لتي تلعب دور� رئي�سي� يف 

زي�دة عدد �لزو�ر الإم�رة ر�أ�ض �خليمة.

وجهات جديدة:
“نحن نعمل ب�سكل م�ستمر من  و�أ�س�ف: 
و�إ�س�فة  �مل�س�فرين  جتربة  حت�سني  �أج��ل 
�ملزيد من �لوجه�ت من و�إىل ر�أ�ض �خليمة.  
و�سوف ُت�سكل هذه �ل�سر�كة �الإ�سرت�تيجية 
�لهندية  �جل���ل��ي��ة  �إ���س���ف��ة مهمة خل��دم��ة 
�لكبرية من �ملقيمني ورج���ل �الأع��م���ل يف 

�إم�رة ر�أ�ض �خليمة ب�لو�سع بعني �العتب�ر 
لطري�ن  �مل��ك��ث��ف��ة  �ل���رح���الت  �سبكة  م��ي��زة 
���س��ب���ي�����ض ج���ت ع���رب م��ط���ر ر�أ������ض �خليمة 
ك�أحد  �سريع  ب�سكل  ينمو  �ل���ذي  �ل���دويل 
ل��ل��ع��دي��د م���ن �سرك�ء  �مل��خ��ت���رة  �مل���ط����ر�ت 
�خلطوط �جلوية. ونتطلع �إىل �لرتحيب 
ب�����س��ي��وف ���س��ب���ي�����ض ج���ت وت���ق���دمي جتربة 

مميزة لهم يف �ملط�ر«. 
“نهدف من خالل هذه �ل�سر�كة  و�أكمل: 
�إىل  ل��ل�����س��ف��ر  ت��ق��دمي وج��ه��ة ج���دي���دة  �إىل 
�لهند، كم� نحر�ض على م�س�عدة �سب�ي�ض 
�إن�س�ء مركز مهم يف ر�أ�ض �خليمة  جت يف 
للذه�ب �أي�س� �إىل �أوروب� وتلبية �حتي�ج�ت 
ت�سهيل  �إىل  ب�الإ�س�فة  �لهنود  �ل�س�ئحني 
�إىل  �ل��ق���دم��ني  لل�س�ئحني  �ل�سفر  ح��ل��ول 

ر�أ�ض �خليمة من �أوروب�«. 

وم���ن ج���ن��ب��ه، ق����ل �أج�����ي ���س��ي��ن��غ: “نحن 
ك�لوجهة  �خليمة  ر�أ����ض  الإ���س���ف��ة  ���س��ع��د�ء 
ومع  لن�.  ب�لن�سبة  ع�سر  �حل�دية  �لدولية 
���س��رك��ة هندية   3400 م��ن  �أك���ر  وج���ود 
�إمك�نية  هن�ك  �أن  ن��رى  �خليمة،  ر�أ���ض  يف 
ك��ب��رية لنمو ه��ذ� �خل��ط �جل���وي. و�سوف 
�خليمة  ر����ض  مط�ر  مع  �ل�سر�كة  ت�س�عد 
�لدويل على تو�سيع �لعملي�ت لدين� ونرى 
ب�لن�سبة  �ملن��سبة  �لطريقة  ه��ي  ه��ذه  �أن 
�الإم������ر�ت  دول���ة  يف  للنمو  ج��ت  ل�سب�ي�ض 

�لعربية �ملتحدة و�أوروب� وخ�رجه�«.

القائمة املتكاملة:
ر��ض  ملط�ر  �لتنفيذي  �ملدير  علق  وب��دوره 
�خل��ي��م��ة �ل����دويل، ���س���جن���ي خ���ن��� ق�ئال: 
“نحن نو��سل تطوير ق�ئمة متك�ملة من 

و�ل�سفق�ت.  و�ملنتج�ت  �لعرو�ض  �أح��دث 
ومي��ت��د �مل��ت��ج��ر ع��ل��ى م�����س���ح��ة ق��دره��� 3 
�أكر  للعمالء  ويوفر  مربع،  ق��دم  �آالف 
من 7،500 منتج، �إ�س�فة �إىل �خلدم�ت 
�لفو�تري  دف����ع  غ�����ر�ر  ع��ل��ى  �الأ���س������س��ي��ة 
ر�سيد  وت��ع��ب��ئ��ة  �الئ���ت���م����ن،  وب���ط����ق����ت 
ومدفوع�ت حجوز�ت “فالي  “�س�لك”، 
دبي«.  وميكن للعمالء �سر�ء �حللوي�ت، 

•• دبي-الفجر: 

�لط�قة  �ينوك، �سريك  �أعلنت جمموعة 
�م�ض  دب���ي،   2020 الإك�����س��ب��و  �ملتك�ملة 
 131 ع��ن �فتت�ح حمطة �خل��دم��ة رق��م 
مبنطقة �لورق�ء يف دبي. وت�أتي �ملحطة 
�ملتطورة  �لتقني�ت  من  ب�لعديد  �مل���زودة 
�سك�ن  �حتي�ج�ت  لتلبي  �ملبتكرة  و�ملز�ي� 
�ملن�طق �ملحيطة ب�لورق�ء، و�ست�سم عدد�ً 
“زووم”،  فيه�  �لتجزئة مب�  مت�جر  من 

و”برونتو” و”بوب�يز” و”برو و��ض«.
ويف هذ� �ل�سي�ق، ق�ل �سع�دة �سيف حميد 
ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  �لفال�سي، 
�خلدمة  حم��ط��ة  �ف��ت��ت���ح  “�إن  �ي���ن���وك: 
�جلديدة يوؤّكد �لتز�من� بتعزيز ح�سورن� 
يف قط�ع �لتجزئة بدولة �الإم�ر�ت �لعربية 
��سرت�تيجيتن�  �إط����ر  يف  وي���أت��ي  �ملتحدة، 
�لر�مية �إىل تو�سيع �سبكتن� من حمط�ت 
191 حمطة قبيل  �إىل  �خلدمة لت�سل 
وب�لت�يل  دب��ي،   2020 �إك�سبو  �نطالق 
�حتي�ج�تهم  تلبية  من  �لعمالء  متكني 

�ل���وق���ود و�مل�������س���رتي����ت م���ن مت�جر  م���ن 
�ل��ت��ج��زئ��ة.« ه��ذ� وت��ع��ّد حمطة �خلدمة 
�ل��ت��ي تعمل   17 رق��م  �ملحطة  �جل��دي��دة 
�سبكة  ����س���م���ن  �ل�����س��م�����س��ي��ة  ب����ل���ط����ق���ة 
جمموعة �ينوك، �إذ ت�سم �ملحطة �ألو�ح�ً 
�سم�سية على �سقف مظالته�، توّلد نحو 
�ليوم  يف  �ل��ط���ق��ة  م��ن  و�ط  كيلو   150
�مل�سم�ض. كم� مت ت�سميم وت�سييد �ملحطة 
�لع�ملية يف قط�ع  �ملم�ر�س�ت  الأرق��ى  وفق�ً 
�لتجزئة و�لوقود، و�متث�اًل ملع�يري بلدية 
)�ل�سعف�ت(،  �خل�����س��ر�ء  ل��ل��م��ب���ين  دب���ي 
وهي م��زودة بثم�ين م�سخ�ت وق��ود من 
�جل��ي��ل �جل��دي��د، و�أرب��ع��ة خ��ز�ن���ت وقود 
�إ�س�فة  للوقود،  م�ستمر  ت��وّف��ر  ل�سم�ن 
�إىل وحد�ت خم�س�سة ل�سحن �ل�سي�ر�ت 
�ل��ك��ه��رب���ئ��ي��ة. وحت���ت���وي �مل��ح��ط��ة على 
ب�لك�مل  �مل���وؤمت���ت  �ل���وق���ود  تعبئة  ن��ظ���م 
�ملع�يرة  مع  كلي�ً  �الآيل  �لوقود  نظ�م  مع 
�الإلكرتوين  و�لنظ�م  للخز�ن�ت  �الآل��ي��ة 
��ستع�دة  ونظ�م  ت�سّرب،  �أي  عن  للك�سف 
��ستع�دة  �لبخ�ر )VRS( �لذي ي�سمن 

وقود.  �سكل  على  �الأب��خ��رة  م��ن   70%
�ملحطة،  يف  �الن��ت��ظ���ر  وق���ت  ولتقلي�ض 
ق�بلة  ب��خ��ر�ط��ي��م  �مل�����س��خ���ت  ت���زوي���د  مت 
�لتزود  م��ن  �مل��رك��ب���ت  لتمكني  لل�سحب 
ب���ل��وق��ود م��ن ك��ال �جل���ن��ب��ني. وم���ن بني 
�لتي متت�ز  �الأخ��رى  �ال�ستد�مة  عن��سر 
ب��ه��� �مل��ح��ط��ة، �خل���ز�ن����ت ذ�ت �جل����در�ن 
�ملزدوجة مت��سي�ً مع مع�يري ’خمترب�ت 
�أندرر�يرتز‘ )UL(، �إ�س�فة �إىل �أن�بيب 
�لث�نوية  �الح��ت��و�ء  �أن��ظ��م��ة  ذ�ت  �ل��وق��ود 
�لبيئي.  �ل��ت��ل��وث  ل��ل��ح��د م��ن �ح��ت��م���الت 
�أم� تقنية �الإ�س�ءة ب�ل�سم�م�ت �لثن�ئية 
�مل�ستخدمة   )LED( لل�سوء  �لب�عثة 
على  م��ي��ز�ت��ه���  تقت�سر  ف��ال  �مل��ح��ط��ة،  يف 
تقلل  بل  للبيئة فح�سب،  كونه� �سديقة 
 .50% بن�سبة  �ل��ط���ق��ة  ��ستهالك  م��ن 
ت���رك���ي���ب نظ�م  ذل�����ك مت  ع���ل���ى  وع�������الوة 
 )VRF( ل��ل��م��ربد�ت �مل��ت��غ��ري  �ل��ت��دّف��ق 

لتوفري %35 من �لط�قة.
�أي�س�ً  “زووم”  م��ت��ج��ر  ت����زوي����د  ومت 
ب�����س������س���ت رق��م��ي��ة ت��ع��ّرف �ل��ع��م��الء على 

�لوجه�ت و�خلطوط �جلوية للم�س�فرين 
متن�مي  طلب  ه��ن���ك  �أن  ن��رى  �إن��ن���  حيث 
و�ل�سي�ح  ل���ل���ز�ئ���ري���ن  م���ت���و�����س���ل  ب�����س��ك��ل 
�لق�دمني �إىل ر�أ�ض �خليمة. نحن فخورون 
للغ�ية �أن نحظى ب�سريك خطوط طري�ن 
ر�ئد مثل �سب�ي�ض جت على منت �حلقيبة 
ملتزمون  كمط�ر  نحن  لدين�.  �ملتن�مية 
ع��ل��ى تعزيز  م��ت��و����س��ل  ب�����س��ك��ل  ب���ل��ع��م��ل 
�سبك�تن� وتعزيز جتربة �مل�س�فرين، ونحن 
�سعد�ء بتقدمي ر�بط جديد �إىل �لهند من 

خالل نيودلهي.
يف  ه�ئلة  �إمك�ني�ت  نرى  “نحن  و�أ�س�ف: 
�خليمة  ور�أ�����ض  �لهند  ب��ني  �ل�سفر  ق��ط���ع 
�الإم���������رة كوجهة  م���ن م��ك���ن��ة  �ن���ط���الق����ً 
���س��ي���ح��ي��ة وم����رك����ز خم���ت����ر ل��ل��ع��دي��د من 
�الأع����م�����ل �ل��ه��ن��دي��ة. و����س���وف مت��ن��ح هذه 
�جلوي  �لربط  جت  �سب�ي�ض  مع  �ل�سر�كة 
وجلميع  �الأع������م�������ل  مل��ج��ت��م��ع  �مل�����رغ�����وب 
�مل�س�فرين من مط�ر ر�أ�ض �خليمة �لدويل 

�إىل �لهند و�لعك�ض«.
ر�أ�ض  مط�ر  بني  �ل�سر�كة  �أن  خ�ن�  و�أ�سح 
�خل��ي��م��ة �ل�����دويل و���س��رك��ة ���س��ب���ي�����ض جت 

تتمحور حول خم�ض نق�ط هي:
�ل���ق����دم���ني م���ن �لهند  �مل�����س���ف��ري��ن  ن��ق��ل 
للعديد م��ن �مل��ط���ر�ت يف دول��ة �الإم�����ر�ت، 
�لربط بني ر�أ���ض �خليمة ودول��ة �الإم�ر�ت 
�ملزيد من �ملدن يف �لهند من خالل �سبكة 
�سب�ي�ض جت �لد�خلية �لكبرية،من �لهند 
�أوروب����� .م��ن دول��ة �الإم�����ر�ت �لعربية  �إىل 
�ملتحدة �إىل �أوروب��� .من ر�أ�ض �خليمة �إىل 
ب�سركة  �خل��سة  �لدولية  �لو�سول  نق�ط 
ب��ن��غ��الدي�����ض، نيب�ل،  ���س��ب���ي�����ض ج���ت م��ث��ل 
ت�يالند،  �أفغ�ن�ست�ن،  �مللديف،  �سريالنك�، 

هةجن كوجن .

و�ل���وج���ب����ت �خل��ف��ي��ف��ة و�مل���رط���ب����ت �لتي 
�إىل  �إ���س���ف��ة  �مل��ت��ج��ر،  يف  حت�سريه�  يتم 
ع���دد م���ن �مل��ن��ت��ج���ت �ل��ع�����س��وي��ة. ويقبل 
 ViP مثل  �لدفع  �سبل  خمتلف  �ملتجر 
دبي  و”حكومة  و”نول”   BEAM و 
وبط�ق�ت  �الآن”،  و”دبي  �لذكية”، 
�مل���دف���وع����ت  �إىل  �إ�����س�����ف����ة  �الئ����ت����م�����ن، 

�لنقدية.

اينوك تفتتح حمطة خدمة جديدة يف منطقة الورقاء 
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املال والأعمال

�صوق اأبوظبي لالأوراق يقرع جر�س التداول يف »فينتك« احتفاًء بربنامج الت�صريع الرقمي املعزز بقطاع ال�صباب

غرفة دبي ت�صتعر�س اأف�صل ممار�صات املباين اخل�صراء يف الدولة 

•• اأبوظبي-الفجر: 

ل������الأور�ق �مل�لية  �أب��وظ��ب��ي  ���س��ج��ل ���س��وق 
ح�سور�ً الفت�ً يف فع�لي�ت �لدورة �لث�لثة 
من مهرج�ن “فينتك �أبوظبي 2019” 
��ست�س�فته  �ل��ذي  �مل�لية،  للتكنولوجي� 
 21 م��ن  �ل��ف��رتة  �أب��وظ��ب��ي يف  �لع��سمة 
رع�ية  حت��ت  �حل����يل.  �أكتوبر   23 حتى 
�سمو �ل�سيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهي�ن ن�ئب 
رئي�ض �ملجل�ض �لتنفيذي الإم�رة �أبوظبي

�إق�مة  يف  بالتيني�ً  �سريك�ً  �ل�سوق  ودخل 
و�سريك�ً  فع�لي�ته،  مبختلف  �مل��ه��رج���ن 
رئي�سي�ً يف “حتدي �البتك�ر” �لذي ُيعد 
توفر  �لتي  �ملهرج�ن  فع�لي�ت  �أب��رز  من 
يف  �مل���ل��ي��ة  �لتكنولوجي�  ل���رو�د  �ل��ف��ر���ض 
�لع�مل الإيج�د حلول حقيقية للتحدي�ت 
�ل��ت��ي ت��و�ج��ه �ل�����س��رك���ت، ح��ي��ث مت طرح 
ملختلف  مبتكرة  ح��ل��واًل  مثل  ب��ي���ن���ً   16
�لتكنولوجي�  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح��دي���ت 
و�ملنطقة  �ل��دول��ة  يف  للموؤ�س�س�ت  �مل�لية 

ك�فة.
�ملن�سوري  �س�مل  خليفة  �سع�دة  و���س���رك 
�أبوظبي  ل�����س��وق  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����ض 

جل�سة  يف  ب�����الإن�����ب����ة،  �مل����ل���ي���ة  ل�������الأورق 
يف  �أق��ي��م��ت  �ل��ت��ي  �ل�سب�بية”  “�حللقة 
�سع�ر  وحملت  للمهرج�ن  �لث�ين  �ليوم 
�لعربية  �الإم����ر�ت  دةل��ة  �سب�ي  “متكني 
�لتكنولوجي�  فر�ض  الحت�س�ن  �ملتحدة 
���س��ع���دت��ه يف مد�خلة  �مل����ل���ي���ة«.  و���س��ل��ط 
�لدور  على  �ل�����س��وء  �جلل�سة،  خ��الل  ل��ه 
تعزيز  �ل�سب�ب يف  يلعبه  �ل��ذي  �مل��ح��وري 
�الأ�سو�ق  يف  �ل��رق��م��ي  �ل��ت�����س��ري��ع  ب��ر�م��ج 
�أبوظبي  �سوق  دف��ع  �ل��ذي  �الأم��ر  �مل�لية، 
لالأور�ق �مل�لية �إىل ��ستقط�بهم �إىل هذ� 
�ملوؤ�س�س�ت  مع  ف�علة  ب�سر�ك�ت  �لقط�ع 
�ملتخ�س�سة  �لبحثية  و�لرب�مج  �لعلمية 
ب�الإ�س�فة  و�ال���س��ت��ث��م���ر،  �مل����ل  ق��ط���ع  يف 
�لعملية  �ل��ت��دري��ب��ة  �ل�����دور�ت  ع��ق��د  �إىل 
�لكلي�ت  لطالب  دوري��ة  زي����ر�ت  وتوفري 
و�جل���م��ع���ت ملقر �ل�����س��وق، وت��ه��دف هذه 
�ل���روؤي���ة �إىل ت��ع��زي��ز من���و �أ����س���و�ق ر�أ����ض 
�مل���ل يف دول��ة �الإم����ر�ت �لعربية �ملتحدة 
وتهيئة  �ل�����س���ب��ة،  �ل��ب�����س��ري��ة  ب���ل��ط���ق���ت 
من  �ل�سوق  لتمكني  �لوطنية   �لكف�ء�ت 
�ملتمثلة  �ال�سرت�تيجية  �أه��د�ف��ه  حتقيق 
يف �ال�ستف�دة من مب�در�ت �لتعليم وقي�دة 

�لفكر وتو�سيع ق�عدة �مل�ستثمرين. 
 ومن ن�حية �أخرى، �أكد �ملن�سوري على 
توفري  على  يعمل  �لرقمي  �لت�س�رع  �أن 
خالله  م��ن  ي�سهل  م�����س��ت��د�م  م����يل  �أد�ء 
�لو�سول �إىل م�س�در دخل متنوعة، كم� 
ي�س�عد يف تطوير �آلي�ت �ل�سوق و�أد�ئه ويف 
تدفق �ملعلوم�ت ب�سكل �أكر ف�علية ودقة 

مم� يدفع عجلة �لنمو �القت�س�دي.
�أبوظبي  �سوق  �أن  ب�لذكر،  ومن �جلدير 
ل��الأور�ق �مل�لية ك�ن قد وقع �س�بق�ً عدد 
و�ل�����س��ر�ك���ت مع  �لتف�هم  م��ذك��ر�ت  م��ن 
عدد من �ملوؤ�س�س�ت �الأك�دميية و�لعلمية 
وذلك بهدف تعزيز �لتكنولوجي� �مل�لية، 
�لق�ئمة  لل�سر�ك�ت  ن�حية وجتديد�ً  من 
م��ن ق��ب��ل ك���ل��ت��ي �أع��ل��ن م��ن خ��الل��ه��� يف 
�إن�����س���ء م��رك��ز ز�يد  2019 ع��ن  م���ر���ض 
للبن�ت  �لعلي�  �لتقنية  كلي�ت  يف  للتميز 
�إىل �لتع�ون يف  ب�أبوظبي، و�لذي يهدف 
مب�  ب�لتمويل  �ملتعلقة  �الأب��ح���ث  جم���ل 
�ل��ب��ي���ن���ت وخدم�ت  ذل���ك حت��ل��ي��الت  يف 
�لتكنولوجي� �مل�لية و�لذك�ء �ال�سطن�عي، 
و �لبلوكت�سني و�إد�رة �لبي�ن�ت وجم�الت 
�البتك�ر يف �أ�سو�ق �الأور�ق �مل�لية و�أدو�ت 

وبحوث �ال�ستثم�ر، وذلك لزي�دة �لوعي 
بني  �مل�لية  �لتكنولوجي�  مو�سوع  ح��ول 
�لب�لغني،  وك��ذل��ك   ، �جل���م��ع���ت  ط���الب 
للبحوث  م�����س���ب��ق���ت  �ل�����س��وق  يعقد  ك��م��� 
متكررة  زي���ر�ت  للطالب  وينظم  �مل�لية 

ملقره ب�إم�رة �أبوظبي.
�أبوظبي  ل�سوق  �ملتز�يد  �لتف�عل  وي�أتي 
“فينتك  مهرج�ن  م��ع  �مل�لية  ل����الأور�ق 
�لفع�لي�ت  م����ن  وغ�������ريه  �أبوظبي” 
�مل�لية،  ب�لتكنولوجي�  �ملتعلقة  و�ملح�فل 
�مل��ت�����س���رع��ة الآث�ر  ل��ل��ت��ط��ور�ت  ����س��ت��ج���ب��ة 
لال�ستثم�ر�ت  وج�ذبيته�  �لتقني�ت  هذه 
والن�سج�مه�  ج��ه��ة،  م��ن  وع���مل��ي���ً  حملي�ً 
مع ��سرت�تيجية �ل�سوق �له�دفة �إىل دفع 

عجلة ت�س�رع �لتحول �لرقمي. 
�أبوظبي  �أخ��رى، عر�ض �سوق  ومن جهة 
لالأور�ق �مل�لية خالل م�س�ركته يف �لدورة 
�أحدث  م��ن  ب���ق��ة  �مل��ه��رج���ن  م��ن  �لث�لثة 
�لتي  �الإلكرتونية  و�خل��دم���ت  �ملنتج�ت 
�ملحفظة  �أبرزه�  ومن  لعمالئه  يوفره� 
�لرقمية PAYIT ومن�سة “�سهمي” 
للم�ستثمرين  �مل��ع��ل��وم���ت  ت��ق��دم  �ل��ت��ي 
ربطه�  و�آمنة من خالل  �سهلة  بطريقة 

حلكومة  �ل����ذك����ي  �ل�����دخ�����ول  مب�����ب������درة 
�إىل  ب���الإ���س���ف��ة  ه��ذ�  �لرقمية،  �أب��وظ��ب��ي 
�لتطور  مت��ث��ل  �ل��ت��ي  “�أرق�م”  م��ن�����س��ة 
�ل�����س��وق يف جم����ل �لذك�ء  �ل����ذي ح��ق��ق��ه 

�ال�سطن�عي.
جتدر �الإ�س�رة �أن �سوق �أبوظبي لالأور�ق 
�لتي  �الأ���س��و�ق  �أو�ئ���ل  م��ن  يعترب  �مل�لية 
ي�سعى  كم�  �مل���ل��ي��ة،  �لتكنولوجي�  تبنت 
�إطالق  �إىل  �ملقبلة  �ل�سنو�ت  يف  �ل�سوق 
�ل��ع��دي��د م��ن �مل���ب����در�ت �مل��ب��ت��ك��رة يف هذ� 
�ملج�ل لعدة �عتب�ر�ت �أهمه� تز�يد تبني 
�مل�لية  �الأ���س��و�ق  يف  �مل�لية  �لتكنولوجي� 
�لع�ملية �لذي يدل عليه حجم �ل�سيولة يف 
روؤو�ض �الأمو�ل �لع�ملية و�لتطور �ملت�س�رع 
ل��ه��ذه �ل��ت��ق��ن��ي���ت مل��و�ك��ب��ة ح��ج��م �لطلب 
عليه� ولتلبية �حتي�ج�ت �الأ�سو�ق جلذب 
�ال�ستثم�ر وتعزيز منو �أ�سو�ق ر�أ�ض �مل�ل 
�ملتحدة،  �ل��ع��رب��ي��ة  �الإم���������ر�ت  دول�����ة  يف 
�أهد�فه  م���ن حت��ق��ي��ق  �ل�����س��وق  ومت���ك���ني 
�ال�سرت�تيجية من خالل �ال�ستف�دة من 
وتو�سيع  �لفكر  وقي�دة  �لتعليم  مب�در�ت 
�الكتت�ب  وت�سجيع  �مل�ستثمرين  ق���ع��دة 

�لع�م.

•• دبي-الفجر:

يف �إط�ر جهوده لن�سر �لوعي حول �أهمية 
مفهوم �ملب�ين �خل�سر�ء ودوره يف حتقيق 
و�الجتم�عية،  �الق��ت�����س���دي��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
دب���ي للط�قة  ب������س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  و�ل���ت���ز�م����ً 
�ملب�ين  عمل  جمموعة  نظمت   ،2030
دبي  غ��رف��ة  ل�سبكة  �ل��ت���ب��ع��ة  �خل�����س��ر�ء 
لال�ستد�مة يف مقر �لغرفة موؤخر�ً ندوة 

حول �أف�سل مم�ر�س�ت �ملب�ين �خل�سر�ء 
يف دولة �الإم�ر�ت. 

�ل��وع��ي حول  ن�سر  �إىل  �ل��ن��دوة  وه��دف��ت 
�ملب�در�ت  م��ع  مت��سي�ً  �خل�سر�ء  �مل��ب���ين 
دبي،  حكومة  يف  و�ل�سي��س�ت  و�الأه���د�ف 
يف  �خل�سر�ء  �ملب�ين  مم�ر�س�ت  و�أف�سل 
�ل�سوء  ت�سليط  �إىل  ب�الإ�س�فة  �ل��دول��ة، 
على بع�ض �الأمثلة على �ملب�ين �خل�سر�ء 
�ل��دول��ة و�ملطبقة م��ن قبل  �مل��وج��ودة يف 

�ل�سرك�ت �مل�س�ركة يف �لندوة. 
م�هي�ض،  �أ�سو�ث�  �لندوة  خ��الل  وحت��دث 
�الجتم�عية  �مل�����س��وؤول��ي��ة  م��دي��ر  م�س�عد 
جمموعة  يف  و�ال����س���ت���د�م���ة  ل��ل�����س��رك���ت 
وليز� رويبوك، رئي�ض ق�سم  “تري�ست�ر”، 
�مل��ر�ف��ق يف  و�إد�رة  �ملمتلك�ت  �أع��م���ل  دع��م 
فيبهور  ج�رد”،  “تر�ن�ض  جم��م��وع��ة 
�لط�قة  يف  �أول  م��ه��ن��د���ض  ب��ه���ت��ن���غ���ر، 
�ل�سرق  “�سريكو  �سركة  يف  و�ال�ستد�مة 

و�سم�نث� �أوه�ر�، رئي�ض ق�سم  �الأو�سط”، 
“فيولي�  ���س��رك��ة  يف  �ل��رق��م��ي  �ل��ت��ح��ول 
حيث �سلطو� �ل�سوء  �ل�سرق �الأو�سط”، 
�ملب�ين  �لتطور�ت يف جم�ل  �أح��دث  على 
�خل�سر�ء يف دولة �الإم���ر�ت و�لتحدي�ت 
على  و�أم��ث��ل��ة  ل��ه���،  �مل�س�حبة  و�ل��ف��ر���ض 
�مل��وج��ودة يف �لدولة،  �مل��ب���ين �خل�����س��ر�ء 
و�أب����رز مم���ر���س���ت �ال���س��ت��د�م��ة �ملتبعة يف 
�إد�رة  يف  �ملم�ر�س�ت  و�أف�سل  �مل�ستودع�ت، 

�ملي�ه و�لط�قة.   
رت�������ب، رئي�ض  ب��ل��ع��ي��د  �ل���دك���ت���ور  و�أك������د 
و�لتنمية  �القت�س�دية  �الأب��ح���ث  ق��ط���ع 
�أهمية  دب���ي ع��ل��ى  �مل�����س��ت��د�م��ة يف غ��رف��ة 
�ملجتمع  �ل���ن���دوة ودوره������ يف ح���ث  ه���ذه 
و�ل�سرك�ت على تبني �أف�سل �ملم�ر�س�ت يف 
تطبيق �ملب�ين �خل�سر�ء، م�سيف�ً كذلك 
يف  ري�دته�  تعزيز  يف  جنحت  �لغرفة  �ن 
�ملب�ين �خل�سر�ء بح�سوله� على  جم�ل 
يف  �ل���ري����دة  الع��ت��م���د  �لبالتينية  �ل��ف��ئ��ة 
�لبيئة  وحم�ية  �لط�قة  �أنظمة  تطبيق 
)لييد( لعملي�ت و�سي�نة �ملب�ين �لق�ئمة 
يف �لع�م 2014، وهو �أعلى تقييم ع�ملي 
للمب�ين �خل�سر�ء، ليكون مبنى �لغرفة 
�أول مبنى يف �لوطن �لعربي يح�سل على 
هذ� �العتم�د يف هذه �لفئة، مم� يعك�ض 

جم�ل  يف  دب��ي  لغرفة  �لع�لية  �ل�سمعة 
�مل�سوؤولية �ملجتمعية و�ملب�ين �خل�سر�ء.

لال�ستد�مة  دب���ي  غ��رف��ة  �سبكة  ومت��ث��ل 
م���ن�������س���ًة �أ����س��������س���ي���ًة مل��ج��ت��م��ع �الأع����م�����ل 
ل���ت���ب����دل �مل���ع���ل���وم����ت و�خل��������رب�ت حول 
�مل�سوؤولية  تطبيق  يف  �ملم�ر�س�ت  �أف�سل 
مبث�بة  وه��ي  للموؤ�س�س�ت،  �الجتم�عية 
�ملهتمة  �ل�������س���رك����ت  ج��م��ي��ع  ي��ج��م��ع  ن������ٍد 
�مل�سوؤولة  �الجتم�عية  �ملم�ر�س�ت  مبج�ل 
مركز  �أن  �إىل  وي�������س����ر  و�مل�������س���ت���د�م���ة. 
ت���أ���س�����ض يف غرفة  �أخ��الق��ي���ت �الأع���م����ل 
جت�رة و�سن�عة دبي يف ع�م 2004، وبرز 
ك�أهم مركز ي�س�هم يف �لرتويج الأهمية 
يف  �ملجتمع  جت���ه  �مل��وؤ���س�����س���ت  م�سوؤولية 

دولة �الإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة. وي�سم 
�مل�����رك�����ز ع���������دد�ً م�����ن �خل���������رب�ء �ل���ذي���ن 
ي�س�عدون �ل�سرك�ت �لع�ملة يف دبي على 
�ل��ت��ي من  �مل�����س��وؤول��ة  �مل��م���ر���س���ت  تطبيق 
وقدرته�  �ل�سرك�ت  �أد�ء  تعزز  �أن  �س�أنه� 
�لبحوث  �مل���رك���ز  وي���وف���ر  �ل��ت��ن���ف�����س��ي��ة. 

و�لتدريب و�لتقييم ب�الإ�س�فة �إىل 
�له�مة وتوفري  �لفع�لي�ت  تنظيم بع�ض 
تعنى  �ل���ت���ي  �ال����س���ت�������س����ري���ة  �خل����دم�����ت 
�الجتم�عية  �مل�سوؤولية  مفهوم  بتعزيز 

للموؤ�س�س�ت.

مليار درهم اأرباح ات�صالت   6.7
خالل الـ 9 اأ�صهر الأوىل من 2019

•• اأبوظبي-وام:

�لت�سعة  �الأ�سهر  �أرب�ح� �س�فية عن  درهم  ملي�ر   6.7 �ت�س�الت  حققت جمموعة 
�الوىل من �لع�م �جل�ري و�ملنتهية يف 30 �سبتمرب 2019 وبنمو �سنوي و�سلت 
�م�����ض عن  �ل�����س���درة  �مل��وح��دة  �مل���ل��ي��ة  للنت�ئج  وف��ًق���  % وذل���ك   2.1 �إىل  ن�سبته 
�ملجموعة. وو�سلت ق�عدة م�سرتكي “جمموعة �ت�س�الت” �الإجم�لية �إىل 148 
مليون م�سرتك، وبزي�دة �سنوية بلغت 5 % فيم� و�سلت قيمة �إير�د�ت “جمموعة 
�ت�س�الت” �ملوحدة خالل �لت�سعة �أ�سهر �الأوىل من �لع�م 2019 �إىل 38.8 ملي�ر 
درهم، يف حني و�سلت �أرب�حه� �ل�س�فية �ملوحدة بعد خ�سم حق �المتي�ز �الحت�دي 
�إىل  ن�سبته�  و�سلت  �سنوية  وب��زي���دة  دره��م،  ملي�ر   6.7 �إىل  �لفرتة  نف�ض  خ��الل 
%2.1، مق�رنة ب�لفرتة نف�سه� من �لع�م �مل��سي.  وو�سل �إجم�يل قيمة �لف�ئدة 
و�ل�سريبة و�ال�ستهالك و�الإطف�ء �ملوحدة خالل �لت�سعة �أ�سهر �إىل 20.1 ملي�ر 
درهم، بزي�دة �سنوية بلغت ن�سبته� %2، نتج عنه ه�م�ض ف�ئدة و�سريبة و��ستهالك 
و�إطف�ء و�سلت ن�سبته �إىل 52 %.  ومبن��سبة �الإعالن عن �لنت�ئج �مل�لية للربع 
�لرئي�ض  �ل��ع��ب��دويل،  ع��ب��د�هلل  �س�لح  �ملهند�ض  ق���ل   ،2019 �ل��ع���م  م��ن  �ل��ث���ل��ث 
�لتنفيذي ل�� “جمموعة �ت�س�الت” �إن �أد�ء �ت�س�الت خالل �لربع �لث�لث من �لع�م 
ي�سهده�  �لتي  �ملت�س�رعة  �لتطور�ت  مع  �لتكيف  على  قدرته�  على  يوؤكد  �جل���ري 
قط�ع �الت�س�الت، حيث ركزت جهوده� على قي�دة �لتحول �لرقمي، وب�ل�سكل �لذي 
�لتقني�ت  ��ستخد�م  و�لبدء يف   ،  5 �سبكة �جليل �خل�م�ض  لن�سر  ري�دته�  �أ�سهم يف 
�لو�عدة �مل�ستندة على �لذك�ء �ال�سطن�عي AI و�لروبوت�ت يف عملي�ته� �ملختلفة. 
�لرقمي  �مل�ستقبل  “قي�دة  �ملتمثلة يف  �ت�س�الت  ��سرت�تيجية  لن�  و�أ�س�ف : مهدت 
�لطريق لتحقيق طموح�تن� يف �لتحول �لرقمي، و�لدخول  لتمكني �ملجتمع�ت” 
من  �لعملية  و�ال�ستف�دة  �مل��ح��دودة،  غري  و�آف�قه  �خل�م�ض  �جليل  �سبكة  ع�سر  يف 
�لفر�ض �لكبرية و�لو�عدة �لتي وفرته�، و�لتي من �أهمه�؛ ن�سر طيف و��سع من 
�حللول و�خلدم�ت �لرقمية و�ملبتكرة للقط�ع�ت �ملختلفة؛ وت�سريع عملية �لنمو 
و�أ�س�ر  �ل�س�ملة.  �لعمالء  بتجربة  و�الرتق�ء  و�لفع�لية؛  �لكف�ءة  وزي�دة  �لرقمي؛ 
�ملهند�ض �س�لح عبد�هلل �لعبدويل �إىل �أن “�ت�س�الت” �ليوم، ومن خالل �سر�ك�ته� 
مع �لقط�عني �لع�م و�خل��ض، ج�هزة لتقدمي خمتلف �خلدم�ت و�حللول �ملبتكرة 
و�إع�دة  �ملجتمع،  �إث���ر�ء  �س�أنه�  م��ن  و�ل��ت��ي  �خل�م�ض،  �جليل  �سبكة  على  �ملعتمدة 
ت�سكيل وحتديث �سن�عة �الت�س�الت وعلى نط�ق و��سع، م�سري� �إىل �أن ��ستثم�ر�ت 
�لب�سرية  كو�دره�  ومتكني  تدريب  يف  وجهوده�  �لتحتية،  �لبنية  يف  “�ت�س�الت” 
�أعطته� �لثقة للم�سي ُقُدم�ً نحو حتقيق �أهد�فه� �ال�سرت�تيجية وتلبية ح�ج�ت 

ومتطلب�ت عمالئه� �حل�لية و�مل�ستقبلية يف خمتلف �ملجتمع�ت �لتي تعمل به�.

اأكادميية اأبوظبي العاملي تطلق 
برنامج الذكاء ال�صطناعي يف التمويل

•• اأبوظبي- وام:

ط��رح��ت �أك���دمي��ي��ة ���س��وق �أب��وظ��ب��ي �ل��ع���مل��ي ب���ل��ت��ع���ون م��ع م��رك��ز �لتمويل 
CFTE يف لندن برن�جم� جديد� بعنو�ن  و�لتكنولوجي� وري�دة �الأعم�ل 
�لت�بعة  فينتك  �مل�لية  �لتكنولوجي�  بكلية  �لتمويل  يف  �ال�سطن�عي  �لذك�ء 
فينتك  �مل�لية  للتكنولوجي�  �أبوظبي  مهرج�ن  خ��الل  وذل��ك  لالأك�دميية 
ب�لذك�ء  �ملعرفة  زي���دة  �إىل  �جلديد  �لربن�مج  يهدف     .2019 �أبوظبي 
�مل�لية  �خل��دم���ت  وق��ط���ع  �مل�لية  �خل��دم���ت  على  �أث���ره  وفهم  �ال�سطن�عي 
حملي� وع�ملي�. و جرى توقيع �سر�كة يف هذ� �ل�س�أن بح�سور مع�يل �أحمد 
بن علي حممد �ل�س�يغ وزير دولة رئي�ض جمل�ض �إد�رة �سوق �أبوظبي �لع�ملي 
�لع�ملي..  �أبوظبي  �سوق  �أك�دميية  �إد�رة  جمل�ض  رئي�ض  �ل�سويدي،  وخ�لد 
وذلك من قبل حمد �ملزروعي، مدير ع�م �الأك�دميية وه�ي جنويني تريو، 

.CFTE أحد موؤ�س�سي مركز �لتمويل و�لتكنولوجي� وري�دة �الأعم�ل�
�ملخت�سني  �ع��د�د  “ �إىل  �لتمويل  �لذك�ء �ال�سطن�عي يف  “ برن�مج  يرمي 
و �ملوؤ�س�س�ت و �لقوى �لع�ملة لتغيري خ�رطة �لقط�ع �مل�يل �الآخذ ب�لتغري 
نتيجة للذك�ء �ال�سطن�عي.. بدء�ً من فهم تقني�ت �لذك�ء �ال�سطن�عي �إىل 

تطبيق�ته يف �لتمويل ومن �العتب�ر�ت �لعملية �إىل �لتنفيذ يف �مل�س�ريع.
حتفيز  على  �ال�سطن�عي  �ل��ذك���ء  يف  �ل�س�مل  �لتمويل  ب��رن���م��ج  يعمل  و 
�لر�ئدة  �مل�لية  تعزيز و�سع �خلدم�ت  و  �لقط�ع  �البتك�ر يف جميع من�حي 

الم�رة �أبوظبي يف منطقة �ل�سرق �الأو�سط �قليمي� وع�ملي�.
وح�سبم� ذكرت بر�ي�ض ووتره�و�ض كوبر من �ملرجح �أن مير قط�ع �لتمويل 
بثورة ن�جتة عن �لذك�ء �ال�سطن�عي يف �ل�سرق �الأو�سط و�أفريقي� وتوقعت 
�ملتوقعة  �ال�ستثم�ر�ت  من  دوالر/  مليون   28.3/  25% ن�سبة  تنفق  �أن 
�لذك�ء  ت��ط��وي��ر ح��ل��ول يف  ع��ل��ى   2021 ع����م  �ل���ذك����ء �ال���س��ط��ن���ع��ي يف  يف 
�أك�دميية  جهود  مع  و�لربن�مج  �جلديدة  �ل�سر�كة  وتندمج  �ال�سطن�عي. 
�لتز�مه� بتوفري ر�أ�سم�ل ب�سري م�ستد�م  �مل�ستمرة و  �أبوظبي �لع�ملي  �سوق 
�أبوظبي.    يف  و�القت�س�د  �مل���يل  �لقط�ع  دع��م  وخ��ربة يف  ع�لية  م��ه���ر�ت  ذي 
وتركز ��سرت�تيجية “�لذك�ء �ال�سطن�عي” حلكومة دولة �الم�ر�ت �لعربية 

�ملتحدة على �خلدم�ت و�لقط�ع�ت وم�س�ريع �لبنية �لتحتية �مل�ستقبلية.

ملتقى الأعمال الإماراتي القريغيزي يناق�س 
فر�س ال�صراكات التجارية وال�صتثمارية 

•• ال�شارقة -وام: 

�إم�رة  يف  �م�ض  عقد  �ل��ذي  �لقريغيزي  �الإم���ر�ت��ي  �الأع��م���ل  ملتقى  بحث 
و�ال�ستثم�رية بني جمتمع  �لتج�رية  �ملج�الت  �ل�سر�كة يف  �ل�س�رقة فر�ض 
�الأعم�ل �الإم�ر�تي ونظريه يف جمهورية قريغيز�ست�ن �سمن جمموعة من 

�لقط�ع�ت ذ�ت �الهتم�م �مل�سرتك.
غ��رف��ة جت�رة  م��ع  ب���ل��ت��ع���ون  �الق��ت�����س���د  وز�رة  نظمته  �ل���ذي  �مللتقى  و�أك���د 
جمهورية  يف  �ال���س��ت��ث��م���ر  وح��م���ي��ة  ت�سجيع  ووك����ل���ة  �ل�����س���رق��ة،  و���س��ن���ع��ة 
خالل  �لفر�ض  و��ستك�س�ف  �لتع�ون  جهود  تكثيف  �أهمية  قريغيز�ست�ن، 
�لزر�عة  و�ال�ستثم�ر  �لتج�رة  و�أبرزه�  �له�مة  �لقط�ع�ت  �ملقبلة يف  �ملرحلة 
و�ملنتج�ت �لغذ�ئية و�لط�قة �ملتجددة و�لتعدين و�ل�سي�حة و�لبنية �لتحتية 

و�خلدم�ت �للوج�ستية.
ح�سر �مللتقى �لذي عقد يف مقر غرفة جت�رة و�سن�عة �ل�س�رقة �سع�دة �ل�سيخ 
م�جد بن في�سل �لق��سمي �لن�ئب �الأول لرئي�ض جمل�ض �إد�رة غرفة جت�رة 
و�سن�عة �ل�س�رقة و �سع�دة عبد �هلل بن �أحمد �آل �س�لح وكيل وز�رة �القت�س�د 
ل�سوؤون �لتج�رة �خل�رجية، ، فيم� تر�أ�ض �لوفد �لقريغيزي �سع�دة �أديلبيك 
�أولو �سومك�ر بك رئي�ض وك�لة ت�سجيع وحم�ية �ال�ستثم�ر يف قريغيز�ست�ن، 
بح�سور �سع�دة م�م�تبيكوف �أيبك �لقن�سل �لع�م جلمهورية قريغيز�ست�ن 
�إىل   ، �ل�س�رقة  ع���م غرفة  �لعو�سي مدير  �أم��ني  �أح��م��د  ، و حممد  دب��ي  يف 
ج�نب ممثلني عن عدد من �جله�ت �حلكومية و �لقط�ع �خل��ض وجمتمع 

�الأعم�ل يف �لبلدين.

•• دبي – الفجر:

لتعزيز  �ل���ر�م���ي���ة  م�����س���ع��ي��ه���  ���س��م��ن 
عالق�ته� مع �مل�ستثمرين �ملحتملني يف 
ك��ربى �الأ����س���و�ق �ل��ع���مل��ي��ة، ق���م��ت د�ئرة 
�الأر��سي و�الأم��الك يف دبي، من خالل 
قط�ع ت�سجيع و�إد�رة �ال�ستثم�ر �لعق�ري، 
�ملطورين  م��ن  جم��م��وع��ة  ب������س��ط��ح���ب 
�ملعر�ض  �إىل  �مل���ح���ل���ي���ني  �ل���ع���ق����ري���ني 
“ويبي�ض  و�ال�ستثم�ر  للعق�ر�ت  �لع�ملي 
�س�ركت  قد  �ل��د�ئ��رة  وك�نت   .”2019
مع  ب���ل��ت��ع���ون  �حل����دث  ه���ذ�  تنظيم  يف 
وك�لة “م�يند �سكيب للمع�ر�ض”، حيث 
خالل  �لهندية  مومب�ي  مبدينة  �أقيم 
 ،2019 �أكتوبر   20-19 من  �لفرتة 
وجنحت خالله يف ت�سليط �ل�سوء على 
�ملتميزة  �مل�س�ريع  من  و��سعة  جمموعة 
وق�ل  �الأخ��رية.  �ال�ستثم�رية  و�ملب�در�ت 
بن جم��رن، مدير  �سلط�ن بطي  �سع�دة 
ع�م د�ئرة �الأر��سي و�الأم��الك يف دبي: 
“تعترب �لهند من �ل�سرك�ء �لرئي�سيني 
لدبي ودولة �الإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة، 
وع��الوة على ذلك توجد ج�لية هندية 
�أف���ر�ده���� يف  �ل��ب��الد، وين�سط  ك��ب��رية يف 
ك�فة �لقط�ع�ت، �إىل ج�نب �إ�سه�مهم يف 
�ملوؤكد  ومن  �ملحلي.  �ال�ستثم�ري  �الأفق 
�أن مثل هذه �ملع�ر�ض ت�س�عد على �إبر�ز 
دبي  به�  تتمتع  �لتي  �لفريدة  �ل�سم�ت 
�أم����م روؤو����ض �الأم����و�ل �ل��ت��ي تبحث عن 
�أف�سل �ملالذ�ت و�لفر�ض، وبدورن� قمن� 
ب�إطالعهم على �لعو�مل �جلذ�بة �لتي 
نظري�ته�  م��ع  مق�رنة  دب��ي،  به�  تتفرد 
ت�سليط  �إىل ج�نب  و�لع�مل،  �ملنطقة  يف 
�لت�سريع�ت  �أح���������دث  ع���ل���ى  �ل���������س����وء 

و�ملب�در�ت �حلكومية«.
�ملدير  ر������س����د،  ع���ل���ي  م�����ج����دة  وق�����ل����ت 
و�إد�رة  ت�����س��ج��ي��ع  ل���ق���ط����ع  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
يف  م�س�ركتن�  “�إن  �لعق�ري:  �ال�ستثم�ر 
“�ملعر�ض  م��ن  �الأوىل  �لن�سخة  تنظيم 
 ”2019 و�ال�ستثم�ر  للعق�ر�ت  �لع�ملي 
عالق�تن�  جت�����س��د  م��وم��ب���ي  م��دي��ن��ة  يف 

�لقط�ع�ت  لتطوير  ب��ستمر�ر  �ملتن�مية 
�لبي�ن�ت  وتوؤكد  �لبلدين.  �لرئي�سية يف 
�مل�ستثمرين  �أن  �ل��د�ئ��رة  ع��ن  �ل�����س���درة 
�ملعدالت  �أع���ل���ى  ي�����س��ت��ح��وذون  �ل���ه���ن���ود 
�أكر  ل�سخهم  دب���ي،  يف  �ال���س��ت��ث��م���ري��ة 
دبي  ���س��وق  يف  دوالر  م��ل��ي���ر   280 م��ن 
لهم  ت��ق��دم��ه  مل����  �الآن،  ح��ت��ى  �ل���ع���ق����ري 
م��ن من��ط حي�ة على م�ستوى ع���ٍل من 
�جل����ودة، وم��زي��ج ر�ئ���ع م��ن م��ن �ملر�فق 
�لتقليدية  و�لقيم  �حلديثة  و�خلدم�ت 
�إىل ذلك  ي�����س���ف  و�الآم�����ن و�ل�����س��ع���دة، 
و�ملز�ي�  و�ملريحة  �ل�سف�فة  �الإج����ر�ء�ت 
�ل�سريبية و�سهولة �لو�سول �إىل جميع 
�حلدث  هذ�  يف  و�س�رك  �لع�مل«.  �أنح�ء 
30 دولة من خمتلف  � من  60 ع�ر�سً
�أرج�ء �لع�مل، كم� ق�سده م� يزيد على 
�ملعر�ض  وك�����ن  م��ت��م��ي��ز.  ز�ئ����ر  �آالف   5
��� مب��ث���ب��ة م��ن�����س��ة م��ث���ل��ي��ة لك�فة  �أي�����سً
�مل�س�ريع  ذلك  يف  مب�  �لعق�رية،  �لفئ�ت 
�ل�سكنية و�لتج�رية، و�لوحد�ت �لف�خرة 
�إبر�ز  مع  �ملتميزة،  و�ل�سقق  �لفلل  من 
ووجد  �لعق�رية.  �ال�ستد�مة  خ�س�ئ�ض 
�لزو�ر هن�ك �لكثري من فر�ض �لتع�ون 
و�خلرب�ء  �ملتخ�س�سني  م��ع  و�ل��ت��ع���رف 
و�ملوؤ�س�س�ت،  �الأفر�د  و�ال�ست�س�ريني من 
�لو�س�طة  �إىل ح�سور موؤ�س�س�ت  �إ�س�فة 
�إد�رة  عن  �مل�سوؤولة  و�جل��ه���ت  �لعق�رية 
�ل����رو�ت �خل������س��ة. و�أت��ي��ح��ت �لفر�ض 
�لو�سط�ء  ل��ت��ع��ي��ني  �مل���ط���وري���ن  �أم��������م 
�ل�سوق  ل��ه��م يف  �ل��ع��ق���ري��ني  و�مل��م��ث��ل��ني 
�حلمالت  �إط��الق  ج�نب  �إىل  �لهندية، 

�لت�سويقية للرتويج مل�س�ريعهم هن�ك.
ومن �أهم �لفر�ض �لتي وفره� �ملعر�ض 
ليومني  م��ت��خ�����س�����س��ة  م��ن�����س��ة  ���س��م���ن 
�لتف�عل  للم�س�ركني  �أت����ح���ت  ك���م��ل��ني 
�أبرز  وعر�ض  �الأثري�ء،  �مل�ستثمرين  مع 
�ملحتملني  �مل�ستثمرين  على  م�س�ريعهم 
�لتي  �ل������رتوي������ج  ف����ر�����ض  خ������الل  م�����ن 
ي��وف��ره��� �مل��ع��ر���ض. وع����الوة ع��ل��ى ذلك، 
مت �ل��رتت��ي��ب ل��ق���ء�ت و�ج��ت��م���ع���ت بني 
و�جله�ت  �لقنو�ت  و�سرك�ء  �لع�ر�سني 

و�سجل  �الإلكرتونية.  للبو�ب�ت  �مل�لكة 
�مل��ع��ر���ض ح�����س��وًر� م��ت��م��ي��ًز� م��ن ج�نب 
�لع�ملية  �ال�ستثم�رية  �ملوؤ�س�س�ت  ك��ربى 

و�مل�ستخدمني �لنه�ئيني.

وج�ء �ختي�ر مدينة مومب�ي ال�ست�س�فة 
ه���ذ� �حل����دث، ك��ون��ه��� ت��ع��د �أغ��ن��ى �ملدن 
�لهندية ب�إجم�يل ثرو�ت تتج�وز 820 
�أكر من  ملي�ر دوالر، كم� يعي�ض فيه� 

ملي�رديًر�،   28 و  مليونري  �أل���ف   46
كم� �أنه� �لع��سمة �مل�لية للبالد، وي�سل 
 330 �إىل  �ل�����س��ن��وي  ن���جت��ه���  �إج���م����يل 

ملي�ر دوالر. 

اأرا�صي دبي ت�صارك يف املعر�س العاملي للعقارات وال�صتثمار  »ويبي�س 2019«  يف مومباي
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قدم التهاين لقيادة و�شعب االإمارات باإر�شالها »اأول رائد ف�شاء عربي« اإىل حمطة الف�شاء الدولية

وزير الزراعة البولندي: نويل اهتماما كبريا بامل�صاركة يف اك�صبو 2020 دبي كمن�صة لتقدمي اأنف�صنا ومنتجاتنا وثقافتنا وتقاليدنا للعامل

)�ل���ف���ج���ر( �ل���ت���ق���ت وزي������ر �ل����زر�ع����ة 
�لبولندي يف ح��و�ر ج�ء على ه�م�ض 
حفل �أقيم يف مدينة بوزن�ن لتكرمي 
�ملنتجني �ملتميزين يف قط�ع �الأغذية 
�لزر�عية �لبولندية حيث بد�أ حديثه 
�أن  �لبد�ية  يف  يل  ��سمحو�  ب�لقول: 
�أهنيء دولة �الإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة 
بو�سول  و���س��ع��ب���  وح���ك���وم���ة  ق����ي�����دة 
حمطة  �إىل  ع��رب��ي  ف�س�ء  ر�ئ���د  �أول 
بعد  �س�مل�  وع��ودت��ه  �لدولية  �لف�س�ء 
�إمت�م مهمته، لقد ك�ن يوم �خل�م�ض 
و�لع�سرين من �سبتمرب �مل��سي يوم� 
بل  ل��الإم���ر�ت فح�سب  لي�ض  ت�ريخي� 
ن�سعر  ون��ح��ن  ك��ل��ه..  �ل��ع��رب��ي  للع�مل 
���س��ع��ب �الإم�������ر�ت من  ب��ه  مب��� ي�سعر 
فخر كبري حيث ع�سن� هذه �للحظة 
 1978 ع���م  �سيف  يف  ع�م�   40 قبل 
حينم� �سعد �أول ر�ئد ف�س�ء بولندي 

�إىل �لف�س�ء �خل�رجي.

ع��الق��ات ق��وي��ة وم��ت��م��ي��زة بني 
البلدين

بني  �لعالق�ت  �أن  �أرد�نوف�سكي  و�أك��د 
�لعربية  �الإم���������ر�ت  ودول�����ة  ب��ول��ن��د� 
تطور�  وت�����س��ه��د  م��ت��م��ي��زة  �مل���ت���ح���دة 
�ملج�الت، وفيم�  م�ستمر� يف خمتلف 
�لزر�عية  �الأغ����ذي����ة  ب��ق��ط���ع  ي��ت��ع��ل��ق 
ف��ل��دي��ن��� ع���الق����ت م��ه��م��ة ج����د� على 
وك�نت  و�لتج�ري  �الإد�ري  �مل�ستويني 
هن�ك زي�ر�ت متب�دلة للم�سوؤولني يف 
�جل�نبني �أثمرت عن حتقيق �مل�سلحة 
وخالل   2015 ع���م  ففي  �مل�سرتكة، 
حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �س�حب  زي���رة 
رئي�ض  ن���ئ��ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����س���د  ب���ن 
�لدولة رئي�ض جمل�ض �ل��وزر�ء ح�كم 
ت��وق��ي��ع مذكرة  ب��ول��ن��د� مت  �إىل  دب���ي 
يف  و�مل��ي���ه  �لبيئة  وز�رة  ب��ني  ت��ف���ه��م 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �الإم����������ر�ت  دول�����ة 
ووز�رة �لزر�عة و�لتنمية �لريفية يف 
�لزر�عة  جم�ل  يف  بولند�  جمهورية 
�لبحثي  و�لتع�ون  �الأغذية  و�سالمة 
و�ل���ت�������س���وي���ق �ل�����زر�ع�����ي و�ل���غ���ذ�ئ���ي. 
يف  �لتقيت   2018 ع����م  يف  م�سيف�: 
بولند� مع�يل مرمي �ملهريي، وزيرة 
�لدولة لالأمن �لغذ�ئي يف �الإم�ر�ت، 
وح�سرت  �الإم����ر�ت  زرت   2019 ويف 

معر�ض جلفوود 2019 يف دبي.
ون��ح��ن ن��ع��ت��رب ���س��وق �الإم���������ر�ت من 
% من  �أه���م �الأ����س���و�ق، ف��ح��و�يل 30 
ب�سن�عة  تتعلق  ل��الإم���ر�ت  �س�در�تن� 
وق����د الحظن�  �ل���زر�ع���ي���ة،  �الأغ����ذي����ة 
�ه��ت��م���م��� يف �الأ�����س����و�ق �الإم����ر�ت���ي���ة 
ب�ملنتج�ت �لبولندية �سو�ء �حللوي�ت 
و�ملو�د  �الأل��ب���ن  ومنتج�ت  و�ملعجن�ت 
�ملربى  و�أن�������و�ع  �مل��ج��م��دة  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 
و�ملخلالت  �مل��ت��ت��ن��وع��ة  �ل��ب��ول��ن��دي��ة 
و�لع�س�ئر مل� تتمتع به من مو��سف�ت 
و�أ�سع�ر  طبيعية وقيم غذ�ئية ع�لية 

من��سبة.
بولند�  �أن  �الإ���س���رة �ىل  وه��ن��� جت��در 
ر�ئ����دة يف �الحت�����د �الأوروب�����ي عندم� 
و�لكرز  �ل��ت��ف���ح  ب���إن��ت���ج  �الأم���ر  يتعلق 
�الأ�سود،  و�لعنب  و�ل��ت��وت  و�لفر�ولة 
�أك�����رب م�����س��در لع�سري  ث�����ين  وه����ي 
��� رو�د  �أي�����سً �ل��ع���مل، نحن  �ل��ت��ف���ح يف 
�إنت�ج  يف  �الأوروب��������ي  �ل�����س��ع��ي��د  ع��ل��ى 
�لدو�جن، ونح�ول عر�ض و��ستخد�م 

هذه �الإمك�ن�ت يف �سوق �الإم�ر�ت.

ثقة كبرية يف قدرة االمارات على 
اإبهار العامل يف اإك�شبو 2020 دبي

ب����الده يف معر�ض  م�����س���رك��ة  وح����ول 
�إك�سبو 2020 دبي ق�ل وزير �لزر�عة 
تخطط  وز�رت���������ه  �إن  �ل���ب���ول���ن���دي: 
�أجل  من  �ملعر�ض  يف  كبرية  مل�س�ركة 
�الإنت�ج،  جم����الت  ملختلف  �ل��رتوي��ج 
و�أن���� على يقني م��ن جن���ح �الإم����ر�ت 
بتنظيمه على �أعلى م�ستوى مب� يفتح 
و�الإعم�ل  �مل����ل  جمتمع  �أم����م  �ل��ب���ب 
و�الأو�����س�����ط �ل��ع��ل��م��ي��ة و�ل��ب��ح��ث��ي��ة يف 
�ل��ع���مل ل��ل��ت��ع���ون، و���س��وف ي��زي��د من 
فمن  �الم����ر�ت،  �إىل  �ل�سي�حة  حركة 
�مل��ع��ر���ض ح���و�يل  ي�����زور  �أن  �مل��ت��وق��ع 
فر�سة  تعد  وه��ي  �سيف،  مليون   25
�ملعر�ض  زو�ر  ل���ت���ع���ري���ف  ف�����ري�����دة 
�ل�سعد  ك�فة  على  بولند�  ب�إمك�ن�ت 
و�لثق�فية  و�ل�سي�حية  �القت�س�دية 
مبتكر�  جن�ح�  �أعددن�  وقد  و�لفنية، 
�لتعرف  للزو�ر  ليتيح  كبري� ومميز� 
�لطبيعة  ج���م����ل  ع��ل��ى  ف��ق��ط  ل��ي�����ض 
ب�لتطور   ��� �أي�����سً ول��ك��ن  �ل��ب��ول��ن��دي��ة، 
و�لتنقل،  ل���ب���ل���دن����،  �ل���دي���ن����م���ي���ك���ي 
�ل�س�در�ت  وجن�ح  �ل��دويل،  و�لتع�ون 
يف  �سي�س�هم  وب�لت�أكيد  �لبولندية، 
�لع�ملي  �لتكنولوجي  �لفكر  تطوير 
للتع�ون،  ك��م��رك��ز  ب��ول��ن��د�  وت���ق���دمي 
و�لتنمية �مل�ستد�مة، و�لتكنولوجي�ت 

�ل�سديقة للبيئة.
�لوعي  ت��ز�ي��د  ن��رى  �أن  �مل�سجع  وم��ن 
�الإم�ر�ت،  يف  �ل�سحي  ب�لطع�م  �لع�م 
جتنب  يف  �ل����رغ����ب����ة  ذل�������ك  يف  مب������ 
�ل�سمنة  م��ث��ل  �مل���زم���ن���ة  �الأم�����ر�������ض 
و�ل�������س���ك���ري و�رت����ف�����ع ���س��غ��ط �ل����دم، 
�لطع�م  ع�����د�ت  �ل��ت��غ��ي��ري�ت يف  ه���ذه 
ترتجم �إىل زي�دة �الهتم�م ب�ملنتج�ت 
�لع�سوية ذ�ت �الأطعمة قليلة �لد�سم 
وب�لت�يل  م��ن �جل��ل��وت��ني،  و�خل���ل��ي��ة 
�لبولندية  �مل�����أك����والت  ن��ق��دم  ���س��وف 
 2020 �إك�سبو  معر�ض  يف  �لتقليدية 
دبي، و�لتعريف ب�لتق�ليد �لبولندية 
يف �لزر�عة، وطبيعة �لريف �لبولندي 

�حلديثة و�ملع��سرة.
 GULFOOD 2020 و�أي�س� خالل
�سن�سعى لتقدمي طع�من� حتت �سع�ر 
�لبولندية"،  �ل��ط��ع���م  "تخ�س�س�ت 
ل�سل�سلة من عرو�ض  فنحن نخطط 
و�لفع�لي�ت  �ل��ع��م��ل  وور�����ض  �ل��ط��ه��ي 
�الأطف�ل  مب�س�ركة  للطهي  �لعملية 
ب���د�أ ج��ي��ل �ل�سب�ب  و�ل�����س��ب���ب، ح��ي��ث 
�ل��ع���مل ب�لفعل يف  �أن��ح���ء  م��ن جميع 
�ل�سحية  �لتغذية  بفو�ئد  �الهتم�م 
�أ�س��ض  ع��ل��ى  �مل��ح�����س��رة  و�الأط�����ب������ق 
م���ن �حلقول  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة  �مل��ن��ت��ج���ت 

و�ل��ب�����س���ت��ني �ل��ب��ول��ن��دي��ة، و�ل��ت��ي تعد 
و�حدة من �ملز�ي� �لرئي�سية للمطبخ 

�لبولندي.

م�����ش��ارك��ت��ن��ا يف )ج��ل��ف ف���وود( 
حققت جناحا كبريا

�مل�س�ركة  يف  ب������الده  جت���رب���ة  وع�����ن 
مب����ع����ر�����ض )ج�����ل�����ف ف������������وود( �أك������د 
�أن حكومة بالده تدعم  �أرد�نوف�سكي 
�لبولنديني  �ملنتجني  ح�سور  د�ئ��م��� 
يف م���ع���ر����ض ج���ل���ف���وود، ك�����أح����د �أه����م 
مع�ر�ض �لتج�رة �لزر�عية يف �لع�مل، 
�الأغذية  ل�سن�عة  �لرتويج  وب�لت�يل 
�لوطني..  �مل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  �ل��زر�ع��ي��ة 
ونحن نحر�ض على �مل�س�ركة يف هذ� 
2018 ونعتربه من�سة  �ملعر�ض منذ 
كربى لعر�ض �ملنتج�ت �الأكر متيز�ً 
وفق�ً الأرقى مع�يري �جلودة و�لف�ئدة 
�ل�سحية وتعزيز �س�در�تن� �ىل �أ�سو�ق 

دول �خلليج �لعربي.
بهذ�  �ل���ك���ب���ري  ون����ظ����ر� اله���ت���م����م���ن���� 
�سخ�سي� يف  �أن�  �س�ركت  �ملعر�ض فقد 
مع  وحت��دث��ت  �حل���يل  للع�م  ن�سخته 
مم��ث��ل��ي �مل��ن��ت��ج��ني �ل��ب��ول��ن��دي��ني كم� 
�أجريت �لعديد من �ملح�دث�ت �ملثمرة 

مع �مل�سوؤولني �الإم�ر�تيني.
رو�د  ق�������دم   2019 م����ع����ر�����ض  ويف 
�جلن�ح  يف  �ل���ب���ول���ن���دي���ون  �الأع����م�����ل 
�لت�سديرية  ع��رو���س��ه��م  �ل��ب��ول��ن��دي 
نظمه�  وطنية  من�س�ت  ث��الث  على 
للزر�عة  �ل���وط���ن���ي  �ل����دع����م  م���رك���ز 
 � ع�ر�سً  21 مب�س�ركة   ،)KOWR(
�سن�عة  �سرك�ت  وق��دم��ت   - بولندًي� 
�الأغ������ذي������ة جم���م���وع���ة و������س����ع����ة من 
�سملت  �لبولندية  �لغذ�ئية  �ملنتج�ت 
ب�الإ�س�فة  �أ�س��سي،  ب�سكل  �حللوي�ت 
و�لع�س�ئر  و�لع�سل  �مل�����س��روب���ت  �إىل 
ومنتج�ت �الألب�ن و�لبقولي�ت وحتى 
�الأط����ب�����ق �مل��ب��ت��ك��رة �مل�����س��ن��وع��ة من 

نخ�لة �لقمح.
وب�سكل ع�م حققت م�س�ركتن� جن�ح� 
�سعيد  ع���ل���ى  ف���ق���ط  ل���ي�������ض  ك����ب����ري� 
�س�همت  �أي�س�  بل  ملنتج�تن�  �لرتويج 
يف ت��ط��وي��ر �ل���ع���الق����ت �ل��ث��ن���ئ��ي��ة يف 
�ملج�الت �الأخرى، و�أن� مت�أكد من �أن 
فرب�ير  يف  �أجرين�ه�  �لتي  �ملح�دث�ت 
مع  رئي�سي  وب�سكل  �ل��ع���م،  ه��ذ�  م��ن 
�لغذ�ئي  ل����الأم����ن  �ل����دول����ة  وزي�������رة 
�إىل م�س�ريع  �سوف ترتجم تدريجي�ً 
حم�����ددة، م��ث��ل �ل��ت��ع���ون م���ع مر�كز 

�لبحث و�لتطوير. 
ح�������س���ور جريدة  ن��ع��ت��رب  �إن����ن�����  ك���م���� 
 POLAGRA لفجر( �إىل مدينة�(
��� ن��وع م��ن نت�ئج  ه��ذ� �ل��ع���م ه��و �أي�����سً

ف�������وود( هذ�  �ج��ت��م���ع��ن��� يف )ج���ل���ف 
لوجودكم  �سعيد  �أن���  م�سيف�:  �لع�م، 
ب�للغة  ت�����س��در  ي��وم��ي��ة  ك�����س��ح��ي��ف��ة 
وقر�ء  و�أدع��وك��م  ب��وزن���ن  يف  �لعربية 
ل��زي���رة �جل��ن���ح �لبولندي  )�ل��ف��ج��ر( 
)جلف  من  �لق�دمة  �لن�سخة  خ��الل 
جميع  و�إىل   2020 ع����م  يف  ف�����وود( 
�إك�سبو  م��ع��ر���ض  خ����الل  ف��ع���ل��ي���ت��ن��� 

.2020

القطاع الزراعي البولندي حقق 
طفرة نوعية منذ االن�شمام اإىل 

االحتاد االأوروبي
�إىل �خلطط  �أرد�ن��وف�����س��ك��ي  وت��ط��رق 
�أن  �إىل  م�سري�  ل��وز�رت��ه  �مل�ستقبلية 
ب�����الده ح��ق��ق��ت ت���ط���ور� ك���ب���ري� منذ 
�ن�سم�مه� �إىل �الحت���د �الأوروب���ي يف 
ك�فة �ملج�الت ومنه� �لقط�ع �لزر�عي 
�لذي حقق طفرة نوعية خالل فرتة 
يف  و�القت�س�دي  �الجتم�عي  �لتحول 
�مل�ستوى �لتكنولوجي �لع�يل ملع�جلة 
�سن�عة  �أ���س��ب��ح��ت  ح��ي��ث  �الأغ����ذي����ة، 
�مل����و�د �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة �ل��ب��ول��ن��دي��ة و�ح���دة 
م���ن �أح�����دث �ل�����س��ن���ع���ت يف �الحت����د 
�الأوروب������ي و���س���ه��م��ت ب��ق��در ك��ب��ري يف 
�القت�س�دي،  �ل��ن��م��و  م��ع��دل  �رت���ف����ع 
�إنت�ج  يف  �ع��ت��م��دن���  نف�سه  �ل��وق��ت  يف 
�لغذ�ء ب�سكل �أ�س��سي على �ملو�د �خل�م 
�ملحلية. ففي ع�م 2017 �سكلت �ملو�د 
�ملحلية  �ل��زر�ع��ة  تنتجه�  �لتي  �خل���م 
�مل������و�د �خل����م  �إج����م�����يل  م���ن   %  63

ل�سن�عة �ملو�د �لغذ�ئية.
�لبولندي  �الأغ��ذي��ة  ق��ط���ع  يعد  كم� 
�لتي  �لقليلة  �لقط�ع�ت  �أح��د   � �أي�سً
ت��ت��م��ت��ع مب���ي���ز�ن جت�����ري �إي��ج���ب��ي يف 

�الق��ت�����س���د �ل��وط��ن��ي، و�ل�����ذي ي���زد�د 
تدريجًي� بعد �ن�سم�من� �إىل �الحت�د 

�الأوروبي.
ز�دت   ،2017  -  2003 �الأع����و�م  ويف 
�ملنتج�ت  يف  ب���ول���ن���د�  جت������رة  ق��ي��م��ة 
�لزر�عية �أكر من 6 �أ�سع�ف، وز�دت 
�ل�س�در�ت �أكر من 6.5 �أ�سع�ف )من 
4 �إىل 27.3 ملي�ر يورو(، و�لو�رد�ت 
�أكر من 5 مر�ت )من 3.6 يورو �إىل 
ر�سيد  من  ز�د  مم�  ملي�ر(،   18.9
مبيع�ت �ملنتج�ت �لزر�عية من 0.45 
 8.38 2003 �إىل  ملي�ر يورو يف ع�م 

ملي�ر يورو يف ع�م 2017.
مت  تقريًب�  ع���ًم���  ع�سر  خم�سة  ومنذ 
و�ملن�طق  �ل���زر�ع���ي  �ل��ق��ط���ع  تغطية 
�ل�سي��سة  ب�آلي�ت  بولند�  يف  �لريفية 
�مل�سرتكة.  �الأوروب������ي������ة  �ل����زر�ع����ي����ة 
�ل�سوق  �إىل  �لو�سول  �إىل  ب�الإ�س�فة 
�ل����د�خ����ل����ي����ة �ل�������س���خ���م���ة ل����الحت�����د 
�لدعم  �أن��ظ��م��ة  وت��ل��ع��ب  �الأوروب���������ي، 
�ل�سي��سة  يف  ع��ل��ي��ه���  �مل���ن�������س���و����ض 
يف  رئي�سًي�  دوًر�  �مل�سرتكة  �ل��زر�ع��ي��ة 
حت��ول وت��ط��وي��ر �الق��ت�����س���د �لغذ�ئي 
للتنمية  �الأ�س��ض  وتوفري  �لبولندي 
�مل�������س���ت���د�م���ة و�مل�����ت�����و�زن�����ة ل���ل���زر�ع���ة 

و�ملن�طق �لريفية.

وم�����ش��در  م��ن��ت��ج  اأول  ب��ول��ن��دا 
للدواجن يف االحتاد االأوروبي

�لزر�عية  �الأغ��ذي��ة  ق��ط���ع  ت��ط��ور  �إن 
�ل��ب��ول��ن��دي ي��ع��د م��ث���اًل ع��ل��ى �لنج�ح 
�ل�����ذي حققه  �ل���ه����ئ���ل  �الق���ت�������س����دي 
بلدن�، فلدين� �سن�عة حلوم متطورة، 
�إن��ت���ج �سخمة وخ��سة  �إم��ك���ن���ت  م��ع 
�أول  )ن����ح����ن  �ل�����دو�ج�����ن  جم������ل  يف 

�الحت�د  يف  للدو�جن  وم�سدر  منتج 
�لبقر  وك���ذل���ك حل����وم  �الأوروب����������ي(، 
)�ملنتج �ل�س�بع يف �الحت�د �الأوروبي(.

كم� توفر �سن�عة �الألب�ن �لبولندية 
ننتج  فنحن  للتطوير  ر�ئ��ع��ة   � فر�سً
�أكر من 13 ملي�ر لرت من �حلليب 
% من �إجم�يل  �سنوًي�، �أي م� ميثل 8 
�إن��ت���ج �الحت�����د �الأوروب������ي، ك��ذل��ك يف 
)نحن  و�خل�سر�و�ت  �لف�كهة  جم�ل 
�الأوروبي  �أول منتج تف�ح يف �الحت���د 
3-4 ماليني  ح����و�يل  ن��ن��ت��ج  ح��ي��ث   -
�إنت�ج  ويعد  �سنوًي�،  �لتف�ح  م��ن  ط��ن 
���� ج����زًء�  �حل���ب���وب وت�����س��ن��ي��ع��ه��� �أي�������سً
�لزر�عية  �الأغ��ذي��ة  قط�ع  م��ن  مهًم� 

�لبولندي. 
�ملنتج�ت  ت�����س��دي��ر  ق���ط����ع  وي���ن���م���و 
مطرد،  ب�سكل  �لبولندية  �ل��زر�ع��ي��ة 
قي��سي  م�����س��ت��وى  �إىل  ي�����س��ل  ح��ي��ث 
ل��ق��د �سجلن� زي����دة  ج��دي��د ك��ل ع�����م، 
ت�سدير  �أ���س��ع���ف يف  ث��الث��ة  ق��دره��� 
�مل��سي،  �لعقد  خ��الل  �ملنتج�ت  ه��ذه 
مهم�ً  م�سدر�  بولند�  �أ�سبحث  حتى 
ل��الأغ��ذي��ة م��ق���رن��ة ب��ب��ل��د�ن �الحت����د 
�الأوروب��ي �الأخ��رى، ففي ع�م 2018، 
�لغذ�ئية  �ل�������س����در�ت  ق��ي��م��ة  ب��ل��غ��ت 

�لزر�عية 29.7 ملي�ر يورو.
�لعربي  ب���ل�����س��وق  ج���د�  نهتم  ون��ح��ن 
دبي  تعد  لن�  وب�لن�سبة  �ت�س�عه،  على 
ب�أكمله،  للخليج  مهًم�  مركًز�   � �أي�سً
للتو�سع،  �إ�س�فية   � فر�سً توفر  حيث 
�لتعددية  توؤثر  ذل��ك  �إىل  ب�الإ�س�فة 
على  �الإم�����ر�ت  جمتمع  يف  �لثق�فية 
�لطلب �لو��سع و�ملتنوع على �ملنتج�ت 

�لغذ�ئية. 

م�شاهمة ملحوظة للقطاع الزراعي 
يف اإجمايل الناجت املحلي لبولندا

بالده  �أن  �ل��ب��ول��ن��دي  �ل���وزي���ر  و�أك����د 
��ستف�دت من �سي��سة �لتحويالت من 
ميز�نية �ل�سي��سة �لزر�عية �مل�سرتكة 
�إىل   )CAP( �الأوروب��������ي  ل���الحت����د 
�ل��ق��ط���ع �ل���زر�ع���ي �ل��ب��ول��ن��دي حيث 
م�يو  م��ن  ي���ورو   ملي�ر   48.6 بلغت 
كم�   ،2017 ع����م  ن��ه���ي��ة  �إىل   2004
دعم  م��ن  �ل��ب��ول��ن��دي  �ل��ري��ف  ��ستف�د 
�لهيكلية  �الأوروب��ي  �سن�ديق �الحت���د 
فرتة  يف   ��� �أي�����سً �ل�سر�كة،  و�سن�ديق 
جميع  يف  ����س��ت��ف��دن���   2020-2014
�ل�سر�كة  ل�سي��سة  �ل�سبعة  �مل��ج���الت 
�الجتم�عي"،  و�الإدم���ج  )"�لتوظيف 
و�لتدريب"،  "�لتعليم  "�ملوؤ�س�س�ت"، 
و�البتك�ر"،  "�لبحث  "�الإد�رة"، 
"�لبنية �لتحتية"، " �لبيئة "(، ويتم 
بدقة  خم�س�سة  مل�س�ريع  �لتخطيط 

للمن�طق �لريفية. وت�سري �لتقدير�ت 
% من خم�س�س�ت جميع  �إىل �أن 6.7 
تغطي  ���س��وف  �لهيكلية  �ل�����س��ن���دي��ق 

�ملن�طق �لريفية.
من  �ملحلي  �ل��ن���جت  قيمة  بلغت  لقد 
�لزر�عة و�ل�سيد و�إد�رة �لغ�ب�ت يف ع�م 
زلوتي  ملي�ر   119 �أك��ر من   2016
�أكر  وح��ده���  �ل��زر�ع��ة  ويف  بولندي، 
زل��وت��ي بولندي،  م��ل��ي���ر�ت   103 م��ن 
%من قيمة  وهو م� ميثل 3.2 و 2.8 
�الإنت�ج �لع�ملي يف �القت�س�د �لوطني، 
ع��ل��ى �ل����ت����و�يل، ك��م��� جت������وزت قيمة 
�لن�جت يف �سن�عة �الأغذية )�أو ب�سكل 
ب�إنت�ج  �لق�سم �خل������ض  دق��ة يف  �أك��ر 
�الأغ��ذي��ة و�مل�����س��روب���ت و�ل��ت��ب��غ( 235 
ملي�ر زلوتي بولندي، وهو م� ميثل 
% من قيمة �لن�جت �لقومي يف   6.3

�القت�س�د �لوطني. 
لتقييم  ي�ستخدم  �آخر  وهن�ك موؤ�سر 
معني  لقط�ع  �القت�س�دية  �الأه��م��ي��ة 
يف  ح�سته  هو  �لوطني  �القت�س�د  يف 
�الإجم�لية،  �مل�س�فة  �لقيمة  توليد 
فقد بلغت �لقيمة �مل�س�فة �الإجم�لية 
و�إد�رة  و�ل�سيد  �ل��زر�ع��ة  ق�سم:  م��ن 
يقرب  م����   2016 ع�����م  يف  �ل���غ����ب����ت 
ب��ول��ن��دي، ويف  44 ملي�ر زل��وت��ي  م��ن 
 38 �أك��ر من  �ل��زر�ع��ة وحده� بلغت 
�سكلت،  و�لتي  بولندي،  زلوتي  ملي�ر 
من   %  2.3 و   2.7 �ل���ت���و�يل:  ع��ل��ى 
وبلغت  للبالد.  �لقومي  �لن�جت  قيمة 
�ل��ق��ي��م��ة �مل�����س���ف��ة �الإج���م����ل���ي���ة من 
ملي�ر   57 ح���و�يل  �الأغ��ذي��ة  �سن�عة 
زل��وت��ي ب��ول��ن��دي، وه��و م��� ميثل 3.4 
يف  �مل�س�فة  �لقيمة  �إج��م���يل  م��ن   %
�الق��ت�����س���د �ل��وط��ن��ي. وب���ل��ت���يل، ف�إن 
�لزر�عية  �الأغ�����ذي�����ة  ق���ط����ع  ح�����س��ة 
�الإجم�لية  �لقيمة  �إن��ت���ج  يف  ب�أكمله 
�أي   ،%  5.7 �مل�س�فة يف �لبالد ك�نت 
بن�سبة   2006 ع���م  م��ن  بقليل  �أع��ل��ى 

.)% 5.6(
�أن  �إىل  �مل���ق���دم���ة  �ل���ب���ي����ن����ت  ت�����س��ري 
بلغت  �لذي  �لزر�عية  �الأغذية  قط�ع 
�إير�د�ته 350 ملي�ر زلوتي بولندي 
�لقيمة  �إج��م���يل  يف  وح�سته  �سنوًي� 
% ك�ن �أحد �أكرب  �مل�س�فة بحو�يل 6 
�لبولندي،  �القت�س�د  قط�ع�ت  و�أهم 
�الأغذية  قط�ع  تطوير  يعد  ولذلك 
حتدد  �لتي  �لعو�مل  �أح��د  �ل��زر�ع��ي��ة 

�لنمو �القت�س�دي للبالد.
ون�����ظ�����ر� مل������ ن���ت���م���ت���ع ب�����ه م�����ن خ���ربة 
ك��ب��رية يف ت��ط��وي��ر �مل�����ز�رع و�إد�رت���ه���� 
ف����إن���ن���� ندعو  ب���ل��ت��ق��ن��ي���ت �حل���دي���ث���ة 
�الإم�ر�ت  يف  �ل�سب�ب  �مل��ز�رع  �أ�سح�ب 
لزي�رة بلدن� وم�س�ركتن� يف �خلرب�ت 
و�الإد�رة  �الإن���ت����ج  مب��ج���ل  �خل������س��ة 
يف  �مل�ستخدمة  و�لتقني�ت  �ل��زر�ع��ي��ة 
�ال�ستف�دة  و�أي�س�  �حليو�ن�ت  تربية 
بلدن�  يف  �ل���در�����س���ي���ة  �ل����رب�م����ج  م���ن 
�جل�معية  �ل���در�����س����ت  ذل����ك  يف  مب���� 

�ملتخ�س�سة.

بلد خال من املحا�شيل املعدلة وراثيا
���س��وؤ�ل عن ر�أي��ه يف �جلدل  ورد� على 
�ملعدلة  �مل��ح������س��ي��ل  ح�����ول  �ل����د�ئ����ر 
تد�وله�  بولند�  حتظر  وه��ل  ور�ث��ي��� 
�الحت�د  �أن  �ل��ب��ول��ن��دي  �ل���وزي���ر  �أك���د 
�أي�س�  ب��ول��ن��د�  وب���ل��ت���يل  �الأوروب�������ي 
للزر�عة  فقط  و�ح��د  بتعديل  �سمح� 
وهي �لذرة MON 810 م�سري� �إىل 
�لذرة  ب��الده حظرت زر�ع���ة ه��ذه  �أن 
ب���ق���ر�ر من   ،2013 ع����م  ب���ل��ف��ع��ل يف 
على  وفر�ض حظر  �ل���وزر�ء،  جمل�ض 
�أنو�ع �لذرة  ��ستخد�م �لبذور جلميع 
�لكت�لوج  يف  �مل��درج��ة   MON  810
�لزر�عية.  �لنب�ت�ت  الأن��و�ع  �مل�سرتك 
زر�عة  حظر  مت  ذل��ك  �إىل  ب�الإ�س�فة 
�لذرة MON 810 يف بولند� يف ع�م 
�ملفو�سية  ق���ر�ر  �أ���س������ض  على   2016
كال   .321/2016 رق���م  �الأوروب���ي���ة 
زر�عة  ي�ستبعد�ن  �حل��ك��م��ني  ه��ذي��ن 
�أ�����س����ن�����ف �ل��������ذرة �مل���ع���دل���ة ور�ث����ي�����، 
وب���ل��ت���يل ف����إن ب��ول��ن��د� بلد خ���ل من 

�ملح��سيل �ملعدلة ور�ثي�.

بولندا تعتمد الذبح احلالل
�لق�نون  �أن  �أرد�ن���وف�������س���ك���ي  و�أك�������د 
�ملحكمة  حل���ك���م  وف���ق����  �ل���ب���ول���ن���دي 
�لد�ستورية لع�م 2014 �سمح ب�سي��سة 
�لذبح �حلالل بغ�ض �لنظر عن عدد 

منتجات االأغذية الزراعية البولندية هي االأكرث متيزًا وفقًا الأرقى معايري اجلودة والفائدة ال�شحية
بولندا بلد خال من املحا�سيل املعدلة وراثيا

نلبي متطلبات الب�شائع احلالل املوجهة اإىل ال�شوق االإماراتي والعربي
امل�ستثمرون الأجانب يتمتعون مبزايا عديدة ودعم كبري من جانب احلكومة

�حليو�ن�ت �ملذبوحة، مب� يتن��سب مع 
و�أ�س�ف  �الإ�سالمية.  �ل�سريعة  �أحك�م 
�أن���ه ب�لن�سبة  ت���درك ج��ي��د�  ب���الده  �أن 
لدولة �الإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة، ف�إن 
�سر�ء  يحدد  �ل��ذي  �لرئي�سي  �لع�مل 
�حل�سول  ه��و  منتج�ته�  �أو  �ل��ل��ح��وم 
�ل��ت��ي ت�سري يف  ���س��ه���دة �حل���الل  على 
ح�لة �للحوم �إىل طريقة �لذبح �لتي 
�لدينية،  �ملع�يري  مع  تتفق  �أن  يجب 
�لبولندية  �الإنت�ج  و�أ�سبحت م�س�نع 
تلبي متطلب�ت �ال�ستري�د يف �الإم�ر�ت 

وك�فة �لدول �الإ�سالمية.
 ،2017 ع����م  يف  �مل��ث���ل،  �سبيل  فعلى 
�الإم�ر�تيني  �لتج�ر  م��ن  وف��د  و�سل 
�مل��ت��خ�����س�����س��ني يف جت��������رة وت����وزي����ع 
�لدو�جن �إىل بولند�، ويف ع�م 2018، 
بلدية  م�سوؤويل  من  وف��د�ً  ��ست�سفن� 
�خل��ض  �لربن�مج  - كجزء من  دب��ي 
ب�لتعرف على نظ�م �سالمة �الأغذية 
من  �ل��غ��ذ�ء  يف  "�لتحكم  �ل��ب��ول��ن��دي 
بزي�رة   ���� �أي�������سً ق����م���و�   - �مل�سدر" 
�لبولندية  �ل���دو�ج���ن  م�س�نع  �أح���د 
�الإنت�ج  ط��رق  على  و�طلعو�  �ل��ر�ئ��دة 
موؤ�س�ست�ن  ول���دي���ن����  و�ل���ت�������س���دي���ر، 
�لب�س�ئع  على  للت�سديق  مرخ�ست�ن 
�مل�ستوردة يف �سوق �الإم���رة لالمتث�ل 
�ملوجهة  �حل��الل  �لب�س�ئع  ملتطلب�ت 

�إىل �ل�سوق �الإم�ر�تي.

اهتمام كبري بجذب اال�شتثمارات 
يف القطاع الزراعي

�لتي  �مل��ز�ي���  ب�����س���أن  ���س��وؤ�ل  ورد� على 
�الأعم�ل  رج���ل  �إىل  بولند�  تقدمه� 
�لقط�ع  يف  ب���ال���س��ت��ث��م���ر  �ل���ر�غ���ب���ني 
�ل�����زر�ع�����ي وم������ ه����ي �أه������م �مل���ج����الت 
�أوؤك��د لك �أن  �ملت�حة ق�ل: دعني �أوال 
�لبولندي  �لزر�عية  �الأغ��ذي��ة  قط�ع 
�لدين�ميكي  �لتطور  على  مث�ال  يعد 
ع�سرة  �خل��م�����ض  يف  خ������س��ة  �مل��ك��ث��ف 
�الن�سم�م  م��ن��ذ  �أي  �الأخ������رية  ���س��ن��ة 
لعب  وق���د  �الأوروب��������ي،  �الحت������د  �إىل 
�ل��دع��م �مل���يل م��ن �الحت����د �الأوروب���ي 
�لبولندية دور� مهم�  �مل��ز�رع  ل�س�لح 
�لهيكلة و�لتحديث وكذلك  �إع�دة  يف 
تكييف �الإنت�ج مع متطلب�ت �الحت�د 
و�أحك�مه، وحدثت نقلة نوعية كبرية 
�الإنت�جية  �الإم����ك�����ن�����ت  يف  ل��ل��غ���ي��ة 
يف  جعله�  مم���  �لبولندية،  ل��ل��زر�ع��ة 
طليعة �لدول �الأوروبية، و�أكرب دليل 
�أن منتج�تن� وطع�من�  ذلك هو  على 
�أنح�ء  جميع  �إىل  ي�سدر  �لبولندي 

�لع�مل.
�أم����� ع��ن �ال���س��ت��ث��م���ر ف��ب��ول��ن��د� دولة 
وتهتم  لال�ستثم�ر،  ود�عمة  م�ستقرة 
�الأغذية  قط�ع  يف  �لتع�ون  مب�س�ريع 
�لت�سنيع.  جم��������الت  يف  وخ��������س���ة 
مز�ي�  �ال�ستثم�ر�ت  هذه  توفر  حيث 
�إ����س����ف���ي���ة ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن �ل���ع���رب، 
�أق�مه  الأنهم يف هذه �حل�لة ميكنهم 
�الإنت�ج  وتكييف  ب��ول��ن��د�  يف  م�س�نع 
مع �حتي�ج�ت �مل�ستهلكني يف بلد�نهم 
�أ�سو�قهم  �إىل  �ملنتج�ت  ت�سدير  ث��م 
�خل��������س���ة، وه����م �الأك�����ر ق����درة على 
�الأ�سو�ق  و�ح��ت��ي���ج���ت  و�ق���ع  معرفة 
يف ب���الده���م ب�����س��ك��ل �أف�������س���ل، مب���� يف 
وعالم�ت  �ل�سه�د�ت  متطلب�ت  ذل��ك 
�الإد�رة  ي�سهل  مم�  �ملطلوبة  �جل��ودة 
ب�سكل  �لت�سدير  زي����دة  يف  وي�س�هم 

كبري ويحد من خم�طره.
دب�����ي مع  وخ������الل �ج���ت���م����ع����ت���ي يف 
هذه  �أك���دت  �الإم���ر�ت��ي��ني،  �مل�سوؤولني 
�حلقيقة، الأنني مقتنع ب�أن مثل هذ� 
�ملدى  على  �جل�نبني  يفيد  �لتع�ون 
م�ستثمرو  يلم�ض  و���س��وف  �ل��ط��وي��ل، 
�الإم�ر�ت ب�أنف�سهم مدى �لدعم �لذي 

تقدمه �حلكومة �لبولندية �إليهم. 
م�ستثمري  خ������ض  ب�����س��ك��ل  و�أ����س���ج���ع 
�الإم�ر�ت على �مل�س�ركة يف �لتع�ون يف 
)�الأحم��ض   humic acids �إن��ت���ج 
ب��ل��دن��� لديه  ب��ول��ن��د�،  �ل��دب���ل��ي��ة( يف 
�لالزمة  �لبني،  �لفحم  من  رو����س��ب 
تلك  وت�ستخدم  �إن��ت���ج��ه���،  عملية  يف 
�أ�س��سي  ب�سكل  �لزر�عة  �الأحم��ض يف 
خ�سوبة  زي����دة  على  ق��درت��ه���  ب�سبب 
�ل���رتب���ة، وب����ل���ت����يل زي�������دة �الإن���ت����ج، 
ب�الإ�س�فة �إىل رفع حمتوى �لعن��سر 
�ل��غ��ذ�ئ��ي��ة ل��ل��ن��ب���ت���ت، وب��ف�����س��ل هذه 
�خل�����س���ئ�����ض مي��ك��ن��ه��م دع���م تطوير 

�لزر�عة يف �الإم�ر�ت ب�سكل ع�م.

•• بوزنان- د. �رشيف البا�شل:

بني  العالقات  بتطور  البولندي  الزراعة  وزير  اردانوف�شكي  كرزي�شتوف  يان  معايل  اأ�شاد 
بالده ودولة االإمارات العربية املتحدة يف كاف����ة املج���االت، واأكد اأن بولندا تويل اهتماما 
كبريا بتعزيز وتنمية عالقاتها مع االإمارات وزيادة حجم التبادل التجاري بني البلدين 
يف املجال الزراعي خ�شو�شًا واأن �شوق االإمارات ينمو ب�شكل ملحوظ وم�شتمر وهو ي�شتوعب 

الكثري من املنتجات الغذائية التي تتميز باجلودة العالية واملوا�شفات العاملية.
ووجه الوزير البولندي التهنئة اإىل قيادة و�شعب االإمارات بتحقيق احللم الوطني بو�شول 
"اأول رائد ف�شاء عربي" اإىل حمطة الف�شاء الدولية لي�شكل حدثا تاريخيا وعالمة فارقة 

يف طريق االإمارات نحو امل�شتقبل.
2020 جعلتنا ن�شارك  اأك�شبو  اإبهار العامل يف  اأن ثقتنا الكبرية يف قدرة دبي على  واأ�شاف 
بجناح كبري وغري تقليدي اإميانا منا باأنه �شي�شكل من�شة عاملية ت�شمح لنا بتقدمي اأنف�شنا 
زوار  من  وللماليني  االإم��ارات  ل�شعب  ال�شياحية  ومقوماتنا  وفنوننا  وثقافتنا  ومنتجاتنا 

املعر�ص.

يان كرزي�شتوف اأردانوف�شكي يف �شطور
�سي��سي بولندي ن�سط ومز�رع وممثل للحكومة �ملحلية منذ �أكر من 20 
و�لتنمية  �ل��زر�ع��ة  ل���وز�رة  2005-2007 عمل وكيال  �الأع���و�م  ع���ًم���، ويف 

�لريفية، وبني �الأعو�م 2007 - 2010 عمل 
م�ست�س�ًر� للزر�عة لدى رئي�ض جمهورية 

بولند�. 
وهو ع�سو يف جمل�ض �لنو�ب جلمهورية 
يونيو  ويف    ،2011 ع�����م  م��ن��ذ  ب��ول��ن��د� 
�ل���زر�ع���ة  وزي�����ر  م��ن�����س��ب  ت����وىل   ،2018

و�ل��ت��ن��م��ي��ة �ل��ري��ف��ي��ة. وح�����س��ل يف ع�م 
2004 على ج�ئزة �ل�سليب �لذهبي 

بولند�  جمهورية  رئي�ض  قبل  من 
�إجن����ز�ت يف جم�ل  مل� حققه من 

و�خلدم�ت  �ل��ري��ف��ي��ة،  �ل��ب��ي��ئ��ة 
�ملقدمة لتطوير �حلكم �ملحلي 

�لزر�عي و�لعمل �الجتم�عي.
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فوائد الزبيب ال�صحية للحامل
خالل رحلة �حلمل، تبحثني عن كل م� هو مفيد ل�سحتك و�سحة طفلك، 
ب�لت�أكيد �لتغذية �جليدة هي �أوىل خطو�تك لتعزيز �سحة حملك، و�ليوم 
ف��و�ئ��د �سحية  له�  و�ل��ت��ي  �ل��ع���م،  �ملتوفرة ط��ول  �الأطعمة  �أح��د  ل��ِك  نر�ّسح 
�ل�سحية  �لفو�ئد  �إىل  تعّرفك  �لت�لية  �ل�سطور  للح�مل..  مده�سة، خ��سة 
للزبيب. يحتوي �لزبيب على ن�سبة ع�لية من �الألي�ف، م� يحّد من �إ�س�بة 
م�  �حل��دي��د،  م��ن  ع�لية  ن�سبة  على  �لزبيب  يحتوي  ب���الإم�����س���ك.  �حل���م��ل 
ي�س�عد �حل�مل على جتّنب فقر �لدم، ب�الإ�س�فة �إىل �حتو�ئه على جمموعة 
فيت�مين�ت B، وعن�سر �لنح��ض �لذي يدخل يف تكوين خالي� �لدم �حلمر�ء. 
يحتوي �لزبيب على جمموعة عن��سر غذ�ئية تعمل على تقوية عظ�م �الأم، 

وبن�ء عظ�م �جلنني، وهي �لك�ل�سيوم، �لبورون، و�لبوت��سيوم.

تعرفوا على اأغذية المتحانات واليام ال�صعبة
نعم هن�ك تغذية وو�سف�ت خ��سة ملرحلة �المتح�ن�ت و�الأي�م �ل�سعبة...وهي 
على �الأبو�ب، به� ي�ستطيع �الآب�ء مع�ونة �أبن�ئهم على �ملذ�كرة وم�س�عدتهم 
على �لرتكيز، ومتدهم ب�لط�قة �لالزمة الأد�ء و�جب�تهم وحفظ درو�سهم 

و�لرتكيز فيه�. معن� �لدكتورة هن�دي �سيحة �أ�ست�ذة �لتغذية.

�الأع�س�ب و�مل�سروب�ت
  �لكركديه يعترب منبه�ً لالأع�س�ب ويفيد يف ح�الت �لربد و�لوق�ية منه�، 
وبع�ض  و�ل�سكري�ت،  �لن�سوي�ت  من  ع�لية  ن�سبة  على  يحتوي  �لعرق�سو�ض 
�الأم��الح ميد �جل�سم ببع�ض �حتي�ج�ته من �ل�سعري و�لن�س� �لتي تفيد يف 

عملية �الحرت�ق �لالزمة للمجهود �جل�سم�ين.
�لتمر �لهندي.. ويوؤخذ على �لريق، �أو ن�سف كوب بعد �الأكل، �لزجنبيل.. 
مفيد جد�ً للمخ و�الأع�س�ب، �لك�ك�و يحتوي على %10 من �لك�ربوهيدر�ت 
و�لف�سفور  �ل�سوديوم  �إىل ج�نب  ده��ون،  �لربوتين�ت، و6،5%  و%6 من 

و�حلديد و�لك�فيني.
�ل�س�ي وي�ستحب �الأخ�سر منه؛ حيث �إن �الأحمر يحتوى على ن�سبة كبرية 
حم�ض  يرت�سب  �حلليب  �للنب  وب�إ�س�فة  �لتنيك،  وحم�ض  �لك�فيني  من 

�لتنيك �لذي ي�سبب �الإم�س�ك، وال ي�ستحب �الإكث�ر من �لقهوة.
 

�لتغذية
�أطعمة نيئة وع�س�ئر ط�زجة،  %50 منه  البد من تن�ول طع�م متو�زن؛ 

و�أن يكون معظم �لطع�م من �لفو�كه و�خل�سرو�ت و�حلبوب �لك�ملة.
�لر�ئب  و�للنب  �لزب�دي  مثل:  ب�نتظ�م  �حل�م�سة  �الألب�ن  منتج�ت  تن�ول 
للتغلب على �الإجه�د �ملزمن، مع تن�ول �لكثري من �مل�ء 8- �أكو�ب- مبعدل 

كوب كل �س�عتني �أو ثالث �س�ع�ت يف �لنه�ر.
�ملعب�أة  �الأط��ع��م��ة  وك��ذل��ك  �ململحة،  �ملقلية،  و�الأط��ع��م��ة  �مل��ح���ر  �أك���ل  مم��ن��وع 

و�لتقليل من �ل�سكر و�لدقيق �الأبي�ض.
�ال�ستحم�م ب�مل�ء �لب�رد ب�سكل منتظم يخفف من �أعر��ض �الإجه�د �ملزمن.

 تن�ول �لكو�سة و�لقرع بجميع �أ�سك�لهم� مع قدر قليل من �للحوم �حلمر�ء. 
�جل�سم  يف  �ل�سليم  ف�لعقل  ب�نتظ�م؛  �لري��سية  �لتمرين�ت  بع�ض  مز�ولة 
�ل�سليم، مع �حلر�ض على �لنوم و�أخذ �لر�حة �لك�فية للم�س�عدة يف �لرتكيز. 
تن�ول �ل�سب�نخ و�لطم�طم الحتو�ئهم� على مو�د حتفز �ملخ، وي�ستح�سن �أن 

يكون تن�ولهم� بعيد�ً عن وقت �لنوم.

العمودي؟  ال�شعر  هو  • ما 
- �ل�سعر �ملعتمد على �لوزن و�لق�فيه. 

الطنبوري؟  هو  • من 
- رجل �أ�سطوري له ق�سة مع حذ�ئه. 

نحو؟  كتاب  اأقدم  هو  • ما 
- �لكت�ب ل�سيبويه

االإجنليز؟  ال�شعراء  اأ�شعر  • من 
- �ل�س�عر جون در�يدن 

احلر؟  بال�شعر  املق�شود  • ما 
- �ل�سعر �ملتحرر من �لق�فيه. 

ال�شعبي؟  بال�شعر  املق�شود  • ما 
- �ل�سعر �لع�مي لكل بلد. 

ب�سهولة. �مل�ء  فوق  تطفو  �أن  وميكنك  م�لح  �مليت  �لبحر  يف  �مل�ء  �أن  تعلم  • هل 
1876م. �سنة  �فتت�حه  مت  نيويورك  يف  ب�رك  �سنرت�ل  منتزه  �أن  تعلم  • هل 

�ل�سطرجن. عن  ك�ن  بريط�ني�  يف  طب�عته  متت  كت�ب  �أول  مو�سوع  �أن  تعلم  • هل 
1843م. ع�م  يف  �لع�مل  يف  ت�أ�سي�سه  مت  قدم  كرة  ن�دي  • �ول 

و�حد.  �آن  يف  د�ئم  ب�سكل  �الأربعة  حو�فره  بروؤية  له  ت�سمح  ر�أ�سه  يف  �حلم�ر  عيني  • و�سعية 
مدغ�سقر.  يف  تتمركز  �لع�مل  يف  �ملوجودة  حرب�ة(  )جمع  �حلر�بي  من  �مل�ئة  يف   50 •

�سنوي�ً.  �جلو  من  �مللوث�ت  من  كيلوغر�م�ً   25 حو�يل  تنقي  �أن  ت�ستطيع  �لع�رية  • �ل�سجرة 
مقد�ض.  حيو�ن  �أنه  على  �الأبي�ض  �لفيل  مع  �لت�يالنديون  • يتع�مل 

فقط.  �سي�ر�ت   4 �الأمريكية  �ملتحدة  �لوالي�ت  يف  ك�ن  1894م  �لع�م  • يف 
ك�نت م�س�حته�  ، مهم�  8 مر�ت  �أكر من  نف�سه�  �أن تطوى على  �ل�سكل ال ميكن  ورق مربعة  • �أي قطعة 

كبرية. 
��ستخد�م  �أثن�ء  يف  له�  ن  يتعر�سو  حو�دث  ب�سبب  �سنوي�ً  حتفهم  يلقون  �أع�سر  �سخ�ض   2500 من  • �أكر 

�آالت �أو �الأجهزة �مل�سممة �أ�س��س�ً ملن ي�ستخدمون �أيديهم �ليمنى. 
�الأر�ض.  بحجم  مق�رنة  مرة   330330 يو�زي  �ل�سم�ض  • حجم 

فقط.  ث�نية   13 هو  �الآن  حتى  �لطري�ن  يف  �ال�ستمر�ر  يف  دج�جة  حققته  �لذي  �لقي��سي  • �لرقم 
�أ�سن�ن.  طبيب  �خرت�ع  من  هو  �الإعد�م  يف  ُي�ستخدم  �لذي  �لكهرب�ئي  • �لكر�سي 
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فوائد الكمرثى
يحتوي �مل�ئة غر�م 
من �لكمرى على 
% من وزنه�   80
غ������ر�م   2  - م��������ء 
�حم��ض - 2 غر�م 
غر�م   4  - �ل���ي����ف 
غ���ر�م   15 ده�����ون 
و�لكثري   - ���س��ك��ر 
�مل����ع�����دن مثل  م����ن 
�ل������ف������و�������س������ف������ور و 
�ل���������������س�������ودي�������وم و 
�لنح��ض  و  �ل��زن��ك 
�لزرنيخ  و  �ليود  و 
و �لكربيت و ن�سبة 

ع�لية من �لبوت��سيوم وعلى جمموعة كبرية من �لفيت�مين�ت 
غنية  ق�سرته�  �ن  كم�  �الم��ع���ء  و  للمعدة  ق��وي  منظف  �ل��ك��م��رى  تعترب 
ب�المالح �ملعدنية و يعترب �ل�سكر �ملوجود به� ال يوؤثر على �مل�س�بني ب�ل�سكر 
كذلك ت�س�عد �لكمرى يف �لتخفيف من �سغط �لدم �ملرتفع الحتو�ئه على 

�مل�غني�سيوم. 
�كله�  �لكمرى قبل  بتق�سري  ب�مر��ض معوية  �مل�س�بني  �ال�سخ��ض  ين�سح 

الن �لق�سرة بطيئة �له�سم

جنيفر غارنر خالل ح�شورها جوائز InStyle لعام 2019 يف لو�ص اأجنلو�ص، كاليفورنيا. ا ف ب

��سمه ب��سل ويق�ل له �بو �لبو��سل �سج�ع ال يخ�ف �ن ك�ن على حق وال يظلم �حد النه يخ�ف �هلل �لعلي �لقدير 
�حلديث  ي�ستطيع  ب��سل ومل  ذهل  ب�لدم�ء  وم�سرج�  ب�ل�سي�ط  �لبيت م�سروب�  �يل  يوم�  و�ل��ده  ع�د  -عندم� 
و�حلركة للحظ�ت فق�ل و�لده هون على نف�سك �نه �س�حب �الأر�ض �الإقط�عي عبدون .. �مر رج�له ب�سربي 
�نتم  �و ال تعطي  ب��سل وق����ل: تعطي  �ل��ع���م.. ف�سرخ  ف���الر���ض مل تعط حم�سوال وف��ري� ه��ذ�  و�خ��ري��ن معي 
تقدمون كل م� لديكم من جهد و�هلل يعطي م�لديه من خري فكيف يح��سبكم بهذه �لطريقة �لوح�سية و�نتم 
مل تق�سرو�، �ل�سي�ط للبه�ئم فقط ولي�ست للب�سر، �ل�سي�ط الأمث�له من �لظلمة.. �ق�سم ليكون هذ� �ليوم يوم 

�سعدك ي� و�لدي.
خرج ب��سل غ��سب� ��سد �لغ�سب ث�ئر� كم� �لربك�ن ه�ئج� كموج �لبحر �س�ركه ع��سفة قلبه ودم�ئه �لتي تغلي 
�بو �لبو��سل.. يحمل �جلميع �لفوؤو�ض  وتفور وقبل �ن تغيب �سم�ض هذ� �ليوم ك�نت �لقرية كله� ت�سري خلف 
و�ملن�جل و�لع�سي �لغليظة و�مل�س�عل و�الأ�سلحة �لبي�س�ء كل كبري و�سغري يف �لقرية يتحرك جت�ه �سيعة عبدون 
�ال وه��و مطوق بهم  ي��دري  �لليل وه��و ورج�له يف غفلة يعي�ض يومه �ال�سود �الخ��ري ومل  �الإقط�عي يف عتمة 
حم��سر من كل مك�ن لكنه مل يخف منهم فظن �ن �سي�حه �سيخيفهم بل �سريعبهم ف�سرخ فيهم وق�ل لي�ض 
عبدون من يخ�ف منكم �يه� �لكالب �لبه�ئم هي� و�ال جعلتكم طع�م� لكالبي و�حرقتكم بنري�ين، وك�نت هذه 
�خر كلم�ته فقد ط�له ب��سل ب�سوط �لتف حول رقبته وجره حتى �قد�م و�لده لي�سربه وي�سفي جر�حه وقلبه 
�لد�مي قبل �ن يقتلع ب��سل رقبته مبنجله كم� يقتلع �لزرع من �الر�ض يف �لوقت �لذي ق�م فيه �اله�يل �لقرية 
ثمن�  حي�تهم  فدفعو�  �لغ�سب..  ه��ذ�  من  مفر  فال  �لهرب  منهم  �ي���  ي�ستطيع  ومل  عبدون  لرج�ل  ب�لت�سدي 
ومل مت�ض �ي�م حتي ك�نت �الر�ض �ل�س��سعة قد ق�سمت على �ه�يل �لقرية فهم ��سح�به� ك�ن عرقهم يرويه� 
و�سو�عدهم تزرعه� ومل يفرح قلبهم يف يوم بح�س�د كم� فرحو� هذ� �لع�م وذلك �لبيت �لفخم �الآن يعي�ض فيه �بو 

�لبو��سل وع�ئلته ولي� عليهم ولكن ب�سرع �هلل و�سنته وال ظلم لديهم ولكن قلوب ميلوؤه� �حلب. 

الب�صل والثوم يقلل ا�صابة املراأة ب�صرطان الثدي
تن�ول  �أن  در����س��ة،  ك�سفت   ، �لربيط�نية  ميل"  "ديلي  �سحيفة  وبح�سب 
ب�سرط�ن  �مل��ر�أة  �إ�س�بة  �لب�سل �خل�م و�لثوم كل يوم قد يقلل من خطر 

�لثدي.
وق�م �لعلم�ء بج�معة بوف�لو )UB( وج�معة بورتوريكو، بتحليل �لع�د�ت 
�رتفعت معدالت  بورتوريكو، حيث  �م��ر�أة يف   600 الأك��ر من  �لغذ�ئية 

�الإ�س�بة ب�ملر�ض بن�سبة كبرية على مدى �لعقود �لقليلة �مل��سية.
وجد �لعلم�ء، �أن �أولئك �لالتي ي�أكلن �أكر من ح�سة و�حدة من �لتو�بل 
�لق�ئمة على �لب�سل و�لثوم يف �ليوم، ك�نو� �أقل عر�سة لالإ�س�بة ب�سرط�ن 

�لثدي بن�سبة 67 يف �مل�ئة.
وملعرفة �ملزيد، ق�م �لعلم�ء بتحليل �لن�س�ء �للو�تي �س�ركن يف در��سة عن 

�سرط�ن �لثدي يف بورتوريكو بني نوفمرب 2008 ويونيو .2014
وتعترب و�حدة من كل ثم�ين ن�س�ء يف �لوالي�ت �ملتحدة و�ململكة �ملتحدة 
���س��وف ي��ت��ط��ور ���س��رط���ن �ل���ث���دي يف م��رح��ل��ة م���� م���ن ح��ي���ت��ه��ن، وتظهر 

�الإح�س�ء�ت �أنه ميكن �أن ي�سل بنف�ض �ملعدل للرج�ل.
ويف ب��ورت��وري��ك��و، �رت��ف��ع م��ع��دل �الإ���س���ب��ة ب���مل��ر���ض م��ن 18 ح���ل��ة لكل 
�أل��ف �م��ر�أة يف   100 50 ح�لة لكل  �أل��ف �م��ر�أة يف �ل�ستين�ت �إىل   100

�لت�سعين�ت.
وعلى �لرغم من �رتف�ع �الإ�س�بة يف بورتوريكو ب�سرط�ن �لثدي، ف�إنه ال 
يز�ل �أكر �سيوع� يف �لوالي�ت �ملتحدة. وتظهر �إح�س�ء�ت �ملعهد �لوطني 
127.5 بهذ�  �أمريكية ت�س�ب  �م��ر�أة  �أل��ف   100 �أن من بني  لل�سرط�ن 

�ملر�ض �سنوي�.
"�س�عدتن� هذه �لدر��سة  ق�ل موؤلف �لدر��سة �لدكتور جو فرويدنه�مي، 
على فهم �سبب �نخف��ض �الإ�س�بة هن�ك عم� هي عليه يف بقية �لوالي�ت 

�ملتحدة."
خطر  من  يقلل  و�لثوم  �لب�سل  من  �لكثري  تن�ول  �أن  �لدر��س�ت  و�أك��دت 

�إ�س�بة �ل�سخ�ض ب�سرط�ن �لرئة و�لربو�ست�ت� و�ملعدة �أي�س�.


