
�ص 22

�ص 31

وزارة الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني 
االحتادي حت�شد جائزة اأف�شل فريق 
موارد ب�شرية على م�شتوى املنطقة 

جاد �شويري:

 �شراحتي هي التي تثري 
اجلدل حول �شخ�شيتي

املرا�سالت: �ص.ب :505
email:munawaat@alfajrnews.ae

اأف�ضل توقيت للتمارين: قبل الإفطار
اختيار الوقت املنا�ضب للتمارين الريا�ضية ال يقل اأهمية عن االلتزام 
التوقيت  هل  ذلك،  حول  ت�ضا�ؤالت  �ُتثار  نف�ضها،  التمارين  مبمار�ضة 
اأم بعدها؟ �قد تو�ضلت درا�ضة بريطانية اإىل  االأن�ضب بني الوجبات، 
اأن ممار�ضة التمارين قبل االإفطار هو االأف�ضل للتخّل�ص من البدانة، 

��ضبط ن�ضبة ال�ضكر بالدم.
�اأجريت الدرا�ضة يف جامعة برمينغهام، ��ضارك فيها 30 رجاًل ملدة 
6 اأ�ضابيع، مت تق�ضيمهم اإىل 3 جمموعات، �ُطلب من االأ�ىل ممار�ضة 

التمارين قبل االإفطار، �الثانية بعده، �الثالثة بالتبادل.
�اأظهرت النتائج اأن ا�ضتجابة الع�ضالت للتمارين قبل االإفطار كانت 

االأف�ضل، �كذلك �ضبط ن�ضبة االأن�ضولني �اجللوكوز بالدم.
�الحظ فريق البحث اأن حجم الع�ضالت لدى من مار�ضوا التمارين 
قبل االإفطار كان االأكرب، بينما مل ُيالحظ فرق يف ن�ضبة ال�ضكر بالدم 
لدى املجموعتني الثانية �الثالثة. �دعت تو�ضيات الدرا�ضة اإىل تنا�ل 
الع�ضاء مبكراً قدر االإمكان، �ممار�ضة التمارين قبل االإفطار للتخل�ص 

من الوزن الزائد، �ا�ضتعادة توازن ال�ضكر بالدم.

كيف ميكن وقف نزلت الربد يف �ضاعات؟
مع حلول ف�ضل اخلريف �اقرتاب ف�ضل ال�ضتاء تزداد االإ�ضابة بنزالت 
الربد، �ت�ضتمر عادة اأياماً �ترتافق مع اأعرا�ص مثل العط�ص، ��ضيالن 
االأنف، �ال�ضعال.   �عادة ما تكون ال�ضاعات الـ24 االأ�ىل بعد العد�ى 
م�ضتعينة  ميل  ديلي  �ضحيفة  تقدم  لذلك  العالج،  يف  اأهمية  االأكــر 
بخرباء يف االأمرا�ص املعدية ر�تني عالجي للتخل�ص من االإنفلونزا 

يف ال�ضاعات االأ�ىل من االإ�ضابة بها.
يف الدقائق االأ�ىل تاأتي العد�ى من التنف�ص، �ين�ضح االأطباء بغ�ضل 
عينيك  فــرك  منتظمة. جتنب  فــرتات  على  �املــاء  بال�ضابون  اليدين 

بيديك، ملنع العد�ى.
اإىل  حتتاج  ال  التي  العالجات  بع�ص  �ضاعتني:ت�ضاعد  اإىل  �ضاعة  من 
��ضفة طبية ج�ضمك على اإيقاف نزالت الربد، يف هذه املرحلة املبكرة، 
االأع�ضاب،  مثل  املنزلية  العالجات  ببع�ص  اأي�ضاً  اال�ضتعانة  �ميكن 

�االأطعمة التي حتتوي فيتامني �ضي لذلك.
من �ضاعتني اإىل 4 �ضاعات:يف هذه املرحلة تكون الفري��ضات قد تغلبت 
اإنتاج  ب�ضرعة، �ميكن  بالتكاثر  الطبيعية للج�ضم، �تبداأ  املناعة  على 
الراحة  تعترب  لذلك  �ضاعات،   10 غ�ضون  يف  الفري��ضات  ماليني 

االإجراء االأف�ضل يف هذه املرحلة.
بعد 10 �ضاعات: تبداأ اأعرا�ص االإنفلونزا بالظهور جدياً، �ميكن اأن 
ت�ضاعد كمادات ال�ضغط الدافىء يف توفري الراحة للج�ضم، كما ميكن 

اأن ياأخذ املري�ص م�ضكناً لالآالم يف هذه املرحلة.

خارقون يفرون من نريان كاليفورنيا 
5 منازل مباليني  االنت�ضار ما ال يقل عن  �ضريع  دمر حريق غابات 
الــــــد�الرات، يف اأحـــد اأغــنــى اأحــيــاء مــديــنــة لــو�ــص اأجنــلــو�ــص يف �الية 
كاليفورنيا االأمريكية، �اأجرب بع�ص امل�ضاهري على الفرار يف منت�ضف 

الليل، �بع�ضهم ا�ضتهر باأداء اأد�ار اأبطال خارقني.
برنتو�د  باإخالئها منطقة  اأ�امــــر  �ــضــدرت  الــتــي  االأحــيــاء  بــني  �مــن 
اُتهم  1994 عندما  العامل يف  ا�ضتهرت على م�ضتوى  التي  الراقية، 
العب كرة القدم االأمريكية ال�ضابق اأ� جيه  �ضيمب�ضون بقتل ز�جته 

ال�ضابقة �نادل فيها.
�اليوم يعي�ص يف برنتو�د جنم كرة ال�ضلة ليرب�ن جيم�ص، �جمموعة 
�م�ضوؤ�لون  اأثــريــاء  �منتجون  هوليو�د،  يف  االأ�ل  ال�ضف  جنــوم  من 

تنفيذيون يف �ضركات اإعالمية.
�قال جيم�ص الذي يلعب يف نادي لو�ص اأجنلو�ص ليكرز، اإنه ا�ضطر هو 
�ز�جته للخر�ج ب�ضيارتهما يف ال�ضباح الباكر بحثا عن مكان للبقاء 

فيه، بعد فرارهما من منزل يقيمان فيه مع اأطفالهما الثالثة.  
برنتو�د،  للنوم يف  الذي ي�ضم ثماين غرف  �ا�ضرتى جيم�ص منزله 
مببلغ 23 مليون د�الر يف اأ�اخر عام 2017 �فقا لتقارير اإعالمية. 
مــنــازل مباليني  عــدة  املنطقة، حتولت  مــن  ال�ضمايل  الــطــرف  �على 
الـــــد�الرات اإىل اأنــقــا�ــص عــلــى امــتــداد �ــضــارع مــزيــن بــاأ�ــضــكــال مرعبة 

مبنا�ضبة عيد كل الهلع )الهالويني(.
�ان�ضهرت يد بال�ضتيكية دامية من زينة الهالويني اأمام اأحد املنازل، 

�ظلت جمجمة �ضخمة على حالها اأمام باب منزل اآخر.
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ارتفاع من�ضوب البحار يهدد الب�ضرية
تغري  ب�ضبب  ال�ضاحلية  للفي�ضانات  املعر�ضني  عدد  اأن  اإىل  درا�ضة  خل�ضت 
اأكـــرب ثــالث مـــرات ممــا كــان يعتقد يف  2050 �ضيكون  املــنــاخ بحلول عــام 
ال�ضابق، حيث اأن هناك مناطق يف اآ�ضيا �مدنا يف اأمريكا ال�ضمالية �اأ�ر�با 

معر�ضة ملخاطر ارتفاع من�ضوب البحار.
��ضلط البحث الذي اأجرته منظمة )كالمييت �ضنرتال(، �هي منظمة غري 
هادفة للربح لعلوم �اأخبار املناخ مقرها الواليات املتحدة، ال�ضوء على حجم 
اال�ضطرابات التي من املتوقع اأن حتدث يف ظل تزايد خماطر تغري املناخ 

على بع�ص اأكر املناطق كثافة بال�ضكان على �جه االأر�ص.
على  االآن  يعي�ضون  �ضخ�ص  مليون   300 هناك  اأن  اإىل  الدرا�ضة  �تو�ضلت 
اأرا�ص من املرجح اأن تغمرها الفي�ضانات مرة كل �ضنة على االأقل يف املتو�ضط 
بحلول منت�ضف القرن يف غياب الدفاعات البحرية املالئمة �ذلك حتى اإذا 

متكنت احلكومات من حتقيق خف�ص �ضديد يف االنبعاثات.
80 مليونا.  اأن هذا الرقم يبلغ حوايل  �كانت تقديرات �ضابقة ت�ضري اإىل 
�الهند  �بنجالد�ص  ال�ضني  تعي�ص يف  للخطر  املعر�ضة  املجتمعات  �معظم 

�فيتنام.
�قال الباحثون الذين اأعد�ا الدرا�ضة اإنهم ا�ضتخدموا الذكاء اال�ضطناعي 
لت�ضحيح اأخطاء منهجية يف بيانات �ضابقة كانت قد اأ�ضارت اإىل اأن العديد 
اأكر  �بالتايل  اأعلى،  ارتفاعات  على  تقع  املاأهولة  ال�ضاحلية  املناطق  من 

اأمانا.
�ضنرتال(  )كالمييت  ملنظمة  التنفيذي  الرئي�ص  �ضرتا��ص  بنجامني  �قال 
اأن  االآن  "ندرك  اأعــوام  ا�ضتغرقت ثالثة  التي  الدرا�ضة  امل�ضاركني يف  �اأحــد 
كان  بكثري مما  اأكرب  ال�ضاحلية  �الفي�ضانات  البحار  ارتفاع من�ضوب  خطر 

يعتقد يف ال�ضابق".
اأكرب بكثري  املناخ  تلوث  اأن فوائد خف�ص  اأي�ضا  "�ضحيح  �اأ�ضاف لر�يرتز 

مما كنا نعتقد، يغري هذا معادلة املك�ضب �اخل�ضارة برمتها".

نعل ذكي لكت�ضاف قروح القدمني 
ارتدا�ؤه  ميكن  ذكياً  نعاًل  العلماء  ابتكر 
يومياً، قادر على اكت�ضاف قر�ح القدمني 
اأ�ـــضـــابـــيـــع مـــن ظـــهـــورهـــا.  �ياأمل  قــبــل 
يف  الذكية  النعال  ت�ضاعد  اأن  الباحثون 
تقليل عدد عمليات البرت ب�ضبب مر�ص 
ال�ضكري، بعد قر�ح القدم التي ال تلتئم. 
�حتتوي النعال اجلديدة عالية التقنية، 
�التي يبلغ �ضمكها ملليمرتات فقط، على 
ثمانية اأجهزة ا�ضت�ضعار �ضغرية، لقيا�ص 
ال�ضغط على مناطق خمتلفة من باطن 
الكثري  هناك  يكون  �عندما  القدمني. 
من ال�ضغط على �ضبيل املثال، من امل�ضي 
بعيداً اأ� الوقوف يف ��ضعية �احدة لفرتة 
طويلة يتقل�ص تدفق الدم، ما يوؤدي اإىل 
حرمان االأن�ضجة من االأك�ضجني، �يزيد 
فر�ضة االإً�ضابة بجرح �ضغري يتطور اإىل 
ال�ضغط  امل�ضت�ضعرات  �تكت�ضف  قــرحــة. 
اأداة  الــزائــد �تنقل حتــذيــراً، مــن خــالل 

مثبتة اأعلى احلذاء، اإىل �ضاعة "ذكية"
املري�ص. 

ملنع  العمل  ذلــك  بعد  للمري�ص  �ميكن 
جزء  اإىل  الـــوزن  بنقل  الــقــرحــة،  ت�ضكيل 
احلمل،  لن�ضر  امل�ضي  اأ�  القدم،  من  اآخــر 
دقائق  ع�ضر  اإىل  خم�ص  ملدة  اجللو�ص  اأ� 
املنطقة  اإىل  الــدم  تدفق  بــاإعــادة  لل�ضماح 

املهددة، ح�ضب ديلي ميل الربيطانية.

خم�ضة اأعرا�ض �ضائعة 
للتهاب اجليوب الأنفية �ص 23

هل تخططني للحمل؟ جتّنبي هذه الأطعمة
�الفواكه  اخل�ضر�ات  �خا�ضة  �ضحية  اأطعمة  تنا�ل 
من التو�ضيات املعر�فة ملرحلة التخطيط للحمل ثم 
اأ�ضهر بعد ذلــك. لكن هناك بع�ص   9 الـ  خالل رحلة 
االإخــ�ــضــاب عليك  فــر�ــص  على  �ضلباً  تــوؤثــر  االأطــعــمــة 

االبتعاد عنها اأ� احلد منها، اأهمها:
ـــاأكـــوالت  * االأ�ـــضـــمـــاك الــغــنــيــة بــالــزئــبــق، الــتــونــة، �امل

البحرية، ��ضمك ال�ضيوف �املكاريل كبري احلجم.
�البيب�ضي  الــكــوكــاكــوال  مــثــل  الــ�ــضــودا،  مــ�ــضــر�بــات   *
�خا�ضة املحالة ب�ضكر ا�ضطناعي الأنها تغري تركيبة 

البكترييا داخل اجل�ضم.

املــخــبــوزات اجلاهزة  اأكـــل  احلـــد مــن  اأيــ�ــضــاً  * عليك 
بالدهون  غنية  الأنها  امل�ضّنعة  اللحوم  عن  �االبتعاد 

ال�ضلبة املتحولة.
* االأطعمة التي ترفع ن�ضبة ال�ضكر عالياً �ب�ضرعة ال 
�الع�ضائر  احللويات  مثل  املرحلة،  هــذه  يف  تنا�ضبك 

املحالة.
* منتجات االألبان قليلة الد�ضم حتتوي على هرمون 
ذكوري )اأندر�جني( قد يعيق فر�ص اخل�ضوبة. لذلك 
تنا�يل االألبان كاملة الد�ضم مع مراعاة عدم االإفراط 

لتفادي زيادة الوزن.
* عليك االبــتــعــاد متــامــاً عــن االألــبــان غــري املب�ضرتة، 
)البي�ص  جــيــداً  املطهية  غــري  احليوانية  �االأطــعــمــة 

�اللحوم(.

عن  الك�ضف  يف  احلميدة  االأ�رام  اكت�ضاف  لالأطباء  ميكن 
ت�ضخي�ص  اأن  بيد  القولون  تنظري  مع  القولون  �ضرطان 
اأكـــر عــن طــريــق التعرف على  املــر�ــص قــد يــكــون �ا�ضحا 
اأعرا�ضه، اإليك بع�ص العالمات التي من املمكن اأن تك�ضف 
عــن هـــذا املــر�ــص اخلــبــيــث مــبــكــرا، �تــعــجــل مــن اإمكانية 

�ضفائه.

التقدم يف العمر
القولون  ب�ضرطان  االإ�ضابة  يــزداد خطر  العمر،  تقدم  مع 
كــوخ، � يبلغ متو�ضط عمر  �امل�ضتقيم. �فقا ملعهد ر�بــرت 
عاما   75  � للرجال  عاما   69 اأملانيا  باملر�ص يف  االإ�ضابة 
للن�ضاء. لكن العالمات االأ�ىل تظهر غالبا يف �قت مبكر. 
لذلك يو�ضي االأطباء برعاية �قائية منتظمة بدء من �ضن 
الـ 50. �اأثناء تنظري القولون، يفح�ص الطبيب االأمعاء 
اإزالــة هذا  بحثا عن منو يف الغ�ضاء املخاطي. ميكنه عــادة 
بــــاالأ�رام  االأمـــر  يتعلق  عندما  االأقـــل  على  فـــورا،  الغ�ضاء 

احلميدة.

وجود دم يف الرباز
اأثــنــاء عملية االإخـــراج قد يعترب موؤ�ضرا على  الــدم  �جــود 
لي�ص  الــدم  هــذا  اأن  التاأكد  يجب  �لكن  باملر�ص،  االإ�ضابة 

بفعل عوامل اأخرى مثل االإم�ضاك اأ� االإ�ضابة بالبوا�ضري. 
�ين�ضح بالتوجه اإىل الطبيب يف حالة ا�ضتمرار �جود الدم 
لفرتة طويلة. اأمرا�ص االأمعاء اأ� التقرحات يف االأمعاء قد 
تتطور اأي�ضا اإىل �ضرطان، اإذ ميكن اأن ي�ضبب التهيج امل�ضتمر 

للغ�ضاء املخاطي يف االأمعاء لبع�ص االأ�رام احلميدة.

العامل الوراثي
�ــضــرطــانــات �راثــيــة، فيجب عليك  اأ�ــضــرتــك  لــدى  اإذا كــان 
ال�ضخ�ضية  املـــخـــاطـــر  حــــــول  الـــطـــبـــيـــب  مــــع  الـــتـــحـــدث 
اأبـــحـــاث ال�ضرطان  املــنــا�ــضــبــة. �فــقــا ملــركــز  �االحــتــيــاطــات 
االأملاين يف هايدلربغ، فاإن خطر االإ�ضابة ب�ضرطان القولون 
�امل�ضتقيم يزيد يف حالة �جود اأفراد ا�ضيبوا باملر�ص قبل 

�ضن اخلم�ضني.
اإذا كنت تعاين من مر�ص ال�ضكري من النوع الثاين، فهذا 
�امل�ضتقيم بثالثة  القولون  ب�ضرطان  االإ�ضابة  يزيد خطر 
اأ�ضعاف. االأن�ضولني مهم بالن�ضبة للعالج، اإال اأنه ال يقلل 
النمو  يــعــزز  اإنـــه  بــل  فح�ضب،  الـــدم  يف  ال�ضكر  ن�ضبة  مــن 

ال�ضرطاين اأي�ضا.

التدخني
الرئة  ب�ضرطان  االإ�ــضــابــة  احتمال  مــن  يزيد  ال  التدخني 

اأخرى  اأ�ضكال  ظهور  خطر  من  اأي�ضا  �يزيد  بل  فح�ضب، 
ا�ضتهالك  فــاإن  العلمية،  للدرا�ضات  �فقا  ال�ضرطان.  من 
اخلاليا  ي�ضر  اأن  ميكن  الــطــويــل  املـــدى  على  النيكوتني 
ــاأكــيــد االمـــتـــنـــاع عن  املـــعـــويـــة. لـــذلـــك يــجــب عــلــيــك بــالــت

التدخني.
االأملـــاين    ecodemy مــــوقــــع  يــــوؤكـــــد  جـــهته  مــن 
جلانب  االنتباه  �ــضــر�رة  على  ال�ضحي،  بالوعي  املخت�ص 
ال�ضرطان.  �خــا�ــضــة  االأمـــرا�ـــص  مــن  الــوقــايــة  يف  التغذية 
�ثيقا  ارتباطا  اله�ضمي  اجلهاز  يرتبط  املوقع   �بح�ضب 
جميع  يزيل  اأ�  ميت�ص  اأ�  يعالج  الأنــه  الغذائي  بنظامك 
املواد من االأطعمة التي تتنا�لها. �لهذا ال�ضبب بالتحديد، 
مكافحة  يف   للغاية  مميزا  د�را  الغذائية  العوامل  تلعب 

�ضرطان القولون ��ضرطان اجلهاز اله�ضمي.
�يــبــد� اأن االألـــيـــاف لــهــا تــاأثــري كــبــري عــلــى مــكــافــحــة منو 
احلبوب  �منتجات  احلبوب  اأن  خا�ضة  القولون.  �ضرطان 
انت�ضار  خماطر  مــن  كبري  ب�ضكل  تقلل  اأن  ميكن  الكاملة 

الورم داخل اجل�ضم.
 كما تقلل اخل�ضار ب�ضكل عام من خطر االإ�ضابة ب�ضرطان  

القولون �املعدة. 
 �يو�ضي املوقع بحوايل 30 غراما من االألياف يوميا من 

اأجل �ضمان حياة �ضحية مديدة.

عربات الأطفال خطر 
على اأدمغة الر�ضع

جلامعة  حـــديـــثـــة  درا�ـــــضـــــة  اأفـــــــــادت 
االأطفال  عـــربـــات  بــــاأن  بــريــطــانــيــة، 
تعر�ضهم لن�ضبة كبرية من التلوث، 
الــكــبــار، حيث  لــه  يتعر�ص  مــا  تفوق 
م�ضتويات  على  التلوث  يحتوي هذا 
عــالــيــة مـــن املـــعـــادن الــ�ــضــامــة، التي 
تعر�ص الر�ضع ملخاطر عدة. ��جدت 
الدرا�ضة اأن الُر�ضع يتعر�ضون لهواء 
مــلــوث �هـــم داخــــل عــربــة االأطفال 
التي يدفعها االآباء الأنهم اأقرب اإىل 
فــهــم معر�ضون  �بــالــتــايل  االأر�ـــــص، 
تلوث  التي  ال�ضيارات  لــعــوادم  اأكــر 
تكون  الــتــلــوث  فم�ضتويات  الـــهـــواء. 
الــهــواء القريب مــن �ضطح  اأكــرب يف 
االأر�ص �خا�ضة على م�ضافة اأقل من 
املرت، فاإن هوؤالء االأطفال يتعر�ضون 
ملا ي�ضل اإىل 60 يف املئة من الهواء 
امللوث باجل�ضيمات الدقيقة مقارنة 
بالبالغني. �قال الباحثون يف املركز 
النظيف،  الـــهـــواء  لــبــحــوث  الــعــاملــي 
ملدى  نظرا  اإنــه  "�ضري"،  جامعة  يف 
اأن�ضجتهم  بــ�ــضــبــب  الــر�ــضــع  �ــضــعــف 
�اأنظمة املناعة �عملية تطور الدماغ 
يف هذه املرحلة املبكرة من حياتهم، 
امل�ضتويات  لـــهـــذه  تــعــر�ــضــهــم  فـــــاإن 
القلق  الــتــلــوث يثري  اخلــطــرية مــن 
ب�ضدة. �اأ�ضاف الباحثون اأن التلوث 
عــلــى جــانــب الــطــريــق يــحــتــوي على 
م�ضتويات عالية من املعادن ال�ضامة 
اإعاقة  يف  تــتــ�ــضــبــب  اأن  ميــكــن  الــتــي 
�لتجنب  الُر�ضع.  عند  الدماغ  منو 
الدرا�ضة  معد�  ن�ضح  املخاطر  هــذه 
املزدحمة،  الــطــرق  جتنب  بــ�ــضــر�رة 
���ضع اأغطية على عربات االأطفال 
لتقليل ��ضول الهواء امللوث اإليهم. 
ن�ضرت  الــتــي  الـــدرا�ـــضـــة،  تــنــظــر  �مل 
الــد�لــيــة، يف جودة  البيئة  يف جملة 
�نــوعــيــة عــربــات االأطـــفـــال، �مـــا اإذا 
اأف�ضل  الــعــربــات  هـــذه  بع�ص  كــانــت 
مــن غــريهــا، اأ� تــوفــر حــمــايــة اأكرب 

من التلوث.

�ضام�ضونغ حتل م�ضكلة 
ب�ضمة الأ�ضابع 

"هايزه  الــتــقــنــيــات  بـــوابـــة  اأ�ـــضـــارت 
حل  اإىل  االأملـــــانـــــيـــــة  اأ�نالين" 
م�ضت�ضعرات  مــ�ــضــاكــل  �ــضــامــ�ــضــونــغ 
هــــواتــــف  االأ�ـــــضـــــابـــــع يف  بـــ�ـــضـــمـــة 
 NOTE � S10+ � S10 غاالك�ضي
حتديث  �ضام�ضونغ  �نــ�ــضــرت   .10
الربامج يف كوريا اجلنوبية على اأن 

يطلق يف البلدان االأخرى الحقاً.
�لـــد�اعـــي االأمـــــان حــظــرت بع�ص 
البنوك يف ال�ضابق دعم امل�ضت�ضعرات 
يف الـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة املــعــنــيــة يف 
اإىل  التقارير  �اأ�ضارت  تطبيقاتها، 
يز�د  عــنــدمــا  حتـــدث  املــ�ــضــكــلــة  اأن 
حماية  برقاقات  هاتفه  امل�ضتخدم 
يحا�ل  اأن  قبل  معينة،  ن�ضيجية 

تخزين ب�ضمات االأ�ضابع.

للوقاية من �ضرطان القولون راقب 
نف�ضك وانتبه لهذه الأمور

منه  الكامل  ال�شفاء  يجعل  الأوىل  مراحله  يف  ال�شرطان  اكت�شاف 
اأمرًا ممكنا، وقد يبداأ مبجرد اأمل عادي اأوبالتعب املزمن والإرهاق. 
هذا  عن  مبكرا  تك�شف  اأن  املمكن  من  التي  العالمات  بع�ض  اإليك 

املر�ض اخلبيث وتعجل من اإمكانية �شفائه.
وفقدان  الكفاءة  يف  والرتاجع  املزمن  التعب  اأعرا�ض  ت�شري  قد 
يف  اأم��رًا  املبكر  الت�شخي�ض  ويعترب  ال�شرطان.  مر�ض  اإىل  ال��وزن 

ال�شرطان  خاليا  منو  ملنع  الأهمية  غاية 
ال�شرطان  الأ�شهل عالج  اإذ من  وانت�شارها، 

حجمًا  اأ�شغر  يكون  عندما  الأوىل  مراحله  يف 
ويعترب  بكثري.  اأك��رب  عالجه  جن��اح  فر�ض  وتكون 

�شرطان القولون واحدا من اأكرث اأنواع مر�ض ال�شرطان 
يتم  الأحيان  من  كثري  يف  ولكن  العامل.  اأنحاء  جميع  يف  �شيوعا 

التعرف على املر�ض بعد فوات الأوان. يف اأملانيا وحدها هناك 61 
األف �شخ�ض يجرون فحو�شات متعلقة بهذا املر�ض �شنويا، بح�شب 

ما ن�شرته جملة فوكو�ض الأملانية.
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�ش�ؤون حملية

خالل حفل توزيع جوائز اخلليج للموارد الب�شرية احلكومية 2019

وزارة الدولة ل�ضوؤون املجل�ض الوطني الحتادي حت�ضد جائزة اأف�ضل فريق موارد ب�ضرية على م�ضتوى املنطقة 

حما�ضرة من متحف اآغا خان لطالبات الفنون بجامعة زايد 

•• اأبوظبي - الفجر

الوطني  املــجــلــ�ــص  لــ�ــضــوؤ�ن  الـــد�لـــة  �زارة  حــ�ــضــلــت 
ب�ضرية  مـــوارد  عمل  فريق  اأف�ضل  جــائــزة  االحتـــادي 
اخلليج  لـــد�ل  الــتــعــا�ن  جمل�ص  د�ل  م�ضتوى  عــلــى 
اخلليج  جــوائــز  تــوزيــع  �ذلـــك خــالل حفل  العربية، 
اأقيم  الـــذي   2019 احلــكــومــيــة  الب�ضرية  لــلــمــوارد 
احلكومية  للقمة  ال�ضابعة  الـــد�رة  فعاليات  خــالل 
مدى  على  عقدت  التي   ،2019 الب�ضرية  للموارد 
مـــوؤخـــراً، �ذلـــك بح�ضور نخبة  اأبــوظــبــي  يــومــني يف 
من ال�ضخ�ضيات �امل�ضوؤ�لني يف املوارد الب�ضرية على 

م�ضتوى املنطقة.
اإىل جمموعة من اجلهات  اجلــائــزة  هــذه  �يتم منح 
اخلا�ضة  �الــ�ــضــركــات  املوؤ�ض�ضات  �كـــربى  احلكومية 
لد�ل  الــتــعــا�ن  جمل�ص  د�ل  منطقة  م�ضتوى  على 
اخلليج العربية، �التي تقوم بتنفيذ اأف�ضل املبادرات 
يف جمال اإدارة املوارد الب�ضرية، �اتباع اأف�ضل املبادئ 

�اأرقى املعايري العاملية يف تاأهيل الكفاءات.
�توجه �ضعادة طارق لوتاه، �كيل �زارة الد�لة ل�ضوؤ�ن 
اإىل  �التقدير  بال�ضكر  االحتـــادي  الوطني  املجل�ص 
الب�ضرية  املوارد  �اإدارة  الوزارة عموماً  كافة موظفي 
ي�ضاف  الـــذي  اجلــديــد  االإجنـــاز  هــذا  على  خ�ضو�ضاً 

اإىل �ضجل الــوزارة  احلافل بالعديد من اجلوائز يف 
اخلدمات  اأف�ضل  �تقدمي  املمار�ضات  اأف�ضل  تطبيق 

االإدارية �فق اأرقى املعايري العاملية.
بـــجهودنا  �ــضـــــــــــــــــعــداء  نـــــحن  �ضعــــادته:"  ــــــــال  ـــ �قـــ
يف  القيادات  من  جيل  �تاأهيل  اإعـــداد  يف  لال�ضتثمار 
قيادتنا  تــوجــيــهــات  مــع  ين�ضجم  مبــا  املــجــاالت  �ضتى 
جــيــل من  قــــدرات  تــطــويــر  الــر�ــضــيــدة لال�ضتثمار يف 
ت�ضكل  هــذه اجلائزة  بــاأن  �ضك فيه  �مــا ال  الكفاءات، 
ال�ضتقطاب  مبادراتنا  تطوير  يف  للم�ضي  لنا  دافــعــاً 
امل�ضتوى  عاملية  بــخــربات  �تــز�يــدهــا  املــواهــب  اأف�ضل 
ب�ضورة  �امل�ضاهمة  املــبــادرة  تــويل  على  قـــادرة  لتكون 

�االزدهـــار  �الــتــقــدم  التنمية  م�ضرية  دفــع  يف  فاعلة 
اآفاق جديدة تواكب تطلعات قيادتنا �طموحات  اإىل 
�ضعبنا يف الو�ضول اإىل املرتبة االأ�ىل عاملياً يف جميع 

املجاالت. 
�ي�ضار اإىل ان الوزارة �ضاركت يف اأعمال القمة �التي 
للمملكة  الــبــ�ــضــريــة  املــــوارد  تنمية  �ــضــنــد�ق  نظمها 
العربية ال�ضعودية بعنوان "الأن بناء االأمة هو عبارة 
عن تطوير راأ�ص املال الب�ضري"، �ذلك بح�ضور اأكر 
جانب  اإىل  �خــارجــيــة  حملية  مــوؤ�ــضــ�ــضــة   100 مــن 
املحلية  احلكومية  املوؤ�ض�ضات  مــن  العديد  م�ضاركة 

�موؤ�ض�ضات من د�ل جمل�ص التعا�ن اخلليجي. 

•• اأبوظبي – الفجر

"ملتحف  العام  املدير  مــوؤخــرا  زايــد  جامعة  ا�ضت�ضافت 
اآغا خان" ال�ضيد هرني  كيم،  �ذلك  الفن االإ�ضالمي 
الفنون  كلية   � املتحف  بني  امل�ضرتك  التعا�ن  اإطــار  يف 
� ال�ضناعات االإبداعية بجامعة زايد،  مبنا�ضبة مر�ر 
تور�نتو  مدينة  يف  املتحف  افتتاح  على  �ضنوات  خم�ص 

بكندا.
لطالبات  تف�ضيلية  حما�ضرة  كيم  هــرني  ال�ضيد  قــدم 
�د�ره  �مــيــزاتــه  املــتــحــف  مــقــومــات  فيها  �ــضــرح  الكلية 
الثقافة   � االإ�ــضــالمــي  الفن  مــن  �ضور  نقل  يف  الفعال 
اأ�ل متحف  اأنه  ال�ضمالية، حيث  اأمريكا  االإ�ضالمية يف 
احل�ضارات  فـــنـــون  بـــعـــر�ـــص  مــتــخــ�ــضــ�ــص  نـــوعـــه  مــــن 

االإ�ضالمية يف املنطقة.
يعد املتحف الذي افتتح �ضنة 2014 يف مدينة تور�نتو 
بكندا، موطناً الأكر من األف قطعة من ر�ائع الفنون 
اجلزيرة  �ضبه  مــن  االإ�ــضــالمــيــة  بــاحلــ�ــضــارات  اخلا�ضة 
االأيبريية اإىل ال�ضني، بدءاً من القرن الثامن  امليالدي 
، تتمثل مهمته  القرن احلادي �الع�ضرين  اإىل  ��ضواًل 
العامل   � الغربي  العامل  بني  افرتا�ضي  ج�ضر  خلق  يف 
يعزز  الــذي  االأمــر  اإليه،  االنتقال  د�ن عناء  االإ�ضالمي 
االإ�ضالمية  احل�ضارات  قدمتها  التي  امل�ضاهمات  فهم 

للرتاث العاملي � تقديرها.
� يف هذا ال�ضياق قال ال�ضيد هرني: " ن�ضيحتي للجيل 
الــ�ــضــاعــد املــهــتــم بــالــفــنــون يف د�لـــة االإمـــــارات �العامل 
الفن  اأهــواء  ب�ضكل عــام، هي عــدم االن�ضياق يف  العربي 
بل  الفنون،  باقي  عن  تف�ضيله   � بحت  ب�ضكل  املعا�ضر 
ي�ضتح�ضن الغو�ص قليال يف خبايا جذ�رهم � خلفياتهم 
الثقافية ال�ضت�ضقاء االإلهام �التفرد بقطع فنية تدمج 
املــا�ــضــي باحلا�ضر ،� بــالــتــايل اخلـــر�ج عــن املــاألــوف � 
�جه  على  الغربية   � االآن  الفنية  ال�ضاحة  الأن  التميز، 
اخل�ضو�ص  ت�ضبعت بالفن املعا�ضر، لذلك فاإن العودة 
بالزمن للوراء � مزج بع�ص جماليات الفنون القدمية 
مع االإبداعات احلديثة، يجعل من العمل قطعة فريدة، 
الت�ضا�ؤالت، �  �يجذب حمبي الفن � يثري الف�ضول � 

هذا ما يجب اأن ي�ضعى اإليه اأي فنان ".
� ي�ضيف: " فال يجب علينا اأن نن�ضى ما قدمه العامل 
للعديد  كان مهدا  العاملية، حيث  للح�ضارة  االإ�ضالمي 
من العلوم � الفنون � التقنيات التي ال تزال ت�ضتخدم 

لغاية االآن."  
كلية  عميد  بـــادين  كيفن  الــدكــتــور  قـــال  جهته  مــن   �
"  يعد  زايــد:  ال�ضناعات االإبداعية بجامعة  الفنون � 
اأ�ال  الفن،  � مرجعا يف عامل  اأيقونة  اآغــا خان  متحف 
لت�ضميم مبناه املتميز الذي يعد بحد ذاته حتفة فنية 
فريدة، اإ�ضافة اإىل ما يحتويه من كنوز  ثمينة ت�ضهد 
عــلــى عــراقــة الــفــن االإ�ــضــالمــي، � كــذلــك كــونــه همزة 

��ضل بني العامل الغربي � العامل االإ�ضالمي يف القارة 
االأمريكية." 

تخ�ضي�ص  عــلــى  املــتــحــف  مــع  نعمل  ــنــا  " اإّن ي�ضيف:   �
برامج م�ضرتكة للطالبات ، � زيارات ميدانية للمتحف، 
الفنون  مكانة  على  طالباتنا  تعريف  جــدا  املهم  فمن 
االإ�ضالمية يف ال�ضاحة الفنية منذ القدم � ت�ضجيعهن 
اتــخــاذهــا كــمــرجــع يف م�ضريتهن  بــهــا  عــلــى االفــتــخــار 

العملية".
� يجدر الذكر اأن املتحف يقدم اإىل جانب عر�ضه لقطع 
من  التعليمية،  الــربامــج  مــن  جمموعة  قــدميــة،  فنية 
التي جتمع بني  الــر�ابــط  ال�ضوء على  ت�ضليط  خــالل 
�حما�ضرات  العمل  ��ر�ـــص  عــرب   �الثقافات  الع�ضور 
كافة  تــنــا�ــضــب  مــ�ــضــورة  بــيــانــات   � تعليمية  �كــتــيــبــات 

االأعمار.

جمل�ض الطفل بالفجرية يعّرف بربامج اإك�ضبو 2020
•• الفجرية - الفجر

نظم جمل�ص الطفل التابع جلمعية الفجرية االجتماعية 
"خمي�ضنا  االأ�ضبوعي  برناجمه  فعاليات  �ضمن  الثقافية 
2020، �ذلك يف مقر  اإك�ضبو  مرح" جل�ضة تعريفية عن 
اليماحي  �ضابرين  �ضعادة  بح�ضور  بالفجرية،  اجلمعية 
ع�ضو املجل�ص الوطني االحتــادي، �موزة اليماحي مديرة 
غفري  �جمع  الطفل،  جمل�ص  مديرة  �االأن�ضطة  الربامج 

من االأطفال �االأهايل.
�ــضــمــلــت اجلــلــ�ــضــة حمــــا�ر خمــتــلــفــة تــهــم االأطــــفــــال، حيث 
�املنطقة،  للد�لة  �اأهميته  العاملي  احلــدث  على  تعرفوا 
�اطلعوا على برامج "اإك�ضبو 2020 دبي" املختلفة منها 
الكرتونية، حيث قّدم الطفل حممد  ال�ضخ�ضيات  برنامج 
�ضخ�ضية  لتج�ضيد  اخــتــيــاره  كيفية  عــن  �ــضــرحــاً  الــنــقــبــي 
ال�ضخ�ضيات  اأد�ار  ا�ــضــتــعــر�ــص  كــمــا  الــكــرتــونــيــة،  را�ـــضـــد 
الكرتوين  الفيلم  عر�ص  خــالل  مــن  االأخـــرى  الكرتونية 
الرمزية  ال�ضخ�ضيات  يحكي ق�ضة  الذي  التغيري"  "رياح 

االأ�ــضــا�ــضــيــة لــلــحــدث الــعــاملــي الــ�ــضــخــم �تــ�ــضــمــل الطفلني 
االإماراتيني "را�ضد" �"لطيفة"، ��ضجرة الغاف "�ضالمة"، 

�"االأمناء الثالثة". 
�اأ��ضحت موزة اليماحي اأن جمعية الفجرية االجتماعية 
الثقافية ت�ضعى من خالل فعالياتها الوطنية اإىل التعريف 
باالأحداث املهمة التي ت�ضت�ضيفها االإمارات، لتحفيز اأفراد 
اأن  �ذكــرت  معها..  �التفاعل  فيها  امل�ضاركة  على  املجتمع 
جمل�ص الطفل يعمل على اكت�ضاف مواهب النا�ضئة، ��ضقل 
مــهــاراتــهــم االإبــداعــيــة �تــطــويــرهــا، �اإ�ــضــراكــهــم يف امل�ضهد 
النوعية  املعرفة  ن�ضر  اأهمية  موؤكدًة  االجتماعي،  الثقايف 
بني ال�ضغار لت�ضمو نفو�ضهم �تن�ضاأ على املحبة �الت�ضامح 
اآثارها على اإعالء راية الوطن  �االإيجابية، �التي تنعك�ص 

�النهو�ص باملجتمع.
�يف ختام الفعالية، كرمت �ضعادة �ضابرين اليماحي، الطفل 
حممد النقبي "�ضخ�ضية را�ضد"، �امل�ضاركني يف الربنامج، 
اأن�ضطة  يف  املتميزة  مل�ضاهماتكم  تقديراً  التميز،  ب�ضهادات 

جمل�ص الطفل بالفجرية.

 �ضرطة اأبوظبي تطلق برنامج 
الطائرات دون طيار للموهوبني

•• اأبوظبي - الفجر

اأطلق مركز اإدارة املواهب بقطاع املوارد الب�ضرية يف �ضرطة اأبوظبي بالتعا�ن 
مع اإدارة طريان �ضرطة اأبوظبي بقطاع العمليات املركزية برنامج الطائرات 
د�ن طيار.. )Drones( �مت عقد د�رة تدريبية للموهوبني من منت�ضبي 
�ضرطة اأبوظبي �ا�ضتمرت ملدة اأ�ضبوعني يف اأكادميية �ضند للطريان بدبي. 

املجال،  هــذا  يف  املوهوبني  قـــدرات  �تطوير  متكني  اإىل  الربنامج  �يــهــدف 
الــوقــايــة مــن اجلرمية،  اأبــوظــبــي يف  �ضرطة  اأهــــداف  لــالإ�ــضــهــام يف حتقيق 
ملواجهة  �جتهيزهم  �متكينهم  الب�ضرية،  لــلــمــوارد  االأمــثــل  �اال�ــضــتــخــدام 

التحديات �املتغريات �التطورات االأمنية �التقنية . 
كما يعمل الربنامج على تاأهيل �جتهيز موهوبي �ضرطة اأبوظبي يف جمال 
املتخ�ض�ضة  باإحلاقهم يف عدد من الربامج  ا�ضتخدام الطائرات د�ن طيار 
يف جمال الطائرات د�ن طيار �جتهيزهم ل�ضيناريوهات اأمنية متخ�ض�ضة 
ر�ضمية  قــيــادة  اإ�ــضــدار رخ�ص  كــفــاءة، �مت   قيا�ص  اخــتــبــارات  �اإ�ضراكهم يف 
للموهوبني متكنهم من ممار�ضة موهبتهم يف دعم عمليات �ضرطة اأبوظبي 

ب�ضكل احرتايف.

�ضرطة  اأبوظبي تكرم وكيل 
نيابة اأول يف نيابة املرور

•• اأبوظبي - الفجر

كرم العميد �ضهيل �ضعيد اخلييلي مدير قطاع العمليات املركزية ب�ضرطة 
اأبوظبي مبكتبه، �كيل نيابة اأ�ل �ضعادة  �ضامل خمي�ص ال�ضام�ضي مبنا�ضبة 

انتهاء فرتة عمله  يف نيابة املر�ر باأبوظبي.
التعا�ن  املــكــرم   يف تعزيز  املركزية  بجهود  العمليات  �اأ�ــضــاد  مدير قطاع 
بني  نيابة املر�ر ��ضرطة اأبوظبي يف املجاالت املر�رية موؤكدا د�ر النيابة يف 

احلفاظ على النظم �القواعد التي توفر ال�ضالمة املر�رية .
االأمن  العامة يف تر�ضيخ دعائم  النيابة  به  الــذي تقوم  الــد�ر  اأهمية  �اأكــد 
املر�ري يف املجتمع  من خالل الف�ضل يف الق�ضايا املتعلقة بحوادث �جرائم 

ال�ضري �املر�ر �املخالفات املرتبطة.
التن�ضيق  جهود  ال�ضام�ضي   خمي�ص  �ضامل  �ضعادة   اأ�ل  نيابة  �كيل  ثمن   �
�التعا�ن خالل فرتة عمله بالنيابة  العامة مبر�ر اأبوظبي من العاملني 
ب�ضرطة اأبوظبي مبا اأ�ضهم يف تطوير اآليات العمل باتباع اأف�ضل املمار�ضات 
املتعاملني  خدمة  يف  املتمثلة  اال�ضرتاتيجية  االأهـــداف  �حتقيق  املتقدمة 

�قدم ال�ضكر �التقدير على ما �جده خالل فرتة عمله يف نيابة املر�ر.
 �يف نهاية اللقاء مت تبادل الدر�ع التذكارية بح�ضور �ضعادة العامر العامري 
مدير نيابة املر�ر ب�ضرطة اأبوظبي �العميد حممد �ضاحي احلمريي مدير 

مديرية املر�ر �الد�ريات ب�ضرطة اأبوظبي.



يعتقد الكثري منا على اأن الع�شل لديه القدرة على اإك�شاب الوزن ، و لكن تبني اأن للع�شل 
دور يف اإك�شاب الوزن كما يف فقدانه. فكيف ميكن اإذن ا�شتغالل الع�شل لفقدان الوزن ؟
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يعرف اأي �شخ�ض م�شاب بالتهاب اجليوب الأنفية 
مدى الأمل والنزعاج الذي يرتتب عن هذا املر�ض، 
علما اأن عدد من ي�شابون بهذه العدوى يبلغ نحو 31 

مليون �شخ�ض �شنويا يف الوليات املتحدة فقط.
هذه  م�شارات  متتلئ  الأنفية  اجليوب  التهاب  ويف 
بيئة  ميثالن  اللذين  واملخاط  بال�شوائل  اجليوب 
مثالية للجراثيم التي توؤدي اإىل حدوث العدوى.

�النوع االأكر �ضيوعا لعد�ى اجليوب االأنفية هو فري��ضي، 
ب�ضكل كبري، يف حني  ُمعد  لكنه  نف�ضه،  تلقاء  �يختفي من 

يحدث النوع االأقل �ضيوعا ب�ضبب البكترييا.
�بــغــ�ــص الــنــظــر عــن الــ�ــضــبــب، فــمــن الــ�ــضــعــب التمييز بني 
التهاب اجليوب االأنفية �احلاالت االأخرى مثل احل�ضا�ضية 

�الزكام.
اجليوب  اللتهاب  �ضائعة  اأعــرا�ــص  خم�ضة  هنا  لــك  �نــقــدم 

االأنفية:

الأنف حول  �شغط   -  1
اأن  اأنفك، فمن املحتمل  اإذا كنَت ت�ضعر ب�ضغط موؤمل حول 
يكون ذلك عالمة على االإ�ضابة بالتهاب اجليوب االأنفية، 
داخل  املح�ضورة  ال�ضوائل  عن  ينتج  ال�ضغط  هذا  اإن  حيث 

جتا�يف هذه اجليوب.
مليئة  اجلــيــوب  هـــذه  تــكــون  عــــادة  الطبيعية  احلــالــة  �يف 
بالهواء فقط، �بالتايل يوؤدي ال�ضائل املحبو�ص اإىل �ضغط 

�ضديد ي�ضاحبه �ضعور باالأمل.
�ال�ضعور باالأمل ال يتوقف على االأنف فقط، حيث ميكن له 
اأن ميتد لي�ضمل اخلدين �العينني �اجلبني نظرا لتواجد 
بع�ص اجلــيــوب يف هــذه االأجــــزاء. �ت�ضتّد حــدة هــذا االأمل 
مبجرد االنحناء، �هو ما قد يدفعك لل�ضعور برغبة �ضديدة 

يف العط�ص لكنك لن تكون قادرا على ذلك.
اإذ  هــذا االأمل قد ال يكون حــادا للغاية يف معظم االأحــيــان، 
دليال  يظل  لكنه  باحل�ضا�ضية،  االإ�ضابة  على  يــدل  قد  اإنــه 
على اإ�ضابة حمتملة بالتهاب اجليوب االأنفية. �ذلك �فقا 

لتقرير يف موقع “با�ر اأ�ف بوزيتيفيتي”.

الحتقان  -  2
تفريغه  اإىل  باحلاجة  �ت�ضعر  م�ضد�دا  اأنفك  كــان  حــال  يف 

��ضك  على  اأنــك  على  مــوؤ�ــضــرا  ذلــك  يكون  فقد  با�ضتمرار، 
ت�ضعر  عندما  خا�ضة  االأنــفــيــة،  اجلــيــوب  بالتهاب  االإ�ــضــابــة 
اإخــــراج جميع املــخــاط الـــذي ت�ضعر  بــاأنــك غــري قـــادر على 

بتواجده داخل هذه اجليوب.
البلغم عند  لــون  اأن يتغري  املــرجــح  عــال�ة على ذلــك، مــن 
االإ�ضابة بالتهاب اجليوب االأنفية، حيث ي�ضبح لونه اأ�ضفر 
لهذا  العادي. �ميكن  االأبي�ص  اللون  اأخ�ضر عو�ضا عن  اأ� 
�ضتجد  حيث  ال�ضم،  حا�ضة  فقدان  اإىل  يــوؤدي  اأن  االحتقان 
نف�ضك فاقدا لل�ضهية ب�ضبب عدم قدرتك على �ضم الطعام.

��فـــقـــا لــلــدكــتــور يـــوجـــني تــ�ــضــيــو، طــبــيــب االأنـــــف �االأذن 
�احلنجرة يف مركز �ك�ضرن الطبي يف جامعة �الية اأ�هايو 
التهاب  اإىل  ال�ضم  حا�ضة  فــقــدان  �ضبب  يرجع  االأمــريكــيــة، 
االأعــ�ــضــاء املــ�ــضــوؤ�لــة عــن التقاط الــر�ائــح، �هــو مــا يعترب 

عالمة موؤكدة على التهاب اجليوب االأنفية.

ال�شداع  -  3
االأنفية  اجليوب  التهاب  اأعرا�ص  اأ�ضواأ  اأحد  ميثل  ال�ضداع 
امل�ضابني  بع�ص  يعاين  اأن  املــرجــح  �مــن  �ضيوعا.  �اأكــرهــا 
مناطق  �يف  الرقبة  اأ�ضفل  االآالم  بع�ص  من  االلتهاب  بهذا 
متفرقة من اجل�ضم. �يكون هذا ال�ضداع ناجتا عن ان�ضداد 
باالأمل  ال�ضعور  اإىل  يقود  االأنــف، مما  �املمرات يف  القنوات 
العلوي  االأنفية، مبا يف ذلك اجلزء  على م�ضتوى اجليوب 

من الوجه.
النا�ص يف التمييز بني هذه احلاالت ب�ضبب  �غالبا يخطئ 
الن�ضفي  بال�ضداع  باالإ�ضابة  املرتبط  ال�ضعور  بني  الت�ضابه 
�ال�ضداع املزمن �االأمل الع�ضوائي. يف الواقع، تنتج معظم 
اأنواع ال�ضداع عن م�ضاكل ميكن عالجها ب�ضهولة من قبيل 

قلة النوم �التعب �التجفاف �اإجهاد العني.
�يرى  اأيـــام.  عــدة  ي�ضتمر  اأن  بال�ضداع  ذلــك، ال يجدر  مــع 

الــدكــتــور الــعــ�ــضــو يف كلية اجلـــراحـــني االأمــريكــيــة اإد�يـــن 
يــدل ذلك  ال�ضداع مزمنا، فقد  كــان  اأنــه يف حــال  �يليامز، 
اجليوب  م�ضتوى  على  �ضيئة  عـــد�ى  اأعــرا�ــص  �جـــود  على 

االأنفية.

الأ�شنان م�شتوى  على  اأمل   -  4
معظم  اأن  كما  بــه،  مرحب  غري  االأ�ضنان  اأمل  اعُترب  لطاملا 
ي�ضتطيعون  ال  ال�ضعور  هــذا  يخترب�ن  الــذيــن  االأ�ضخا�ص 
االأنفية، مما  بالتهاب اجليوب  اإ�ضابتهم  بينه �بني  الربط 

يجعلها اأكر االأعرا�ص التي يتم جتاهلها.
ال�ضعور باالأمل حول منطقة الفك  �ت�ضمل هذه االأعرا�ص 
العلوي، �هو ما يندرج �ضمن االآثار اجلانبية لهذا االلتهاب، 

�ال يتعلق باأمرا�ص اللثة �جتا�يف االأ�ضنان.
االأ�ضنان جــذ�را متتد  االأمــر بامتالك  �ميكن تف�ضري هذا 
لالأعلى، �تكون قريبة من اجليوب ب�ضكل كاف مما ي�ضمح 
بتاأثرها باحتقانها. �من �ضاأن ذلك التاأثري �ضلبا على اللثة 

�ال�ضعور باالأمل على م�ضتوى االأ�ضنان.

الغثيان  -  5
�ضت�ضعر  االأنفية،  اجليوب  يف  بالتهاب  م�ضابا  تكون  عندما 
بالغثيان، كما �ضتجد نف�ضك ت�ضعل بكرة ب�ضبب االحتقان 
ب�ضبب  باحلكة  �ضت�ضعر  اأنــك  املرجح  �من  املخاط.  �تراكم 
يعد  ما  �هــو  باحلمى،  ال�ضعور  عن  ف�ضال  احللق،  التهاب 

دليال على اإ�ضابتك بنوع من العد�ى.
�ال تقت�ضر اأعرا�ص االلتهاب على ذلك فقط، حيث ميكن 
ال�ضعور بتعب �ضديد �بــر�دة �اآالم على م�ضتوى  اأن ت�ضمل 

الع�ضالت.
�يجب ا�ضت�ضارة الطبيب عند ظهور هذه االأعرا�ص، الذي 
قد ي�ضف للمري�ص امل�ضكنات �اأد�ية عالج التهاب اجليوب 

االأنفية.

وين�شح عموما بالتايل:
اجل�ضم،  ترطيب  على  املحافظة  اأجل  من  املياه  �ضرب   -  1
�مــن �ــضــاأن ذلــك اأن يــزيــد ترطيب اجلــيــوب االأنــفــيــة؛ مما 
يــ�ــضــمــح بــتــدفــق اأ�ــضــهــل لــلــمــخــاط �يـــزيـــل االنـــ�ـــضـــداد الذي 

ي�ضبب ال�ضغط.
التهابات  اأعـــرا�ـــص  ازدادت  اإذا  الــرتطــيــب:  اأجــهــزة   -  2
املحتمل  فمن  الليل،  خــالل  �ــضــوًءا  لديك  االأنفية  اجليوب 
اأن يــكــون ذلــك ب�ضبب جــفــاف الــهــواء يف غــرفــتــك، �هــو ما 
يوؤدي اإىل اإنتاج املخاط بكميات اأكرب. من هذا املنطلق، قد 
يف�ضي �ضراء جهاز ترطيب اإىل اآثار اإيجابية على م�ضتوى 

اجليوب االأنفية �ال�ضحة عموما.
ختاما يرتكب معظم االأ�ضخا�ص خطاأ ج�ضيما حني يعتقد�ن 
اأن التهاب اجليوب االأنفية ال يتجا�ز كونه نزلة برد عادية. 
�من �ضاأن هذا االعتقاد اأن يقود اأحدهم اإىل اإهمال �ضحته 
�التقليل من �ضاأن اأعرا�ص هذا االلتهاب، كما ميكن اأن يقود 

امل�ضاب اإىل اتباع طرق عالج غري فعالة �خاطئة.

كيف متيز بينها وبني احل�شا�شية والزكام؟

خم�ضة اأعرا�ض �ضائعة للتهاب اجليوب الأنفية

جدول رجيم الع�شل :
لوجبة  تــنــا�لــك  مــن  دقــيــقــة   30 قــبــل  – ا�ــضــرب 
بالع�ضل  املــخــلــوط  املغلي  املـــاء  كــوبــا مــن   ، االإفــطــار 

� القرفة.
امل�ضر�ب  النوم. فهذا  ا�ضربه قبل  الكوب  نف�ص   � –
�ــضــيــ�ــضــاعــدك عــلــى مــنــع تــراكــم الـــدهـــون � بالتايل 

تخفيف الوزن.
تتبع  اأن  عــلــيــك  بــاملــقــابــل  لــكــن   �
نظاما غذائيا حمددا �ضيق�ضم 
على اأربع �جبات يوميا � هو 

كالتايل :

اليوم الأول :
التو�ضت  من  قطعة   2
ملعقة   3 االأ�ـــــضـــــمـــــر 
الع�ضل  مــــن  �ـــضـــغـــرية 
احلليب  مــن  ½ كــوب 
تنا�يل  الد�ضم  اخلــايل 
هـــــذه الـــوجـــبـــة الأربـــــع 

مرات يف اليوم

اليوم الثاين :
التو�ضت  من  قطعة   2

االأ�ضمر
مــــن  قــــــطــــــعــــــة   1

اجلنب
حبة   1

خيار
 “ �ضكر  ” بـــد�ن  الــقــهــوة  اأ�  الــ�ــضــاي  مــن  كــوب   1

تنا�يل هذه الوجبة الأرع مرات يف اليوم.
تكرر هذه الوجبات بالتنا�ب ملدة 6 اأيام ، ثم ي�ضمح 
لك بتنا�ل ما تريد يف اليوم ال�ضابع ب�ضرط اأن تكف 
عن الطعام على ال�ضاعة ال�ضابعة م�ضاءا ، � يف حال 
خفيف  مــ�ــضــر�ب  اأي  �ــضــرب  ميكنك  بــاجلــوع  �ضعرت 

خايل من ال�ضكر اأ� حبة من الفواكه.

تخل�ض من وزنك الزائد بكل �ضهولة مع رجيم الع�ضل
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العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   
 اعـــــــالن       

ال�ضيد/   : خورفكان  �الت�ضديقات-  العدل  الكاتب  بــادارة  العدل  الكاتب  انــا  ايل  تقدم 
حممد �ضعيد حممد مر�ضى ، اجلن�ضية : م�ضر ، �طلب الت�ضديق على حمرر يت�ضمن 
)تنازل( يف ح�ضته البالغة 100% يف اال�ضم التجاري الفتح الكبري للمخبوزات �احللويات 
، ن�ضاط الرخ�ضة خمبز تنور ، حت�ضري احللوى �احللويات ال�ضعبية ، جتهيز الفطائر 
رقم  االقت�ضادية يف خورفكان رخ�ضة مهنية  التنمية  دائــرة  �املرخ�ص من   ، �املعجنات 
767522 ال�ضارد بتاريخ 2019/4/4 يف دائرة التنمية االإقت�ضادية بخورفكان. اىل ال�ضيدة/ 
فاطمة حممد �ضم�ضان غالب حممد ، اجلن�ضية : االإمارات.  ليكن معلوما للجميع بان 
الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �ضيقوم بالت�ضديق على توقيعات ذ�ي ال�ضاأن يف املحرر 

املذكور بعد انق�ضاء ا�ضبوعني من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1247

اجلن�ضية  اإماراتي   - الكتبي  خ�ضوين  حميد  متيم  ال�ضيد/حمد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع �التنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100% �ذلك اىل ال�ضيد/ نو�ضاد عبدال�ضالم 
�التي  للحالقة(  االبي�ص  الغزال  )�ضالون  الرخ�ضة  يف  اجلن�ضية  هندي   - كاراتيل  كارتيل 

تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )725658( 
التعديالت االأخرى : تغيري ال�ضكل القانوين من موؤ�ض�ضة فردية اىل موؤ�ض�ضة فردية بوكيل 
خدمات. �عمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 
يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم �انه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
االجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1249

البيع  يف  يرغب  اجلن�ضية  بنغالدي�ص   - عبدال�ضالم  ال�ضيد/�ضابوز  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال  حممود  ح�ضن  احمد  يو�ضف  ال�ضيد/  اىل  ح�ضة    %100 البالغة  ح�ضته  كامل  عن  �التنازل 
علي - اإماراتي اجلن�ضية 51% ح�ضة �اىل ال�ضيد/ حممد عالمة نايف ها�ضم �ضويف - بنغالدي�ص 
 -  615134 / رقم  الهند�ضية برخ�ضة  للخراطة  النا�ضرية   / الرخ�ضة  اجلن�ضية 49% ح�ضة يف 
حيث مت تنازل مالك الرخ�ضة الخرين �ان�ضحاب �كيل اخلدمات �تغيري ال�ضكل القانوين من 
اىل  الرخ�ضة  �ضكل  �تغري  حمد�دة  م�ضوؤ�لية  ذات  �ضركة  اىل  خدمات  بوكيل  فردية  موؤ�ض�ضة 
رخ�ضة �ضناعية.  �عمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  
2013 يف �ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم �انه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
االجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 437
العربية  االإمارات   - الكيايل  اأحمد  ال�ضيد/اأمين حممد  بان  ليكن معلوما للجميع 
مر�ان  ال�ضيد/  اىل   )%100( البالغة  ح�ضته  كامل  عن  تنازل  اجلن�ضية    - املتحدة 
احمد نقيب خمي�ص امل�ضرخ - االإمارات العربية املتحدة اجلن�ضية يف املوؤ�ض�ضة الفردية 
امل�ضماة )ال�ضركة الد�لية للم�ضتح�ضرات ال�ضيدالنية( �املرخ�ضة برقم )757453( 

�ال�ضادرة من دائرة التنمية االإقت�ضادية بال�ضارقة.
ل�ضنة    )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  �عمالبن�ص 
2013 يف �ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم �انه �ضوف يتم 
الت�ضديق  على االجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه 

اي  اعرتا�ص على ذلك عليه اتباع ال�ضبل القانوين حيال ذلك. 
الكاتب العدل بال�شارقة   

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�ضم ال�ضركة : كابرى لتجارة املعدات الثقيلة - �ض ذ م م 
 - ديــرة   - العامري  بن حم  م�ضلم  �ضامل  م�ضلم  ال�ضيخ  503 ملك  رقــم  : مكتب  العنوان 
، رقم الرخ�ضة : 809610 رقم  ال�ضكل القانوين : ذات م�ضوؤ�لية حمــد�دة  بور �ضعيد - 
القيد بال�ضجل التجاري : 1351783 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�ضادية بدبي 
باأنه قد مت التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها باإنحالل ال�ضركة املذكورة اأعاله ، �ذلك 
دبي  حماكم  العدل  كاتب  لــدى  �املــوثــق   2019/8/1 بتاريخ  دبــي  حماكم  قــرار  مبوجب 
بتاريخ 2019/8/1 �على من لديه اأي اعرتا�ص اأ� مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني ايه 
تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�شابات  العنوان : مكتب رقم 602 ملك عبدالرحيم 
  04-2517721 : فاك�ص    04-2517720 : -  هاتف  املرقبات   - ديــرة   - الــزرعــوين  حممد 
م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات �االأ�راق الثبوتية �ذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر 

هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�ضم ال�ضركة : ميغا انريجي لتجارة املعداتالثقيلة - ذ م م 
 - ديــرة   - فار�ص  بن  �ضالح  حممد  عبدالعزيز  حممد  ملك   405 رقــم  مكتب   : العنوان 
املرر - ال�ضكل القانوين : ذات م�ضوؤ�لية حمد�دة ،  رقم الرخ�ضة : 809677 رقم القيد 
بال�ضجل التجاري : 1352020 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�ضادية بدبي باأنه قد 
مت التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها باإنحالل ال�ضركة املذكورة اأعاله ، �ذلك مبوجب 
بتاريخ  دبــي  حماكم  العدل  كاتب  لــدى  �املــوثــق   2019/7/29 بتاريخ  دبــي  حماكم  قــرار 
ايه  املعني  امل�ضفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأ�  اعــرتا�ــص  اأي  لديه  من  �على   2019/7/29
تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�شابات العنوان : مكتب رقم 602 ملك عبدالرحيم 
  04-2517721  : فاك�ص    04-2517720  : هاتف   - املرقبات   - ديــرة   - الــزرعــوين  حممد 
م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات �االأ�راق الثبوتية �ذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر 

هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�ضم ال�ضركة : واحة المل لتجارة اللكرتونيات - �ض ذ م م  
ذات   : القانوين  ال�ضكل   - املــرر   - هــادي  �ضالح حممد  03 ملك حممد  : حمــل  العنوان 
التجاري : 1346753  بال�ضجل  القيد  الرخ�ضة : 807539 رقم  ، رقم  م�ضوؤ�لية حمــد�دة 
ال�ضجل  يف  التاأ�ضري  مت  قــد  بــاأنــه  بــدبــي  االقت�ضادية  التنمية  دائـــرة  تعلن  هــذا  مبــوجــب 
التجاري لديها باإنحالل ال�ضركة املذكورة اأعاله ، �ذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/6/25 �على من لديه  2019/6/25 �املوثق لدى كاتب 
النعيمي لتدقيق  ام رمي  ايه تي  املعني  امل�ضفي  اإىل  التقدم  اأ� مطالبة  اأي اعرتا�ص 
 - ديــرة   - الــزرعــوين  حممد  عبدالرحيم  ملك   602 رقــم  مكتب   : الــعــنــوان  احل�شابات 
املرقبات -  هاتف : 2517720-04  فاك�ص : 2517721-04  م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات 

�االأ�راق الثبوتية �ذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�ضم امل�ضفي : ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�شابات
العنوان : مكتب رقم 602 ملك عبدالرحيم حممد الزرعوين - ديرة - املرقبات 
-  هاتف : 2517720-04  فاك�ص : 2517721-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
كابرى  لت�ضفية  اأعــاله  املــذكــور  امل�ضفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�ضادية 
لتجارة املعدات الثقيلة - �ض ذ م م �ذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2019/8/1 �املوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/8/1 �على من 
لديه اأي اعرتا�ص اأ� مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
الثبوتية  �االأ�راق  امل�ضتندات  كافة  معه  اأعــاله، م�ضطحباً  املذكور  العنوان  على 

�ذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�ضم امل�ضفي : ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�شابات
العنوان : مكتب رقم 602 ملك عبدالرحيم حممد الزرعوين - ديرة - املرقبات 
-  هاتف : 2517720-04 فاك�ص : 2517721-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
االقت�ضادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�ضفي املذكور اأعاله لت�ضفية ميغا انريجي 
بتاريخ   دبــي  حمــاكــم  قـــرار  مبــوجــب  �ذلـــك  م  م  ذ   - املعداتالثقيلة  لتجارة 
2019/7/29 �املوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/7/29 �على من 
لديه اأي اعرتا�ص اأ� مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
الثبوتية  �االأ�راق  امل�ضتندات  كافة  معه  اأعــاله، م�ضطحباً  املذكور  العنوان  على 

�ذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�ضم امل�ضفي : ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�شابات
العنوان : مكتب رقم 602 ملك عبدالرحيم حممد الزرعوين - ديرة - املرقبات 
-  هاتف : 2517720-04  فاك�ص : 2517721-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
واحة  لت�ضفية  اأعــاله  املذكور  امل�ضفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�ضادية 
دبي  قــرار حماكم  المل لتجارة اللكرتونيات - �ض ذ م م �ذلــك مبوجب 
بتاريخ  2019/6/25 �املوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/6/25 
املعني يف مكتبه  امل�ضفي  اإىل  التقدم  اأ� مطالبة  اعرتا�ص  اأي  لديه  �على من 
امل�ضتندات  كافة  معه  م�ضطحباً  اأعـــاله،  املــذكــور  الــعــنــوان  على  بدبي  الكائن 

�االأ�راق الثبوتية �ذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   
اإعالن املدعي عليه ن�شرا للمثول امام مكتب اإدارة الدعوى 

يف الدعوى رقم )2019/299( اإداري جزئي - اأم القيوين
بناء على طلب املدعي : الهيئة العامة لل�ضوؤ�ن االإ�ضالمية �االأ�قاف/تنوب 
 / ملالكها  املباين  ل�ضيانة  الفريد   / عليه  املدعي  اىل   - ق�ضايا  اإدارة  عنها 
بجريدة  ن�ضرا  �يعلن   - �عنوانهم  علي   اآل  العظم  �ضلطان  حممد  نا�ضر 
 - الــدعــوى  اإدارة  اأمـــام مكتب  باحل�ضور  اأنـــت مكلف   - االنــتــ�ــضــار   �ا�ــضــعــة 
مبحكمة اأم القيوين االحتادية االبتدائية - يف متام ال�ضاعة 8.30  �ضباحا 
ا� بوا�ضطة �كيل معتمد ،  املوافق 2019/11/5 �ضخ�ضيا  الثالثاء  من يوم 

�ذلك للنظر يف الدعوى امل�ضار األيها اعاله بو�ضفكم مدعي عليهم.
حرر بتاريخ 2019/10/22

مكتب اإدارة الدعوى

دولة االإمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

حمكمة ام القيوين االحتادية االبتدائية

العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

يف الدعوى رقم 2019/3871  تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضدهم/1- �ضركة اجلوار للتجارة )ذ م م( - �ميثلها قانونا/حممد تقي عبا�ص 
ب�ضداد  كفيل  )ب�ضفته   - فر�ضجي  زاده  رفــيــع  عبا�ص  تقي  2-حمــمــد  فر�ضجي  زاده  رفــيــع 
املديونية املرت�ضدة بذمة �ضركة اجلوار للتجارة - ذ م م( 3- عبداهلل ابراهيم ح�ضن البنجي 
- )ب�ضفته كفيل ب�ضداد املديونية املرت�ضدة بذمة �ضركة اجلوار للتجارة - ذ م م(  4- كرمي 
رحيم مباهي رحيم - )ب�ضفته كفيل ب�ضداد املديونية املرت�ضدة بذمة �ضركة اجلوار للتجارة 
- ذ م م( جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/م�ضرف اأبوظبي االإ�ضالمي - �ضركة 
املبلغ  بدفع  �الزامك  اعــاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقــام عليك  - قد  م�ضاهمة عامة 
املحكمة.   خزينة  ا�  التنفيذ  طالب  اىل  بالت�ضامن  درهــم   )299760.30( �قــدره  به  املنفذ 
بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االجـــراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فان  �عليه 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/3865   تنفيذ جتاري  
الــزيــودي  جمهول  �ضليمان  املنفذ �ضده/1- عبداهلل ح�ضن علي  اىل 
 - اال�ضالمي  ابوظبي  التنفيذ/م�ضرف  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأقــام  قد   - عامة  م�ضاهمة  �ضركة 
درهم   )640541.14( �قـــدره  بــه  املنفذ  املبلغ  بدفع  �الــزامــك  اعــاله 
�ضتبا�ضر  املحكمة  فان  �عليه  املحكمة.  خزينة  ا�  التنفيذ  طالب  اىل 
املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االجـــراءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/3862 تنفيذ جتاري  
اىل املــنــفــذ �ـــضـــده/1- حمــمــد عــمــر رجـــب بـــالل  جمــهــول حمل 
الوطني  دبـــي  االإمـــــارات  التنفيذ/بنك  طــالــب  ان  مبــا  االقــامــة 
اعاله  املــذكــورة  التنفيذية  الــدعــوى  عليك  اأقـــام  قــد  ع  م  �ــص   -
درهم اىل  �قــدره )158870.58(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  �الزامك 
�ضتبا�ضر  املحكمة  فان  املحكمة. �عليه  ا� خزينة  التنفيذ  طالب 
بالقرار  االلــتــزام  عــدم  حــالــة  يف  بحقك  التنفيذية  االجـــــراءات 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/3872 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/1- حممد خمي�ص ربيع مبارك ال�ضاعر  جمهول 
اال�ضالمي  ابوظبي  التنفيذ/م�ضرف  ان طالب  االقامة مبا  حمل 
)�ضركة م�ضاهمة عامة(  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
درهم  �قــدره )696065.40(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  �الزامك  اعاله 
اىل طالب التنفيذ ا� خزينة املحكمة.  �عليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/4264 تنفيذ جتاري  
ال�ضحي   �ــضــنــد عــبــدالــكــرمي عــبــدالــرحــمــن  املــنــفــذ �ـــضـــده/1-  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ بنك االإمــارات دبي 
املذكورة  التنفيذية  الــدعــوى  عليك  اأقـــام  قــد  ع(   م  )�ــص  الوطني 
درهم  �قــدره )383604.61(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  �الزامك  اعاله 
اىل طالب التنفيذ ا� خزينة املحكمة.  �عليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   
يف الدعوى  رقم 2019/377 نزاع تعيني خربة جتاري 

يعلن اخلبري/را�ضد احمد ال�ضيخ مبارك املنتدب يف الدعوى املذكورة اأعاله مبوجب احلكم 
بتاريخ  للمنازعات  الودية  الت�ضوية  مركز  املوقرة  دبي  حمكمة  هيئة  عدالة  عن  ال�ضادر 
2019/10/23 املرفوعة من املتنازع / �ضركة �ضندي جر�ب دي دبليو �ضي �ص ذ م م - يعلن 
ميثلهم  ما  ا�  م  م  ذ   - للمقا�الت  ايرجيان  نانتونغ  �ضركة  �ضده  املتنازع  احل�ضابي  اخلبري 
حل�ضور اجتماع اخلربة احل�ضابية يوم االربعاء املوافق 2019/11/6 ال�ضاعة اخلام�ضة م�ضاء 
مبقر مكتبنا الكائن مبنطقة هور العنز �ضرق باأبوهيل - بناية ال�ضيخ را�ضد بن خليفة بجوار 
�زارة العمل �العمال القدمية �مقابل حمطة مرت� القيادة الد�ر االأ�ل مكتب رقم )118 - 
119( - دبي  �اإح�ضار كافة الوثائق �امل�ضندات التي توؤيد موقفكم يف الدعوى ، حتى ن�ضتطيع 
اأداء املهمة املوكلة لنا �فقا للقواعد �اال�ضول �يف الوقت املحدد - لال�ضت�ضفار االت�ضال على 

الرقم ت : 2686888 -04 هاتف متحرك : 0543092666
اخلبري احل�شابي 
 را�شد احمد ال�شيخ مبارك 

اإعالن حل�شور اجتماع
 مبا�شرة مهمة اخلربة احل�شابية  

العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   
يف الدعوى رقم 2019/1930 جتاري جزئي 

املعلن اليه / املدعي عليها / بيتك ملقا�الت البناء - ذ م م
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة ال�ضارقة االإحتادية االإبتدائية املوقرة العمال 
اخلربة املحا�ضبية يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم االأحد املوافق 2019/11/10 
�ذلك يف متام الرابعة ع�ضرا موعدا لعقد االإجتماع االأ�ل مكرر للخربة املحا�ضبية    
�ذلك مبكتبنا الكائن دبي - بر دبي - �ضارع ال�ضيخ زايد بالقرب من حمطة مرت� 
املركز املايل ، برج العطار مكتب رقم 2403 ، الطابق الرابع �الع�ضر�ن - هاتف رقم  
3589996-04 �فاك�ص 3589966-04 �ص ب 91153 دبي.  لذا يطلب ح�ضوركم ا� 
من ميثلكم قانونا حل�ضور االجتماع املذكور مع اح�ضار كافة امل�ضتندات املتعلقة 

 xlnc بالدعوى. م�ضعل الزرعوين للمحا�ضبة القانونية - ع�ضو موؤ�ض�ضة يف
اخلبري املحا�ضبي/ د. م�ضعل عبداهلل الزرعوين

دعوة حل�شور
اجتماع اخلربة املحا�شبية االأول مكرر

العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   
اخطار بالن�شر يف الق�شية التنفيذية  2019/19 

اإىل املحكوم عليها / موؤ�ض�ضة الرا�ضد للعقارات  
ليكن معلوما لديك بان حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية قد اأ�ضدرت بحقك 
حكما يف الدعوى رقم)2014/1770( مدين جزئي ، يق�ضى باإلزامكم بدفع مبلغ 
�قدره )94.050( درهم �ضامال الر�ضوم �امل�ضاريف ، �حيث ان املحكوم له/ مهدي 
التنفيذ حتت رقم   ، قد تقدما بطلب تنفيذ احلكم ��ضجل  ا�ضغر فهيمي  علي 
2019/19  لذا اأنتم مكلفني ب�ضداد املبلغ املحكوم به خالل )15( يوما من تاريخ 
ن�ضر االخطار �يف حال تخلفكم عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ بحقكم االجراءات 

القانونية املنا�ضبة لتنفيذ احلكم ح�ضب اال�ضول.
قلم التنفيذ املدين
بدار الق�شاء عجمان 

االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل  

دار الق�شاء - عجمان

العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/7871(

املنذرة : امالك للتمويل - �ص ذ م ع - املوؤجرة 
بوكالة املحامي / نا�ضر مال اهلل �املحامية / هيام الزرعوين 

املنذر اليها : جناح ح�ضني يو�ضف الوين - اأدرنية اجلن�ضية )م�ضتاأجرة( 
فاإن املنذرة )املوؤجرة( �مبوجب هذا االإنذار العديل املوجه عن طريق الكاتب تخطر املنذر 
امل�ضتحقات  ب�ضداد  اإعالنه  تاريخ  يوما من  اأق�ضاه ثالثني  يقوم يف موعد  ان  ب�ضر�رة  اليه 
االيجارية من تاريخ 2016/8/1 �حتى تارخ االإخالء الفعلي للعني ، �اإال �ضت�ضطر املوؤجرة 
اىل اإقامة الدعوى بطلب اإخالء املنذر اليه من العني املوؤجرة �الزامه ب�ضداد بدل االيجار 
امل�ضتحق حتى متام االإخالء مع ر�ضوم اإ�ضتهالك الكهرباء �املياه �بر�ضوم �م�ضاريف الدعوى 

�اأي م�ضاريف اإدارية اأخرى. مع حفظ كافة حقوق املنذرة االأخرى. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/7911(

املنذر : برت� جرج�ص حبيب �ضدرة )م�ضري اجلن�ضية( 
املنذر اليها : �ضركة فري�ضت �ضيكورتي 

ب�ضرعة  اليها  املخطر  املخطر  فيه  يخطر  االإنــــذار  هــذا  مبــوجــب 
�ضداد مبلغ �قدره )64.000( درهم اربعة ��ضتون االف درهم بذمة 
املخطر اليها ل�ضالح املخطر �ذلك خالل مدة اق�ضاها خم�ضة ايام 
من تاريخه ، �اإال �ضوف ن�ضطر اآ�ضفني التخاذ االإجراءات القانونية 
بحقكم �على م�ضوؤ�ليتكم �نفقتكم ، حمتفظني بكافة احلقوق الأية 

جهة كانت. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده  

فى الدعوى رقم 2016/161 بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ: بنك ات�ص ا�ص بي �ضي ال�ضرق اال��ضط املحد�دة 

عنوانه : مكتب االإدارة ال�ضرق اال��ضط ، مدينة دبي لالنرتنت ، �ص ب 66 دبي 
املبنى  ا�ضم   - االأ�ل  دبــي لالإ�ضتثمار  ، جممع  دبــي   : �اآخـــر�ن  عنوانه   - ر�ز�� جوتلينج   : بيفرييل تري�ضا  املنفذ �ضده 
، االإمـــارات العربية املتحدة - جوال  ، دبي   2 املبنى   ، رقم   2 ، الطابق   3104 ال�ضقة رقم   ، ابارمتنت�ص غرب ب  جرين 
التالية ان اقت�ضى  5.00 م�ضاء �يف االيام الثالث  ال�ضاعة   2019/11/6 انه يف يوم االأربعاء املوافق   -  0505512289
موقعها  �على  للمزادات  االمــارات  البيع)�ضركة  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادنــاه  ا��ضافه  املو�ضحة  العقار  بيع  �ضيجرى  احلــال 
االلكرت�ين )www.emiratesauction.ae(  �على راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�ضا�ضي 
قبل دخول املزايدة �لكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة 
للبيع �يف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية �على من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن �امل�ضاريف خالل 
ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع �لكل �ضخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد 
ب�ضرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعر��ص �امل�ضر�فات خزينة املحكمة �فيما يلي 
2 - ا�ضم  355 - رقم املبنى :  ا��ضاف املمتلكات : حق منفعة - املنطقة : جممع دبي لال�ضتثمار االأ�ل - رقم االر�ــص : 
 : التقديرية  القيمة  178.94 مرت مربع   : امل�ضاحة   -  3104  : الوحدة  ابارمتنت�ص �ي�ضت بي - رقم  : جــاردن  املبنى 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - عطاء  العلى  يباع  درهم   1540873
رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   
اعالن بيع  عقار بالن�شر للمنفذ �شده 

فى الدعوى رقم 2015/11 انابات جتارية 
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري 

عنوانه : علي مكتب حماميه  اال�ضتاذ �ضمري االزرق 
املنفذ �ضده : خليفة حممد عبدالعزيز بن ربيع املهريي �اآخر�ن 

عنوانه :  االإمارات - اإمارة دبي - مدينة : دبي - اأبوهيل - ديرة 
انه يف يوم االأربعاء املوافق 2019/11/6 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء �يف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال 
�ضيجرى بيع العقار املو�ضحة ا��ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة االمارات للمزادات �على 
الد�لة   مواطني  من  ال�ضراء  راغبي  �على   )www.emiratesauction.ae( االلكرت�ين  موقعها 
ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة �لكل من لديه اعرتا�ص على البيع 
التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع �يف املواعيد املبينة باملادة 301 
من قانون االإجراءات املدنية �على من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن �امل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية 
جلل�ضة البيع. �فيما يلي ا��ضاف املمتلكات  :  قطعة ار�ص - املنطقة : �ادي ال�ضفا 6 - رقم االر�ص : 2118 

- امل�ضاحة : 646.05 مرت مربع - املقدرة بــ )5.000.000( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2019/18 اإ�شتئناف تظلم عقاري 

هند�ضية  ا�ضت�ضارات  ديزاين  كينج  اأ.  تيو.   -1 �ضده/  امل�ضتاأنف  اىل 
ت�ضميم داخلي - م�ضاريع - فرع دبي - جمهول حمل االقامة مبا 
ان امل�ضتاأنف /اال�ضت�ضاريون ات�ص ا�ص ا�ص  قد ا�ضتاأنف احلكم ال�ضادر 
يوم  جل�ضه  لها  �حـــددت   - عــقــاري  تظلم   2019/30 رقــم  بالدعوى 
رقم  بالقاعة  م�ضاءا   17.30 ال�ضاعة   2019/11/13 املوافق  االأربعاء 
�يف  قانونيا  ميثلكم  من  ا�  ح�ضوركم  يقت�ضي  �عليه   ch1.B.7

حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
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املال والأعمال

غرفة عجمان ت�ضارك بوفد من اأ�ضحاب ال�ضركات 
»G-FAIR KOREA« ورواد الأعمال يف معر�ض

•• عجمان ـ الفجر 

 G-FAIR« مـــعـــر�ـــص  عـــجـــمـــان يف  ��ـــضـــنـــاعـــة  غـــرفـــة جتــــــارة  تـــ�ـــضـــارك 
الفرتة  خالل  االأعمال  �ر�اد  ال�ضركات  اأ�ضحاب  من  بعدد   »KOREA
اأكرب  2019، حيث يعترب املعر�ص من  3 نوفمرب  اأكتوبر �حتى   31 من 
املعار�ص التجارية للم�ضاريع ال�ضغرية �املتو�ضطة يف كوريا اجلنوبية �قناة 

التجارية  الفر�ص  الكت�ضاف  رئي�ضية 
ال�ضركات يف االأ�ضواق  �زيــادة مبيعات 
املحلية �العاملية، �يرتاأ�ص �فد غرفة 
اإدارة  مــديــر  كــاجــور  جميلة  عجمان 
تنمية االعمال الوطنية مب�ضاركة 18 
من اأ�ضحاب ال�ضركات �ر�اد االأعمال.  
�اأكد �ضعادة �ضامل ال�ضويدي مدير عام 
املعر�ص  اأهمية  عجمان،على  غــرفــة 
القطاعات  �تنوعه يف طرح عدد من 
�االثاث  �امل�ضر�بات  االغذية  �منها 
�االبتكار  احلــديــثــة  �الــتــكــنــولــوجــيــا 
�الـــ�ـــضـــفـــر �الـــرتفـــيـــه �غــــريهــــا من 
م�ضاركة  املعر�ص  لي�ضمل  القطاعات، 
األف   70 �اإ�ــضــتــقــطــاب  �ــضــركــة   850
زائر اإىل جانب ح�ضور عدد كبري من 

اخلرباء �امل�ضوؤ�لني. �اأ�ضاف ان املعر�ص ميثل فر�ضة لوفد اإمارة عجمان 
للتعرف على اأحدث ما ��ضلت اإليه ال�ضركات ال�ضغرية �املتو�ضطة يف خمتلف 
ا�ضتعرا�ص  على  ن�ضخه  كافة  يف  حري�ص  املعر�ص  ان  ال�ضيما  القطاعات، 
جملة من املنتجات املبتكرة �اجلديدة، كما تهدف الغرفة من امل�ضاركة يف 
املعر�ص اإىل اتاحة الفر�ضة لر�اد االعمال املواطنني من اأ�ضحاب امل�ضاريع 
ال�ضتعرا�ص �التو�ضع يف عالماتهم التجارية �التعرف على عالمات جتارية 
اأعمالهم �يزيد من فر�ص تعا�نهم ��ضركاتهم  جديدة مبا يعزز من منو 
توفري  على  الر�ضيدة  القيادة  جهود  ال�ضويدي،  �ضامل  �ثمن  اخلــارجــيــة. 
املعنية  لــر�اد �رائــدات االعمال �توجيه اجلهات  املوجهة  النجاح  مقومات 
م�ضيدا  �تطورها،  اعمالهم  منو  يف  ي�ضب  مبا  املمكنة  الت�ضهيالت  بتوفري 
مب�ضاريع ر�اد االعمال املواطنني يف اإمارة عجمان �تنوعها �تناف�ضتيها يف 

�ضوق العمل.  

قطاعات اقت�ضادية ت�ضتحوذ على  3
% من الوظائف يف القطاع اخلا�ض  67.4 

•• اأبوظبي-وام:

ا�ضتحوذت 3 قطاعات اقت�ضادية على %67.4 من اإجمايل �ضوق الوظائف 
يف القطاع اخلا�ص خالل الن�ضف االأ�ل من العام 2019 االأمر الذي يعك�ص 
ميزة راجحة لهذا القطاعات يف موؤ�ضر العمل يف د�لة االإمــارات �بالتايل 
االأكر  الــقــطــاعــات  قائمة  �ت�ضمل  االقــتــ�ــضــاديــة.  التنمية  دعــم  يف  د�رهـــا 
�اخلدمات  البناء  قطاع  من  كل  اخلا�ص  القطاع  يف  للوظائف  ا�ضتقطابا 
نحو  فيها  العاملني  عــدد  ي�ضل  حيث  اخلدمات  اإىل  باالإ�ضافة  �العقارات 
3.43 مليون من اإجمايل 5.1 مليون عامل يف القطاع. �ت�ضنف االإمارات 
بكونها الوجهة االأ�ىل املف�ضلة من قبل الباحثني عن عمل يف املنطقة، �هو 
ما يعك�ص تفوق جاذبية �ضوق العمل يف الد�لة على امل�ضتوى االإقليمي الذي 
الد�لية  املوؤ�ض�ضات  العديد من  موؤ�ضرات  بح�ضب  االأ�ل  املركز  فيه  تت�ضدر 
على  اال�ضرتاتيجية  االإمــارات مبوجب خططها  د�لــة  �تعمل  املتخ�ض�ضة. 
ن�ضبة بحلول  اأعلى  اإىل  القطاع اخلا�ص  العاملني يف  املواطنني  زيــادة عدد 
عام 2021، لذا فقد اأطلقت احلكومة االحتادية مبادرة التوطني، لزيادة 
القطاع  يف  خا�ص  �ب�ضكل  العمل،  �ضوق  يف  االإماراتيني  املواطنني  انخراط 
لــهــم، �تــوفــري ما  اأهمية كــربى لتوفري فــر�ــص �ظيفية  �اأ�لـــت  اخلــا�ــص، 
يلزم من برامج االإر�ضاد �التوجيه املهني، �التدريب �التطوير. �يف �ضبيل 
الو�ضول اإىل الهدف املن�ضود فاإن احلكومة ت�ضجع القطاعني العام �اخلا�ص 
على تعزيز �ضيا�ضات توطني الوظائف يف اجلوانب كافة، �ذلك من خالل 
املواطنني يف قطاعات  ن�ضبة  �زيــادة ح�ضة  للتوطني،  اإدارة خا�ضة  تاأ�ضي�ص 
الــالزمــة لرفع  تــقــدمي احلــوافــز  اإىل  بــاالإ�ــضــافــة  �ذلـــك  املختلفة،  الــعــمــل 
معدالت املواطنني العاملني يف خمتلف القطاعات. �بالعودة اإىل تفا�ضيل 
يت�ضح من خالل  القطاع اخلا�ص  للعمالة يف  امل�ضتقطبة  القطاعات  اأكر 
االأرقام ال�ضادرة عن �زارة املوارد الب�ضرية �التوطني اأن قطاع البناء اليزال 
ما  �هو   33.2% �بن�ضبة  الوظائف  عدد  حيث  من  االأ�ل  املركز  يت�ضدر 
ي�ضكل 1.7 مليون �ظيفة من اإجمايل عدد الوظائف يف القطاع اخلا�ص. 
اأما يف قطاع اخلدمات فقد بلغ عدد الوظائف 1.1 مليون �ظيفة �بن�ضبة 
21.7 % يف حني ��ضل العدد يف قطاع العقارات اإىل 637 األف �ظيفة 
ت�ضكل ما ن�ضبته %12.5، �توزع بقية الوظائف على القطاعات االأخرى 
�من �ضمنها النقل �التخزين �ال�ضناعات التحويلية �االت�ضاالت �غريها 

من القطاعات االأخرى .

تداول حقوق الكتتاب باأ�ضهم زيادة 
راأ�ضمال »الإمارات دبي الوطني« الأحد

•• دبي -وام:

اأعلن �ضوق دبي املايل اأم�ص االأربعاء اأنه �ضيتم تدا�ل حقوق االكتتاب باأ�ضهم 
االأحد  يــوم  اعتبارا من  الوطني”  دبــي  االإمـــارات  “بنك  راأ�ضمال  الــزيــادة يف 
تــــدا�ل حقوق  �يــتــيــح   .  2019 نــوفــمــرب   14 نــوفــمــرب �حــتــى   3 املـــوافـــق 
االكتتاب للم�ضاهمني ممن ال يرغبون با�ضتخدام حقهم يف االكتتاب بيع هذا 
احلق كليا اأ� جزئيا يف ال�ضوق الآخرين يرغبون باالكتتاب باأ�ضهم الزيادة يف 
راأ�ضمال البنك .. �يعترب حق االكتتاب اأداة مالية متثل احلق املمنوح قانونا 
املال. �يتم توزيع  راأ�ص  الزيادة يف  باأ�ضهم  باأ�لوية االكتتاب  البنك  مل�ضاهمي 
��ضوف  اأ�ضهم  من  ميلكونه  ما  مقابل  االأ�ضهم  مالكي  على  االكتتاب  حقوق 
ت�ضجل هذه احلقوق يف ح�ضابات امل�ضاهمني لدى الو�ضطاء اأ� �ضركات احلفظ 
لديهم  امل�ضاهمني  ح�ضابات  يف  م�ضجلة  االأ�ضلية  االأ�ضهم  كانت  اإذا  االأمــني 
�ت�ضجل حقوق االكتتاب يف ح�ضابات امل�ضاهمني لدى املقا�ضة اإذا كانت االأ�ضهم 
االأ�ضلية م�ضجلة لدى املقا�ضة. ��ضيح�ضل كل م�ضاهم على حق اكتتاب �احد 
/1/ لكل 7.3242 �ضهم ميلكها �يكون حمتفظا بها بتاريخ االأهلية / �هو 
31 اأكتوبر 2019/ /باعتبار اأنه ال يوجد اأرقام ع�ضرية يف االأ�ضهم فاإن عدد 
تقريبه  �احــد /1/ كان قد مت  اكتتاب  املطلوب للح�ضول على حق  االأ�ضهم 
للم�ضاهمني لالكتتاب يف  املوجهة  الدعوة  اأ�ضهم بح�ضب ما ت�ضمنته   8 اإىل 

االأ�ضهم اجلديدة ال�ضادرة بتاريخ 17 اأكتوبر.

خالل ملتقى الأعمال الذي جمع ممثلني عن كربى ال�شركات التجارية والغذائية وال�شناعية 

غرفة ال�ضارقة ت�ضتعر�ض فر�ض بناء �ضراكات ا�ضتثمارية م�ضتقبلية بني ال�ضارقة ونيوزلندا 
•• ال�شارقة-الفجر:

ال�ضارقة،  ��ضناعة  جتــارة  غرفة  نظمت 
ملتقى  الغرفة،  مقر  يف  االأربــعــاء،  اأم�ص 
�نيوزيلندا،  الــ�ــضــارقــة  بـــني  االأعــــمــــال 
ا�ـــــضـــــتـــــهـــــدف الـــــتـــــعـــــريـــــف بــــالــــفــــر�ــــص 
�ا�ضتعرا�ص  املــ�ــضــرتكــة،  اال�ــضــتــثــمــاريــة 
الثنائية يف  �الــ�ــضــراكــات  الــتــعــا�ن  اآفـــاق 
�اإتاحة  مــتــنــوعــة،  اقــتــ�ــضــاديــة  قــطــاعــات 
الفر�ضة للم�ضاركني من رجال االأعمال 
البلدين لاللتقاء بنظرائهم ملناق�ضة  يف 
املتاحة لدى  التعا�ن �اال�ضتثمار  فر�ص 

اجلانبني.
مبنا�ضبة  انعقد  الـــذي  امللتقى  �نــاقــ�ــص 
نيوزلندا  امل�ضتوى من  رفيع  �فــد  زيــارة 
القن�ضل  ماكينا  كيفني  �ضعادة  برئا�ضة 
�ح�ضر  االإمــــارات،  يف  لنيوزيلندا  العام 
م�ضاعد  �ضطاف  الــعــزيــز  عبد  فعالياته 
مدير عام غرفة جتارة ��ضناعة ال�ضارقة 
مركز  مدير  االأعــ�ــضــاء،  خدمات  لقطاع 
�اإبراهيم  الــ�ــضــادرات،  لتنمية  ال�ضارقة 
العالقات  اإدارة  مــديــر  اجلــــر�ان  را�ــضــد 
غرفة  يف  �الـــتـــ�ـــضـــويـــق  االقـــتـــ�ـــضـــاديـــة 
مدير  املقرب  خليفة  �فاطمة  ال�ضارقة، 

•• الريا�ض-وام:

اأ�ـــضـــاد مــعــايل الــدكــتــور �ــضــلــطــان بــن اأحمد 
التنفيذي  الــرئــيــ�ــص  د�لـــــة  �زيـــــر  اجلـــابـــر 
ل�ضركة برت�ل اأبوظبي الوطنية “ اأدنوك “ 
�جمموعة �ضركاتها، مبكانة اململكة العربية 
اال�ضتثمارات  خــريــطــة  عــلــى  الــ�ــضــعــوديــة 
العاملية. جاء ذلك خالل م�ضاركة معاليه يف 
جل�ضة نقا�ص يف الد�رة الثالثة من موؤمتر 
“مبادرة م�ضتقبل اال�ضتثمار” يف العا�ضمة 
الــ�ــضــعــوديــة الـــريـــا�ـــص اإىل جــانــب كـــل من 
�ضاحب ال�ضمو امللكي االأمري عبدالعزيز بن 
ال�ضعودي،  الطاقة  �زيــر  �ضعود،  اآل  �ضلمان 
ــــــــر الـــطـــاقـــة  ــــــــريي، �زي �مـــــعـــــايل ريـــــــك ب
م�ضت�ضار  لــيــفــريــ�ــص،  �اأنــــــدر�  االأمـــريـــكـــي، 
اململكة  الــعــامــة يف  �ــضــنــد�ق اال�ــضــتــثــمــارات 
التنفيذي  �الــرئــيــ�ــص  الــ�ــضــعــوديــة  الــعــربــيــة 
�بح�ضور  ال�ضابق ل�ضركة “دا� كيميكالز”، 
نــخــبــة مــن قــــادة االأعـــمـــال مــن القطاعني 
اأنحاء  احلــكــومــي �اخلـــا�ـــص مـــن خمــتــلــف 
الـــعـــامل. �قـــال مــعــالــيــه : “ نــحــن يف د�لة 
القيادة  توجيهات  مــع  �متا�ضياً  االإمــــارات، 
يف  اأ�ضقائنا  مــع  قــرب  عــن  نعمل  الر�ضيدة، 
اململكة العربية ال�ضعودية ال�ضقيقة لتعزيز 
التن�ضيق �التعا�ن �ال�ضراكة اال�ضرتاتيجية 
يف كافة املجاالت �القطاعات، �نثمن عالياً 
التقدم الذي حتققه اململكة يف ظل القيادة 
ال�ضريفني،  احلـــرمـــني  خلـــــادم  احلــكــيــمــة 
اآل �ضعود  الــعــزيــز  بـــن عــبــد  �ــضــلــمــان  املــلــك 
ل�ضاحب  احلثيثة  �املتابعة  اهلل-،  -حفظه 
ال�ضمو امللكي االأمري حممد بن �ضلمان بن 
�التي  العهد،  �يل  �ضعود،  اآل  العزيز  عبد 
لل�ضعب  م�ضتدام  م�ضتقبل  لتحقيق  تهدف 
ال�ضعودي ال�ضقيق”. �يهدف موؤمتر مبادرة 
م�ضتقبل اال�ضتثمار اإىل ا�ضتك�ضاف الفر�ص 

اإىل  الغرفة،  يف  الد�لية  العالقات  اإدارة 
من  االأعمال  رجال  مـــن  عــــدد  جـــانـــب 
�الغذائية  الــتــجــاريــة  الــ�ــضــركــات  كبرى 
�االإماراتية،  النيوزلندية  �ال�ضناعية 
ا�ضتثمارية  ــــراكــــات  �ــــض بــــنــــاء  فــــر�ــــص 
حجم  �زيــادة  اجلانبني،  بني  م�ضتقبلية 
التبادل التجاري �خا�ضة يف قطاع املواد 
النيوزلندي  الوفد  بحث  كما  الغذائية، 
لال�ضتفادة  الغرفة  مع  التعا�ن  اإمكانية 
من خرباتها �اأف�ضل املمار�ضات املطبقة 

لديها.

ت�شهيل ازدهار قطاعات الأعمال 
�اأكــــد عــبــد الــعــزيــز حمــمــد �ــضــطــاف، اأن 
املــلــتــقــى مُيــثــل فــر�ــضــة حــقــيــقــيــة لدعم 
اأ�ا�ـــــضـــــر الــــتــــعــــا�ن اال�ـــضـــتـــثـــمـــاري بني 
مع  يتما�ضى  مبــا  �نيوزيلندا،  ال�ضارقة 
الهادفة  الــ�ــضــارقــة  غــرفــة  ا�ضرتاتيجية 
االأعمال،  قطاعات  ازدهـــار  ت�ضهيل  اإىل 
التن�ضيق  مــن خـــالل  قــدراتــهــا  �تــعــزيــز 
ذات  نيوزيلندا  يف  الر�ضمية  اجلهات  مع 
غرفة  اأن  اإىل  الفتا  االقت�ضادي،  ال�ضاأن 
ال�ضارقة ت�ضعى دائما الأن تكون احلا�ضنة 
العمل مع  مــن خــالل  االأعــمــال  ملجتمع 

اململكة  يف  �اال�ــضــتــثــمــاريــة  االقــتــ�ــضــاديــة 
النا�ضئة  �االجتـــاهـــات  ال�ضعودية  العربية 
اال�ضتثمار  م�ضتقبل  �ضياغة  ت�ضهم يف  التي 
معايل  �اأ�ــضــار  العاملي.  االقت�ضادي  �النمو 
الــدكــتــور �ضلطان بــن اأحــمــد اجلــابــر خالل 
 “ عــنــوان  حتــت  نقا�ص  جل�ضة  يف  م�ضاركته 
اال�ضتفادة من التغريات اجلذرية يف م�ضهد 
اإىل اأن امل�ضاركة الكثيفة �رفيعة  الطاقة”، 
امل�ضتوى للم�ضتثمرين �قادة قطاع االأعمال 
يف املوؤمتر توؤكد اأهمية هذه املبادرة �د�رها 
يف دفع عجلة النمو �اال�ضتقرار االقت�ضادي 
على امل�ضتوى االإقليمي �العاملي. �ا�ضتعر�ص 
معاليه يف كلمته اجلهود التي تبذلها د�لة 
على  قائم  متنوع  اقت�ضاد  لبناء  االإمــــارات 
لبناء  امل�ضتمرة  جهودها  �كــذلــك  املــعــرفــة، 
الــطــاقــة، م�ضرياً  مـــوارد  مــزيــج متنوع مــن 
للطاقة  االإمـــــــارات  ا�ــضــرتاتــيــجــيــة  اأن  اإىل 

�ــضــركــائــهــا املــحــلــيــني �اخلــارجــيــني على 
لــقــاءات عمل  املــالئــم لعقد  املــنــاخ  تهيئة 
االقت�ضادية،  الــفــعــالــيــات  مــع  مــبــا�ــضــرة 
الإقــامــة �ــضــراكــات بــني الــقــطــاع اخلا�ص 
الـــزائـــريـــن  ـــارقـــة �نـــظـــرائـــهـــم  الـــ�ـــض يف 
مــن خمــتــلــف د�ل الـــعـــامل، مــ�ــضــريا اإىل 
د�لة  بـــني  االقــتــ�ــضــاديــة  الـــعـــالقـــات  اأن 
االمارات �نيوزلندا تتجه اإىل مزيد من 
املتبادلة  الرغبة  �التطور يف ظل  النمو 
يف  �تعا�نهما  تعزيزها  يف  البلدين  بني 
العديد من القطاعات االقت�ضادية، الفتا 
��ا�ضعة  متنوعة  فــر�ــص  هــنــاك  اأن  اإىل 
االقت�ضادي  الــتــعــا�ن  جمــاالت  لتطوير 
�اال�ضهام يف رفع حجم التبادل التجاري 
الذي بلغ يف نهاية العام املا�ضي 2018 

ما قيمته 8.8 مليار درهم.
�ضطاف،  العزيز حممد  �ا�ضتعر�ص عبد 
التناف�ضية  اال�ـــضـــتـــثـــمـــاريـــة  املـــقـــومـــات 
�اجلاذبة التي تتمتع بها اإمارة ال�ضارقة، 
الـــتـــي جــعــلــتــهــا حتــتــل مــكــانــة بــــــارزة يف 
��جهة  الــعــاملــيــة،  االقت�ضادية  ال�ضاحة 
تناف�ضية يق�ضدها امل�ضتثمر�ن من �ضتى 
للتو�ضع  يطمحون  الــذيــن  الــعــامل  د�ل 
التعا�ن  جمل�ص  د�ل  اأ�ضواق  خمتلف  يف 

2050 ت�ضعى لتحقيق التوازن بني النمو 
االقت�ضادي �االأهداف البيئية، �اأنها ت�ضمل 
�الطاقة  املتجددة  الطاقة  ت�ضم  حمفظة 
�قال  �غــريهــا.  �الــغــاز  ال�ضلمية  الــنــو�يــة 
اأهمية  االإمـــــارات  د�لـــة  “ تـــدرك   : معاليه 
املتزايد  النمو  تلبية  بــني  الــتــوازن  حتقيق 
م�ضتوى  �خف�ص  الطاقة  على  الطلب  يف 
جهود  اإىل  مــ�ــضــرياً  ال�ضارة”،  االنــبــعــاثــات 
الـــد�لـــة لــال�ــضــتــفــادة مــن مــ�ــضــادر الطاقة 
تنفيذ جمموعة من  مــن خــالل  املــتــجــددة 
جممع  مثل  �املتميزة  العمالقة  امل�ضاريع 
للطاقة  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد 
ال�ضم�ضية يف دبي، �حمطة �ضم�ص �حمطة 
اأبوظبي �غريها، �اإىل ا�ضت�ضافة مقر  نور 
الوكالة الد�لية للطاقة املتجددة “ اآيرينا 
“ يف د�لـــة االإمـــــارات، �ا�ــضــتــثــمــارات �ضركة 
يف  “م�ضدر”  امل�ضتقبل  لــطــاقــة  اأبــوظــبــي 

موؤكداً  االأ��ــــضــــط،  �الــ�ــضــرق  اخلــلــيــجــي 
حـــر�ـــص غـــرفـــة الــ�ــضــارقــة عــلــى تقدمي 
اأقــ�ــضــى درجـــات الــدعــم، �تــوفــري البيئة 
النجاح  على  ت�ضاعد  التي  اال�ضتثمارية 
املحلي، الفتا  العمل  �ضوق  �االندماج يف 
الغرفة  تتيحها  الــتــي  االمــتــيــازات  اإىل 
على  ت�ضاعدهم  �الــتــي  للم�ضتثمرين، 
تــاأ�ــضــيــ�ــص اأعـــمـــال �الــتــو�ــضــع مــنــهــا اإىل 
االأعمال  رجـــال  داعــيــاً  املنطقة،  اأ�ــضــواق 
املعار�ص  يف  امل�ضاركة  اإىل  النيوزلنديني 
اإك�ضبو  التي ينظمها �ي�ضت�ضيفها مركز 
ت�ضكل  �الــتــي  للغرفة  الــتــابــع  الــ�ــضــارقــة 
�تطوير  لــتــاأ�ــضــيــ�ــص  منــوذجــيــة  مــنــ�ــضــة 

االأعمال يف الد�لة �املنطقة.

تطوير العالقات القت�شادية
ماكينا،  كيفني  �ضعادة  اأ�ــضــاد  جانبه  مــن 
االإمارات  د�لــة  بني  القائمة  بالعالقات 
موؤكدا  ال�ضعد،  �نيوزلندا على خمتلف 
العالقات  تــطــويــر  عــلــى  بــــالده  حــر�ــص 
�زيادة  ال�ضارقة  اإمـــارة  مع  االقت�ضادية 
املجاالت  مــن  عــدد  يف  الثنائي  الــتــعــا�ن 
التي  �الغذائية،  �التجارية  االقت�ضادية 
حققت فيها ال�ضارقة قفزات نوعية على 

قيمتها  تــزيــد  مب�ضاريع  املــتــجــددة  الــطــاقــة 
يف  د�لـــة   25 يف  د�الر  مليار   12.5 على 
خمتلف اأنحاء العامل �بقدرة اإجمالية تبلغ 
الــريــاح �الطاقة  5 جــيــجــا�ات مــن طــاقــة 
ال�ضم�ضية، �اإىل بناء حمطة براكة للطاقة 
الدكتور  مــعــايل  �اأكـــد  ال�ضلمية.  الــنــو�يــة 
اأدنـــوك  الــتــزام  اأحــمــد اجلــابــر  �ضلطان بــن 
اأر�ضتها  الــتــي  الرا�ضخة  باالأ�ض�ص  امل�ضتمر 
االإمـــارات، �التي  الر�ضيدة يف د�لــة  القيادة 
للطاقة  املـــ�ـــضـــوؤ�ل  االإنــــتــــاج  مـــبـــداأ  تــ�ــضــمــل 
املتزايدة  العامل  احتياجات  تلبية  ��ضمان 

من الطاقة.
اأ�ل من�ضاأة  باإطالق  “ قمنا  �قــال معاليه: 
�تخزين  �ا�ــضــتــخــدام  اللتقاط  املنطقة  يف 
اإىل  ي�ضل  ما  التقاط  على  قــادرة  الكربون 
الكربون  اأك�ضيد  ثاين  األــف طن من   800

�ضنوياً.

امل�ضتويني االإقليمي �العاملي، ف�ضال عن 
ال�ضارقة  الــتــجــاري مــع  الــتــبــادل  تــعــزيــز 
بني  املثمرة  ال�ضراكات  من  مزيد  �بناء 
جمتمعي االأعمال يف خمتلف القطاعات، 
مــثــنــيــاً عــلــى جــهــود غــرفــة الــ�ــضــارقــة يف 
يجمع  اأن  ا�ضتطاع  الــذي  امللتقى  تنظيم 
بتطوير  املــهــتــمــة  اجلـــهـــات  مـــن  نــخــبــة 
اأن  التعا�ن االقت�ضادي الثنائي، معتربا 
امللتقى ميثل من�ضة مالئمة لالنطالق 
ال�ضراكات  مـــن  �اعـــــد  مــ�ــضــتــقــبــل  نــحــو 

االقت�ضادية.

لقاءات اأعمال ثنائية
اأعمال  لـــقـــاءات  املــلــتــقــى عــقــد  �تــ�ــضــمــن 
ثــنــائــيــة بـــني رجـــــال االأعــــمــــال مـــن كال 
بحث  حــــــــول  اجلـــــانـــــبـــــني، متــــــحــــــورت 
املتبادل،  �التن�ضيق  �التعا�ن  ال�ضراكات 
املتاحة،  اال�ضتثمارية  الفر�ص  �مناق�ضة 
اأر�قة  يف  النيوزلندي  الــوفــد  جــال  كما 
ال�ضناعية  للمنتجات  الــدائــم  املــعــر�ــص 
املحلية الواقع �ضمن مقر الغرفة، حيث 
اطلعوا على املنتجات التي تعر�ضها اأكر 
يف  ال�ضارقة  يف  تعمل  من�ضاأة   180 من 

حوايل 191 من�ضة عر�ص.

 غرفة دبي تعرف القطاع اخلا�ض بالنواحي القانونية والعملية لقانون �ضريبة القيمة امل�ضافة 
•• دبي-الفجر:

يف اإطــــــار جـــهـــودهـــا املــ�ــضــتــمــرة الإطــــالع 
جمــتــمــع االأعـــمـــال يف دبـــي عــلــى اأحـــدث 
العمل،  بــيــئــة  يف  الــقــانــونــيــة  املــتــغــريات 
حماية  على  اخلا�ص  القطاع  �م�ضاعدة 
باأف�ضل  �تــعــريــفــه  اأعــمــالــهــم،  ��ــضــمــان 
املمار�ضات يف بيئة االأعمال، نظمت غرفة 
اأمــ�ــص يف مقرها  جتــــارة ��ــضــنــاعــة دبـــي 
القانونية  الــنــواحــي  حـــول  عــمــل  �ر�ــضــة 
القيمة  �ــضــريــبــة  لـــقـــانـــون  �الــعــمــلــيــة 
املــ�ــضــافــة يف د�لــــة االإمــــــــارات.  �ح�ضر 
الغرفة  نــظــمــتــهــا  الــتــي  الــعــمــل،  �ر�ـــضـــة 
�ي�ضينج  “تايلور  �ضركتي  مع  بالتعا�ن 
ال�ضرق االأ��ضط” �”ديلويت اآند تو�ص” 
اأع�ضاء  مــن  مهتمون  االأ��ــضــط،  ال�ضرق 
�م�ضت�ضار�ن  �حمــــامــــون  دبــــي  غـــرفـــة 
�خرباء  الــ�ــضــرائــب  �مهنيو  قــانــونــيــون 
�ضريبة القيمة امل�ضافة �مدراء ماليون 
�مدققون �اأ�ضحاب اأعمال �م�ضتثمر�ن، 
حيث �ضاهمت الور�ضة بتعريف امل�ضاركني 
امل�ضافة  الــقــيــمــة  قـــانـــون �ــضــريــبــة  عــلــى 
لــد�لــة االإمــــــارات مــنــذ �ـــضـــد�ره �حتى 
الوقت الراهن.  �اأدار �ر�ضة العمل عدنان 
�ضيدا، �ضريك يف “تايلور �ي�ضينج ال�ضرق 
�ر�ين رفاعي، م�ضت�ضار اأ�ل  االأ��ضط”، 

االأ��ضط”،  ال�ضرق  �ي�ضينج  “تايلور  يف 
يف  اأ�ل  تنفيذي  م�ضت�ضار  تولر،  �مايكل 
االأ��ضط،  ال�ضرق  تو�ص”  اآنــد  “ديلويت 
يف  اأ�ل  مــــديــــر  �ـــضـــتـــانـــلـــي،  ــــارلــــوت  ��ــــض
االأ��ضط،  ال�ضرق  تو�ص”  اآنــد  “ديلويت 

االأ�ضا�ضية  املــفــاهــيــم  ا�ــضــتــعــر�ــضــوا  حــيــث 
ل�ضريبة القيمة امل�ضافة، باالإ�ضافة اإىل 
�اللوائح  �العملية  القانونية  اجلوانب 
القيمة  �ــضــريــبــة  لـــقـــانـــون  الــتــنــفــيــذيــة 
�اأ�ـــــضـــــارت جهاد  الــــد�لــــة.  ــافــة يف  املــ�ــض

القانونية  اخلدمات  اإدارة  مدير  كاظم، 
الور�ضة  هــذه  اأهمية  اإىل  دبــي  غرفة  يف 
بيئة  يف  حيوياً  مو�ضوعاً  تناق�ص  كونها 
دبي  اأن غرفة  بالد�لة، موؤكدة  االأعمال 
حتـــر�ـــص بــا�ــضــتــمــرار عــلــى تــعــزيــز �عي 

القيمة  �ضريبة  قــانــون  حــول  اأع�ضائها 
�جوانبه  االإمـــــــارات  د�لــــة  يف  املــ�ــضــافــة 
�تاأثريه  املختلفة  �العملية  القانونية 
خمتلف  تنظيم  عرب  االأعمال  بيئة  على 
اإىل ان  الــور�ــص �الــنــد�ات، الفتة كذلك 
االإقبال املتميز على ح�ضور هذه الور�ضة 
القطاع اخلا�ص يعك�ص  من قبل ممثلي 
اأكر  بالتعرف  االأعمال  جمتمع  اهتمام 
�مفاهيمه  �اآلــيــاتــه  الــقــانــون  هــذا  على 

االأ�ضا�ضية. 
اأن هناك  �ــضــيــدا  عـــدنـــان  قــــال  �بــــــد�ره 
�العملية  القانونية  الدر��ص  من  عــدداً 
منها  �اال�ــضــتــفــادة  تعلمها  ميــكــن  الــتــي 
يتعلق  فيما  االأعــمــال  بيئة  يف  �جتنبها 
بتطبيق قانون �ضريبة القيمة امل�ضافة، 
لتنظيم  دبـــي  غــرفــة  جــهــود  عــلــى  مثنياً 
باإطالع  امل�ضتمر  الور�ضة �التزامها  هذه 
جمــتــمــع االأعـــمـــال يف دبـــي عــلــى اأحـــدث 
العمل.   بــيــئــة  يف  الــقــانــونــيــة  املــتــغــريات 
ــــي منـــو االأعــــمــــال يف  �تـــدعـــم غـــرفـــة دب
االإمــارة، �تعمل على الــد�ام خللق بيئٍة 
الند�ات  تنظيم  خــالل  من  لها  حمفزٍة 
تــعــزز �عــي �ثقافة  الــتــي  العمل  ��ر�ـــص 
م�ضتجدات  اأبــرز  حول  االأعمال  جمتمع 
بيئة  الــتــي تنظم  �الــقــوانــني  االأعـــمـــال، 

االأعمال. 

افتتاح »كالمي اأبوظبي« 
يف نوفمرب املقبل

•• اأبوظبي-وام:

اكتمال  قـــــرب  عــــن  “مريال”  اعـــلـــنـــت 
“كالمي  م�ضر�ع  يف  االإن�ضائية  العمليات 
اأبوظبي” املقرر افتتاحه يف 29 نوفمرب 
تبلغ  الــــذي  املـــ�ـــضـــر�ع  �يــ�ــضــم   .2019
جدار  اأعــلــى  د�الر  مليون   100 تكلفته 
ت�ضلق داخلي �اأعر�ص نفق هوائي للقفز 
احلــــر ممـــا يــ�ــضــهــم يف جــــذب املـــزيـــد من 
جزيرة  اإىل  املــغــامــرات  �حمــبــي  الـــــز�ار 
“كالمي  م�ضر�ع  ت�ضميم  �جــرى  يــا�ــص. 
اأبوظبي” ليوفر حتديات ريا�ضية فريدة 
�املغامرات  االأن�ضطة  ملحبي  نوعها  مــن 
العامل.  اأنـــحـــاء  الــريــا�ــضــيــة مـــن جــمــيــع 
امل�ضتويات  جلــمــيــع  املـــرفـــق  ــمــم  �ــضُ كــمــا 
مــــن املـــبـــتـــدئـــني �حـــتـــى املــتــ�ــضــلــقــني من 
اأربــعــة جدران  ي�ضم  اخلـــربة، حيث  ذ�ي 
الــ�ــضــعــوبــة، مبــا يف  مــتــفــا�تــة  مب�ضتويات 
العامل  داخلي يف  ت�ضلق  اأعلى جــدار  ذلك 
بارتفاع 140 قدماً، �اأعر�ص نفق هوائي 
�هو  الــعــامل،  م�ضتوى  على  احلــر  للقفز 
القفز  جتربة  مبحاكاة  للز�ار  ي�ضمح  ما 
باملظالت على امتداد اأكر من 32 قدماً. 
�قال معايل حممد خليفة املبارك، رئي�ص 
“يوفر  “مريال”:  �ضركة  اإدارة  جمل�ص 
مفعمة  جتربة  اأبــوظــبــي  كــالمي  م�ضر�ع 
املرافق  اإىل  تــ�ــضــاف  �فـــريـــدة  بــــاالإثــــارة 
حتت�ضنها  الـــتـــي  املــتــمــيــزة  الــرتفــيــهــيــة 
جزيرة يا�ص، �نحن نتطلع اإىل الرتحيب 
بالز�ار يف هذا ال�ضرح الريا�ضي العاملي. 
افتتاحه  بــعــد  املــ�ــضــر�ع  هـــذا  ��ــضــيــ�ــضــبــح 
املبتدئني  مـــن  املــغــامــرة  لــعــ�ــضــاق  �جــهــة 
�حــتــى املــحــرتفــني، كــونــه يــقــدم جتربة 

ريا�ضية مميزة للز�ار”. 

الرئي�ض التنفيذي لأدنوك ي�شارك يف »مبادرة م�شتقبل ال�شتثمار« بال�شعودية
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املال والأعمال

ا�ضتثمارات قطاع الكيماويات اخلليجي تتجاوز 140 
مليار دولر خالل الأ�ضهر الع�ضر الأوىل من 2019 

•• دبي-وام:

“االحتاد اخلليجي للبرت�كيما�يات �الكيما�يات  اأ�ضدرها  بيانات حديثة  ك�ضفت 
التعا�ن  د�ل جمل�ص  القطاع يف منطقة  ل�ضوؤ�ن  املمثل  الكيان  �هو   - - جيبكا” 
الكيما�ية مبنطقة  ال�ضناعات  بقطاع  املرتبطة  اال�ضتثمارات  قيمة  اأن  اخلليجي- 
اخلليج تخطى خالل االأ�ضهر الع�ضر االأ�ىل من عام 2019 حاجز الـ 140 مليار 
د�الر اأمريكي بدعم من اأن�ضطة االندماج �اال�ضتحواذ ��ضفقات امل�ضاريع امل�ضرتكة 

التي كانت ال�ضركات اخلليجية طرفا فيها.
جتا�زت  �التي  �العاملية  االإقليمية  االأ�ضواق  �ضهدتها  التي  اال�ضتثمارات  �حظيت 
�التوزيع  �الــبــرت�كــيــمــا�يــات  التكرير  جمـــاالت  يف  الـــــد�الرات  مــلــيــارات  قيمتها 
املربمة  اال�ضرتاتيجية  ال�ضراكات  بف�ضل  قوية  بدفعة  �الكيما�يات  �التخزين 
الكربى متعددة اجلن�ضيات مما ي�ضري  �ال�ضركات  االإقليمية  الفاعلة  بني اجلهات 
منوا  اجلــاري  العام  خالل  �اال�ضتحواذ  االندماج  اأن�ضطة  ت�ضهد  اأن  احتمالية  اإىل 
ملحوظا اإ�ضافة اإىل �ضعي املنتجني االإقليمني اإىل دمج اأعمالهم �تعزيز تناف�ضيتهم 
التي  الرئي�ضية  العاملية  االأ�ضواق  االإنتاجية يف  اإىل جانب تو�ضيع قدراتهم  العاملية 

ت�ضهد معدالت منو مرتفعة.
�من املقرر اأن تنعقد الد�رة الـ 14 ملنتدى “جيبكا” ال�ضنوي يف الفرتة ما بني 3 
�5 دي�ضمرب القادم يف “مدينة جمريا” بدبي ��ضت�ضلط الد�رة التي �ضتحمل �ضعار 
“النجاح عرب ال�ضراكات اال�ضرتاتيجية” ال�ضوء على الد�ر الذي تلعبه ال�ضراكات 

املعززة مبنظومة �ضال�ضل القيمة يف زيادة تناف�ضية قطاع الكيما�يات عامليا.
يتقدمهم  �عامليا  اأقليميا  القطاع  قــادة  اأبــرز  من  نخبة  املتحدثني  قائمة  �ت�ضم 
يو�ضف البنيان الرئي�ص التنفيذي ل�ضركة “�ضابك” �رئي�ص جمل�ص اإدارة “االحتاد 
اخلليجي للبرت�كيما�يات �الكيما�يات” /جيبكا/ �بوب باتيل الرئي�ص التنفيذي 
ل�ضركة “ليوندل با�ضيل” �رئي�ص املجل�ص الد�يل الحتادات ال�ضناعات الكيميائية 
�كارين ماكي رئي�ضة �ضركة “اك�ضون موبيل للكيما�يات” ��ضا�ري دبورج ع�ضوة 
جمل�ص االإدارة التنفيذي ل�ضركة “با�ضف” �اإيلكو هوك�ضرتا رئي�ص جمل�ص االإدارة 
املحر�قي  �م�ضعب  فوباك”  “ر�يال  ل�ضركة  التنفيذي  �الــرئــيــ�ــص  التنفيذية 

الرئي�ص التنفيذي ملجموعة نفط عمان �اأ�ربك �غريهم.
�تعهدت كل من �ضركة النفط العمانية �جمموعة “اأ�ربيك” اأثناء االإعالن عن 
هيكليتهما التنظيمية اجلديدة با�ضتثمار 28 مليار د�الر اأمريكي خالل االأعوام 
النفط  �زيــر  الرحمي  حمد  بن  حممد  الدكتور  معايل  ��ضيلقي  املقبلة.  الع�ضرة 
العمليات  ل�ضوؤ�ن  التنفيذي  �الرئي�ص  االإدارة  جمل�ص  �رئي�ص  العماين  �الــغــاز 
ل�ضركة النفط العمانية الكلمة االفتتاحية للمنتدى متنا�ال فيها اآخر التطورات 
اخلا�ضة باخلطط امل�ضتقبلية لعمان �االإ�ضهام الكبري لقطاع الكيما�يات يف النمو 

االإقليمي.
�قــــــال الـــدكـــتـــور عـــبـــدالـــوهـــاب الـــ�ـــضـــعـــد�ن االأمـــــــني الــــعــــام لــــالحتــــاد اخلليجي 
للبرت�كيما�يات �الكيما�يات “جيبكا” اأن امل�ضاريع امل�ضرتكة ��ضفقات االندماج 
امل�ضتقبلي  اال�ضرتاتيجي  التوجه  يف  ال�ضراكات  د�ر  تظهر  االأخـــرية  �اال�ضتحواذ 
الإنتاج  عاملي  كمركز  العربي  اخلليج  منطقة  مكانة  تر�ضيخ  �موا�ضلتها  للقطاع 
الكيما�يات الفتا اىل ان هذه التطورات �ضتف�ضي اىل االرتقاء مب�ضتوى التناف�ضية 
يف قطاع الكيما�يات على امل�ضتوى االإقليمي �ذلك من خالل متكينها من حتقيق 

الوفورات يف االأحجام �ت�ضريع �ترية االبتكار �تعزيز الريادة ال�ضوقية.
�توقع ظهور املزيد من هذه التحالفات �ا�ضعة النطاق على امتداد �ضال�ضل القيمة 
خا�ضة ال�ضراكات املبنية على اأ�ض�ص متينة �م�ضتقرة �ت�ضتند على اأحدث التقنيات 
عرب جميع القطاعات بحيث جتمع بني املــوارد �اإمــدادات املــواد اخلام �املعلومات 
معدالت  ذات  االأ�ــضــواق  اإىل  النفاذ  �اإمكانية  املنتجات  بتطبيقات  اخلا�ضة  الفنية 
االأطراف  ت�ضاعد  التي  ال�ضراكات  على  االإقبال  “ �ضيزداد  �قــال  املرتفعة..  النمو 
على  �قدرتها  ��ضرعتها  مر�نتها  على  باحلفاظ  الكيما�يات  قطاع  يف  الفاعلة 

التكيف مع املتغريات �ضمن امل�ضهد االقت�ضادي العاملي«.
يذكر اأن منتدى “جيبكا” ال�ضنوي ي�ضتقطب كل عام اأكر من األفني �100 من 
رائدة  من�ضة  �يعد  �املنطقة  العامل  من  القطاع  يف  التنفيذيني  امل�ضوؤ�لني  كبار 
التحديات  حــول  للتباحث  �االإقــلــيــمــي  العاملي  ال�ضعيدين  على  املنتجني  جتمع 
�الفر�ص الرئي�ضية املاثلة اأمامهم �تطوير عالقات جتارية جديدة �اإعادة �ضياغة 

ال�ضراكات القائمة.

 47 �ضركة نفط وطنية وعاملية 
ت�ضارك يف »اأديبك 2019«

•• اأبوظبي-وام:

للبرت�ل  الـــد�يل  اأبــوظــبــي  �مــوؤمتــر  معر�ص  مــن  املرتقبة  الـــد�رة  ت�ضهد 
“اأديبك 2019” اإقبااًل متزايداً من �ضركات النفط العاملية الكربى، حيث 
�م�ضاركتها يف  �عاملية ح�ضورها  نفط �طنية  �ضركة   47 اأكــر من  اأّكــدت 
اأبوظبي �ياأتي  11-14 نوفمرب يف  �ضُيعقد يف الفرتة بني  الــذي  احلــدث 
هذا االهتمام املتزايد لي�ضاهم يف تر�ضيخ مكانة “اأديبك” باعتباره املن�ضة 
اأن  املنتظر  العامل. �من  �الغاز يف  النفط  تاأثرًيا يف قطاع  �االأكــر  االأهــم 
ت�ضتقبل د�رة 2019 من “اأديبك” 30 �ضركة نفط �طنية، �17 �ضركة 
136 د�لــة على مدى  145،000 �ضخ�ص من  �اأكــر من  نفط د�لــيــة، 
املوؤمتر  برنامج  �فــود  اأع�ضاء  مــن  11،000 ع�ضو  �حـــوايل  اأيـــام،  اأربــعــة 
املو�ّضع الذي يت�ضمن 166 جل�ضة. �ارتفع عدد الطلبات التقنية الراغبة 
عمل  �رقــة   3،652 اإىل   2،829 من   ”2019 “اأديبك  يف  امل�ضاركة  يف 
تقنية، يف داللة على جاذبية “اأديبك” املتزايدة بني خرباء النفط �الغاز، 
يف حني حّقق عدد طلبات امل�ضاركة يف جوائز “اأديبك” املرموقة قفزة �ا�ضعة 
لي�ضل اإىل 600 طلب، بعد اأن كانت 450 طلًبا العام املا�ضي. �من املتوقع 
جهة   2،200 من  اأكــر  “اأديبك”  يف  العار�ضة  اجلهات  عــدد  يتجا�ز  اأن 
عاملية من ال�ضركات �املوؤ�ض�ضات �غريها، �التي �ضتعر�ص اأحدث منتجاتها 
ت�ضم  مــربــع  مــرت   160،000 تبلغ  اإجــمــالــيــة  م�ضاحة  عــلــى  �خــدمــاتــهــا 
�ضة  خم�ضّ م�ضاحة  على  املعر�ص  ي�ضتمل  �ضوف  كذلك  �طنًيا.  جناًحا   29
من  فريد  متخ�ض�ص  معر�ص  عليها  يقام  �املالحية  البحرية  لل�ضناعات 

نوعه على الواجهة البحرية يعر�ص �ضفًنا �مراكب �من�ضة نفطية.

افتتاح »اآيري�ض 2019« يف اأبوظبي

ح�ضة ال�ضتثمار الأجنبي املبا�ضر يف العقارات والبناء 36 مليار درهم

 تفاهم بني »بوابة املقطع« و»ات�ضالت« لتقدمي خدمات رقمية متطورة يف موانئ اأبوظبي

»�ضناعات« �ضريك بالتيني للموؤمتر العام لـ »اليونيدو«

•• اأبوظبي-وام:

البلو�ضي  الــكــرمي  عبد  را�ــضــد  �ضعادة  افتتح 
االقت�ضادية-اأبوظبي  التنمية  دائــرة  �كيل 
الـــد�رة احلــاديــة ع�ضرة مــن املعر�ص  اأمــ�ــص 
الد�يل للعقارات �اال�ضتثمار “اآيري�ص” يف 

مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ص.
ُيعنى  الــذي  العقاري  هــذا احلــدث  �ي�ضتمر 
د�ن  �امل�ضتهلكني  امل�ضتثمرين  با�ضتهداف 
الــز�ار التجاريني، حتى االأ�ل من نوفمرب 
�تعد دائرة التنمية االقت�ضادية-   .2019
العمراين  الــتــخــطــيــط  �دائـــــــرة  اأبـــوظـــبـــي 
اأبوظبي  �املنطقة احلرة مبطار  �البلديات 
اأبـــرز اجلــهــات احلكومية الــعــار�ــضــة يف  مــن 
“اآيري�ص”.  مــعــر�ــص  مــن  الــعــام  هـــذا  د�رة 
��ضتعر�ص هذه الهيئات احلكومية �غريها 
�اخلا�ص  الــعــام  القطاعني  موؤ�ض�ضات  مــن 
خدماتها  �الــــد�يل،  املحلي  امل�ضتوى  على 
لدفع  املعدة  �مبادراتها  م�ضاريعها  �اأحــدث 
اأبوظبي �حتفيز  عجلة القطاع العقاري يف 
امل�ضافة.  الــقــيــمــة  ذات  اال�ــضــتــثــمــار  فــر�ــص 
�اأكد �ضعادة را�ضد عبد الكرمي البلو�ضي،اأن 
اأحد  يعد  اأبوظبي  الإمــارة  العقاري  القطاع 
يف  امل�ضاهمة  النفطية  غري  القطاعات  اأهــم 
الناجت املحلي االإجمايل �اال�ضتثمار االأجنبي 
يتميز مبعدالت منو  املبا�ضر لالإمارة حيث 

�ضنوية مرتفعة.
�ضهد معدل  الــعــقــاري  الــقــطــاع  اأن  �اأ��ــضــح 

منو قــدره %4.6 خالل االأعــوام اخلم�ضة 
اال�ضتثمار  حــ�ــضــة  بــلــغــت  فــيــمــا  املـــا�ـــضـــيـــة 
 36 �البناء  العقارات  يف  املبا�ضر  االأجنبي 
مليار درهــم، مثلت 34.4 % من اإجمايل 
اال�ضتثمار االأجنبي املبا�ضر يف اإمارة اأبوظبي 
اإنتاج العقارات  اأن  �ا�ضاف   .2018 بنهاية 
�البناء يف اأبوظبي بلغ 114.4 مليار درهم 
 %  14.4 ميثل  ما  �هــو  الثابتة  باالأ�ضعار 
بنهاية  لالإمارة  املحلي  الناجت  اإجمايل  من 
امل�ضاهمة  هــذه  ارتفعت  حيث   ،2018 عــام 
االإجمايل  املحلي  الناجت  %28.2من  اإىل 

غري النفطي يف نف�ص العام.
بلغت  العقارية  املعامالت  قيمة  اأن  �اأ��ضح 
االأ�ل من عام  الن�ضف  31 مليار درهــم يف 
معاملة   10،000 خــــالل  مـــن   2019
املعامالت  تـــقـــريـــر  نـــتـــائـــج  حــ�ــضــب  �ذلــــــك 
التخطيط  دائـــــرة  عـــن  الــ�ــضــادر  الــعــقــاريــة 
 6374 اإىل �جــود  اأ�ضار  �الــذي  �البلديات 
مليار   12.5 بقيمة  م�ضجلة  بــيــع  عملية 
بقيمة  عــقــاريــة  �ــضــفــقــة   3712� درهـــــم، 
18.5 مليار درهم مما يعك�ص ثقة البنوك 

يف اأبوظبي.
العقارات  يف  الــكــبــري  الــنــمــو  اأن  اإىل  �اأ�ـــضـــار 
االقت�ضادي  الــتــقــدم  مــع  يتما�ضى  �الــبــنــاء 
هذه  تظل  حيث  اأبوظبي  اإمـــارة  يف  ال�ضريع 
التطوير  لعملية  داعــمــة  ركــائــز  االأنــ�ــضــطــة 
م�ضتدام  منــو  على  احلــفــاظ  اأهمية  مــوؤكــدا 
فر�ص  تعزيز  خــالل  مــن  الــعــقــاري  للقطاع 

التعلم �املعرفة املتنوعة، حيث يعتمد جناح 
�البيانات  املــعــلــومــات  جــــودة  عــلــى  الــ�ــضــوق 

املقدمة للم�ضتثمرين.
�ذكر اأن اقت�ضاد اأبوظبي يعتمد حالياً على 
جمموعة �ا�ضعة من االأن�ضطة غري النفطية 
بــجــانــب مـــواردهـــا الــهــيــدر�كــربــونــيــة �من 
املتجددة، �ضناعات  ال�ضناعة الطاقة  اأهمها 
تكنولوجيا  �الــتــمــويــل،  الــبــنــوك  الــفــ�ــضــاء، 
املــعــلــومــات �االتـــ�ـــضـــاالت �الــ�ــضــيــاحــة �هي 

قطاعات مهمة القت�ضاد االمارة حاليا.
�اأكد التزام حكومة اأبوظبي بتعزيز اقت�ضاد 
اخلدمات  تــقــيــيــم  يف  �اال�ـــضـــتـــمـــرار  مــتــنــوع 
من  جــاذب  اأعــمــال  مناخ  لتوفري  احلكومية 
خالل اعتماد تدابري خمتلفة تعزز من ثقة 
امل�ضتثمرين �تو�ضع من فر�ص االأعمال الفتاً 
اإىل اأن معر�ص اآيري�ص يجمع كبار مطوري 
�االأجــــانــــب �ممثلني  املــحــلــيــني  الـــعـــقـــارات 
مــن جميع اأنــحــاء الــعــامل �هـــو يــركــز على 
�ت�ضويق  مبيعات  �ضبكة  لتعزيز  امل�ضتهلك 
العقارات �يجمع حتت �ضقف �احد اأكر من 
املتاحة �خيارات  امليزات  100 �ضركة تقدم 
التمويل  �مـــ�ـــضـــادر  املــخــتــلــفــة  اال�ــضــتــثــمــار 

�اال�ضت�ضارات �اال�ضتف�ضارات القانونية.
دائــــرة التخطيط  عــلــى مــ�ــضــاركــة  �تــعــلــيــقــاً 
الــعــمــراين �الــبــلــديــات، اأكـــد �ــضــعــادة ماجد 
اجلابري، املدير التنفيذي لقطاع العقارات 
العمراين  الــتــخــطــيــط  دائـــــرة  يف  ــة  بــاالإنــابـــ
فعاليات  يف  الدائرة  م�ضاركة  اأن  �البلديات 

�اال�ضتثمار  ــعــقــارات  لــل الـــــد�يل  املــعــر�ــص 
ك�ضريك ا�ضرتاتيجي تندرج يف اإطار اجلهود 
املبذ�لة يف �ضبيل تعزيز جاذبية �ضوق �قطاع 
العقارات يف اإمارة اأبوظبي على ال�ضعيدين 

االإقليمي �الد�يل.
�ضمن  الدائرة  م�ضاركة  اأن  �ضعادتـه  �اأ��ضح 
م�ضتويات  رفع  اإىل  تهدف  املوؤمتر  فعاليات 
�توفري  العقارية،  ال�ضوق  بيانات  �ضفافية 
�املطورين  للم�ضتثمرين  متكاملة  بيانات 
الــعــقــاريــني �مـــالك االأرا�ـــضـــي مُتكنهم من 
االقت�ضادية  احلــيــويــة  تــعــزيــز  يف  االإ�ــضــهــام 
�املتكاملة  ال�ضاملة  االجتماعية  �التنمية 

الإمارة اأبوظبي.
ت�ضكل  لنا  “بالن�ضبة   : اجلــابــري  �اأ�ــضــاف 
املـــ�ـــضـــاركـــة يف فــعــالــيــات املـــعـــر�ـــص الــــد�يل 
لتبادل  فـــر�ـــضـــة  �اال�ـــضـــتـــثـــمـــار  لـــلـــعـــقـــارات 
اخلربات �التجارب، �بناء �ضراكات قوية مع 
العقاري  بالقطاع  املعنيني  االأطــراف  جميع 
التناف�ضية  ُقــدراتــنــا  تــعــزيــز  يف  ُيــ�ــضــهــم  مبــا 
الـــعـــاملـــيـــة مــــن خـــــالل الـــعـــمـــل عـــلـــى اإجنـــــاز 
م�ضاريع مبتكرة �متميزة ت�ضهم ب�ضكل فاعل 
�ح�ضر  اأبوظبي.”  اإمـــارة  مكانة  تعزيز  يف 
امل�ضتثمرين  من  كبري  ح�ضد  االفتتاح  حفل 
امل�ضلحة  �اأ�ــضــحــاب  �املخت�ضني  �اخلـــرباء 
�الــــز�ار مــن خمتلف اأنــحــاء الــعــامل، �ذلك 
�اال�ضتثمار  الــعــقــارات  اأ�ــضــواق  ال�ضتك�ضاف 
للز�ار  املعر�ص  ��ضيتيح  �الد�لية.  املحلية 
االطالع على جمموعة �ا�ضعة من العقارات 

املتاحة �خيارات اال�ضتثمار �م�ضادر التمويل 
�اال�ضتف�ضارات  اال�ــضــتــ�ــضــاريــة  �اخلـــدمـــات 
�ضيوفر  كما  �احـــد.  �ضقف  حتــت  القانونية 
من  للم�ضتهلكني  الــ�ــضــنــوي  احلــــدث  هــــذا 
اال�ضتثمار،  خــيــارات  اأفــ�ــضــل  الــعــامل  اأنــحــاء 
اجتاهات  حــول  رائــدة  اأفــكــار  اإىل  باالإ�ضافة 

ال�ضوق العقاري.
اأنطوان جــورج، مدير عام  �من جهته، قال 
للحدث:  املنظمة  للمعار�ص”  “د�م  �ضركة 
بالن�ضبة  ممــيــزة  الــعــام  هـــذا  د�رة  “تعترب 
املمتلئة  اأجندة احلدث  اإىل  فباالإ�ضافة  لنا، 
اأق�ضام  على  املــعــر�ــص  ي�ضتمل  بالفعاليات، 
جديدة تركز على املناطق احلرة �االبتكارات 
االأعمال  بيئة  لتعزيز  النا�ضئة  �ال�ضركات 
�الــفــر�ــص اال�ــضــتــثــمــاريــة يف االإمـــــارة، حيث 
ن�ضعى من خالل هذه االأق�ضام اجلديدة اإىل 
ا�ضتقطاب املزيد من امل�ضتثمرين االإقليميني 
�الد�ليني اإىل اأبوظبي. �ي�ضعدنا باأن يقوم 
االقت�ضادية-  التنمية  دائـــرة  �كيل  �ضعادة 
حيث  الــعــام،  هــذا  معر�ص  بافتتاح  اأبوظبي 
نقدر عالياً ح�ضور �ضعادته، �كذلك م�ضاركة 
�دائرة  االقت�ضادية-اأبوظبي  التنمية  دائرة 
�املنطقة  �البلديات  العمراين  التخطيط 
احلرة مبطار اأبوظبي، �هو ما يوؤكد الد�ر 
يف  “اآيري�ص”  معر�ص  يلعبه  الـــذي  الــهــام 
القطاع العقاري. �كان االإقبال على الن�ضخة 
الرتحيب  اإىل  �نــتــطــلــع  هـــائـــاًل،  االأخـــــرية 

باملزيد من الز�ار يف االأيام املقبلة.« 

•• اأبوظبي-وام:

ال�ضركات  اإحــــدى   - املــقــطــع  بــوابــة  اأبـــرمـــت 
مع  تفاهم  - مذكرة  اأبوظبي  ملوانئ  التابعة 
جمموعة االإمارات لالت�ضاالت “ات�ضاالت” 
لــتــعــزيــز الــتــعــا�ن املــ�ــضــرتك بــهــدف تقدمي 
التابعة  املــرافــق  يف  متطورة  رقمية  خدمات 
ملـــوانـــئ اأبـــوظـــبـــي. �اأّكــــــدت الـــدكـــتـــورة نورة 
الظاهري، الرئي�ص التنفيذي لبوابة املقطع 
اأ�ضا�ص  ت�ضكل  الذكية  �اخلدمات  احللول  اأن 
جناح �تطور املوانئ الذكية، م�ضرية اإىل اأن 
املقطع” مع �حدة اخلدمات  “بوابة  تعا�ن 

الرقمية يف ات�ضاالت مبوجب مذكرة التفاهم 
هذه يتيح البوابة االرتقاء باحللول املقدمة 
مبتكرة  رقــمــيــة  خــدمــات  �تــقــدمي  للعمالء 
التابعة  املــرافــق  جميع  يف  اجلــــودة  �عــالــيــة 
ملوانئ اأبوظبي. من جهته قال �ضلطان حممد 
الظاهري مدير عام “ات�ضاالت” يف منطقة 
اأبوظبي اإن ات�ضاالت �ضتوفر مبوجب املذكرة 
يعزز  املتقدمة مما  الرقمية  اأحــدث احللول 
“موانئ  يف  الت�ضغيلية  �الــكــفــاءة  الــقــدرات 
اأبوظبي” متا�ضيا مع ا�ضرتاتيجية املجموعة 
امل�ضتقبل  قــيــادة   “ يف  �املتمثلة  الــطــمــوحــة 
من  �ذلــــك  املجتمعات”  لــتــمــكــني  الــرقــمــي 

خالل العمل مع موؤ�ض�ضات القطاعني العام 
الــد�لــة مبا ي�ضهم يف متكينها  �اخلــا�ــص يف 
العاملية  الــتــقــنــيــات  اأحـــــدث  ــتــخــدام  ا�ــض مـــن 
الرقمية.  اخلــدمــات  مب�ضتوى  ترتقي  التي 
��ضيعمل اجلانبان - مبوجب مذكرة التفاهم 
- على اتخاذ االإجراءات �املبادرات امل�ضرتكة 
اأداء  حت�ضني  بــهــدف  االتــ�ــضــاالت  جمـــال  يف 
العمليات يف مرافق موانئ اأبوظبي �تب�ضيط 
بــاخلــدمــات املقدمة  االإجــــــراءات �االرتـــقـــاء 
يف  بينهما  ال�ضراكة  تعزيز  بجانب  للعمالء 
املوؤ�ض�ضية  �اخلـــربات  املعرفة  تــبــادل  جمــال 
�التدابري  االإجــــراءات  التــخــاذ  معاً  �العمل 

اأن  التي ميكن  االأزمــات  ملواجهة  ال�ضر�رية 
تــواجــه �ــضــري الــعــمــل.. �يــتــيــح هـــذا التعا�ن 
اال�ضرتاتيجية  اأهدافهما  حتقيق  للجانبني 
يف بناء �ضبكات م�ضرتكة يف جمال االت�ضاالت 
�حدة  اأن  بالذكر  جدير  �املتنقلة.  الثابتة 
مع  تعمل  اتــ�ــضــاالت  يف  الرقمية  اخلــدمــات 
العام  الــقــطــاعــني  املــجــمــوعــة مـــن  عـــمـــالء 
�اخلا�ص يف الد�لة مل�ضاعدتهم على اإحداث 
الــتــحــّول يف االأعــمــال الــتــجــاريــة عــن طريق 
التقنيات احلديثة مثل احلو�ضبة ال�ضحابية 
املحمولة  �التطبيقات  االأ�ــضــيــاء  �اإنـــرتنـــت 

�خدمات البيانات الكبرية.

•• اأبوظبي-وام:

ال�ضناعية  لــلــتــنــمــيــة  املـــتـــحـــدة  االأمم  مــنــظــمــة  اأعـــلـــنـــت 
�ضركة  اأن   ، �الــ�ــضــنــاعــة  الــطــاقــة  ��زارة  “اليونيد�” 
اأكرب ال�ضركات القاب�ضة يف جمال  اإحدى   - “�ضناعات” 
اال�ضتثمار ال�ضناعي يف د�لة االإمــارات - �ضريكا بالتينيا 
اإطار  يف  �ذلــك  لـ”اليونيد�”،  الــعــام  للموؤمتر  ح�ضريا 
م�ضاهمة د�لة االإمارات ب�ضفتها الد�لة امل�ضيفة للموؤمتر، 
الذي �ضيقام يف الفرتة ما بني 3 �7 نوفمرب 2019 يف 
فندق ق�ضر االإمارات بالعا�ضمة اأبوظبي. �تعد العا�ضمة 
العام  املوؤمتر  ت�ضت�ضيف  �جهة  رابــع  اأبوظبي  االإماراتية 
املوؤمتر  التي يعقد فيها  االأ�ىل  املرة  �هي  لـ”ليونيد�”، 
العام يف منطقة ال�ضرق االأ��ضط. �تعزز الرعاية اجلديدة 

يف عقد حتالفات مبتكرة بني  “�ضناعات”  �ضركة  التزام 
من  العامل  حــول  ال�ضناعي  القطاع  يف  امل�ضتثمرين  كبار 
�ضاأنها االرتقاء بالقطاع ال�ضناعي العاملي �ت�ضريع حتقيق 
مدى  �عــلــى  �املــ�ــضــتــدامــة.  ال�ضاملة  ال�ضناعية  التنمية 
الرئي�ضي للموؤمتر  االأعمال  اأيام، �ضريافق جد�ل  خم�ضة 
التي  امل�ضتوى  رفيعة  اجلانبية  الفعاليات  مــن  �ضل�ضلة 
�ريادة  ال�ضباب   “ رئي�ضية  موا�ضيع  �ضتة  حــول  تتمحور 
�الثورة  ال�ضناعي،  القطاع  يف  املـــراأة  �متكني  االأعــمــال، 
�املجمعات  املــ�ــضــتــدامــة،  �الــطــاقــة  الــرابــعــة،  ال�ضناعية 
جنبا  �ضتقام  �الــتــي  التد�يري”  �االقت�ضاد  ال�ضناعية 
التي  ال�ضيا�ضات  حــول  نقا�ص  جل�ضة   25 مــع  جنب  اىل 
امل�ضتدامة  التنمية  خطة  حتقيق  يف  امل�ضاهمة  �ضاأنها  من 
ع�ضر  ال�ضبعة  امل�ضتدامة  التنمية  �اأهـــداف   2030 لعام 

800 رئي�ص ��زير  اأكــر من  املتحدة، �بح�ضور  لــالأمم 
�م�ضوؤ�ل رفيع امل�ضتوى من 170 د�لة ع�ضو يف املنظمة، 
القطاع  �قــــادة  املــتــحــدة  االأمم  مــنــظــمــات  �كــبــار ممــثــلــي 
االأكادميية.  �االأ��ضاط  املدين  املجتمع  �ممثلي  اخلا�ص 
توا�ضل  الــهــادفــة،  اال�ضتثمارية  ا�ضرتاتيجيتها  �بف�ضل 
ا�ضرتاتيجية  بدعم  لها  التابعة  �ال�ضركات  “�ضناعات” 
االقت�ضادية  اأبوظبي  �ر�ؤيــة   2021 ال�ضناعية  اأبوظبي 
2030، بهدف حتقيق التنمية امل�ضتدامة للد�لة �تنويع 
اقت�ضادها. �متا�ضيا مع �ضعار املوؤمتر، “ال�ضناعة 2030 
�ضتوا�ضل  – لنبتكر �نتوا�ضل �نبني م�ضتقبال اأف�ضل”، 
الــرامــيــة لــدعــم االبــتــكــار يف  بـــذل اجلــهــود  “�ضناعات” 
املبتكرة  امل�ضاريع  ت�ضجيع  خــالل  مــن  ال�ضناعي  القطاع 
عمليات  كفاءة  رفــع  بهدف  لها  التابعة  ال�ضركات  �ضمن 

�احللول  �اخلــدمــات  املنتجات  جــودة  �حت�ضني  الت�ضنيع 
العامة  القاب�ضة  ال�ضركة  �ضت�ضاهم  كما  تقدمها..  التي 
للتنمية  املتحدة  االأمم  اأهـــداف  حتقيق  يف  “�ضناعات” 
بالقطاع  لالرتقاء  تركيز جهودها  �ذلك عرب  امل�ضتدامة 
بــنــيــة حتــتــيــة مــالئــمــة �الت�ضجيع  الــ�ــضــنــاعــي، �تــطــويــر 
اأهداف  مــن  التا�ضع  الــهــدف  مــع  متا�ضيا  االبــتــكــار،  على 
التنمية امل�ضتدامة؛ �توفري العمل الالئق �حتقيق النمو 
اأهداف  من  الثامن  الهدف  مع  يتوافق  مبا  االقت�ضادي، 
اخل�ضراء  الــطــاقــة  تــطــويــر  �دعـــم  املــ�ــضــتــدامــة؛  التنمية 
اأهداف  من  ال�ضابع  للهدف  حتقيقا  التكلفة،  املنخف�ضة 
امل�ضتدامة؛ �الت�ضجيع على اال�ضتهالك �االإنتاج  التنمية 
املــ�ــضــوؤ�لــني حتقيقا لــلــهــدف الــثــاين عــ�ــضــر مــن اأهــــداف 

التنمية امل�ضتدامة.

% ن�ضبة  اقت�ضادية راأ�ض اخليمة: 33 
منو الرخ�ض التجارية يف الربع الثالث 

•• راأ�ض اخليمة-الفجر

راأ�ص  اقــتــ�ــضــاديــة  �ــضــادر مــن  تــقــريــر  ك�ضف 
اخليمة ن�ضبة منو للرخ�ص اجلديدة خالل 
الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام اجلـــــاري، بن�ضبة 
املا�ضي،  العام  %33 مقارنة مبثيلتها من 
مـــا يـــوؤكـــد عــلــى الــنــمــو االإيـــجـــابـــي للحركة 
�ضهدتها  الـــتـــي  �االقـــتـــ�ـــضـــاديـــة  الــتــجــاريــة 

االإمارة.
النقبي  ال�ضايب  الرحمن  عبد  د.  �اأ��ــضــح 
مــديــر عـــام الــــدائــــرة، اأن مــوؤ�ــضــر الــنــمــو يف 
لنتائج  تــرجــمــة  الــرخــ�ــص اجلـــديـــدة جــــاء 
اأطلقتها  الـــتـــي  املـــحـــفـــزات  مـــن  جمــمــوعــة 
2018 دعــمــا لبيئة  الــدائــرة خــالل الــعــام 
يف  تظهر  نتائجها  بــــداأت  �الــتــي  االأعـــمـــال، 
توزيع  اىل  �بالنظر  اجلـــاري،  الــعــام  بــدايــة 
الــرخــ�ــص اجلــديــدة الــ�ــضــادرة خــالل الربع 
اأنها تركزت  الثالث من العام اجلــاري جند 
فيما  املهنية،  االأنــ�ــضــطــة  يف   56% بن�ضبة 
 43% بن�ضبة  التجارية  االأن�ضطة  �ضاهمت 
منها، ��ضكلت االأن�ضطة ال�ضناعية ما ن�ضبته 
النقبي  د.  اأ��ضح  مت�ضل،  �ضياق  �يف   .1%
كذلك  �ضهدت  ال�ضارية  الرخ�ص  عــدد  بــاأن 
منوا متوا�ضال، ففي �ضهر يوليو منت بن�ضبة 
%25، �بن�ضبة %7 ب�ضهر اأغ�ضط�ص،فيما 
�قدر  �ضبتمرب،  �ضهر  يف  الن�ضبة  ا�ضتقرت 
الثالث  باأ�ضهره  الثالث  للربع  النمو  معدل 
نحو %10 مقارنة مع نف�ص الفرتة للعام 

ال�ضابق.
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املال والأعمال

�شمن ملف التدريب والتثقيف يف »اأجندة ال�شعادة«

دبي الذكية تطلق الربنامج التدريبي »ت�ضميم املدن «2019 يف طوكيو 
•• دبي –الفجر: 

�ــضــمــن �ــضــلــ�ــضــلــة الـــربامـــج الــتــدريــبــيــة التي 
تنظمها دبي الذكية الأبطال ال�ضعادة تطبيقاً 
ال�ضعادة” التي تعمل على  “اأجندة  الأهــداف 
تــنــفــيــذهــا، اأعــلــنــت دبـــي الــذكــيــة عــن اإطالق 
“ت�ضميم  اال�ضتكمايل  التدريبي  الربنامج 
املدن”، �الذي �ضيعقد هذا العام يف العا�ضمة 
الــيــابــانــيــة، طــوكــيــو خـــالل الــفــرتة مــن 24 

�حتى 29 نوفمرب 2019. 
�يـــــركـــــز الــــربنــــامــــج عـــلـــى ثــــالثــــة حمـــــا�ر 
�الت�ضميم.  �االإن�ضان  الذكاء  �هــي:  رئي�ضة 
الربنامج،  اأبـــــرز حمــــا�ر  االإنـــ�ـــضـــان  �يــ�ــضــكــل 
احللول  تــوظــيــف  مــ�ــضــاألــة  م�ضاهمة  ظــل  يف 
منتجات  ت�ضميم  يف  املتطورة،  التكنولوجية 
�خدمات ذكية لرفع من�ضوب ال�ضعادة ل�ضكان 

�ز�ار اإمارة دبي.
ال�ضوء  العام،  لهذا  طوكيو  برنامج  �ي�ضلط 
�ت�ضاعد  ت�ضهم  �اأد�ات  �ضيا�ضات  تعلم  على 
اخلــدمــات �حتــ�ــضــني جتارب  تبنى  زيــــادة  يف 
املدينة، من خالل منهجيات مدر��ضة ترتكز 
ثقافة  االعتبار  بعني  �تــاأخــذ  البيانات  على 
لها  ينظر  اأن  يجب  التي  �الــعــوامــل  النا�ص، 
ت�ضميمهم  عملية  خــالل  اخلــدمــات  مـــز�د� 

للخدمات يف مدينه متعددة الثقافات. 
للربنامج  تعريفية  جل�ضة  خــالل  ذلــك  جــاء 
الــذكــيــة الأبطال  دبــــي  نــظــمــتــهــا  الــتــدريــبــي 
ال�ضعادة لتعريفهم بتفا�ضيل اأجندة الربنامج 
�ضعادة  بــحــ�ــضــور  �مــتــطــلــبــاتــهــا،  الــتــدريــبــي 
مدير  ب�ضر،  بن  بطي  بنت  عائ�ضة  الدكتورة 
عام دبي الذكية، �ممثلني عن كل من “مركز 
التعا�ن الد�يل الياباين” �”منظمة التبادل 
اجلهات  �هــي  الد�يل”،  الياباين  التجاري 
التي �ضاهمت يف �ضياغة اأجندة اجلهات التي 
اإىل طوكيو،  ال�ضعادة  اأبطال  زيارة  �ضت�ضملها 

بالتعا�ن الوثيق مع دبي الذكية. 
“ت�ضميم  الــتــدريــبــي  “الربنامج  �يــــاأتــــي 
املدن” – طوكيو،  بعد النجاح الكبري الذي 
حققه برناجما “جودة اخلدمات”، الذي مت 
ت�ضميمه ب�ضكل علمي ممنهج من قبل معهد 
 30 ديزين املتميز بهذا املجال، ��ضارك فيه 
فلوريدا  بــواليــة  ال�ضعادة  اأبــطــال  مــن  بــطــاًل 

املدن” –  “ت�ضميم  �برنامج   ،2017 عــام 
كوبنهاغن،  الذي نظمته �اأدارته دبي الذكية 
 30 2018، ��ضارك فيه  يف الدمنارك عام 
يزيد  ما  مثلوا  ال�ضعادة  اأبطال  من  م�ضاركاً 
يف  حكومية  ��ضبه  حكومية  جهة   25 على 
اإمارة دبي.  �مت ت�ضميم الربنامج التدريبي 
تعزيز  بهدف  – طوكيو،”،  املدن  “ت�ضميم 
خمتلفة،  ثقافات  �ضمن  اخلــدمــات  ت�ضميم 
كلياً  خمتلفة  اليابانية  الثقافة  تعد  حيث 
عن ثقافات املجتمعات االأخرى، �من خالل 
الربنامج التدريبي �ضيتعاي�ص اأبطال ال�ضعادة 
مع طابع خمتلف من اخلدمات، كما �ضتتاح 
تركز  ت�ضاميم  على  للتعرف  الفر�ضة  لهم 
على تعميق د�ر البيانات يف عمليات �ضناعة 

القرارات االأف�ضل لرفاهية ��ضعادة النا�ص. 
بطي  بنت  عائ�ضة  الــدكــتــورة  �ــضــعــادة  �قــالــت 
تعزيز  اإن  الذكية،  دبــي  عــام  مدير  ب�ضر،  بــن 
�ضعادة النا�ص هو هدف رئي�ص ال�ضرتاتيجية 
دبي الذكية، مبا يرتجم نهج �ر�ؤيــة قيادتنا 
التقنيات  تــوظــيــف  �ــــضــــر�رة  يف  احلــكــيــمــة 
تعزز  �جتــــارب  خــدمــات  لت�ضميم  املــتــطــورة 
�الـــز�ار الإمارة  املقيمني  االأفـــراد من  �ضعادة 

دبي، �متنحهم جتارب ا�ضتثنائية. 
الربامج  خـــالل  “من  �ــضــعــادتــهــا:  �اأ�ــضــافــت 

التدريبية امل�ضممة خ�ضي�ضاً الأبطال ال�ضعادة 
�لتالئم احتياجات �متطلبات جمتمع دبي، 
منظومة  بــنــاء  عــلــى  مــعــاً  الــعــمــل  ن�ضتطيع 
امل�ضتمر  �التح�ضني  �قــويــة،  فعالة  خــدمــات 
رفـــع م�ضتوى  اإىل جــانــب  املــديــنــة،  لــتــجــارب 
قــــدرات هـــذه املــنــظــومــة عــلــى زيــــادة من�ضوب 
�رفاهيتهم.  راحتهم  ��ضمان  النا�ص  �ضعادة 
�الــيــوم نطلق بــرنــامــج تــدريــبــي جــديــد من 
�تقاليدها،  عاداتها  يف  متاماً  خمتلفة  د�لــة 
ــعــادة مـــزيـــداً من  مـــا يــ�ــضــيــف الأبـــطـــال الــ�ــض
املدن  ت�ضميم  �اخلــــربات مبــجــال  الــتــجــارب 
�ذات  متنوعة  ��ضمن جمتمعات  �اخلدمات 
ثــقــافــة غــنــيــة«.  �مت اخــتــيــار الــيــابــان لهذا 
ثقافة  اأهمها، اختالف  رئي�ضة  العام الأ�ضباب 
تقرير  اإليه  اأ�ــضــار  ما  اىل  باالإ�ضافة  املدينة، 
التناف�ضية العاملي للعام 2019 ال�ضادر من 
املــنــتــدى االقــتــ�ــضــادي الــعــاملــي، حــيــث احتلت 
اليابان املركز ال�ضاد�ص عاملياً يف هذا التقرير، 
�يف حما�ر التقرير ح�ضلت على املركز االأ�ل 
عاملياً يف حمور ال�ضحة، �ال�ضاد�ص يف حمور 
�املركز  املعلومات،  �تقنية  االت�ضاالت  تبنى 
كما  االبتكار.  على  القدرة  حمــور  يف  ال�ضابع 
العامل  د�ل  �ضاد�ص  اليابان  اأن  التقرير  اأ�ضار 

يف االنفاق على البحث �التطوير. 

“ت�ضميم  التدريبي  افتتاح الربنامج  ��ضيتم 
الوزراء  جمل�ص  مقر  يف  طوكيو”،   – املــدن 
بارزة  �ضخ�ضيات  بح�ضور  اليابان،  حلكومة 
��ضيت�ضمن  الـــيـــابـــانـــيـــة،  احلـــكـــومـــة  لـــــدى 
الــربنــامــج زيــــارات جلــهــات �زاريــــة �حملية، 
لوكالة  مــيــدانــيــة  زيــــــارات  اإىل  بـــاالإ�ـــضـــافـــة 
�غريها،  الــيــابــانــيــة  ــاء  الــفــ�ــض ا�ــضــتــكــ�ــضــاف 
برناجمهم  الـــ�ـــضـــعـــادة  اأبــــطــــال  ��ــضــيــخــتــتــم 
التدريبي بد�رة قيادية يقدمها معهد االأمم 

املتحدة للبحث �التطوير، مقر اليابان. 
5 خمــرجــات رئي�ضة  الــذكــيــة  �حــــددت دبـــي 
“ال�ضعادة  تطبيقات  فهم  �هــي:  للربنامج، 
يف  الثقايف  التنوع  اأهمية  �اإدراك  الذكية”، 
الت�ضميم، �تعلم اأثر ت�ضميم جتارب املدينة 
�اخلـــدمـــات املــبــنــيــة عــلــى الــبــيــانــات،  ف�ضاًل 
ت�ضاعد  �منهجيات  اأد�ات  على  االطــالع  عن 
م�ضاريع  �تنفيذ  اخلــدمــات،  تبنى  زيـــادة  يف 
الــبــيــانــات يف دبــــي.  �يــعــد عدد  مبنية عــلــى 
هذا  الربنامج  يف  امل�ضاركني  ال�ضعادة  اأبطال 
بلغ  2017، حيث  الــعــام  االأكـــرب منذ  الــعــام 
م�ضاركاً،   35 للم�ضاركني  االإجــمــايل  الــعــدد 
مبــا فيهم 5 مــ�ــضــاركــني مــن دبـــي الــذكــيــة . 
لهذا  الربنامج  يف  امل�ضاركة  اجلــهــات  �ت�ضم 
دبــي خلدمات  موؤ�ض�ضة  دبــي،  الــعــام: حماكم 

االإ�ــضــعــاف، هيئة كــهــربــاء �مــيــاه دبـــي، هيئة 
مركز  املالية،  الرقابة  جهاز  املجتمع،  تنمية 
�ضركة  للمراأة،  دبي  موؤ�ض�ضة  لالإح�ضاء،  دبي 
)ات�ضاالت(،  االإمارات لالت�ضاالت  جمموعة 
)د�(،  املتكاملة  لالت�ضاالت  االإمــارات  �ضركة 
االأجانب  ــوؤ�ن  ��ــض لــالإقــامــة  الــعــامــة  االإدارة 
املجل�ص  �املوا�ضالت،  الطرق  هيئة  دبي،   –
االأعـــلـــى لــلــطــاقــة، �ــضــرطــة دبــــي، هــيــئــة دبي 
لــلــثــقــافــة �الــفــنــون، مـــطـــارات دبــــي، طريان 
موؤ�ض�ضة  الريا�ضي،  دبــي  جمل�ص  االإمــــارات، 
دبي لالإعالم، هيئة تنظيم االت�ضاالت، هيئة 
للتعليم،  جيم�ص  جمموعة  بــدبــي،  ال�ضحة 
دائرة املالية، بلدية دبي، موانئ دبي العاملية، 
هيئة دبي للمعرفة �التنمية الب�ضرية، دائرة 
موؤ�ض�ضة  الـــتـــجـــاري،  �الــتــ�ــضــويــق  الــ�ــضــيــاحــة 

حممد بن را�ضد لالإ�ضكان.
“ت�ضميم  الــتــدريــبــي  الـــربنـــامـــج  اأن  يــذكــر 
دبي  نظمته  قد  كانت  الــدمنــارك،  املدن” يف 
 Innovation« مــع  بــالــتــعــا�ن  الــذكــيــة 
– مركز املعرفة للتقنيات احلديثة   «  Lab
املنتجات  �تـــطـــويـــر  الـــبـــحـــوث  ـــطـــة  ـــض ـــ� �اأن
 2017 �يف  الدمنارك.  يف  االأعمال  �رعاية 
“جودة  لربنامج  �ضعادة  بطل   30 ابتعثت 
قدم  �الــــذي  ديــــزين،  مــعــهــد  اخلدمات” يف 
للم�ضاركني االأ�ضاليب �االأد�ات الفعالة التي 
اأثبتت جد�اها يف حت�ضني م�ضتوى اخلدمات 
�اجلهات  املوؤ�ض�ضات  تقدمها  التي  �اخلربات 

احلكومية الأفراد املجتمع. 
جمتمعة،  التدريبية  الربامج  هذه  �اأ�ضفرت 
الــ�ــضــعــادة �فــرقــهــم يف  اأبـــطـــال  عـــن ت�ضميم 
خمــتــلــف اجلـــهـــات، ملــجــمــوعــة مــن اخلدمات 
�الربامج املبتكرة التي تهدف ب�ضكل اأ�ضا�ضي 
�بني  املجتمع  ال�ضعادة يف  تعزيز مفهوم  اإىل 
االأفـــــراد.  �كـــان الــربنــامــج الــتــدريــبــي الذي 
كوبنهاغن  الــدمنــاركــيــة،  العا�ضمة  يف  عقد 
�تاأهيل  تدريب  على  ركــز  قد  املن�ضرم  العام 
اأبــطــال الــ�ــضــعــادة عــلــى تــعــزيــز عــوامــل الثقة 
يف ت�ضميم اخلــدمــات �جتـــارب املــديــنــة، من 
اإ�ــضــراك االأفـــراد يف مراحل الت�ضميم  خــالل 
اأد�ات  على  التدريب  اىل  باالإ�ضافة  املبكرة، 

�منهجيات ت�ضهم يف زيادة عوامل الثقة.

اإمباور تعلن الت�ضغيل الكامل خلدمات  تربيد املناطق مل�ضروع 
»�ضيتي لند مول« بطاقة اإنتاجية تبلغ 14 األف طن تربيد

•• دبي- الفجر:

اأكرب مز�د  “اإمبا�ر”،  املركزي  التربيد  االإمــارات الأنظمة  اأعلنت موؤ�ض�ضة 
الــكــامــل خلــدمــات تربيد  الت�ضغيل  الـــعـــامل،  املــنــاطــق يف  تــربيــد  خلــدمــات 
بجانب لقرية العاملية يف دبي، �ذلك  ‘’�ضيتي الند مول”،  املناطق مل�ضر�ع 
مت  اأنــه  “اإمبا�ر”،  �اأ��ضحت  تربيد.  طن  األــف   14 تبلغ  اإنتاجية  بطاقة 
توقيع االإتفاقية لتز�يد م�ضر�ع ‘’�ضيتي الند مول”  يف العام املا�ضي �اأن 

اال�ضتثمارات قد بلغت 150 مليون درهم اإماراتي. 
�ضياحية  جــذب  نقطة  يعترب  مول”،  النــد  “�ضيتي  اأن  “اإمبا�ر”،  �ذكــرت 
مهمة �من اأ�ضخم �جهات الت�ضوق يف دبي؛ حيث ي�ضم املول اأكر من 350 
اإىل جمموعة  اإ�ضافة  بالتجزئة، �باقة متنوعة من املطاعم،  منفًذا للبيع 
التي ت�ضغل  “�ضنرتال بارك”،  متنوعة من العر��ص الرتفيهية، �حديقة 
م�ضاحة 200 األف قدم مربع لت�ضكل احلديقة نواة املول ذ� ال�ضكل الدائري 

بطابق اأر�ضي �احد.
االإمارات  ملوؤ�ض�ضة  التنفيذي  الرئي�ص  �ضعفار،  بن  اأحمد  قال  جانبه،  �من 
بالعمل على م�ضر�ع �ضخم  “�ضعداء  “اإمبا�ر”،  املركزي  التربيد  الأنظمة 
الذي  االأمـــر  للبيئة؛  �ضديقة  بخدمات  �تــز�يــده  مــول،  النــد  �ضيتي  مثل 

�املتعاملني  املــطــوريــني  ثــقــة  يعك�ص 
��عيهم  املــــوثــــوقــــة  ـــا  خـــدمـــاتـــن يف 
بــاأهــمــيــة اال�ــضــتــدامــة �احلــفــاظ على 
ا�ضتخدام  “اأن  مــو�ــضــحــا  البيئة”، 
اأنــظــمــة �خــدمــات تــربيــد املــنــاطــق يف 
يف  �ضي�ضهم  الــعــمــالقــة،  املــ�ــضــر�عــات 
تقليل انبعاثات الكربون الناجمة عن 

ا�ضتهالك الطاقة«.
خدمات  اأن  �ضعفار”،  “بن  �اأكــــــد 
اإمبا�ر  تقدمها  التي  املناطق،  تربيد 
تــ�ــضــهــد طــلــبــا مـــتـــزايـــدا مـــن مالكي 
العقاريني،  �املــــطــــوريــــن  االأبــــنــــيــــة 
�اأ�ـــــضـــــحـــــاب املــــ�ــــضــــاريــــع الـــعـــقـــاريـــة 

ال�ضخمة، يف خطوة مهمة على طريق 
تلبي  �الــتــي  دبــي،  اإمـــارة  يف  للبيئة  ال�ضديقة  امل�ضتدامة  التنمية  حتقيق 
بها  تتمتع  التي  الثقة  اأن  �اأ�ــضــاف،  الر�ضيدة.  القيادة  �تطلعات  طموحات 
اخلدمات  تطوير  على  اعتمادها  ب�ضبب  تاأتي  االإماراتي،  ال�ضوق  يف  اإمبا�ر 
�تقدميها للمتعاملني بجودة عالية، من خالل االعتماد على اأنظمة الذكاء 

اال�ضطناعي، �اأحدث التكنولوجيات امل�ضتخدمة يف جمال تربيد املناطق.
 7 اأهـــم  ت�ضم  متنوعة  م�ضاريع  حمفظة  متتلك  “اإمبا�ر”  اأن  �اأ��ــضــح، 
للعديد من  التربيد  دبــي؛ حيث تقدم خدمات  اإمــارة  رئي�ضية يف  قطاعات 
�امل�ضت�ضفيات  �الفنادق  �التجارية  ال�ضكنية  املباين  ت�ضم  التي  القطاعات، 
 1090 باإجمايل  �امل�ضانع،  ت�ضوق  �مراكز  �اجلامعية  التعليمية  �املباين 
املناطق الأكر  تقدم خدمات تربيد  “اإمبا�ر”  اأن  مبنى.  �اجلدير ذكره، 
القدرة  ت�ضل  كما  متعامل  األـــف   100 مــن  �الأكـــر  مبنى،   1،090 مــن 
�تقدم  التربيد،  مليون طن من   1،43 من  اأكــر  اإىل  لل�ضركة  االإنتاجية 
ال�ضركة خدمات تربيد مناطق �ضديقة للبيئة لعدد من امل�ضاريع البارزة يف 
اإمارة دبي مثل �اجهة دبي املائية، �بلو �اترز، �جمموعة جمريا، �جمريا 
بيت�ص ريزيدن�ص، �مركز دبي املايل العاملي، �اخلليج التجاري، �مدينة دبي 
الطبية، �اأبراج بحريات جمريا، �نخلة جمريا، �دي�ضكفري جاردنز، �ابن 
االإعالمي  لالإنتاج  العاملية  �املنطقة  للت�ضميم،  دبــي  �حــي  مــول،  بطوطة 

�غريها.

بلدية دبي : موؤمتر ا�ضتدامة مواد البناء 
ي�ضتعر�ض تقنيات الذكاء ال�ضطناعي

•• دبي -وام:

ت�ضت�ضيف دبي املوؤمتر الد�يل ال�ضنوي ال�ضابع ال�ضتدامة مواد البناء حتت 
اأجل ا�ضت�ضراف م�ضتقبل  “تقنيات الذكاء اال�ضطناعي يف البناء من  �ضعار 
م�ضتدام” �الذي تنظمه بلدية دبي يف يومي الرابع �اخلام�ص من نوفمرب 
من  كبري  عــدد  بح�ضور  دبــي  يف  �ضيتي  في�ضتيفال  انرتكونتيننتال  بفندق 
اأ�ضا�ضيات  لدعم  احليوي  املجال  هــذا  يف  �املخت�ضني  �املهتمني  الباحثني 
اال�ضتدامة �لتعزيز مكانة دبي ك�ضوق رائدة يف قطاع البناء حيث تعد بلدية 
دبي �ضباقة دائما يف هذا املجال من خالل م�ضاريعها �ت�ضريعاتها �خططها 
اال�ضرتاتيجية. �ي�ضلط املوؤمتر ال�ضوء هذا العام على د�ر اجلهات احلكومية 
���ضائل  امل�ضتدامة  البناء  مــواد  منتجات  �حت�ضني  تطوير  يف  �اخلــا�ــضــة 
�ضبط جودتها �ذلك مب�ضاركة املوؤ�ض�ضات البحثية �العلمية على امل�ضتويني 

االطــالع على  بهدف  �العاملي  املحلي 
الدرا�ضات يف  اإليه  اأحــدث ما تو�ضلت 
�املنتجات  املـــواد  اأداء  تطوير  جمــال 
�اأنــظــمــة الــبــنــاء. �يــقــدم املـــوؤمتـــر يف 
اإبداعية  تطبيقات  ال�ضابعة  ن�ضخته 
ا�ضتخدامات  يف  متقدمة  �ابــتــكــاريــة 
باالإ�ضافة  اخلــ�ــضــراء  املــبــاين  اأنظمة 
يف  اال�ضطناعي  الــذكــاء  تقنيات  اإىل 
البناء  �منتجات  مـــواد  جـــودة  قــطــاع 
عر�ص  خـــالل  مــن  �ذلـــك  �الت�ضييد 
منـــــــاذج مـــبـــتـــكـــرة ملـــنـــتـــجـــات �مـــبـــان 
م�ضتدامة ��ضديقة للبيئة ف�ضال عن 
ال�ضتخدامات  اأخــــرى  منـــاذج  عــر�ــص 

التاأكد  يف  اال�ضطناعي  الــذكــاء  تقنيات 
من جودة مواد �منتجات البناء �ذلك مب�ضاركة قطاع البناء �الت�ضييد يف 

الد�لة �ال�ضركات الرائدة عامليا يف جمال تطبيقات ا�ضتدامة مواد البناء.
�ال�ضحة  البيئة  لقطاع  التنفيذي  املــديــر  العو�ضي  �ضريف  خــالــد  �قـــال 
�ال�ضالمة ببلدية دبي.. اأن املوؤمتر �ضي�ضهد م�ضاركة العديد من املهند�ضني 
�العلماء �املتخ�ض�ضني من خمتلف د�ل العامل �من بينهم متحدثي احلدث 
العاملي املنتظر اإك�ضبو دبي 2020 �ممثلي اأجنحة ثالث د�ل م�ضاركة يف 
اإك�ضبو 2020 �هي الربازيل �هولندا �الفلبني لتمثل كل منها قارة من 

قارات العامل �ذلك لعر�ص مناذج تطبيق اال�ضتدامة يف اأجنحة د�لها.

»تقديرًا خلدماتها املبتكرة«

امل�ضعود لل�ضيارات تفوز بجائزة »ني�ضان العاملية 2019« �ضمن فئة الوكالء 

حــجــم مــبــيــعــات الــ�ــضــيــارات اجلـــديـــدة �منو 
احل�ضة ال�ضوقية �متيزهم يف ��ضع �تنفيذ 
م�ضتوى  رفع  يف  ت�ضهم  �ا�ضحة  عمل  خطة 
�خدمات  املبيعات  جمــال  يف  العمالء  ر�ضا 
املــ�ــضــعــود لل�ضيارات  الــبــيــع. �فــــازت  بــعــد  مــا 
تقديراً   ،2013 عــام  يف  نف�ضها  بــاجلــائــزة 
خلدماتها املبتكرة، حيث ا�ضتطاعت ال�ضركة 
حتت�ضنه  ما  بف�ضل  متمّيزة  مكانة  تر�ضيخ 
رائــدة �موظفي مبيعات  ب�ضرية  كــوادر  من 
يحر�ضون  امل�ضتوى  عاملي  تدريباً  مــدربــني 

على تقدمي اأف�ضل اخلدمات للعمالء.
م�ضعود  �ضعادة  قــال  اجلــائــزة،  على  �تعقيباً 
اإدارة  جمــلــ�ــص  رئـــيـــ�ـــص  املـــ�ـــضـــعـــود،  اأحــــمــــد 
موؤ�ض�ضة  “ب�ضفتنا  املــ�ــضــعــود:  جمــمــوعــة 
�ر�ضا  خدمة  يف  التميز  حتقيق  على  ترّكز 
اأهـــم ر�اد قطاع  الــعــمــالء �بــاعــتــبــارنــا مــن 
ال�ضيارات يف د�لة االإمارات، نوؤمن ب�ضر�رة 
�نوؤكد  عمالئنا  �متطلبات  احتياجات  فهم 

مبتكرة  �حــلــول  خــدمــات  بتوفري  التزامنا 
ثانية  مرًة  نفوز  اأن  �ي�ضعدنا  لهم.  منا�ضبة 
التي تعك�ص اجلهود احلثيثة  بهذه اجلائزة 
التي بذلها فريق عملنا يف ال�ضنوات املا�ضية 
نقوم  التي  الت�ضغيلية  العمليات  خمتلف  يف 
عــلــى موا�ضلة  مـــن جــانــبــنــا  �نــــوؤكــــد  بـــهـــا. 
م�ضاعينا الد�ؤ�بة نحو حتقيق ر�ؤية امل�ضعود 
لـ”�ضركة  الريادية  املكانة  برت�ضيخ  املتمثلة 
زيــادة حجم  من خالل  لل�ضيارات”  امل�ضعود 
التي  �اخلـــدمـــات  ني�ضان  �ــضــيــارات  مبيعات 
ال�ضركة  فــوز  يف  ذلــك  جتلى  حيث  تقدمها، 
بف�ضل   2019 الــعــاملــيــة  نــيــ�ــضــان  بــجــائــزة 
�ضعينا امل�ضتمر يف تقدمي خدمات ذات قيمة 
م�ضافة جلميع عمالئنا. �نتطلع من خالل 
مركز خدمة امل�ضعود ل�ضيارات ني�ضان �الذي 
يــعــد اأكـــرب مــركــز خــدمــة لــ�ــضــيــارات ني�ضان 
مع  �تعا�ننا  �ضراكتنا  تعزيز  اإىل  العامل  يف 
�ــضــركــة نــيــ�ــضــان �جــمــيــع �ــضــركــائــنــا لتحقيق 

املزيد من النجاحات يف امل�ضتقبل القريب«.
الرئي�ص  تان�ضل،  عــرفــان  قــال  جهته،  �مــن 
فوز  “ياأتي  لل�ضيارات:  للم�ضعود  التنفيذي 
الــ�ــضــركــة بــجــائــزة عــاملــيــة مــرمــوقــة يف اإطار 
�احتياجات  متطلبات  حتقيق  على  �ضعينا 
املـــتـــعـــامـــلـــني، يف ظــــل املـــنـــظـــومـــة الــــرائــــدة 
الـــتـــي نــعــمــل �ــضــمــنــهــا. �لـــقـــد قــمــنــا بتبني 
يف  تــرّكــز  التي  االأجـــل  طويلة  ا�ضرتاتيجية 
�التكنولوجيا  املــتــعــامــلــني  عــلــى  اأهـــدافـــهـــا 
�التحول الرقمي، بهدف تعزيز االجراءات 
�خلق منظومة عمل فّعالة ت�ضع احتياجات 
الــعــمــالء عــلــى راأ�ـــــص اأ�لـــويـــاتـــهـــا. �يف هذا 
ا�ضتثنائية  مهارات  بناء  من  متكّنا  ال�ضياق، 
ملــوظــفــيــنــا �تـــطـــويـــر قـــدراتـــهـــم مــــن اأجــــل 
الو�ضول اإىل اأعلى م�ضتويات ر�ضا العمالء. 
الرائدة  ا�ضرتاتيجيتنا  خالل  من  �جنحنا 
نحت�ضنها  التي  املوهوبة  الب�ضرية  �الكوادر 
مثااًل  �جعلها  ال�ضركة  مكانة  تر�ضيخ  اإىل 

ُيحتذى به يف االأ�ضواق املحلية �العاملية«.
التنفيذي ل�ضركة  املدير  �اأفــاد تريي �ضباغ 
اأن  “ي�ضعدنا  االأ��ضط”:  ال�ضرق  “ني�ضان 
 -  2019 الــعــاملــيــة  ني�ضان  “جائزة  نــقــّدم 
امل�ضعود  �ــضــركــة  اإىل  “الوكالء”  فــئــة  عــن 
لنا  اأ�ــضــا�ــضــيــاً  �ضريكاً  باعتبارهم  لل�ضيارات 
االأ��ضط،  ال�ضرق  36 عاماً يف منطقة  منذ 
نتائج  حتقيق  يف  م�ضاهمتها  عالياً  �نثمن 
نوعية يف املبيعات �تعزيز ح�ضتنا يف ال�ضوق 
االإماراتي. �متكنت �ضركة امل�ضعود لل�ضيارات 
يف  متميز  اأداء  حتقيق  من  املا�ضي  العام  يف 
ت�ضميم  لـــ  �اإطــالقــهــا  تبنيها  عــرب  املبيعات 
�الذي  الــعــر�ــص  لــ�ــضــاالت  اجلــديــد  ني�ضان 
يهدف اإىل تعزيز خمتلف اجلوانب يف جتربة 
املتعامل من خالل �ضاالت العر�ص املتطورة 
التابعة لها، ف�ضاًل عن توفري حلول تقنية 
املقّدمة  مبتكرة ترتقي مب�ضتوى اخلدمات 
للمتعاملني. �جت�ّضد اجلائزة التزام امل�ضعود 

عملياتهم  يف  الــتــمــّيــز  بتحقيق  لــلــ�ــضــيــارات 
�تــقــدمي جتــــارب ا�ــضــتــثــنــائــيــة تــتــمــا�ــضــى مع 
م�ضتوى العالمة التجارية �اخلدمات التي 

تقّدمها �ضركة ني�ضان العاملية«. 
ني�ضان  تاأتي”جائزة  بــالــذكــر،  �اجلـــديـــر 
“الوكالء”  فــئــة  عـــن   -  2019 الــعــاملــيــة 
لــُتــ�ــضــكــل اإ�ــضــافــة هــامــة يف �ــضــجــل اإجنــــازات 
ال�ضركة  فــــازت  لــلــ�ــضــيــارات، حــيــث  املــ�ــضــعــود 
تقدمي  يف  اأداء  “اأف�ضل  بــجــائــزة  مـــوؤخـــراً 
�ضنوات  خلم�ص  العمالء”  �ر�ــضــا  اخلــدمــة 
متفوقًة على العديد من خمتلف العالمات 
ال�ضرق  مــنــطــقــة  يف  الـــــرائـــــدة  الـــتـــجـــاريـــة 
لل�ضيارات  امل�ضعود  �اأطلقت  كما  االأ��ــضــط. 
الرقمية  اخلــدمــات  مــن  جمموعة  مــوؤخــًرا 
لــٌتــري جتــربــة العمالء مــن خــالل توفري 
�تطبيق  االإلـــكـــرت�نـــيـــة  لــلــتــجــارة  مــنــ�ــضــة 
للهاتف �ذلك التزاماً منها بتقدمي خدمات 

مبتكرة لعمالئها. 

تريي �ضباغ:
متكنت امل�شعود لل�شيارات من حتقيق اأداء متميز يف املبيعات 
عب�ر اإطالقه��ا ل�ت�شمي��م ني�ش��ان اجلديد ل�ش��الت العر�ض

م�ضعود اأحمد امل�ضعود:
اجلائزة تعك�ض اجلهود احلثيثة التي بذلها فريق عملنا 
يف ال�ش��نوات املا�شي���ة يف خمتلف العملي���ات الت�ش��غيلية

عرفان تان�ضيل:
متكّنا من بناء مهارات ا�شتثنائية ملوظفينا وتطوير 

قدراتهم من اأجل الو�شول اإىل اأعلى م�شتويات ر�شا العمالء

•• اأبوظبي : رم�شان عطا 

اأبوظبي �العني �منطقة الظفرة، على جائزة  الوكيل احل�ضري ل�ضيارات ني�ضان يف  “امل�ضعود لل�ضيارات”،  حازت �ضركة 
�يهدف  املحلي.  ال�ضوق  يف  حققتها  التي  املبيعات  حلجم  تقديراً  �ذلــك  الوكالء  فئة  �ضمن   ”2019 العاملية  “ني�ضان 
“برنامج جوائز ني�ضان العاملية” اإىل تكرمي املوزعني �الوكالء �املوردين الذين حققوا اأداء متميزاً �ضاهم يف تعزيز عمل 
�ضركة “ني�ضان” خالل ال�ضنة املالية 2018، حيث يتم اختيار �اإعالن الفائزين من قبل �ضركة “ني�ضان موتور” يف اليابان.  
�يتم تقييم املر�ضحني جلائزة ني�ضان العاملية عن فئة “الوكالء”، بناء على حجم ال�ضوق �ضمن ثالث فئات خمتلفة ت�ضمل 

»العدل« تنظم اأول ور�ضة عمل حكومية مو�ضعة عن �ضريبة القيمة امل�ضافة
•• اأبوظبي-وام:

بني  امل�ضافة  القيمة  �ضريبة  العمل”  �ر�ــضــة  فعاليات  اأبــوظــبــي  يف  اأمــ�ــص  بـــداأت 
العدل على  �زارة  الــد�يل يف  التعا�ن  اإدارة  �التي تنظمها  �التطبيق”  النظرية 
مدار يومني �ذلك بح�ضور �ضعادة جا�ضم �ضيف بوع�ضيبه مدير دائرة التفتي�ص 
العدل  �زارة  �املعنني من  الق�ضائية  ال�ضلطة  اأع�ضاء  الق�ضائي، �عدد كبري من 
�املحاكم �النيابات االحتادية �املحلية، �الوزارات �املوؤ�ض�ضات �الهيئات احلكومية 
اأهمية  االفتتاحية  كلمته  يف  بوع�ضيبه  �ضيف  جا�ضم  �ــضــعــادة  �اأكـــد  �اخلــا�ــضــة. 
الور�ضة - التي تعد االأ�ىل من نوعها - �حما�رها، ملقيا ال�ضوء على منظومة 
الت�ضريعات ال�ضريبية يف الد�لة �التي ا�ضتكملتها ب�ضد�ر جمموعة من القوانني 
�مرا�ضيم بقوانني �قرارات جمل�ص الوزراء، بجانب ر�ضم امل�ضرع االإماراتي طريقة 
التقا�ضي يف املنازعات ال�ضريبية. ت�ضمنت الور�ضة التي قدمتها اخلبرية الد�لية 
�املحا�ضرة الدكتورة منال عبد ال�ضمد جند يف يومها االأ�ل ثالثة حما�ر رئي�ضة 
ال�ضريبة  تلك  تطبيق  حــول  “ اح�ضائيات  امل�ضافة  القيمة  �ضريبة  تطبيق  عن 
جمل�ص  د�ل  يف  ال�ضريبة  تلك  تطبيق  �اأ�ضباب  خا�ص”،  ب�ضكل  لبنان  �يف  عامليا 
التعا�ن لد�ل اخلليج العربية، �االإجــراءات الواجب اتخاذها لتطبيقها حكومة 
�موؤ�ض�ضات �اأفراد، �تطرق املحور الثاين اإىل اخل�ضوع ل�ضريبة القيمة امل�ضافة، 

�من هم االأ�ضخا�ص اخلا�ضعني لها .
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العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   
       اعالن اأمر اأداء بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/2069  اأمر اأداء
اىل املدعي عليه / 1- ليمرا لتجارة املواد الغذائية �ص.ذ.م.م 2- فهد بن م�ضطفى 
ام ات�ص  املــدعــي/مــ�ــضــاريــع  كــنــوكــراتــي م�ضطفى جمــهــول حمــل االقــامــة مبــا ان 

�ص.ذ.م.م  �ميثله:يو�ضف حممد احمد يو�ضف احلمادي 
ليمرا  عليهما  املدعي  بالزام  بــتــاريــخ:2019/9/25  االبتدائية  دبي  قــررت حمكمة 
لتجارة املواد الغذائية �ص.ذ.م.م � فهد بن م�ضطفى كنوكراتي م�ضطفى بنا يوؤديا 
�الفوائد  درهــم   )23362( مبلغ  �ـــص.ذ.م.م  ات�ص  ام  م�ضاريع  للمدعية  بالت�ضامن 
ال�ضداد  اال�ضتحقاق يف:2018/10/20 �حتى متام  تاريخ  �ضنويا من  القانونية %9 
�الر�ضوم �امل�ضاريف �مبلغ خم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  �لكم احلق يف 

ا�ضتئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/3356  جتاري جزئي
االقامة  حمل  جمهول  عبداهلل  احمد  حممد  ح�ضني  1-حمد   / عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي/بنك دبي التجاري �ص.م.ع �ميثله:ي�ضلم �ضالح احمد ال�ضعدي قد 
اأقام عليك الدعوى مو�ضوعها الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ بقيمة 
رفع  تــاريــخ  مــن   %12 بــواقــع  القانونية  للفائدة  �باال�ضافة  درهــم   )290253.60(
املوافق:2019/11/7  التام.�حددت لها جل�ضة يوم اخلمي�ص  ال�ضداد  الدعوى حتى 
من  اأ�  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لــذا    ch1.C.13:بالقاعة �ص  الــ�ــضــاعــة:08:30 
ميثلك قانونيا �عليك بتقدمي ما لديك من مذكرات ا� م�ضتندات للمحكمة قبل 

اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/3381  جتاري جزئي

االقامة مبا  زاده جمهول حمل  اكرب  ر�ضا مرت�ضى  1-حميد   / عليه  املدعي  اىل 
قد  ال�ضعدي  احمد  �ضالح  �ميثله:ي�ضلم  �ـــص.م.ع  التجاري  دبــي  املدعي/بنك  ان 
اأقام عليك الدعوى مو�ضوعها الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ بقيمة 
رفع  تــاريــخ  مــن   %12 بــواقــع  القانونية  للفائدة  باال�ضافة  درهــم   )523.304.82(
املوافق:2019/11/6  االربعاء  يوم  جل�ضة  لها  التام.�حددت  ال�ضداد  حتى  الدعوى 
من  اأ�  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لــذا    ch1.C.14:بالقاعة �ص  الــ�ــضــاعــة:08:30 
ميثلك قانونيا �عليك بتقدمي ما لديك من مذكرات ا� م�ضتندات للمحكمة قبل 

اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/582  جتاري كلي
اىل اخل�ضم املدخل/ 1-كيفورد انفي�ضتمنت حتت )برايد القاب�ضة( � 360 للو�ضاطة 
التجارية جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/�ضوندرام �ضواميناتان �ميثله:احمد 
احلاج خادم بطي امليد�ر املهريي قد اأقام عليك الدعوى مو�ضوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليهم بالت�ضامم مببلغ �قدره )2862600( درهم �الر�ضوم �امل�ضاريف �اتعاب 
املحاماة �الفائدة 12% من تاريخ اال�ضتحقاق �حتى ال�ضداد التام.�حددت لها جل�ضة 
يوم االثنني املوافق:2019/11/18 ال�ضاعة:09:30 �ص بالقاعة:ch1.C.15  لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأ� من ميثلك قانونيا �عليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

ا� م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/357  مدين كلي

ان  االقامة مبا  ريا�ص جرج�ص جمهول حمل  موري�ص  1-ا�ــضــرف   / عليه  املدعي  اىل 
املدعي/احمد ابراهيم عبداهلل �ضامل �ميثله:را�ضد علي حممد �ضعيد احلريثي النقبي 
قد اأقام عليك الدعوى مو�ضوعها املطالبة بف�ضخ العقد بني املدعي �املدعي عليه �الزام 
املدعي عليه مببلغ �قدره )1000000( درهم �الفائدة بواقع 12% من تاريخ 2013/4/4 
�الر�ضوم �امل�ضاريف �اتعاب املحاماة ��ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.�حددت 
  ch2.E.21:ال�ضاعة:09:30 �ص بالقاعة لها جل�ضة يوم االحد املوافق:2019/11/3 
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأ� من ميثلك قانونيا �عليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

ا� م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/324  مدين كلي

ان  االقــامــة مبا  املدعي عليه / 1-حمــمــود حممد منري خليل جمهول حمل  اىل 
الــدعــوى مو�ضوعها  عليك  اأقـــام  قــد  ال�ضنيد  عــبــداهلل  بــن  فهد  بــن  املدعي/موفق 
�ضبيل  على  للمدعي  يــوؤد�ا  بــان  املدخلني  �اخل�ضوم  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة 
الت�ضامن �التكافل مببلغ �قدره )2.350.000( درهم �الر�ضوم �امل�ضاريف �اتعاب 
املحاماة �الفائدة 12% من تاريخ اال�ضتحقاق �حتى ال�ضداد التام.�حددت لها جل�ضة 
يوم االربعاء املوافق:2019/11/6 ال�ضاعة:09:30 �ص بالقاعة:ch1.C.15  لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأ� من ميثلك قانونيا �عليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

ا� م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   

اعالن حكم بالن�شر
                        يف  الدعوى رقم 2019/226  جتاري كلي

اىل املحكوم عليه/1- �ضركة ما�ضرت �اي خلدمات متابعه املعامالت ذ.م.م �ميثلها مديرها 
م�ضعب عبود احل�ضن الدخيل جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها 
عبداهلل  خليفه  ل�ضالح/�ضعيد  اعــاله  املــذكــورة  الدعوى  يف    2019/7/21 بتاريخ   املنعقدة 
بــ ا�ال:بف�ضخ عقد ال�ضراكة املوؤرخ 2018/1/15 املربم بني املدعي �املدعي  خلفان العزيزي 
عليها - ثانيا:بالزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعي مبلغ �قدره )180.000( درهم م�ضافا 
اليه فائدة قانونية ب�ضيطة قدرها 9% �ضنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�ضل 
يف 2019/1/16 �حتى متام ال�ضداد �الزمت املدعي عليها بامل�ضاريف �مبلغ خم�ضمائة درهم 
يوما  ثالثني  خــالل  لال�ضتئناف  قابال  احل�ضوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل 
ال�ضيخ حممد بن  ال�ضمو  التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب  اليوم  اعتبارا من 

را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي �تلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   
اعالن حكم بالن�شر

                        يف  الدعوى رقم 2019/1537  جتاري جزئي
�ضوين  ل�ضركة  مت�ضامن  كفيل  ب�ضفتها  علي  احمد  �ضيخ  اخــرت  نازنني  عليه/1-  املحكوم  اىل 
للتجارة �ص.ذ.م.م 5- بي دي �ضي لتجارة املواد الغذائية �ص.ذ.م.م - �ضابقا �ضوين للتجارة �ص.ذ.م.م 
2- حممد عبداجلليل مياه ب�ضفته كفيل مت�ضامن ل�ضركة �ضوين للتجارة �ص.ذ.م.م 3- جا�ضمني 
اخرت �ضيخ احمد علي ب�ضفتها كفيل مت�ضامن ل�ضركة �ضوين للتجارة �ص.ذ.م.م 4- �ضيخ احمد 
حمل  جمهول  �ـــص.ذ.م.م  للتجارة  �ضوين  ل�ضركة  مت�ضامن  كفيل  ب�ضفته  علي  اظهر  �ضيخ  علي 
االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  2019/10/14  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�ضالح/م�ضرف الهالل �ص.م.ع بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن فيما بينهم بان يوؤد�ا اىل 
املدعي مبلغ �قدره )65.710.79( درهم �الزمتهم الر�ضوم �امل�ضاريف �خم�ضمائة درهم مقابل 
لال�ضتئناف  قابال  احل�ضوري  مبثابة  حكما  طلبات.  من  ذلــك  عــدا  ما  �رف�ضت  املحاماة  اتعاب 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي �تلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   

اعالن حكم بالن�شر
                        يف  الدعوى رقم 2019/3486  جتاري جزئي

بان  نعلنكم  االقــامــة  ��ضيم قحطان يحي جمــهــول حمــل  عــلــيــه/1-  املــحــكــوم  اىل 
املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  2019/10/15  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�ضالح/بنك دبي التجاري �ص.م.ع بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ 
)مائة �اثنني �ثمانني الف ��ضبعمائة ��احد ��ضبعني درهم �اربعة ��ضبعني فل�ضا( 
�الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�ضل يف 2019/9/5 
�حتى متام ال�ضداد �الزمته بامل�ضر�فات �مببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن 

�ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي �تلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2019/246  تنفيذ عقاري   
ب�ضداد   ، كلي  رقـــم:2018/660 عقاري  الدعوى  ال�ضادر يف  الق�ضية:تنفيذ احلكم  مو�ضوع 

املبلغ املننفذ به �قدره )975012.06( درهم �ضامال للر�ضوم �امل�ضاريف.
طالب االإعالن:طالب التنفيذ:بنك ات�ص ا�ص بي �ضي )فرع دبي(

املطلوب اعالنه:املنفذ �ضده:1- بوم جون كيم جمهول حمل االقامة
مو�ضوع االعالن:

نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�ضة يف احلجز التحفظي رقــم:34/2018 عقاري 
�فاءا للمبلغ املطالب به �قدره )975012.06( درهم �ما ي�ضتجد �حتويل احلجز التحفظي 
اىل حجز تنفيذي يف ملف رقــم:246/2019 تنفيذ عقاري �ذلك للعلم مبا جاء فيه �نفاذ 

مفعوله قانونا بناء على قرار قا�ضي التنفيذ.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2019/1511  تنفيذ جتاري   

مو�ضوع الق�ضية:تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقــم:2018/2176 جتاري كلي ، ب�ضداد 
املبلغ املننفذ به �قدره )4310473.44( درهم �ضامال للر�ضوم �امل�ضاريف.

طالب االإعالن:طالب التنفيذ:م�ضرف اأبوظبي اال�ضالمي
املطلوب اعالنه:املنفذ �ضده:1- فر�نت الين للتجارة �ص.ذ.م.م 2- راكي�ص كومار جويل بن 

كي�ضان �ضاند )كفيل �ضامن(  جمهول حمل االقامة
مو�ضوع االعالن:

نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�ضة �هي عبارة عن فيال - املنطقة �ادي ال�ضفا 
6 - رقم االر�ص 1218/0 �فاء للمبلغ املطالب به )4310473.44( درهم �ذلك للعلم مبا جاء 

�نفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2019/1512  تنفيذ جتاري   

مو�ضوع الق�ضية:تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقــم:1934/2018 جتاري كلي ، ب�ضداد 
املبلغ املننفذ به �قدره )15809802026( درهم �ضامال للر�ضوم �امل�ضاريف.

طالب االإعالن:طالب التنفيذ:م�ضرف اأبوظبي اال�ضالمي
املطلوب اعالنه:املنفذ �ضده:1- �ضيام كومار جارج )كفيل �ضمان(  جمهول حمل االقامة

مو�ضوع االعالن:
رقم  بياناتها  �ضكنية  �ضقة  عن  عبارة  �هــي  اخلا�ضة  اموالكم  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم 
االر�ص 953/0 - املنطقة ند ح�ضة - رقم الوحدة 209 - ا�ضم املبنى �ضيليكون ار�ص - �ذلك 

يف حد�د قيمة املطالبة يف التنفيذ اعاله �ذلك للعلم مبا جاء به �نفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�ضـــم ال�ضركة : “حممد اظهر لتجارة املالب�ص“ )�ص.ذ.م.م(
رقم الرخ�ضــة : 768909

عنـوانها : ملك جمموعة مفتاح لالعمال اال�ضتثمارية - مكتب رقم 304 - ديرة - املرر 
ال�ضكـل القانوين : ذات م�ضئولية حمد�دة 

رقم القيد بال�ضجل التجاري : 1253030
لديها  الــتــجــاري  ال�ضجل  يف  التاأ�ضري  مت  قــد   ، بــاأنــه  بــدبــي  االقت�ضادية  التنمية  دائـــرة  تعلن  هــذا  مبــوجــب 
بتارخ  لل�ضركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�ضادر  الــقــرار  مبوجب  �ذلــك   ، اعــاله  املــذكــور  ال�ضركة  بانحالل 

)2019/1/14( �امل�ضدق لدى ال�ضيد الكاتب العدل بتاريخ )2019/1/14(
�على من لديه اعرتا�ص ا� مطالبة التقدم اىل امل�ضفي املعني يف مكتب )301 - 302 - 303 - 304 
- 305( ملك  حممد الزبري علي - اخلليج التجاري - ا�ضتدامة A -  هاتف : )5651150 – 050( 
45 يوما  – 04( م�ضتحبا معه كافة امل�ضتندات �االأ�راق الثبوتية �ذلك يف خالل  فاك�ص )2223773 

من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
 دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�ضـــم ال�ضركة : “الهوية للتجارة“ )�ص.ذ.م.م(
رقم الرخ�ضــة : 559886

عنـوانها : م�ضتودع رقم �ضي 22 ملك عي�ضى بن نا�ضر ال�ضركال - القوز ال�ضناعية 1 
ال�ضكـل القانوين : ذات م�ضئولية حمد�دة 
رقم القيد بال�ضجل التجاري : 69141

لديها  الــتــجــاري  ال�ضجل  يف  التاأ�ضري  مت  قــد   ، بــاأنــه  بــدبــي  االقت�ضادية  التنمية  دائـــرة  تعلن  هــذا  مبــوجــب 
بتارخ  لل�ضركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�ضادر  الــقــرار  مبوجب  �ذلــك   ، اعــاله  املــذكــور  ال�ضركة  بانحالل 

)2019/10/15( �امل�ضدق لدى ال�ضيد الكاتب العدل بتاريخ )2019/10/15(
�على من لديه اعرتا�ص ا� مطالبة التقدم اىل امل�ضفي املعني يف مكتب )301 - 302 - 303 - 304 
- 305( ملك  حممد الزبري علي - اخلليج التجاري - ا�ضتدامة A -  هاتف : )5651150 – 050( 
45 يوما  – 04( م�ضتحبا معه كافة امل�ضتندات �االأ�راق الثبوتية �ذلك يف خالل  فاك�ص )2223773 

من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
 دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�ضـــم ال�ضركة : “بي ا�ص �ضي للو�ضاطة التجارية“ )�ص.ذ.م.م(
رقم الرخ�ضــة : 704500

عنـوانها : مكتب G4 ملك جمموعة مفتاح االعمال اال�ضتثمارية - ديرة - املرر 
ال�ضكـل القانوين : ذات م�ضئولية حمد�دة 

رقم القيد بال�ضجل التجاري : 1131354
لديها  الــتــجــاري  ال�ضجل  يف  التاأ�ضري  مت  قــد   ، بــاأنــه  بــدبــي  االقت�ضادية  التنمية  دائـــرة  تعلن  هــذا  مبــوجــب 
بتارخ  لل�ضركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�ضادر  الــقــرار  مبوجب  �ذلــك   ، اعــاله  املــذكــور  ال�ضركة  بانحالل 

)2019/6/10( �امل�ضدق لدى ال�ضيد الكاتب العدل بتاريخ )2019/6/10(
�على من لديه اعرتا�ص ا� مطالبة التقدم اىل امل�ضفي املعني يف مكتب )301 - 302 - 303 - 304 
- 305( ملك  حممد الزبري علي - اخلليج التجاري - ا�ضتدامة A -  هاتف : )5651150 – 050( 
45 يوما  – 04( م�ضتحبا معه كافة امل�ضتندات �االأ�راق الثبوتية �ذلك يف خالل  فاك�ص )2223773 

من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
 دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�ضـــم ال�ضركة : “�ضيد جر�ب لال�ضتثمار“ )�ص.ذ.م.م(
رقم الرخ�ضــة : 755044

عنـوانها : مكتب 106 - ملك زين ابوبكر حممد الزبيدي - بور�ضعيد  
ال�ضكـل القانوين : ذات م�ضئولية حمد�دة 

رقم القيد بال�ضجل التجاري : 1220287
لديها  الــتــجــاري  ال�ضجل  يف  التاأ�ضري  مت  قــد   ، بــاأنــه  بــدبــي  االقت�ضادية  التنمية  دائـــرة  تعلن  هــذا  مبــوجــب 
بتارخ  لل�ضركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�ضادر  الــقــرار  مبوجب  �ذلــك   ، اعــاله  املــذكــور  ال�ضركة  بانحالل 

)2019/10/1( �امل�ضدق لدى ال�ضيد الكاتب العدل بتاريخ )2019/10/1(
�على من لديه اعرتا�ص ا� مطالبة التقدم اىل امل�ضفي املعني يف مكتب )301 - 302 - 303 - 304 
- 305( ملك  حممد الزبري علي - اخلليج التجاري - ا�ضتدامة A -  هاتف : )5651150 – 050( 
45 يوما  – 04( م�ضتحبا معه كافة امل�ضتندات �االأ�راق الثبوتية �ذلك يف خالل  فاك�ص )2223773 

من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
 دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�ضــــم امل�ضفي : يو�ضف بن خادم لتدقيق احل�ضابات
عنـــوانــــه : مكتب )301 - 302 - 303 - 304 - 305( ملك  حممد الزبري علي - اخلليج التجاري 

        A ا�ضتدامة -
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�ضادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها بتعيني

امل�ضفي املذكور اعاله للقيام بت�ضفية » حممد اظهر لتجارة املالب�ص » )�ص.ذ.م.م(
�عنوانها  : ملك جمموعة مفتاح لالعمال اال�ضتثمارية - مكتب رقم 304 - ديرة - املرر 

لدى  �امل�ضدق   )2019/1/14( بتارخ  لل�ضركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�ضادر  القرار  مبوجب  �ذلــك 
ال�ضيد الكاتب العدل بتاريخ )2019/1/14(

�على من لديه اعرتا�ص ا� مطالبة التقدم اىل امل�ضفي املعني يف مكتب )301 - 302 - 303 - 304 
- 305( ملك  حممد الزبري علي - اخلليج التجاري - ا�ضتدامة A -  هاتف : )5651150 – 050( 
45 يوما  – 04( م�ضتحبا معه كافة امل�ضتندات �االأ�راق الثبوتية �ذلك يف خالل  فاك�ص )2223773 

من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
 دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�ضــــم امل�ضفي : يو�ضف بن خادم لتدقيق احل�ضابات
عنـــوانــــه : مكتب )301 - 302 - 303 - 304 - 305( ملك  حممد الزبري علي - اخلليج التجاري 

        A ا�ضتدامة -
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�ضادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها بتعيني

امل�ضفي املذكور اعاله للقيام بت�ضفية » الهوية للتجارة » )�ص.ذ.م.م(
�عنوانها : م�ضتودع رقم �ضي 22 ملك عي�ضى بن نا�ضر ال�ضركال - القوز ال�ضناعية 1 

�امل�ضدق لدى  بتارخ )2019/10/15(  لل�ضركاء  العمومية  ال�ضادر من اجلمعية  القرار  �ذلك مبوجب 
ال�ضيد الكاتب العدل بتاريخ )2019/10/15(

�على من لديه اعرتا�ص ا� مطالبة التقدم اىل امل�ضفي املعني يف مكتب )301 - 302 - 303 - 304 
- 305( ملك  حممد الزبري علي - اخلليج التجاري - ا�ضتدامة A -  هاتف : )5651150 – 050( 
45 يوما  – 04( م�ضتحبا معه كافة امل�ضتندات �االأ�راق الثبوتية �ذلك يف خالل  فاك�ص )2223773 

من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
 دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�ضــــم امل�ضفي : يو�ضف بن خادم لتدقيق احل�ضابات
عنـــوانــــه : مكتب )301 - 302 - 303 - 304 - 305( ملك  حممد الزبري علي - اخلليج التجاري 

        A ا�ضتدامة -
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�ضادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها بتعيني

امل�ضفي املذكور اعاله للقيام بت�ضفية » بي ا�ص �ضي للو�ضاطة التجارية » )�ص.ذ.م.م(
�عنوانها  : مكتب G4 ملك جمموعة مفتاح االعمال اال�ضتثمارية - ديرة - املرر 

لدى  �امل�ضدق   )2019/6/10( بتارخ  لل�ضركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�ضادر  القرار  مبوجب  �ذلــك 
ال�ضيد الكاتب العدل بتاريخ )2019/6/10(

�على من لديه اعرتا�ص ا� مطالبة التقدم اىل امل�ضفي املعني يف مكتب )301 - 302 - 303 - 304 
- 305( ملك  حممد الزبري علي - اخلليج التجاري - ا�ضتدامة A -  هاتف : )5651150 – 050( 
45 يوما  – 04( م�ضتحبا معه كافة امل�ضتندات �االأ�راق الثبوتية �ذلك يف خالل  فاك�ص )2223773 

من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
 دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�ضــــم امل�ضفي : يو�ضف بن خادم لتدقيق احل�ضابات
عنـــوانــــه : مكتب )301 - 302 - 303 - 304 - 305( ملك  حممد الزبري علي - اخلليج التجاري 

        A ا�ضتدامة -
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�ضادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها بتعيني

امل�ضفي املذكور اعاله للقيام بت�ضفية » �ضيد جر�ب لال�ضتثمار » )�ص.ذ.م.م(
�عنوانها  :  مكتب 106 - ملك زين ابوبكر حممد الزبيدي - بور�ضعيد  

لدى  �امل�ضدق   )2019/10/1( بتارخ  لل�ضركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�ضادر  القرار  مبوجب  �ذلــك 
ال�ضيد الكاتب العدل بتاريخ )2019/10/1(

�على من لديه اعرتا�ص ا� مطالبة التقدم اىل امل�ضفي املعني يف مكتب )301 - 302 - 303 - 304 
- 305( ملك  حممد الزبري علي - اخلليج التجاري - ا�ضتدامة A -  هاتف : )5651150 – 050( 
45 يوما  – 04( م�ضتحبا معه كافة امل�ضتندات �االأ�راق الثبوتية �ذلك يف خالل  فاك�ص )2223773 

من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
 دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2019/2498 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- �ضكيل احمد عبدالرحمن جمهول حمل االقامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2019/9/23 يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�ضالح/ م�ضرف عجمان - �ص م ع بالزام املدعي عليه ان يوؤدي اىل امل�ضرف املدعي 
مبلغ مقداره 222.981.57 مائتان �اثنان �ع�ضر�ن الف �ت�ضعمائة ��احد �ثمانون 
يف  التاأخري  عن  تعوي�ضا  درهــم  خم�ضمائة  �مبلغ   ، فل�ضا  �خم�ضون  ��ضبعة  درهــم 
ال�ضداد �الزمته بالر�ضوم �امل�ضاريف �مبلغ خم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
لال�ضتئناف  قابال  احل�ضوري  مبثابة  حكما  طلبات.   من  ذلــك  عــدا  ما  �رف�ضت 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب 

ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي �تلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�ضـــم ال�ضركة : “ديامنتني للتجارة العامة“ )�ص.ذ.م.م(
رقم الرخ�ضــة : 710928

عنـوانها : مكتب رقم 311 - ملك موؤ�ض�ضة حممد بن را�ضد ال مكتوم - الرقة 
ال�ضكـل القانوين : ذات م�ضئولية حمد�دة 

رقم القيد بال�ضجل التجاري : 1137979
لديها  الــتــجــاري  ال�ضجل  يف  التاأ�ضري  مت  قــد   ، بــاأنــه  بــدبــي  االقت�ضادية  التنمية  دائـــرة  تعلن  هــذا  مبــوجــب 
بتارخ  لل�ضركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�ضادر  الــقــرار  مبوجب  �ذلــك   ، اعــاله  املــذكــور  ال�ضركة  بانحالل 

)2019/7/21( �امل�ضدق لدى ال�ضيد الكاتب العدل بتاريخ )2019/7/21(
�على من لديه اعرتا�ص ا� مطالبة التقدم اىل امل�ضفي املعني يف مكتب )301 - 302 - 303 - 304 
- 305( ملك  حممد الزبري علي - اخلليج التجاري - ا�ضتدامة A -  هاتف : )5651150 – 050( 
45 يوما  – 04( م�ضتحبا معه كافة امل�ضتندات �االأ�راق الثبوتية �ذلك يف خالل  فاك�ص )2223773 

من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
 دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�ضــــم امل�ضفي : يو�ضف بن خادم لتدقيق احل�ضابات
عنـــوانــــه : مكتب )301 - 302 - 303 - 304 - 305( ملك  حممد الزبري علي - اخلليج التجاري 

        A ا�ضتدامة -
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�ضادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها بتعيني

امل�ضفي املذكور اعاله للقيام بت�ضفية » ديامنتني للتجارة العامة » )�ص.ذ.م.م(
�عنوانها  : مكتب رقم 311 - ملك موؤ�ض�ضة حممد بن را�ضد ال مكتوم - الرقة 

لدى  �امل�ضدق   )2019/7/21( بتارخ  لل�ضركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�ضادر  القرار  مبوجب  �ذلــك 
ال�ضيد الكاتب العدل بتاريخ )2019/7/21(

�على من لديه اعرتا�ص ا� مطالبة التقدم اىل امل�ضفي املعني يف مكتب )301 - 302 - 303 - 304 
- 305( ملك  حممد الزبري علي - اخلليج التجاري - ا�ضتدامة A -  هاتف : )5651150 – 050( 
45 يوما  – 04( م�ضتحبا معه كافة امل�ضتندات �االأ�راق الثبوتية �ذلك يف خالل  فاك�ص )2223773 

من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
 دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   
مذكرة اإعالن املدعي عليها / �شركة دار البدر ملقاوالت البناء بالن�شر 

لدعوى رقم 361 ل�شنة 2019 جتاري جزئي 
لدى حمكمة خورفكان االإحتادية االإبتدائية 

املرفوعة من ال�ضيد/ علي عبداهلل مراد الرئي�ضي - الهاتف املتحرك : 0509100191 
�ضد / �ضركة دار البدر  ملقا�الت البناء -  الهاتف املتحرك : 0553914329 - 0507405286

بتكليفنا   2019/10/27 يف  املوؤرخ  االإبتدائية  االإحتادية  خورفكان  حمكمة  من  الوارد  التكليف  اىل  باالإ�ضارة 
مببا�ضرة املهمة يف الدعوى امل�ضار اليها اأعاله. �عليه يرجى العلم بتحديد موعد اجتماع اخلربة االأ�ل يوم 
االأحد املوافق 2019/11/3 ال�ضاعة 11.00 �ضباحا مبوقع امل�ضر�ع )فيال ال�ضيد علي عبداهلل الرئي�ضي( منطقة 
احلراي - خورفكان �عليكم احل�ضور يف املوعد املحدد اأعاله ا� من ينوب عنكم قانونا مع اح�ضار اأي م�ضتندات 
متعلقة بالدعوى حمل النزاع �املقدمة من االأطراف للمحكمة من )مذكرات تف�ضيلية �تو�ضيحية �عقود 
�مرا�ضالت �فواتري مبالغ م�ضددة � اأ�امر توريد .... الخ( على ان تكون مرتجمة �اأي م�ضتندات اأخرى يرغب 

االأطراف يف تقدميها للخبري. 
اخلبري الهند�شي / املهند�س-هيفاء حممد عبدالكرمي
للتوا�شل / متحرك  - 0555507766
Haifa.moh@hotmail.com

اإجتمـــــاع خبــــــرة
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فقد املدعو / ر�ضوان نا�ضر 
اليمن   ، الــريــا�ــضــى  م�ضعد 
�ضفره  جـــــواز   - اجلــنــ�ــضــيــة 
 )07057299( رقـــــم 
مـــــــــــــن يـــــــــــجـــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
بــتــلــيــفــون رقم   االتـــ�ـــضـــال 

0544444123

فقدان جواز �ضفر

فقد املدعو / كري�ضتينا جينتيلى موفريا ، الفلبني   
)EC3844548( اجلن�ضية جواز �ضفره رقم

ـــال بــتــلــيــفــون رقم    مــــن يـــجـــده عــلــيــه االتـــ�ـــض
0568072912

فقدان جواز �ضفر

فـــــــقـــــــد املــــــــــــدعــــــــــــو/ اتــــــيــــــم 
، مهرا  باكور  بت   كو�ضمياتي 

انــد�نــيــ�ــضــيــا اجلــنــ�ــضــيــة جواز 
  )B5742733( ضفره رقم�
يــــــــــــرجــــــــــــى ممــــــــــــــن يـــــعـــــر 
بال�ضفارة  تــ�ــضــلــيــمــه  عـــلـــيـــه 
مركز  اقــرب  ا�  االند�ني�ضية 

�ضرطة باالمارات.

فقدان جواز �ضفر

العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/5454 تنفيذ جتاري  
ذ م م جمهول حمل  املنفذ �ــضــده/1- كيلي للمقا�الت - �ص  اىل 
اأقــام عليك  االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بي ار�ضي ارابيا - قد 
املنفذ  املبلغ  بدفع  �الــزامــك  اعــاله  املــذكــورة  التنفيذية  الدعوى 
خزينة  ا�  التنفيذ  طالب  اىل  درهــم   )6117775.86( �قـــدره  بــه 
التنفيذية  االجــــراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فــان  �عليه  املحكمة.  
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/4804   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/1- مطاعم بي �ضي - �ص ذ م م  جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/�ضركة دبي لتاأجري ال�ضيارات - ذ م م �ميثله 
التنفيذية  الــدعــوى  عليك  اأقــام  قد   - املطوع  ح�ضن  عبدالرحمن   /
املذكورة اعاله �الزامك بدفع املبلغ املنفذ به �قدره )167044( درهم 
اىل طالب التنفيذ ا� خزينة املحكمة.  �عليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
املذكور  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االجــراءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/5514 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/1- �ضركة بتلرز للتنظيف على البخار �خدمات الغ�ضيل - ذ 
م م جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ال�ضفوان جلف للحرا�ضة 
- �ص ذ م م �ميثله/عبدالرحمن حممد عي�ضى النا�ري العامري - قد اأقام 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  �الــزامــك  اعــاله  املــذكــورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
املحكمة.  �عليه فان  ا� خزينة  التنفيذ  �قــدره )58644( درهم اىل طالب 
املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/4758 تنفيذ جتاري  
م   م  ذ   - الكهر�ميكانيكية  االعــمــال  اأي  ار  ا�  �ضي  �ــضــده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/دي ا�ص ا�ص للحديد - �ص ذ 
م م �ميثله / عبدالرحمن ح�ضن حممد املطوع - قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله �الزامك بدفع املبلغ املنفذ به �قدره )95322( 
درهم اىل طالب التنفيذ ا� خزينة املحكمة. �عليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
املذكور  بالقرار  االلــتــزام  عــدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االجــــراءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/1991 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �ضده/1- المينز مارين �ضريفي�ضيز جمهول حمل االقامة 
الفردان  ح�ضن  ابــراهــيــم  ح�ضن  التنفيذ/عبدالعزيز  طــالــب  ان  مبــا 
�ميثله / عبدالرحمن ح�ضن حممد املطوع - قد اأقام عليك الدعوى 
�قدره  بــه  املنفذ  املبلغ  بــدفــع  �الــزامــك  اعـــاله  املــذكــورة  التنفيذية 
فان  املحكمة.  �عليه  ا� خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب   )206514(
املحكمة �ضتبا�ضر االجــراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/1910  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �ضده/1- اك�ضود - �ص م ح ميثلها مديرها / بدري احلو�ضني 
- جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/لورينت �ضرييل فرانتز 
زميريمان �ميثله / فهد احمد  علي حممد بن متيم -  قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله �الزامك بدفع املبلغ املنفذ به �قدره 
)2232790.74( درهم اىل طالب التنفيذ ا� خزينة املحكمة.  �عليه فان 
االلتزام  عــدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االجـــراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/4453 تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �ضده/1- هايتك انرتيورز - �ص ذ م م جمهول حمل االقامة مبا 
ان طالب التنفيذ/ جون كوتارا �ضريايل جون �ميثله / عبدالرحمن ح�ضن 
حممد املطوع - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله �الزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به �قدره )51805( درهم اىل طالب التنفيذ ا� خزينة 
�عليه  املحكمة.  خلزينة  ر�ضوم  درهــم   3852 مبلغ  اىل  باال�ضافة  املحكمة. 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام  فان املحكمة �ضتبا�ضر االجــراءات 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/7877(

املنذر : بنك االإمارات دبي الوطني - بوكالة املحامي / حممد عبدامللك 
املنذر اليها : كيو الين للتجارة العامة )�ص. ذ. ذ. م( - جمهول حمل االإقامة 

باالآتي : 1- مبا انه قد مت منحكم ت�ضهيالت م�ضرفية ب�ضمان رهو م�ضجل على العقارين اأدناه ،
اأ - العقار بالكائن بدبي - منطقة الثنية اخلام�ضة - مبنى انديجو تا�ر - مبنى رقم )1( الوحدة رقم )2805( ار�ص رقم )961( 

ب - قطعة ار�ص رقم )1633( الكائنة بدبي - منطقة الثنية اخلام�ضة العائدتني لكل من : 
- بر�ضوتوم اللواين - هندي - جانو بور�ضوتام ديفراج اللواين - هندي 

2- �مبا انكم مل تلتزموا ب�ضداد االق�ضاط يف مواعيدها املحددة �ما زلتم ممتنعني عن ال�ضداد حتى االن د�ن مربر قانوين. �قد 
تر�ضد يف ذمتكم مبلغ 7.349.564/20 درهم. 

�قدرها  ذمتكم  يف  املرت�ضد  املديونية  ب�ضداد  املــبــادرة  ب�ضرعة  الوطني  دبــي  االإمـــارات  بنك  عن  بالوكالة  ننذركم  فاإننا   ، لذلك 
7.349.564/20 درهم )�ضبعة ماليني �ثالثمائة �ت�ضعة �اربعون الف �خم�ضمائة �اربعة ��ضتون درهم �ع�ضر�ن فل�ص( خالل 
مدة اق�ضاها 30 يوم )ثالثون يوما( من تاريخه �يف حالة ا�ضراركم على عدم ال�ضداد ف�ضوف ي�ضطر البنك اىل ا�ضت�ضدار قرار 
من ال�ضيد/ قا�ضي التنفيذ باحلجز على العقارين ادناه ،  اأ- العقار الكائن بدبي - منطقة الثنية اخلام�ضة - مبنى انديجو تا�ر 
- مبنى رقم )1( الوحدة رقم )2805( ار�ص رقم )961(  ب - قطعة ار�ص رقم )1633( الكائنة بدبي - منطقة الثنية اخلام�ضة ، 

�بيعهما باملزاد العلني �فقا لالإجراءات املعمول بها لدى دائرة االرا�ضي �االمالك بدبي. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2019/1438 جتاري كلي  
البلو�ضي   حممد  مو�ضى  خــالــد   -2 لل�ضيافة  مو�ضى  خــالــد   -1/ عليه  املــدعــي  اىل 
ابــو ال�ضعود  ابــراهــيــم  املــدعــي/ �ائــل احمد �ضوقي  جمهويل حمــل االقــامــة مبــا ان 
�ميثله / فهد عبداهلل قمرب حممد - قد اأقام عليك الدعوى �مو�ضوعها املطالبة 
بتمكني املدعي من حمل جتاري بالزام املدعي عليهما مببلغ �قدره )293000 درهم( 
الدعوى �حتى  تاريخ رفع  املحاماة �الفائدة 12% من  �الر�ضوم �امل�ضاريف �اتعاب 
يوم  جل�ضة  لها  �حـــددت  كفالة.   بــال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  ��ضمول  الــتــام  ال�ضداد 
االربعاء  املوافق  2019/11/20  ال�ضاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت 
ا�  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  �عليك  قانونيا  ميثلك  من  اأ�  باحل�ضور  مكلف 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   
  �شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�ضم ال�ضركة: ذوق التميز للخدمات الفنية - �ض ذ م م   
رقم الرخ�ضة: 710047 العنوان : مكتب رقم 103 ملك حممد عبدالعزيز حممد 
بن فار�ص - ديرة - املرر - ال�ضكل القانوين : ذات م�ضئولية حمد�دة رقم القيد 
بال�ضجل التجاري  1137091 تعلن دائرة التنمية االقت�ضادية بدبي بانهاب�ضدد 
االجراءات  �ذلك مبوجب  اعاله  الــواردة  بال�ضركة  اخلا�ص  الرتخي�ص  الغاء 
دائرة  اىل  التقدم  اعــرتا�ــص  اي  لديه  من  .�على  الــدائــرة  يف  املتبعة  �النظم 

التنمية االقت�ضادية بدبي من خالل الربيد االلكرت�ين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�ضر  تاريخ  من  يوما   )15( خــالل  �ذلــك  الثبوتية  �اال�راق  امل�ضتندات  كافة 

هذا االعالن.
 دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2019/970 جتاري جزئي                                                
بان  نعلنكم  االقــامــة  حمل  جمهول  تــا�ب  مالونغ  غولديلوف  عليه/1-  املحكوم  اىل 
اعاله  املــذكــورة  الــدعــوى  يف   2019/5/15 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة 
ل�ضالح/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني �ص م ع بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي 
�الفائدة  فل�ضا  �ثمانني  �ثمانية  درهــم  �اربــعــني  ��ضبعة  الــف  �ت�ضعني  خم�ضة  مبلغ 
�حتى   2019/2/28 يف  احلا�ضل  الق�ضائية  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية 
متام ال�ضداد �الزمته بامل�ضر�فات �مببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة �رف�ضت ما 
عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 

بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي �تلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2019/2412 جتاري جزئي                                                 

ذ م م جمــهــول حمــل االقامة  �ــص   - بــلــدرز  �ض�ضتاينبل  عــلــيــه/1-  املــحــكــوم  اىل 
املنعقدة بتاريخ 2019/9/10 يف الدعوى  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها 
املذكورة اعاله ل�ضالح/ ليجا�ضي ت�ضنيع )�ص ذ م م( بالزام املدعي عليها بان 
توؤدي للمدعية مبلغ �ضبعة �ثالثني الف �خم�ضمائة درهم �الفائدة القانونية 
ال�ضداد  متام  �حتى   2017/8/9 يف  احلا�ضل  االإ�ضتحقاق  تاريخ  من   %9 بواقع 
�الزمتها بامل�ضر�فات �مببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة 
احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر 
اآل  هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد 

مكتوم حاكم دبي �تلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2019/1010 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- بونيت كومار �ضوهان جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2019/6/19 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/ بنك 
راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع - بالزام املدعي عليه )بونيت كومار �ضوهان( بان يوؤدي 
الف  �ت�ضعني  )�ضبعة  درهــم   97.289.93 مبلغ  الوطني(  اخليمة  راأ�ــص  )بنك  للمدعي 
�مائتني �ت�ضعة �ثمانني درهم �ثالثة �ت�ضعني فل�ص( �الفائدة القانونية 9% �ضنويا 
املدعي  �الــزمــت  الــ�ــضــداد  متــام  �حتى   2019/2/28 يف  الق�ضائية  املطالبة  تــاريــخ  مــن 
من  ذلــك  عــدا  ما  �رف�ضت  املحاماة  اتعاب  مقابل  درهــم  ثالثمائة  �مبلغ  بامل�ضاريف 
اعتبارا من  يوما  قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني  طلبات.  حكما مبثابة احل�ضوري 
اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن 

�ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي �تلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/4083 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/1- جراغ للمقا�الت - �ص ذ م م  جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/بي �ضيف ال�ضت�ضارات االأمن �ال�ضالمة �ميثله 
/ ابراهيم علي املو�ضى احلمادي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله �الزامك بدفع املبلغ املنفذ به �قدره )66965( درهم 
�ضتبا�ضر  املحكمة  فان  املحكمة.  �عليه  ا� خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االجـــراءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   
  �شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�ضم ال�ضركة: لوؤلوؤة ال�شفا للخدمات الفنية - �ض ذ م م  
رقم الرخ�ضة: 681895 العنوان : مكتب رقم 103 ملك جمعة حممد �ضبيب - 
ديرة - املرر - ال�ضكل القانوين : ذات م�ضئولية حمد�دة رقم القيد بال�ضجل 
الغاء  بانهاب�ضدد  بدبي  االقت�ضادية  التنمية  دائرة  تعلن  التجاري: 1108227 
الرتخي�ص اخلا�ص بال�ضركة الواردة اعاله �ذلك مبوجب االجراءات �النظم 
التنمية  دائــرة  اىل  التقدم  اعــرتا�ــص  اي  لديه  .�على من  الــدائــرة  املتبعة يف 

االقت�ضادية بدبي من خالل الربيد االلكرت�ين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�ضر  تاريخ  من  يوما   )15( خــالل  �ذلــك  الثبوتية  �اال�راق  امل�ضتندات  كافة 

هذا االعالن.
 دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/3541  جتاري جزئي
 - بــاال�ــضــانــدران  �ضيال   -2 �ــــص.ذ.م.م  العامة  للتجارة  1-كايفينج   / عليه  املــدعــي  اىل 
هندية اجلن�ضيه ب�ضفتها مدير �ضركة كايفينج للتجارة العامة �ــص.ذ.م.م  3- راجي�ص 
تاراكوهات - هندي اجلن�ضيه ب�ضفته املفو�ص بالتوقيع جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/حممد فرج اهلل امريي قد اأقام عليك الدعوى مو�ضوعها مطالبة مالية مبلغ 
�قدره )209.050( درهم باال�ضافة 12% فائدة قانونية حتى ال�ضداد التام.�حددت لها 
  ch1.C.14:بالقاعة �ص  ال�ضاعة:08:30  املــوافــق:2019/11/6  االربعاء  يوم  جل�ضة 
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأ� من ميثلك قانونيا �عليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

ا� م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   

اعالن حكم بالن�شر
                        يف  الدعوى رقم 2019/2033  جتاري جزئي

اىل املحكوم عليه/1- جرمينيا د�الي �ضال� جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  2019/6/25  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/

)خم�ضة  مبلغ  للمدعية  يــوؤدي  بــان  عليه  املدعي  بــالــزام  �ـــص.ذ.م.م  لل�ضياحة  تعبري 
االف �ت�ضعة ��ضبعني درهم �ثمانني فل�ضا( �الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 
اال�ضتحقاق احلا�ضل يف 2019/1/19 �حتى متام ال�ضداد �الزمته بامل�ضر�فات �مببلغ 
قابال لال�ضتئناف  املحاماة. حكما مبثابة احل�ضوري  اتعاب  درهم مقابل  ثالثمائة 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب 

ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي �تلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2019/3624 جتاري جزئي                 
اىل املدعي عليه /1-�ضعيد في�ضل حممد �ضعيد حممد بدري - جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ بنك دبي االإ�ضالمي �ضركة م�ضاهمة عامة - قد اأقام عليك الدعوى 
�مو�ضوعها الئحة دعوى للمطالبة ب�ضداد مبلغ �قدره )711.085 درهم( �ضبعمائة 
كيلو  عــدد 284.434  يــعــادل  درهـــم( مبــا  �ثمانون  الــف �خم�ضة  �احـــدى ع�ضر  مائة 
 31.574 مبلغ  ال�ضكوك  للمرت�ضد من عقدي مرابحة  باالإ�ضافة  ال�ضكر  جرام من 
�املرت�ضد عن بطاقتي االإئتمان مبلغ �قدره )117.954.45 درهم( �حددت لها جل�ضة 
يوم الثالثاء املوافق 2019/11/5 ال�ضاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت 
ا�  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  �عليك  قانونيا  ميثلك  من  اأ�  باحل�ضور  مكلف 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2019/3868 جتاري جزئي                 
اىل املدعي عليه /1- ايزي ديل للتجارة العامة - �ص ذ م م  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ارامك�ص االإمارات - �ص ذ م م �ميثله/امل عمري ال�ضبيعي قد اأقام عليك الدعوى 
�مو�ضوعها الق�ضاء بالزام املدعي عليه باداء مبلغ 68603.29 درهم )فقط ثمانية ��ضتني 
الف ��ضتمائة �ثالثة درهم �ت�ضعة �ع�ضرين فل�ص للمدعية مع الفائدة القانونية بواقع 
النزاع  ال�ضداد �ضم ملف  االإ�ضتحقاق احلا�ضل يف 2018/7/8 �حتى متام  تاريخ  9% من 
املاثلة الق�ضاء بالزام املدعي عليها بالر�ضوم  رقم 2019/254 جتاري اىل ملف الدعوى 
�امل�ضاريف �مقابل اتعاب املحاماة. �حددت لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 2019/11/5 
ميثلك  مــن  اأ�  باحل�ضور  مكلف  فــاأنــت  لــذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �ــص   8.30 ال�ضاعة 
اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  ا�  مــذكــرات  مــن  لديك  مــا  بتقدمي  �عليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/8630 عمايل جزئي             

�الــنــد�ات �ادارتــهــا جمهول  املــوؤمتــرات  انــيــو لتنظيم  املــدعــي عليه / 1-  اىل 
حمــل االقــامــة مبــا ان املــدعــي / اميـــان ابــراهــيــم رزق عــبــدالــرازق - قــد اأقام 
 40800( �قــدرهــا  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة  �مو�ضوعها  الــدعــوى  عليك 
درهــــم( �تـــذكـــرة عــــودة مبــبــلــغ )2000 درهــــم( �الــر�ــضــوم �املــ�ــضــاريــف. �رقم 
االأربعاء  يـــوم  جل�ضة  لــهــا  �حــــددت   )MB196853536AE(ال�ضكوى
املوافق 2019/11/6 ال�ضاعة 10.30 �ص بالقاعة Ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف 
ا�  مــذكــرات  مــن  لديك  مــا  بتقدمي  �عليك  قانونيا  ميثلك  مــن  اأ�  باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/3447  جتاري جزئي
االقامة مبا  �ضهدادي جمهول حمل  يو�ضف  ابراهيم  1-فاخر   / عليه  املدعي  اىل 
قد  ال�ضعدي  احمد  �ضالح  �ميثله:ي�ضلم  �ـــص.م.ع  التجاري  دبــي  املدعي/بنك  ان 
اأقام عليك الدعوى مو�ضوعها الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ بقيمة 
رفع  تــاريــخ  مــن   %12 بــواقــع  القانونية  للفائدة  باال�ضافة  درهــم   )236.758.49(
املوافق:2019/11/6  االربعاء  يوم  جل�ضة  لها  التام.�حددت  ال�ضداد  حتى  الدعوى 
من  اأ�  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لــذا    ch1.C.14:بالقاعة �ص  الــ�ــضــاعــة:08:30 
ميثلك قانونيا �عليك بتقدمي ما لديك من مذكرات ا� م�ضتندات للمحكمة قبل 

اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31 
بطاقة  �يحمل  اجلن�ضية(  -)�ضوري  زيادة  �ضامان  فادي  ال�ضيد/  يعلن  
هوية رقم )784198250971425( ب�ضفته �كيال عن ال�ضيد/حممد 
الوكالة  اإلغاء  عن  اجلن�ضية(  -)اماراتي  البلو�ضي  �ضادق  حممد  علي 
املمنوحة منه اإىل ال�ضيد / اأح�ضن �ضايح– )جزائري اجلن�ضية( �يحمل 
املحرر  رقم  حتت  املوثقة   )784196708590581( رقم  هوية  بطاقة 
العدل  الكاتب  لدى   2019/07/18 بتاريخ    2019/1/147282  :
قيام  �عدم  اإلغائها  قررت  اإنني  حيث  )الرب�ضاء(  –فرع  دبي  مبحاكم 
الوكيل با�ضتعمال الوكالة نهائيا بعد تاريخ االإلغاء 2019/10/22 كما 
حتت  اجلميع  يقع  ال  حتى  نهائيا  بالوكالة  معه  يتعامل  من  كل  نحذر 

امل�ضوؤ�لية القانونية.

اإلغـاء وكـالـة

العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31 
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ما هي فوائد احلليب للب�شرة؟
 ، اأ  �فيتامني  كالبيوتني  مــواد مبّي�ضة  - يحتوي احلليب على 
فهو ي�ضاعدِك على التخل�ص من البقع الداكنة �متنحِك ب�ضرة 

موحدة اللون.
- يحتوي احلليب على فيتامني د �الذي يعزز اإنتاج الكوالجني 
بــاجلــلــد، �بــالــتــايل يـــحـــارب الــتــجــاعــيــد �عـــالمـــات تــقــدم �ضن 

الب�ضرة.
م�ضاعًدا  عاماًل  �ُيعترب  امليت  اجللد  من  احلليب  يخل�ضِك   -

لتق�ضري الب�ضرة.
- احلليب مرطب طبيعي لب�ضرتِك، �يحتوي على مواد مانعة 

لاللتهاب.

ما�شك احلليب مع الأفوكادو

- ملعقة كبرية �ضغرية حليب
- ن�ضف حبة اأفوكاد� مهر��ضة

- ملعقة كبرية من ال�ضوفان
- ملعقة كبرية من زيت الزيتون

على  اخلليط  �اتــركــي  البع�ص،  بع�ضها  مــع  املــكــونــات  اخلطي 
ب�ضرتِك ملدة 20 دقيقة.

عند اإزالة املا�ضك بعد مر�ر الوقت املحدد، حا�يل فرك اخلليط 

قلياًل على ب�ضرتِك الإزالة اأّي ر�ؤ��ص �ضوداء اأ� بقع داكنة.
حا�يل جتربة اخلليط مرة كل 10 اأيام اأ� اأ�ضبوعني، للحفاظ 

على ب�ضرتِك �ضحية �متوهجة يوم العيد.
ما�شك احلليب وزيت جوز الهند

- ملعقة �ضغرية حليب
- ملعقة �ضغرية زيت جوز الهند

- ملعقة �ضغرية �ضكر بني

اخلطي املكونات مع بع�ضها، ��زعيها على ب�ضرتِك.
اتركي اخلليط يد�م ملدة 20 دقيقة على ب�ضرِتك.

ا�ضطفي �جهِك بعدها باملاء ثم الغ�ضول.
بزيت  ب�ضرتِك  لتغذية  ــا  اأ�ــضــبــوعــيًّ مــرة  املــا�ــضــك  حـــا�يل جتــربــة 
املا�ضك على  اإذ يحتوي  البني �احلليب،  ال�ضكر  الهند مع  جوز 
ب�ضرتِك،  على  ناعمة  مل�ضة  ي�ضيف  كما  �املــعــادن،  الــرب�تــيــنــات 

�يوّحد لونها.

لدى  ال�شهرية  ال����دورة  ت��راف��ق 
الفتيات الكثري من الآلم ملختلف 
الكثري منهن  الأ�شباب، وقد تلجاأ 
يلي  وفيما  ب���الأدوي���ة.  للعالج 
الأطعمة  ج��م��ي��ع  ل��ك��م  ن��ع��ر���ض 
وامل�شروبات التي تخفف من اآلم 

الدورة ال�شهرية، وهي:

ما�ضكات احلليب لب�ضرة فاحتة 
احلليب له الكثري من اخل�شائ�ض التي ت�شاعدِك على تفتيح الب�شرة، 
التي  الطبيعية  واخللطات  بالو�شفات  تعتمديه  باأن  مهم  فهو  لهذا 

جتربينها على ب�شرِتك.
وللح�شول على ب�شرة خالية من العيوب وفاحتة اللون، لهذا اخرتنا 

لِك جمموعة من ما�شكات احلليب لب�شرة اأفتح.

املاء
املـــاء مبــعــّدل ليرتين على  مــن  كافية  �ــضــرب كمية 
االأقل كل يوم �ضوف ي�ضرع عملية اله�ضم �ي�ضاعد 
التغريات  ت�ضببها  الــتــي  املــــاء  احــتــبــا�ــص  مــنــع  عــلــى 

الهرمونية ال�ضهرية.

التخفيف من امللح
قللي من امللح �جتنبي االأطعمة املعلبة 

�الوجبات ال�ضريعة، 
علـــــى  الحـــتـــــــــــــــــــوائـــهـــا  �ذلـــــــك 
امللـــــــح  مــن  عـــــــالية  كمـــــــية 
املاء  احتبا�ص  ت�ضــــــــبب  التي 

�االنتفاخ.

التقليل من الكافيني
�ضيا�ضة  اعـــــتـــــمـــــدي 
التقليل من احل�ضة 
الــــــيــــــومــــــيــــــة مـــن 
ال�ضاي  اأ�  القهوة 
يف  الــــ�ــــضــــودا  اأ� 
هذه الفرتة من 

ال�ضهر، 
الأنــــــــهــــــــا ُتــــهــــّيــــج 
مـــن خالل  املـــعـــدة 
املعدة  حمو�ضة  زيـــادة 
�تت�ضبب  �االأمـــــــــعـــــــــاء 

بت�ضنجات مزعجة.

الكال�شيوم
تنا�يل كمية كافية من الكال�ضيوم، 

فـــاالأطـــعـــمـــة الـــغـــنـــيـــة بـــهـــذا املـــعـــدن، 
كالرب�كويل،

�احلليب  امللفوف  الــزبــادي،  اللنب   
ت�ضنجات  طــبــيــعــي  بــ�ــضــكــل  حتــــارب 

الع�ضالت.

ال�شوكولتة
�التي  )ال�ضري�تونني(  اإفـــرازات  يحفز  الداكنة  ال�ضوكوالتة  من  مربع  تنا�ل 

تعطيك �ضعوراً جيداً،
تهدئة  على  ت�ضاعدك  الداكنة  ال�ضوكوال  يف  الكاكا�  من  العالية  فامل�ضتويات   

اأع�ضابك �على حماربة القلق �تعديل مزاجك.

اخل�شروات الورقية
ركزي على هذا النوع من اخل�ضرا�ات، الأنه غني باحلديدن الفيتامينات 
�االألياف التي ُت�ضاعد ج�ضمك على مواجهة م�ضاكل اله�ضم التي ت�ضاحب 

الطمث.

املك�شرات
اعتمدي يف هذا الوقت من ال�ضهر على املك�ضرات كوجبة خفيفة، 

فاملك�ضرات حتتوي على الدهون اجليدة �اأ�ميغا3.

الفواكه الطازجة
للد�رة  امل�ضاحبة  اله�ضم  م�ضاكل  مواجهة  على  ت�ضاعدك 

ال�ضهرية. اأكري منها يف هذه املرحلة.

احلبوب الكاملة
على  ت�ضاعدك  اأن  الكاملة ميكن  االألياف يف خبز احلبوب 

البقاء ب�ضحة جيدة خالل الد�رة، 
فهي تت�ضمن احلبوب الكاملة اأي�ضاً الكربوهيدرات املعقدة التي توفر 

الفيتامينات �املعادن املهمة.

اللحوم احلمراء
من املهم زيادة كمية احلديد اخلا�ص خالل فرتة الد�رة ال�ضهرية لتعوي�ص 

ما فقدت كل �ضهر.
 �اتباع نظام غذائي يحتوي على ن�ضبة عالية من احلديد ي�ضاعد على جتنب 

فقر الدم �االأعرا�ص التي ميكن اأن ترتافق معه. 
�التوليد:  الن�ضاء  اأمرا�ص  اأخ�ضائية  R. طوم�ضون(  )�ضار�ن  الدكتورة  تقول 
)الن�ضاء الالتي ياأكلن اللحوم احلمراء اأكر قدرة على احل�ضول على ما يكفي 

من احلديد من الغذاء(.
 اإذا كنِت ل�ضت من حمبات اللحوم تو�ضي )د. طوم�ضون( بتنا�ل ح�ضة كافية 

للحفاظ على خمز�ن احلديد يف ج�ضمك.

بعيدا عن الأدوية .. اأطعمة لت�ضكني اآلم احلي�ض



فــن عــربـــي

31

حقق مكانة متميزة ومنّوعة، اإخراجًا واإنتاجًا وغناًء

جاد �ضويري: �ضراحتي هي التي تثري 
اجلدل حول �ضخ�ضيتي

غادة عبد الرازق يف اأزمة
ت�ضاعدت اأزمة م�ضل�ضل "حد�تة مرة" بني بطلة العمل الفنانة غادة عبد 
الرازق �بع�ص جنوم العمل من ناحية، �بني املنتج طارق �ضيام من ناحية 
العمل  اأجورهم عن  باقي  االآن على  ب�ضبب عدم ح�ضولهم حتى  اأخــرى، 

بامل�ضل�ضل، على الرغم من مر�ر 4 اأ�ضهر على عر�ضه.
مل  �ضيام،  طــارق  العمل  منتج  اأن  امل�ضل�ضل  �ضناع  من  كبري  عــدد  �ك�ضف 
يدفع لهم م�ضتحقاتهم عن عملهم يف امل�ضل�ضل اإىل االآن، على الرغم من 

عر�ص امل�ضل�ضل يف مو�ضم رم�ضان 2019، �جناحه مع اجلمهور.
�اأكد العاملون يف امل�ضل�ضل اأنهم ب�ضدد رفع دعوى ق�ضائية �ضد ال�ضركة 
املنتجة، كما مت تقدمي �ضكوى ر�ضمية يف نقابة املهن التمثيلية �ضد املنتج 
اأ�ضهر، �التي   4 طارق �ضيام، �ذلك للمماطلة التي ا�ضتمرت الأكر من 
حلقت بجميع العاملني يف امل�ضل�ضل، بداية من الفنانة غادة عبد الرازق 

نف�ضها، اإىل اأ�ضغر عامل �ضارك فيه.

ر�شالة اإىل جنوم امل�شل�شل
من جانبه، �جه املنتج طارق �ضيام ر�ضالة اإىل جنوم امل�ضل�ضل، الذين 

د�ضنوا حملة من اأجل احل�ضول على م�ضتحقاتهم املتاأخرة.
�قال اإن االأزمة املالية التي متر بها �ضركات االإنتاج ب�ضبب تاأخر 
�ضداد امل�ضتحقات لدى القنوات، �ضواء داخل م�ضر اأ� خارجها، 

هي ال�ضبب �راء هذه االأزمــة، �اأنــه يحا�ل تدبري 
م�ضريا  الــعــمــل،  يف  �ــضــارك  مــن  كــل  م�ضتحقات 

 30 اأكــر من  �ضمعته معر�فة منذ  اأن  اإىل 
عاماً يف الو�ضط الفني، �اأنه مل ياأخذ حق 

اأي �ضخ�ص اأياً ما كان موقعه يف اأي عمل 
اأنتجته ال�ضركة.

�تــ�ــضــم الــقــائــمــة عــــــدداً كـــبـــرياً من 
الفنانني هم غادة عبد الرازق بطلة 

امل�ضل�ضل، �املخرجة يا�ضمني اأحمد كامل، �املنتج الفني للم�ضل�ضل حممد 
�ضر�ر �مدير اأعمال الفنانة غادة عبد الرازق م�ضطفى �ضر�ر، �الفنان 
�كرمي  مهران  �حممد  �ضفوت  اأحمد  امل�ضل�ضل  �اأبــطــال  كامل،  جمــدي 
�ضليمان  �حمــمــد  حمــجــوب 
�كار�لني عزمي ��ضلمى 
�هاجر  �ــضــيــف  اأبــــــو 
اإ�ضافة  اأحــــمــــد، 
كبري  عــدد  اإىل 
من العاملني 

بامل�ضل�ضل.

دانييال رحمة يف 
مواجهة 3 اأبطال!

قــبــل اأقــــل مـــن �ــضــهــر اأعــلــنــت �ــضــركــة اإيغل 
م�ضل�ضل  لت�ضوير  ا�ضتعدادها  عــن  فيلمز 
املمثلة  بطولته  تــــوؤّدي  جــديــد 
رحمة،  دانــيــيــال  اللبنانية 
ان�ضّمت  بـــعـــدمـــا  ذلــــــك 
رحمة، اإىل ال�ضركة قبل 
�ا�ضتطاعت  عـــامـــني 
تـــقـــدمـــاً  حتــــــــرز  اأن 
م�ضاركتها  لــــــدى 
مـــ�ـــضـــلـــ�ـــضـــلـــني  يف 
�ضمن  ُعــــــر�ــــــضــــــا 
رم�ضان  مـــو�ـــضـــم 
 2019/2018
"تانغو"  �هــــمــــا 
اىل  �"الكتاب" 
جـــــانـــــب املـــمـــثـــل 
با�ضل  الـــ�ـــضـــوري 

خياط.

اأبطال جدد مع دانييال
م�ضل�ضاًل  اإيغل  تطرح  �اليوم 
جــــديــــداً مــــوؤّلــــفــــاً مــــن 30 
دانييال  اأمــام  ��ضيقف  حلقة، 

من  �زميله  معو�ص  نيكوال  اللبناين  املمثل 
لبنان اأي�ضاً ��ضام فار�ص، اإىل جانب ال�ضوري 
اإيهاب �ضعبان الذي عرفه النا�ص يف م�ضل�ضل 

اأمان"،  "م�ضافة 
اأدائه  بعد  جيدة  �ضهرة  يحقق  اأن  �ا�ضتطاع 
د�راً معقداً ينتهي بانتحاره بعد ق�ضة اإعجاب 

باملمثلة �ضالفة معمار.
اخلا�ص  امل�ضل�ضل  عــن  اإ�ــضــافــيــة  تفا�ضيل  ال 
عن  ال�ضركة  اإف�ضاح  بانتظار  فيلمز،  باإيغل 
اللبناين  املخرج  اختري  �اأحداثه. �قد  ا�ضمه 
اإيلي ال�ضمعان ليوّقع هذا العمل بعدما اأخرج 

عدداً من امل�ضل�ضالت اللبنانية.
اأ� �ضُيعر�ص  امل�ضل�ضل �ضُي�ضّوق  اأن  اأي�ضاً  �ُعلم 
اتفاق  بح�ضب  �ضي  بي  اأم  حمطة  على  بدايًة 

بني ال�ضركتني.

ماذا عن رم�شان؟
مل ُيعرف ما اإن كانت دانييال رحمة �ضت�ضارك 
يف عمل ثاٍن لرم�ضان املقبل، يف انتظار انتهاء 

ت�ضوير م�ضل�ضلها اجلديد، 
لكن االأيام املقبلة �ضتو�ضح اإن كانت الثنائية 
بينها �بني با�ضل خياط �ضُتكّرر للمرة الثالثة 

يف ال�ضنة املقبلة.

اجلونة  مهرجان  يف  ظهر  عندما  اجل��دل،  �شويري  جاد  الفنان  اأث��ار 
ال�شينمائي يف م�شر، وهو ينتعل حذاء مكتوبًا عليه 

)خدين ع بريوت(.

اأعمال  االإنتاج، �هناك جمموعة  • بعد االإخراج �الغناء اجتهَت نحو 
عبدالنور  �ضريين  بينهم  الفنانني  من  لعدد  باإنتاجها  �ضتقوم 

��ضمرية �ضعيد �غريهما. كيف اأتت هذه اخلطوة؟
- ِبُحْكم من�ضبي كمدير اإنتاج يف �ضركة )اأنغامي(، فاإننا 
العربية،  الــد�ل  غالبية  من  عديدين  لفنانني  ُنْنِتج 
يف  عملُت  اأنني  كما  اجلــديــد،  بال�ضيء  لي�ص  �هــذا 
االإنتاج ب�ضكل حمد�د يف بداية م�ضريتي  جمال 
الفنية. �ال يعرف النا�ص اأنني عملُت يف االأعوام 
االأربــعــة االأخــــرية مــع �ضركة )�تــــري(، الأنني 
مل اأقــــم بـــاالإ�ـــضـــاءة عــلــى هــــذا االأمــــــر، �من 
االإنتاج  خـــالل  مــن  اخلــطــوة  ا�ضتكملُت  ثــم 
ملجموعة فنانني �افتتحُت �ضركتي اخلا�ضة 
باالإنتاج  تــهــتــّم  الـــتـــي   )wittycan(
�اإعالنات(  )كليبات  الب�ضري  التنفيذي 
ل�ضركات �موؤ�ض�ضات �حتى اأعمال غريي 
املو�ضيقي  باالإنتاج  كما  املُْخِرجني،  من 

لفنانني حمرتفني اأ� مبتدئني.
هـــذه  يف  االإنــــــتــــــاج  قــــــــررَت  ملـــــــاذا   •

املرحلة؟
م�ضريتي  يف  طبيعي  تــطــور  هــو   -
ال�ضعورياً،  بــه  اأقـــوم  كــنــُت  الفنية، 
تنظيماً.  اأكـــــر  اأ�ـــضـــبـــح  �الــــيــــوم 
ناجحة  جتـــارب  قــّدمــت  اأن  �ضبق 
الفنانني،  مـــن  جمــمــوعــة  مـــع 
اليوم  تر�ّضخت  التجربة  �لكن 
اأكر قوة يف املجال  �اأ�ضبحت 

على االأ�ضعدة كافة.
تو�ّضع  اأن  ميـــكـــن  �هـــــل   •
ن�ضاطك لي�ضمل االإنتاج 

الدرامي؟
االأمــــــــر  هــــــــذا   -
�ارداً  لـــيـــ�ـــص 
حالياً،  عــنــدي 
الأنــــــــــــنــــــــــــي ال 
اأن  اأ�ــضــتــطــيــع 
 10 اأحـــــمـــــل 
بــطــيــخــات يف 
يـــــد �احـــــــدة، 
ــــــــل  �اأفــــــــ�ــــــــضّ
تـــــكـــــون  اأن 
جتـــــــــربـــــــــتـــــــــي 
الدرامية، �ضواء 
يف ال�ضينما اأ� يف 
الــتــلــفــزيــون من 
خـــــالل االإخـــــــراج 

اأ�اًل.

ال�ضا�ضة؟ على  ممثاًل  نراك  اأن  ميكن  هل  التلفزيونية،  الدراما  زمن  • يف 
باإنتاج  ��ضيكون  الفرن�ضية،  باللغة  �ضينمائي  بفيلم  خا�ص  �ضيناريو  كتابة  اأجنــزت   -
الفرن�ضية، حت�ضل معه  ــِرج لبناين يحمل اجلن�ضية  خُمْ �تــد�ر ق�ضته حول  م�ضرتك، 
�االإنتاج  املُنا�ِضب  للوقت  تنفيذه  اأرجــاأُت  لكنني  لبنان،  اإىل  يعود  عندما  معّينة  حادثة 
املُنا�ِضب، الأنني اأريد اأن اأطمئّن اأ�اًل اإىل جناح امل�ضاريع االأخرية التي قمُت بها. �بالن�ضبة 
من  فيلم  �اأبــرزهــا  لبنان  بعدها  �مــن  م�ضر،  من  عر��ضاً  تلقيُت  فقد  التمثيل،  اإىل 
التمثيل ال يزال �ارداً  امل�ضر�ع.  اأرجــاأ  الكبري بهيج حجيج، �لكنه  املُْخِرج  بطولتي مع 

عندي �ضواء من خالل ال�ضيناريو املُنا�ِضب اأ� من خالل فيلمي.
الو�ضول؟ تريد  اأين  اإىل  �كثرية...  كبرية  خمططاتك  • تبد� 

- كنت اأخطط كثرياً، �كل مرحلة لها خمططاتها، �حالياً اأ�ضعى الأن اأبذل اأق�ضى جهد 
اأكون مْبدعاً  اأن اأعطي نف�ضي حقها، �اإال ال ميكنني  يف العمل، لكن مع احلر�ص على 

�اأن اأُْنِتج ب�ضكل جيد.
ر الإ�ضدار األبوم  حققُت اليوم مكانة متميزة �منّوعة، اإخراجاً �اإنتاجاً �غناًء، كما اأح�ضّ
جديد يد�ر حول �ضخ�ضيتي الفنية، �هي �ضخ�ضية املُْنِتج الفني الذي يقّدم مو�ضيقى 
يقوم  كما  باإخراجها،  �يقوم  اأغنياته  يكتب  �الــذي  فيها،  ذاتــه موجود  الوقت  �هو يف 

باإخراج اأعمال غريه من الفنانني. ل�ضت جمرد مطرب كما يعتقد البع�ص.
على  �ضلباً  ينعك�ص  االأمـــر  اأن  تــرى  اأال  �احـــدة.  يــد  يف  بطيخة  مــن  اأكــر  حتمل   •

م�ضريتك الفنية؟
- كال، الأنني نّظمُت اأموري جيداً، �يوجد اإىل جانبي فريق ي�ضاعدين، �مل اأعد كال�ضابق 
اأثق باالأ�ضخا�ص الذين يعملون معي، �كل منهم خمت�ص يف  اأقــوم بكل �ضيء بنف�ضي. 

جمال معنّي، �نحن نعمل كعائلة.
عبارة  اأن  البع�ص  �اعترب  ال�ضينمائي،  اجلونة  مهرجان  يف  بحذائك  اجلدل  • اأثرَت 
اإهانة للبنان. ما ق�ضة هذا احلذاء �هل تعترب  )خدين ع بري�ت( املكتوبة عليه فيها 

اأن اثارة اجلدل جزء من �ضخ�ضيتك؟
�ضخ�ضاً  ل�ضُت  اإىل كوين  ذلك  ال�ضبب يف  �يعود  للجدل،  �ضخ�ص مثري  اأنني  - �ضحيح 
منافقاً، بل اأقول ما اأفكر فيه، مع اأنني �ضرُت اأعتمد نوعاً من الرقابة الذاتية للتخفيف 

من �جع الراأ�ص �لي�ص الأنني تغرّيُت.
البع�ص يعترب اأن )ج�ضمي لّبي�ص(، �اأنا مل اأ�ضع يوماً حد�داً ل�ضخ�ضيتي �مِلا ميكن اأن 
يتوّقعه املجتمع مني. �ما اأ�ضعر به �اأجد اأنه �ضحيح يف �قته، اأقوله �اأفعله، �هذا االأمر 
يثري اجلدل، �لكنني ال اأتعّمد ذلك على االإطالق. �مع اأنني اأعرف م�ضبقاً اأنه �ضيثري 

اجلدل، فاإنني ال اأجتنبه �ال اأتراجع عنه.
 اأما بالن�ضبة اإىل احلذاء الذي انتعلُته يف اجلونة، فلم اأتوقع اأبداً اأن يثري اجلدل، بل 
كل ما يف االأمر اأنني انتعلته ت�ضجيعاً للماركة اللبنانية )خدين ع بري�ت(، التي تدعو 

اإىل اال�ضتياق لبري�ت �ال�ضفر اإليها، 
من  اأي  بــال  �ال  بــايل  يف  يخطر  �مل  متــامــاً.  ُمعاِك�ص  ب�ضكل  املعنى  حتريف  مّت  �لكن 
االأ�ضخا�ص الذين يحيطون بي، اأن حت�ضل مثل تلك ال�ضجة التي اأعتربها م�ضحكة، 

�ال ميكن اأن تلحق ال�ضرر بي اأبداً.
املقبلة؟ للفرتة  م�ضاريعك  • ما 

التي  االأغنية  البداية مع  ��ضتكون  اأي كالم(  األبومي اجلديد )م�ص  �ضاأطرح  - قريباً 
حتمل عنوانه، �هي من كلمات �اأحلان اأنطوين خوري �توزيع �ضليمان دميان �اندي 

جرب، على اأن اأطرح اأغنياته الباقية ب�ضكل متتال.
 االأغنيات باللهجة امل�ضرية يف غالبيتها �اإليها ي�ضم االألبوم اأغنيات باللهجة اللبنانية. 
اأكتوبر اجلاري �ضاأقّدم منطاً  اأ�اخــر  اأي كالم( التي �ضُتطرح  اأغنية )م�ص  �من خالل 

مو�ضيقياً جديداً، مع اأنها ت�ضبهني.
 اأما االأغنيات الباقية، فهي فِرحة �ت�ضبه تلك التي اعتاد النا�ص �ضماعها مني، �لكن 

فيها �ضيء جديد �ِفكر جديد، �تعا�نُت فيها مع اأ�ضماء جديدة �اأخرى معر�فة.

اأنه قام بذلك ت�شجيعًا منه لل�شناعة الوطنية )ولكن هناك َمن ف�ّشر املعنى ب�شكل  اأ�شار اإىل  لكن �شويري 
خاطئ(، موؤكدًا اأن �شراحته هي التي تثري اجلدل حول �شخ�شيته.

كُمْخِرج  الأ�شا�شي  عمله  اإىل  بالإ�شافة  اخلا�شة،  �شركته  له  واأ�شبحْت  الإنتاج  نحو  اجته  الذي  �شويري 
، اأكد اأنه يفّكر اأي�شًا يف التمثيل واأنه �شُيْقِدم على خطوة مماثلة خالل الفرتة املقبلة، ومو�شحًا اأنه  ومغنٍّ

لي�ض مغنيًا وح�شب، بل فنان امتهن اأكرث من جمال.
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هل تبحث عن العزلة؟ 
هذا ما يقوله عنك علماء النف�ض

هل ترتبط الوحدة باالكتئاب �القلق؟ �ملاذا يف�ضل العديد من النا�ص البقاء 
مع اأنف�ضهم �اتخاذ الوحدة منهج حياة؟

اأ�ضخا�ضا  جتعل  التي  نف�ضها  لالأ�ضباب  الــوحــدة  يف�ضلون  االأ�ضخا�ص  بع�ص 
اآخرين يف�ضلون االختالط �االحتكاك باالآخرين. �لكن، هذا ما نك�ضفه عن 
�ضخ�ضيتك اإذا كنت من الذين يف�ضلون االختالء باأنف�ضهم بعيدا عن النا�ص. 
قالت الكاتبة �ضارة اآم يف تقرير ن�ضرته جملة “�ضونتي بلو�ص” الفرن�ضية، اإن 
املرء منذ طفولته يبداأ بالتعود على اأن يكون اجتماعيا �يندمج �ضمن حميطه. 
كما تاأكد لنا منذ ال�ضغر اأن اأف�ضل طريقة للتعلم �التقدم تتلخ�ص يف التفاعل 
�التوا�ضل البناء مع االآخرين، لكننا اكت�ضفنا من بعد اأن هذا ال�ضلوك لي�ص هو 

القاعدة التي ينبغي االقتداء بها.

اأنت ذكي لهذا تف�شل العزلة
��فقا لدرا�ضة اأعدتها جملة “جورنال اأ�ف ب�ضيكولوجي” الربيطانية، فاإنه 
�لكن  االآخــريــن،  يحتقر  الأنــه  لي�ص  العزلة،  يف�ضل  ذكيا،  ال�ضخ�ص  كــان  كلما 
اليوم  يجعلنا  ما  اأن  الباحثون  �يــرى  اجتماعيا.  يثري�نه  ال  الأنهم  بب�ضاطة 
�جذ�ر  بعادات  اأ�ضا�ضا  يتعلق  االجتماعي،  التفاعل  اأ�  ال�ضداقة  مثل  �ضعداء، 
التطور  تبحث عن  التي  ال�ضخ�ضية  تعترب  املقابل،  اأ�ضالفنا. يف  عن  توارثنها 
بعيدا عما توارثناه عن اأ�ضالفنا االأكر ذكاء من غريها. كما يوؤمن هوؤالء باأن 
البقاء لي�ص له عالقة بح�ضورنا االجتماعي خا�ضة �اأن التن�ضئة االجتماعية 

خيار �لي�ضت فر�ضا.  

اأنت �شخ�ض يجيد الإن�شات لالآخرين
البحث عن العزلة يعد �رقة رابحة، حيث ي�ضمح لك مبراقبة مواقف االآخرين 
ال�ضبب تنجح تفاعالتك االجتماعية حتى �لو  اأف�ضل. لهذا  �حتليلها ب�ضكل 
كانت نادرة، الأنك تاأخذ الوقت الكايف ملعرفة مع من تتكلم. ف�ضال عن ذلك، 
لالآخرين.  اال�ضتماع  مهارات  حت�ضني  على  اأي�ضا  بالوحدة  ال�ضعور  ي�ضاعدك 
كما لديك اأي�ضا القدرة على ا�ضتهداف جمهورك �التوا�ضل ب�ضكل فعال.اأنت 
حلريتك  �ضماًنا  للوحدة  تقديرك  يعّد  يكفيانك  �تفكريك  عقلك  م�ضتقل.. 
بطريقة ما حتى �اإن مل ُتدرك ذلك، ف�ضعادتك ال تعتمد على االآخرين �اأنت 
بخر�ج  تتاأثر  �ال  بحرية  التحرك  ميكنك  ذلــك،  عــن  ف�ضال  مــزاجــك.  �ضيد 
االأ�ضخا�ص من حياتك، حيث توا�ضل رحلتك ب�ضالم، الأن �ضعادتك تعتمد عليك 
فقط �لي�ضت رهينة عالقتك باالآخرين. باالإ�ضافة اإىل ذلك، اأنت ال حتتاج اإىل 

اأ�ضدقاء لال�ضتمتاع اأ� ق�ضاء اأم�ضية جيدة، فعقلك �تفكريك يكفيانك.

اأنت �شخ�ض متعاطف مع الآخرين
االأ�ضخا�ص الذين يف�ضلون العزلة ي�ضعر�ن مبزيد من الراحة عندما يتعلق 
االأمر بفهم اأحا�ضي�ص االآخرين الذين يحا�ر�نهم. نتيجة لذلك، ي�ضعر االآخر 

باأنك قريب من اأفكارهم �ميكن اأن تكون متعاطًفا �كرمًيا �حنونا معهم.

اأنت ت�شتمد قوتك من الطبيعة
حلظات  �اأ�ــضــواأ  خما�فك  ملواجهة  تقودك  مبفردك  تق�ضيها  التي  اللحظات 
التحكم يف عواطفك �توجيهها، عال�ة  اأنها تعلمك  الداخلية، كما  مناجاتك 
على اأنها متكنك من حتديد �ضدة تاأثريها عليك، مما يجعل �ضخ�ضيتك اأقوى. 

�الأنك تعلمت التحكم يف نف�ضك، فلم تعد بيئتك اخلارجية توؤثر عليك.

الغارب؟  على  احلبل  له  ترك  بقولنا:  نق�شد  • ماذا 
- ترك له حرية الت�ضرف كما ي�ضاء. 

يف  العاملي  الأدب  يف  الق�شرية  الق�شة  رائ��د  من   •
الع�شر احلديث؟ 

- ت�ضيكوف 
يف  العربي  الأدب  يف  الق�شرية  الق�شة  رائ��د  من   •

الع�شر احلديث؟ 
- حممود تيمور. 

العربي؟  الأدب  عميد  هو  • من 
- طه ح�ضني. 

العربي؟  الأدب  يف  املقامات  فن  رائد  • من 
- بديع الزمان الهمذاين. 

ـ اأن ال�ضينيون هم الذين اإخرتعوا البو�ضلة ، �نقلوها بعد ذلك اإىل البحارة العرب ، الذين كانوا يجوبون 
�ضمال املحيط االأطل�ضي �قد قام اأهل البند�قية بجلب البو�ضلة بعد اأ�ضفارهم التجارية اإىل بالد امل�ضرق .

ـ اأن نافورة املاء التي تدفع من راأ�ص احلوت فوق جمجمته ي�ضل اإرتفاعها اأحيانا اإىل 9 اأمتار .
ـ اأن احلوت االأزرق هو اأكرب حيوان على الكرة االأر�ضية

ـ اأن �ضوء ال�ضم�ص ي�ضل اإىل االأر�ص يف 8 دقائق.
ـ اأن تون�ص هي اأكرب د�لة من حيث اإنتاج الزيتون.

ـ اأن نابليون بونابرت كان يق�ضي �قت فراغه يف حل االألغاز.
ـ اأن اأ�ل من ��ضع �ضورة على العملة هو االإ�ضكندر املقد�ين .

ـ اأن امل�ضوار الذي يقطعه الدم يف جمراه كل يوم يبلغ 168 مليون ميل .
ـ اأن القلب يخفق يف اليوم اأكر من 103 خفقة.

الفار�س واحل�صان الويف
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البنجر
 Health مـــــوقـــــع  كــــ�ــــضــــف 
ال�ضحة  يف  املتخ�ض�ص   info
الــعــامــة، عـــدة فــوائــد قـــال اإنها 
موؤكًدا  البنجر،  لنبات  �ضحرية 
اأنـــــه يــحــمــي مـــن الـــعـــديـــد من 

االأمرا�ص اخلطرية.
فالبنجر  لـــلـــمـــوقـــع،  ��فـــــًقـــــا 
غذائية  مــــــادة  عـــلـــى  يـــحـــتـــوي 

�اأجهزة  الدموية،  �االأ�عية  القلب  يف  اإيجابًيا  �توؤثر  �متوافرة،  رخي�ضة 
اأخرى يف اجل�ضم.

�يحتوي البنجر على ن�ضبة عالية من ال�ضوديوم �الكال�ضيوم، ما ينعك�ص 
من  حممية  �ت�ضبح  مر�نتها  تـــزداد  التي  الــدمــويــة  االأ�عــيــة  �ضحة  على 
اأمرا�ص  الــدم، �غــري ذلــك من  بــد�ره مينع ارتفاع �ضغط  الت�ضلب، �هــذا 

القلب �االأ�عية الدموية.
اأن تنا�ل ع�ضري البنجر ب�ضورة د�ريــة �منتظمة، ي�ضاعد  �يرى اخلــرباء 
على تو�ضيع االأ�عية الدموية، عال�ة على اأنه ي�ضهم يف حت�ضني عمل اجلهاز 

الع�ضبي �الهد�ء.
 4-3 البنجر  50-100 ميلليلرت من ع�ضري  �ين�ضح املخت�ضون بتنا�ل 

مرات يف اليوم، للوقاية من اأمرا�ص االأ�عية الدموية.
كما اأن تنا�ل ع�ضري البنجر ي�ضهم يف الوقاية من اأمرا�ص الغدة الدرقية، 

بف�ضل ارتفاع ن�ضبة اليود فيه.

املمثلة كيمربيل ويليامز بيزيل على ال�شجادة احلمراء خالل العر�ض الأول ل�  Heartstrings يف بيجون 
فورج ، تيني�شي ، الوليات املتحدة الأمريكية.  رويرتز

كان احد الفر�ضان ينزل منحدراً قوياً �قد امتطى ح�ضانه فزلت قدم احل�ضان مما ت�ضبب فى اختالل توازنه 
��ضقوط الفار�ص من عليه �ضقطة قوية اطاحت به من فوق املنحدر اإىل ا�ضفله، �ذهب يف اغماءة طويلة ال يدرى 
عما حوله �ضيئاً، حتامل احل�ضان على نف�ضه �اخذ يهبط املنحدر ببطء حتى ��ضل اإىل فار�ضه امللقى على االأر�ص 
فاأخذ يتح�ض�ضه ثم دحرجه ليجعله نائماً على ظهره �اخذ يلعق �جهه عله يفيق لكن لالأ�ضف كانت االأ�ضابه 
قوية فلم يح�ص مبا حوله.  رقد احل�ضان على االأر�ص بجانب فار�ضه �اغم�ص عينيه لي�ضرتيح �بعد فرته قام 
�جتول حول املكان فوجد ماًء ف�ضرب �ارتوى �اكل ع�ضباً ���ضع طيناً على قدمه املجر�حه ثم عاد اإىل فار�ضه 
امللقى ار�ضاً ليتح�ض�ضه مرة اخرى لكن ال فائدة  جل�ص احل�ضان حزيناً ال يعرف ماذا يفعل فلو ترك �ضاحبه هنا 
رمبا قر�ضته عقرب اأ� حيه ا� ثعبان، �رمبا نه�ضته الطيور اجلارحه.. ال يعرف ماذا يفعل انه بحق حزين، �يف 
النهاية قرر احل�ضان ان يرقد بجوار �ضاحبه يدافع عنه حتى ي�ضلهما املوت معاً. اخذ احل�ضان كل فرتة يقوم 
من مكانه ي�ضرب بع�ص املاء �ياأكل بع�ص الع�ضب ثم يعود ملرقده �الأن عني املاء قريبه منهما قرر احل�ضان ان 
يحمل �ضاحبه حتى هناك رمبا ياأتي من يحتاج املاء فيعينه ا� ينقذه يف هذا املكان البعيد، فاأقرتب منه �اخذ 
يدحرجه برفق �ا�ضتمر هكذا حتى افلح بالفعل يف ان ياأتي به بجانب عني املاء ثم رقد بجانبه ي�ضرتيح. جاء 
الليل �ذهب �قام احل�ضان �ضرب �اأكل ��قف ي�ضهل �ينظر حوله ف�ضمع �ضوت �ضهيل جياد كثرية ياأتي من 
بعيد فاأخذ ي�ضهل ب�ضوت عال �كاأنه يناديهم ف�ضمع �ضهياًل ياأتي اليه يقرتب منه كل فرتة �بعد عدة دقائق 
كانت هناك جمموعه من اجلياد تقف معه �ي�ضهل اجلميع ب�ضوت خفي�ص معاً �كاأنه حديث هام�ص اأ� حديث 
مودة بينهم .. كان احل�ضان يقرتب من �ضاحبه امللقى على االأر�ص �يت�ضممه ثم يعود �يحادثهم �كاأنهم قد 
اتفقوا على �ضيئ ما.. بالفعل انحنى احل�ضان �دحرج �ضاحبه ليجعل �جهه الأ�ضفل ثم رقد على االأر�ص بجواره 
�قام اربعه من اخليول القوية باالأقرتاب من الفار�ص امللقي �ا�ضطفوا معاً �اطبقوا باأ�ضنانهم على مالب�ضه 
فرفعوه ���ضعوه فوق ح�ضانه الراقد ار�ضاً فوقف �اعتدل يف �قفته مب�ضاعده ا�ضدقائه �قد تدىل �ضاحبه من 
فوق ظهره ثم �ضهل لهم �كاأنه ي�ضكرهم �م�ضى بهد�ء ليخرج ب�ضاحبه من هذا املكان �قد م�ضى معه �ضرب 
اخليول حتى ا��ضلوه اإىل مكاناً يعرفه جيداً �من هناك انطلق م�ضرعاً ب�ضاحبه ��ا�ضل النهار بطوله حتى 
��ضل اإىل املنزل �هناك كان اهل الفار�ص يجل�ضون منتظرين بقلق يت�ضاءلون ملاذا تاأخره.. �عندما راأ� احل�ضان 
ا�ضرعوا اليه �اذ بهم يجد�ا فار�ضهم فوق ظهره جريح فحملوه اإىل الداخل ليلقي بني يديهم العناية الالزمة، 
مرت اأيام �ا�ضرتد الفار�ص عافيته �عرف ان ح�ضانه هو من جاء به اإىل هنا فذهب اليه يف ا�ضطبله ليطمئن 

عليه �يقبله ب�ضعادة قبلة ال�ضكر من الفار�ص اإىل ح�ضانه الذي لن ين�ضى له هذا اجلميل ابداً.

ن�ضائح حلل اخلالفات الزوجية
يت�ضرب  منهما  كل  �اهتمامات  الز�جني  طباع  اختالف  نتيجة 
امللل الز�جي �تكر امل�ضكالت الز�جية نتيجة اختالف الز�جني 

يف بع�ص االأمور.
التي  الز�جية  امل�ضكلة  لتحال  ز�جك  التعامل مع  لتتمكني من 
جملة  لــِك  تقدمها  التي  الن�ضائح  باتباع  عليِك  بينكما  قامت 
�خالية  هادئة  ز�جية  بحياة  لت�ضتمتعي  املقالة  هذه  يف  حياتِك 

من امل�ضكالت املزعجة.
ال�ضخ�ص  الغ�ضب ال يتحكم  اأن �قت  اأنك تعرفني  املوؤكد  - من 
اأفــعــالــه �اأقـــوالـــه لــذلــك عليِك ن�ضيان مــا قــالــه ز�جـــك �قت  يف 
حد�ث امل�ضكلة حتى ين�ضى لِك ما قلتيه، كذلك ال تقومي بتذكر 
قبل،  من  قالها  باأقوال  خطئه  على  �ت�ضتديل  قدمية  م�ضكالت 
من  �اأف�ضلنا  نخطئ  فكلنا  �ضاحمي  ال�ضلح  ترغبني  كنت  فــاإذا 

ي�ضامح.
تزيد من غ�ضب ز�جــك �قومي  بكلمات م�ضتفزة  تتلفظي  - ال 

تــهــدئ مــن غ�ضب  اأن  لــهــا  الــتــي ميــكــن  بــقــول اجلــمــل اللطيفة 
اأمــر ما قام به ال تقويل له  ز�جــك حتى �اإن كنت تعاتبيه على 
ذلك ب�ضوت عاٍل يزيد من امل�ضكلة بل عاتبيه كاأنكما تتناق�ضا يف 

اأمر ما ��ضتجدي ز�جك يقابلك مبربراته د�ن افتعال م�ضكلة.
- ال تبداأي بالهجوم �اتركي لز�جك م�ضاحة للحديث �ا�ضتمعي 
له فتحدثكما �ضوًيا يف نف�ص الوقت �ضيزيد من حدة امل�ضكلة مما 

يغ�ضبكما.
- اإذا كنت خاطئة اعرتيف بذلك �ال تقومي باالإ�ضرار على �ضحة 
اإذا  تقلي من نظر ز�جــك  �لــن  بــه، فال توجد م�ضكلة  ما قمت 

اعرتفت ما ارتكبِت.
املنا�ضب  �املــكــان  املنا�ضب  الــوقــت  بتحديد  تقومي  اأن  عليِك   -
اأغ�ضبتك  اأمر  ملناق�ضة ز�جــك، فال تقومي مبناق�ضة ز�جك يف 
اأ� االأقــارب حتى ال يزيد ذلك  اأحــد االأ�ضدقاء  اأ�  اأمــام االأطفال 

من حدة امل�ضكلة.


