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كيف حت�صل على �صلطة �صحية؟
�إنها  رغم كونها مليئة باملغذيات فهي منخف�سة �ل�سعر�ت �حلر�رية. 
�ل�سلطة �لطعام �لأكرث �سحية. خ�سو�سا يف �مل�ساء، �ل�سلطة �ملمزوجة 

بطريقة جيدة هي �لطريق �لأمثل لإنهاء يومك، بح�سب �خلرب�ء.
�أور�ق �ل�سلطة منخف�سة �ل�سعر�ت �حلر�رية ب�سكل كبري، نظر� لأنها 
�لأملاين.  �لتغذية  مركز  بح�سب  �ملياه،  من  كبرية  ن�سبة  على  حتتوي 
�سعور�  لديك  يتترك  �سوف  فقط  وحجمها  مظهرها  �أن  جانب  �إىل 

بالمتالء، فهي مثالية لأي �سخ�ص ير�قب وزنه.
ولكن �إذ� ما �أر�د �ملرء �حل�سول على �أف�سل ما يف �ل�سلطة فيما يتعلق 
�أ�سا�ص، وهي كلما كانت ملونة كانت  �لغذ�ئية، هناك قاعدة  بالقيمة 

�أف�سل.
و�سبب ذلك هو �أن �لفو�كه و�خل�سرو�ت ذ�ت �لألو�ن �ملختلفة حتتوي 
�أن  متتو�د ميكن  على  يحتوي  فبع�سها  متنوعة.  عنا�سر غذ�ئية  على 
و�أخرى  �لقلبية،  �لوعائية  �لأمتتر��تتص  متتن  �لوقاية  يف  مثال  ت�ساعد 
مثل  و�ملتتعتتادن  �لفوليك  وحم�ص  متنوعة  فيتامينات  على  حتتتتتتوي 

�لبوتا�سيوم و�ملاغن�سيوم.
�أن �خل�سرو�ت من عائلة �ل�سيكوريا- �ل�سيكوريا و�لفجل  �إىل  وي�سار 
و�لهندباء- غنية على نحو خا�ص بالعنا�سر �لغذ�ئية. ومذ�قها لذع 
عندما توؤكل مبفردها ولكنه يتح�سن عند �إ�سافة �سو�ص جيد م�سنوع 

من �لزبادي �أو �لزيت و�خلل.

طرق التغلب على م�صببات ال�صداع الن�صفي
وكذلك  لآختتتر،  �سخ�ص  متتن  �لن�سفي  �لتت�تتستتد�ع  نتتوبتتات  �تتستتدة  تختلف 
قتتد ي�سبب  �لتتر�أ�تتص  �أحتتتد جانبي  فتتتاإىل جتتانتتب �لأمل على  �لأعتتتر��تتتص، 
�ل�سوء �إزعاجاً للعني، �أو تثري �لأ�سو�ت �لأمل مهما كانت خافتة، وقد 
ت�ساحب نوبة �ل�سد�ع دوخة �أو رغبة يف �لتقيوؤ. ويف كثري من �لأحيان 

يعيق �ل�سد�ع �لن�سفي �مل�ساب عن �أد�ء �ملهام �لعادية.
وتبد�أ نوبات �ل�سد�ع �لن�سفي خالل مرحلة ما بني �لطفولة و�ملر�هقة. 
وت�سب نوبة �ل�سد�ع مرحلة متهيدية، تبدو فيها بو�در �لنوبة، وميكن 
�ل�سد�ع، وتخت�سر  �سدة  �ملرحلة تخّفف من  �إجتتر�ء�ت يف هذه  �تخاذ 
من زمنه. �إليك ما ميكنك عمله للتغّلب على بو�در �ل�سد�ع �لن�سفي، 

و�لوقاية منه:
م�سببات  �أحتتد  فاجلفاف  �جل�سم،  لرطيب  �ملتتاء  من  �ملزيد  ��سرب   *

�ل�سد�ع.
* ��ستيقظ يف موعد ثابت كل يوم، ول ت�ستلم للنوم لوقت متاأخر من 

�لنهار حتى يف �أيام �لإجاز�ت.
* تناول �إفطارك مبكر�ً كل يوم.

* �إذ� �سعرت ببو�در نوبة �ل�سد�ع �بتعد عن �سا�سة �لكومبيوتر، فهناك 
�أدلة على �أن كرثة �لتحديق يف �ل�سا�سات من م�سببات �ل�سد�ع.

* ل تفرط يف تناول �لقهوة، فالكافيني �لز�ئد من م�سببات �ل�سد�ع 
�لن�سفي.

هل توؤدي حالقة �صعر طفلك اإىل منوه بكثافة؟
�أن حالقة �سعر �لطفل �سيجعله ينمو مرة  يعتقد �لكثري من �لنا�ص 
�أخرى ب�سكل �أكرث �سماكة و�أكرث روعة، وبالتايل، لي�ص من �مل�ستغرب 
روؤيتتتتة �لتتكتتثتتري متتن �لأطتتتفتتتال حليقي �لتتتر�أ�تتتص يف متتر�حتتل عتتديتتدة من 

�أعمارهم. 
ويقول �خلرب�ء �إن �لطفل غالباً ما يولد ب�سعر موؤقت خفيف ي�ستمر 
حتى �سهره �لر�بع، قبل �أن يبد�أ بالت�ساقط �سيئاً ف�سيئاً ويتم ��ستبد�له 

ب�سعر جديد د�ئم.
يتم  متتا  �ل�سعر،عادة  و�سماكة  كثافة  �أن  �إىل  �لتتور�ثتتة،  علماء  وي�سري 
�أبوية  متتن  �لتتطتتفتتل  عليها  يح�سل  �لتتتتتي  �ملتتتورثتتتات  عتترب  حتتتديتتدهتتمتتا 
و�أ�سالفه، ولي�ص عرب عدد �ملر�ت �لتي يخ�سع فيها حلالقة �سعره يف 

مرحلة �لطفولة �ملبكرة. 
كما �أكدت �لعديد من �لدر��سات على �أن كل طفل يولد بعدد ثابت من 
ب�سيالت �ل�سعر، و�أن هذ� �لعدد ل يتغري بفعل �أية عو�مل �أخرى مع 

مرور �لوقت، وفق ما ورد يف �سحيفة "تاميز �أوف �إنديا" �أونالين. 
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اأف�صل م�صروب للتخل�ص 
من املذاق احلاّر

فتتاإن بع�ص  �لتتطتتعتتام،  يتناولون  �ملتتتذ�ق �حلتتار حتتني  �إذ� كنت ممتتن يزعجهم 
�مل�سروبات من �ساأنها �أن ت�ساعد على �إر�حتك من "�لهتياج" �لذي يح�سل 

يف �لفم ب�سكل مفاجئ.
ويلجاأ �لبع�ص �إىل �سرب �ملاء، على عجل، حني يجدون �لطعام حار� جد�، 
�أف�سل  لكن هذ� �حلل لي�ص هو �لأجنتتع بح�سب �خلتترب�ء، لأن �حلليب هو 

�سائل ميكن �سربه، ملو�جهة �ملذ�ق �حلار.
ولية  جامعة  متتن  باحثني  �أربتتعتتة  فتتتاإن   ،"futurity " متتوقتتع  وبح�سب 
بن�سلفانيا، �أجرو� بحثا ملعرفة �أف�سل �لطرق يف مقاومة �ملذ�ق �حلار، وقال 
�لأكادميي، جون هايز، �ملخت�ص يف علم �لغذ�ء، �إن �أنا�سا كثريين ي�ستمتعون 

مبا يحدثه �حلار لكن هذ� �لأمر ل ينطبق على �جلميع.
 42 ي�سمون  م�ساركا   72 عتتن  ف�سال  متت�تتستتروبتتات،   5 �لتتدر��تتستتة،  و�سملت 
�سائل يحتوي على مادة  ب�سرب  �مل�ستجوبون،  وقتتام  رجتتال،  �متتر�أة وثالثني 

�لكاب�سي�سني �ملوجودة يف �لفلفل �لأحمر.
ويف مرحلة لحقة، �حت�سى �مل�ساركون م�سروبات �أخرى مثل �ملاء و"�لكول" 
عن  ف�سال  �لد�سم،  منزوع  و�حلليب  �لكحولية  غري  و�جلعة  �لفو�ر  و�ملتتاء 

م�سروب "�لكوليد" وهو ع�سري يجري حت�سريه مب�سحوق نكهة �لكرز.
وبعد مرحلة �ل�سرب، �أجاب �مل�ساركون على �أ�سئلة ب�ساأن درجة �لهتياج �لتي 
�أح�سو� بها، وك�سفت �لنتائج �أن كافة �مل�سروبات �أحدثت تاأثري� �إيجابيا، لكن 

�حلليب كان هو �لأف�سل على �لإطالق.

هذه الأعرا�ص تنذر 
بعدم حتمل الغلوتني

قتتالتتت ختتبتترية �لتتتتتغتتذيتتة �لأملتتانتتيتتة ترييز� 
�ستاخيل�سايد �إن بع�ص �لأ�سخا�ص يعانون 
منتجات  تناول  بعد  �سحية  متاعب  من 
�لقمح كاخلبز و�لبا�ستا فيما يعرف با�سم 

�جللوتني". حتمل  "عدم 
حتمل  عتتدم  �أن  �ستاخيل�سايد  و�أو�سحت   
�ملناعة  �أمتتر��تتص  �سمن  يتتنتتدرج  �جللوتني 

�لذ�تية وتتمثل �أعر��سه يف:
- �آلم �لبطن

- م�ساكل �له�سم كالإم�ساك و�لإ�سهال
- �لنتفاخ �ل�سديد
- �لغثيان و�لقيء

و�لحمر�ر  كتتالتتبتتثتتور  جتتلتتديتتة  �أمتتتر��تتتص   -
و�حلكة

- �لتعب �ملزمن و�ل�سد�ع
ويف حال مالحظة هذه �لأعر��ص ينبغي 
��تتستتتتت�تتستتارة �لتتطتتبتتيتتب فتتتتتور�ً لتتلتتتتتحتتقتتق من 
�لإ�سابة بهذ� �ملر�ص �ملعروف �أي�ساً با�سم 
"�لد�ء �لبطني" من خالل �إجر�ء فح�ص 

دم �أو �أخذ عينة من �لأمعاء �لدقيقة.
حتمل  بعدم  �لإ�سابة  من  �لتحقق  وبعد 
�جللوتني يتعني على �ملري�ص �إتباع حمية 
غذ�ئية تخلو من هذ� �لربوتني لتجنب 

�ملتاعب �ل�سحية.

ب�صكل طبيعي و�صريع .. و�صفات 
�صحرية لزيادة الوزن  �ص 23

كيف ي�صاعد ال�صمندر يف 
حرق ال�صعرات احلرارية؟ 

�لأطعمة  �أهتتتم  �أحتتتد  �ل�سمندر  يتتعتتدُّ 
يف  �لتتكتتبتترية  بفاعليتها  تت�سم  �لتتتتتي 
�إ�سافة  �جل�سم،  دهتتون  حرق  عملية 
�إىل �حتو�ئه على كميات كبرية من 

�لفيتامينات و�ملعادن.
ومبا �أن �ل�سمندر يحتوي على كمية 
كتتبتترية متتن �لألتتتيتتتاف، فتتاإنتته ي�ساعد 
بتتتالمتتتتتتتالء لفرة  �لتتت�تتتستتتعتتتور  عتتتلتتتى 
�أطول، وبالتايل، ي�ساهم يف �لتقليل 

من وترية تناول �لطعام. 
�لتتتتتغتتذيتتة يحتوي  وبتتحتت�تتستتب ختتترب�ء 
على  �ل�سمندر  من  غتتر�م   100 كل 
�تتستتعتترة حتتر�ريتتة فقط،   40 حتتتو�يل 
مما يجعله خيار�ً مثالياً لالأ�سخا�ص 

�لذين ير�قبون وزنهم.

�لدر��سات،  من  �لعديد  وجدت  وقد 
بتتتتاأن �لتت�تتستتمتتنتتدر �لأحتتتمتتتر قتتتتادر على 
�لكولي�سرول  متت�تتستتتتتويتتات  ختتفتت�تتص 
بتتتاملتتتئتتتة، ويتتت�تتتستتتاعتتتد يف   40 بتتنتت�تتستتبتتة 

�حلفاظ على �سحة �لقلب. 
وين�سح �خلرب�ء، بت�سمني �ل�سمندر 
يف �لتتنتتظتتام �لتتغتتذ�ئتتي �لتتيتتومتتي، عرب 
تقطيعه �إىل �سر�ئح رقيقة و�إ�سافته 
ع�سر  ميتتكتتن  كتتمتتا  �لتت�تتستتلتتطتتات.  �إىل 
يومي  ب�سكل  و�حت�سائه  �ل�سمندر 
متتع بتتعتت�تتص �خلتت�تتستتار �لأختتتتترى مثل 
و�لتفاح  و�لكرف�ص  و�جلزر  �لليمون 
�ملزيد من  للح�سول على  و�لرمان، 
�لفائدة، بح�سب ما ورد يف �سحيفة 

تاميز �أوف �إنديا.

بكتريية،  عدوى  عن  عبارة  �لقطط:  خد�ص  مر�ص   -  1
تظهر يف مكان ع�سة �لقطة �أو خد�سها. وميكن �أن ي�سبب 
حر�رة  درجة  و�رتفاع  �لليمفاوية  �لعقد  تورم  �ملر�ص  هذ� 
�جل�سم. وبالن�سبة لأولئك �لذين يعانون من �سعف �جلهاز 
ي�سابو�  �أن  ميكن   - �ل�سغار  �لأطتتفتتال  وخا�سة   - �ملناعي 
�لتتتتدم و�مل�سالك  تتت�تتستتتتتهتتدف جمتتترى  بتت�تتستتاعتتفتتات ختتطتترية، 

�له�سمية وحتى �لقلب يف بع�ص �لأحيان.
2 - �جلمرة �خلبيثة: مر�ص ينتقل عن طريق �حليو�نات 
�لأليفة مثل �لأبقار و�لأغنام و�لغزلن. وميكن �أن تختلف 
�لأعر��ص من �سخ�ص لآخر، لكنها غالبا تتجلى يف �حلمى 

و�ل�سد�ع و�لغثيان و�سيق �لتنف�ص.
ولعالج �آثار هذ� �ملر�ص، يقرح �لأطباء �مل�ساد�ت �حليوية 

�أو م�ساد�ت �ل�سموم.
جلدي  مر�ص  على  تطلق  ت�سمية  �لأرف:  فريو�ص   -  3
و�ملاعز  �لأغتتنتتام  وي�سيب  �جلتتدريتتة،  �لتتفتتريو�تتستتات  ت�سببه 

وينتقل منها �إىل �لإن�سان باللم�ص. 
�سطح  على  توجد  جمهرية  طفيليات  �جلتتيتتارديتتا:   -  4
بها،  �لإنتت�تتستتان  �إ�سابة  �ملتتلتتوث. عند  و�ملتتتاء  و�لطعام  �لتتربتتة 

فاإنها تعي�ص ملدة طويلة يف �أمعائه وتنتقل �إىل بر�زه.
طريق  عتتن  تنت�سر  طفيلية  عتتتدوى  �ملتتقتتو�تتستتات:  د�ء   -  5
�أو بولها. ويعترب هذ�  �لقطط، وحتديد� عند مل�ص بر�زها 
ذوي  �لأ�سخا�ص  �أو  �حلتتو�متتل،  �أ�تتستتاب  �إن  خطري�  �ملتتر�تتص 
و�آلم  �لتعب  �أعر��سه،  �أن من بني  �ل�سعيفة، علما  �ملناعة 

�لع�سالت و�حلمى، �لتي قد ت�ستمر لأكرث من �سهر.
�لذين  �لأ�سخا�ص  عتتادة  ت�سيب  �لأ�سماك:  عتتدوى   -  6
�لأكادميية  �لأ�تتستتمتتاك، ح�سب  متتع  وثتتيتتق  �تتت�تتستتال  لتتديتتهتتم 

بتته، تظهر قروح  �لأمتتريكتتيتتة لطب �جلتتلتتد. بعد �لإ�تتستتابتتة 
�ختفائها.  قبل  �لوقت  بع�ص  ت�ستغرق  �جللد،  على  موؤملة 
�لتتقتتفتتاز�ت عند  بتتارتتتد�ء  �ملتتر�تتص،  وين�سح �لأطتتبتتاء لتفادي 

�لتعامل مع �لأ�سماك و�أحو��سها.
�لببغاو�ت  �لبكترييا  هتتذه  ت�سيب  �لتتبتتبتتغتتاء:  حمى   -  7
�أخرى من �لطيور وتنتقل بعدها  و�أنتتو�ع  �لكناري  وطيور 
�لري�ص  متتن  �لتتعتتدوى  ��ستن�ساق  طتتريتتق  عتتن  �لإنتت�تتستتان  �إىل 

و�لإفر�ز�ت. 
8 - �ل�سعفة: فطريات تنتقل من �لكالب و�لقطط، وتعد 
من �أكرث �لأمر��ص �جللدية �ل�سائعة �لتي ت�سيب �لإن�سان. 

وت�سبب طفحا د�ئريا يكون �أحمر� وي�سبب �حلكة.
يقربون  �لذين  �لأ�سخا�ص  به  ي�ساب  �ل�ساملونيال:   -  9
كثري� من �لزو�حف، مثل �ل�سحايل و�لثعابني و�ل�سالحف. 
عادة ما تقت�سر �أعر��ص هذ� �ملر�ص لدى �لبالغني �لأ�سحاء 

على �لإ�سهال وت�سنجات �لبطن و�حلمى و�لقيء.
يتعر�ص �لنا�ص  �لعدوى حني  تتم  �لربمييات:  د�ء   -  10
لبول �لكالب و�لقطط و�لثدييات. وينجم عن �لد�ء حمى 

مرتفعة و�سد�ع و�آلم ع�سالت.

اأنواع احليوانات
و�لتت�تتستتغتتار و�ملر�سى  �لأطتتتفتتتال  �أن  عتتلتتى  ويتت�تتستتدد �خلتتتترب�ء 
و�لبكريا  �لفريو�سات  لنتقال  عر�سة  �لأكتترث  و�حلو�مل 

و�لطفيليات �إليهم عرب �حليو�نات �لأليفة.
لالإن�سان  �ملف�سلة  �حلتتيتتو�نتتات  و�لتتتكتتتالب،  �لتتقتتطتتط  حتتتتتى 
تت�سبب يف �نتقال بكترييا "�لكانبيلوباكر" �مل�سوؤولة عن 
تنقل  �خل�سو�ص  وجتته  على  �لقطط  و�لتتتتتقتتيتتوؤ.  �لإ�تتستتهتتال 

�حلمى  يت�سبب  متتا  �لإنتت�تتستتان  �إىل  �ل�سلمونيلال  بكترييا 
و�للتهابات.

لبكترييا  �أي�سا  ناقلة  �لربمائية  و�حلتتيتتو�نتتات  �لتتزو�حتتف 
 11 �أن  حديثا  �لأطتتبتتاء  �كت�سف  وقتتد  "�لكانبيلوباكر". 
باملئة من �لإ�سابات بني �ملر�سى دون 21 عاما، تعود �أول 

لل�سفادع و�لثعابني و�ل�سحايل.
تت�سبب �لببغاو�ت يف �أمر��ص قد تكون خطرية على حياة 
بالكالميديا،  �لأمتتتر  يتعلق  �لتت�تتستتن.  يف  و�لتتكتتبتتار  �لأطتتفتتال 
�لبكترييا �ملتدثرة �ملتو�جدة يف �لببغاء �أو �حلمام. وتنتقل 
حتملها  �لتي  �لياب�سة  �لطيور  ف�سالت  عرب  �لإن�سان  �إىل 

�لرياح.
ل ت�سكل هذه �حليو�نات خطورة كبرية على �لب�سر �لذين 
يتمتعون ب�سحة جيدة �إذ يكفي �أن تكون �حليو�نات �ملنزلية 
خا�سعة للمر�قبة �لطبية وحت�سل على �لتطعيم �لالزم. 
رغم ذلك يجب غ�سل �ليدين جيد� بعد مل�ص �أي من هذه 

�حليو�نات.
تتتكتتون حتتامتتلتتة لفريو�سات  �لأ�تتستتيتتويتتة  �أيتت�تتستتا �حلتتتيتتتو�نتتتات 
�لبعو�ص  �لنمر  �لأوروبتتيتتة.  �ملنطقة  على  دخيلة  وبكترييا 
�لذي يكون خمبئا يف �ل�سلع �لقادمة من �آ�سيا يت�سبب مثال 

يف حمى �لدينغو.
يف �أملانيا و�إىل حدود عام 2008 �سجلت حالت د�ء �لكلب 
تطعيم  حتتالت  وبف�سل  �لثعالب.  د�ء  م�سدره  كانت  �لتي 

مكثفة مّت �لق�ساء على �ملر�ص.
ورغم كل هذ� يقول �لأطباء �إن �لعي�ص مع �لقطط و�لكالب 
ي�سبحون  لأنهم  �ل�سغار  بالن�سبة لالأطفال  �إيجابياته  له 

�أقل عر�سة لالإ�سابة باأمر��ص �حل�سا�سية و�لتنف�ص.

خطر غري متوقع 
لاللتهابات البولية!

�لتهابات  �أن  متتتن  در��تتتستتتة  حتتتتذرت 
�مل�سالك �لبولية )UTIs( ميكن 
�أن تزيد من خطر �لإ�سابة بجلطة 
دماغية. ووجد �لعلماء �أن مر�سى 
�للتتتتتهتتابتتات �لتتبتتولتتيتتة هتتتم �لأكتتترث 
دماغية،  ب�سكتة  لالإ�سابة  عر�سة 
 30 متتتر�ت، يف غ�سون   3 مبتتعتتدل 

يوما من بدء �ملر�ص.
�أن  تثبت  �أن  لتتلتتدر��تتستتة  ميتتكتتن  ول 
�للتتتتتتتهتتتابتتتات تتت�تتستتبتتبتتت بتتالتتفتتعتتل يف 
�لعلماء  حتتتدوث �جلتتلتتطتتات، ولتتكتتن 
يقولون �إن �لإ�سابة تزيد من حدة 
�ل�سر�يني، ما ميكن  �للتهابات يف 

�أن يوؤدي �إىل جتلط �لدم.
�لإ�سابات  متتن  �لتتعتتديتتد  �أن  وتتتبتتني 
�لأختترى ميكن �أن تزيد من خطر 
�لدماغية،  بتتالتت�تتستتكتتتتتات  �لإ�تتتستتتابتتتة 
مبتتا يف ذلتتك عتتدوى �لتتدم و�لبطن 

و�لب�سرة و�جلهاز �لتنف�سي.
�لعلماء  فتتحتت�تتص  �لتتتتدر��تتتتستتتتة،  ويف 
�ألتتتتف   190 متتتتن  �أكتتتتتتترث  بتتتيتتتانتتتات 
�لدماغية  بتتتالتتت�تتتستتتكتتتتتتتة  متتتريتتت�تتتص 
بتتتني عامي  نتتتيتتتويتتتورك،  يف وليتتتتتة 

و2013.  2006
ملعرفة  �ملتتر�تتستتى  �سجالت  وقتتارنتتو� 
متتا �إذ� عتتانتتو� متتن �أيتتتة �إ�تتستتابتتات يف 
حلدوث  �ل�سابقة  �لأربتتعتتة  �لأ�سهر 

�ل�سكتة �لدماغية.
�لأكادمييني  متتن  فتتريتتق  و�كت�سف 
�لإ�سابات،  جلميع  بالن�سبة  �أنتتته 
بال�سكتة  �لإ�تتتتستتتتابتتتتة  ختتتطتتتر  كتتتتتان 
يوما   30 ختتالل  �أعتتلتتى  �لدماغية 

من �لإ�سابة.
دهامون،  مانديب  �لدكتور  وقتتال 
"يحتاج  �لرئي�ص:  �لتتدر��تتستتة  معد 
متتقتتدمتتو �لتتترعتتتايتتتة �لتت�تتستتحتتيتتة �إىل 
�لدماغية ميكن  �ل�سكتة  �أن  �إدر�ك 
�أن حتدث ب�سبب �لعدوى. وتو�سح 
در��ستنا �أننا بحاجة �إىل بذل �ملزيد 
�تتستتبتتب �رتباط  لتتفتتهتتم  متتتن �جلتتهتتد 
�أنتتتتتو�ع خمتلفة  �لتتتعتتتدوى بتتحتتدوث 

من �ل�سكتة �لدماغية.

م�صمم هواتف اأبل 
يعد مبنتجات مذهلة

�أثتتتتتار �لإعتتتتتالن عتتتن متتتغتتتادرة �أحتتتدد 
"�أبل"  �تتتستتتركتتتة  متت�تتستتمتتمتتي  �أ�تتتستتتهتتتر 
ب�ساأن  جتتتتتدل  متتتتتوؤختتتتتر�،  ملتتنتت�تتستتبتته، 
�لأ�سباب �لتي دفعت �ملوظف �لكبري 
عن  حديث  و�سط  �ل�ستقالة،  �إىل 
تيم  �لتنفيذي،  �ملتتديتتر  متتع  خالفه 
كوك. و�أكد م�سمم هو�تف "�آيفون، 
جتتوين �إيتتتف، متتوؤختتر�، �أنتتته �سيغادر 
�أبتتتتل، و�تتستتيتتوؤ�تتستت�تتص �تتستتركتتة يف جمال 
كاليفورنيا،  بتتتوليتتتة  �لتتتتت�تتستتمتتيتتم، 
وقتتتتتال �إنتتتتته �تتستتيتتبتتقتتى يف تتتتعتتتاون يف 
جمده.  فيها  �سنع  �لتتتتتي  �ل�سركة 
و�أ�ساف �ن �سركته �جلديدة �سوف 
توفر لعمالئها منتجات مذهلة يف 

�ملرحلة �ملقبلة.

تنقلها  غريبة  اأمرا�ص   10
احليوانات اإىل الب�صر

بع�ض  ت�شكلها  التي  اخلطورة  الأ�شخا�ض  من  عدد  يجهل 
احليوانات على حياتهم، على اعتبار اأنها قادرة على نقل 
اأمرا�ض معدية تعرف با�شم "الأمرا�ض حيوانية املن�شاأ".

وذكر مركز ال�شيطرة على الأمرا�ض والوقاية الأمريكي 
به  يق�شد  امل�شدر،  حيواين  اأو  املن�شاأ  حيواين  املر�ض  اأن 
بني  الطبيعية  احلالة  يف  ي�شري  ال��ذي  املعدي  املر�ض 

ينتقل  اأن  وميكن  الأليفة،  اأو  الربية  احليوانات 
منها اإىل الإن�شان.

العلمي  األريت"  "�شاين�ض  موقع  وا�شتعر�ض 
اأن تنتقل من  اأمرا�ض ميكنها   10 قائمة ت�شم 

احليوانات اإىل الب�شر:
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�ش�ؤون حملية

اجلامعة الوحيدة على م�شتوى العامل العربي التي اجتازت امل�شابقة بنجاح

فريق طلبة جامعة خليفة يحتل املركز الثامن عامليًا يف م�صابقة جمعية مهند�صي ال�صيارات 2019 يف الوليات املتحدة

بهدف دعم امل�شاريع التنموية بقطاع النخيل والتمور

الفوعة توقع مذكرة تفاهم مع �صندوق امللك عبداهلل الثاين للتنمية

حفل تخريج اأطفال ح�صانة اأر�ص الأطفال يف م�صرح مدر�صة التميز

•• اأبوظبي -  الفجر

 �أعلنت جامعة خليفة للعلوم و�لتكنولوجيا، �جلامعة 
من  بالتعليم  �لتتنتتهتتو�تتص  عتتلتتى  تتتركتتز  �لتتتتتي  �لبحثية 
�ملعرفة  وتطبيق  و�كت�ساف  و�لبحث  �لتدري�ص  خالل 
�ليوم �أن فريق طلبة جامعة خليفة �ملكون من ع�سرة 
طلبة �حتل �ملرتبة �لثامنة عاملياً يف قائمة �سمت 31 
م�سابقة  يف  �ساركت  �لتتعتتامل  �أنتتحتتاء  كافة  متتن  جامعة 
�أقيمت  و�لتي   2019 �ل�سيار�ت  مهند�سي  جمعية 

موؤخر�ً يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
لطلبة  �ل�سيار�ت  مهند�سي  جمعية  م�سابقة  قدمت 
مهار�ت  لتعزيز  �لفر�سة  و�ملاج�ستري  �لبكالوريو�ص 
من  ُطلب  حيث  �مل�ساريع،  و�إد�رة  �لهند�سي  �لت�سميم 
�لفرق �مل�ساركة تطوير �سيارة �سغرية ل�سخ�ص و�حد 
وتلبي  �لتتوقتتود  ��ستهالك  يف  �قت�سادية  باأنها  تتميز 
لجتياز  �لتت�تتستتيتتار�ت  تتناف�ص  حيث  �مل�سابقة،  قتتو�عتتد 
�لوقود  با�ستخد�م كمية حمتتدودة من  �أطتتول م�سافة 
عن  �لنقاط  متتن  ن�سبة  �أعتتلتتى  حتقيق  �إىل  بالإ�سافة 
خليفة  جامعة  فتتريتتق  حقق  وقتتد  �لتت�تتستتيتتارة.  ت�سميم 
ن�سبة توفري للوقود تقدر بنحو 384 مياًل للجالون 
�لو�حد و�لذي يعادل 163 كيلو مر�ً للر �لو�حد.

�مل�سابقة، قام فريق  �سعيه لتحقيق �سروط  �إطتتار  ويف 

كامل  ب�سكل  �سيارتهم  بت�سميم  خليفة  جامعة  طلبة 
�لكربون منتهية  �ألتتيتتاف  �ملركبة متتن متتادة  �ملتتتو�د  متتن 
�لتت�تتستتالحتتيتتة يف متتركتتز �بتتتتتكتتار وبتتحتتوث �لتتتطتتتري�ن يف 
جامعة خليفة وبدعم من �سركة ’�سر�تا‘ للت�سنيع. 
وقد كان فريق طلبة جامعة خليفة، �ملكون من طلبة 
وهند�سة  �مليكانيكية  و�لهند�سة  �لكيميائية  �لهند�سة 
�لوحيد  �لفريق  �لكهربائية،  و�لهند�سة  �لكمبيوتر 
متتتن �لتتتعتتتامل �لتتعتتربتتي �لتتتتذي �جتتتتتتتاز �ملتت�تتستتابتتقتتة بنجاح 
وح�سل على ت�سنيف جيد يف جمال توفري ��ستهالك 

�لوقود.
�حلمادي،  �سلطان  عتتتارف  �لتتدكتتتتتور  قتتال  جهته،  متتن 
للعلوم  خليفة  جامعة  يف  �لتنفيذي  �لرئي�ص  نتتائتتب 
فريق  ر�سخها  �لتتتتتي  �ملتتكتتانتتة  "توؤكد  و�لتكنولوجيا: 
جامعة خليفة يف م�سابقة جمعية مهند�سي �ل�سيار�ت 
حتقيق  على  �جلتتامتتعتتة  طلبة  �إ�تتستتر�ر  متتدى   2019
�إثتتتبتتتات مهار�تهم  �لتتتقتتتدرة عتتلتتى  �لتتتتتمتتيتتز متتتن ختتتالل 
وتتتطتتبتتيتتق متتتا تتتعتتلتتمتتوه متتنتتهتتا، �إ�تتتستتتافتتتًة �إىل �خلتتترب�ت 
�ملتميزة �لتي ميتلكها �أع�ساء �لهيئة �لأكادميية وهو 
ماي�ساف �إىل �سجل �إجناز�ت �جلامعة. نهنئ �أع�ساء 
فريق �لطلبة و�أع�ساء �لهيئة �لأكادميية لتحقيقهم 
�لنجاح �لطريق  بتتاأن ميهد هذ�  هذ� �لجنتتاز، وناأمل 

�أمام مزيد من �لإجناز�ت يف �مل�ستقبل".

�لتنفيذي  �لرئي�ص  �ملن�سوري،  �سعيد  �لدكتور  وقتتال 
ل�سركة هالكون �سي�ستيمز، �ل�سركة �ملتخ�س�سة يف �إنتاج 
يا�ص  ملجموعة  و�لتابعة  �لتكنولوجية  �لدفاع  �أنظمة 
�لقاب�سة يف �أبوظبي: "تقع م�سوؤولية دعم مهند�سي 
دولة �لإمار�ت �مل�ستقبليني على كاهل �سركة هالكون 
تطويرهم  خالل  من  �إمار�تية،  كموؤ�س�سة  �سي�ستيمز 
دولة  م�ستقبل  لتتتريتتتادة  متتوؤهتتلتتني  مهنيني  لتتيتتكتتونتتو� 
�لإمار�ت يف خمتلف �لقطاعات �ل�سناعية. و�نطالقاً 
من مبد�أ �أن عملية �لتعلم هي عملية م�ستمرة لي�ص 
لها نهاية، نحث بدورنا مهند�سي �مل�ستقبل على �تباع 
هذ� �ملبد�أ يف خمتلف ميادين �أعمالهم، وذلك خلدمة 

هذ� �لبلد بطريقة م�سرفة".
�لدعم  �لأكادميية  �لهيئة  �أع�ساء  قدم عدد من  وقد 
ب�سار  �لدكتور  وهم،  �لطلبة  لفريق  و�لتقني  �لإد�ري 
�خل�ساونة، رئي�ص برنامج �لدر��سات �لعليا و�لدكتور 
ريا�ص �خلزعلي، �لأ�ستاذ �مل�سارك يف برنامج هند�سة 
جانيثي،  ر�جتت�تتص  و�لتتدكتتتتتور  و�لتتكتتهتتربتتاء  �لكمبيوتر 
بالن�سبة  �أمتتا  �مليكانيكية.  �لهند�سة  ق�سم  يف  �لأ�ستاذ 
للطلبة، فقد كان هناك فريقان يعمالن على �مل�سروع، 
ركز �لفريق �لأول على �جلانب �مليكانيكي للم�سروع، 
يف حتتتني ركتتتتز �لتتفتتريتتق �لتتتثتتتاين عتتمتتلتته عتتلتتى �ملحرك 
قامو�  �لطلبة  �أن  ويذكر  فيه.  �لإلكروين  و�جلانب 

ب�سنع �ل�سيارة لتقدميها يف م�سابقة جمعية مهند�سي 
�ل�سيار�ت 2019، و�أي�ساً كم�سروع تخرج يف �آٍن و�حد 

م�ستعر�سني من خالله مهار�تهم �لتقنية.
�لطالبة  �تتستتاركتتت  �مليكانيكية،  �لهند�سة  ق�سم  ومتتن 
و�لطالبة  �لطنيجي  �آمنة  و�لطالبة  �لبلو�سي  �لعنود 
�مل�سروع،  يف  �لتتكتتثتتريي  رو�ن  و�لتتطتتالتتبتتة  �ل�سامي  متتي 
فيما تولت �لطالبة منار �حلب�سي م�سوؤولية ت�سميم 
يف  و�تتستتارك  و�لتتعتتجتتالت.  �ل�سيارة  توجيه  مقود  نظام 
ق�سم  من  �لنقبي  عبد�لعزيز  �لطالب  �أي�ساً  �مل�سروع 
�لهند�سة �لكهربائية و�لطالب خليفة ر��سد من ق�سم 
من  �ل�سام�سي  �سلطان  و�لطالب  �لكمبيوتر  هند�سة 
قيادة  على  تناوب  حيث  �لكيميائية،  �لهند�سة  ق�سم 
�لهند�سة  ق�سم  من  �ل�سحي  خليفة  �لطالب  �ل�سيارة 
�مليكانيكية و�لطالبة �سما �لبلو�سي من ق�سم �لهند�سة 

�لكهربائية.
تعترب �سركة هالكون �سي�ستيمز، �ل�سركة �ملتخ�س�سة 
يف �إنتاج �أنظمة �لدفاع �لتكنولوجية و�لتابعة ملجموعة 
لفريق  �لوحيد  �لتتر�عتتي  �أبوظبي،  يف  �لقاب�سة  يا�ص 
جامعة خليفة يف م�سروع جمعية مهند�سي �ل�سيار�ت 
�بتكار  قتتدم مركز  �ملا�سيني، يف حني  �لعامني  ختتالل 
�لتقني  �لتتدعتتم  خليفة  جامعة  يف  �لتتطتتري�ن  وبتتحتتوث 

للطلبة �لقائمني على �مل�سروع.
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عت �سركة �لفوعة �إحدى �ل�سركات �لتابعة ل�سناعات  وقَّ
�سندوق  مع  تفاهم  مذكرة  �أبوظبي  لإمتتارة  و�ململوكة 
�لأردنية  �ملتتمتتلتتكتتة  يف  للتنمية  �لتتتثتتتاين  عتتتبتتتد�هلل  �ملتتلتتك 
�لتعاون  �إىل  �ملذكرة  تهدف  حيث  �ل�سقيقة،  �لها�سمية 
�لنخيل  قطاع  وخا�سة  �لزر�عية  �لن�ساطات  جميع  يف 
بني  �مل�سرك  �لتعاون  تعزيز  �إىل  بالإ�سافة  و�لتمور 
متر  عتتلتتى  �لتت�تتستتوء  بت�سليط  يخت�ص  فيما  �لتتطتترفتتني 
�ملجهول �لأردين ذو �جلودة �لعالية، ومتكني �ملز�رعني 
�لأردنيني عرب ت�سهيل �لو�سول �إىل م�ساحة �أو�سع من 
�ملهند�ص  �سعادة  �ملذكرة كل من  ع  وقَّ �لعاملية.  �لأ�سو�ق 
�لإد�رة ل�سركة  ظافر عاي�ص �لأحبابي، رئي�ص جمل�ص 
�لفوعة، ومعايل �ملهند�ص عالء عارف �لبطاينة رئي�ص 
للتنمية،  �لثاين  عبد�هلل  �مللك  �سندوق  �أمناء  جمل�ص 

وذلتتتك يتتوم �لتتثتتالثتتاء �ملتتا�تتستتي مبقر �سركة �لتتفتتوعتتة يف 
�ملتتتذكتتترة كتتل متتن �سعادة  تتتوقتتيتتع  �أبتتوظتتبتتي، كتتمتتا ح�سر 
�إد�رة �سركة  ر��سد عبد�لعزيز �ل�سام�سي ع�سو جمل�ص 
�لعامري  بتتاخلتتالتت�تتص  عتتبتتيتتد  م�سلم  و�تتستتعتتادة  �لتتفتتوعتتة، 
حممد  و�تتستتعتتادة  �لتتفتتوعتتة،  ل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�ص 
�لتنفيذي  �لرئي�ص  نائب  �ملن�سوري  �لق�سيلي  غتتامن 
عام  مدير  �حل�سن   �سائب  �سعادة   و  �لفوعة،  ل�سركة 
�إىل  ، بالإ�سافة  �سندوق �مللك عبد�هلل �لثاين للتنمية 
�ملذكرة  �لطرفني. وت�سكل  �مل�سوؤولني من  ح�سور كبار 
�إطار�ً �ساماًل للتعاون بني �جلانبني يف جمالت عديدة 
عمليات  على  �لأردنتتيتتة  �لتتكتتو�در  وتاأهيل  تدريب  �أهمها 
تبادل  �إىل  بالإ�سافة  �لتمور  و�إنتاج  و�لتغليف  �لتعبئة 
�ملعلومات و�خلرب�ت يف جمال �إجناز وتطوير �لأعمال، 
�حلالية  �ملن�ساأت  يف  �سو�ًء  �مل�سركة  �لأهتتد�ف  وحتقيق 
فيما  و�عتتتتدة  م�ستقبلية  متت�تتستتاريتتع  يف  بتتال�تتستتتتتثتتمتتار  �أو 

يتعلق باإنتاج وفرز وتخزين �لتمور يف �ململكة �لأردنية 
�ملتتهتتنتتد�تتص ظافر  �تتستتعتتادة  �أكتتتد  جتتانتتبتته  ومتتتن  �لها�سمية. 
عاي�ص �لأحبابي، رئي�ص جمل�ص �لإد�رة ل�سركة �لفوعة 
�أنه مت توقيع مذكرة �لتفاهم من منطلق حر�سنا على 
�لأردنية  �ململكة  يف  و�لتمور  �لنخيل  بقطاع  �لرتتتقتتاء 
�لها�سمية، كما �أن و�جبنا كاأكرب �سركة منتجة للتمور 
يف �لعامل يحتم علينا �لعمل على توطيد �لعالقات مع 
وفتح  �خلتتترب�ت  نقل  عتترب  �لها�سمية  �لأردنتتيتتة  �ململكة 
�لأ�سو�ق �خلارجية �أمام منتجات �لتمور �لأردنية وذلك 
ترجمة للروؤيا �مل�سركه بني �لبلدين �ل�سقيقني، حيث 
�لثاين  عتتبتتد�هلل  �مللك  �سندوق  متتع  �لتعاون  هتتذ�  يتتاأتتتي 
قطاع  وخ�سو�ساً  �لتتزر�عتتيتتة  �ملتتجتتالت  ليخدم  للتنمية 
�ليوم  �سعد�ء  �إننا  �لأحبابي"  وقتتال  و�لتمور،  �لنخيل 
لتوقيع هذه �ملذكرة مع �سندوق �مللك عبد�هلل �لثاين 
و�لتكامل  لتتلتتتتتعتتاون  ج�سر  متتد  �إىل  ونتطلع  للتنمية، 

�لبلدين،  �مل�سرك بني  �لتجاري  و�لتبادل  �لقت�سادي 
على  بيننا  فيما  و�لتدريب  �خلتترب�ت  تبادل  جانب  �إىل 
نحو ي�ساهم يف تطوير �مل�ساريع �ملن�سودة ويدعم فر�ص 

�لعاملني يف هذ� �لقطاع �حليوي جنباً �إىل جنب".
من جهته، �سرح معايل �ملهند�ص عالء عارف �لبطاينة 
�لثاين  عبد�هلل  �مللك  ب�سندوق  �لأمناء  جمل�ص  رئي�ص 
للتنمية: "�إننا فخورون بهذ� �لتعاون مع �سركة �لفوعة 
بدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ل�سقيقة، حيث ُي�سكل 
فر�سة فريدة للم�ساركة يف دعم وتطوير قطاع �لنخيل 
يحقق  كتتمتتا  �لها�سمية،  �لأردنتتتيتتتة  �ململكة  يف  و�لتتتتتمتتور 
بتتنتتاء �سر�كة  �ملتتتتتبتتادلتتة  بتتني �جلتتانتتبتتني ويتتدعتتم  �ملنفعة 
طويلة �لأمد باإذن �هلل، خ�سو�ساً و�أن �ل�سندوق يهدف 
�لريادية،  �لإنتتتتتاجتتيتتة  �مل�ساريع  دعتتم  يف  �مل�ساهمة  �إىل 
�لتنمية  حتقيق  ي�سمن  مبتتا  �لب�سرية  �ملتتتو�رد  وتنمية 

�مل�ستد�مة يف �ململكة �لأردنية �لها�سمية".
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�لعني  متتديتتنتتة  يف  �لأطفال"  "�أر�ص  حتت�تتستتانتتة  �حتتتتتفتتلتتت 

 ،  2019 –  2018 �لتتدر��تتستتي  للعام  �أطفالها  بتخريج 
بح�سور  �لعني  يف  "�لتمّيز"  مدر�سة  م�سرح  على  وذلتتك 
مديرة �حل�سانة فيحاء يون�ص �لزعبي و�لهيئتني �لإد�رية 
و�ل�سركاء  �خلتتريتتجتتني  �آبتتتتاء  جتتانتتب  �إىل   ، و�لتتتتتدريتت�تتستتيتتة 

مديرة  �إلقاء  �حلفل  ت�سمن  للح�سانة،  �لإ�ستري�تيجيني 
لأولياء  و�سكر  ترحيب  �لزعبي" كلمة  "فيحاء  �حل�سانة 
�أر�ص �لأطفال عن  �لأمتتور وحتدثت با�سم فريق ح�سانة 
�لإجناز�ت �ملميزة و��ستعر�ست �ملنهاج و�سيا�سات �حل�سانة 

قدم  بعدها  �مل�ستمر  �لتعاون  على  �لأمتتتور  �أولتتيتتاء  �ساكرة 
�لأطفال فقر�ت ترفيهية وفنية وتعليمية عرّبو� فيها عن 
م�ستوى �لتعليم �ملتميز �لذي �إكت�سبوه خالل �لعام، وبعد 
�لنتهاء من عر�ص �لفقر�ت كان �ملوعد مع تكرمي �لأطفال 

جمل�ص �صامل بن لوتية ي�صت�صيف 
ندوة حول اأمرا�ص القلب وال�صرايني
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��ست�ساف جمل�ص �سعادة �سامل بن لوتيه �لعامري يف منطقة ز�خر مبدينة 
�ل�سمو ويل عهد  �تتستتاحتتب  بتتديتتو�ن  �ملتتجتتالتت�تتص  �تتستتوؤون  �لتتتتتابتتع ملكتب  �لتتعتتني 
�أبوظبي، حما�سرة بعنو�ن  " �أمر��ص �لقلب و�ل�سر�يني " قدمها �لدكتور 
�أنور �لزعابي ��ست�ساري �أمر��ص �لقلب و�ل�سر�يني و�لباطنية يف م�ست�سفى 

تو�م  وذلك بح�سور عدد من �ل�سخ�سيات و�أبناء �ملنطقة.
بال�سكر  �لعامري  لوتيه  بتتن  �سامل  �سعادة  �ملجل�ص  �ساحب  بتتد�يتتة  وتتتوجتته 
خالل  من  �لدولة  يف  �ل�سحية   �لرعاية  على  وحر�سها  �لر�سيدة  للقيادة 
تقدمي �لتقنيات �حلديثة يف كافة �مل�ست�سفيات و�ملر�كز و�لعالجية. م�سيد�ً 
مب�ستوى ومكانة �لإمار�ت على �خلريطة �لعاملية يف �لتقدم �لطبي و�لنجاح 

�لهائل لعمليات �أمر��ص �لقلب .
وعر�ص �لدكتور �لزعابي خالل �ملحا�سرة �أ�سباب �لإ�سابة باأمر��ص �لقلب 
�أمر��ص  �إىل م�سببات  و�أ�تتستتار   ، �لتتوقتتايتتة منها  وطتتترق  �لتتدمتتويتتة  و�لأوعتتيتتة 
�ل�سر�يني وعملية �رتفاع �سكر �لدم وبالأخ�ص �ل�سكر �لر�كمي  �لذي يوؤدي 
�لتدخني  خماطر  من  �لتنبه  �إىل  لفتاً  �ل�سر�يني،  �أمتتر��تتص  �إىل  �رتفاعه 
�لريا�سة  �أهمية  على  م�سدد�ً   . و�ل�سر�يني  �لقلب  على  �ملبا�سر  وتتتاأثتتريه 
و�ل�سكري  �لتتدم  �سغط  على  لل�سيطرة  و�ل�سباحة  �لطويل  �مل�سي  وعملية 
و�لدهون، وتخلل �ملحا�سرة عدة مد�خالت و�أجوبة على �أ�سئلة �حلا�سرين 

اجلامعة الأمريكية يف دبي ُتعنّي  الدكتور 
ديفيد �صميدت يف من�صب الرئي�ص اجلديد
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 �أعلنت �جلامعة �لأمريكية يف دبي، �إحدى �أكرث �جلامعات �لدولية �ملرموقة 
يف �ملنطقة، هذ� �ل�سهر عن تعيني �لدكتور ديفيد �سميدت يف من�سب رئي�ص 

�جلامعة، وذلك ُقبيل �نطالق �لعام �لأكادميي �جلديد.
و�سي�سهم �لدكتور �سميدت يف �لرتقاء مبكانة �جلامعة يف �لقطاع �لتعليمي 
نحو �آفاق جديدة بف�سل ما ميتلكه من خربة وروؤية عميقة وقدٍر كبري من 
�حلما�سة. و�سيحّل مكان �لدكتور لن�ص دميا�سي �لذي تقاعد �لعام �لفائت 
�لأمريكية يف دبي  ��ستثنائية توىل فيها رئا�سة �جلامعة  بعد رحلة مهنية 

منذ عام 1997. 
ويف معر�ص تعليقه على توّليه �ملن�سب 
�جلديد، قال �لدكتور ديفيد �سميدت: 
رئا�سة  من�سب  �أتتتوىل  �أن  "ُي�سرفني 
و�أتطلع  دبي،  يف  �لأمريكية  �جلامعة 
لأكتتون ع�سو�ً يف هتتذ� �ملجتمع  ُقتتدمتتاً 
�لأكادميي �ملتنوع مبا فيه من طالب 
تدري�سية  هيئة  و�أعتت�تتستتاء  وخريجني 
يفخرون بانتمائهم �إىل هذه �ملوؤ�س�سة 
�لتعليمية. �إنني متحم�ص جد�ً لقيادة 
�جلتتامتتعتتة �لأمتتتريتتتكتتتيتتتة يف دبتتتتي نحو 
�حلافل  تاريخها  �إىل  ��ستناد�ً  �لأمتتام 
بالنجاحات يف هذه �ملنطقة، وروؤيتها 
�لتتهتتادفتتة �إىل ختتدمتتة دبتتي و�لإمتتتتار�ت 

�لعربية �ملتحدة كجامعة ر�ئدة يف تقدمي �خلدمات �لتعليمية �لتي ُت�سهم يف 
�إعد�د �لطالب لعامل مليء بالفر�ص و�لتحديات �جلديدة". ين�سم �لدكتور 
�سميدت �إىل �جلامعة قادماً من جامعة ’ميدل تيني�سي‘ �حلكومية، حيث 
كان ي�سغل من�سب نائب �لعميد لل�سوؤون �لدولية و�أ�ستاذ �لدر��سات �لعاملية 
هذه  يف  م�سوؤولياته  ومتحورت   .2011 عام  منذ  �لإن�سانية  و�جلغر�فية 
�لأدو�ر حول قيادة بر�مج �جلامعة �لدولية و�لعاملية، ف�ساًل عن �لإ�سر�ف 
على �أن�سطة ومبادر�ت تن�سيب وت�سجيل و��ستبقاء �لطالب �لأجانب فيها. 
�لتعليم يف �خلارج  �لدكتور �سميدت على مكتب  �أ�سرف  وعالوة على ذلك، 
ومكتب قبول �لطالب �لأجانب وخدمات �لباحثني ومعهد ’كونفو�سيو�ص‘ 
ومركز �ل�سرق �لأو�سط ومركز جنوب �سرق �آ�سيا �لتابعني جلامعة "ميدل 
رئي�ص  كتتوبتتر،  جتتي.  جا�سنت  قتتال  �ل�سدد،  هتتذ�  ويف  تيني�سي" �حلكومية.  
�إىل  ديفيد  بان�سمام  " نرحب  دبتتي:  يف  �لأمريكية  �جلامعة  �إد�رة  جمل�ص 
�أ�سرة �جلامعة �لأمريكية يف دبي ونتطلع ُقدماً للعمل معه و�لتعرف على 
مقاربته �حلديثة يف �لقيادة، وروؤيته ونهجه �حلما�سي �لذي ُي�سرك خمتلف 
�أطياف �ملجتمع �جلامعي يف �ل�سرق �لأو�سط يف �ل�سعي نحو بناء م�ستقبل 
و�عد لطالب جامعتنا". �أر�سى �لدكتور �سميدت قاعدة معرفية و��سعة يف 
�إذ  قطاع �لتعليم من خالل �خلربة �لتي �كت�سبها خالل م�سريته �ملهنية؛ 
ت�سم قائمة �ملنا�سب �لوظيفية �لتي �سغلها كاًل من �ملدير �لتنفيذي ملركز 
�لعاملية  �لدر��سات  ’با�سيفيك‘، ومدير معهد  ’بيت�ستل‘ �لدويل يف جامعة 
لدى  �لزمالت  ل�سوؤون  �ملوؤ�س�ص  �ملن�سق  �إىل جانب  ’وي�سكن�سن‘،  يف جامعة 
مركز جامعة ’ييل‘ للدر��سات �لدولية و�ملحلية، ومدير �لرب�مج �لدولية 
�أكادميية  بخلفية  �أي�ساً  �سميدت  �لدكتور  يتمتع  يف جامعة ’ويليام وودز‘. 
من  �لتتعتتايل  �لتعليم  �إد�رة  يف  �لتتدكتتتتتور�ه  �سهادة  على  حا�سل  فهو  ممتتيتتزة، 
جامعة  من  �ليابانية  �للغة  يف  �ملاج�ستري  ودرجتتة  لوي�ص‘،  ’�سانت  جامعة 
’�أوهايو‘ �حلكومية ودرجة �لبكالوريو�ص يف �للغة �لإجنليزية من جامعة 
برنامج  ديفيد  �لدكتور  �أمّت  ذلك،  �إىل  وبالإ�سافة  ’وي�سكن�سن-مادي�سون‘. 
�لإد�رة و�لقيادة يف �لتعليم لدى معهد ’هارفرد للتعليم �لعايل‘، وحاز على 
�لعديد من �جلو�ئز و�لزمالت لقاء متّيزه يف جمالت �لتعليم و�لتح�سيل 
�لعلمي. وبالطبع، �ستعزز م�ساهمات �لدكتور �سميدت من ر�سيد �خلرب�ت 
�إىل تطوير  ت�سعى  و�لتتتتتي  دبتتتي،  �لأمتتريتتكتتيتتة يف  لتتتدى �جلتتامتتعتتة  و�ملتتتعتتتارف 
�حلياة  مدى  �مل�ستمر  و�لتعّلم  �لفّعال  و�لتو��سل  �لنقدي  �لتفكري  مهار�ت 
على  للعمل  من�سبه �جلديد  �سميدت يف  �لدكتور  ويخطط  لدى طالبها. 
متكني �لطالب وتوجيههم نحو حتقيق �لنجاح �لأكادميي و�ملهني �مل�ستد�م، 
وتوفري �لرب�مج و�خلدمات و�ملن�ساآت �لأكادميية، ف�ساًل عن �لتقنيات �لتي 
ُتتيح طيفاً من �لفر�ص �لتعليمية �ملتنوعة، وتعزز �لتفاهم �لثقايف كاأ�سا�ص 

لتاأهيل طالٍب م�ساهمني يف �ملجتمع �لعاملي.
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تعاين الكثري من الفتيات من النحافة التي جتعلها ت�شعر دائًما باخلجل وعدم الر�شا عن النف�ض، فنق�ض 
الوزن امللحوظ مثله مثل زيادة الوزن فنجد ان الفتاة ت�شعر باحلرج وعندما ترتدي اي مالب�ض ت�شعر 

بل  فقط  املظهر  على  يوؤثر  ل  الزائد  الوزن  نق�ض  ان  كما  منها.  ال�شديدة  النحافة  نتيجة  بال�شيق 
ا على ال�شحة فالنحافة لها تاأثري كبري على ال�شحة فت�شبب الأنيميا واخلمول وال�شعور  يوؤثر اي�شً

بالتعب عند بذل اقل جمهود، وهناك العديد من ال�شباب للنحافة منها ا�شباب مر�شية او 
تقومي  ان  يجب  جيد  ب�شكل  تاأكلني  كنِت  اذا  لذا  التغذية،  نق�ض  ب�شبب  او  الوراثة  ب�شبب 
بعمل الفحو�شات الزمة للتاأكد من عدم وجود اي مر�ض ي�شبب لكي النحافة، و�شنقدم لِك 

اليوم و�شفات ب�شيطة �شوف تزيد وزنِك ب�شكل ملحوظ وجتعلِك تتمتعي بقوام جميل.
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�أ�سبح نق�ص �حلديد �أمر� �سائعا �ليوم، وهو ما يوؤدي تباعا �إىل 
هتتذه �حلالة ل  �لتتدم يف  �لتتدم، نظر� لأن  �لإ�سابة مبر�ص فقر 

يحتوي على ما يكفي من كريات �لدم �حلمر�ء �ل�سليمة.
�لقدرة  �لتتتتدم، وعتتتدم  فتتقتتد�ن  �لتتعتتو�متتل -متتثتتل  وميتتكتتن لبع�ص 
�أو عدم وجود هذ� �لنوع من  على �مت�سا�ص �حلديد، و�حلمل 
�ملغذيات بالأغذية �خلا�سة بنا- �أن ت�سبب عجز� تر�فقه �أعر��ص 
يف  �سعوبة  �أو  �ل�سدر  يف  و�مل  و�ل�سعف  �ل�سديد  �لتعب  مثل 

�لتنف�ص، ف�سال عن تورم يف �لل�سان و�لدو�ر.
�لتغذية،  يكمن يف  �حلالة  هتتذه  لتجاوز  فعالية  �لأكتترث  و�حلتتل 
من  �حلتتديتتد  �جل�سم  )ميت�ص  �لأمتتريكتتيتتة  مايو  لعيادة  ووفتتقتتا 
�إذ� كنت ممتتن ل  وبتتالتتتتتايل،  �آختتتر.  �أي م�سدر  �أكتترث متتن  �للحم 
�خل�سار  كمية  زيتتادة  �إىل  حتتاج  فرمبا  �للحوم،  �أكتتل  يف�سلون 
كمية  نف�ص  �مت�سا�ص  متتن  �جل�سم  لتمكني  بتتاحلتتديتتد  �لغنية 

�حلديد �ملوجودة يف �للحوم(.
وعتتلتتى �تتستتوء ذلتتتتك، يتتتتتعتتني عتتلتتى بتتعتت�تتص �ملتتر�تتستتى �تتتتختتتاذ كافة 
�لحتياطات و�إيالء عناية فائقة باأنف�سهم لتجنب هذ� �لنق�ص، 
ختتتتتتتتتتا�تتتتتتتتتتستتتتتتتتتتة 

�لنباتيني و�لأطفال و�لر�سع و�لن�ساء �لالتي يفقدن كثري� من 
للمتربعني  بالن�سبة  �ل�ساأن  هو  كما  �حلي�ص،  فرة  �أثناء  �لدم 
مويخو  فريونيكا  للكاتبة  تقرير  بح�سب  متكرر،  ب�سكل  بالدم 

ن�سرته �سحيفة )كونفدن�سيال( �لإ�سبانية.
ن�سيفها  �أن  �لتي يجب  �لأطعمة  ما هي  ي�ستف�سر:  �أن  ول�سائل 

�إىل نظامنا �لغذ�ئي للحد من نق�ص �حلديد؟

الفول ال�شوداين
يتتوفتتر كتتتل 100 غتتتتر�م متتتن �لتتتفتتتول �لتتت�تتتستتتود�ين حتتتتو�يل 2.1 
فاإن جمرد حفنة و�حدة من  ملليغر�م من �حلديد. وبالتايل، 
�حلديد  من  هامة  كميات  توفري  على  قتتادرة  �ل�سود�ين  �لفول 

و�لألياف وفيتامني ب مما ي�ساعد على حت�سني �ملز�ج.

العد�ض 
يعرف �لعد�ص �أي�سا مب�ساهمته �لكبرية يف مّد �جل�سم باحلديد. 
وعلى �لرغم من كونه من �أ�سل نباتي، يجب �أن يكون م�سحوبا 
�لغذ�ئية  �للتتيتتاف  تعد  كما  �تتستتي.  بفيتامني  �لغنية  بتتالأغتتذيتتة 

�لغذ�ئية  �لعنا�سر  �أحتتتد 

�لأ�سا�سية �ملوجودة فيه.
وعموما، يوفر كوب و�حد من �لعد�ص �ملطبوخ حو�يل %63 من 
�لكمية �ليومية �ملو�سى بها من �لألياف. ومقارنة مع �للحوم 
�حلمر�ء و�لدو�جن و�لأ�سماك، يحتوي هذ� �لنوع من �لبقوليات 

على ن�سبة عالية من �لدهون �مل�سبعة و�لكولي�سرول.

طحالب �شبريولينا
تو�سي �لمم �ملتحدة بهذ� �ملكمل �لغذ�ئي �خلارق ملكافحة فقر 
�لدم و�سوء �لتغذية بف�سل كمية �حلديد �ملثرية لالهتمام �لتي 
66.38 ملليغر�ما من  يوفرها للج�سم، فهي ت�ساهم بحو�يل 

�حلديد لكل 100 غر�م يف �ملتو�سط.
وبالطبع، من �ملهم تناولها بكميات �سغرية، �أي من ثالثة �إىل 
جتنبا  وذلتتك  �لرئي�سية،  �لوجبات  بني  موزعة  غتتر�متتات  �أربتتعتتة 
حلدوث �آثار جانبية مثل �لعط�ص و�لم�ساك و�حلمى �خلفيفة 

�أو �لدو�ر.

اخل�شراوات الورقية
يعترب �ل�سلق و�ل�سبانخ و�لكرنب �أو �خل�ص من �أكرث 
�خلتت�تتستتر�و�ت �لتتورقتتيتتة �لتتتتتي حتتوي 
�أنتتتتهتتتتا غنية  عتتتلتتتى �حلتتتتديتتتتد، كتتتمتتتا 
�لفوليك  وحم�ص  بالكاروتينات 
�لرغم  عتتتلتتتى  �تتتتستتتتي،  وفتتتيتتتتتتتامتتتني 
�أنتتهتتا تفقد جتتتزء� هتتامتتا منها  متتن 
عتتنتتد طتتهتتيتتهتتا، لذلك 

احلديد نق�ص  ي�صكو  من  يحتاجها  اأغذية   4

النحافة
�أخطر  متتن  �لتتّز�ئتتدة  �لّنحافة  تعترب 
�ملتتت�تتتستتتاكتتتل �لتتتتتتتي قتتتتد يتتتو�جتتتهتتتهتتتا �أي 
�تتستتختت�تتص، حتتيتتث �إّنتتتهتتتا تتتغتترّي �ملظهر 
�خلارجي لالإن�سان، لي�سبح كما لو 
�أّنه م�ساب مبر�ص معني، بالإ�سافة 
�إىل �أّن لها �لعديد من �لتاأثري�ت 
ت�ساقط  متتثتتل:  �لتت�تتستتلتتبتتيتتة، 
�لتت�تتستتعتتر، و�تتستتحتتوب يف 
عور  و�ل�ُسّ �لتتتوجتتته، 
وغريها  بتتالتتكتت�تتستتل، 
و�سنتعّرف  �لكثري، 
على  �ملتتتتتقتتتتتال  هتتتتتتذ�  يف 
كتتيتتفتتّيتتة زيتتتتتادة �لتتتتتوزن 10 

كيلو.

ماهي اأ�شباب النحافة الزائدة
�سّيئ. غذ�ئي  نظام  • �تباع 

ور�ثية. • عو�مل 
ي�ساعد  معني  مبر�ص  �جل�سم  �إ�سابة   •

على �لتخل�ص من �لكثري من �لوزن. ت
يف  ا  وخ�سو�سً ملجاعات،  �لنا�ص  عر�ص   •

مناطق �إفريقيا.فتاة

اف�شل طريقة جمربة لزيادة الوزن 
كيلو  10

• هناك �لعديد من �ملمار�سات �لتي ميكن 
�تباعها لزيادة �لوزن، من �أهّمها:

حيث   : �حلر�رية  �ل�سعر�ت  عدد   • زيتتادة 
�سعرة   500 �إىل   300 نحو  بتتزيتتادة  ين�سح 
�لأف�سل  ومن  �لغذ�ئي،  �لّنظام  �إىل  حر�رّية 
كحٍدّ  حتتر�ريتتة  �تتستتعتترة   1000 �إىل  ي�سل  �أن 

�أق�سى لكت�ساب �لوزن بطريقة �أ�سرع.
من  �لتتتربوتتتتني  يتتعتتتتترب  �لتتتربوتتتتني:  • تتتتنتتتاول 
�لعنا�سر �لرئي�سّية �لتي يجب �أن يح�سل عليها 
�إ�سافة ما  �لتتوزن، فمن �لأف�سل  عند �لزيادة يف 
�لّنظام  على  �لربوتني  من  غر�ًما  يقارب 
�لتي  �لأطتتتعتتتمتتتة  �لتتتغتتتذ�ئتتتي، ومتتتتن 
�للحوم،  �لربوتني:  على  حتتوي 
و�خل�سار،  و�ل�ّسمك،  و�لتتّدجتتاج، 

و�ملك�سر�ت. 

ن�سبة  تناول  و�لدهون:  �لكاربوهيدر�ت  من  �لإكثار   •
عالية من �لّدهون و�لكاربوهيدر�ت يف كّل وجبة.

�لّريا�سية  �لتمارين  ممار�سة  بعد  �لتتّطتتعتتام  تتتنتتاول   •
من  �ل�ستفادة  على  �جل�سم  حتفز  �إّنتتهتتا  حيث  مبا�سرًة، 

كل �سعرة حر�رية يف �لطعام.
��ست�سارة  يجب  ولكن  نة،  �مل�سِمّ �حلبوب  بع�ص  • تناول 

�لطبيب قبل ذلك.

و�شفات طبيعية لزيادة الوزن ب�شكل طبيعي
و�شفة اخلمرية

مع  �لتتفتتوريتتة  �خلتتمتترية  حبيبات  متتن  ملعقًة  نخلط   •
بيعي، كوب من �لع�سري �لَطّ

�لنحل  عتت�تتستتل  بتتا�تتستتتتتختتد�م  تتحتتلتتيتتة  �لتتَتّ �ملتتمتتكتتن  • ومتتتتن 
�لطبيعي بح�سب �لرغبة،

��ستبد�ل  ميكنك  كما  ا،  يومًيّ �لو�سفة  هذه  ون�سرب   •
هتتتذه �لتتو�تتستتفتتة بتتالكتتتتتفتتاء بتتتتتنتتاول قتتر�تتص متتن �أقر��ص 
حتتبتتوب �خلتتمتترية �لتتطتتبتتّيتتة �ملتتبتتاعتتة يف �لتت�تتستتيتتدلتتيتتات بعد 

تناول �لوجبات �لرئي�سّية �لثالث.

و�شفة الزهورات
�لّزهور�ت، �أع�ساب  من  ملعقًة  • نخلط 

• و�لتي تت�سّمن �لبابوجن، و�لورد �جلوري، و�ليان�سون، 
وغريها من �لع�ساب،

�لأ�سو�ق  متتتن  �لتتو�تتستتفتتة  هتتتذه  �تتتستتتر�ء  �ملتتمتتكتتن  ومتتتن   •
جاهزًة،

�حلليب،  �أو  �لع�سري  من  كوب  �سرب  �إىل  بالإ�سافة   •
�إىل جانب ثالث حبات من �لتمر،

وجبة  متتع  �لتتوجتتبتتة  هتتذه  تتتنتتاول  على  �حلتتر�تتص  • متتع 

�لفطور و�لع�ساء.

و�شفة الف�شتق ال�ّشوداين
�ل�ّسود�ين، �لف�ستق  من  مت�ساويًة  كميًة  • نخلط 

و�لع�سل، • و�لزبيب، 
�لأقل، على  �ليوم  يف  مّرتني  �لو�سفة  هذه  • وتناول 

�لفطور، وجبة  بعد  باح  �ل�سّ يف  • �لأوىل 
• و�لثانية م�ساًء قبل �لّنوم 

مبتتتتتتتا يتتتتتقتتتتتارب 
ربع �ساعة.

و������ش�����ف�����ة 
احللبة

ما  نتتتتتغتتتتتلتتتتتي   •
يتتتتتتقتتتتتتارب كتتتتوًبتتتتا 

من �ملاء،
ونتتتت�تتتتستتتتيتتتتف   •
ملعقًة  �إلتتتتتيتتتتته 
مطحون  متتتن 
�أي  �حلتتتتلتتتتبتتتتة 
متتتتتتتتتا يتتتتتتعتتتتتتادل 

ثالثة غر�مات 
مطحون  متتتتتتن 
�حللبة �ملحوجة

�حللبة  ونتترك   ، •
على �لنار ملدة دقيقة و�حدة 

فقط،
بالع�سل  ونتتحتتلتتهتتا  �حلتتتلتتتبتتتة،  نتتت�تتتستتتّف  ثتتتتتّم   •

�لأبي�ص،
يف  متتتتّر�ت  ثتتالثتتة  �ملتت�تتستتروب  هتتتذ�  • ونتتتتتنتتاول 

�ليوم،
�لوزن  �إىل  ن�سل  �أن  �إىل  هذ�  على  • ون�ستمّر 

�ملطلوب.

زيت احللبة
زيت  متتن  ون�سف  ملعقة  وعتتاء  يف  نخلط   •

�حللبة،
�ملاء، من  كوب  • ون�سف 

متجان�ص، مزيج  لدينا  يت�سّكل  • حتى 
�ليوم، يف  مرتني  �ملزيج  هذ�  • ونتناول 

�مل�ساء. يف  ومرًة  �ل�سباح،  يف  • مرًة 

للتخل�ض من النحافة الزائدة

ب�صكل طبيعي و�صريع .. و�صفات �صحرية لزيادة الوزن 
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املال والأعمال

»اأبوظبي الوطنية للتاأمني« ت�صتكمل 
عملية حتويل �صندات اإلزامية اإىل اأ�صهم

•• اأبوظبي -وام:

�أبوظبي �لوطنية  �أعلنت �سركة 
عملية  ��تتستتتتتكتتمتتالتتهتتا  لتتلتتتتتاأمتتني 
حتتتتتويتتتتل �لتتت�تتتستتتنتتتد�ت �إلتتتز�متتتيتتتة 
�لتحويل �لتي �أ�سدرتها بتاريخ 
�أ�سهم  �إىل   2016 يونيو   15
�نتهاء  بتتعتتد  �لتت�تتستتركتتة وذلتتتك  يف 
�متدت  �لتي  ��ستحقاقها  فتترة 

لثالث �سنو�ت.
عملية  متتتتن  �لنتتتتتتتهتتتاء  وعتتتقتتتب 
�لتتتتتحتتويتتل �لتتتتتتتي ��تتستتتتتكتتمتتلتتت يف 
15 يونيو 2019، �رتفع ر�أ�ص 
مال �ل�سركة �ملدفوع لي�سل �إىل 
و�رتفع  درهتتتتتم،  متتلتتيتتون   570

عدد �لأ�سهم �لإجمايل لل�سركة لي�سل �إىل 570 مليون �سهم. وقد مت �إدر�ج 
 195 عددها  يبلغ  و�لتي  �لتحويل،  عملية  عن  �لناجتة  �جلديدة  �لأ�سهم 
�أدنك  “�أ�سهم  �لرمز  حتت  �ملالية  لتتتالأور�ق  �أبوظبي  �سوق  يف  �سهم،  مليون 
/ADNIC2/«، و�سيتم تد�ول هذه  �لناجتة عن حتويل �ل�سند�ت - 2 
�لأ�سهم ب�سكل منف�سل عن �أ�سهم �سركة �أبوظبي �لوطنية للتاأمني رمزها » 
 2 �أدنك �لناجتة عن حتويل �ل�سند�ت-  “�أ�سهم  وت�ستحق   .«  ADNIC
2019 وفقا ملا تقرره  توزيعات �لأربتتاح �ل�سنوية لعام   »/ADNIC2/
�جلمعية �لعمومية لل�سركة يف �جتماعها �ل�سنوي �لقادم، و�لتي �ستحت�سب 
دي�سمرب   31 ولغاية   2019 يونيو   16 متتن  �عتبار�  ن�سبي  �أ�سا�ص  على 
�أدنك  “�أ�سهم  �لتترمتتز  حتمل  �لتي  �لأ�سهم  دمتتج  �سيتم  بتتاأنتته  علما   2019
�سركة  �أ�سهم  متتع   »/ADNIC2/  2  - �ل�سند�ت  حتويل  عتتن  �لناجتة 
بعد  وذلتتك   /ADNIC/ �لرمز  حتمل  �لتي  للتاأمني  �لوطنية  �أبوظبي 

�جتماع �جلمعية �لعمومية �ل�سنوية يف �لعام �لقادم.

اأرا�صي دبي: قرار حممد بن را�صد فتح 122 ن�صاطا 
اقت�صاديا للتملك يدعم الناجت املحلي الإجمايل

•• دبي-وام:

قال �سعادة �سلطان بطي بن جمرن �ملدير �لعام لد�ئرة �لأر��سي و�لأمالك 
نائب  �آل مكتوم  ر��سد  بن  �ل�سيخ حممد  �ل�سمو  �عتماد �ساحب  �إن  دبي  يف 
قتتر�ر� بفتح  “رعاه �هلل”  �لتتوزر�ء حاكم دبي  �لدولة رئي�ص جمل�ص  رئي�ص 
باملئة   100 لغاية  ت�سل  بن�سبة  للتملك  بالدولة  �قت�ساديا  ن�ساطا   122
لالأجانب يتناغم من قر�ر�ت و�إجر�ء�ت �تخذتها �لقيادة �لر�سيدة للتاأكيد 
على جاهزيتها وجد�رتها للدخول �إىل ع�سر جديد من �لنفتاح �لقت�سادي 

�ملدرو�ص بعناية فائقة ويدعم �لناجت �ملحلي �لإجمايل.
�لتتقتتر�ر يدعم  �أن هتتذ�  �لتت�تتستتاأن - �إىل  بتتهتتذ�  �أمتت�تتص  لتته  – يف ت�سريح  و�أ�تتستتار 
�لتوجهات �حلكومية للتقليل من �لعتماد على مو�رد �لنفط و�لغاز و�لعمل 
على دعم قطاع �ل�سناعات عمال با�سر�تيجيات �لتنويع �لقت�سادي �لتي 
تفتح �ملجال �أمام ظهور طيف و��سع من �لأن�سطة تزدهر معها �سوق وفر�ص 

�لعمل وتك�سب قطاعات �أخرى �ملزيد من زخم �لنمو �مل�ستد�م.
و�أ�ساف �بن جمرن: “عالوة على ذلك �ست�سهد �لقطاعات �مل�سمولة بالقر�ر 
�لتناف�سية  تر�سيخ قدر�تها  تتيح لالإمار�ت  عالًيا ومناف�سة حميدة  ن�ساًطا 
�لتتتو�رد�ت عن طريق  �إىل جانب �حلتتد من  �لعامل  على نظري�تها من دول 
�لناجت  ودعتتم  �ملالية  �ملتتو�رد  على  و�ملحافظة  �ل�ستهالكية  �لحتياجات  �سد 
�ملحلي �لإجمايل وزيادة �ملدخولت �لوطنية مع �لتوظيف �لأمثل للمو�رد 

�لطبيعية وتعظيم �ل�ستفادة منها«.

متكني ال�صركات امل�صجلة يف »اأبوظبي العاملي« من 
امتالك عقارات يف مناطق التملك احلر بعجمان

•• اأبوظبي-وام:

وقعت �سلطة �لت�سجيل لدى �سوق �أبوظبي �لعاملي �تفاقية تعاون مع د�ئرة 
�لأر��سي و�لتنظيم �لعقاري يف عجمان متكن �ل�سركات �مل�سجلة يف �ل�سوق 
و�ل�سو�بط  �لأطتتتر  �حلتتر �سمن  �لتملك  مناطق  عتتقتتار�ت يف  �متتتتتالك  متتن 
و�لتنظيم  �لأر��تتستتي  د�ئتتترة  لدى  للت�سجيل  �ملتبعة  و�لإجتتتر�ء�ت  �لقانونية 
�لعقاري يف عجمان. وقع �لتفاقية �سعادة عبد �لعزيز بن نا�سر �لنعيمي 
مدير عام د�ئرة �لأر��سي و�لتنظيم �لعقاري يف عجمان، وظاهر بن ظاهر 

�ملهريي، �لرئي�ص �لتنفيذي ل�سلطة �لت�سجيل يف �سوق �أبوظبي �لعاملي.
وقال �سعادة عبد �لعزيز بن نا�سر �لنعيمي: نعمل وفق توجيهات �لقيادة 
�أ�سحاب  و  �ملتعاملني  على  �لأعتتمتتال  ممار�سة  �إجتتتر�ء�ت  لت�سهيل  �لر�سيدة 
�سركات �لتطوير �لعقاري وحتفيز �لنمو �لقت�سادي عرب مبادر�ت مبتكرة 
�لعاملي  �أبوظبي  �سوق  مع  �ل�سر�كة  تعد  �إذ  �ل�سر�تيجيني  �ل�سركاء  مع 

فر�سة جيدة ل�سمان �لتطوير و �لتعاون �مل�سرك بني �جلهتني.
�لعاملي  �أبوظبي  �سوق  يتطلع   : �ملهريي  بن ظاهر  قال ظاهر  ومن جانبه 
�إىل دعم ومتكني �ل�سركات يف �سوق �أبوظبي وعجمان من �لتو�سع و�لنمو يف 
دولة �لإمار�ت موؤكد� حر�ص �سوق �أبوظبي �لعاملي على توفري بيئة �أعمال 
متكاملة ومن�سة ت�سريعية تدعم �لتطوير يف �لقطاع �لعقاري و�ل�ستثمار 

يف عجمان و�لدولة و�ملنطقة كافة.

» عجمان الإعالمية احلرة« ت�صارك يف »بيج 7«
•• عجمان -وام: 

�لتجارى  �أفريقيا  معر�ص  يف  �حلتترة  �لإعتتالمتتيتتة  عجمان  مدينة  �ساركت 
�لدويل “بيج 7” �سمن وفد دولة �لإمتتار�ت �لعربية �ملتحدة و�لذي �أقيم 

فى مدينة جوهان�سبريج بجنوب �إفريقيا.
عتتدد كبري  فيه  ي�سارك  و  �لتجارة  و�أكتترب ملتقيات  �أهتتم  �ملعر�ص من  ويعد 
�لعامل  دول  �حلتترة من  و�ملناطق  و�لتجارة  و�ل�ستثمار  �لأعمال  رجتتال  من 
ب�سفة عامة و�لدول �لإفريقية ب�سفة خا�سة. وقال وفد �ملدينة �إن �مل�ساركة 
جنحت يف ��ستقطاب عدد كبري من �مل�ستثمرين و�ملهتمني �إىل جناح �ملدينة 
باملعر�ص ، ف�ساًل عن �للقاء�ت �لتي متت على هام�سه مع �لوفود �لز�ئرة 

و�مل�ساركة.

املن�صوري: قرار جمل�ص الوزراء »بتملك امل�صتثمر 
يعزز الأجندة التنموية للدولة  » % الأجنبي 100 

�صركة مياه وكهرباء الإمارات تطرح مناق�صة لتطوير واحدة
 من اأكرب حمطات الطاقة ال�صم�صية يف العامل واإن�صائها يف اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

�ملن�سوري  �سعيد  بن  �سلطان  معايل  قتتال 
وزير �لقت�ساد، �إن �إقر�ر جمل�ص �لوزر�ء 
�أمام  �ملتاحة  �لأوىل  �لإيجابية  للقائمة 
ت�سل  متتتلتتك  بن�سب  �لأجتتنتتبتتي  �مل�ستثمر 
�لقطاعات  متتتن  عتتتتدد  يف   100% �إىل 
قانون  لأحتتتتكتتتتام  تتتطتتبتتيتتقتتا  �لقتتتتتتت�تتتستتتاديتتتة 
بيئة  ت�سع  �ملبا�سر،  �لأجنبي  �ل�ستثمار 
�لأعتتتتمتتتتال بتتتالتتتدولتتتة عتتلتتى بتتتد�يتتتة مرحلة 
�أكتترث �زدهتتتار� وتقدما متتن ختتالل حتفيز 
�لتدفقات �ل�ستثمارية على �لتوجه نحو 
�لتنموية  �لأجندة  تخدم  نوعية  م�ساريع 
لدولة �لإمار�ت وتعزز من ممكناتها لبناء 

�قت�ساد �مل�ستقبل.
�لإيجابية  �لقائمة  �أن  معاليه  و�أ�تتستتاف 

�لأوىل جاءت لتعزز من قدرة �لدولة على 
جذب وت�سجيع �ل�ستثمار �لأجنبي �ملبا�سر 
�لكربى  �ل�سركات  ��ستقطاب  وخ�سو�سا 
�لعديد  لت�سمل  �لنوعية  و�ل�تتستتتتتثتتمتتار�ت 
�حليوية  �لقتتتتت�تتستتاديتتة  �لتتقتتطتتاعتتات  متتتن 
�لتتتتتتتتتروؤى و�خلطط  متتتتع  تتتتتتتتكتتتامتتتل  �لتتتتتتتي 
للدولة وت�ساهم يف تعزيز  �ل�سر�تيجية 
بيئة �لبتكار ونقل �لتكنولوجيا �حلديثة 
وت�سمن  �لبيئة  على  �إيتتجتتابتتي  �أثتتتر  ولتتهتتا 
للكو�در  وتتتتتدريتتتتب  عتتمتتل  فتتتر�تتتص  تتتتوفتتتري 
�لوطنية ليكون ذلك �إطار� جديد� لتعزيز 
وتر�سيخ  و�ل�تتستتتتتد�متتة  �لتتتتتنتتوع  متتقتتومتتات 
�لثقة لدى �مل�ستثمر �لأجنبي بعدِّ �لدولة 
��ستثمارية رئي�سة جاذبة و�آمنة يف  وجهة 

�ملنطقة.
ن�ساطا  �لت122  �أن  متتعتتالتتيتته  و�أو�تتتتستتتتح 

�قتتتتت�تتستتاديتتا �لتتتتتتتي مت �إقتتتتر�رهتتتتا متتتن قبل 
جمتتلتت�تتص �لتتتتتتتوزر�ء، متتتتت در��تتستتتتتهتتا ب�سكل 
دقيق من قبل “جلنة �ل�ستثمار �لأجنبي 
وز�رة  مظلة  حتتتت  تعمل  �لتتتتتي  �ملبا�سر” 
ممثلني  ع�سويتها  يف  وت�سم  �لقتتتتت�تتستتاد 
عتتتن �لتت�تتستتلتتطتتات �ملتتختتتتت�تتستتة �ملتتعتتنتتيتتة ببيئة 
�لأعمال و�ل�ستثمار يف �حلكومات �ملحلية 
منها  �حتادية  حكومية  جهات  جانب  �إىل 
ووز�رة  �ملتتركتتزي  و�ملتت�تتستترف  �ملتتالتتيتتة  وز�رة 
�خلارجية و�لتعاون �لدويل وهيئة �لأور�ق 
�ملالية و�ل�سلع بعد �لتن�سيق و�لت�ساور مع 
�جلهات �حلكومية �ملنظمة و�مل�سرفة على 

تلك �لأن�سطة.
�لأوىل  �لإيجابية  �لقائمة  �أن  �إىل  و�أ�تتستتار 
�ملحررة ت�سمل قطاعات زر�عية و�سناعات 
و�لتجارة  �ملتتتتتجتتددة  و�لتتطتتاقتتة  حتتتويتتلتتيتتة 

�لإلتتتكتتترونتتتيتتتة، فتت�تتستتال عتتتن �لتتعتتديتتد من 
�سي�سهم يف  متتا  وهتتو  �لإبتتد�عتتيتتة  �لأن�سطة 
قدر�ت  وتطوير  نوعية  ��ستثمار�ت  تدفق 
�لدولة يف جمالت �لبتكار و�لتكنولوجيا 
و�أن�سطة  �ل�سطناعي  و�لتتذكتتاء  �ملتقدمة 
�لقت�ساد  وتطبيقات  و�لتطوير  �لبحث 
�لرقمي وغريها، مما يتيح ذلك �مل�ساحة 
�لقطاعات  ومنظمي  للحكومة  �ملنا�سبة 
�آثتتتتتتار �لنتتتفتتتتتتتاح عتتلتتى خمتلف  لتتتدر��تتتستتتة 
�لقطاعات ليتم بعد ذلك حترير �لقطاعات 
�سو�بط  ووفتتق  تدريجي  ب�سكل  �لأختتترى 
�أن  حمتتددة. و�أكتتد معايل وزيتتر �لقت�ساد 
دولة �لإمتتار�ت تو��سل خطو�تها �ملتميزة 
و�لرتقاء  �ل�ستثمارية  بيئتها  لتطوير 
باحلو�فز و�ملز�يا �لتي متنحها للم�ستثمر 
كوجهة  متتكتتانتتتتتهتتا  لتتر�تتستتيتتخ  �لأجتتتنتتتبتتتي، 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أعتتلتتنتتت �سركة متتيتتاه وكتتهتتربتتاء �لإمتتتتار�ت 
�لتتتتر�ئتتتتدة يف جمتتتتال تخطيط  �تتتتتتتص.م.ع، 
م�ساريع، و�سر�ء �ملياه و�لكهرباء يف دوله 
�لإمتتتتتتار�ت �لتتعتتربتتيتتة �ملتتتتتحتتدة، عتتن طرح 
عاملي  م�سروع  وتطوير  لإن�ساء  مناق�سة 
با�ستخد�م  �لتتكتتهتتربتتاء  لإنتتتتتتتاج  �ملتت�تتستتتتتوى 
�لطاقة �لكهرو�سوئية �ل�سم�سية، بطاقة 
2،000 ميجاو�ط، يف منطقه  �إنتاجية 

�لظفرة �لتابعة لإمارة �أبوظبي.

من  جتتزء�ً  �مل�سروع �جلديد  هذ�  وي�سكل 
�سل�سلة م�ساريع �عتمدتها �للجنه �لعليا 
�أبوظبي  �مارة  �ملاء و�لكهرباء يف  لقطاع 
و�سيمتد هذ� �مل�سروع على م�ساحة تبلغ 
طاقته  و�تتستتتتتكتتون  متتربتتع،  كيلومر   20
يتتتقتتتارب �تتستتعتتف �لطاقة  متتتا  �لإنتتتتتاجتتيتتة 
�أكرب  �لإنتاجية مل�سروع “نور �أبوظبي”، 
�لكهرو�سوئية  للطاقة  م�ستقلة  حمطه 
ي�سل  �أن  ويتوقع  �لتتعتتامل.  يف  �ل�سم�سية 
�لت�سغيل  مرحلة  �إىل  �جلتتديتتد  �مل�سروع 
عام  متتتتن  �لأول  �لتتتتربتتتتع  يف  �لتتتتتتتتتجتتتتاري 

�إجمايل  �سيزيد  �لتتتذي  �لأمتتتر   ،2022
�سعة �لطاقة �لكهرو�سوئية �ل�سم�سية يف 

�أبوظبي �إىل 3،200 ميجاو�ط.
�إبتتتتتد�ء 48 متتتن كبار  ويتتتاأتتتتي ذلتتتك بتتعتتد 
�ملطورين �لعامليني و�ملحليني �هتمامهم 
بهذ� �مل�سروع. ومتا�سياً مع برنامج �إنتاج 
�أطلقته  �لتتتذي  �مل�ستقل  و�ملتتيتتاه  �لتتطتتاقتتة 
فتتتاإن   ،1998 عتتتتام  �أبتتتوظتتتبتتتي  حتتكتتومتتة 
على  �سيح�سلون  �ملتتختتتتتاريتتن  �ملتتطتتوريتتن 
ح�سة 40 % من �مل�سروع، فيما �ستوؤول 
جهات  �إىل  �ملتتتتتبتتقتتيتتة  �حلتتت�تتتستتتة  متتلتتكتتيتتة 

حملية.
�ملتتنتتا�تتستتبتتة، قتتتال عتتثتتمتتان �آل علي،  وبتتهتتذه 
�لتنفيذي �سركة مياه وكهرباء  �لرئي�ص 
�لطاقة  متتت�تتتستتتروع  “ميثل  �لإمتتتتتتتتتتار�ت: 
�لظفرة  منطقة  يف  �جلتتديتتد  �ل�سم�سية 
�إجنتتتاز�ً جتتديتتد�ً يف �إطتتتار �لتتتتتز�م �ل�سركة 
با�سر�تيجية �لإمار�ت للطاقة 2050، 
�لطاقة  �إىل رفع م�ساهمة  و�لتي تهدف 
�لنظيفة يف مزيج �لطاقة بدولة �لإمار�ت 
�لقوي  �لهتمام  ويعد  �ملتحدة.  �لعربية 
�مل�سروع دلياًل على  �لتتذي حظي به هذ� 

رئي�سية للمال و�لأعمال على �ل�سعيدين 
�لإقتتلتتيتتمتتي و�لتتتتتتدويل، ودعتتتتم جتتهتتودهتتا يف 
�لبتكار  يف  �ل�سر�تيجية  �لتتروؤى  تنفيذ 
و�لذكاء  و�ل�سحة  و�لتعليم  و�ل�سناعة 
وغريها،  �لغذ�ئي  و�لأمتتتن  �ل�سطناعي 
ف�سال عن تعزيز قدر�تها على ��ستقطاب 
�لتنموية  �لحتياجات  تلبي  ��ستثمار�ت 
قيمة  �لتتدولتتة وحتتتقتتق  �إمتتتتتار�ت  مبختلف 

م�سافة لالقت�ساد �لوطني.

جاذبية منوذج �ل�سر�كات �لذي نعمل به، 
و�ملز�يا  �لتناف�سية  �لقوة  �إىل  ي�سري  كما 
�لتي يت�سم بها قطاع �لطاقة �ملتجددة يف 

�لدولة.« 

 �شي�شاهم امل�شروع يف تخفي�ض فاتورة ا�شتهالك الطاقة ال�شنوية يف املركز بحوايل الثلث

»م�صدر« وبنك اأبوظبي الأول يتعاونان يف م�صروع توفري للطاقة ل�صالح مركز امل�صتقبل لتاأهيل اأ�صحاب الهمم
•• اأبوظبي-الفجر:

�لإمتتتتار�ت،  �لت�سامح يف  متتع عتتام  تتتز�متتنتتاً 
�مل�ستقبل  لطاقة  �أبوظبي  �سركة  �أعلنت 
عن  �لأول،  �أبتتوظتتبتتي  وبتتنتتك  “م�سدر” 
لتوفري  متت�تتستتروع  تتتنتتفتتيتتذ  يف  تتتعتتاونتتهتتمتتا 
مركز  يف  و�ملتتتتيتتتتاه  �لتتتطتتتاقتتتة  ��تتتستتتتتتتهتتتالك 
�لو�قع  �أ�سحاب �لهمم  �مل�ستقبل لتاأهيل 
يف مدينة حممد بن ز�يد باأبوظبي، �لذي 
رعاية  حتتتت   2000 عتتتام  �فتتتتتتتتاحتته  مت 
رئي�سه �لفخري معايل �ل�سيخ نهيان بن 

مبارك �آل نهيان، وزير �لت�سامح. 
خالل  متتن  �مل�سروع  هتتذ�  متويل  و�سيتم 
عمالء  م�سريات  متتن  جتتزء  تخ�سي�ص 
�لتي  للبيئة  �ل�سديقة  �لئتمان  بطاقة 
بالتعاون  �لأول  �أبتتوظتتبتتي  بنك  مينحها 
�تتتفتتاقتتيتتة جرت  �إطتتتتار  يف  “م�سدر”  متتع 
فعاليات  هتتامتت�تتص  عتتلتتى  �لتتطتترفتتني  بتتتني 
 .2013 لال�ستد�مة  �أبتتوظتتبتتي  �أ�تتستتبتتوع 
ومن �ملتوقع �أن ي�ساهم هذ� �مل�سروع فور 
�إجنتتازه ب�سكل كامل يف تخفي�ص فاتورة 
�لتت�تتستتنتتويتتة يف �ملركز  �لتتطتتاقتتة  ��تتستتتتتهتتالك 

بحو�يل �لثلث.
ويتم تخ�سي�ص ن�سبة مئوية من �لإنفاق 
مل�ساريع  �مل�سركة  �لئتمان  بطاقة  على 
�لأول،  �أبتتوظتتبتتي  بتتنتتك  يتتختتتتتارهتتا  بيئية 
جمعها  مت  �لتي  �ملبالغ  �إنفاق  و�سيجري 
�ملبادرة لتطبيق تقنيات  من خالل هذه 
ت�ساعد يف توفري �لطاقة و�ملياه يف مركز 
�لهمم، وذلك  �أ�سحاب  لتاأهيل  �مل�ستقبل 
بناًء على در��سة م�ستفي�سة قام بها فريق 
“م�سدر”  يف  �لتتطتتاقتتة  ختتتدمتتتات  وحتتتتدة 

خالل عام �خلري 2017.
و�سي�ستغرق تنفيذ م�سروع توفري �لطاقة 
�أ�سحاب  لتتتتتاأهتتيتتل  �ملتت�تتستتتتتقتتبتتل  متتركتتز  يف 

•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي  �أعتتتمتتتال  �تتستتيتتد�ت  وقتتتع جمتتلتت�تتص 
�لإلكروين  �لتطبيق  تفاهم مع  مذكرة 
“ مفتاح “ لتحقيق �لتكامل �لجتماعي 
يف ختتتدمتتتة �ملتتجتتتتتمتتع بتت�تتستتكتتل عتتتتام ودعتتتم 
�أنتتت�تتتستتتطتتتة وبتتتتر�متتتتج �ملتتتتتتتتر�أة �لإمتتتتار�تتتتتيتتتتة 

�لقت�سادية ب�سكل خا�ص. وقالت �سعادة 
مرمي �لرميثي رئي�سة �لهيئة �لتنفيذية 
�ملجل�ص  �إن  �أبتتتوظتتتبتتتي  �تتستتيتتد�ت  ملتتجتتلتت�تتص 
بتتتدعتتتم ورعاية  تتتاأ�تتستتيتت�تتستته  متتنتتذ  يتتحتتظتتى 
�سمو �ل�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�ص 
�ملجل�ص  رئي�ص  �لتتعتتام  �لن�سائي  �لحتتتتاد 
�لرئي�ص  و�لتتطتتفتتولتتة  لتتالأمتتومتتة  �لأعتتلتتى 

�لأعلى ملوؤ�س�سة �لتنمية �لأ�سرية �لرئي�ص 
�أبوظبي  �أعمال  �سيد�ت  ملجل�ص  �لفخري 
م�ساندة  �إطتتتتتار  يف  �لتتتدعتتتم  هتتتتذ�  ويتتتاأتتتتي 
�لإمارتية  �ملتتر�أة  مل�سرية  �لد�ئمة  �سموها 

يف �إمارة �أبوظبي ودولة �لإمار�ت.
ولفتت �لرميثي �إىل �أن �ملجل�ص يركز يف 
�ملر�أة  بتتدور  �لنهو�ص  كيفية  على  عمله 

�لهمم �لذي مت �لإعالن عنه �أم�ص �أربعة 
طاقة  �ألتتتتو�ح  تتتركتتيتتب  ويت�سمن  �أ�تتستتهتتر، 
للتهوية  متطور  حتكم  ونظام  �سم�سية، 
متنوعة  و�أجتتتتتهتتتتتزة  �لتتتتتهتتتتتو�ء،  وتتتكتتيتتيتتف 
لربكة  حر�رية  وم�سخة  �ملياه،  لتوفري 
 LED “ليد«  ومتت�تتستتابتتيتتح  �لتت�تتستتبتتاحتتة، 
�ملوفرة للطاقة، و��ستخد�م تربة مدّعمة 
�ل�سم�سية  �لتظليل  و�تتستتر�ئتتط  ختتا�تتستتة، 
عتتلتتى �لتتنتتو�فتتذ و�لتتطتتالء �حلتتتتر�ري على 
�سطح �ملركز لتقليل �مت�سا�ص �حلر�رة. 
لقيا�ص  مر�قبة  نظام  تثبيت  �سيتم  كما 

معدلت توفري �لطاقة يف �مل�سروع.
�أكتتتد يتتو�تتستتف �آل علي،  وبتتهتتذه �ملتتنتتا�تتستتبتتة، 
�لطاقة  لإد�رة  بالإنابة  �لتنفيذي  �ملدير 
�أهمية  عتتلتتى  “م�سدر”،  يف  �لتتنتتظتتيتتفتتة 

�لتي مل تكن لتتحقق لول  �ملبادرة  هذه 
حاملي  متتن  �لآلف  عتت�تتستتر�ت  م�ساهمة 
�لئتتتتتتتمتتتان ومتتتتتتعتتهتتم بح�ص  بتتتطتتتاقتتتات 
باحلفاظ  �لكبري  و�هتمامهم  �مل�سوؤولية 
ملو�رد  �مل�سوؤول  و�ل�ستخد�م  �لبيئة  على 

�ملياه و�لطاقة �لثمينة. 
هذه  روؤيتتتتتتة  “ي�سرنا  عتتتلتتتي:  �آل  وقتتتتتال 
توؤتي  �لأول  �أبوظبي  بنك  مع  �ل�سر�كة 
�جلهود  عالياً  نثمن  كما  �لآن،  ثمارها 
�لكبرية �لذي يقوم بها �ملركز و�لقائمني 
�لهمم  �أ�تتستتحتتاب  �أجتتتل رعتتايتتة  عليه متتن 
من جميع �جلن�سيات يف دولة �لإمار�ت، 
و�سائل  وتتتاأمتتني  �ملجتمع  يف  و�إدمتتاجتتهتتم 
م�سري�ً  لهم”.  �لعمل  وفتتر�تتص  �لتعليم 
درهم  كل  ��ستثمار  �إعتتتادة  �سيتم  �أنتته  �إىل 

�لإمتانية  �لبطاقة  متتبتتادرة  ختتالل  متتن 
خلدمة �أفر�د �ملجتمع �لإمار�تي.

ويهدف مركز �مل�ستقبل لتاأهيل �أ�سحاب 
�لتتهتتمتتم �إىل متتتكتتني �لأطتتتفتتتال متتن ذوي 
�لعالج  ختتتالل  متتن  �ملختلفة  �لإعتتتاقتتتات 
�لفردية  �حتياجاتهم  وتلبية  و�لتدري�ص 
عتتلتتى وجتتته �لتتتتتحتتديتتد مبتتا يتتتتتمتتا�تتستتى مع 

�أف�سل �ملمار�سات �لإمار�تية و�لدولية.
وتتتتز�متتتنتتتاً متتتع �إطتتتتتتالق متتت�تتتستتتروع توفري 
لتاأ�سي�ص  �لع�سرين  و�لتتذكتترى  �لتتطتتاقتتة 
برناجماً  تبنيه  عن  �ملركز  �أعلن  �ملركز، 
�ساماًل للحفاظ على �لطاقة بهدف دعم 
روؤية �لإمار�ت 2021 و�أهد�ف �لتنمية 

�مل�ستد�مة. 
وقتتتتال متتوفتتق متت�تتستتطتتفتتى، متتديتتر مركز 

م�سروعات  دعتتم  ختتالل  متتن  �لقت�سادي 
و�ملبدعات  �لأعتتتمتتتال  و�تتستتيتتد�ت  ر�ئتتتتتد�ت 
ويعمل  و�لأعتتتتتمتتتتتال  �ملتتتهتتتن  و�تتتستتتاحتتتبتتتات 
على  �ملتتر�أة  وم�ساندة  ت�سجيع  على  �أي�سا 
�لتتتعتتتمتتتل متتتتن خالل  �تتتستتتوق  �لتتتتدختتتتول يف 
و�ملتناهية  و�ل�سغرية  �ملتو�سطة  �مل�ساريع 
وتطوير  فتتيتتهتتا  و�ل�تتتستتتتتتتمتتتر�ر  �لتت�تتستتغتتر 
�ملتت�تتستتاريتتع �لتتقتتائتتمتتة متتتن ختتتالل خدمات 
�لتدريب  متتن  عالية  وكتتفتتاءة  جتتتودة  ذ�ت 
�ملهني  و�لإر�ساد  و�ل�ست�سار�ت  و�لتاأهيل 
و�حتتتتتتت�تتتستتتان �ملتتت�تتتستتتاريتتتع وتتتبتتنتتي �لأفتتتكتتتار 
�ملبتكرة و�لإبد�عية و�مل�ساعدة يف متويل 
�لإجتتر�ء�ت عرب نخبة  �مل�ساريع وت�سهيل 
من �خلرب�ء و�ملتخ�س�سني وفقا لأحدث 
�لأ�ساليب و�لتقنيات لتعزيز دور �سيد�ت 

�لأعمال يف �لقطاع �خلا�ص يف �لإمارة.
�أنتتتتته �نتتتطتتتالقتتتا متتتن روؤيتتتتة  ونتتتوهتتتت �إىل 
جمل�ص �سيد�ت �أعمال �أبوظبي كونه �أحد 
للمر�أة  �لد�عمة  �ملوؤ�س�سية  �جلهات  �أهتتم 
�لقطاع  يف  بدورها  للنهو�ص  �لإمار�تية 
رئي�سا  �سريكا  لت�سبح  �خلا�ص ومتكينها 
يف  �ملتت�تتستتتتتد�متتة  �لقتتتتت�تتستتاديتتة  �لتنمية  يف 
�إمارة �أبوظبي، جاءت مذكرة �لتفاهم مع 
�لتطبيق �لإلكروين “ مفتاح “ لتحقيق 
�ملجتمع  خدمة  يف  �لجتماعي  �لتكامل 

�لهمم:  �أ�تتتستتتحتتتاب  لتتتتتاأهتتيتتل  �ملتت�تتستتتتتقتتبتتل 
“نتوقع حت�ّسن نتائج �لتعّلم بني �لطالب 
و�أعتقد  وت�سغيله،  �مل�سروع  بتتدء  مبجرد 
�أن حت�سني جودة �لهو�ء �ستنعك�ص �إيجاباً 
�ملتتتركتتتز وطالبه،  عتتلتتى �تتستتحتتة متتوظتتفتتي 
�ملوفرة   LED م�سابيح  �ست�ساهم   كما 
�لروؤية مما يرفع من  للطاقة بتح�سني 
و�ملوظفني  للطالب  �ليومية  �ملهام  �أد�ء 

على حد �سو�ء«.
��ستهالك  خف�ص  بتتتاأن  م�سطفى  و�أكتتتد 
�لطاقة �سي�ساعدنا يف �لتقليل من �لكلف 
�لتي يتم �إنفاقها لتوفري خدمات �لطاقة 
�لتحديات  �إحتتتتدى  ت�سكل  كتتانتتت  و�لتتتتتي 
ل�سنو�ت  و�جتتهتتنتتاهتتا  �لتتتتتتتي  �لتترئتتيتت�تتستتيتتة 
��ستثمار  ميكن  �أنتته  �إىل  م�سري�ً  عديدة، 
تو�سيع  يف  توفريها  �سيتم  �لتتتتتي  �ملبالغ 
�لرب�مج �ملوجهة للطالب. وتوّجه مدير 
�لهمم  �أ�سحاب  لتاأهيل  �مل�ستقبل  مركز 
�أبوظبي  وبنك  “م�سدر”  �إىل  بال�سكر 
وتنفيذه  �مل�سروع  هتتذ�  لدعمهما  �لأول 

على �أر�ص �لو�قع. 
من  و�حتتد�ً  �ملركز  مر�فق  ويعد حتديث 
تنفيذها �سمنه  يتم  �لتي  �مل�ساريع  �أبتترز 
منذ تخ�سي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي لإمارة 
�أبتتتوظتتتبتتتي متتنتت�تتستتاأة ختتا�تتستتة بتتاملتتركتتز عام 
مر   5500 م�ساحتها  تبلغ   2011
تاأ�سي�سه  �ملتتركتتز متتنتتذ  نتتّفتتذ  متتربتتع. وقتتتد 
بر�مج عدة مكنت من دمج 117 طالباً 
�ساباً   18 و�ساعدت  �لعادية،  �ملد�ر�ص  يف 
عتتلتتى �إيتتتجتتتاد وظتتتائتتتف متترمتتوقتتة �سمن 
�لتتقتتطتتاعتتني �حلتتكتتومتتي و�خلتتتا�تتتص. كما 
 1400 حتتو�يل  تاأهيل  �ملتتركتتز يف  �ساهم 
يتتعتتانتتون متتن حتتتالت خمتلفة مثل  فتتترد 
�لذهنية  و�لإعتتاقتتات  �لتوحد  ��سطر�ب 

وذوي �لإعاقات �ملتعددة.

�ملر�أة  وبتتر�متتج  �أن�سطة  ودعتتم  عتتام  ب�سكل 
�لإمار�تية �لقت�سادية ب�سكل خا�ص.

على  �لقائمني  جميع  �لرميثي  و�سكرت 
�ملنتظر  من  �لتتذي  �ملميز  �لربنامج  هتتذ� 
�سيد�ت  ملجل�ص  مهما  �سريكا  يتتكتتون  �أن 
مثمر  تتتعتتاون  لتحقيق  �أبتتوظتتبتتي  �أعتتمتتال 
بني �جلانبني يهدف �إىل خدمة �ملجتمع 
و�إثر�ء �أجندة فعالياته �ملختلفة بالكثري 
وبتتتر�متتتج جمتتلتت�تتص �سيد�ت  �أنتت�تتستتطتتة  متتتن 

�أعمال �أبوظبي.
�لتطبيق  هتتتتتتتذ�  �أن  بتتتتالتتتتذكتتتتر  جتتتتديتتتتر 
��ستطاع  و�ملتتمتتيتتز  �لإلتتتكتتتروين �حلتتديتتث 
�أن يتتجتتد لتته متتكتتانتتا متتهتتمتتا بتتني جمالت 
�ملجتمعية  �لإلتتتكتتترونتتتيتتتة  �لتتتتتطتتبتتيتتقتتات 
وهتتو م�سروع وطني  �لتتدولتتة،  �لفاعلة يف 
�ملتتتجتتتتتتتمتتتع عتتتتن طريق  يتت�تتستتعتتى خلتتتدمتتتة 
م�ستد�مة  �ساملة  رقمية  من�سة  توفري 
“ �حلكومية  �لفعاليات  جلميع منظمي 
“ للرويج  �تتستتو�ء  و�خلتتا�تتستتة عتتلتتى حتتد 
و�لأن�سطة  �لتتفتتعتتالتتيتتات  عتتتن  و�لإعتتتتتتتالن 
�لهادفة و�لقائمة على �ملعرفة و�ل�سديقة 
�سر�ئح  جميع  ت�ستهدف  و�لتي  لالأ�سرة، 
�ملن�سة  بذلك  ليكون  �لإمتتتار�ت،  جمتمع 
معتمدة  �أجندة  لعر�ص  �لأوىل  �لرقمية 

لكافة �لأن�سطة و�لفعاليات و�لرب�مج.

»�صيدات اأعمال اأبوظبي« يوقع مذكرة تفاهم لدعم برامج املراأة الإماراتية
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املال والأعمال

�صعيد ال�صرقي رئي�صا لغرفة الفجرية 
وفوز اأع�صاء املكتب التنفيذي بالتزكية

•• الفجرية-وام: 

جتارة  غرفة  �إد�رة  ملجل�ص  �لتنفيذي  �ملكتب  و�أع�ساء  رئي�ص  �نتخاب  �أعيد 
و�سناعة �لفجرية بالزكية وذلك خالل �لجتماع �لأول للمجل�ص يف مبنى 
رئي�ص  مبن�سب  �ل�سرقي  �سيف  �تتستترور  �سعيد  �ل�سيخ  وفتتاز  �أمتت�تتص.  �لغرفة 
�ملجل�ص.. فيما فاز �سعادة �سرور حمد عبيد حمد �لزوهري مبن�سب �لنائب 
�لنائب  مبن�سب  �حلنطوبي  �سلطان  �أحمد  و�سعادة  �ملجل�ص  لرئي�ص  �لأول 
�أمني  مبن�سب  �لتتزيتتودي  �لتترويل  حممد  خمي�ص  و�سعادة  للرئي�ص  �لثاين 

�ل�سر و�سعادة خالد خلفان م�سعود �لكعبي مبن�سب �أمني �ل�سندوق.
�أ�سمى  بت�سكيله �جلديد  �لإد�رة  با�سم جمل�ص  �ل�سرقي  �سعيد  �ل�سيخ  ورفع 
حممد  بن  حمد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  مقام  �إىل  و�لعرفان  �ل�سكر  �آيتتات 
�ل�سرقي ع�سو �ملجل�ص �لأعلى حاكم �لفجرية لدعم �سموه للغرفة ومنحها 
جمل�ص  لنتخاب  متار�سه  ظلت  �لتتذي  �لدميقر�طي  �لنهج  لتتتبتتاع  �لثقة 
حمد  بن  حممد  �ل�سيخ  �سمو  �إىل  بال�سكر  توجه  كما   .. وت�سكيله  �لإد�رة 
بن حممد �ل�سرقي ويل عهد �لفجرية حلر�ص �سموه على متابعة �أن�سطة 
�إمكاناته  وتعزيز  �خلتتا�تتص  بالقطاع  للنهو�ص  �لهادفة  وجهودها  �لغرفة 

لتحقيق �لتنمية �مل�ستد�مة بالإمارة.

» منتدى فرن�صا- هيئة كهرباء ومياه دبي« يبحث 
التعاون ال�صرتاتيجي يف م�صاريع املياه والطاقة 

•• دبي-وام:

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي �أم�ص يف مبناها �مل�ستد�م يف �لقوز “منتدى 
فرن�سا - هيئة كهرباء ومياه دبي” يف دورته �لثانية بالتعاون مع “جمل�ص 

�لأعمال �لفرن�سي “ و”بيزن�ص فر�ن�ص«.
ورحب �سعادة �سعيد حممد �لطاير �لع�سو �ملنتدب �لرئي�ص �لتنفيذي لهيئة 
كهرباء ومياه دبي بامل�ساركني من �جلانب �لفرن�سي و�أكد �أهمية تعزيز �أطر 
�لتعاون وتفعيل م�ساهمة �ل�سركات �لفرن�سية يف م�ساريع �ملياه و�لطاقة يف 
بني  �ل�سر�تيجي  �لتعاون  وكذلك  �ملتحدة  �لعربية  �لإمتتار�ت  ودولتتة  دبي 
�لهيئة و�ملوؤ�س�سات و�ل�سركات �لفرن�سية يف �ملجالت �ملتعلقة بقطاعي �ملياه 
�ملتجددة  و�لطاقة  و�لتوزيع  و�لنقل  �لإنتاج  قطاعات  يف  �سيما  ل  و�لطاقة 

وم�ساريع كفاءة �لطاقة و�لتحول �لرقمي و�لأمتتة.
ح�سر فعاليات �ملنتدى �سعادة لودوفيك بوي �سفري �جلمهورية �لفرن�سية 
�لعام  �لقن�سل  ر�بتتيتتا  رجتتا  و�تتستتعتتادة  �ملتحدة  �لعربية  �لإمتتتتار�ت  دولتتتة  لتتدى 
�لفرن�سي  �لأعتتمتتال  جمل�ص  رئي�ص  بونتيل  وجتتيتتفتتروي  دبتتي  يف  �لفرن�سي 
وعدد كبري من ممثلي �ل�سركات �لفرن�سية �لعاملة يف دولة �لإمار�ت وكبار 

م�سوؤويل هيئة كهرباء ومياه دبي.
�لتي تقوم  و�ملبادر�ت و�لرب�مج  �مل�ساريع  �أهم  �لطاير يف كلمته  و��ستعر�ص 
 11،100 تبلغ  �إنتاجية  قتتدرة  �ليوم  �لهيئة  لتتدى  بتتاأن  منوها  �لهيئة  بها 
ميجاو�ت من �لكهرباء و 470 مليون جالون من �ملياه يوميا و��ستثمار�ت 
باأكرث من 86 مليار درهم على مدى �لأعو�م �خلم�سة �ملقبلة لتلبية �لطلب 
من  لأكتترث  خدماتها  تقدم  فيما  �لإمتتتارة  يف  و�ملتتيتتاه  �لكهرباء  على  �ملتز�يد 

900، �ألف متعامل.
�أقل معدل �نقطاع �لكهرباء  �أي�ساً من حتقيق  �أن �لهيئة متكنت  ونوه �ىل 
لكل م�سرك �سنوياً على م�ستوى �لعامل مبتو�سط 2.39 دقيقة مقارنة مع 

15 دقيقة م�سجلة لدى نخبة �سركات �لكهرباء يف دول �لحتاد �لأوروبي.
يف   /IPP/ �مل�ستقل  �ملنتج  منتتتوذج  �عتتتتتمتتدت  �لهيئة  �أن  �سعادته  و�أو�تتستتح 
م�ساريع �ملجمع لتعزيز �ل�سر�كات بني �لقطاعني �حلكومي و�خلا�ص. ومن 

خالل هذ� �لنموذج ح�سلت على �أدنى �لأ�سعار �لعاملية لأربع مر�ت.

موانئ دبي العاملية - اإقليم الإمارات 
تطلق »اجل�صر الهندي - الإماراتي«

•• دبي-وام:

�أطلقت مو�نئ دبي �لعاملية – �إقليم �لإمار�ت “�جل�سر �لهندي – �لإمار�تي” 
وهي مبادرة ر�ئدة �ستجذب �لتجارة و�ل�ستثمار�ت �لهندية �إىل ميناء جبل 

علي وجافز� عرب طرح حلول متكاملة لل�سركات ورو�د �لأعمال.
�لطموح  �لإمار�تي”   – �لتتهتتنتتدي  “�جل�سر  تتتفتتا�تتستتيتتل  عتتن  �لتتكتت�تتستتف  ومت 
�لإمار�ت  – �إقليم  �لعاملية  دبي  �لذي نظمته مو�نئ  �ملنتدى  ومناق�سته يف 
وجافز� بالتعاون مع جمل�ص �لأعمال و�ملهنيني �لهندي »IBPC« يف دبي 
موؤخر�. ومن �ملتوقع �أن هذه �ملبادرة �ستقدم �حللول �ملتكاملة للم�ستثمرين 
عرو�ص ذ�ت قيمة �إ�سافية مثل �لتكامل بني مر�فق مو�نئ دبي �لعاملية يف 
دبي  مو�نئ  �سبكة  نطاق  ختتارج  �أ�تتستتو�ق  �إىل  �لو�سول  وتعزيز  �لبلدين  كال 
�حت�سان  مركز  على  �ل�سوء  ت�سليط  ومت  �لتتدولتتيتتة.  وحمفظتها  �لعاملية 
ون  �لعاملية يف جافز�  دبي  �أطلقته مو�نئ  �لذي  �لهنديني  للتجار  �لأعمال 
كجزء �أ�سا�ص من �ملبادرة و�لذي �سيكون مبثابة من�سة ينطلق من خاللها 
يف  و�أعمالهم  �أفكارهم  عر�ص  �إىل  يتطلعون  �لذين  و�ملبتكرين  �ملوهوبني 
�لأو�سط و�لأ�سو�ق �خلارجية. ومن خالل ميناء جبل علي  �ل�سرق  �أ�سو�ق 
�ستتيح �ملبادرة لل�سركات ورو�د �لأعمال �لو�سول �إىل �سبكة خطوط �سحن 
وخدمات �أكرب من �أي ميناء �آخر يف �ملنطقة، ف�ساًل عن �حلو�فز �لفو�ئد 

�ل�سر�تيجية �لتي تقّدمها جافز� ح�سر�ً.

»�صوق اأبوظبي« ي�صارك يف املوؤمتر العاملي للم�صارف الإ�صالمية - اآ�صيا يف �صنغافورة

بهدف تزويد 10 ماليني �شخ�ض مبهارات جديدة بحلول 2020 

�صراكة ا�صرتاتيجية بني حكومة الإمارات واملنتدى القت�صادي العاملي لتقلي�ص فجوة املهارات يف املنطقة
 اأحمد بالهول الفال�شي : الإمارات تعزز جهودها ومكانتها لتكون مركزا وحمركا اقت�شاديا عامليا يخدم تطلعاتها يف تعزيز املهارات امل�شتقبلية.

متطوعو موؤ�ص�صة الإمارات يدعمون جناح الدولة يف اإك�صبو بكني 2019
•• اأبوظبي-الفجر: 

ي�سارك متطوعو برنامج تكاتف �لتابع 
�لوطنية  �ملوؤ�س�سة  �لإمتتتتتار�ت،  ملوؤ�س�سة 
�ملُتت�تتستتتتتقتتلتتة �لتتتتتي تتتعتتمتتل بتتالتت�تتستتر�كتتة مع 
و�خلتتتا�تتتص لر�سيخ  �لتتتعتتتام  �لتتقتتطتتاعتتني 
كفاء�ت  ورفتتتتع  �ملتتجتتتتتمتتعتتيتتة  �ملتت�تتستتوؤولتتيتتة 
دولة  جناح  وت�سغيل  �إد�رة  يف  �ل�سباب، 
�إك�سبو  �ملتتتتتحتتدة يف  �لتتعتتربتتيتتة  �لإمتتتتتتار�ت 
�ل�سني  بتتتجتتتمتتتهتتتوريتتتة   2019 بتتتكتتتني 
�ملجل�ص  متتع  بالتعاون  وذلتتتك  �ل�سعبية 

�لوطني لالإعالم.
�لتتفتترة من  �ملتتعتتر�تتص يف  تتتقتتام فعاليات 
 2019 �أكتتتتتوبتتر   7 �بتتريتتل وحتتتتتى   29
حتتيتتث تتتتقتتتوم متتوؤ�تتستت�تتستتة �لإمتتتتتتتتتار�ت من 
بتوفري  “تكاتف”  بتتترنتتتامتتتج  ختتتتتالل 
�لإمار�تيني  �ملتطوعني  متتن  جمموعة 
�لزو�ر،  و�إر�تتستتاد  ��ستقبال  يف  للم�ساركة 
وتوفري �ملعلومات �خلا�سة بجناح دولة 
معر�ص  يف  �ملتحدة  �لعربية  �لإمتتتتار�ت 
طو�ل   2019 بتتكتتني  �إكتت�تتستتبتتو  �لب�ستنة 

مدة �ملعر�ص.
يف  بتتكتتني  �إىل  تتتكتتاتتتف  متطوعو  ي�سافر 
�نطلقت  متتتتتتتتالتتيتتة،  جمتتتمتتتوعتتتات  �تتستتت 
�ملتتجتتمتتوعتتة �لأوىل متتن دولتتتة �لإمتتتتار�ت 

مايو  يف  �ل�سني  �إىل  �ملتتتتتحتتدة  �لعربية 
�ملا�سي بينما ت�سافر �ملجموعة �لأخرية 
�تتستتبتتتتتمتترب �ملُتتقتتبتتل وتتتتعتتتود �أدر�جتتتتهتتتتا �إىل 
�نتهاء  بتتعتتد  �أكتتتتتوبتتر  �تتستتهتتر  �لتتتدولتتتة يف 

فعاليات �ملعر�ص.
�ملتطوعني  متت�تتستتاركتتة  فتتكتترة  ��ستقطبت 
�لإمار�ت  دولتتة  جناح  وت�سغيل  �إد�رة  يف 
�جلناح  زو�ر  �هتتتتتمتتام  �ملتتتتتحتتدة  �لعربية 
متطوعو  وتتتفتتاعتتل  �إعتتجتتابتتهتتم  ونتتتالتتتت 
من  و�ل�سيوف،  �لتتتزو�ر  متتع  “تكاتف” 
خالل �لرد على �أ�سئلتهم و��ستف�سار�تهم 
وتقاليدها،  �لدولة  عاد�ت  عن  �ملتنوعة 
�لغني  وتر�ثها  ح�سارتها  عتتن  وكتتذلتتك 
�لتتتتتتتي حتتتقتتقتتت يف جمال  و�لإجنتتتتتتتتتاز�ت 
�إىل جانب  �ل�ساملة يف �لدولة،  �لتنمية 
متت�تتستتاريتتع ومتتتتبتتتتادر�ت دولتتتتتة �لإمتتتتتتتار�ت 

�لعربية �ملتحدة يف جمال �لزر�عة.
�لعربية  �لإمتتتتتار�ت  دولتتتة  جتتنتتاح  يحمل 
  2019 �لتتبتت�تتستتتتتنتتة  �إكتت�تتستتبتتو  �ملتتتتتحتتدة يف 
ومُيثل  �ل�سحر�ء”  تخ�سري  �سعار” 
و�جتتهتتة حتت�تتستتاريتتة �تتستتاهتتدة عتتلتتى تطور 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملُتحدة وُي�سلط 
�ل�سوء على م�سريتها �لناجحة يف زيادة 
�لتترقتتعتتة �خلتت�تتستتر�ء و��تتستتتتتختتد�م �أحدث 

�لتقنيات يف �لقطاع �لزر�عي.

�تتتستتتعتتتادة  ميثاء  متتتتن جتتانتتبتتهتتا وجتتتهتتتت 
ملوؤ�س�سة  �لتنفيذي  �لرئي�ص  �حلب�سي، 
للمجل�ص  �لتتت�تتتُستتتكتتتر  جتتتزيتتتل  �لإمتتتتتتتتتتار�ت 
�لفر�سة  �أتتتتاح  �لتتذي  لتتالإعتتالم  �لوطني 
ل�سباب “تكاتف” لتمثيل دولة �لإمار�ت 
�ملُتتتتتحتتدة يف حمتتفتتل دويل هام  �لتتعتتربتتيتتة 

مثل �إك�سبو بكني 2019.

م�ساركة  “�إن  �حلتتتبتتت�تتتستتتي:  وقتتتتتالتتتتتت 
بكني  �إك�سبو  يف  “تكاتف”  متطوعني 
�إعتتتتالن  متتتع  تتتتتتمتتا�تتستتى متتتتاًمتتتا   2019
ز�يد  بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 
�هلل،  حفظه  �لتتدولتتة،  رئي�ص  نهيان،  �آل 

عام 2019 عاماً للت�سامح«.
و�أ�سافت:” ميثل �سبابنا دولة �لإمار�ت 

�لعربية �ملُتحدة خري متثيل كما ت�سهم 
�لدولة  جناح  �إد�رة  يف  �ل�سباب  م�ساركة 
و�سقل  كتتفتتاءتتتهتتم  رفتتتتع  يف  وتتت�تتستتغتتيتتلتته 
 2020 لإك�سبو  ��تتستتتتتعتتد�ًد�  متتهتتار�تتتهتتم 
�لذي �سيقام يف دولة �لإمتتار�ت �لعربية 
�لعقول  -تو��سل  �سعار  حتتتت  �ملُتتتتتحتتدة  

و�سنع �مل�ستقبل-«.

•• �سنغافورة-وام:

 - �ملالية  لتتتالأور�ق  �أبوظبي  �سوق  �سارك 
�ل�سوق �ملايل �لر�ئد يف �ملنطقة - ممثال 
�سامل  خليفة  �سعادة  �لتنفيذي  برئي�سه 
�ل�سابعة  �لتتتدورة  فعاليات  يف  �ملن�سوري 
من قمة �أ�سو�ق ر�أ�ص �ملال �ملوؤمتر �لعاملي 
�لتي  �آ�تتستتيتتا   - �لإ�تتستتالمتتيتتة  لتتلتتمتت�تتستتارف 
يومني  و��ستمرت  �لأول  �أم�ص  �ختتمت 

يف �سنغافورة.
�ل�ستثمار  باآفاق  �ملعنية  �لقمة  وعقدت 
يف منطقتي �خلليج �لعربي و�آ�سيا حتت 
عرب  �ل�تتستتتتتثتتمتتار  �آفتتتتتاق  “تعزيز  �تتستتعتتار 
�أكرث  وبح�سور  �ملال”  �أ�تتستتو�ق  تن�سيط 
�لقطاعني  يف  �خلتتتترب�ء  متتن   250 متتن 
�ملايل و�ل�ستثماري. وجمع �حلدث كبار 
يف  �لتنفيذيني  و�مل�سوؤولني  �مل�ستثمرين 
�لأ�سو�ق  يف  �ملتتتدرجتتتة  �لتت�تتستتركتتات  كتتتربى 
�آ�تتستتيتتا، حتتيتتث تبادل  �ملتتالتتيتتة يف متتنتتطتتقتتة 
�أبتتتترز �ملتتعتتلتتومتتات حتتتول �لأد�ء  �حلتت�تتستتور 
و�لتوقعات  لتتتلتتت�تتتستتتركتتتات،  �ملتتتوؤ�تتتستتت�تتتستتتاتتتتي 
�لأدو�ت  و�أحتتتتتتتدث  �ملتتتالتتتيتتتة،  لتتتالأ�تتتستتتو�ق 
�ملو��سيع  متتن  وغتتريهتتا  �ملتتتتتوفتترة،  �ملالية 
�سامل  خليفة  �سعادة  و�أكتتتد  �ل�سلة.  ذ�ت 
�ملال  ر�أ�تتص  �أ�سوق  قمة  �أهمية  �ملن�سوري 
�لإ�سالمية  للم�سارف  �لتتعتتاملتتي  �ملتتوؤمتتتر 
�لفر�ص  �أبرز  ها من�سة ل�ستعر��ص  بعدِّ
�آ�سيا،  منطقة  يف  �ملتتتتتاحتتة  �ل�ستثمارية 
مالية  تت�سمن حمفظة منتجات  و�لتي 
م�ستد�مة ومتو�فقة مع �أحكام �ل�سريعة 

�لإ�سالمية.
و�أ�تتتستتتار لتتلتتدور �لتتتذي يلعبه �ملتتنتتتتتدى يف 

•• داليان - ال�سني-وام:

�تتتفتتاقتتيتتة �سر�كة  وقتتعتتت دولتتتتة �لإمتتتتتتتار�ت 
لإطالق  �لعاملي  �لقت�سادي  �ملنتدى  متتع 
مبادرة “ تقلي�ص فجوة مهار�ت �مل�ستقبل 
يف دولة �لإمتتار�ت و�ملنطقة ب�سكل عام،   “
�أعمال منتدى  وذلك خالل م�ساركتها يف 
�لقت�ساد �لعاملي �ملنعقد يف مدينة د�ليان 
دولة،   100 �أكرث من  �ل�سينية، بح�سور 
�أهمها  عتتتدة  متتو��تتستتيتتع  ملناق�سة  و�لتتتهتتتادف 
�لتكنولوجيات  مو�كبة  يف  �حلكومات  دور 
�جلديدة و�لثورة �ل�سناعية �لر�بعة، حيث 
يف  “�لقيادة  عتتنتتو�ن  حتتتت  �ملنتدى  ينعقد 

ع�سر �لثورة �ل�سناعية �لر�بعة«.
�لتتتتتتتي وقعها  �لتت�تتستتر�كتتة  �تتتفتتاقتتيتتة  وتتتتاأتتتتي 
�أحمد بن عبد �هلل حميد  معايل �لدكتور 
ل�سوؤون  دولتتتتة  وزيتتتتر  �لتتفتتال�تتستتي  بتتالتتهتتول 
رئي�ص  �ملتقدمة،  و�ملهار�ت  �لعايل  �لتعليم 
وفد �لدولة و�لرئي�ص �مل�سارك يف جمل�ص 
دورته  يف  �لعاملي  �لقت�ساد  منتدى  �إد�رة 
رئي�ص  بر�ندي،  بورجي  و�ل�سيد  �حلالية، 

تعزيز �لتعاون و�لتو��سل وتدفق روؤو�ص 
منطقتي  بني  للحدود  �لعابرة  �لأمتتو�ل 
يف  ي�ساهم  ومبتتا  و�آ�سيا،  �لعربي  �خلليج 
�ملنطقة..  يف  �لتجارية  �لفر�ص  تعزيز 
من�سة  وفتتتتتتر  �ملتتتتنتتتتتتتتتدى  �أن  متتتو�تتتستتتحتتتا 
�لر�ئدة  �لتجربة  ل�ستعر��ص  مالئمة 
جاذبة  وجهة  بو�سفها  �أبوظبي  لإمتتتارة 

لال�ستثمار�ت.
�لقمة  �أن  �ملتتنتت�تتستتوري  �تتستتعتتادة  و�أ�تتتستتتاف 
تتتعتتد �أحتتتتد �أكتتتترب �لتتفتتعتتالتتيتتات يف جمايل 
�لتت�تتستتريفتتة و�لتتتتتمتتويتتل �لإ�تتستتالمتتي حيث 
جتمع كبار �سناع �لقر�ر يف هذ� �لقطاع 

على �مل�ستوى �لعاملي، �لأمر �لذي مينح 
�ملتت�تتستتتتتثتتمتتريتتن �إمتتتكتتتانتتتيتتتة �لتتتتتتتو��تتتستتتل مع 
�ملتت�تتستتوؤولتتني �لتتتتتنتتفتتيتتذيتتني لتتلتتتتتعتترف على 
�أبتتتترز متت�تتستتتتتجتتد�ت �لتتقتتطتتاع.. لفتتتتتا �إىل 
�ل�ستثمار�ت  لتعزيز  فر�سة  وفرت  �أنها 
تعزيز  ختتالل  من  و�مل�ستد�مة  �مل�سوؤولة 
�ل�تتستتتتتثتتمتتار يف جمتتتال �لتت�تتستتكتتوك خا�سة 

�ل�سكوك �خل�سر�ء.
�أبوظبي  �تتستتوق   “ ��سر�تيجية  و�سمن 
لالأور�ق �ملالية “ لتعزيز موقعه �لر�ئد 
مع  �لتتتتتعتتاون  �آفتتتاق  و��ستك�ساف  �إقليميا 
�لتقى  �لعاملية،  �ملتتالتتيتتة  �لأ�تتستتو�ق  كتتربى 

�تتستتعتتادة خليفة �تتستتامل �ملتتنتت�تتستتوري متتع لو 
لبور�سة  �لتنفيذي  �لرئي�ص  ت�سي،  بتتو 
م�ساركة  هام�ص  على  وذلتتك  �سنغافورة 
�سعادته يف فعاليات �لقمة. وبحث �للقاء 
�ملاليني  �ل�سوقني  بني  �لتعاون  �إمكانية 
ونتتاقتت�تتص �أبتتتترز �لتتتتتحتتديتتات �لتتتتتي تو�جه 
�لعامل.  م�ستوى  على  �ملتتالتتيتتة  �لأ�تتتستتتو�ق 
و�أكتتتتتد �تتستتعتتادة �ملتتنتت�تتستتوري حتتر�تتص �سوق 
�لتو��سل  على  �ملالية  لتتتالأور�ق  �أبوظبي 
و�لتعاون مع خمتلف �لبور�سات �لعاملية 
مبا يحقق �لأهد�ف �مل�سركة لالأطر�ف 

كافة.

بح�سور  �لتتعتتاملتتي،  �لقتتتتت�تتستتادي  �ملتتنتتتتتدى 
�لتت�تتستتيتتدة �تتستتعتتديتتة زهتتتيتتتدي، �ملتتتديتتتر �لعام 
�لتتتعتتتاملتتتي، وكافة  �لقتتتتت�تتستتادي  لتتلتتمتتنتتتتتدى 
�آليات  �إيجاد  بهدف  �لتتدولتتة،  وفتتد  �أع�ساء 
�سوق  يف  �لعاملية  �ملتتتتتغتتري�ت  متتع  للتعامل 
�لتكنولوجية  �لتتتتتحتتولت  نتيجة  �لتتعتتمتتل 
�لر�بعة،  �ل�سناعية  و�لتتتثتتتورة  �ملتتتتت�تتستتارعتتة 
وتقلي�ص فجوة نق�ص �ملهار�ت متا�سياً مع 

�حتياجات �سوق �لعمل.
على  �ل�تتستتر�تتتيتتجتتيتتة  �لتت�تتستتر�كتتة  و�ستعمل 
�ملتتتهتتتار�ت و�إعتتتتادة  �لتتدعتتم لتمكني  تتتقتتدمي 
ماليني   10 تزويد  خالل  ومن  تاأهيلها، 
�سخ�ص مبهار�ت جديدة بحلول 2020، 
�مل�ستقبلية  �ملتتتهتتتار�ت  عتتلتتى  �لتتركتتيتتز  متتتع 
�لتعليم  �أنتتتظتتتمتتتة  وتتتتطتتتويتتتر  �ملتتتطتتتلتتتوبتتتة، 
�أجل تلبية متطلبات �سوق  و�لتدريب من 

�لعمل �حلالية.
بالهول  �أحتتتمتتتد  �لتتتدكتتتتتتتور  متتتعتتتايل  و�أكتتتتتتد 
�لتتفتتال�تتستتي �أن دولتتتتة �لإمتتتتتتتار�ت تتتعتتزز من 
جهودها ومكانتها لتكون مركز� وحمركا 
�قت�ساديا عامليا يخدم تطلعاتها يف تعزيز 

�ملتتتتهتتتتار�ت �ملتت�تتستتتتتقتتبتتلتتيتتة، وتتتنتتمتتيتتة �لتتتكتتتو�در 
�لوطنية، وفقاً لأف�سل �ملمار�سات وحتديد 

م�سارها للتكيف مع �لتقنيات �ملتقدمة«.
�ل�سر�كة  �تتتفتتاقتتيتتة  �إن   “ متتعتتالتتيتته  وقتتتتال 
متتع �ملتتنتتتتتدى �لقتتتتت�تتستتادي �لتتعتتاملتتي، توؤكد 
تطوير  يف  لتتتتتالإمتتتتتار�ت  �لتتتتريتتتتادي  �لتتتتتتدور 
ر�أ�تتتتص �ملتتتال �لتتبتت�تتستتري وتتت�تتستتدره عتتلتتى �سلم 
فجوة  تقلي�ص  م�سروع  وميثل  �أولوياتها، 
�لرئي�سية  �لأدو�ت  �أحد  �مل�ستقبل  مهار�ت 
وجتهيز  فتتر�تتص،  �إىل  �لتحديات  لتحويل 
�لعلمية  �مل�ستويات  باأعلى  �مل�ستقبل  جيل 
مبد�أ  تر�سيخ  ختتتالل  متتن  و�لحتتتر�فتتتيتتتة، 
�لتعلم مدى �حلياة، وحتقيق م�ستهدفات 

مئوية �لإمار�ت 2071«.
وحتتتتول جتتهتتود دولتتتتة �لإمتتتتتتتار�ت يف جمال 
تقلي�ص فجوة �ملهار�ت ، �أكد معايل �لدكتور 
�أحمد بالهول �لفال�سي �أن �لإمار�ت تركز 
عتتلتتى تتتطتتويتتر حمتتتترك �قتتتتت�تتستتادي جديد 
يخدم تطلعاتها يف تعزيز �ملهار�ت وتنمية 
�لتجارب  من  بال�ستفادة  �لوطني،  �لكادر 
م�سار  لتحديد  عليها  و�لتتعتتمتتل  �ل�سابقة 

�مل�ستقبل«.
“ �أطلقنا يف دولتتة �لإمار�ت  وقتتال معاليه 
�ملتقدمة  �لإمار�ت للمهار�ت  ��سر�تيجية 
�لتت�تتستتمتتو �ل�سيخ  بتتتتتوجتتيتتهتتات متتن �تتستتاحتتب 
رئي�ص  نتتائتتب  مكتوم  �آل  ر��تتستتد  بتتن  حممد 
�لتتوزر�ء حاكم دبي  �لدولة رئي�ص جمل�ص 
�لتكنولوجيا  تتتوظتتيتتف  يف  �هلل”  “رعاه 
�مل�ستقبلية  �لتحديات  لتحويل  �ملتقدمة 
نتتهتتج عمل  �إىل فتتر�تتص و�إجنتتتتتتتتاز�ت، وهتتتي 
�مل�ستقبلية،  عملنا  �آلتتتيتتتات  عليها  تتترتتتكتتز 
�ملهار�ت  ��تتستتتتتبتتاقتتيتتة حتتتتدد  روؤيتتتتتة  وو�تتتستتتع 

�مل�ستقبلية و�لتطوير �مل�ستمر عليها«.
�ملتقدمة  �ملهار�ت  ��سر�تيجية  وتت�سمن 
�ملتوقعة  �مل�ستقبلية  بتتاملتتهتتار�ت  �لتعريف 
من ر�أ�ص �ملال �لب�سري يف �لدولة، وقيا�ص 
�مل�ستهدفة  �لفئات  وحتديد  �ملهار�ت،  هذه 
وو�سع  �حلتتيتتاة،  متتدى  مهار�تها  لتطوير 
�ملجتمع،  تلهم  �لتي  و�لرب�مج  �ل�سيا�سات 
مبا ي�سمن وجود حمرك �قت�سادي م�ستمر 
�ل�سر�تيجية  ت�ستند  كما  �لإمتتتتار�ت.  يف 
�لعاملية  �لعمل  لأطتتر  مكّثفة  در��تتستتات  �إىل 

بور�سة  “تلعب  �ملتتتتنتتتت�تتتتستتتتوري:  وقتتتتتتتال 
قطاع  يف  حمتتتتوريتتتتا  دور�  �تتتستتتنتتتغتتتافتتتورة 
حيث  �آ�سيا،  منطقة  يف  �ملالية  �لأ�تتستتو�ق 
تتتعتتتتترب �أكتتتترب �تتستتوق متتتايل ختتارجتتي على 
��ستقطاب  �لعامل على م�ستوى  م�ستوى 
�لآ�سيوية..  �ملتتالتتيتتة  و�مل�ستقات  �لأ�تتستتهتتم 
متتوؤكتتد� �حلتتر�تتص عتتلتتى بتتحتتث كتتل فر�ص 
�لتعاون مع بور�سة �سنغافورة مبا يعزز 
�إقليميا  �لتتر�ئتتدة  �أبتتوظتتبتتي  �تتستتوق  مكانة 
�ل�ستثمار�ت  ��تتستتتتتقتتطتتاب  يف  ويتت�تتستتاهتتم 
��ستثمار  بيئة  عتتن  �لتتبتتاحتتثتتة  �لأجتتنتتبتتيتتة 
خطة  مع  ين�سجم  ومبا  و�سفافة،  عادلة 
يف  �مل�ستد�مة  �لتنمية  لتحقيق  �أبوظبي 
�ل�سبل  �أبتترز  �للقاء  ناق�ص  كما  �لإمتتتارة. 
��ستعر��ص  ختتاللتتهتتا  متتتن  ميتتكتتن  �لتتتتتتتي 
�خلدمات و�ملنتجات �ملالية �لر�ئدة �لتي 
يقدمها �ل�سوق على �مل�ستويني �لإقليمي 

و�لعاملي.
لتتتتالأور�ق  �أبتتوظتتبتتي  �تتستتوق  �أن  �إىل  يتت�تتستتار 
�ملف�سلة  �لتتوجتتهتتات  �أحتتتد  يعترب  �ملتتالتتيتتة 
�سنغافورة  من  �لقادمني  للم�ستثمرين 
و�لر�غبني بال�ستثمار يف �ملنطقة، حيث 
�ل�سنغافوريني  �مل�ستثمرين  عتتدد  و�سل 
من  �لأول  �لن�سف  نهاية  مع  �ل�سوق  يف 
منهم  م�ستثمر�   123 �إىل   ..  2019

19 موؤ�س�سة ��ستثمارية.
 + “ بيع  تتتد�ولتتتهتتم  قيمة  بلغت  و  كما 
�سر�ء” خالل �لن�سف �لأول من 2019 
بذلك  ليحتلو�  درهتتم  مليار   1.3 نحو 
غري  �مل�ستثمرين  بتتني  �لتتر�بتتعتتة  �ملتترتتتبتتة 
�لإمار�تيني يف �إجمايل قيمة �لتد�ولت 

مع �سايف ��ستثمار 550 مليون درهم.

و�أفتتت�تتتستتتل �لتتتتنتتتتمتتتتاذج، بتتتهتتتدف ر�تتتستتتد �أهتتتتم 
�ملهار�ت �لتي من �ساأنها �إثر�ء بيئة �لعمل 
�لوطنية، وتعزيز �لكفاءة �ملهنية للعاملني 
على  ومقيمني،  مو�طنني  من  �لتتدولتتة  يف 
�متد�د �ملر�حل �لعمرية منذ بدء �لدر��سة 
�أ�سحاب  �إىل  �إ�تتتستتتافتتتة  �لتتتتتتتختتترج،  وحتتتتتتتى 
�خلربة، وتوجيههم نحو �متالك �ملهار�ت 
مع  �لتكّيف  من  متكنهم  �لتي  �مل�ستقبلية 
تبني  فيها  مبا  �لعمل،  �سوق  يف  �ملتغري�ت 
با�ستخد�م  �لأمتتة  يف  �ملتقدمة  �لتقنيات 
و�لروبوتات  �ل�سطناعي  �لتتذكتتاء  �أنظمة 

وحتليل �لبيانات �ل�سخمة.
وتتتتتتترتتتتتتتكتتتتتتز �أهتتتتتتتتتتتم متتتتتتالمتتتتتتح �لتتتت�تتتتستتتتر�كتتتتة 
ر�أ�ص  �ل�سر�تيجية حول تنمية وتطوير 
�ملال �لب�سري، وتوجيه �لكادر �لوطني نحو 
�لتكّيف  من  ليتمكن  �مل�ستقبلية،  �ملهار�ت 
�تتستتوق �لعمل،  �ملتتتتتوقتتعتتة يف  �ملتتتتتغتتري�ت  متتع 
�لتعريف  �ل�سر�كة  �تفاقية  تت�سمن  فيما 
باملهار�ت �مل�ستقبلية �ملتوقعة من ر�أ�ص �ملال 
�لب�سري يف �لدولة، وقيا�ص هذه �ملهار�ت، 
و�متالك  �ملتت�تتستتتتتهتتدفتتة  �لتتفتتئتتات  وحتتتتديتتتد 
من  متتتّكتتنتتهتتم  �لتتتتتي  �مل�ستقبلية  �ملتتتهتتتار�ت 
�لتكّيف مع �ملتغري�ت يف �سوق �لعمل، مبا 
�لأمتتة  يف  �ملتقدمة  �لتقنيات  تبني  فيها 
�ل�سطناعي  �لتتذكتتاء  �أنتتظتتمتتة  بتتا�تتستتتتتختتد�م 

و�لروبوتات وحتليل �لبيانات �ل�سخمة.
��ستعر�ست  �لإمتتتتتتتتتار�ت  دولتتتتتة  �أن  يتتتذكتتتر 
�لقطاعات  عتتدد من  �لتتر�ئتتدة يف  جتربتها 
�لدولة �سوطاً  �لتي قطعت فيها  �حليوية 
كتتبتتري�ً عتتلتتى �ملتت�تتستتتتتوى �لإقتتلتتيتتمتتي و�لعاملي 
�لقت�ساد  متتنتتتتتدى  �أعتتتمتتتال  �تتستتمتتن  وذلتتتتك 
�لعاملي �ملنعقد يف مدينة د�ليان �ل�سينية، 
حلكومة  �لو��سعة  �مل�ساركة  تعك�ص  حيث 
�لتي  �ملكانة  �ملنتدى  �أعتتمتتال  يف  �لإمتتتتار�ت 
للدولة  �لعاملي  �لقت�ساد  منتدى  يوليها 
باعتبارها منوذجاً يف تبني تقنيات �لثورة 
�ل�سناعية �لر�بعة ومتكني جيل �مل�ستقبل 
من توظيف �ملهار�ت �لالزمة ملو�كبة هذه 

�لتقنيات.
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العدد 12673 بتاريخ 2019/7/4   
  اإعــــــالن 

تعلن وز�رة �لقت�ساد باأن �ل�سادة/ هارليكون ماركيز �آند �يفنت �سريفي�سز 
ليمتد )فرع دبي( فرع �سركة )جزر فريجن )�لربيطانية( مقيدة يف �سجل 
�ل�سركات �لأجنبية لدى �لوز�رة حتت رقم )4446( وقد تقدمت �ل�سركة 
�أرينا �فينت�ص ليمتد  �لتتوز�رة بطلب لتعديل �ل�سم �لتجاري لي�سبح  �ىل 

)فرع دبي( وتعديل بياناتها يف �سجل �ل�سركات �لأجنبية تبعا لذلك. 
يرجى من �ل�سادة �أ�سحاب �حلق �لتقدم باعر��سهم �ىل �لوز�رة يف ميعاد 

ل يتجاوز ��سبوع من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن. 
اأحمد علي احلو�شني 

مدير اإدارة الت�شجيل التجاري 

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�ساد
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 اعـــــــالن       

�ل�سيد/   : خورفكان   و�لت�سديقات-  �لعدل  �لكاتب  بتتتاد�رة  �لعدل  �لكاتب  �نتتا  �يل  تقدم 
�بر�هيم علي ر��سد �جلرو�ن ، �جلن�سية : �لإمار�ت وطلب �لت�سديق على حمرر يت�سمن 
)تنازل( يف ح�سته �لبالغة 100% يف �ل�سم �لتجاري خورفكان لتجارة مو�د �لبناء ، ن�ساط 
�لرخ�سة جتارة مو�د �لبناء ، و�ملرخ�ص من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية يف  خورفكان رخ�سة 
جتارية رقم 546020 �ل�سادر بتاريخ 2007/3/1 يف د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية بخورفكان. 
بان  للجميع  معلوما  ليكن  �لهند.    : �جلن�سية   ، ��سرف  فاد�كيتيل  علوى  �ل�سيد/  �ىل 
�لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي �ل�ساأن يف �ملحرر 

�ملذكور بعد �نق�ساء ��سبوعني من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�سة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان
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  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 770
�ل  عبد�لكرمي  حممد  عبد�لكرمي  �ل�سيد/حممد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
كايد ، �إمار�تي �جلن�سية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته يف / كافترييا 
�ملنارة �مل�سيئة رقم ترخي�ص 727717 لل�سيد/ فالح عبد�هلل علي �لزحمي �لكعبي 
�لقانون  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�ص  �جلن�سية.   �إمار�تي   -
ن�سر هذ�  �قت�سى  . فقد  �لعدل  �لكاتب  �سان  ل�سنة  2013 يف  �لحتادي رقم )4( 
�لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني 
من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عر��ص حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 772

ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ حممد عبد�لكرمي حممد �كرب - �لإمار�ت  �جلن�سية 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100%  وذلك �ىل �ل�سيد/ عبد�لكرمي 
حممد �كرب حممد �لبلو�سي ، �لإمار�ت �جلن�سية ، يف �لرخ�سة �مل�سماة / �لدقة لال�ستثمار 
د�ئرة  من  �ل�سادرة   )726867( رقم  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست   ، �لعقاري 

�لتنمية �لإقت�سادية بال�سارقة.
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عر��ص حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 774

ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ عبد�هلل حممد �سريف بالندوكام ، هندي  �جلن�سية يرغب يف �لبيع و�لتنازل 
عن كامل ح�سته �لبالغة 100%  �ىل �ل�سيد/ بر�مود كومار �سري�كار� بالكري�سنا ناير ميالت ، هندي �جلن�سية 
مبوجب رخ�سة رقم )625603( با�سم / بقالة �سماء �لنهدة ، ومت تغيري �ل�سم �لتجاري و�لن�ساط وهو كما يلي 

:  �ل�سم �لتجاري �ل�سابق : بقالة �سماء �لنهدة 
�ل�سم �لتجاري �جلديد : �سماء �لنهدة لتجارة �ملو�د�لغذ�ئية 

�لن�ساط �لتجاري �ل�سابق : بقالة 
�لن�ساط �لتجاري �جلديد : جتارة �ملو�د �لغذ�ئية �ملعلبة و�ملحفوظة - باجلملة 

وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان �لكاتب �لعدل . 
فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ 
هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عر��ص حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت 

�لقانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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يف الدعوى  رقم )2019/1294( جتاري جزئي   

�ملدعي عليها : د�نة �خلليج لل�سياحة - �ص ذ م م 
نحيط �سيادتكم علما بانه مت ندب خبري ح�سابي بالدعوى �ملذكورة �عاله و�ملرفوعة 
�سركة  م  م  ذ  �لقاب�سة  قا�سمية  ملالكها  �ل�سارقة  �سري�تون  و�سبا  �سدكم من منتجع 
�ل�سخ�ص �لو�حد - ذ م م ، وعليه فاأنتم مكلفني �و من ميثلكم قانونا بح�سور �جتماع 
�خلربة �ملقرر عقده يوم �خلمي�ص �ملو�فق 2019/7/11 يف متام �ل�ساعة 12.00 ظهر�. 
وذلك مبكتب �خلبري �ملنتدب  �لكائن دبي - �لهناء �سنر - بجو�ر دو�ر �ل�سطوة - 
مقابل كارفور - بجانب فندق ت�سيل�سي - مكتب رقم )229/228( نطلب �حل�سور 
بانه يف  بالدعوى علما  �ملوؤيدة لدفاعكم  �مل�ستند�ت  و�إح�سار  �ملحدد  باملوعد و�ملكان 
حال تخلفكم عن �حل�سور فاإن �خلربة �ستبا�سر �عمالها وفقا لل�سالحيات �ملخولة 

لها قانونا. 
طارق الغيث / اخلبري احل�سابي 

اإعالن بالن�سر جلل�سة اخلربة 
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يف الدعوى 1841 ل�سنة 2019 جتاري جزئي - دبي 

�ملقامة من / �حمد حممد ر�سا حممد حممد عو�ص �هلل 
�سد / 1- �ندري جاوثيري   2- مو م�سا نيكو كون�ساري 

نعلن نحن �خلبري �حل�سابي / حممد حميد حممد �ملري ، �نه مت تعيننا من 
حمكمة دبي �لإبتد�ئية �ملوقرة لتنفيذ مهمة �خلربة �حل�سابية �لو�ردة بحكم 
عليهما  �ملدعي  كما  �أعاله  �ملذكورة  �لدعوى  يف   2019/6/17 �ل�سادر  �ملحكمة 
�ملو�فق  �لأحد  �ملقرر له جل�سة يوم  �إجتماع �خلربة  �أعاله حل�سور  �ملذكورين 
2019/7/21 يف متام �ل�ساعة 3.00 ع�سر� ، وذلك مبقر مكتبنا �لكائن مبركز 

�لد�نة - مكتب رقم 601 ، �سارع �آل مكتوم - ديرة ، دبي. 
اخلبري احل�سابي 
حممد حميد حممد املري  

اإعالن اإجتمــاع خبــرة
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اإعالن بالن�سر - الدعوى رقم 2019/305 عقاري كلي  

 - �لعربي لالإ�ستثمار و�لتجارة �خلارجية  �مل�سرف  �ملرفوعة من / 
�مل�سرف - �سد / �حمد �ياز ريا�ص �حمد 

معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا  للح�سور  مدعو  عليه  �ملدعي 
لجتماع �خلربة �لهند�سية �ملقرر عقده �ل�ساعة 2.00 يوم �لثالثاء 
�ملو�فق 2019/7/9 وذلك مبقر �خلبري �لكائن دبي - بناية �ل�سيخ 
�سعود �لقا�سمي - �سارع عمان - مكتب )505( م�سطحبني معكم كافة 

�مل�ستند�ت �لتي ترغبون يف تقدميها للخبري.  
اخلبري/د. م�سطفى بن علي ال�سرياين  

اإجتمـــــاع خبــــــرة
العدد 12673 بتاريخ 2019/7/4   

مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�سر
�سادرة من حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

يف التظلم رقم )2019/2762( تظلم من اأمر علي عري�سة رقم  2019/2205 ال�سارقة 
�ىل �ملتظلم �سدها : �ل�سرقية �لعاملية - ذ م م 

حيث �ن �ملتظلمة : �يطالديكو لالأعمال �لفنية و�ملقاولت 
بالغاء  ، ويطالب فيها  �ملحكمة  �ملذكور رقمه �عاله لدى هذه  �لتظلم  �قام عليك  قد 
�لقر�ر �ملتظلم منه و�لق�ساء جمدد� بوقف ت�سييل خطاب �ل�سمان موؤقتا حلني �لف�سل 

يف �لنز�ع �ملو�سوعي ، بالإ�سافة �ىل �لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة  
لذلك يقت�سي ح�سوركم �مام هذه �ملحكمة )د�ئرة �لأمول �مل�ستعجلة ( يف متام �ل�ساعة 
�لثامنة و�لن�سف من �سباح يوم 2019/7/7 وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما 
لديكم من بيانات ،  ويف حال تخلفكم عن �حل�سور �و عدم �ر�سال وكيل عنكم يف �لوقت 

�ملحدد وفان �ملحكمة �ستبا�سر نظر �لدعوى يف غيابكم. 
  مكتب اإدارة الدعوى  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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 اعالن بالن�سر امام الدائرة املخت�سة  

�ىل �ملدعى عليه / موؤ�س�سة �نظمة �لدعم �لهند�سي 
نعلمكم بان �ملدعي /  �سركة �لولء للمقاولت �لكهربائية 

�لدعوى رقم 2018/8595 �لد�ئرة �جلزئية �لثانية 
قد رفع �لدعوى �ملذكورة �عاله يطالب فيها : �لز�م �ملدعي عليها بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 
)100.000( درهم بالإ�سافة للفائدة �لقانونية بو�قع 12% �سنويا من تاريخ رفع �لدعوى حلني 

متام �ل�سد�د ، �لز�م �ملدعي عليه بدفع �لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة. 
�ل�سارقة  مبحكمة   151 �لقاعة  �لثانية  �جلزئية  �ملدنية  �لد�ئرة  �أمام  ح�سورك  يقت�سي  لذ� 
�لإحتادية �لإبتد�ئية �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى 
ذلك  �سباحا   8.30 �ل�ساعة   2019/7/21 �ملو�فق  �لأحد  يوم  وذلك   ، �مل�ستند�ت  كافة  بها  مرفقا 
بو�سفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�سورك   - �أعاله  �ليها  �مل�سار  �ملذكور  �لدعوى  للنظر يف 

�سيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى
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مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2019/216  اإ�ستئناف عقاري      
حمل  جمهول  م  م  ذ  �ص   - للمقاولت  رويف  �سده/1-�سركة  �مل�ستاأنف  �ىل 
�لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف /�سركة مونديال دبي - ذ م م - وميثلها مديرها 
�حمد  �سالح   / وميثله  كيليهري  باتريك  �سريل  �لقانوين/�سيان  ممثلها 
 : رقتتم  بتتالتتدعتتوى  �لتت�تتستتادر  �حلكم  ��ستاأنف  قتتد   - �لعبيديل  �سالح  يو�سف 
2018/504 عقاري كلي وحددت لها جل�سه يوم �لأربعاء  �ملو�فق 2019/7/10 
�ل�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة رقم ch1.C.11 وعليه يقت�سي ح�سوركم 

�و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
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اإعالن موعد اإجتماع خربة

يف ق�سية جتاري جزئي الفجرية  رقم 2019/250 
�ملدعني

�سيغة �لإعالن �ملطلوبة :
بالإ�سارة �ىل قر�ر حمكمة �لفجرية بندبنا خبري ح�سابي يف �لق�سية فقد تقرر عقد �إجتماع �خلبري 
�ل�ساعة 11 �سباحا  وذلك مبقر �خلبري مبدينة �لعني  �حل�سابي مع �لطرفني بتاريخ 2019/7/10 
- �ل�سارع �لعام بجانب �لبنك �لربي �ملتحد مكتب �لعني لتدقيق �حل�سابات ميز�ن 1 �أرجو �حل�سور 

وتقدمي 3 ن�سخ من كافة �مل�ستند�ت �ملقدمة مع تقدمي �لأ�سول �ملتاحة من �مل�ستند�ت. 
اخلبري احل�سابي �سابر عبداللطيف يون�ص 
موبيل / 0506232486 

اإعــــــــــــــــــالن   

�ل�سم   
�ل�سوء �لأزرق لل�سناعة - ذ م م  

  chander.k@trinityholdings.com
 info@albannai-law.com لبناي وم�ساركوه�

 info@adcrushre.ae ك�سارة �لظفرة ذ م م - �لفجرية - �ل�سيجي
   
 

�لبيان   
�ملدعي  
�مييل  
وكليه 

مدعي عليه 
وكليها  
�مييل  

فاك�ص  
  
   

42946168
 922490015

موبيل  
506504733

هاتف  
  48804900

  
 42946164
 92242279  
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 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

��سم �ل�سركة : حقايق للمالحة وال�شحن - �ض ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب رقم 1108 ملك علي عبد�حل�سني حقايق - بردبي - خليج �لتجاري - 
�ل�سكل �لقانوين : ذ�ت م�سوؤولية حمدودة ،  رقم �لرخ�سة : 555663  رقم �لقيد بال�سجل 
�لتجاري : 66981  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�سري 
يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم 
دبي بتاريخ 2019/6/30  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2019/6/30   وعلى 
من لديه �أي �عر��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني ايه تي ام رمي النعيمي 
لتدقيق احل�شابات  �لعنو�ن : مكتب رقم 602 ملك عبد�لرحيم حممد �لزرعوين - 
معه كافة  : 2517721-04 م�سطحباً  : 2517720-04  فاك�ص  -  هاتف  �ملرقبات   - ديتترة 

�مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

��سم �مل�سفي : ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�شابات
�لعنو�ن : مكتب رقم 602 ملك عبد�لرحيم حممد �لزرعوين - ديرة - �ملرقبات 
-  هاتف : 2517720-04  فاك�ص : 2517721-04  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
حقايق  لت�سفية  �أعتتاله  �ملذكور  �مل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�سادية 
بتاريخ   دبتتي  قتتتر�ر حمتتاكتتم  وذلتتتك مبتتوجتتب  م   م  ذ  - �ض  وال�شحن  للمالحة 
بتاريخ 2019/6/30 وعلى  �لعدل حماكم دبي  2019/6/30  و�ملوثق لدى كاتب 
�لكائن  مكتبه  �ملعني يف  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �عر��ص  �أي  لديه  من 
و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً  �أعتتتاله،  �ملتتذكتتور  �لعنو�ن  على  بدبي 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

��سم �ل�سركة : لدر ارت�ض للدعاية والإعالن - �ض ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب رقم 223 ملك يو�سف �حمد يو�سف �خلوري - بردبي - �لرب�ساء �لوىل - 
�ل�سكل �لقانوين : ذ�ت م�سوؤولية حمدودة ،  رقم �لرخ�سة : 763463 رقم �لقيد بال�سجل 
مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئتترة  تعلن  هتتذ�  مبوجب   1240364  : �لتجاري 
مبوجب  وذلتتك   ، �أعتتاله  �ملذكورة  �ل�سركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�سجل  يف  �لتاأ�سري 
بتاريخ  دبتتي  �لعدل حماكم  لتتدى كاتب  و�ملتتوثتتق  بتاريخ 2019/6/24   دبتتي  قتتر�ر حماكم 
2019/6/24  وعلى من لديه �أي �عر��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني بي ام 
 - هايت�ص  �سمارت  د�متتاك  رقتتم 1001 ملك  : مكتب  �لعنو�ن  لتدقيق احل�شابات   ا�ض 
تيكوم - هاتف : 2525125 - 04  فاك�ص : 2525126 -04  م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

��سم �مل�سفي : بي ام ا�ض لتدقيق احل�شابات
- هاتف  تتتيتتكتتوم   - هايت�ص  �تتستتمتتارت  د�متتتتاك  متتلتتك   1001 رقتتتم  : مكتب  �لتتعتتنتتو�ن 
�لتنمية  د�ئتتترة  تعلن  هتتذ�  مبتتوجتتب   04-  2525126  : فاك�ص   04  -  2525125  :
�لقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاله لت�سفية لدر ارت�ض 
للدعاية والإع��الن - �ض ذ م م   وذلتتك مبوجب قتتر�ر حماكم دبتتي بتاريخ  
2019/6/24 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2019/6/24 وعلى من 
لديه �أي �عر��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي 
�لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  �أعتتاله، م�سطحباً  �ملذكور  �لعنو�ن  على 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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��سم �ل�سركة : �ستايل بوك�ص لتجارة �ملن�سوجات �ص . ذ.م.م

�لعنو�ن : دبي ت �ملدينة �لعاملية نخيل
INTERNATIONAL CITYPAVILION - LCP –RT- 04

�ل�سكل �لقانوين : ذ�ت م�سوؤلية حمدودة
رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري 1293568 رقم �لرخ�سة 785613

مبوجب هذ� تعلن )تر�خي�ص ( د�ئرة �لتخطيط و�لتطوير ت �إد�رة �لرخي�ص �لتجاري 
باأنه قد مت �لت�سديق عند كاتب �لعدل على قر�ر �ل�سركاء بالعدول عن قر�ر حل 

وت�سفية �ل�سركة �ملذكورة �عاله
تاريخ �لقر�ر : 2019/05/28  تاريخ �لت�سديق : 2019/05/29

وعلى من لديه �عر��ص على ذلك �لتقدم به مكتوبا لد�رة �لرخي�ص �لتجاري يف د�ئرة 
�لتخطيط و�لتطوير )تر�خي�ص( �و �ر�ساله بالربيد �مل�سجل وذلك خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذ� �لعالن

اعالن العدول عن قرار 
حل ال�سركة وت�سفيتها
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بالدعوى رقم 2018/4650 جتاري جزئي - دبي 

�ىل �ملدعي عليها / �سركة ت�سامرز للهند�سة - ذ م م 
نحيطكم علما �أنه مت �نتد�بنا خبري ح�سابي بالق�سية �أعاله

و�ملرفوعة �سدكم من / �سركة د�نوب ملو�د �لبناء - ذ م م و�لتي تطالب فيها بالز�مكم ب�سد�د مبلغ 
وقدره 291.854.02 درهم و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 9% �سنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية وحتى 
�و من  فانتم مكلفون باحل�سور  و�لتتتعتتاب.  وعليه  و�مل�ساريف  بالر�سوم  �للتتز�م  �لتام مع  �ل�سد�د 
ميثلكم قانونا �إجتماع �خلربة �ملقرر عقده يوم �خلمي�ص �ملو�فق 2019/7/11 �ل�ساعة �حلادية ع�سر 
�سباحا وذلك مبكتب �خلبري �ملنتدب �لكائن : دبي - �خلليج �لتجاري - بجو�ر برج و�ن �منيات - 
برج بري�سم - �لطابق �لثامن - مكتب 805 - �حمد �حلو�سني حما�سبون لتدقيق.  يرجى �حل�سور 
باملوعد و�ملكان �ملحدد و�إح�سار �مل�ستند�ت �ملوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم عن 

�حل�سور فان �خلربة �ستبا�سر �عمالها وفقا لل�سالحيات �ملخولة لها قانونا. 
 اخلبرياحل�سابي / اأ�سامة مالك
رقم القيد 145

مذكرة اإعالن مدعي عليه بالن�سر 
للح�سور اأمام اخلربة  
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مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/246 نزاع تعيني خربة جتاري                        
جمهويل  موروجي�سان  �يالجنوفا  �سده/1-موروجي�سان  �ملتنازع  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن �ملتنازع/  جونا�سيالن �وما وميثله / �ساحلة خليفة 
بندب خبري  �ملطالبة  �لدعوى  عليك  �قتتام  قد   - �لب�سطي  لحتتج خليفة 
متخ�س�ص مع �لز�م �ملدعي عليه بالر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة.  
وحددت لها جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق 2019/7/8 �ل�ساعة 8.30 �سباحا 
قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�سور  مكلف  فانت  لتتذ�  �مل�سلح   مبكتب  �ص 
قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  متتذكتتر�ت  متتن  لتتديتتك  متتا  بتقدمي  وعليك 

�جلل�سة بثالثة �يام على �لقل.  
رئي�ص الق�سم                                               

حماكم دبي

الت�سويات الودية
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اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2019/999 جتاري جزئي 

�ىل �ملدعي عليه/1- ماك�سيم ماخنيوف جمهول حمل �لقامة مبا �أن �ملدعي/م�سرف �لهالل 
)�سركة م�ساهمة عامة( وميثله/نا�سر حمد �سليمان �ل�سام�سي - نعلنكم بان �ملحكمة حكمت 
بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2019/6/19 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/  م�سرف �لهالل 
�ملدعي  للبنك  يتتوؤدي  بان  ماخنيوف  ماك�سيم  عليهم  �ملدعي  بالز�م  عامة(  م�ساهمة  )�سركة 
و�ستة وخم�سني  وثمامنائة  �لف  و�سبعة  درهم )مائة   107.856.44 �لهالل( مبلغ  )م�سرف 
درهم و�ربعة و�ربعني فل�ص( و�لزمته �مل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة 
، ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 

بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/668 مدين جزئي                 

�ىل �ملدعي عليه / 1- بولد �يغل كار�ج  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ رميوند 
�أقتتام عليك �لدعوى ومو�سوعها  �خلتتوري وميثله / جو�سلني �سبلي خري �هلل - قد 
�ملطالبة مببلغ وقدره )65000 درهم( خم�سة و�ستون �لف درهم و�لفائدة �لقانونية 
بو�قع 12% �سنويا من تاريخ �قامة �لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام و�لر�سوم و�مل�ساريف 
ومقابل �لتعاب و�لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�سة يوم 
فاأنت  لتتذ�   Ch1.B.10 بالقاعة  �ص   8.30 �ل�ساعة   2019/7/15 �ملو�فق  �لثنني  
�و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف الدعوى رقم 2019/58 تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �سده/1- �لكرو لل�سناعات - دبي - �ص ذ م م   جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/ جيوتي�ص بناياتيل توما�ص جوزيف جوزيف وميثله /
عبد�حلكيم حبيب من�سور بن حرز - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة 
�عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )32270( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
�ملحكمة.  خلزينة  ر�سوم  درهتتم   2460 مبلغ  �ىل  بال�سافة  �ملحكمة.  خزينة  �و 
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

��سم �ل�سركة وعنو�نها : �لنخبة لالزياء )�ص.ذ.م.م.(
رقم �لرخ�سة / 503852  �ل�سكل �لقانوين : �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة .  رقم �لقيد 
بال�سجل �لتجاري : 50678  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه قد 
مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها بانحالل �ل�سركة �ملذكورة �أعاله وذلك مبوجب قر�ر 
حتت  �لعدل  �لكاتب  لتتدي  و�ملوثق   2019/06/20 بتاريخ  لل�سركة  �لعمومية  �جلمعية 
�أعاله  2019/06/20  وبتعيني �مل�سفي �ملذكور  2019/1/124465( بتاريخ  رقم/ 
وعلى  �لعدل.  �لكاتب  لدي  �ملوثق  �لعمومية  �جلمعية  قر�ر  �ل�سركة ح�سب  بت�سفية  للقيام 
– ديرة  �لكائنة يف  �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكاتبة  �لتقدم  �أو مطالبة  �أي �عر��ص  من لديه 
– بور�سعيد – ت /2955248 �ص ب/8540  ، م�سطحبا معة كافة �مل�ستند�ت و�لور�ق 

�لثبوتية ،وذلك خالل )45( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.  
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

��سم �مل�سفي وعنو�نه : �سفيان �لغا و�سركاه – حما�سبون قانونيون.
حمل   : �لعنو�ن   503852  / �لرخ�سة  رقتتم  )�تتتتص.ذ.م.م.(  لتتالزيتتاء  �لنخبة   : وعنو�نها  �ل�سركة  ��سم 
�لتتقتتانتتوين : �سركة  �ل�سكل  – جتتمتتري�.  بتتردبتتي  �ل متتكتتتتتوم-   ر��تتستتد  �ل�سيخة متترمي بنت  رقتتم )6( ملك 
�لتنمية  د�ئتترة  تعلن  50678  مبوجب هذ�   : �لتجاري  بال�سجل  �لقيد  رقم  ذ�ت م�سئولية حمتتدودة. 
�لقت�سادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها بانحالل �ل�سركة �ملذكورة �أعاله وذلك 
2019/06/20 و�ملوثق لدي �لكاتب �لعدل حتت  مبوجب قر�ر �جلمعية �لعمومية لل�سركة بتاريخ 
رقم �ملحرر2019/1/124465 -  بتاريخ 2019/06/20  وبتعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاله للقيام 
بت�سفية �ل�سركة ح�سب قر�ر �جلمعية �لعمومية �ملوثق لدي �لكاتب �لعدل  وعلى من لديه �أي �عر��ص 
�أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعيني يف مكاتبة �لكائنة يف – ديرة – بور�سعيد – مكتب رقم/204 – 
�لطابق �لثاين - بناية �لغامن �جلديدة – ت: 2955248 – �ص ب : 8540 م�سطحبا معه كافة 

�مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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العدد 12673 بتاريخ 2019/7/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2019/527  تنفيذ جتاري 
�لعامة  �ملتتو�د  لنقل  متار�   -2 �تتتص.ذ.م.م  لوج�ستك�ص  متار�  �تتستتده/1-  �ملنفذ  �ىل 
حمل  جمهول  �سجيد  حمزة  متار   -3 �تتص.ذ.م.م  و�خلفيفة  �لثقيلة  بال�ساحنات 
�لتجاري �ص.م.ع وميثله:نا�سر حمد  �لتنفيذ/بنك دبي  �لقامة مبا �ن طالب 
�عاله  �ملتتذكتتورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أقتتام   قد  �ل�سام�سي   جابر  �سليمان 
�لتنفيذ  به وقتتدره )856751.50( درهم �ىل طالب  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لز�مك بدفع 
�و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف 
حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12673 بتاريخ 2019/7/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2019/2448  تنفيذ جتاري 
�ىل �ملنفذ �سده/1- �سفينة �لبحر ملقاولت �ل�سيانة �لعامة 2- �ساكري نو�ز �ساه 
�لبناء  مو�د  لتجارة  �لتنفيذ/زر�عي  �ن طالب  �لقامة مبا  نو�ز جمهول حمل 
�ص.ذ.م.م وميثله:�ساحلة خليفة لحج خليفة �لب�سطي  قد �أقام  عليك �لدعوى 
وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  بالت�سامن  و�لز�مكما  �عتتاله  �ملتتذكتتورة  �لتنفيذية 
�ملحكمة  فتتان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  درهتتم   )32694(
�ملذكور  بالقر�ر  �للتتتتتز�م  عتتدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لجتتتر�ء�ت  �ستبا�سر 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12673 بتاريخ 2019/7/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2019/1804  تنفيذ جتاري 
مالكها/�سعيد  وميثلها  فردية(  )موؤ�س�سة  توكل  جمموعة  �سده/1-  �ملنفذ  �ىل 
نا�سر �ساملني حممد �لعي�سائي 2- �سعيد نا�سر �ساملني حممد �لعي�سائي )كفيل 
�تتستتامتتن( جمتتهتتول حمتتل �لقتتتامتتتة مبتتا �ن طتتالتتب �لتتتتتنتتفتتيتتذ/متت�تتستترف �لمتتتتار�ت 
�أقام   قد  �ل�سالمي   ر��سد  ر��سد حممد جابر  �تتص.م.ع وميثله:جابر  �ل�سالمي 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)1015015.16( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة 
�ملذكور  بالقر�ر  �للتتتتتز�م  عتتدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لجتتتر�ء�ت  �ستبا�سر 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12673 بتاريخ 2019/7/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2019/2270  تنفيذ جتاري 
�ىل �ملنفذ �سده/1- �سركة زون �لقاب�سة ذ.م.م 2- نا�سر حممد �سالح حممد 
�لتنفيذ/ طالب  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  كفيل(  )�سامن  �جل�سمي  �ملال 
ر��سد  جابر  حممد  ر��سد  وميثله:جابر  �تتتص.م.ع  �ل�سالمي  �لمتتتار�ت  م�سرف 
بدفع  و�لز�مك  �عتتاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقتتام  عليك  قد  �ل�سالمي  
خزينة  �و  �لتنفيذ  طتتالتتب  �ىل  درهتتتم   )1351308.28( وقتتتدره  بتته  �ملنفذ  �ملبلغ 
�ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12673 بتاريخ 2019/7/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2019/2271  تنفيذ جتاري 
�بو�ل�سبوع �خلاطري جمهول حمل  �ملنفذ �سده/1- �سامل علي �سامل  �ىل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/م�سرف �لمتتار�ت �ل�سالمي وميثله:جابر 
�لتنفيذية  �لتتدعتتوى  �أقتتتام  عليك  قتتد  �ل�سالمي   ر��تتستتد  ر��تتستتد حممد جابر 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )354468.5( درهم �ىل 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12673 بتاريخ 2019/7/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2019/2384  تنفيذ جتاري 
�لقامة  حمل  جمهول  ح�سني  �سادق  ح�سني  ر��سد  �سده/1-  �ملنفذ  �ىل 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/�سيد حممد فر�ز �حمد �سيد حممد قمر �لهدى 
�لتنفيذية  �لتتدعتتوى  عليك  �أقتتتام   قد  كمايل   علي  وميثله:�حمد حممد 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )60836( درهم �ىل 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت 
�ملذكور خالل 15 يوما  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12673 بتاريخ 2019/7/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2019/236  تنفيذ عقاري 
�ىل �ملنفذ �سده/1- �ير�ن �سريين جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب 
وميثله:�حمد  �ملحدود  �لو�سط  �ل�سرق  �سي  بي  ��ص  �ت�ص  �لتنفيذ/بنك 
ح�سن رم�سان �آل علي  قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
به وقدره )8168180.65( درهم �ىل طالب  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لز�مك بدفع 
�لجتتتر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فتتان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12673 بتاريخ 2019/7/4   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/4973  عمايل جزئي

�تتتتص.ذ.م.م  �لتتعتتقتتاريتتة  للو�ساطة  كتتورنتتر  1-ماجي�ستي   / عليه  �ملتتدعتتي  �ىل 
جمتتهتتول حمتتل �لقتتامتتة مبتتا �ن �ملتتدعتتي /متتنتتال حمتتمتتود ح�سن حممد قد 
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لتتدعتتوى  عليك  �أقتتتام 
و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم   )2000( مببلغ  عودة  وتذكرة  درهتتم(   141288(
يوم �لحد  لها جل�سة  وحددت   MB194425752AE:ل�سكوى� رقم 
فاأنت  لتتذ�   ch1.B.10:بالقاعة �ص   9.30 �ل�ساعة   2019/7/28 �ملتتو�فتتق 
من  لتتديتتك  متتا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  متتن  �أو  باحل�سور  مكلف 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل  .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12673 بتاريخ 2019/7/4   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/4340  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-جوهرة �ل�سكندرية للتجارة �لعامة �ص.ذ.م.م جمهول 
�أقام  قد  �ملن�ساوى  رزق  عبد�ملح�سن  /حممد  �ملدعي  �ن  مبا  �لقامة  حمل 
 17994( وقدرها  عمالية  �ملطالبة مب�ستحقات  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك 
 mb193220670ae:ل�سكوى� رقتتم  و�ملتت�تتستتاريتتف  و�لتتر�تتستتوم  درهتتتم( 
�ص   10.00 �ل�ساعة   2019/7/9 �ملتتو�فتتق  �لتتثتتالثتتاء  يتتوم  جل�سة  لها  وحتتتددت 
قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لتتذ�   ch1.A.2:بالقاعة
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بثالثة �أيام على �لأقل  .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12673 بتاريخ 2019/7/4   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/3021  عمايل جزئي
�ىل �ملتتدعتتي عليه / 1-�تتستتوبتتر �تتستتتتتار خلتتدمتتات حتتر��تتستتة �لبتتنتتيتتة �تتتتص.ذ.م.م 
جمهول حمتتل �لقتتامتتة مبتتا �ن �ملتتدعتتي /متتهتتر�ن ختتان �سهباز ختتان قتتد �أقام 
 30315( وقدرها  عمالية  �ملطالبة مب�ستحقات  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك 
و�ملتت�تتستتاريتتف رقم  و�لتتر�تتستتوم  عتتتودة مببلغ )2000( درهتتتم  وتتتتذكتتترة  درهتتتتم( 
�ل�سكوى:mb192142967ae وحددت لها جل�سة يوم �لريعاء �ملو�فق 
مكلف  فتتاأنتتت  لتتذ�   ch1.A.1:بالقاعة �تتص   10.00 �ل�ساعة   2019/7/17
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل  .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12673 بتاريخ 2019/7/4   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/4315  عمايل جزئي

�لقامة  �لفنية جمهول حمل  للخدمات  �ل�سام  1-رمي   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�أقتتتتام عليك �لدعوى  �بتتتو رمتتيتتة قتتد  �ملتتدعتتي /�حتتمتتد حمتتمتتد ح�سن  مبتتا �ن 
وتذكرة  درهم(   80000( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها 
�ملتتحتتامتتاة رقم  عتتتودة مببلغ )2000( درهتتتم و�لتتر�تتستتوم و�ملتت�تتستتاريتتف و�تتتعتتاب 
�لثنني  يتتوم  جل�سة  لها  وحتتتددت   MB188786927AE:ل�سكوى�
�ملو�فق 2019/7/8 �ل�ساعة 9.30 �ص بالقاعة:ch1.B.10 لذ� فاأنت مكلف 
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل  .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12673 بتاريخ 2019/7/4   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/5105  عمايل جزئي

�ىل �ملتتدعتتي عتتلتتيتته / 1-متتتركتتتز درمي فتتتايل لتتلتتتتتدلتتيتتك �لتتترجتتتايل �تتتتتص.ذ.م.م 
�أقام عليك  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /�سارو ريي�ص غار�سيا قد 
 44693( وقتتتدرهتتتا  عتتمتتالتتيتتة  مب�ستحقات  �ملتتطتتالتتبتتة  ومتتو�تتستتوعتتهتتا  �لتتتدعتتتوى 
و�ملتت�تتستتاريتتف رقم  و�لتتر�تتستتوم  عتتتودة مببلغ )3000( درهتتتم  وتتتتذكتتترة  درهتتتتم( 
يوم  جل�سة  لتتهتتا  وحتتتتددت   mb194923696ae/2019:ل�سكوى�
لذ�   ch1.A.1:بالقاعة �ص   08.30 �ل�ساعة   2019/7/15 �ملو�فق  �لثنني 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل  .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12673 بتاريخ 2019/7/4   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2019/296  عمايل جزئي 

بن  �ل�سيد/حممد  مالكها  وميثلها  �تتص.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  �لف�سل  تاج  عليه/1-  �ملدعي  �ىل 
عبد�هلل بن �سالح �لف�سل جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/حممد فتحي حممد �حلباك 
�ملذكورة �عاله  �لدعوى  بتاريخ 2019/5/29  يف  �ملنعقدة  بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها  نعلنكم  
بالفائدة  و�لزمتها  درهتتم   )29.297( مبلغ  للمدعي  تتتتوؤدي  بتتان  عليها  �ملتتدعتتي  ل�سالح/بالز�م 
�لتاأخريية بو�قع 7% من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية �حلا�سل يف 2018/11/28 وحتى متام �ل�سد�د 
وتذكرة �لعودة �ىل وطنه عينا �و ما يقابلها نقد� بقيمة 1500 درهم ما مل يكن قد �لتحق بخدمة 
�ساحب عمل �خر وقت �لتنفيذ و�لزمت �ملدعي عليها �مل�ساريف و�عفت �ملدعي من ن�سيبه فيها 
ورف�ست ما عد� ذلك من طلب. حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن 

�سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12673 بتاريخ 2019/7/4   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2019/1097  عمايل جزئي 
�ىل �ملحكوم عليه/1- فري�ص �ن باكيد للمعجنات و�حللويات �ص.ذ.م.م جمهول 
حمل �لقامة نعلنكم  بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2019/4/11  
يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/عامر غازي معرباين بالز�م �ملدعي عليها 
�و  عينا  �ىل وطنه  عتتودة  وتتتذكتترة  درهتتم  للمدعي مبلغ )167973(  تتتتوؤدي  بتتان 
و�لزمتها  �ختتر  عمل  �ساحب  بخدمة  �لتحق  قتتد  يكن  مل  متتا  نقد�  يقابلها  متتا 
يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  �حل�سوري  مبثابة  حكما  �مل�سروفات. 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 

حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12673 بتاريخ 2019/7/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

        يف الدعوى رقم 2018/148 بيع عقار مرهون
بر�كا�ص  �وم  �سيتي  بر��سانت   -2 �تتص.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  مكنز  �سده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�سيتي  جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/بنك برود� وميثله:�سعيد مبارك 
�عالنكم  بتتتتتاريتتخ:2019/6/11  �لبتد�ئية  دبتتي  حمكمة  قتتررت  �لزحمي.  �حمد  عبيد 
ل�سد�د قيمة �ملطالبة وقدرها )2.500.000( درهم خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ 
�لتبليغ يف ملف �لتنفيذ �عاله و�إل بيع �لعقار حمل �لرهن بطريق �ملز�يدة وفقا لن�ص 
�ملادة 295 من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية )نوع �لعقار:وحد�ت عقارية - �ملنطقة:�خلليج 
�أرقام   -  2 هايت�ص  وي�ست  �ملبنى  ��تتستتم   -  5 �ملبنى  رقتتم   - �لر�تتتتص:11  رقتتم   - �لتتتتتجتتاري 

�لوحد�ت 303 و 1101(
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12673 بتاريخ 2019/7/4   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/608  ا�ستئناف مدين    

�ملتتهتتريي  جمتتهتتول حمل  �ىل �مل�ستاأنف �تتستتده/ 1- �حتتمتتد حممد كتتدفتتور 
�لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف / تاو �سو وميثله:�ساره �ساه بيك حممد �لبلو�سي  
مدين   2018/3523 رقتتم  بالدعوى  �ل�سادر  �حلكم  �لتتقتتر�ر/  ��ستاأنف  قد 

جزئي بتاريخ:2019/5/16     
وحددت لها جل�سه يوم �لثالثاء  �ملو�فق 2019/7/9 �ل�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  متتن  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.C.11 رقتتم  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12673 بتاريخ 2019/7/4   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/2354  جتاري جزئي
�وليف  جنانا  ديفار�جان   -2 �تتتص.ذ.م.م  �سي�ستمز  1-بتتركتتود   / عليه  �ملدعي  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/م�سرف �لمار�ت �ل�سالمي )م�ساهمة 
عليهما  �ملتتدعتتي  بتتالتتز�م  �ملطالبة  مو�سوعها  �لتتدعتتوى  عليك  �أقتتتام  قتتد  عتتامتتة( 
مببلغ وقدره )647.966( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
�لثنني  يتتوم  جل�سة  لها  �لتتتتتام.وحتتددت  �ل�سد�د  وحتى  �ملطالبة  تتتاريتتخ  متتن   %9
فاأنت  لتتذ�    ch1.C.12:بالقاعة �تتص  �لتت�تتستتاعتتة:08:30  �ملتتتتو�فتتتتق:2019/7/8 
مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12673 بتاريخ 2019/7/4   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/568  جتاري كلي

و�لكهربائية  �مليكانيكيه  للمقاولت  �نرنا�سيونال  1-هابدون   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�تتتص.م.ح وميثله:�بر�هيم  �ملتتدعتتي/�آتتتاي  �تتتتص.ذ.م.م جمهول حمتتل �لقتتامتتة مبتتا �ن 
حممد ح�سن �حلو�سني قد �أقام عليك �لدعوى مو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
عليهما بالت�سامن مببلغ وقدره )1707348.37( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �قامة �لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام.وحددت لها 
  ch1.C.15:جل�سة يوم �لحد �ملو�فق:2019/7/14 �ل�ساعة:09:30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لتتذ� 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12673 بتاريخ 2019/7/4   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/615  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1-تيك�ست�سر للعقار�ت �تتص.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/كوبياك�ص ميدل �ي�ست م.د.م.�ص قد �أقام عليك �لدعوى مو�سوعها �ملطالبة 
من  كوبياك�ص  كلمة  �سطب  وطلب  م�سروعة  غري  ومناف�سة  تعدي  �ثبات  بدعوى 
�ل�سم �لتجاري و�لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.وحددت لها جل�سة يوم 
فاأنت  بالقاعة:ch1.B.8  لذ�  �ل�ساعة:09:30 �ص  �ملتتو�فتتق:2019/7/15  �لثنني 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12673 بتاريخ 2019/7/4   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/2499  جتاري جزئي
حمل  جمتتهتتول  ذ.م.م  من�ساآت  �د�رة  خلتتدمتتات  جتتي  �إ�تتتص  �إف  1-�أي   / عليه  �ملتتدعتتي  �ىل 
�تتتتص.ذ.م.م مبوجب قتتر�ر �ملحكمة  �ملتتدعتتي/�لتتوئتتام لتجميل �لأر��تتستتي  �لقتتامتتة مبتتا �ن 
فاأنت مكلف  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  بالوفاء يف  بتكليفكم  بتاريخ:2019/7/1  �ل�سادر 
ب�سد�د مببلغ وقدره )39901.8( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
�لتام  �ل�سد�د  وحتى   2018/9/9 يف  �حلا�سل  �لتعاقد  تاريخ  من   %9 بو�قع  �لقانونية 
�ستبا�سر �لجتتر�ء�ت بحقكم يف حالة  �ملحكمة  �ملحكمة وعليه فان  �و بخزينة  للمدعي 

عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل خم�سة �يام تاريخ ن�سر هذ� �لعالن .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12673 بتاريخ 2019/7/4   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2018/4444  جتاري جزئي 

�لقامة  �تتتص.ذ.م.م جمهول حمل  لتجميل �حلد�ئق  فتتورت  �ند  عليه/1- هيل  �ملحكوم  �ىل 
�ملذكورة  �لدعوى  يف    2019/1/29 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم  
�عاله ل�سالح/كيه ��ص كيه للتجارة �ص.ذ.م.م �ول:بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية 
مبلغ )39284.28( درهم وفو�ئده بو�قع 9% �سنويا �عتبار� من تاريخ �ملطالبة وحتى متام 
�ل�سد�د - ثانيا:ب�سحة وتثبيت �حلجز �لتحفظي رقم 500/2018 جتاري �ملوقع على ح�سابي 
و�لف  �مل�سروفات  عليها  �ملدعي  ثالثا:بالز�م   - ومركباتها  �مل�سرق  بنك  لدى  عليها  �ملدعي 
درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�سوري قابال 
با�سم  �لعتتالن �سدر  لن�سر هذ�  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما  لال�ستئناف خالل ثالثني 

�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12673 بتاريخ 2019/7/4   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2018/3945  جتاري جزئي 
بان  نعلنكم   �لقتتامتتة  حمل  جمهول  �تتتص.ذ.م.م  �لهند�سية  �كتتو�  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�عاله  �ملتتذكتتورة  �لتتدعتتوى  يف    2019/5/28 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة 
ل�سالح/�تورنت لتاأجري �ل�سيار�ت �ص.ذ.م.م وميثلها/�حمد بن �سهيل بن �سامل �ملخينى 
بالز�م �ل�سركة �ملدعي عليها بان ت�سدد لل�سركة �ملدعية مبلغا وقدره )49.768( درهم 
يف  �حلا�سل  �لق�سائية  �ملطالبة  تتتاريتتخ  متتن   %9 قتتدرهتتا  قانونية  فتتائتتدة  �ليها  م�سافا 
درهم  وخم�سمائة  بامل�ساريف  عليها  �ملدعي  و�لزمت  �ل�سد�د  متام  حتى   2018/10/22
مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 

بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12673 بتاريخ 2019/7/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2019/2637  تنفيذ جتاري 
عون  فتتادي   -2 �تتتص.ذ.م.م  �لعامه  للتجاره  تيليكوم  فا�ست  �تتستتده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�بر�هيم �ل�سامي جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�سركة �لقاهرة 
للمقاولت/ه�سام �ملهند�ص و�سريكه وميثله:�حمد عبد�هلل حممد ملك �نوهي  
�أقتتام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ  قد 
به وقدره )1547745( درهم بالت�سامن �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12673 بتاريخ 2019/7/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

        يف الدعوى رقم 2018/312 بيع عقار مرهون
�ىل �ملنفذ �سده/1- ح�سن عبيد �سعيد بخيت جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�أبوظبي �لول �ص.م.ع. قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية  طالب �لتنفيذ/بنك 
بتاريخ:2019/5/20 �عالنكم ل�سد�د قيمة �ملطالبة وقدرها )3.666.000.00( 
درهم خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ �لتبليغ يف ملف �لتنفيذ �عاله و�إل 
قانون  �ملتتادة 295 من  لن�ص  �ملز�يدة وفقا  �لرهن بطريق  �لعقار حمل  بيع 
رقم   - �لثانية  �ملنطقة:�لورقاء   - �لتتعتتقتتار:�ر�تتص  )نتتوع  �ملدنية  �لجتتتتر�ء�ت 

�لر�ص:1132 - م�ساحة �لعقار 1142.15 مر مربع (
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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39
اأعترب اأن الفن ل عن�شرية فيه ول حدود

ر�صا �صربتجي: اختياري لأي عمل يعود اأوًل واأخريًا اإىل الن�ص
• ما �سبب تركيز ن�ساطك �لإخر�جي يف �لأعو�م �لأخرية 
من  هي  �ملقبلة  �أعمالك  �إن  حتى  �مل�سركة،  �لدر�ما  على 

هذ� �لنوع؟
�أختتتتتار �لن�ص  و�أنتتتتا  بتتالتتنتت�تتص.  يتترتتتبتتط  �ختتتتتيتتاري للعمل   -
�ل�سركة  كما  علّي،  ُتعر�ص  �لتي  �لن�سو�ص  بني  �لأف�سل 
وتوزيع  جيدة  فنية  متتادة  �إنتتتتتاج  يف  ت�ساهم  �لتي  �لأف�سل 
�إخر�ج  يف  تعملني  ل  ملتتاذ�  �ساألوين  كتتثتتريون  للعمل.  جيد 
�لدر�ما �ل�سورية، ولكنني �أعترب �أن �لفن ل عن�سرية فيه 
ول حدود، ولو تلقيُت عر�ساً من �سركة �إنتاٍج �سورية لعمٍل 
يتمّيز بن�صٍّ قوي ملا كنت ترددُت بقبوله، ولكن �لعرو�ص 

�مل�سَركة �أف�سل فنياً.
�لأجز�ء  �أعمال  تالحق  �لتي  �لنتقاد�ت  من  بالرغم   •
خ�سو�ساً  �تتستتّدهتتا،  �أم  معها  �أنتتتِت  فهل  م�ستمرة،  �أنتتهتتا  �إل 
�لثاين من م�سل�سل )ما  لت�سوير �جلزء  رين  �أنك تتح�سّ

فيي(؟
�أعمال �لأجتتتز�ء هي م�سروع  بتتاأن  - ل يوجد رّد يف �ملطلق 
�أجتتتز�ء  �سكل  عتتلتتى  ُقتتّدمتتت  �لأعتتتمتتتال  بع�ص  ل...  �أم  جتتيتتد 

وكانت �لأجز�ء �لالحقة �أف�سل من 
�سحيح  و�لعك�ص  �لأول،  �جلزء 
ل تقدمي  �أي�ساً. �سخ�سياً، �أف�سّ
م�ساريع جديدة �سنوياً، ولكن 

بتتعتت�تتص �ملتتت�تتتستتتاريتتتع تتتتتتحتتمتتل �أن 
تكون من �أجز�ء عدة، لأن هناك 

ما ُيقال فيها، وميكن �للعب 
و�لأحد�ث.  �لفكرة  على 

حتتتتتتتتتتتتتّب �جلتتتتتتمتتتتتتهتتتتتتور 
مل�سل�سل )ما فيي( 

و�لإقبال على 

�لذي  هو  جديدة  خطوٍط  فتح  يتحّمل  ولأنتته  م�ساهدته، 
َدَفَعنا �إىل �تخاذ قر�ٍر بت�سوير جزء ثاٍن منه.

وُمْبِهر�ً  تتفتتاً  عتتا�تتسِ كتتتان   2019 �لتترمتت�تتستتاين  �ملتتو�تتستتم   •
�لدر�ما،  من  جديدة  �أنتتتو�ع  تقدمي  خالله  ومت  باأعماله، 
�ملُتتتتتتتَوّقتتتع منها،  �لتتنتتجتتاح  ولتتكتتنتتهتتا مل حتتتقتتق جتتمتتاهتترييتتاً 
كت)�سانع �لأحالم( و)�لكاتب(، بالرغم من بر�عة �ملمثلني 

يعود �لتتتتذيتتتتن �تتتستتتاركتتتو�  هتتتتل  فتتتيتتتهتتتا. 
�أن �لتتتتت�تتتتتستتتتتبتتتتتب  �إىل 

�ملُ�ساِهد مل يعتد على هذ� �لنوع من �لدر�ما؟
فتتاأنتتا مل  �لأحتتتتتالم(،  )�لتتكتتاتتتب( و)�تتستتانتتع  �إىل  بالن�سبة   -
بتتتتت�تتستتويتتر م�سل�سل  متت�تتستتغتتولتتة  كتتتنتتتُت  �أ�تتستتاهتتدهتتمتتا لأنتتتنتتتي 
�أحكم  �أن  ل ميكنني  ولتتذلتتك،  عْر�سهما.  ختتالل  )بتتروفتتا( 
باأبطالهما  متمّيز�ن  عتتمتتالن  �أنهما  متتع  جناحهما،  على 
ِرَجْيِهما. ويف حال عدم جناحهما، كما �أ�سرِت، فرمبا  وخُمْ

يعود �ل�سبب �إىل توقيت عْر�سهما.
حتاول  �لتتتتتي  �لتت�تتستتوريتتة  �لتتتدر�متتتا  مب�ستوى  ر�أيتتتتك  متتا   •

��ستعادة ريادتها من خالل �إنتاجات 2019؟
- مل �أ�ساهد �أي عمل �سوري يف رم�سان، لأنني كنت منهمكة 
�أ�سرُت �سابقاً. يف �لأيتتام �لأختترية، با�سرُت  بالت�سوير كما 
علماً  عر�سها،  ُيتتعتتاد  �لتتتتتي  �لأعتتمتتال  بع�ص  مبتابعة 
�إعتتتادة عر�ص كتتل �لأعتتمتتال، و�أنتتتا �أتابع  �أنتته ل يتم 
َكة  ُم�ْسَرِ لأنني  )نتفلك�ص(  على  عر�سه  يعاد  ما 
لأن  جّيد  َعتتَمتتٌل  �أمتتتان(  )م�سافة  �أن  �أعتقد  فيه. 
�أنتته �سم ممثلني جّيدين  �أ�تتستتادو� به، كما  �لنا�ص 
بتتارعتتاً، متتع �أنتتنتتي مل �أ�تتستتاهتتده. و�أتوّقع  تتتِرجتتتاً  وخُمْ
�ل�سدمة  ��ستوعبت  �ل�سورية  �لتتدر�متتا  �أن 
وهناك �سيء ما ميكن �أن يقال بعد 
ي�سّح  ل  �لنهاية  يف  �حلتتترب. 
�لدر�ما  لأن  �لتت�تتستتحتتيتتح،  �إل 
ب�سكل  تت�تتَستتة  متتوؤ�تتسَّ �لتت�تتستتوريتتة 
�سحيح وكل كو�درها جيدة، 
تتمتع باملوهبة و�لحر�ف، 
�لوقوف  تتمكن من  �أن  و�أتوقع 
�لفرة  ختتتتتالل  قتتدمتتيتتهتتا  عتتتلتتتى 

�ملقبلة.
عن  �لفنان  يبحث  عتتادة   •
�لتتتر�حتتتة بتتني عتتمتتل و�آختتتتر، 
من  تنتقلني  �أنتتتِت  بينما 
هل  �آختتتتتتتتر.  �إىل  عتتتمتتتل 
�أم  متتتتتاديتتتتتة  لأ�تتتتستتتتبتتتتاب 
لأنتتتِك �تتستتعتترِت بتتاأنتته ل 
تلك  تتتتفتتتويتتتت  ميتتتكتتتن 

�لفر�ص؟
لي�ص  �لأمتتتتتتر  هتتتتذ�   -
دقيقاً، بل �أنا ُمِقّلة يف 
�أعتتمتتايل، لأنتتنتتي بعد 
عاماً  بقيت  )�تتستتوق( 
كاماًل من دون عمل. 
�لن�سو�ص،  �أقتتر�أ  كنت 
ُعتتتر�تتتص علي  وعتتنتتدمتتا 
متتت�تتتستتتلتتت�تتتستتتل )طتتتتتتريتتتتتتق( 
�أحببُته، ومن بعده �رحتُت 
�أَْخَرْجُت  ثم  ��سهر   4 ملدة 
فيي(،  )متتتتتا  متت�تتستتلتت�تتستتل 
�أعجبني  بتتتعتتتده  ومتتتتن 
متت�تتستتلتت�تتستتل )بتتتروفتتتا( 

بوغ�سن  متتاغتتي  ولأن  م�سهدي،  مي  ن�ص  �أحتتبتتبتتُت  لأنتتنتتي 
جنمة لها �سعبية وح�سور وتتمّتع بت طاقٍة �إيجابية.

�إنتاجاً  • ما ر�أيك باخلليط �لدر�مي �ل�سوري - �للبناين 
و�إخر�جاً ومتثياًل؟

يف  بع�سهما  متتن  قريبان  و�للبناين  �ل�سوري  �ل�سعبان   -
و�لتاريخ.  و�لطبيعة  و�لبيئة  و�للهجة  و�لتقاليد  �لعاد�ت 
بالد �ل�سام �سعب و�حد، ق�ّسمها �مل�ستعمر ول يز�ل، و�أنا ل 

�أ�سعر �إل �أننا �سعب و�حد.
 بريوت هي هوليود �ل�سرق ودم�سق بلد �لفن و�حل�سارة 
وهتتمتتا عتتنتتدمتتا جتتتتتتمتتعتتان تتتكتتون �أعتتتمتتتاٌل متت�تتستتركتتة حتظى 
باإقبال جماهريي كبري، بدليل �أن �ل�سعب �مل�سري �ملكتفي 
ذ�تياً باأعماله ومركزية م�ساهدته، �أََحبَّ �لأعمال �مل�سركة 

وتاَبَعها كما تاَبَع �لدر�ما �ملحلية.
)خم�سة  يف  �لنهار  معت�سم  بتتروز  �سبب  متتا  ر�أيتتتك  يف   •

ون�ص( �أكرث من )ما فيي(؟
- مل �أ�ساهد معت�سم �لنهار يف )خم�سة ون�ص( ول �أتوقتتتع 
�أنتتته َبتتتتَرَز فتتيتته �أكتتترث متتن )متتتا فتتيتتي( �لتتتذي حتتّقتتق جنتتتتاحا 

كبري�ً.
عيا�ص.  ر�مي  بطولة  من  م�سل�ساًل  �ست�سّورين  قريباً   •

�إخر�ج  عند  �لعتتتتتبتتار  يف  تاأخذينها  معّينة  �أمتتتور  متتن  هتتل 
عمٍل ملغّني؟

- �ملغني هو فنان مرهف �لإح�سا�ص كاأي ممّثل، ول توجد 
�عتبار�ت خمتلفة بل �ملالحظات و�حدة،

 لكن ل �سّك يف �أن �لفنان �لنجم يكون ميلك قاعدة �سعبية 
كبرية، و�أمتنى �أن تكون �لتجربة مع ر�مي عيا�ص ناجحة. 
وح�سدِت  )بتتروفتتا(  يف  جديدة  وجتتوه  �إد�رة  يف  برعِت   •

�إ�سادًة كبرية مبهارتك؟
- جتربتي مع )�إيغل فيلمز( كانت ر�ئعة وهم كما �أعطوين 
وجوه  لت8  �لفر�سة  �أعطو�  كذلك  �لعمل،  هتتذ�  يف  فر�سة 
�أمام  �لأوىل  للمرة  يقفون   7 بينهم  فيه،  لتْظهر  جديدة 
�لكامري�. �ل�سغل على �ملمثل من �أ�سعب �لتفا�سيل و�أهّمها 

يف �لإخر�ج.
�ملقبلة؟ للفرة  حت�سري�تك  • ما 

- �ملرحلة �ملقبلة �ستكون فرة ر�حة طويلة، و�ساأم�سي 3 
�أتفّرغ لإخر�ج  �أ�سهر قر�ءة و��ستجمام وم�ساهدة، وبعدها 
�لتي  )�ل�سّباح(،  �سركة  مع  فيي(  )متتا  من  �لثاين  �جلتتزء 
�أعتربها �حل�سان �لر�بح و�أ�سعر بالطمئنان خالل �لعمل 

معها لأن �لقّيمني عليها هم �أهلي يف لبنان.

نورة ال�صائغ �صعيدة بدورها يف 
م�صرحية )ال�صحر الأ�صود(

جنحت �ملمثلة �لبحرينية نورة �ل�سائغ يف �إبطال 
مفعول �ل�سر من خالل �أد�ئها لدور )وردة(، وهي 
�ل�سخ�سية �لتي متثل جانب �خلري يف م�سرحية 
)�ل�سحر �لأ�سود(، �لتي تنتمي �إىل م�سرح �لرعب 

و�لكوميديا و�ل�ستعر��ص. 
و�أفادت �ل�سائغ باأن دورها يف �لعمل جديد عليها، 
�عتربته  كما  �ل�سابق،  يف  تاأديته  على  تتعود  ومل 
�ملقايي�ص، )وهذ� ما  جتربة مثمرة وناجحة بكل 

جتلى �إبان �لعرو�ص �لتي �نطلقت يف عيد �لفطر، 
�لن�سر  نتتادي  قليلة على خ�سبة  �أيتتام  و�نتهت قبل 
وفقاً  �لبحرين،  مملكة  يف  بتتاد  �سلمى  يف  �لذهبي 

لكالمها(. 
كما �أ�سادت �ملمثلة �لبحرينية بفريق �لعمل كافة، 
و�ملخرج ولعب  �ل�سهابي  �لكاتب حمد  من  بتتدء�ً 
�خلتتتدع �لتت�تتستتحتتريتتة عتتلتتي �لتتثتتامتتر، بتتالإ�تتستتافتتة �إىل 
�لفنانني �مل�ساركني، على غر�ر وفاء مكي و�لفنان 
و�ملنتج ح�سن �ملاجد، بالإ�سافة �إىل جنم م�ساعد 
و�سمر �لز�كي، وغريهم باقة �أخرى من �لوجوه 

�لفنية.
�لدر�ما  عتتتن  غتتيتتابتتهتتا  �لتت�تتستتائتتغ  عتتتتزْت  ذلتتتتك،  �إىل 
ُيجرى  �لتتتتتي  �لأعتتتتمتتتتال  قتتلتتة  �إىل  �لتتتتتلتتفتتزيتتونتتيتتة 
عجلة  تتتعتتود  �أن  متمنيًة  �ملتتنتتامتتة،  يف  تتت�تتستتويتترهتتا 
�لتتدور�ن يف بالدها، كما جرت  �إىل  �لإنتاج �لفني 

عليها �لعادة يف مطلع �لألفية �لثالثة. 
للمخرج  �لع�سر(  )�خلتتطتتايتتا  م�سل�سل  �أن  ُيتتذكتتر 
عتتلتتي �لتتعتتلتتي، هتتو �آختتتر �لأعتتتمتتتال �لتتدر�متتيتتة �لتي 
وقد  �سرف،  ك�سيفة  فيها  �ل�سائغ  نتتورة  �ساركت 
�إبتتان عر�سه  �لنطاق  و��سعة  �أ�سد�ء  �مل�سل�سل  حاز 

وقتذ�ك.

حممد عز م�صغول
 بـ)ا�صتدعاء ويل عمرو(

قال �لفنان �مل�سري حممد عز، �إنه م�سغول 
�جلديد  لتتفتتيتتلتتمتته  بتتالتتتتتحتت�تتستتري�ت  حتتتالتتتيتتتاً 

)��ستدعاء ويل عمرو(، 
حورية  منهم  �لفنانني،  من  عدد  مب�ساركة 
كا�سفاً  ك�ساب،  ومتتي  فتتو�ز  و�تتستتربي  فرغلي 
�لإطارين  يف  تتتتدور  �لعمل  �أحتتتتد�ث  �أن  عتتن 
تاأليف  متتن  وهتتو  و�لكوميدي،  �لرومان�سي 
�أحمد  و�إختتتتتتتتتتر�ج  متتتتتتربوك  �تتستتمتتري  حمتتتمتتتد 

�لبدري، و�إنتاج �سركة �لفار�ص.
 متتن جتتهتتة �ختتتترى، �أعتتتترب عتتز عتتن �سعادته 
من  تلقاها  �لتي  �لإيجابية  �لأفتتعتتال  بتتردود 
�أكتاف(  )ملتت�تتص  م�سل�سلي  حتتتول  �جلتتمتتاهتتري 
و)لآختتتتتتر نتتفتت�تتص( �لتتلتتذيتتن �تتتستتتارك بتتهتتمتتا يف 
)�سعيد  �لتتترمتتت�تتتستتتاين.و�أ�تتتستتتاف:  �لتت�تتستتبتتاق 
عبد�لعزيز  يا�سمني  �لفنانة  مع  بتجربتي 
باإل�سافة  �مل�سل�سل،  ينتظر  كان  و�جلمهور 
للمرة  جالل  يا�سر  �لفنان  مع  �لتعاون  �إىل 
�لثانية، بعد )ظل �لرئي�ص(، وهو فنان على 

قدر كبري من �ملهنية و�لحر�ف(.

تعود املُْخِرَجة ال�شورّية ر�شا �شربتجي، بعد فرتة من النقاهة اإىل موقع الت�شوير حيث �شتبا�شر ت�شوير 
اجلزء الثاين من م�شل�شل )ما فيي( الذي يتقا�شم بطولته معت�شم النهار وفالريي اأبو �شقرا.

�شربتجي قالت اإنها مل ت�شاهد اأي عمل �شوري يف رم�شان، لكنها با�شرُت اأخريًا مبتابعة بع�ض الأعمال التي 
ُيعاد عر�شها. كما توّقعت اأن تكون الدراما ال�شورية قد ا�شتوعبت ال�شدمة، م�شرية اإىل اأن )هناك �شيئًا ما 

ميكن اأن يقال بعد احلرب... ويف النهاية ل ي�شّح اإل ال�شحيح(.
املخرجة التي رّكزت ن�شاطها الإخراجي يف الفرتة الأخرية على الدراما امل�شرتكة، اأكدت اأن اختيارها لأي 
عمل يعود اأوًل واأخريًا اإىل الن�ض، مو�شحة اأن الأعمال التي لفتْتها كانت من نوع الدراما امل�شرتكة التي 

اأكدت اأنها حتقق جناحًا كبريًا.
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الريا�صة حتارب ال�صمنة املفرطة
قال معهد �جلودة يف �لقطاع �ل�سحي �لأملاين �إن �لريا�سة تعد �سالحا فعال 

ملحاربة �ل�سمنة �ملفرطة، �إىل جانب تعديل �لنظام �لغذ�ئي.
و�أو�سح �ملعهد �لأملاين �أن �مل�ساب بال�سمنة �ملفرطة ينبغي �أن يخ�سع لربنامج 
ريا�سي ميزج بني متارين تقوية �لع�سالت )حمل �لأثقال( وريا�سات قوة 
�لتحمل مثل �مل�سي �ل�سريع و�لرك�ص وركوب �لدر�جات �لهو�ئية و�ل�سباحة، 
بالإ�سافة �إىل �لأن�سطة �حلركية خالل �حلياة �ليومية مثل �سعود �لدرج 

بدل من ��ستخد�م �مل�سعد.
ويتت�تتستتاعتتد �لتتربنتتامتتج �لتتريتتا�تتستتي �ملتتتتتكتتامتتل عتتلتتى حتتترق �لتتتدهتتتون و�ل�سعر�ت 
�لقلب  تقوية  على  ويعمل  ناحية،  متتن  �لع�سلية  �لكتلة  وبتتنتتاء  �حلتتر�ريتتة 

و�لأوعية �لدموية من ناحية �أخرى.
ولتحقيق نتائج �إيجابية ينبغي ممار�سة �لربنامج �لريا�سي مبعدل ل يقل 

عن ثالث مر�ت �أ�سبوعيا ملدة ثالثني دقيقة يف �ملرة �لو�حدة.

فطور ال�صباح �صروري قبل ممار�صة الريا�صة
خالفا لالعتقاد �ل�سائد، ينبغي على هو�ة �لريا�سة يف �ل�سباح �لباكر تهيئة 
ج�سدهم �أوًل بتناول �ملاء وقليل من �لطعام، كي جتدي ممار�سة �لريا�سة 

معهم نفعاً يف هذ� �لوقت.
للجامعة  �لتابع  �ل�سحي  �ملركز  -من  فروبوزه  �إنغو  �لربوفي�سور  و�أو�سى 
�ملاء  من  كبري  كوب  تناول  ب�سرورة  كولونيا-  مبدينة  �لأملانية  �لريا�سية 
�لفاتر قبل �لبدء يف ممار�سة �لريا�سة بع�سرين دقيقة تقريباً. كما ن�سح 
فروبوزه بتناول ثمرة موز مثاًل مع هذ� �ملاء، لكونها �سهلة �له�سم ومتد 

�جل�سم بالطاقة �لالزمة ملمار�سة �لريا�سة.
و�أكّد �خلبري �لأملاين �سرورة �أن يتخلى هو�ة ممار�سة �لريا�سة عن �لعتقاد 
باأن ممار�سة �لأن�سطة �حلركية يف �ل�سباح دون تناول �لطعام متكنهم من 
�إنقا�ص وزنهم ب�سكل جيد، وقال )يعتقد �لكثريون �أن ممار�سة �لريا�سة يف 
�لدهون يف �جل�سم، لأن خمزون  تعمل على حرق خمتتزون  �لباكر  �ل�سباح 
�ل�سكر يكون قد مت حرقه بالفعل خالل �لليل، ويكون ج�سم �لإن�سان خالياً 

من �لطعام يف هذ� �لوقت(.
يتم حرق  )ل  وقتتال  �لعتقاد خاطئ متاما،  هتتذ�  �أن  على  فتتروبتتوزه  و�سدد 
للمبتدئني  ميكن  ل  كما  �لكربوهيدر�ت.  وجتتود  يف  �إل  باجل�سم  �لتتدهتتون 
�لبدء  مبجرد  ج�سمهم  يف  �ملتتوجتتودة  �لتتدهتتون  حتترق  �لريا�سة  ممار�سة  يف 
طويلة  فتتر�ت  �لتتدهتتون  حتترق  عملية  ت�ستلزم  حيث  �لريا�سة،  ممار�سة  يف 
كافية من  بكمية  �جل�سم  �إمتتتد�د  يتم  �أن  �ملهم  ثتتّم فمن  ومتتن  �لتهيئة،  من 

�لكربوهيدر�ت قبل �لبدء يف ممار�سة �لريا�سة(.
�لريا�سة  �سخ�ص يف ممار�سة  �أي  يتتبتتد�أ  �أل  �تتستترورة  �لأملتتتاين  �خلبري  و�أكتتتد 
ملمار�سة  �لالزمة  �لطاقة  لنق�ص معدل  لي�ص  �لطعام،  ومعدته خالية من 
�لأع�ساء  �إجهاد  �أي�ساً يف  �أن يت�سبب  �لريا�سة فح�سب، بل لأن ذلك ميكن 

�لد�خلية للج�سم.
�أي�ساً،  �سلبي  نحو  على  بذلك  يتاأثر  �أن  ميكن  �ملخ  �أن  �إىل  فروبوزه  و�أ�سار 
لدرجة جتعل �لإن�سان ي�ساب بالدو�ر �أو با�سطر�بات يف �لإدر�ك، ل�سيما �إذ� 

كان �جل�سم خالياً من �ل�سو�ئل.
و�أخري�ً �أو�سى �خلبري �لأملاين باأنه من �لأف�سل �أن يخ�س�ص هو�ة ممار�سة 
ملمار�سة  �ساعة  ون�سف  �ساعتني  �أو  �ساعتني  قتتر�بتتة  �ل�سباح  يف  �لريا�سة 

�لريا�سة و�ل�سرخاء قلياًل بعدها، وكذلك لتناول �لإفطار.

هل تت�شابه الأيائل يف كل انحاء العامل؟ 
لآخر  مكان  تختلف من  �لعامل  �نحاء  �ستى  تعي�ص يف  �لتى  �لأيائل  ل 
�سبيل  ��سم وعلى  �ي�ساَ و�حلجم ويحمل كل منها  �ل�سكل  وتختلف يف 
�جلنوبية،  �مريكا  يف  و�لبودو  كالربوكيت  �حلجم  �سغري  منها  �ملثال 
ذكتتتتور �لأيتتتائتتتل كتتلتتهتتا حتتتمتتل قتترونتتا متتاعتتد� غتتتتز�ل �ملتت�تتستتك وغتتتتز�ل �ملاء 
وهكذ�   .. متاماً  كالذكور  قروناً  حتمل  �لكاريبو  �يائل  �نتتاث  �ل�سيني، 

جند �لأختالف. 
متى ملع اإ�شم اين�شتاين؟ 

من  ع�سر  �ل�ساد�سه  يف  �ين�ستاين  �لتتربت  كتتان  حينما   1905 �سنه  يف 
عمره ظهرت له �ربع مقالت يف �حدى �ملجالت �لأملانيه تعر�ص بع�ص 
�آر�ئه �لهامة و�لتى كان من بينها نظرية �لن�سبيه و�سرعان ما جعلته 

تلك �لآر�ء من �مل�سهورين. 
اإين يوجد �شهل ما بني النهرين؟

�لبحر ميتد نهري دجلة و�لفر�ت عرب �سهل خ�سيب  �إىل  يف �لطريق 
عري�ص كان يعرف قدمياً با�سم بابل، وهو تلك �ملنطة �لتى يطلق عليها 

ما بني �لنهرين. 

. �لنرنت  خمرع  هو  روك  كالين  �لأمريكى  �ملخرع  �أن  تعلم  • هل 
. �لو�حدة  �لدقيقة  فى  دقات   9 �حلوت  قلب  دقات  عدد  • يبلغ 

��سماعيل بن  حممد  �هلل  عبد  �أبو  �حلقيقى  ��سمه  �لبخارى  �لإمام  �أن  تعلم  • هل 
ولد عام 194 هت . 

بال�سعب  �متالء  �لبحار  �أكرث  فهو  �لأحمر  �لبحر  �أما  �ملتو�سط  �لبحر  ي�ستخرج من  �ملرجان  �أن  تعلم  • هل 
�ملرجانية و يوجد من �ملرجان ثالثة �أنو�ع هي �لأحمر و �لأ�سود و �لأ�سفر.

. �لإن�سان  وزن  % من   5 ميثل  و�لدم  �إن�سان  �أى  وزن  % من   15 ميثل  �لعظم  �أن  تعلم  • هل 
• مكت�سف فيتامني C هو �لدكتور جيم�ص ليند عام 1747 .

• مكت�سف فيتامني D هو �لدكتور ماك كومل عام 1920 .
 . م   . ق   3700 �سنة  �لأكرب  �لهرم  خوفو  • بنى 
. كم   7300 �لعظيم  �ل�سني  �سور  طول  • يبلغ 

. �ل�سفر  حتت  درجة   120 و  �ل�سفر  فوق  درجة   150 بني  ما  �لقمر  �سطح  فوق  �حلر�رة  درجة  • تبلغ 
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الكمون عنا�شر مهمة للج�شم
�أو�تتتتستتتتحتتتتت �لتتتتدكتتتتتتتتتورة رهتتتتام 
�لتغذية  �أخ�سائية  م�سلماين، 
�لقاهرة،  جامعة  �لعالجية، 
على  يتتتحتتتتتتتوي  �لتتتكتتتمتتتون  �أن 
�لهامة  �لعنا�سر  من  �لعديد 
للج�سم، ومنها �حلديد، �لذي 
�له�سم  عملية  عتتلتتى  ي�ساعد 
يحتوى  و�أيتت�تتستتا  �آمتتتن،  ب�سكل 

�لتي  لالأك�سدة  م�ساد�ت  على 
تقيك من �لإ�سابة بال�سرطان، وي�ساعد مر�سى �لكلى على جتنب �ل�سعور 

بالأمل، و�أي�سا له دور فعال يف �لتخل�ص من �لوزن �لز�ئد. 
من  للتخل�ص  �لكمون  تناول  طتترق  �لعالجية،  �لتغذية  �أخ�سائية  وتقدم 
بعد  �لكمون  من  �سغرية  ملعقة  تناول  ميكنك  �أنتته  ومنها،  �لتتز�ئتتد  �لتتوزن 
و�أي�سا  �لوجبة  يف  �ملتو�جدة  �لتتدهتتون  من  يخل�سك  فهذ�  �لطعام،  تناول 
ملعقة  ربتتع  ب�سر  متتع  �لكمون  متتن  ملعقة  و�تتستتع  ميكنك  ج�سمك.   ينظف 
من �لزجنبيل �لطازج وملعقة من �لقرفة، وتناول هذ� �خلليط يوميا يف 

�ل�سباح على �لريق وقبل �لنوم.

عار�شة تقدم زيا من ت�شميم جان بول غوتييه خالل عر�ض اأزياء جمموعة خريف و�شتاء 2019-2020 يف باري�ض. )ا ف ب(

ح�سر �لثعلب �إىل مكان مبيت �خلر�ف و�خذ يدور حول �ملكان حتى ملحه �خلروف �لكبري ف�سرخ فيه وقال ماذ� 
تريد �يها �لثعلب �غرب عن وجهي و�ل نطحتك.. فجل�ص �لثعلب على خلفيته وقال متلعثما حزينا .. جئت 
�طلب منك قر�سا بع�ص �حلبوب �و بع�ص �حل�سائ�ص �و حتى بع�ص �لفول فانا مري�ص جد� ول ��ستطيع �ل�سيد 
و�ولدي بيكون يف �لبيت و�أمهم تركت �لبيت منذ فرة لعدم ��ستطاعتي توفري �لطعام لهم .. �رجوك �قر�سني 
بع�ص ما يوؤكل و�ساأكون �ساكر� لك و�عدك باأين �ساأح�سر بنف�سي و�طفايل �إىل هنا لعيده لك.. نظر �خلروف 
�ليه وقال له �ذن �نتظر هنا و�ساأذهب و�ح�سر لكك بع�ص �لفول.. فقال �لثعلب ل تتعب نف�سك ��ستطيع �ن 
�دخل معك و�حمل �لفول بنف�سي فقال �خلروف وهو ير�جع بظهره للخلف: ل �نتظر �ساعود حال ثم دخل 
�خلروف �إىل بيته وخرج مرة �خرى ومعه عدد� ل با�ص به من �خلر�ف �لتفو� حول �لثعلب فجاأة وقال �خلروف 
�لثعلب  �يها  �خلتتر�ف  لتاأكل حلم  �تيت  لقد  و�لفول و�حلبوب  تاأكل �حل�سائ�ص  كاذب لنك ل  للثعلب:  �لكبري 
�ملاكر وها �نا �جمع لك �خلر�ف لتختار منها ما يوؤكل فرد �لثعلب مرتعبا خائفا ل ��سكرك لقد توقفت عن �كل 
�للحوم منذ فرة و��سبحت نباتيا لذلك �ساأن�سرف يف �حلال، فقال �خلروف �ذن لقد ��سبحت نباتيا ول�ست يف 
حاجة �إىل ��سنانك �لقوية وفجاأة نطحه �خلروف نطحه قوية يف فمه وتبعه خروفا �آخر ثم رف�سه رف�سة ل باأ�ص 

بها �ر�سلته بعيد� بدون ��سنان فاأطلق �ساقيه للريح وهو يقول بالفعل لقد ��سبحت نباتيا �لآن .. ��سكركم!. 

تناول احللويات ل يوؤدي اإىل ال�صمنة!
�أكد �أخ�سائيو تغذية �سرورة �متناع �لأ�سخا�ص �لذين يعانون من �ل�سمنة 
�أن  وبينو�  �ل�سمنة،  متتن  للتخل�ص  بالدهون  �لغنية  �لأطعمة  تتتنتتاول  عتتن 

�لتقليل من تناول �ل�سكريات لن ي�ساعد على �لتخل�ص من �ل�سمنة.
و�أ�سارت منظمة �ل�سحة �لعاملية �إىل �لرتفاع �لكبري يف ن�سب �ل�سمنة خالل 
و�لمتناع  �ل�سحية  غري  �لأطعمة  لتناول  نتيجة  �ملا�سية  �لثالثة  �لعقود 
عتتن ممتتار�تتستتة �لتتتتتمتتريتتنتتات �لتتريتتا�تتستتيتتة ممتتا يتتهتتدد بتتتاأن ت�سبح وبتتتاء عامليا. 
�لأوروبية  �لدر��سات  �إحتتدى  �إليها  خل�ست  �لتي  بالنتائج  �لعديد  وفوجئ 
على  �جل�سم،  وزن  على  لل�سيطرة  �ل�سكر  ��ستخد�م  �إمكانية  �أظهرت  �لتي 
�لرغم من �لعتقاد �ل�سائد باأن تناول �ل�سكريات ي�سبب �ل�سمنة .وقد مت 
و�سناعة  بروك�سل  يف  �لأوروبتتيتتة  �ملفو�سية  قبل  من  �لدر��سة  هذه  متويل 
�لدر��سة  لل�سمنة .و�أجريت  �لدولية  �ملجلة  يف  ون�سرت  �لأوروبتتيتتة،  �ل�سكر 
و�إ�سباين  و�أملتتاين  ود�منتتاركتتي  وهولندي  بريطاين  متطوع  ثالثمائة  على 
تاأثري�ت  ملتتعتترفتتة  وهتتدفتتت  �أ�تتستتهتتر،  �ستة  وملتتتدة  �ل�سمنة  متتن  يتتعتتانتتون  ممتتن 
�لتقنني يف تناول �لأطعمة �لغنية بالدهون مع تناول لكميات طبيعية من 

�لكربوهيدر�ت �لب�سيطة مثل �ل�سكر و�لكربوهيدر�ت �ملعقدة مثل �لن�سا.

عقار لإنقا�ض الوزن
ويف �ل�سياق نف�سه قال �أطباء �ليوم �إن عقار� لقهر �لدهون مينع عمل �إنزمي 
يف �جلهاز �له�سمي قد ي�ساعد من يعانون �ل�سمنة يف فقد مثلي ما ميكن 

�أن يفقدوه من وزن حال �عتمادهم على �تباع نظام غذ�ئي فقط.
وبدل من كبح �سهية تناول �لطعام يعمل عقار زينيكال �لذي تنتجه �سركة 
ثلث  �مت�سا�ص  من  �جل�سم  منع  على  �لتتدو�ء  ل�سناعة  �ل�سوي�سرية  رو�تتص 
�لدهون �لتي يتناولها �لفرد .وقال باحثون �أملان �أجرو� در��سة على �لعقار 
�سملت �أكرث من 15 �ألف رجل و�مر�أة يعانون زيادة �لوزن يف �أملانيا �إنه بعد 
 11% �أ�سابيع فقد معظم �لذين خ�سعو� للدر��سة نحو  عالج ملدة �سبعة 
زينيكال  عقار  �ملتو�سط .ويعمل  يف  كيلوغر�ما   11 يعادل  مبا  وزنهم  من 
دهنية  �أحما�ص  �إىل  �لدهون  تفتيت  من  )ليبا�ص(  ��سمه  �أنتتزمي  منع  على 

ميكن �مت�سا�سها.


