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... يف حما�ضرة نظمها مركز زايد 
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احذر: ال تتناول امل�صكنات 3 اأيام متوا�صلة
امل�سكنات  اأن تعاطي  النف�سيني من  الأملانية للأطباء  الرابطة  حذرت 
تتمثل  وال��ذي  اإدمانها،  اإىل  الطويل  امل��دى  على  ي��وؤدي  قد  واملنومات 
اأعرا�سه يف تعاطي هذه الأدوية على �سبيل الوقاية وال�سعور بالع�سبية 

والقلق وال�سطراب الداخلي يف حال عدم تعاطيها.
ولتجنب الوقوع يف فخ الإدمان، اأو�سحت الرابطة اأنه ل يجوز تعاطي 
اأي��ام يف   10 اأو  متوا�سلة  اأي��ام   3 على  تزيد  مل��دة  واملنومات  امل�سكنات 

ال�سهر وفق ما نقله موقع “م�سراوي«.
وب�سكل عام ل يجوز تعاطي امل�سكنات واملنومات دون ا�ست�سارة الطبيب، 
الأنواع  خا�سة  الطبيب،  و�سف  اإىل  يحتاج  ل  �سرفها  كان  واإن  حتى 

املحتوية على املادة الفعالة “ديفينهيدرامني” اأو “دوك�سيلمني«.

الفوائد املده�صة مللح الثوم
يحاول كثري من النا�س تخفيف امللح يف طعامهم، اإل اأنهم يف�سلون يف 
ذلك، رغم اأن هناك طرقا ب�سيطة ميكن من خللها تقليل ال�سوديوم 

يف الأكل بكل �سهولة.
من بني هذه الطرق �سناعة ما يعرف با�سم “ملح الثوم”، اأو “الثوم 
اململح”، ويكون ذلك من خلل مزج عدد من ف�سو�س الثوم املجفف 

مع اأي نوع من اأنواع امللح، �سواء كان ناعما اأو خ�سنا.
وبينما ميكن �سراء ملح الثوم من املتاجر، يلجاأ كثريون اإىل حت�سريه 
الثوم  من  جمففة  ف�سو�س   10 البيت، وذل��ك من خلل طحن  يف 

ومزجها مع 250 غراما من امللح.
وي�سيف بع�س النا�س اإىل هذا اخلليط البديل عن امللح املركز، بع�س 
اأو  املجفف  اجلبل  اإكليل  مثل  للج�سم،  املفيدة  البهارات  اأو  الأع�ساب 

الزعرت املجفف اأو حتى النعناع املجفف.
وي�ساعد ه��ذا ال��ن��وع م��ن امل��ل��ح امل��م��زوج ب��ال��ث��وم، وال��ب��ه��ارات الأخ���رى، 
�سهية  الطعام، وي�ساعهم يف فتح  واأل��ذ على  اأطيب  اإ�سفاء مذاق  على 

الكثريين، ويف نف�س الوقت يقلل ا�ستهلكهم للملح.
يقول اخلرباء اإن ا�ستهلك كميات كبرية من امللح يوؤدي اإىل العديد 
امللح  من  كبرية  كميات  ا�ستهلك  يرتبط  اإذ  ال�سحية،  املخاطر  من 

بالإ�سابة به�سا�سة العظام، وارتفاع �سغط الدم، واأمرا�س الكلى.
اإىل الإ�سابة بال�سكتات  ويوؤدي احل�سول على كميات كبرية من امللح 
ال��ق��ل��ب، وذل���ك لأن وج���ود الكثري م��ن كلوريد  ال��دم��اغ��ي��ة واأم���را����س 
ال�سوديوم يف الدم يوؤدي اإىل �سحب املياه اإىل جمرى الدم، الأمر الذي 
يزيد حجم الدم يف الأوعية الدموية، مما يتطلب من القلب العمل 

بجهد اأكرب ليتمَكن من �سخ الدم اإىل جميع اأجزاء اجل�سم.

ت�صنج ال�صاق اإنذار خطري
جزءا  لع��ت��ب��اره  امل�سي  عند  ال�ساق  اآلم  النا�س  م��ن  الكثري  يتجاهل 
اأكرث  اأم��ر  اأن هذا قد يكون علمة على  اإل  ال�سيخوخة،  طبيعيا من 

خطورة.
تكون  اأن  احل���الت،  بع�س  يف  ميكن،  ال�ساق  اآلم  اإن  الباحثون  وق��ال 
اأو نوبة قلبية، وذلك  اإن��ذار مبكر على ح��دوث �سكتة دماغية  علمة 
لأن الت�سنجات ميكن اأن تكون علمة على مر�س ال�سريان املحيطي 

)PAD( والذي ميكن اأن يعر�س �سحة القلب والدماغ للخطر.
الرت�سبات  ب�سبب  ب��اأمل  املحيطي  ال�سريان  مبر�س  امل�سابون  وي�سعر 
الع�سلت،  اإىل  ال��دم  تدفق  متنع  التي  ال�ساق  �سرايني  يف  الدهنية 
امل�ساب  يجعل  وه���ذا  وال��دم��اغ.  للقلب  ال��داع��م��ة  ال�سرايني  وك��ذل��ك 
اأو  قلبية  بنوبة  للإ�سابة  عر�سة  اأك��رث  املحيطي  ال�سريان  مبر�س 
اآخر ل يعاين من هذه احلالة. وقال  اأي �سخ�س  �سكتة دماغية، من 
القلب  القلب يف موؤ�س�سة  اأمرا�س  اأ�ستاذ  نيوباي،  الربوفي�سور ديفيد 
والت�سنج  ال�سلل  ب�سبه  الإح�سا�س  من  تعاين  كنت  “اإذا  الربيطانية: 
فقد  امل�سي،  اأثناء  ال�ساق(،  يف  امل��وج��ودة  اخللفية  )الع�سلة  الربلة  يف 
ال�سرايني  مر�س  على  علمة  فتلك  طبيبك،  روؤي��ة  املفيد  من  يكون 
�سيوعا  اأك��رث  حالة  “اإنها  نيوباي:  الربوفي�سور  واأو�سح  املحيطية«. 
الإ�سابة  اأع��را���س  وت�سمل  ال�سكري«.  ب��داء  وامل�سابني  املدخنني  عند 
والفخذين  الربلة  يف  والأمل  الت�سنج  املحيطية،  ال�سرايني  مبر�س 
املفا�سل، وهي  ولي�س  الع�سلت  ولكن فقط يف  والردفني،  والوركني 
الريا�سية،  التمارين  الآلم ما بعد ممار�سة  حالة تبدو خمتلفة عن 

لأنها حتدث فقط عند احلركة وتزول بعد فرتات الراحة.
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الهند حتظر ال�صجائر 
االإلكرتونية 

لطمة  الإلكرتونية يف  ال�سجائر  وبيع  وا�سترياد  اإنتاج  اأم�س  الهند  حظرت 
البلد مثل جول لب�س وفيليب موري�س  التو�سع يف  تعتزم  كانت  ل�سركات 

انرتنا�سونال.
و�سيتم فر�س احلظر عن طريق اأمر تنفيذي و�سي�سمل عقوبة ال�سجن ملدة 
ت�سل اإىل ثلث �سنوات للمخالفني. ومل يت�سح ما اإذا كان احلظر �سي�سري 

اأي�سا على ا�ستخدام هذه املنتجات.
وكانت وزارة ال�سحة الهندية التي اقرتحت احلظر، قد قالت اإنه �سروري 
بني  “كالوباء”  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال�سجائر  ا���س��ت��خ��دام  تف�سي  ع���دم  ل�سمان 

الأطفال وال�سباب.
وقالت وزيرة املالية نريمال �سيتارامان يف موؤمتر �سحفي “نظرا خلطورة 
تاأثري ال�سجائر الإلكرتونية على ال�سباب، وافق جمل�س الوزراء على قرار 

بحظر ال�سجائر الإلكرتونية«.
وهناك 106 مليني بالغ يدخنون يف الهند لتحتل البلد بذلك املرتبة 
�سوقا  يجعلها  املدخنني مما  ال�سني من حيث عدد  بعد  العامل  الثانية يف 
مربحة لل�سركات املنتجة لل�سجائر الإلكرتونية مثل جول ومقرها الوليات 

املتحدة وكذلك فيليب موري�س.
عدة  وعينت  الهند  يف  الإلكرتونية  �سجائرها  اإط��لق  تعتزم  ج��ول  وكانت 
املا�سية. وذك��رت روي��رتز يف تقرير  القليلة  ال�سهور  مديرين تنفيذيني يف 

لها اأن فيليب موري�س تخطط اأي�سا للتو�سع يف ال�سوق الهندية.

اأنقذت »اآيفون« الغارق يف 
النهر.. واكت�صفت مفاجاأة 

فوجئت امراأة بالقدرات اخلارقة لهاتف 
واحد  ع��ل��ى  ع���رثت  اأن  ب��ع��د  “اآيفون”، 
العا�سمة  يف  ال��ت��ي��م��ز  ن��ه��ر  ���س��ف��ة  ع��ل��ى 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة ل��ن��دن وه���و م��ب��ل��ل متاما، 

ليعود للعمل ب�سكل طبيعي.
كانت  اأن��ه��ا  برينتي�س،  ل��وي��ز  واأو���س��ح��ت 
عندما  ال��ت��ي��م��ز،  ن��ه��ر  �سفة  ع��ل��ى  ت�سري 
اأن  “اآيفون”، فقررت  عرثت على هاتف 

تلتقطه وحتاول العثور على مالكه.
“مريور”  ل�سحيفة  برينتي�س  وق��ال��ت 
الربيطانية، اإنها و�سعت الهاتف يف وعاء 
وهي  امل��ط��ب��وخ،  غ��ري  الأرز  على  يحتوي 
يف  النا�س  معظم  يتبعها  التي  الطريقة 
حماولة لإ�سلح هواتفهم بعد تعر�سها 

للبلل.
الأرز،  وع��اء  داخ��ل  كاملني  يومني  وبعد 
و�سحنته،  ال��ه��ات��ف  برينتي�س  اأخ���رج���ت 
ب�سكل  للعمل  ع��اد  ال��ه��ات��ف  ب���اأن  لتفاجاأ 

طبيعي متاما دون اأي عطل.
ال���ه���ات���ف، متكنت  ب���ي���ان���ات  وب��ت��ف��ح�����س 
والدة  رق���م  ع��ل��ى  ال��ع��ث��ور  م��ن  برينتي�س 
مالكة الهاتف، الذي ات�سح اأنها �سويدية 
اجلن�سية كانت تعمل يف بريطانيا وعادت 

اإىل بلدها منذ فرتة.
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اأ�صباب االأرق وفقًا اإىل 
�صاعات اال�صتيقاظ ! 

تنتج ا�سطربات النوم عن عوامل عديدة منها الإجهاد، التعب، التقدم 
الكامنة  اإليكم  الأ�سباب  الكحول....  �سرب  الأدوي��ة،  تناول  ال�سن،  يف 

وراء اإ�سابتكم با�سطرابات النوم والأرق وفقاً لل�ساعات : 
اإذا كنتم تعانون من م�ساكل النوم بني ال�ساعة 9 و11 م�ساًء فذلك 

يدل على �سعوركم بالتوتر . 
اإذا كنتم ت�ستيقظون ما بني ال�ساعة 11 م�ساًء والواحدة فجراً فذلك 

نتيجة اإ�سابتكم بخيبة اأمل عاطفية . 
ال�ستيقاظ ما بني ال�ساعة الواحدة والثالثة فجراً يكون عادة نتيجة 

غ�سب �سديد ما يدفع الفرد اإىل ال�سعور بالأرق و�سرب املياه . 
ال�ستيقاظ من النوم بني ال�ساعة الثالثة واخلام�سة ي�سري اإىل حزن 
جيداً  و�سّلوا  تنف�سوا  الرئتني.  عن  الناجت  بالتعب  وال�سعور  �سديد 

حتى النوم من جديد ! 
اأما �سبب ال�ستيقاظ بني ال�ساعة اخلام�سة وال�سابعة فجراً يدل على 

مدى ق�ساوة الفرد وتخليه عن العواطف . 

اآخ���ر وحت��ف��ي��زه من  اإىل  ق���راءة ق�س�س للطفل م��ن ح��ني 
خلل الألعاب والأغاين . 

ت��ع��زي��ز احل�����وار م���ع ال��ط��ف��ل م���ع م���راع���اة ن�����س��ق وطريقة 
تعبريه . 

تعزيز ال�ستقللية ال�سخ�سية لدى الطفل . 
فرتة  )البربونة(  الر�ساعة  اأو  امل�سا�سة  ا�ستعمال  جتّنب 
طويلة، ف�سًل عن جتنب املاأكولت املطحونة بعد اأن يبلغ 
اأمام تطور  الطفل 12  �سهراً؛ لأنها ميكن اأن تقف عائقاً 

اللغة . 
يعترب الوالدان مراآة الطفل التي ينظر اإليها عند الكلم، 
ال��ل��غ��وي الأ���س��ا���س��ي، ل��ذل��ك ينبغي  امل��رج��ع  فهما مي��ث��لن 

للوالدين نطق  احلروف ب�سكل �سليم . 
من ال�سروري اأن يروي الآباء لأطفالهم كل ما قاموا به يف 
اأثناء النهار؛ لأن ذلك �سيكون مبثابة عامل م�ساعد ميّكن 
نذهب  )�سوف  اآم��ن  ب�سكل  نف�سه  التعبري عن  الطفل  من 
اإىل ال�سوق ل�سراء الفاكهة، ويف طريقنا �سوف نزور منزل 

ابن عمك .) 
الطفولية  اللغة  ا�ستعمال  جتنب  اأي�����س��اً  امل�ستح�سن  م��ن 
جانب  اإىل  م�سمياتها،  الأ���س��ي��اء  وت�سمية  الأط���ف���ال  م��ع 
ذلك، حاويل اأن تتفادي  ت�سحيح كلم طفلك بطريقة اأو 
باأخرى. فقط تكتفني بتكرار كلمه بال�سكل ال�سحيح دون 

اأن يدرك ذلك . 
ميكن للتكنولوجيات احلديثة اأن تكون اأداة مفيدة مل�ساعدة 
الطفل يف م�ساره اللغوي اإىل اأن ي�سبح متمكناً وقادراً على 
الأجهزة  ه��ذه  ا�ستعمال  ينبغي  املقابل،  يف  التحكم  فيها. 
دائماً  لها  الطفل  ا�ستخدام  يكون  واأن  ال�سحيح  بال�سكل 

حتت اإ�سراف �سخ�س بالغ . 
طبيعية  ب�سفة  الطفل  م��ع  ال��وال��دان  يتعامل  اأن  ينبغي 
خلل مرحلة تعلمه للغة وعدم املبالغة يف ذلك؛ لأن هذه 

املرحلة مهمة  �ساأنها �ساأن بقية مراحل النمو الأخرى . 
بينت طبيبة الأطفال وع�سوة يف الرابطة الإ�سبانية لطب 
الأط��ف��ال وال��رع��اي��ة الأول���ي���ة، ال��دك��ت��ورة غ��وادال��وب��ي ديل 
كا�ستيو، اأنه من  ال�سعب حتديد منط حياة طبيعي يجمع 
النمو، الذي  �ساأن م�ساألة تطور  �ساأنه  كل الأطفال، وذلك 
يختلف من طفل اإىل اآخر  بدرجة كبرية؛ لأنه لكل طفل 

منط تطور خا�س به . 
معينة  بقابلية  الأط��ف��ال  جل  يتمّتع  ال�سنتني،  عمر  ففي 
على  ق��ادري��ن  م��ا  ن��وع��اً  وي�سبحون  بهم،  يحيط  م��ا  لفهم 
تكوين جملة تتكون  على الأقل من كلمتني، وعلى الرغم 
من اأن هذه اجلملة لي�ست �سليمة نحوياً، فاإن املهم يف هذه 

املرحلة اكت�ساب القدرة على  التوا�سل . 
ويف ال�سياق ذاته، اأ�ساف خبري علم النف�س وتقومي النطق 

خو�سيه رويز، اأن العديد من الأطفال يعانون م�ساكل على 
ه��ذه احلالة  وتعترب  ج��داً،  �سن مبكرة  م�ستوى  النطق يف 

نتيجة لعدم التوا�سل واحلديث مع الطفل منذ �سغره . 
كما ميكن اأن يعزى ذلك اإىل قلة عدد الأ�سقاء يف الأ�سرة 
اأو عدم وجود الكثري من الأ�سخا�س الذين يق�سون وقتاً 
مع الطفل  وي�سعون باأي طريقة من الطرق اإىل م�ساعدته 

على اكت�ساب اللغة . 
الطفل كلمات كثرية ول  ي�سمع  التوا�سل، ل  قلة  وب�سبب 

يرى من يتكلم من حوله، وبذلك لن يحاول التقليد . 
ولكن جتدر الإ�سارة اإىل اأن ن�سق اكت�ساب اللغة يختلف من 
الأطفال  ل��دى  الت�سال  مهارات  اإن  اإذ  اآخ��ر؛  اإىل  �سخ�س 

ميكن اأن  تتخطى الكلمات يف اأغلب الأحيان . 
ويف هذا ال�سدد، اأبرزت الأخ�سائية النف�سية غوادالوبي اأنه 
اأخرى على غرار  اأن يتعلم التعبري بطرق  باإمكان الطفل 

النطق،  وذلك من خلل الإمياءات . 
ل  فذلك  التكلم،  يف  ب�سيطاً  تاأخرياً  يعاين  كان  لو  فحتى 
مع  ال�سعوبة  ه��ذه  على  التغلب  ميكنه  اإذ  للقلق؛  ي��دع��و 
اأبوين  من  مولود  لطفل  بالن�سبة  هو  ال�ساأن  كما  الوقت، 
من  ب��دًل  اأوًل  الإ���س��ارة  لغة  يتعلم  �سوف  اإن��ه  اإذ  اأ�سمني؛ 
اأخ��رى يف  النطق، وه��وؤلء الأطفال ل يعانون  اأي م�ساكل 

النطق . 

االأميبا اآكلة 
الدماغ تفتك 
بليلي يف 7 اأيام

باأميبا  اإ�سابتها  بعد  فتاة  توفيت 
نادرة تاأكل الدماغ اأثناء ال�سباحة 
م����ع ع��ائ��ل��ت��ه��ا يف ن���ه���ر ب����ارزو�����س 
بالقرب من واكو، بولية تك�سا�س 

الأمريكية.
اأفانت،  م��اي  ليلي  الفتاة،  وكانت 
بداأت ت�سعر بال�سداع واحلمى كما 
قليلة  اأي���ام  وبعد  اأ�سرتها،  ذك��رت 
وتت�سرف  ي��ت��غ��ري  ���س��ل��وك��ه��ا  ب����داأ 
اأعرا�س  ت��ب��داأ  اأن  ق��ب��ل  ب��غ��راب��ة، 

الهلو�سة والرتنح لديها.
مركز  اإىل  نقلها  مت  الفور  وعلى 
ف����ورت وورث،  الأط���ف���ال يف  ط��ب 
�سحيفة  ذك��������رت  م�����ا  ب���ح�������س���ب 

“اإندبندنت” الربيطانية.
املر�س  م��ن  تعاين  الفتاة  وظلت 
طيلة اأك���رث م��ن اأ���س��ب��وع، وف��ق��ا ملا 

ذكرته اأ�سرتها ومدر�ستها.
والثنني، اأكدت مدر�ستها “وادي 
ميلز البتدائية”، على ح�سابها يف 
موقع في�سبوك، وفاتها وقالت اإن 
املنطقة التعليمية “�سعرت بحزن 
عميق لفقدان ليل اأفانت، م�سرية 
رائعة..  ك��ان��ت  ال��ط��ف��ل��ة  اأن  اإىل 

و�سخ�سا و�سديقة للجميع«.
ويف امل�ست�سفى، حيث توفيت ليلي، 
اأ�سيبت  ال��ف��ت��اة  اإن  الأط��ب��اء  ق��ال 
فاولري”،  “نايغلريا  ب��اأم��ي��ب��ا 
“الأميبا  ب��ا���س��م  اأك����رث  امل��ع��روف��ة 
نادر  ك��ائ��ن  وه���و  الدماغ”  اآك���ل���ة 
وحيد اخللية مميت، يوجد غالبا 
يف املياه العذبة الدافئة، كالأنهار 
البحريات  اأو  احل��ارة  الينابيع  اأو 
ال��ع��ذب��ة، ح��ي��ث م���ن امل���ع���روف اأن 
الأميبا ت�سق طريقها عرب الأنف 

ثم اإىل دماغ ال�سحية.
كما توجد يف الرتبة بالقرب من 
ت�سريف املياه الدافئة يف املن�ساآت 
ال�سناعية وامل�سابح غري املعاجلة 

بالكلور.
واجلهاز  الدماغ  الأميبا  وتهاجم 
مر�س  وت�سبب  املركزي  الع�سبي 
التهاب ال�سحايا الأميبي الأويل.

وت�سمل الأعرا�س الأولية تغريات 
وال�سداع  وال��رائ��ح��ة  ال��ط��ع��م  يف 
والتقيوؤ  وال���غ���ث���ي���ان  واحل����م����ى 
ب��ي��ن��م��ا ت�سمل  ال��رق��ب��ة،  وت�����س��ل��ب 
الهلو�سة  ال��ث��ان��وي��ة  الأع����را�����س 
والرت�������ب�������اك وع��������دم اله���ت���م���ام 

والرتنح.

هذه اخلطوات ت�صاعد طفلك على النطق ب�صكل اأ�صرع
كما نعلم، مير الطفل بعدة مراحل النمو؛ منها مرحلة احلبو، ثم مرحلة الكالم، و�شواًل اإىل مرحلة امل�شي على قدميه، ولكن  يبقى 
ال�شوؤال الذي يحري الكثري من االآباء حول العمر املنا�شب الذي يبداأ فيه الطفل بالكالم .  تنبني العالقات االإن�شانية على مبداأ التوا�شل 
بني خمتلف االأفراد، لذلك يعترب تطوير لغة الطفل من بني امل�شائل امل�شرتكة  التي تثري قلق العديد من االآباء واالأمهات .  ميكن للطفل 

اأن يتجاوز �شعوبات النطق اأو الكالم انطالقًا من املنزل. وبناء على ذلك، هذه جمموعة من الن�شائح يو�شي بها  اخلرباء : 

ريجيم 
اللقيمات.. 
تعرفوا عليه 

بالتف�صيل
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�ش�ؤون حملية

�شمن مو�شمه الثقايف 

عبقرية التعمري يف فكر زايد ... يف حما�صرة نظمها مركز زايد للدرا�صات والبحوث  بالعني

مب�شاركة موؤ�ش�شات الدولة

»جمموعة االإمارات لالبتكار الف�صائي« تعقد اجتماعها التا�صع يف جامعة االإمارات

مب�شاركة 150 جن�شية

مت�صامح« املليون  »وثيقة  على  يوقعون  �صخ�ص  األف   600

»ڤوكو دبي« مبجموعة فنادق انرتكونتيننتال يعني 
فادي عطوان مديًرا للت�صويق  واملبيعات

•• العني - الفجر

ن��ظ��م م��رك��ز زاي���د ل��ل��درا���س��ات وال��ب��ح��وث - 
“عبقرية  ال��ع��ني، حم��ا���س��رة حت��ت ع��ن��وان 
حكيمة  ق����ي����ادة  زاي�������د  ف���ك���ر  يف  ال���ت���ع���م���ري 
الثقايف  مو�سمه  �سمن  وذل���ك  وواعية”.. 
عبد  ن�سر  جمال  الدكتور  األقاها   2019
النور مهند�س �سابق يف دائرة بلدية العني 

وتخطيط املدن.
الدكتور  ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  امل��ح��ا���س��رة  ح�����س��ر 
اأ���س��ت��اذ ال��ت��اري��خ احلديث  ي��ح��ي��ى حم��م��ود 
بجامعة الإم��ارات الأ�ستاذة فاطمة م�سعود 
للدرا�سات  زاي����د  م��رك��ز  م��دي��ر  امل��ن�����س��وري 

وجمع من الإعلميني واملهتمني.
عبقرية  ع��ل��ى  ال�����س��وء  امل��ح��ا���س��رة  �سلطت 
الإن�سان  ف��ك��ر  ت��ع��م��ري  يف  زاي�����د  امل��وؤ���س�����س 

اأمامه  ال�سعاب  وتذليل  ودع��م��ه  وتثقيفه 
وجعله  الأول���وي���ة  واإع��ط��ائ��ه  ب��ه  للنهو�س 
الإ�سكان  يف  التعمري  قبل  اأ�سا�سياً  حم���وراً 

وهذا دليل عن روؤية الثاقبة.
�سيا�سة  ن�������س���ران  ج���م���ال  ال���دك���ت���ور  وق�����ال 
له  املغفور  تبناها  التي  والتطوير  التنمية 
من  ثراه” ب���داأت  اهلل  “طيب  زاي��د  ال�سيخ 
خ���لل ح��ف��ر الآب�����ار واإن�����س��اء امل��ب��اين حيث 
بف�سل  �سريعاً  من��واً  العني  مدينة  �سهدت 
امل�ساريع  ع��ل��ى  بنف�سه  ل��ي��ق��ف  ت��وج��ي��ه��ات��ه، 
حتى  امل�ستقبلية  واخل���ط���ط  ال��ت��ط��وي��ري��ة 
اأ���س��ب��ح��ت م��دي��ن��ة ج���اذب���ة حم��ت��ف��ظ��ة بعبق 

املا�سي.
 1971 عام  اأنه يف  ن�سر  الدكتور  واأ�ساف 
اأمر ال�سيخ زايد بتاأ�سي�س حديقة حيوانات 
العني، وبقي م�سرفاً على امل�سروع اإىل اأن مت 

النتهاء منه واملوافقة عليه.
بتفقد  اخل���ري  زاي���د  ق���ام   1973 ع���ام  ويف 

العني  م�������س���روع  الإن�������س���ائ���ي���ة يف  الأع����م����ال 
الفاي�سة واطلع على �سري العمل واملراحل 

التي و�سل اإليها امل�سروع.
وقال الدكتور عبد النور، اإن متكني املواطن 
يف ذه���ن ال�����س��ي��خ زاي����د ق��ب��ل الحت����اد وقبل 
هدفا  ال��وط��ن  باأبناء  ينه�س  د�ستور  و�سع 
الإن�سان  بناء  اأن  دائماً  ل��ريدد   ، اليه  ي�سعى 
�سرورة وطنية وقومية ت�سبق بناء امل�سانع 
الإن�سان  دون  اأنه من  اىل  واملن�ساآت م�سريا 
ال�����س��وي ل مي��ك��ن حت��ق��ي��ق الزده������ار لهذا 
ال�سعب.. فعبقرية املوؤ�س�س يف بناء الإن�سان 
الإم������ارات������ي ج��ع��ل��ت وب�����ج�����دارة م����ن دول����ة 
الإمارات منوذجاً م�سرفاً يف كافة املجالت 
عالية  رايتها  رافعة  عد  ال�سُّ خمتلف  وعلى 
حققت  حتى  امل��ي��ادي��ن،  خمتلف  يف  خفاقة 

اإجنازات ملمو�سة ي�سهد لها اجلميع

زاي��د طالت جميع  اأن منجزات  اإىل  واأ���س��ار 
الإن�سان،  مقدمتها  ويف  احل���ي���اة،  م��ن��اح��ي 
الذي جعل منه عموداً فقرياً يرتكز عليه يف 
انطلق الوطن نحو اآفاق املعرفة والإبداع 
اإن زايد اخلري، يعد  والريادة. موؤكدا على 
جامعة من القيم والروؤية الإن�سانية والفكر 
زايد  ك��ان  فقد  امل�ستقبل،  ي�ست�سرف  ال��ذي 
الب�سرية،  للهمم  وجم��دداً  لع�سره،  �سابقاً 
فاأنعم اهلل عليه بالب�سرية النافذة، والقلب 
القيم  ُيعلي  قائداً  الذي جعل منه  احلاين 
املحا�سرة  نهاية  ويف  الإن�سانية،   والكرامة 
�سهادة  املن�سوري  فاطمة  الأ�ستاذة  قدمت 
النور  عبد  جمال  للدكتور   وتقدير  �سكر 
على اإطرائه و�سرده ل�سرية املغفور له باإذن 
ثراه”  اهلل  “طيب  زاي��د  ال�سيخ  تعاىل  اهلل 

وعلى ما قدمه خلل املحا�سرة القيمة.

•• العني - الفجر

 ا�ست�سافت جامعة الإمارات الجتماع التا�سع “ملجموعة 
وكالة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  الف�سائي”،  ل��لب��ت��ك��ار  الإم������ارات 
الإمارات للف�ساء يوم اأم�س والتي ت�ستمر فعالياته على 
دورته  يف  الجتماع  ه��ذا  وي��اأت��ي  متتاليني  يومني  م��دى 
والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم  ت��ط��وي��ر  �سبل  ملناق�سة  التا�سعة 
الهيئات  م�ساريع  وتن�سيق  الف�ساء  قطاع  يف  والب��ت��ك��ار 
واجل����ه����ات امل��ع��ن��ي��ة، وب��ح�����س��ور ع����دد م���ن ف����رق العمل 
ومراكز  اجلامعات  م��ن  واملعنني  والباحثني  الف�سائية 

البحث العلمي واملوؤ�س�سات العاملة يف قطاع الف�ساء من 
يف  الف�ساء  قطاع  من  ومهتمني  وباحثني  الدولة  داخ��ل 

كل من اليابان ومملكة البحرين. 
الوطني  املركز  مدير  الها�سمي-  خالد  الدكتور  واأ���س��ار 
لعلوم وتكنولوجيا الف�ساء بجامعة الإمارات اإىل اأن هذا 
الجتماع ربع ال�سنوي يعد فر�سة ثرية ومهمة لللتقاء 
بالباحثني واملعنيني بعلوم الف�ساء حيث مت تبادل الروؤى 
والأفكار والطلع على امل�ستجدات من خلل ور�س عمل 
درا�سات  يف  التطورات  اآخ��ر  ا�ستعرا�س  بهدف  م�ساحبة 
واأبحاث وجمالت علوم الف�ساء. والطلع على امل�ساريع 

والتجميع  ال��ت�����س��م��ي��م  م��ب��ن��ى  امل���رك���ز يف  ي��ن��ف��ذه��ا  ال��ت��ي 
طرح  اإىل  بالإ�سافة  ال�سطناعية،  للأقمار  والفح�س 
وتبني الأفكار اجلديدة واملبدعة واملبتكرة يف هذا املجال، 
اخلرباء  جت��م��ع  وب��ح��ث��ي��ة  علمية  من�سة  امل��رك��ز  ل��ي��ك��ون 
وال��ع��ام��ل��ني وال��ب��اح��ث��ني يف ه���ذا ال��ق��ط��اع احل��ي��وي الهام 
والباحثني  واخل���رباء  املخت�سني  م��ع  بالتعاون  للدولة 
ي�سار  ال��دول��ة«.  وخ��ارج  داخ��ل  من  امل�ستقبلية  للم�ساريع 
هي  الف�سائي”  للبتكار  الإم����ارات  “جمموعة  اأن  اإىل 
تهدف  ال��ت��ي  للف�ساء  الإم����ارات  وك��ال��ة  م�ساريع  اإح���دى 
ال�سعيد  على  الف�سائي  الن�ساط  اإمكانيات  تو�سيع  اإىل 

ال��ف�����س��اء الإماراتي  ان��خ��راط ق��ط��اع  ال��وط��ن��ي، وت��ع��زي��ز 
اإىل  ال��وك��ال��ة،  قبل  م��ن  امل��م��ّول��ة  امل�ستقبلية  امل�ساريع  يف 
والبتكار  والتكنولوجيا  العلوم  اإمكانيات  تطوير  جانب 
التي  امل�ساريع  وتن�سيق  الإم��ارات��ي،  الف�سائي  القطاع  يف 
تنفّذها اجلهات املعنية بهذا القطاع، كما ت�سم املجموعة 
مم��ث��ل��ني م��ن م��وؤ���س�����س��ات ح��ك��وم��ي��ة و���س��رك��ات وجامعات 
ربع  ب�سكل  وتلتقي  الدولة،  يف  العلمي  البحث  ومن�ساآت 
�سنوي لبحث اآخر امل�ستجدات املتعلقة بعدد من امل�ساريع 
والأن�����س��ط��ة ال��ف�����س��ائ��ي��ة واخل��ط��ط امل��و���س��وع��ة ومتويل 

املبادرات واملهمات والبعثات على امل�ستوى الوطني.

•• العني - الفجر

املليون  “وثيقة  ع��ل��ى  امل��وق��ع��ني  ع����دد  ب��ل��غ 
للثقافة  زايد  دار  اأطلقتها  التي  مت�سامح”، 
اأكرث  امل��ا���س��ي،  اأب��ري��ل  �سهر  الإ���س��لم��ي��ة يف 
وثيقة  وه�����ي  ����س���خ�������س،  األ������ف   600 م����ن 
الدار  اأه��داف  حتقيق  يف  ت�ساهم  اإلكرتونية 
ال�سرتاتيجية يف ا�ستدامة الت�سامح وتعزيز 
اأخلقية  كقيمة  ال��ت�����س��ام��ح  ق��ي��م��ة  وغ��ر���س 
�سامية يف جمتمع دول��ة الإم���ارات مبختلف 
املجتمع  ال��ت�����س��ام��ح يف  وا���س��ت��دام��ة  اأط��ي��اف��ه 
اأب��راز دول��ة الإم���ارات كوطن  اإىل  بالإ�سافة 

للت�سامح واخلري واملحبة.
واأ�سارت اآخر الإح�سائيات اإىل اأن زوار موقع 
 777 اأك���رث م��ن  ب��ل��غ  املن�سة الل��ك��رتون��ي��ة 
األف �سخ�س، منهم 277 األف ذكور و168 
امل�ساركات من عدة  انثى، وج��اءت هذه  األ��ف 
ب��داأت بدولة الإم��ارات العربية  دول وبلدان 
املتحدة وم�سر والأردن والهند وغريها من 
يقارب  م��ا  الوثيقة  يف  ���س��ارك  حيث  ال���دول 

جن�سية.  150
كما قام الفريق املعني بالعمل على “وثيقة 
 129 م���ع  ب��ال��ت��وا���س��ل  مت�سامح”  امل��ل��ي��ون 
75 م��وؤ���س�����س��ة يف  ب��ال��دول��ة، منها  م��وؤ���س�����س��ة 
و21  بال�سارقة  و15  بدبي  و14  اأبو ظبي 
م�ساركة  ج���ان���ب  اإىل  ي��ع��ج��م��ان،  م��وؤ���س�����س��ة 
وموؤ�س�سة  اخليمة  راأ���س  من  موؤ�س�سات   3
واح����دة م��ن ال��ف��ج��رية. واأب�����دات 66.7% 
للثقافة  زايد  دار  التي قامت  املوؤ�س�سات  من 
لدعم  رغبتها  معها  بالتوا�سل  الإ�سلمية 
“ وثيقة  الل���ك���رتون���ي���ة  امل��ن�����س��ة  م����ب����ادرة 
املليون  “وثيقة  وحتظى  مت�سامح«.  املليون 
البارزة  ال�سخ�سيات  م��ن  بدعم  مت�سامح” 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  على  وامل��وؤث��رة 
يف الإمارات، حيث قام 49 �سخ�س بالتوقيع 
تنفيذيني  وم��دراء  وزراء  من  الوثيقة  على 
واإع��لم��ي��ني وري��ا���س��ي��ني وم�ساهري  وك��ت��اب 
م���واق���ع ال���ت���وا����س���ل الج���ت���م���اع���ي، اأب���رزه���م 
الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان، 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية. 

وت���ق���وم ال������دار ب��ال��ت��ع��اون م���ع ال��ع��دي��د من 
املوؤ�س�سات واجلهات الإعلمية بالإعلن عن 
من�سة »وثيقة املليون مت�سامح«، لت�سل اإىل 
�سواء،  حد  على  واملقيمني  املواطنني  جميع 
الت�سامح  ق��ي��م��ة  وغ���ر����س  ل��ت��ع��زي��ز  حت��ق��ي��ق��اً 
يف امل��ج��ت��م��ع، م���ن خ���لل م�����س��ارك��ة الأف�����راد 
واجل����ه����ات احل��ك��وم��ي��ة واخل���ا����س���ة. جدير 
الإ�سلمية  للثقافة  زاي���د  دار  اأن  ب��ال��ذك��ر 
ومنذ اإطلقها املن�سة اللكرتونية “وثيقة 
املا�سي،  اإب��ري��ل  �سهر  يف  مت�سامح”  املليون 
و���س��ع��ت خ��ط��ة ت�����س��وي��ق��ي��ة ل��ل��ح�����س��ول على 
هدفها مليون م�سارك، حيث قام فريق العمل 
بالتوا�سل مع موؤ�س�سات خمتلفة يف الدولة 
بالقطاعني  املوؤ�س�سات  و  اجلهات  ا�ستهدفت 
احلكومي و اخلا�س و املوؤ�س�سات الإعلمية 
و املطارات و املراكز التجارية و الفنادق اإىل 
�سركة  م��ع  اأحدهما  حملتني  تنظيم  جانب 
دو و الأخ��رى مع �سركة في�سبوك باللغتني 
حالياً  ال��دار  وتقوم  الجنليزية،  و  العربية 
الكليات  و  اجل��ام��ع��ات  و  امل��دار���س  بحملة يف 

وزارة  م��ع  بالتن�سيق  واخل��ا���س��ة  احلكومية 
واملعرفة  التعليم  ودائ��رة  والتعليم  الرتبية 
الدولة.  يف  الدرا�سة  مو�سم  ب��دء  مع  وذل��ك 
الطنيجي  حممد  ن�سال  الدكتورة  وذك��رت 
الإ�سلمية  للثقافة  زاي��د  ل��دار  العام  املدير 
اأن “وثيقة املليون مت�سامح” تاأتي لتحقيق 
تطلعات وتوجهات القيادة الر�سيدة يف ن�سر 
والعطاء  وامل��ح��ب��ة  الت�سامح  ق��ي��م  وت��ر���س��ي��خ 

“الت�سامح«.  ع���ام  يف  امل��ج��ت��م��ع،  اأف�����راد  ب��ني 
تتبناها  التي  النبيلة  الر�سالة  اإىل  م�سرية 
الوثيقة هي )اأن يكون الفرد مت�ساحماً مع 
نف�سه ومع من حوله ومع جمتمعه لأن يف 
نحن  الطنيجي:  واأ�سافت  الت�سامح حياة(. 
هذه  يف  للم�ساركة  للجمهور  دع���وة  ن��وج��ه 
املن�سة اللكرتونية لنتعهد باأن نكون اأفرادا 

مت�ساحمني يف جمتمعنا.

•• دبي-الفجر

فنادق  ملجموعة  ال��ت��اب��ع  دبي”،  “ڤوكو  ف��ن��دق  اأع��ل��ن   
لهذه  والأول  الإم��������ارات،  دول����ة  يف  ان��رتك��ون��ت��ي��ن��ن��ت��ال 
ال��ع��لم��ة ال��ت��ج��اري��ة يف ال�����س��رق الأو����س���ط، ع��ن تعيني 
ال�سيد فادي عطوان مديًرا للت�سويق واملبيعات. وكانت 
471 غرفة قد افُتتح  هذا الفندق الفاخر املكون من 
العام  من  الأول  الربع  نهاية  يف  زاي��د  ال�سيخ  �سارع  يف 
احلايل . وميتاز “ڤوكو دبي” بتجارب الإقامة الفريدة 
التي جتمع ما بني الراحة واللم�سات الإبداعية الكفيلة 

باإر�ساء كافة ال�سيوف. 
وين�سم ال�سيد عطوان اإىل “ڤوكو دبي” بخربة تفوق 
17 عاًما يف جمال الت�سويق واملبيعات يف قطاع ال�سيافة 
انرتكونتيننتال،  ملجموعة  �سابق  وك�سفرٍي  والفندقة. 
ملجموعة  املنطقة  يف  واملبيعات  للت�سويق  م��دي��ًرا  عمل 
واملبيعات  للت�سويق  وم��دي��ًرا   ، انرتكونتيننتال  فنادق 
الفرتة  تلك  وخ��لل  اأبوظبي،  انرتكونتيننتال  لفندق 
الأرباح  يف  من��و  ن�سبة  اأع��ل��ى  حتقيق  م��ن  فريقه  متكن 
منا�سب  ع��دة  �سغل  ذل��ك،  وقبيل  الأو���س��ط.  ال�سرق  يف 
اإداري��ة يف جمال املبيعات يف دبي لدى جمموعة فنادق 

التجارية  ال��ع��لم��ات  م��ن  وغ��ريه��ا  ان��رتك��ون��ت��ي��ن��ن��ت��ال 
املرموقة على مدار �سبعة اأعوام ح�سد خللها العديد 

من اجلوائز التقديرية. 
ويف منربه اجلديد، �سيعمل على تطبيق ا�سرتاتيجيات 
جديدة  اأخ��رى  ابتكار  مع  القائمة  واملبيعات  الت�سويق 
�سوق  وتعزيز ح�سته يف  الفندق  ع��ائ��دات  زي��ادة  بهدف 
الفندق  �سراكات  تدعيم  م�سوؤولية  و�سيتوىل  العمل. 
الأ�سواق  يف  ال��ت��ج��اري��ة  للعلمة  وال���رتوي���ج  احل��ال��ي��ة، 

اجلديدة والنا�سئة.
ويحمل فادي عطوان �سهادة البكالوريو�س يف التجارة،

العالج الطبيعي يف مركز امل�صرف التخ�ص�صي 
لالأطفال يعيد االأمل اإىل اأ�صرة الطفلة اأماين 

•• اأبوظبي - الفجر

للأطفال  التخ�س�سي  امل�سرف  مركز  يف  الطبيعي  العلج  وح��دة  حققت   
الذي تديره اخلدمات العلجية اخلارجية، اإحدى من�ساآت �سركة اأبوظبي 
للخدمات ال�سحية “�سحة”، جناحاً باهراً يف علج مري�سة تبلغ من العمر 

م�سابة مبتلزمة داون وا�سطراب طيف التوحد.   عام   16
ويف تعليق لفريق العلج الطبيعي يف مركز امل�سرف التخ�س�سي للأطفال 
“كان  مدثر  ك��ريان  الطبيعي  العلج  اأخ�سائية  قالت   ، الإجن���از  ه��ذا  على 
لقاوؤنا الأول مع اأماين يف عيادة العلج الطبيعي منذ حوايل �سنة ون�سف، 
منها:  الهيكلي  الع�سلي  م�ساكل �سحية يف اجلهاز  تعاين من عدة  وكانت 
للعمود  الطبيعي  غ��ري  الإن��ح��ن��اء  ال�ستقامة،  �سعف  ال��رك��ب��ة،  ثنائي  خلع 

الفقري واحلركات اللاإرادية لليدين.
وبالرغم من �سعوبة حالة اأماين ال�سحية التي كانت تعاين من متلزمة 
اأمًل  اأننا قمنا مبنح عائلتها  اإل  اإىل مر�س طيف التوحد  داون بالإ�سافة 
قدرات  حت�سني  با�ستطاعتنا  اأن���ه  ب��اإخ��ب��اره��م  و  حالتها  حت�سن  باإمكانية 
الطفلة يف  ظل حالتها ال�سحية العامة. وبكثريمن اجلهد وال�سرب، متكنا 
وامل�سي  مبفردها  الأك��ل  مبقدورها  فاأ�سبح  حركاتها،  ان�سجام  حت�سني  من 

با�ستقامة وممار�سة حياتها اليومية ب�سهولة اأكرث.«
وعلقت د. اأمل اجلابري، مديرة مركز امل�سرف التخ�س�سي للأطفال قائلة 
اإجنازا عظيما بالن�سبة لنا اأن نح�سن من اإمكانيات الطفلة اإىل اأق�سى  “كان 
حد �سمن حدود حالتها ال�سحية، وبالرغم من اأن اأماين كانت تعاين من 
العديد من امل�ساكل ال�سحية، اإل اأن جهود فريق العلج الطبيعي وتعاون 
اأهميته  مب��دى  واإمي��ان��ه��م  الطبيعي  ال��ع��لج  بجل�سات  وال��ت��زام��ه��م  الأه���ل 

وفعاليته كان �سبباً رئي�ساً يف حت�سن حالتها.« 
واأكدت د. اأمل اجلابري على �سرورة الك�سف املبكر للم�ساكل التي ت�ستدعي 
احل��د من  دور مهم يف  له من  ملا  وذل��ك  الطبيعي  العلج  اأخ�سائي  تدخل 
و�سرعة  املري�س  حالة  حت�سن  ويف  الآلم  من  والتخفيف  املري�س  معاناة 
اأن  اأ�سافت  كما  طويلة.  لفرتات  للعلج  احلاجة  دون  لل�سفاء  ا�ستجابتة 
اأهمية العلج الطبيعي تكمن يف قدرته على التخفيف من الأمل وامل�ساعدة 
على ال�سفاء خا�سة بعد العمليات اجلراحية واحل��وادث، حيث يعد متمماً 
كما  العلج.  خطة  يف  املتبعة  الطبية  الأدوي���ة  عن  اأهمية  يقل  ول  للعلج 
احلركة  و�سهولة  بالراحة  الإح�سا�س  مبنحه  املري�س،  على  اإيجابياً  يوؤثر 
يف الأطراف والأجزاء املختلفة من اجل�سم والتخفيف من تيب�س املفا�سل 
اإىل  ت��وؤدي  وت�سلب الع�سلت كما مينع حدوث كثري من امل�ساعفات التي 

اآثار جانبية ي�سعب تفاديها يف حالة التاأخري اأو الإهمال.
العلجية  اخل��دم��ات  ق��ام��ت  الطبيعي،  للعلج  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  ومبنا�سبة 
اخلارجية بتثقيف املجتمع عن اأهمية العلج الطبيعي يف م�سرية العلج، 
العمرية،  الفئات  لكافة  الطبيعي  العلج  خدمة  توفري  على  حر�ست  كما 

ف�سملت الكبار والأطفال.
ال�سحي  الفلح  للكبار يف كل من، مركز  الطبيعي  العلج  وتتوفر خدمة 
اأبو  يا�س يف  بني  ال�سامل ومركز  والفح�س  للت�سخي�س  الزعفرانة  ومركز 
ظبي ويف كل من مركز اليحر ال�سحي ومركز الهيلي ومركز عود التوبة 
التخ�س�سية  العني. ويف مراكزها  ال�سامل يف مدينة  والفح�س  للت�سخ�س 

للأطفال مبركزي امل�سرف يف اأبوظبي والطوية يف العني.
اإىل مقدمي الرعاية ال�سحية  اأخ�سائي العلج الطبيعي  كما قامت ب�سم 
املنزلية  الرعاية  ملر�سى  ال�سابق  يف  متوفرة  تكن  مل  خدمة  وهي  املنزلية، 

حيث كانوا ي�سطرون للذهاب اإىل امل�ست�سفيات جلل�سات العلج الطبيعي.

بالنيت تعلن عن حيازتها �صت �صهادات دولية
•• دبي- الفجر 

اأعلنت �سركة “كويف بلنيت”، ح�سول �ستة من اأع�ساء فريقها على �سهادة 
كيو غريدر لتقييم جودة القهوة من جمعية القهوة املتخ�س�سة الأمريكية 
)SCAA(.ويف ت�سريح �سحفي له، قال روب جونز، املدير العام ل�سركة 
كويف بلنيت: “هناك 15 �سخ�ساً حمرتفاً حائزاً على �سهادة كيو غريدر 
يف ال�سرق الأو�سط وبذلك ي�سكل فريقنا %40 منهم الأمر الذي يعك�س 
التزامنا التام باجلودة. نحن فخورون باأع�ساء فريقنا وتفانيهم يف تقدمي 
قهوة باأعلى معايري اجلودة«. ت�سم عملية احل�سول على �سهادة كيو غريدر 
على  والقدرة  القهوة  عن  العامة  املعلومات  بتفّح�س  تبداأ  اختباراً،   22
حتديد القهوة عالية اجلودة با�ستمرار وبدّقة. وي�سمل ذلك اختبار حتديد 
وال�سمي،  احل�سي  والتحليل  واملحم�سة،  اخل�����س��راء  ال��ن  ح��ب��وب  درج���ات 
اأنحاء  جميع  من  املحم�سة  القهوة  وتقييم  للتحمي�س  احل�سي  والتحديد 
الروائح  على  التعّرف  على  الأف��راد  ق��درة  الختبار  عملية  ت�سمن  العامل. 
الروائح  خ�سائ�س  وحتديد  العمياء  املطابقة  خلل  من  للقهوة  العطرية 
اأ�سا�سياً حلّدة التذوق من  ح�سب مراحل التحمي�س، وكذلك ت�سع معياراً 
بكثافات  واحللوة  واحلام�سة  املاحلة  من  متفاوتات  ث��لث  حتديد  خ��لل 
حياتها  عن  ال��ربازي��ل،  من  جونكويرا  كليا  وتتحدث  خمتلفة.  وتركيبات 
لدى  التحمي�س  وخبرية  غريدر  كيو  �سهادة  على  حائزة  كونها  اليومية 
�سركة كويف بلنيت، وتقول: “كّل يوم خمتلف عن الآخر. فنحن ن�ستخدم 
تراخي�سنا لختبار جودة عّينات خمتلفة من القهوة يف ال�سركة وخارجها 
اآخرين. ونعمل �سمن جمموعات ملراجعة ملفات  مب�ساعدة مقّيمي جودة 
النكهات من اأنواع القهوة لدينا، كما نحّدد درجة حبوب الن املحم�سة يف 
كل مرة وفقاً لقواعد جمعية القهوة املتخ�س�سة الأمريكية. كذلك ن�ساعد 
“يجب  قائلة:  وت�سيف  لنكهات جديدة«.  تعريفية  ملفات  ابتكار  يف  اأي�ساً 
من  العديد  هناك  ي��وم��ي��اً.  ون�سربه  ناأكله  فيما  للغاية  ح��ذري��ن  نكون  اأن 
الأمور التي ت�سو�س حوا�سنا ونحن بحاجة اإىل احلفاظ عليها حمايدة قدر 
الإمكان، حيث اإننا نخ�سع كل ثلث �سنوات لتجديد �سهادة كيو غريدر من 
كيو  �سهادة  على  احلائزون  ي�ستخدم  �سوف  املعايرة«.  حتديث  �سمان  اأج��ل 
غريدر لدى �سركة كويف بلنيت مواهبهم يف عملية مراقبة اجلودة، مما 
ي�سمن �سراء وحتمي�س وتوزيع اأف�سل نكهات القهوة ومن اأعلى امل�ستويات
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�شحية  فــــوائد  ميــــلك  التفـــــاح  خــل 
عديدة.

 فمن خالل هذه ال�شطور اخرتنا لك اأبرز 8 
منافع، تعّريف اإليها يف االآتي:

اجل�شم يف  القلوي  التوازن  اأجل  من  التفاح  خل   1-
وتعزيز  اجل�سم،  يف  الكلّية  احلمو�سة  م�ستوى  لتقليل  مثايل  التفاح  خ��ل 

ال�سحة.
اإذا �سربِت ملعقة من خل التفاح يف اليوم، ف�سوف تتفادين اإ�سابتِك باأمرا�س 

خطرية مثل ال�سرطان.
والأطعمة  والأم��لح  الدهنية،  باملواد  الغني  الغذائي  النظام  ب��اأّن  تن�سي  ول 

امل�سّنعة،
مثالية  بيئة  ويكون  اجل�سم،  يف  احلمو�سة  ب��ت��وازن  الإخ���لل  على  �سيعمل   

لنت�سار الكائنات احلّية الدقيقة ال�ساّرة.

اأف�شل ه�شم  اأجل  من  التفاح  خل   2-
اله�سم  اأع��را���س  ويخفف  ي��ه��ديء  يوميًّا  التفاح  خ��ل  م��ن  ملعقة  ت��ن��اول  اإّن 
ال�سّيىء. وقد ت�ساعدِك هذه العادة على تقليل احلمو�سة وتخفيف ال�سعور 

باحلرقة يف املعدة.
يجّنبِك  ف�سوف  رائ��ع��ة،  فكرة  �سهية  وجبة  بعد  العلج  ه��ذا  تناول  اإّن   •

معاناة ا�سطراب املعدة.
التفاح  خل  تناول  ف��اإّن  ا،  فعليًّ املزعجة  ال�سطرابات  هذه  ظهرت  واإذا   •

ي�ساعد على اختفائها �سريًعا.

ال�شكري مر�ض  ومعاجلة  ملنع  التفاح  خل   3-
حام�س اخلليك املوجود يف خل التفاح، ي�ساعد على تقليل م�ستوى ال�سكر يف 

الدم، لأنه يعمل على منع اله�سم الكامل للمواد الكربوهيدراتية املعقدة.
الأنزميات  تعطيل عمل  يتّم  اليوم،  التفاح يف  ملعقة من خل  تناول  • عند 

امل�سوؤولة عن تفكك املواد الكربوهيدراتية؛
ن�سبة  من  ويقلل  ال��دم،  يف  الغلوكوز  تراكم  تفادي  على  ي�ساعد  وه��ذا   •

ال�سكر يف الدم.

الدموية واالأوعية  القلب  باأمرا�ض  االإ�شابة  ملنع  التفاح  خل   4-
خ���ل ال��ت��ف��اح غ��ن��ي ب��ح��م�����س ال��ك��ل��وروج��ي��ن��ي��ك، وه����ذا امل���رّك���ب مي��ن��ع اأك�سدة 

 ،)LDL( الكول�سرتول ال�سّيىء
الدموية يف  والأوعية  القلب  نظام  يفيد  �سوف  ه��ذه،  الأك�سدة  ومنع عملية 
اجل�سم.فاإذا كان طبيبِك قد ح��ّذرِك يف ما يتعلق مب�ستوى الكول�سرتول يف 
ج�سِمك، تخّل�سي من املنتجات الغنية بالدهون يف نظامِك الغذائي، وتناويل 

ملعقة من خل التفاح يوميًّا.

االأنف احتقان  لتقليل  التفاح  خل   5-
من  اللتهابات  خماطر  يقلل  التفاح،  خ��ل  يف  احليوية  امل�����س��ادات  ت��اأث��ري  اإّن 

الأنواع كافة. 
وتقلل كذلك اإنتاج البلغم ومينع تراكمه يف اجليوب الأنفية.

تلك  يف  ول��ك��ن  ��ا،  ي��وم��يًّ التفاح  خ��ل  م��ن  ملعقة  بتناول  ترغبني  ل  ق��د   •
تعانني  ال��ع��لج عندما  ه��ذا  الأق���ل جت��رب��ة  على  عليِك  رمب��ا يجب  احل��ال��ة 

الإنفلونزا.
امل�سكلة. تلك  من  متاًما  تخل�سِت  قد  �ستكونني  اأيام  ع�سرة  • وبعد 

التفاح  ف��اإنَّ خل  اأملً��ا يف احللق، واللتهاب،  اإذا كنِت تعانني  ذل��ك،  اإىل  اإ�سافة 
�سوف ي�ساعدِك على تخفيف الأمل �سريًعا.

املعوية النباتية  البيئة  اإ�شكان  الإعادة  التفاح  خل   6-
اأّن  تعريف  اأن  تلك هي حالتِك فيجب  كانت  اإذا  دائًما؟  الإم�ساك  تعانني  هل 
الق�ساء على هذه  التفاح يوميًّا �سوف ي�ساعدِك على  تناول ملعقة من خل 

امل�سكلة.
وعلى العك�س مّما يعتقده الكثريون فاإنَّ خل التفاح ل ي�سبب احلمو�سة، اإنه 

طعام قلوي.

الكلى من  ال�شموم  الإزالة  التفاح  خل   7-
يجب  احل��ال��ة  ه��ذه  يف  فيها؟  احل�سى  م��ن  اأو  الكلى،  يف  التهاًبا  تعانني  ه��ل 
هذا  بداية  منذ  عنها  نتحدث  التي  اجليدة  العادات  بتبّني  اليوم  تبدئي  اأن 

املو�سوع.
وبطبيعة احلال ل تن�سي ا�ست�سارة الطبيب، و�سرب الكثري من املاء.

واإذا قررِت على �سبيل املثال تناول املاء بنكهة الفاكهة، فل ت�سيفي املُحّليات 
واأزيلي امللح متاًما من نظامِك الغذائي لب�سعة اأ�سابيع.

مرور  م��ع  اأف�سل  ب��ح��ال  ت�سعرين  ف�سوف  ال��ع��لج��ات،  ه��ذه  م��زي��ج  وبف�سل 
الوقت.

الوزن لفقدان  التفاح  خل   8-
اإذا مار�سِت الريا�سة وقمِت بتبّني نظام غذائي �سحي لكي تفقدي من وزِنك، 
فتناويل ملعقتني من خل التفاح يف اليوم لت�سريع نظام التمثيل الغذائي يف 

ج�سِمك.
هذا  ف��اإّن  واللي�سيثني،   B6 "6بي" بالفيتامني  غني  التفاح  خل  اإّن  وحيث 
عاداتنا  ب�سبب  اأج�سامنا  التي ترتاكم يف  الدهون  ي�سمح بحرق  �سوف  املنتج 

احلياتية ال�سيئة.

يحافظ على التوازن القلوي يف اجل�شم

التفاح خلل  �صادمة  �صحية  فوائد   8

ريجيم اللقيمات وخ�شائ�شه
ي�سمح ريجيم اللقيمات بتناول ما يرغب الفرد به من 

اأطعمة،
 ما ُي�ساعد يف منع ال�سعور باحلرمان، علًما باأنَّ ال�سعور 
ون عن  باحلرمان هو امل�سوؤول عن جعل النا�س ينف�سُّ
ريجيم  ويعتمد  ��ة.  ال��غ��ذائ��يَّ الريجيم  اأنظمة  متابعة 
اأو  �ساعتني  ك��لَّ  لقيمات  خم�س  تناول  على  اللقيمات 

ثلث �ساعات يوميًّا، وب�سكل منتظم.

برنامج ريجيم اللقيمات
اإىل  ال��وج��ب��ات  تق�سيم  على  يعتمد  اللقيمات  ريجيم 
لقيمات   10 اىل   5 تناول من  اأج��زاء )لقيمات(، مع 
يوميًّا. وت�سمل اللقيمات التي ُي�سمح بتناولها، الآتي:

ث��م��رة م���ن اأي ن���وع م���ن اخل�������س���راوات اأو ال��ف��واك��ه = 
لقيمة.

ثلث كوب من العنب = لقيمة.
ن�سف الكوب من ال�سلطة اخل�سراء = لقيمة.

ن�سف القطعة من البيتزا = لقيمة.
كوب �سغري من الف�سار = لقيمة.

لقيمة. ال��"ت�سيب�س" =  رقائق  من  حبَّات   10
مقدار ثلث كّف اليد من ال�سوكولتة = لقيمة.

لقيمة.  = رات  املُك�سَّ من  حبَّات   5
لقيمة.  = الب�سكويت  من  �سغرية  قطع   5

ربع الرغيف من اخلبز = لقيمة.
ا من الكنافة = لقيمة. قطعة �سغرية جدًّ

ليرت من الع�سري = 5 لقيمات.

كوب من القهوة �سريعة 
التح�سري = لقيمة.

اأي م�سروب  م��ن  ك��وب 
اأن  باحلليب، �سريطة 
ربع  احل��ل��ي��ب  ي�سغل 

الكوب = لقيمة.
ن�����س��ف ال���ك���وب من 
باأنواعها  ال�سوربة، 

= لقيمة.
"�ساندوي�س"  رب�����ع 

اأنواع  نوع من  اأي  من 
الأط���ع���م���ة اجل����اه����زة = 

لقيمة.

هام لك...
اللقيمات،  برنامج  تطبيق  ا�ستهلل  عند 
���ه م��ن املُ��م��ك��ن �سرب  جت��در الإ���س��ارة اإىل اأنَّ

كوبني من املاء، 
و5 حبَّات من الفول ال�سوداين للحدِّ من 

ال�سعور باجلوع.
تناول  ُي�����س��ت��ح�����س��ن  ذل������ك،  اإىل  اأ�����س����ف   
اأو  ث��لث منها  اأو  �ساعتني  ك��لَّ  اللقيمات 

اأربع يف احلدِّ الأق�سى، 
م���ع ال��ت��ق��ل��ي��ل يف ال���ك���مِّ امل�����س��ت��ه��ل��ك من 
من  ال��د���س��م  ن�سبة  م��ن  اأو  ال���ده���ون، 

احلليب ومنتجات الألبان.

ال يعتمد على عّدد ال�شعرات احلراريَّة

ريجيم اللقيمات.. تعرفوا عليه بالتف�صيل
ا، ولي�ض على عّدد  ريجيم اللقيمات يرتكز على كّم الطعام الواجب تناوله يوميًّ

ثِّل و�شيلة للتخ�شي�ض، من دون حرمان، وبعيًدا  ة، وهو ميمُ ال�شعرات احلراريَّ
متتبعه  اللقيمات  ريجيم  ن  ميكِّ ملتتبعه.  باجلوع  االإح�شا�ض  توليد  عن 
بانيت  موقع  ّددة.  ممُ يات  بكمِّ لكن  املختلفة،  الطعام  اأنواع  تناول  من 
وطرق  اللقيمات،  ريجيم  خ�شائ�ض  على  يطلعك  بانوراما  و�شحيفة 

تطبيقه وفق االآتي:
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املال والأعمال

مليار درهم اأ�صول املركزي االإماراتي  422.6
•• اأبوظبي-وام:

ارتفع اإجمايل اأ�سول م�سرف الإمارات املركزي اإىل م�ستوى اىل 422.6 
مليار   1.8 قدرها  بزيادة   2019 اأغ�سط�س  �سهر  نهاية  مع  دره��م  مليار 

درهم مقارنة بر�سيدها يف �سهر يوليو ال�سابق .
وجاء الرتفاع الكبري يف اإجمايل الأ�سول بدعم من زيادة ر�سيد بند النقد 
والأر�سدة امل�سرفية لدى املركزي املرتفع اىل 234.1 مليار درهم بح�سب 

اإح�سائيات امل�سرف املركزي .
وعلى م�ستوى بند الودائع لدى امل�سرف املركزي فقد بلغ 116.2 مليار 
حني  يف  ذاتها  للإح�سائيات  وفقا  املا�سي  اأغ�سط�س  �سهر  نهاية  مع  دره��م 
و�سل بند الأ�سول الأخرى 3.3 مليار درهم .واأغلق ر�سيد بند ال�ستثمار 
القرو�س  بند  ر�سيد  قيمة  وو�سلت  دره���م.  مليار   68.9 امل�ستوى  عند 

وال�سلف اىل 0.08 مليون درهم .

مليار درهم القاعدة النقدية   386.3
للجهاز امل�صريف خالل اأغ�صط�ص 

•• اأبوظبي-وام:

ارتفع اجمايل القاعدة النقدية يف دولة الإمارات اىل 386.3 مليار درهم 
تقريبا مع نهاية �سهر اغ�سط�س من العام 2019 بزيادة ن�سبتها 1.7% 

. تقريبا مقارنة مع 379 مليار درهم يف نهاية العام 2018 
�سهده  الذي  بالتح�سن  مدعوما  النقدية  القاعدة  قيمة  يف  الرتفاع  وجاء 
كل من موؤ�سري �سهادات الإيداع والنقد امل�سدر على وجه اخل�سو�س وفقا 

للأرقام ال�سادرة اليوم عن م�سرف الإمارات املركزي.
ويعك�س املوؤ�سر اخلا�س بالقاعدة النقدية بح�سب املعايري النقدية العاملية 
لدى  امل�سارف  ودائ��ع  زائ��د  بلد معنّي  اقت�ساد  املتداولة يف  النقود  اجمايل 
املركزي  امل�سرف  اح�سائيات  اأظ��ه��رت  فقد  وتف�سيل  امل��رك��زي.  امل�سرف 
�سهر  نهاية  مع  دره��م  مليار   150.2 اىل  الإي���داع  �سهادات  ر�سيد  ارتفاع 

اأغ�سط�س مقارنة مع 146.5 مليار درهم يف يوليو الذي �سبق .
درهم يف  مليار   125.4 للبنوك من  اللزامي  الحتياطي  ر�سيد  وارتفع 
النقد  اأغ�سط�س يف حني و�سل ر�سيد  دره��م يف  127.6 مليار  يوليو اىل 
امل�سدر اىل 90.2 مليار درهم واحل�سابات اجلارية للبنوك لدى م�سرف 

الإمارات املركزي 18.3 مليار درهم .

تريليون درهم قيمة   1.632 
ال�صيولة »ن3« خالل اأغ�صط�ص 

•• اأبوظبي-وام:

درهم  تريليون   1.632 /ن3/  ال�سامل  مبفهومها  ال�سيولة  قيمة  بلغت 
العام  نهاية  درهم يف  تريليون   1.602 اأغ�سط�س مقارنة مع  �سهر  خلل 

2018 وذلك بح�سب الأرقام التي اأعلنها م�سرف الإمارات املركزي .
269.8 مليار درهم يف اغ�سط�س املا�سي  وبلغت قيمة الودائع احلكومية 
فيما و�سلت قيمة الودائع امل�سرفية النقدية 433.6 مليار درهم والودائع 
853.4 مليار درهم.و على م�ستوى النقد امل�سدر فقد بلغ  �سبه النقدية 
النقد  اأم��ا على جانب   . اجل��اري  العام  اغ�سط�س من  90.2 مليار يف  اإىل 

املتداول لدى اجلمهور /خارج البنوك/ فقد بلغ 75.4 مليار درهم.

 انخفا�ص متو�صط اإنتاج »اأوبك« 
2.1 مليون برميل يوميا 

•• اأبوظبي-وام:

تراجع معدل متو�سط اإنتاج اأع�ساء منظمة الدول امل�سدرة للنفط “اأوبك” 
اأغ�سط�س  2.1 مليون برميل يوميا خلل �سهر  %7.3 ومبقدار  بن�سبة 
2019 وذلك باملقارنة مع العام 2018 يف موؤ�سر على ا�ستمرار الأع�ساء 
اللتزام بقرار تخفي�س من جهة وانخفا�س اجباري لإنتاج بع�س الأع�ساء 
نتيجة عمليات لوج�ستية . واأعلنت “اأوبك “ خلل اجتماع اللجنة املعنية 
عن  اجل��اري  �سبتمرب  �سهر  مطلع  اأبوظبي  العا�سمة  يف  ال�سوق  مبراقبة 
اأن جتري مناق�سة �سيا�سة الإنتاج يف فيينا يف  تثبيت قرار التخفي�س على 
دي�سمرب املقبل. وكانت املنظمة قررت تخفي�س النتاج خلل العام 2018 
حتى �سهر مار�س من العام اجلاري ذاته لكنها عادت وقررت متديد �سريان 
القرار وذلك يف خطوة و�سفت باأنها ت�ستهدف �سبط توازن ال�سوق . وبرغم 
ا�ستمرار التفاق على خف�س الإنتاج اإل ان ذلك مل ينعك�س على اأ�سعار �سلة 
نفوط “اأوبك” التي تراجع متو�سط �سعرها اىل 59.62 دولرا للربميل 
يف �سهر اغ�سط�س من العام اجلاري مقارنة مع متو�سط بلغ 68.43 دولرا 
خلل العام 2018 . واأظهرت البيانات ال�سادرة عن املنظمة بلوغ متو�سط 
29.741 مليون برميل يوميا خلل اغط�س  الإنتاج ال�سهري للأع�ساء 

من العام اجلاري باملقارنة مع 31.864 مليون يف العام 2018.
 30.478 بلغ  الربعي  امل�ستوى  على  املنظمة  انتاج  متو�سط  اأن  اىل  ي�سار 
خلل  املنظمة  عن  ال�سادرة  الأرق���ام  بح�سب  وذل��ك  يوميا  برميل  مليون 
2019.يف ح��ني و�سل  ال��ع��ام  م��ن  م��ار���س  نهاية  يناير وحتى  م��ن  ال��ف��رتة 

29.972 مليون برميل يوميا يف الربع الثاين من العام ذاته .

 غرفة الفجرية تنظم دورة لتوظيف 
التطبيقات الذكية لتطوير اأداء امل�صاريع 

•• الفجرية-وام:

لريادة  دبي  اأكادميية  بالتعاون مع  الفجرية  نظمت غرفة جتارة و�سناعة 
الأعمال دورة تدريبية، بعنوان اأهمية توظيف التطبيقات الذكية لتطوير 
اأداء امل�ساريع وذلك يف فندق نوفوتيل الفجرية بح�سور �سعادة ال�سيخ �سعيد 
بن �سرور ال�سرقي رئي�س جمل�س اإدارة الغرفة و�سعادة �سرور حمد الزوهري 
النائب الأول لرئي�س املجل�س و�سعادة �سلطان جميع الهندا�سي املدير العام 
للغرفة وعدد كبري من املهتمني مبجال ريادة الأعمال واأ�سحاب امل�ساريع 

ال�سغرية واملتو�سطة.
 

»املنظمة البحرية الدولية« تعلن ت�صمية اأول امراأة اإماراتية �صفريًا بحريًا للنوايا احل�صنة 
•• كولومبيا –الفجر:

اأع��ل��ن��ت امل��ن��ظ��م��ة ال��ب��ح��ري��ة ال��دول��ي��ة عن 
البو�سميط،  ع��ائ�����س��ة  ال���دك���ت���ورة  ت�سمية 
مدير اإدارة الت�سال احلكومي يف “الهيئة 
الحتادية للموا�سلت الربية والبحرية” 
���س��ف��رياً ب��ح��ري��اً ل��ل��ن��واي��ا احل�����س��ن��ة، وذلك 
امللحة  ل��ي��وم  امل�ساحبة  الفعالية  خ��لل 
البحرية العاملي التي اأقيمت يف كولومبيا 
من الفرتة 15 اإىل 17 �سبتمرب 2019، 
بح�سور عدد من الوزراء وممثلني خمتلف 

دول الأع�ساء يف اجلمعية.
معايل  ق��ال  اخل��ط��وة،  ه��ذه  على  وتعقيباً 
بلحيف  ب����ن حم���م���د  ع����ب����داهلل  ال���دك���ت���ور 
التحتية  البنية  ت��ط��وي��ر  وزي���ر  النعيمي 
الحتادية  “الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
“جاءت  للموا�سلت الربية والبحرية”: 
ه�����ذه اخل����ط����وة يف اإط��������ار ح���ر����س دول����ة  
الإم������ارات ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ق��ط��اع البحري 
يف  القطاع  هذا  ا�ستدامة  وحتقيق  العاملي 
عائ�سة  الدكتورة  ت�سمية  وي��وؤّك��د  ال��دول��ة. 
للنوايا  ب���ح���ري���ة  ����س���ف���رية  ال��ب��و���س��م��ي��ط، 

احل�سنة، ال�سعي امل�ستمر للقيادة الر�سيدة 
املراأة  لتمكني  وال��دائ��م  امل�ستمر  دع��م  اإىل 
التنموية،  القطاعات  كافة  يف  واإ�سراكها 
باعتبارها عن�سراً فاعًل يف عملية التنمية 
للدكتورة  ون��ب��ارك  ال���دول���ة.  يف  وال��ت��ق��ّدم 
منحتها  التي  العالية  الثقة  على  عائ�سة 
اإياها “املنظمة البحرية العاملية” ونثمن 
امل��ت��وا���س��ل��ة يف الرت���ق���اء مبكانة  ج��ه��وده��ا 
امل�����راأة الإم���ارات���ي���ة ومت��ك��ي��ن��ه��ا م��ن دخول 
راأ�سهم املجال  كافة جمالت العمل وعلى 
البحري، حيث ا�ستطاعت من خلل هذه 
الإمارات  ابنة  اأن تربز  الإ�سافة اجلديدة 
ك���رم���ز ل����لإب����داع وال��ت��م��ي��ز والب���ت���ك���ار يف 
ال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة امل���وؤث���رة ع��ل��ى م�سار 

التنمية ال�ساملة وامل�ستدامة«.
امل�����س��اه��م��ة يف  “نثمن  م��ع��ال��ي��ه:  واأ����س���اف 
ت��ع��زي��ز اجل���ه���ود امل���ب���ذول���ة ال���رام���ي���ة اإىل 
تر�سيخ القطاع البحري والذي يعد ثاين 
اأكرب قطاع اقت�سادي بالعامل بعد النفط. 
التي  امل��ب��ادرات  التزامنا بدعم كل  وجن��دد 
وتعزيز  البحري  القطاع  يف  امل���راأة  تدعم 
بالفر�س  وتزويدها  وتاأهيلها  ح�سورها 

م�سريتها  تعزيز  �ساأنها  من  التي  املنا�سبة 
املهنية يف هذا القطاع.

ال���دك���ت���ورة عائ�سة  ق���ال���ت  وم����ن ج��ه��ت��ه��ا، 
البو�سميط، مدير اإدارة الت�سال احلكومي 
يف “الهيئة الحتادية للموا�سلت الربية 
“ا�ستطاعت املراأة الإماراتية  والبحرية”: 
اإحراز التقدم يف خمتلف املجالت وحتقيق 
الأحلم والطموحات، وترك ب�سمة هامة 
ومتميزة على كافة امل�ستويات بف�سل القيم 
له  املغفور  املوؤ�س�س  ال��وال��د  اأر���س��اه��ا  ال��ت��ي 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل 
اأهمية  ث��راه، والتي ركز من خللها على 
امل�����راأة الإم���ارات���ي���ة وتعزيز  دع���م م�����س��رية 
ب�سمة  واإح��داث  التميز  لتحقيق  مكانتها 
الإم��ارات��ي، يف  املجتمع  نه�سة  اإيجابية يف 
هذا  ال��ي��وم  الر�سيدة  قيادتنا  تكمل  ح��ني 
النهج املثايل من خلل دعم ومتكني املراأة 

يف القطاعني احلكومي واخلا�س.
واأ�سافت: “ُتعد ت�سميتي ك�سفرية بحرية 
للنوايا احل�سنة فخر يل واعتزاز باأن اأمثل 
امل��ت��ح��دة يف هذه  العربية  الإم����ارات  دول���ة 
اأهمية  من  انطلقاً  العريقة”،  املنظمة 

بالدرجة  ي�سمل  وال��ذي  بي  املناط  ال��دور 
البحري  القطاع  �سمن  التوعية  الأوىل 
اأكرب  ثاين  ي�سّكل  حيوياً  قطاعاً  باعتباره 
اإىل ن�سر  اإ���س��اف��ة  ال��ن��ف��ط،  ب��ع��د  اق��ت�����س��اد 
اأهمية  ح��ول  ال�سباب  �سفوف  يف  ال��وع��ي 
ه���ذا ال��ق��ط��اع والن���خ���راط ب���ه، مم��ا جعل 
متكني  تتخذ  الدولية  البحرية  املنظمة 
احلايل.  العام  خلل  لعملها  �سعاراً  امل��راأة 
اجلهود  تكثيف  ع��ل��ى  ال����دور  ي��رت��ك��ز  ك��م��ا 
املدار�س  يف  ال�����س��ب��اب  لت�سجيع  وامل�����س��اع��ي 
القطاع  الن���خ���راط يف  ع��ل��ى  واجل��ام��ع��ات 
الأكادميية  درا�ساتهم  البحري من خلل 

اأو عملهم �سمنه. ويف هذه املنا�سبة.
البو�سميط  ع��ائ�����س��ة  ال���دك���ت���ورة  وت��ت��م��ت��ع 
ب��الإجن��ازات، حيث  مب�سرية مهنية حافلة 
جتّلت م�ساهماتها القّيمة ودورها الفاعل 
يف ال��ف��وز ال��ت��اري��خ��ي ل��دول��ة الإم�����ارات يف 
ع�سوية جمل�س املنظمة البحرية الدولية 
م�سوؤولية  ل��ت��ت��وىل  “ب”،  ال��ف��ئ��ة  ���س��م��ن 
اأع�ساء  ب���ني  اجل���ه���ود  وت��ن�����س��ي��ق  ت��وح��ي��د 
ال��رت���س��ح، واملكّون  مل��ل��ف  ال���داع���م  ال��ف��ري��ق 
وال�سركات  احلكومية  اجلهات  نخبة  من 

اخلا�سة يف دولة الإمارات. 
من  احل�سنة  النوايا  �سفراء  اختيار  ويتم 
العامة  ال�سخ�سيات  م��ن  جمموعة  قبل 
الأكرث تاأثرياً يف العامل، وي�سطلع �سفري 
خدمة  يف  حم��وري  ب��دور  احل�سنة  النوايا 
ال��ق�����س��اي��ا ال���دول���ي���ة امل����وؤث����رة ع��ل��ى حياة 
العام  ال��وع��ي  تعزيز  خ��لل  م��ن  ال�سعوب، 
ودعم الأهداف الطموحة يف بناء م�ستقبل 
وازده��������اراً. وي���ت���وىل ال�سفري  اأم���ن���اً  اأك����رث 
البحري للنوايا احل�سنة من قبل “املنظمة 
البحرية الدولية” م�سوؤولية امل�ساهمة يف 
البحرية  ال�سناعة  منو  تعزيز  م�سار  دفع 
وال�ستدامة  البتكار  دعائم  اإىل  ا�ستناداً 
روافد  من  حيوياً  راف��داً  ليكون  والتعاون 
ال�سفراء  وي����ق����وم  ال���ع���امل���ي.  الق���ت�������س���اد 
فئة  وخا�سة  الأف��راد  بت�سجيع  البحريني 
البحري،  ال��ع��امل  يف  ل��لن��خ��راط  ال�سباب 
ال�سباب  اإ�سراك  اإىل  ال�سفراء  ي�سعى  حيث 
والعمل  الدرا�سة  اإىل  ودعوتهم  واإلهامهم 
ال��ب��ح��ري��ة وخلق  ال�����س��ن��اع��ات  اأو  امل��ه��ن  يف 
ج��م��ه��ور م�����س��ت��ه��دف ج��دي��د م��ن اخل���رباء 

البحريني والبحارة.

 غرفة ال�صارقة ُتعرف اأ�صحاب ال�صركات باال�صتثمار يف »الثورة ال�صناعية الرابعة«
•• ال�شارقة-الفجر:

ال�سارقة  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  نظمت 
و�سناعة  غ��رف��ة جت����ارة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
اللقاء  الأرب��ع��اء  اأم�س  �سباح  البحرين، 
اأ�سحاب  مب���وؤمت���ر  اخل���ا����س  ال��ت��ع��ري��ف��ي 
الأع����م����ال وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن ال���ع���رب الذي 
املنامة  البحرينية  العا�سمة  حتت�سنه 
نوفمرب  11و13  ب���ني  ال���ف���رتة  خ���لل 
ال���ق���ادم، ب��ه��دف ت��ع��ري��ف اأع�����س��اء غرفة 
واأ�سحاب  اخلا�س  القطاع  من  ال�سارقة 
وامل�ستثمرين وعدد من رجال  ال�سركات 
و�سيدات الأعمال يف خمتلف القطاعات 
املوؤمتر،  يف  امل�ساركة  باأهمية  الإم���ارة  يف 
ظل  يف  ال�ستثمار  اآل��ي��ات  ملناق�سة  وذل��ك 
الثورة ال�سناعية الرابعة والتعرف على 
الفر�س والتحديات التي تواجه القطاع 
اخل��ا���س يف ه���ذا الإط������ار، م��ع الرتكيز 
اأه��م��ي��ة م��واك��ب��ة ال���واق���ع اجلديد  ع��ل��ى 
العاملية  وال��ت��ط��ورات  الب��ت��ك��ارات  واأب����رز 
ن��ق��لت نوعية يف خمتلف  حُت���دث  ال��ت��ي 

القطاعات واملجالت.
�سلطان  اهلل  عبد  �سعادة  اللقاء  وح�سر 
غرفة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال��ع��وي�����س 
ع�سو  جناحي  حممد  و�سونيا  ال�سارقة، 
و�سناعة  جت����ارة  غ��رف��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
ال��ب��ح��ري��ن، و���س��ع��ادة ح��م��ي��د حم��م��د بن 
�سامل الأمني العام لحتاد غرف التجارة 

وال�سناعة يف الدولة، ، وعدد من اأع�ساء 
و�سعادة  ال�����س��ارق��ة،  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�س 
حم��م��د اأح���م���د اأم�����ني ال��ع��و���س��ي مدير 
ال�سام�سي  وم��رمي  ال�سارقة،  غرفة  ع��ام 
م�����س��اع��د امل���دي���ر ال���ع���ام ل��ق��ط��اع خدمات 
ال��دع��م يف ال��غ��رف��ة، اإىل جانب ع��دد من 
ممثلي ال�����س��رك��ات وال��ق��ط��اع اخل��ا���س يف 

اإمارة ال�سارقة.

من�شة هامة لرواد
 االأعمال وامل�شتثمرين

العوي�س،  وثمن �سعادة عبد اهلل �سلطان 
تنظيم  ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة يف  ال��غ��رف��ة  ج��ه��ود 
امل�ستوى العربي  هذا احلدث الهام على 
يف  خمرجاته  تنعك�س  ال��ذي  والإقليمي، 
العربي وتوفري من�سة  تعزيز القت�ساد 
هامة لرواد الأعمال وامل�ستثمرين العرب 
التكنولوجية  التطورات  اآخر  يف مواكبة 
غرفة  اأن  موؤكدا  الرقمي،  القت�ساد  يف 
هذه  مثل  تبني  على  حت��ر���س  ال�سارقة 
لها   والدعم  الرعاية  وتوفري  اللقاءات، 
ملا ت�سكله من قيمة م�سافة على م�ستقبل 
ال�ستثمار املحلي والعربي، وبالأخ�س يف 
ال��وق��ت احل����ايل ال����ذي ي�سهد ط��ف��رة يف 
و�سائل  وتطور  والتكنولوجيا،  التقنية 
الت�سال على م�ستوى العامل، ومن هذا 
املنطلق تتجه الأنظار اإىل املوؤمتر الثامن 
وامل�ستثمرين  الأع��م��ال  لأ���س��ح��اب  ع�سر 

مو�سوعات  م��ن  �سيتناوله  وم��ا  ال��ع��رب 
الرقمي،  القت�ساد  يف  والبتكار  الريادة 
املتاحة  ال���ف���ر����س  خ���لل���ه  ل��ت�����س��ت�����س��رف 
اجلودة  على  تعتمد  التي  للم�ستثمرين 
اقت�ساد  وب��ن��اء  اأ�سا�سي  ب�سكل  والب��ت��ك��ار 

معريف تناف�سي.

جتمعا اقت�شاديا عربيا
من جانبه اأ�سار �سعادة حممد اأحمد امني 
العو�سي يف كلمة ا�ستهل بها اللقاء، اإىل 
اأن املوؤمتر ميّثل جتمعا اقت�ساديا عربيا 
لت�سجيع ال�ستثمار يف الريادة والبتكار 
يف الثورة الرقمية التي ي�سهدها العامل، 
اآف��اق التعاون  ف�سل عن دوره يف تعزيز 
بني الدول العربية يف هذا املجال، لفتا 
يرنو  ال��ت��ي  والأه������داف  امل���ح���اور  اأن  اإىل 
العربي لأ�سحاب الأعمال  املوؤمتر  اإليها 
بال�ستثمارات  ت��رت��ق��ي  اأن  ���س��اأن��ه��ا  م���ن 
ال��ع��رب��ي��ة ب�����س��ك��ل ع����ام وال����س���ت���ث���م���ار يف 
الثورة ال�سناعية على وجه اخل�سو�س، 
منرباً  يعد  احل��دث  ه��ذا  اأن  اإىل  م�سرياً 
العربية  اجل��ه��ات  ك��اف��ة  يجمع  اأ���س��ا���س��ي��اً 
امل�سوؤولني  كبار  من  بال�ستثمار  املعنية 
املعنية،  ال��ه��ي��ئ��ات  وم����ن  وال��ر���س��م��ي��ني، 
العربية  وال�سركات  الأع��م��ال  رواد  وم��ن 
الرقمي،  القت�ساد  قطاعات  مبختلف 
داعيا رجال الأعمال وامل�ستثمرين ورواد 
بهدف  بفعالياته  امل�ساركة  اإىل  الأعمال 

والتجارب  اخل���ربات  ت��ب��ادل  على  العمل 
وت��ن��م��ي��ة ال���س��ت��ث��م��ارات خ��ا���س��ة يف ظل 

وجود نخبة من املتحدثني العامليني.
تطلع نحو امل�ستقبل

م����ن ج��ه��ت��ه��ا ت���وج���ه���ت ����س���ون���ي���ا حممد 
لغرفة  بال�سكر  كلمتها،  خ��لل  جناحي، 
ا���س��ت�����س��اف��ة ه���ذا اللقاء  ال�����س��ارق��ة ع��ل��ى 
اإجناح  يف  امل�ستمر  وت��ع��اون��ه��م  ودع��م��ه��م 
الرائد  بالدور  م�سيدة  املوؤمتر،  فعاليات 
وال��ه��ام ال���ذي ت��ق��وم ب��ه غ��رف��ة ال�سارقة 
على  اخل��ا���س  القطاع  توجهات  دع��م  يف 
اإىل  م�سرية  وال��ع��رب��ي،  املحلي  امل�ستوى 
اأهم املحاور التي �سيل�سط عليها ال�سوء 
ال�ستثمار  يف  مم��ث��ل��ة  امل����وؤمت����ر،  خ����لل 
الثورة  الأع���م���ال والب��ت��ك��ار يف  ري����ادة  يف 
وتعزيز  ال���ع���رب���ي  ال���ع���امل  يف  ال��رق��م��ي��ة 
العربية،  الدول  بني  التنظيمي  التعاون 
وحتديات  فر�س  على  ال�سوء  وت�سليط 
القطاعني  يف  الرابعة  ال�سناعية  الثورة 
اأهمية  وال��ت��اأك��ي��د على  ال��ع��ام واخل��ا���س، 
والبتكارات  العاملية  التطورات  مواكبة 
الإجنازات  حتقيق  تدعم  التي  النوعية 
الواعدة يف خمتلف القطاعات، ومتكني 
عملية  يف  فاعل  دور  لعب  من  اجلمهور 
ال���ت���ح���ول ال���ت���ي ت���وؤ����س�������س ل���ه���ا ال���ث���ورة 
التاأكيد  اإىل  اإ�سافة  الرابعة،  ال�سناعية 
التقنية  البتكارات  لتبني  احلاجة  على 
الأعمال  ري���ادة  جم��الت  لدعم  كو�سيلة 

اإىل  لفتة  الإنتاجية،  م�ستويات  وتعزيز 
امل�ستقبل  ن��ح��و  ب��ث��ق��ة  ال��ت��ط��ل��ع  ����س���رورة 
وال��ع��م��ل ع��ل��ى حت��دي��د اخل���ط���وات التي 
يتوجب اتخاذها نحو حتقيق مزيد من 
النمو التكنولوجي والقت�سادي املدعوم 
لتمكني  ال��ف��ع��ال��ة  ب��الب��ت��ك��ار واجل���ه���ود 

الأجيال القادمة.
املوؤمتر  ي�����س��ت��ق��ط��ب  اأن  امل���ت���وق���ع  وم����ن 
و�سناعة  غ��رف��ة جت����ارة  ت��ن��ظ��م��ه  ال����ذي 
العربية  ال����غ����رف  واحت�������اد  ال���ب���ح���ري���ن 
العربية ومنظمة الأمم  الدول  وجامعة 
البحرين  ال�سناعية يف  للتنمية  املتحدة 
“ال�ستثمار  �سعار  ال�18 حتت  يف دورته 
الريادة  ال��راب��ع��ة:  ال�سناعية  ال��ث��ورة  يف 
اأكرث  الرقمي”،  القت�ساد  يف  والبتكار 
خمتلف  م����ن  م�������س���ارك���ا   1500 م����ن 
الأعمال  رواد  بينهم  م��ن  ال��ع��امل  اأن��ح��اء 
واخل�������رباء وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن ون��خ��ب��ة من 
ال�سخ�سيات العربية والعاملية املوؤثرة يف 
ويهدف  والتكنولوجيا،  الأع��م��ال  قطاع 
اأك����رب ع���دد ممكن  اإىل مت��ك��ني  امل���وؤمت���ر 
تاأثري  اأ�سحاب  يكونوا  ك��ي  الأف���راد  م��ن 
اإيجابي يف حميطهم، من خلل التحلي 
حتقيق  عن  ف�سل  ا�ست�سرافية،  ب��روؤي��ة 
الثورة  خمرجات  من  الأمثل  ال�ستثمار 
املتغريات  مل��واك��ب��ة  ال��راب��ع��ة  ال�����س��ن��اع��ي��ة 
التي  القت�سادية  املفاهيم  يف  القائمة 

ي�سهدها العامل.

•• اأبوظبي-وام:

زايد  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  ت��راأ���س 
جمل�س  رئ���ي�������س  ن���ائ�������ب  ن��ه��ي�����������������ان  اآل 
الرئا�سة،  ����س���وؤون  وزي������ر  ال��������������������وزراء 

�س������ركة  اإدارة  جمل��س  رئي�س  ن����ائ�����ب 
اللجنة  اجتم������اع  لل�ستثمار  مبادلة 
مبادلة  �سركة  اإدارة  ملجل�س  التنفيذية 

لل�ستثمار..
 وذلك مبقر ق�سر الرئا�سة يف اأبوظبي. 

الجتماع  خ��لل  اللجنة  وا�ستعر�ست 
با�ستثمارات  امل��ت��ع��ل��ق  ال���ع���م���ل  ����س���ري 
وم�ساريع ال�سركة، كما اطلعت على اآخر 
ا�سرتاتيجيتها،  تطبيق  يف  امل�ستجدات 
املدرجة  املوا�سيع  م��ن  ع��ددا  وناق�ست 

ب�ساأنها  واتخذت  الأعمال،  على جدول 
القرارات املنا�سبة.

 ح�����س��ر الج���ت���م���اع م��ع��ايل ���س��ه��ي��ل بن 
حم��م��د ف����رج ف���ار����س امل����زروع����ي وزي���ر 
بن  وال�سناعة ومعايل حممد  الطاقة 

ال���ب���واردي وزي���ر دول���ة ل�سوؤون  اأح��م��د 
املبارك  الدفاع ومعايل خلدون خليفة 
التنفيذي  وال��رئ��ي�����س  امل��ن��ت��دب  الع�سو 
لدى ال�سركة و�سعادة حممود اإبراهيم 

املحمود.

من�صور بن زايد يرتاأ�ص اجتماع اللجنة التنفيذية لـ مبادلة 
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املال والأعمال

مالية دبي تنتهي من و�صع ال�صيا�صة اخلا�صة 
بال�صراكة بني القطاعني العام واخلا�ص

•• دبي-وام:

اآل �سالح املدير العام لدائرة املالية بحكومة دبي  اأكد عبدالرحمن �سالح 
واخلا�س  العام  القطاعني  بني  ال�سراكة  على  الكبري  دب��ي  حكومة  تركيز 
وعوامل  والدولية  املحلية  اخلا�س  القطاع  خ��ربات  من  ال�ستفادة  بهدف 
م��ن و�سع  انتهت  ال��دائ��رة  اإن  وق���ال   . بها  ال��ت��ي يتمتع  ال��ك��ف��اءة والب��ت��ك��ار 
دبي  حلكومة  واخلا�س  العام  القطاعني  بني  بال�سراكة  اخلا�سة  ال�سيا�سة 
وذلك  الإم���ارة  م�ستوى  على  ال�سراكة  اإط���ار  اإع���داد  على  العمل  يف  وب���داأت 
بال�ستناد اإىل القانون رقم 22 للعام 2015 ب�ساأن ال�سراكة بني القطاعني 
ال�سوؤون  اأم����ام اج��ت��م��اع جمل�س  اآل ���س��ال��ح ع��ر���س  ال��ع��ام واخل���ا����س. وك���ان 
ال�سرتاتيجية التابع للمجل�س التنفيذي لإمارة دبي والذي عقد يوم 16 
�سبتمرب يف مقر املجل�س اخلطة ال�سرتاتيجية لل�سراكة مع القطاع اخلا�س 
بهذا   2021 العام  حتى  املالية  دائ��رة  �ستطبقها  التي  امل��ب��ادرات  مو�سحا 
ال�ساأن. وتوقع املدير العام لدائرة املالية بحكومة دبي اأن ينخرط القطاع 
اخلا�س يف غ�سون ال�سنوات القليلة املقبلة يف م�ساريع ومبادرات م�سرتكة 
مو�سحا  ال��دراه��م  م��ن  امل��ل��ي��ارات  ع�سرات  اإىل  قيمتها  ت�سل  احلكومة  م��ع 
ال�سراكة  تعود عليها من خلل  اأن  التي ميكن  املنافع  ت��درك  ال�سركات  اأن 
احلكومية يف م�ساريع تطوير البنية التحتية مبختلف القطاعات ل �سيما 
التي  البلدان  الأط��راف يف  النموذج جناحه لدى جميع  اأثبت هذا  اأن  بعد 
اأهلي املدير  اأعلن عارف عبدالرحمن  بداأت تطبيقه منذ مدة. من جانبه 
التنفيذي لقطاع التخطيط واملوازنة العامة بدائرة املالية عن اإن�ساء وحدة 
الإر�سادات  املالية وو�سع  دائرة  العام واخلا�س يف  القطاعني  لل�سراكة بني 
دورة  م�ستوى  على  املتبعة  العاملية  املمار�سات  اأف�سل  على  بناء  الت�سغيلية 
حياة التعاقد و�سياغة نهج موحد للموازنة لإدارة التزامات ال�سراكة بني 
اأهلي بالأهداف التي و�سعتها الدائرة يف  القطاعني العام واخلا�س. ونوه 
اإطار ال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�س م�سريا اإىل اأن اإحداث التحول 
التنفيذ  م��ن  العامة  واخل��دم��ات  التحتية  البنية  م�ساريع  بع�س  اإدارة  يف 
مثل  احلكومة  م�ساركة  من  اأخ��رى  اأ�سكال  اإىل  والإدارة  والت�سغيل  املبا�سر 
املوافقة على ال�سيا�سات والرقابة على جودة اخلدمات العامة وفقا ملتطلبات 

احلوكمة يعد اأحد اأبرز الأهداف املن�سودة يف اإطار ال�سراكة.

اآفاق منو القطاع البحري يف �صوء »العوملة 
والتعاون« خالل   »اأجندة دبي البحرية 2019«

•• دبي-الفجر:

بالقطاع  للنهو�س  الدولية  اجلهود  وتوجيه  توحيد  باجتاه  متقدمة  خطوة  يف 
مو�سوع  مناق�سة  على  عزمها  امللحية”  دب��ي  مدينة  “�سلطة  اأّك���دت  البحري، 
اجلل�سة  خلل  البحري”،  القطاع  �سمن  رئي�سيان  اجتاهان  والتعاون:  “العوملة 
اإحدى  التي تعترب   ،”2019 “اأجندة دبي البحرية  املقررة على هام�س  الثالثة 
اأبرز فعاليات “اأ�سبوع الإمارات البحري 2019” الذي �سيقام حتت رعاية كرمية 
رئي�س  دب��ي  اآل مكتوم، ويل عهد  را���س��د  ب��ن  ب��ن حممد  ال�سيخ ح��م��دان  �سمو  م��ن 
املجل�س التنفيذي.  ويزخر جدول اأعمال اجلل�سة الثالثة، واملقررة يف 22 �سبتمرب 
اجلاري، مبناق�سات مو�ّسعة حول �سبل توطيد التعاون البّناء بني اأقطاب ال�سناعة 
القادمة من عوملة  املرحلة  ر�سم ملمح  الرتكيز على  امل�ستقبل، مع  البحرية يف 
ال�سحن واخلدمات اللوج�ستية وحتديد الفر�س امل�ستقبلية �سمن قطاع ال�سحن 
اأن  املقّرر  العائلية اخلا�سة. ومن  الرائدة وال�سركات  البحري بالن�سبة لل�سركات 
ال�سخ�سيات احلكومية والرواد  الثالثة بح�سور كوكبة من كبار  تنطلق اجلل�سة 
ال�سحن  اإىل بحث مدى جاهزية وجاذبية  الذين يتطلعون  البحريني  واخل��رباء 
البحري لل�ستثمار، يف ظل التوقعات باأن ي�سهد ال�سحن العاملي منواً لفتاً مبعدل 
 .)ITF( »منتدى النقل ال��دويل“ 2050 وفق بيانات  اأ�سعاف بحلول العام   3
وتاأتي ا�ست�سافة املناق�سات الدولية حول ال�سحن البحري يف دبي، بالتزامن مع 
تقودها  التي  الريادية  التجربة  لتعميم  امللجية”  دب��ي  مدينة  “�سلطة  جهود 
“موؤ�سر تطوير مركز ال�سحن  الإم��ارة باعتبارها �سمن اخلم�سة الكبار عاملياً يف 
ميثل  ا�سرتاتيجي  وموقع  متطورة  وت�سريعية  حتتية  ببنية  مدعومًة  الدويل”، 
�سلة الو�سل بني ال�سرق والغرب  وخدمات بحرية ولوج�ستية من الطراز الأول. 
الثالثة بالرتكيز على موا�سيع هامة، طارحًة ت�ساوؤلت حا�سمة  وتتفّرد اجلل�سة 
وتهدف اجلل�سة اأي�ساً اإىل اإيجاد  اأولها “هل ال�سحن �سناعة جيدة لل�ستثمار؟”. 
حلول ناجعة لأبرز التحديات النا�سئة مع ا�ستك�ساف اإمكانية ت�سارع وترية توحيد 
اجلهود الدولية يف امل�ستقبل ومدى تاأثريها على القطاعات القت�سادية احليوية. 
املرحلة  معامل  على  النقا�س  طاولة  على  املطروحة  الأخ���رى  الق�سايا  وت�ستمل 
التجارية نحو  ال�سركات  اللوج�ستية وتوجه  ال�سحن واخلدمات  التالية يف عوملة 
ملكية اأ�سول ال�سحن، اإىل جانب ا�ست�سراف م�ستقبل ال�سحن بني ال�سركات العامة 
الكبرية وال�سركات اخلا�سة العائلية. وقال عامر علي، املدير التنفيذي ل� “�سلطة 
ال�سحن  لقطاع  ال�ستثمارية  اجلاذبية  حالياً  “تتنامى  امللحية”:  دب��ي  مدينة 
ما  املقبلة،  الثلثة  العقود  نوعية خلل  اأن يحقق قفزات  يتوقع  ال��ذي  البحري 
يدفعنا اإىل توطيد ج�سور التوا�سل مع اللعبني الدوليني لإر�ساء دعائم متينة 

لتوظيف النمو املتوقع يف خدمة م�ستقبل القطاع البحري العاملي.  

مدينة دبي املالحية تطلق املرحلة االأوىل 
مل�صروع تطويري بقيمة 109 ماليني درهم

•• دبي-وام:

املجمع البحري الرائد يف املنطقة الذي   اأعلنت “مدينة دبي امللحية” - 
يلبي الحتياجات ال�سناعية والتجارية حتت مظلة واحدة - عن بدء اأعمال 

ت�سييد املرحلة الأوىل من م�سروعها التطويري للأعمال التجارية.
يهدف امل�سروع اإىل تعزيز البنية التحتية يف “مدينة دبي امللحية” لدعم 

ومتكني كافة املطورين التجاريني الفرعيني من اإمتام م�سروعهم.
مبنطقة  امللحية  دب��ي  مدينة  التحتية  للبنية  الأوىل  املرحلة  و�ستدمج 
ميناء را�سد وتت�سمن فندق “كوين اإليزابيث 2” و”مارينا فيتن�س 72” 
وغريها من املن�ساآت التجارية وال�سكنية، ومن املتوقع اإمتام امل�سروع مطلع 
الإدارة  جمل�س  رئي�س  �سلّيم  بن  اأحمد  �سلطان  ذل��ك  اأعلن   .2021 ع��ام 
والرئي�س التنفيذي ملجموعة “موانئ دبي العاملية” خلل حفل التد�سني 
الذي جرى تنظيمه يف املوقع والذي يرتبط مع معرب ي�سهل الو�سول اإىل 

�سبكة طرقات مدينة دبي.
واأنظمة  اأر�سفة  واإق��ام��ة  ج��دي��دة  ط��رق  م��د  على  امل�سروع  اأع��م��ال  وت�ستمل 
الت�سالت  ب�سبكة  وال��رب��ط  الأم��ط��ار  م��ي��اه  وت�سريف  ال�سحي  لل�سرف 
واإنارة ال�سوارع والأعمال الكهربائية وحمطة �سخ اإىل جانب اأعمال �سيانة 
للخدمات احلالية، كما �سيعزز تطوير املنطقة التجارية من موقع مدينة 
التجارية  املنطقة  ومتثل  البحرية.  للخدمات  رائ��د  كمزود  امللحية  دب��ي 
بالتجزئة  البيع  مرافق  لت�سمل  م�سممة  ال�ستخدامات  متعددة  م�ساحة 
مع  والعمل  للعي�س  مذهلة  بيئة  �سمن  ومم�سى  ومكاتب  �سكنية  واأب��راج��اً 

مناظر خلبة مطلة على البحر ويف جمتمع ينب�س باحليوية والن�ساط.

خالل ملتقيني لالأعمال نظمهما مكتب »ا�شتثمر يف ال�شارقة« مبدينتي بيت�شربغ ودرهام

ال�صارقة تعزز قاعدة �صراكاتها اال�صتثمارّية يف جمتمع االأعمال االأمريكي

 خالل اجتماع جمل�شها االقت�شادي واالجتماعي

االأمم املتحدة متنح مبادرة »بريل« �صفة »مركز ا�صت�صاري« 
اأول موؤ�ش�شة خا�شة غري ربحية مقرها دولة االإمارات حت�شل على ال�شفة

•• ال�شارقة-الفجر:

الأجنبي  لل�ستثمار  ال�سارقة  مكتب  نظم 
املبا�سر )ا�ستثمر يف ال�سارقة(، التابع لهيئة 
)�سروق(،  والتطوير  لل�ستثمار  ال�سارقة 
بيت�سربغ  م��دي��ن��ة  يف  ل��لأع��م��ال  ملتقيني 
ومدينة  الأم��ري��ك��ي��ة،  بن�سيلفانيا  ب��ولي��ة 
درهام بولية كارولينا ال�سمالية، عر�ست 
ال�ستثمارية  ال�����س��راك��ات  ف��ر���س  خللهما 
وال�سيا�سات التي يتبعها مكتب )ا�ستثمر يف 
بالتعاون مع اجلهات احلكومية  ال�سارقة( 
الأعمال  �سري  لت�سهيل  الإم���ارة  يف  املعنية 

ومعاملت رجال الأعمال وامل�ستثمرين.
جاء ذلك على هام�س زيارة وفد اقت�سادي 
املتحدة  ال��ولي��ات  اإىل  ال�سارقة  اإم���ارة  من 
الأم��ري��ك��ي��ة ُن��ظ��م��ت ب��ال��ت��ع��اون م��ع جمل�س 

الأعمال الإماراتي الأمريكي.
�سركاء  ق��اع��دة  تعزيز  ال��زي��ارة  وا�ستهدفت 
م���ن جمتمع  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ني  الإم��������ارة 
الأعمال الأمريكي، حيث حتت�سن ال�سارقة 
اأعمالها  مت��ار���س  اأم��ري��ك��ي��ة  ���س��رك��ة   558
على اأر�س الإمارة و�سمن الأ�سواق املحلية 
العاملية وترتكز اأعمالها يف قطاعات حيوية 
ه���ام���ة ك��ال�����س��ح��ة وال��ت��ع��ل��ي��م واخل���دم���ات 

والت�سنيع. 
�سعادة  ج��ان��ب  اإىل  امل��ل��ت��ق��ي��ني  يف  و����س���ارك 
الرئي�س  ال�������س���رك���ال،  ج��ا���س��م  ب���ن  م������روان 
لل�ستثمار  ال�����س��ارق��ة  ل��ه��ي��ئ��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
والتطوير )�سروق(، كل من �سعادة ح�سني 

حممد املحمودي، الرئي�س التنفيذي ملجمع 
ال�سارقة للبحوث والتكنولوجيا والبتكار، 
التنفيذي  امل��دي��ر  امل�����س��رخ،  جمعة  وحم��م��د 
ملكتب ال�سارقة لل�ستثمار الأجنبي املبا�سر 
اأمينة  وال��دك��ت��ورة  ال�سارقة(،  يف  )ا�ستثمر 
ال�سحية  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د  امل����رزوق����ي، 
بالإنابة - جامعة ال�سارقة، بح�سور وليام 
من  وعدد  بيت�سربغ  مدينة  عمدة  بيدوتو، 
الأمريكيني  والقت�ساديني  الأعمال  رجال 
وممثلني عن عدد من ال�سركات العاملة يف 

املدينتني الأمريكيتني.
ال�سركال،  جا�سم  بن  م��روان  �سعادة  واأ�سار 
ال�سارقة  ل��ه��ي��ئ��ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 
اأن  اإىل  )����س���روق(،  وال��ت��ط��وي��ر  لل�ستثمار 
ال�سارقة  اإم�����ارة  ال���واث���ق لق��ت�����س��اد  ال��ن��م��و 
وا�ستقرار اأ�سواقها �سكل على الدوام حافزاً 
امل�ستثمر  م��ع  ال�����س��راك��ات  م��ن  امل��زي��د  لبناء 
املحلي والأجنبي على حد �سواء، واأكد على 
الأجنبي  ال�ستثمار  �سبكة  تعزيز  اأه��م��ي��ة 
القت�ساد  منو  لدعم  العامل  م�ستوى  على 

العاملي وتن�سيط حركة الأ�سواق املحلية. 
واأ�ساف ال�سركال اإىل اأن ما مييز ال�سارقة 
م���ن م��ق��وم��ات جت��ع��ل م��ن��ه��ا ب��ي��ئ��ة مثالية 
ا�سرتاتيجية  ان��ط��لق  ون��ق��ط��ة  ل��لأع��م��ال 
اإىل  الأع��م��ال  ورج��ال  امل�ستثمرين  لو�سول 
التحتية  بالبنية  ب���دءاً  امل��ج��اورة،  الأ���س��واق 
واملوقع  امل��رن��ة  الت�سريعية  والبيئة  املتينة 
اجل���غ���رايف امل��ت��م��ي��ز ال����ذي ي��ت��و���س��ط ثلث 
قارات، وانتهاًء باملناطق ال�سناعية واحلرة 

وت�سهيلت البدء بالأعمال.
وختم ال�سركال: “متتلك مدينتا بيت�سربغ 
ودرهام اقت�ساداً متنوعاً يركز على قطاعات 
والتكنولوجيا  ال��ع��ايل  والتعليم  ال�سياحة 
واخلدمات امل�سرفية، ويف الوقت ذاته فاإن 
يف  مهمة  مبكانة  يتميز  ال�سارقة  اقت�ساد 
هذه القطاعات، ف�سًل عن اأنه يعد واحداً 

من اأكرث القت�سادات تنوًعا يف املنطقة«.
م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال ����س���ع���ادة ح�����س��ني حممد 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملجمع  ال��رئ��ي�����س  امل���ح���م���ودي، 
ال�سارقة للبحوث والتكنولوجيا والبتكار: 
كبرية  ا�ستثمارية  فر�سة  املجمع  “يقدم 
قطاعات  يف  الأم��ري��ك��ي��ني  للم�ستثمرين 
التكنولوجيا والبحث والتطوير وم�ساريع 
وال�سناعة  ال����ط����اق����ة  يف  ال�����س����ت����دام����ة 
التي  ال�����س��راك��ات  وامل��وا���س��لت، ف�سًل ع��ن 
ي��ت��ي��ح��ه��ا ل��ت��ع��زي��ز الب���ت���ك���ار، ح��ي��ث يوفر 
امل��ج��م��ع ال���ع���دي���د م���ن ال��ت�����س��ه��ي��لت التي 
ال�سركات  ت��رخ��ي�����س  ت�����س��ري��ع  يف  ت�����س��ه��م 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، ومتكينها  م��ع��ام��لت��ه��ا  واإجن�����از 
م���ن ال���و����س���ول ال�����س��ل�����س اىل ع��م��لئ��ه��ا يف 
ق����دم حم��م��د جمعة  ب�������دوره،   .« امل��ن��ط��ق��ة 
ال�سارقة  ملكتب  التنفيذي  امل��دي��ر  امل�����س��رخ، 
)ا�ستثمر  امل��ب��ا���س��ر  الأج��ن��ب��ي  ل��ل���س��ت��ث��م��ار 
اأهم  ح��ول  تف�سيلياً  عر�ساً  ال�����س��ارق��ة(،  يف 
الفر�س القت�سادية وال�ستثمارية واملزايا 
ال�سارقة  اإم���ارة  توفرها  ال��ت��ي  التحفيزية 
للم�ستثمرين ورجال الأعمال من خمتلف 

اأنحاء العامل.

“ نتطلع من خ��لل هذين  امل�سرخ:  وتابع 
ال�سراكات  املزيد من  اإىل حتقيق  امللتقيني 
الإماراتية الأمريكية، وخ�سو�ساً اأن مدينة 
ب��ي��ت�����س��ربغ ت��ع��ت��رُب م���ن امل�����دن ال���ت���ي تدعم 
حتتوي  اإذ  الأم��ري��ك��ي،  القت�ساد  قطاعات 
نحو 300 �سركة ت�سهُم يف ت�سنيع العديد 
من املنتجات املهّمة، وكذلك مدينة درهام 
النمو  اأعمال مت�سارع  التي حتت�سن قطاع 
ال�سحية  الرعاية  جم��الت  يف  وخ�سو�ساً 
ي�سري  ما  والتجارة،  وال�سناعة  والتعاليم 
ك��ب��رية لإب����رام �سراكات  ف��ر���س  اإىل وج���ود 

بيننا يف هذه القطاعات«.
الأمريكيني  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن  امل�����س��رخ  ودع�����ا 
للم�ساركة يف الدورة اخلام�سة من منتدى 
التي  املبا�سر  الأجنبي  ال�سارقة لل�ستثمار 
ال�سارقة  يف  املقبل  نوفمرب   11 يف  تنظم 
�سيتناولها  ال���ت���ي  امل���و����س���وع���ات  لإغ����ن����اء 
لل�ستثمار  اجلديدة  بالتوجهات  واملتعلقة 
الأج��ن��ب��ي ع��امل��ي��اً ون��ت��ائ��ج��ه��ا امل��ت��وق��ع��ة على 

القت�سادات النا�سئة واملتقدمة.
املرزوقي،  اأمينة  الدكتورة  قالت  ب��دوره��ا، 
يف  ب��الإن��اب��ة  ال�سحية  ال��ع��ل��وم  كلية  عميد 
هذه  خ���لل  “ناق�سنا  ال�����س��ارق��ة:  ج��ام��ع��ة 
الزيارة اإمكانية عقد اتفاقيات تفاهم علمّية 
زرن���اه���ا يف مدينتي  ال��ت��ي  م���ع اجل��ام��ع��ات 
حتقيق  يف  ي�سهم  مب��ا  ودره�����ام،  بيت�سربغ 
اخلم�سية  اخل���ط���ة  يف  اجل���ام���ع���ة  اأه�������داف 
وذل�����ك   ،2024-2019 اجل������دي������دة 
وموؤ�س�سات  �سركات  مع  والتعاون  بالتعاقد 

عاملية ومتخ�س�سة يف البتكار والب��داع يف 
املجالت البحثية والأكادميية«.

املجتمع  وم�ساندة  خدمة  “ت�سّكل  وتابعت 
ركائز جامعة  اأه��م  اأح��د  موؤ�س�ساته  بجميع 
الزيارة  ه��ذه  خ��لل  من  و�سعينا  ال�سارقة، 
خلدمة  ب��ال��ت��ع��ل��ي��م  ال���س��ت��ث��م��ار  دم����ج  اإىل 
اإمارة ال�سارقة اقت�ساديا واجتماعيا وذلك 
والبتكار  الب����داع  حتقيق  على  بالرتكيز 
وتطوير  احل��دي��ث��ة،  العلمية  ال��ب��ح��وث  يف 
البحوث  جم��ال  يف  للعمل  مواطنة  ك���وادر 

والتدري�س بطرق واأ�ساليب مبدعة«. 
ال�سارقة”  يف  “ا�ستثمر  م��ك��ت��ب  وي�����س��ع��ى 
الإم��ارة يف  ال�ستثمار يف  بفر�س  للتعريف 
خمتلف املحافل املحلية والدولية؛ ومنذ اأن 
اأعلنت هيئة ال�سارقة لل�ستثمار والتطوير 
“ا�ستثمر  م��ك��ت��ب  اإط�����لق  ع���ن  )�����س����روق( 
فعاليات  خ���لل  م���رة  لأول  ال�سارقة”  يف 
الأجنبي  ل��ل���س��ت��ث��م��ار  ال�����س��ارق��ة  م��ن��ت��دى 
ا�ستطاع   ،2016 ���س��ب��ت��م��رب  يف  امل��ب��ا���س��ر، 
�سوق  ب��ني  التوا�سل  عملية  تعزيز  املكتب 
ال�ستثمار املحلي وال��دويل، اإذ عمل املكتب 
على الرتويج ال�ستثماري للإمارة وجذب 
املبا�سرة  بالفوائد  وتعريفهم  امل�ستثمرين، 
املرتتبة على ا�ستثماراتهم تلك، اإىل جانب 
كوجهة  الإم����ارة  مكانة  تعزيز  يف  ا�سهامه 
مع  بالتزامن  املنطقة،  يف  اأوىل  ا�ستثمارية 
واحدة  الإم����ارة  ت��ك��ون  لأن  امل�ستمر  �سعيه 
اأف�سل وجهات اجلذب ال�ستثماري يف  من 

العامل.

•• ال�شارقة-الفجر:

يف  والج��ت��م��اع��ي  الق��ت�����س��ادي  املجل�س  منح 
“بريل”،  م��ب��ادرة  امل��ت��ح��دة،  الأمم  منظمة 
ثقافة  بن�سر  املعنية  الربحية  غري  املنظمة 
معايري  وت���ع���زي���ز  وال�����س��ف��اف��ي��ة  امل�������س���اءل���ة 
احلوكمة املوؤ�س�سية يف منطقة اخلليج، �سفة 
بذلك  لت�سبح  خا�س،  ا�ست�ساري”  “مركز 
مقرها  رب��ح��ي��ة  غ��ري  خ��ا���س��ة  موؤ�س�سة  اأول 
مُتنح هذه  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة 

ال�سفة املرموقة.
من  “بريل”  م��ب��ادرة  ال�سفة  ه��ذه  ومت��ك��ن 
مقر  يف  مفو�سني  ممثلني  وتعيني  ت�سمية 
ن��ي��وي��ورك وم��ك��ات��ب��ه��ا يف  امل��ت��ح��دة يف  الأمم 
اأي�ساً  م��ف��و���س��ة  و���س��ت��ك��ون  وف��ي��ي��ن��ا،  ج��ن��ي��ف 
القت�سادي  امل��ج��ل�����س  اج��ت��م��اع��ات  ب��ح�����س��ور 
املتحدة  الأمم  هيئات  وك��اف��ة  والجتماعي 
مثل  ال��رب��ح��ي��ة،  غ��ري  للمنظمات  امل��ف��ت��وح��ة 
اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة وال��ه��ي��ئ��ات الأخ�����رى ذات 

ميكن  م��ا  امل��ت��ح��دة،  ل���لأمم  التابعة  ال�سلة 
يف  اأن�سطتها  ت��ع��زي��ز  م��ن  “بريل”  م��ب��ادرة 
ل����دى �سناع  امل��وؤ���س�����س��ي��ة  جم����ال احل��وك��م��ة 
بالإ�سافة  امل�����س��ت��وي��ات.  اأع��ل��ى  ع��ل��ى  ال���ق���رار 
من  “بريل”  م��ب��ادرة  �ستتمكن  ذل���ك،  اإىل 
تقدمي عرو�س كتابية و�سفوية اإىل املجل�س 
و�سيقوم الأمني العام بتعميمها على اأع�ساء 

املجل�س.
ال�سفة بعد  امل��ب��ادرة ه��ذه  ق���رار منح  وج���اء 
والجتماعي،  القت�سادي  املجل�س  اجتماع 
2019 يف  ي��ون��ي��و   6 ب��ت��اري��خ  ال����ذي ع��ق��د 
وبناًء  ن���ي���وي���ورك،  يف  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ق��ر 
باملنظمات غري  املعنية  اللجنة  على تو�سية 
اللجان  اإح��دى  املجل�س  اإذ ميثل  احلكومية، 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة ال�����س��ت��ة ل����لأمم امل��ت��ح��دة وي�سم 

جمل�ساً يتكون من 54 دولة ع�سو.
ويعد املجل�س القت�سادي والجتماعي املنرب 
النقا�س  لت�سجيع  املتحدة  ل��لأمم  الرئي�سي 
التنمية  ح����ول  امل��ب��ت��ك��رة  والأف����ك����ار  ال���ب���ّن���اء 

املعنية  الرئي�سية  الهيئة  وه���و  امل�����س��ت��دام��ة 
بتن�سيق ومراجعة ال�سيا�سات واحلوار ب�ساأن 
بالق�سايا  اخلا�سة  والتو�سيات  ال�سيا�سات 
القت�سادية والجتماعية والبيئية، وكذلك 
عليها  امل��ت��ف��ق  الإمن��ائ��ي��ة  الأه������داف  تنفيذ 

دولياً.
موؤ�س�س  جعفر،  بدر  قال  املنا�سبة،  هذه  ويف 
“اأُن�سئت مبادرة بريل عام  مبادرة “بريل”: 
املتحدة  الأمم  مكتب  مع  بالتعاون   2010
املبادرة  اإط��لق  مرا�سم  وُنّظمت  لل�سراكات 
هام�س جل�سات  على  املتحدة  الأمم  يف مقر 
اجلمعية العامة. وُيعّد احل�سول على مركز 
ا�ست�ساري باملجل�س القت�سادي والجتماعي 
للأمم املتحدة �سهادًة نعتز بها ودليًل على 
اإر�ساء  م�ساهمات واإجنازات مبادرة بريل يف 
مبادئ  على  قائمة  موؤ�س�سية  ثقافة  ون�سر 

ال�سفافية وامل�ساءلة يف منطقة اخلليج«.
ن��ي��اب��ة عن  “ي�سرين  ب���در ج��ع��ف��ر:  واأ����س���اف 
جم��ل�����س امل��ح��اف��ظ��ني يف م���ب���ادرة ب����ريل اأن 

للدعم  والم��ت��ن��ان  والتقدير  ال�سكر  اأج���دد 
واجلهات  واملوؤ�س�سات  �سركاوؤنا  قدمه  الذي 
امل���ب���ادرة، مب��ا يف ذل���ك منظمة  ال��ف��اع��ل��ة يف 
اإىل  ق��ُدم��اً  نتطلع  وال��ي��وم،  امل��ت��ح��دة.  الأمم 
اأج���ل حتقيق  م��ن  ال��ت��ع��اون  موا�سلة ج��ه��ود 
روؤيتنا املتمثلة يف بناء اقت�ساد مزدهر لدول 
الذي  امل��ح��وري  ال���دور  على  يرتكز  اخلليج 
يوؤديه القطاع اخلا�س مبا يتبناه من مبادئ 
ت�سكل  ال��ت��ي  الر�سيدة  املوؤ�س�سية  احلوكمة 
ركيزة اأ�سا�سية لتحقيق التنمية امل�ستدامة«.

ب��ريل عملت منذ عام  م��ب��ادرة  اأن  اإىل  ي�سار 
الربامج  من  العديد  اإط��لق  على   2010
احلوكمة  م���ع���اي���ري  ت���ع���زي���ز  اإىل  ال���ه���ادف���ة 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���س يف منطقة  امل��وؤ���س�����س��ي��ة يف 
العائلية،  ال�����س��رك��ات  ع��ل��ى  م��رك��زة  اخل��ل��ي��ج، 
وقطاع  واملتو�سطة،  ال�سغرية  واملوؤ�س�سات 
التكنولوجيا، وموؤخراً قطاع العمل اخلريي 
يف امل��ن��ط��ق��ة. وحت��ر���س م���ب���ادرة ب���ريل على 
يف  وال��ط��لب  الأع��م��ال  جمتمع  دور  تفعيل 

يف  املوؤ�س�سة  دخلت  ولذلك  اخلليج،  منطقة 
40 �سركة  م��ن  اأك���رث  م��ع  ���س��راك��ات ر�سمية 
 35 مع  تتعاون  كما  ب��ارزة  وعاملية  اإقليمية 
اأن���ح���اء امل��ن��ط��ق��ة بهدف  ج��ام��ع��ة يف ج��م��ي��ع 
ور�س  تنظيم  خ���لل  م��ن  ر�سالتها  حتقيق 
العمل واإتاحة املوارد التعليمية وامل�ساركة يف 
بناء وتوطيد �سبكات علقات مثمرة. ومنذ 
اإن�سائها، نظمت مبادرة بريل 133 فعالية 
وور���س��ة ع��م��ل واأ���س��رك��ت اأك���رث م��ن 7400 
اأكرث  اأعمال يف فعالياتها، وعملت مع  قائد 
من 9300 طالب يف جميع اأنحاء املنطقة.

 الرئي�ص التنفيذي حلديد االإمارات يدعو لتبني حتوالت جذرية يف �صناعة ال�صلب على م�صتوى دول جمل�ص التعاون
•• الريا�ض-الفجر:

الرميثي  غمران  �سعيد  املهند�س  اأك��د   
ل�����س��رك��ة حديد  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
الإمارات، اأكرب م�سّنع متكامل للحديد 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  دول����ة  يف 
العامة  ال��ق��اب�����س��ة  ل��ل�����س��رك��ة  وال��ت��اب��ع��ة 
)�سناعات(، على الدور املحوري الذي 
اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  تلعبه 
يف قطاع احلديد وال�سلب، ف�سًل عن 
طرحه للتحديات والفر�س التي يتمّيز 
بها القطاع بوجه عام. جاء ذلك خلل 
الثانية  م�ساركته يف اجلل�سة احلوارية 
“التوقعات  ع��ن��وان  حت��ت  اأقيمت  التي 
وال�سلب  احل��دي��د  لقطاع  امل�ستقبلية 
اأفريقيا”،  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  يف 
وذلك �سمن فعاليات املوؤمتر ال�سعودي 
الدويل الأول للحديد وال�سلب املنعقد 
العربية  باململكة  ال��ري��ا���س  مدينة  يف 

ال�سعودية.
 16 ويجمع املوؤمتر، الذي ينعقد بني 
و18 �سبتمرب اجلاري، اأخ�سائيني من 
دول جمل�س التعاون اخلليجي للتباحث 
الإقليمية،  ال�����س��ل��ب  ����س���وق  واق�����ع  يف 
وت�سارك “حديد الإمارات” يف املوؤمتر 
موؤكدًة  ال��رودي��وم��ي،  ال��راع��ي  ب�سفتها 
ب��ذل��ك ع��ل��ى ال��ت��زام��ه��ا ب��دع��م جل�سات 
املعرفة،  وت��ب��ادل  الإق��ل��ي��م��ي��ة،  النقا�س 
قطاع  يف  ال����ت����ط����ورات  اأح��������دث  ح�����ول 
وُيرّكز  املنطقة.  يف  وال�سلب  احل��دي��د 
امل���وؤمت���ر ع��ل��ى الآف�����اق احل��ال��ي��ة ل�سوق 
احل��دي��د وال�����س��ل��ب الإق��ل��ي��م��ي، وواقع 
الر�سوم احلمائية على م�ستوى العامل، 
املتوفرة يف  للفر�س  تناوله  اإىل جانب 

الإن�ساءات.  ال�سوق، وبخا�سًة يف قطاع 
وقال املهند�س �سعيد غمران الرميثي، 
“حديد  ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة 
على  “يتوجب  كلمته:  يف  الإمارات” 
وال�����س��ل��ب يف دول  م��ن��ت��ج��ي احل���دي���د 
الرتكيز  اخل��ل��ي��ج��ي  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س 
بالنظر  التحويلية،  ال�سناعات  على 
ال�سناعي  للقطاع  امل�ستمر  النمو  اإىل 

خلل ال�سنوات املقبلة«.
واأو�سح الرميثي: “اإن هذا الأمر يفيد 
توجهات  تغيري  على  العمل  ب�����س��رورة 
التعاون  القطاع حالياً يف دول جمل�س 
على  الرتكيز  يف  واملتمثلة  اخلليجي، 
قطاع البناء، فنحن بحاجة اإىل اإتاحة 
من  التحويلية  لل�سناعات  ال��ف��ر���س��ة 

يف  ال�سلب  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب  حتفيز  اأج���ل 
املنطقة، وهو ما جنحت حكومات دول 
ال��ت��ع��اون يف دع��م��ه ع��رب ت��وف��ري البنية 
ال��ت��ح��ت��ي��ة امل��ن��ا���س��ب��ة، ����س���واء م���ن حيث 
ال�سناعية  املناطق  وتخ�سي�س  اإطلق 
اأو ال�ستثمار يف قطاع النقل اإىل جانب 
اإق�����رار ال��ق��وان��ني وال��ت�����س��ري��ع��ات، التي 
ت��دع��م ال��ت��وج��ه ال��ع��ام ن��ح��و تبني نهج 

ال�سناعات التحويلية«.
منتجي  “على  ال��رم��ي��ث��ي:  واأ�����س����اف 
احلديد وال�سلب بدول جمل�س التعاون 
اخلليجي، الرتكيز على حت�سني عملية 
تكاليف  وتخفي�س  ال��ت��وري��د،  �سل�سلة 
الت�سغيل، وحت�سني خدمة العملء من 
اأجل التغلب على حتديات ال�سوق التي 

ت�سهد تنامي املمار�سات احلمائية على 
اأ�سعاراملواد  وارت��ف��اع  ال��ع��امل،  م�ستوى 
عن  ف�سل  الطلب  واإن��خ��ف��ا���س  اخل���ام 
النهائية.  املنتجات  اأ���س��ع��ار  اإن��خ��ف��ا���س 
نناق�س  اأن  للغاية  املهم  من  فاإنه  ل��ذا، 
الفر�س  واملتخ�س�سني  احل�����س��ور  م��ع 
وال�سلب  احل���دي���د  ق��ط��اع  يف  امل��ت��اح��ة 
هذه  ع��ن  الناجمة  الأ���س��رار  لتخفيف 

التحديات«.
“جنحنا يف  ���س��ع��ادت��ه ق��ائ��ًل:  واخ��ت��ت��م 
قدراتنا  بتطوير  الإمارات”  “حديد 
من  مكننا  م��ا  كبري،  ب�سكٍل  الإنتاجية 
اإنتاج ال�سلب بكفاءة اأعلى واإعادة تدوير 
بفاعلية.  الثانوية  املنتجات  خملفات 
املوؤمتر  يف  م�ساركتنا  خ��لل  ونتطلع 

للحديد  الأول  ال������دويل  ال�������س���ع���ودي 
وال�سلب للتباحث مع �سركائنا يف �سوق 
البتكارات  ح���ول  الإق��ل��ي��م��ي��ة  ال�����س��ل��ب 
واأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات يف م��ي��دان تطبيق 

التقنيات اجلديدة«.
ُي�سار اإىل اأّن �سركة “حديد الإمارات” 
ت�ستعر�س باقتها الفريدة من املنتجات 
اأم����ام امل�����س��ارك��ني يف امل���وؤمت���ر م��ن دول 
وت�ستغل  اخل��ل��ي��ج��ي،  ال��ت��ع��اون  جمل�س 
ف���ر����س���ة م�����س��ارك��ت��ه��ا ل���ت���ت���وا����س���ل مع 
متطلباتهم،  على  وال��ت��ع��رف  ال��ع��م��لء 
يف  �سركائها  م��ع  التباحث  ع��ن  ف�سًل 
اأف�سل  واقع القطاع الإقليمي، وتبادل 
الإنتاج  ميادين  يف  واملعارف  املمار�سات 

وال�سلمة وال�ستدامة.
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للم�صاركة مبعر�س راأ�س اخليمة الدويل للم�صاريع ال�صغرية

جهاز تنمية امل�صروعات مب�صر ي�صتقبل وفد الغرفة وموؤ�ص�صة �صعود بن �صقر

رو�صيا والت�صيك والهند وبولندا وكازاخ�صتان يف �صدارة الدول 

 �صياحة راأ�س اخليمة ت�صتقطب 118 األف زائر خالل اأغ�صط�س 2019 

•• راأ�ض اخليمة –الفجر:

الرئي�س  جامع  نيفني  الدكتورة  ا�ستقبلت 
امل�سروعات  ت��ن��م��ي��ة  ج���ه���از  ل����  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ال�سغر  ومتناهية  وال�����س��غ��رية  املتو�سطة 
ب��ج��م��ه��وري��ة م�����س��ر ال��ع��رب��ي��ة مب��ك��ت��ب��ه��ا يف 
ادارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ���س��ع��ادة   ، ال���ق���اه���رة 
غ��رف��ة جت����ارة راأ������س اخل��ي��م��ة حم��م��د علي 
م�سبح النعيمي على راأ�س وفد �سم النائب 
الول لرئي�س الغرفة �سعادة �سعيد حممد 
ال�سياح ، ودعا الوفد الدكتورة نيفني جامع 
الدويل  اخليمة  راأ����س  “معر�س  حل�سور 
 “  2019 للم�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة 
، والذي �سيعقد يف دولة الم��ارات العربية 

راأ���س اخليمة ، حتت رعاية  باإمارة  املتحدة 
كرمية من �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن 
�سقر القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم 
راأ����س اخليمة ، وذل���ك يف ال��ف��رتة م��ن 14 
بتنظيم غرفة   ،  2019 نوفمرب   16 اىل 
لتنمية  �سقر  بن  �سعود  وموؤ�س�سة  التجارة 

م�ساريع ال�سباب .
واأطلع الوفد علي اأن�سطة اجلهاز التنموية 
امل�سروعات  ق���ط���اع  دع�����م  يف   ، امل��خ��ت��ل��ف��ة 
ال�سغرية واملتناهية ال�سغر ، كما ا�ستعر�سا 
وموؤ�س�سة  اجلهاز  بني  التعاون  �سبل  بحث 
ال�سباب  م�ساريع  لتنمية  �سقر  ب��ن  �سعود 
من  وال���س��ت��ف��ادة  ال��ق��ط��اع  ب��ه��ذا  للنهو�س 

خربات الطرفني . 

ال��دك��ت��ورة نيفني جامع  اأك���دت  م��ن جهتها 
الرئي�س التنفيذي ل� جهاز تنمية امل�سروعات 
ل��ل��ت��ع��اون مع  ي��ت��ط��ل��ع  اأن اجل���ه���از  ع��ل��ي   ،
امل�سروعات  بقطاع  املهتمة  املوؤ�س�سات  كافة 
امل��ت��و���س��ط��ة وال�����س��غ��رية ب���دول���ة الم�����ارات 
، واأن��ه على ا�ستعداد كامل لنقل  ال�سقيقة  
خرباته الرتاكمية التي امتدت لأكرث من 
25 �سنة ، يف دعم وتنمية هذا القطاع اإىل 
خرباتهم  من  وال�ستفادة  املوؤ�س�سات  تلك 
والتن�سيق   ، امل���ج���ال  ه����ذا  يف  وجت���ارب���ه���م 
وامل�ساركة معهم يف مبادرات لتطوير كافة 
القطاع  لهذا  الداعمة  التنموية  الن�سطة 
املالية  وغ��ري  املالية  اخل��دم��ات  وحت�سني   ،
ريادة  ع��ل��ى  لتحفيزهم  لل�سباب  امل��ق��دم��ة 

العمال واقامة م�سروعات �سغرية منتجة 
يف كل البلدين.  فيما اأعرب �سعادة حممد 
التجارة  غ��رف��ة  رئ��ي�����س  ال��ن��ع��ي��م��ي  م�����س��ب��ح 
المارات  دول��ة  اهتمام  عن   ، الوفد  رئي�س 
جمهورية  م��ع  ال��ت��ع��اون  ع��لق��ات  بتوطيد 
، حيث  املجالت  العربية يف خمتلف  م�سر 
جت��م��ع ال��ب��ل��دي��ن ع��لق��ة ت��اري��خ��ي��ة قائمة 
، م�سرياً  املتبادل  والتقدير  الح��رتام  علي 
اإىل اهتمام دولة المارات ب�سكل عام وراأ�س 
اخليمة ب�سكل خا�س بدعم وتطوير قطاع 
وتهيئة   ، وال�سغرية  املتو�سطة  امل�سروعات 
امل���ن���اخ الق���ت�������س���ادي ل��ل�����س��ب��اب الم����ارات����ي 
موؤكداً   ، الع��م��ال  ري���ادة  علي  وت�سجيعهم 
املجال  ه��ذا  يف  العاملة  املوؤ�س�سات  ان  على 

�ست�ستفيد بخربات جهاز تنمية امل�سروعات 
وامل�ساركة  ل���ل���ت���ع���اون  اف�������اق  و���س��ت��ف��ت��ح   ،
للنهو�س بهذا القطاع ، مبا يخدم التنمية 
القت�سادية املن�سودة يف البلدين ال�سقيقني 
، لفتاً اىل ان هذا التعاون �سيعزز اإثراء هذا 
القطاع الهام ، وميكن اأ�سحاب امل�ساريع من 
ترويج منتجاتها اقليميا وحمليا ، وكذلك 
ا�سحاب  وتكامل بني  ات�سال  قنوات  ايجاد 
امل�������س���روع���ات امل�����س��ارك��ني م���ن ج��م��ي��ع دول 
 ، ، لعقد �سفقات و�سراكات جديدة  العامل 
 ، الدوليني  املوردين  اف�سل  على  والتعرف 
بالإ�سافة اىل املوؤ�س�سات وال�سركات الرائدة 
واخلدمية  التجارية  امل��ج��الت  خمتلف  يف 

وال�سناعية.

•• راأ�ض اخليمة – الفجر 

ال�سياحة   لتنمية  راأ���س اخليمة  اأعلنت هيئة   
الزوار  من  جديد  قيا�سي  عدد  ا�ستقبال  عن 
ل���لإم���ارة خ���لل ���س��ه��ر اأغ�����س��ط�����س 2019، 
زيارتها  زائ���ر  األ���ف   118 نحو  اخ��ت��ار  حيث 
وثقافتها  ال��ع��ري��ق،  ب��ت��اري��خ��ه��ا  ل��ل���س��ت��م��ت��اع 
الرائعة،  الطبيعية  ومناظرها  التقليدية، 

وفنادقها ومنتجعاتها عاملية امل�ستوى. 
و���س��ه��دت اإم�����ارة راأ�����س اخل��ي��م��ة من���واً بن�سبة 
ال����زوار خ���لل العام  اإج��م��ايل ع���دد  %5 يف 
قمته  النمو  هذا  وبلغ  تاريخه،  حتى  املا�سي 
اأغ�سط�س  يف  زائ���راً   117،995 با�ستقبال 
زيادة  عن  اأي�ساً  التقارير  وك�سفت   .2019
الأمر   ،8.4% بن�سبة  املحليني  ال��زوار  عدد 

ال�����ذي ي�����س��ري اإىل ارت���ف���اع ���س��ع��ب��ي��ة الإم�����ارة 
دولة  الداخلية يف  لل�سياحة  كوجهة مف�سلة 
الدولية  ل��لأ���س��واق  بالن�سبة  اأم���ا  الإم�����ارات. 
فقد �ساهمت كل من بولندا، رو�سيا، والهند، 
الرقم  ت�سجيل  يف  الت�سيك  و  وكازاخ�ستان، 
للإمارة   ال����زوار  ع���دد  يف  اجل��دي��د  القيا�سي 
بلغت  من��و  بن�سب  امل��ا���س��ي  اأغ�سط�س  خ���لل 
%26.6، و%25.3، و%13.7، و9%، 

و%8.3 على التوايل. 
 118 يقارب  ملا  الإم���ارة  ل�ستقبال  ونتيجة 
األف زائر خلل ال�سهر املا�سي،اأعلنت فنادق 
عدد  ن�سبة  ارت��ف��اع  ع��ن  الإم����ارة  ومنتجعات 
اأدى  مم��ا   ،3.7% ب��واق��ع  امل�سغولة  ال��غ��رف 
بواقع  الإ���س��غ��ال  ن�سبة  ارت��ف��اع  اإىل  ب��ال��ت��ايل 
ن��ف�����س��ه��ا من  ال���ف���رتة  م���ع  م���ق���ارن���ًة   3.1%

“ا�سرتاتيجية  مع  وان�سجاماً  املا�سي.  العام 
هيئة  مت�سي   ،”2021-2019 الوجهة 
راأ������س اخل��ي��م��ة ل��ت��ن��م��ي��ة ال�����س��ي��اح��ة ق���دم���اً يف 
الإمارة  مكانة  تر�سيخ  اإىل  الهادفة  مهمتها 
يف  من���واً  الأ���س��رع  ال�سياحية  الوجهة  لتكون 
من  الغنية  حمفظتها  وا�ستعرا�س  املنطقة، 
الأ�سواق  �سمن  الأ�سيلة  وال��ت��ج��ارب  امل��ع��امل 
خلل  من  �سواء  ودولياً،  اإقليمياً  امل�ستهدفة 
اجلولت الرتويجية اأو احلملت الت�سويقية 
الزوار  ا�ستقطاب  اإىل  تهدف  التي  امل�ستمرة 
م���ن ك��اف��ة الأع���م���ار واله���ت���م���ام���ات. وبهذه 
التنفيذي  الرئي�س  فيليب�س  املنا�سبة،راكي 
لهيئة راأ�س اخليمة لتنمية ال�سياحة  : “من 
رقم  حتقيق  ع��ن  نعلن  اأن  ���س��رورن��ا  دواع����ي 
خلل  الإم����ارة  زوار  ع��دد  يف  ج��دي��د  قيا�سي 

نحو  2019، حيث ق�سدها  اأغ�سط�س  �سهر 
املميزة  معاملها  لختبار  �سخ�س  األ��ف   118
من  ب��دءاً  الطبيعية  بيئتها  تنوع  وا�ستك�ساف 
الذهبية،  وال�����س��ح��راء  اخل��لب��ة،  ال�����س��واط��ئ 
وامل��ن��اظ��ر اجل��ب��ل��ي��ة امل��ذه��ل��ة مب���ا ف��ي��ه��ا جبل 
الإم����ارات  دول���ة  يف  جبلية  قمة  اأع��ل��ى  جي�س 
“لقد  فيليب�س:  واأ�ساف  املتحدة«.   العربية 
اأطلقنا يف وقت �سابق من هذا العام جمموعة 
من العرو�س ال�سيفية املميزة �سمن حملتنا 
ال��رتوي��ج��ي��ة وال��ت��ي ت�سلط ال�����س��وء ع��ل��ى ما 
تتميز به الإمارة من وجهات �سياحية متنوعة 
ومغامرات مده�سة. ونعتقد اأن هذه اجلهود 
لعبت دوراً اأ�سا�سياً يف ارتفاع عدد زوار الإمارة 
توفر  م��ع  �سيما  ول  ال�����س��ي��ف،  ف�سل  خ���لل 
جمموعة متنوعة من خيارات الإقامة التي 

ف�سًل  للعائلت،  ت�ساهى  ل  عرو�ساً  تقدم 
وجهات  اأه��م  على  الكبرية  اخل�سومات  ع��ن 
املغامرات يف الإمارة، مبا يف ذلك ’جبل جي�س 

فليت: اأطول م�سار انزلقي يف العامل‘».
الثلثة  الأع����وام  خ��لل  الهيئة  و�ست�ستمر   
جذابة  �سياحية  ع��رو���س  ب��ت��ق��دمي  ال��ق��ادم��ة 
جتمع بني وعود الإمارة الرئي�سية: ال�سواطئ 
التي ت�سمل جبل  الطبيعة  اخللبة، وجمال 
الإم����ارات  دول���ة  يف  جبلية  قمة  اأع��ل��ى  جي�س 
العربية حيث تنخف�س درجات احل��رارة مبا 
يعادل 10 درجات عن م�ستوى �سطح البحر، 
والرتاث الثقايف، والتميز يف جمال ال�سيافة 
والتجارب التي ل ت�ساهى من اأجل جذب ما 
يقارب 1.5مليون زائر بحلول عام 2021، 

و3 مليني زائر بحلول عام 2025.

اإطالق م�صروع العقاري االإماراتي 
لتاأهيل املواطنني لدخول ال�صوق العقاري

•• دبي-وام:

اأطلقت وزارة املوارد الب�سرية والتوطني بالتعاون مع معهد دبي العقاري 
املواطنني  وتثقيف  توعية  اإىل  يهدف  ال��ذي  الإم��ارات��ي  العقاري  م�سروع 
العقاري  وال�سوق  بالقطاع  يتعلق  ما  بكل  الباحثني عن عمل  واملواطنات 
ي��وؤه��ل��ه��م جلعلهم خ����رباء يف قطاع  ال���دول���ة مم��ا  اأو خ����ارج  ���س��واء داخ����ل 
العقارات الأمر الذي ي�سهم يف خلق فر�س م�ستدامة لهم يف ريادة القطاع 

العقاري.
الوطنية  الب�سرية  امل��وارد  لتنمية  امل�ساعد  الوكيل  نا�سر  اآل  اأحمد  وق��ال 
ياأتي  الأكادميي  “ اإن هذا الربنامج  الب�سرية والتوطني  امل��وارد  يف وزارة 
�سمن حزمة املبادرات النوعية التي تطلقها الوزارة بالتعاون مع �سركائها 
بهدف تنمية مهارات الكوادر الوطنية وتعزيز قدراتها املهنية يف قطاعات 

اقت�سادية م�ستهدفة ومن �سمنها القطاع العقاري » .
املواطنني  ت��اأه��ي��ل  يف  امل�ساهمة  ���س��اأن��ه  م��ن  ال��ربن��ام��ج  اأن  نا�سر  اآل  واأك���د 
العقاري  ال�سوق  لدخول  وا�ستقطابهم  وت�سجيعهم  عمل  عن  الباحثني 
�سيتوىل  حيث  املنزل  من  الن�ساط  ممار�سة  اإىل  بالإ�سافة  اأعمال  ك��رواد 
معهد دبي العقاري تدريبهم على ممار�سة الأن�سطة العقارية من خلل 
املعرفة  وتعزيز  العقار  علم  ومبادئ  اأ�سا�سيات  على  ترتكز  مكثفة  دورات 
ال�سمنية للمتدربني بالإ�سافة اإىل زيادة الوعي وتثقيفهم وترغيبهم يف 

مزاولة الن�ساط العقاري«.
اأن ال��وزارة تهدف من خلل هذا الربنامج الأكادميي اإىل تلبية  واأو�سح 
الحتياجات الوظيفية لل�سوق العقاري باملواطنني املوؤهلني على م�ستوى 
عال من احلرفية واملهنية، ورفع ن�سبة املواطنني املمار�سني ملهنة الو�ساطة 
وزيادة تناف�سية الأعمال واملوؤهلني واخلرباء املواطنني يف �سركات عقارية 
عقارية  �سركات  قاعدة  توفري  اإىل  اإ�سافة  متنوعة  وتخ�س�سات  خمتلفة 

وخربات اإمارتية يف جمال الو�ساطة تخدم تنمية الأ�سواق العقارية.
ووقعت وزارة املوارد الب�سرية والتوطني مع معهد دبي العقاري يف مار�س 
املا�سي مذكرة تفاهم للتعاون يف تنفيذ برامج للتدريب املهني يف القطاع 
ي�ستهدف  حيث  العمل،  عن  الباحثني  وامل��واط��ن��ات  للمواطنني  العقاري 
الربنامج تاأهيل 50 مواطنا ومواطنة ممن تنطبق عليهم . من جهتها 
قالت هند املري املدير التنفيذي ملعهد دبي العقاري التابع لأرا�سي دبي : 
“ ي�سعدنا التعاون مع وزارة املوارد الب�سرية والتوطني، لتحقيق العديد 
املواطنني،  ال�سباب  تاأهيل  يف  الإ�سهام  مقدمتها  ويف  املهمة،  اأهدافنا  من 
ورفع ن�سب التوطني يف القطاع اخلا�س، ون�سر الوعي بينهم ب�ساأن خمتلف 
الأن�سطة العقارية التي توفر لهم الكثري من فر�س العمل “ . واأ�سافت 
“ اأن املعهد ينظم العديد من ال��دورات طوال العام، ويكون الكثري منها 
موجًها ح�سرًيا لل�سباب املواطنني، لثقتنا التامة ب�سرورة م�ساركتهم يف 
ولإمياننا  تطورها،  وا�ستدامة  الدولة  ت�سهدها  التي  العقارية  النه�سة 
اأداء الكثري من املهام بجدارة، وت�ساعد مثل هذه  الرا�سخ بقدراتهم على 
الدورات على ترجمة روؤى قيادتنا لدعم مبادرات التوطني، واإيجاد فر�س 

العمل املنا�سبة ملواطني دولة الإمارات يف كافة القطاعات«.
 

»العربية للطريان« تد�صن رحالتها املبا�صرة بني ال�صارقة وفيينا
•• ال�شارقة-وام:

يف  اقت�سادي  ط��ريان  �سركة  واأك���رب  اأول  للطريان”  “العربية  ب���داأت   
منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا ت�سيري رحلتها املبا�سرة بني 
اإمارة ال�سارقة والعا�سمة النم�ساوية فيينا مبعدل اأربع رحلت اأ�سبوعيا 

و�سول اىل رحلة واحدة يوميا اعتبارا من منت�سف دي�سمرب املقبل.
للطريان”  “العربية  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  العلي  عادل  ود�سن 
وجوليان جاغر الرئي�س التنفيذي امل�سارك واملدير التنفيذي للعمليات 

يف مطار فيينا امل�سار اجلديد ر�سميا خلل موؤمتر �سحفي عقد اأم�س 
يف فيينا. وقال عادل العلي “ ي�سعدنا البدء بت�سيري رحلتنا املبا�سرة 
بني ال�سارقة وفيينا والتي �ستوفر لعملئنا يف دولة الإمارات والنم�سا 
فر�سة ل�ستك�ساف البلدين ونغتنم هذه الفر�سة لنتوجه بال�سكر اإىل 
مطار فيينا الدويل على الدعم املتميز ونتطلع قدما اإىل �سراكة طويلة 
القليلة  الأع��وام  الأم��د«. من جانبه قال جوليان جاغر �سهدنا خلل 
الإمارات  دول��ة  القادمني من  ال�سياح  اأع��داد  يف  املا�سية منوا ملحوظا 
البلدان  من  للم�سافرين  مف�سلة  وجهة  تعد  التي  فيينا  اإىل  ل�سيما 

العربية ونحن على ثقة باأن الرحلت املبا�سرة اجلديدة التي بداأت “ 
العربية للطريان “ بت�سيريها اإىل مطار فيينا الدويل �ستعود بفائدة 

كبرية على املدينة » .
عدد  يف  ب��امل��ئ��ة   13 ت��ق��ارب  بن�سبة  من���وا  �سجلنا  ح��ني  “ يف  واأ����س���اف 
نتطلع  اأي�سا  فاإننا  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  اإىل  املتوجهة  ال��رح��لت 
قدما ل�ستقبال املزيد من الزوار من منطقة ال�سرق الأو�سط يف فيينا 
يف الوقت الذي �سيحظى فيه امل�سافرون من فيينا بفر�سة زيارة دولة 

الإمارات وا�ستك�ساف ما تتمتع به من تنوع ثقايف فريد ».

العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19   
اعلن بيع  عقار بالن�ضر    للمنفذ �ضده   

فى الدعوى رقم  2018/570 تنفيذ عقاري     
طالب التنفيذ: بنك اخلليج الأول - فرع دبي 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - املرقبات - �سارع ابوبكر ال�سديق 
املنفذ �سده : بيرت وليام باتريك بري�سكوت - واآخرون  - عنوانه :  اإمارة دبي - منطقة الرب�ساء -جنوب الرابعة )قرية 

جمريا الوىل( فيل رقم 16 على قطعة ار�س رقم 257 رقم بلدية 1621 - 681  
املنفذ �سده : بيرت وليام باتريك بري�سكوت 

املنفذ �سده : را�سيلي كارويل ربيكا بري�سكوت 
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/9/25 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثلث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن 20% 
من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خلل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
ار�س وما عليها من بناء - رقم الر�س : 257  - املنطقة : الرب�ساء جنوب الرابعة - رقم املبنى : 16 - امل�ساحة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : ملحظة   - درهم   )2.300.000( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   195.19
 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19   

اعلن بيع  عقار بالن�ضر  
فى الدعوى رقم  2018/570 تنفيذ عقاري     

طالب التنفيذ: بنك اخلليج الأول - فرع دبي 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - املرقبات - �سارع ابوبكر ال�سديق 

املنفذ �سده : بيرت وليام باتريك بري�سكوت - واآخرون  - عنوانه :  اإمارة دبي - منطقة الرب�ساء -جنوب الرابعة )قرية 
جمريا الوىل( فيل رقم 16 على قطعة ار�س رقم 257 رقم بلدية 1621 - 681  

املنفذ �سده : بيرت وليام باتريك بري�سكوت 
املنفذ �سده : را�سيلي كارويل ربيكا بري�سكوت 

انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/9/25 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثلث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن 20% 
من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خلل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
ار�س وما عليها من بناء - رقم الر�س : 257  - املنطقة : الرب�ساء جنوب الرابعة - رقم املبنى : 16 - امل�ساحة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : ملحظة   - درهم   )2.300.000( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   195.19
 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19   

اعلن بيع  عقار بالن�ضر    للمنفذ �ضده   
فى الدعوى رقم  2019/61 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ:حبيب بنك اي جي زيوريخ 
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع خالد بن الوليد )�سارع البنوك( - هاتف رقم 04/3534545 - موبايل رقم 0559937856 

Emal/e.bashir@habibbank.com - )2786994468( مكاين رقم -
املنفذ �سده : راكي�س كومار جويل بن كي�سان �ساند - واآخرون - عنوانه :  اإمارة دبي - منطقة نخلة جمريا - مبنى غراندور - ري�سيدين�س 

ماوريا رقم )1( الوحدة رقم )C-103( الطابق الأول - قطعة ار�س رقم )1723( - بالقرب من جمريا زعبيل �سراي - مكان  - 
املنفذ �سدها : �سونيا جويل 

بيع  �سيجرى  احل���ال  اقت�سى  ان  ال��ت��ال��ي��ة  ال��ث��لث  الي����ام  م�����س��اء ويف   5.00 ال�����س��اع��ة   2019/9/25 امل��واف��ق  الأرب���ع���اء   ي���وم  ان���ه يف 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  الم���ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار 

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
باملادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املحددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اعرتا�س  لديه 
301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خلل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل 
�سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خلل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن 
على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : �سقة �سكنية - رقم 
1723 - املنطقة : نخلة جمريا - ا�سم ا ملبنى - غراندور ري�سيدين�س ماوريا- رقم الوحدة : C103 - رقم املبنى : 1 -  الر�س : 

امل�ساحة : 103.64 مرت مربع - القيمة التقديرية : 1.227.127 درهم  - ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19   

اعلن بيع  عقار بالن�ضر 
فى الدعوى رقم  2019/61 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ:حبيب بنك اي جي زيوريخ 
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع خالد بن الوليد )�سارع البنوك( - هاتف رقم 04/3534545 - موبايل رقم 0559937856 

Emal/e.bashir@habibbank.com - )2786994468( مكاين رقم -
املنفذ �سده : راكي�س كومار جويل بن كي�سان �ساند - واآخرون - عنوانه :  اإمارة دبي - منطقة نخلة جمريا - مبنى غراندور - ري�سيدين�س 

ماوريا رقم )1( الوحدة رقم )C-103( الطابق الأول - قطعة ار�س رقم )1723( - بالقرب من جمريا زعبيل �سراي - مكان  - 
املنفذ �سدها : �سونيا جويل 

بيع  �سيجرى  احل���ال  اقت�سى  ان  ال��ت��ال��ي��ة  ال��ث��لث  الي����ام  م�����س��اء ويف   5.00 ال�����س��اع��ة   2019/9/25 امل��واف��ق  الأرب���ع���اء   ي���وم  ان���ه يف 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  الم���ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار 

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
باملادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املحددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اعرتا�س  لديه 
301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خلل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل 
�سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خلل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن 
على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : �سقة �سكنية - رقم 
1723 - املنطقة : نخلة جمريا - ا�سم ا ملبنى - غراندور ري�سيدين�س ماوريا- رقم الوحدة : C103 - رقم املبنى : 1 -  الر�س : 

امل�ساحة : 103.64 مرت مربع - القيمة التقديرية : 1.227.127 درهم  - ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19   
اعلن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2018/2756 جتاري كلي                                               
فيجاي  اآم��ر  فينيت   -2 ����س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  اآم��ر  فينيت  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جمهوىل  اآم��ر  بركا�س 
بتاريخ  2019/6/27  يف الدعوى املذكورة اعله ل�سالح/انفكت�س تريدجن م.م.ح بالزام 
املدعي عليهما بالت�سامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )656.000( درهم �ستمائة 
و�ستة وخم�سون الف والفائدة بواقع 9% �سنويا وذلك من تاريخ قيد الدعوى احلا�سل 
يف 2018/12/23 وحتى متام ال�سداد والزامهما بالر�سوم وامل�ساريف والف درهم مقابل 
اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا العلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19   

االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2019/7126 

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد مزاد 
علني على موقع االمارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�شاعة 6:00 
2019/09/23 لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ �شده ناري�شاال �شالوازيل  م�شاء يوم االثنني 

يل زوجة عبداهلل عبد الوهاب اليماين او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                       الو�شف         �شعر التقييم  

                                           مكائن ت�شكيل احلديد            52،635 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل بزيارة 
www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�شه  املوقع االلكرتوين 

معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

قررت اأنا )خالد ها�سم حممد اجلابري( )اجلن�سية المارات 
واأنا  الهوية:784197206842870(  )رقم  املتحدة(  العربية 
بالإقرار  يل  ت�سمح  وال��ت��ي  وق��ان��ون��ا  �سرعا  املعتربة  باحلالة 
واملو�سحة  مني  ال�����س��ادرة  ال��وك��ال��ة  اإل��غ��اء  الت�سرفات  ون��ف��اذ 
بياناتها اأدناه وعزل الوكيل:حممد ايهاب عبداجلبار حممد 
 ، الهوية:784199186291367  رق��م   ، ال�����س��ودان  اجلن�سية   ،
 ، الت�سديق:2019/9/1  تاريخ   ، الوكالة:1952007208  رقم 

الفرع:بوابة ال�سرق مول.
واتعهد باإبلغ الوكيل باإلغاء الوكالة بكافة الطرق القانونية

العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19 

اإلغـاء وكـالـة
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العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19   

اعـلن تغيري ا�ضـم
تقدمت املواطنة )حم�سنة مبخوت مبارك �سالح املن�سوري( 
التوثيقات  ق�سم  البتدائية  يا�س  بني  حمكمة  اىل  بطلب 

بتغيري ا�سمها من )حم�سنة( اىل)مرية(
املذكور خلل 15  الق�سم  فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل 

يوما من تاريخ ن�سر العلن
حممد �ضعيد العدوي - كاتب عدل

عبدالإله املتني -  قا�ضي اإبتدائي         

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ضاء(   
حمكمة بني يا�س الإبتدائية

العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19   
  اعلن بالن�ضر

املرجع : 1073
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ وجاهت علي حممد علي ، باك�ستاين اجلن�سية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل احل�س�س البالغة )100%( يف ملحمة ربوع الوادي ، مبوجب 
رخ�سة رقم )727647( وذلك اىل ال�سيد/ م جم�سيد خان ها�سم خان ، باك�ستاين اجلن�سية  

- تعديلت اخرى : تنازل �ساحب الرخ�سة لخر 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�ضارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�ضناعية 13

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19   

  اعلن بالن�ضر
املرجع : 1075

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ زاهد رحمان رحمان �ساه - باك�ستان اجلن�سية يرغب 
�سوكت  ال�سيد/ماهر  اىل  ح�سة    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
امللكي ل�سيانة  التاج  : ور�سة  املهنية  الرخ�سة  باك�ستان اجلن�سية يف  علي حممد علي - 
ال�سيارات ، ترخي�س رقم )623035(  تعديلت اخرى : حيث مت تنازل مالك الرخ�سة 

لخر وان�سحاب وكيل خدمات ودخول وكيل خدمات جديد عليها
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
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انذار عديل بالن�ضر
رقم )2019/6793(

املنذر : اوتو ا�سي�ست لتاأجري ال�سيارات  وميثلها - حممد توفيق علي ابراهيم 
املنذر اليها : رامي عبدال�سلم عبداهلل الكردي - اردين اجلن�سية 

املو�سوع / املطالبة ب�سداد مبلغ "6.140 درهما" 
ينبه املنذر على املنذر اليه بالآتي : اأول : بان ي�سارع ب�سداد املديونية العالقة يف ذمته ل�سالح املنذر وهي 
والبالغ قيمته مبلغ وق��دره )6.140( درهما )�ستة  املاثل  بالوفاء  التكليف  ال��وارد ب�سلب  ال�سيك  قيمة 
الف ومائة واربعون درهما ل غري( وذلك خلل مدة اق�ساها )5( خم�سة ايام من تاريخ الن�سر.  ثانيا 
اإذا مل يقم املنذر اليه بتنفيذ ما جاء بالبند ال�سابق يف هذا الإن��ذار ف�سوف يقوم املنذر باتخاذ كافة   :
املذكور والرجوع  باملبلغ  الق�سائية �سده للمطالبة  اقامة الدعوى  القانونية حياله ومنها  الإج��راءات 
واإرغامه على  باملنذر من جراء فعله  التي حلقت  واملعنوية  املادية  الأ�سرار  كافة  بالتعوي�س عن  عليه 

الوفاء به قانونا مع حتميله كافة الر�سوم الق�سائية وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19   
اعلن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2019/1538 جتاري جزئي 
دب��ي  جمهول حمل  م( فرع  م  ذ  العامة )�س  للمقاولت  �سيدكو  �سركة  املدعي عليه/1-  اىل 
اأن املدعي / وزير جمعه للخدمات الفنية - �س ذ م م وميثله / خديجة �سهيل  القامة مبا 
ح�سن خلفان ا�سعدي نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2019/7/11  يف 
الدعوى املذكورة اعله ل�سالح/ وزير جمعه للخدمات الفنية - �س ذ م م  بالزام املدعي عليها 
ان توؤدي اىل املدعية مبلغ مقداره 369369 درهما )ثلثمائة وت�سعة و�ستون الفا وثلثمائة 
وت�سعة و�ستون درهما( وفائدة �سنوية بواقع ت�سعة باملائة 9% من تاريخ من �سريورة احلكم 
نهائيا وحتى متام ال�سداد والزمتها بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل 
ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19   

 مذكرة اعلن متظلم �ضده بالن�ضر     
 يف  الدعوى 2019/107 تظلم مدين 

اىل املتظلم �سده /1- كمربيل ثري�س زينز 2-كورتيني دينا زينز - جمهول 
حمل القامة مبا اأن التظلم /م�ساعل بنت خلف بن حممد العمري - قد 
ال�سادر  ال��ق��رار  تظلم من  اع��له ومو�سوعه  امل��ذك��ور  التظلم  عليك  اق��ام 
يوم  لها جل�سه  وامل�ساريف. وح��ددت  والر�سوم  الدعوى رقم 25/2019  يف 
 ch1.A.5 الأحد املوافق 2019/9/22 ال�ساعة 8.30 �سباحا بالقاعة رقم
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
لديك من مذكرات اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة ايام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19   
       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2019/7894 عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1- لكي كري�ستال خلدمات التنظيف - �س ذ م م  جمهول 
حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي / ع��ب��دال��رح��م��ن غ���لم ف��ري��د  ق��د اأق����ام عليك 
درهم(   8900( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  ع���ودة مببلغ )2000 دره���م(  وت��ذك��رة 
الحد  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   )MB196711063AE(ال�سكوى ورق��م 
املوافق 2019/9/29 ال�ساعة 8.30 �س  بالقاعة Ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19   

 مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2019/6701  عمايل جزئي             

م م  جمهول  ذ  ال��ف��ن��ي��ة -  ل��ل��خ��دم��ات  امل��ب��ن��ى  1-زاوي�����ة  امل��دع��ي عليه /  اىل 
حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي / �سعيد ف��اي��ز اب��راه��ي��م ج��رج�����س ق��د اأق���ام 
 21400( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
دره����م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره����م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف ورقم 
الثلثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت   )MB195249364AE(ال�سكوى
املوافق 2019/9/24 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف 
او  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19   
 مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�ضر        

 يف  الدعوى 2019/2904 جتاري جزئي                 
اىل املدعي عليه / 1- �سحارى الإم��ارات الدولية للمقاولت - �س ذ م م  جمهول 
مها   / وميثله  �سلمة  حممد  ح�سن  عبدالرحمن  املدعي/  ان  مبا  القامة  حمل 
علي اإ�سماعيل علي الفهيم - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بتعيني 
م�سفي لت�سفية ال�سركة املدعي عليها الأوىل وتكليفه بجرد ما لل�سركة من اأموال 
وما عليها من التزامات والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها 
جل�سة يوم الحد املوافق 2019/9/22 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19   

       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2019/1267 جتاري كلي                 

القامة  حمل  جمهول  منداليا  ولبجي  موجلي  كومار  عليه/1-برافول  املدعي  اىل 
ابراهيم  اإ�سماعيل  وميثله/علي  دب��ي(  )ف��رع  الوطني  الفجرية  املدعي/بنك  ان  مب��ا 
اجلرمن   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما وقدره / 
17.102.325.94/ درهم )�سبعة ع�سر مليون ومائة والفان وثلثمائة وخم�سة وع�سرون 
درهم وت�سعون فل�س( والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الإ�ستحقاق الواقع يف 
لها  وح��ددت  املحاماة.   واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  ال�سداد  متام  وحتى   2019/7/29
لذا   Ch1.C.15 بالقاعة  �س   9.30 ال�ساعة   2019/9/22 املوافق  الحد  يوم  جل�سة 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19   
مذكرة اعلن بالن�ضر

يف  الدعوى 2016/755 اإ�ضتئناف جتاري 
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-الغفلي للمقاولت العامة - ذ م م - فرع ابوظبي 2-يوين 
كوت للمقاولت - �س ذ م م 3-فاير �سيلد �سب�سلي�ست�س - �س ذ م م  4-املجد ل�سناعة 
الفيرب جل�س - ذ م م 5-ان�سام ملقاولت واحدت التكييف ملالكها/ جمدي فرغلي 
فرغلي �سلمة 6-املنت ملقاولت ال�سيانة العامة - ذ م م جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�ستاأنف /ال�سندغة لل�سناعات اخل�سبية - �س ذ م م قد ا�ستاأنف احلكم 
وحددت   2016/5/22 بتاريخ  كلي  جت��اري   2015/1049 رق��م  بالدعوى  ال�سادر 
لها جل�سه يوم الأربعاء  املوافق 2019/9/25 ال�ساعة 17.30 م�ساءا بالقاعة رقم 
ch1.B.8 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف

العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19   
مذكرة اعلن بالن�ضر

يف  الدعوى 2019/2053 اإ�ضتئناف جتاري      
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- كري�س - �س م ح 2-اإن�سريف اإليكرتيك - م م ح  3- 
3-كري�ستوفر كليمينت فرينانديز جمهويل حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف 
/ارامك�س الإمارات - �س ذ م م وميثله / اأمل عمري ال�سبيعي   قد ا�ستاأنف 
القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2019/1084 اأمر اأداء. وحددت لها 
بالقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2019/11/6 املوافق  الأربعاء  يوم  جل�سه 
رقم ch2.D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف

العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19   
مذكرة اعلن بالن�ضر

يف  الدعوى 2019/2088 اإ�ضتئناف جتاري      

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-مهدى ا�سغر �سريزاديان يزد جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف /�سركة �سهر لل�سرافة  قد ا�ستاأنف القرار/ 
بالدعوى رقم 2018/2523 وحددت لها جل�سه يوم  ال�سادر  احلكم 
رقم  بالقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2019/10/6 امل��واف��ق  الأح���د 
ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف

العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19   
مذكرة اعلن بالن�ضر

يف  الدعوى 2019/408 اإ�ضتئناف عقاري 
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-�سرفراز علي بنجا�س غلم نبي بنجا�س جمهول 
امل�ستاأنف /نور بنك )م�ساهمة عامة( وميثله /  حمل القامة مبا ان 
جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سلمي - قد ا�ستاأنف القرار/احلكم 
لها جل�سه  وح��ددت  رقم 2019/168 عقاري جزئي   بالدعوى  ال�سادر 
يوم الأربعاء  املوافق 2019/9/25 ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة رقم 
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.C.11

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف
العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19   
 اعلن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2019/390 تنفيذ عقاري  
اىل املنفذ �سده/1- مع�سام علي علي ا�سغر  جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/نور بنك )م�ساهمة عامة( وميثله / جابر را�سد حممد 
جابر را�سد ال�سلمي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله 
والزامك بتنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/434 عقاري كلي 
التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )125009.84( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع   ،
التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19   
 اعلن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2019/1554  تنفيذ مدين  
اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- ري��ا���س ح�����س��ني ام����ام ب��خ�����س جم��ه��ول حمل 
يو�سف  وميثله/  مي�سال  التنفيذ/اك�سافري  طالب  ان  مبا  القامة 
حممد احمد يو�سف احلمادي  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )54770( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19   
 اعلن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2019/2447   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- عبدالكرمي زهري ال�سيخ  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/زارعي لتجارة مواد البناء - �س ذ م م  وميثله 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - الب�سطي  خليفة  لح��ج  خليفة  �ساحلة   /
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���له  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )49478(
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19   
 اعلن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2019/3485   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- املحافظ للبل�ستيك - �س ذ م م  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/�سركة فري�سن�س التجارية - ت�سامنية وميثله / 
حمد علي عبداهلل الدباين النعيمي -  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )113590.87( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19   
 اعلن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2019/4290   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- �سعيد اهلل �سلطان حممد جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/�ساريون لل�سجاد - �س ذ م م وميثله / يو�سف 
حممد احمد يو�سف احلمادي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )47545( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19   
 اعلن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2019/3052   تنفيذ جتاري  
يو�سف  عبداهلل  حممد  2-جنيد  تكت�سينكو  ي��وري  �سدهم/1-  املنفذ  اىل 
خوري  3-التقنيات املغناطي�سية - �س ذ م م جمهويل حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ مكتب القرق واملطرو�سي حمامون وم�ست�سارون قانونيون  
املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��له  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد 
املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )31125( وق��دره  به  املنفذ 
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19   
 اعلن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2019/3748  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- �سيلر للخدمات الفنية - �س ذ م م   جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد ني�ساد باراتوديل وميثله / يو�سف 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    - احلمادي  يو�سف  احمد  حممد 
املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )194874( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.    خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19   
 اعلن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2019/1720  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- عبدالبا�سط م�سطفى عبداهلل �سالح جمهول حمل 
قد  دب��ي(  )ف��رع  كوربوري�سن  اوبايا�سي  التنفيذ/  ان طالب  القامة مبا 
املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��له  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك 
املنفذ به وق��دره )66448( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م   23043 مبلغ  اىل  بال�سافة 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19   
اإعلن بالن�ضر 

الدعوى رقم 2019/77 نزاع تعيني خربة عقاري
املرفوعة من : حممد ح�سني حممد ر�سا رو�سنك

�سد : 1- جا�سم ح�سن اإبراهيم �سابر الأمريي عن نف�سه وب�سفته مالك موؤ�س�سة 
األب للو�ساطة العقارية )موؤ�س�سة فردية( ، 2- موؤ�س�سة األب للو�ساطة العقارية 
)موؤ�س�سة فردية( - املدعي عليهم مدعوين للح�سور �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
الثلثاء  يوم   12.00 ال�ساعة  عقده  املقرر  الهند�سية  اخلربة  لجتماع  معتمد 
�سعود  ال�سيخ  بناية   - دبي  الكائن  اخلبري  مبقر  وذلك   2019/9/24 املوافق 
القا�سمي - �سارع عمان - مكتب )505( م�سطحبني معكم كافة امل�ستندات التي 

ترغبون يف تقدميها للخبري.
اخلبري/د. م�ضطفى بن علي ال�ضرياين  

اإجتمـــــاع خبــــــرة
العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19   

 الإعلن بالن�ضر 
اىل املدعى عليه / حممد بطي حممد علي الرميثي 

نعلمكم بان املدعي / البنك العربي املتحد - �س م ع
يف الدعوى رقم 2019/3596 الدائرة التجارية الكلية 

بينهم  فيما  والت�سامن  بالتكافل  عليهم  املدعي  الزام   : فيها  يطالب  اعله  املذكورة  الدعوى  رفع  قد 
 %12 بواقع  القانونية  والفائدة  درهم   )7.469.265.070( وقدره  مبلغ  قيمة  املدعي  للبنك  يوؤدوا  بان 
من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد والزام املدعي عليهم بالتكافل والت�سامن فيما بينهم 
بكافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  لذا يقت�سي ح�سورك اأمام الدائرة التجارية الكلية 
وذلك   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الإبتدائية  الحتادية  ال�سارقة  مبحكمة   )138( رقم  القاعة 
للجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات، وذلك يوم الأحد املوافق 2019/10/6 وذلك للنظر 
يف الدعوى املذكورة ارقامها بو�سفك مدعي عليه ، ويف حال تخلفك عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل 

عنك فانه �سيتم ا�ستكمال الجراءات القانونية يف غيابك.  
 حمكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية         



العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19   
       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2019/3331 جتاري جزئي                 
جمهول  م  م  ذ  �س   - الداخلي  للت�سميم  اجن��ل  امباكت   -1/ عليه  املدعي  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي/ ال�سقر ل�سناعة ال��ربادات والأف��ران - �س ذ م م 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
)355000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  9% من تاريخ 
الأربعاء   ي��وم  لها جل�سة  وح���ددت  ال��ت��ام.  ال�����س��داد  وح��ت��ى   2019/7/14 الإن����ذار 
املوافق 2019/10/2 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19   

       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2019/2244 مدين جزئي                 

اىل املدعي عليه / 1- احمد حممد عبداللطيف ابو هنديه جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ �سركة التاأمني العربية - �س م ل )فرع دبي( وميثله / �سمري حليم 
املدعي عليه مببلغ  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد   - كنعان 
القانونية  وقدره )11.200 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة 
Ch2.D.17 لذا  بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �س  املوافق  2019/9/25  يوم الربعاء 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19   

مذكرة اعلن بالن�ضر
يف  الدعوى 2019/214 اإ�ضتئناف تظلم جتاري  

املحدودة  �سرتك�سرز  انفرا  �سيمبلك�س  �سده/1-�سركة  امل�ستاأنف  اىل 
/�سركة مريك  امل�ستاأنف  ان  الق��ام��ة مب��ا  دب��ي( جمهول حم��ل  )ف��رع 
قرقا�س  علي  عبداهلل  وميثله/�سمرية  م  م  ذ  �س   - الكهروميكانيكية 
ال�سادر بالدعوى رقم 2019/246 تظلم جتاري  ا�ستاأنف احلكم  - قد 
- وحددت لها جل�سه يوم الربعاء املوافق 2019/10/2 ال�ساعة 17.30 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.B.7 رق��م  بالقاعة  م�ساءا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف
العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19   
 اعلن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

 يف الدعوى رقم 2019/144 تنفيذ �ضرعي موؤقت 
اىل املنفذ �سده/1- خالد جمعه را�سد �سيف املري  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/مها عبداملنعم �سامل بن �سويدان ال�سويدي وميثله/ 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   - �سويدان  ب��ن  عبيد  �سامل  عبداملنعم 
املذكورة اعله والزامك بتنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1057/2019 
احوال نف�س م�سلمني ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )12345 درهم( �سامل 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  الإ�ستحقاق.   تاريخ  من  وامل�ساريف  للر�سوم 
املذكور خلل  بالقرار  التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام  الج��راءات 

7 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19   
 اعلن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2019/3582 تنفيذ جتاري  
م ح جمهول  م   - ال��ت��ج��اري��ة  اي���ف���وري  ���س��ده/1-���س��رك��ة  امل��ن��ف��ذ  اىل 
حمامون  واملطرو�سي  التنفيذ/القرق  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  قانونيون   وم�ست�سارون 
دره��م اىل  وق���دره )306520(  ب��ه  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��له 
�ستبا�سر  املحكمة  ف���ان  وع��ل��ي��ه  امل��ح��ك��م��ة.  خ��زي��ن��ة  او  التنفيذ  ط��ال��ب 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19   
 اعلن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2019/3157 تنفيذ جتاري  
ان طالب  القامة مبا  م��راد جمهول حمل  داود  نبيل  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
حممد   / م��دي��ره��ا  وميثلها   - م  م  ذ   - ال��ع��ام��ة  للمقاولت  التنفيذ/عمون 
امل��رزوق��ي  قد  قا�سم حممد وميثله / عامر �سيد حممد �سيد حمي رو�سن 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )1933159.45( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19   
اإعلن بالن�ضر 

الدعوى رقم 359 ل�ضنة 2019 عقاري كلي 
الدائرة العقارية الكلية الأوىل رقم )96( 

املرفوعة من : عمر حممود اخلطيب 
�سد : تنميات جلوبل للتطوير العقاري - ذ م م 

معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  للح�سور  مدعوين  عليهم  املدعي 
الأربعاء  يوم   2.15 ال�ساعة  عقده  املقرر  الهند�سية  اخلربة  لجتماع 
املوافق 2019/9/25 وذلك مبقر اخلبري الكائن دبي - بناية ال�سيخ �سعود 
القا�سمي - �سارع عمان - مكتب )505( م�سطحبني معكم كافة امل�ستندات 

التي ترغبون يف تقدميها للخبري.
اخلبري/د. م�ضطفى بن علي ال�ضرياين  

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19   
اإعلن بالن�ضر 

الدعوى رقم 157 ل�ضنة 2019 عقاري جزئي 
الدائرة العقارية اجلزئية الأوىل رقم )91( 

املرفوعة من : جناح جنيب �سليم عبداهلل 
�سد : تنميات جلوبل للتطوير العقاري - ذ م م 

معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  للح�سور  مدعوين  عليهم  املدعي 
الأربعاء  يوم   2.00 ال�ساعة  عقده  املقرر  الهند�سية  اخلربة  لجتماع 
املوافق 2019/9/25 وذلك مبقر اخلبري الكائن دبي - بناية ال�سيخ �سعود 
القا�سمي - �سارع عمان - مكتب )505( م�سطحبني معكم كافة امل�ستندات 

التي ترغبون يف تقدميها للخبري.
اخلبري/د. م�ضطفى بن علي ال�ضرياين  

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19   
اخطار بالن�ضر يف الق�ضية التنفيذية  2019/800  

اإىل املحكوم عليه /  �سركة ديكو �سريف للخدمات الفنية - ذ م م  
اأ�سدرت  قد  البتدائية  بان حمكمة عجمان الحتادية  لديك  ليكن معلوما 
بحقك حكما يف الدعوى رقم )2018/1500( عمايل ، يق�سى باإلزامك بدفع 
مبلغ وقدره )20294( درهم �سامل الر�سوم وامل�ساريف ، وحيث ان املحكوم 
له/ علي ح�سن فاري�س ، قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم و�سجل التنفيذ حتت 
رقم 2019/800 ، لذا اأنت مكلف ب�سداد املبلغ املحكوم به خلل )15( يوما من 
تاريخ ن�سر الخطار ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك 

الجراءات القانونية املنا�سبة لتنفيذ احلكم ح�سب ال�سول.
قلم التنفيذ املدين
بدار الق�ضاء عجمان            

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19   
يف الدعوى رقم 2019/311 عقاري كلي 

املعلن اليه / املدعي عليها الأوىل / اإنرتنا�سيونال كواليتي �ستيل - �س ذ م م 
ب��ن��اء ع��ل��ى تكليفنا م��ن ق��ب��ل حم��ك��م��ة دب���ي امل���وق���رة لع��م��ال اخل����ربة امل��ح��ا���س��ب��ي��ة يف 
، وذل���ك يف متام   2019/9/29 امل��واف��ق  ي��وم الأح���د  ال��دع��وى اع���له فقد ح��ددن��ا 
وذلك  املحا�سبية  للخربة  الول  الج��ت��م��اع  لعقد  م��وع��دا   ، ظهرا  والن�سف  الثالثة 
فندق  م��ن  بالقرب  را���س��د  ال�سيخ  ���س��ارع  القرهود  منطقة   - دب��ي  يف  الكائن  مبكتبنا 
 ج��م��ريا ك��ري��ك ب��ن��اي��ة ال��ق��ره��ود ف��ي��وز م��ك��ت��ب رق���م 709 ال��ط��اب��ق ال�����س��اب��ع هاتف
 رقم : 04/2200272 ، فاك�س رقم 04/2200273 ، �س ب رقم 446047   دبي.

لذا يطلب ح�سوركم او من ميثلكم قانونا حل�سور الجتماع املذكور مع اح�سار كافة 
امل�ستندات املتعلقة بالدعوى.

عبدالرحمن كرم�ستجي للمحا�سبة القانونية.
اخلبري املحا�سبي / عبدالرحمن كرم�ستجي

دعوة حل�ضور اإجتماع اخلربة 
املحا�ضبية الأول 

العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19   
اعلن بيع  عقار بالن�ضر  للمنفذ �ضده 

فى الدعوى رقم 2017/152 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك امل�سرق  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية البزن�س بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�سان 

لل�سيارات - هاتف 04/2946945 - هاتف 0508650437 
املنفذ �سده : �سك�سي�س دايفر �سيفايد هولدينج ليمتد - ب�سفتها �سامنة وكفيلة ملديونية �سركة �سكاي كوم اك�سربي�س - ذ م م 

عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - منطقة الثنية اخلام�سة - ابراج بحريات جمريا - بناية فورت�سن ايكزيكتيف 
تاور رقم 1 - الطابق رقم 20 - املكتب رقم 2005 و 2006 

�سيجرى  احل���ال  اقت�سى  ان  التالية  ال��ث��لث  الي���ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/9/25 امل��واف��ق  الأرب���ع���اء  ي��وم  يف  ان��ه 
اللكرتوين موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�سافه  املو�سحة  العقار   بيع 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول 
للبيع ويف  املحددة  باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خلل ع�سرة ايام 
التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خلل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط 
ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف 
املمتلكات  : نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�س : 1069 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : فورت�سن 

ايكزيكتيف تاور - رقم الوحدة : 2006 - امل�ساحة : 98.45 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� )741794( درهم
ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19   

اعلن بيع  عقار بالن�ضر  للمنفذ �ضده 
فى الدعوى رقم 2019/107 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: بنك الإحتاد الوطني  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �سارع خالد بن الوليد - بناية على �سعيد 
جمعة - بجوار برجمان �سنرت مكاين 2709191008

املنفذ �سده : فادي مطانيو�س طنو�س - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - منطقة النهدة 2 - بناية �سيتي تاور - �سقة رقم 706 
- م�ست�سفى اإن اإم �سي رقم مكاين / 2905694237 

�سيجرى  احل���ال  اقت�سى  ان  التالية  ال��ث��لث  الي���ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/9/25 امل��واف��ق  الأرب���ع���اء  ي��وم  يف  ان��ه 
اللكرتوين موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�سافه  املو�سحة  العقار   بيع 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول 
للبيع ويف  املحددة  باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خلل ع�سرة ايام 
التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خلل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط 
ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف 
املمتلكات  :  نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�س 954 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : جلوبال ليك 

فيو - رقم الوحدة : 2710 - امل�ساحة : 89.21 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� )768198( درهم 
ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19   
اعلن بيع  عقار بالن�ضر  للمنفذ �ضده 

فى الدعوى رقم  2019/2 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: نا�سر غالب اأيوب ال�سناع 

عنوانه : اململكة الردنية الها�سمية- عمان - جبل عمان - الدور اخلام�س - ويعلن على مكتب الدكتور / ابراهيم ح�سن ابراهيم 
املل للمحاماة - وال�ست�سارات القانونية العنوان : دبي - ديرة - �سيتي �سنرت - �سارع بور�سعيد - بناية �سيتي افنيو - الطابق 7 
املنفذ �سده : عبدالعزيز نا�سر حمد املا�سي  - عنوانه :  اإمارة دبي - تلل الإمارات - ال�سهول رقم 5 �سارع رقم 2 - فيل 41 

�سيجرى  احل���ال  اقت�سى  ان  التالية  ال��ث��لث  الي���ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/9/25 امل��واف��ق  الأرب���ع���اء  ي��وم  يف  ان��ه 
اللكرتوين موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�سافه  املو�سحة  العقار   بيع 

)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول 
للبيع ويف  املحددة  باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خلل ع�سرة ايام 
التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خلل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط 
ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف 
املمتلكات  :  نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : مر�سى دبي - رقم الر�س : 172 - رقم املبنى : 6 - ا�سم املبنى : ال�سدف 6 - رقم 

الوحدة : 1909 - امل�ساحة : 132.52 مرت مربع - واملقدرة قيمتها ب��� )1426432( درهم  - 
ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19   

اعلن بيع  عقار بالن�ضر  للمنفذ �ضده 
فى الدعوى رقم 2018/206 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: بنك ابوظبي الوطني - �سابقا - بنك ابوظبي الأول - حاليا 
 : هاتف   - لل�سيارات  الني�سان  وك��ال��ة  خلف   401 رق��م  مكتب  بوينت  البزن�س  بناية   - بور�سعيد   - دي��رة   - دب��ي  اإم���ارة   : عنوانه 

 94826  32445  : مكاين  رقم   04/2946945
املنفذ �سده : لينا يو�سف علي حممد 

عنوانه :  اإمارة دبي - منطقة ام �سقيم الثانية - العقار رقم 352 - رقم مكاين : 19636 82941 
�سيجرى  احل���ال  اقت�سى  ان  التالية  ال��ث��لث  الي���ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/9/25 امل��واف��ق  الأرب���ع���اء  ي��وم  يف  ان��ه 
اللكرتوين موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�سافه  املو�سحة  العقار   بيع 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول 
للبيع ويف  املحددة  باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خلل ع�سرة ايام 
التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خلل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط 
ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف 
املمتلكات  :  نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : ام �سقيم الثانية - رقم الر�س : 352 - امل�ساحة : 1393.55 مرت 

مربع - واملقدرة قيمتها ب��� )9.000.000.00( درهم  - ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19   

اعلن بيع  عقار بالن�ضر  للمنفذ �ضده 
فى الدعوى رقم  2018/96 تنفيذ جتاري 

طالب التنفيذ: �سركة لحج و�سلطان خلدمات التنظيف وال�سيانة العامة 
عنوانه : دبي - بردبي - الكرامة - بناية لحج و�سلطان - بجانب الربيد املركزي 

املنفذ �سده : ال�سركة املتحدة للعلب - �س ذ م م - عنوانه : الإم��ارات - اإم��ارة دبي - بردبي - منطقة جبل علي 
الوىل - ار�س ملك جبل علي ال�سناعية - رقم الهاتف املتحرك : 0097148802060 

اقت�سى احلال  ان  التالية  الثلث  الي��ام  م�ساء ويف   5.00 ال�ساعة   2019/9/25 املوافق  الأرب��ع��اء  يوم  انه يف 
وعلى  للمزادات  الم��ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى 
موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع 
التقدم  البيع  اعرتا�س على  لديه  ولكل من  املزايدة  دخ��ول  قبل  الأ�سا�سي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل 
باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خلل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. 
وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : ح�سة يف عقار - رقم الر�س : 2  - املنطقة : جبل علي ال�سناعية الأوىل - امل�ساحة 

: 11612.88 مرت مربع - املقدرة ب��� )29.996.069( درهم  - ملحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19   

اعلن بيع  عقار بالن�ضر  للمنفذ �ضده 
فى الدعوى رقم 2017/412 تنفيذ عقاري 

طالب التنفيذ: راجي�س رامدا�س بوجاري - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - �سارع رقم )21 - اأ( متفرع من �سارع الرباحة 
- بناية يا�سني اخلاجة - طابق )2( - �سقة رقم )202( 

املنفذ �سده : جلف ديفيلوبرز - �س م ح  - عنوانه : الإمارات - اإمارة ال�سارقة - مطار ال�سارقة الدويل - �سارع الإدارة املتفرع من 
�سارع الذيد - مبنى املنطقة احلرة - مبطار ال�سارقة - مكتب رقم )ايه 3 - 69/1 �سي( 

بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثلث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/9/25 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خلل ع�سرة ايام 

التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات :
نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : وادي ال�سفا 7 - رقم الر�س : 1204 - رقم البلدية : 9757 - 665 - رقم 

املبنى : V026 - امل�ساحة : 295.99 مرت مربع - القيمة التقديرية : 2.500.000 درهم  
نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : وادي ال�سفا 7 - رقم الر�س : 1204 - رقم البلدية : 9757 - 665 - رقم 

املبنى : V025 - امل�ساحة : 296.17 مرت مربع - القيمة التقديرية : 2.500.000 درهم
ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19   
 تعلن �سركة القمي�س الوطنية للمقاولت - �س ذ م م  عن فقدان املركبات اأرقام 

2537  1 نارية دبي  1 - دراجة 
851  1 نارية دبي  2 - دراجة 

3 - خ�سو�سي دبي B-42468  �سيول بعجلت 
4 - خ�سو�سي دبي C-61364  دمرب 

5 - خ�سو�سي دبي A-21089  رافعة بعجلت 
    A-79146  6 - خ�سو�سي دبي

C-34283  7 - خ�سو�سي دبي
فمن لديه اأي معلومات اأو حق على هذه املركبات يت�سل على هاتف رقم 0505266661 
خلل �سبعة ايام من تاريخ الإعلن  وليكن معلوما للجميع ان ال�سركة املعلنية تربيء 

ذمتها من اأي مطالبة او حق للغري على هذه املركبات بعد مرور تلك املدة. 

اإعـــــــــــــــــلن 

العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19   
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

تبليغ حكم بالن�ضر 
يف الدعوى رقم 2018/468 مدين )جزئي( 

 / اجلن�سية  اإم��ارات��ي��ة   ، م  م  ذ  امل��ن�����س��ات  اإدارة  ب���رامي خل��دم��ات  ���س��رك��ة   : عليه  امل��ح��ك��وم  اىل 
هاتف  ،  D907 رقم  ال�سقة   ، مبنادري�سا�سماعيل حممد   ،  1 الرا�سدية  ، منطقة   عجمان 

باأنه  5376 عجمان - نحيطكم علما   : 971+ �سندوق الربيد   6--7463190  : رقم 
املذكورة بالرقم  2018/7/31 م  - قد حكمت عليكم هذه  املحكمة يف الدعوى  بتاريخ  
اعله  ل�سالح : �سركة اخلليج للتمويل - �س م خ )اإماراتية اجلن�سية(  بالتايل : حكمت املحكمة 
بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والتكامل باأن توؤديا  للمدعية مبلغ 424912.02 درهم 
والفوائد القانونية عنه بواقع %5 من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام والزمتهما 
طلبات.   من  ذلك  عدا  ما  ورف�ست  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م   1000 ومبلغ  بامل�ساريف 
حكما قابل لل�ستئناف خلل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لعلنك بهذا التبليغ  - 

حرر بتاريخ 2019/9/16 
مكتب ادارة الدعوى       

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19   
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

تبليغ حكم بالن�ضر 
يف الدعوى رقم 2019/1479 اأمر اأداء 

اىل املحكوم عليهما : اعجاز الدين حممد حممد - هندي اجلن�سية  
العنوان / عجمان - منطقة النعيمية - ت : 0504497996 - 0509971719

نحيطكم علما باأنه بتاريخ  2019/7/31م  
قد حكمت عليكم هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعله 

ل�سالح : جاويد اقبال نذير ح�سني 
ي��وؤدي للمدعي مبلغا وق��دره )7200 درهما(  بان  املدعي عليه  بالزام  ناأمر   : بالتايل 

)�سبعة الف ومائتان درهم( مع اللزام بامل�سروفات.  
ال��ت��ايل ل�ستلمك هذا  ال��ي��وم  م��ن  اع��ت��ب��ارا  ي��وم��ا   15 ق��اب��ل لل�ستئناف خ��لل  حكما 

التبليغ.  حرر بتاريخ  2019/9/18م 
مكتب ادارة الدعوى       

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19   
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

تبليغ حكم بالن�ضر 
يف الدعوى رقم 2019/1483 اأمر اأداء 

اىل املحكوم عليهما : م�ستقيم ن�سار �سيد �سيد 
العنوان / ال�سارقة - اأبو �سغاره - ت : 0502875575 

نحيطكم علما باأنه بتاريخ  2019/7/31م  
قد حكمت عليكم هذه  املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعله 

ل�سالح : جاويد اقبال نذير ح�سني 
ي��وؤدي للمدعي مبلغا وق��دره )6000 درهما(  بان  املدعي عليه  بالزام  ناأمر   : بالتايل 

)�ستة الف درهم( مع اللزام بامل�سروفات.  
ال��ت��ايل ل�ستلمك هذا  ال��ي��وم  م��ن  اع��ت��ب��ارا  ي��وم��ا   15 ق��اب��ل لل�ستئناف خ��لل  حكما 

التبليغ.  حرر بتاريخ  2019/9/18م 
مكتب ادارة الدعوى       

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19   
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

تبليغ حكم بالن�ضر 
يف الدعوى رقم 2019/1481 اأمر اأداء 

اىل املحكوم عليهما : طارق حممود وار�س خان 
العنوان / عجمان - ال�سناعية اجلديدة - ت : 0566978379 

نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2019/7/17م 
قد حكمت عليكم هذه  املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعله 

ل�سالح : جاويد اقبال نذير ح�سني 
بالتايل : ناأمر بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغا وقدره )39750 درهما( 

)ت�سعة وثلثون الف و�سبعمائة وخم�سون درهم( مع اللزام بامل�سروفات.  
ال��ت��ايل ل�ستلمك هذا  ال��ي��وم  م��ن  اع��ت��ب��ارا  ي��وم��ا   15 ق��اب��ل لل�ستئناف خ��لل  حكما 

التبليغ.  حرر بتاريخ  2019/9/18م 
مكتب ادارة الدعوى       

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19   
اإعلن بالن�ضر

رقم )2019/6787(
املنذر :  عبدالرحمن �سامل علي �سامل املزروع - اإماراتي اجلن�سية 

املنذر اليه : وود بريي للخدمات الفنية - ذ م م 
ينذر املنذر / املنذر اليه بت�سديد القيمة اليجاية املرتتبة عليه مبلغ وقدره / 48000 ثمانية واربعون 
الف درهم بالإ�سافة اىل قيمة  غرامة ارجتاع ال�سيك واإخلء العني املوؤجرة وت�سليمها للمنذر خاليا 
من ال�سواغل وباحلالة التي ت�سلمها عليها مع ا�سلح ما قد يكون حلق بها من �سرر وتلف و�سداد 
املوؤجرة من خمالفات ور�سوم  امل�ستحقات اليجارية املرتتبة عليه وت�سديد كل ما ترتب على العني 
�سرائب ، وت�سوية ح�ساب املاء والكهرباء عن مدة �سغلها للعني وذلك خلل مدة اق�ساها 30 يوم من 
تاريخ ا�ستلمه هذا الإنذار واإل �سي�سطر املنذر ا�سف لتخاذ الإجراءات القانونية والق�سائية اللزمة 
للمطالبة مبا ذكر وما ي�ستجد من قيمة ايجارية مع التعوي�س اجلابر للعطل وال�سرر مع حتميل 

املنذر اليه كافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19   
 مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�ضر 

 يف  الدعوى 2019/545 عقاري كلي 
اىل املدعي عليه / 1-اأوميغا اليمتد ب�سفتها املالك واملطور والبالغ للوحدة رقم )1726(  2-تي اف 
باع  الذي  العقاري  الو�سيط  اليمتد وب�سفتها  املحلي لأوميغا  الوكيل  ذ م م ب�سفتها  جي للعقارات 
و�سلم للمدعي عقد بيع الوحدة رقم )1726( جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ ا�سكربي امتايل 
وميثله / احمد علي حممد من�سور الزيودي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الق�ساء بانف�ساخ 
عقد بيع و�سراء املربم بتاريخ 26 فرباير لعام 2008 بني املدعيان واملدعي عليها الأوىل واإعادة احلال 
اىل ما كان عليه قبل التعاقد واحلكم بالزام املدعي عليهم بالت�سامن وبالتكافل  وبالت�سامم فيما 
بينهم  بان ي��وؤدوا للمدعيان مبلغ وقدره )697.500دره���م( )وال��زام بالر�سوم وامل�ساريف ومبقابل 
بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �س  املوافق  2019/10/13   يوم الحد  لها جل�سة  املحاماة(. وح��ددت  اتعاب 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.B.8

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12735 بتاريخ 2019/9/19   

       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2019/349 عقاري جزئي                 

اىل املدعي عليه / 1-تاون �سنرت ماجنمنت ليمتد 2-�سون للو�ساطة العقارية - �س ذ م م جمهويل 
حمل القامة مبا ان املدعي/ وليد الفاعور وميثله / علي خ�سر علي حممد العبادي املن�سوري 
- قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الق�ساء بف�سخ اتفاقية املوؤرخة 11 مار�س 2018 واملربمة 
بني املدعي واملدعي عليها الأوىل واإعادة احلال اىل ما هو عليه قبل ابرام هذه التفاقية وذلك 
لعدم �سرف ال�سيكات حمل الإتفاقية والبالغ جمموعها مبلغ وقدره )651.324 درهم( والزام 
املبنى )C13( يف  الكائنة يف   )403( رقم  ال�سقة  املدعي  بت�سليم  والثانية  الأوىل  عليهما  املدعي 
جممع تطوير دبي لغون )جممع دبي لل�ستثمار( خالية من ال�سواغل ، وهي حمل عقد البيع 
املوؤرخ يف 28 ابريل 2016 وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2019/9/26 ال�ساعة 8.30 �س 
بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• ال�شارقة-الفجر 

الف�ساء  حمطة  اإىل  اإم��ارات��ي  رائ��د  اأول  انطلق  مع  تزامناً 
لهيئة  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ع��ام��ة،  ال�����س��ارق��ة  مكتبة  تنظم  ال��دول��ي��ة، 
اأ�سا�سيات  ح����ول  ح���واري���ت���ني  ج��ل�����س��ت��ني  ل��ل��ك��ت��اب،  ال�����س��ارق��ة 
بالتعاون  اإليه،  الو�سول  واأهمية  الف�ساء  ا�ستك�ساف  وتاريخ 
مع اأكادميية ال�سارقة لعلوم وتكنولوجيا الف�ساء والفلك، يف 
21 �سبتمرب اجلاري، بهدف تعزيز الثقافة العلمية الفلكية 

لدى الطلبة والباحثني وهواة هذا املجال. 

ا�شرتاتيجية
الوطنية  ال�سرتاتيجية  مع  الور�سة  ه��ذه  تنظيم  وين�سجم 

ل��دول��ة الإم�����ارات يف ق��ط��اع ال��ف�����س��اء، وال��ت��ي تتمثل يف خلق 
وجذب  متخ�س�سة  خ��ربات  وتطوير  فّعالة،  تنظيمية  بيئة 
ال�سباب، ف�سًل عن بناء  الإب��داع لدى  العقول وحتفيز  اأهم 
�سراكات عملية بني املوؤ�س�سات التعليمية والبحثية، اإ�سهاماً يف 
تاأهيل كوادر وطنية يف قطاع الف�ساء ومبا يخدم التطلعات 

الطموحة بالو�سول اإىل اقت�ساد وطني قائم على املعرفة.
د.  م��ع   « ح���واري���ة  ال��ع��ام��ة جل�سة  ال�����س��ارق��ة  وت��ن��ظ��م مكتبة 
اأ�ستاذ م�سارك يف ق�سم الفيزياء التطبيقية  اإليا�س فرنيني« 
ال��زّوار من عمر  ال�سارقة، ت�ستهدف  وعلم الفلك يف جامعة 
يتعلق  ما  اأهم  على  �سيتعرفون  الذين  فوق،  وما  عاماً   13
على  والط���لع  الف�ساء،  غ��زو  نحو  ال��دول  �سباق  مبوا�سيع 
ا�ستعدادات الرّواد قبل رحلتهم و التحديات التي تواجههم، 

اإىل جانب احلديث عن التعاون الدويل الذي يجمع بني دولة 
الإمارات العربية املتحدة، وحمطة الف�ساء الدولية، والدور 

الذي تلعبه الدولة يف جمال �سناعات وعلوم الف�ساء. 
“ �سيتم احل��وار مع �سفراء  الب�سرية  وحتت عنوان” املكتبة 
اجلل�سة  ت��ت��ن��اول  رو�سيا”،  يف  املبتعثني  وال��ف�����س��اء  ال��ف��ل��ك 
الثانية التجربة التي خا�سها الطلب، �سلطان عبدالرحمن 
العوي�س ، عمر عبدالرحمن العوي�س ،  عبدالعزيز حممد اّل 
علي ، يف مركز يوري غاغارين لتدريب رواد الف�ساء، املركز 
الذي خ�سع فيه رائدا الف�ساء الإماراتيان هزاع املن�سوري و 
د. �سلطان النيادي ملَهمة تدريبية قبيل النطلق اإىل حمطة 

الف�ساء الدولية.
ادارة  مدير  بو�سليبي،  اإمي���ان  قالت  اجلل�سات،  ه��ذه  وح��ول 

العربية  الإم���ارات  دول��ة  العامة:” تخطو  ال�سارقة  مكتبات 
املتحدة ه��ذا ال��ع��ام خ��ط��وات واع���دة ووا���س��ع��ة نحو الأم���ام يف 
يتجّهزون  اإخ��وت��ن��ا  ه��م  وه��ا  الف�ساء،  و�سناعة  غ��زو  جم��ال 
تاريخي  اإجن���از  يف  ال��دول��ي��ة  الف�ساء  حمطة  اإىل  للو�سول 
مع  وان�سجاماً  املنطلق  ه��ذا  وم��ن  الإم���ارات،  لدولة  يح�سب 
اأن  على  حر�سنا  الف�ساء،  لقطاع  الوطنية  ال�سرتاتيجية 
ن��واك��ب ه���ذا الإجن�����از واإط�����لع اجل��ي��ل اجل��دي��د ع��ل��ى علوم 
العامة:”  ال�سارقة  مكتبات  اإدارة  مدير  “.وتابعت  امل�ستقبل 
ال�سارقة  ر�سالتنا يف مكتبة  الفعالية  جن�سد من خلل هذه 
العامة يف اأن نكون من�سة جتمع ال�سباب واجليل اجلديد على 
احتياجات  يلبي  املعريف  للرتفيه  وم��رك��زاً  والعلوم،  املعارف 

اجليل احلايل واأجيال امل�ستقبل يف ال�سارقة.” 

•• اأبوظبي-الفجر

العام،  ل��ه��ذا  وال��رتف��ي��ه��ي��ة  املجتمعية  فعالياتها  �سمن   
فعالية  من  اجلديد  املو�سم  الإم���ارات  اأم  حديقة  اأطلقت 
من  جمموعة  عر�س  �ست�سهد  التي  احلديقة«  يف  »اأف���لم 

اأ�سبوعياً يف »حديقة الأطفال«،  الأفلم العائلية املعروفة 
خلل عطلة نهاية الأ�سبوع، وذلك اعتباراً من 3 اأكتوبر  

املقبل. 
ب��اق��ة م��ن الأن�سطة  وت��اأت��ي ع��رو���س الأف����لم اإىل ج��ان��ب 
على  الر�سم  ذل��ك  ل��لأط��ف��ال مب��ا يف  الأخ���رى  الرتفيهية 

اإ���س��اف��ة اإىل ظهور   ال���وج���وه وور�����س ع��م��ل الأوري���غ���ام���ي، 
�سخ�سية »م�سرف« والكثري غريها.

وتعود الفعالية هذا املو�سم مباراثون من الأفلم املمتعة 
»ف����روزن«،  وم��ن��ه��ا  ال��ع��ائ��ل��ة  اأف����راد  جميع  ل���دى  واملف�سلة 
»حكاية  الثالث من  اجل��زء  اإىل  اإ�سافة  الأدغ���ال«،  و«كتاب 

لعبة«، مبا يف ذلك الأف��لم الكل�سيكية مثل »بيرت بان«، 
و«علءالدين«، و«حياة ح�سرة«. 

ه��ذا وب��الإ���س��اف��ة اإىل الأف���لم التي لق��ت م��وؤخ��را جناحاً 
ك��ب��رياً يف ���س��ب��اك ال��ت��ذاك��ر م��ث��ل »ك��ي��ف ت��رو���س تنينك«، 

و«كارز«، و«ريو«.

و�سيقوم م�سرفو الرتفيه يف احلديقة مب�ساعدة الأطفال 
لديهم من  املحببة  الكرتونية  ال�سخ�سية  اإىل  التحول  يف 
عرب  اأ�سكال فنية  واإن�ساء  الوجوه  على  الر�سم  فن  خ��لل 
تقنية اأوريغامي ، وذلك يف الوقت الذي يتمتع فيه حمبو 

الأفلم مب�ساهدة باقة متنوعة من الأفلم املعرو�سة. 

عر�ض يف اأجواء عائلية مميزة باقة من االأفالم تمُ

حديقة اأم االإمارات تطلق املو�صم اجلديد من فعالية »اأفالم يف احلديقة«

•• ال�شارقة-الفجر

الذي  الإب��داع��ي،  الن�سر  مقهى  فعاليات  �سمن 
مدينة  مقر  يف  للكتاب  ال�سارقة  هيئة  تنظمه 
وحتى   17 من  الفرتة  خلل  للن�سر،  ال�سارقة 
ال�سارقة  22 �سبتمرب اجلاري، عقدت موؤ�س�سة 
حوارية  جل�سة  »رواد«  الريادية  امل�ساريع  لدعم 
املحامي  قدمها  الن�سر«،  حقوق  »حفظ  بعنوان 

وامل�ست�سار القانوين اإبراهيم احلو�سني.
امل�ساركني بحقوق  اإىل تعريف  وهدفت اجلل�سة 
باحلقوق  ي��ع��رف  م���ا  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  امل���وؤل���ف، 
ا���س��ت��ع��را���س جمموعة  امل�����ج�����اورة، م���ن خ����لل 
القانونية،  والإج�����راءات  العملية  ال��ن��م��اذج  م��ن 
واملوؤلفون،  الكّتاب  لها  يتعر�س  التي  والوقائع 
العلقات  وطبيعة  بالن�سر،  املعنية  واملوؤ�س�سات 

التي تربط بينهم.
مفهوم  بتعريف  اجلل�سة  احل��و���س��ن��ي  وا���س��ت��ه��ل 
امل��وؤل��ف يف القانون،  احل��ق��وق امل��ج��اورة حل��ق��وق 
اأن��ه��ا  تخ�س ث��لث ف��ئ��ات:  فنانو  اإىل  م�����س��رياً 
الت�سجيلت ال�سوتية، وهيئات  الأداء، ومنتجو 
املطربون  ف��ه��م  الأداء  ف��ن��ان��و  اأم�����ا  الإذاع���������ة. 
الغناء،  املوؤلف يف  الذين ي�ستخدمون  واملمثلون 
اأما منتجو  اأو يف التمثيل عموماً،  اأو يف امل�سرح، 
الت�سجيلت ال�سوتية، فهم من يقومون باإنتاج 
اأو  براجمها  يف  الإذاع����ة  وك��ذل��ك  الت�سجيلت، 
اأعمالها الدرامية اخلا�سة التي تنتجها بنف�سها، 
حيث حدد القانون مدة 50 عاماً حلماية فناين 
فرتة  ح��دد  فيما  الت�سجيلت،  ومنتجي  الأداء 

حماية الإذاعة ب� 20 عاماً.
حقوق  مفهوم  القانوين  امل�ست�سار  وا�ستعر�س 

القانون  بح�سب  احل��ق��وق  اأن  مو�سحاً  امل��وؤل��ف، 
اأدب����ي، وال��ث��اين ح��ق مادي،  ن��وع��ان، الأول ح��ق 
اأما احلق الأدبي فيمنح املوؤلف حتديد فرتة اأو 
تاريخ الن�سر،  بالإ�سافة اإىل التعريف به، حيث 
يف  ب��ه  ي��ع��ّرف  واأن  اإل��ي��ه  ي�سار  اأن  للموؤلف  يحق 
احلالت التي يقوم البع�س با�ستخدام جزٍء من 
ن�سر  للموؤلف حتديد وقت  ن�سو�سه، كما يحق 
الكتاب، وكذلك يتيح القانون للموؤلف حق منع 
الكاتب  حق  عن  ف�سًل  موؤلفه،  على  الع��ت��داء 
اأراد ذلك، نظراً  اإذا  ال�سوق  كتابه من  يف �سحب 
لتغري يف القناعات اأو املفاهيم لديه، فيما يتيح 
احلق املادي ا�ستخدام الكتاب �سواء يف الن�سر اأو 
احل�سول  بغية  �سينمائي  عمل  اإىل  حتويله  يف 

على مردود مايل.
وبني احلو�سني اأن حق املوؤلف يف �سحب الكتاب 
اإىل  النا�سر  يعر�س  اأن  دون  يجوز  ال�سوق  م��ن 
ع��ادة ما  ال��ذي  العقد  اخل�سارة، وذل��ك مبوجب 
الن�سر،  وموؤ�س�سات  امل��وؤل��ف��ني  ب��ني  توقيعه  يتم 
التي  العقود  وتوقيع  التكاتب  ب�سرورة  مو�سياً 
اأن  ت�سمن للجانبني حفظ حقوقهما، ل �سيما 
قد  ال�سوق  من  كتابه  �سحب  اإىل  الكاتب  جل��وء 
ي�سر بالنا�سر ويت�سبب له نوعني من اخل�سارة، 
الأوىل وقف الأرباح التي يدرها توزيع الكتاب، 
الك�سب  ل��ف��ر���س��ة  ال��ن��ا���س��ر  ف���ق���دان  وال����ث����اين، 

امل�ستقبلي من موا�سلة بيع الكتاب.
ك��م��ا ت���ط���رق احل��و���س��ن��ي خ����لل اجل��ل�����س��ة اإىل 
ت�سكل  الكتب  اأن  اإىل  م�سرياً  امل�سنفات،  مفهوم 
واأن  القانونية،  امل�سنفات  بنود  من  واح��داً  بنداً 
ترتكز  التي  الدرامية  اأو  ال�سينمائية  الأع��م��ال 
امل�سنفات  ال�سيناريوهات، تدخل يف جمال  على 
والتزوير،  والتقليد،  ال�سرقة،  م��ن  حلمايتها 

وحفظها من العتداء وفق قانون حقوق امللكية 
الفكرية.

وب���ني امل�����س��ت�����س��ار ال��ق��ان��وين اأن خم��ت��ل��ف اأن����واع 
واألوان الفن، والآداب املوؤلفة، والر�سم، والنق�س، 
الهند�سية،  والت�ساميم  وال���درام���ا،  وال��ن��ح��ت، 
حلقوق  تخ�سع  التي  املوؤلفات  نطاق  يف  تدخل 
امللكية الفكرية، بالإ�سافة اإىل امل�سنفات امل�ستقة، 
اأخ���رى من  امل��وؤَل��ف بلغة  ا���س��ت��خ��دام  ال��ت��ي تعني 
م�سوؤولية  حت��ت  ي�سعها  مم��ا  الرتجمة،  خ��لل 
قانون امللكية الفكرية، وكذلك الرتجمة ت�سبح 

خا�سعة للقانون ذاته.
وحول املجالت التي ل تخ�سع لقوانني امللكية 
القوانني  اأو  الأخبار،  اأن  املتحدث  بنّي  الفردية 
التي ي�سنها العاملون، واملتخ�س�سون يف الدول، 
اإىل ج��ان��ب ال���ق���رارات وال��وث��ائ��ق ال��ر���س��م��ي��ة، ل 
التي  الفكرية، عدا تلك  امللكية  تخ�سع حلقوق 
يدخل عليها طابع ابتكاري، حيث تعترب عندها 
ملكية فكرية ل�ساحب الفكرة حممية مبوجب 

القانون.
وا���س��ت��ع��ر���س احل��و���س��ن��ي من����وذج����اً م���ن خلل 
جمعية الإمارات للمحامني، التي اأخذت حزمة 
الدولة،  �سنتها  التي  والقوانني  الت�سريعات  من 
امللكية  وحماية  امل��وؤل��ف،  حماية  ق��ان��ون  وت�سم 
ال�����س��ن��اع��ّي��ة، وغ��ريه��ا، ف��اأ���س��ب��ح ال��ك��ت��اب ملكية 
فكرية للجمعية رغم احتوائه على العديد من 
ينطبق  والأم���ر  احلكومية،  القوانني  ن�سو�س 
من  ب��اق��ة  يجمع  ال���ذي  ال�سحفي  ع��ل��ى  اأي�����س��اً 
تلقائياً  يخ�سع  فاإنه  كتاب  يف  وي�سعها  الأخبار 

حلقوق امللكية الفكرية.
وح���ول بع�س امل��م��ار���س��ات ال��ت��ي ت��ت��م ب��ني بع�س 
الأدب����ي، ون�سبه  املنتج  ���س��راء  الأ���س��خ��ا���س ح��ول 

اإىل ال�ساري، اأكد املتحدث اأن العقد يعترب عقداً 
النوع  ه��ذا  ل��دور  نظراً  القانون،  يجيزه  باطًل 
من املمار�سات يف اإدخال احلقل الأدبي والثقايف 
غري  اأ�سخا�س  وج��ود  ب�سبب  خطري،  منزلق  يف 

موؤهلني يّدعون التاأليف والإبداع.
و����س���دد احل��و���س��ن��ي ع��ل��ى ����س���رورة ال��ت��ع��اق��د بني 
عقود  �سمن  والن�سر،  بالتاأليف  املعنية  اجلهات 
الطرفني  وواج����ب����ات  ح���ق���وق  م��ك��ت��وب��ة حت����دد 
كامل  على  الت��ف��اق  اأن  اإىل  م�سرياً  وحتفظها، 
فقط  و�سمح  القانون،  اأبطله  امل�ستقبلي  الإنتاج 
موؤلفات فقط،   5 ال��ن��وع حتى  ه��ذا  م��ن  باتفاق 
وذلك لدرء �سيا�سة الحتكار من ناحية، وحر�ساً 
وعدم حتويله من  والتاأليف،  الأدب  على جودة 
ا�ستهلكية  ون�سو�س  م���واد  اإىل  اإب��داع��ي  ن��ت��اج 

تخلو من امل�سامني الأدبية والثقافية.

لها  تخ�سع  التي  الزمنية  الفرتة  على  رده  ويف 
القانون،  حماية  اإىل  اأن��واع��ه��ا  ب�ستى  امل��وؤل��ف��ات 
طيلة  املوؤَلف  يحمي  القانون  اأن  احلو�سني  بنّي 
حياة املوؤِلف ي�ساف اإليها خم�سون عاماً اإذا كان 
املوؤَلف ملجموعة من  واإذا كان  له موؤَلف واح��د، 
حياتهم،  طيلة  ت�ستمر  احل��م��اي��ة  ف���اإن  ال��ك��ّت��اب 
ي�����س��اف اإل��ي��ه��ا خ��م�����س��ون ع���ام���اً ب��ع��د وف����اة اآخر 
موكل  التاأليف  ك��ان  واإذا  التاأليف.  يف  م�سرتك 
اأعمال،  اأو رجل  ن�سر،  دار  اأو  قبل هيئة،  به من 
مل��ج��م��وع��ة م���ن ال���ك���ت���اب، ف�����اإن ه����ذا ال���ن���وع من 
التاأليف ُيعرف بامل�سنف اجلماعي، بحيث تكتب 
الكتاب، ولكن حقوق ملكيته تعود  اأ�سماوؤهم يف 
املهمة،  بهذه  اأوكلتهم  التي  اجلهة  اأو  لل�سخ�س 
تبداأ  عاماً   50 مل��دة  القانون  حلماية  ويخ�سع 

منذ اإ�سدار الن�سخة الأوىل.

خالل جل�شة حوارية عقدت يف »مدينة ال�شارقة للن�شر«

»مقهى الن�صر االإبداعي« يعرف جمهور االأدب بحقوق املوؤلف وواجباته حتت بنود امللكية الفكرية

•• ال�شارقة-الفجر:

املقبل21 �سبتمرب اجل��اري، اختبارات برنامج  ال�سبت  املتحدة يوم  العربية  الإم��ارات  ت�ست�سيف دولة 
من�سد ال�سارقة، الذي تنظمه قناة ال�سارقة التابعة لهيئة ال�سارقة للإذاعة والتلفزيون، يف اإطار جولته 
العربية التي يجوب فيها 6 دول ي�سعى من خللها اإىل ا�ستقطاب مبدعني جدد من اأ�سحاب املواهب 

يف جمال الفّن الإن�سادي.
من  ال�سارقة،  مدينة  يف  ال�سارقة  تلفزيون  مبنى  يف  بامل�ساركني  اخلا�سة  التحكيم  جلنة  و�ستتواجد 
اأهلته  ال��ذي  الر�سوان،  اأحمد  املن�سد  من  كّل  اللجنة  يقود  حيث  م�ساًء،   8 وحتى  �سباحاً   8 ال�ساعة 
واملن�سد حممد  ال�سغري«،  ال�سارقة  »من�سد  التحكيم لربنامج  ليكون �سمن جلنة  الإن�سادية  خرباته 
زكي، الذي كان من املتاأهلني يف الن�سخة الأوىل من الربنامج، وا�ستطاع باإبداعاته اأن يتاأهل ملراحل 

متقدمة. 
وتتوىل جلان حتكيم الختبارات مهمة اختيار اأف�سل 10 مواهب من كل دولة، كما اأعلن الربنامج عن 

اأنحاء العامل التقّدم والت�سجيل  اإتاحة املجال للراغبني بالنت�ساب وامل�ساركة يف الربنامج من جميع 
فيما   ،www.sba.net.ae/munshid بالربنامج،  اخلا�س  الإل��ك��رتوين  املوقع  خلل  من 
واأداء  ه��ادف،  ذات م�سمون  اأنا�سيد  اختيار  ت�سمل  والتي  للتقدم  ال�سروط اخلا�سة  حددت حزمة من 

ن�سيد وموال ملدة ل تزيد على 3 دقائق، واأن يكون عمر امل�سارك ما بني 18-28 عاماً. 
مت�سوقة  ال�سارقة  من�سد  اختبارات  حتكيم  “جلنة  للربنامج:  املنفذ  املنتج  ها�سم،  الدين  جنم  وق��ال 
ل�ستقبال املبدعني واملوهوبني من الأ�سوات يف دولة الإمارات العربية، نظراً لتميز املتقدمني وتنّوع 
اأ�سوات مبدعني من  الربنامج  ي�ستقبل  اأن  الإماراتية ميكن  الأ�سوات  فاإىل جانب  الفنية،  جتاربهم 
اأكرث من 200 جن�سية عربية واأجنبية من مقيمي الدولة، الأمر الذي يجعل اختبارات الإمارات من 

اأكرث الختبارات ت�سويقاً وحما�ساً”.
وتابع املنتج املنفذ للربنامج: “لأكرث من ع�سرة �سنوات يف دورات �سابقة ظل املتقدمون من الإمارات 
متميزين، وجنح الربنامج يف تقدمي اأ�سوات كبرية من الإمارات اإىل العامل العربي، وناأمل يف الدورة 
اجلديدة من الربنامج اأن ن�ستقبل من�سدين مبدعني ي�سكلون اإ�سافة اإىل مناف�سات الربنامج، ونتمنى 

للجميع التوفيق”. 
 14 املا�سي  ال�سبت  العربية يوم  ال�سعودية وجمهورية م�سر  العربية  اململكة  وزار الربنامج كًل من 
�سبتمرب اجلاري، واململكة املغربية يوم الأحد املا�سي، 15 �سبتمرب اجلاري، فيما يختتم جولة اختباراته 
يوم ال�سبت، 21 �سبتمرب اجلاري يف كل من اجلمهورية اجلزائرية واململكة الأردنية الها�سمية ودولة 

الإمارات العربية املتحدة.

جتوب 6 بلدان عربية يف دورته الـ12

اختبارات »من�صد ال�صارقة« ت�صتقبل 
مبدعي االإمارات ال�صبت 21 �صبتمرب اجلاري

بالتزامن مع انطالق اأول رّواد اإماراتيني للمحطة الدولية

»مكتبة ال�صارقة العامة« حتاور زّوارها يف علوم الف�صاء والفلك
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)ريا و�شكينة تاين( اأجنح رواية يف ال�شوق امل�شري

بدرية طلبة: حب امل�صرح هو الدافع 
االأول لالإقدام على االإنتاج 

التي  "ريا و�سكينة تاين" يف ظل الظروف ال�سعبة  امل�سرحي من خلل  • قررِت خو�س جتربة الإنتاج 
يعانيها امل�سرح، مَل؟

- لي�ست اأزمة بالن�سبة يل؛ فهي لي�ست املرة الأوىل التي اأخو�س فيها جتربة الإنتاج امل�سرحي، اإذ قدمت 
عدة م�سرحيات خلل ال�سنوات املا�سية، وحب امل�سرح هو الدافع الأول للإقدام على الإنتاج.

التي  الفكرة  نف�س  يحمل  لفيلم  حاليا  التح�سري  من  و�سكينة" بالرغم  "ريا  مو�سوع  اخرتت  • مَل 
تناق�س وطنية الثنائي ال�سهري؟

اأقدم املو�سوع فجاأة ومل تكن الفكرة وليدة الأيام  - مل 
احلالية بعد الإعلن عن فيلم يناق�س املو�سوع نف�سه، 

فاأنا اأعمل على هذه امل�سرحية منذ فرتة طويلة، فمنذ 
حوايل ثلث �سنوات كنت اأنا واأمرية هاين واملطرب 

عن  م�سرحية  جتربة  قدمنا  حمودة  عبدالبا�سط 
القاهرة،  يف  رومان�س  م�سرح  على  و�سكينة  ري��ا 

ف��ال��ف��ك��رة ب��ال��ن�����س��ب��ة يل م���وج���ودة م��ن��ذ فرتة، 
وح��ني ب��داأت الأخ��ب��ار ت��داول ح��ول وج��ود دور 

وط��ن��ي ل��ري��ا و���س��ك��ي��ن��ة ق��ب��ل ف���رتة طويلة؛ 
القيام  �سامل  امل��وؤل��ف م�سطفى  ب��داأ زوج��ي 
والتدقيق  الأم���ر  ح��ول  الأب��ح��اث  ببع�س 
معلومات  اإىل  و���س��ل  ح��ت��ى  امل��ع��ل��وم��ات  يف 

"نف�سنة" الذي عملنا معاً به  موؤكدة، بداأ يعمل على الفكرة وحتدثت اإىل الفنانة انت�سار قبل برنامج 
ووافقت على امل�ساركة.

بني  اجلمهور  يربط  اأن  يف  تخوفِت  هل  متاماً..  خمتلفة  ق�سة  يف  الكويت  يف  �سرف  دور  ح�سرِت   •
العملني اأو يعتربهما عمًل واحداً؟

- على الإطلق، مل اأخف؛ لأن "ريا و�سكينة" يف العموم تراث �سعبي، واأنا قدمت دوراً �سرفياً يف الكويت يف 
عمل اأ�سله م�سري، وحني �ساركت يف امل�سرحية يف الكويت كان الدور خمتلفاً متاماً؛ فلم اأقدم �سخ�سية 

ريا ول �سكينة،
 وكنت اأقدم �سخ�سية جارتهم التي تربيهم، وهو دور منف�سل عن م�سرحيتي احلالية.

البطولة..  انت�سار  الفنانة  • ت�ساركِك 
هل وافقت �سريعاً اأم كانت هناك عرثات يف التعاقد؟

- كانت معي يف التح�سريات منذ اأكرث من عامني ومن املفرت�س اأن تكون معي يف م�سرحية "اأرواح ريا 
اأمرية هاين  اأ�سورها مع الفنانة  اأخرى؛ فقدمتها كي  و�سكينة" اأي�ساً، ولكن اعتذرت لرتباطات فنية 
واملطرب ال�سعبي عبد البا�سط حمودة وقررنا العمل معا يف امل�سرحية اجلديدة وحني حدثتها وافقت 

متاماً وحتم�ست للفكرة وحني جاء وقتها قدمناها.
العر�س؟ حول  اجلمهور  فعل  رد  كان  كيف  الإ�سكندرية..  يف  امل�سرح  خ�سبة  على  العمل  • قدمت 

- احلمد هلل امل�سرحية ناجحة جداً، 
واعتربها اأجنح رواية يف ال�سوق امل�سري، وهناك ردود فعل قوية حول العمل التي تعد من اأهم الأعمال 
الرتاثية، فدعني اأقول اأن اأ�سرف عبد الباقي قدمها قبل ذلك ول اأجروؤ اأن اأقول انها لها علقة 
اأفكاره  بها  وي�سع  ال�سخ�سية  نظره  وجهة  من  يقدمها  اأن  املمكن  من  فنان  فكل  بامل�سرحية، 

اخلا�سة التي متيزه عن غريه.
القادمة؟ الفرتة  خلل  الإنتاج  زيادة  على  �سي�ساعدك  العمل  جناح  • هل 

انتقلت بها يف جميع حمافظات م�سر،  "بدرية" التي  �سل�سلة  الإنتاج ومنها  اأنا معتادة   -
مثل بدرية يف الأدغال وبدرية يف م�ست�سفى املجانني وغريها واأنا دائمة الإنتاج وكل فرتة 
الدخول يف جتربة  ال��ذي يحم�سني جناحه على  الأول  العمل  اأب��داأ عمل جديد فلي�س 

جديدة.
وخا�سة  التجربة  كانت  كيف  املا�سية..  الفرتة  خلل  كثرياً  الكويت  يف  وج��دِت   •

عمل يف جتربة "اأنا عندي ن�س"؟
اأم��ام عملقة من  اأقدمه  اأن  ال�سرف  بالن�سبة مل�سل�سل"اأنا عندي ن�س" كان يل   -
اع��ت��ربه��ا جت��رب��ة عمري  ال��ت��ي  ع��ب��داهلل  �سعاد  الفنانة  ال��ك��وي��ت  ال��ف��ن يف  عمالقة 
وو�سعتني يف مكانة مرتفعة متاماً فنية ودعمت من ال�سرية الذاتية بالن�سبة يل 

واأحمد اهلل على هذه التجربة.
يعود  ومتى  اإمام..  عادل  الزعيم  "فلنتينو" اأمام  م�سل�سل  يف  دورك  عن  • ماذا 

الت�سوير؟
- انتهيت من ت�سوير دوري يف 15 حلقة من امل�سل�سل خلل الفرتة التي �سورنا فيها 

امل�سل�سل، وحني تنتهي ال�سركة من حتديد املوعد النهائي للت�سوير �ساأنزل للت�سوير،
 لكن حالياً لي�س لدي املوعد النهائي للنزول، ومن ال�سعب التحدث حالياً حول دوري لأن 

من ال�سهل حرق الأحداث، 
ول اأريد اأن اأكون �سبباً يف حرقها، لكن ما اأ�ستطيع اأن اأقوله اإن الدور جديد جداً بالن�سبة يل 

وعلى كل من يحبون بدرية طلبة.
؟ العمل  حول  اجلديد  ال�سغرية" ما  ال�سلمة  "الأو�سة  فيلم  يف  • ت�ساركني 

- الفيلم من اإنتاج وليد من�سور وبطولة اأكرم ح�سني ونور وبيومي فوؤاد وتعاقدنا كلنا على العمل 
ومل ن�سور لن�سغال طاقم العمل بالأعمال الدرامية اخلا�سة ب�سهر رم�سان املا�سي، 

روايتي  ان�سغلت يف  واأن��ا  ال�سنوية  العمل لإجازاتهم  و�سافر طاقم  ال�سيف  اإج��ازات  وبعدها فرتة 
العمل  و�سيكون  الت�سوير  ل��ب��دء  اأخ���رى  م��رة  �سنتجمع  ارتباطاتنا  م��ن  ننتهي  وح��ني  امل�سرحية 

خمتلفاً.
؟ اجلديدة  تعاقداتك  عن  • ماذا 

بالفعل تعاقدت على عمل جديد لكن غري م�سرح يل التحدث عنها على الإطلق حتى ن�ستقر على 
الإعلن ر�سمياً وذلك احرتاماً لتعاقداتي الفنية املربمة مع اجلهة الإنتاجية.

هيفاء وهبي تعود لل�صينما 
بـ )عقد اخلواجة(

بعد  ال�سينما،  اإىل  جم��دداً  للعودة  وهبي  هيفاء  اللبنانية  الفنانة  تتاأهب 
م�ساركتها  وبالتحديد منذ  العملقة،  ال�سا�سة  �سنوات عن  غيابها خلم�س 

يف الفيلم امل�سري )حلوة روح( مع الفنان با�سم �سمرة. 
�سيكون  ال���ذي  اخل��واج��ة(،  )ع��ق��د  اجل��دي��د  فيلمها  ت�سوير  وه��ب��ي  وتعتزم 
اأبطال  اأب��رز  اأعمال املنتج حممد ودي��ري، وال��ذي ك�سف الغطاء عن  باكورة 
الفي�ساوي  اأحمد  امل�سري  الفنان  بينهم  وهبي،  هيفاء  جانب  اإىل  الفيلم 

والفنان ال�سوري با�سل خياط. 
)عقد اخلواجة( ق�سة كرمي فاروق و�سيناريو وحوار اأمني جمال وحممد 
اأبو ال�سعد و�سريف ي�سري، يف حني تكّفل باإخراجه حممد حماقى فى اأوىل 
جتاربه الإخراجية، ومقرر اأن تنطلق الكامريات لت�سويره يف �سهر اأكتوبر 
املقبل، ريثما ي�ستكمل �سّناع العمل بقية التعاقدات مع النجوم امل�ساركني. 

ماذا يجمع �صريين عبد النور وجاد ال�صويري ؟
اللم�سات  ت�سع  الت�سوير حيث  ملواقع  لتعود جم��دداً  ال�سيفية  النور عطلتها  عبد  �سريين  اأنهت 
اأول  القادمة يف  الفرتة  خ��لل  املقرر عر�سه   ،" "الديفا  ال��درام��ي اجلديد  مل�سروعها  الأخ��رية 

جتربة لها عرب التطبيقات الرقمية .
بع�س  نك�سف  كما  بتجربتها اجلديدة  التفا�سيل اخلا�سة   بع�س  نك�سف  نواعم  ومن خلل 

التح�سريات اخلا�سة بعودتها ل�ساحة الغناء .

لوك جديد 
ك�سفت �سريين عبد النور اأنها جلاأت لتغيري اللوك اخلا�س بها من اأجل دورها بعملها 
الرقمية،  التطبيقات  ع��امل  يف  الأوىل  جتربتها  به  تخو�س  ال��ذي  اجلديد  ال��درام��ي 
فغريت لون �سعرها للأ�سقر لتكون املرة الأوىل لها بهذا اللوك كنوع من التغيري، 

وبدا على �سريين حتم�سها الكبري لهذه التجربة .
�سمن  درام��ي��ة  لأغنية  ال��ن��ور  عبد  �سريين  غناء  العمل  ي�سهد  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 

اأحداث امل�سل�سل .
ومن املنتظر اأي�ساً اأن تعلن الإم بي �سي كافة التفا�سيل خلل اأيام قليلة 

متهيداً لعر�سه عرب التطبيق اخلا�س باملحطة .

كليب جديد 
من ناحية اأخرى حت�سر حالياً �سريين عبد النور ملفاجاآة من 
نواعم  خ��لل  من  انفردنا  قد  فكنا  جلمهورها،  خا�س  ن��وع 
بتح�سريها لأكرث من عمل غنائي �سينجل خلل الفرتة 
على  ال��ن��ور  عبد  �سريين  ا�ستقرت  وبالفعل  ال��ق��ادم��ة، 
املخرج جاد �سويري لتقدمي كليبها الغنائي اجلديد 
على  �سوياً  اأتفقا  ال��ق��ادم��ة، حيث  ال��ف��رتة  خ��لل 

امل�سروع اجلديد الذي تتكتم �سريين تفا�سيله حلني انتهاء التح�سريات الأوىل للم�سروع .

اإجازة يونانية 
من ناحية اأخرى، عادت �سريين عبد النور قبل اأيام من اإجازتها ال�سيفية التي ق�ستها باليونان برفقة زوجها 
واأولدها تاليا وكري�ستيانو حيث قامت بن�سر العديد من ال�سور والفيديوهات من اإجازتها هناك عرب �سفحتها 

الر�سمية على النرتنت .

جتربة  طلبة  بدرية  ال�شهرية  الكوميدية  الفنانة  تقدم 
م�شرحية جديدة من خالل )ريا و�شكينة تاين( التي حققت 
جناحًا كبريًا خالل عيد االأ�شحى مع الفنانة انت�شار، وت�شتعد 
الزعيم  اأمــام  )فالنتينو(  م�شل�شل  يف  دورهــا  لت�شوير  للعودة 

عادل اإمام، مع بدرية كان هذا احلوار:
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الرمان..  منافع �صحية
 ال تو�صف

احلمراء  ال�سغرية  احل��ب��وب  فتلك  ال��ق��دم.  منذ  م��ع��روف��ة  ال��رم��ان  ف��وائ��د 
والزهرية اللذيذة، متلك منافع �سحية ل تو�سف ! 

تعّرفوا اإىل اأبرز فوائد الرمان يف الآتي:

• فوائد الرمان يف منع االإ�شابة باأمرا�ض القلب واالأوعية الدموية
بالإ�سافة اإىل اأمرا�س القلب عامة ب�سبب امل�ستويات املرتفعة للكول�سرتول 
يف الدم، فاإنَّ اخل�سائ�س امل�ساّدة للأك�سدة يف الرمان، تعمل كذلك بطريقة 
فاإّن  الواقع  الأخ���رى. ويف  العديد من عوامل اخلطر  ا يف منع  ج��دًّ فاعلة 
قوًة  اأكرث  الرمان،  يحتويها  التي  البونيكالغني  الأك�سدة  م�سادات  تاأثري 

وفاعليًة بثلث مرات من تلك املوجودة يف ال�ساي الأخ�سر.
بدرجة  يخف�س  اأن���ه  ال��رم��ان،  لع�سري  اليومي  ال�ستهلك  اأث��ب��ت  وه��ك��ذا 
املرتبطة  الآف��ات  ويقلل  املرتفع،  ال�سرياين  الدم  م�ستويات �سغط  معتربة 
بت�سلب ال�سرايني )انتكا�س ال�سرايني ب�سبب تراكم دهون اجل�سم(، ويح�سن 
الأ�سخا�س  ا لدى  ال�سرايني )وخ�سو�سً الدموية يف  ال��دورة  بدرجة كبرية 
مقاومة  كذلك  ويخف�س  التاجي(،  ال�سريان  مر�س  م�سّبًقا  عانوا  الذين 

الأن�سولني لدى املر�سى الذين يعانون داء ال�سكري من النوع الثاين.

• فوائد الرمان يف مكافحة ال�شرطان
على الرغم من اأّن اأ�سباب الإ�سابة باأنواع معينة من ال�سرطان غري معروفة 
اأّن النظام الغذائي يلعب دوًرا  اأنه من املوؤكد  اإل  لغاية الآن، ل�سوء احلظ، 
يخ�س  ما  ويف  اللتهابات.  اأن���واع  ببع�س  املرتبطة  املخاطر  منع  يف  كبرًيا 
�سرطان  تطور  و�سرعة  تقدم  انخفا�س  لوحظ  فقد  ب�سكل خا�س،  الرمان 
تكاثر  ع��ل  ال�سلبي  ت��اأث��ريه  بف�سل  وذل��ك  وال��ربو���س��ت��ات،  وال��ث��دي  القولون 

اخلليا ال�سرطانية.

• فوائد الرمان يف تقوية العظام واملفا�شل
فوائد الرمان يف احلفاظ على املفا�سل وتقوية العظام مهّمة

اخل�سائ�س امل�سادة لللتهابات التي يحتويها الرمان وامل�ستمدة من فوائد 
تخفي�س  يف  فقط  لي�س  فاعلة  البونيكالغني،  مثل  الأك�����س��دة  م�����س��ادات 
ع��وام��ل اخل��ط��ر امل��رت��ب��ط��ة ب��الأم��را���س اخل��ط��رية ال��ت��ي ذك��رن��اه��ا اأع���له: 
والكول�سرتول،  وال�سرطان  الدموية،  والأوعية  القلب،  واأمرا�س  ال�سكري 
ا على تقوية العظام واملفا�سل، وتقلل بالتايل من ظهور  واإمنا ت�ساعد اأي�سً
اأو  املفا�سل  التهاب  مثل  النتكا�سية،  العظام  اأم��را���س  اأن���واع  م��ن  العديد 
ا يف جمتمعاتنا العربية. وك�سفت  ه�سا�سة العظام ، وهي اأمرا�س �سائعة جدًّ
درا�سات عدة اأُجريت يف املخترب، اأّن م�ستخلَ�س الرمان قادر كذلك على منع 
لدى  العظمية،  والأن�سجة  الغ�سروف  تلف  عن  امل�سوؤولة  الأنزميات  عمل 

الأ�سخا�س امل�سابني به�سا�سة العظام.

-ما هي العا�شمة العربية التي يطلق عليها »الفيحاء«؟
دم�سق

-ما هو اأكرب بحر يف العامل من حيث امل�شاحة؟
البحر الأبي�س املتو�سط

-ماذا كان ا�شم العا�شمة االأردنية »عمان« قدميًا؟
فيلدلفيا

- ما النهر الذي �شمي بنهر العوا�شم؟ وملاذا �شمي بذلك؟
نهر العوا�سم هو نهر الدانوب. و�سمي بذلك لأنه مير بعدة عوا�سم 

اأوروبية وهي »فيينا ، بوداب�ست ، بلغراد«
- ما هو اأطول نهر يف اأوروبا؟

نهر الفولغا

• اأكرث من %75 من بلدان العامل تقع �سمال خط الإ�ستواء.
• هل تعلم اأنك حتتاج اإىل 2000000 ذرة هيدروجني لتغطية نقطة ).(.

• هل تعلم اأن هاواي اأ�سبحت اإحدى الوليات املتحدة الأمريكية �سنة 1900م.
• هل تعلم اأن املاء البارد هو اأخف من املاء ال�ساخن

• هل تعلم اأن الغاز يف طبيعته غاز ل رائحة له ، ولكن ت�ساف اإليه هذه الرائحة لدى ت�سفيته وتخزينه من 
اأجل عامل الأمان واحلماية للنتباه اإليه

• هل تعلم اأن �سور ال�سني العظيم هو واحد من الأ�سياء القليلة التي �سنعها الإن�سان والتي ميكن روؤيتها 
من على �سطح القمر

• هل تعلم اأن �سوء ال�سم�س ل يتخلل مياه البحر اأكرث من 400 م
• هل تعلم اأن كثافة كوكب زحل قليلة جدا بحيث انك لو جعلت هذا الكوكب ي�سقط يف بحر و�سيع لطفا 

على �سطحه
• هل تعلم اأن قلم الر�سا�س م�سنوع من اجلرافيت 

• هل تعلم اأن الك�سوف ل ي�ستمر اأكرث من 7 دقائق و8 ثانية وذلك ب�سبب ال�سرعة التي تدور بها الأر�س 
حول ال�سم�س 

• هل تعلم اأن زجاجة احلليب تفقد ما يعادل ثلثي حمتواها من فيتامني »ب« اإذا ما و�سعت حوايل �ساعتني 
يف �سوء النهار

جحا احلكيم
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القرنبيط
لل�سرطان:  1-قاتل 
القرنبيط  ي����ح����ت����وي 
ع�����������������ل�����������������ى م�������������������������ادة 
 sulforaphane
الكربيت  م���رك���ب  وه����و 
اأن�����ه يقتل  ث��ب��ت  ال�����ذي 
اخل�������لي�������ا اجل����ذع����ي����ة 
وبالتايل  ال�����س��رط��ان��ي��ة، 
منو  تباطوؤ  على  يعمل 

الورم.
����س���ح���ة  ي�������ع�������زز    -2
ال���ق���ل���ب: ت���ع���ت���رب م����ادة 
  sulforaphane

املوجودة يف القرنبيط وغريها من اخل�سراوات من املواد التي تعمل على 
حت�سني �سغط الدم وتعزيز �سحة الكلى.

3-  يقلل اللتهابات: يعمل القرنبيط على تقليل اللتهاب يف اجل�سم، وهي 
حالة مرتبطة بال�سرطان واأمرا�س اأخرى.

4-  يعزز �سحة الدماغ: القرنبيط هو م�سدر جيد من مادة )الكولني(، 
على  ي�ساعد  اأن��ه  اإذ  ال��دم��اغ،  منو  يف  بدورهما  واملعروفني  )ب(  وفيتامني 

تن�سيط وظيفة الإدراك، وحت�سني التعلم والذاكرة.
5-  يعمل على اإزالة ال�سموم من اجل�سم: القرنبيط يعزز قدرة اجل�سم على 
اإزالة ال�سموم بطرق متعددة، ويحتوي على م�سادات الأك�سدة التي تعرف 

با�سم )اجللكو�سينولت( وتعمل على اإزالة ال�سموم من اجل�سم.

زوجان يتناوالن م�شروبات يف مقهى يف بانكوك.ا ف ب

قرر جحا ان يكون حكيما عليما وقا�سيا فا�سل وجلدا اي�سا لذلك اخذت زوجته على عاتقها ان ت�ساعده وان 
جتعل �سيته يلف ويدور يف البلد يف من �سرقها لغربها.. وما ادراكم من هي زوجة جحا انها ام ل�سانني و�ساحبة 
العقلني التي تتكلم وتفكر بعقل امراأتني، لذلك تخرج منذ ال�سباح الباكر اإىل نبع املاء بنف�سها لتح�سره مع 
�سديقاتها تنظر وترى وحتفظ.. واي�سا يف جمال الن�ساء ت�سمع وحتكي، اما عن �سطح بيتها فحدث ول حرج 
فان عيناها تاأتيان بالبعيد واأذنيها تلتقطان الكلمات الطائرة عرب النوافذ، كما ان لها رقبة مثل الفنار يدور يف 

كل اجتاه يلتقط من هنا وهناك كل ما يفيد. 
وراأ�سه لتح�سيها ثم يحدثها ثم  اآذان��ه  لها  كانت حتكي جلحا كل �سغرية وكبرية وهو يحفظ وي�سم.. مينح 
يخرج ليجل�س يف املجل�س يف امل�سجد م�سبحته بني يديه ولكن عقله يعمل ويعمل حتى حانت له فر�سة �سريعة 
عندما جاء احلاج ا�سماعيل لي�سلم عليه فقال جحا وهو ينظر اليه متفكرا اأرى احدهم يف البيت ينتظرك ا�سرع 
فاأنت على �سفر ثم خف�س نظره وتظاهر بالت�سبيح، فخرج احلاج ا�سماعيل ليقول للنا�س �سبحان اهلل بالفعل ان 
هناك من ينتظرين ونحن على �سفر، ثم جاء له رجل يدعى علي ف�سلم عليه وجل�س.. نظر اليه جحا ثم قال 
اآه-اآه قم من هنا يا علي فاأنت تخفي يف بيتك �سيئا ل حق لك فيه، فقام علي و�سرخ ح�سنا ل تغ�سب يا مولنا 
جحا �ساأعيد الديك اإىل �ساحبه واذ طار مرة اخرى وجاء عندي �ساأعيده اأق�سم اأن اأعيده لكن ل تغ�سب مني 

يا مولي جحا. 
مند ذلك اليوم مولنا جحا ل يكف عن الكلم والكت�سافات والتنبوؤات والف�سل يف ذلك يرجع لوكالة النباء 
اآذناها على البواب وتر�سل عيونها يف كل مكان ول ت�سرفهما قبل ان  اخلا�سة به وهي اأم ل�سانني التي ت�سع 

يعودا بالخبار.

اأ�صرار زراعة ال�صعر الطبيعي
ال�سعر،  زراع��ة  عملية  ب��اإج��راء  للإ�سراع  الكثريون  ي�سعى 
اأو  النظر  دون  ال��راأ���س  ف��راغ��ات  اأو  ال�سلع  م�سكلة  ل��ع��لج 
ال�سوؤال اأو البحث عن الآثار اجلانبية املرتتبة على عملية 
زراعة ال�سعر، وما هي اأ�سرار عملية زراعة ال�سعر الطبيعي 
التي يجب توخي احلذر والوقاية حتى ل ي�سيب الإن�سان 

اأي �سرر جراء اإجراء عملية زراعة لل�سعر.
واأعرا�سها  الطبيعي  ال�سعر  زراع��ة  اأ�سرار  عن  وباحلديث 
اجل��ان��ب��ي��ة ف��ل مي��ك��ن ال��ق��ول اأن��ه��ا اأ����س���رار ك��ب��رية، ولكنها 
م�سكلة  مقدمتها  ويف  فقط،  الب�سيطة  امل�ساعفات  بع�س 
لن  �سعرك  اأن  العملية  عقب  �ست�سعر  حيث  ال�سعر،  ترقق 
يكون بال�سماكة التي كان عليها من قبل، ولكن ذلك الأمر 

بعد  كثافته  درج��ة  نف�س  اإىل  ال�سعر  �سيعود  حيث  م��وؤق��ت 
عدة اأ�سهر من اإجراء العملية، ولكن يف البداية �سيت�ساقط 
ال�سعر املزروع خلل ال�سهر الأول على اأن يعاود النمو مرة 

اأخرى.
بعد  الراأ�س  لفروة  نزيف خارجي  اأن يحدث  اأي�سا  وميكن 
اإجراء عملية زراعة ال�سعر، وهو نزيف ب�سيط عادة ما يكون 
ينتج  الأجناب، وقد  اأو  الراأ�س  املانحة مبوؤخرة  املنطقة  يف 
خاطئة  بو�سعية  ال�ستلقاء  اأو  نومك  و�سعية  تغيري  عن 
اأن  املري�س  على  ول��ذل��ك  الطبيب،  تعليمات  ات��ب��اع  وع���دم 
يحافظ على �سلمة راأ�سه وخا�سة املنطقة املانحة يف الأيام 

الأوىل بعد العملية لتجنب التعر�س للنزيف.


