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م�سروبات ت�ساعد على تخفيف الوزن 
“�ساينتيفيك ريبورت�س”  وفقاً لدرا�سة علمية حديثة ن�سرتها دورية 
وهي  اجل�سم،  يف  البنية  ال��ده��ون  زي���ادة  على  القهوة  كافيني  ي�ساعد 
في�ستجيب  احل��راري��ة،  ال�سعرات  ح��رق  تن�سط  التي  ال��ده��ون  نوعية 
اجل�سم اأكرث ملحاوالت التخ�سي�س. واإىل جانب القهوة هناك م�سروبات 
تخّفف  وبالتايل  ال�سهية  �سبط  اأو  ال�سعرات  ح��رق  من  تزيد  اأخ��رى 

الوزن، اإليك اأهمها:
 12 تبلغ  “ب” والتي  فيتامينات  جمموعة  اجل��زر  ع�سري  يوّفر   *  
اجللوكوز  حرق  على  املغذيات  من  التوليفة  هذه  وت�ساعد  فيتامني، 

وال�سكر الزائد يف اجل�سم.
* ع�سري ال�سبانخ م�سدر رائع للألياف التي تعّزز االإح�سا�س بال�سبع، 

وت�ساعد على �سبط ال�سهية.
* �ساي الورد من اأف�سل امل�سروبات التي تزيد قدرة اجل�سم على حرق 

الدهون، وتقليل حميط اخل�سر.
* كل كوب من ال�ساي االأخ�سر يحرق اأكرث من 10 �سعرات حرارية، 

اإىل جانب اأنه يزيد من قدرة اجل�سم على التخّل�س من الدهون.
وم�سادات  باالألياف  الغنية  امل�سادر  من  والكزبرة  النعناع  �سموثي   *

االأك�سدة والعنا�سر التي تهدئ االإح�سا�س باجلوع وت�سبط ال�سهية.
* ع�سري اأمل ال�سائع تناوله يف الهند من امل�سروبات التي تزيد عملية 

التمثيل الغذائي وحرق الدهون.

رفع الأثقال مفيد يف تقليل دهون القلب 
البدانة  م��ن  ي��ع��ان��ون  ال��ذي��ن  االأ���س��خ��ا���س  اأن  درا���س��ة ج��دي��دة  ك�سفت 
دهون  م��ن  م��ا  ن��وع  يف  انخفا�سا  �سهدوا  املقاومة  تدريبات  وم��ار���س��وا 

القلب ترتبط باأمرا�س القلب وال�سرايني.
وتو�سل الباحثون يف الدرا�سة ال�سغرية اإىل اأن نوعا معينا من دهون 
الذين  املر�سى  ل��دى  انخف�س  ال��ت��ام��وري،  الدهني  الن�سيج  القلب، 
مار�سوا رفع االأثقال، ولكن لي�س لدى اأولئك الذين عملوا على زيادة 

قدرتهم على التحمل من خلل التمارين الهوائية.
واأدى هذان النوعان من التدريبات اإىل تقليل النوع الثاين من دهون 
القلب، وهي االأن�سجة الدهنية النخابية، والتي ترتبط اأي�سا باأمرا�س 
القلب وال�سرايني. وقالت الدكتورة ريجيت هوجارد كري�ستن�سن التي 
قادت فريق الدرا�سة وهي باحثة يف مركز اأبحاث االلتهاب والتمثيل 
الغذائي ومركز اأبحاث الن�ساط البدين يف م�ست�سفى جامعة كوبنهاجن 

النتيجة«. بهذه  فوجئنا  “لقد 
االأثقال  لتدريب  �سيكون  ملاذا  تف�سر  الدرا�سة ال  اأن  الرغم من  وعلى 
تاأثري خمتلف عن تدريبات التحمل قالت كري�ستن�سن يف ر�سالة بالربيد 
االإلكرتوين “نعلم من درا�سات اأخرى اأن تدريبات املقاومة تعد حافزا 
مقارنة  الغذائي  التمثيل  معدل  وزي��ادة  الع�سلت  كتلة  لزيادة  قويا 
ميار�سون  الذين  امل�ساركني  اأن  نعتقد  وبالتايل  التحمل،  بتدريبات 
تدريبات املقاومة يحرقون املزيد من ال�سعرات احلرارية خلل اليوم 
مبن  مقارنة  ن�ساط  اأي  فيها  ميار�سون  ال  التي  ال��ف��رتات  يف  وكذلك 
من  خمتلفة  اأن��واع  تاأثري  وال�ستك�ساف  التحمل«.  تدريبات  ميار�سون 
التمارين على دهون القلب ا�ستعانت كري�ستن�سن وزملوؤها بنحو 32 
بالغا يعانون من البدانة و�سعف الن�ساط البدين لكنهم ال يعانون من 

اأمرا�س القلب اأو ال�سكري اأو الرجفان االأذيني.

ال�سبا�سب البال�ستيكية تهدد �سحتك
قد  البل�ستيكية  ال�سبا�سب  اإن  ديكمان  رال���ف  االأمل���اين  اخل��ب��ري  ق��ال 
العطرية  “الهيدروكربونات  بال�سحة، مثل  حتتوي على مواد �سارة 
االإ�سابة  خطر  وترفع  اجللد،  تهيج  ت�سبب  التي  احللقات”،  متعددة 

بال�سرطان.
واأو�سح خبري �سلمة املنتجات لدى الهيئة االأملانية للفح�س الفني، 
اأن هذه املواد ومع تعرق القدم، اأو ا�ستعمال الكرمي، تذوب وتتوغل يف 

اجللد عرب امل�سام املفتوحة.
واأ�ساف ديكمان اأنه ميكن التعرف على هذه املواد ال�سارة بعد انبعاث 

رائحة “حلوة” نفاذة اأقوى من رائحة البل�ستيك املعتادة.
ولتجنب هذا اخلطر ال يجوز �سراء ال�سب�سب من م�سادر جمهولة، بل 

من ماركات متتاز باجلودة وتتمتع ب�سمعة طيبة. 
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ل ترتك هذه الأ�سياء داخل ال�سيارة يف احلر
ال�سيف، وترتافق  للغاية هذا  اأج��واًء ح��اّرة  العامل  العديد من دول  ت�سهد 

موجة احلر هذه مع حوادث موؤ�سفة يف بع�س االأحيان. 
وتتعر�س ال�سيارات لدرجات حرارة مرتفعة خلل ف�سل ال�سيف، مما يوؤدي 
اإىل اأجواء حاّرة للغاية بداخلها عندما تكون متوقفة، مما ي�سكل خطراً على 

بع�س االأ�سياء واالأدوات التي ميكن تركها يف ال�سيارة.
خبرية ال�سلمة لورين فيك�س تو�سح ملوقع اإن�سايدر اإيد�سن، ملاذا يجب عدم 

ترك بع�س االأ�سياء واالأدوات داخل ال�سيارة يف االأجواء احلاّرة.
ال�سيارة، الأنها قابلة للنفجار يف  اأن ترتك داخل  ال�سعر ال يجب  مثبتات 
حال ارتفاع احلرارة، االأمر نف�سه ينطبق على الوالعات، التي ميكن للغاز 

اأن يتمدد بداخلها م�سبباً انفجاراً وحريقاً يف ال�سيارة.
يف  لتجف  ال�سباحة  وملب�س  املبلولة  املنا�سف  ب��رتك  البع�س  ويخطىء 
اأن  ك��م��ا  عليها.  وال��ع��ف��ن  البكترييا  م��ن من��و  ذل���ك  يحفز  ح��ي��ث  ال�����س��ي��ارة، 
الواقيات ال�سم�سية تفقد مفعولها عند تعر�سها للحرارة العالية، وكذلك 

احلال بالن�سبة للأدوية والعقاقري الطبية.
عبوات امل�سروبات الغازية اأي�ساً من االأ�سياء التي تن�سح لورين بعدم تركها 
البطاريات،  تتلف  اأن  للحرارة  ميكن  كما  انفجارها.  لتجنب  ال�سيارة،  يف 
وجتفف النباتات، وتت�سبب بذوبان االألوان امل�سنوعة من ال�سمع. كما حتذر 
لورين من عدم ترك النظارات ال�سم�سية يف احلرارة العالية داخل ال�سيارة، 

حيث ميكن اأن ت�سبب حروقاً عند و�سعها على العينني. 
ومن املعروف اأن احليوانات االأليفة ميكن اأن تتعر�س للخطر من احلرارة 
العالية يف ال�سيارة، ويف نف�س الوقت يجب عدم ترك اأطعمتها يف الداخل، 

حيث يزيد احتمال تلفها وتعر�س احليوانات للت�سمم.

هل مكّمالت ال�سبانخ 
من�سطات ريا�سية؟ 

اإن مكّملت  اأمل��ان��ي��ة  درا���س��ة  ن��ت��ائ��ج  ق��ال��ت 
من  مكّثفة  جرعة  على  حتتوي  ال�سبانخ 
اللياقة  عنا�سر تقّوي الع�سلت وحت�سن 
ال���ب���دن���ي���ة ل���لع���ب���ي ال���ري���ا����س���ات، ودع����ت 
الدرا�سة اإىل �سم هذه املكّملت اإىل قائمة 
الريا�سيني.  ع��ل��ى  امل��م��ن��وع��ة  امل��ن�����س��ط��ات 
الكال�سيوم  ع���ل���ى  ال�������س���ب���ان���خ  وي���ح���ت���وي 
بتناول  وُين�سح  واحل��دي��د،  واملغني�سيوم 
مكّملته للوقاية من ارتفاع �سغط الدم 
يف  الدرا�سة  وُن�سرت  وال�سرطان.  وال��رب��و 
توك�سيكولوجي”،  اأوف  “اأركايف  دوري��ة 
واأجريت يف جامعة فري االأملانية، وحاولت 
الدرا�سة تتبع ما كان و�سف باعتباره �سر 
تفوق الريا�سيني الرو�س يف دورة االألعاب 
االأوليمبية عام 1980. و�سارك يف جتارب 
واأظهرت  ���س��اب��اً،  ري��ا���س��ي��اً   46 ال��درا���س��ة 
ال�سبانخ  م��ك��ّم��لت  ت���ن���اول  اأن  ال��ت��ج��ارب 
كثافة  زي���ادة  اإىل  ي���وؤدي  اأ�سابيع   10 مل��دة 
الع�سلت، وحت�سن االأداء البدين. ويرجع 
ذلك اإىل مادة “اإكدي�ستريون” التي توجد 
يف ال�سبانخ وتوفر املكّملت جرعة مكّثفة 
منها. ودعت تو�سيات الدرا�سة اإىل اعتبار 
ه���ذه امل�����ادة م���ن امل��ن�����س��ط��ات امل��م��ن��وع على 

الريا�سيني تناولها.

ريجيم الرمان.. للتخل�ص من الوزن  الزائد 
وتنظيم م�ستويات الكول�سرتول يف اجل�سم �ص 23

هل ميكن التداوي 
باملو�سيقى والفنون؟

اإبداعية  اأع��م��ااًل  املري�س  ي���وؤدي  عندما 
م��ع��اِل��ج موؤهل،  اإ�����س����راف ط��ب��ي��ب  حت���ت 
ي�سبح اأكرث قدرة على التوا�سل، ويرفع 
ويح�سد  وق�ساياه،  مب�ساكله  وعيه  ذلك 
وال�سفاء.  ال��ت��غ��ي��ري  اأج�����ل  م���ن  ط��اق��ت��ه 
املو�سيقى،  العلج:  هذا  اأن��واع  وتت�سمن 
وفنون الر�سم والت�سكيل، وفنون الرق�س 

واحلركة والدراما.
 وت���ع���ود ف���ك���رة ت���اأث���ري امل��و���س��ي��ق��ى على 
ال�����س��ف��اء وع��ل��ى ال�����س��ح��ة وال�����س��ل��وك اإىل 
كتابات  يف  موجودة  فهي  قدمية،  اأزمنة 
التعامل  ل��ك��ن  واأف�����لط�����ون.  اأر����س���ط���و 
كاأداة  املو�سيقى  مع  احلديث  االح��رتايف 
ع��لج��ي��ة ي���رج���ع اإىل م���ا ب��ع��د احل���رب 

العاملية االأوىل، بعدما اأ�سبح هناك اآالف 
امل�سابني ب�سدمات نف�سية جّراء احلرب، 
ثم اأ�سبح هناك اآالف املحاربني القدماء 
الثانية  العاملية  مع جميء وقت احل��رب 
اإىل  اأدى  م��ا  امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات،  ت�ستقبلهم 
الرعاية  م��راك��ز  يف  مو�سيقيني  توظيف 

الطبية.
اأم����ا اأق�����دم امل���راج���ع ع���ن ت���اري���خ العلج 
1789، وهو  باملو�سيقى فيعود اإىل عام 
“املو�سيقى ذات  بعنوان  عبارة عن مقال 

قيمة ج�سدية«.
للعلج  ج��م��ع��ي��ة  اأول  ت���اأ����س�������س���ت  وق�����د 
باملو�سيقى يف بدايات القرن الع�سرين يف 

الواليات املتحدة، حتديداً عام 1903.

ا�ستخدام  اأن  اإليها  تو�سلنا  التي  النتائج  “تو�سح  وتابع: 
ال�سباب لل�سجائر االإلكرتونية، الذين مل يدخنوا �سجائر 
قط مرتبط بنظرة البالغني اإىل اأن التدخني مقبول والذي 

بدوره مرتبط باالنفتاح على جتربه تدخني ال�سجائر«.
وقال اإن نتائج الدرا�سة ت�ساعد يف �سرح كيف يوؤدي ا�ستخدام 

ال�سجائر االإلكرتونية اإىل تدخني ال�سجائر فيما بعد.
وحلل ت�سوي وزملوؤه بيانات من م�سح فلوريدا للتبغ بني 
�سخ�س  األ��ف   70 فيه  ���س��ارك  ال��ذي   ،2014 يف  ال�سباب 
مدر�سة   765 يف  والعليا  املتو�سطة  امل��دار���س  ط��لب  م��ن 

بفلوريدا.
وذكر ت�سوي اأن الدرا�سة حمدودة الأنها �سملت والية واحدة 

فقط، ونقطة زمنية واحدة.         

..والتدخني من طرف ثالث.. كارثة 
باأنواع  االإ���س��اب��ة  اأب��رزه��ا خطر  ع��دي��دة،  اأ���س��رار  للتدخني 
طرف  “من  التدخني  اأم��ا  ال�سرطان،  مر�س  من  متعددة 
ثان”، فهو ي�سيب االأ�سخا�س املتاأثرين ب�سبب ا�ستن�ساقهم 
الدخان مبكان التدخني، ولكن ماذا يعني التدخني “من 

طرف ثالث”؟
درا�سات جديدة اأثبتت اأن هناك طريقة ثالثة للت�سرر من 
املدخن،  والتواجد قرب  املبا�سر،  التدخني  التدخني، غري 
ما  ح�سب  لل�سرر،  للتعر�س  الرئي�ستان  الطريقتان  وهما 

قال موقع “رابلر«.

اأم���ا ال��درا���س��ة اجل��دي��دة ف��ق��د اأظ��ه��رت اأن ه��ن��اك طريقة 
ل���و����س���ول امل������واد ال�����س��ام��ة الأ����س���خ���ا����س مل ت�����س��ل��ه��م عرب 
التعر�س لل�سرر،  النوع من  االأوليتني. وهذا  الطريقتني 

ي�سمى “بالتدخني من طرف ثالث«.
قد  ال�سيجارة،  يف  ال�سارة  امل��واد  بقايا  اإن  الدرا�سة  وتقول 
تتواجد يف اأج�سام وملب�س املدخنني، الذين قد يو�سلونها 
ي�سمح  ال  اأم��اك��ن  يف  معهم  التعامل  اأث��ن��اء  املدخنني  لغري 
طرف  من  للتدخني  ه��وؤالء  يعر�س  مما  فيها،  بالتدخني 

ثالث.
االأماكن  يف  اأو  االأث���اث  يف  تلت�سق  قد  ال�سامة  امل��واد  بقايا 

الداخلية التي يتواجد فيها النا�س ب�سكل يومي.
وقام علماء باختبار عملية التدخني من طرف ثالث على 
جمموعة من الفئران، التي اأ�سيبت باأمرا�س، منها الف�سل 

الكلوي، بعد التعر�س لبقايا التدخني ملدة �سهر كامل.
وا�ستنكر املوقع فكرة “طوابق املدخنني” يف الفنادق، الأن 
بالطريقة  الفندق،  غرف  كل  اإىل  �ست�سل  التدخني  بقايا 

املطروحة يف الدرا�سة.

ال�سيجارة.. كيف تقتل املدخنني ؟
املوت  اإىل  امل��وؤدي��ة  الرئي�سة  االأ���س��ب��اب  اأح��د  التدخني  يعدُّ 
التي  واالأ�سرار  باالأمرا�س  ب�سكل كبري  يرتبط  اإذ  املحتم، 

تلحق بالرئتني.
غري اأن درا�سة اأجريت حديثا، ك�سفت اأن ال�سجائر ميكن اأن 

اأو ما يعرف  الوعائي،  القلبي  اأي�سا باجلهاز  االأذى  تلحق 
“ميديكال  ال��دورة الدموية، بح�سب ما ذكر موقع  بنظام 

وال�سحة. الطب  باأخبار  ديلي” املعني 
املدخنني  اإن  الوطنية  اأ�سرتاليا  جامعة  يف  باحثون  وق��ال 
مر�س  ب�سبب  للوفاة  غريهم  م��ن  اأك��رث  م��رات   3 عر�سة 
مرتبط بالقلب اأو الدورة الدموية، مقارنة بغري املدخنني. 
ال�سجائر  لدخان  املبا�سر  التعر�س  اأن  الباحثون  واأ�ساف 
ميكن اأن يزيد من خطر االإ�سابة بنوبة قلبية اأو اجللطة 

اأو احت�ساء ع�سلة القلب بنحو ال�سعفني.
ي��زي��د لدى  ب���االأم���را����س  االإ����س���اب���ة  خ��ط��ر  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

االأ�سخا�س الذين يدخنون 5 �سجائر يوميا باملتو�سط.
الوطني  املركز  يف  واالأ���س��ت��اذة  البحث  فريق  قائدة  وقالت 
اإم��ي��ل��ي بانك�س  ل�����س��ح��ة ال�����س��ك��ان واالأم����را�����س ال��وب��ائ��ي��ة 
“تو�سلنا اإىل اأنه ال جمال للهرب اأو االختباء.. فالتدخني 

ي�سبب اأذى كبريا على اجلميع«.
وتعدُّ الدرا�سة التي ن�سرت يف جملة “بي اأم �سي” الطبية 
ال�����س��ارة على  التدخني  اآث���ار  ت�ستك�سف  درا���س��ة م��ن  اأع��م��ق 

النظام القلبي الوعائي يف العامل.
الأكرث  ال�سحية  البيانات  حتليل  بعد  اخلل�سة  وج���اءت 
من 190 األف �سخ�س مدخن وغري مدخن يف اأ�سرتاليا، 
العلم  7 �سنوات، مع  اأك��رث من  متت متابعتهم على مدى 
اأن االإح�سائيات ت�سري اإىل وجود نحو 2.7 مليون مدخن 

يف اأ�سرتاليا.

فولك�سفاغن تعيد اأ�سطورة 
واحد  ال�سكل   ..1962

والختالفات مذهلة
ال�سيارات  �سناعة  ���س��رك��ة  ك�سفت 
عن  ال���ن���ق���اب  “فولك�سفاغن” 
التي  اجل��دي��دة،  القدمية  حافلتها 
لكنها  ت��ق��ل��ي��دي��ا،  ت�سميمها  ي��ب��دو 
احلديثة  ب�”اخل�سائ�س  م��ل��ي��ئ��ة 

واملثرية«.
ك�سف  “ما�سابل” اأن  موقع  وذك��ر 
النقاب جرى يوم الثلثاء املا�سي 
للبتكار  فولك�سفاغن  م��رك��ز  يف 
م�سيفا  كاليفورنيا،  يف  والهند�سة 
اأن ت�سميم و�سكل احلافلة ال�سهرية 
من  ���س��واء   1962 م��ودي��ل  ي�سبه 

الداخل اأو اخلارج.
احلافلة  اأن  امل���������س����در  واأو�������س������ح 
على  تعتمد  كهربائية،  اجل��دي��دة 
اأن��ظ��م��ة اإل���ك���رتون���ي���ة م��ت��ق��دم��ة يف 
كهربائية  بطارية  وعلى  ال��ق��ي��ادة، 
بطارية  م���ع  م��ق��ارن��ة  “عادية” 

حافلة “ت�سل” موديل 3.
اأنها  احلافلة  خ�سائ�س  بني  وم��ن 
ال�سائق  ل�”حتية”  قليل  ت��رت��ف��ع 
وتنخف�س  م���ن���ه���ا،  ي���ق���رتب  ح����ني 
بعدما يغادرها )يبتعد عنها(. كما 
اأن��ه��ا ت��ت��وف��ر ع��ل��ى ح��ا���س��وب لوحي 
ي�ستعر�س  ال��ق��ي��ادة،  ع��ج��ل��ة  خ��ل��ف 
للقيادة  ال�سرورية  التفا�سيل  كل 

االآمنة.
“امل�ساعد  ا�����س����ت����دع����اء  ومي����ك����ن 
من  ف���ق���ط،  ب��ال�����س��وت  الرقمي” 
داخل  املثبتة  امليكروفونات  خ��لل 
كذلك  املركبة  وب��اإم��ك��ان  احلافلة. 
كجزء  ال�سائق  وج��ه  على  التعرف 
فتح  قبل  “التحقق”،  عملية  م��ن 

اأبوابها.
احلافلة  اأن  “ما�سابل”  وك�����س��ف 
االآن”،  ح��ت��ى  “فكرة  جم����رد  ه���ي 
اإذا كانت �ستطرح يف  وال يعرف ما 

االأ�سواق اأم ال.

انت�سار جديد حلمى 
اخلنازير الأفريقية 

اإن  ال�سينية  ال��زراع��ة  وزارة  قالت 
غرب  جنوب  يف  قوانغ�سي  منطقة 
انت�سار جديدة  ب��وؤرة  اأك��دت  البلد 

حلمى اخلنازير االأفريقية.
على  ب����ي����ان  يف  ال����������وزارة  وذك��������رت 
التف�سي  اأن  االإل��ك��رتوين  موقعها 
خنزير  مقتل  يف  ت�سبب  اجل��دي��د 

واأ�ساب 42 اآخرين يف مزرعة.
وذلك ثاين بلغ عن انت�سار حلمى 
منطقة  يف  االأف��ري��ق��ي��ة  اخل��ن��ازي��ر 

قوانغ�سي ت�سوانغ خلل اأ�سبوع.
واأب��ل��غ��ت ال�����س��ني ع��ن 144 ب���وؤرة 
انت�سار للمر�س الذي لي�س له دواء 
منذ اأغ�سط�س اآب املا�سي واأعدمت 

حوايل 1.2 مليون خنزير.

تاأثري نف�سي »مدمر« للتدخني اأمام الأطفال

اأن االأطفال، الذين ال يدخنون  ذكرت درا�سة حديثة 
ال�سجائر  ي��دخ��ن��ون  ب��ال��غ��ني  و���س��ط  يعي�سون  ل��ك��ن 
التدخني  باأن  االعتقاد  يف  يبداأون  رمبا  االإلكرتونية، 

�سيء جيد.
دورية  يف  ن�سرت  التي  الدرا�سة،  وا�سع  الفريق  وقال 
ال�سباب  و���س��ط  التبغ  ت��دخ��ني  اإن  ال��ب��ال��غ��ني،  �سحة 
االأمريكي تراجع منذ عام 1998، لكن بع�ض اخلرباء 
ال�سجائر االإلكرتونية  اأن قبول  اأعربوا عن قلقهم من 

قد يروج لقبول ال�سجائر التقليدية ويغري االجتاه.
واأو�سح قائد فريق الدرا�سة، كلفني ت�سوي، اأن “جمتمع 
اأ�سرار  عن  ال�سعب  لتعليم  بجد  عمل  العامة  ال�سحة 
التدخني وقد الحظنا حتوال يف قبول تدخني ال�سجائر، 
الذي اأدى يف جزء منه اإىل انخفا�ض انت�سار التدخني«. 
واأ�ساف ت�سوي: “قد تغري ال�سجائر االإلكرتونية ما مت 
اأو  تدعم  التي  البيانات  يف  نق�سا  هناك  لكن  اإجن��ازه 
اإجراء  وراء  ال�سبب  هو  وه��ذا  االأزم��ة.  هذه  تدح�ض 
اأن تزود النقا�ض  اإجابة ميكن  الدرا�سة للح�سول على 

مبعلومات«.
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�ش�ؤون حملية

مب�ساركة 350 طالبًا وطالبًة من خمتلف مدار�ض الدولة

انطالق فعاليات الربنامج ال�سيفي يف جامعة الإمارات

نظمت حما�سرة بعنوان انتخابات »املجل�ض الوطني االحتادي« يف جمل�ض مفلح بن عاي�ض االأحبابي بالعني

وزارة الدولة ل�سوؤون املجل�ص الوطني توا�سل توعية اأفراد املجتمع وحتفيزهم على امل�ساركة يف النتخابات املقبلة

حديقة احليوانات بالعني تطلق خميم »مملكة املعرفة« ال�سيفي باأكرث من 50 ن�ساطا تفاعليا

•• العني – الفجر

الربنامج  فعاليات  اأم�����س  �سباح  انطلقت 
االإم����ارات  جامعة  تنظمه  ال���ذي  ال�سيفي 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
جامعة  من  ومدربني  اأكادمييني  باإ�سراف 
وطالبًة  طالباً   350 مب�ساركة  االإم���ارات 
اإمارات  من  الثانوية  املدار�س  خمتلف  من 

الدولة والذي ي�ستمر ملدة اأ�سبوعني.
واأك������د ���س��ع��ادة االأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور حممد 
العربية  االإم����ارات  جامعة  -م��دي��ر  البيلي 
امل��ت��ح��دة- ع��ل��ى اأه��م��ي��ة اح��ت�����س��ان جامعة 
االأم-  ال���وط���ن���ي���ة  -اجل���ام���ع���ة  االإم�����������ارات 
ي��ع��د فر�سة  ال�����ذي  ال�����س��ي��ف��ي  ل��ل��ربن��ام��ج 
مهاراتهم  الكت�ساف  املدار�س  لطلبة  ثرية 
وت��ع��زي��ز ق���درات���ه���م و���س��ق��ل م��واه��ب��ه��م يف 
والقيادية،  والتقنية،  االأكادميية  املجاالت 

والتفاعل  الفعال  والتوا�سل  واحلياتية، 
احلياة  ومعاي�سة  االأكادمييني  مع  اليومي 

اجلامعية احلقيقية. 

جامعة  اأن  اإىل  اجل��ام��ع��ة  م���دي���ر  واأ�����س����ار 
االإم���������ارات ت���وؤك���د ح��ر���س��ه��ا ال����دائ����م على 
اأوا�سر  وتفعيل  امل�سرتكة  اجلهود  تدعيم 
من  والتعليم  الرتبية  وزارة  م��ع  التعاون 
خ��لل ت��اأه��ي��ل ال��ك��ف��اءات وت��ع��زي��ز املهارات 
الوطنية  االأج���ن���دة  مل��ت��ط��ل��ب��ات  ا���س��ت��ه��داف��اً 
 2021 املتحدة  العربية  االإم���ارات  لدولة 
»اإن  واأ���س��اف:    2071 مئويتها  وحتقيق 
ال��ر���س��ي��دة يف م��ن��ح ال�سباب  ال��ق��ي��ادة  روؤي����ة 
قد  م��ه��ارات��ه��م  تعزيز  على  وال��ع��م��ل  الثقة 
ع��زز م��ن موقع دول��ة االإم����ارات ب��اأن تكون 
يف �سدارة التناف�سية العاملية، بحيث اأ�سبح 
���س��ب��اب دول����ة االإم�������ارات مي��ل��ك��ون مهارات 
واالإ�سهام  امل�ستقبل  لقيادة  توؤهلهم  عاملية 
لدولة  امل�����س��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  حت��ق��ي��ق  يف 
االإمارات العربية املتحدة. ومن جهته ذكر 
الدكتور عتيق املن�سوري- النائب امل�سارك 

املهارات  ي���اأن  ب��اجل��ام��ع��ة  الطلبة  ل�����س��وؤون 
بكافة اأ�سكالها واأنواعها تلعب دوراً هاماً يف 
الربنامج  وه��ذا  الطلبية  املواهب  تعزيز 

يف  ال�سكن  فر�سة  للطلبة  يتيح  ال�سيفي 
الغذائية،  ال��وج��ب��ات  م��ع  اجلامعي  احل���رم 
ب��ه��دف خ��ل��ق ال��ت��ف��اع��ل ال��ي��وم��ي م��ع املناخ 
ت��وف��ره جامعة  ال��ذي  العلمي واالأك��ادمي��ي 
االإمارات ملدة اأ�سبوعني.   بالن�سبة للربامج 
التقنيات  ت�سمل  ف��ئ��ات  ع��ل��ى  ت��وزي��ع��ه��ا  مت 
واملهارات  ال��ط��ريان،  وحم��اك��اة  التطبيقية 
واالجنليزية،  العربية  باللغتني  اللغوية 
العلمية  وال���ربام���ج  ال��ري��ا���س��ي��ات،  وع��ل��وم 
التي تعنى بالفيزياء املمتعة واجليولوجيا، 
ثلثية  وال��ط��ب��اع��ة  بعد  ع��ن  واال�ست�سعار 
املائية وط��ائ��رات بدون  وال��زراع��ة  االأب��ع��اد 
ط��ي��ار )ال�����درون(، وت��وف��ري ب��رام��ج خا�سة 
باالأن�سطة الفنية مثل فن الر�سم للق�س�س 
ريا�سة  وب����رام����ج  وال���ري���ا����س���ي���ة  امل�������س���ورة 
كالدراجات الهوائية والكاراتيه وال�سباحة 

وريا�سة الدفاع عن النف�س.

•• ابوظبي-الفجر: 

الوطني  امل��ج��ل�����س  ل�������س���وؤون  ال���دول���ة  وزارة  ت��وا���س��ل 
املجال�س يف  ���س��وؤون  وب��ال��ت��ع��اون م��ع مكتب  االحت����ادي 
اأبو ظبي تنظيم حما�سراٍت توعوية  ديوان ويل عهد 
امل�ساركة  ث��ق��اف��ة  ل��ت��ع��زي��ز  امل�����س��رتك��ة  ���س��م��ن اجل���ه���ود 
ال�سيا�سية بني اأفراد املجتمع، وحتفيزهم على امل�ساركة 
يف انتخابات املجل�س الوطني االحتادي املقبلة تكري�ساً 
ل��ن��ه��ج ال�����س��ورى وت��ف��ع��ي��ًل ل����دوره امل��ج��ل�����س يف خدمة 

الوطن واملواطن.
ب��ن ع��اي�����س االح��ب��اب��ي يف  وا���س��ت�����س��اف جمل�س مفلح 
املجل�س  “انتخابات  ع��ن��وان  حت��ت  حم��ا���س��رة  ال��ع��ني 
2019” حتدث خللها الدكتور  الوطني االحتادي 
من�سور البلو�سي، اأ�ستاذ القانون الدويل، عن النقلت 
الثلثة  االنتخابية  ال���دورات  حققتها  التي  النوعية 

بها  يحتذى  برملانية  لتجربة  التاأ�سي�س  يف  املا�سية 
اأ�س�س را�سخة يف املجتمع وروؤية م�ستقبلية  تقوم على 

لتحقيق التنمية امل�ستدامة يف جميع املجاالت.
املا�سية  الثلث  االنتخابية  التجارب  جت�سد  وقال” 
اأطلقه  ال��ذي  التمكني  لربنامج  تنفيذاً  ج��اءت  التي 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س 
القيادة  الإمي��ان  فعلية  “حفظه اهلل” ترجمة  الدولة 
االحتادي  الوطني  املجل�س  متكني  باأهمية  الر�سيدة 

ليكون جمل�ساً وم�سانداً لل�سلطة التنفيذية.
التطورات  امل��ح��ا���س��رة  ال��ب��ل��و���س��ي خ���لل  واأ���س��ت��ع��ر���س 
ال��ت��ي ���س��ه��دت��ه��ا ال������دورات االن��ت��خ��اب��ي��ة ال�����س��اب��ق��ة من 
حيث االإج��راءات واإدخ��ال التقنيات احلديثة لت�سهيل 
التي  امل�ستجدات  اأب��رز  اإىل  وتطرق  الت�سويت،  مهمة 
متثيل  ن�سبة  رف��ع  واهمها  املقبلة  ال���دورة  �ست�سهدها 
امل��راأة يف املجل�س الوطني االحت��ادي اإىل 50 يف املائة، 

يف موؤ�سر يعك�س ثقة القيادة بقدرات املراأة االإماراتية 
ودورها املهم يف م�سرية التنمية.

اإقبااًل  و�سهدت  ك��ب��رياً،  اهتماماً  املحا�سرة  وحظيت 
امل��واط��ن��ني، وت��ف��اع��ًل م��ع املحا�سرين من  م��ن  الف��ت��اً 
املتعلقة  واال�ستف�سارات  االأ�سئلة  من  جمموعة  خلل 
مراحلها  يف  االن��ت��خ��اب��ي��ة  العملية  ج��وان��ب  جميع  يف 
اأهم  ح����ول  ا���س��ت��ف�����س��ارات  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  امل��خ��ت��ل��ف��ة، 
الدورة  يف  والرت�سح  امل�ساركة  ومتطلبات  االإج���راءات 

االنتخابية املقبلة.  
واثنى احل�سور على ما تقوم بع وزارة الدولة ل�سوؤون 
وثقافة  الوعي  لن�سر  مبادرات  االحت��ادي من  املجل�س 
امل�����س��ارك��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ب���ني اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع بربنامج 
الدولة،  رئي�س  ال�سمو  ل�ساحب  ال�سيا�سي  التمكني 
وت��ع��ري��ف��ه��م ب����دور امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي االحت�����ادي املهم 
باعتباره من�سة وحلقة و�سل اأ�سا�سية لنقل ق�ساياهم 

واآمالهم اإىل �سناع القرار يف احلكومة االحتادية.
الوزارة  �سعي  �سمن  املحا�سرات  ه��ذه  تنظيم  وي��اأت��ي 
الإطلق املبادرات املبتكرة التي ت�سهم يف تعزيز الوعي 
ال�����س��ي��ا���س��ي وال��ت��وا���س��ل م��ع ج��م��ي��ع ���س��رائ��ح املجتمع، 
ال���وزارة  روؤي���ة  حتقيق  يف  م�ساهمتها  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
واأه��داف��ه��ا اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة م��ن خ���لل ب��ن��اء �سراكات 

وطنية طويلة املدى.
ويذكر اأن املحا�سرات التي تنظم يف جمال�س االأحياء 
من  امل�����س��ارك��ة  ثقافة  تعزيز  اإىل  ت��ه��دف  ظبي  اأب���و  يف 
تركز  فيما  واملتخ�س�سني  اخل��رباء  من  نخبة  خ��لل 
على تقدمي اآليات مبتكرة يف تعزيز الوعي والتوا�سل 
مع جميع �سرائح املجتمع بجانب اإ�سهامها يف حتقيق 
روؤية وزارة الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني االحتادي 
واأه��داف��ه��ا اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة م��ن خ���لل ب��ن��اء �سراكات 

وطنية طويلة املدى.

•• العني - الفجر

 اأطلقت حديقة احليوانات بالعني �سباح اأم�س خميمها 
حتى  ي�ستمر  ال��ذي  املعرفة«  العا�سر«مملكة  ال�سيفي 
18 يوليو اجلاري بربامج معرفية وتفاعلية ت�ستهدف 

الفئة العمرية من 7 اإىل 14 عاماً.
ويقدم املخيم اأكرث من 50 ن�ساطا تفاعليا تتوزع بني 
ال�سحراء ومرافق ومعار�س  لعلوم  زايد  ال�سيخ  مركز 
معارف  امل�����س��ارك��ني  جلميع  تتيح   ، املختلفة  احل��دي��ق��ة 
التوا�سل  ال�����س��خ�����س��ي��ة وم���ه���ارات  ب��ن��اء  م��ث��ل  م��ت��ع��ددة 
االج��ت��م��اع��ي وال��ع��م��ل ���س��م��ن ف���رق م��ت��ع��ددة الهوايات 

امل��خ��ي��م يف جمملها  ب���رام���ج  . وت�����س��م��ل  وااله��ت��م��ام��ات 
اأن�سطة وجوالت ميدانية مثل جولة القطار واملعار�س 
والتجارب داخل احلديقة يتعرف فيها امل�ساركون على 
وكيفية  اأهميتها  و  واحليوانات  الطبيعة  �سون  برامج 
داخلية  الأن�سطة  باالإ�سافة  االن��ق��را���س،  من  حمايتها 
يف مركز ال�سيخ زايد لعلوم ال�سحراء مثل اال�ستدامة 
واإجنازات ال�سيخ زايد وقراءة اخلرائط والتعرف على 
والتاريخ  الك�سفية  ال��ف��رق  �سمن  وال��ع��م��ل  االأح���اف���ري 

اجليولوجي لدولة االإمارات ومدينة العني وتاريخ
للتوعية  باالإ�سافة  اللوؤلوؤ،  وا�ستخراج  الغو�س  وتاريخ 
باأهمية �سجرة الغاف ودروها يف حياة االن�سان االماراتي 

على مر ال�سنني ، واأ�سباب واأهداف اختيارها رمزا لعام 
ال�سام�سي  ���س��امل  �سم�سة  واأ���س��ارت   .2019 الت�سامح 
احليوانات  حديقة  يف  املدر�سية  ال��ربام��ج  ق�سم  مدير 
بالعني قائلة » يعترب املخيم فر�سة للم�ساركني لل�سفر 
ع��رب ال��زم��ن وال��ت��ع��رف على ال��ت��اري��خ ال��رتاث��ي الثقايف 
الغنى الذي تتميز به اإمارة اأبوظبي ، باالإ�سافة الأن�سطة  
بناء الفريق وامل�سابقات التعليمية، و االأ�سغال اليدوية، 
والتعرف على احليوانات والنباتات، وور�س عمل مثل 
واال�ستدامة،  املتجددة  احلبارى،والطاقة  طائر  ور�سة 
واإجنازات ال�سيخ زايد يف البيئة والعديد من االأن�سطة 

التفاعلية التعليمية املمتعة.«

ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن ح��دي��ق��ة احل��ي��وان��ات ب��ال��ع��ني تعنى 
بتعليم وتوعية الن�سئ من خلل برامج خمتلفة ت�سمل 
التعليم والتدريب واملخيمات الف�سلية التي تقام للعام 
العام  يف  خميمات  ث��لث  ب��واق��ع  ال��ت��وايل  على  العا�سر 
وي��ع��د مركز  وال�����س��ت��اء،  وال��رب��ي��ع  ال�سيف  خ��لل ف�سل 
وثقافيا  تعليميا  منربا  ال�سحراء  لعلوم  زاي��د  ال�سيخ 
اأبحاث  رائدا مبا ي�سمه من مرافق ومعار�س ومكتبة 
�سممت خ�سي�سا الأغرا�س ثقافية ومعرفية وتعليمية 
األ��ف طالب  اأرب��ع��ني  امل��دار���س مبا يفوق  ت�ستقبل طلبة 
���س��ن��وي��ا ، واأك���ادمي���ني وخم��ت�����س��ني ،وال������زوار مبختلف 

فئاتهم . 

بالتعاون مع �سرطة اأبوظبي واأكادميية الدفاع املدين بالداخلية 
  برنامج �سيفي للطلبة 

املواطنني  باأكادميية ربدان  
 •• اأبوظبي - الفجر

تنفذ اأكادميية ربدان بالتعاون مع �سرطة اأبوظبي واأكادميية الدفاع املدين 
وقتك معنا” ،  وامل�سمم  “ ا�ستثمر   : بعنوان  ال�سيف  برناجمها  الأول مرة 
خ�سي�سا للطلب املواطنني الذين ترتاوح اأعمارهم بني 15 اإىل 17 عاما، 
.2019 يوليو  �سهر  خلل  اأ�سابيع  ثلثة  ملدة  االأكادميية  مقر  يف  وذل��ك 
واأكد الدكتور في�سل العيان -  نائب رئي�س االأكادميية اأهمية ال�سعي لن�سر 
وتبادل املعرفة ب�سفة م�ستمرة  وتعزيز جاهزية االأجيال ال�سابة وا�ستثمار 

اأوقاتهم وت�سجيعهم على االبتكار واالإبداع .
ت�سليحهم  ع��رب  امل�ساركني  ق���درات  تنمية  يف  ي�سهم  ال��ربن��ام��ج  اأن   واأو�سح 
باملعرفة وتزويدهم بتدريب ي�سقل مواهبهم وينمي مهاراتهم يف جماالت 
ال�سلمة واالأمن والدفاع والتاأهب للطوارئ و اإدارة االأزمات بالتعاون مع 

�سرطة اأبوظبي واأكادميية الدفاع املدين.
املوارد  قطاع  يف  التدريب  اإدارة  مدير  الكويتي  اأحمد  �سامل  العقيد   وثمن 
موؤكدا  رب��دان  اأكادميية  مع  امل�ستمر  التعاون  اأبوظبي،  �سرطة  يف  الب�سرية 
اهتمام اجلهتني ببناء وتطوير الكوادر الوطنية من اأجل تعزيز اجلاهزية، 
الطلب،  اأم��ور  اأول��ي��اء  من  اهتماما  يلقى  ال�سيفي  الربنامج  اأن  مو�سحا 
وحما�سا كبريا ورغبة جادة من االأبناء لل�ستفاده منها بال�سكل الذي يعود 

بالنفع عليهم وعلى جمتمعهم .
 واأكد املقدم عادل علي حممد ال�سمري مدير اأكادميية الدفاع املدين اهتمام 
و  احلريق  املدار�س مبخاطر  بتوعية طلب  املدين  للدفاع  العامة  القيادة 
ا�ستخدام طفايات احلريق و كيفية الت�سرف يف حاالت الطوارئ و  كيفية 
تعلم بع�س اأ�سا�سيات االإ�سعافات االأولية التي تفيد هوؤالء الطلبة يف حياتهم 

اليومية ، كما تزيد فيهم االإح�سا�س بامل�سوؤولية املجتمعية .
لتلبية متطلبات  وقيمة  برامج حمدثة  تقدم  رب��دان  اأكادميية  اأن��ه   ويذكر 
الطلب امل�ساركني يف الربنامج ال�سيفي من خلل تعزيز وعيهم ومهاراتهم 
وتزويدهم بخلفية معلوماتية كاملة يف جماالت ال�سلمة واالأمن والدفاع 
والتاأهب للطوارئ واإدارة االأزمات لبناءجيل من قادة امل�ستقبل . وحتر�س 
اإتاحة الفر�سة للطلب التعرف على التجارب االإيجابية  االأكادميية على 
منهاج  وي�سجع  وم�����س��رتك��ة  متكاملة  وعملية  علمية  ب��رام��ج  خ���لل  م��ن 
ل�سنهم  منا�سبة  علمية  م�����س��ارات  ات��ب��اع  الطلبةعلى  ال�سيفي  ال��ربن��ام��ج 
وتطورهم ال�سخ�سي كما يعتمد على مو�سوعات علمية متخ�س�سة لتعزيز 
ونظريات  الوطنية،  اخل��دم��ة  واأه��م��ي��ة  االإل��ك��رتوين،  للعمل  الطلبة  وع��ي 
االإ�سعافات  واأن��واع��ه��او  احل��ري��ق  م��ع  التعامل  وط��رق  واالإط��ف��اء  اال�ستعال 

االأولية و عمليات االإخلء .
 وي�سمل الربنامج زيارات ميدانية عملية لقرية م�سرح اجلرمية والعمليات 

املركزية و مركز �سرطة خليفة و اأكادميية الدفاع املدين.

�سرطة  اأبوظبي ... » جهاز �سهل«  
خدمات ذكية لإ�سعاد املتعاملني

•• اأبوظبي - الفجر

دعت �سرطة  اأبوظبي  اجلمهور  اإىل  اال�ستفادة من املزايا  العديدة  جلهاز 
�سهل  والذي يقدم خدمات ذكية  تهدف  اإىل تب�سيط االإج��راءات يف رحلة 

متميزة  ت�سهم  يف  اإ�سعاد املتعاملني .
واأو�سحت اأن  ا�ستخدام �سهل يعزز من تقدمي خدمات » ترخي�س ال�سائقني 
واالآليات وخدمات دفع املخالفات » ، لتمكينهم من اإمتام معاملتهم على 
وجه ال�سرعة مبا يتنا�سب مع وقت املتعامل، و وذلك يف اإطار، روؤية �سرطة 

اأبوظبي يف حتديث وتطوير اخلدمات وفق اأف�سل املمار�سات العاملية.
م��راك��ز اخلدمة  »�سهل« يف  اأج��ه��زة  وت�سغيل  بتفعيل   ق��ام��ت   اأن��ه��ا  وذك���رت 

وحمطات برتول اأدنوك 
امل��ت��اح��ة للجمهور   ت��ق��دمي اخل��دم��ة  م��وؤك��دة  احل��ر���س على تنويع ق��ن��وات 
اإجناح  يف   - اال�سرتاتيجي  »اأدن��وك«-ال�����س��ري��ك  وت��ع��اون  بجهود  وم�سيدة 

مراحل تفعيل االأجهزة اجلديدة .
 ويتميز االإ�سدار اجلديد من جهاز »�سهل« بخ�سائ�س اأمنية عالية، و يتيح 
ا�سم  ا�ستخدام  اأو  الهوية،  بطاقة  با�ستخدام  اإم��ا  للدخول  خ��ي��ارات  ثلثة 
اأو با�ستخدام  ال�سري اخلا�س بالتطبيق الذكي للقيادة،  امل�ستخدم والرمز 
منظومة الدخول الذكي التابع لهيئة تنظيم االت�ساالت، حيث يتم التعرف 

على املتعامل من خلل اأحد هذه الطرق.
اأن  احل�سول على اخل��دم��ات ع��رب اجل��ه��از يتم بو�سع بطاقة  واأو���س��ح��ت  
ملفه  وا�ستدعاء  املتعامل،  على  للتعرف  لها  املخ�س�س  امل��ك��ان  يف  الهوية 

املروري، وعر�س قائمة باملركبات امل�سجلة ليقوم باختيار املركبة.
الفنية  احل��ال��ة  م��ن  ال��ت��اأك��د  بعد  اخل��دم��ات  تلك  على  امل�ستفيد  ويح�سل  
عليها،  خم��ال��ف��ات  وج���ود  وع���دم  عليها،  وال��ت��اأم��ني  و�سلحيتها  للمركبة 
وت�سليم �ساحب املركبة امللكية اجلديدة واإي�سال باملبلغ املدفوع مع مل�سق 

�سلحية امللكية عن طريق اجلهاز«.
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الرمان فاكهة معتدلة يف كمية ال�سعرات احلرارية التي يحتويها، 
كما اأّنه ال حتتوي على الكول�سرتول اأو حتى على الدهون امل�سبعة، 
كما اأّن الرمان يعترب غنّي باالألياف الغذائية ال�سريعة الذوبان، 
وحركة  عمل  وت�سهل  اله�سم  عملية  ت�سهيل  على  تعمل  حيث 

االأمعاء.
ويقرتح بع�ض خرباء التغذية باإدخال الرمان يف النظام الغذائي 
اليومي للتخل�ض من الوزن الوائد وتنظيم م�ستويات الكول�سرتول 

يف اجل�سم، ويف هذا املقال نقدم لكم ريجيم الرمان:

وتتمّيز  اللذيذ،  وطعمها  ال��رباق  ولونها  �سكلها  بجمال  تتمّيز  التي  الفاكهة  من  االأحمر  الكرز 
باحتوائها على ن�سبة كبرية من املعادن واالأمالح، مثل البوتا�سيوم، باالإ�سافة ملجموعة كبرية من 
الفواد الطبية واجلمالية التي حتملها، ويف كل عام يف مو�سم االإزهار لهذه الثمار يحتفل اليابنيون 
يف هذه املنا�سبة ا�ستب�سارًا بالفائدة التي تعم عليهم من تناولهم للكرز، ويوجد من الكرز نوعان، 
احلام�ض الذي يحمل اللون االأخ�سر ويكون وقت ظهوره يف اأوائل الربيع وينتهي يف بدايات ف�سل 
ال�سيف، والنوع الثاين وهو االأحمر ويبداأ يف منتف الربع وينتهي يف اأواخر ف�سل ال�سيف ولكل 

منها طعمه وبع�ض الفوائد امل�سرتكة، وهنا �سوف نتحدث عن فوائد الكرز االأحمر احللو.

فوائد فاكهة الكرز:
بالبوتا�سيوم الذي يعمل على تن�سيط عمل الكلى،  -1 يعترب م�سدراً غنّياً 
اإّنها م�سدراً وفرياً من الطاقة، ويعرف الكرز االأحمر بحلوة طعمه  غري 

وكلما كان لونه مائًل للغامق زادت حلوته اأكرث.
حل�سر  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  ال��درا���س��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  اأُج���ري���ت   2-
اأن��ه��ا حت��ت��وي على ن�سبة متو�سطة  ف��ائ��دة ال��ك��رز، وج��د امل��رك��ز ال��ربي��ط��اين 
اأّنه  اإاّل  الفاكهة،  من  اأخ��رى  اأ�سناف  مع  مقارنًة  واملعادن  الفيتامينات  من 
عند تناول كاأ�س منه تعادل ما يحتوية 25 نوعاً من الفاكهة واخل�سروات 
الكرز  اأن كل ح�سة من  الدرا�سات  واأثبتت  واملعادن.  الفيتامينات  ن�سبة  من 
حتتوي على ن�سبة من م�سادات االأك�سدة اأكرث مما حتتويه ح�سة من املوز 
والطماطم واجلزروالبطيخ جمتمعة، وتعمل م�سادات االأك�سدة على زيدة 
مناعة اجل�سم، وحتميه من االإ�سابة بالعديد من االأمرا�س وحتافظ على 

�سحة اجل�سم من خطر االإ�سابة بال�سرطان.
القلب،  �سربات  معدل  على  باحلفاظ  يومياً  الكرز  من  ح�سة  -3تناول 

املوجودة  ال�سكر  كمية  وينظم  ال��دم،  �سغط  م�ستوى  على  باحلفاظ  ويعمل 
يف اجل�سم.

من  اجل�سم  حماية  على  تعمل  وه��ي  )كوير�سيتني(  م���ادة  يحتوي   4-
اأ�سكاله،  م��ن  �سكل  ب���اأي  ال��ك��رز  ت��ن��اول  وان  املختلفة  بااللتهابات  االإ���س��اب��ة 

جمففاً اأو على �سكل الع�سائر الطبيعية واملربيات يعطي نف�س الفائدة.
االإ�سابة  م��ن  ويحمي  ال���دم،  يف  الكول�سرتول  م�ستوى  م��ن  يخفف   5-

بت�سلب ال�سرايني، وذلك الحتوائه على مركبات �سد االأك�سدة.
املفا�سل  اأمل  م��ن  يخفف  ي��وم��ي��اً  ال��ك��رز  ح��ب��ات  م��ن  ك��اأ���س  ت��ن��اول  اإّن   6-

والنقر�س والروماتيزم ويخفف ن�سبة حم�س اليوريك يف اجل�سم.
املزمن. ال�سداع  يعالج   7-

االأرق. ويبعد  هادئ  ب�سكل  النوم  على  ي�ساعد   8-
ال�سكري. مبر�س  االإ�سابة  ن�سبة  من  يقّلل   9-

�سكر  ن�سبة  على  يحتوي  انه  من  بالرغم  الوزن  خ�سارة  على  ي�ساعد   10-
عالية.

حتتوي على ن�سبة كبرية من املعادن واالأمالح

الكرز الأحمر.. فوائد �سحية وجمالية

الفطور اليومي ب�سكل دائم:  
رمان.  حبة  – ن�سف 

م�سلوقتان.  – بي�ستان 
التي  ب��ال��ك��م��ي��ة  وال��ق��ه��وة  ال�����س��اي  ���س��رب  – مي��ك��ن 

ترغبها ولكن بدون اإ�سافة �سكر اأو حليب.

اليوم االأول 
•الغداء: 

�ستيك  اأو قطعة  اأو مفرومة  – قطعة حلم م�سوية 
اأو قطعة دجاج م�سلوقة. 

و  اخل�����س  و  خ��ي��ار  م��ن  مكونة  خ�����س��راء  �سلطة   –
بع�س  اإ���س��اف��ة  م��ع  اأخ�سر  فلفل  و  ال��ب��ن��دورة 

حبات الرمان اإليها.
اأّي  م���ن  ج����رام����اً   -150

اأنواع الفواكه.
�سرائح   –

اأو  ���س��م��ام 
ح�����ب�����ة 

برتقال اأو حبة تفاح.
•الع�ساء: 

الد�سم.  خايل  زبادي  كوب  مع  تو�ست  – قطعة 
 . م�سلوقتان  بي�ستان  خيار  بندورة  – حبة 

رمان.  – ثمرة 
النوم  وق��ت  قبل  الع�ساء  وج��ب��ة  اأك���ل  ي�ستحب   –
الوجبة  تناول  بعد  اأو  الفاكهة قبل  واأك��ل  ب�ساعتني، 

ب�ساعة.

اليوم الثاين

•الغداء: 
�سحن  مع  الدهن  منزوعة  م�سوي  حلم  – قطعة 
ع��ل��ى حبات  ال��ت��ي حت��ت��وي  ال�سلطة اخل�����س��راء  م��ن 

الرمان. 
الفاكهة. من  نوع  اأي  من  واحدة  – ثمرة 

•الع�ساء: 
اأي نوع من اجلنب قليل الد�سم. 

النخالة(،  ت��و���س��ت  )ي�ستح�سن  ت��و���س��ت  قطعة   –
بندورة وخيار.

اليوم الثالث
•الغداء: 

خايل  م�����س��وي  حل��م  قطعة   –
دجاج  قطعة  اأو  ال��ده��ن  م��ن 

م�سوي. 
ال�سلطة  م�����ن  ط���ب���ق   –
اإليه  م�����س��اف  اخل�����س��راء 

حبات الرمان.
غ����������رام   -100
من  ن�����وع  اأي  م����ن 

الفاكهة.
•الع�ساء: 

من  ك�������اأ��������س   –
قليل  ال������زب������ادي 
ال��د���س��م م��ع قطعة 

من اجلنب. 
ت����و�����س����ت  ق����ط����ع����ة   –

النخالة.

اليوم الرابع
•الغداء: 

وباأي  م�سوي  اأو  م�سلوق  �سمك  قطعة   –
كمية اأو علبة تونة. 

خ�سراء.  �سلطة  – �سحن 
رمان. – ثمرة 

•الع�ساء: 
– بي�ستان م�سلوقتان. 

البخار  على  مطبوخ  اأو  م�سلوق  م�سكل  خ�سار   –
باأي كمية ترغبها.

اليوم اخلام�ض
•الغداء: 

م�سوي.  حلم  – قطعة 
الرمان. حبات  مع  اخل�سراء  ال�سلطة  من  – طبق 

•الع�ساء:
ال�سلطة.  من  – طبق 

رمان. – ثمرة 

اليوم ال�ساد�ض
•الغداء: 

على  م��ط��ه��ي��ة  اأو  م�����س��ل��وق��ة  خ�����س��ار  اأن�����واع  اأي   –
البخار. 

من  خ����ايل  م�����س��وي  اأو  م�����س��ل��وق  دج����اج  – ق��ط��ع��ة 
الدهن.

•الع�ساء: 
م�سلوق.  م�سكل  – خ�سار 

رمان. وثمرة  – بندورة 

اليوم ال�سابع
•الغداء: 

ترغبها  التي  وبالكمية  م�سوي  اأو  م�سلوق  – �سمك 
اأو تونة. 

خ�سراء.  �سلطة  – �سحن 
رمان. – ثمرة 

•الع�ساء: 
م�سلوقتان.  – بي�ستان 

البخار  على  مطهي  اأو  م�سلوق  م�سكل  خ�سار   –
بالكمية التي ترغب بها.

م�الحظات هامة:
ال�سهر.  يف  واحد  اأ�سبوع  ملدة  الربنامج  هذا  – يعاد 

طعام.  وجبة  اأي  حذف  اأو  تبديل  ميكن  – ال 
من  كمية  اأي  ت��ن��اول  ب��اجل��وع  االإح�����س��ا���س  عند   –

اخليار اأو اأوراق اخل�س. 
النظام  يف�سل  فقد  واإاّل  بدقة  التعليمات  اّتباع   –

الغذائي.

غنّي باالألياف الغذائية ال�سريعة الذوبان

ريجيم الرمان.. للتخل�ص من الوزن 
الزائد وتنظيم م�ستويات الكول�سرتول يف اجل�سم

الإفراط يف ا�ستهالك اللحوم 
ي�سبب ال�سرطان

يف اأكتوبر/ت�سرين االأول 2015 قررت الوكالة الدولية لبحوث ال�سرطان، 
التابعة ملنظمة ال�سحة العاملية، ت�سنيف اللحوم احلمراء )مواد م�سرطنة 

حمتملة(.
الطعام  ووجبات  والنقانق  املحفوظة  )اللحوم  امل�سنعة  اللحوم  و�سنفت 
اجلاهزة( )م�سرطنة للب�سر(، حيث تعزز خطر االإ�سابة ب�سرطان القولون 

بن�سبة %18 خ�سو�سا مع ا�ستهلك 50 غراما من هذه اللحوم يوميا.
لدى   4.2% بن�سبة  بال�سرطان  االإ���س��اب��ة  ارت��ف��اع  اإمكانية  ذل��ك  ويعني 
االأ�سخا�س الذين ي�ستهلكون اللحوم املعاجلة ب�سفة مفرطة. وذلك وفقا 

للكاتبة �سي�سل تيبري، يف تقرير ن�سرته �سحيفة )لوفيغارو( الفرن�سية.
ل�سرح كيفية  تف�سريات عدة  ال�سرطان  الدولية لبحوث  الوكالة  وعر�ست 
رفع ا�ستهلك اللحوم اإىل خطر االإ�سابة بال�سرطان ب�سكل دقيق. وحتدثت 
التي  لل�سرطان  امل�سببة  الكيميائية  امل��رك��ب��ات  ع��ن  خا�س  ب�سكل  ال��وك��ال��ة 
اأثناء الطبخ وجتهيز اللحوم، ولكن اإىل حد االآن  تت�سكل، ح�سب حتليلها، 

مل ُتف�سر اآلية ذلك.

خماطر

لبحوث  ال��دول��ي��ة  للوكالة  ووف��ق��ا  م��وج��ودة،  املخاطر  احل���االت  جميع  ويف 
ال�سرطان ال يعني هذا االأمر �سرورة التوقف نهائيا عن تناول اللحوم، بل 

حتديد كمية ا�ستهلكها فح�سب.
للكمية  وفقا  يرتفع  بال�سرطان  االإ�سابة  خطر  اأن  الدرا�سات  اأثبتت  كما 
امل�ستهلكة، ناهيك عن اأن ا�ستهلك اللحوم احلمراء مرتبط باأنواع اأخرى 

من االأمرا�س، مثل داء ال�سكري واأمرا�س القلب واالأوعية الدموية.
واأ�سارت الكاتبة اإىل اأنه يف خ�سم اإعلن الوكالة الدولية لبحوث ال�سرطان، 
يندرج  ال�سرطان  اأن  فرن�سا  يف  الغذائي  للأمن  الوطنية  الوكالة  ذك��رت 
�سمن خانة االأمرا�س املعقدة التي تتولد نتيجة التداخل بني عدد كبري 

من العوامل.
ومن بني تو�سيات الوكالة الوطنية الفرن�سية املتعلقة بال�سحة الغذائية 
)ب�سكل  ال���ب���اردة  ال��ل��ح��وم  ت��ن��اول  تقليل   )2017 االأول  )ي��ن��اي��ر/ك��ان��ون 
 500 وع��دم جت��اوز  يوميا،  25 غراما  اأق��ل من  ا�ستهلك  اأي  ملحوظ(، 

غراما من اللحم اأ�سبوعيا.
مثل  البقوليات  با�ستهلك  اأك��رب  ب�سكل  االهتمام  اإىل  دعت  كما 
جيد  م�سدر  الأنها  واحلم�س  والفا�سوليا  العد�س 

للربوتني.
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العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8   
ق�صم التنفيذ  

اخطار دفع بالن�صر يف الق�صية التنفيذية 317  ل�صنة 2019 
اىل املحكوم عليه/1- �سركة �سقارة ملقاوالت البناء 2- �سامي ح�سن احمد حممد.  
ا�سدرت  قد  االإبتدائية  االحت��ادي��ة  ال�سارقة  حمكمة  ب��ان  لديكم  معلوما  ليكن 
بحقكم حكما بتاريخ 2018/11/27 يف الق�سية رقم 1344 ل�سنة 2018 جزئي - 
، باالإ�سافة اىل الفائدة القانونية  بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )31658( درهم 
بواقع 5% من تاريخ 2018/2/20 وحتى متام ال�سداد. ل�سالح املحكوم له/ ا�سعد 
تاريخ  القرار خلل 15 يوما من  روبني علي عكيله. لذا يتوجب عليكم تنفيذ 
اليوم التايل للن�سر. ويف حال تخلفك عن احل�سور يف امليعاد والتاريخ املحدد فان 

املحكمة �ستبا�سر النظر الق�سية يف غيابك
 رئي�س ق�صم التنفيذ 
حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية         

العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8   
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�سم ال�سركة : دي ترافلك�ض لل�سياحة - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب 13 - ملك يو�سف را�سد غيث خلف الغيث - ديرة - بور�سعيد - ال�سكل 
القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 736656 رقم القيد بال�سجل التجاري 
التاأ�سري يف  باأنه قد مت  : 1177071 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي 
، وذلك مبوجب قرار حماكم  اأعله  باإنحلل ال�سركة املذكورة  ال�سجل التجاري لديها 
دبي بتاريخ 2019/7/1  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/7/1  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ايه تي ام رمي النعيمي 
لتدقيق احل�سابات  العنوان : مكتب رقم 602 ملك عبدالرحيم حممد الزرعوين - 
معه كافة  : 2517721-04  م�سطحباً  : 2517720-04  فاك�س  املرقبات - هاتف   - دي��رة 

امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8   
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�سم ال�سركة : الطاقة املتجددة لرتكيب و�سيانة اجهزة الطاقة ال�سم�سية - �ض 
ذ م م العنوان : مكتب رقم 2605 ملك حممد جافاد افكهامي زاره - اخلليج التجاري 
 810508 : الرخ�سة  رق��م    ، ذات م�سوؤولية حم��دودة   : القانوين  ال�سكل   - بي  بزني�س   -
رقم القيد بال�سجل التجاري : 1354033 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية 
بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحلل ال�سركة املذكورة اأعله ، 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/7/3 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ 2019/7/3 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ايه 
تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�سابات  العنوان : مكتب رقم 602 ملك عبدالرحيم 
  04-2517721 : فاك�س    04-2517720 : -  هاتف  املرقبات   - دي��رة   - ال��زرع��وين  حممد 
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر 

هذا االإعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 602 ملك عبدالرحيم حممد الزرعوين - ديرة - املرقبات 
دائرة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب    04-2517721  : فاك�س    04-2517720  : ه��ات��ف    -
لت�سفية  اأع��له  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�سادية  التنمية 
دي ترافلك�ض لل�سياحة - �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2019/7/1 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/7/1 وعلى من 
لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  اأع��له، م�سطحباً  املذكور  العنوان  على 

وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي

ا�سم امل�سفي : ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 602 ملك عبدالرحيم حممد الزرعوين - ديرة - املرقبات 
- هاتف : 2517720-04 فاك�س : 2517721-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
الطاقة  اأعله لت�سفية  االقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور 
املتجددة لرتكيب و�سيانة اجهزة الطاقة ال�سم�سية - �ض ذ م م  وذلك 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2019/7/3 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2019/7/3 بتاريخ  دب��ي 
اأع��له، م�سطحباً  املذكور  العنوان  الكائن بدبي على  املعني يف مكتبه  امل�سفي 
معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر 

هذا االإعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8   
بالدعوى رقم 2019/1443 جتاري كلي - ال�صارقة 

املدعي عليها االأوىل/ �سوبر ماركت املنامة - ذ م م  
املدعي عليه الثاين / عبدالقادر �سابر عبدالقادر 

العنوان : جمهول حمل االإقامة 
من  �سدكم  واملرفوعة  اعله  بالق�سية  ح�سابي  خبري  انتدابنا  مت  انه  علما  نحيطم 
املدعية / مزارع العني للإنتاج احليواين  عليه فانتم مكلفون او من ميثلكم قانونا 
ال�ساعة   2019/7/9 املوافق  الثلثاء  يوم  عقده  واملقرر  اخلربة  اإجتماع  بح�سور 
10 �سباحا. وذلك مبقر مكتبنا يف )دبي - �سارع ابوبكر ال�سديق - مكز حمر عني 
- البوابة 4 - الطابق 5BG - 5( يرجى احل�سور باملوعد واملكان املحدد واح�سار 
فان  احل�سور  عن  تخلفكم  حال  يف  باأنه  علما  بالدعوى  لدفاعكم  املوؤيدة  امل�ستندات 

اخلربة �ستبا�سر اعمالها وفقا لل�سلحيات املخولة لها قانون.
لل�ستف�سار ب : 050-6317417

اخلبري احل�صابي / ناهد  ر�صاد حممد      

اعالن للح�صور اأمام  اخلربة

العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8   
يف  الدعوى 2051/2019 جتاري جزئي 

�سد املدعي عليها/ يو كيه ايه انفوتيك اإنرتنا�سيونال لرتكيب �سبكات االإت�سال الداخلي 
- ذ م م  - املقامة من املدعية : ارتيك - �س ذ م م 

رقم  الدعوى  حتت  االبتدائية  دبي  حمكمة  �سدكم  مقامة  دعوى  هناك  ان  مبا 
املذكورة  الدعوى  يف  ح�سابيا  خبريا  ندبنا  مت  انه  وحيث   ، جزئي  جتاري   2051/2019
اعله فاننا وعمل باحكام قانون االثبات ل�سنة 1992 م بخ�سو�س اعمال اخلربة امام 
املحاكم ، ندعوكم حل�سور اجتماع خربة  او من ميثلكم قانونا والذي �سيعقد يف مقر 
متام  يف   2019/7/11 املوافق  اخلمي�س  يوم  وذلك  ادناه  املو�سح  العنوان  على  مكتبنا 
واملثبتة لدفاعكم  املوؤيدة  امل�ستندات  كافة  ، ويرجى منكم اح�سار  ال�ساعة 12.30 ظهرا 

عند ح�سوركم للجتماع.
دبي ، ديرة ، �سارع بور�سعيد ، برج �سنتوريون �ستار ، املبنى )ب(

الطابق الثاين ، مكتب رقم 206 
اخلبري احل�صابي وامل�صريف  
حممد �صعيد ال�صريف 

اعــــالن بالن�صـــر

العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8   
 يف الدعوى رقم2019/1392 جتاري جزئي - دبي

1( املهنية ل�سناعة اآثاث وتركيبات املطابخ - ذ م م  املدعى عليهم  
2( فينود جاجاننات �سيندي    

)العنوان : ال�سارقة - منطقة ال�سناعية رقم 17 - خلف �سارع املليحة - م�ستودع رقم 4 ملك هادي 
�سعيد املنهايل - بناية هادي املنهايل - بالقرب من �سفري ماركت - الهاتف : 53532965 - 06 هاتف 

متحرك رقم : 7027373-050 - الفاك�س : 06-5352962(
يرجى احل�سور اىل اجتماع اخلربة املقرر مبكتب اخلبري امل�سريف  املدون ادناه وذلك يف متام ال�ساعة 
احلادية ع�سرة من �سباح يوم اخلمي�س املوافق 2019/7/11 وذلك لبيان دفوعكم يف الدعوى املرفوعة 

عليكم من قبل م�سرف االإمارات االإ�سلمي - �س م ع  
   - لل�سيارات  الطاير  بجانب   - امل�سيئة  ال�سم�س  بناية   - القرهود   - لتدقيق احل�سابات  املعرفة  بيت 
الدور االأول ، مكتب رقم 112،  هاتف رقم 042830100 - فاك�س رقم : 042833622 - هاتف متحرك 

رقم : 0506516092 ، دبي
 اخلبري امل�صريف /حممد كامل عريان - قيد رقم 64

بيت املعرفة لتدقيق احل�صابات 

اعالن اجتماع خربة بالن�صر 

العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8   
 اإعالن دعوة اإجتماع خربة بالن�صر 

ب�سفتي اأنا / وليد خمي�س بن �سويدان خبريا ح�سابيا مكلفا من قبل حمكمة دبي 
 )2018/2689( رقم  الدعوى  يف  احل�سابية  اخلربة  باجراء  املوقرة  االبتدائية 
جتاري كلي. فاإننا قد قررنا دعوة ال�سادة : �سيجما الهند�سية - ذ م م ، وذلك من اأجل 
احل�سور اىل مقر مكتبنا ب�سفتها ال�سخ�سية او من ميثلها قانونا ب�سفتها : املدعي 
للتجارة.   التك   : املدعية  قبل  واملقامة من  اأعله.  بالرقم  املذكور  بالدعوى  عليها 
�سارع   - الذهبي  االأعمال  مركز  بناية  يف  الكائن  مكتبنا  مقر  اإىل  للح�سور  وذلك 
بور�سعيد - خلف وكالة الني�سان مكتب رقم 604 - ت : 2208803-04 ، ف : 
املوافق )2019/7/11( يف متام  القادم  2208804-04  وذلك يوم اخلمي�س 

.)pm 12.30( ال�ساعة الثانية ع�سر والن�سف ظهرا
اخلبرياملحا�صبي / وليد خمي�س بن �صويدان 
قيد رقم  141  

اجتماع خربة
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حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية

اعالن حكم بالن�صر
يف  الدعوى رقم 2018/6794 جتاري جزئي  

املرفوعة من املدعي/ �سركة الرابية التجارية - �س ذ م م
املدعي عليه / 1- مطحنة الواحة ، املدعي عليه / 2- �ساه احلميدعلوي كاك��وزيل  

حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري : 
ومائتان  الف  )ثلثون  درهم    30.244 وقدره  مبلغ  للمدعية  يوؤديا  بان  عليهما  املدعي  بالزام 
واربعة واربعون درهما( والفائدة عنه بن�سبة 5% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد 
على اال تزيد الفائدة على اأ�سل املبلغ املق�سى به ، والزمت املدعي عليهما بالر�سوم وامل�ساريف 
ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما غري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما 
، وبفوات هذا امليعاد دون طعن منكم على احلكم امل�سار اليه  اعتبارا من اليوم التايل للعلن 

و�ستتخذ بحقكم االجراءات القانونية لتنفيذه �سدكم.
اإدارة اخلدمات الق�صائية  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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ق�صم التنفيذ 

اخطار دفع بالن�صر يف الق�صية التنفيذية 208 ل�صنة 2019    
اىل املحكوم عليهم/1- املهر العربي لتجارة االأملنيوم والزجاج

2- فاطمة زوجة ربيع �سعيد ربيع الزعابي 3- حممد عبدالعظيم �سديقي 
ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�سارقة االحتادية االإبتدائية قد ا�سدرت بحقكم حكما 
بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )38849( درهم ، باالإ�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع %5 
من تاريخ 2016/5/2 حتى ال�سداد التام. ل�سالح املحكوم له/ �سركة بو�سكو للتجارة - ذ 
م م.  وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل برقم امل�سار اليه اعله، 
لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خلل 15 يوما من تاريخ اليوم التايل للن�سر. ويف حال 
تخلفك عن احل�سور يف امليعاد والتاريخ املحدد فان املحكمة �ستبا�سر النظر الق�سية يف 

غيابك
 رئي�س مكتب اإدارة التنفيذ 
حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية                   

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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ق�صم التنفيذ 

اخطار دفع بالن�صر يف الق�صية التنفيذية 28 ل�صنة 2019    
اىل املحكوم عليهم/1- هورايزن ل�سناعة االأملنيوم ذ م م  2- حممد عبداهلل جمعة ال�سري 

ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته �سريك ومدير باملدعي عليها االأوىل 
ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�سارقة االحتادية االإبتدائية قد ا�سدرت بحقكم حكما 
بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )56305( درهم ، باالإ�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع %5 
من تاريخ 2018/10/16 حتى ال�سداد التام. ل�سالح املحكوم له/ �سركة بو�سكو للتجارة 
اليه  امل�سار  املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل برقم  ان  م م. وحيث  ذ   -
اعله، لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خلل 15 يوما من تاريخ اليوم التايل للن�سر. 
النظر  �ستبا�سر  املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  تخلفك عن احل�سور يف  ويف حال 

الق�سية يف غيابك
 رئي�س مكتب اإدارة التنفيذ 
حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية                   

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان : ال�سيد : خالد علي 
بري بخ�س البلو�سي ، اجلن�سية : االإم��ارات ، وطلب الت�سديق على حمرر يت�سمن )تنازل( يف 
ح�سته البالغة 100% يف اال�سم التجاري ركن ال�سواعد ملقاوالت التك�سية واالأر�سيات ، ن�ساط 
الرخ�سة مقاوالت فئة �ساد�سة ، التك�سية واالأر�سيات ، واملرخ�س من دائرة التنمية االقت�سادية 
التنمية  دائ���رة  يف   2015/7/15 ب��ت��اري��خ  ال�����س��ادر   736256 رق��م  جت��اري��ة  رخ�سة  خ��ورف��ك��ان  يف 
االإمارات   : اجلن�سية   ، البلو�سي  بخ�س  بري  علي  عي�سى  ال�سيد/  اىل  بخورفكان.  االإقت�سادية 
ملقاوالت  ال�سواعد  رك��ن  اع��له من  امل��ذك��ورة  للرخ�سة  التجاري  اال�سم  بتغيري  يرغب  وال��ذي 
التك�سية واالأر�سيات اىل الت�سميم النادر ملقاوالت التك�سية واالأر�سيات. ليكن معلوما للجميع 
بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر 

املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�صة حممد علي 

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان
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 اخطار دفع بالن�صر
 يف الق�صية التنفيذية رقم 2019/314 التنفيذ املدين 

اىل املحكوم عليه : بارات كومار �سونردا�س باتيا - اجلن�سية : الهند ، العنوان : االإم��ارات راأ�س اخليمة 
القطعة رقم )P )315/320 الغيل ال�سناعية ، الهاتف املتحرك : 9710529959825+  

بتاريخ 2018/10/4 يف ق�سية  را�س اخليمة قد ا�سدرت بحقك حكما  ليكن معلوما لديك بان حمكمة 
)222/2018( جتاري جزئي ، بالزامك بدفع مبلغ وقدره 276884.13 درهم �سامل الر�سوم وامل�ساريف  

املحكوم له : هيزل ال�سرق االو�سط - م م ح  ، اجلن�سية :     العنوان : االإمارات ال�سارقة الدوار الرابع - 
قطعة االأر�س رقم F2 - 01B  املنطقة احلرة باحلمرية ، الهاتف املتحرك : 971063241670+ 

ومبا ان املحكوم له اعله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل بالرقم امل�سار اعله. 
ملحظات : 

فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعله خلل مدة 15 يوم من تاريخ اليوم التايل للتبليغ ويف حالة 
والر�سوم   ، لتنفيذ احلكم  املنا�سبة  القانونية  االج��راءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فان  ذلك  تخلفك عن 

املرتتبة عليك. 
 رئي�س ق�صم التنفيذ

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8   
 اإعالن حكم بالن�صر    

رقم الدعوى 2018/158 - جتاري جزئي    
بناء على طلب/مدعي/البواردي الفنية ال�سناعية �س ذ مم - اجلن�سية     

اىل مدعي عليه / �سركة الغرب لت�سنيع ال�سناديق واالأنابيب - �س ذ م م - اجلن�سية  
يرجى االحاطة باأن املحكمة بتاريخ 2018/8/16 ا�سدرت بحقك احلكم التايل: 

حكمت املحكمة / بالزام املدعي عليها بان تدفع للمدعية مبلغا ماليا وقدره )69551( 
ت�سعة و�ستون الفا وخم�سمائة وواحد وخم�سون درهم مع الفائدة القانونية بواقع %9 
من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام. والزامها اي�سا مب�ساريف الدعوى ومائة درهم 
التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لل�ستئناف خلل ثلثون  قابل  اتعاب حماماة. حكما 
للإعلن به ، وبانق�ساء هذا امليعاد دون الطعن على احلكم امل�سار اإليه فاإن املحكمة �سوف 

تتخذ االإجراءات القانونية لتنفيذه.
 رئي�س ق�صم الت�صجيل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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اعـالن تغيري ا�صـم
الها�سمي(  احلب�سي  ح�سن  احمد  )بلل  املواطن  تقدم 
بطلب اىل حمكمة اأبوظبي االبتدائية - ق�سم التوثيقات 

بتغيري ا�سمه من )بلل( اىل)را�سد(
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�سم املذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�سر االعلن
اإ�صماعيل اإبراهيم احلو�صني - كاتب عدل 

حممد �صامل املن�صوري - قا�صي توثيقات         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�صر
رقم 2019/4956 

املنذر : بنك راأ�س اخلمية الوطني 
املنذر اإليهم : 1- مهتاب �سيد حممد ح�سني طاطباين ، اال�سم بعقد الرهن )مهتاب �سيد حممد ح�سني 

طبطباين( 3-�سعيد ح�سني من�سئى )جمهول حمل االإقامة( 
و�سبعمائة  مليونان  )فقط  دره��م   2.763.489.30 وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليهم  املنذر  املنذر  ينذر 
من  عليها  ي�ستجد  وما  غري(  ال  فل�سا  وثلثني  دره��م  وثمانني  وت�سعة  واربعمائة  الف  و�ستني  وثلثة 
فائدة قانونية للمنذر خلل ثلثون يوما من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�سداد خلل هذه املهلة فان 
املنذر يحق له اتخاذ كافة االجراءات القانونية قبلكم اللزامكم بت�سوية املديونية املرت�سدة بذمتكم مبا 
فيها طلب بيع العقار رقم 3902 بالطابق رقم 39 مببنى وي�ست هايت�س 1 رقم 8 البالغ م�ساحته 154.50 
دبي  باإمارة  التجاري  رقم 11 مبنطقة اخلليج  االأر���س  MG على قطعة   -  19 واملواقف  مرت مربع 
واملرهون للمنذر طبقا الحكام القانون واملادتني )25( و )26( وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني 

رقم 14 ل�سنة 2008 باإمارة دبي مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية االخرى.
  الكاتب العدل
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انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/4947)

املنذر : حممد خالد دعا�س ال�سرع )املالك(
املنذر اليه : بيكون للإن�ساءات 

ينذر املنذر املنذر اليها ب�سداد مبلغ وقدره = 16.912.532.50 درهم )�ستة ع�سرة 
درهم  وث��لث��ون  اث��ن��ان  وخم�سمائة  دره��م  ال��ف  ع�سرة  واث��ن��ا  وت�سعمائة  مليون 
�سهر  خ��لل  وذل��ك  عليها  امل�ستحقة  املبالغ  جملة  قيمة  وه��و  فل�سا(  وخم�سون 
االإجراءات  املنذر التخاذ كافة  ا�سطر  واإال  االإخطار  ا�ستلمها لهذا  تاريخ  من 

القانونية �سد املنذر اليها القت�ساء حقه الثابت بذمتها. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  ال�صماء           
تعلن دائ��رة حماكم راأ���س اخليمة ب��اأن املدعوين/ ن��ورة وم��وزة واإمي��ان وم��رمي و�سفية 
ال�سهرة  م�سمى  اإ�سافة  بطلب  تقدموا   ، الهناوي  �سامل  عبداهلل  بنات/�سامل   ، وخولة 
، لتكون  )دروا�سي( وتعديل م�سمى القبيلة من )الهناوي( اىل )ال�سام�سي( ال�سماوؤهم 
ا�سماوؤهم بعد التعديل واالإ�سافة / نورة  وموزة واإميان ومرمي و�سفية وخولة ، بنات / 
�سامل عبداهلل �سامل دروا�سي ال�سام�سي ، وباأن املدعوتان/�سيخة وناعمة ، ابنتا / عبداهلل 
�سامل الهناوي ، تقدما بطلب اإ�سافة م�سمى ال�سهره )دروا�سي( وتعديل م�سمى القبيلة 
والتعديل/  االإ�سافة  بعد  ا�سميهما  ليكون   ، )ال�سام�سي( ال�سميهما  اىل  )الهناوي(  من 
يف  م�سلحة  ل��ه  م��ن  وان  ال�سام�سي.  دروا����س���ي  ���س��امل  اب��ن��ت��ا/ع��ب��داهلل   ، ون��اع��م��ة  �سيخه 
االعرتا�س ان يتقدم خلل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ االعلن اأمام ق�سم اال�سهادات 

يف حمكمة راأ�س اخليمة.
 قا�صي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية 
ه�صام طلعت ن�صيف 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2019/259 جتاري جزئي                                                
ان��وار �سريف  الفنية - �س ذ م م 2- ناهيد �سريف  ام للخدمات  ار  اىل املحكوم عليه/1- كي بي 
يف    2019/4/8 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االقامة  حمل  جمهويل 
مالكها/وليد  وميثلها  للتجارة  احلديثة  ال��ب��رتاء  موؤ�س�سة  ل�سالح/  اع��له  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى 
ب�سري ابي كامل بالزام املدعي عليهما االأوىل والثاين بالت�سامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ 407 
و 379 درهم ثلثمائة وت�سعة و�سبعون الف واربعمائة و�سبعة درهم قيمة ال�سيك رقم 001039 
وي�ستحق يف 2018/11/5 واملوقع من املدعي عليه الثاين وامل�سحوب على بنك امل�سرق االإ�سلمي 
متام  وحتى   2018/11/5 يف  احلا�سل  ال�سيك  ا�ستحقاق  تاريخ  من  �سنويا   %9 بواقع  والفائدة 
ال�سداد والزامهما بالر�سوم وامل�ساريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك 
اليوم  اعتبارا من  يوما  قابل لل�ستئناف خلل ثلثني  من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري 
التايل لن�سر هذا االعلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2019/962 جتاري كلي                 

2-زاهدة  م  م  ذ   - والنقليات  وال�سحن  للتخلي�س  دب��ي  1-�سركة   / عليه  املدعي  اىل 
عبداهلل 3-كرم عبداهلل بن بي ار عبداهلل 4- عبداهلل بازهايا راندبوراييل  جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي/ دار التمويل اال�سلمي - �س م خ وميثله/�سيخه حممد 
املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - املحرزي  علي  �سيف 
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(   3.263.930.49( وقدره  مببلغ  عليهم 
والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم 
االربعاء  املوافق 2019/7/10 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8   

مذكرة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2019/792 اإ�صتئناف جتاري 

اىل امل�ستاأنف �سده/1- ام ا�س ان للتجارة - م م ح - مكتب متثيل - 2-�سب 
4-فاينايل  ح  م  م   - تريدينغ  ج���رال  3-فلفاجر  م��االم��ريي  تيمور  دو���س��ت 
جمهول   - ح  م  م   - للتجارة  �سليكتور   -5 ح   م  م   - العامة  للتجارة  بيزن�س 
ا�ستاأنف   ق��د   - ع  م  ���س   / عجمان  امل�ستاأنف/م�سرف  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل 
احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2018/336 جتاري كلي بتاريخ 2019/4/14م.    
ال�ساعة 10.00 �سباحا   املوافق 2019/7/22  االثنني  يوم  لها جل�سه  وح��ددت 
بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                         يف الدعوى رقم 2019/2568 تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �سده/1-ذياب �سلطان نا�سر �سلطان العامري جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/م�سرف عجمان / �س م ع - قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )269131.65( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر 

هذا االعلن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8   

اعالن بيع  عقار بالن�صر للمنفذ �صده   
فى الدعوى رقم  2017/7  بيع عقار مرهون

طالب التنفيذ:بنك دبي التجاري - �س م ع 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع االإحتاد - بناية بنك دبي التجاري - بجوار ديرة �سيتي �سنرت - الطابق الثالث 

املنفذ �سده : فريد خليل ابراهيم ال�سايغ - واآخرون - عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�س - برج خور دبي - الدور 
)21( مكتب رقم 21 )جمموعة ال�سهلوي للمحاماة( 

اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثلث  االي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2019/7/17 املوافق  االأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
خلل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خلل الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات : نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : مردف - رقم االر�س : 3/2569 
رقم البلدية : 377 - 251 - امل�ساحة : 1393.55 مرت مربع - واملقدرة قيمتها ب���� )10.000.000.00( درهم  - 

ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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هيئة الأوراق املالية تعدل
 �سوابط �سندوق ال�ستثمار العقاري

•• اأبوظبي-وام:

اأ�سدرت هيئة االأوراق املالية وال�سلع قرارا جرى مبوجبه تعديل بع�س بنود 
القرار االإداري اخلا�س ب�سوابط �سندوق اال�ستثمار العقاري والذي �سيتم 

العمل به فورا بعد �سدوره.
املادة الثانية من القرار  اأدخلتها الهيئة تعديل  اأهم التعديلت التي  ومن 
االإداري ل�سنة 2019 والتي اأ�سبحت تن�س على اأال تقل االأ�سول العقارية 
امل��ن��ت��ج��ة ل��ع��وائ��د ���س��ن��دوق اال���س��ت��ث��م��ار ال��ع��ق��اري ال��ع��ام ع��ن ن�سبة 75% 
والفوائد  العقارات  من  االإي����رادات  م�سادر  تقل  واأال  اأ�سوله  اإج��م��ايل  من 
%90 من اإجمايل  والتوزيعات واالأرباح الراأ�سمالية لل�سندوق عن ن�سبة 
اإيراداته وذلك باالإ�سافة اإىل ا�سرتاط اأال تزيد ن�سبة اال�ستثمار يف حقوق 

االنتفاع عن %25 من �سايف اأ�سول ال�سندوق.
العقارية  االأ���س��ول  ا�سرتط يف  االأوىل فقد  امل��ادة  ال��ذي ط��ال  التعديل  اأم��ا 
لل�سندوق اأن تكون م�ستوفية ملوافقات اجلهات الر�سمية يف الدولة الكائن 
بها العقار واأن تثبت مبوجب حق امللكية اأو حق انتفاع ا�ستنادا لعقود ر�سمية 
تكون  اأال  احل��ق��وق  تلك  م��ن  الأي  مالكة  �سركة  يف  التملك  خ��لل  م��ن  اأو 
اأو التزامات واأال تقل املدة املتبقية من حق االنتفاع عن  حمملة باأي قيود 

7 �سنوات.
ب�ساأن  خا�سة  �سوابط  وال�سلع  املالية  االأوراق  هيئة  اأعلنت  اآخر  جانب  من 
تقييم احل�س�س العينية ل�سناديق اال�ستثمار حددت مبوجبه �سروط هذه 
احل�س�س التي يقدمها امل�ستثمر للكتتاب يف وحدات ال�سندوق واإجراءات 

تقييمها واال�سرتاطات اللزم توفرها يف املقيم.
ال�سندوق  وموؤ�س�سي  االإدارة  ال��ت��زام��ات  حت��دي��د  ال�سوابط  ت�سمنت  كما 
العينية  باحل�س�س  اخلا�سة  التقييم  ونفقات  اال�ستثمار  وم��دي��ر  ال��ذات��ي 
اأو منفعتها وذلك باالإ�سافة اإىل اجل��زاءات يف حال خمالفة  ونقل ملكيتها 

اأحكام هذه ال�سوابط .

اأبوظبي للجودة ينفذ خطة للتحقق 
من جميع اأدوات قيا�ص الطول 

•• اأبوظبي -وام: 

اأبوظبي للجودة واملطابقة يف تنفيذ خطة التحقق من جميع  بداأ جمل�س 
اأدوات قيا�س الطول االأمتاروخ�سو�ساً امل�ستخدمة يف عمليات بيع االأقم�سة 
لتنفيذ  ا�ستكماال  ذلك  وياأتي  القانونية  القيا�س  اأدوات  اإح��دى  تعترب  التي 
القيا�س  اأدوات  على  املرتولوجية  الرقابة  بتفعيل  املتعلقة  املجل�س  خطط 
القانونية وفقاً للمتطلبات االإلزامية والت�سريعات واللوائح اخلا�سة بها و 
اأكد �سلطان املهريي مدير اإدارة خدمات املعلومات وامل�ساركة يف املجل�س اأن 
هذا االإعلن ياأتي يف اإطار جهود املجل�س امل�ستمرة لتحقيق روؤيته ال�ساعية 
اأبوظبي  اإم��ارة  وامل�ساهمة يف متكني  التحتية للجودة  بالبنية  االرتقاء  اإىل 
وتي�سري  ق��ي��ادة  اإىل  ال��رام��ي��ة  املجل�س  ر���س��ال��ة  وحتقيق  ع��امل��ي��اً  التميز  م��ن 
اأبوظبي متكاملة وذات كفاءة عالية  اإمارة  وتطوير بنية حتتية للجودة يف 
ال�سناعية  والتنمية  اجل��ودة  ثقافة  تعزيز  �ساأنها  العاملي من  ال�سعيد  على 
و�سعتها  التي  االأه��داف  مع  يتما�سى  ومبا  امل�ستهلك  و�سلمة  والتناف�سية 

خطة اأبوظبي يف بناء اقت�ساد تناف�سي 
م�ستدام ومنفتح عاملياً.

النظام  تطبيق  ان  امل��ه��ريي  واأو���س��ح 
امل������رتي ي��ع��ت��رب خ���ط���وة م��ه��م��ة على 
القيا�س  وح��������دات  ت���وح���ي���د  ط���ري���ق 
يتما�سى  مب��ا  ال��دول��ة  يف  امل�ستخدمة 
ودوره  امل��ج��ل�����س  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  م���ع 
املحوري يف امل�ساعدة على دفع عجلة 
النمو االقت�سادي من خلل تطبيق 
اأن  حيث  ال��دول��ي��ة  املمار�سات  اأف�سل 
م��ع��ظ��م دول ال���ع���امل ت��ط��ب��ق وح���دات 
اأن  ..مبينا  للقيا�س  ال���دويل  النظام 
املتطلبات  ي���راع���ي  امل�����رتي  ال���ن���ظ���ام 
احل���د من  ت�ساهم يف  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة 

وتوفري  البينية  التجارة  اأم��ام  العوائق 
�سبل االعرتاف املتبادل يف جماالت القيا�س وخدمات املعايرة.

واأ�سار املهريي اإىل �سرورة قيام جتار بيع االأقم�سة وحملت اخلياطة التي 
تبيع االأقم�سة ا�ستخدام اأدوات قيا�س مدرجة بوحدة املرت يف عمليات البيع 
وال�سراء وانتكون اأدوات قيا�س الطول التي ي�ستخدمونها يف عمليات البيع 
ينعك�س  مم��ا  بها  اخلا�سة  املرتولوجية  لل�سرتاطات  مطابقة  وال�����س��راء 

اإيجابياً على حماية امل�ستهلكني والتجار وعلى تناف�سية االقت�ساد.
و مت تق�سيم م�سروع تطبيق وحدة املرت اإىل مرحلتني االأوىل حملة توعية 
لتطبيق وحدة املرت واملرحلة الثانية وهي التحقق من �سحة ودقة مقايي�س 
االأطوال من خلل ا�ستخدام معايري مرجعية والتيبدء تطبيقها يف يوليو 

احلايل.

تعاونية الحتاد تفتح
 �سقف م�سرتيات امل�ساهمني 

•• دبي-وام:

اأعلى  ملنحهم  مل�ساهميها  امل�سرتيات  �سقف  فتح  تعاونية االحت��اد عن  اأعلنت 
هذا  ياأتي   .2019 ع��ام  بداية  من  اعتباراً  م�سرتياتهم  على  ممكن  عائد 
امل�ساهمني  الإ�سعاد  الرامية  اال�سرتاتيجية  اأه��داف��ه��ا  منطلق  م��ن  ال��ق��رار 
�سعادة ماجد حمد  وقال  ا�ستثماراتهم.  لهم على  و�سمان عائد مايل عال 
ال�سعي  ظل  يف  ان��ه  االحت��اد  تعاونية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�سام�سي  رحمه 
اإدارة تعاونية االحتاد الإ�سعاد م�ساهميها قرر املجل�س  امل�ستمر من جمل�س 
درهم،  األ��ف   100 البالغ  امل�سرتيات  ل�سقف  ال�سابق  االأع��ل��ى  احل��د  ال��غ��اء 
واأ�سبح باإمكان امل�ساهمني احل�سول على عائد على كافة م�سرتياتهم بغ�س 
النظر عن املبلغ االإجمايل لها وذلك وفق ن�سب العائد على امل�سرتيات التي 

يتم اعتمادها خلل اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوي«.

بلحيف النعيمي: القانون البحري اجلديد يقدم جملة 
% من  احلوافز واإمكانية متلك ال�سركات البحرية براأ�ص مال اأجنبي 100 

•• اأبوظبي-وام: 

حممد  بن  عبداهلل  الدكتور  معايل  اأك��د 
البنية  ت��ط��وي��ر  وزي���ر  النعيمي  بلحيف 
الهيئة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
االحتادية للموا�سلت الربية والبحرية 
و�سع  على  با�ستمرار  احلكومة  ح��ر���س 
املحفزات والقواعد لنمو القطاع البحري 
امل�ستقبل.. لتطلعات  مواكبا  يكون  حتى 
وقال ان م�ستقبل النقل البحري يف دولة 

االمارات هو م�ستقبل م�سرق.
اأنباء  واأ�ساف معاليه يف ت�سريح لوكالة 
البحري  القانون  “ اأن  “ وام  االم���ارات 
داعما  �سيكون  االم���ارات  لدولة  اجلديد 
لهذه التطلعات وقادرا على ا�ستيعاب هذه 
امل��رح��ل��ة وت��ط��وي��ر ه��ذا ال��ق��ط��اع احليوي 
هذا  على  العمل  اأن  اإىل  م�سريا  ال��ه��ام.. 
�سنتني حيث  اأكرث من  ا�ستغرق  القانون 
مت االطلع على قوانني النقل البحري 
يف دول �سبقتنا يف هذا املجال.. موؤكدا اأن 
القطاع البحري يف دول��ة االم��ارات مهم 

وواعد و�سنبني عليه اقت�سادا متطورا.
اأ�ساد معاليه - خلل االإحاطة  اىل ذلك 
نادي  يف  عقدت  التي  للهيئة  االإعلمية 
ب��اأب��وظ��ب��ي ام�س-  امل��را���س��ل��ني االأج���ان���ب 
موقع  وبرتتيب  البحرية  املكانة  بتطور 
دولة االمارات العربية املتحدة يف النقل 
وذلك   2018 العام  يف  العاملي  البحري 
من خلل تكليف جمل�س ال��وزراء املوقر 
القانون  حت��دي��ث  ع��ل��ى  ب��ال��ع��م��ل  للهيئة 
التجاري البحري احلايل رقم 26 ل�سنة 

..  1981
وثمن معاليه توجيهات القيادة الر�سيدة 
نحو تر�سيخ ثقافة التوا�سل امل�ستمر بني 
مبختلف  واملجتمع  االحتادية  املوؤ�س�سات 
اأن  م��وؤك��دا  واأف����راده..  وموؤ�س�ساتة  فئاته 
نظام االإحاطات االإعلمية الدورية من 
الدفع قدما مب�ستوى تعامل هذه  �ساأنه 
االإع���لم واجلمهور  و�سائل  م��ع  اجل��ه��ات 

على حد �سواء.
امل��وق��ر كلف  ال������وزراء  وق����ال اإن جم��ل�����س 
القانون  ب��ال��ع��م��ل ع��ل��ى حت��دي��ث  ال��ه��ي��ئ��ة 
ال���ت���ج���اري ال���ب���ح���ري احل�����ايل رق����م 26 
املجل�س  م���ن  وح��ر���س��ا  1981م  ل�����س��ن��ة 
الداخلي  الت�سريع  تطوير  متابعة  على 
يف  الدولة  تبوءتها  التي  املكانة  ليواكب 
يف  بع�سويتها  العاملي  البحري  املجتمع 
الفئة  �سمن  ال��ب��ح��ري  املنظمة  جمل�س 

“ب ».
املرحلة  يف  ق��ام��ت  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  واأ����س���اف 
االأوىل من اإعداد م�سروع القانون بعمل 
املجال  م�سكلت  حل�سر  ميدانية  درا�سة 
�سكاوى  كافة  �سماع  خ��لل  من  البحري 
القطاع  ���س��واء يف  ال��ق��ط��اع  ال��ع��ام��ل��ني يف 
اخلا�س اأو احلكومي وذلك لو�سع علج 
القانونية  امل����واد  و���س��ن  امل�����س��ك��لت  لتلك 

املعاجلة لها.
واأو�����س����ح اأن����ه مت خ����لل م��رح��ل��ة اإع����داد 
م�سودة القانون اأال يكون القانون اجلديد 
القانون  ح�����دود  ع��ل��ى  ف��ق��ط  م��ق��ت�����س��را 
ال���ت���ج���اري ال��ب��ح��ري احل�����ايل واإمن������ا اأن 
القانونية املنظمة  يكون تقنينا للقواعد 

جلميع �سور ا�ستغلل البيئة البحرية يف 
الدولة واأن يت�سمن دعما مبا�سرا وغري 
مبا�سر لكافة املجاالت التي توؤثر يف منو 
وازدهار هذا القطاع احليوي لذلك اطلق 
“م�سروع  اجلديد  القانون  م�سروع  على 
“م�سروع  ول��ي�����س  البحري”  ال��ق��ان��ون 

القانون التجاري البحري«.
امل�سودة  �سياغة  مرحلة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
االأول���ي���ة ل��ل��ق��ان��ون ا���س��ت��غ��رق��ت اأك����رث من 
الهيئة على  ع��ام��ني وذل���ك ح��ر���س��ا م��ن 
القانون  اأج��زاء  كافة  اإج��راء مقارنات يف 
البحري  النقل  يف  املتقدمة  ال���دول  م��ع 
�سور  اأح��دث  يف  القانون  ن�سو�س  لتاأتي 
القانون  ال��ق��وان��ني  ه���ذه  ال��ت��ط��ور وم���ن 
االإجنليزي والقانون االأمريكي والقانون 
والقانون  الرويجي  وال��ق��ان��ون  االأمل���اين 
ال�سنغافوري وغريها من قوانني الدول 
االأخرى.. وقامت الهيئة باإر�سال م�سودة 
م�سروع القانون لكافة اجلهات االحتادية 
واملحلية ذات ال�سلة وعقدت ور�سة عمل 
يف ه��ذا ال�ساأن وب���داأت بع�س اجل��ه��ات يف 
الرد مبرئياتها وننتظر الردود من باقي 
يف  قدما  بامل�سي  الهيئة  لتقوم  اجل��ه��ات 
الد�ستورية  االإج�����راءات  ب��اق��ي  ا�ستكمال 

والقانونية اللزمة الإ�سدار القانون.
النعيمي  بلحيف  الدكتور  معايل  ولفت 
يواكب  اجلديد  القانون  م�سروع  اأن  اىل 
تطلعات القيادة العليا يف دعم اال�ستثمار 
اال�ستثمار  ح���واف���ز  م���ن  ج��م��ل��ة  وي���ق���دم 
وت�سجيعا  البحري  اال�ستثمار  لراغبي 
لذلك حملت مواد امل�سروع اأفكارا جديدة 

ك��ام��ل لل�ستثمار  ب���اب  ا���س��ت��ح��داث  م��ث��ل 
البحريني  امل�ستثمرين  البحري وحوافز 
البحرية  ال�سركات  متلك  اإمكانية  مثل 
 ،100% ك���ام���ل  اأج���ن���ب���ي  ب����راأ�����س م����ال 
وك����ذل����ك ت�����س��ج��ي��ل ال�����س��ف��ن حت����ت علم 
للتنمية  �سندوق  ان�ساء  وكذلك  الدولة 
الراغبني  ال��دول��ة  اأب��ن��اء  لدعم  البحرية 
�سواء  البحري  القطاع  يف  اال�ستثمار  يف 
واالإر�سادي  التوجيهي  اأو  امل���ادي  ال��دع��م 
البحري  الرهن  قواعد  حتديث  وكذلك 
نظام  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  للتمويل  ت�سجيعا 
ج��دي��د ل��ف�����س امل���ن���ازع���ات ال��ن��ا���س��ئ��ة عن 
اال�ستثمار البحري بني امل�ستثمر وجهات 
من  ال��ب��ح��ري��ة  امل���لح���ة  ب��ق��ط��اع  االإدارة 
خ���لل جل���ان ل��ف�����س امل���ن���ازع���ات مبراكز 
ال��ه��ي��ئ��ة ب���ال���دول���ة وذل�����ك ت��ف��ع��ي��ل اأك���رب 
والتحكيم  وال��ت��وف��ي��ق  ال�����س��ل��ح  الأن��ظ��م��ة 
املنازعات  يف  ال��ف�����س��ل  وت����رية  ل��ت�����س��ري��ع 

وتخفيفا من ال�سغط على املحاكم.
وت�سمنت مواد امل�سروع اجلديد مقرتحا 
باإن�ساء غرفة للملحة البحرية لتمثيل 
م�����س��ال��ح ال��ق��ط��اع اخل��ا���س م��ن �سركات 
ع�سوا  الغرفة  ولت�سبح  ال�سفن  وم��لك 

يف الغرفة الدولية للملحة البحرية.
ومتكن ن�سو�س امل�سروع اجلديد الهيئة 
املخت�سة  الدولة وباقي اجلهات  وموانئ 
املرتوكة  ال�سفن  م�سكلة  م��واج��ه��ة  م��ن 
وحماية  االإقليمية  امل��ي��اه  يف  وامل��ه��ج��ورة 
اأك������رب حل���ق���وق ال���ب���ح���ارة وا����س���رتاط���ات 

التعليم والتدريب البحري.
امل�سروع  مواكبة  على  الهيئة  وحر�ست 

يف  امل�ستحدثة  االأح���ك���ام  ل��ك��اف��ة  اجل��دي��د 
تطورا  ت�سهد  التي  الدولية  االتفاقيات 
���س��ري��ع��ا وم�����س��ت��م��را وع��ل��ى ���س��ب��ي��ل املثال 
االت��ف��اق��ي��ة ال���دول���ي���ة مل��ن��ع ال���ت���ل���وث من 
ال�سفن 1973 وتعديلتها بربوتوكول 
1978 وبروتوكول 1997و االتفاقية 
الدولية ب�ساأن امل�سوؤولية املدنية النا�سئة 
ع���ن اأ�����س����رار ال��ت��ل��وث ب��ال��زي��ت 1992 
وتعديلتها واالتفاقية الدولية اخلا�سة 
للتعوي�سات  دويل  ����س���ن���دوق  ب���اإن�������س���اء 
ع���ن اأ�����س����رار ال��ت��ل��وث ب��ال��زي��ت 1992 
وتعديلتها و االتفاقية الدولية للت�سدي 
والتدخل والتعاون ب�ساأن التلوث بالزيت 
1990 واأي�سا االتفاقية الدولية ب�ساأن 
�سبط اأنظمة مقاومة الت�ساق ال�سوائب 
الدولية  االت��ف��اق��ي��ة  و   2001 ال�����س��ارة 
ل�سبط واإدارة مياه ال�سابورة والروا�سب 

. يف ال�سفن 2004 
وت�سمن القانون حتديثا وا�سعا للقواعد 
مثل  ال��ب��ح��ري  للت�سريعات  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
وامل�ساعدة  البحري  بالت�سادم  يتعلق  ما 
والتاأمني وقواعد نقل الب�سائع والركاب 
ف�����س��ل ع���ن ا���س��ت��ح��داث اأح���ك���ام جديدة 
وتعريفات للكثري من ا�سخا�س القانون 
البحريني  ال�����وك�����لء  م���ث���ل  ال����ب����ح����ري 
ووكيل  ال�سحنة  ووكيل  ال�سفينة  “وكيل 
تتعلق  اأح����ك����ام  وا����س���ت���ح���داث  العبور” 
 Freight  « ال���ب�������س���ائ���ع  مب���رح���ل���ي 
من  وج��م��ي��ع��ه��ا   «  forwarders
االأحكام والقواعد امل�ستحدثة يف امل�سروع 

اجلديد.

 31 مليار درهم قيمة التداولت العقارية يف اأبوظبي خالل الن�سف الأول من 2019

نور بنك يجمع حوايل 500 مليون درهم لـ »�سندوق اأزميوت ال�ستثماري«

•• اأبوظبي -وام: 

بلغت قيمة التداوالت العقارية يف اأبوظبي 
خلل الن�سف االأول من العام احلايل 31 
مليار درهم موزعة على 10 اآالف �سفقة 
التداوالت  موؤ�سرات  لنتائج  وفقا  عقارية 
دائرة  عن  ال�سادرة  اأبوظبي  يف  العقارية 
جاء  وال��ب��ل��دي��ات.  ال��ع��م��راين  التخطيط 
اإحاطة  النتائج خ��لل  االإع���لن عن ه��ذه 
اإعلمية مبقر املكتب االإعلمي حلكومة 
اأب��وظ��ب��ي ب��ح�����س��ور ���س��ع��ادة م��اج��د اأحمد 
اجل���اب���ري امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ب��االإن��اب��ة – 
التخطيط  دائ������رة  يف  ال���ع���ق���ارات  ق���ط���اع 
ماجد  وا�ستعر�س  والبلديات.  العمراين 
اجلابري نتائج التقرير التي تاأتي متا�سيا 
مع روؤية اإمارة اأبوظبي باأن ت�سبح واحدة 
ملمار�سة  ب��ال��ع��امل  االأم���اك���ن  اأف�����س��ل  م���ن 
واملعي�سة  وال��ع��م��ل  واال���س��ت��ث��م��ار  االأع���م���ال 
والزيارة .. م�سريا اإىل اأن جميع البيانات 
اخل��ا���س��ة ب���ال���ت���داوالت ال��ع��ق��اري��ة خلل 
من  عليها  احل�����س��ول  مت  االأول  الن�سف 
ال�سفقات امل�سجلة لدى دائرة التخطيط 
القطاع  اأن  واأو�سح  والبلديات.  العمراين 
 6،374 ���س��ج��ل  اأب���وظ���ب���ي  يف  ال���ع���ق���اري 
�سفقة بيع عقار ووح��دات عقارية بقيمة 
 3،712 اإىل  اإ�سافة  دره��م  12.5 مليار 
مليار   18.5 بقيمة  عقاري  رهن  �سفقة 

•• دبي-وام: 

اإ�سلمية  خ���ط���ة  بنك”  “نور  اأط����ل����ق 
 Fixed  « ال�����ث�����اب�����ت  ل����ل�����س����ت����ح����ق����اق 
ب����ال����دوالر   «  Maturity Fund
العاملي عرب  املايل  االأمريكي يف مركز دبي 
تعاون ناجح مع �سركة “اأزميوت مركز دبي 
التابعة  وال�سركة  املحدودة”  العاملي  املايل 
لها بالكامل “جمموعة اأزميوت القاب�سة” 
اال�ستثمارية  اخل���ط���ة  ج��م��ع��ت  ف��ي��م��ا   ..
اجل����دي����دة م�����س��اه��م��ات ب���اأك���رث م���ن 507 
م����لي����ني دره�������م خ������لل اأ�����س����ب����وع����ني من 
توفر دخل ي�سل  اأن  املقرر  اإطلقها ومن 
���س��ن��وات من  اأرب���ع  خ��لل  �سنويا   5% اإىل 
اال�ستثمار �سمن حمفظة �سكوك متنوعة 

تتم اإدارتها باحرتاف.
اجل���دي���دة مع  ب��ن��ك  ن���ور  خ��ط��وة  وتن�سجم 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه ال��ه��ادف��ة ل��ل���س��ت��ف��ادة من 
االبتكار يف تقدمي جتارب متميزة للعملء 
نور  يف  ال������رثوات  اإدارة  م��ك��ان��ة  وت��ر���س��ي��خ 
اأك���رب م��وزع��ي �سناديق  ك��واح��دة م��ن  بنك 
اال�ستثمار اال�سلمية على م�ستوى العامل 
مع و�سول قيمة اإجمايل االأ�سول اخلا�سعة 

الإدارة البنك اإىل ملياري درهم.
املايل  دب��ي  مركز  “اأزميوت  �سركة  وت��وؤك��د 
االأ�سول  اإدارة  �سركة   - املحدودة”  العاملي 
املالية  للخدمات  دب��ي  ل�سلطة  اخلا�سعة 
التزامها  ال��ت��ع��اون على  ه��ذا  م��ن خ��لل   -
بدور ال�سريك الرئي�سي حللول اال�ستثمار 
دولة  يف  للموؤ�س�سات  امل��ق��دم��ة  االإ���س��لم��ي 

االإمارات وال�سرق االأو�سط.

القطاع  يف  البنوك  ثقة  يعك�س  م��ا  دره��م 
اجلغرافية  امل��واق��ع  حيث  وم��ن  العقاري. 
قال  املبيعات..  حيث  م��ن  ن�ساطا  االأك���رث 
قائمة  الرمي  جزيرة  “ت�سدرت  اجلابري 
درهم  مليار   4.371 بقيمة  امل��ع��ام��لت 
مليار   1.788 ب���  ال��ري��ف  منطقة  تليها 
املرتبة  ي��ا���س يف  دره����م وج�����اءت ج���زي���رة 
من  دره�����م  م��ل��ي��ار   1.597 ب����  ال��ث��ال��ث��ة 
بينما جاءت مدينة  اإجمايل املعاملت”.. 
ال�����س��اخم��ة يف امل��رت��ب��ة ال��راب��ع��ة ب���� 636 
تليها مدينة  املعاملت  درهم من  مليون 
خليفة يف املرتبة اخلام�سة ب� 357 مليون 
يف  ال��ف��ق��ع  منطقة  ج���اءت  فيما   .. دره���م 
املرتبة ال�ساد�سة ب� 211 مليون درهم من 

اإجمايل املعاملت.
و�ساهم حتديث قانون امللكية العقارية يف 
اأبريل 2019 بال�سماح للأجانب بتملك 
لدعم  اال�ستثمارية  املناطق  يف  العقارات 
القدرة  وزي���ادة  اال�ستثمار  بيئة  وتطوير 
اال�ستثمارات  م��ن  امل��زي��د  ا�ستقطاب  على 
اأبوظبي  اقت�ساد  ودفع  املبا�سرة  االأجنبية 

ليكون اأكرث ديناميكية.
اخلا�س  ال��ت��ق��ري��ر  اإ����س���دار  ع��ل��ى  وتعليقا 
مبوؤ�سرات التداوالت العقارية يف اأبوظبي.. 
قال معايل فلح حممد االأحبابي رئي�س 
اإن  دائرة التخطيط العمراين والبلديات 
املت�ساعد  النمو  على  ت��دل  النتائج  ه��ذه 

 .. اأب��وظ��ب��ي  ال��ع��ق��ارات يف  ���س��وق  وانتعا�س 
االإيجابية  النتائج  ه��ذه  اأن  اإىل  م�سريا 
“الدائرة”  اأه���داف  تخدم  اأن  �ساأنها  من 
تعزيز  خ�����لل  م����ن  امل��ج��ت��م��ع  اإ����س���ع���اد  يف 
وتوفري  امل�����س��ت��دام��ة  احل�����س��ري��ة  التنمية 
جميع  تلبي  ج���ودة  اأك���رث  بلدية  خ��دم��ات 
احتياجات املجتمع. واأكد اأن هذه النتائج 
على  امل��ت��زاي��د  امل�ستثمرين  اإق��ب��ال  تعك�س 

القطاع العقاري يف اأبوظبي كونها تو�سح 
يف  العقاري  ال�سوق  م�سار  للم�ستثمرين 
العا�سمة وتر�سخ التناف�سية اال�ستثمارية 
الأبوظبي يف قطاع العقارات مع احت�سانها 
ال���ع���ق���ارات ع���رب م��ن��ط��ق��ة ال�سرق  اأف�����س��ل 

االأو�سط و�سمال اأفريقيا.
التقرير  اإ����س���دار  اأن  االأح��ب��اب��ي  واأ����س���اف 
يف  “الدائرة”  ل��ن��ه��ج  ا����س���ت���م���رارا  ي���اأت���ي 

ومن جهة اأخرى ي�سهم هذا التوجه يف دعم 
ملجموعة  امل�ستمرة  التو�سع  ا�سرتاتيجية 
مع  ت��اأك��دت  وال��ت��ي  املنطقة  يف  “اأزميوت” 
اإ�سافة اإمكانات ا�ستثمارية يف اأبوظبي عام 
االأ�سول  اإدارة  ق��درات  ال�ستكمال   2019

القائمة يف ا�سطنبول ودبي.
اخلدمات  رئي�س  كاجيجي  مف�سل  وق���ال 
اإن  ب���ن���ك  ن������ور  ل������لأف������راد يف  امل�������س���رف���ي���ة 
للأفراد  امل�سرفية  اخلدمات  ا�سرتاتيجية 
يف ن���ور ب��ن��ك ت��رك��ز ع��ل��ى ت��ط��وي��ر املنتجات 
ا�ستثمارية  ف���ر����س  واإي����ج����اد  واخل����دم����ات 
ا�ستثمارات  خطة  وتعد  لعملئه  مربحة 

اال�ستحقاق الثابت التي متتد الأربع �سنوات 
تاأكيدا جديدا على التزامه بتوفري فر�س 
ا���س��ت��ث��م��اري��ة م��ت��ن��وع��ة ل��ع��م��لئ��ه م���ن ذوي 

الرثوات ال�سخمة.
اإدارة  ب��دوره قال روين كوندوكوالم رئي�س 
الرثوات يف نور بنك: “ اأ�سبحت نور ولث 
ال�سناديق  اأك��رب موزعي  واح��دة من  اليوم 
حول  امل�سرتكة  االإ���س��لم��ي��ة  اال�ستثمارية 
خطة  مع  الهائل  التجاوب  وي�سهد  العامل 
ا�ستثمارات اال�ستحقاق الثابت بالتعاون مع 
اأزميوت على الثقة الكبرية التي نحظى بها 

لدى امل�ستثمرين يف ال�سوق«.

الرئي�س  ميدا  جورجيو  اأع���رب  جهته  م��ن 
التنفيذي امل�سارك يف “جمموعة اأزميوت” 
رئي�س “مينات” عن اعتزازه الكبري بدعم 
ال���ت���ي ح��ظ��ي��ت باعرتاف  ب��ن��ك  ن����ور  خ��ط��ة 
الرثوات  ذوي  العملء  فئة  �سمن  ال�سوق 
اإىل  االإم����ارات.. م�سريا  دول��ة  ال�سخمة يف 
ال��ت��زم جم��م��وع��ة اأزمي�����وت ب��ت��ق��دمي حلول 
املالية  للموؤ�س�سات  مبتكرة  اأ���س��ول  اإدارة 
ال���رائ���دة يف دول���ة االإم������ارات ب��ه��دف تلبية 

االحتياجات املتنامية لقاعدة العملء.
واأ�ساف اأن هذا التعاون الناجح بني اأزميوت 
اأهمية  ال�������س���وء ع��ل��ى  ي�����س��ل��ط  ب��ن��ك  ون�����ور 

واالإح�سائيات  ال��ب��ي��ان��ات  جميع  ت��ق��دمي 
ال���لزم���ة ل��ل��ف��ئ��ات امل��ه��ت��م��ة وال��ف��اع��ل��ة يف 
�سهولة  تعزيز  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ق��ط��اع  ه��ذا 
�سفافية  خ����لل  م���ن  االأع����م����ال  مم��ار���س��ة 
للم�ستثمرين  اللزمة  املعلومات  توفري 
االأرا�سي  وم��لك  العقاريني  وامل��ط��وري��ن 
العا�سمة  ت��ن��اف�����س��ي��ة  ع��ل��ى  ي��ن��ع��ك�����س  مب���ا 

اإقليميا وعامليا.

يف  ا�ستثماراتها  الإدارة  املجموعة  ا�ستعداد 
اأزمي��وت بني جمموعة قليلة  الدولة وتعد 
تعمل  ال��ت��ي  االأ����س���ول  اإدارة  ���س��رك��ات  م���ن 
امل���ايل ال��ع��امل��ي حيث  حمليا يف م��رك��ز دب���ي 
ا�ستثمارية  حلول  واإط��لق  بت�سميم  تقوم 
ال�سرق  يف  ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن  خم�����س�����س��ة 
اأزمي����وت  “جمموعة  اأن  ي��ذك��ر  االأو����س���ط. 
القاب�سة” يف اإحدى �سركات اإدارة االأ�سول 
قيمتها  تتجاوز  وال��ت��ي  االأورب��ي��ة  امل�ستقلة 
اأ���س��ول��ه��ا امل�����دارة 228 م��ل��ي��ار دره���م 62 
مليار دوالر اأمريكي �سمن �سبكتها العاملية 

التي ت�سم 18 مكتبا.
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اأدنوك للتوزيع تطلق حملة »هال بال�سيف« وتقدم 
للعمالء اخلدمة املميزة جمانًا للتزود بالوقود

•• اأبو ظبي-الفجر: 

قطاع  االإم���ارات يف  م�ستوى  على  الرائدة  ال�سركة  للتوزيع،  اأدن��وك  �سركة  اأعلنت 
والتي تقدم  “هل بال�سيف”  اإطلق حملة  التجزئة، ام�س عن  الوقود ومتاجر 
اأكرث  خ��لل  ب��ال��وق��ود  للتزود  lجماناً  املميزة  اخل��دم��ة  اأدن���وك  حمفظة  لعملء 
اليوم حرارة يف �سهري يوليو واأغ�سط�س. حيث �سيتمتع عملء حمفظة  �ساعات 
 11 ال�ساعة  بني  جماناً  املحطة  يف  العاملون  �سيقدمها  التي  بامل�ساعدة  اأدن���وك 
بينما  الدولة.  م�ستوى  على  ال�سركة  حمطات  جميع  يف  م�ساًء   5 وحتى  �سباحاً 
�سيتمتع عملئنا الذين ال ي�ستخدمون حمفظة اأدنوك باخلدمة املجانية خلل 
�سهر يوليو، وميكن الت�سجيل يف حمفظة اأدنوك يف اأقل من دقيقتني لل�ستمتاع 

بهذا العر�س يف �سهر اأغ�سط�س اأي�ساً. 
مقابل  الدفع  من  العملء  لتمكني  و�سيلة  واأ���س��رع  اأ�سهل  اأدن��وك  حمفظة  تعترب 
م�سرتياتهم من الوقود ب�سكل اآمن يف اأي من حمطات اأدنوك للتوزيع. وي�ستطيع 
العملء تعبئة ر�سيد ملحفظة اأدنوك اخلا�سة بهم با�ستخدام البطاقات امل�سرفية 
اأو اأي من الو�سائل املتعارف  ومن ثم الدفع با�ستخدام بطاقة الهوية االإماراتية 
للتوزيع  اأدن���وك  تطبيق  خ��لل  من  اأدن���وك  حمفظة  تتوفر  امل�سخة.  عند  عليها 
واملوقع االإلكرتوين الأدنوك للتوزيع اأو من خلل متاجر ال�سركة، حيث ي�ستغرق 
اأدنوك  حمفظة  اأن  بالذكر  جديُر  فقط،  دقيقتني  اأدن��وك  حمفظة  يف  الت�سجيل 
ميكن ا�ستخدامها للدفع مقابل م�سرتيات منتجات الوقود، اأو منتجات الزيوت، 

اأو خدمة غ�سيل ال�سيارات، اأو امل�سرتيات يف متاجر اأدنوك للتوزيع.
من  امل�ستفيدين  من  العديد  حتديد  اأدن���وك  حمفظة  م�ستخدمو  ي�ستطيع  كما 
ح�سابهم ح�سب احتياجاتهم. ولتحديد امل�ستفيدين، كاالأزواج واالأبناء اأو ال�سائق، 
يجب على �ساحب احل�ساب ت�سجيل امل�ستفيدين اجلدد با�ستخدام بطاقات الهوية 
امل�ستفيد من  �سيتمكن  االإماراتية اخلا�سة بهم واعتمادها كو�سيلة للدفع. حيث 
مقابل  للدفع  امل�سخة  عند  االإم��ارات��ي��ة  الهوية  بطاقة  وتقدمي  بالوقود  ال��ت��زود 
تفادي  يف  ذلك  ي�سهم  املحفظة.  �ساحب  على  املبلغ  ح�ساب  يتم  ثم  م�سرتياتهم، 
اأف��راد االأ�سرة  املالية عند تزود  املبالغ  اأو �سرورة حمل  البنكي،  التحويل  عمليات 
بالوقود.  وبهذه املنا�سبة، قال املهند�س �سعيد مبارك الرا�سدي، الرئي�س التنفيذي 
باالإنابة ل�سركة اأدنوك للتوزيع: “نتطلع دوماً ال�ستحداث �سبل جديدة للتفاعل 
اأو  زي��ارت��ه��م ملحطاتنا،  ل���دى  ���س��واُء  ت��وق��ع��ات��ه��م،  وت��خ��ط��ي م�ستوى  ال��ع��م��لء  م��ع 
ا�ستمتاعهم مبا نقدمه من منتجات التجزئة، اأو اال�ستفادة من اأحد و�سائل الدفع 
املتقدمة تكنولوجياً كا�ستخدام حمفظة اأدنوك. نحن نحر�س على جعل كل زيارة 
التزود  جتربة  جلعل  بال�سيف”  “هل  حملة  وتهدف  ف��ري��دة،  جتربة  ملحطاتنا 
اليوم ح��رارة يف  اأكرث �ساعات  اأدن��وك خلل  اأكرث راحة لعملء حمفظة  بالوقود 
�سهر يوليو واأغ�سط�س. كما ي�سعدين االإعلن عن اأن جميع عملئنا �سي�ستمتعون 
بهذا العر�س خلل �سهر يوليو. تتيح هذه احلملة لعملئنا الفر�سة للت�سجيل يف 

حمفظة اأدنوك واال�ستمتاع بالعر�س خلل �سهر اأغ�سط�س اأي�ساً«.
تتاح عرو�س حملة “هل بال�سيف” جلميع عملء اأدنوك للتوزيع على م�ستوى 
�سباحاً   11 ال�ساعة  من  للتوزيع  اأدن��وك  حمطات  يف  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
ت��زوي��د مركباتهم  م��ن  ال��ع��م��لء  �سيتمكن  كما  ي��ول��ي��و.  �سهر  م�����س��اًء يف   5 وح��ت��ى 
بالوقود ذاتياً يف اأي وقت من اليوم. بينما �سيتوفر خيار اخلدمة املميزة للعملء 
من ال�ساعة 5 م�ساًء وحتى 11 �سباحاً من اليوم التايل، ولكن �سيتمكن عملء 
و�سيتم  اليوم.  من  وق��ت  اأي  يف  املميزة  مكافئاتهم  ا�ستبدال  من  املميزة  اخلدمة 
ا�ستئناف العمل ب�سكل طبيعي اعتباراً من االأول من اأغ�سط�س للعملء الذين ال 
ميلكون ح�ساب حمفظة اأدنوك بينما  ي�ستمر عملء حمفظة اأدنوك يف احل�سول 
على خدمة امل�ساعدة يف التزود بالوقود جماناً يف الفرتة من 11 �سباحاً وحتى 
املميزة خلل هذه  املكافاآت  اأغ�سط�س، بدون احل�سول على  5 م�ساًء خلل �سهر 
الفرتة. ميكن االطلع على القائمة لل�سروط واالأحكام على موقع �سركة اأدنوك 
للتوزيع. تدرك �سركة اأدنوك للتوزيع اأنه قد مت ن�سر بع�س املعلومات املغلوطة على 
االإنرتنت ويف بع�س ال�سحف نهاية �سهر يونيو املا�سي، وتدعو ال�سركة اجلمهور 
وموقعها  بها،  اخلا�سة  االجتماعي  التوا�سل  من�سات  خلل  من  االأخبار  ملتابعة 
كما  عرو�س.  باأية  اخلا�سة  الدقيقة  املعلومات  على  حتتوي  والتي  االإل��ك��رتوين، 
ميكنكم التوا�سل مع فريق خدمة العملء على الرقم 800300 اأو مع املمثلني 

االإعلميني لل�سركة يف اأي وقت.

دائرة التخطيط العمراين والبلديات تك�سف عن اإبرام 
�سفقات عقارية بقيمة 31 مليار درهم يف اأبوظبي 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأ�سدرت دائرة التخطيط العمراين والبلديات تقريرها اخلا�س مبوؤ�سرات التداوالت 
مدينة  يف   2019 احل��ايل  العام  من  االأول  الن�سف  خ��لل  اأُج��ري��ت  التي  العقارية 
اأبوظبي. وُي�سري التقرير اإىل اأن القيمة االإجمالية للتداوالت العقارية قد بلغت 31 
األف �سفقة عقارية متت يف   10.0 اإجمايل  اإماراتي، وذلك من خلل  مليار درهم 
اإمارة اأبوظبي.  وتعليقاً له على التقرير، ذكر معايل فلح حممد االأحبابي، رئي�س 
املت�ساعد  النمو  على  النتائج  ه��ذه  “َتدل  والبلديات:  العمراين  التخطيط  دائ��رة 
واالنتعا�س امل�ستمر ل�سوق العقارات يف اأبوظبي. وتخدم هذه النتائج اأهداف الدائرة 
خدمات  وتوفري  امل�ستدامة،  احل�سرية  التنمية  تعزيز  خلل  من  املجتمع  اإ�سعاد  يف 
النتائج  اأن هذه  واأك��د معاليه  املجتمع«.   احتياجات  تلبي جميع  اأك��رث ج��ودة  بلدية 
ال�سوق  م�سار  للم�ستثمرين  وتو�سح  امل��ت��زاي��د،  امل�ستثمرين  اإق��ب��ال  م�ستوى  تعك�س 
العقاري يف العا�سمة، وتر�سخ التناف�سية اال�ستثمارية الأبوظبي يف قطاع العقارات، 
مع احت�سانها اأف�سل العقارات عرب منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا. واأ�ساف 
البيانات  لنهجنا يف تقدمي جميع  ا�ستمراراً  التقرير  اإ�سدار هذا  “يعترب  االأحبابي 
�سهولة  وتعزيز  القطاع،  ه��ذا  يف  والفاعلة  املهتمة  للفئات  ال��لزم��ة  واالإح�سائيات 
للم�ستثمرين  اللزمة  املعلومات  وتوفري  ال�سفافية  خلل  ومن  االأعمال.  ممار�سة 
تناف�سية  وترتقي  امل�ستثمرين،  ثقة  تتزايد  االأرا�سي،  العقاريني وملك  واملطورين 
االإمارة اإقليمياً وعاملياً«. وفقاً للتقرير، �سجل القطاع العقاري ما جمموعه 6،374 
�سفقة بيع عقار ووحدات عقارية بقيمة حوايل 12.5 مليار درهم، وكذلك 3،712 
القطاع  يف  البنوك  ثقة  يعك�س  ما  دره��م،  مليار   18.5 بقيمة  عقاري  ره��ن  �سفقة 
العقاري. ومن حيث املواقع اجلغرافية التي كان ن�ساط املبيعات فيها اأكرث حيوية، 
4.371 مليار  ت�سدرت جزيرة الرمي قائمة املعاملت التي بلغ جمموعها حوايل 
1.788 مليار درهم من املعاملت، وج��اءت جزيرة  ب�  دره��م، تليها منطقة الريف 

يا�س يف املرتبة الثالثة ب� 1.597 مليار درهم من املعاملت.
درهم  مليون   636 ب�  الرابعة  املرتبة  يف  ج��اءت  فقد  ال�ساخمة  ملدينة  بالن�سبة  اأم��ا 
 357 نحو  بتحقيقها  اخلام�سة  املرتبة  يف  خليفة  مدينة  وج���اءت  امل��ع��ام��لت،  م��ن 
مليون درهم، فيما احتلت منطقة الفقع املرتبة ال�ساد�سة ب� 211 مليون درهم من 
اأف�سل االأماكن  اأبوظبي الأن ت�سبح واحدة من  اإم��ارة  املعاملت. ومتا�سياً مع روؤية 
بالعامل ملمار�سة االأعمال، اال�ستثمار، العمل، املعي�سة والزيارة، قامت حكومة اأبوظبي 
بتحديث قانون امللكية العقارية يف اأبريل 2019، لل�سماح للأجانب بتملك العقارات 
يف املناطق اال�ستثمارية. وجاء التغيري لدعم وتطوير بيئة اال�ستثمار، وزيادة القدرة 
اأبوظبي  اقت�ساد  ودف��ع  املبا�سرة  االأجنبية  اال�ستثمارات  من  املزيد  ا�ستقطاب  على 
مت  االأول  بالن�سف  اخلا�سة  البيانات  جميع  اأن  اإىل  ي�سار  ديناميكية.  اأك��رث  ليكون 

احل�سول عليها من ال�سفقات امل�سجلة لدى دائرة التخطيط العمراين والبلديات.

وزير القت�ساد : عالقات الإمارات والبحرين ت�سهد تطورا يف املجالت كافة

 اقت�سادية عجمان تبحث تطورات 
» النافذة الواحدة « مع �سركائها ال�سرتاتيجيني

جمارك دبي تبحث فر�ص تعزيز التبادل التجاري مع ال�سعودية 

••ال�سارقة-الفجر:
ي��ع��ك�����س ك���ف���اءة م��ن��ظ��وم��ة العمل  اإجن�����از ج���دي���د  يف 
العربية  االإم��ارات  ودول��ة  ال�سارقة  باإمارة  احلكومي 
اأط��ل��ق��ت دائ���رة امل��ال��ي��ة امل��رك��زي��ة بال�سارقة  امل��ت��ح��دة، 
�سمن  امل��وؤ���س�����س��ي  االأداء  الإدارة  ج���دي���دة  م��ن��ظ��وم��ة 
جهودها لتبني اأف�سل املمار�سات العاملية، يف خمتلف 
جماالت العمل وذلك يف اإطار خطتها اال�سرتاتيجية 

الرامية اإىل حتقيق “ريادة مالية نحو العاملية«.
التخطيط  اإدارة  م����دي����ر  ع����ل����ي،  اآل  ب������در  واأك��������د 
اال���س��رتات��ي��ج��ي وال��ت��م��ّي��ز امل��وؤ���س�����س��ي يف ال���دائ���رة، اأن 
على  ترتكز  املوؤ�س�سي  االأداء  وقيا�س  اإدارة  منظومة 

اال�سرتاتيجية،  املوؤ�سرات  هي:  رئي�سية  حماور  �ستة 
واإدارة امل�ساريع، وتطوير العمليات، واالبتكار، ور�سا 
ُد دائرة املالية من اأوائل  املتعاملني، واإجناز املهام، وُتعَّ
الدوائر احلكومية يف تطبيق قيا�س االأداء املوؤ�س�سي 

باإمارة ال�سارقة.
واأ�سار مدير اإدارة التخطيط اال�سرتاتيجي والتمّيز 
اأن دائرة املالية املركزية حري�سة على  املوؤ�س�سي اإىل 
تطبيق اأف�سل املعايري واملمار�سات العاملية يف املجاالت 
كفاءة  وتعزيز  اأهدافها،  لتمكينها من حتقيق  كافة، 
الدائرة  اأن  ال�سارقة، م�سيفاً  اإم��ارة  املايل يف  النظام 
بناء  اإىل  اال�سرتاتيجية  خطتها  خ��لل  م��ن  ت�سعى 

منوذج عاملي رائد ومبتكر يف املالية العامة. 
االأداء  اإدارة  منظومة  اأن  اإىل  ع��ل��ي  اآل  ب���در  ول��ف��ت 
امل��وؤ���س�����س��ي ُط�����وِرت ب��ج��ه��ود داخ��ل��ي��ة م��ن ق��ب��ل فريق 
املركزية،  املالية  يف  اال�سرتاتيجي  التخطيط  عمل 
املوؤ�س�سي  االأداء  ملتابعة  اإل��ك��رتوين  بنظام  و�َسُتدعم 
ب�سكل م��ت��ط��ّور مت��ا���س��ي��اً م��ع ت��وّج��ه دول���ة االإم����ارات 

العربية املتحدة الرقمي. 
تطوير  اإىل  ت�سعى  امل��رك��زي��ة  املالية  دائ���رة  اأن  يذكر 
يف  وتوظيفها  احلديثة  التكنولوجيا  ا�ستخدامات 
ي��ع��زز م��ن قدرات  امل��ال��ي��ة، مب��ا  امل�����وارد  اإدارة  جم���ال 
بطريقة  ا�ستخدامها  يف  املحلية  احلكومية  اجلهات 

ذكية وفاعلة، وبهدف تقدمي اأف�سل اخلدمات التقنية 
االبتكارية والتي اأ�سهمت ب�سكل نوعي يف توفري بيئة 
املالية  التحويلت  اأو  الدفع  تقنية من حيث عملية 

مل�ستحقات الفئات التي تتعامل معها احلكومة.
وت�سعى الدائرة من خلل روؤيتها للو�سول اإىل ريادة 
مبتكرة  تقنيات  تطوير  ع��رب  ال��ع��امل��ي��ة،  نحو  مالية 
وباالعتماد  املالية،  واال�ستدامة  اال�ستقرار  لتحقيق 
ع��ل��ى ث��لث��ة ت��وج��ه��ات ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة رئ��ي�����س��ي��ة هي 
املالية  واخل��دم��ات  امل��ال��ي��ة؛  واال���س��ت��دام��ة  اال�ستقرار 
يف  ي�سهم  ومبا  املحفزة،  الداخلية  والبيئة  املبتكرة؛ 

تعزيز م�سرية التنمية والتطوير باإمارة ال�سارقة.

•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل �سلطان بن �سعيد املن�سوري 
العلقات  ومتانة  عمق  االقت�ساد  وزي��ر 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ت��ي جت��م��ع دول����ة االإم�����ارات 
البحرين  مملكة  م��ع  امل��ت��ح��دة  العربية 
ومنها  امل����ج����االت  ك���اف���ة  يف  ال�����س��ق��ي��ق��ة 

االقت�ساد والتجارة واال�ستثمار.
وق����ال م��ع��ال��ي��ه خ���لل ا���س��ت��ق��ب��ال��ه اأم�س 
���س��ع��ادة ال�����س��ي��خ خ��ال��د ب���ن ع���ب���داهلل بن 
مملكة  �سفري  خليفة  اآل  حمد  ب��ن  علي 
م�سار  تتبع  اإن  ال��دول��ة  ل��دى  البحرين 
ت��ط��ور ال���ع���لق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب���ني دولة 
ال�سقيقة،  البحرين  ومملكة  االإم����ارات 
ال��ب��ل��دي��ن يف تطور  ع��لق��ات  اأن  ي��ظ��ه��ر 
م�ستمر ، �سواء على امل�ستوى الثنائي، اأو 
من خلل م�سرية جمل�س التعاون لدول 
اخلليج العربية، مبا ينعك�س على حتقيق 
ال�سقيقني،  و�سعبيهما  البلدين  م�سالح 
منوها اأن العلقات الثنائية تت�سم باأنها 
العلقات  اإىل  الر�سمية  االأط��ر  تتجاوز 
وتزداد  واملمتدة،  الرا�سخة  االجتماعية 
العلقات متا�سكا ور�سوخا يف ظل  هذه 
القيادة احلكيمة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
بن  حمد  امللك  وجللة  اهلل”  “حفظه 
عي�سى اآل خليفة ملك مملكة البحرين 

ال�سقيقة.
الذي  االجتماع  خ��لل  معاليه  واأ���س��اف 
اأبوظبي  يف  االقت�ساد  وزارة  مبقر  عقد 
الوكيل  ال��ك��ي��ت  جمعة  ���س��ع��ادة  بح�سور 
يف  اخلارجية  التجارة  ل�سوؤون  امل�ساعد 

علقات  ت�����س��اب��ك  اأن  االق��ت�����س��اد  وزارة 
وان�������س���ج���ام���ه���ا وط������د تلك  ال���ب���ل���دي���ن 
العلقات، وفتح اآفاقا جديدة للتعاون يف 
جماالت االقت�ساد والتجارة واال�ستثمار 
واملوا�سلت،  والنقل  والطاقة  والبيئة 
عززتها  ح��ي��وي��ة  ك��ل��ه��ا جم�����االت  وه����ي 
اجلغرايف  وامل���وق���ع  امل�����س��رتك��ة  االإرادة 

واال�سرتاتيجي املميز للبلدين.
االأرق����ام  بع�س  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ����س���ار 
املتعلقة باجلانب االقت�سادي والتجاري 
امل�ستمرين  ال��ن��م��و  اأو  ال��ت��ط��ور  ت��ع��ك�����س 
لعلقات البلدين ال�سقيقني بهذا املجال 
التجاري  ال��ت��ب��ادل  و���س��ل ح��ج��م  ح��ي��ث 
بينهما اإىل 28.3 مليار درهم يف العام 
املا�سي وهذا الرقم رغم اأهميته مر�سح 
بالتوازي  القادمة  الفرتة  يف  للرتفاع 
امل�سرتكة  واالإرادة  املبذولة  اجلهود  مع 
البلدين  ب��ع��لق��ات  للم�سي  ال�����س��ادق��ة 
قدما اإىل االأمام. من جانبه اأكد �سعادة 
اآل خليفة  ع���ب���داهلل  ب���ن  خ��ال��د  ال�����س��ي��خ 
ع��م��ق اأوا����س���ر االأخ����وة ال��ت��ي جت��م��ع بني 
ب��لده ودول��ة االإم��ارات العربية املتحدة 
تعزيز  على  البحرين  مملكة  وح��ر���س 
التعاون والتن�سيق امل�سرتك بني البلدين 
ال�سقيقني يف خمتلف املجاالت مبا يعود 

بالنفع عليهما وعلى �سعبيهما.
االقت�سادي  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  اإن����ه  وق����ال 
حتر�س مملكة البحرين على خلق بيئة 
ورجال  للم�ستثمرين  ملئمة  جت��اري��ة 
ب��ح��ك��م موقعها  اأن�����ه  م��ن��وه��ا  االأع����م����ال 
ببناء  اللتزامها  ونظرا  اال�سرتاتيجي، 
من  اململكة  اأ�سبحت  اأف�����س��ل،  م�ستقبل 

اأهم مراكز املال واالأعمال على م�ستوى 
املنطقة.

واأ�سار �سعادته اإىل اأن الروؤية االقت�سادية 
2030، التي اأطلقها جللة امللك حمد 
بن عي�سى اآل خليفة يف اأكتوبر 2008، 
تعد روؤية �ساملة ململكة البحرين، ت�سعى 
اإىل تطوير اقت�ساد اململكة، مع الرتكيز 
حت�سني  يف  يتجلى  اأ���س��ا���س��ي  ه��دف  على 
امل�ستوى املعي�سي جلميع مواطني مملكة 
االقت�سادية  ال��روؤي��ة  وت��رك��ز  البحرين، 
حكومية  روؤي������ة  ب���ل���ورة  ع��ل��ى   2030
والتي  واالقت�ساد،  للمجتمع  متكاملة 
تتمحور حول ثلثة مبادئ اأ�سا�سية هي 

التناف�سية، والعدالة، واال�ستدامة.
ا�ستعرا�س  االج����ت����م����اع  خ������لل  ومت 
العلقات الثنائية املتميزة القائمة بني 

وخا�سة  امل��ج��االت،  خمتلف  يف  البلدين 
والتجاري  االق��ت�����س��ادي  ال�سعيد  ع��ل��ى 
التاأكيد  و  وال�����س��ي��اح��ي،  واال���س��ت��ث��م��اري 
على ال���دور احل��ي��وي امل��ه��م ال���ذي يلعبه 
العلقات  ل��ت��ع��زي��ز  اخل���ا����س  ال���ق���ط���اع 
ال��ت��ج��اري��ة واال���س��ت��ث��م��اري��ة وع��ل��ى الدور 
اللجنة  ت��ل��ع��ب��ه  ال�����ذي  امل���ه���م  احل���ي���وي 
االإم���ارات���ي���ة ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة امل�����س��رتك��ة، يف 
وتعزيز  ل��ل��ت��ع��اون  ج���دي���دة  اآف������اق  ف��ت��ح 
العلقات بني البلدين يف كافة املجاالت 
احليوية  امل��ج��االت  يف  تطويرها  و�سبل 
والتجارية  االقت�سادية  ومنها  الهامة 
وال�سياحية  والثقافية  واال���س��ت��ث��م��اري��ة 
االجتماعية  وال�������س���وؤون  واالإع���لم���ي���ة 
والنقل  وال��ط��اق��ة  والبيئية  وال�سحية 

واملوا�سلت وغريها من املجاالت.

للم�سالح  وت��ع��زي��زا  تفعيل  اأن���ه  ي��ذك��ر 
امل�سرتكة وقع البلدان ال�سقيقان خلل 
ال�سنوات االأخرية العديد من االتفاقيات 
ومذكرات التفاهم يف جماالت عدة، من 
اأبرزها .. ا�ستك�ساف وا�ستخدام الف�ساء 
للأغرا�س ال�سلمية، وبروتوكول تعاون 
يف البحوث والرتاث، ومذكرة تفاهم يف 
جماالت الثقافة ودعم ال�سباب، ومذكرة 
ت���ف���اه���م امل�����وؤه�����لت و����س���م���ان اجل������ودة، 
وم����ذك����رة ت��ف��اه��م يف امل���ج���ال ال���زراع���ي 
والرثوات املائية احلية، كما وقع البلدان 
الطاقة  درا�سة تطوير م�ساريع  اتفاقية 
امل��ت��ج��ددة ب��ني امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى للبيئة 
اأبوظبي  و���س��رك��ة  ال��ب��ح��ري��ن،  مب��م��ل��ك��ة 
وغري ذلك  “م�سدر”  امل�ستقبل  لطاقة 

من املجاالت املتعددة للتعاون .

•• عجمان-الفجر:

يف  االق��ت�����س��ادي��ة  التنمية  دائ���رة  بحثت 
“ النافذة  م�����س��روع  ت��ط��ورات  ع��ج��م��ان 
�سركائها  م���ن  ع����دد  “ م���ع  ال����واح����دة 
اال�سرتاتيجيني من اجلهات االحتادية 
وامل���ح���ل���ي���ة امل���خ���ت���ل���ف���ة، وذل�������ك خ���لل 
ور�����س����ة ع���م���ل اأق���ي���م���ت ب���ال���ت���ع���اون مع 
التنفيذي،  للمجل�س  ال��ع��ام��ة  االأم��ان��ة 
ت�سهيل  اإىل  امل�������س���روع  ي���ه���دف  ح���ي���ث 
تطوير  خ��لل  م��ن  امل�ستثمرين  رح��ل��ة 
للرتاخي�س  م��وح��د  ال���ك���رتوين  ن��ظ��ام 
اجلهود  تكامل  اإط���ار  يف  االق��ت�����س��ادي��ة، 
ممار�سة  بيئة  تطوير  نحو  احلكومية 

االأعمال يف االإمارة.

وقال �سعادة علي عي�سى النعيمي، مدير 
عام الدائرة: “ن�سعى من خلل م�سروع 
النافذة الواحدة اإىل تعزيز التكامل مع 
تطوير  يف  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ني  �سركائنا 
اأف�سل  رحلة املتعامل، من خلل تبني 
التقنيات يف تقدمي  واأح��دث  املمار�سات 
عرب  االقت�سادية  الرتاخي�س  خدمات 
حيث  و�سامل،  موحد  ال��ك��رتوين  نظام 
يواكب هذا امل�سروع تطلعاتنا امل�سرتكة 
االإم���ارة  يف  اال�ستثمار  بيئة  دع��م  نحو 
ان�سجاماً  امل��ت��ع��ام��ل��ني،  ���س��ع��ادة  وت��ع��زي��ز 
2021 وغاياتها يف  مع روؤي��ة عجمان 

تنمية االقت�ساد واإ�سعاد املجتمع »
ال��غ��اف��ري، مدير  ���س��امل ح�سن  واأو���س��ح 
م�������س���روع ال���ن���اف���ذة ال�����واح�����دة، خلل 

ال��ور���س��ة ال��ت��ي ح�����س��ره��ا مم��ث��ل��ون عن 
القيادة العامة ل�سرطة عجمان، االإدارة 
ال��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع امل����دين، غ��رف��ة جتارة 
دائرة  املالية،  دائ��رة  عجمان،  و�سناعة 
البلدية  ودائ�����رة  ال�����س��ي��اح��ي��ة،  التنمية 
عجمان  اق��ت�����س��ادي��ة  اأن  وال��ت��خ��ط��ي��ط، 
ر�سوم  تعريف  يف  كبرياً  �سوطاً  قطعت 
نظامها  ع���ل���ى  احل���ك���وم���ي���ة  اجل����ه����ات 
الفرتة  خ����لل  وت��ع��م��ل  االل����ك����رتوين، 
احلالية على ا�ستكمال عمليات تعريف 
الر�سوم من خلل اإبرام االتفاقيات مع 
ال�سركاء املعنيني، كما مت خلل الور�سة 
والتقنية  الفنية  امل��ت��ط��ل��ب��ات  مناق�سة 

خلل املرحلة القادمة من امل�سروع.
للمجل�س  ال���ع���ام���ة  االأم�����ان�����ة  وك����ان����ت 

النافذة  م�سروع  دعمت  ق��د  التنفيذي 
الواحدة من خلل تن�سيق اجلهود بني 
خمتلف اجلهات املعنية، نظراً ملا ميثله 
مهمة  ا�سرتاتيجية  كخطوة  امل�����س��روع 
خارطة  على  االإم����ارة  مكانة  تعزيز  يف 
الوجهات اال�ستثمارية والتجارية، ورفع 
يف  العاملية  املوؤ�سرات  �سمن  تناف�سيتها 

•• دبي -وام:

ب��ح��ث ���س��ع��ادة اأح��م��د حم��ب��وب م�سبح 
امل����دي����ر ال����ع����ام جل����م����ارك دب�����ي خلل 
�سايف  اآل  عبدالهادي  �سعادة  ا�ستقباله 
العربية  ل��ل��م��م��ل��ك��ة  ال����ع����ام  ال��ق��ن�����س��ل 
التعاون  ف���ر����س  دب����ي  يف  ال�����س��ع��ودي��ة 
ال���ق���ائ���م���ة وامل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة وامل�����ب�����ادرات 
التجاري  ال��ت��ب��ادل  ل��ت��ع��زي��ز  امل�����س��رتك��ة 

واملعريف بني الطرفني.
حر�س  م�سبح  حم��ب��وب  اأح��م��د  واأك����د 
ت��ط��وي��ر العلقات  ج��م��ارك دب���ي ع��ل��ى 
ال�سعودية  الدبلوما�سية  الهيئات  م��ع 
مبواكبة  والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  لتعزيز 

التكامل  م�سرية  يف  املت�ساعد  التقدم 
االقت�سادي بني دولة االمارات العربية 
ال�سعودية  ال��ع��رب��ي��ة  وامل��م��ل��ك��ة  امل��ت��ح��دة 
للتكامل  العزم  ال�سرتاتيجية  تنفيذاً 
ب����ني ال���ب���ل���دي���ن ال�����س��ق��ي��ق��ني ح���ي���ث مت 
توقيع اتفاق االعرتاف املتبادل بينهما 
املعتمد  االق��ت�����س��ادي  امل�سغل  لربنامج 
االمتيازات  م��ن  ال��ع��دي��د  ي�سمل  ال���ذي 
ل��ل��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري ب��ني ال��ب��ل��دي��ن من 
تخلي�س  ع��م��ل��ي��ة  ت�������س���ري���ع  اأب������رزه������ا 
ال��ب�����س��ائ��ع امل�����س��ت��وردة واخ��ت�����س��ار زمن 
التخلي�س اجلمركي ما ي�سهم يف زيادة 
ح��ج��م ال���ت���ب���ادل ال���ت���ج���اري م���ن خلل 
العمل  م��ن  اعلى  م�ستوى  اىل  التقدم 

مبادرة  عرب  ال�سعوديني  ال�سركاء  مع 
ارت���ب���اط ال��ت��ي اط��ل��ق��ت��ه��ا ج��م��ارك دبي 
وال�سركات  التجار  التعاون مع  لتعزيز 

من كافة الدول واملناطق.
 واأع��������رب ع����ن ح���ر����س ج����م����ارك دبي 
ال�سركات  م��ع  ال��ت��وا���س��ل  تطوير  على 
ال�����س��ع��ودي��ة م���ن خ����لل ت��ن��ظ��ي��م لقاء 
م��ب��ا���س��ر ل���ه���ذه ال�������س���رك���ات م���ع فريق 
تعزيز  �سبل  لبحث  الدائرة  يف  القيادة 
ال�سراكة  اط����ار  يف  امل��ت��ب��ادل��ة  ال��ت��ج��ارة 
االقت�سادية بني االمارات وال�سعودية.

ال�سريك  ه��ي  ال�����س��ع��ودي��ة  ان  واو����س���ح 
وعربيا  خليجيا  لدبي  االول  التجاري 
بلغت قيمة جتارة  وق��د  وال��راب��ع عاملياً 

دب�����ي اخل���ارج���ي���ة غ����ري ال��ن��ف��ط��ي��ة مع 
 55 نحو   2018 العام  يف  ال�سعودية 
من  االول  ال���رب���ع  ويف  دره�����م  م��ل��ي��ار 
العام 2019 بلغت قيمة التجارة بني 
موؤكداً  دره��م  مليار   13.2 الطرفني 
اأه��م��ي��ة ال��ف��ر���س امل��ت��اح��ة لزيادة  ع��ل��ى 
املبادرات  خ��لل  من  التجاري  التبادل 
اأبرزها  وم��ن  دب��ي  جل��م��ارك  التجارية 
معر�س واحة ال�سجاد ال�سنوي لتعزيز 
الدور احليوي لدبي يف جتارة ال�سجاد 

اقليمياً وعاملياً.
ودع���ا امل��دي��ر ال��ع��ام جل��م��ارك دب���ي اىل 
ت��ع��زي��ز م�����س��ارك��ة جت����ار ال�����س��ج��اد من 
ال�سجاد  م��ع��ر���س واح���ة  ال�����س��ع��ودي��ة يف 

من  االأع��م��ال،  ممار�سة  �سهولة  جم��ال 
الرتاخي�س  اإج�����راءات  تب�سيط  خ��لل 
االأنظمة  تكامل  و�سمان  االقت�سادية 
تطلعات  ي���واك���ب  مب���ا  االل���ك���رتون���ي���ة، 
الرقمي  ال����ت����ح����ول  ن���ح���و  احل����ك����وم����ة 
االقت�سادية  امل��زاي��ا  وتر�سيخ  ال�سامل، 

التناف�سية للدولة واالإمارة.

الفر�س  م���ن  ل��ل���س��ت��ف��ادة  ال�����س��ن��وي 
الذي  املعر�س  يتيحها  التي  التجارية 
يعد من اأهم املعار�س الدولية يف جتارة 

ال�سجاد.
ال��ق��ن�����س��ل العام  اأع������رب  وم����ن ج��ان��ب��ه 
ال�سعودي عن تقديره لتعاون جمارك 
التجار  ع��ل��ى مت��ك��ني  دب����ي وح��ر���س��ه��ا 
تو�سيع  م���ن  ال�����س��ع��ودي��ة  وال�������س���رك���ات 
عرب  الطرفني  ب��ني  املتبادلة  ال��ت��ج��ارة 
لل�ستفادة  والتن�سيق  التعاون  تطوير 
ال��ت��ي يتيحها  ال��ك��ب��رية  ال��ف��ر���س  م���ن 
املتبادل  االع���������رتاف  ات����ف����اق  ت���وق���ي���ع 
ل���ربن���ام���ج امل�����س��غ��ل االق���ت�������س���ادي بني 

البلدين ال�سقيقني.

حتقيقًا لروؤيتها »ريادة مالية نحو العاملية«

دائرة املالية املركزية بال�سارقة ت�ستحدث منظومة جديدة لإدارة الأداء املوؤ�س�سي 
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يف اجتماع خرباء الذكاء اال�سطناعي والتنمية يف اال�سكوا »بريوت«

اأبوغزاله: »العامل املعريف ياأتي بالرفاه والزدهار القت�سادي«

جممع ال�سارقة لالبتكار ي�ستعر�ص فر�ص ال�ستثمار املعريف اأمام جمتمع الأعمال

»اقت�سادية اأبوظبي« : تعرفة الكهرباء للقطاع ال�سناعي 
�سمن »غدا 21« تعزز مناف�سة ال�سركات حمليا وعامليا

•• بريوت –الفجر: 

اأبوغزاله،  طلل  الدكتور  �سعادة  �سارك 
رئي�س وموؤ�س�س طلل اأبوغزاله العاملية، 
يف اجلل�سة االفتتاحية يف اجتماع خرباء 
الذكاء اال�سطناعي والتنمية ال�سناعية 
املحلية يف االي�سكوا الذي عقد يف بريوت 
�سياأتي  امل��ع��ريف  ال��ع��امل  اأن  ع��ل��ى  م��وؤك��دا 

بالرفاه واالزدهار االقت�سادي. 
احلو�سبة  ث�����ورة  ق�����ادت  “لقد  وق������ال: 
التقدم  م��ن  ع�����س��ر  اإىل  ع��امل��ن��ا  احل��ال��ي��ة 
التحول  اأت���اح  حيث  مثيل،  ل��ه  ي�سبق  مل 
بوفرة  واأت��ى  الفر�س  من  عاملًا  الرقمي 
م���ن ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��ع�����س��ري��ة ال���ت���ي تغري 
ال���ت���ي ن��ع��ي�����س ون���ع���م���ل بها،  ال���ط���ري���ق���ة 

ح��ي��ث ت��وف��ر االإن���رتن���ت ف��ر���س��ة لل�سباب 
االكت�ساف  ع���ل���ى  ق����درات����ه  ي��ن��م��ي  ل���ك���ي 
التعليم عن  واالب��ت��ك��ار واالإب�����داع، وغ���دا 
والتثقيفية  ال��درا���س��ي��ة  وال�����دورات  ب��ع��د 
وو�سائل  االأجنبية  اللغات  تعلم  ومواقع 
ومن�سات  واالأخبار  االجتماعي  االإع��لم 
ا�ستلهام احللول عرب م�ساركة اجلمهور 
متاحاً، وعامًل حمّفزا الإنعا�س مفاهيم 
امل�����س��وؤول��ي��ة، وجم��اب��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات بكل 
كتاًبا  “كتبت  واأ������س�����اف    « اأن����واع����ه����ا. 
جديًدا بعنوان “العامل املعريف املتوقد” 
باعتباره رحلة واقعية اإىل امل�ستقبل وما 
يحمله من تقنيات غازية وما يوفره من 
حتديات  من  به  ياأتي  وم��ا  هائلة  فر�س 

واقعية«. 

ويركز الكتاب على اأن قيمة التكنولوجيا 
قابليتها  ه����ي  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف  احل���دي���ث���ة 
املتعلمني  اإىل  ال��و���س��ول  على  وق��درت��ه��ا 
ال�سخ�سية  ظ��روف��ه��م  حرمتهم  ال��ذي��ن 
يف  تعليمهم  متابعة  من  االجتماعية  اأو 
اأن  ك��م��ا  ال��ت��ق��ل��ي��دي،  التعليم  م��وؤ���س�����س��ات 
ونوعية  �سوية  م��ن  ت��رف��ع  التكنولوجيا 
جمتمع  حل��اج��ات  وت�ستجيب  ال��ت��ع��ل��ي��م 
اأبوغزاله  ال��دك��ت��ور  واأ����س���ار  امل��ع��ل��وم��ات. 
ال��ع��رب��ي مل نتمكن  ال��وط��ن  اأن��ن��ا يف  اىل 
بداأ  ق��د  ال����ذي  امل�ستقبل  ا���س��ت��ق��راء  م��ن 
الرابعة  ال�سناعية  الثورة  عامل  بدخول 
�سي�سبح  م��ع��ريف  ع��امل  يرافقها  وال���ذي 
ف��ي��ه االإن�����س��ان واالآل�����ة وب��ف��ع��ل تطورات 
ال���ذك���اء اال���س��ط��ن��اع��ي جم��ت��م��ع��ا واح���دا 

•• اأبوظبي -وام: 

رئي�س  ال��ه��اج��ري  حممد  �سيف  م��ع��ايل  اأك���د 
اأن  اأب��وظ��ب��ي  يف  االإقت�سادية  التنمية  دائ���رة 
برنامج حتفيز القطاع ال�سناعي عرب تعرفة 
اأبوظبي  برنامج  مبادرات  اإط��ار  يف  الكهرباء 
ي�سهم يف   ”21 “غدا  التنموية  للم�سرعات 
زيادة راأ�س مال ال�سركات ال�سناعية وميكنها 
وزي����ادة  ال�����س��ن��اع��ي��ة  منتجاتها  ت��ط��وي��ر  م��ن 
ق��ي��م��ت��ه��ا يف ال�����س��وق امل��ح��ل��ي��ة مب���ا ي��ع��زز من 
قدرتها على التناف�س يف االأ�سواق اخلارجية.

الدائرة  اأطلقتها  التي  املبادرة  اإن هذه  وقال 
للقطاع  اأب���وظ���ب���ي  م��ل��ت��ق��ى  خ����لل  م����وؤخ����را 
اخلا�س تتما�سى مع ا�سرتاتيجيات واأهداف 
مكتب تنمية ال�سناعة التابع للدائرة والذي 
والتنظيم  ال��ت��خ��ط��ي��ط  م�����س��وؤول��ي��ات  ي��ت��وىل 
ال�سناعي  القطاع  على  والرقابة  واالإ�سراف 
اأه���م الروافد  اأح���د  اأب��وظ��ب��ي وال���ذي يعد  يف 
االأ�سا�س ملنظومة االقت�ساد املحلي باالإمارة.

جاء ذلك يف ت�سريح ملعاليه مبنا�سبة تنظيم 
اأم�س  للدائرة  التابع  ال�سناعة  تنمية  مكتب 
ل��ق��اء م���ع امل�����س��ت��ث��م��ري��ن ال�����س��ن��اع��ي��ني مبقر 
اأبوظبي حول برنامج حتفيز القطاع  غرفة 
ال��ك��ه��رب��اء �سارك  ت��ع��رف��ة  ال�����س��ن��اع��ي ع���رب 
والعني  اأبوظبي  �سركتي  ع��ن  ممثلون  فيها 
اأن  الهاجري  �سيف  معايل  واأو�سح  للتوزيع. 
ال�سناعي  للقطاع  الكهرباء  تعرفة  م��ب��ادرة 
دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من �سهر يوليو، 
من  امل�����س��ارك��ة  ال�����س��رك��ات  ت�ستفيد  ح���ني  يف 
رجعي  مبفعول  املخف�سة  التكاليف  تطبيق 
من تاريخ اأول اأبريل 2019 م�سريا اإىل اأن 
ه��ذه امل��ب��ادرة تواكب روؤي��ة ال��دائ��رة يف تعزيز 
اآف��اق جديدة  وابتكار  واالأع��م��ال  امل��ال  حركة 
ودفع  الطويل  املدى  على  وم�ستدامة  للنمو 
ال�سركات ملزيد من التناف�س حمليا واإقليميا 
وع��امل��ي��ا. واأ����س���اف م��ع��ال��ي��ه “ ي��اأت��ي اإط���لق 
ال�سناعي  القطاع  حتفيز  لربنامج  ال��دائ��رة 
عرب تعرفة الكهرباء التزاما منها بالتوجهات 
اأبوظبي  اإم������ارة  حل��ك��وم��ة  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
يف  اال�ستثمارية  البيئة  تعزيز  اإىل  الرامية 
االإمارة ورفد االقت�ساد الوطني القائم على 
االبتكار واملعرفة والتنويع امل�ستدام” م�سريا 
باإعداد  ق��ام  ال�سناعة  تنمية  مكتب  اأن  اىل 
تعرفة  الأ���س��ع��ار  وتف�سيلي  وا���س��ح  ب��رن��ام��ج 

االآالت  ووح��دة واح��دة من حيث تفاعل 
تلقائيا مع احتياجات االإن�سان املتنامية. 
امل��ع��رف��ة واالأزم����ة  م�����س��رية ع�سر  اإن  ث��م 
ببع�سهما  م��رت��ب��ط��ت��ان  االق���ت�������س���ادي���ة 
من  ن�ستفيد  اأن  علينا  ل��ذل��ك  البع�س، 
تلك االأزم����ة واحل���رب ال��ت��ي م��ن املمكن 
اأن نعيد متو�سعنا  اأن حتدث والبد من 

للتاأقلم مع ع�سر ثورة املعرفة.
ال���وق���ت الذي  اأن�����ه يف  اأب���وغ���زال���ه  وب����ني 
الثورة  ق��ي��ادة  على  ال���دول  فيه  تتناف�س 
اللحاق  دول  حتاول  الرابعة،  ال�سناعية 
تعاين  فيما  الثالثة،  ال�سناعية  بالثورة 
اأُخرى من اقت�سادات نامية ومل تتمكن 
م��ن م��واك��ب��ة ال��ت��ط��ورات، والب���د م��ن مد 
التكنولوجيا  لتطبيق  ل��ه��ا  ال���ع���ون  ي���د 

يف  امل�ستهدفة  لل�سركات  اجل��دي��دة  الكهرباء 
القطاع ال�سناعي«. وذكر معاليه اأن الدائرة 
اإىل حتفيز  تهدف من خلل هذا الربنامج 
وتعزيز  اأبوظبي  اإم��ارة  ال�سناعي يف  القطاع 
اإقليمية  حم��ل��ي��ة  ك��وج��ه��ة  االإم�������ارة  م��ك��ان��ة 
خمتلف  يف  ل��ل���س��ت��ث��م��ار  ج����اذب����ة  وع���امل���ي���ة 
موؤكدا  واال�سرتاتيجية  احليوية  القطاعات 
التزام الدائرة بتقدمي حلول فاعلة وناجحة 
ملمار�سة  االأم��ث��ل  ال��وج��ه��ة  اأب��وظ��ب��ي  لت�سبح 
االأعمال وا�ستقطاب اال�ستثمارات ال�سناعية. 
وقال معايل رئي�س الدائرة اأنه انطلقا من 
اأبوظبي  االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  حر�س 
االقت�سادية  التنمية  حتقيق  على  امل�ستمر 
اال�سرتاتيجية  خ��ط��ط��ه��ا  وف���ق  امل�����س��ت��دام��ة 
ملبادرات  اأبوظبي  اإم��ارة  حكومة  اعتماد  ف��اإن 
اال�ستثمارات  ل��ت��ح��ف��ي��ز  ن���وع���ي���ة  وب����رام����ج 
وخمتلف اأن�سطة االأعمال �سي�سهم يف حتقيق 
اأن  �ساأنها  اإيجابية من  ملعدالت منو  االإم��ارة 

االإحللّية التي �ستغري من طريقة عمل 
�سرعة  يف  التفاوت  مع  حتى  احلكومات، 
يف  التفكري  اإىل  بحاجة  نحن  التطبيق. 
مع  ب��امل�����س��وؤول��ي��ة  وال��ت�����س��رف  امل�ستقبل، 
اأجيالنا  اأج���ل  م��ن  ال��ب�����س��رية واحل��ك��م��ة 

املقبلة.«
واأكد اأبوغزاله يف ختام كلمته اأن كل هذا 
يتطلب التمكني، ونحتاج اإىل حكوماتنا 
لل�ستثمارات  ج���ذاب���ة  ب��ي��ئ��ات  ل��ت��وف��ري 
التكنولوجية. نحتاج اإىل قوانني ولوائح 
كامل.  ب�سكل  املخرتعني  حقوق  حتمي 
اإىل جنب  العمل جنًبا  اإىل  اإنهم بحاجة 
مع عمالقة التكنولوجيا يف العامل جلعل 
التكنولوجيا يف متناول اجلميع وباأ�سعار 
معقولة للجميع من اأجل دعم االبتكار.

�سلم  على  متقدمة  مكانة  يف  اأبوظبي  ت�سع 
الكبري  الدعم  اأن  واأك��د  امل�ستدامة.  التنمية 
اأبوظبي  اإم���ارة  ق��ي��ادة حكومة  تقدمه  ال��ذي 
الر�سيدة مدفوع بروؤى ثاقبة وبرامج وا�سحة 
للم�سرعات  اأبوظبي  برنامج  مقدمتها  ويف 
التنموية “غدا 21” الذي اعتمده �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
الإمارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  امل�سلحة 
اأب���وظ���ب���ي..ال���ذي ي��ه��دف خ���لل ال��ف��رتة ما 
بني 2019 و2021 ومبيزانية 50 مليار 
درهم اإىل اال�ستثمار يف اأربعة حماور رئي�سة 
ه��ي حت��ف��ي��ز االأع���م���ال واال���س��ت��ث��م��ار وتنمية 
وتعزيز  املعرفة  منظومة  وتطوير  املجتمع 
واحدة  اأبوظبي  اإم���ارة  لت�سبح  احلياة  منط 
ال��ع��امل على �سعيد  االأم��اك��ن يف  اأف�سل  م��ن 
والعي�س  واال���س��ت��ث��م��ار  االأع����م����ال  مم��ار���س��ة 

والعمل والزيارة.

•• ال�شارقة -وام:

للبحوث  ال�����������س�����ارق�����ة  جم����م����ع  ن����ظ����م 
“لقاء  واالبتكار يف مقره  والتكنولوجيا 
االأع���م���ال  مل��ج��ال�����س  االأول”  االأع����م����ال 
الدولة  يف  العاملة  التجارية  والبعثات 
ورجال  امل�ستثمرين  من  نخبة  بح�سور 

االأعمال.
علقات  تعزيز  بهدف  اللقاء  ه��ذا  ياأتي 
واال�ستثمارية  االق��ت�����س��ادي��ة  ال�����س��راك��ة 
ب�����ني امل���ج���م���ع وجم���ت���م���ع االأع������م������ال يف 
الفر�س  ا���س��ت��ع��را���س  ح��ي��ث مت  ال���دول���ة 
يوفرها  ال��ت��ي  ال����واع����دة  اال���س��ت��ث��م��اري��ة 
ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن يف ع�����دد من  امل���ج���م���ع 
والتي  االب��ت��ك��اري��ة  البحثية  ال��ق��ط��اع��ات 
تعترب مبثابة نقطة ارتكاز ت�ستند عليه 
دعم  خ��لل  م��ن  ور�سالته  املجمع  روؤي���ة 
االبتكار  م��ن��ظ��وم��ة  وت��ط��وي��ر  وت�����س��ج��ي��ع 
التطبيقية  ال��ع��ل��م��ي��ة  االأب����ح����اث  ودع����م 
باالأن�سطة  ل���ل���ق���ي���ام  وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة 
املف�سل  امل����لذ  ب��اع��ت��ب��اره  اال���س��ت��ث��م��اري��ة 
لل�سركات اال�ستثمارية البحثية العاملية.

املحمودي  ح�����س��ني  ���س��ع��ادة  وا���س��ت��ع��ر���س 
االأولويات  للمجمع  التنفيذي  الرئي�س 
ال���ت���ي ت��رت��ك��ز ع��ل��ي��ه��ا خ��ط��ط ال��ع��م��ل يف 
بيئة  يف  ن��وع��ي��ة  ن��ق��ل��ة  لتحقيق  امل��ج��م��ع 

وتوجيه  املنطقة  يف  امل��ع��ريف  اال�ستثمار 
قطاعات  ل��ت��وف��ري  ن��وع��ي��ة  ا���س��ت��ث��م��ارات 
تناف�سية جديدة حتقق تاأثرياً اقت�سادياً 
والعمل  التنمية  ح��رك��ة  ع��ل��ى  م��ب��ا���س��راً 
اأ�سهل  بطريقة  اال�ستثمار  ممار�سة  على 
جمال�س  اأع�ساء  داع��ي��اً  جاذبة  بيئة  ويف 
االأعمال وامل�ستثمرين اإىل اال�ستفادة من 
املزايا العديدة التي يوفرها املجمع كما 
التي يحت�سنها  اأهم اال�ستثمارات  تناول 
امل�ستوى  ذات  للخدمات  نتيجة  املجمع 
العاملي يف بيئة ا�ستثمارية مثالية ت�ساعد 

على  االبتكارية  واال�ستثمارات  ال�سركات 
النمو واالزدهار. كما مت اطلع احل�سور 
ع��ل��ى ال��ن��ه��ج ال����ذي ي�����س��ري ع��ل��ي��ه املجمع 
واخلطوات التي يتبعها يف م�سريته نحو 
حتقيق التقدم والنجاح املطلوب متحدثا 
امل��ج��م��ع وخططه  اإجن��������ازات  اأه�����م  ع���ن 
العاملية  ال�����س��رك��ات  واأه�����م  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
وم�سروعاتها  املجمع  �سمن  تعمل  التي 
البحثية وخططها القائمة على تطوير 
م��ن��ظ��وم��ة م��ن احل��ل��ول واالب���ت���ك���ارات يف 
���س��ت��ى جم����االت احل��ي��اة ودع����م االأبحاث 

والتكنولوجية  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة 
�سمن  اال�ستثمارية  باالأن�سطة  للقيام 
منطقة تتميز باتباعها الأف�سل املعايري 
النوعية  ت��ق��دمي اخل��دم��ات  ال��دول��ي��ة يف 
اال�ستثمارات  ج��ذب  على  �ست�ساعد  التي 
للعمل بجو ا�ستثماري اآمن وبنية حتتية 
الكاملة  للملكية  ب��االإ���س��اف��ة  متكاملة 
فر�سا  يتيح  ال�سريبية مما  واالعفاءات 
كبرية لل�سناعات واملن�ساآت التكنولوجية 

للنجاح واال�ستمرار.
وت��ع��رف احل�����س��ور ع��ل��ى م��ي��زات املجمع 

وما مييزه من خلل تواجده يف مدينة 
ت�سمل  حيث  و�ساملة  متكاملة  جامعية 
ت�سم  ع��دة  ج��ام��ع��ات  اجلامعية  امل��دي��ن��ة 
اأكرث من 45 األف طالب وطالبة وفيها 
اأي�ساً ما يزيد على 2000 اأكادميي من 
حملة درجة الدكتوراه ..ويتعاون املجمع 
بحثية عديدة يف  وموؤ�س�سات  هيئات  مع 
من  الكثري  طبقت  وق��د  االبتكار  جم��ال 
علمية  وموؤ�س�سات  هيئات  مع  التجارب 
�سعيد  على  عاملية  وبحثية  واأك��ادمي��ي��ة 

العامل.

املزروعي يرتاأ�ص فريق العمل 
القت�سادي الإماراتي اإىل اإندوني�سيا

•• جاكرتا-وام: 

فريق  وال�سناعة  الطاقة  وزي��ر  امل��زروع��ي  حممد  بن  �سهيل  معايل  ت��راأ���س 
ال��ع��م��ل االق��ت�����س��ادي ل��دول��ة االإم�����ارات امل�����س��ارك يف االج��ت��م��اع ال��ث��ن��ائ��ي مع 

جمهورية اإندوني�سيا والذي عقد يف العا�سمة جاكرتا .
وجماالت  الثنائية  العلقات  تعزيز  االجتماع  خلل  العمل  فريق  ويبحث 
وال�سياحة  وال��ت��ع��دي��ن  ال��ط��اق��ة  ب��ق��ط��اع��ات  يتعلق  ف��ي��م��ا  خ��ا���س��ة  ال��ت��ع��اون 
تو�سيع  و�سبل  اآليات  اإىل مناق�سة  باالإ�سافة  العقاري والطريان  والتطوير 
اآفاق التعاون االإقليمي وتعزيز فر�س التعاون التجاري واال�ستثماري بني 

البلدين مبا يخدم االأهداف وامل�سالح امل�سرتكة .
وي�سم وفد الدولة كًل من �سعادة حممد عبداهلل بن مطلق الغفلي �سفري 
الدولة لدى اجلمهورية االإندوني�سية، و�سعادة حميد بن �سامل االأمني العام 
املدير  ال�سويدي  �سيف  حممد  و�سعادة  وال�سناعة،  التجارة  غ��رف  الحت��اد 
بخيت  والدكتور  لل�ستثمار  االإم���ارات  جهاز  يف  االأ�سول  الإدارة  التنفيذي 
الكثريي الرئي�س التنفيذي ل�سركة مبادلة للبرتول و عبدالعزيز عبداهلل 
الهاجري الرئي�س التنفيذي لدائرة املعاجلة والتكرير والت�سنيع يف �سركة 
برتول اأبوظبي الوطنية اأدنوك ، وحمد بن �سهوان الظاهري املدير التنفيذي 
الإدارة اال�ستثمار املبا�سر يف جهاز اأبوظبي لل�ستثمار، وممثلني عن �سندوق 
اأبوظبي للتنمية و�سركة مبادلة للتنمية وطريان االإمارات وطريان االحتاد 
اأبوظبي  وغ��رف��ة  ال�����س��ادرات  لتنمية  دب��ي  وموؤ�س�سة  العاملية  دب��ي  وم��وان��ئ 
وراأ�س  والفجرية  القيوين  واأم  وال�سارقة  بدبي  وال�سناعة  التجارة  وغرف 
اخليمة وعجمان وممثلني من احتاد غرف التجارة وال�سناعة بالدولة ومن 
م�ستهل  . ويف  بالدولة  االأعمال  رجال  وكبار  واخلا�سة  اجلهات احلكومية 
الزيارة ا�ستقبل فخامة يو�سف كاال نائب رئي�س جمهورية اإندوني�سيا معايل 
�سهيل بن حممد املزروعي والوفد املرافق له واأعرب عن تطلعه باأن ت�سهم 
وب��دوره نقل  امل��ج��االت.   الثنائية يف �ستى  العلقات  الزيارة يف تعزيز  هذه 
معايل وزير الطاقة وال�سناعة حتيات �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  و�ساحب  “حفظه اهلل”  اآل نهيان رئي�س الدولة 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه 
اهلل” و �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة اإىل قيادة جمهورية اإندوني�سيا و�سعبها 

ومتنياتهم باملزيد من الرقي والتقدم واالزدهار .
االإم����ارات على تطوير علقات  دول��ة  امل��زروع��ي حر�س  �سهيل  اأك��د معايل 
التعاون بني البلدين ال�سديقني وتعزيز جماالت التعاون يف �ستى املجاالت 
مبا يعود باملنفعة وامل�سلحة امل�سرتكة على كل البلدين. والرغبة يف تعزيز 
التعاون االقت�سادي بني البلدين، حيث اأ�ساد بالعلقة االقت�سادية القوية 
بني البلدين موؤكدا اأن العلقات بني دولة االإمارات وجمهورية اإندوني�سيا 
متميزة وت�سهد تطورا م�ستمرا برعاية قيادتي البلدين..متمنيا اأن تتكلل 
ال�سداقة  ع��لق��ات  وت��ط��وي��ر  تعزيز  يف  ي�سهم  مب��ا  بالنجاح  ال��زي��ارة  ه��ذه 

والتعاون بني البلدين وال�سعبني ال�سديقني.

جمل�ص �سيدات اأعمال اأبوظبي 
يطلق غدا »بازار عيد الأ�سحى «

•• اأبوظبي- وام:

تنطلق اليوم فعاليات معر�س “بازار عيد االأ�سحى” الذي ينظمه جمل�س 
�سيدات اأعمال اأبوظبي حتت رعاية �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة 
االحتاد الن�سائي العام رئي�سة املجل�س االأعلى للأمومة والطفولة الرئي�سة 
اأعمال  الفخرية ملجل�س �سيدات  الرئي�سة  االأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  االأعلى 
االأعمال  ل��ري��ادة  اخلام�سة  التوعوية  احلملة  فعاليات  �سمن  و  اأب��وظ��ب��ي 
االإم�����ارات ودول  دول���ة  م��ن  اأع��م��ال  ورائ����دة  و���س��ي��دة  47 مبدعة  مب�ساركة 
بازار  اأبوظبي  اأعمال  �سيدات  جمل�س  وينظم  اخلليجي.  التعاون  جمل�س 
عيد االأ�سحى 2019 للعام الثاين على التوايل نظرا للنجاح الكبري الذي 
حققه املعر�س يف ن�سخته االأوىل ويقام هذا العام يف فندق فريمونت باب 
10 يوليو اجل��اري وي�سكل فر�سة مميزة  باأبوظبي و ي�ستمر حتى  البحر 
لل�سيدات والعائلة ب�سكل عام، للت�سوق والتح�سري مل�ستلزمات عيد االأ�سحى 
اإبداع  املنتجات من  اأرق��ى  اقتناء  للزوار فر�سة  البازار  �سيتيح  املبارك، كما 

نخبة من امل�سممات والتاجرات و�سيدات االأعمال امل�ساركات يف املعر�س.
جماالت  يف  املتميزة  التجارية  املنتجات  الأف�سل  عر�سا  ال��ب��ازار  و�سي�سهد 
االهتمام باملراأة، من املجوهرات وامللب�س واالأزياء والعبايات، وم�ستلزمات 
املختلفة،  واملنتجات اجللدية  واالإك�س�سوارات واحلقائب  والتجميل،  املكياج 
املبتكرة،  اليدوية  امل�سغوالت  واأعمال  واالأطياب،  والبخور  العطور  وكذلك 
ال�ساحة  يف  املعروفة  التجارية  العلمات  من  العديد  م�ساركة  جانب  اإىل 

املحلية واخلليجية وعدد من املراكز الطبية التجميلية.

ارتفاع الرقم القيا�سي لوحدة الواردات 
يف اأبوظبي خالل الربع الأول من 2019 

•• اأبوظبي-وام:

ارتفع معدل قيمة وحدة الواردات خلل الربع االأول من عام 2019 بن�سبة 
4.6 % مقارنة بالربع نف�سه من عام 2018، حيث بلغ الرقم القيا�سي 
املقارنة  %103.1 خلل فرتة  % مقارنة مع   107.9 الوحدة  لقيمة 

نف�سها وذلك بح�سب االأرقام التي اأ�سدرها ام�س مركز اإح�ساء اأبوظبي .
وعلى م�ستوى ربع ال�سنوي فقد ارتفع معدل قيمة وحدة ال��واردات خلل 
الربع االأول من عام 2019 بن�سبة 3.2 %مقارنة بالربع الرابع من عام 
مع  باملقارنة   %  107.9 الوحدة  لقيمة  القيا�سي  الرقم  وبلغ   ،2018
ذات��ه��ا. وعلى �سعيد معدل وح��دة فقد  املقارنة  ف��رتة  % خ��لل   104.4
% مقارنة   4.2 بن�سبة  اجل���اري  ال��ع��ام  م��ن  االأول  ال��رب��ع  انخف�س خ��لل 
بالربع االأول من عام 2018 ،وبلغ الرقم القيا�سي لقيمة الوحدة 80.4 
بينما كان 82.2 % يف فرتة املقارنة نف�سها. وتعترب دولة االإمارات   .. %
من الدول املتقدمة التي اأر�ست مكانتها على خارطة التجارة العاملية، وبقيت 
حمافظة عليها كاأهم �سوق لل�سادرات والواردات ال�سلعية على م�ستوى دول 
املنطقة، كما عززت دورها يف ال�ساحة التجارية العاملية بقوة خلل ال�سنوات 
املا�سية. وتوقع مركز االإح�ساء اأن ت�سهد الفرتة املقبلة منوا وازدهارا على 
ت�سكل  حيث  واخل��دم��ي،  ال�سلعي  ب�سقيها  التجارة  ومنها  كافة  امل�ستويات 
حركة ال�سادرات غري النفطية والواردات يف اإمارة اأبوظبي عن�سرا هاما يف 
احلركة االقت�سادية ملجتمع االإمارة وت�ستحوذ التنمية االقت�سادية يف اإمارة 
اأبوظبي على حيز كبري من اهتمامات القيادة واخلطط احلكومية من اأجل 

حتقيق الرقي والتطور ومواكبة العامل املتقدم.

مبادرة بريل« و»مناء« يبحثان تعزيز 
م�ساركة املراأة يف القوى العاملة اخلليجية

•• ال�شارقة -وام:

املنظمة غري الربحية املعنية بن�سر ثقافة امل�ساءلة وال�سفافية  بحثت “مبادرة بريل” - 
وتعزيز معايري احلوكمة املوؤ�س�سية يف منطقة اخلليج - مع موؤ�س�سة “مناء” للرتقاء 
باملراأة ال�سعوبات التي تعرقل ان�سمام املراأة اخلليجية للقوى العاملة والتحديات التي 
تواجهها يف حتقيق التوازن ال�سحي وال�سليم بني احلياة ال�سخ�سية واملهنية اإ�سافة اإىل 
جملة من املقرتحات والتو�سيات التي ت�ساعد املوؤ�س�سات على جتاوز العقبات واملعوقات 
الداخلية كالتحيز اللواعي اإىل جانب تنفيذ ال�سيا�سات الداخلية التي تدعم التنوع يف 
عملياتها. جاء ذلك خلل اجتماع عقد بني اجلانبني يف ال�سارقة �سمن برنامج “التنوع 
ال�سناعة  قادة  املوؤ�س�ستني من  �سركاء  و�سم  بال�سركات”  العليا  القيادات  الوظيفي يف 
والتجارة واالأعمال. وتعرف امل�ساركون يف االجتماع الذي اأدارته يا�سمني عمري املديرة 
التنفيذية ملبادرة “بريل” على احلالة الراهنة للمراأة يف بيئة العمل مبنطقة اخلليج 
والو�سع احلايل لتنوع القوى العاملة والعدالة يف االقت�ساد باالإ�سافة اإىل التحديات 
التي تواجه املراأة يف العمل. وناق�س االجتماع الدرا�سة التي يتم اإعدادها حاليا �سمن 
بريل”  ل�”مبادرة  التابع  بال�سركات”  العليا  القيادات  يف  الوظيفي  “التنوع  برنامج 
اال�ستبيان  نتائج  معلومات  واأهمية  ب��امل��راأة  للرتقاء  “مناء”  موؤ�س�سة  مع  بالتعاون 
االإلكرتوين التي �ست�ستخدم لن�سر تقرير “دور املراأة يف االقت�ساد: امل�ستقبل املتوقع يف 
منطقة اخلليج«. وقالت رمي بن كرم مديرة موؤ�س�سة مناء للرتقاء باملراأة “ نلتزم يف 
املوؤ�س�سة بالتعاون مع �سريكنا اال�سرتاتيجي مبادرة بريل بدعم املراأة يف قطاع االأعمال 
ومتكينها من ممار�سة دورها الفاعل وامل�ساهمة ب�سكل عادل يف بناء املجتمع واالقت�ساد 
حيث �ساعد اجتماع �سركاءنا من قادة ال�سناعة والتجارة واالأعمال على حتديد الق�سايا 
الرئي�سة التي توؤثر على القوى العاملة الن�سوية يف منطقة اخلليج والتي من �ساأنها 
اإىل تطوير  باالإ�سافة  الفر�س  العدالة وتكافوؤ  �سيا�سات ت�سمن حتقيق  �سن  اأن تدعم 
ا�سرتاتيجيات �ساملة وقابلة للتنفيذ يف كافة القطاعات االقت�سادية. واأ�سافت “ ت�سكل 
البحوث اجلارية يف  اإىل  �ساركناها خلل هذا االجتماع قيمة م�سافة  التي  املعلومات 
منطقة اخلليج من خلل برنامج التنوع الوظيفي يف القيادات العليا بال�سركات التابع 
ملبادرة بريل حيث تغطي هذه الدرا�سات جمموعة متنوعة من القطاعات االقت�سادية 
االأمم  منظمة  اأطلقتها  التي  امل�ستدامة  التنمية  اأه��داف  مع  تتوافق  نف�سه  الوقت  ويف 

املتحدة لتعزيز العدالة وتكافوؤ الفر�س.



املال والأعمال

مركز جمعة املاجد ينظم ور�سة حماية حقوق امللكية الفكرية
•• دبي-الفجر:

انطلقاً للن�ساط ال�سيفي الثقايف نظم 
والرتاث  للثقافة  امل��اج��د  جمعة  مركز 
بعنوان:  ور�����س����ة  ال�����س��ب��ت  ي�����وم  ب���دب���ي 
قدمتها  الفكرية،  امللكية  حماية حقوق 
ال��ق��ان��ون��ي��ة غ�����س��ون ب�سري،  امل�����س��ت�����س��ارة 
وح�����س��ره��ا 32 م��ت��درب��ا وم��ت��درب��ة من 
واخلا�سة  احلكومية  اجلهات  من  عدد 

واملهتمني مبو�سوع امللكية الفكرية.
بداأت الور�سة بلمحة تاريخية عن امللكية 
للملكية  باري�س  اتفاقية  منذ  الفكرية 
تطرقت  ث��م  1883م،  ع��ام  ال�سناعية 
واأق�سامها  الفكرية  امللكية  تعريف  اإىل 
االإبداعات  م��ن  جمموعة  ت�سمل  ال��ت��ي 
والنماذج  واالخ����رتاع����ات  ال��ك��ت��ب  م��ث��ل 
التجارية،  وال����ع����لم����ات  ال�����س��ن��اع��ي��ة 
وتناولت اأي�ساً حماية احلقوق الفكرية 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة  داخ��ل 
وع���ل���ى م�����س��ت��وى ال����ع����امل، وم�����دة هذه 
اإج������راءات  ان��ت��ق��ل��ت اإىل  احل���م���اي���ة. ث���م 

الفكرية،  احل��ق��وق  ت�سجيل  وخ��ط��وات 
على  واالخ���رتاق���ات  القر�سنة  وت��اأث��ري 
اأعمال ال�سركات واملبدعني، والت�سريعات 
ال���ت���ي ���س��ن��ت��ه��ا ال����دول����ة مل���ح���ارب���ة ذل���ك. 
الرقمية  بالتطبيقات  الور�سة  وختمت 

بق�سايا  املتعلقة  ال�سكاوى  ال�ستقبال 
امللكية الفكرية.

“ اإن حماية  وقالت امل�ست�سارة غ�سون: 
جمتمع  اأي  يف  الفكرية  امللكية  ح��ق��وق 
هي حماية للمجتمع نف�سه، الأن اقت�ساد 

حقوق  حماية  على  قائماً  يكون  البلد 
توعية  م���ن  ب���د  ال��ف��ك��ري��ة، وال  امل��ل��ك��ي��ة 
الق�سية  بهذه  املجتمع  اأف���راد  وتثقيف 

املهمة ».
اأ�سئلتهم  احل���������س����ور  م�����ع  ون���اق�������س���ت 

قام  الور�سة  نهاية  ويف  وا�ستف�ساراتهم، 
ال��ع��ام للمركز  امل��دي��ر  د. حم��م��د ك��ام��ل 
املتميز  اأدائ��ه��ا  على  امل�ست�سارة  بتكرمي 
كما  الور�سة،  هذه  تقدمي  يف  وتطوعها 

جرى توزيع ال�سهادات على امل�ساركني.

•• دبي-وام:

بحث �سعادة �سعيد حممد الطاير الع�سو 
املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء 
وم���ي���اه دب����ي خ����لل ا���س��ت��ق��ب��ال��ه معايل 
الدكتور داتو حاجي مات�سوين بن حممد 
ح�سني وزير الطاقة وال�سناعة والطاقة 
الب�سرية يف بروناي دار ال�سلم و الوفد 
وتبادل  التعاون  وجم��االت  �سبل  املرافق 
دبي  ملكانة  تعزيزاً  واخل���ربات  التجارب 
والتجارة  واالأعمال  للمال  عاملي  كمركز 

وال�سياحة واالقت�ساد.
بني  التعاون  اأهمية  على  الطاير  واأك���د 
الهيئة واملوؤ�س�سات وال�سركات يف بروناي 
اأف�����س��ل اخل���ربات  دار ال�����س��لم وت���ب���ادل 

ال��ط��اق��ة واملياه  وال��ت��ج��ارب يف ق��ط��اع��ات 
تطويرها  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  واال����س���ت���دام���ة 
خربات  من  واال�ستفادة  اأو�سع  اآف��اق  اإىل 

اجلانبني.
م�ساريع  اأح���دث  الطاير  ا�ستعر�س  كما 
ال�سعيدين  ع��ل��ى  واإجن���ازات���ه���ا  ال��ه��ي��ئ��ة 
امل���ح���ل���ي وال���ع���امل���ي ودوره��������ا ال���ف���ع���ال يف 
تعزيز التنمية امل�ستدامة يف اإمارة دبي..
واملبادرات  امل�سروعات  اي�سا  وا�ستعر�س 
حتقيقاً  الهيئة  اأطلقتها  التي  واخلطط 
اإمارة  لتحويل  الر�سيدة  القيادة  لروؤية 
النظيفة  للطاقة  عاملي  مركز  اإىل  دب��ي 
واالق����ت���������س����اد االأخ���������س����ر وال���ت���وج���ه���ات 
للتنمية  املتحدة  االأمم  الأه��داف  العاملية 
الهيئة  ت�سهم  حيث   2030 امل�ستدامة 

يف حتقيق هذه الروؤية من خلل ابتكار 
منوذج م�ستقبلي للموؤ�س�سات اخلدماتية 

يف اإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء واملياه.
الزائر  الوفد  مع  الطاير  �سعادة  جال  و 
امل�ستدام  امل��ب��ن��ى  اأق�������س���ام  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى 
ل��ل��ه��ي��ئ��ة ح���ي���ث ���س��م��ل��ت اجل����ول����ة زي�����ارة 
املبنى  �سطح  على  اخل�����س��راء  امل�����س��اح��ات 
التي  الكهرو�سوئية  االأل��واح  اإىل  اإ�سافة 
بالطاقة  املبنى  لتزويد  ا�ستخدامها  يتم 
مبنى  اأول  امل��ب��ن��ى  وي���ع���د  ال�����س��م�����س��ي��ة.. 
حكومي م�ستدام يف دولة االإمارات واأكرب 
على  يح�سل  ال��ع��امل  يف  ح��ك��وم��ي  مبنى 
اخلا�س  ال��ع��امل��ي  البلتيني  الت�سنيف 
ب��امل��ب��اين اخل�����س��راء ل��ي��ي��د . م��ن جانبه 
وال�سناعة  ال��ط��اق��ة  وزي���ر  م��ع��ايل  اأ���س��اد 

والطاقة الب�سرية يف بروناي دار ال�سلم 
بجهود هيئة كهرباء ومياه دبي .. مبدياً 
م�سروعات  يف  بامل�ساركة  ب���لده  اه��ت��م��ام 
الطاقة  جم�����ال  يف  ال�����رائ�����دة  ال���ه���ي���ئ���ة 

النظيفة واملتجددة واملياه كما اأثنى على 
البلدين  جتمع  التي  الثنائية  العلقات 
وجهود الهيئة احلثيثة لتحقيق التنمية 

امل�ستدامة يف االإمارة.

تاأكيدا لتطبيقها اأعلى معايري االأمان
»اإمباور« جتدد ال�سهادة العاملية »اآيزو 

لإدارة اأمن املعلومات  »ISO27001:2013
•• دبي – الفجر:

يف ظل التقدم العلمي واالعتماد الكبري على التكنولوجيا، اأ�سبح املعيار االأمني 
الناجحة  االأع��م��ال  خ��دم��ات  تقدمي  يف  االأ���س��ا���س  حجر  خا�سة،  املعلومات  واأم���ن 
من  العديد  داخ��ل  االأعمال  اأن�سطة  يف  رئي�سياً  عن�سرا  اأ�سبحت  والتي  واالآمنة، 
اأعلى معايري االأم��ان املعرتف بها عامليا يف حماية  “اإمباور”  املوؤ�س�سات؛ حققت 
امل�ستمرة  التحديثات  متابعة  اإىل  اإ���س��اف��ة   ،2014 منذ  املتعاملني  معلومات 
على هذه االأنظمة. ويف هذا ال�سياق، جددت موؤ�س�سة االإم��ارات الأنظمة التربيد 
املناطق يف العامل، وبنجاح على  اأكرب مزود خلدمات تربيد  “اإمباور”،  املركزي 
تغطي  وال��ت��ي  املعلومات،  اأم��ن  اإدارة  لنظم   )ISO27001:2013( �سهادة 
�سهادة   وتعد  ق��ادم��ة.  �سنوات   3 ومل��دة  املعلومات،  الأم��ن  الدولية  املعايري  اأع��ل��ى 
)ISO27001:2013(، املعيار الدويل الذي يو�سح كيفية و�سع نظام الإدارة 
اأمن املعلومات معتمد بال�سكل املنا�سب؛ 
ما ي�سمح باحلفاظ على البيانات املالية 
وال�سرية ب�سكل اآمن ويقلل من احتمال 
اأو  ق��ان��وين  غ��ري  ب�سكٍل  اإليها  ال��و���س��ول 

دون اإذن.
للمعايري  ال���ربي���ط���اين  امل��ع��ه��د  واأع������اد 
)BSI(، منح “اإمباور”، �سهادة اجلودة 
بعد جناحها بتجاوز عملية التدقيق يف 
عملياتها التجارية، وفقاً الأعلى املعايري 
املعلومات  اأم��ن  اإدارة  نظام  يف  املعتمدة 
اإن  حيث  27001:2013”؛  “اآيزو 
املراجعة مللف اإمباور اأكدت اأن ال�سيا�سات 
واالإجراءات املعتمدة ترتقي اإىل املعايري 
وامل��وا���س��ف��ات ال��ع��امل��ي��ة. وق���ال اأح��م��د بن 
ملوؤ�س�سة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  ���س��ع��ف��ار، 
اأكرب مزود خلدمات تربيد املناطق  االإمارات الأنظمة التربيد املركزي “اإمباور”، 
يف العامل، “اإننا �سعداء بتجديد �سهادة االآيزو )ISO27001:2013(، االأمر 
الذي يعترب جناحاً كبرياً للموؤ�س�سة يعرب عن التطوير امل�ستمر للأنظمة االأمنية، 
بيانات  حماية  يف  الدولية  واملوا�سفات  املعايري  باأعلى  التزامنا  مدى  يوؤكد  كما 
املتعاملني وال�سركاء«. واأ�ساف، اأن “جتديد �سهادة اآيزو اإدارة اأمن املعلومات، هو 
تاأكيد على اإلتزامنا لتحقيق اأهداف حكومة دبي حلماية معلومات وبيانات جميع 
“لي�س هذا فقط بل تلتزم اإمباور  متعاملينا و�سركائنا«. واأو�سح “بن �سعفار”، 
با�سرتاتيجية نظام اأمن املعلومات حلكومة دبي االإ�سدار الثاين، والذي يعك�س 
م�ستوى الريادة يف جمال اأمن املعلومات واخل�سو�سية داخل املوؤ�س�سة، وي�ساهم 
واجلدير  اخلا�سة«.  املعلومات  وحفظ  لتخزين  وموثوقة  اآمنة  بيئة  اإيجاد  يف 
مبنى،   1،090 من  الأك��رث  املناطق  تربيد  خدمات  تقدم  “اإمباور”  اأن  ذك��ره، 
والأكرث من 100 األف متعامل كما ت�سل القدرة االإنتاجية لل�سركة اإىل اأكرث من 
1،43 مليون طن من التربيد، وتقدم ال�سركة خدمات تربيد مناطق �سديقة 
وبلو  املائية،  دب��ي  واج��ه��ة  دب��ي مثل  اإم���ارة  ال��ب��ارزة يف  امل�ساريع  م��ن  لعدد  للبيئة 
العاملي،  املايل  وات��رز، وجمموعة جمريا، وجمريا بيت�س ريزيدن�س، ومركز دبي 
واخلليج التجاري، ومدينة دبي الطبية، واأبراج بحريات جمريا، ونخلة جمريا، 
العاملية  ودي�سكفري جاردنز، وابن بطوطة مول، وحي دبي للت�سميم، واملنطقة 

للإنتاج االإعلمي وغريها.

»�سركة اأبوظبي الوطنية للتاأمني« تطلق 
خدمة تطبيق »وات�ساب« لالأعمال

•• اأبوظبي-الفجر: 

يف  املنطقة  يف  الرائدة  ال�سركات  اإح��دى  للتاأمني،  الوطنية  اأبوظبي  �سركة  اأعلنت 
“وات�ساب”  اإطلق خدمة تطبيق  املتعدد للأفراد وال�سركات، عن  التاأمني  جمال 
دولة  يف  التاأمني  �سركات  م�ستوى  على  االأوىل  ال�سركة  بذلك  لتكون  ل��لأع��م��ال، 

االإمارات التي تطلق هذه اخلدمة املميزة للعملء. 
وا�سعة  جمموعة  من  اال�ستفادة  ال�سركة  لعملء  اجلديدة  اخلدمة  هذه  وت�سمح 
من اخلدمات ت�سمل طلبات عرو�س االأ�سعار، واملطالبات، ومواقع مركز املطالبات، 
وذلك  اخلدمات،  من  وغريها  تاأمني  وثائق  الإ�سدار  املطلوبة  امل�ستندات  وتوفري 
اخلا�س  االت�سال  مع مركز  “وات�ساب”  تطبيق  ر�سائل  التوا�سل عرب  من خلل 
ب�سركة اأبوظبي الوطنية للتاأمني.  وتعليقاً على ذلك؛ قال اأحمد اإدري�س،الرئي�س 
“ن�سعى دائماً الأن نكون �سباقني يف  اأبوظبي الوطنية للتاأمني:  التنفيذي ل�سركة 
تعزيز جتربة عملئنا، ونحر�س على تبني التغيريات التي من �ساأنها حتقيق هذا 
�سركة  من  للأعمال  “وات�ساب”  تطبيق  خدمة  ف��اإن  املنطلق،  ه��ذا  وم��ن  الهدف. 
اأبوظبي الوطنية للتامني �ست�ساهم يف تعزيز م�ستويات ر�سا العملء عرب توفري 
العملء  من  املتزايد  التوجه  ظل  يف  وذل��ك  والفعالية،  بال�سهولة  تت�سم  خدمات 

للخدمات االإلكرتونية، وبحثهم عن و�سائل اأكرث فاعلية يف التوا�سل.«
االت�سال احلديثة  و�سائل  اأكرث  من  “وات�ساب”  تطبيق  “يعترب  اإدري�س:  واأ�ساف 
اإ�سافة  ا�ستخدامه. و�ستمكننا  انت�ساراً عرب العامل، وذلك بف�سل �سرعته و�سهولة 
هذا التطبيق ملجموعة العرو�س التي تقدمها ال�سركة من تقدمي خدمات اأف�سل 
لعملئنا وتعزيز مكانتنا الرائدة بني �سركات التاأمني يف ا�ستخدام اأف�سل احللول 
الرقمية خلدمة العملء.« وتعمل �سركة اأبوظبي الوطنية للتاأمني خلل ال�سنوات 
االأخرية وب�سكل م�ستمر على اال�ستثمار يف تطوير منتجاتها الرقمية بهدف تقدمي 
ال�سركة  اأبرمت  االإط��ار،  املبتكرة لعملئها. ويف هذا  التاأمينية  املزيد من احللول 
اتفاقيات متعددة تهدف مبجملها اإىل تطبيق اأحدث احللول التكنولوجية لتوفري 

اأف�سل خدمات التاأمني لعملئها. 
يف  التميز  ج��ائ��زة  م��وؤخ��راً  ح�سدت  ق��د  للتامني  الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  �سركة  وك��ان��ت 
“التحول الرقمي يف التاأمني” يف حفل جوائز منتدى فينوفيك�س ال�سرق االأو�سط 
يف تاأكيد جديد على جناح ال�سركة يف  2019، الذي نظمته �سركة “اإك�سبيك�س”، 

هذا املجال احليوي.

اإك�سبو 2020 دبي ينظم ور�ص »حي اكم« لتعريف اجلهات احلكومية بفر�ص امل�ساركة

كهرباء دبي تبحث تعزيز التعاون مبجال الطاقة مع بروناي

املخولة من   - “بلنيت”  �سركة  بالنظام، فقامت  امل�سمولة  املنافذ  الدولة يف 
القيمة  �سريبة  لرد  االإلكرتوين  النظام  بت�سغيل  لل�سرائب  االحتادية  الهيئة 
امل�سافة لل�سياح- بت�سغيل اأجهزة اخلدمة الذاتية املزودة بكافة الو�سائل التقنية 
يتواجد  حني  يف  بالكامل،  اآيل  ب�سكل  ال�سريبة  رد  اإج���راءات  الإمت��ام  ال��لزم��ة 
امل�ساعدة  الذاتية لتقدمي  اأجهزة اخلدمة  امل�سغلة قرب  ال�سركة  موظفون من 

لل�سائحني عند احلاجة لذلك.
يف  وال�سرعة  ال�سهولة  من  مزيداً  توفر  املتطورة  اخلدمة  ه��ذه  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
اإجراءات رد ال�سريبة لل�سياح على م�سرتياتهم خلل فرتة تواجدهم يف الدولة 
لل�سرتداد،  القابلة  ال�سرائب  حتديد  خللها  من  يتم  اإلكرتونية  بخطوات 
بدقٍة  ال�سريبة  ا���س��رتداد  ثم  ال�سائح،  ب�سحبة  امل�سرتيات  وج��ود  من  والتاأكد 
تامة، فيقوم ال�سائح با�سرتداد ال�سريبة بخطوات اإلكرتونية دون تعاملت مع 
موظفني، وذلك من خلل االأجهزة التي مت و�سعها يف منافذ املغادرة امل�سمولة 
بالنظام حيث يقوم ال�سائح بتقدمي الفواتري ال�سريبية مل�سرتياته من منافذ 
البيع امل�سجلة �سمن النظام للأجهزة االآلية مرفقاً معها جواز �سفره وبطاقته 
االئتمانية، وميكنه ا�سرتداد ال�سريبة بدون حد اأق�سى بتحويل قيمة ال�سريبة 
القابلة لل�سرتداد اإىل ح�ساب البطاقة االئتمانية اخلا�سة بال�سائح، ويف حال 

طلب اال�سرتداد نقداً يكون احلد االأق�سى لليوم الواحد 7 اآالف درهم ».

للتطوير امل�ستمر للقطاع املايل واالقت�سادي الوطني نظراً الأنها تتيح �سهولة 
مما  وان�سيابية  اأماناً  اأك��رث  ب�سكل  باالقت�ساد  املالية  واالأ�سول  االأم��وال  حركة 

يرفع الثقة بالتعاملت املالية حملياً ومع كافة دول العامل.
اأف�سل  تطبيق  على  م�ستمر  ب�سكل  لل�سرائب  االحت��ادي��ة  الهيئة  حر�س  واأك��د 
ب�سفة  لعملئها  تقدمها  التي  واخلدمات  اأن�سطتها  كافة  يف  الدولية  املعايري 
اأف�سل  من  االإم���ارات  جلعل  الر�سيدة  القيادة  لتوجيهات  تنفيذاً  وذل��ك  عامة، 
دول العامل بحلول عام 2021، وامل�ساهمة يف احلفاظ على املكانة التناف�سية 
املتقدمة للدولة حيث متتلك االقت�ساد العربي الوحيد �سمن “ االقت�سادات 
اأف�سل  م��ع  اجل��دي��د  ال��ق��رار  يتما�سى  حيث  واالب��ت��ك��ار،  االإب����داع  على  القائمة 
املمار�سات يف االقت�سادات املتقدمة، التي تراعي اإدارة املخاطر الكلية على نحو 

اأكرث فاعلية وت�سجيع ا�ستخدام و�سائل الدفع االإلكرتوين.
وقال اإن الهيئة تبذل جهوداً متوا�سلة التخاذ اخلطوات اللزمة لدعم مبادرة 
ملجال  االأول��وي��ة  منح  على  تعتمد  التي  االإم���ارات،  لدولة  الذكية”  “احلكومة 
الدفعات الرقمية، خ�سو�ساً واأن خدمات الدفع يف االإمارات مبختلف مكوناتها 

تتميز مبعايري متطورة.
واأو�سح �سعادته اأنه يف االإطار ذاته مت خلل العام احلايل اإطلق العديد من 
مغادرتهم  عند  لل�سياح  امل�سافة  القيمة  �سريبة  ل��رد  ذاتية”  خدمة  “اأجهزة 

•• اأبوظبي-وام: 

املالية  وزي��ر  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  اأ�سدر 
ق��راراً يف �ساأن احلد االأق�سى  الهيئة االحتادية لل�سرائب  اإدارة  رئي�س جمل�س 

ملبلغ اال�سرتداد النقدي مبوجب نظام رد �سريبة القيمة امل�سافة لل�سياح.
ون�س قرار الهيئة - الذي يحمل رقم /1/ ل�سنة 2019 ودخل حيز التنفيذ 
الفعلي – على اأن “يكون احلد االأق�سى لل�سرتداد النقدي ل�سريبة القيمة 
امل�سافة مبوجب نظام رد ال�سريبة لل�سياح مبلغ 7 اآالف درهم لكل �سائح قادم 

من اخلارج لكل 24 �ساعة«.
واأكدت الهيئة االحتادية لل�سرائب اأن نظام رد ال�سريبة لل�سياح الذي بداأ العمل 
به اعتباراً من �سهر نوفمرب املا�سي يتميز بارتفاع الكفاءة الت�سغيلية، و�سهولة 

وو�سوح االإجراءات، باالإ�سافة اإىل �سرعة ودقة اإجناز معاملت اال�سرتداد.
اإن  لل�سرائب  االحت��ادي��ة  الهيئة  ع��ام  مدير  الب�ستاين  علي  خالد  �سعادة  وق��ال 
مبوجب  جاء  النقدي  اال���س��رتداد  ملبلغ  االأق�سى  احلد  �ساأن  يف  اجلديد  القرار 
نظام رد �سريبة القيمة امل�سافة لل�سياح ملواكبة اال�سرتاتيجية العامة للدولة 
لتقليل االعتماد على النقد يف التعاملت املالية، واال�ستفادة من البنى التحتية 
الرقمية والتكنولوجية املتطورة يف االإمارات، والتي تعد من املقومات االأ�سا�سية 

لزيارة  املولدوفية  اخلا�س  القطاع  و�سركات  موؤ�س�سات  داعيا  املبا�سر.. 
اأبوظبي وبحث جماالت خمتلفة للتعاون واال�ستثمار تعود بالنفع على 
اجلانبني. من جانبه قال �سفري مولدوفا اإن اإمارة اأبوظبي اإحدى اأهم 
املدن على ال�سعيد العملي واالقت�سادي مو�سحا اأن هنالك العديد من 
املتاحة ملوؤ�س�سات القطاع اخلا�س يف  الفر�س االقت�سادية واال�ستثمارية 
غرفة  مع  التن�سيق  اأهمية  موؤكدا  خللها..  من  للتعاون  البلدين  كل 

اأبوظبي لتنظيم تبادل الزيارات والوفود التجارية.

وافيا عن خمتلف اخلدمات  �سرحا  املهريي  البلدين. وقدم  اخلا�س يف 
اخلا�س  القطاع  موؤ�س�سات  من  الأع�سائها  اأبوظبي  غرفة  تقدمها  التي 
التي  املبادرات  باأبرز  ال�سيف  تعريف  اإىل  باالإ�سافة  االإم��ارة  يف  العاملة 
قطاع  وتعزيز  دع��م  نحو  �سعيها  اإط���ار  يف  بتنفيذها  الغرفة  ا�سطلعت 
االأعمال يف اإمارة اأبوظبي. وا�ستعر�س املهريي العديد من مزايا وفر�س 
اال�ستثمار يف اإمارة اأبوظبي ال�سيما مع توافر منظومة اأعمال ت�سريعية 
االأجنبي  لل�ستثمار  وجاذبة  التجارة،  ملزاولة  ومرنة  �سهلة  واقت�سادية 

•• ابوظبي-وام:

بحث ���س��ع��ادة حممد ه��لل امل��ه��ريي م��دي��ر ع��ام غ��رف��ة جت���ارة و�سناعة 
مولدوفا  جمهورية  �سفري  ه��اروت��ا  فيكتور  ���س��ع��ادة  م��ع  ام�����س  اأب��وظ��ب��ي 
يف  االأع��م��ال  بيئة  ب��ني  االقت�سادية  العلقات  تعزيز  �سبل  ال��دول��ة  ل��دى 
لقاء  خ��لل   - اجلانبان  وا�ستعر�س  ومولدوفا.  اأبوظبي  اإم���ارة  من  كل 
يف مقر غرفة اأبوظبي - فر�س التعاون امل�سرتك بني موؤ�س�سات القطاع 

اآالف درهم احلد االأق�سى اليومي لال�سرتداد النقدي ل� »القيمة امل�سافة« لكل �سائح   7

»الحتادية لل�سرائب«: رد ال�سريبة بال حٍد اأق�سى لل�سياح 
اإذا مت حتويل املبالغ امل�ستحقة لال�سرتداد حل�ساب البطاقات الئتمانية

غرفة اأبوظبي تبحث فر�ص التعاون التجاري مع قطاع الأعمال يف مولدوفا

•• دبي -وام:

نظم اإك�سبو 2020 دبي �سل�سلة من ور�س العمل يف كل 
تعريف  بهدف  وال�سارقة،  اخليمة  وراأ���س  عجمان  من 
ممثلني ع��ن ال���دوائ���ر احل��ك��وم��ي��ة ع��ل��ى ال��ط��رق التي 
اإك�سبو دويل يقام  اأول  اإجناح  امل�ساهمة يف  ميكنهم بها 

يف منطقة ال�سرق االأو�سط واأفريقيا وجنوب اآ�سيا.
بر�سالة  ال��ت��ع��ري��ف  ال��ع��م��ل  ور�����س  �سل�سلة  ا���س��ت��ه��دف��ت 
التفاعل  ب��رن��ام��ج  ي��ت��ب��ن��اه��ا  ال��ت��ي  #حياكم2020، 
املجتمعي التابع الإك�سبو 2020 دبي، حيث يعمل على 
ا�ستعدادا  الوطنيني،  والفخر  احلما�س  م�ساعر  تعزيز 

ال�ست�سافة اأ�سخم حدث على االإطلق يف العامل.
الفر�س  على  احلكومية  ال��دوائ��ر  ممثلو  ت��ع��رف  كما 
على  واطلعوا  املتعددة،  اإك�سبو  من�سات  توفرها  التي 
الذي ميتد  اإك�سبو  البناء يف موقع  اأعمال  مدى تقدم 
دبي  منطقة  يف  مربع،  كيلومرت   4.38 م�ساحة  على 

اجلنوب. 
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العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/4959)

املنذرين : ع�سام حنا اإليا�س - اإليا�س حنا اإليا�س 
 2018/12/10 بتاريخ  ال�سادرة  الوكالة  مبوجب   - بوج�سيم  �سعيد  حممد  خالد   / املحامي  بوكالة 

وامل�سدقة لدى الكاتب العدل بدبي باملحرر رقم 2018/1/261734 
املنذر اليه : وليد حنا اليا�س )جمهول االإقامة( - ينذر املنذرين املنذر اليه بت�سليم ن�سخ من دفاتر 
ا�سول  وج��ود  ملكان  وا�سح  بيان  مع  تاريخه  وحتى   2011 من  ل��لع��وام  املدققة  ال�سركة  وميزانيات 
وممتلكات ال�سركة وت�سليمهما ح�س�سهما من االأرب��اح يف ال�سركة عن االأع��وام غري امل�سددة منذ عام 
مناق�سة  لذلك  والتح�سري  العادية  غ��ري  عمومية  جمعية  بعقد  نطالبه  كما  تاريخه  وحتى   2011
ح�سابات ال�سركة واعمالها وميزانياتها والنظر يف اأداء املدير ، وذلك خلل موعد اق�ساها )30( يوما 
من تاريخ ن�سر هذا االإخطار واإال �سي�سطر املنذر اىل اتخاذ كافة االإجراءات القانونية التي حتفظ له 
حقه وذلك وفقا للمادة )25( من القانون رقم 2008/14 ، ومبا�سرة اإجراءات التنفيذ على العقار �سندا 

الأحكام املادة )26( من ذات القانون. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8   
اعالن بيع  عقار بالن�صر  للمنفذ �صده   

فى الدعوى رقم  2017/3470 تنفيذ جتاري 
طالب التنفيذ: �سركة ميادين لل�ستثمارات

عنوانه : عنوانها خارج الدولة : االدرن - عمان 193 - �سارع زهران - ابراج اعمار - مبنى )C( - الطابق 11 - عنوانها املختار - داخل 
الدولة : مكتب هادف و�سركاوؤه : اإمارة دبي - منطقة برج خليفة - اإعمار �سكوير - بناية 3 - الطابق 5 

املنفذ �سده : ال�سركة اخلليجية لل�ستثمارات العامة -  �س م ع - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطار - مقابل فندق الب�ستان روتانا 
- برج الفتان بلزا - الطابق 4 - مكتب رقم 413 - هاتف : 04/2821888  فاك�س : 04/2868828

بيع  �سيجرى  احل���ال  اقت�سى  ان  ال��ت��ال��ي��ة  ال��ث��لث  االي����ام  ويف  م�����س��اء   5.00 ال�����س��اع��ة   2019/7/17 امل��واف��ق  االأرب���ع���اء  ي���وم  يف  ان���ه 
www.( االل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  االم���ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار 

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 
من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خلل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س 
غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خلل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان 

يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات :
قطعة ار�س ف�ساء - رقم االر�س : 108 - املنطقة : �سيح �سعيب 2 - امل�ساحة : 10000.73 مرت مربع - املقدرة ب��� )16.685.262( 
درهم ويباع العلى عطاء - قطعة ار�س مبنية - رقم االر�س : 104 - املنطقة : �سيح �سعيب 2 - امل�ساحة : 5718.55 مرت مربع - 

املقدرة ب��� )60.000.000( درهم - ويباع العى عطاء - ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8   

اعالن بيع  عقار بالن�صر 
فى الدعوى رقم  2017/3470 تنفيذ جتاري 

طالب التنفيذ: �سركة ميادين لل�ستثمارات
عنوانه : عنوانها خارج الدولة : االدرن - عمان 193 - �سارع زهران - ابراج اعمار - مبنى )C( - الطابق 11 - عنوانها املختار - داخل 

الدولة : مكتب هادف و�سركاوؤه : اإمارة دبي - منطقة برج خليفة - اإعمار �سكوير - بناية 3 - الطابق 5 
املنفذ �سده : ال�سركة اخلليجية لل�ستثمارات العامة -  �س م ع - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطار - مقابل فندق الب�ستان روتانا 

- برج الفتان بلزا - الطابق 4 - مكتب رقم 413 - هاتف : 04/2821888  فاك�س : 04/2868828
بيع  �سيجرى  احل���ال  اقت�سى  ان  ال��ت��ال��ي��ة  ال��ث��لث  االي����ام  ويف  م�����س��اء   5.00 ال�����س��اع��ة   2019/7/17 امل��واف��ق  االأرب���ع���اء  ي���وم  يف  ان���ه 
www.( االل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  االم���ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار 

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 
من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خلل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س 
غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خلل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان 

يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات :
قطعة ار�س ف�ساء - رقم االر�س : 108 - املنطقة : �سيح �سعيب 2 - امل�ساحة : 10000.73 مرت مربع - املقدرة ب��� )16.685.262( 
درهم ويباع العلى عطاء - قطعة ار�س مبنية - رقم االر�س : 104 - املنطقة : �سيح �سعيب 2 - امل�ساحة : 5718.55 مرت مربع - 

املقدرة ب��� )60.000.000( درهم - ويباع العى عطاء - ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8   

اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   
فى الدعوى رقم  2017/106 بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري - �س م ع 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع االإحتاد - بجوار ديرة �سيتي �سنرت - بناية بنك دبي التجاري - الطابق الرابع 

املنفذ �سده : عرب البحار خلدمات التوزيع املحدودة - �سركة منطقة حرة 
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - املنطقة بجبل علي - جافزا - بناية رقم 10413 

احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثلث  االي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/7/17 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�سركة االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعله.
وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خلل ع�سرة 

ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : اأو�ساف العقار :
مبنى على ار�س - املنطقة : جبل علي - رقم االر�س : S10413 - القيمة التقديرية : 8800000 درهم 

ملحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8   
اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   

فى الدعوى رقم  2017/124 بيع عقار مرهون             
طالب التنفيذ: بنك اخلليج االأول - فرع دبي 

عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - �سارع ابوبكر ال�سديق - بجوار مركز القبائل 
املنفذ �سده : بلل حممد علي حمود - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - يعمل �سريك لدى فلور بوك�س �س ذ م م الكائنة 

منطقة جمريا 1 - �سارع �ساطئ جمريا - فيل رقم 81 - مقابل حمل ماك دونالدز 
احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثلث  االي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/7/17 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�سركة االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعله.
وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خلل ع�سرة 

ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : اأو�ساف العقار : - 
نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : نخلة جمريا - رقم االر�س : 1998 - رقم املبنى : 4 - ا�سم املبنى : مارينا 

ابارمتنت�س 4 - رقم العقار : 205 - رقم الطابق 2 - امل�ساحة : 226.51 مرت مربع )يباع العلى عطاء( 
ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8   
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

فى الدعوى رقم 2017/106 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري - �س م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع االإحتاد - بجوار ديرة �سيتي �سنرت - بناية بنك دبي التجاري - الطابق الرابع 
املنفذ �سده : عرب البحار خلدمات التوزيع املحدودة - �سركة منطقة حرة 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - املنطقة بجبل علي - جافزا - بناية رقم 10413 
احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثلث  االي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/7/17 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�سركة االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعله.
وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خلل ع�سرة 

ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : اأو�ساف العقار :
مبنى على ار�س - املنطقة : جبل علي - رقم االر�س : S10413 - القيمة التقديرية : 8800000 درهم 

ملحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8   
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

فى الدعوى رقم 2017/124 بيع عقار مرهون
طالب التنفيذ: بنك اخلليج االأول - فرع دبي 

عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - �سارع ابوبكر ال�سديق - بجوار مركز القبائل 
املنفذ �سده : بلل حممد علي حمود - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - يعمل �سريك لدى فلور بوك�س �س ذ م م الكائنة 

منطقة جمريا 1 - �سارع �ساطئ جمريا - فيل رقم 81 - مقابل حمل ماك دونالدز 
احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثلث  االي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/7/17 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�سركة االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae(  وذلك يف التاريخ املحدد اعله.
وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خلل ع�سرة 

ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : اأو�ساف العقار : -
نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : نخلة جمريا - رقم االر�س : 1998 - رقم املبنى : 4 - ا�سم املبنى : مارينا 

ابارمتنت�س 4 - رقم العقار : 205 - رقم الطابق 2 - امل�ساحة : 226.51 مرت مربع )يباع العلى عطاء( 
ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�سم ال�سركة : ان ام جي للتجارة العامة - �ض ذ م م  
 - التجاري  امل��رك��ز   - انفي�ستمنت�س  ذاغ��ال��ريي  ملك   16  -1403 رق��م  مكتب    : العنوان 
االأول - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة: 730305  رقم القيد 
باأنه  التنمية االقت�سادية بدبي  بال�سجل التجاري : 1161872 مبوجب هذا تعلن دائرة 
وذلك  اأع���له،  امل��ذك��ورة  ال�سركة  ب��اإن��ح��لل  لديها  ال��ت��ج��اري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  ق��د 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2018/12/17  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ  2018/12/17 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
ال�سعايل  - ملك عبداهلل  رقم 204  : مكتب  العنوان  للتدقيق واملحا�سبة  اجلريودي 
- ديرة - هور العنز -  هاتف  2389721-04 فاك�س: 2389722-04 م�سطحباً معه كافة 

امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�سم ال�سركة : �ساجا�ض ادوي�سوري للو�ساطة التجارية - ذ م م  
ال�سيخ را�سد بن خليفة بن خليفة بن �سعيد ال مكتوم  العنوان : مكتب رقم 222 ملك 
رقم    775254 الرخ�سة:  رقم  م�سوؤولية حم��دودة.  ذات   : القانوين  ال�سكل   - الو�سل   -
القيد بال�سجل التجاري : 1268215 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي 
باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحلل ال�سركة املذكورة اأعله، وذلك 
دبي  العدل حماكم  واملوثق لدى كاتب  بتاريخ 2019/2/11   ق��رار حماكم دبي  مبوجب 
بتاريخ  2019/2/11 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
ال�سعايل  - ملك عبداهلل  رقم 204  : مكتب  العنوان  للتدقيق واملحا�سبة  اجلريودي 
- ديرة - هور العنز -  هاتف  2389721-04 فاك�س: 2389722-04 م�سطحباً معه كافة 

امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�سم امل�سفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة 
 - العنز  ه��ور   - دي��رة   - ال�سعايل  204- ملك عبداهلل  رق��م  : مكتب  العنوان 
هاتف : 2389721-04 فاك�س: 2389722-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
ان  لت�سفية   اأع���له  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  االقت�سادية 
ق��رار حماكم دبي بتاريخ  ام جي للتجارة العامة - �ض ذ م م وذل��ك مبوجب 
  2018/12/17 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2018/12/17
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه 
امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   ، اأع��له  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

واالأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8   
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة 
 - العنز  ه��ور   - دي��رة   - ال�سعايل  204- ملك عبداهلل  رق��م  : مكتب  العنوان 
هاتف : 2389721-04 فاك�س: 2389722-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
االقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعله لت�سفية  �ساجا�ض 
ادوي�سوري للو�ساطة التجارية - ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2019/2/11 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/2/11 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعله ، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق 

الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8   
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�سم ال�سركة : دبليو كون�سرتكت للمقاوالت - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب 603 ملك عبداهلل حممد املل - الرب�ساء االوىل - ال�سكل القانوين : ذات 
م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 762172  رقم القيد بال�سجل التجاري : 1237302 
ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
دبي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك   ، اأع���له  امل��ذك��ورة  ال�سركة  باإنحلل  لديها  التجاري 
بتاريخ 2019/6/27  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/6/27  وعلى من 
لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ام بي كي لتدقيق احل�سابات  
العنوان : مكتب رقم 1904 ملك عبداهلل احمد املو�سى - بردبي - املركز التجاري االأول 
-  هاتف : 3585133-04  فاك�س : 3585113-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق 

الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : ام بي كي لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 1904 ملك عبداهلل احمد املو�سى - بردبي - املركز التجاري 
دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   04-3585113 فاك�س:   04-3585133  : هاتف   - االأول 
لت�سفية  اأع��له  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�سادية  التنمية 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  دبليو كون�سرتكت للمقاوالت - �ض ذ م م 
بتاريخ 2019/6/27 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/6/27 
مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  من  وعلى 
الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق 

الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2018/258 عقاري كلي                                                
اىل املحكوم عليه/1- فل�س للعقارات - موؤ�س�سة فردية - ومالكها / علي بن عبداهلل بن نا�سر بن 
عبداهلل - جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2019/4/9 
للمدعي  بالن�سبة  الدعوى  : عدم قبول  اأوال  فافان  ايليانا  اعله ل�سالح/  املذكورة  الدعوى  يف 
املربمة  احلجز  ا�ستمارة  بطلن   : ثانيا   ، �سفة  ذي  غري  على  لرفعها  والثالثة  الثانية  عليهما 
 8 بيمر  ب��رج  1803 مب�سروع  رق��م  العقارية  الوحدة  االأوىل عن  عليها  املدعي  وب��ني  املدعية  بني 
- ثلثمائة  دره��م   389760 مبلغ  للمدعية  ت��رد  ب��ان  االأوىل  عليها  املدعي  وال��زم��ت  دب��ي  مارينا 
ت�سعة وثمانون الف و�سبعمائة و�ستون درهم - وفائدة على هذا املبلغ بواقع 9% �سنويا من تاريخ 
2018/4/19 حتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليها االوىل امل�سروفات والف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�سر هذا االعلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8   

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر 
 يف  الدعوى 2019/878 مدين جزئي 

اىل املدعي عليه /1- ر�سا خ�سر ر�سيد 2- علء حممد ال�سحادات  جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي/ �سامر �سليمان العبود  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها الزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم ب�سداد مبلغ 30000 
الر�سوم  �سامل  ال�سداد  متام  حتى  �سنويا   %9 القانونية  الفائدة  مع  دره��م 
املوافق  اخلمي�س  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت  امل��ح��ام��اة.  وات��ع��اب  وامل�����س��اري��ف 
الثامنة(  )ال��دائ��رة  ال��دع��وى  اإدارة  مبكتب  �س   8.00 ال�ساعة   2019/7/11
اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا  الرئي�سي   املبنى  دبي  يف حماكم 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8   
اعالن �صحيفة طعن بالن�صر

يف الطعن 2019/249 طعن مدين 
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

الطاعن/ �سركة عمان للتاأمني )�س م ع(  باعلن املطعون �سدهم / 1- نا�سر احمد علي 
العمري ب�سفته من ورثة �ساحلة عمر بن عبداهلل  2-علي نا�سر احمد علي العمري 
- ب�سفته من ورثة �ساحلة عمر عبداهلل 3- ليلى نا�سر احمد علي العمري - ب�سفتها 
من ورثة �ساحلة عمر بن عبداهلل 4- �سالح نا�سر احمد علي العمري - ب�سفته من 
ورثة �ساحلة عمر بن عبداهلل 5- مركز الليزن�س الطبي - �س ذ م م  6-ط��ارق فوؤاد 
الطويل 7- لوؤي حممد علي خلف - جمهول حمل االقامة. نعلنكم بان الطاعن اقام 
عليكم الطعن املذكورة اعله ويتوجب عليكم احل�سور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد 

على �سحيفة الطعن املقدمة �سدكم.
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز

العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8   
اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   

فى الدعوى رقم  2018/157 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ:بنك ابوظبي االأول - حاليا - بنك اخلليج االأول - �سابقا -عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بناية بنك ابوظبي االأول - 

�سارع ابوبكر ال�سديق - الطابق )2( وحمله املختار مكتب الثقة للمحاماة واال�ست�سارات القانونية الكائن بال�سارقة 
املنفذ �سده : �سادى نا�سر �ساكرى نوري - عنوانه :  اإمارة دبي - معي�سم االأول - مبنى �سينرتيوم تاور 3 - �سقة رقم 3-1803 
الطابق 18 - املبنى رقم 3 رقم االر�س 725 - انه يف يوم االأربعاء املوافق 2019/7/17 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام 
الثلث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات 
للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  الثمن االأ�سا�سي قبل دخول  %20 من 
301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خلل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن 
خلل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : معي�سم االأول - رقم االر�س : 
725 - رقم املبنى : 3 - ا�سم املبنى : �سينرتيوم تاور 3 - رقم الوحدة : 3 - 1803 امل�ساحة : 89.14 مرت مربع واملقدرة 

قيمتها ب��� )719.620.00( درهم العلى عطاء
ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8   
اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   

فى الدعوى رقم  2017/1945 تنفيذ عمايل 
طالب التنفيذ: بافيرثان توالبارم - عنوانه : دبي ، ديرة - هور العنز �سارع 17A ، بناية ال�سميل للعقارات ، الدور االأول 

�سقة رقم 105 ، بالقرب من طلل ماركت 
املنفذ �سده : اي ان �سي القاب�سة - �س ذ م م - عنوانه : دبي ، القوز ال�سناعية 4 ، �سارع رقم 26 ، بناية اي ان �سي ، الدور 

االأر�سي مكتب اي ان �سي ، بالقرب من ابيك�س
اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثلث  االي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2019/7/17 املوافق  االأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
خلل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خلل الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : ار�س ف�ساء - رقم االر�س : 469 - املنطقة : جبل علي ال�سناعية 
 5.999.991.00  : الكلية  القيمة   - مربع  1858.06 مرت   : امل�ساحة   -  599  -  1794  : البلدية  رقم   - االأوىل 

درهم - يباع العلى عطاء - ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8   
اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   

فى الدعوى رقم  2014/638 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: �سركة انكور ليمتد )�سركة منطقة حرة(  عنوانه : اإمارة دبي - مكتب املجموعة القانونية - بردبي - �سارع 

ال�سيخ زايد - برج خليفة - مكاتب ال�ساحة ب - جناح 3013 
املنفذ �سده : �سركة دبي اليف �ستايل �سيتي - ذ م م - واآخرون 

عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطينة - بناية لولو - الطابق 3 - مكتب 306  
اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثلث  االي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2019/7/17 املوافق  االأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
خلل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خلل الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : ار�س ف�ساء - املنطقة : وادي ال�سفا 7 - رقم االر�س : 1104 - رقم 
البلدية : 5827 - 665 - امل�ساحة : 2081.43 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� )4.032.774.00( درهم يباع العلى 

عطاء - ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8   
اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده 

فى الدعوى رقم  2017/756 تنفيذ مدين 
طالب التنفيذ:دي�سنت للإعلن وتنظيم املنا�سبات 

 B61/043406651 عنوانه : اإمارة دبي / القوز ال�سناعية الثالثة / بجانب جراند مول / ال�سربة رقم
املنفذ �سده : �سلطان حممد علي الزرعوين - ب�سفته �ساحب فندق رامادا كونتيننتال 

عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - برج �سعيد 2 - الطابق ال�سابع - مكتب رقم 704 
اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثلث  االي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2019/7/17 املوافق  االأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
خلل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خلل الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : وادي ال�سفا 5 - رقم االر�س : 

درهم   6.500.000.00  : التقييم   - مربع  مرت   1471.61  : امل�ساحة   -  787
ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8   
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

فى الدعوى رقم  2018/157 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ:بنك ابوظبي االأول - حاليا - بنك اخلليج االأول - �سابقا -عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بناية بنك ابوظبي االأول - 

�سارع ابوبكر ال�سديق - الطابق )2( وحمله املختار مكتب الثقة للمحاماة واال�ست�سارات القانونية الكائن بال�سارقة 
املنفذ �سده : �سادى نا�سر �ساكرى نوري - عنوانه :  اإمارة دبي - معي�سم االأول - مبنى �سينرتيوم تاور 3 - �سقة رقم 3-1803 
الطابق 18 - املبنى رقم 3 رقم االر�س 725 - انه يف يوم االأربعاء املوافق 2019/7/17 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام 
الثلث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات 
للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  الثمن االأ�سا�سي قبل دخول  %20 من 
301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خلل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن 
خلل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : معي�سم االأول - رقم االر�س : 
725 - رقم املبنى : 3 - ا�سم املبنى : �سينرتيوم تاور 3 - رقم الوحدة : 3 - 1803 امل�ساحة : 89.14 مرت مربع واملقدرة 

قيمتها ب��� )719.620.00( درهم العلى عطاء
ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8   
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

فى الدعوى رقم  2017/1945 تنفيذ عمايل 
طالب التنفيذ: بافيرثان توالبارم - عنوانه : دبي ، ديرة - هور العنز �سارع 17A ، بناية ال�سميل للعقارات ، الدور االأول 

�سقة رقم 105 ، بالقرب من طلل ماركت 
املنفذ �سده : اي ان �سي القاب�سة - �س ذ م م - عنوانه : دبي ، القوز ال�سناعية 4 ، �سارع رقم 26 ، بناية اي ان �سي ، الدور 

االأر�سي مكتب اي ان �سي ، بالقرب من ابيك�س
اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثلث  االي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2019/7/17 املوافق  االأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
خلل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خلل الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : ار�س ف�ساء - رقم االر�س : 469 - املنطقة : جبل علي ال�سناعية 
 5.999.991.00  : الكلية  القيمة   - مربع  1858.06 مرت   : امل�ساحة   -  599  -  1794  : البلدية  رقم   - االأوىل 

درهم - يباع العلى عطاء - ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8   
اعالن بيع  عقار بالن�صر

فى الدعوى رقم 2014/638 تنفيذ عقاري
طالب التنفيذ: �سركة انكور ليمتد )�سركة منطقة حرة(  عنوانه : اإمارة دبي - مكتب املجموعة القانونية - بردبي - �سارع 

ال�سيخ زايد - برج خليفة - مكاتب ال�ساحة ب - جناح 3013 
املنفذ �سده : �سركة دبي اليف �ستايل �سيتي - ذ م م - واآخرون 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطينة - بناية لولو - الطابق 3 - مكتب 306  
اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثلث  االي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2019/7/17 املوافق  االأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
خلل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خلل الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : ار�س ف�ساء - املنطقة : وادي ال�سفا 7 - رقم االر�س : 1104 - رقم 
البلدية : 5827 - 665 - امل�ساحة : 2081.43 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� )4.032.774.00( درهم يباع العلى 

عطاء - ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12676 بتاريخ 2019/7/8   
اعالن بيع  عقار بالن�صر

فى الدعوى رقم  2017/756  تنفيذ مدين 
طالب التنفيذ:دي�سنت للإعلن وتنظيم املنا�سبات 

 B61/043406651 عنوانه : اإمارة دبي / القوز ال�سناعية الثالثة / بجانب جراند مول / ال�سربة رقم
املنفذ �سده : �سلطان حممد علي الزرعوين - ب�سفته �ساحب فندق رامادا كونتيننتال 

عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - برج �سعيد 2 - الطابق ال�سابع - مكتب رقم 704 
اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثلث  االي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2019/7/17 املوافق  االأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل 
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الرابعة  ال�سنوية  دورت���ه  يف  العربي  ال��ق��راءة  حت��دي  اختتم 
االأزهري  التعليم  قطاع  م�ستوى  على  النهائية  ت�سفياته 
علي  ال�سيماء  الطالبة  بتتويج  العربية،  يف جمهورية م�سر 
النموذجي  االإع�����دادي  ف��ت��ي��ات حم���ّرم  م��ن معهد  ب�����س��ي��وين، 
االأزهري باالإ�سكندرية، بطلًة للتحدي متفوقة على مليون 
التعليم  قطاع  م�ستوى  على  �ساركوا  طالب  املليون  ون�سف 
االأوائل  الع�سرة  الطلبة  على  متقدمة  م�سر،  يف  االأزه���ري 
الذين ميثلون خمتلف معاهد التعليم االأزهري يف جمهورية 

م�سر العربية.
ن�سخة  يف  امل�ساركة  االأزه��ري��ة  املعاهد  قطاع  م�ستوى  وعلى 
هذا العام من حتدي القراءة العربي فازت “منطقة الغربية 
االأزهرية” بلقب اأف�سل مدر�سة م�ساركة يف الن�سخة الرابعة 

من التحدي على م�ستوى القطاع.
ت�سدرت  التي  املتميزة  واملدر�سة  الفائزة  الطالبة  وت�سارك 
مناف�سات حتدي القراءة العربي على م�ستوى قطاع التعليم 
القراءة  لتحدي  النهائية  الت�سفيات  يف  م�سر  يف  االأزه���ري 
العربي، والتي ت�ست�سيفها دبي يف دولة االإمارات الحقاً هذا 

العام، مب�ساركة اأوائل املت�سابقني واأوائل املدار�س من خمتلف 
اأنحاء الوطن العربي والعامل، من اأجل تتويج بطل حتدي 
ارتفع عدد  التي  الرابعة  ال�سنوية  العربي يف دورته  القراءة 
اأرجاء  13.5 مليون قارئ من خمتلف  اإىل  امل�ساركني فيها 

الوطن العربي ودول العامل.
ومت تتويج جنوم الدورة ال�سنوية الرابعة من حتدي القراءة 
العربي على م�ستوى قطاع التعليم االأزهري وتكرمي 876 
�سعادة  ح�سره  حفل  يف  للنهائيات  و���س��ل��وا  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب��اً 
جمعة مبارك اجلنيبي �سفري الدولة لدى جمهورية م�سر 
العربية ، وف�سيلة ال�سيخ �سالح عبا�س جمعة وكيل االأزهر 
القراءة  مل�سروع حتدي  العام  االأم��ني  الكندي  �سعيد  ، ومنى 
العربي، وعدد من امل�سوؤولني واالإداريني والطلبة املتميزين، 
والعلماء  وامل�سرفني  وذوي��ه��م  الطلبة  اأوائ���ل  اإىل  باالإ�سافة 

واملدراء من خمتلف املعاهد االأزهرية.
التعليم  ق��ط��اع  م�ستوى  ع��ل��ى  ال��ت��ح��دي  بطلة  ج��ان��ب  واإىل 
االأزهري يف جمهورية م�سر العربية الطالبة ال�سيماء علي 
ب�سيوين، من ال�سف االأول االإع��دادي، �سمت قائمة الع�سرة 

الثالث  ال�سف  بوعجيلة من  باهر حممد  ك��ًل من  االأوائ���ل 
�سامي  واأحمد  بال�سرقية،  االإ�سلمية  العلوم  ب�سعبة  ثانوي 
حممد رجب من ال�سف الثاين ثانوي مبعهد عثمان ماهر 
ال�سف  يا�سر ح�سن بديع من  بالقاهرة، وحممود  االأزه��ري 
واأبرار  بال�سرقية،  االإ�سلمية  العلوم  ب�سعبة  ثانوي  الثالث 
ع��ب��د ال�����روؤوف حم��م��ود م��ن ال�����س��ف ال��ث��اين ث��ان��وي مبعهد 
عبدالعزيز  حممود  وعمر  بال�سرقية،  خمي�س  ف��وؤاد  فتيات 
من ال�سف الثالث االإعدادي مبعهد فتيات با�سو�س االأزهري 
الثاين  ال�سف  م��ن  م�سطفى  م��دح��ت  واأح��م��د  بالقليوبية، 
زكريا  وعا�سم  باأ�سيوط،  النموذجي  اأ�سيوط  مبعهد  ثانوي 
عثمان من ال�سف الثاين ثانوي مبعهد منفلوط باأ�سيوط، 
وع��م��ر حم��م��ود ح��ّم��اد م��ن ال�����س��ف ال��ث��اين اإع�����دادي مبعهد 
ال�سف  من  اأحمد  حممود  واأروى  باالإ�سكندرية،  اأبوالعيون 

الثاين اإعدادي مبعهد فتيات �سيدي ب�سر باالإ�سكندرية.
واأثنى ال�سيخ �سالح عبا�س جمعة، على النجاح الذي حققه 
حتدي القراءة العربي، وقال: “اإننا جميعاً نعلق االآمال على 
م�ساريع ومبادرات من قبيل حتدي القراءة العربي للحفاظ 

واع  جيل  واإع���داد  ال��ك��رمي،  ال��ق��راآن  لغة  العربية  لغتنا  على 
ي�ساهم يف نه�سة بلد العرب، الأن النهو�س باالأمة هو االأمل 
االأكرب والهدف االأ�سمى”، م�سيفاً: “حتدي القراءة يحمل 
معاين االإرادة واالإ�سرار وي�ساهم يف تنمية ال�سلوك الثقايف 
املتح�سر الذي ي�سكل �سخ�سية االإن�سان ون�سج عقله واإثراء 
على  ق���ادرا  ليكون  وامل��ع��ن��وي��ة  وال��ف��ك��ري��ة  اللغوية  ح�سيلته 
حتقيق اأهدافه«.وعرب ف�سيلة ال�سيخ جمعة عن فخر االأزهر 
ال�سريف بامل�ساركة يف حتدي القراءة العربي بني اأ�سقائه من 

جميع الدول واملناف�سة على اللقب.
اأه���داف حتدي  اأه��م  اأح��د  “اإن  الكندي،  �سعيد  واأك���دت منى 
تربط  اجتماعي،  معريف  ن�سيٍج  حتقيق  هو  العربي،  القراءة 
م��ك��ون��ات��ه ب��ِخ�����س��ال ح��ب ال���ق���راءة ب��ني م��لي��ني ال��ط��لب يف 
الوطن العربي، والذين و�سل عددهم هذا العام اإىل 13.5 

مليون م�سارك«.
العربية  م�سر  جمهورية  ُعرفت  “لقد  الكندي:  واأ�سافت 
القراءة  االأوىل من حتدي  ال��دورة  االأزه��ر، ومنذ  وجامعها 
العربي، بتن�سئة جيل من القراء املتميزين الذين يناف�سون 

النهائية  املناف�سات  �سمن  االأوىل  الع�سرة  املراكز  على  دوما 
لتحدي القراءة العربي«.

ويهدف حتدي القراءة العربي الذي اأطلقه �ساحب ال�سمو 
ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س الدولة 
 2015 “رعاه اهلل” عام  رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي 
ال�سابة يف الوطن العربي ثقافياً  اإىل اال�ستثمار يف االأجيال 
ومعرفياً، برت�سيخ ثقافة القراءة باللغة العربية، واإر�سائها 

كاأ�سلوب حياة لديهم.
وبعد اأن ا�ستقطبت دورته االأوىل اأكرث من 3.5 مليون طالب 
من خمتلف اأنحاء العامل العربي، وت�ساعف الرقم ليتجاوز 
7.4 مليون يف الدورة الثانية من التحدي، وتخطى يف دورة 
العام املا�سي حاجز 10 مليني طالب من 44 دولة عربية 
واأجنبية بعد حتوله اإىل العاملية، وفتح باب امل�ساركة ر�سمياً 
للطلبة العرب املقيمني خارج الوطن العربي .. تنجح دورته 
 13.5 بلغت  قيا�سية  م�ساركة  بت�سجيل  العام  ه��ذا  الرابعة 
 49 م��ن  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  م��ن خمتلف  مليون طالب وطالبة 

دولة حول العامل.

مليون ون�سف املليون طالب اأزهري �ساركوا يف الن�سخة الرابعة من التحدي

حتدي القراءة العربي يتّوج الطالبة ال�سيماء علي 
ب�سيوين باملركز الأول على م�ستوى قطاع التعليم الأزهري 

- ال�سيخ �سالح عبا�ض جمعة: نعلق االآمال على م�ساريع من قبيل حتدي القراءة العربي يف اإعداد جيل 
واع ي�ساهم يف نه�سة بالد العرب 

- منى �سعيد الكندي: اإن اأحد اأهم اأهداف حتدي القراءة العربي، هو حتقيق ن�سيٍج معريف اجتماعي 

الكبري، دفعة جديدة من  زايد  ال�سيخ  ا�ستقبل مركز جامع 
الكوادر  الدار” الذي يهدف الإع��داد  “ابن  منت�سبي برنامج 
طلب  م��ن  الثقافية  اجل���والت  جم��ال  يف  امل��وؤه��ل��ة  الوطنية 
منت�سبي  ع��دد  بلغ  حيث  املواطنني،  واخلريجني  اجلامعات 
الور�س  من  عدد  عرب  تدريبهم  يتم  منت�سًبا   31 الربنامج 
الّتعليمّية، والبحث، والتدريب امليداين، �سمن اأربعة حماور، 
تهدف اإىل تعزيز مهارات املتدّرب وتاأهيله للو�سول اإىل اأعلى 

مدى  على  وذل���ك  الثقافية،  اجل���والت  يف  االأداء  م�ستويات 
خم�سة اأ�سابيع.

احل�ساري  التوا�سل  اإدارة  مدير  بامطرف،  اأم��ل  واو�سحت 
لتدريب  فر�سا  يوفر  الكبري  زاي��د  ال�سيخ  جامع  مركز  ان 
“ابن  برنامج  خ��لل  م��ن  االإم��ارات��ي��ني  املواطنني  وتوظيف 
التي  ال�سنوّية  امل��رك��ز  ب��رام��ج  اأه���م  اأح���د  ُي��ع��د  الدار” ال���ذي 
الوطنّية يف جم��ال تقدمي  ال��ك��وادر  وتاأهيل  دع��م  �ساأنها  من 

اجلوالت الثقافية يف الدولة، كما يتيح الربنامج خلّريجيه 
فر�س العمل بنظام الدوام اجلزئي يف املركز.

واأك����دت ح��ر���س امل��رك��ز ع��ل��ى م��واك��ب��ة خ��ط��ة اإم����ارة اأبوظبي 
2030 لتطوير املواقع وال�سروح الّدينّية كوجهات �سياحّية 
ثقافّية، من خلل ا�ستثمار املوارد الب�سرّية الوطنّية متمثلة 
يف اأخ�����س��ائ��ي��ي اجل����والت ال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ذي��ن مي��ث��ل��ون واجهة 
اخلالد  الثقايف  االإرث  الإب��راز  اإمكاناتهم  وتوظيف  ال��دول��ة، 
�سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  موؤ�س�سها  وقيم  للدولة 
الداعية  االإن�سانية  واإ�سهاماته  ث��راه-  اهلل  -طيب  نهيان  اآل 
امل�سرقة  ال�سورة  يعك�س  ال��ذي  االأم��ر  والتعاي�س،  للت�سامح 
الو�سطية  قيم  ن�سر  يف  ور�سالتها  املعتدل  ونهجها  للدولة 

واالنفتاح.
اجلوالت  ق�سم  رئي�س  احلمادي  اأمينة  اأ���س��ارت  جانبها  وم��ن 
بالربنامج  التحقوا  125 متدرًبا  اأن  اإىل  باالإنابة  الثقافية 
منذ تاأ�سي�س املركز عام 2008، واأن عملية تدريب وتاأهيل 
الوطن  اأبناء  اأي��دي  الدار” تتم على  “ابن  منت�سبي برنامج 
اأخ�����س��ائ��ي��ي اجل����والت ال��ث��ق��اف��ي��ة يف ل��ل��م��رك��ز، واجلدير  م��ن 
بالذكر اأن ن�سبة توطني مهنة اأخ�سائي اجلوالت الثقافية يف 

مركز جامع ال�سيخ زايد الكبري بلغت 100%.
تكمن  التدريبي  للربنامج  الرئي�سة  االأه��داف  اأن  واو�سحت 
يف تاأهيل وتدريب امللتحقني بالربنامج الأداء جوالت ثقافية 
�سمن معايري االأداء واجلودة املنا�سبة الأهداف ور�سالة مركز 
الأخ�سائيي  امل�ستمر  والتطوير  الكبري،  زاي��د  ال�سيخ  جامع 
من  دوري  ب�سكل  تقييمهم  خ��لل  م��ن  الثقافية  اجل���والت 
خ����لل جل��ن��ة ت��ق��ي��ي��م خ��ا���س��ة ب��ال��ربن��ام��ج؛ ل�����س��م��ان جودة 

اجلوالت املقدمة.

يهدف الإعداد الكوادر الوطنية املوؤهلة يف جمال اجلوالت الثقافية

مركز جامع ال�سيخ زايد الكبري ي�ستقبل دفعة 
جديدة من منت�سبي برنامج »ابن الدار« 

•• ال�شارقة-الفجر: 

باللغة  التعليم  دعم  اإىل  الرامية  التعليمية  املبادرة  لغتي،  مبادرة  ت�سارك 
املخيمات  ب��رام��ج  يف  ال�����س��ارق��ة،  وط���لب  الأط��ف��ال  ذك��ي��ة  بو�سائل  العربية 
ال�سيفية التي تنظمها كل من وزارة الرتبية والتعليم، خلل فرتة �سهر 
الريا�سي  ال�سارقة  ومع�سكر  واأب��وظ��ب��ي،  الفجرية  يف  واأغ�سط�س  يوليو 
بطرق  والبدنية،  الذهنية  وقدراتهم  االأط��ف��ال  معارف  لدعم  ال�سيفي، 

تفاعلية جتمع اللعب والرتفيه والتعليم معاً.

والتعليم  الرتبية  وزارة  خميمات  خ��لل  لغتي  مبادرة  برنامج  ويت�سمن 
والفعاليات  االأن�سطة  م��ن  �سل�سلة   ”2019 ب��ال��ق��راءة  يحلو  “�سيفنا 
ا�ستخدمها،  وجماليات  العربية،  اللغة  اأهمية  تعر�س  التي  التعليمية، 
وت�سجعهم على  امل�����س��ارك��ني،  االأط��ف��ال  م��ن  �سريحة  اأك���رب  م��ع  وت��ت��وا���س��ل 
اإج��ادة لغة ال�ساد واإتقان مهاراتها واالإمل��ام بقواعدها يف الكتابة والقراءة 

والنطق.
ال�سيفي،  الريا�سي  ال�سارقة  مع�سكر  يف  م�ساركتها  خلل  املبادرة  وتنظم 
ور�س قرائية ملجموعة من الق�س�س العربية، التي ت�ستهدف االأطفال من 

عمر 4-10 اأعوام، وتقدمها بطرق ممتعة و�سيقة جتذب االأطفال وتلبي 
�سغفهم.

 كما تعقد املبادرة خلل املع�سكر ور�س تعليمية للغة العربية تقدمها كل من 
الكاتبة هم�سة يون�س، وحنان احمد امل�سلماين- معلمة لغة عربية، بهدف 
تعزيز حب اللغة العربية يف نفو�س االأطفال، بطرق ع�سرية مب�سطة، من 

خلل ا�ستخدام اأحدث الو�سائل التقنية.
القا�سمي،  حممد  ب��ن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأن  يذكر 
التعليم  دعم  مبادرة  اأطلق  قد  كان  ال�سارقة،  االأعلى حاكم  املجل�س  ع�سو 

باللغة العربية بو�سائل ذكية يف مدار�س ال�سارقة، يف العام 2013، �سمن 
االإمارة،  يف  التعليم  قطاع  تطوير  اإىل  الرامية  ال�سمو  �ساحب  م��ب��ادرات 
ع�سرية  بطريقة  االأطفال  اإىل  وحتبيبها  العربية  اللغة  على  واملحافظة 
علمية مب�سطة. ويف يناير 2016 اعتمد �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة، 
حتت  ال�سارقة  م��دار���س  يف  العربية  اللغة  تعلم  مل��ب��ادرة  اجل��دي��دة  الهوية 
ملتطلبات  وعلمية  تربوية  ا�ستجابة  املبادرة  هذه  ومتثل  “لغتي”،  م�سمى 
وت�سهم يف  املعرفة  توؤ�س�س ملجتمع  التي  الذكي  التعلم  اأ�ساليب  التطور يف 

االرتقاء مبخرجات التعليم.

ت�سارك يف خميمات وزارة الرتبية والتعليم ومع�سكر ال�سارقة الريا�سي 

»لغتي« تاأخذ الأطفال يف متعة تعلم اللغة العربية يف �سل�سلة فعاليات واأن�سطة ترفيهية 
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ريهام عبدالغفور: اأبحث عن 
الختالف يف الأدوار التي اأقدمها

ال�سم�س(؟ )زي  يف  فريدة  ل�سخ�سية  حتم�ست  • ملاذا 
ال�سندوق  خ��ارج  تكون  لكي  اأقدمها،  التي  االأدوار  يف  االختلف  عن  اأبحث   -

وتده�س اجلمهور، 
وهو ما يجعلني اأفكر كثرياً يف االأدوار قبل املوافقة عليها، وفريدة ال ت�سبهني 
مطلقاً وال�سدمة التي تخلقها للجمهور من احللقة الثالثة اأنها حامل من 

خطيب �سقيقتها،
 ورغم ج�سامة ما قامت به فاإن النا�س �ستتعاطف معها، الأنها اأخطاأت وهي 
فهي  يكرب،  عندما  بالندم  وي�سعر  �سغره  يف  يخطئ  منا  وكثري  �سغرية، 

�سخ�سية مندفعة وهوائية لكنها لي�ست �سريرة.
التح�سري؟ مرحلة  خلل  ال�سخ�سية  مع  تعاملت  • كيف 

- فريدة مل تكن �سخ�سية �سهلة على االإط��لق، ففكرة اأنني اأقوم بدور يف 
مرحلتني من عمري االأوىل مرحلتي احلالية والثانية اأ�سغر منها ب� 15 

عاماً، �سحيح اأنني ع�ست املرحلتني بحياتي،
 اإال اأن الفرق �سكًل ومو�سوعاً خمتلف الأن كل �سخ�سية لها مراحلها، ففي 
املرحلة االأوىل لديها انطلق وحيوية ويف املرحلة الثانية تعاين االنطفاء 
يف حياتها، واملخرجة كاملة اأبوذكري عملت معنا على ال�سخ�سيات وبنائها 
ب�سكل كبري خلل الفرتة التي �سبقت الت�سوير، وهو ما جعل املمثلني 

ميتلكون قدرة على تقدمي الدور بنف�س االيقاع.
املخرج  وا�ستكمال  اأبوذكري  املخرجة  باعتذار  الت�سوير  تاأثر  كيف   •

�سامح عبدالعزيز للت�سوير؟
- �سامح عبدالعزيز اأحد املخرجني املتميزين، وقد �ساهد ما مت ت�سويره 

قبل اأن يبداأ ا�ستكمال العمل،
املتميزين  اأعمل معه، فهو احد املخرجني  التي  امل��رة االوىل   وه��ذه لي�ست 
واملخرجة  اأي�سا،  والتلفزيون  ال�سينما  يف  خمتلفة  اأدواراً  معهم  قدمت  الذين 
كاملة ابوذكري هي من ر�سحتني للعمل ور�سمت اإطار ال�سخ�سيات كاملة و�سرنا عليه 

حتى النهاية.
فريدة؟ ت�سبه  �سخ�سيات  �ساهدت  • هل 

لي�س  ول��ك��ن  االإن�سانية  اخل���ربات  يف  ف��ري��دة  ت�سبه  من���اذج  �ساهدت  بالتاأكيد،   -
بال�سرورة اأن تكون فعلت ما قامت به فريدة باالأحداث، ولكن ثمة �سخ�سيات 

تعاين االندفاع والتهور يف العلقات التي تدخلها.
العمل؟ منها  املاأخوذ  االيطالية  الن�سخة  تابعِت  • هل 

- �ساهدت احللقة االوىل من امل�سل�سل االيطايل، لكن قناعاتي ال�سخ�سية 
ان ما قدمناه يف )زي ال�سم�س( اف�سل بكثري من الن�سخة االيطالية، 
لكني ال انكر انني مل اقم مبتابعة باقي احللقات للحكم على العمل 

كامًل.

وتغيريها؟ النهاية  ت�سريب  وجدت  • كيف 
- �سعرت بال�سيق بالتاأكيد، �سحيح ان النهاية مت تغيريها جزئياً، لكن م�ساألة اأن يو�سف لي�س جنل 
عمر والتي حرقت يف الت�سريب �سايقتني جدا، الأنها كانت اإحدى املفاجات التي كان يفرت�س اأال 

تك�سف اإال يف النهاية.
�سهرية؟ اإىل  عمر  من  فريدة  قاتل  تغيري  بعد  للنتقاد  تعر�ست  اأي�سا  النهاية  • لكن 

- براأيي، �سهرية لديها دوافع قوية للقتل اي�سا، فهي �سيدة �سحت بكل �سيء من اأجل الرجل الذي 
احبته حتى االإجناب، وعندما ترى ان هناك �سيدة اخرى تهددها البد ان يكون لديها دافع �سواء 

لقتلها او على االقل امل�ساركة يف هذه اجلرمية.
الثاين؟ اجلزء  عن  • ماذا 

اأحب  - حتى االآن لي�س لدي معلومات ب�سكل نهائي عن م�ساألة اجلزء الثاين لكن ب�سكل عام ال 
اأعمال االأجزاء، 

انتهاء  اأال تكون موجودة يف اجلزء الثاين يف حال تقدميه ب�سبب  اأن �سخ�سية فريدة ميكن  كما 
دورها، فكل هذه االمور �سيتم ح�سمها خلل الفرتة املقبلة.

التلفزيونية؟ البطولة  يف  تفكرين  • هل 
- البطولة ال ت�سغلني، وتلقيت بالفعل عرو�ساً لبطوالت درامية لكن مبيزانيات وم�ساريع غري 
جيدة، وهذا االمر ال يلبي طموحي مطلقاً، فعندما اأفكر يف تقدمي دور بطولة البد اأن يكون هناك 
عمل مميز مع خمرج كبري حتى يتم تقدمي امل�سروع ب�سكل جيد، فهناك من قدموا بطوالت يف 

رم�سان املا�سي ومل تنجح،
البطولة هو  فكرة  فاالهم من  بها،  ي�سعر اجلمهور  او مل  يكررها   وهناك من قدم جتربة ومل 

القدرة على تقدميها بتميز واحرتاف.
الرم�ساين؟ ال�سباق  خارج  تعر�س  التي  الدرامية  االأعمال  عن  تغيبني  • ملاذا 

- اأ�سع عائلتي يف اأولوياتي ب�سكل كبري، وعندما تعر�س علي هذه التجارب اأكون يف اإجازة برفقتهم 
اأعمايل  انتهيت فيه من ت�سوير  اك��ون  ال��ذي  الوقت  ال�سيف يف  لها خلل  التح�سري  يبداأ  حيث 

لرم�سان بعد 4 اأ�سهر من العمل وال�سغط املتوا�سل،
 ولذلك اأف�سل االعتذار عنها حتى اأق�سي مع عائلتي وقتاً اأطول لتعوي�سهم عن غيابي، ويف هذه 
الفرتة يكون اأبنائي يف اإجازة من مدر�ستهم، وكذلك يتمكن زوجي من احل�سول على اإجازة فنظل 

معاً، واأعتقد اأنني ميكن اأن اأوجد يف هذه االأعمال اإذ مل اأح�سر يف ال�سباق الرم�ساين.

ظرويف منعتني من امل�سرح
تقدمي  تبادل  اأجل  من  جبيل  ثراء  بالفنانة  اال�ستعانة  فكرة  اإن  عبدالغفور  ريهام  الفنانة  قالت 
اأن  الفخراين جاء بطلب منها، وخا�سة  الفنان يحيي  ال��دور معها يف م�سرحية )امللك لري( مع 

لديها ظروفاً عائلية جتعلها ال ت�ستطع االلتزام طوال الوقت مبواعيد امل�سرح.
واأكدت اأنها تتمنى اأن يتم ت�سوير امل�سرحية للتلفزيون خلل قيامها بالعر�س لكون االأمر يبقى يف 
الذاكرة وموثقا يف امل�ستقبل، الفتة اإىل ان غيابها عن امل�سرح خلل ال�15 عاماً املا�سية راجع اإىل 

ظروفها التي مت التغلب عليها من خلل اال�ستعانة بزميلتها ثراء للم�ساركة يف امل�سرحية.

عمرو عبد اجلليل: دوري يف )كازابالنكا( 
اأعادين اإىل ال�سينما من جديد

اأن  اجلليل،  عبد  عمرو  امل�سري  الفنان  اعترب 
يعر�س  وال���ذي  ك��ازاب��لن��ك��ا(،   ( فيلم  يف  دوره 
له،  جديدة  فنية  ميلد  �سهادة  مبثابة  حالياً، 
عن  خمتلفة  �سخ�سية  خلله  م��ن  يقدم  الأن��ه 
عن  معرباً  قبل،  م��ن  قدمها  التي  االأدوار  ك��ل 
الفيلم  يف  )ع��راب��ي(  دور  ب��اأن  البالغة،  �سعادته 

لقي اإعجاب عدد كبري من جمهوره والنقاد.
ال�سينما  اإىل  اأع��اده  الفيلم  يف  دوره  اأن  وتابع: 

من جديد،
 بعد فرتة غياب كبرية، الفتاً اإىل اأنه وافق على 
الدور من دون اأي تردد حني عر�س عليه، الأن 

ق�سة الفيلم ت�ستحق امل�ساركة.
واأ�ساف )كنت اأتوقع النجاح الكبري الذي حققه 
الفيلم، الأن ق�سته جديدة وخمتلفة والأن كل 
ما  الت�سوير،  يف  جم��ه��وداً  بذلوا  العمل  فريق 
النهاية،  يف  مم��ي��ز  ب�سكل  ي��خ��رج  ال��ع��م��ل  ج��ع��ل 
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مليون جنيه(.
ب��ط��ول��ت��ه كل  ي�����س��ارك يف  فيلم )ك��ازاب��لن��ك��ا(، 
م���ن اأم�����ري ك������رارة، اإي�����اد ن�����س��ار، غ�����ادة ع����ادل، 
والنجم  دا���س  اأحمد  ال��ب��زاوي،  حممود  لبلبة، 
الرتكي خالد اأرغنت�س، باالإ�سافة اإىل عدد من 
النجوم الذين يظهرون ك�سيوف �سرف �سمن 
ونيللي  ���س��ع��ب��ان  م�سطفى  وه����م:  االأح�������داث، 
واأح��م��د فهمي. والعمل  ف���وؤاد  وب��ي��وم��ي  ك��رمي 
)تالنت ميديا  واإنتاج  تاأليف ه�سام هلل،  من 
و)الطاهر  فيلمز(  و)���س��ي��رج��ي  ب��رودك�����س��ن( 

ميديا برودك�سن(، واإخراج بيرت ميمي.

فهد ح�سن: جمهور مو�سيقى 
الراب يف عاملنا العربي حمدود

اأكد مطرب الراب امل�سري فهد ح�سن اأن مو�سيقى 
الأن  ال��ع��رب��ي��ة  املنطقة  يف  حقها  ت��اأخ��ذ  ال  ال����راب 
اأك��رث من  الغرب  اإىل  جمهورها حم��دود، ومتيل 

ال�سرق.
يف  �سيوعاً  اأك��رث  ال��راب  اإن مو�سيقى  وق��ال ح�سن 
ال�����س��ع��ودي��ة وم�����س��ر واجل���زائ���ر وامل���غ���رب، ويوجد 
يف ه��ذه ال���دول م��ط��رب��ون م��ع��روف��ون بغناء هذه 
يف  معينة  فئة  ه��ن��اك  اأن  اإىل  م�سريا  املو�سيقى، 
م�سر تهتم مبو�سيقى الراب حيث حتقق انت�سارا 

يف اأو�ساط ال�سباب بني 14 و25 عاما.
ر�سالة  عبارة عن  ال��راب  اأن مو�سيقى  اإىل  واأ���س��ار 
يقدمها بع�س ال�سباب بطريقة تخيلية، الفتا اإىل 
املو�سيقى  اآالت  نف�س  على  يعتمد  ال��راب  غناء  اأن 
اأ����س���رع م���ن الغناء  ال��ك��ل���س��ي��ك��ي��ة ول��ك��ن ب���وت���رية 

العادي.
ال�سائع يف م�سر هو عدم وج��ود فرق  اأن  واأو�سح 
ب�سكل  ال��راب  مو�سيقى  تقدم  اإذ  بعينها،  م�سهورة 
اأن��ه ال توجد يف م�سر اأي جهة  ف��ردي، الفتا اإىل 
اأو خا�سة،  �سواء حكومية  ال��راب  تدعم مو�سيقى 
وال�سبب يف ذلك اأن من ي�سمعها فئة معينة، على 
عك�س احلال يف الغرب حيث حتظى باهتمام اأكرث 

من ال�سرق.
واأ�ساف اأن بدايته مع غناء الراب كانت من خلل 
فيلم "الرب التاين" عام 2015 حيث قدم اأغنية 
ك��ب��ريا، وع��ن��دم��ا مل  ال��ت��ي حققت جن��اح��ا  الفيلم 
اجته  الكثريين  باهتمام  يحظى  ال��راب  اأن  يجد 

اإىل التمثيل.
الفيلم  ت�سوير  اأخ���ريا  ب��داأ  اأن��ه  اإىل  ح�سن  ولفت 

"الرحلة" الذي يتناول معظم  الروائي الق�سري 
وجود  ع��دم  مثل  ال�سباب  يواجهها  التي  امل�ساكل 
اأن  مبيناً  ال���زواج،  تكاليف  وارت��ف��اع  عمل،  فر�س 
امل�ساكل  ه��ذه  ح��ل  اأن  يف  تتلخ�س  الفيلم  ر�سالة 

يكمن يف علقة االن�سان باهلل.
اأن����ه يج�سد ب��ط��ل ال��ف��ي��ل��م ح��ي��ث ي���وؤدي  واأو����س���ح 
يواجه  ف��ق��رية  اأ���س��رة  م��ن  ب�سيط  ���س��اب  �سخ�سية 
االنتهاء من  �سيتم  اأنه  اإىل  م�ساكل احلياة، الفتا 
ومن  اجل���اري،  ال�سهر  نهاية  يف  الفيلم  ت�سوير 

املتوقع طرحه يف عيد االأ�سحى.
اأغنيتي  ط��رح  ح�سن  فهد  ىق���رر  اخ��ر  جهة  م��ن 

)ح�سنك وطن( و)متغيبي�س( خلل مو�سم عيد 
االأ�سحى املقبل.

ملو�سيقى  ت��ن��ت��م��ي��ان  االأغ��ن��ي��ت��ني  اإن  ح�����س��ن  وق����ال 
موقع  على  طرحهما  �سيتم  اأن��ه  مو�سحا  ال���راب، 

يوتيوب وال�سو�سيال ميديا.
ولفت اإىل اأنه طرح اأغنية �سينجل يف بداية العام 
تخطت مليوين م�ستمع على من�سة �ساوند كلود 
اأ�سهر فقط، كا�سفا عن تعاقده على بطولة  يف 3 
من  وه���و  )ال��رح��ل��ة(،  الق�سري  ال���روائ���ي  الفيلم 
تاأليف )ح�سن فوزي(، وت�سوير حممد م�سطفي 

تيفا، واإخراج فهد ح�سن.

حالة  عبدالغفور  ري��ه��ام  الفنانة  تعي�ض 
)زي  يف  جتربتها  جن��اح  بعد  ال�سعادة  م��ن 
ال�سم�ض( الذي عر�ض يف رم�سان املا�سي. ويف 
هذا احلوار تتحدث عبدالغفور عن امل�سل�سل 
وفكرة تقدمي اجلزء الثاين منه وغريها من 
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�سعود الدرج يغنيك عن �سالت 
اللياقة البدنية

بديل جيدا  ال��درج ميثل  �سعود  اأن  ف��روب��وزه  اإنغو  الريا�سي  اأك��د اخلبري 
اأربعني  اأو  اليوم  يف  طوابق  �ستة  �سعود  يكفي  اإذ  البدنية،  اللياقة  ل�ساالت 
طابقا يف االأ�سبوع لزيادة قوة حتمل اجل�سم وحت�سني وظائف اجلهاز القلبي 

الوعائي.
مبدينة  االأملانية  الريا�سية  اجلامعة  من  ف��روب��وزه  الربوفي�سور  واأو���س��ح 
اأثناء �سعود الدرج يعمل  اأن التدريب البدين الذي تتم ممار�سته  كولونيا 
على حتفيز القلب على العمل ب�سكل اأقوى، وبالتايل يزيد معدل �سربات 

القلب.
الع�سلت،  اأي�سا يف تدريب  ي�سهم  ال��درج  التدرب على  اأن  واأردف اخلبري   
املقعدة من خلل  ال�ساق وكذلك ع�سلت  تقوية كل من ع�سلت  تتم  اإذ 

�سعود الدرج.
التدريب ين�سح فروبوزه بزيادة �سرعة �سعود الدرج من   ولزيادة فاعلية 
واحدة،  ب�ساق  بال�سعود  اأو  نف�سه،  الوقت  درجتني يف  اأو �سعود  الآخ��ر  وقت 
م�سددا على اأن هذا االأمر يحتاج لقدر كبري من الرتكيز لتجنب ال�سقوط 

والتعر�س الإ�سابات.

هل كل الدهون �سارة بال�سحة؟
ي�سود لدى البع�س اعتقاد باأن كل الدهون �سارة بال�سحة ، فما مدى �سحة 

هذا االعتقاد؟
 للإجابة عن هذا ال�سوؤال قالت خبرية التغذية  االأملانية داجمار فون كرام 
ال��ده��ون: فبع�س  ن��وع  االأم���ر على  ه��ذا االعتقاد خ��اط��ئ، حيث يتوقف  اإن 
الدهون �سارة، اأال وهي الدهون امل�سبعة، واأخرى غري �سارة، وهي الدهون 

غري امل�سبعة.
 واأو�سحت اخلبرية اأن الدهون امل�سبعة توجد باالأغذية احليوانية كالزبدة 
زيت  مثل  النباتية  الدهون  وبع�س  والنقانق،  واللحوم  االألبان  ومنتجات 
احللوى  �سناعة  يف  تدخل  والتي  املهدرجة،  النباتية  والزيوت  الهند  جوز 

واملخبوزات والوجبات اجلاهزة والوجبات ال�سريعة.
وتت�سبب الدهون امل�سبعة يف رفع م�ستوى الكولي�سرتول ال�سار LDL، مما 

ميهد الطريق للإ�سابة باأمرا�س القلب واالأوعية الدموية.
اأكرث من ثلث  امل�سبعة  الدهون  ت�سكل  اأن  املخاطر، ال يجوز  ولتجنب هذه 

االحتياج اليومي للدهون.
اأما الدهون غري امل�سبعة فتنق�سم اإىل اأحادية ومتعددة. وتعمل غري امل�سبعة 
االأحادية على خف�س م�ستوى الكولي�سرتول ال�سار LDL وزيادة م�ستوى 
الكولي�سرتول املفيد HDL. وتتمثل م�سادر هذه الدهون يف زيت الزيتون 

وزيت اللفت، وبع�س االأغذية النباتية كالزيتون واالأفوكادو واملك�سرات.
من  اجل�سم  وحت��م��ي  اخل��لي��ا  لبنية  مفيدة  امل��ت��ع��ددة  امل�سبعة  غ��ري  وت��ع��د   
االأ�سماك  يف  م�سادرها  وتتمثل   ،6 واأوميغا   3 اأوميغا  وت�سمل  االلتهابات. 
دوار  وزيت  ال�سويا  وزيت  والتونة  واملاكريل  والرجنة  كال�سلمون  البحرية 

ال�سم�س.
النظر عن نوعها �سواء   وب�سكل عام ينبغي تناول الدهون باعتدال بغ�س 

كانت م�سبعة اأو غري م�سبعة.

• ما هو اكرب بلد يف العامل ؟
تبلغ  كانت  ال��ذي  ال�سابق  ال�سوفيتي  االحت��اد  العامل هو  بلد يف  اك��رب   
م�ساحة  ���س��د���س  ي����وازي  م��ا  اأي  م��رب��ع��ا  م��ي��ل   8649489 م�ساحته 
انهيار  وبعد  االآن  اأم��ا  ن�سمة  مليون   276 �سكانه  عدد  ويبلغ  الياب�سة 
املرتبة  كندا  احتلت  فقد  دوي���لت  اإىل  وتق�سيمه  ال�سوفيتي  االحت���اد 
االأوىل  مب�ساحة تبلغ 3851787 ميل مربع اآما عدد �سكانها في�سل 

اإىل 26 مليون فقط 
هو اكرب حيوان يف العامل ؟ • ما 

اإىل ما يزيد  اكرب حيوان يف عاملنا هو احل��وت االأزرق قد ي�سل طوله 
150 طن لدى اكتمال من��وه  كرث �سيد  100 قدم ووزن��ه اإىل  على 

احلوت االأزرق ف�سار اليوم نادر الوجود  
حيوان يف العامل ؟ اأطول  هو  • ما 

 اأطول حيوان يف العامل هو الزرافة قد تنظر الزرافة اإىل االأ�سفل من 
علو 20 قدما اأي ما يوازي علو منزل موؤلف من طابقني  

• هل تعلم اأن عدد بحور ال�سعر هو : �س�تة ع�سر بح�راً
• هل تعلم اأن اآلة اال�سطرالب اآلة فلكية لقيا�س ارتفاع الكواكب 

• هل تعلم اأن اول حيوان �سار على قدميه يف التاريخ هو الدينا�سور
• هل تعلم اأن اأول اإن�سان حاول الطريان هو من ا�سل عربي وا�سمه عبا�س بن فرنا�س

• هل تعلم اأن الرازي اول من ا�ستخدم اخليوط يف اجلراحة 
• هل تعلم اأن اول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا 

• هل تعلم اأن اأن اأ�سعة الليزر اأقوى من اأ�سعة ال�سم�س باأربع مرات
• هل تعلم اأن اللغة املالطية هي اأكرث اللغات تاأثراً باللغة العربية

• هل تعلم اأن العنرب ي�ستخرج من اأمعاء حوت العنرب وهو مادة قيمة يف �سناعة العطور
• هل تعلم اأن زرقاء اليمامة كانت تب�سر ال�سيء من م�سرية ثلثة اأيام

• هل تعلم اأن اأول من اأ�ساروا اإىل تفتيت احل�سى يف املثانة هم االأطباء العرب
• هل تعلم اأن - الراأراأة - تعني حتريك العينني و اإدارتهما لت�سديد النظر على الهدف

• هل تعلم اأن اجلاذبية على القمر ت�ساوي �سد�س اجلاذبية على االأر�س

الفتى املدلل
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البطاطا احللوة
البطاطا احللوة من اأكرث اخل�سروات 
ال��غ��ن��ي��ة ب��ال��ع��ن��ا���س��ر ال��غ��ذائ��ي��ة، حيث 
للمركبات  مم����ت����اًزا  م�������س���دًرا  ت��ع��ت��رب 
ت�ساعد  فهي  ل��ذا  امل��ع��روف��ة،  الطبيعية 
بالعديد  االإ���س��اب��ة  خم��اط��ر  تقليل  يف 
اأ�سارت درا�سة  من االأمرا�س اخلطرة. 
حديثة اإىل اأن للبطاطا احللوة العديد 

االأم��را���س اخل��ط��رية، ولعل  م��ن  االإن�����س��ان  التي حتمي  ال�سحية  الفوائد  م��ن 
اأبرز فوائدها، االآتي: احتواء البطاطا احللوة على فيتامني B6 ي�ساعد على 
احلد من احلم�س االأميني الكيميائي يف اأج�سامنا، لذلك فاإن تناول البطاطا 
احللوة يحمي من النوبات القلبية واالأنواع االأخرى من االأمرا�س التنك�سية، 
االأمرا�س  مع  االأميني  احلم�س  رب��ط  على  تعمل  احللوة  البطاطا  اإن  حيث 
احللوة  البطاطا  تعترب  القلبية.  ال��ن��وب��ات  م��ن  يقي  ال��ذي  االأم���ر  التنك�سية، 
م�سدًرا غنًيا باحلديد واملغني�سيوم والزنك، االأمر الذي ي�ساعد يف الوقاية من 
جميع االأمرا�س املتعلقة بالدم كاالأنيميا وزيادة مناعة اجل�سم وحمايته من 
االأمرا�س اخلبيثة واالأورام، وزيادة ن�ساط الدورة الدموية. وتعترب البطاطا 
الربد  فريو�سات  درء  يف  ي�ساهم  وال���ذي   ،C بفيتامني  غنًيا  م�سدًرا  احل��ل��وة 
واالإنفلونزا وتكوين العظام واالأ�سنان، وحت�سني عملية اله�سم، وت�سكيل خليا 
الذي  الكوالجني  اإنتاج  ي�ساعد اخلليا يف  كما  اجل��روح،  التئام  وت�سريع  الدم 
ي�ساعد بدوره يف احلفاظ على مرونة اجللد ون�سارة الب�سرة، كما اأنه ي�ساعد 

يف حماية اجل�سم من ال�سموم التي قد تكون لها علقة بال�سرطان.

ابا �سالح رجل عجوز عا�س حياته ي�سقى ويتعب حتى اأ�سبح من اأغنياء قريته، يف احد االأيام جل�س يف داره ينظر 
البنه �سالح وهو حزين.. مل يكن لديه غريه لذلك كان يوفر له كل ما يتمناه ورغم ذلك جاءت االأمور على 
عك�س ما متنى االب فلم يكن �سالح غري فتى مدلل وحيد ال ياأبه ب�سيء ال يعمل وال يفكر يف العمل لذلك قال 
ابا �سالح لزوجته ام ابنه عندما اموت لن يعرف �سالح قيمة املال بل �سي�سرفه على هواه وملذاته و�سينتهي املال 

يف زمن قليل بعدها رمبا تعي�سون يف فقر ورمبا ال جتدون ما تعي�سون فيه فكيف ن�سلح حاله؟
فكرت ام �سالح كثريا ثم قالت اترك االمر يل رمبا ا�ستطعت ان افعل معه �سيء .. ذهبت االم بطيبتها وحنانها 
.. بكت  يا امي  اق��رتب منها �سالح و�ساألها م��اذا بك  راأ�سها وظهر عليها احل��زن وعندما  ابنها وقد احنت  اإىل 
بحرارة من كل قلبها وبالطبع فهي تبكي حلزنها على ولدها لكنها ادعت ان حزنها �سببه ال يهمه فقال بل 
يهمني كل ما يجري هنا احكي يل ارجوك .. فقالت وتق�سم ان ال تقول البيك فقال اق�سم فقالت االم ان اباك 
مير بظروف مالية �سيئة جدا وقد خ�سر معظم ماله يف احدى ال�سفقات واالن نحن على و�سك ان ال جند قوت 
يومنا وهو ال يريد ان يخربك فهو يقول انك فتى مدلل ول�ست برجل حتى تتحمل هذا اخلرب وانك لن تهتم 

باالمر وتعي�س على امل ان ترث ما �سيرتكه لتعبث به فكيف لو عرفت انه لن يرتك لنا غري الفقر.
حزن �سالح ب�سب ما اأ�ساب والده واأي�سا حزن الن والده ال يراه اال فتى مدلل.. فنام ليلته قلقا ويف ال�سباح 
كان قد عزم على امرا ما فخرج من فوره يبحث عن عمل يقوم به ويك�سب منه ما ي�سد احتياجاته ابيه وامه .. 
وبالفعل مع �سعيه اجلاد وجد عمل وقبله بل وداوم عليه منذ ال�سباح اإىل امل�ساء ويف نهاية اال�سبوع االول منحه 
�ساحب العمل اجرته فاخذها وهو �سعيد ويكاد قلبه ان قفز فرحا وحمل املال لوالده وكاأنه يحمل كنزا وذهبا 
لوالده وقال له يا ابي هذا املال ك�سبته من عملي فام�سك االب الدنانري والقى فيها يف املوقد فانزعج �سالح 

وا�سرع وام�سك الدنانري وكاد ان يحرق ا�سابعه وقال ملاذا.. انا تعبت يف هذا املال الآتي به.. وملاذا تفعل ذلك.
ابت�سم االب واخد املال من يده وقال االن انت بالفعل ولدي وهذا املال ك�سبته من تعبك واح�س�ست بطعمه وكيف 

هو غايل لقد ا�سعدت قلبي وت�ستحق ان ترث اموايل بعد ان عرفت كيف تعبت الوفر لك هذا املال.

ال�سمنة حتدث تغيريات خطرية يف بنية الدماغ
اأفادت درا�سة هولندية حديثة باأن ال�سمنة حتدث 

تغيريات خطرية يف بنية الدماغ.
واأجرى الدرا�سة باحثون باملركز الطبي جلامعة 

الهولندية، ون�سرت  اليدن 
يف دورية راديولوجي 

اجلهاز  ويحتوي  العلمية.    )Radiology(
الع�سبي املركزي على نوعني من االأن�سجة: املادة 
الرمادية واملادة البي�ساء، املادة الرمادية حتتوي 
 ،cell bodies على اأج�سام اخلليا الع�سبية
ع�سبية  حم��اور  من  البي�ساء  امل��ادة  تتكون  فيما 
معا.  الرمادية  امل��ادة  من  خمتلفة  اأج���زاء  تربط 
واح��دة من  ال�سمنة متثل  اأن  الباحثون  واأو���س��ح 
العامل،  العامة �سعوبة يف  ال�سحة  اأكرث م�ساكل 
القلب  باأمرا�س  االإ�سابة  خطر  من  تزيد  حيث 
واالأوعية الدموية وال�سكري، كما ترتبط بزيادة 
باأن  م��ا يوحي  واخل���رف،  امل��ع��ريف  التدهور  خطر 
املر�س ي�سبب تغيريات يف الدماغ.  وملعرفة حجم 
فح�س  ب��اإج��راء  الباحثون  ق��ام  التغيريات،  ه��ذه 
بالت�سوير املغناطي�سي الأدمغة اأكرث من 12 األف 
الدماغ  الرمادية يف  امل��ادة  �سخ�س، لر�سد حجم 

بال�سمنة.   االأ���س��خ��ا���س  ب��اإ���س��اب��ة  ت��اأث��ره��ا  وم���دى 
اجلهاز  من  كبريا  ج��زءا  الرمادية  امل��ادة  وت�سكل 
الع�سبي املركزي وتوجد فيها اخلليا الع�سبية 
امل�����س��وؤول��ة ع��ن احل���وا����س. ووج����د ال��ب��اح��ث��ون اأن 
ترتبط  اجل�سم  ده���ون  م��ن  املرتفعة  امل�ستويات 
باإحداث اختلفات يف �سكل الدماغ وبنيته، مبا يف 
ذلك �سغر حجم املادة الرمادية.  واأ�سار الباحثون 
اأن التغيريات يف حجم املادة البي�ساء )التي  اإىل 
يف  �سلبا  ي��وؤث��ر  للدماغ(  املركزية  بالبنى  حتيط 

انتقال االإ�سارات داخل �سبكات الدماغ. 
اإيلونا  ال���دك���ت���ورة  ال��ب��ح��ث  وق���ال���ت ق��ائ��د ف��ري��ق 
املرتفعة  امل�ستويات  اأن  درا�ستنا  )ُتظهر  دي��ك��رز 
من الدهون املوزعة على اجل�سم مرتبطة ب�سغر 
حجم الهياكل املهمة للدماغ، مبا يف ذلك حجم 

املادة الرمادية املوجودة و�سط الدماغ(. 

امراأة �سابة تنتظر و�سيلة انتقال الإخالء منزلها من الطرف ال�سرقي قبل التخل�ض من قنبلة بوزن 500 كجم من 
خملفات احلرب العاملية الثانية يف فرانكفورت، اأملانيا حيث ينبغي اإخالء اأكرث من 15.000 �سخ�ض.      رويرتز


