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لنب املاعز .. �شر �شحة وجمال ب�شرتك 
امللكة  اعتمدت عليه  اإذ  الب�شرة،  �شر �شحة وجمال  املاعز مبثابة  لنب 
عليه  تعول  كما  بب�شرتها،  العناية  يف  كليوباترا  اجلميلة  الفرعونية 
وغوينيث  كوني�س،  ميال  مثل  ه��ول��ي��وود  جن��م��ات  احلا�شر  وقتنا  يف 

بالرتو.
واأو�شحت جملة »Elle« الأملانية اأن لنب املاعز يدخل �شمن مكونات 
العديد من م�شتح�شرات تنظيف الب�شرة والعناية بها مثل املا�شكات 
والكرميات، لغناه بحم�س اللبنيك، الذي يعمل على تق�شري الب�شرة 
نقياً  مظهراً  الب�شرة  ليمنح  ال�شبغية،  البقع  على  ويق�شي  بلطف 

ومتجان�شاً ي�شع ن�شارة وحيوية.
واأ�شافت املجلة املعنية بال�شحة واجلمال، اأن لنب املاعز يزخر باملعادن 
وتقوية حاجز  تعمل على تدعيم  التي  واملغني�شيوم،  الكال�شيوم،  مثل 
املهمة ل�شحة وجمال  الفيتامينات  الطبيعي، ويعد كنزاً من  الب�شرة 

.Cو B2و B1و A الب�شرة مثل فيتامني
وبالإ�شافة اإىل ذلك، ي�شتمل لنب املاعز على البانثينول، الذي يعمل 

على تهدئة الب�شرة وترطيبها. 

كيف تاأكل الأرز الأبي�ض وحتافظ على وزنك؟
املائدة  وخا�شة  امل��وائ��د،  على  وان��ت�����ش��اراً  �شعبية  احل��ب��وب  اأك���ر  الأرز 
قبل  م��ن  الهجوم  م��ن  لكثري  الأبي�س  الأرز  يتعّر�س  لكن  العربية. 
ب�شيطة  كربوهيدرات  باعتباره  التغذية،  يف  املتخ�ش�شة  ال��درا���ش��ات 
اأكل  اإليك كيف ميكنك  ال�شكر بالدم �شريعاً.  تت�شبب يف ارتفاع ن�شبة 

الأرز الأبي�س من دون الت�شبب يف زيادة الوزن:
الأبي�س حتتوي على  الأرز  غ��رام من   100 كل  اأن  تذّكر  البداية  يف 
تبلغ  ال��روت��ني  من  قليلة  ة  وح�شّ الكربوهيدرات،  من  غ��رام��اً   28
ُتذكر من الألياف. وقد يتم دعم بع�س الأنواع  ل  وكمية  غرام،   2.7

بفيتامني “ب” لتكون مقبولة من امل�شتهلكني.
ال�شورة  �شمن  ت�شعه  اأن  من  لبد  الأبي�س  الأرز  تناول  عند  لذلك، 

الكاملة للوجبة الغذائية، من خالل اتباع الآتي:
* طريقة طبخ الأرز الأبي�س عامل هام يف جعله مقبوًل �شحياً، وذلك 
من خالل طهيه على البخار، اأو �شلقه يف املاء من دون اإ�شافة اأي نوع 

من الزيوت.
على مغذيات عديدة وح�شة جيدة من  الوجبة  اأن حتتوي  ينبغي   *
الألياف، وذلك من خالل اخل�شروات املتنوعة التي يتم تناولها مع 

الأرز الأبي�س.
100 غ��رام يف  اإىل   80 الأبي�س  الأرز  اأن تتجاوز ح�شة  ينبغي  * ل 

الوجبة الرئي�شة.
* ا�شتخدام التوابل التي ت�شاعد على �شبط ن�شبة ال�شكر بالدم ي�شاعد 
الكّمون،  التوابل:  هذه  من  قلق.  دون  من  الأبي�س  الأرز  تناول  على 

والقرفة، والزجنبيل، والكركم، والقرنفل.
ا�شت�شارة  عليك  ال��دم  �شغط  ارت��ف��اع  اأو  ال�شكري  ت�شخي�س  مت  اإذا   *

اأخ�شائي تغذية قبل اتباع الن�شائح ال�شابقة.

التهاب مفا�شل الأ�شابع يهاجم املراأة 
له  الأ�شابع  مفا�شل  التهاب  اإن  للروماتيزم  الأملانية  اجلمعية  قالت 
اأو  لالأ�شابع  املفرط  الإجهاد  اأو  الوراثية  العوامل  مثل  ع��دة،  اأ�شباب 

الكدمات، م�شرية اإىل اأنه يهاجم املراأة ب�شفة خا�شة.
يف  تتمثل  الأ�شابع  مفا�شل  التهاب  اأع��را���س  اأن  اجلمعية  واأو�شحت 
على  م�شددة  بها،  ب��اأمل  ال�شعور  مع  وتورمها  �شباحا  الأ�شابع  تيب�س 
�شرورة ا�شت�شارة الطبيب على وجه ال�شرعة، نظراً لأن اللتهاب قد 
يت�شبب يف ت�شوه مفا�شل الأ�شابع ويجعلها عاجزة عن احلركة، مما 

يوؤدي اإىل قيود حركية.
املبكرة من خالل  الأ�شابع يف مراحله  التهاب مفا�شل  وميكن عالج 
ويف  املفا�شل.  مرونة  على  حتافظ  التي  اليومية،  الأ�شابع  متارين 

املراحل املتقدمة قد يتطلب الأمر اللجوء اإىل اجلراحة. 
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الوزن ال�شحي للطفل
 يف عامه الأول

النمو،  احتياجات  تلبي  التي  ال�شحية  التغذية  على  عالمة  الطفل  وزن 
لطفلني  وميكن  مراقبتها.  تتم  التي  الرئي�شة  الأم���ور  اأح��د  يعتر  لذلك 
نتيجة  الأم��ر طبيعياً  ويظل  وزنهما  اأن يختلف  والعمر  نف�س اجلن�س  من 
اإليك ما حتتاج معرفته عن  اختالف العوامل الوراثية اخلا�شة بالطول. 
ال�شحة  منظمة  ملعايري  وفقاً  الأول  عامه  خ��الل  للطفل  ال�شحي  ال��وزن 

العاملية:
 37“ متو�شط الوزن ال�شحي لل�شبي عند ال��ولدة بعد فرتة حمل كاملة 
3 و3.5 كغم. ومتو�شط الوزن ال�شحي للمولودة  اأ�شبوعاً” بني   40 اإىل 
بعد فرتة حمل كاملة حوايل 3 كغم. ويفقد الطفل حوايل 10 باملئة من 

وزنه بعد الولدة عادة.
اأكر  ع��ادة  ي��زن��ون  الأط��ف��ال  م��ن  باملئة   60 ب��اأن  الطبية  التقارير  وت�شري 
من متو�شط الوزن ال�شحي، بينما يزن 40 باملئة منهم اأقل من املتو�شط 

ال�شحي.
ويبلغ اأ�شرع معّدل منو للطفل خالل الأ�شهر ال� 6 الأوىل بعد ولدته، حثي 

يكت�شب ما بني 114 و198 غراماً كل اأ�شبوع.
ثم  5.78 كغم،  3 ح��وايل  ال���  ال�شهر  الطفلة خ��الل  وزن  وي�شل متو�شط 
ال� 6، ثم يرتفع اإىل 8.7 كغم مع بلوغ 9 اأ�شهر،  ال�شهر  بلوغ  7.3 كغم مع 

ثم 9.7 كغم مع اكتمال العام الأول.
بينما ي�شل وزن الطفل خالل ال�شهر ال� 3 من ولدته 6.35 كغم. ثم 8 
كغم مع بلوغ ال�شهر ال� 6، ثم يرتفع على 9.5 كغم مع بلوع 9 اأ�شهر، ثم 

مع اكتمال العام الأول. كغم   10.5

البقع الزرقاء تنذر بهذا املر�ض 
ال�شحي  القطاع  يف  اجل���ودة  معهد  ق��ال 
تنذر  الطفل  بج�شم  ال��زرق��اء  البقع  اإن 
املعروف  ال��وراث��ي  ال��دم  بنزيف  باإ�شابته 
واأو�شح  “الهيموفيليا«.  ب��ا���ش��م  اأي�����ش��اً 
يندرج  الهيموفيليا  اأن  الأمل����اين  املعهد 
���ش��م��ن ا���ش��ط��راب��ات ت��خ��ر ال�����دم، وهو 
ال�شغار،  والأط��ف��ال  الر�شع  لدى  يظهر 
حيث ي�شتمر نزيف الدم ملدة طويلة بعد 
اأو جلرح. ويف احلالت  لكدمة  التعر�س 
�شبب  دون  ال��ن��زي��ف  ي��ح��دث  ال�����ش��دي��دة 
اأو ع�شالت  امل��ف��ا���ش��ل  وا���ش��ح خ��ا���ش��ة يف 
ال�������ذراع وال�������ش���اق���ني. ويف ح����ال ح���دوث 
قد  املف�شال  ف��اإن  متكرر،  ب�شكل  النزيف 
التلف.  اأو  التيب�س  اأو  للت�شوه  يتعر�س 
وي�شل النزيف خطراً يف حال حدوثه يف 
ويتم عالج  احللق.  اأو  البطن  اأو يف  امل��خ 
الهيموفيليا بوا�شطة احلقن، التي حتل 
حمل عامل تخر الدم. ويف حال املعاناة 
تعاطي  اإىل  ال��ل��ج��وء  مي��ك��ن  اآلم،  م���ن 
مراعاة  م��ع  ك��الإي��ب��وب��روف��ني،  امل�شكنات 
مثل  للدم  املُ�شّيلة  امل�شكنات  عن  البتعاد 
الأن�شطة،  ينبغي جتنب  كما  الأ�شرين. 
لإ�شابات  ال��ت��ع��ر���س  خ��ط��ر  ت��رف��ع  ال��ت��ي 
وجروح اأو التي ت�شكل اإجهاداً كبرياً على 
املفا�شل، وذلك تبعاً لدرجة امليل للنزيف 

وم�شار العالج. 

 اأطعمة تبدو �شحية.. 
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ف�شيلة دمك توؤثر 
يف �شحتك

�شوء  ومعمقة، ويف  �شاملة  درا�شات  الأمريكية  هارفارد  علماء جامعة  اأج��رى 
توؤثر  دمكم  ف�شيلة  “اأجل  بعنوان  مقال  ن�شروا  عليها،  ح�شلوا  التي  النتائج 

يف �شحتكم«.
اأن  اأثبتوا  وقد  الب�شر.  لدى  ال��دم  ف�شائل  عن  مقالهم،  يف  العلماء  ويتحدث 
�شالب،   rhesus-ري�شو�س ذات   AB (IV) Rh ه��ي  دم  ف�شيلة  اأخ��ط��ر 
% من الأ�شخا�س ميلكون مثل هذه الف�شيلة من الدم   8 اأن  م�شريين اإىل 

على الأر�س.
هذه  يحملون  ال��ذي��ن  الأ�شخا�س  اأن  على  خا�شة  ب�شورة  الباحثون  وي��وؤك��د 
واحد  جن�س  من  فيكونون  ذل��ك  ح�شل  ما  واإذا  ينجبون،  ما  ن��ادرا  الف�شيلة 
فقط. وهناك حالت نادرة جدا لولدة اأطفال من اجلن�شني. وي�شري العلماء 
يف املقال، اإىل اأن الن�شاء اللواتي يحملن هذه الف�شيلة من الدم اأكر عر�شة 

لالإ�شابة بال�شرطان.
بف�شائل  متعلقة  جت��ارب  فريمونت،  جامعة  علماء  اأج��رى  اآخ��ر  جانب  وم��ن 
الدم، واأثبتوا اأن الأ�شخا�س الذين يحملون ف�شيلة دم AB (IV) Rh ذات 
ري�شو�س-rhesus �شالب، معر�شون لالإ�شابة بتغريات يف الدماغ وخا�شة يف 

جمال التفكري والذاكرة.
عر�شة  اأك��ر  الف�شيلة  ه��ذه  يحملون  ال��ذي��ن  الأ�شخا�س  اأن  اإىل  وي�����ش��ريون 

لالإ�شابة باخلرف بن�شبة 82 % والإ�شابة باجللطة الدماغية.

ال�سعرات احلرارية
بال�شعرات  ال��غ��ن��ي��ة  ال���ف���واك���ه  اأن�����ه م���ن  امل�����وز  ف���وائ���د  م���ن 
100 غرام منه حتتوي  تقريبا على  اأن  احلرارية، حيث 
90 �شعرة حرارية، بالإ�شافة اإىل غناه مب�شادات الأك�شدة 

والفيتامينات واملعادن ال�شرورية جل�شم الإن�شان.

م�سدر للطاقة
مي��ت��از ل��ب امل����وز ال��ط��ري و���ش��ه��ل ال��ه�����ش��م ب��اح��ت��وائ��ه على 
�شكريات ب�شيطة �شهلة و�شريعة المت�شا�س باجل�شم مثل 

ال�شكروز والفركتوز.
التي  للريا�شيني،  امل�شهورة  الأغذية  من  امل��وز  يعد  وبهذا 
مت��ده��م ب��ال��ط��اق��ة ال�����ش��ري��ع��ة، وال���ت���ي ي��ح��ت��اج��ون��ه��ا اأثناء 

التمارين ويف املباريات الريا�شية املختلفة.

امل�ساكل اله�سمية
يحتوي املوز على ن�شبة عالية من الألياف القابلة للذوبان 
مثل البكتني، حيث اأن ا�شتهالك 100 غرام من املوز ميد 
الإن�شان مبا يقارب 7 باملئة من ن�شبة الألياف التي ين�شح 

بتناولها يوميا.
والوقاية من  الأمعاء  ت�شهيل حركة  �شببا يف  يكون  وبهذا 

امل�شاكل اله�شمية والعديد من الأمرا�س املزمنة.
 

الوقاية من الإم�ساك
عالية  بن�شبة  للذوبان،  القابلة  الألياف  على  يحتوي  املوز 
وخا�شة البكتني، ون�شبة عالية من املاء حيث اأن 75 باملئة 
ت�شهيل  ي�شاهم يف  م��اء، يجعله  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��ي  م��ن كتلته 

حركة الأمعاء واله�شم يف اجل�شم.
ف��ت��ن��اول م���وزة واح���دة يف ال��ي��وم مي��د الإن�����ش��ان مب��ا يقارب 
كما  يوميا،  يحتاجها  التي  الألياف  ن�شبة  من  باملئة   15
اأن احتوائه على العديد من ال�شكريات الب�شيطة الأحادية 
ال��ت��ي ت�شهل  الإن���زمي���ات،  ال��ع��دي��د م��ن  اإف����راز  ي�شجع على 
اله�شم وبهذا يكون له دور كبري يف الوقاية من الإم�شاك 

وعالجه.

تقوية جهاز املناعة
ي�شاهم امل���وز يف ال��وق��اي��ة م��ن ال��ع��دي��د م��ن الأم��را���س ويف 
تقوية ج��ه��از امل��ن��اع��ة، وه���ذا م��ن اأه���م ف��وائ��د امل���وز، وذلك 
ب��اح��ت��وائ��ه ع��ل��ى م�����ش��ادات الأك�����ش��دة وخ��ا���ش��ة الكاروتني 
تقوية جهاز  واملهمة جدا يف  �شي  وفالفينويدز وفيتامني 
وال�شرطانات  الأمرا�س  من  العديد  من  والوقاية  املناعة 

وحماربة ال�شيخوخة.

يحافظ على القلب
 ”6 “بي  بفيتامني  ج��داً  الغنية  امل�شادر  م��ن  امل��وز  يعتر 
(البرييدوك�شني) واملهم جدا ل�شالمة الأع�شاب والوقاية 
وال�شرايني،  القلب  على �شحة  واملحافظة  ال��دم،  فقر  من 
حيث اأن 100 غرام من املوز توفر ما يقارب 28 باملئة من 

الكمية املو�شي بها يوميا من هذا الفيتامني.

احلالة النف�سية
من فوائد املوز اأنه مهدئ لالأع�شاب وي�شاعد على التقليل 
الرتيبتوفان،  اأي�شا على مادة  باحتوائه  الكاأبة وذلك  من 
بهرمون  يعرف  ملا  امل��ذك��ورة  امل��ادة  بتحويل  اجل�شم  ويقوم 
على  ي�شاعد  وال��ذي  “ال�شريوتينني”،  اجل�شم  ال�شعادة يف 

ال�شرتخاء وحت�شني املزاج.
ولهذا كله رمبا عرف املوز منذ القدم با�شم فاكهة الفال�شفة 

اأو احلكماء ملا كان ي�شاعدهم يف ال�شرتخاء والتاأمل.

غني باملعادن
وم��ن ف��وائ��د امل���وز ال��ط��ازج اأن���ه يعتر م��ن اأغ��ن��ى الفواكه 
واملنغنيز  واملغني�شيوم  وال��ن��ح��ا���س  احل��دي��د  مثل  ب��امل��ع��ادن 
�شالمة  واملحافظة على  العظام  ولتقوية  للدم  ال�شرورية 

القلب.
وي�شتهر باأنه من امل�شادر الأ�شا�شية للبوتا�شيوم، ففي كل 

358 ملغ بوتا�شيوم، حيث ي�شاعد  امل��وز  100 غ��رام من 
القلب  الدم ومعدل نب�شات  البوتا�شيوم يف تنظيم �شغط 
واحلفاظ على اخلاليا و�شري العمليات احليوية املختلفة.

الوزن ال�سليم
اأن غنى املوز  من املعلومات ال�شائعة واملنت�شرة بني النا�س 
الوزن  زي���ادة  يف  �شببا  ي��ك��ون  ق��د  وال�شكريات  بالن�شويات 
من  اأنف�شهم  مينعون  الكثريين  اأن  جند  وبهذا  وال�شمنة، 

تناوله ملجرد اأن يف خطة احلمية اخلا�شة بهم.
التي  الفائدة والأل��ي��اف،  ي��درك��ون م��دى  اأن��ه��م بهذا ل  اإل 
على  ت�شاعدهم  اأداه  تلك  تكون  قد  بينما  يخ�شرونها  قد 
الإح�شا�س بال�شبع وفقدان الوزن بطريقة �شليمة و�شحية. 
القابلة  املاء والألياف  املوز على كمية كبرية من  فاحتواء 
التقليل  بال�شبع وبالتايل  الإح�شا�س  ي�شاعد على  للذوبان 
م��ن ال��ط��ع��ام لح��ق��ا خ��الل ال��ي��وم، وال���ذي ق��د ي��ك��ون غنيا 

بال�شعرات احلرارية.

مري�ض ال�سكري
يعتقد البع�س اأن مري�س ال�شكري مينع من تناول بع�س 
اأنواع الطعام وبالذات الفواكه ذات الطعم احللو مثل املوز 
بني  وال�شائعة  اخلطاأ  املعلومات  من  طبعا  وهذه  والعنب، 

النا�س.
�شليم  غ��ذائ��ي  ب��ن��ظ��ام  ملتزما  ال�����ش��ك��ري  م��ري�����س  ك���ان  اإذا 
وي�شمل هذه الفواكه �شيكون من ال�شهل حينها ال�شيطرة 

وتنظيم م�شتوى ال�شكر يف الدم.
اأن��ه يحتوي على  اإذ  يكون خيارا �شحيا،  قد  ب��ال��ذات  امل��وز 
من  تقريبا  باملئة   75 ي�شكل  ال��ذي  امل��اء  من  عالية  ن�شبة 
اأنه يعد فقريا  23 باملئة من ال�شكريات، اإل  وزنه، ون�شبة 

بالروتني والدهون.
ميكن  ولكن  منه  يكر  األ  ال�شكري  مري�س  فعلى  وبهذا 
تناول حبة واحدة منه يف اليوم مع باقي الأطعمة وح�شب 

اخلطة الغذائية ال�شليمة واملنا�شبة له.

تعرف على فوائد 
الإيقاع احليوي للتغذية 
اإنغو  الأمل������اين  ال��روف��ي�����ش��ور  ق���ال 
احليوي  ل���الإي���ق���اع  اإن  ف����روب����وزه 
ل��ل��ت��غ��ذي��ة ف����وائ����د ���ش��ح��ي��ة ع����دة، 
اجل�شم  اإم�������داد  ع��ل��ى  ي�����ش��اع��د  اإذ 
بالعنا�شر الغذائية، التي يحتاجها 

تبعاً لأوقات اليوم املختلفة.
ال�شحي  امل���رك���ز  م���دي���ر  واأو�����ش����ح 
ب��ج��ام��ع��ة ك���ول���ن ال���ري���ا����ش���ي���ة، اأن 
يعتمد  للتغذية  احل��ي��وي  الإي��ق��اع 
للج�شم،  البيولوجية  ال�شاعة  على 
الأي�س  ع��م��ل��ي��ة  اأن  ف���ك���رة  وع���ل���ى 
اليوم  اأوق��ات معينة من  تن�شط يف 

فقط.
اجل�شم  يحتاج  الإيقاع  لهذا  وتبعا 
اإفطار غنية  اإىل وجبة  ال�شباح  يف 
وجبة  اإىل  الظهرية  ويف  بالطاقة، 
غداء غنية باملعادن والفيتامينات، 
غنية  ع�شاء  وجبة  اإىل  امل�شاء  ويف 

بالروتني.
اأن  مي��ك��ن  امل��ف��ه��وم  ل��ه��ذا  وتطبيقا 
مو�شلي  الإف�����ط�����ار  وج���ب���ة  ت�����ش��م 
طازجة،  وفواكه  الكاملة،  احلبوب 
ب��ي��ن��م��ا ت��ت��ك��ون وج��ب��ة ال���غ���داء من 
متعددة  وخ�������ش���روات  ب��ط��اط�����س، 
اأما  اأ���ش��م��اك،  اأو  الأل�����وان، وحل���وم، 
ال��ع�����ش��اء ف��ي��ت��األ��ف م���ن اأ���ش��م��اك اأو 

دواجن مطهية على البخار.
الفرتة  ت�������رتاوح  اأن  امل���ه���م  وم�����ن 
الوجبات  ب��ني  الفا�شلة  ال��زم��ن��ي��ة 
لتاأمني عملية  �شاعات،  4 و5  بني 

الأي�س ب�شكل �شليم. 
وم������ن احل����ل����وي����ات مي���ك���ن ت���ن���اول 

الفواكه، اأو ال�شوكولتة الداكنة. 

ملاذا اأ�شبحت احلجامة 
�شائعة بني امل�شاهري؟

قدمية  �شينية  ممار�شة  احلجامة 
العديد  بني  �شائعة  الآن  اأ�شبحت 
ب�����دءاً م���ن مايكل  م���ن امل�����ش��اه��ري، 
الأوملبية،  ال�شباحة  بطل  فيلب�س 
كاردا�شيان  ك��ي��م  م��ث��ل  جن���وم  اإىل 

وجنيفر اأني�شتون.
اأ�شا�شياً  خ���ي���اراً  احل��ج��ام��ة  وب��ات��ت 
اإليه امل�شاهري، للحفاظ على  يلجاأ 
الأوجاع  م��ن  والتخل�س  �شبابهم، 
عالجية  ج���ل�������ش���ات  يف  والآلم 
مريحة. ووفًقا للمعاجلني، ميكن 
اأن ي����وؤدي ال��ع��الج ب��احل��ج��ام��ة اإىل 
ال����دم ح����ول الغدد  حت��ف��ي��ز ت��دف��ق 
والأن�شجة  والع�شالت  الليمفاوية 
احللقية، مما ي�شاعد على التعامل 
الع�شالت  اآلم  م��ث��ل  م�����ش��اك��ل  م��ع 
الدموية،  ال����دورة  و���ش��وء  امل��زم��ن��ة، 
ك��م��ا مت��ن��ح ال��ب�����ش��رة ت���األ���ق���اً لوقت 
ب�شع  العملية  وت�شتغرق  ط��وي��ل. 
دقائق فقط، ولكنها تقدم للج�شم 
وطويلة  الأج������ل  ق�����ش��رية  ف���وائ���د 

الأجل على حد �شواء.

فاكهة الفال�شفة.. 10 
فوائد ل ت�شدق للموز 

العامل،  يف  الفواكه  اأن��واع  واأ�سهر  اأرخ�ض  اأح��د  امل��وز  ك��ان  لطاملا 
ويتميز بفوائده ال�سحية املعروفة على نطاق وا�سع، اإل اأن معظم 
الفاكهة ال�ستوائية، الذي ي�ستهر  النا�ض ل يدركون مدى فوائد 

باأنه فاكهة الفال�سفة اأو احلكماء. فاملوز متوفر يف معظم 
املناطق ذات الرطوبة العالية على مدار العام، وي�ستهر 
اإدخاله  يتم  اأو  لوحده  يوؤكل  ما  وعادة  الزهيد  ب�سعره 

يف الع�سائر لإعطاء القوام ال�سميك للع�سري، بح�سب 
موقع “ويب طب«.

معاجلة  مثل  ومتنوعة،  عديدة  فوائد  له  اأن  كما 
العديد  من  والوقاية  اله�سمية  امل�ساكل 

من الأمرا�ض وال�سرطانات وحماربة 
ال�سيخوخة، فما هي فوائد 

املوز كافة ؟
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�ش�ؤون حملية

موا�شالت الإمارات تكرم �شرطة اأبوظبي

ملتقى حواري ل�شيدات نادي تراث الإمارات مبنا�شبة يوم املراأة الإماراتية

اأعلن عنها جمان يف حتدي لندن

ترحيب دويل مببادرة تاأ�شي�ض جمعية المارات للمخرتعني

توعية �شائقي الأجرة يف العني  
بربنامج النقاط املرورية

•• العني - الفجر

يف  املجتمع  اأم��ن  بقطاع  الالحقة  والرعاية  ال�شرطية  املتابعة  اإدارة  نفذت 
�شرطة اأبوظبي ور�شة تعريفية بلغة الأوردو لن�شر  ثقافة النقاط املرورية  

ل�شائقي الأجرة ل�شركة توا�شل للموا�شالت مبنطقة العني.
اإمارة  يف  املرورية  ال�شالمة  منظومة  تطوير  جهود  �شمن  الور�شة  وتاأتي 
بهدف  تثقيفية  ���ش��واب��ط  وو���ش��ع  م�شتوياتها  تعزيز  خ��الل  م��ن  اأب��وظ��ب��ي 
برنامج  تعريفهم  و  الطرق  على  املخالفني  ال�شائقني  �شلوكيات  ت�شحيح 
النقاط  مع  التعامل  وكيفية  بالرنامج  املتعلقة  وامل��واد  امل��روري��ة   النقاط 
برنامج  ف��رع  مدير  النعيمي  علي  حمدان  النقيب  وا�شتعر�س   . ال�شوداء 
منطقة  الالحقة   والرعاية  ال�شرطية  املتابعة  ق�شم  من  املرورية  النقاط 
�شالمة  ل�شمان  الآم��ن��ة،  القيادة  بالتزام  ال�شائقني  توعية  اأهمية  العني 
ال��رك��اب وم�شتخدمي ال��ط��ري��ق ع��م��وم��اً، م���وؤك���داً ���ش��رورة م��ع��رف��ة ك��ل ما 
يتعلق بقوانني ال�شري واملرور بالدولة وتعميق الإح�شا�س بامل�شوؤولية لدى 
ال�شلوكيات  تعزيز  و  امل��روري��ة  النقاط  برنامج  من  وال�شتفادة  ال�شائقني 

الإيجابية لدى �شائقي احلافالت.

•• اأبوظبي - الفجر

العامة  القيادة  الإم��ارات للموا�شالت،  كرمت موؤ�ش�شة 
اأ�شبوع املوا�شالت املدر�شية،  اأبوظبي، يف ختام  ل�شرطة 
تعزيز  يف  جلهودها  تقديراً  وذل��ك  اأ،  خليفة  مبدر�شة 

امل�شرية الأمنية وال�شرطية يف الدولة.
ال�شركاء  مع  املوؤ�ش�شة  تعاون   اإط��ار  يف  التكرمي  وياأتي 
خالل  اإم��ارةاأب��وظ��ب��ي  م�شتوى  على  ال�شرتاتيجيني 

العام الدرا�شي املن�شرم 2018 – 2019.
اآل نهيان،  ب��ن م��ب��ارك  ن��ه��ي��ان  ال�����ش��ي��خ  ���ش��ل��م م��ع��ايل  و 
التكرمي  درع  الت�شامح،  وزي��ر  ال����وزراء،  جمل�س  ع�شو 
مديرية  يف  ممثلة  اأب��وظ��ب��ي،  ل�شرطة  العامة  للقيادة 
وال�شالمة  ال���ط���وارئ  ، وم��دي��ري��ة  وال���دوري���ات  امل����رور 
العامة، ومديرية ترخي�س الآليات وال�شائقني بقطاع 
بقطاع  املجتمعية،  ال�شرطة  واإدارة  املركزية،  العمليات 

اأمن املجتمع. 

•• اأبوظبي - الفجر

نظمت جلنة �شيدات نادي تراث الإمارات 
التابع  والبحوث  للدرا�شات  زاي��د  مبركز 
للنادي، ملتقى حوارياً مبنا�شبة يوم املراة 
منوذج  “الإمارات  ب��ع��ن��وان  الإم���ارات���ي���ة، 
ملهم يف متكني املراأة”، �شاركت فيه �شعادة 
الع�شو  امل��زروع��ي  حمد  فاطمة  الدكتورة 
الحت���ادي،  ال��وط��ن��ي  املجل�س  يف  ال�شابقة 
جمل�س  ع�شو  املعمري  فاطمة  والكاتبة 
احت���اد ك��ت��اب الإم�����ارات، والأ���ش��ت��اذة مرمي 
الوطني،  الأر�شيف  يف  الباحثة  امل��زروع��ي 
ت���راث  ن�����ادي  اإىل م���وظ���ف���ات  ب���الإ����ش���اف���ة 

الإمارات
وقالت فاطمة املن�شوري مدير مركز زايد 
اإن  للدر�شات والبحوث يف مفتتح احل��وار، 
جلنة �شيدات نادي تراث الإمارات حتتفي 
اأغ�شط�س”   28“ الإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  بيوم 
اإج�������الًل وت���ق���دي���راً ل���ل���م���راأة الإم���ارات���ي���ة 
ال��وط��ن��ي يف جميع  واح���ت���ف���اء مب��ن��ج��زه��ا 
املجالت حيث اأ�شبحت الإماراتية منوذجاً 
ملهماً يحتذى به، وم�شربا للمثل، ورقماً 
�شعباً يف املعادلة التنموية، بالإ�شافة اإىل 

اأدوارها الجتماعية املعلومة

واأ�شارت اإىل اأن نادي تراث الإمارات مكن 
اأ�شا�شية  ركيزة  وجعلها  الإم��ارات��ي��ة  امل���راأة 
النادي وهو ما يج�شد  اأه��داف  يف حتقيق 
اآل  زاي���د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  روؤي����ة 
نهيان ممثل �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 
رئي�س النادي، حيث جاء الدعم والهتمام 
يف  الن�شائية  امل��راك��ز  تاأ�شي�س  خ��الل  م��ن 
اأن امل���راأة م��وج��ودة يف جميع  ال��ن��ادي، كما 

الإدارات املختلفة للنادي
امل��زروع��ي يف كلمتها،  ���ش��ددت م��رمي  فيما 
مبينة  املجتمع،  اأ�شا�س  هي  امل��راأة  اأن  على 
ال��ف��رق ب��ني اأو���ش��اع امل���راأة ق��دمي��اً واليوم، 
واجهتها.  ال���ت���ي  اجل���م���ة  وال�������ش���ع���وب���ات 
املراجع  ع��ن  ن��ق��اًل  امل��زروع��ي  تناولت  كما 
الأجنبية الأدوار املهمة لكرميات اآل نهيان 
قدمياً يف م�شاعدة الن�شاء والهتمام بهن 
امل�شهودة  الأدوار  اإىل  امل��زروع��ي  واأ���ش��ارت 
لل�شيخة �شالمة بنت بطي -رحمها اهلل - 
يف م�شاندة الن�شاء وحل م�شاكلهن، وقالت 
ااهلل  زاي��د طيب  ال�شيخ  اإنها ر�شخت لدى 
والهتمام  والرحمة  احلب  معاين  ث��راه- 
اإىل  اأي�شاً  وتطرقت  ومنا�شرتها.  ب��امل��راأة 
�شيما  ل  التعليم،  يف  زاي���د  ال�شيخ  اأدوار 
الأوىل  اخلم�شية  اخلطة  يف  امل���راأة  تعليم 

التي اأعلنها- طيب اهلل  ثراه -عندما توىل 
حكم اأبوظبي وتناولت فاطمة املعمري يف 
الثقايف  امل�شهد  يف  امل���راأة  ح�شور  كلمتها، 
والرجل  امل���راأة  اأن  بينت  الإم��ارات��ي، حيث 
ت�����ش��ارك��ا يف امل��ن��ج��ز الأدب����ي ال���ذي �شاحب 
املتحدة،  العربية  الإم����ارات  دول��ة  تكوين 
الثقايف  ال���رتاث  اأث���رت  امل����راأة  اأن  �شيما  ل 
للدولة مبختلف اأ�شكاله. موؤكدة اأن املراأة 
الثقايف،  امل���وروث  من  ج��زءاً  ظلت  املثقفة 
واأنها هي التي تقود امل�شهد الثقايف اليوم 
ب��دءاً من  يف الإم���ارات على كل امل�شتويات 
وزارة الثقافة التي على راأ�شها ام��راأة هي 

معايل نورة الكعبي
الدولة  امل��راأة يف  املعمري ح�شور  وع��ددت 
يف جم����الت ال�����ش��ع��ر وال��ق�����ش��ة وال���رواي���ة 
اأن  لتبني  والت�شكيل،  وامل�شرح  وال�شينما 
ت�����ش��ع ب�شمتها  الإم���ارات���ي���ة ظ��ل��ت  امل�����راأة 
الثقايف.  امل�������ش���ه���د  اأوج��������ه  ك����ل  يف  ب����ق����وة 
وت��ن��اول��ت ال��دك��ت��ورة فاطمة امل��زروع��ي يف 
الإم���ارات  لأم  النا�شعة  ال�شرية  حديثها 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك يف دعم املراأة 
دعم  على  العمل  يف  وتفانيها  الإم��ارات��ي��ة 
كما  وق��دوة  ملهمة  اأنها  م��وؤك��دة  املجتمع، 
حت��دث��ت ال��دك��ت��ورة فاطمة امل��زروع��ي عن 

 ،”2021-2015“ امل��راأة  متكني  خطة 
وقالت اإن الهدف من هذه اخلطة هو اأن 
تكون جزءاً من خمططات الوزارات بحيث 
ك��ل وزارة وك��ل هيئة احت��ادي��ة من  ت��اأخ��ذ 
برنامج متكني املراأة وت�شيفه اإىل برنامج 
على  احلفاظ  اأهمية  على  م�شددة  عملها، 
العمل  بني  وال��ت��وازن  الجتماعي  الن�شيج 
وق�������ش���اي���اه، م�شرية  وامل��ج��ت��م��ع  وال���ب���ي���ت 

ب�شكل  ت��ت��اب��ع  ف��اط��م��ة  ال�����ش��ي��خ��ة  اأن  اإىل 
املراأة  اأن  يومي  تطبيق اخلطة، واأ�شافت 
الإماراتية ما كان لها اأن حتقق ما حققته 
امللتقى  الر�شيدة وحفل  القيادة  لول دعم 
احلواري مبداخالت ثرية من احلا�شرات 
فيها  اأ�شهمت  ال��ت��ي  اجل��وان��ب  خمتلف  يف 
كبرياً. ويف ختام  اإ�شهاماً  الإماراتية  املراأة 

امللتقى مت تكرمي امل�شاركات

•• لندن - الفجر

املخرتعني  ال��ع��امل��ي  الحت����اد  ممثلو  رح���ب 
وجمعيات املخرتعني بالدول امل�شاركة مع  
جمعية املخرتعني الريطانية يف الن�شخة 
اجلديدة لتحدي معر�س بريطانيا العاملي 
  ITE) 2019) وال���ت���ج���ارة  ل���الخ���رتاع 
الإم����ارات����ي����ة اجل����دي����دة لدعم  ب����امل����ب����ادرة 
جمعية  تاأ�شي�س  م�شروع  وه��ي  املخرتعني 
تاأتي ترجمة  الإمارات للمخرتعني والتي 
حية لتوجيهات القيادة الر�شيدة بالهتمام 
باملخرتعني ومبادراتهم اخلالقة وت�شكيل 
ت�شورا  رف��ع��ت  برئا�شته  تاأ�شي�شية  جل��ن��ة 
�شامال عن م�شروع اجلمعية لوزارة تنمية 

املجتمع.
املخرتع   األقاها  التي  الكلمة  يف  ذل��ك  ج��اء 
الإم����ارات����ي اأح���م���د ع���ب���داهلل جم���ان ع�شو 
يف  دب���ي  يف  ال��ع��ل��م��ي  ال���ن���ادي  اإدارة  جمل�س 
احلفل اخلتامي ملعر�س حتدي املخرتعني 
لندن  هيلتون  ف��ن��دق  يف  ل��ن��دن  يف  ال��ع��امل��ي 
�شفارة  عن  ممثل  بح�شور  املا�شية  الليلة 

الدولة يف لندن.
العتيبة  حم��م��د  رو����ش���ة  ����ش���ع���ادة  واأث����ن����ت 
الذي  ال��الحم��دود  بالدعم  ال�شفري  نائب 
البتكار  ب��رام��ج  الر�شيدة  القيادة  توليه 

وباملخرتعني الماراتيني وم�شيدة بجهود 
اجل��ه��ات ال��داع��م��ة ل��ه��ا وب��ج��ه��ود املخرتع 
بفكرة  ، مرحبة  اح��م��د جم��ان  الم���ارات���ي 
 ، الماراتيني  للمخرتعيني  ان�شاء جمعية 
وم�شرية للنقلة النوعية يف م�شرية املخرتع 
جمان وباختياره ولأول مرة حمكما دوليا 
بريطانيا  معر�س  لتحدي  �شرف  و�شيف 

للمخرتعني.
لدولة  املميز  باحل�شور  العتيبة  واأ���ش��ادت 

العاملي  الخ��������رتاع  ����ش���م���اء  يف  الم���������ارات 
وجوائز  ل���رام���ج  ال����الحم����دود  ودع���م���ه���ا 
�شنوي  �شهر  واعتماد  والب��ت��ك��ار  الخ���رتاع 
ال�شمو  �شاحب  من  �شامية  بتوجيهات  له 
نائب   مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
ال��وزراء حاكم  ئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

دبي- رعاه اهلل -.
اب��ن��اء الم����ارات يف عامل   واأ���ش��ادت بجهود 

الخرتاع.

وم��ن جهته اأو���ش��ح امل��خ��رتع اأح��م��د جمان 
جلمعية  ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������س 
اأه����داف  اأن م���ن  امل��خ��رتع��ني الإم���ارات���ي���ة 
اجل��م��ع��ي�����ة : ت��ع��زي��ز ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي يف 
جم���ال الخ������رتاع ، ن�����ش��ر وع���ي الخ����رتاع 
 ، فيها  الوطنية  القدرات  ودع��م   ، واملعرفة 
الفنية  الناحية  من  باملخرتعني  الرت��ق��اء 
اإقامة  خ����الل  م���ن  م���ه���ارات���ه���م  وت���ط���وي���ر 
الدورات املتخ�ش�شة واملوؤمترات واملعار�س 

وامللتقيات ذات ال�شلة ، توفري كافة ال�ُشبل 
ودعمهم  اإخرتاعاتهم  لإب��راز  للمخرتعني 
اإعالمياً وفنياً وقانونياً ، الرتكيز على دور 
املخرتع يف املجتمع وجعله مثاًل يحتذى به 
ال�شباب املخرتع  ال�شعي لإيجاد رواد من   ،
اإن�����ش��اء ���ش��ج��ل وطني   ، امل���ج���الت  يف ك��اف��ة 
وجوائز يف جمالت الإخرتاعات املختلفة ، 
دعم برامج اإعداد وتطوير وتدريب الكوادر 
املتخ�ش�شة يف جمال الخرتاعات ، تنمية 
اأو بامل�شاركة  وا�شتثمار الخرتاعات بذاتها 
امل�����ش��ورة للجهات  ت��ق��دمي   ، م��ع الآخ���ري���ن 
احل��ك��وم��ي��ة وغ���ري احل��ك��وم��ي��ة يف جمالت 
الإعالمية  امل����واد  اإ����ش���دار   ، الخ���رتاع���ات 
املتخ�ش�شة لن�شر املعرفة والوعي يف جمال 

الإخرتاع.
اأح��م��د جم���ان �شت�شعى  امل��خ��رتع  واأ����ش���اف 
علمية  ب����رام����ج  ت���ب���ن���ي   : اىل  اجل���م���ع���ي���ة 
لي�شلوا  ال�����ش��ب��اب  ل��ت��اأه��ي��ل  م��ت��خ�����ش�����ش��ة 
التعاون   ، الب�شرية  تفيد  اخ��رتاع��ات  اإىل 
ذات  واجل���ه���ات  التعليمية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ع 
ال��ع��الق��ة وال��ه��ي��ئ��ات ال��ر���ش��م��ي��ة الأخ�����رى ، 
املحافل  يف  الإماراتيني  املخرتعني  متثيل 

الدولية.
وقام خالل احلفل جمان بتتويج عدد من 

الفائزين والوفود امل�شاركة.

عاملية ت�ستعر�ض جتاربها يف جمال الإنتاج احليواين �سركة   150
»يوروتري ال�شرق الأو�شط« 

ينطلق غدًا الثنني يف اأبوظبي
•• اأبوظبي - الفجر

من  الأوىل  الن�شخة  فعاليات  اأبوظبي،  العا�شمة  يف  الثنني  غ��دا  تنطلق 
معر�س يوروتري ال�شرق الأو�شط، الذي ينظم برعاية �شمو ال�شيخ من�شور 
���ش��وؤون الرئا�شة  ال�����وزراء وزي���ر  ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س  ن��ه��ي��ان  اآل  ب��ن زاي���د 
وب�شراكة  الغذائية،  وال�شالمة  للزراعة  اأبوظبي  اإدارة هيئة  رئي�س جمل�س 
تعنى  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة  امل��ع��ار���س  اأب���رز  اأح���د  وي��ع��د  الهيئة،  م��ع  ا�شرتاتيجية 
والرتقاء بخراتهم  الروة احليوانية  وبناء قدرات مربي  املعرفة  باإثراء 
لتعزيز  املجال  امل�شتخدمة يف هذا  والتقنيات  املمار�شات  باأف�شل  ومتكينهم 

قطاع الروة احليوانية والنهو�س بعمليات الرتبية وحت�شني الإنتاج.
ومن املتوقع اأن ي�شهد املعر�س الذي �شي�شتمر حتى يوم الرابع من �شبتمر 
اجلاري يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س توافد نحو 5 اآلف من اأ�شحاب 
م��ن اخلراء  ع��دد  ج��ان��ب  اإىل  املنطقة،  دول  ك��اف��ة  م��ن  احليوانية  ال���روة 
املحلية  الأب��ح��اث  ومراكز  واملعاهد  اجلامعات  من  والباحثني  واملخت�شني 
والعاملية ملا �شيقدمه املعر�س من اأوراق بحثية ودرا�شات علمية متخ�ش�شة 
املوؤمتر  �شي�شهدها  احليواين  والإنتاج  احليوانية  ال��روة  تربية  ق�شايا  يف 
الدويل للمعر�س والذي �شيتم تنظيمه يف اأول اأيام املعر�س، مب�شاركة عدد 
من العلماء والباحثني واخل��راء، كما �شيحظى مب�شاركة اأكر من 120 

عار�س ميثلون 150 �شركة عاملية من 16 دولة خمتلفة.
والإنتاج  الرتبية  واأ�شاليب  لتقنيات  حّية  ع��رو���س   8 املعر�س  وي�شاحب 
ت�شمل عر�شاً لأنظمة تكنولوجية لتتبع الروة احليوانية، ومتابعة عمليات 
الأغذية، وعر�شاً حياً لآلة تعقيم الأبقار بالبخار، وعر�س اأف�شل اأ�شناف 
الروة احليوانية املتوائمة مع البيئة املحلية، واأحدث معدات واأدوات تربية 
الروة احليوانية، وا�شتعرا�س حي ملن�شات واأنظمة تريد احلظائر، ونظام 
وتربية  التفقي�س  لعمليات  ال�شناعي  التريد  ونظام  املبا�شرة  احل�شانة 
احلقول  يف  احليوانية  ب��ال��روة  للعناية  حي  عر�س  جانب  اإىل  ال��دواج��ن، 

املفتوحة، وعر�س معدات متطورة للعناية بنظافة الروة احليوانية.
اأ�شحاب  ي�شتهدف  ال��ذي  املنطقة  يف  الوحيد  التجاري  املعر�س  وباعتباره 
دعم  اإىل  تهدف  م�شبوقة  غر  فعاليات  املعر�س  �شيقدم  احليوانية  ال��روة 
البيع  اأب��رزه��ا  العربي، من  ال��دول��ة ومنطقة اخلليج  الإن��ت��اج احل��ي��واين يف 
الرتبية  م�شتلزمات  م��ن  وا���ش��ع��ة  جم��م��وع��ة  ع��ل��ى  واخل�����ش��وم��ات  امل��ب��ا���ش��ر 
اأف�شل ال�شاللت من ناحية الإنتاجية، ومزادات  والإنتاج، م�شابقة اختيار 
لأف�شل ال�شاللت املحلية والعاملية، وور�س عمل متخ�ش�شة يف جمال �شحة 
احليوان والإنتاج احليواين، اإ�شافة اإىل ا�شتعرا�س اأهم التقنيات واحللول 
املبتكرة لنخبة من ال�شركات الرائدة يف جمال الأبحاث والتطوير الزراعي 

والإنتاج احليواين.
الدويل  املوؤمتر  هام�س  على  واملتخ�ش�شني  اخل��راء  من  نخبة  و�شيناق�س 
ملعر�س يوروتري ال�شرق الأو�شط الذي �شينعقد ثاين اأيام املعر�س، ق�شايا 
املناطق  املعا�شرة يف  الأل��ب��ان  احل��ي��واين ك�شناعة  الإن��ت��اج  ملحة يف جم��ال 
القاحلة، واحلد من الإجهاد احلراري وال�شيطرة عليه يف القطعان املنتجة 
لالألبان، و�شحة احلوافر  ورعايتها يف القطعان املنتجة لالألبان، والإدارة 
اأ�شا�شي،  كعماد  الق��ت�����ش��اد  ل��الأل��ب��ان-  املنتجة  القطعان  مل���زارع  الناجحة 
والزراعة الدقيقة يف قطاع اإنتاج الألبان وا�شتخدام التكنولوجيا يف الإنتاج، 
لبحوث  ال��دويل  املعهد  جتربة  القطعان،  اإدارة  يف   والتحديات  والفر�س 
الروة احليوانية، والإمداد الغذائي املنا�شب للحيوانات يف املناطق القاحلة 
- التحديات واحللول، ف�شاًل عن بحث فر�س ال�شتثمار يف جمالت الروة 

احليوانية يف دولة الإمارات.



�شحة وتغذية

23

ملمني  بات اجلميع  واليوم  ب�سكل كبري،  وال�سحة  بالتغذية  العام  ازداد الهتمام 
مب�سارها، ولكن هناك اأطعمة م�سللة وخادعة، يظن ال�سخ�ض اأنها �سحية 

ولكنها لي�ست كذلك.
ويف هذا التقرير الذي ن�سرته �سحيفة )لفانغوارديا( الإ�سبانية، 
اأخ�سائية التغذية بالوما  اإنه، ح�سب  قالت الكاتبة لورا كوندي 

)م�سللة(،  اأنها  على  الأطعمة  بع�ض  ت�سنيف  ميكن  كوينتانا، 
لأن الكثري من النا�ض يعتقدون اأنها �سحية وي�ستهلكونها دون 

اأن يعرفوا مكوناتها احلقيقية.

العالمات  اإىل  الغمو�س  ه��ذا  وي��ع��ود 
لهذه  ت���روج  ال��ت��ي  نف�شها،  ال��ت��ج��اري��ة 
خالل  من  �شحية  اأنها  على  املنتجات 
اإل  ذكر مكونات على مل�شقاتها ل تزيد 

من ارتباك امل�شتهلك واإيقاعه يف خلط.
وفيما يلي البع�س من هذه الأغذية:

الألبان حلويات   1-
الذي  الزبادي  اأن  ن�شدق  اأن  الطبيعي  من 
يحتوي على قطع من الفاكهة 
البظة  م���ن  اأك����ر  ���ش��ح��ّي 
اأو  ك�������رمي)  (الآي�����������س 
اإذا  ول����ك����ن  ال���ك���ع���ك. 
ن���ظ���رة على  األ��ق��ي��ن��ا 
�شندرك  ت��رك��ي��ب��ت��ه 
احلقيقة  يف  اأن����ن����ا 
كميات  ن�����ش��ت��ه��ل��ك 
كبرية من ال�شكر. 
وق������د اأو����ش���ح���ت 
اخل����������������ب����������������رية 
اأن  ك���وي���ن���ت���ان���ا 
ت  منتجا “
الأل���������������ب���������������ان 
ال�������وح�������ي�������دة 
بها  امل��و���ش��ى 
هي الزبادي 
لطبيعي  ا
اخل��������ايل 
م���������������������ن 
ال�شكر”. 
ي  حتتو و
معظم هذه 

من  جمموعة  على  ال�شكر،  اإىل  بالإ�شافة  املنتجات، 
امللونات والنكهات ال�شناعية.

يف  يكمن  منطقية  الأك���ر  احل��ل  اأن  الكاتبة  واأوردت 
�شراء زبادي طبيعي خال من ال�شكر واإ�شافة قطع من 

الفاكهة لتحليته. 
من  (خ��ال  كتاب  موؤلف  رودريغيز،  اأنطونيو  وح�شب 
على  اأنف�شنا  نعّود  اأن  هو  الأمثل  احل��ل  ف��اإن  ال�شكر)، 
اإذ  املحليات،  اإ�شافة  اإىل  احلاجة  دون  الطعام  نكهات 
يكفي تقليل كمية ال�شكر التي ن�شيفها تدريجيا، ويف 

غ�شون اأ�شابيع قليلة �شنعتاد على النكهات اجلديدة.

الالكتوز من  اخلايل  احلليب   2-
ال�شنوات  وم�شتقاته يف  للحليب  ال�شيئ  الرتويج  دفع 
اأن  الع��ت��ق��اد  اإىل  امل�شتهلكني  م��ن  ال��ع��دي��د  الأخ����رية 
اأن  كوينتانا  بالوما  وتوؤكد  ما.  ل�شبب  �شار  الالكتوز 
الالكتوز  من  اخلالية  الألبان  ومنتجات  “احلليب 
منتجات خم�ش�شة ح�شرا لالأ�شخا�س غري القادرين 
على حتمل الالكتوز، لكنها ل متثل اخليار الأمثل”.

الطماطم �سل�سة   3-
�شل�شة  علبة �شغرية من  اأن  رودريغيز  اأنطونيو  اأكد 
الطماطم ال�شناعية التي تبيعها بع�س ال�شركات على 
اأنها و�شفة اجلدة، حتتوي على ما يبلغ 11.5 مكعبا 
من ال�شكر، نحن نتحدث عن منتج ميكن اأن ي�شتهلكه 
�شخ�شان يف جل�شة واحدة، دون اإدراك اأن هذا الطبق 
فقط يزّود اجل�شم باحلد الأق�شى اليومي من ال�شكر 
�شتة  وه��و  العاملية،  ال�شحة  منظمة  به  تو�شي  ال��ذي 

مكعبات من ال�شكر.

ال�سناعية الع�سائر   4-
الغازية  امل�شروبات  اإىل  بالإ�شافة  اأن��ه  كوينتانا  اأك��دت 
التقليدية، يجب جتنب ا�شتهالك الع�شائر ال�شناعية، 

مبا يف ذلك تلك التي حتتوي على احلليب املخفوق، 
والتي حتتوي على كمية كبرية من املحليات. وتو�شي 
لال�شتفادة  طازجة  فاكهة  بتناول  التغذية  اأخ�شائية 
فيها وجت��ن��ب جرعات  امل���وج���ودة  الأل���ي���اف  كمية  م��ن 

ال�شكر الزائدة.

ال�سكر من  اخلالية  املنتجات   5-
خالية  اأنها  مل�شقاتها  على  املكتوب  املنتجات  جل  اإن 
واأ�شارت  امل�شتهلكني.  ت�����ش��ّل��ل  م��ا  غ��ال��ب��ا  ال�����ش��ك��ر  م��ن 
كوينتانا اإىل اأنه “على الرغم من اأنه مينع اأن ت�شري 
على  ت�شاعد  اأنها  اإىل  مل�شقاتها  على  املنتجات  ه��ذه 

اإنقا�س الوزن،
عن  الفكرة  ه��ذه  ن�شر  يف  ي�شاهمون  الكثريين  ف��اإن   
العبوة  الر�شاقة على  اإىل  اإ�شافة �شورة حتيل  طريق 

اأو عر ر�شائل مموهة اأخرى”.
واأ�شافت الكاتبة اأن هذه املنتجات حتتوي على �شعرات 
باملنتج  م��ق��ارن��ة  ف��ق��ط   30% بن�شبة  اأق����ل  ح���راري���ة 

الأ�شلي، وهذا ل يعني اأنها ت�شاعد على اإنقا�س الوزن 
اأو اأنها �شحّية. 

ويف ح��ني ي�����ش��يء ال��ك��ث��ري م��ن ال��ن��ا���س ا���ش��ت��خ��دام هذه 
املنتجات ظنا منهم اأنها مفيدة لل�شحة،

ال�������ش���ع���رات احل����راري����ة يف معظم  ت��خ��ف��ي�����س  ي���ك���ون   
امللح  اأو  الن�شا  اأو  الدقيق  اإ�شافة  احل��الت عن طريق 

اأو ال�شكريات.

احلبوب واألواح  اخلفيفة  الوجبات   6-
التي  الأطعمة  بني  من  املنتجات  من  النوع  ه��ذا  يعد 
ل  مكوناتها  ل��ك��ن  ���ش��ح��ّي��ة،  ب��اأن��ه��ا  امل�شتهلكني  ت��وه��م 
من  اآخ���ر  ن���وع  اأي  اأو  الب�شكويت  ع��ن  ك��ث��ريا  تختلف 

املنتجات فائقة املعاجلة. 
ُيزعم  التي  املنتجات  يف  الثقة  بعدم  كوينتانا  وتن�شح 
اأنها خالية متاما من ال�شكر، ويف كثري من احلالت، 
ال�����ش��ك��ري��ات والدهون  امل��ن��ت��ج��ات ع��ل��ى  حت��ت��وي ه���ذه 

والدقيق املكرر.

عالمات جتارية تربك امل�ستهلك 

 اأطعمة تبدو �شحية.. لكنها تخدعك

خ�شارة الوزن الزائد واملحافظة على الوزن املثايل 
الكثريون  منها  يعاين  م�شكلة  الر�شيق  واجل�شم 

ويحاولون بكافة الو�شائل ال�شيطرة عليها.
قد يلجاأ البع�س اإىل اتباع نظام غذائي �شارم دون 
اأو قد ل يتمكنون من اللتزام باحلمية  جدوى، 

املختارة اأو تخونهم الإرادة اأمام تنوع الأطعمة.
الوقت  ح��ال �شيق  الأ�شعب يف  املهمة  تكون  وق��د 
والرغبة يف خ�شارة بع�س الكيلوغرامات الزائدة 
غري  معينة.  منا�شبة  ق��ب��ل  ق�����ش��رية  م���دة  خ���الل 

مراقبة  عر  ومتاحا  ب�شيطا  يكون  قد  احل��ل  اأن 
ال�شعرات احلرارية التي تدخل اجل�شم.

م��ن امل��م��ك��ن ج��ع��ل م��راق��ب��ة ال�����ش��ع��رات احلرارية 
الذكية  التطبيقات  ع��ر  ي��وم��ي��ا  روت��ي��ن��ي��ا  ع��م��ال 
لتوفري  ال�شركات  بع�س  اأطلقتها  التي  الكثرية 
الوقت وال�شتغناء عن احل�شاب التقليدي بالقلم 

والورقة.
ورغم اختالف التطبيقات املتنوعة التي طرحت 
خمتلفة  بطرق  احل��راري��ة  ال�شعرات  عن  للك�شف 

وحتديثها امل�شتمر، فاإن الأمر غري معقد، فوفًقا 
لبحث جديد ن�شر يف جملة (اأوب�شيتي) العلمية، 
14.6 دقيقة يوميا فقط  النا�س لق�شاء  يحتاج 
بهم من  اخلا�شة  احلرارية  ال�شعرات  يف مراقبة 

اأجل احل�شول على وزن �شحي.

ت�سجيل
�شارك يف الدرا�شة نحو 142 �شخ�شا طلب منهم 
ت�شجيل كل ما ياأكلون يوميا ملدة 6 اأ�شهر ب�شكل 
وحجم  احلرارية،  ال�شعرات  ذلك  ي�شمل  مف�شل، 
ال��وج��ب��ات امل��ت��ن��اول��ة، وك��م��ي��ة ال���ده���ون، وطريقة 

التح�شري.
جنحوا  ال��ذي��ن  امل�����ش��ارك��ني  اأن  النتائج  واأظ��ه��رت 
%10 من  اأك���ر م��ن  ال���وزن وف��ق��دوا  يف خ�شارة 
اأوزانهم، كانوا الأ�شخا�س الذين التزموا باملراقبة 
الذاتية، وا�شتخدموا اأحد التطبيقات لت�شجيل ما 

ياأكلون حوايل 3 مرات يوميا.
وتبني بحلول نهاية الرنامج اأنهم كانوا يق�شون 
ن�شاطهم.  ت�شجيل  يف  فقط  دقيقة   15 من  اأق��ل 
وهذا يوؤكد نتائج درا�شات �شابقة مماثلة. اإذ قالت 
وال���غ���ذاء يف  ال��ت��غ��ذي��ة  ق�شم  رئي�شة  ه����اريف،  ج��ني 
الأمريكية  املتحدة  بالوليات  فريمونت  جامعة 
من  ننده�س  (مل  للدرا�شة،  الرئي�شية  وامل��وؤل��ف��ة 
النتائج التي تو�شلنا اإليها.. لكننا فوجئنا بع�س 
ي�شتغرقه  ال����ذي  ال��ق�����ش��ري  ال���وق���ت  م���ن  ال�����ش��يء 

الت�شجيل)، بح�شب ما ن�شره موقع (فورب�س).
ويعتقد الباحثون اأن النتائج �شتحفز العديد من 
الأ�شخا�س على جتربة املراقبة الذاتية لالأنظمة 
يف  تطبيقها  و�شهولة  لفعاليتها  نظرا  الغذائية، 

وقت ق�شري.

راقب ال�شعرات احلرارية 
للح�شول على وزن �شحي

اأظهرت نتائج درا�سة اأمريكية وجود حل �سريع وفعال لتحقيق حلم 
خ�سارة الوزن الذي ي�سعى العديد من الأ�سخا�ض اإىل حتقيقه، ثم 
احل�سول على ج�سم ر�سيق، وذلك عرب ح�ساب ال�سعرات احلرارية 

التي تدخل اجل�سم وبخطوات ب�سيطة، كيف ذلك؟

فوائد الفجل الحمر
وال�شرطان. الأورام  من  الوقاية  على  – ي�شاعد 

املرتفع. الدم  �شغط  – خف�س 
ون�شارتها. الب�شرة  – تنقية 

ال�شكري. مر�شى  – يفيد 
الكبد. – تطهري 

وملعان. حيوية  اأكر  ل�شعر  هام  غذاء  – الفجل 
.(HDL) الدم  يف  ال�شيئ  الكولي�شرتول  معدلت  – خف�س 

الوزن. واإنقا�س  التخ�شي�س  يف  الفجل  – يفيد 
ريجيم الفجل لالأرداف

 1  + الد�شم  قليل  جنب  �شريحة   1  + برتقال  حبة   1 الفطور:  – وجبة 
�شريحة تو�شت قمح كامل + 1 كوب مريمية + 2 حبة فجل.

منزوع  م�شلوق  دج��اج  �شدر  قطعة   1  + فجل  حبة   6 ال��غ��ذاء:  وجبة   –
اجللد + 2/1 حبة برتقال.

1 حبة برتقال + �شلطة (خيار، طماطم،  6 حبة فجل +  – وجبة الع�شاء: 
خ�س) + 1 كوب زبادي.

مغلي الفجل الأحمر للتنحيف
واتركي  النار،  على  قدر  يف  مغلي  ماء  كوب   4 مع  فجل  كوب   2 • �شعي 

املكونات على نار هادئة ملدة 10 دقائق اأو حتى ين�شج الفجل.
-اأ�شيفي 1 حبة تفاح مق�شرة ومقطعة، و1 ملعقة كبرية ع�شري ليمون، ثم 

اتركي اخلليط على نار هادئة ملدة 5 دقائق.
من  ا�شربي  ثم  قلياًل،  ترد  حتى  واتركيها  النار،  عن  املكونات  اإرفعي   •

املغلي 3 مرات يومياً.

ريجيم الفجل الأحمر لر�شاقة مذهلة
الغذائية  العنا�سر  م��ن  بالعديد  غني  الفجل 

الربوتينات،  مثل  والفيتامينات  املهمة 
والدهون امل�سبعة، والألياف، واحلديد، 
واملغني�سيوم وفيتامني B، لذا يعترب من 

اأهم اخل�سار املحاربة لل�سمنة 
معنا  تعريف  ال��وزن،  وزي��ادة 

على ريجيم الفجل الأحمر 
لر�ساقة مذهلة.
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 معظم معظم �شلطان مري ،
ب�����اك�����������ش�����ت�����ان اجل����ن���������ش����ي����ة 
رق������م  �������ش������ف������ره  ج�������������واز   -
من   (AS0919032)
يجده عليه الت�شال بتليفون 

رقم  0501100536 

فقدان جواز �شفر
ف����ق����د امل������دع������و/ ب����اف����ي����رتان 
ال���ه���ن���د   ، م�����ان�����ي�����ل  ت�������ول�������ور 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   (G8637347)
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  الهندية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر
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انطالق اأ�شبوع الإمارات البحري 
بدورته اخلام�شة 22 �شبتمرب

•• دبي-وام: 

“ ا�شبوع  “ ا�شتعداداتها ل�شت�شافة  “ �شلطة مدينة دبي املالحية  اأكملت 
الإمارات البحري 2019” احلدث البحري الأول من نوعه على اخلارطة 
الإقليمية و الذي يقام حتت رعاية �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد 
اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي يف اإطار اجلهود الرامية اإىل 
تر�شيخ ريادة الإمارات وجهة بحرية من الطراز الأول ومناف�شا قويا على 
اخلارطة البحرية العاملية. و تتفرد الدورة اخلام�شة والتي تقام يف الفرتة 
ما بني 22 و26 �شبتمر املقبل، بت�شليط ال�شوء على الإجنازات ال�شباقة 
للقطاع البحري ل �شيما يف اأعقاب و�شول اإمارة دبي اإىل �شدة قيادة القطاع 
البحري يف ال�شرق الأو�شط باعتبارها الأوىل اإقليميا واخلام�شة عامليا بني 
اأف�شل املراكز البحرية يف العامل للعام 2019. واأو�شح عامر علي املدير 
التنفيذي ل� “�شلطة مدينة دبي املالحية” اأن “اأ�شبوع الإمارات البحري” 
باعتبارها  دب��ي  اإليه  و�شلت  ال��ذي  ال��ري��ادي  امل�شتوى  ليوؤكد  جم��ددا  يعود 
وجهة عاملية للفعاليات البحرية الرائدة مقدما من�شة ا�شرتاتيجية لتعزيز 
التقارب والتوا�شل والتفاعل بني رواد القطاع البحري وتوطيد ج�شور نقل 
املعرفة احلديثة وتبادل اأف�شل املمار�شات الدولية التي من �شاأنها النهو�س 

بال�شناعة البحرية اإىل م�شتوى جديد من النمو وال�شتدامة .
ي�شتقطب احلدث املرتقب اهتماما لفتا من قادة ال�شناعة البحرية العاملية 
منظور  من  البحرية  ال�شناعة  م�شتقبل  ل�شت�شراف  موحدة  من�شة  كونه 
التي  املت�شارعة  التحولت  يواكب  مبا  الذكي  والتحول  واملعرفة  البتكار 
اآفاق منو  يفر�شها القرن الواحد و الع�شرون مع الرتكيز على ا�شتك�شاف 
التجارة البحرية عر �شل�شلة من الفعاليات رفيعة امل�شتوى التي من �شاأنها 
تعزيز قنوات تبادل اأف�شل املمار�شات الدولية واأجنح التجارب الرائدة وعلى 

راأ�شها جتربة دبي يف التحول اإىل بوابة بحرية رئي�شة للتجارة العاملية.
ال�شرتاتيجية  الفعاليات  مقدمة  يف   “ البحرية  دب��ي  اأج��ن��دة   “ ت��رز  و 
املقررة على هام�س جدول اأعمال “ ا�شبوع الإمارات البحري 2019” اإذ 
�شتجمع بني نخبة القادة البحريني و �شناع القرار و اخلراء الإقليميني 
كرى  وممثلي  ال�شيا�شات  ورا�شمي  احلكوميني  امل�شوؤولني  و  الدوليني  و 
ال�شركات العاملية العاملة يف القطاع البحري . و توفر الدورة احلالية من 
اآخرى  مرة  املقبل  �شبتمر   22 يف  واملقررة  البحرية”  الإم���ارات  “اأجندة 
منرا لت�شليط ال�شوء على مكانة دبي باعتبارها لعبا رئي�شيا يف النهو�س 
الإبداع والبتكار  القائمة على ركائز  املحلية والعاملية  البحرية  بال�شناعة 
التقني وال��ت��م��ي��ز وال��ت��دري��ب وال���ش��ت��ث��م��ار ال��ب�����ش��ري م��ع اإب����راز الإجن����ازات 
يف  عامليا  الأف�شل  اخلم�شة  قائمة  الإم���ارة  بدخول  توجت  التي  املتالحقة 
الأول ملدينة عربية،  اإجن��از هو  الدويل”يف  ال�شحن  “موؤ�شر تطوير مركز 
اإىل جانب مكانتها كواحدة من اأف�شل خم�شة مراكز بحرية يف العامل للعام 
ويت�شم جدول اأعمال “اأجندة دبي البحرية” بال�شمولية والتنوع   .2019
طارحا جمموعة من الق�شايا املحورية املوؤثرة على واقع وم�شتقبل القطاع 
البحري املحلي والعاملي. اإذ من املقرر اأن تقام املناق�شات املو�شعة بني اأقطاب 
عنوان  الأوىل  رئي�شة حتمل  اأرب��ع جل�شات  على  العاملية  البحرية  ال�شناعة 
الن�شحاب  ال�شني   .. البحرية  ال�شوق  اأ�شا�شيات  التجاري:  اليقني  “عدم 
املفرت�س للمملكة املتحدة من الحتاد الأوروبي -بريك�شت” و�شيتم خاللها 
التجارية  العالقات  على  الراهن  ال�شتقرار  ع��دم  حالة  تاأثري  ا�شتعرا�س 
العاملية بالن�شبة لقطاع ال�شحن البحري مع ا�شتعرا�س الجتاه امل�شتقبلي 
العاملية  النفط  ب��اأ���ش��ع��ار  ال�شلة  ذات  وال��ت��وق��ع��ات  الأ���ش��ول  لقيم  املحتمل 
الثانية  اجلل�شة  وتتناول  البحرية.  ال�شناعة  على  املحتملة  وتاأثرياتها 
البحرية”  والتجارة  ت�شني  بلوك  تقنيات  ال�شطناعي..  “الذكاء  بعنوان 
مدى تكيف قطاعي ال�شحن واخلدمات اللوج�شتية مع التقنيات اجلديدة 
مقارنة بال�شناعات الآخرى مع و�شع حلول تكنولوجية ناجعة للتحديات 
احلالية والنا�شئة ومدى مواءمة النظم التنظيمية والقانونية مع اإدخال 
التقنيات اجلديدة اإىل جانب مناق�شة فوائد التكنولوجيا اجلديدة و خطر 
الأمن ال�شيراين وتاأثري الذكاء ال�شطناعي و الأمتتة و الأنظمة الرقمية 
اجلل�شة  ت��رك��ز  .و  ال��ب��ح��ري  ال�شحن  يف  ال��ب�����ش��ري  العن�شر  ع��ل��ى  الآخ����رى 
الرابعة بعنوان “النمو البحري الإقليمي والفر�س التجارية” على البعد 
الواعدة للقطاع البحري يف منطقة اخلليج  التجارية  الإقليمي والفر�س 

العربي وال�شرق الأو�شط .
كبار  من  كوكبة   ”2019 البحرية  دب��ي  “اأجندة  جتمع  اأن  املقرر  من  و 
م�شرية  دفع  ب�شبل  ال�شلة  ذات  اجلوانب  اأهم  ملناق�شة  العاملية  ال�شخ�شيات 
دفع القطاع البحري الإقليمي بال�شتفادة من تقنيات الذكاء ال�شطناعي 

و”بلوك ت�شني« .

 جمعية عجمان التعاونية لل�شيادين 
تعقد اجتماع جمل�ض اإدارتها

•• عجمان-وام:

برئا�شة  اجتماعا  لل�شيادين  التعاونية  عجمان  جمعية  اإدارة  جمل�س  عقد 
الأع�شاء  ح�شور  و  املجل�س  رئي�س  الغمال�شي  را�شد  ابراهيم  اأحمد  �شعادة 
الإج��ت��م��اع عن  خ��الل  الغمال�شي  اأع���رب  و  الرئي�س.  اجلمعية  وذل��ك مبقر 
امتنانه للجهود املبذولة لتنمية وتطوير خدمات اجلمعية موؤكدا �شرورة 
تلبية توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�س 
الأعلى حاكم عجمان وحتقيق روؤية �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل 
�شاملة  التنفيذي بو�شع خطة عمل تطويرية  املجل�س  عهد عجمان رئي�س 

اخلدمات  حت�شني  ت�شتهدف  للجمعية 
رفع  ب��ه��دف  للجمهور  تقدمها  ال��ت��ي 
م�������ش���ت���وى ال���ر����ش���ا م����ن ق��ب��ل��ه��م مبا 
و  يتما�شى مع روؤية عجمان 2021. 
ناق�س املجل�س الإجنازات التى حتققت 
يف الفرتة املا�شية واطلع على حم�شر 
الجتماع ال�شابق واعتمده اإىل جانب 
�شمك  ����ش���وق  ال��ع��م��ل يف  م�����ش��ت��ج��دات 
اأكد �شرورة تلبية حاجة  م�شفوت. و 
و  �شوق عجمان  تكييف  اإىل  اجلمهور 
باإجراء  وج��ه  و  ل��الأ���ش��م��اك  م�شفوت 
اأق�����رب وق���ت متهيدا  م����زاد ع��ل��ن��ي يف 

لفتتاح ال�شوق.

خالل م�ساركته يف »قمة اأقدر العاملية« التي تنظم يف مو�سكو 

الطاير ي�شتعر�ض اقت�شادات الطاقة املتجددة يف دولة الإمارات العربية املتحدة وجتربتها يف جمال الطاقة ال�شم�شية
•• مو�سكو-الفجر:

 ا�شتعر�س �شعادة : �شعيد حممد الطاير، 
الع�شو املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة 
الطاقة  ق���ط���اع  دب������ي   ك���ه���رب���اء وم����ي����اه 
العربية  الإم�������ارات  دول����ة  يف  ال��ن��ظ��ي��ف��ة 
بتطورها  يتعلق  فيما  خا�شة  امل��ت��ح��دة، 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل، وجهودها  يف  واآف�����اق من��وه��ا 
لهذا  امل�شافة  القيمة  لتعزيز  امل��ب��ذول��ة 
لهذه  الإيجابي  والأث��ر  الواعد،  القطاع 
النظيفة  ال���ط���اق���ة  من���و  ع��ل��ى  اجل���ه���ود 
الوقت  يف  ال���ع���امل،  وح����ول  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
احلثيثة  م�شاعيها  ف��ي��ه  ت��وا���ش��ل  ال���ذي 
الروؤية  لتحقيق  املت�شافرة  وج��ه��وده��ا 
واأهداف  الر�شيدة،  لقيادتنا  امل�شتقبلية 
“مئوية الإمارات 2071”، جلعل دولة 
دولة  اأف�شل  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
امل�شتدامة  التنمية  يعزز  مبا  العامل،  يف 

و�شعادة الوطن.
اأنه اإىل جانب ذلك  واأكد �شعادة الطاير 
كّله، فاإن اجلهود احلثيثة متوا�شلة على 
القوة  “ا�شرتاتيجية  اأه�����داف  حت��ق��ي��ق 
لرت�شيخ  الإمارات”،  ل��دول��ة  ال��ن��اع��م��ة 
�شمعة دولة الإم��ارات يف اخل��ارج، واإبراز 
واإ�شهاماتها  وثقافتها  وتراثها  هويتها 

املهّمة يف العامل.
الطاير يف  �شعادة  جاء ذلك خالل كلمة 
الدورة الثالثة من “قمة اأقدر العاملية” 
التي مت تنظيمها يف العا�شمة الرو�شية 
ب��رع��اي��ة ك���رمي���ة م���ن �شاحب  م��و���ش��ك��و 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان، 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
للقوات امل�شلحة، وبح�شور الفريق �شمو 
نائب  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  �شيف  ال�شيخ 
الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
املتحدة،   ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات  دول�����ة  يف 
عاملياً:  املجتمعات  “متكني  �شعار  حت��ت 

التجارب والدرو�س امل�شتفادة«.
فعاليات  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن  ال��ق��م��ة   وتنظم 
يجمع  ال���ذي  ال��ع��امل��ي،  مو�شكو  م��ن��ت��دى 
الأكادمييني  م���ن  ن��خ��ب��ة  ���ش��ق��ف��ه  حت���ت 
اخلرات  تبادل  اإىل  ويهدف  والباحثني 
ال���ع���ل���م���ي���ة وال���ث���ق���اف���ي���ة وع����ر�����س اآخ����ر 
يف  احلديثة  والتكنولوجيات  التطورات 

جمال التعليم والتدريب.
واأ���ش��اد ���ش��ع��ادة ال��ط��اي��ر يف ب��داي��ة كلمته 
ل�شاحب  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  بتوجيهات 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، 
واأخيه  اهلل-  ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة-  رئ��ي�����س 
را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم،  اآل 
جمل�س ال���وزراء حاكم دب��ي- رع��اه اهلل- 
زايد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  و�شاحب 
اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأع���ل���ى ل��ل��ق��وات امل�����ش��ل��ح��ة، جل��ع��ل دولة 
دولة  اأف�شل  املتحدة  العربية  الإم���ارات 

يف العامل.
اأتوجه  اأن  يل  يطيب  �شعادته:”  وق���ال 
للفريق  والتقدير  ال�شكر  اآي���ات  باأ�شمى 
نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  �شيف  ال�شيخ  �شمو 
ن���ائ���ب رئ���ي�������س جم��ل�����س ال���������وزراء وزي����ر 
العربية  الإم������ارات  دول����ة  يف  ال��داخ��ل��ي��ة 
القّيمة،  ال��ف��ر���ش��ة  ه���ذه  ع��ل��ى  امل��ت��ح��دة، 
ل���ش��ت��ع��را���س جت���رب���ة دول�����ة الإم�������ارات 
ال�شوء  وت�����ش��ل��ي��ط  امل���ت���ح���دة،  ال��ع��رب��ي��ة 
املتجددة،  الطاقة  يف  اقت�شاداتها  ح��ول 
ال�شم�شية.  الطاقة  جمال  يف  وجتربتها 
الطاقة  قطاع  اإىل  كلمتي  يف  و�شاأتطرق 
العربية  الإم�������ارات  دول����ة  يف  ال��ن��ظ��ي��ف��ة 
بتطورها  يتعلق  فيما  خا�شة  امل��ت��ح��دة، 
وجهودنا  امل�����ش��ت��ق��ب��ل،  يف  من��وه��ا  واآف�����اق 
لهذا  امل�شافة  القيمة  لتعزيز  امل��ب��ذول��ة 
لهذه  الإيجابي  والأث��ر  الواعد،  القطاع 
النظيفة يف  ال��ط��اق��ة  اجل��ه��ود على من��و 
الذي  الوقت  ال��ع��امل، يف  املنطقة وح��ول 
نوا�شل فيه م�شاعينا احلثيثة وجهودنا 
امل�شتقبلية  ال��روؤي��ة  لتحقيق  املت�شافرة 
“مئوية  واأه�����داف  ال��ر���ش��ي��دة،  لقيادتنا 
الإمارات 2071”، جلعل دولة الإمارات 

العامل،  يف  دولة  اأف�شل  املتحدة  العربية 
و�شعادة  امل�����ش��ت��دام��ة  التنمية  ي��ع��زز  مب��ا 
وطننا. واإىل جانب ذلك كّله، فاإننا نعمل 
على حتقيق اأهداف “ا�شرتاتيجية القوة 
لرت�شيخ  الإمارات”،  ل��دول��ة  ال��ن��اع��م��ة 
�شمعة دولتنا يف اخل��ارج، واإب��راز هويتها 
املهّمة يف  واإ�شهاماتها  وثقافتها  وتراثها 

العامل«.
الإمارات  دولة  “اإننا يف  �شعادته:  اأ�شاف 
ن��ت�����ش��ارك ه���ذه ال���روؤي���ة ال��ط��م��وح��ة مع 
تت�شافر  ح���ي���ث  ال�����ع�����امل،  دول  ب����اق����ي 
“اأهداف  حت��ق��ي��ق  اأج������ل  م����ن  اجل����ه����ود 
امل�شتدامة  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  امل���ت���ح���دة  الأمم 
املناخ  اآث��ار تغرّي  “، واحل��ّد من   2030
ذلك،  ولتحقيق  احل���راري.  والحتبا�س 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  اأطلقت 
ب ال��ع��دي��د م���ن ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات على 
لرت�شيخ  واملحلي  الحت��ادي  ال�شعيدين 
امل�شتدامة، مع الرتكيز  التنمية  م�شرية 
الطاقة  اإىل  التحّول  على  خا�س  ب�شكل 
ال��ن��ظ��ي��ف��ة. ال��ط��اق��ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة اأول���وي���ة 
را�شخة لدينا، وظهر ذلك  ا�شرتاتيجية 
التي  القوية  املناف�شة  خ��الل  م��ن  جلًيا 
خا�شتها دولة الإمارات العربية املتحدة 
الدولية  ال���وك���ال���ة  م���ق���ر  ل���ش��ت�����ش��اف��ة 
للطاقة املتجددة يف العام 2015، حيث 
كانت تلك هي املرة الأوىل التي تتم فيها 
الأمم  وك����الت  م��ق��ار  اإح����دى  ا�شت�شافة 
والقارة  املتحدة  الوليات  خ��ارج  املتحدة 
الأوروب���ي���ة. ك��م��ا اأط��ل��ق ���ش��ي��دي �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
املنظمة  اهلل”،  “رعاه   – دب����ي  ح��اك��م 
ب��دب��ي يف  الأخ�����ش��ر  لالقت�شاد  ال��ع��امل��ي��ة 
برنامج  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون   ،2016 ال��ع��ام 
الأمم املتحدة الإمنائي. اإننا ن�شري بثقة 
لتحقيق  رئ��ي�����ش��ة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  وف���ق 
“ا�شرتاتيجية  خ��الل  من  التحول  ه��ذا 
الهادفة   ”2050 ل��ل��ط��اق��ة  الإم������ارات 
النظيفة  ال���ط���اق���ة  اإ����ش���ه���ام  زي������ادة  اإىل 
املنتجة  ال���ط���اق���ة  م���زي���ج  اإج�����م�����ايل  يف 
العام  ب��ح��ل��ول   50% اإىل  ال���دول���ة  يف 
للطاقة  دب��ي  و”ا�شرتاتيجية   ،2050
%75 من  لتوفري   ”2050 النظيفة 
م���ن م�شادر  دب���ي  ال��ط��اق��ة يف  اإج���م���ايل 
 .2050 العام  النظيفة بحلول  الطاقة 
و�شاهمت جهودنا يف الو�شول لنخفا�س 
دبي،  يف  الكربونية  النبعاثات  يف  كبري 
ثاين  ان��ب��ع��اث��ات  ���ش��ايف  انخف�شت  ح��ي��ث 
اأك�شيد الكربون يف اإمارة دبي لت�شل اإىل 
 ،2018 ع��ام  نهاية  بحلول   ٪19 نحو 
امل�شتهدف  امل��وع��د  م��ن  ع��ام��ني  ق��ب��ل  اأي 
النبعاثات  م��ن  احل���د  ا�شرتاتيجية  يف 
الكربونية 2021 لتخفي�س النبعاثات 

بن�شبة 16٪ بحلول عام 2021«.
وت���اب���ع ����ش���ع���ادة ال���ط���اي���ر ب���ال���ق���ول: “يف 
اإمارتي  من  كل  جنحت  احل��ايل،  الوقت 
اأبوظبي ودبي يف حتقيق تقدم ملحوظ 
الطاقة  م�������ش���ادر  وت���ط���وي���ر  ت��ول��ي��د  يف 
ال�شم�شية، يف  النظيفة، وخا�شة الطاقة 
امل��ت��ح��دة، حيث  العربية  الإم����ارات  دول���ة 
مت موؤخًرا تد�شني اأكر حمطة للطاقة 
ال�شم�شية الكهرو�شوئية يف العامل بطاقة 
�شويحان  1،177 ميجاوات يف منطقة 
باإمارة اأبوظبي وفق نظام املنتج امل�شتقل 
للطاقة.  وفيما تقوم اإمارة دبي يف اإطار 
النظيفة  للطاقة  دب���ي  “ا�شرتاتيجية 
الرئي�س  م�����ش��روع��ه��ا  ب��ب��ن��اء   ،“  2050
اآل  را�شد  بن  “جممع حممد  املتمثل يف 
مكتوم للطاقة ال�شم�شية” الذي �شيكون 
اأكر جممع للطاقة ال�شم�شية يف موقع 
واحد على م�شتوى العامل، حيث �شتبلغ 
ميجاوات   5000 الإن��ت��اج��ي��ة  ط��اق��ت��ه 
تقنيات  با�شتخدام   ،2030 عام  بحلول 
الكهرو�شوئية  ال�����ش��م�����ش��ي��ة  الأل���������واح 
با�شتثمارات  املرّكزة،  ال�شم�شية  والطاقة 
دولر.  م��ل��ي��ار   13 ت��ت��ج��اوز  اإج��م��ال��ي��ة 
و���ش��ي�����ش��ه��م امل���ج���م���ع ع���ن���د اك���ت���م���ال���ه يف 
م��الي��ني طن   6.5 م��ن  اأك���ر  تخفي�س 

وي�شتمل  �شنوياً.  الكربون  انبعاثات  من 
املجمع على كامل �شل�شلة القيمة لإنتاج 
بدًءا  ال�شم�شية،  الطاقة  م��ن  الكهرباء 
من البحوث والتطوير والبتكار، مروراً 
والتح�شني  وتخزينها،  الطاقة  بتوليد 
امل�شتمر، ما ي�شمن حتقيق نتائج رائدة 
بناء  وي��ت��م  النظيفة.  الطاقة  جم��ال  يف 
املجمع على مراحل، وتت�شمن ا�شتخدام 
ومنظومة  كهرو�شوئية  �شم�شية  األ���واح 
ع��اك�����ش��ات ال��ق��ط��ع امل��ك��اف��ئ واأط�����ول برج 
التي  املرايا  العامل مع تقنية  �شم�شي يف 
ت��ت��ب��ع ح���رك���ة ال�����ش��م�����س، واع���ت���م���اد امللح 
املن�شهر للتخزين من اأجل توليد طاقة 

نظيفة طوال النهار والليل«.
ونوه �شعادته: “مت تد�شني اأوىل مراحل 
حمطة  ب���اأول   2013 ال��ع��ام  يف  املجمع 
ال�شم�شية  الأل���������واح  ت��ق��ن��ي��ة  اع���ت���م���دت 
ميجاوات،   13 بطاقة  الكهرو�شوئية 
ميجاوات،   713 ح��ال��ي��اً  املجمع  وينتج 
ب�  املتمثل  هدفه  يتجاوز  اأن  املقرر  وم��ن 
 ،2020 ال��ع��ام  يف  م��ي��ج��اوات   1،000
ل  ج��دي��دة  م��راح��ل  تنفيذ  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
الوقت  يف  والت�شميم  الإن�شاء  قيد  تزال 
اإىل  النتاجية  قدرته  و�شت�شل  احل��ايل، 
2،863 ميجاوات بحلول العام 2023، 
با�شتثمارات تزيد على 6 مليارات دولر 
ومياه  كهرباء  هيئة  ومتكنت  اأم��ري��ك��ي. 
امل�شتوى  عاملية  نتائج  حتقيق  م��ن  دب��ي 
املمار�شات  لأف�����ش��ل  ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا  ب��ف�����ش��ل 
القطاعني  ب���ني  ال�����ش��راك��ة  يف  ال��ع��امل��ي��ة 
مناذج  على  واعتمادها  واخل��ا���س،  العام 
امل�شتقل للطاقة،  ناجحة متمثلة باملنتج 
اجتاهات  خم�شة  يف  ف��ع��اًل  ك���ان  وال����ذي 
قانوين  اإط��ار  ايجاد  اأوًل  وه��ي  رئي�شية، 
وحماية  جل������ذب  ����ش���ام���ل  وت���ن���ظ���ي���م���ي 
ا�شتقطاب  ثانياً  الأجنبية.  ال�شتثمارات 
اأف�شل واأ�شهر �شركات الطاقة ال�شم�شية 
م��ن ح��ول ال��ع��امل، وال���ش��ت��ع��ان��ة باأحدث 
قيامنا  اإىل  احلاجة  دون  من  التقنيات، 
�شاهم  ا�شتثماراتنا مبا�شرة. حيث  ب�شخ 
يف  ال��ن��م��وذج  ل��ه��ذا  وتوظيفنا  اع��ت��م��ادن��ا 
تركيز ا�شتثماراتنا على جمالت اأخرى، 
مثل مركز البحوث والتطوير يف جممع 
للطاقة  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
واملهارات  القدرات  بناء  ثالثاً  ال�شم�شية. 
الإم����ارات����ي����ة، م���ن خ����الل ال���ت���ع���اون مع 
املنظمات واجلامعات الدولية العاملة يف 

جمال الطاقة النظيفة.
اأن��ن��ا بداأنا  ال��ك��ف��اءة، حيث  راب��ع��اً، زي���ادة 
اجليل  م��ع  م�شاريعنا  اأوىل  يف  رح��ل��ت��ن��ا 
الكهرو�شوئية  الأل���������واح  م����ن  الأول 
امل�����زودة ب��اأغ�����ش��ي��ة رق��ي��ق��ة ب��ك��ف��اءة ت�شل 
جنحنا  وال���ي���وم  ف��ق��ط،   11.8% اإىل 
 .19% ن�شبة  اإىل  بالكفاءة  بالو�شول 
اخلاليا  لتكنولوجيا  ا�شتخدامنا  وبعد 
التنظيف  وتقنيات  الأحادية،  ال�شم�شية 
حركة  لتتبع  امل��ت��ق��دم  وال��ن��ظ��ام  ال��ذات��ي 
اإنتاج  ك��ف��اءة  زي���ادة  يف  �شن�شل  ال�شم�س، 
خام�شاً   .24% م��ن  اأك��ر  اإىل  الطاقة 
اإح����داث ت��اأث��ري ع��امل��ي يف ق��ط��اع الطاقة 
ال�شم�شية، حيث حققت املراحل املختلفة 
يف  عاملية  قيا�شية  اأرق���ام  اأرب��ع��ة  للمجمع 
كل  وت��واك��ب  ال�شم�شية.  الطاقة  اأ���ش��ع��ار 
العاملية  ال���ش��ت��ث��م��ارات  ه���ذه الجن�����ازات 
امل�شتقبل  ل��ط��اق��ة  ظ��ب��ي  اأب�����و  ل�����ش��رك��ة 
املتجددة  الطاقة  يف م�شاريع  “م�شدر” 
باإجمايل  ال���ع���امل،  ح����ول  دول����ة   27 يف 
مليار   12 ل��ن��ح��و  ت�����ش��ل  ا����ش���ت���ث���م���ارات 
دولر اأمريكي، وطاقة اإنتاجية اإجمالية 
ت��ق��ري��ًب��ا من  م��ي��ج��اوات   4،000 ت��ب��ل��غ 
م�����ش��اري��ع ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة امل��ن��ج��زة اأو 
التطوير، وت�شاهم يف  التي ل تزال قيد 
م��الي��ني طن   5.4 م��ن  اأك���ر  تخفي�س 
من انبعاثات الكربون �شنوياً. واأدت هذه 
اخلاطئة  املقولة  تبديد  اإىل  النجاحات 
الثمن،  باهظة  ال�شم�شية  ال��ط��اق��ة  ب���اأن 
الطاقة  انت�شار  دع��م  على  ق���ادرة  وغ��ري 
النظيفة يف جميع اأنحاء العامل. وقامت 
�شم�شية  األ���واح  برتكيب  ا  اأي�شً اأبوظبي 

ك��ه��رو���ش��وئ��ي��ة يف امل��ب��اين احل��ك��وم��ي��ة يف 
الإمارة، اإ�شافة اإىل اإطالقها العديد من 

مبادرات الطاقة ال�شم�شية الأخرى«.
اإىل  ال��ت��ح��ول  “تعزز  ���ش��ع��ادت��ه:  واأ���ش��اف 
ح���ل���ول ال��ط��اق��ة ال�����ش��م�����ش��ي��ة م���ن خالل 
قيام املوؤ�ش�شات واأ�شحاب املنازل يف دبي، 
فوق  ال�شم�شية  الطاقة  األ���واح  برتكيب 
الأ�شطح ويتم حتى اليوم اإنتاج اأكر من 
ال�شم�شية  الطاقة  من  ميجاوات   100
�شتى  يف  الأ���ش��ط��ح  ع��ل��ى  الكهرو�شوئية 
وت��ن��ط��ل��ق مبادرة  دب�����ي.  اإم�������ارة  اأن����ح����اء 
ولوائح  ت�شريعات  م��ن  دبي”  “�شم�س 
للم�شاعدة  بها  العمل  يجري  تنظيمية 
ال�شم�شية يف جميع  انت�شار الطاقة  على 
اأنحاء الإمارة، وتوفري الطاقة النظيفة 
الذي  الوقت  ويف  اإ�شافية.   م�شادر  من 
تطورها  النظيفة  الطاقة  فيه  توا�شل 
ومنوها، ترز اأهمية البحوث والتطوير 
يف م��واك��ب��ة ه���ذا امل�����ش��ار. وي���رك���ز مركز 
ال��ب��ح��وث وال��ت��ط��وي��ر يف جم��م��ع حممد 
ال�شم�شية  للطاقة  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ومنها:  امل����ج����الت،  م���ن  ال���ع���دي���د  ع��ل��ى 
الطاقة ال�شم�شية، كفاءة الطاقة، تكامل 
ال�شبكات الذكية، حتلية املياه با�شتخدام 
ا  اأي�شً ال�شم�شية، ويت�شمن ذلك  الطاقة 
الطاقة  تقنيات  م��ن  جم��م��وع��ة  اخ��ت��ب��ار 
ال�����ش��م�����ش��ي��ة ال��ك��ه��رو���ش��وئ��ي��ة وامل���رك���زة، 
على  ت�شاعد  ال��ت��ي  احل��ل��ول  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
زيادة كفاءتها وموثوقيتها. ومن الأمثلة 
الغبار  على ذلك، معاجلة حتدي تراكم 
على الألواح الكهرو�شوئية ال�شم�شية يف 
البيئات ال�شحراوية، وللتغلب على ذلك 
للت�شاق  املقاوم  الطالء  باختبار  نقوم 
ال�شتعانة  م����ع  والأت�������رب�������ة،  ال�����رم�����ال 
الألواح  لتنظيف  املتقدمة  بالروبوتات 

ال�شوئية واإزالة اآثار التلوث بالغبار«.
جهودنا  “�شمن  الطاير:  �شعادة  وق��ال 
الطاقة  م�����ش��اه��م��ة  ل��ت��ع��زي��ز  امل�����ش��ت��م��رة 
خالل  من  الطاقة،  مزيج  يف  ال�شم�شية 
اع��ت��م��اد ال��ت��ق��ن��ي��ات امل��ب��ت��ك��رة، ���ش��رع��ن��ا يف 
�شم�شية  طاقة  حمطات  لإن�شاء  درا���ش��ة 
واإننا  ال��ع��رب��ي.  اخلليج  م��ي��اه  يف  عائمة 
نعمل جاهدين جلعل دبي منوذًجا عاملًيا 
الأخ�شر،  والقت�شاد  النظيفة  للطاقة 
ونحر�س على مواكبة التقنيات املبتكرة 
ت�شم:  التي  الرابعة،  ال�شناعية  للثورة 
ال��ذك��اء ال���ش��ط��ن��اع��ي، وال��ط��ائ��رات من 
وتقنيات  الطاقة،  وتخزين  ط��ي��ار،  دون 
الأ�شياء”  “اإنرتنت  و  ت�شني”  “البلوك 
وغ���ريه���ا. ون�����ش��اه��م يف حت��ق��ي��ق اأه����داف 
اأطلقها  ال���ت���ي   »X10 “دبي  م���ب���ادرة 
����ش���اح���ب ال�������ش���م���و ال�������ش���ي���خ حم���م���د بن 
نحو  ب��دب��ي  لالنتقال  مكتوم،  اآل  را���ش��د 
على  متقدمة  وجعلها  امل�شتقبل،  ري���ادة 
ن��ظ��ريات��ه��ا ح����ول ال���ع���امل ب���ف���ارق ع�شر 
 . احلكومي  البتكار  خ��الل  م��ن  �شنوات 
وقررنا يف هيئة كهرباء ومياه دبي اإعادة 
اخلدماتية  املوؤ�ش�شات  مفهوم  �شياغة 
رقمي  م�����ش��ت��ق��ب��ل  خ���ل���ق  يف  والإ�����ش����ه����ام 
الهيئة  دب��ي؛ حيث تعتزم  جديد لإم��ارة 

الت�شغيلي  ال���ن���م���وذج  وت��غ��ي��ري  اإح������الل 
اإىل  وال��ت��ح��ول  اخل��دم��ات��ي��ة  للموؤ�ش�شات 
م�شتوى  ع��ل��ى  رق��م��ي��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة  اأول 
للطاقة  التحكم  ذات��ي��ة  باأنظمة  ال��ع��امل 
اأعلى  وحت��ق��ي��ق  وت��خ��زي��ن��ه��ا  امل���ت���ج���ددة 
خالل  من  والإن��ت��اج،  الكفاءة  م�شتويات 
الذراع  اإطالق مبادرة “ديوا الرقمية”، 
اإن  دب��ي.  ومياه  كهرباء  لهيئة  الرقمية 
النظيفة  للطاقة  ال�شمويل  النهج  ه��ذا 
��ا احل���اج���ة امل��ا���ّش��ة للنظر  اأي�����شً ي��و���ش��ح 
العتماد  ولي�س  م�����ش��ادره��ا،  بكل  اإل��ي��ه��ا 
ومن  ال�شم�شية.  الطاقة  على  ح�شرًيا 
ب���ني م�������ش���ادر ال���ط���اق���ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة التي 
ت��ف��اج��ئ اجل��م��ي��ع يف ج��دواه��ا - الطاقة 
الكهرومائية. وتقوم هيئة كهرباء ومياه 
الكهرباء  لتوليد  اأول حمطة  ببناء  دبي 
بال�شخ  املخزنة  املائية  الطاقة  بتقنية 
التعاون  جمل�س  منطقة  يف  والتخزين 
ل����دول اخل��ل��ي��ج، م���ع اإن�����ش��اء خ���ّزان���ني يف 
وتركيب  م��ي��ج��اوات،   250 لتوليد  حتا 
ال�شم�شية،  ب��ال��ط��اق��ة  ت��ع��م��ل  م�����ش��ّخ��ات 
ليكون  ال��ع��ايل،  اخل���ّزان  اإىل  املياه  تدفع 
للطاقة.  ط��ب��ي��ع��ي  خ����زان  ذل���ك مب��ث��اب��ة 
للم�شروع  الف���رتا����ش���ي  ال��ع��م��ر  وي��ب��ل��غ 
للطلب  ف��وري��ة  ا�شتجابة  م��ع  ع��ام��اً   80
املنتجة  الطاقة  وتو�شيل  الطاقة  على 
ثانية.   90 خالل  ال�شبكة  اإىل  بالكامل 
يف  ��ا  اأي�����شً ال�شم�شية  الطاقة  ون�شتخدم 
بالطاقة  امل���ي���اه  (حت��ل��ي��ة  امل���ي���اه  حت��ل��ي��ة 
تقنية  اإىل  الآن  نتطلع  كما  النظيفة)، 
البحر  مياه  لتحلية  العك�شي  التنا�شح 
 305 اإىل  الإن��ت��اج��ي��ة  ل���زي���ادة ط��اق��ت��ن��ا 
ماليني جالون من املياه املحالة يومًيا. 
طاقتنا  �شتزيد   ،2030 العام  وبحلول 
مليون   750 اإىل  الإجمالية  الإنتاجية 
��ا جزًءا  ج��ال��ون ي��وم��ًي��ا. وي��ع��د ه��ذا اأي�����شً
بجميع  ال��و���ش��ول  ل�شمان  جهودنا  م��ن 
بالعتماد  املحالة  املياه  من  احتياجاتنا 
بحلول  النظيفة  ال��ط��اق��ة  على  ال��ك��ام��ل 

العام 2030«.
واختتم �شعادته بالقول: “قد يكون من 
ال�شهل ا�شتعرا�س النجاحات، لكن وفيما 
بثقة نرى  امل�شتقبل  نتقدم باجتاه  نحن 
اأن للطاقة النظيفة دوراً مهماً يف تعزيز 
عموًما،  لكوكبنا  اإ�شراًقا  اأك��ر  م�شتقبل 
ويتطلب  الإم���ارات،  لدولة  فقط  ولي�س 
والت�شلح  اجل���ه���ود  ت�����ش��اف��ر  م��ن��ا  ذل����ك 
ب��ال��ع��زمي��ة وال��ت�����ش��م��ي��م، وال�����ش��ري وفق 
املن�شود.  النجاح  لتحقيق  وا�شحة  روؤي��ة 
كما ينبغي علينا جميًعا التعاون جميعاً 
مل���واج���ه���ة ت��غ��ري امل���ن���اخ وارت����ف����اع ح����رارة 
الكوكب، لتحقيق التوازن بني متطلبات 
والقت�شادية  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
التنمية  م�����ش��رية  وت���ع���زي���ز  وال��ب��ي��ئ��ي��ة، 
امل�������ش���ت���دام���ة. وت��ع��ك�����س ه����ذه الأه������داف 
ط��م��وح��ن��ا ال�������دوؤوب يف دول����ة الإم������ارات 
اأكر  م�شتقبل  ن��ح��و  امل��ت��ح��دة،  ال��ع��رب��ي��ة 
ولي�س  ف��ق��ط،  حلا�شرنا  لي�س  اإ���ش��راق��اً، 
لالأجيال  واإمن������ا  ف��ح�����ش��ب،  لأط���ف���ال���ن���ا 

القادمة«.
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»الحتادية لل�شرائب« تطلق حملة توعية حول »اأهداف 
واآليات تو�شيع نطاق ال�شريبة النتقائية« 16 �شبتمرب

•• اأبوظبي-وام:

“اأهداف  حول  �شاملة  توعية  حملة  لل�شرائب  الحتادية  “ الهيئة  تطلق 
بالنظام  الت�شجيل  واإج���راءات  النتقائية،  ال�شريبة  نطاق  تو�شيع  واآليات 
تت�شمن جمموعة من ور�س العمل التعريفية لغري  الإلكرتوين للهيئة”، 
امل�شجلني على اأن تبداأ من اأبوظبي يف 16 �شبتمر املقبل و من ثم يومي 

18 و23 من ال�شهر ذاته على التوايل يف دبي وعجمان.
اأن هذه احلملة تاأتي �شمن الإجراءات  اإىل  اأ�شارت الهيئة يف هذا ال�شاأن  و 
والن�شب  الن��ت��ق��ائ��ي��ة  “ال�شلع  ب�����ش��اأن  ال�����وزراء  جمل�س  ل��ق��رار  التنفيذية 
ال�شريبية التي ُتفر�س عليها وكيفية احت�شاب ال�شعر النتقائي” و الذي 
التي  ال�شلع  نطاق  تو�شيع  ويتم مبوجبه  اجل��اري  اأغ�شط�س  �شهر  �شدر يف 
واأجهزة  ة،  املُ���َح���الاَّ امل�����ش��روب��ات  لت�شمل  النتقائية  ال�شريبة  عليها  تطبق 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  فيها،  امل�شتخدمة  وال�شوائل  الإل��ك��رتون��ي��ة  التدخني  واأدوات 
التبغ ومنتجاته، وم�شروبات الطاقة، وامل�شروبات الغازية التي بداأ تطبيق 

ال�شريبة النتقائية عليها اعتباراً من بداية اأكتوبر 2017.
واأجهزة  ة،  املَُحالاَّ امل�شروبات  وم�شتوردي، وخمزين  منتجي،  الهيئة  دعت  و 
الدولة،  باأنحاء  امل�شتخدمة فيها  وال�شوائل  الإلكرتونية،  التدخني  واأدوات 
للم�شاركة يف ور�س العمل التي تنظمها الهيئة الحتادية لل�شرائب واأو�شحت 
اأن الت�شجيل حل�شور هذه الور�س متاح من خالل املوقع الإلكرتوين للهيئة 
عر الرابط: www.tax.gov.ae/ar/ew ومن خالل تعبئة طلب 

الت�شجيل من خالل الرابط وتقدميه اإلكرتونياً ب�شهولة تامة.
من  لفئتني  موجهة  عمل  ور���س  تت�شمن  احلملة  اأن  اإىل  الهيئة  واأ���ش��ارت 
تقدمي  و�شيتم  النتقائية  لل�شريبة  امل�شجلني  غري  فئة  الأعمال  قطاعات 
3 ور�س عمل لهم يف كٍل من اأبوظبي ودبي وعجمان، يتم خاللها تو�شيح 
الإج��راءات التي عليهم القيام بها من خالل النظام اجلديد املطور الذي 
اأطلقته الهيئة موؤخراً، والذي يتميز ب�شهولة خطوات الت�شجيل، والت�شريح 
عن ال�شترياد، وا�شرتداد ال�شريبة النتقائية، وتقدمي الإق��رارات، و�شداد 
ال�شريبة امل�شتحقة، وت�شجيل اأمناء امل�شتودعات واملناطق املحددة، وغريها 
الفئة  اأم��ا  النتقائية،  لل�شريبة  اخلا�شعني  من  املطلوبة  الإج���راءات  من 
واملعنيني  النتقائية  لل�شريبة  احل��ال��ي��ني  امل�شجلني  يف  فتتمثل  الثانية 
التعامل  يتم  التي  النتقائية  ال�شلع  ت�شجيل  باإعادة  واملطالبني  بتطبيقها، 
جانبهم  من  ت�شجيلها  يتم  التي  اجل��دي��دة  ال�شلع  عن  ف�شاًل  جم���دداً،  بها 
و�شيتم عقد ور�شة عمل خم�ش�شة لهم يف التا�شع من �شهر �شبتمر 2019 

يف دبي.
املبا�شر مع  التوا�شل  اإىل  تهدف  احلملة اجلديدة  اأن  اإىل  الهيئة  نوهت  و 
اإىل  م�شرية  اجل��دي��د،  ال��ق��رار  بتطبيق  املعنيني  الأع��م��ال  قطاعات  ممثلي 
التفاعلية  العمل  ور���س  خ��الل  �شيقدم  الهيئة  متخ�ش�شي  م��ن  فريقا  اأن 
�شرحاً مف�شاًل للخا�شعني لل�شريبة النتقائية حول الإج��راءات املطلوبة 
الت�شجيل باملرحلة الأوىل  الهيئة فتحت  باأن  امل�شاركني  للت�شجيل واإحاطة 
لت�شجيل  ة”  املَُحالاَّ “امل�شروبات  وخم��زين  وم�����ش��ت��وردي،  منتجي،  جلميع 
بها  يتعاملون  التي  ال�شلع  ت�شجيل  ث��م  النتقائية  لل�شريبة  كخا�شعني 
عنها  الإع���الن  �شيتم  ال��ت��ي  الثانية  املرحلة  وخ���الل  ال��ق��رار  ي�شملها  ال��ت��ي 
قريباً �شتتم دعوة منتجي، وم�شتوردي، وخمزين “اأجهزة واأدوات التدخني 
الإلكرتونية” للت�شجيل كخا�شعني لل�شريبة النتقائية، ثم ت�شجيل ال�شلع 

التي يتعاملون بها يف نظام الهيئة.
الذي  اجلديد  بالقرار  امل�شمولة  ة”  املَُحالاَّ “امل�شروبات  اأن  الهيئة  وذك��رت 
اأ�شدره جمل�س الوزراء تتمثل يف اأي منتج م�شاف اإليه م�شدر من م�شادر 
كم�شروب  للتناول  ج��اه��زاً  ليكون  اإن��ت��اج��ه  يتم  اأخ���رى  حُمليات  اأو  ال�شكر 
زات اأو امل�شاحيق اأو اجِلّل اأو امل�شتخل�شات اأو اأّي �شورة ميكن حتويلها  واملُركاَّ
للموا�شفة  وف��ًق��ا  امل��ح��دد  ال�شكر  م��ن  ن��وع  اأي  وك��ذل��ك  حُم��ّل��ى  اإىل م�شروب 
املحددة  املُحليات  من  نوع  واأّي  “ال�شكر”،  ب  املتعلقة  اخلليجية  القيا�شية 
امل�شموح  “املُحليات  ب  املتعلقة  اخلليجية  القيا�شية  للموا�شفة  وف��ق��اً 
با�شتخدامها يف املواد الغذائية«. و اأ�شارت اإىل اأن “اأجهزة و اأدوات التدخني 
التدخني  واأدوات  اأجهزة  تتمثل يف جميع  بالقرار  امل�شمولة  الإلكرتونية” 
احتوت  �شواء  مياثلها  وما  فيها  امل�شتخدمة  ال�شوائل  وجميع  الإلكرتونية 

على نيكوتني اأو تبغ اأو مل حتتو.

م�شرف الهالل يعنينّ عبد ال�شكيل عيدرو�ض رئي�شًا تنفيذيًا 
•• اأبوظبي-الفجر:

رئي�شاً  ع��ي��درو���س  ال�شكيل  عبد  ال�شيد:  تعيني  ع��ن  ال��ه��الل  م�شرف  اأع��ل��ن 
تنفيذياً للم�شرف، ليتوىّل بذلك قيادة م�شرية التحول الرقمي والإ�شراف 
العمالء،  بتجربة  الرتقاء  اإىل  الرامية  ا�شرتاتيجيته  اأه��داف  على حتقيق 
والجتاه نحو ال�شتثمار ب�شكل رئي�شي يف التكنولوجيا واخلدمات امل�شرفية 
املتطورة لالأفراد. وياأتي تعيني عبد ال�شكيل خلفاً لعمرو املنهايل، الذي مت 

الإف�شاح عنه تعيينه كرئي�س تنفيذي ل�شركة “الواحة كابيتال«.
متتد خرة عبد ال�شكيل اإىل اأكر من 25 عاماً يف قطاع اخلدمات امل�شرفية، 
كما اأنه يعد اأحد امل�شرفيني املميزين يف قطاع اخلدمات امل�شرفية لالأفراد 
وا�شرتاتيجيات البتكار الرقمي واإدارة املخاطر. و�شغل عبد ال�شكيل منا�شب 
15 عاماً، كان اآخرها توليه  ملدة  اأبوظبي التجاري”  “بنك  اإداري��ة ُعليا يف 
 .2014 البنك منذ عام  من�شب رئي�س اخلدمات امل�شرفية لالأفراد لدى 
وكان له دوراً بارزاً وفعاًل يف م�شرية البنك يف التحول لل�شريفة الرقمية، 
حيث �شاهم يف تطوير ا�شرتاتيجيات التحول الرقمي واإطالق العديد من 
التي حازت  الرقمية  ال�شريفة  املخ�ش�شة لالأفراد وقنوات  املالية  املنتجات 
عمل  ال��ت��ج��اري،  اأبوظبي  بنك  اإىل  ان�شمامه  وقبل  اجل��وائ��ز.  م��ن  العديد 

لدى “�شيتي بنك” يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة لأكر من 10 اأعوام. 
ويحمل عبد ال�شكيل درجة املاج�شتري 
يف اإدارة املخاطر من جامعة نيويورك، 

كلية �شترين لإدارة الأعمال.  
عريقات،  ع��الء  ق��ال  املنا�شبة،  وبهذه 
رئي�س جمل�س اإدارة م�شرف الهالل: 
وا�شعة  بخرة  ال�شكيل  عبد  “يحظى 
امل�شرفية  اخل������دم������ات  جم�������ال  يف 
ل����الأف����راد، وال���ت���ي ���ش��ي��ك��ون ل��ه��ا دوراً 
املرحلة  ه����ذه  يف  خ�����ش��و���ش��اً  ك���ب���رياً، 

الهامة من م�شرية م�شرف الهالل. 

اأجندة حافلة ب�الفعاليات حتى ّاخر العام اجلاري

% منو امل�شاركات اجلديدة يف فعاليات ومعار�ض مركز اك�شبو ال�شارقة خالل الن�شف الأول من 2019  20

ال��ك��ام��ل��ة لتنظيم  ال���ش��ت��ع��دادات  اإمت����ام 
املعار�س  م����ن  ال���ع���دي���د  وا����ش���ت�������ش���اف���ة 
ال��رئ��ي�����ش��ي��ة خ���الل الفرتة  وامل����وؤمت����رات 
وحتى  �شبتمر  م���ن  امل��م��ت��دة  ال��ق��ادم��ة 
دي�شمر من العام 2019، حيث تتنوع 
وا�شت�شافتها  تنظيمها  املزمع  املعار�س 
وال�شناعية  وال��ع��ق��اري��ة  الثقافية  ب��ني 
واأبرزها  وغ��ريه��ا  ال�شتهالكية  وامل���واد 
م��ع��ر���س ال�����ش��ارق��ة ال�����دويل ل��ل��ك��ت��اب يف 
دورته الثامنة والثالثني، بالإ�شافة اإىل 
اإك�شبوجر،  للت�شوير  ال��دويل  املهرجان 
لل�شاعات  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  وم��ع��ر���س 

واملجوهرات يف ن�شخته ال�47.

حتفيز �سياحة الأعمال
 والدفع بالعجلة القت�سادية

العوي�س،  �شلطان  عبداهلل  �شعادة  واأ�شار 
جت����ارة  غ���رف���ة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س 
اإك�شبو  ورئي�س مركز  ال�شارقة  و�شناعة 
يلعبه  ال��ذي  ال��دور  اأهمية  اإىل  ال�شارقة 
اإك�شبو ال�شارقة التابع للغرفة يف  مركز 
لإمارة  ال�شرتاتيجية  ال��روؤي��ة  حتقيق 
�شناعة  دع����م  اأن  م���ع���ت���راً  ال�������ش���ارق���ة، 
املعار�س واملوؤمترات هو جزء من الروؤية 
التي  احلكيمة  والتوجيهات  ال�شديدة 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  وج���ه 
���ش��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي، ع�شو 
ال�شارقة-حفظه  حاكم  الأعلى  املجل�س 
اهلل- بتطبيقها دعماً للم�شرية التنموية 
وحتقيقاً  ال�������ش���ارق���ة،  يف  الق��ت�����ش��ادي��ة 
القت�شاد  تنويع  يف  الوطنية  لالأهداف 

وتعزيز منوه امل�شتدام.
املعار�س  �شناعة  اأن  العوي�س  واأو���ش��ح 
اإيجابية  ت��اأث��ريات  لها  ك��ان  وامل��وؤمت��رات 
وا�شحة على اقت�شاد ال�شارقة وخمتلف 

�شياحة  حت��ف��ي��ز  واأب�����رزه�����ا  ق���ط���اع���ات���ه، 
انعك�س  العادية مما  وال�شياحة  الأعمال 
والإي���رادات  الإ�شغال  ن�شب  ارت��ف��اع  على 
تعزيز  �شاهم يف  الذي  الأم��ر  الفندقية، 
مكانة ال�شارقة كوجهة ل�شياحة الأعمال 
متميزة  كوجهة  مكانتها  اأثبتت  اأن  بعد 
رئي�س  واأ�����ش����اف  ال��ع��ائ��ل��ي��ة.  ل��ل�����ش��ي��اح��ة 
قائاًل:”  ال�شارقة  غرفة  اإدارة  جمل�س 
ولعل اأبرز الفوائد املرتتبة على تنظيم 
واملعار�س  الفعاليات  اأه���م  وا�شت�شافة 
ال�شتثمار  ع��ج��ل��ة  دف�����ع  ه����و  ال���ع���امل���ي���ة 
اخلارجية  ال�شتثمارات  تدفق  وتعزيز 
ل����الإم����ارة، ف��ال��ع��ار���ش��ون امل�����ش��ارك��ون يف 
اتفاقيات  يعقدون  واملوؤمترات  املعار�س 
و�شراكات اقت�شادية م�شتمرة ت�شتقطب 
روؤو�س الأموال، يف حني ت�شبح ال�شارقة 
خالل فرتة تنظيم هذه املعار�س وجهة 
اخلارجية  ال��ر���ش��م��ي��ة  ل��ل��وف��ود  رئي�شية 
الزائرة التي تبحث �شبل تعزيز التعاون 
الق���ت�������ش���ادي امل�������ش���رتك، ول���ذل���ك ف���اإن 
جزء  ه��ي  وامل��وؤمت��رات  املعار�س  �شناعة 
للرتويج  ا�شرتاتيجيتنا  م��ن  اأ���ش��ا���ش��ي 
لالإمارة كوجهة لالأعمال وال�شتثمار.«

لقت�شاد  م�شافة  قيمة  توفر  معار�س 
ال�شارقة

وبدوره قال �شعادة �شيف حممد املدفع، 
الرئي�س التنفيذي ملركز اإك�شبو ال�شارقة 
خالل  ال���ع���ار����ش���ني  ع����دد  يف  ال��ن��م��و  اإن 
الن�شف الأول من العام 2019 موؤ�شر 
التي  ال�شرتاتيجية  جناح  على  اإيجابي 
يعتمدها مركز اإك�شبو ال�شارقة بتنظيم 
احتياجات  تلبي  م��ع��ار���س  وا�شت�شافة 
مع  وتتالءم  الأعمال،  وجمتمع  ال�شوق 
توجهات وا�شرتاتيجيات الرتقاء بالأداء 
على  والثقايف  والجتماعي  القت�شادي 

خمتلف امل�شتويات.
املركز  اأج����ن����دة  ان  اإىل  امل���دف���ع  ول���ف���ت 
تاأخذ  وامل��ع��ار���س  للفعاليات  ال�����ش��ن��وي��ة 
الهامة  واملجالت  القطاعات  بالعتبار 
يف ال�شارقة، وتركز على تفعيل م�شاهمة 
الإجمايل  ال���ن���اجت  يف  ال��ق��ط��اع��ات  ه���ذه 
امل��ح��ل��ي ل����الإم����ارة، ح��ي��ث ي��خ��ت��ار املركز 
ق�������ادرة ع���ل���ى حت��ق��ي��ق قيمة  م���ع���ار����س 
اإىل  م�شرياً  الإم���ارة،  لقت�شاد  م�شافة 
مبتكرة  ا�شرتاتيجيات  يعتمد  املركز  اأن 
انتقاء  واجل��ودة يف  النوعية  ت�شتثمر يف 
وي�شت�شيفها،  ينظمها  ال��ت��ي  امل��ع��ار���س 
مهارات  وت��دري��ب  تطوير  على  ويعمل 
العاملني بالقطاع لتوفري جتربة ثرية 
اإىل  وال��زوار، م�شرياً  العار�شني  جلميع 
املعار�س هي ثقافة جتيدها  اأن �شناعة 
اإم�����ارة ال�����ش��ارق��ة وت�����ش��ت��ث��م��ر ف��ي��ه��ا على 

الدوام من اأجل م�شتقبلها ورقيها.
اإك�شبو  ملركز  التنفيذي  الرئي�س  ولفت 
ال�شارقة قائاًل:” حققنا نقلة نوعية يف 
املخ�ش�شة  امل�شاحة  ازدادات  فقد  عملنا، 
واملوؤمترات  املعار�س  معظم  يف  للعر�س 
وحققنا  وا�شت�شفناها،  نظمناها  التي 
ال��ع��ار���ش��ني يف خمتلف  ع����دد  يف  من�����واً 
ال�شركات  م�����ش��ارك��ة  وف��ّع��ل��ن��ا  امل��ع��ار���س، 
الوطنية عر ت�شهيالت ومزايا تناف�شية 
وفرناها لهم، وابتكرنا يف اآدائنا فلم نعد 
معروفة،  مل��ع��ار���س  م�شت�شيفني  ف��ق��ط 
معار�س  تنظيم  يف  ب��الب��ت��ك��ار  قمنا  ب��ل 
اإيجابي  وق�����ع  ل���ه���ا  ك�����ان  م��ت��خ�����ش�����ش��ة 
الأعمال  بيئة  ع��ل��ى  لف��ت��ة  وان��ع��ك��ا���ش��ات 
حالياً  ون�شع  ال�شارقة.  يف  وجمتمعها 
اللم�شات الأخرية على عدد من املعار�س 
خالل الفرتة املتبقية من العام اجلاري 
ل��ت��ع��زي��ز مكانة  خ���الل���ه���ا  م����ن  ن��ط��م��ح 

•• ال�سارقة-الفجر:

 ك�شف مركز اإك�شبو ال�شارقة اأن مايقارب 
%20 من امل�شاركات يف معار�س املركز 
احلايل  العام  من  الأول  الن�شف  خالل 
مرة  لأول  ت�شارك  جديدة  ل�شركات  هي 
ال�شمعة  يعك�س  مما  املركز،  معار�س  يف 
اإك�شبو  م��رك��ز  بها  يتمتع  ال��ت��ي  العاملية 
ال�شارقة كوجهة رائدة وبارزة يف �شناعة 

املعار�س واملوؤمترات يف العامل. 
واأ�شار املركز اإىل اأن املعار�س واملوؤمترات 
الن�شف  يف  وا�شت�شافها  نظمها  ال��ت��ي 
مع  وتنا�شقها  بتنوعها  مت��ي��زت  الأول 
وقطاع  ل��ل�����ش��ك��ان  امل���ت���غ���رية  امل��ت��ط��ل��ب��ات 
الأع�������م�������ال ل���ت�������ش���م���ل الإل����ك����رتون����ي����ات 
ت�شكيل  و�شناعة  العقاري  وال�شتثمار 
ال�شلب واملعادن وال�شاعات واملجوهرات 
واملدار�س  والتمور  ال�شحية  وال��رع��اي��ة 
والإ�شكان  وال��ق��راءة  بالطفل  والعناية 
بالإ�شافة اإىل الت�شال احلكومي وليايل 
رم�شان، م�شيفاً اأن اأكر املعار�س التي 
وعار�شني  م�شاركة  �شركات  ا�شتقطبت 
لل�شاعات  الأو�شط  ال�شرق  معر�س  كان 
���ش��ج��ل معر�س  وامل���ج���وه���رات، يف ح���ني 
“ايكر�س” 2019  ال�شتثمار العقاري 
ال�شركات  ع����دد  يف   11% ب��ل��غ  من�����واً 
والإقليمية  املحلية  العار�شة  العقارية 
�شتيل”  “فاب  والعاملية، وحقق معر�س 
بن�شبة  من��واً  وامل��ع��ادن  ال�شلب  ل�شناعة 

%25 يف عدد العار�شني امل�شاركني.
امل����رك����ز اإىل ع���الم���ة ف����ارق����ة يف  ول���ف���ت 
نظمها  ال���ت���ي  وال���ف���ع���ال���ي���ات  امل���ع���ار����س 
والتي  الفرتة  نف�س  خالل  وا�شت�شافها 
متثلت بارتفاع ن�شبة م�شاركة ال�شركات 
املركز،  وفعاليات  معار�س  يف  الوطنية 
ال����دور الكبري  ال���ذي ي��وؤ���ش��ر اإىل  الأم����ر 
ال�شركات  حتفيز  يف  املركز  يلعبه  ال��ذي 
منتجاتها  ا���ش��ت��ع��را���س  ع��ل��ى  ال��وط��ن��ي��ة 
لزوار  العالية  اجل���ودة  ذات  وخدماتها 
املعار�س  م���ن  وال����ش���ت���ف���ادة  امل���ع���ار����س، 

لتعزيز اآدائها وتنميته.
واأ�����ش����ار م���رك���ز اإك�����ش��ب��و ال�������ش���ارق���ة اإىل 

املعار�س  �شناعة  م��دن  ك��اأه��م  ال�شارقة 
وب��واب��ة جلذب  املنطقة،  وامل��وؤمت��رات يف 
النوعية  واخلدمات  واملنتجات  امل�شاريع 
القت�شادية  ق��ط��اع��ات��ن��ا  ت��ف��ي��د  ال���ت���ي 

املتنوعة.«

الفعاليات واملعار�ض القادمة
ال�شارقة  اإك�شبو  م��رك��ز  اأج��ن��دة  وت�شهد 
انطالق جمموعة متميزة من املعار�س 
وال��ف��ع��ال��ي��ات م��ن��ه��ا امل���ه���رج���ان ال����دويل 
الفرتة  خ��الل  “اإك�شبوجر”  للت�شوير 
الذي   ،2019 �شبتمر   22-19 م��ن 
ي��ع��د ف��ر���ش��ة م��ث��ال��ي��ة مل���ح���رتيف وه����واة 
م�شاركة  م����ن  ي�����ش��ه��ده  مل����ا  ال��ت�����ش��وي��ر 
ك���رى ���ش��رك��ات ال��ت�����ش��وي��ر، ك��م��ا ُي�شكل 
راف���داً ل��الإع��الم املحلي وال���دويل. ومن 
�شينظمها  ال��ت��ي  اأي�����ش��ا  امل��ع��ار���س  اأه����م 
اأكتوبر   5-1 من  الفرتة  خ��الل  املركز 
ال�����ق�����ادم، م���ع���ر����س ال�������ش���رق الأو�����ش����ط 
ن�شخته  يف  وامل����ج����وه����رات  ل���ل�������ش���اع���ات 
عدد  م�شاركة  �شي�شهد  وال���ذي   ، ال�47 
�شناعة  رواد  م��ن  العار�شني  م��ن  كبري 
واملا�س  وال���ذه���ب  امل���ج���وه���رات  وجت�����ارة 
وال�شاعات،  الكرمية  والأحجار  واللوؤلوؤ 
ال���ذي���ن ي��ع��ر���ش��ون اأع���م���اًل خ��الب��ة من 
الفاخرة  وال�������ش���اع���ات  وامل���ا����س  ال���ذه���ب 
الذهبية  امل���ج���م���وع���ات  م����ن  وال���ع���دي���د 
ال���ن���ادرة لأ���ش��ه��ر امل���ارك���ات ال��ع��امل��ي��ة. كما 
ا�شت�شافة  اأي�شا  املعار�س  اأجندة  ت�شم 
م��ع��ر���س ال�����ش��ارق��ة ال�����دويل ل��ل��ك��ت��اب يف 
الفرتة من 30 اأكتوبر اإىل 9 نوفمر، 
وم��وؤمت��ر وم��ع��ر���س اخل��ر���ش��ان��ة الدويل 
اإىل  نوفمر،   25-  24 من  الفرتة  يف 
التجارية  امل���ع���ار����س  م���ن  ع����دد  ج���ان���ب 
املركز  ي���ح���ر����س  ال���ت���ي  وال��ت�����ش��وي��ق��ي��ة 
ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا وا���ش��ت�����ش��اف��ت��ه��ا لدعم  ع��ل��ى 
خ��الل طرح  التجزئة من  قطاع جت��ارة 
املركز  ل���زوار  قيمة  وج��وائ��ز  خ�شومات 
التجار  مبيعات  زي��ادة  على  ينعك�س  مبا 
واإتاحة الفر�شة لالأهايل وزوار الإمارة 
ت�شويقية  ب��ف��ر���س  للتمتع  وامل��ق��ي��م��ني 

متميزة.

اقت�شادية اأبوظبي تنفذ 31 األف زيارة رقابية وتفتي�شية على الأ�شواق خالل الربع الثاين 
•• اأبوظبي-وام: 

ن��ف��ذت دائ����رة ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����ش��ادي��ة – 
العام  من  الثاين  الربع  خ��الل  اأبوظبي 
اجلاري 31 األفا و 325 زيارة رقابة و 
تفتي�س على املن�شاآت التجارية يف الأ�شواق 
اإمارة  وم��ن��اط��ق  م��دن  البيع يف  وم��ن��اف��ذ 
خ��الل��ه��ا م�شادرة  ال��ث��الث مت  اأب��وظ��ب��ي 

9،148 �شلعة مقلدة ومغ�شو�شة.
ج���اء ذل���ك يف ت��ق��ري��ر ال��رب��ع ال��ث��اين من 
ن�شاط  ب�������ش���اأن ح���رك���ة  ال����ع����ام اجل�������اري 
اإدارة  ع��ن  وال�����ش��ادر  التجارية  احلماية 
اأبوظبي  م��رك��ز  ال��ت��ج��اري��ة يف  احل��م��اي��ة 
ير�شد  وال��ذي  للدائرة  التابع  لالأعمال 
ج���ه���وده���ا ل��ل��ح��د م���ن امل���م���ار����ش���ات غري 
امل�شروعة لالأعمال التجارية مبا ي�شمن 
وحماية  امل�����ش��ت��ه��ل��ك��ني  ح����ق����وق  ح���ف���ظ 
اإىل  التقرير  اأ���ش��ار  و  ال��ف��ك��ري��ة.  امللكية 
مت  التي  الرقابة  و  التفتي�س  زي��ارات  اأن 
العام  م��ن  الأول  ال��رب��ع  خ��الل  تنفيذها 
زيارة   15،126 بواقع  اجل��اري توزعت 
زيارة  و10،860  اأب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة  يف 
يف  زي�����ارة  و5،339  ال���ع���ني  م��دي��ن��ة  يف 
منطقة الظفرة. و اأكد �شعادة را�شد عبد 
التنمية  دائ��رة  وكيل  البلو�شي،  الكرمي 
الرقابة  زيارات  اأن  اأبوظبي  القت�شادية 
والتفتي�س تاأتي يف اإطار م�شاعفة العمل 
وجهود الدائرة من اأجل حماية امل�شتهلك 
ور�شد جميع املخالفات للوائح و �شروط 
الن�شاط التجاري، انطالقا من  مزاولة 
التجارية  البيئة  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  حر�شها 

ودعم  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  الأعمال  ومناخ 
ال��ت��ج��اري��ة يف بيئة  الأع����م����ال  مم��ار���ش��ة 

ت�شودها التناف�شية وال�شتدامة.
احلماية  اإدارة  ن�����ش��اط  ل��ت��ق��ري��ر  ووف��ق��ا 
التجارية للربع الثاين 2019، فقد بلغ 
امل�شادرة  واملغ�شو�شة  املقلدة  ال�شلع  عدد 
اأبوظبي  اإم��ارة  م�شتوى  على  متت  التي 
9،148 �شلعة من قطع غيار ال�شيارات 
واملالب�س  الإل����ك����رتون����ي����ة  والأج������ه������زة 
التجميل  وم�شتح�شرات  والإك�ش�شوارات 

منها 3،234 قطعة يف مدينة اأبوظبي 
و5،914 قطعة يف مدينة العني مقارنة 
مع 9،294 قطعة مقلدة ومغ�شو�شة يف 

الربع الثاين من العام املا�شي .
ويعد تراجع اأعداد املواد امل�شادرة مبثابة 
موؤ�شر قوي على جناح جهود الدائرة يف 
احلد من ظاهرة املتاجرة بال�شلع املقلدة 
واملغ�شو�شة للعالمات التجارية، انطالقا 
م���ن ال��ت��زام��ه��ا امل�����ش��ت��م��ر ب��ح��ف��ظ حقوق 
اأ���ش��ح��اب ال��ع��الم��ات ال��ت��ج��اري��ة وحماية 

امل�شتهلكني من الغ�س والتدلي�س.
ول��ف��ت ت��ق��ري��ر اق��ت�����ش��ادي��ة اأب��وظ��ب��ي اإىل 
على  التفتي�شية  احل��م��الت  اإج��م��ايل  اأن 
املن�شاآت  وخم��ت��ل��ف  وامل���ت���اج���ر  امل���ح���الت 
العام  الثاين من  الربع  التجارية خالل 
ك���ل من  230 ح��م��ل��ة يف  ب��ل��غ  اجل������اري 
منها  الظفرة  ومنطقة  والعني  اأبوظبي 
يف  حملة  و92  اأب��وظ��ب��ي  يف  حملة   99
منطقة  يف  ح��م��ل��ة  و39  ال��ع��ني  م��دي��ن��ة 

الظفرة.

املخالفات  ع���دد  اأن  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  ون���وه 
اإمارة  يف  التجارية  املن�شاآت  �شد  املحررة 
الثاين  الربع  خالل  انخف�شت  اأبوظبي 
من العام اجلاري اإىل 291 خمالفة بعد 
اأن �شجلت 1457 خمالفة خالل الفرتة 
اإىل  م�شريا   .. املا�شي  العام  من  نف�شها 
اأنه مت ت�شجيل 248 خمالفة يف مدينة 
العني  اأبوظبي و32 خمالفة يف مدينة 

و11 خمالفة يف منطقة الظفرة.
الكرمي  ع��ب��د  را����ش���د  ����ش���ع���ادة  اأو�����ش����ح  و 
البلو�شي اأن النخفا�س امللحوظ يف عدد 
من  الثاين  الربع  يف  امل��ح��ررة  املخالفات 
نف�شها  الفرتة  مع  مقارنة   2019 عام 
 ،400% ب��ن�����ش��ب��ة   2018 ال���ع���ام  م���ن 
تقريبا يعك�س النتائج الإيجابية جلهود 
التجاري  ال��غ�����س  حم���ارب���ة  يف  ال����دائ����رة 
وم�����ش��اع��ي��ه��ا ال��دائ��م��ة مل��ن��ع ح����دوث هذه 
الظاهرة ال�شلبية، واحلفاظ على مكانة 
الإمارة بيئة جاذبة لال�شتثمار والأعمال 
على  الدائرة  حر�س  موؤكدا  التجارية.. 
رف���ع م�����ش��ت��وي��ات احل��م��اي��ة ال��ت��ج��اري��ة يف 
بيئة  تناف�شية  لتعزيز  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة 

الأعمال.
و �شجل التقرير ورود عدد من ال�شكاوى 
املن�شاآت  ���ش��د  امل�����ش��ت��ه��ل��ك��ني  ج��ان��ب  م���ن 
العام  الثاين من  الربع  التجارية خالل 
اإجمايل هذه ال�شكاوى  اجلاري .. و بلغ 
 1،022 على  ت��وزع��ت  �شكوى   1،486
�شكوى يف مدينة اأبوظبي و462 �شكوى 
يف م��دي��ن��ة ال��ع��ني و ���ش��ك��وي��ني ف��ق��ط يف 

منطقة الظفرة.

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 1013
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيدة/ �شليمه واجد واجد علي خان ، باك�شتانية اجلن�شية 
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتها البالغة 100٪  وذلك اىل ال�شيد/ حممد 
ريا�س حممد �شريف - باك�شتاين اجلن�شية ، يف الرخ�شة با�شم (مطعم النجم املمتاز) 
التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   (607012) رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت 
الإقت�شادية بال�شارقة.  وعمالبن�س املادة (14) فقرة (5) من احكام  القانون الحتادي 
رقم (4) ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه 
ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن  اليه بعد  امل�شار  الت�شديق  على الجراء  �شوف يتم 
فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 1011

هندي   ، بهائي  ر�شول  حم�شن  الدين  ال�شيد/اأمري  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
(لوؤلوؤة  100٪ يف  البالغة  كامل احل�ش�س  والتنازل عن  البيع  اجلن�شية يرغب يف 
اىل  وذلك   (762156) رقم  رخ�شة  مبوجب  احلديدية)  الدوات  لتجارة  املدينة 
، هندية اجلن�شية - تعديالت اخرى : ا�شافة ن�شاط  ال�شيدة/ زهره عبدى على 
احكام   من   (5) فقرة   (14) املادة  وعمالبن�س  لأخر.  الرخ�شة  �شاحب  تنازل   ،
اقت�شى  فقد   . العدل  الكاتب  �شان  يف   2013 ل�شنة    (4) رقم  الحتادي  القانون 
اليه بعد  امل�شار  الت�شديق  على الجراء  ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم 
ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 1009

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ مبارك مبخوت نا�شر علي الكربي ، اإماراتي اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100٪  وذلك اىل ال�شيد/ �شيد ال�شالم 
هابيل مياه - بنغالدي�شي اجلن�شية يف الرخ�شة با�شم / مغ�شلة برق ال�شمال) تاأ�ش�شت 
باإمارة ال�شارقة مبوجب  رخ�شة رقم (571037) وعمالبن�س املادة (14) فقرة (5) من 
احكام  القانون الحتادي رقم (4) ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر 
ا�شبوعني  اليه بعد  امل�شار  الت�شديق  على الجراء  هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم 
من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�شم ال�شركة : نوبيليتي للتطوير العقاري - ذ م م  
العنوان : مكتب G01 ، 101 ملك اعمار - بردبي - برج خليفة - ال�شكل القانوين : ذات 
م�شوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�شة : 751555  رقم القيد بال�شجل التجاري : 1212024 
ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  ب��دب��ي  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب 
التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2019/7/15 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/7/15 وعلى من لديه اأي 
اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ات�ض ايه ام لتدقيق احل�سابات العنوان 
: مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب - ديرة - بور �شعيد 
-  هاتف : 2973060-04  فاك�س : 2973071-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل (45) يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�شم امل�شفي : ات�ض ايه ام لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب 
- ديرة - بور �شعيد - هاتف : 2973060-04  فاك�س : 2973071-04  مبوجب هذا 
تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله 
لت�شفية نوبيليتي للتطوير العقاري - ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2019/7/15 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/7/15 
مكتبه  يف  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى 
امل�شتندات  ك��اف��ة  معه  م�شطحباً  اأع����اله،  امل��ذك��ور  ال��ع��ن��وان  على  ب��دب��ي  ال��ك��ائ��ن 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل (45) يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1
�شركة / اأم اأي ريفر اكتوريز كومباين م م ح ، منطقة حرة ، (رخ�شة رقم 2507) والكائنة 

ب���� مدينة دبي املنطقة احلرة ملطار دبي ، �س ب 371817 ، دبي دولة المارات العربية 
املتحدة ، واملرخ�شة لدى �شلطة املنطقة احلرة ملطار دبي،  ترغب هذه ال�شركة املذكورة 

يف اعالن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�شطة جمل�س الإدارة يف اإجتماعه الذي عقد 
بتاريخ 2018/12/14 ب�شاأن اإغالق وحل ال�شركة. 

وفقا لذلك ، تهيب ال�شركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها 
عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 15 يوما من تاريخ هذا الع��الن عن طريق الريد 

امل�شجل او الت�شال ب : ال�شيد : اأم اأي ريفر اكتوريز كومباين م م ح    
�س ب : 371817 دبي ، دبي ، دولة المارات العربية املتحدة.

هاتف رقم : 9718124777+ 
jacques.Swanepoel@RHIMagneslta.com : الريد اللكرتوين

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�شعار واملحددة ب 15 يوما.

ا�صعار ت�صفية
العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   

قانون ال�شركات 2004 اجلزر العذراء الريطانية 
ال تي بي بوتانيكا جاردنز 

(ال�شركة) 
امل��ادة 204 (1) (ب) من قانون  ا�شعار يتم تقدميه مبوجب 
ال�شركات التجارية باجلزر العذراء الريطانية 2004 ، باأن 
ال�شركة يف حالة ت�شفية طوعية بداأت الت�شفية الطوعية يف 
21 اغ�شط�س 2019 ، امل�شفي هو جوان ترينبول ، ريرت هاو�س 
اجلزر   ، تورتول   ، املدينة  ، طريق  الثاين  ك��اي  ويكهام�س   ،

العذراء الريطانية  

ا�صعار ت�صفية

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   
يف  الدعوى 2019/1852 جتاري جزئي 

املدعي / فلور�س ان كاربت�س - �س ذ م م 
بوكالة املحامي / عبداهلل العو�شي للمحاماة وال�شت�شارات القانونية 

املعلن اليه / املدعي عليها /فندق جراند مريكيور�س ذ م م - بناء على تكليفنا من قبل حمكمة 
دبي املوقرة لعمال اخلرة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم اخلمي�س املوافق 2019/9/5 يف 
متام ال�شاعة الثانية ظهرا لعقد الجتماع الأول للخرة وذلك مبقر مكتبنا الكائن يف : مكتب 
ال�شارد مكتب ال�شارد - دبي ، ديرة ، �شارع املطار ، مبنى الفجر لالأعمال ، مكتب رقم 119. لذا 
يطلب ح�شوركم او من ميثلكم قانونا حل�شور الجتماع املذكور مع اإح�شار كافة امل�شتندات 
املتعلقة بالدعوى ، وعليكم مراجعة اخلبري اول باأول ب�شاأن اية ا�شتف�شارات وملتابعة تطورات 

اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�شتالم امل�شتندات والتعقيب عليها. 
اخلبري/حممد ال�صارد الفال�صي
رقم القيد بوزارة العدل 534 
رقم القيد مبحاكم دبي 153

دعوة حل�صور 
الجتماع الأول للخربة   

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   
يف  الدعوى 2419 ل�صنة 2019 جتاري جزئي - دبي 

املدعي / �شركة دبي لتاأجري ال�شيارات - ذ م م  
بوكالة املحامي / عبدالرحمن املطوع حمامون وم�شت�شارون قانونيون 

املعلن اليه / املدعي عليهم الأول / جر هام ادوارد كوك ، الثاين / را�شيل مانا بريير 
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلرة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم 
وذلك  للخرة  الأول  الجتماع  لعقد  الرابعة ع�شرا  ال�شاعة  املوافق 2019/9/10 يف متام  الثالثاء 
مبقر مكتبنا الكائن يف : مكتب ال�شارد مكتب ال�شارد - دبي ، القرهود ، �شارع املطار ، مبنى الفجر 
لالأعمال ، الطابق الأول مكتب رقم 120  لذا يطلب ح�شوركم او من ميثلكم قانونا حل�شور الجتماع 
املذكور مع اإح�شار كافة امل�شتندات املتعلقة بالدعوى ، وعليكم مراجعة اخلبري اول باأول ب�شاأن اية 

ا�شتف�شارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�شتالم امل�شتندات والتعقيب عليها. 
اخلبري/اأحمد ال�صارد الفال�صي
رقم القيد بوزارة العدل 493 
رقم القيد مبحاكم دبي 154

دعوة حل�صور 
الجتماع الأول للخربة   

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   
يف الق�صية رقم 485 ل�صنة 2019 مدين جزئي - ابوظبي  

املطلوب اإعالنه : خالد �شامل فريوز علي الرميثي 
مو�شوع الدعوى : �شداد خمالفات وندب خبري 

انت مكلف باحل�شور �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد مبقر مكتب اخلبري 
ال�شرعية  املحكمة  مقابل   ، العمل  وزارة  خلف   ، الإداري  املركز  يف  الكائن 
املوافق  الثالثاء  يوم   ، العني   ، الثاين  لطابق  ا   ، الإمارات  بريد  مببنى   ،
2019/9/3م  يف متام ال�شاعة 10.00 �شباحا ، وذلك لبحث مو�شوع الدعوى 
املرفوعة من املدعي / علي يعقوب �شعيد ال�شحي ، ويف حال عدم احل�شور 

فاإن اخلرة �شوف تبا�شر اإجراءاتها وفقا لل�شالحيات املخولة لها. 
050333004

اإعالن للح�صور
امام اخلربة الهند�صية 

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   
يف الدعوى رقم 522 ل�صنة 2019 جتاري كلي دبي

املدعي عليها الأول : اك�شبيديت للخدمات الفنية - ذ م م  ، املدعي عليه اخلام�س : ايديل كون�شبت لإدارة املن�شاأت - ذ م 
م  ، املدعي عليه ال�شاد�س : �شريتي�س خلدمات احلرا�شة - ذ م م  ، املدعي عليه ال�شابع : بالت فورمز للتجارة العامة - ذ 
م م  ، املدعي عليه الثاين ع�شر : املمتاز للنقليات وتاأجري معدات البناء  ، املدعي عليه الثالث ع�شر : �شنتو�س كومار 
للخدمات الفنية - ذ م م ،  املدعي عليه الرابع ع�شر : بران فودز - ذ م م  ، املدعي عليه اخلام�س ع�شر : تالنتد للخدمات 
الفنية - ذ م م  ، املدعي عليه ال�شاد�س ع�شر : كوندور فورمورك ال�شقالت - ذ م م  ، املدعي عليه ال�شابع ع�شر : �شيتي 
اك�شي�س - ذ م م  ، املدعي عليه الثامن ع�شر : علي بن علي للمقاولت - ذ م م  ، املدعي عليه الع�شرين : مطعم زمزم 
(فرع)  - نحيطكم علما اأنه مت انتدابنا خبري ح�شابي يف الدعوى اأعاله واملرفوعة �شدكم واأخرين من املدعية / �شركة 
الدار العربية للمقاولت - ذ م م - وعليه فانتم مكلفني او من ميثلكم قانونا بح�شور اجتماع اخلرة املقرر عقده يوم 
الإثنني املوافق 2019/9/9 وذلك ال�شاعة الثانية والن�شف م�شاءا وذلك مبكتب اخلبري املنتدب الكائن : وذلك مبكتب 
اخلبري املنتدب الكائن : دبي - �شارع ال�شيخ زايد - مقابل حمطة مرتو اخلليج التجاري - بناية بري�شم - مكتب احمد 
واإح�شار  املحددين  واملكان  باملوعد  يرجى احل�شور   -  (805) رقم  الثامن مكتب  الطابق  احل�شابات  لتدقيق  احلو�شني 
الأ�شول  واإح�شار  العربية  للغة  امل�شتندات مرتبة ومرتجة  تكون  ان  اأعاله على  بالدعوى  لدفاعكم  املوؤيدة  امل�شتندات 
لالإطالع عليها. علما بانه يف حال تخلفكم عن احل�شور فان اخلرة �شتبا�شر اعمالها وفقا لل�شالحيات املخولة لها 

قانونا. لال�شت�شفار الت�شال ب : 04/4341111
خبري ح�صابي/ اأحمد علي احلو�صني
قيد رقم 83            

اإعالن بالن�صر 
للح�صور اأمــام اخلربة 

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   
يف الدعوى رقم 2019/76 نزاع تعيني خربة مدين  

 / ال�شيدة  مدين  خرة  تعيني  نزاع  الدعوى 2019/76  يف  �شدها  املتنازع  اىل 
حمريه ماجد �شودري عبداملاجد خان ، مبوجب احلكم ال�شادرة من حماكم 
دبي ب�شاأن انتدابنا خبري ح�شابي يف الدعوى رقم 2019/76 نزاع تعيني خرة 
، وعليه يتوجب عليكم  اأعمال اخلرة احل�شابية  البدء يف  ، وحيث مت  مدين 
الكائن  قانونيون  حما�شبون  وم�شاركوه  اخل�شر   / مكتب  مقر  اىل  احل�شور 
يف (دبي - منطقة املمزر - بناية - اأبراج املمزر - مكتب رقم 506) وبرفقتكم  
كافة امل�شتندات التي تتعلق مبو�شوع الدعوى املقامة عليكم من ال�شيدة/ عائلة 
عبا�س ارجوماند خان نيازي وذلك يوم الأحد املوافق 2019/9/8 يف متام ال�شاعة 

10.00 �شباحا. 
�صامل را�صد �صامل اخل�صر ال�صام�صي 
اخلبري املحا�صبي يف الدعوى  

دعوة اإجتماع خربة ح�صابية 
العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   
اإعالن عن بيع عقار باملزاد الإلكرتوين 

عن طريق �صركة الإمارات للمزادات 
عن طريق الن�صر بجريدتني ر�صميتني  

يف الق�صية التنفيذية رقم 2016/901 را�س اخليمة 
اثبات  ملكية  العقار  بيع  عن  التنفيذ  دائ��رة   - البتدائية  اخليمة  راأ���س  حممكة  تعلن 
قدم   3600 امل�شاحة  املعمورة  مبنطقة  ق��دمي  بناء  عن  عبارة   2004/15475 رق��م  وثيقة 
لورثة  ملكيتها  وال��ع��ائ��دة   ، دره���م   500000 للعقار  التقديرية  والقيمة  �شكنية  م��رب��ع 
�شركة  بتاريخ 2019/9/25 عن طريق   - املرحوم / عبدالرحمن حممد جمال عبداهلل 
الإمارات للمزادات وذلك يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا ، علما بانه قيمة التاأمني 
20٪ تدفع نقدا.  فعلى من يرغب بال�شرتاك او العرتا�س او الطالع الدخول على 
 www.emiratesauction.ae للمزادات  الإمارات  ل�شركة  الإلكرتوين  املوقع 

او مراجعة دائرة التنفيذ اأثناء الدوام الر�شمي وحتى جل�شة املزاد املذكورة 
ماأمور التنفيذ / �صعيد ال�صحي     

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   
اإعالن بالن�صر

2019/176 منازعات ايجارية
اىل املدعي عليه / معن عبداللطيف احمد ربابعة 

حيث ان املدعي / �شيف علي �شيف خليفة ال�شويدي 
قد اأقام الدعوىاحلقوقية 2019/176 منازعات ايجارية �شد املدعي عليه 

وملا �شنورده فيما بعد/وملا تراه حمكمتكم املوقرة عفوا ، نطلب : 
يلتم�س املدعي وبعد التاأ�شري بقيد لالئحة الدعوى واإعالن املدعي عليها بها. 

اول : احلكم بف�شخ عقد اليجار �شند الدعوى والزام املدعي عليه باخالء العني امل�شتاأجرة حمل 
العقد وت�شليمها باحلالة التي كانت عليها عند التعاقد

ثانيا : ويف جميع الأحوال : بالزام املدعي عليها بالر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة 
املوافق الثنني  الإبتدائية  الدعوى  اإدارة  راأ�س اخليمة مكتب  مما يقت�شي ح�شورك اىلحمكمة 

2019/9/2 ال�شاعة التا�شعة �شباحا وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع.
حرر بتاريخ 2019/8/26 

مدير مكتب اإدارة الدعوى
معاذ احمد العمو�س  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   
  ال�صماء           

 تعلن دائرة حماكم راأ�س اخليمة باأن املدعوة/ اآمنه حممد عبداهلل ،
تقدمت بطلب اإ�شافة م�شمى ال�شهرة (الهنجري) وم�شمى القبيلة 
(الدهماين) ل�شمها ، ليكون ا�شمها بعد الإ�شافة / اآمنه حممد 
عبداهلل الهنجري الدهماين. وان من له م�شلحة يف العرتا�س 
ان يتقدم خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ العالن امام ق�شم 

ال�شهادات يف حمكمة راأ�س اخليمة.
قا�صي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية 
اأحمد اإمام فهمي 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 1015
باك�شتانية   ، خان  علي  ف�شاحه  حممد  خان  ال�شيدة/�شلينا  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�شية ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتها البالغة (100٪) وذلك اىل ال�شيد/ 
– اإماراتي اجلن�شية يف الرخ�شة (كافترييا م�شباح  النعيمي  يعقوب علي �شامل عبداهلل 

الفرح) والتي تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم (722792) 
تعديالت اخرى : مت التغري ال�شكل القانوين من وكيل خدمات اىل موؤ�ش�شة فردية

وعمالبن�س املادة (14) فقرة (5) من احكام  القانون الحتادي رقم (4) ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 1003

الإمارات    - الزرعوين  احمد  حممد  �شالح  ال�شيد/جمال  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100٪  وذلك اىل ال�شيدة/ 
�شفاء فريد حممد يا�شني اغواين - الإمارات اجلن�شية ، يف الرخ�شة با�شم (نور القمر 

لل�شياحة) والتي تاأ�ش�شت باإمارة  ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم (764032)
تعديالت اخرى : ل يوجد. 

وعمالبن�س املادة (14) فقرة (5) من احكام  القانون الحتادي رقم (4) ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 1005

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيدة/ مينا نارايانان الكابان - هندية  اجلن�شية 
انام  ال�شيدة/  البالغة 100٪  اىل  البيع والتنازل عن كامل ح�شته  ترغب يف 
خان �شليم �شاه خان - هندية اجلن�شية يف (كافترييا نبع الطيبات) مبوجب 
رخ�شة رقم (718932) - تعديالت :  وعمالبن�س املادة (14) فقرة (5) من 
احكام  القانون الحتادي رقم (4) ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد 
اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار 

اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن.
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   

انذار بالن�صر
رقم )2019/6336(

املنذر : كاد تومي - فرن�شي اجلن�شية 
املنذر اليه : اميت باتيل - بريطاين اجلن�شية 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شداد مبلغ وقدره 1.109.072 درهم (مليون 
ومائة وت�شعة الف واثنان و�شبعون درهم) قيمة مبلغ ال�شلفة التي 
حت�شل عليه املنذر اليه من املنذر ، وذلك خالل 30 يوم من تاريخ 
الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ كافة الإجراءات القانونية �شد 

املنذر اليه ، مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   
اإعالن بالن�صر

رقم )2019/4895(
املنذر : الدلل للعقارات 

املنذر اليه : جرين اوب�شن للتجارة العامة - �س ذ م م 
املو�شوع / اإعالن بالن�شر يف اإنذار عديل رقم (2019/1/115363) 

العديل  بالإنذار  املذكور  بالعنوان  املنذر  من  العقار  اليه  املنذر  ا�شتاأجر  �شابق  بتاريخ 
ومل يتم دفع امل�شتحقات اليجارية وانه م�شتغال للعقار من غري م�شوغ �شرعي و�شند 
قانوين وحيث ان املنذر مت�شررا من بقاء احلال مبا هو عليه لذا ينذر املنذر / املنذر 
اليه ب�شداد كافة امل�شتحقات اليجارية يف خالل فرتة اق�شاها (ثالثون يوما من تاريخ 
ن�شر هذا الإنذار الديل) واإل �شي�شطر املنذر من اتخاذ الإج��راءات القانونية  و�شوف 

تتحملون كافة التعاب وامل�شاريف. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   
اإعالن بالن�صر

رقم )2019/6038(
املنذر : الدلل للعقارات 

املنذر اليه : حممد عبداهلل قائدى للمالب�س اجلاهزة - �س ذ م م 
املو�شوع : - 

خالل  يف  الي��ج��اري��ة  امل�شتحقات  كافة  ب�شداد  اليه  امل��ن��ذر   / امل��ن��ذر  ينذر 
فرتة اق�شاها (30) يوم من تاريخ الن�شر ، واإل �شي�شطر املنذر اىل اتخاذ 
الإجراءات الق�شائية الالزمة للمطالبة مبا ذكر وما ي�شتجد من قيمة 
ايجارية والتعوي�س اجلابر للعطل وال�شرر ، وحتميل املنذر اليه بكافة 

ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/6295(

املنذر : فاطمة عبداهلل الر�شوان 
املنذر اليها : مقهى �شاموفار (جمهول حمل الإقامة) 

تتوجه املنذرة بهذا الإنذار اىل املنذر اليها لإنذارها بالآتي :- 
درهم)   96.000) وق��دره  مبلغ  املتاأخرة  اليجارية  امل�شتحقات  قيمة  �شداد  �شرورة 
واإل   ، الإن���ذار  ه��ذا  ن�شر  تاريخ  وذل��ك خ��الل ثالثون يوما من  متاأخرات الج��رة 
اإخالء املحل رقم (03) وحمل رقم (04) منطقة البدع - بناية فاطمة الر�شوان 
(338 - 0) - دبي ، وت�شليمهما خاليا من ال�شواغل وال�شاغلني واإل �شت�شطر املنذرة 
اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية �شدكم و�شول لل�شداد والإخالء مع الزامكم 

بالر�شوم وامل�شاريف. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/6335(

املنذر : مويدو كاليكانديل �شيكان ايالت 
املنذر اليه : اأنوب كري�شنان ي�شودهاران بيالي

(جمهول حمل الإقامة) 
درهم   (100.000) مبلغ  بذمتكم  املرت�شدة  املديونية  ب�شداد  ب�شرورة  ننذركم 
اأ�شفني لتخاذ جميع  �شن�شطر  فاإننا  واإل  اي��ام  دره��م خالل خم�شة  الف  مائة 
الإجراءات القانونية �شدكم من خالل اللجوء للق�شاء واملطالبة ب�شداد كامل 
املبالغ املرت�شدة والفائدة القانونية وبالتعوي�س عن تاأخريكم يف ال�شداد مع 

الزامكم بالر�شوم وامل�شاريف كاملة ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   
اعالن حكم بالن�صر

        يف  الدعوى رقم 2018/1625  جتاري  كلي
اىل املحكوم عليه/1- حممد دواد �شيد عادل جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
ل�شالح/ اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف    2019/1/22 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت 
 (604486.77) مبلغ  املدعي  اىل  ي�شدد  بان  عليه  املدعي  بالزام  املتحد  العربي  البنك 
درهم وفائدة 9٪ من تاريخ يف 2016/10/30 وحتى تاريخ 2018/7/24 وفائدة 9٪ على 
اجمايل املبلغ يف التاريخ الخري وحتى ال�شداد والزمت املدعي  عليه بر�شوم الدعوى 
من  ذل��ك  على  م��ازاد  ورف�شت  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومبلغ  وم�شاريفها 
اعتبارا من  يوما  لال�شتئناف خالل ثالثني  قابال  طلبات. حكما مبثابة احل�شوري 
اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

�شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 1013
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيدة/ �شليمه واجد واجد علي خان ، باك�شتانية اجلن�شية 
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتها البالغة 100٪  وذلك اىل ال�شيد/ حممد 
ريا�س حممد �شريف - باك�شتاين اجلن�شية ، يف الرخ�شة با�شم (مطعم النجم املمتاز) 
التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   (607012) رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت 
الإقت�شادية بال�شارقة.  وعمالبن�س املادة (14) فقرة (5) من احكام  القانون الحتادي 
رقم (4) ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه 
ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن  اليه بعد  امل�شار  الت�شديق  على الجراء  �شوف يتم 
فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 1011

هندي   ، بهائي  ر�شول  حم�شن  الدين  ال�شيد/اأمري  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
(لوؤلوؤة  100٪ يف  البالغة  كامل احل�ش�س  والتنازل عن  البيع  اجلن�شية يرغب يف 
اىل  وذلك   (762156) رقم  رخ�شة  مبوجب  احلديدية)  الدوات  لتجارة  املدينة 
، هندية اجلن�شية - تعديالت اخرى : ا�شافة ن�شاط  ال�شيدة/ زهره عبدى على 
احكام   من   (5) فقرة   (14) املادة  وعمالبن�س  لأخر.  الرخ�شة  �شاحب  تنازل   ،
اقت�شى  فقد   . العدل  الكاتب  �شان  يف   2013 ل�شنة    (4) رقم  الحتادي  القانون 
اليه بعد  امل�شار  الت�شديق  على الجراء  ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم 
ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 1009

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ مبارك مبخوت نا�شر علي الكربي ، اإماراتي اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100٪  وذلك اىل ال�شيد/ �شيد ال�شالم 
هابيل مياه - بنغالدي�شي اجلن�شية يف الرخ�شة با�شم / مغ�شلة برق ال�شمال) تاأ�ش�شت 
باإمارة ال�شارقة مبوجب  رخ�شة رقم (571037) وعمالبن�س املادة (14) فقرة (5) من 
احكام  القانون الحتادي رقم (4) ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر 
ا�شبوعني  اليه بعد  امل�شار  الت�شديق  على الجراء  هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم 
من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�شم ال�شركة : نوبيليتي للتطوير العقاري - ذ م م  
العنوان : مكتب G01 ، 101 ملك اعمار - بردبي - برج خليفة - ال�شكل القانوين : ذات 
م�شوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�شة : 751555  رقم القيد بال�شجل التجاري : 1212024 
ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  ب��دب��ي  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب 
التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2019/7/15 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/7/15 وعلى من لديه اأي 
اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ات�ض ايه ام لتدقيق احل�سابات العنوان 
: مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب - ديرة - بور �شعيد 
-  هاتف : 2973060-04  فاك�س : 2973071-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل (45) يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�شم امل�شفي : ات�ض ايه ام لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب 
- ديرة - بور �شعيد - هاتف : 2973060-04  فاك�س : 2973071-04  مبوجب هذا 
تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله 
لت�شفية نوبيليتي للتطوير العقاري - ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2019/7/15 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/7/15 
مكتبه  يف  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى 
امل�شتندات  ك��اف��ة  معه  م�شطحباً  اأع����اله،  امل��ذك��ور  ال��ع��ن��وان  على  ب��دب��ي  ال��ك��ائ��ن 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل (45) يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1
�شركة / اأم اأي ريفر اكتوريز كومباين م م ح ، منطقة حرة ، (رخ�شة رقم 2507) والكائنة 

ب���� مدينة دبي املنطقة احلرة ملطار دبي ، �س ب 371817 ، دبي دولة المارات العربية 
املتحدة ، واملرخ�شة لدى �شلطة املنطقة احلرة ملطار دبي،  ترغب هذه ال�شركة املذكورة 

يف اعالن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�شطة جمل�س الإدارة يف اإجتماعه الذي عقد 
بتاريخ 2018/12/14 ب�شاأن اإغالق وحل ال�شركة. 

وفقا لذلك ، تهيب ال�شركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها 
عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 15 يوما من تاريخ هذا الع��الن عن طريق الريد 

امل�شجل او الت�شال ب : ال�شيد : اأم اأي ريفر اكتوريز كومباين م م ح    
�س ب : 371817 دبي ، دبي ، دولة المارات العربية املتحدة.

هاتف رقم : 9718124777+ 
jacques.Swanepoel@RHIMagneslta.com : الريد اللكرتوين

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�شعار واملحددة ب 15 يوما.

ا�صعار ت�صفية
العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   

قانون ال�شركات 2004 اجلزر العذراء الريطانية 
ال تي بي بوتانيكا جاردنز 

(ال�شركة) 
امل��ادة 204 (1) (ب) من قانون  ا�شعار يتم تقدميه مبوجب 
ال�شركات التجارية باجلزر العذراء الريطانية 2004 ، باأن 
ال�شركة يف حالة ت�شفية طوعية بداأت الت�شفية الطوعية يف 
21 اغ�شط�س 2019 ، امل�شفي هو جوان ترينبول ، ريرت هاو�س 
اجلزر   ، تورتول   ، املدينة  ، طريق  الثاين  ك��اي  ويكهام�س   ،

العذراء الريطانية  

ا�صعار ت�صفية

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   
يف  الدعوى 2019/1852 جتاري جزئي 

املدعي / فلور�س ان كاربت�س - �س ذ م م 
بوكالة املحامي / عبداهلل العو�شي للمحاماة وال�شت�شارات القانونية 

املعلن اليه / املدعي عليها /فندق جراند مريكيور�س ذ م م - بناء على تكليفنا من قبل حمكمة 
دبي املوقرة لعمال اخلرة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم اخلمي�س املوافق 2019/9/5 يف 
متام ال�شاعة الثانية ظهرا لعقد الجتماع الأول للخرة وذلك مبقر مكتبنا الكائن يف : مكتب 
ال�شارد مكتب ال�شارد - دبي ، ديرة ، �شارع املطار ، مبنى الفجر لالأعمال ، مكتب رقم 119. لذا 
يطلب ح�شوركم او من ميثلكم قانونا حل�شور الجتماع املذكور مع اإح�شار كافة امل�شتندات 
املتعلقة بالدعوى ، وعليكم مراجعة اخلبري اول باأول ب�شاأن اية ا�شتف�شارات وملتابعة تطورات 

اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�شتالم امل�شتندات والتعقيب عليها. 
اخلبري/حممد ال�صارد الفال�صي
رقم القيد بوزارة العدل 534 
رقم القيد مبحاكم دبي 153

دعوة حل�صور 
الجتماع الأول للخربة   

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   
يف  الدعوى 2419 ل�صنة 2019 جتاري جزئي - دبي 

املدعي / �شركة دبي لتاأجري ال�شيارات - ذ م م  
بوكالة املحامي / عبدالرحمن املطوع حمامون وم�شت�شارون قانونيون 

املعلن اليه / املدعي عليهم الأول / جر هام ادوارد كوك ، الثاين / را�شيل مانا بريير 
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلرة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم 
وذلك  للخرة  الأول  الجتماع  لعقد  الرابعة ع�شرا  ال�شاعة  املوافق 2019/9/10 يف متام  الثالثاء 
مبقر مكتبنا الكائن يف : مكتب ال�شارد مكتب ال�شارد - دبي ، القرهود ، �شارع املطار ، مبنى الفجر 
لالأعمال ، الطابق الأول مكتب رقم 120  لذا يطلب ح�شوركم او من ميثلكم قانونا حل�شور الجتماع 
املذكور مع اإح�شار كافة امل�شتندات املتعلقة بالدعوى ، وعليكم مراجعة اخلبري اول باأول ب�شاأن اية 

ا�شتف�شارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�شتالم امل�شتندات والتعقيب عليها. 
اخلبري/اأحمد ال�صارد الفال�صي
رقم القيد بوزارة العدل 493 
رقم القيد مبحاكم دبي 154

دعوة حل�صور 
الجتماع الأول للخربة   

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   
يف الق�صية رقم 485 ل�صنة 2019 مدين جزئي - ابوظبي  

املطلوب اإعالنه : خالد �شامل فريوز علي الرميثي 
مو�شوع الدعوى : �شداد خمالفات وندب خبري 

انت مكلف باحل�شور �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد مبقر مكتب اخلبري 
ال�شرعية  املحكمة  مقابل   ، العمل  وزارة  خلف   ، الإداري  املركز  يف  الكائن 
املوافق  الثالثاء  يوم   ، العني   ، الثاين  لطابق  ا   ، الإمارات  بريد  مببنى   ،
2019/9/3م  يف متام ال�شاعة 10.00 �شباحا ، وذلك لبحث مو�شوع الدعوى 
املرفوعة من املدعي / علي يعقوب �شعيد ال�شحي ، ويف حال عدم احل�شور 

فاإن اخلرة �شوف تبا�شر اإجراءاتها وفقا لل�شالحيات املخولة لها. 
050333004

اإعالن للح�صور
امام اخلربة الهند�صية 

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   
يف الدعوى رقم 522 ل�صنة 2019 جتاري كلي دبي

املدعي عليها الأول : اك�شبيديت للخدمات الفنية - ذ م م  ، املدعي عليه اخلام�س : ايديل كون�شبت لإدارة املن�شاأت - ذ م 
م  ، املدعي عليه ال�شاد�س : �شريتي�س خلدمات احلرا�شة - ذ م م  ، املدعي عليه ال�شابع : بالت فورمز للتجارة العامة - ذ 
م م  ، املدعي عليه الثاين ع�شر : املمتاز للنقليات وتاأجري معدات البناء  ، املدعي عليه الثالث ع�شر : �شنتو�س كومار 
للخدمات الفنية - ذ م م ،  املدعي عليه الرابع ع�شر : بران فودز - ذ م م  ، املدعي عليه اخلام�س ع�شر : تالنتد للخدمات 
الفنية - ذ م م  ، املدعي عليه ال�شاد�س ع�شر : كوندور فورمورك ال�شقالت - ذ م م  ، املدعي عليه ال�شابع ع�شر : �شيتي 
اك�شي�س - ذ م م  ، املدعي عليه الثامن ع�شر : علي بن علي للمقاولت - ذ م م  ، املدعي عليه الع�شرين : مطعم زمزم 
(فرع)  - نحيطكم علما اأنه مت انتدابنا خبري ح�شابي يف الدعوى اأعاله واملرفوعة �شدكم واأخرين من املدعية / �شركة 
الدار العربية للمقاولت - ذ م م - وعليه فانتم مكلفني او من ميثلكم قانونا بح�شور اجتماع اخلرة املقرر عقده يوم 
الإثنني املوافق 2019/9/9 وذلك ال�شاعة الثانية والن�شف م�شاءا وذلك مبكتب اخلبري املنتدب الكائن : وذلك مبكتب 
اخلبري املنتدب الكائن : دبي - �شارع ال�شيخ زايد - مقابل حمطة مرتو اخلليج التجاري - بناية بري�شم - مكتب احمد 
واإح�شار  املحددين  واملكان  باملوعد  يرجى احل�شور   -  (805) رقم  الثامن مكتب  الطابق  احل�شابات  لتدقيق  احلو�شني 
الأ�شول  واإح�شار  العربية  للغة  امل�شتندات مرتبة ومرتجة  تكون  ان  اأعاله على  بالدعوى  لدفاعكم  املوؤيدة  امل�شتندات 
لالإطالع عليها. علما بانه يف حال تخلفكم عن احل�شور فان اخلرة �شتبا�شر اعمالها وفقا لل�شالحيات املخولة لها 

قانونا. لال�شت�شفار الت�شال ب : 04/4341111
خبري ح�صابي/ اأحمد علي احلو�صني
قيد رقم 83            

اإعالن بالن�صر 
للح�صور اأمــام اخلربة 

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   
يف الدعوى رقم 2019/76 نزاع تعيني خربة مدين  

 / ال�شيدة  مدين  خرة  تعيني  نزاع  الدعوى 2019/76  يف  �شدها  املتنازع  اىل 
حمريه ماجد �شودري عبداملاجد خان ، مبوجب احلكم ال�شادرة من حماكم 
دبي ب�شاأن انتدابنا خبري ح�شابي يف الدعوى رقم 2019/76 نزاع تعيني خرة 
، وعليه يتوجب عليكم  اأعمال اخلرة احل�شابية  البدء يف  ، وحيث مت  مدين 
الكائن  قانونيون  حما�شبون  وم�شاركوه  اخل�شر   / مكتب  مقر  اىل  احل�شور 
يف (دبي - منطقة املمزر - بناية - اأبراج املمزر - مكتب رقم 506) وبرفقتكم  
كافة امل�شتندات التي تتعلق مبو�شوع الدعوى املقامة عليكم من ال�شيدة/ عائلة 
عبا�س ارجوماند خان نيازي وذلك يوم الأحد املوافق 2019/9/8 يف متام ال�شاعة 

10.00 �شباحا. 
�صامل را�صد �صامل اخل�صر ال�صام�صي 
اخلبري املحا�صبي يف الدعوى  

دعوة اإجتماع خربة ح�صابية 
العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   
اإعالن عن بيع عقار باملزاد الإلكرتوين 

عن طريق �صركة الإمارات للمزادات 
عن طريق الن�صر بجريدتني ر�صميتني  

يف الق�صية التنفيذية رقم 2016/901 را�س اخليمة 
اثبات  ملكية  العقار  بيع  عن  التنفيذ  دائ��رة   - البتدائية  اخليمة  راأ���س  حممكة  تعلن 
قدم   3600 امل�شاحة  املعمورة  مبنطقة  ق��دمي  بناء  عن  عبارة   2004/15475 رق��م  وثيقة 
لورثة  ملكيتها  وال��ع��ائ��دة   ، دره���م   500000 للعقار  التقديرية  والقيمة  �شكنية  م��رب��ع 
�شركة  بتاريخ 2019/9/25 عن طريق   - املرحوم / عبدالرحمن حممد جمال عبداهلل 
الإمارات للمزادات وذلك يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا ، علما بانه قيمة التاأمني 
20٪ تدفع نقدا.  فعلى من يرغب بال�شرتاك او العرتا�س او الطالع الدخول على 
 www.emiratesauction.ae للمزادات  الإمارات  ل�شركة  الإلكرتوين  املوقع 

او مراجعة دائرة التنفيذ اأثناء الدوام الر�شمي وحتى جل�شة املزاد املذكورة 
ماأمور التنفيذ / �صعيد ال�صحي     

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   
اإعالن بالن�صر

2019/176 منازعات ايجارية
اىل املدعي عليه / معن عبداللطيف احمد ربابعة 

حيث ان املدعي / �شيف علي �شيف خليفة ال�شويدي 
قد اأقام الدعوىاحلقوقية 2019/176 منازعات ايجارية �شد املدعي عليه 

وملا �شنورده فيما بعد/وملا تراه حمكمتكم املوقرة عفوا ، نطلب : 
يلتم�س املدعي وبعد التاأ�شري بقيد لالئحة الدعوى واإعالن املدعي عليها بها. 

اول : احلكم بف�شخ عقد اليجار �شند الدعوى والزام املدعي عليه باخالء العني امل�شتاأجرة حمل 
العقد وت�شليمها باحلالة التي كانت عليها عند التعاقد

ثانيا : ويف جميع الأحوال : بالزام املدعي عليها بالر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة 
املوافق الثنني  الإبتدائية  الدعوى  اإدارة  راأ�س اخليمة مكتب  مما يقت�شي ح�شورك اىلحمكمة 

2019/9/2 ال�شاعة التا�شعة �شباحا وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع.
حرر بتاريخ 2019/8/26 

مدير مكتب اإدارة الدعوى
معاذ احمد العمو�س  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   
  ال�صماء           

 تعلن دائرة حماكم راأ�س اخليمة باأن املدعوة/ اآمنه حممد عبداهلل ،
تقدمت بطلب اإ�شافة م�شمى ال�شهرة (الهنجري) وم�شمى القبيلة 
(الدهماين) ل�شمها ، ليكون ا�شمها بعد الإ�شافة / اآمنه حممد 
عبداهلل الهنجري الدهماين. وان من له م�شلحة يف العرتا�س 
ان يتقدم خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ العالن امام ق�شم 

ال�شهادات يف حمكمة راأ�س اخليمة.
قا�صي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية 
اأحمد اإمام فهمي 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 1015
باك�شتانية   ، خان  علي  ف�شاحه  حممد  خان  ال�شيدة/�شلينا  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�شية ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتها البالغة (100٪) وذلك اىل ال�شيد/ 
– اإماراتي اجلن�شية يف الرخ�شة (كافترييا م�شباح  النعيمي  يعقوب علي �شامل عبداهلل 

الفرح) والتي تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم (722792) 
تعديالت اخرى : مت التغري ال�شكل القانوين من وكيل خدمات اىل موؤ�ش�شة فردية

وعمالبن�س املادة (14) فقرة (5) من احكام  القانون الحتادي رقم (4) ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 1003

الإمارات    - الزرعوين  احمد  حممد  �شالح  ال�شيد/جمال  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100٪  وذلك اىل ال�شيدة/ 
�شفاء فريد حممد يا�شني اغواين - الإمارات اجلن�شية ، يف الرخ�شة با�شم (نور القمر 

لل�شياحة) والتي تاأ�ش�شت باإمارة  ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم (764032)
تعديالت اخرى : ل يوجد. 

وعمالبن�س املادة (14) فقرة (5) من احكام  القانون الحتادي رقم (4) ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 1005

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيدة/ مينا نارايانان الكابان - هندية  اجلن�شية 
انام  ال�شيدة/  البالغة 100٪  اىل  البيع والتنازل عن كامل ح�شته  ترغب يف 
خان �شليم �شاه خان - هندية اجلن�شية يف (كافترييا نبع الطيبات) مبوجب 
رخ�شة رقم (718932) - تعديالت :  وعمالبن�س املادة (14) فقرة (5) من 
احكام  القانون الحتادي رقم (4) ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد 
اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار 

اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن.
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   

انذار بالن�صر
رقم )2019/6336(

املنذر : كاد تومي - فرن�شي اجلن�شية 
املنذر اليه : اميت باتيل - بريطاين اجلن�شية 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شداد مبلغ وقدره 1.109.072 درهم (مليون 
ومائة وت�شعة الف واثنان و�شبعون درهم) قيمة مبلغ ال�شلفة التي 
حت�شل عليه املنذر اليه من املنذر ، وذلك خالل 30 يوم من تاريخ 
الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ كافة الإجراءات القانونية �شد 

املنذر اليه ، مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   
اإعالن بالن�صر

رقم )2019/4895(
املنذر : الدلل للعقارات 

املنذر اليه : جرين اوب�شن للتجارة العامة - �س ذ م م 
املو�شوع / اإعالن بالن�شر يف اإنذار عديل رقم (2019/1/115363) 

العديل  بالإنذار  املذكور  بالعنوان  املنذر  من  العقار  اليه  املنذر  ا�شتاأجر  �شابق  بتاريخ 
ومل يتم دفع امل�شتحقات اليجارية وانه م�شتغال للعقار من غري م�شوغ �شرعي و�شند 
قانوين وحيث ان املنذر مت�شررا من بقاء احلال مبا هو عليه لذا ينذر املنذر / املنذر 
اليه ب�شداد كافة امل�شتحقات اليجارية يف خالل فرتة اق�شاها (ثالثون يوما من تاريخ 
ن�شر هذا الإنذار الديل) واإل �شي�شطر املنذر من اتخاذ الإج��راءات القانونية  و�شوف 

تتحملون كافة التعاب وامل�شاريف. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   
اإعالن بالن�صر

رقم )2019/6038(
املنذر : الدلل للعقارات 

املنذر اليه : حممد عبداهلل قائدى للمالب�س اجلاهزة - �س ذ م م 
املو�شوع : - 

خالل  يف  الي��ج��اري��ة  امل�شتحقات  كافة  ب�شداد  اليه  امل��ن��ذر   / امل��ن��ذر  ينذر 
فرتة اق�شاها (30) يوم من تاريخ الن�شر ، واإل �شي�شطر املنذر اىل اتخاذ 
الإجراءات الق�شائية الالزمة للمطالبة مبا ذكر وما ي�شتجد من قيمة 
ايجارية والتعوي�س اجلابر للعطل وال�شرر ، وحتميل املنذر اليه بكافة 

ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/6295(

املنذر : فاطمة عبداهلل الر�شوان 
املنذر اليها : مقهى �شاموفار (جمهول حمل الإقامة) 

تتوجه املنذرة بهذا الإنذار اىل املنذر اليها لإنذارها بالآتي :- 
درهم)   96.000) وق��دره  مبلغ  املتاأخرة  اليجارية  امل�شتحقات  قيمة  �شداد  �شرورة 
واإل   ، الإن���ذار  ه��ذا  ن�شر  تاريخ  وذل��ك خ��الل ثالثون يوما من  متاأخرات الج��رة 
اإخالء املحل رقم (03) وحمل رقم (04) منطقة البدع - بناية فاطمة الر�شوان 
(338 - 0) - دبي ، وت�شليمهما خاليا من ال�شواغل وال�شاغلني واإل �شت�شطر املنذرة 
اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية �شدكم و�شول لل�شداد والإخالء مع الزامكم 

بالر�شوم وامل�شاريف. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/6335(

املنذر : مويدو كاليكانديل �شيكان ايالت 
املنذر اليه : اأنوب كري�شنان ي�شودهاران بيالي

(جمهول حمل الإقامة) 
درهم   (100.000) مبلغ  بذمتكم  املرت�شدة  املديونية  ب�شداد  ب�شرورة  ننذركم 
اأ�شفني لتخاذ جميع  �شن�شطر  فاإننا  واإل  اي��ام  دره��م خالل خم�شة  الف  مائة 
الإجراءات القانونية �شدكم من خالل اللجوء للق�شاء واملطالبة ب�شداد كامل 
املبالغ املرت�شدة والفائدة القانونية وبالتعوي�س عن تاأخريكم يف ال�شداد مع 

الزامكم بالر�شوم وامل�شاريف كاملة ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   
اعالن حكم بالن�صر

        يف  الدعوى رقم 2018/1625  جتاري  كلي
اىل املحكوم عليه/1- حممد دواد �شيد عادل جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
ل�شالح/ اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف    2019/1/22 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت 
 (604486.77) مبلغ  املدعي  اىل  ي�شدد  بان  عليه  املدعي  بالزام  املتحد  العربي  البنك 
درهم وفائدة 9٪ من تاريخ يف 2016/10/30 وحتى تاريخ 2018/7/24 وفائدة 9٪ على 
اجمايل املبلغ يف التاريخ الخري وحتى ال�شداد والزمت املدعي  عليه بر�شوم الدعوى 
من  ذل��ك  على  م��ازاد  ورف�شت  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومبلغ  وم�شاريفها 
اعتبارا من  يوما  لال�شتئناف خالل ثالثني  قابال  طلبات. حكما مبثابة احل�شوري 
اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

�شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/1992(

املنذر : احمد بن �شالح بن عبدالرحمن بن طلحه 
بوكالة املحامي / را�شد النعيمي 

املنذر اليها : تي�شري احلاج لتجارة معدات البناء - �س ذ م م 
درهم  الف  واربعون  (مائتان  دره��م   240.000 مبلغ  ب��اأداء  اليها  املنذر  املنذر  يكلف 
اإماراتي) خالل مدة اق�شاها خم�شة ايام من تاريخ ن�شر هذا الإنذار واإل �شي�شطر 
املنذر اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي حتفظ حقه مبا فيها ا�شت�شدار اأمر 
الأداء اإعمال لن�شو�س املواد (143 و 144) من قانون الإجراءات املدنية الإماراتي 

الرقيم (11) ل�شنة 1992 وتعديالته ل�شنة 2005 و�شنة 2018. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   
انذار عديل بالن�صر

رقم 2019/6255 
املنذر : ال�شويب للعقارات ذ م م   

املنذر اليه : 1- الي�س �شتار الكهروميكانيكيه �س ذ م م 
2- البريت ابهراهام �شتيفني �شتيفني    

عقد  بح�شب  مدفوعة  الغري  امل��ت��اأخ��رات  قيمة  ب�شداد  اليه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
انتهاء  ب�شبب   2019/6/26 تاريخ  من  ا�شتحقاق  ب��دون  ف��رتة  لوجود  الي��ج��ار 
عقد اليجار وجتدده من تلقاء نف�شه ملدة ايجارية جديدة مبهلة مدتها (30) 
املاأجور ذلك ح�شب  يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن والإ الخالء وت�شليمنا 

الجراءات املتبعة لدى مركز ف�س املنازعات اليجارية.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   
انذار عديل بالن�صر

رقم 2019/6254 
املنذر : ال�شويب للعقارات ذ م م   

: 1- وي�شك درايف خلدمات تنظيف املباين �س ذ م م  املنذر اليه 
    2- يا�شر خان ا�شماعيل  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شداد قيمة املتاأخرات الغري مدفوعة بح�شب عقد 
اليجار لوجود فرتة بدون ا�شتحقاق ب�شبب رجوع �شيك اليجار بتاريخ 
والإ  الع��الن  ن�شر هذا  تاريخ  يوما من  2019/7/5 مبهلة مدتها (30) 
الخالء وت�شليمنا املاأجور ذلك ح�شب الجراءات املتبعة لدى مركز ف�س 

املنازعات اليجارية.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   
انذار عديل بالن�صر

رقم 2019/6256 
املنذر : ال�شويب للعقارات ذ م م   

املنذر اليه : 1- بي�شت ما�شرت نوتري�شني لتجارة املكمالت الغذائية 
   2- حممد �شبري 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شداد قيمة املتاأخرات الغري مدفوعة بح�شب عقد 
اليجار لوجود فرتة بدون ا�شتحقاق ب�شبب رجوع �شيك اليجار بتاريخ 
2019/5/22  مبهلة مدتها (30) يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن والإ 
الخالء وت�شليمنا املاأجور ذلك ح�شب الجراءات املتبعة لدى مركز ف�س 

املنازعات اليجارية.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   
انذار عديل بالن�صر

رقم 2019/6253 
املنذر : ال�شويب للعقارات ذ م م   

املنذر اليه : 1- حممد را�شد مفتاح را�شد النعيمي 
   2- حممد كونهي �شاندروت عبداملكي  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شداد قيمة املتاأخرات الغري مدفوعة بح�شب عقد 
اليجار لوجود فرتة بدون ا�شتحقاق ب�شبب رجوع �شيك اليجار بتاريخ 
2019/7/15 ومبهلة مدتها (30) يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن والإ 
الخالء وت�شليمنا املاأجور ذلك ح�شب الجراءات املتبعة لدى مركز ف�س 

املنازعات اليجارية.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   
انذار عديل بالن�صر
   رقم 2019/6347   

املنذر: �شنتيمرت كيوب للعقارات 
املنذر اليهم  : 1- اتقان خلدمات المن واحلرا�شة - �س ذ م م 
2- عبدالهادي علي عبا�س العلياك البلو�شي   

3- عبداجلويد عبدالواجد عبدالواجد - جمهول حمل القامة   
القيمة اليجارية من تاريخ 2019/8/5  اليهم لدفع  العديل للمنذر  الن��ذار  املنذرة تر�شل هذا  فان 
حتى تاريخه بال�شافة اىل الغرامات وال�شرائب املرتتبة عليهم ح�شب عقد اليجار وبال�شافة اىل 
اليهم  املنذر  جتاة  املنذرة  تتخذ  �شوف  واإل   ، تاريخه  من  يوما   30 خالل  وذل��ك  وامل�شاريف  الر�شوم 
كافة الجراءات القانونية املنا�شبة لخالء العني املوؤجرة مع حتميلهم كافة الر�شوم وامل�شاريف وكافة 
الغرامات وال�شرائب املرتتبة عليهم ح�شب عقد اليجار والفائدة القانونية ومطالبتهم بالتعوي�س 

املنا�شب عما فاتها من ك�شب وما حلقها من خ�شارة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   
انذار عديل بالن�صر
   رقم 2019/6346   

املنذر: �شنتيمرت كيوب للعقارات 
1- جون وي�شلي للحالقة الرجالية  املنذر اليهم  : 

2- جون وي�شلي باملا بود اديرا  
جمهول حمل القامة 

القيمة اليجارية من تاريخ 2019/7/2  اليهم لدفع  العديل للمنذر  الن��ذار  املنذرة تر�شل هذا  فان 
حتى تاريخه بال�شافة اىل الغرامات وال�شرائب املرتتبة عليهم ح�شب عقد اليجار وبال�شافة اىل 
اليهم  املنذر  جتاة  املنذرة  تتخذ  �شوف  واإل   ، تاريخه  من  يوما   30 خالل  وذل��ك  وامل�شاريف  الر�شوم 
كافة الجراءات القانونية املنا�شبة لخالء العني املوؤجرة مع حتميلهم كافة الر�شوم وامل�شاريف وكافة 
الغرامات وال�شرائب املرتتبة عليهم ح�شب عقد اليجار والفائدة القانونية ومطالبتهم بالتعوي�س 

املنا�شب عما فاتها من ك�شب وما حلقها من خ�شارة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   
اعالن حم�صر حجز بالن�صر

يف الدعوى رقم 2019/20 بيع عقار مرهون    
 مو�شوع الق�شية : طلب اذن بيع مال مرهون عبارة عن 1 - رقم الر�س 41

2-رقم  الر�س 31    3-رقم الر�س 67    4- رقم الر�س 257 واملرهونة للبنك 
امل�شتدعى وفاء للمبلغ املنفذ به والبالغ قدره (376.881.936.99 درهم)   

طالب العالن : طالب التنفيذ : م�شرف الهالل - �س م ع  
املطلوب اعالنه : املنفذ �شده : 1- عمر را�شد احمد لوتاه - جمهول حمل القامة. 

مو�شوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن قطعة 
ار�س - املنطقة : ور�شان الرابعة - رقم الر�س : 257  - وفاء للمبلغ املطالب به وقدره 

(10.020.000) درهم وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س الق�صم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2019/1535 جتاري جزئي                                                
بان  نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمهول  با�شيل  اني�س  عماد  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املذكورة  الدعوى  يف    2019/8/20 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة 
يوؤدي  ب��ان  امل��دع��ي عليه  ب��ال��زام   - ع  م  ���س   - ال��ه��الل  اع���اله ل�شالح/ م�شرف 
للم�شرف املدعي مبلغ اربعة واربعني الف وت�شعمائة واربعة ع�شر درهم و�شتة 
املحاماة  اتعاب  درهم مقابل  الف  بامل�شروفات ومببلغ  والزمته  فل�شا  وثمانني 
وامرت ب�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  حكما مبثابة احل�شوري قابال 
العالن  لن�شر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لال�شتئناف خالل ثالثني 
اآل مكتوم حاكم  �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2019/583 جتاري كلي                                                

اىل املحكوم عليه/1- �شغنت�شر �شناك�س - �س ذ م م  جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2019/6/11 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة 
ل�شالح/مازن بهاء ممدوح النابل�شي باثبات عزل املدعي / مازن بهاء ممدوح النابل�شي 
 ، لها  م كمدير  م  ذ  �س   - �شناك�س  �شغنت�شر   / عليها  املدعي  ال�شركة  من من�شبه لدى 
و�شائر  التجارية  والرخ�شة  التجاري  ال�شجل  من  ا�شمه  و�شطب  ح��ذف  يف  واأحقيته 
اجلهات  ل���دى  امل���ذك���ورة  بال�شركة  اخل��ا���ش��ة  الخ����رى  الر�شمية  والأوراق  ال�����ش��ج��الت 
املحاماة. ورف�شت  اتعاب  الفي درهم  بالر�شوم وم�شاريف ومبلغ  والزمتها   ، الر�شمية 
ما زاد على ذلك من طلبات.   حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
ال�شيخ  ال�شمو  با�شم �شاحب  الع��الن �شدر  لن�شر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2019/1213 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- �شيف خمي�س بالل مبارك جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2019/5/29  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ي��وؤدي للبنك  ب��ان  بالزام املدعي عليه  ل�شالح/ بنك الإحت��اد الوطني - �س م ع - 
درهم  وارب��ع��ني  وخم�شة  وثمامنائة  ال��ف  وث��الث��ني  و�شتة  ثمامنائة  مبلغ  امل��دع��ي 
والفائدة القانونية الب�شيطة بواقع 9٪ من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل يف 
الف درهم مقابل  بامل�شروفات ومببلغ   ال�شداد والزمته  2019/3/13 وحتى متام 
يوما  قابال لال�شتئناف خالل ثالثني  املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري  اتعاب 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  با�شم  �شدر  الع��الن  ه��ذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   

اعالن اأمر اأداء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 2019/1230  امر اداء    

اىل املدعى عليه/1- ايلمك لالأعمال الكهروميكانيكية - �س ذ م م جمهول حمل 
احمد ح�شن   / م وميثله  م  ذ  �س  اأي.  ام.  ب��ي.  املدعي/ هيبورث.  ان  القامة مبا 
حممد عبداهلل املازمي - قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2019/7/23 بالزام 
املدعى عليها ايلمك لالأعمال الكهروميكانيكية - �س ذ م م  بان توؤدي للمدعي 
اأي. �س ذ م م  مبلغ (118.194.80) درهم مائة وثمانية ع�شر  ام.  هيبورث. بي. 
الف ومائة واربعة وت�شعون درهم وثمانون فل�شا ، مع الفائدة القانونية 9٪ �شنويا 
من تاريخ 2019/7/23 وحتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة 
اليوم  ي��وم من  اإ�شتئناف الأم��ر خ��الل 15  اتعاب املحاماة.  ولكم احل��ق يف  دره��م 

التايل لن�شر هذا العالن.
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   
اعالن اأمر اأداء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/1129  امر اداء    
اىل املدعى عليه/ 1- ح�شان وديع حيدر  2- ربيع ح�شان حيدر جمهويل حمل القامة مبا 
ان املدعي/ م�شت�شفى الزهراء اخلا�س دبي (�س ذ م م) وميثله / كفاح حممد نا�شر حممد 
بتاريخ  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت  فقد  اداء  اأم��ر  ا�شت�شدار  طلب   - الزعابي  ال�شح�شي 
م�شت�شفى  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  حيدر  ح�شان  الثاين/ربيع  عليه  املدعى  بالزام   2019/7/16
الزهراء اخلا�س دبي (�س ذ م م) مبلغ اثنان وخم�شون الف وثالثمائة و�شبعة وت�شعون درهم 
 2018/10/27 يف  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من  �شنويا   ٪9 والفائدة  فل�س  وثالثون  واربعة 
وحتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت 
الطلب فيما زاد عن هذا املبلغ وبالن�شبة للمدعي عليه الأول ح�شان وديع حيدر ولكم احلق يف 

اإ�شتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن.
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   

 مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر     
 يف  الدعوى 2019/188 تظلم �صرعي                    

اىل املتظلم �شده / 1- نا�شر عبداهلل احمد اجل�شمي  جمهول حمل القامة 
مبا اأن التظلم /فاطمة جنيب عبداهلل ال�شيزاوي وميثله / حممد را�شد �شامل 
من  تظلم  ومو�شوعه  اع��اله  امل��ذك��ور  التظلم  عليك  اق��ام  ق��د   - العوي�س  علي 
بالر�شوم  �شده  املتظلم  وال��زام   2019/945 رقم  (�شرعي)  على عري�شة  القرار 
وامل�شاريف. وحددت لها جل�شه يوم الثنني املوافق 2019/9/2 ال�شاعة 11.00 
�شباحا بالقاعة رقم (1) يف مبنى الأحوال ال�شخ�شية يف منطقة القرهود  لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت 
حالة  ويف  الأق��ل  على  اي��ام  ب�����   اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  اأو  م��ذك��رات 

تخلفك فاإن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري
            رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   

مذكرة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2019/48 امر على عري�صة - حتكيم

اىل املدعي عليه/ 1-فاروق عبداهلل قمر العو�شي جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /موؤ�ش�شة البداية خلدمات جدولة القرو�س واملطالبات ملالكها ابراهيم 
الكميتي  حميد  علي  وميثله/حممد  املن�شوري  ح�شن  عبدالرحمن  ع��ب��داهلل 
القانون  م��ن   9.11 امل��ادت��ني  لن�س  �شندا  حمكم  تعيني  طلب  ق��د   - ال�شام�شي 
الإحتادي رقم 6 ل�شنة 2018 وحددت لها جل�شه يوم الربعاء املوافق 2019/9/11 
ال�شاعة 17.30 م�شاءا بالقاعة رقم ch1.B.8 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                         يف الدعوى رقم  2019/2625 تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �شده/1- الفي�شلية للمقاولت - �س ذ م م جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/هيبورث. بي. اإم. اي (�س ذ م م) وميثله 
الدعوى  اأق���ام عليك  ق��د   - امل��ازم��ي  ع��ب��داهلل  اح��م��د ح�شن حممد   /
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
(203719.68) درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

      يف الدعوى رقم 2019/388  تنفيذ عقاري 
كايد  العقارية موؤ�ش�شة فردية وميثلها مالكها/ال�شيخ طارق  ا�شتيت  يونى  املنفذ �شده/1-  اىل 
عليك  اق��ام  قد  ا�شكندر  التنفيذ/جا�شم  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  القا�شمي  حممد 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بتنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2017/484 
عقاري كلي واملعدل بال�شتئنافني رقمي 320+333/2018 ا�شتئناف عقاري بدفع املبلغ املنفذ به 
البيع �شند  انف�شاخ عقد  التنفيذ او خزينة املحكمة 2-  وقدره (7279882.50) درهم اىل طالب 
JGE-SU-A-L007 و�شحة ونفاذ عقد البيع للوحدات ارقام  التداعي ب�شاأن الفيال رقم 
وباعادة   JGE-SU-A-L045 و   JGE-SU-A-L040 - JGE-SU-A-L041
التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  امل�شتاأنفني  با�شماء  الوحدات  تلك  ت�شجيل 

بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

      يف الدعوى رقم 2019/303  تنفيذ عقاري 
نور  التنفيذ/بنك  ان طالب  القامة مبا  ج��اد جمهول حمل  �شدقتي  �شادي  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
(م�شاهمة عامة) وميثله:جابر را�شد حممد جابر را�شد ال�شالمي قد اقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بتنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 284/2018 عقاري كلي بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره (47002.5) درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 2- ف�شخ اتفاقية الجارة 
ومالحقها   2008/10/23 امل��وؤرخ��ة  امللكية)  بنقل  منتهية  اج��ل  ايجار  (اتفاقية  بالتملك  املنتهية 
مو�شوع الدعوى وبالزام املدعي عليه بت�شليم الوحده العقاريه للمدعي خاليه من ال�شواغل وبالغاء 
ا�شارة القيد العقاري (الجارة املنتهية بالتملك) الواردة ب�شهادة امللكية ل�شالح املدعي عليه التي 
مفادها (تخ�شع ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد اليجارة املنتهي 
بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف 

حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

      يف الدعوى رقم 2019/171  تنفيذ عقاري 
التنفيذ/متويل  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  عبا�س  ا�شماعيل  ماهر  �شده/1-  املنفذ  اىل 
(م�شاهمة خا�شة) وميثله:نا�شر مال اهلل حممد غامن قد اقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
املنفذ  املبلغ  الدعوى رقم 2018/559 عقاري كلي بدفع  ال�شادر يف  بتنفيذ احلكم  والزامك  اعاله 
به وقدره (486083) درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 2- ف�شخ اتفاقية الجارة املنتهية 
الثمام  امل�شمى   9 املبنى رقم  العقارية رقم 301  الوحدة  الدعوى عن  بالتملك ومالحقها مو�شوع 
البلدية 683-847  9 الكائن يف منطقة احلبيبة اخلام�شة املقامة على قطعة الر���س رقم 43 رقم 
بالتملك  املنتهية  الج��ارة  اتفاقية  مو�شوع  دبي  ام��ارة  يف  والكائنة   G-112 رقم  ال�شيارة  وموقف 
والغاء ا�شارة القيد العقاري (الجارة املنتهية بالتملك) الواردة يف �شهادة امللكية ل�شالح املدعي عليه 
وبالزام املدعي عليه بت�شليم الوحدة حمل التداعي للمدعية خالية من ال�شواغل ورد حيازتها وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

      يف الدعوى رقم 2019/293  تنفيذ عقاري 
مبا  القامة  حمل  جمهول  �شان  كويتي  كري�شنان  بوليكال  بار�شانت  �شاندرا  �شده/1-  املنفذ  اىل 
اقام عليك  التنفيذ/متويل (م�شاهمة خا�شة) وميثله:نا�شر مال اهلل حممد غامن قد  ان طالب 
 2018/195 رق��م  الدعوى  ال�شادر يف  احلكم  بتنفيذ  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى 
التنفيذ او خزينة املحكمة 2-  املنفذ به وقدره (48000) درهم اىل طالب  املبلغ  عقاري كلي بدفع 
املو�شوفة بالذمة) ومالحقها مو�شوع الدعوى  بالتملك (الج��ارة  املنتهية  اتفاقية الج��ارة  ف�شخ 
عن الوحدة العقارية (ال�شقة) رقم 603 الكائنة يف مبنى مارينا مان�شيون�س الكائن يف مر�شى دبي 
مو�شوع اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك والغاء ا�شارة القيد العقاري (الجارة املنتهية بالتملك) 
ترتيبات  اىل  العقار  ملكية  (تخ�شع  مفادها  والتي  عليه  املدعي  ل�شالح  امللكية  �شهادة  يف  ال��واردة 
الجارة املنتهية بالتمليك طبقا لعقد اليجار املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى دائرة الرا�شي 
من  خالية  للمدعية  التداعي  حم��ل  العقارية  ال��وح��دة  بت�شليم  عليه  امل��دع��ي  وب��ال��زام  والم���الك) 
ال�شواغل وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

      يف الدعوى رقم 2019/243  تنفيذ عقاري 
اىل املنفذ ���ش��ده/1- ام��ريه��وم��ن ح�شن ي���زداين جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
طالب التنفيذ/متويل (م�شاهمة خا�شة) وميثله:نا�شر مال اهلل حممد غامن قد 
اقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بتنفيذ احلكم ال�شادر يف 
الدعوى رقم 2018/8 عقاري كلي بدفع املبلغ املنفذ به وقدره (51215) درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 2- ف�شخ اتفاقية ال�شت�شناع املوؤرخة 2006/3/27 
ومالحقها والزام املدعي عليه بت�شليم العقار اىل املدعية خاليا من ال�شواغل ورد 
احليازة اليها والغاء �شارة القيد العقاري الواردة يف �شهادة امللكية ل�شالح املدعي 
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  عليه 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   

       اعالن اأمر اأداء بالن�صر
   يف  الدعوى 2019/1392  اأمر اأداء

اىل املدعي عليه / 1- �شركة بيكون لالن�شاءات �س.ذ.م.م 2- علي عبداهلل حميد املزروعي 3- جو�س برييرا دا 
�شيلفا فريناندي�س 4- راما�شربنيوا�شان تي ار بامي�شواران تريوتاماراي بارام جمهول حمل القامة مبا ان 

املدعي/البحار ال�شبع لل�شناعات احلديدية �س.ذ.م.م وميثله:اأمل عمري ال�شبيعي .
 قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2019/8/2 بالزام املدعي عليها الوىل �شركة �شركة بيكون لالن�شاءات 
���س.ذ.م.م مبلغ (1.027.950) درهم وان  ال�شبع لل�شناعات احلديدية  ���س.ذ.م.م بان توؤدي للمدعية البحار 
 (226.800) مبلغ  ح��دود  يف  امل��زروع��ي  حميد  عبداهلل  علي  الثاين  �شده  امل�شتدعي  بالت�شامن  معها  ي��وؤدي 
الثالث والرابع جو�س برييرا دا �شيلفا فريناندي�س و  امل�شتدعي �شدهما  درهم وان يوؤدي معها بالت�شامن 
راما�شربنيوا�شان تي ار بامي�شواران تريوتاماراي بارام يف حدود مبلغ (801.150) درهم وبالفائدة القانونية 
بواقع 9٪ �شنويا من تاريخ 2019/2/15 وحتى متام ال�شداد والزمتهم بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ الف درهم 

مقابل اتعاب املحاماة و�شمول المر بالنفاذ املعجل بقوة القانون. 
ولكم احلق يف ا�شتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن.

رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�ش���م ال�شركة : “ دار الرتاث للتجارة “ (�س.ذ.م.م)
– بردبي  وايف  6101 ملك مركز  رق��م  : حمل  عن�وانها   -  608087  : الرخ�ش��ة  رق��م 
 : التجاري  بال�شجل  القيد  رقم  حم��دودة  م�شئولية  ذات   : القانوين  ال�شك�ل  هرير  ام   –
باأنه ، قد مت التاأ�شري  التنمية القت�شادية بدبي  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   1116816
يف ال�شجل التجاري لديها بانحالل ال�شركة املذكور اعاله ، وذلك مبوجب القرار ال�شادر 
من اجلمعية العمومية لل�شركاء بتارخ (2019/07/24) وامل�شدق لدى ال�شيد الكاتب 
العدل بتاريخ (2019/07/24) وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي 
علي  ال��زب��ري  حممد  ملك   305 –304–303–302 –301 رق��م  مكتب  يف  امل��ع��ني 
فاك�س   (050 –  5651150)  : متحرك  هاتف   -A – ا�شتدامة  التجاري  – اخلليج 
الثبوتية وذلك يف خالل  امل�شتندات والأوراق  – 04) م�شتحبا معه كافة   2223773)

العالن. هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما   45
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�ش����م امل�شفي :  يو�شف بن خادم لتدقيق احل�شابات
عن���وان��ه : مكتب رقم 301– 302–303–304– 305 ملك حممد الزبري علي – اخلليج 
التجاري – ا�شتدامة A  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�شري 
يف ال�شجل التجاري لديها بتعيني  امل�شفي املذكور اعاله للقيام بت�شفية “ دار الرتاث للتجارة 
مركز وايف – بردبي – ام هرير  وذلك  ملك   6101 رقم  حمل   : وعنوانها   “ (�س.ذ.م.م)  
مبوجب القرار ال�شادر من اجلمعية العمومية لل�شركاء بتارخ (2019/07/24) وامل�شدق 
لدى ال�شيد الكاتب العدل بتاريخ (2019/07/24) وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة 
التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتب رقم 301– 302–303–304– 305 ملك حممد 
 الزبري علي – اخلليج التجاري – ا�شتدامة A  -  هاتف متحرك : (5651150 – 050)
فاك�س (2223773 – 04) م�شتحبا معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 

العالن. هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما   45
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية



ثقافة وفن�ن

30
ا�شتقى الأديب ال�شاعر حمد خليفة بو�شهاب ، معرفته من 
اأترابه ال�شبيان يف  الُكتاَّاب ومن املدر�شة وكان متميزا بني 
بواكري حياته بالقراءة واحلفظ وال�شتقراء وال�شتنتاج مع 
البحث الدوؤوب يف امل�شادر واملراجع للتحقق من معلومة اأو 

ا�شتيفاء مو�شوع اأو حتقيق غر�س معريف هادف. 
اإليها  ي�شار  ن����ادرة، وح�شافة  وذاك����رة  ن��ظ��ريه  ق��ّل  ب���داأبٍ     

بالبنان.
وق���د اأخ���رن���ى الأ����ش���ت���اذ: ع��ب��ي��د امل���زروع���ى رئ��ي�����س حترير 
�شهاب  باأبي  وجتمعه  الأدي��ب  ال�شاعر  وهو  الفجر،  جريدة 
�شداقة طفولة وم�شاركة جمال�س وحوارات ثقافية يومية 
بو�شهاب كان م�شكونا  املرحوم حمد خليفة  باأناَّ  ومت�شّعبة  
منذ طفولته بحب املعارف والرغبة اجلاحمة يف الطالع 
على كل �شيء والهتمام بكل مو�شوع بداأب لفت، ل يعرف 

الكلل ول امللل.
ففي الوقت الذي كان اأترابه الأطفال وال�شبية يف عجمان 
يف  يعتكف  �شهاب  اأب���و  ك��ان  وال��ل��ع��ب  باللهو  راأ���ش��ه  م�شقط 
بال�شنة  ويتفقه  التف�شري  وي��در���س  ال��ق��راآن  ي��ق��راأ  امل�شجد 

النبوية واحلديث النبوي ال�شريف .
كما كان نهماً يف اقتناء الكتب والتهامها ب�شغف اإىل جانب 
اطالعه املتوا�شل على الدوريات العربية كمجلة  الر�شالة 
كانت  التي  الآداب  وجملة  القاهرة  من  ت�شله  كانت  التي 
ك��ان��ت ت�شله من  ال��ت��ي  العربي  ب���ريوت وجم��ل��ة  م��ن  ت�شله 
الأخرى  الثقافية  ال��دوري��ات  ع�شرات  اإىل  اإ�شافة  الكويت 
ويحتفظ  فيطالعها  وهنالك  هناك  من  ت�شله  كانت  التي 
اهتمامه  مع   . فيها  امل��ق��الت  بع�س  على  ويعلِّق  ب��اأع��داده��ا 
تاريخية  وث��ائ��ق  م��ن  ال���دوري���ات  ه���ذه  تن�شره  مب��ا  املتميز 
بفهر�شة  مكتبته  اإىل  �شهاب  اأب��و  ي�شيفها  دقيقة  وعلمية 
دقيقة وبتويب منهجي لتكون مبتناول اليد عند احلاجة .

اإىل  واأ�شاف  قراأها  التي  الكتب  ع�شرات  على  اأطلعني  وكم 
حوا�شيها اأو �شفحاتها من التعليقات وال�شروحات املكتنزه 

باملعارف.

اأبو �شهاب دائما ي�شنف املثقفني من القارئ اإىل  ولذا كان 
اأه��م �شفات  ب��اأن  ال��ع��امل وي��وؤك��د  اإىل  اإىل الباحث  ال��دار���س 
ورب���ط احلقائق  ع��ن احلقيقة  ال��دائ��م  البحث  ه��ي  ال��ع��امل 
والو�شول اإىل ما هو اأرقى واأف�شل، اأما الباحث فهو الذي 
يعرف من اأين يبداأ ؟ويعي جيدا تناق�س الآراء يف املو�شوع 
وكان  الأ�شح  اأو  لل�شحيح  الدقيق  الت�شنيف  مع  ال��واح��د، 
ال�شحيح” ول  اإل  “ لي�شح  �شقراط  مقولة  يكرر  دائ��م��ا 

يبقى اإل الأ�شح”. 
اأما الدار�س فكان اأبو �شهاب ين�شح دائما با�شتقاء املعلومات 
الن�س  اأم��ان��ة  بني  الفرق  على  الرتكيز  مع  م�شادرها  من 
احلوار  وتكري�س  املعرفة  ر�شالة  و�شمو  ال��راأي  ومو�شوعية 
بو  اأف�شل،ومثال ذلك قول  اإىل ما هو  دائما  ال��ذي يف�شي 
�شهاب الذي كان يردده دائما باأن الكاتب اأو ال�شاعر يحتاج 
املطرقة  اإىل  النجار  يحتاج  كما  والن�شر  ال�شعر  اأدوات  اإىل 
واملن�شار وامل�شمار، وكذلك  احلداد وال�شباغ ،و�شائر اأ�شحاب 
املهن، فاحلرفية حتتاج اإىل ملكة واإىل ا�شتعداد واإىل مثابرة 
ثم اإىل ارتقاء واإبداع فالعلم ل يوؤمن بال�شدفة واملعرفة ل 
اأبو  ك��ان  التاريخ  يف  وكذلك  يقظة  باأحالم  اأو  ا  عر�شً تاأتي 
�شهاب يف�شل بني التاريخ كرواية والتاريخ كعلم له اأ�شول 
العلمي،  البحث  ذلك على منهجية  قواعد مرتكزا يف  وله 
التي تقول :باأن املعرفة ل توخذ عن �شفيه ول عن �شاحب 
هوى، يدعو النا�س اإىل هواه ول عن كّذاب ول عن جمنون 

ول عن م�شن هرم ل يعي ما يقول .
وال�شرية  امل�شطلح  احل��دي��ث  وعلم  ال��ق��راآين  التف�شري  ويف 
اللغة  ب��اأن معرفة  ��د  ي��وؤكِّ �شهاب  اأب��و  ك��ان  ال�شريفة  النبوية 
واملتكامل  العميق  الفهم  اإىل  ال��ب��اب  تفتح  ح��ق��ة؛  معرفة 
النزول وتوقيته وكذلك  اأ�شباب  اإدراك  القراآين مع  للن�س 
احل��دي��ث ال��ن��ب��وي ال�����ش��ري��ف وال�����ش��رية ال��ن��ب��وي��ة امل�����ش��رف��ة ؛ 
والتاأويل  واملكان  الزمان  دوم��ا يف حججه بني  فكان يربط 
اإ�شافات  مع  القراآن  يف�شر  القران  ب��اأن  مطمئنا  والتحليل 
التاريخ  ثم  النبوية  وال�شرية  وال��ق��راآن  واحل��دي��ث  العلماء 

الإ�شالمي  اأقانيم جتتمع لبناء املجتمع واحل�شارة واملدنية 
وا�شت�شراف امل�شتقبل.

�شهاب  ب��و  خليفة  حمد   الكبري  ال�شاعر  جمل�س  ك��ان  لقد 
مو�شوعة  ب��دب��ي  مكتبه  يف  اأو  دب��ي  يف  اأو  عجمان  يف  ���ش��واء 
ل  ال��ذي  ال��ّرِّ  معينها  من  اجلميع  ينهل  معرفية  ثقافية 

ين�شب وتزداد باحلوار والنقا�س وتعدد الآراء.
ولقد كان جمل�شه اليومّي يف دارته بدبي بعد �شالة الع�شاء 
من كل يوم ي�شم النخبة من اأهل الفكر والثقافة واملعرفة 
العوي�س  �شامل  ب��ن  ع��م��ران  الأ���ش��ت��اذ  الباحث  امل���وؤرخ  اأم��ث��ال 
الأ�شتاذ  وال�شاعر  ال��ب��دور  ب��الل  الأ�شتاذ  الباحث  والأدي���ب 
يف  احل���ايل  ال�شحة  وزي���ر  العوي�س  حممد  ال��رح��م��ن  عبد 
وال�شاعر  بوملحة  اإب��راه��ي��م  الأ���ش��ت��اذ  وال�����ش��اع��ر  الإم�����ارات 
الأ����ش���ت���اذ حم��م��د ب���ن ط���وق وال����ش���ت���اذ ج��م��ال ب���ن حويرب  
الكيتوب  علي  والأ�شتاذ  ال�شيبة  اهلل  عبد  حممد  والأ�شتاذ 
الفكر والثقافة  اأهل  الهيناوي وغريهم من  اأنور  والأ�شتاذ 
واملعرفة، ولكن اأكر ما ا�شتوقفني يف حياة ال�شاعر حممد 
احلوار  ه��و  ل��ه  الطويلة  �شحبتي  خ��الل  �شهاب  ب��و  خليفة 
الطويل واحلافل الذي دار بينه وبني ال�شاعر الكبري نزار 
دبي  يف  العوي�س  �شلطان  الكبري  ال�شاعر  جمل�س  يف  قبانى 
عقب ت�شلم نزار قباين جائزة الإبداع من موؤ�ش�شة �شلطان 
اأن  اأبو�شهاب  وا�شرتط   1997 العام  الثقافية يف  العوي�س 
يقت�شر احلوار عليه وعلى نزار قباين وح�شب حيث طرح 
الأ�شئلة حول ق�شائده  قبانى ع�شرات  ن��زار  �شهاب على  بو 
ومراحله ال�شعرية ومواقفه ال�شيا�شية وجتربته الإبداعية 
من دم�شق اإىل بريوت اإىل القاهرة اإىل ال�شني اإىل اإ�شبانيا 
والفكر  وال�شيا�شة  واملجتمع  الغزل  يف  املتميزة  فنونه  مع 
والرف�س  وامل��واق��ف  وال�شتجابات  والتحديات  والفل�شفة 
والنقد والنتقاد وما اإىل ذلك من ف�شول حياة نزار قباين 

ال�شاخبة .
املتنبي لبن  ن��زار قباين لأب��ي �شهاب ما قاله  ويومها قال 
اأقول  منِّي” واأنا  ب�شعري  اأدرى  جني  جني ذات يوم” ابن 

بو �شهاب اأدرى ب�شعري مّني .
�شهاب  بو  خليفة  حمد  العالمة  الكبري  ال�شاعر  اهلل  رح��م 
واأ�شكنه ف�شيح جناته فهو املعني الذي ل ين�شب وبارك اهلل 

جهود الأ�شتاذ بالل البدور بكتابه عن اأبي �شهاب، والهزار 
ال���ذي ل يخفت  ال�����ش��ادي وك��ل م��ن كتب ع��ن ه��ذا امل�شباح 

�شوُءه ول يخبو نوره .... رحمه اهلل. 

يف الذكرى اخلام�سة ع�سرة لغيابه

حمد خليفة بو�شهاب كما عرفته

•• ال�سارقة-الفجر:

تنظم اإمارة ال�شارقة خالل فعاليات الحتفاء بها 
معر�س  م��ن  ال�32  ال���دورة  على  مم��ي��زاً  �شيفاً 
الفعاليات  �شل�شلة من  للكتاب،  ال��دويل  مو�شكو 
الباب  تفتح  التي  والرتاثية  والفنية  الثقافية 
الثقافة  على  للتعرف  الرو�شي  اجلمهور  اأم��ام 
اإ�شراف  حتت  تعقد  حيث  والإماراتية،  العربية 
جل�شة   15 م��ن  اأك���ر  للكتاب  ال�����ش��ارق��ة  هيئة 
ومثقفاً  كاتباً   35 من  اأك��ر  مب�شاركة  حوارية 
م���ن الإم���������ارات ورو����ش���ي���ا، ك��م��ا ت��ن��ق��ل الإم������ارة 
وموؤ�ش�شة  ن�شر  دور   10 م��ن  اأك���ر  م�����ش��ارك��ات 
لنخبة  موؤلفاً   59 ترجمات  وتعر�س  ثقافية، 
اأعمالهم  من الكّتاب الإماراتيني والعرب نقلت 

اإىل اللغة الرو�شية.

ملدينة  الأول  التكرمي  ال�شارقة  ويج�شد ح�شور 
عربية يف تاريخ معر�س مو�شكو الدويل للكتاب، 
الذي يقام يف العا�شمة الرو�شية خالل الفرتة 

املقبل،  �شبتمر  من 4 وحتى 8 
لتكون ال�شارقة بذلك �شفرية الثقافتني العربية 
والإماراتية يف اجلمهورية الرو�شية، وتعّرف من 

خالل هذه امل�شاركة مب�شروعها الثقايف.
وح�����ول ه����ذه ال���ش��ت�����ش��اف��ة اأك�����د ال�����ش��ي��خ فاهم 
العالقات احلكومية يف  دائرة  رئي�س  القا�شمي، 

ال�شارقة، رئي�س الوفد امل�شارك،
اأن اخ��ت��ي��ار الإم�������ارة ���ش��ي��ف مم��ي��ز ع��ل��ى هذه   
امل���رم���وق���ة ه����و تكرمي  ال���ت���ظ���اه���رة ال��ث��ق��اف��ي��ة 
لتجربتها التنموية املتكاملة والتي تعد الثقافة 
ال�شارقة  اأن  اإىل  لفتاً  الأ�شا�شية،  ركائزها  اأحد 
خمتلف  يف  املتميز  ح�شورها  خ��الل  م��ن  ب��ات��ت 

اأهم  اأح��د  �شنوياً  تقام  التي  الثقافية  الأح���داث 
ال��ع��امل ع��ل��ى الثقافتني  ت��ع��ّرف  ال��ت��ي  ال��ن��واف��ذ 

العربية والإماراتية. 
العالقات  “بناء  القا�شمي:  فاهم  ال�شيخ  وتابع 
مع املدن والعوا�شم ل يتجزاأ فالعالقة الثقافية 
القت�شادية  للروابط  اأ�شا�س  واملثمرة  القوية 

والتنموية القوية بني الدول،
 م��ن ه��ن��ا ات��خ��ذت ال��ت��ج��رب��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة لإم����ارة 
اأربعة  ي��زي��د ع��ن  م��ا  ال��ت��ي بنيت منذ  ال�����ش��ارق��ة 
مكّون  ب��اع��ت��ب��اره��ا  وح�����ش��وره��ا،  قيمتها  ع��ق��ود 
ت��ن��م��وّي اأ���ش��ا���ش��ّي ي��رب��ط��ه��ا ب��ع��الق��ات ق��وي��ة مع 

نظريتها الرو�شية، 
التعريف  يف  مهماً  دوراً  تلعب  امل�شاركة  ف��ه��ذه 
الكتاب  ي�شكل  ال��ذي  الثقايف  ال�شارقة  مب�شروع 
من  وال�شتفادة  اأ�شا�شاته،  واملفكرون  والأدب���اء 
التجربة التنموية الرو�شية التي قادها مفكرون 

كبار،
مثالية  فر�شة  املعر�س  اأن  فيه  �شك  ل  ومم��ا   
وتاريخها  امل������دن  م���ن���ج���زات  ع���ل���ى  ل����الط����الع 
وجمالياتها، وما تقدمه من ممار�شات ا�شتدامة، 
الأمر الذي من �شاأنه اأن يعزز من اأطر ال�شراكة 
ويرتقي  ومو�شكو  ال�شارقة  بني  ما  جتمع  التي 

بها نحو اآفاق من التكامل والزدهار«. 
من جهته اأ�شار �شعادة اأحمد بن ركا�س العامري، 
ح�شور  اأن  اإىل  للكتاب  ال�����ش��ارق��ة  هيئة  رئي�س 
الإمارة العا�شمة العاملية للكتاب للعام 2019 
���ش��ي��ف مم��ي��ز ع��ل��ى واح�����د م���ن اأه�����م الأح�����داث 
الثقافية يف العامل ي�شاف اإىل ر�شيدها الثقايف 
واملعريف ويعزز منظومة العالقات القوية التي 
التي  ال��ع��امل  ودول  م��دن  خمتلف  م��ع  تربطها 
والإبداعي،  ال��ث��ق��ايف  اجل��ه��د  يف  معها  تتقاطع 

على  ومعرفياً  ثقافياً  ال�شارقة  مكانة  ويعك�س 
ال�شعيدين العربي والعاملي. 

ر�ّشخت  للكتاب:”  ال�شارقة  هيئة  رئي�س  وتابع 
واحل�شارية  الثقافية  مكانتها  ال�شارقة  اإم���ارة 
منذ ما يزيد عن اأربعة عقود من خالل م�شروع 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ���ش��ا���ش��ات��ه  و���ش��ع  ث��ق��ايف 
ع�شو  القا�شمي،  حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور 
الإمارة  لتكون  ال�شارقة،  حاكم  الأعلى  املجل�س 
ومنطلق  وامل��ث��ق��ف��ني  للثقافة  ح��ا���ش��ن��ة  م��دي��ن��ة 

لالإبداع والفنون باأنقى واأنبل �شورها،
الثقايف  العمل  من  طويل  تاريخ  امتداد  وعلى   
امل�شرتك مع خمتلف اجلهات العربية والعاملية 
لإمارة  م�شاعف  ح�شور  عن  العالقات  اأثمرت 

ال�شارقة يف خمتلف الأحداث الدولية، 
وهذا ما يظهر وا�شحاً يف اختيار الإمارة �شيف 
للكتاب،  ال����دويل  مو�شكو  م��ع��ر���س  ع��ل��ى  مم��ي��ز 
على  �شيفاً  حت��ّل  عربية  مدينة  اأول  بو�شفها 
امل��ع��ر���س الأك���ر يف رو���ش��ي��ا، واأوروب�����ا ال�شرقية 
واآ�شيا الو�شطى، ما يعد تتويجاً جلهود ثقافية 

كبرية �شاغت مكانة ال�شارقة وهويتها«. 
الأدب���اء والكتاب  وي�شارك يف احل��دث نخبة من 
وال��ف��ن��ان��ني الإم���ارات���ي���ني اأب���رزه���م ع��م��ر �شيف 

غبا�س، وخلود املعال، 
النومان،  ون��ورة  غلوم،  حبيب  الدكتور  واملمثل 
وع��ل��ي اأب���و ال��ري�����س، و���ش��احل��ة غ��اب�����س، و�شيخة 
العميمي،  و�شلطان  اليو�شف،  واإمي��ان  املطريي، 

ونا�شر الظاهري،
الهدية،  اهلل  وع��ب��د  ح��م��دان،  �شعيد  وال��دك��ت��ور   
وال��دك��ت��ور حمد ب��ن ���ش��راي،  و���ش��احل��ة عبيد، 
وال����دك����ت����ور ع���م���ر ع���ب���د ال���رح���م���ن احل����م����ادي، 

والدكتور حممد بن جر�س. 

وم����ن امل��ث��ق��ف��ني وال���ك���ّت���اب ال���رو����س ي�����ش��ارك يف 
فعاليات ال�شارقة كل من: األيك�شاندر �شانت�شيف، 
دمي���رتي دان��ي��ل��وف، وي����وري ت��ي��ت��وف، وفيتايل 

ناومكن،
ملكوميان،  واإل���ي���ن���ا  ك��و���ش��ات�����س،  وغ���ري���غ���وري   
بولون�شكي،  وان���دري���ه  ك��رب��ات��وف،  وال��ك�����ش��ان��در 
بزنو�شوف،  ودي��ن��ي�����س  اأول��زي��ات��ي��ف،  واأم��ر���ش��ان��ا 
واي���غ���ور جل��وف�����ش��ن، واآن����ا ���ش��ت��اروب��ي��ن��ت�����س، ويانا 
وليونيد  ف��ا���ش��ي��ل��وف��ي��ت�����س،  وغ���ي���ن���ادي  ف���اغ���ر، 

كوغن.
املعر�س  ال�شارقة خالل م�شاركتها يف  وت�شتعيد 
�شرية ال�شاعر الراحل حبيب ال�شايغ، اأمني عام 

احتاد الكتاب والأدباء العرب، 
رئي�س احتاد كتاب واأدباء الإمارات، حتت عنوان 
ي�شتعر�س  وطنية”  ق��ام��ة  ال�����ش��اي��غ..  “حبيب 

ف��ي��ه��ا ن��خ��ب��ة م��ن ال��ك��ّت��اب والإع���الم���ي���ني �شرية 
بدايات  منذ  وال�شحفية،  الإب��داع��ي��ة  ال��راح��ل 

الثمانينات يف القرن املا�شي.
وي��ح��ت��ف��ي ج���ن���اح ال�������ش���ارق���ة ب��ج��ه��ود ع����دد من 
امل��وؤ���ش�����ش��ات وال��ه��ي��ئ��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة وامل��ع��رف��ي��ة يف 
الإم�����ارة وال���دول���ة، م��ن��ه��ا: احت���اد ك��ت��اب واأدب����اء 
العاملية  العا�شمة  ال�شارقة  ومكتب  الإم����ارات، 

للكتاب 2019، 
وجمعية  والتلفزيون،  لالإذاعة  ال�شارقة  وهيئة 
النا�شرين الإماراتيني، ومدينة ال�شارقة للن�شر، 
ال�شارقة  ومعهد  ال�شارقة،  يف  الثقافة  ودائ���رة 

للرتاث،
ومن�شورات  املعا�شرة،  للحرف  اإرث��ي  وجمل�س   
القا�شمي، وجمموعة كلمات، وثقافة بال حدود، 

ومبادرة 1001 عنوان.

مب�ساركة اأكرث من 35 كاتبا ومثقفا واأكرث من 10 دور ن�سر وموؤ�س�سات ثقافية اإماراتية 

مرتجمًا و15جل�شة حوارية وعرو�ض تراثية يف  كتابًا   59
فعاليات ال�شارقة �شيف مميز على مو�شكو الدويل للكتاب 

•• بقلم:  د حممود علياء

يف الذكرى اخلام�سة ع�سرة لرحيله نتوقف مليًا مع اإبداعاته اإذ يعدُّ املرحوم حمد خليفة بو�سهاب واحدا من كوكبة اأدباء 
الإمارات و�سعرائها املرموقني يف م�سرية الأدب احلديث واملعا�سر يف الإمارات والذين اأثروا املكتبة العربية بكنوز ال�سعر والأدب 
ثا وخطيبا ي�سارك يف كل الأن�سطة واملنا�سبات  واللغة والبالغة والبيان فكان رحمه اهلل كاتبا و�ساعرا وناقدا وموجها وحمدِّ

ويوؤرخ للقادة والأحداث بال�سعر ، ويكر�ض دور الثقافة واملثقفني البارز يف نه�سة دولة الإمارات العربية املتحدة واملعا�سرة .

خليفة  ح��م��د 
مع  ب��و���س��ه��اب 
ال�سيخ  املرحوم 
زايد بن �سلطان 

اآل نهيان
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نظرة عن كثب 
 (املقاتل الذي ل يهزم) اأول فيلم حركة واإثارة 
القتالية  الفنون  عن  �شينمائي  اإم��ارات��ي  اأك�شن 
على م�شتوى املنطقة، يتميز بحبكته الدرامية 
الرومان�شية  م��ع  ال�ك�شن  ف��ي��ه��ا  مت����ازج  وال��ت��ي 
والكوميديا ال�شوداء ، حيث خرج بتوليفة حتمل 
ليظهر  وب��ول��ي��وود   هوليود  اأف���الم  روح  و  نكهة 
اأحدث  على  باعتماده  وك��ذل��ك  عاملية،  ب�شورة 
الطرق و التقنيات و معدات الت�شوير يف عامل 

ال�شينما.
اإماراتي  ف��ي��ل��م  اأول  ب��اأن��ه  ال��ف��ي��ل��م  يتميز  ك��م��ا   
اأبطال  با�شتخدام  القتالية  الفنون  ي�شتعر�س 
جن�شيات  م��ن  وم���درب���ني  حقيقيني  ري��ا���ش��ي��ني 
خم��ت��ل��ف��ة يف ال���ف���ن���ون ال���ق���ت���ال���ي���ة (ك����ارات����ي����ه، 
جيوجيت�شو ، كي1 ، م�شارعة ، كابويرا ، موتاي 
الأث��ق��ال). ومت ت�شوير جوانب  املالكمة، رفع   ،
ال�شياحية  واملعامل  املواقع  بع�س  الفيلم يف  من 
اأبوظبي، بهدف الرتويج  والثقافية املختارة يف 
والت�شّوق  لل�شياحة  كوجهة  وال��دول��ة  ل��الإم��ارة 
تلك  الفيلم  ا�شتحق  وقد  الثقافية،  والأن�شطة 
الطاقات اجلبارة التي بذلت لريى هذا الفيلم 
النور وير�شي ذوق �شريحة وا�شعة من اجلمهور 

وع�شاق ال�شينما احلركية.

ق�سة الفيلم
بطل الفيلم هو �شخ�شية حمورية تدور حولها 
اخلفي  ال��ع��امل  تظهر  الأح����داث  م��ن  جمموعة 
من اجلرمية ب�شكل عام واجلرائم الإلكرتونية 
والإنرتنت املظلم ب�شكل خا�س، وا�شتخدامه يف 
الأن�شطة الغري امل�شروعة واحلفاظ على متا�شك 
الجتماعية،  وال��ع��الق��ات  وال�����ش��داق��ة  الأ����ش���رة 
وحمايتهم من اخلطر املحدق من خالل حبكة 
درامية �شيقة وموؤثرة ومثرية، مع الأخذ بعني 
العتبار اأ�ش�س كتابة ال�شيناريوهات ال�شينمائية 
والإخراج املبتكر الذي يثري الده�شة والإعجاب 
والإثارة، وت�شارك يف الفيلم كوكبة من الفنانني 
ع��ادل احل��الوي مثل:عمر  اإىل جانب  املبدعني 
 ، (عفراء)  جوليانا  ال�شبلي،  �شلطان  امل�شماري، 

حممد ال�شبلي وغريهم من الفنانني.

العقل املبدع واملدبر
ي��ق��ف خ��ل��ف ه���ذا ال��ع��م��ل ال���رائ���د وال����ذي �شوف 
يكون له �شاأن كبري يف خمزون الإنتاج الإبداعي 
الإماراتي رجل مبدع ورث العمل الفني عن اأبيه 
 ، احل��الوي  جمعة  الفنان  الإم��ارات��ي  املخ�شرم 
املمثل و الكاتب واملهند�س عادل جمعة احلالوي 
فقد حتمل م�شوؤولية الإنتاج فهو منتج الفيلم 
وخم��رج��ه، وه��و م��واط��ن اإم��ارات��ي ���ش��اب طموح 
ي�شعى ب��ك��ل اإخ��ال���س ن��ح��و ت��ع��زي��ز م��ف��ه��وم روح  
الريا�شة، ولطاملا حلم بتطوير �شناعة الأفالم 
الإماراتية، واأن تكون ال�شينما الإماراتية م�شدراً 
قدم  موطئ  لها  يكون  واأن   ، والثقافة  للتوعية 
عامليا متا�شيا مع  الأف��الم  �شناعة  بني عمالقة 

روؤية احلكومة 2070 وخمرجاتها.

ر�سائل الفلم
ال��ف��ي��ل��م مل ي���ق���ف ع���ن���د ح������دود ك���ون���ه م���ب���ادرة 
عادل  مبدعه  ولكن   ، والدراما  والفن  للرتفيه 

جمعة احلالوي حر�س على اأن ي�شمنه العديد 
من  اأن  �شاك  ل  والقيم  والأف��ك��ار  الر�شائل  من 
اأهمها : تعزيز اأهمية اللياقة الذهنية والبدنية، 
املجتمع مهما  الريا�شية يف  ال��روح  تر�شيخ قيم 
ال��ت�����ش��ام��ح، وقبول  ق��ي��م  ن�شر  ال���ظ���روف،  ك��ان��ت 
واحلب  والت�شحية  واتكافل  التكامل  و  الآخ��ر، 
املدرو�شة،  الغري  ال��ق��رارات  بعواقب  والتوعية   ،
الفيلم  يقدم  كما  القانونية،  الغري  والأن�شطة 
دعوة للمجتمع من اأجل تكري�س مهارات الفنون 
ونبذ  النف�س  الدفاع عن  القتالية مثل مهارات 
الفيلم  الزائف، كما يقدم  والكرياء  العدوانية 
مدينة اأبوظبي على اأنها املدينة الأكر اأمانا يف 

العامل وهي كذلك بالفعل ويف الواقع.
وف�شوله  تفا�شيله  خ��الل  م��ن  الفيلم  وي�شعى 
ال��ري��ا���ش��ي��ة وتطوير  ال����روح  م��ف��ه��وم  ي��ع��زز  اإىل 
الذات، ويوعي ب�شرورة و اأهمية اللياقة البدنية 
ل���دى ج��ي��ل امل�����ش��ت��ق��ب��ل، ك��م��ا ي��ن��ب��ه ب���احل���ذر من 
الن�شياع لأي ن�شاط غري قانوين، وي�شتعر�س 
ب�شكل  الم���ارات���ي  ل��الإن�����ش��ان  النبيلة  ال�����ش��ف��ات 
خا�س والن�شان ب�شكل عام من ت�شحية و حب  

يف الدفاع عن الزوجة و الوقوف بجانبها مهما 
كانت الظروف ، ويوعي بفكرة اأن مهارات الفنون 
القتالية لي�شت لالإ�شرار بالنا�س و اإحلاق الأذى 
اإمنا هي مهارة ريا�شية   الغرور، و  بالآخرين و 
تعطي �شاحبها القوة والثقة بالنف�س والتحلي 

بالروح الريا�شية والت�شامح وتطوير الذات.
                      

مميزات الفلم     
من  اتخذ  كونه  خا�شة  اأهمية  الفيلم  اكت�شب 
 ، للت�شوير  وح�شريا  اأ�شا�شيا  مكانا  اأب��وظ��ب��ي 
ال�شياحية  املعامل  اإظهار  بهدف  ذات��ه  وبالوقت 

املميزة يف اأبوظبي. 
ك��م��ا ح��ق��ق ال��ف��ي��ل��م ���ش��ب��ق��ا اإب���داع���ي���ا م���ن خالل 
ال�شينما يف  ���ش��ن��اع��ة  امل���األ���وف يف  ع��ن  اخل����روج 
(اأك�شن)  حركة  فلم  اأول  يعد  حيث  الإم����ارات  
م�شتوى  على  املختلفة  القتالية  الفنون  ي��رز 
امل��ن��ط��ق��ة م��ن اإن���ت���اج اإم���ارات���ي ، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
حمرتفني  اأب���ط���ال  ي�شمل  التمثيل  ط��اق��م  اأن 
القتالية  الفنون  ومدربي  األقاب  على  حا�شلني 
املختلفة ، وي�شارك يف الفيلم اأكر من 23 من 

اجلن�شيات املختلفة مما يعك�س روح الت�شامح و 
التعاي�س يف الإم��ارات، واأخريا فاإن الفيلم جنح  
باخلروج بحبكة درامية ممزوجة بالرومان�شية 
وال��ك��وم��ي��دي��ا ال�����ش��وداء، ع���الوة ع��ل��ى الإث�����ارة و 

احلركة.

اأ�سل الق�سة
بناء على مالحظة  وق�شته  الفيلم  فكرة  ب��داأت 
حالوي  ج��م��ع��ة  ع����ادل  ال��ف��ي��ل��م  م��ب��دع  التقطها 
حيث مل�س دخول و تغلغل العادات اخلاطئة بني 
و�شيطرة  واملقيمني،  املواطنني  الإم��ارات  �شباب 
و  مراهقينا،  عقول  على  الإلكرتونية  الأل��ع��اب 
مما  الف�شية  ال�شا�شة  اأم���ام  ل�شاعات  اجللو�س 
وكرت  والبدنية،  العقلية  لياقتهم  على  يوؤثر 
الكبرية  ال�شريحة  هذه  لدى  ال�شحية  امل�شاكل 
من جمتمعنا واجتاحته الأمرا�س من ال�شكري 
، ال�شغط وال�شمنة وكلها نتاج الك�شل والإغراق 
يف الف�شاء الرقمي ، كما اأثر به ا�شتغالل البع�س 
لتاأثري  نتيجة  وذل��ك  ال�شر  القتالية يف  للفنون 
الأل��ع��اب الإل��ك��رتون��ي��ة ب��ه��م، ب��دل م��ن ب��ث روح 

الريا�شة بني �شباب امل�شتقبل والتحلي باأخالق 
م�شريتهم  يف  الي��ج��اب��ي��ة  ال���ف���ذة  ال�����روح  ه����ذه 
امل�شتقبلية، ومن هذا املنطق ولدت فكرة الفيلم 

لالإ�شاءة على هذه القيم والأخطار .

�سجل ثري بالإبداع
م�شرية جمعة احلالوي الفنية والإبداعية ثرية 
لهذا اأ�شاب ال�شغف قلب ابنه املبدع عادل جمعة 
احلالوي واأ�شبح اأ�شري  الإعالم والفن والإبداع 
، في�شعى نحو معرفة مدى تاأثريه على املجتمع 
ك���ب���ري على  ت����اأث����ري  ك��م��ن��ر غ����ري حم������دود ذي 
الإم��ارات��ي، كما  امل�شرح  ب��رواد  اجلمهور، متاأثرا 
احتك مبوؤ�ش�شي الفن القدامى بالدولة الذين 
كانوا له القدوة يف هذا املجال مما جعله ي�شارك 
يف العديد من الأعمال الفنية (ح�شاب ال�شنني ، 
�شوالف ومواقف، م�شرحية الأم) لتطوير مهارة 
التمثيل والإخ��راج والتاأليف لديه، وعمل جنباً 
اإىل جنب مع عدد من منتجي الأعمال الفنية، 
اخلطوة  خ��ط��ا  املجتمعية  امل�����ش��وؤول��ي��ة  وب��ح�����س 
عالمة  ف���واج���ه  ال���ف���ن���ي،  م�������ش���واره  يف  الأوىل 

اأحقق املعادلة ال�شعبة؟؟  ا�شتفهام كبرية، كيف 
ال���واع���دة يف  �شناعة  ���ش��وق اخل��ل��ي��ج  وت��وظ��ي��ف 
الريا�شية  الروح  الريا�شية بهدف زرع  الأفالم 
والتناف�شية  املطلقة  الذات واليجابية  لتطوير 
والعقلية  البدنية   اللياقة  وحتفيز  ال�شريفة 
يف  والت�شامح  التعاي�س  ثقافة  وترويج  ل�شبابنا 

الإمارات ب�شفة خا�شة والعامل ب�شفة عامة.
در�س عادل ال�ش��وق املحلية والعاملية واطلع على 
مع  عالقات  وك��ّون  ال�شناعة  ممار�شات  اأف�شل 
الهادف،  العاملي  الإن�شاين  للفن  الفن   عمالقة 
فاأخ���ذت  خ��ط��وات��ه،  ي��وم  بعد  ي��وم��ا  فتو�شحت 
روؤيت����ه تتجلى فعزم على اإي�شال ر�شالته (اإنتاج 
فني هادف وراق) وم�شى بحكمة م�شتفيدا من 
التجارب واأ�شر على اأن يتوج على راأ�س �شناعة 
الأفالم الإماراتية من خالل اأفالم عدة تعالج 
درامية  ب��ح��ب��ك��ة  م��ه��م��ة  ق�����ش��اي��ا  ت�����ش��ت��ع��ر���س  و 
احرتافية مثل: اأنا يو�شف � الروؤيا املعقدة -  و 
املقاتل الذي ل يهزم ) ولقت كتاباته ا�شتح�شان 

النقاد يف الو�شط الإعالمي.
 كما  اآمن اأن اجليل ال�شاعد والأطفال وال�شباب 
ويرتقبونها  الأف������الم  ه���ذه  م��ث��ل  ت�����ش��ت��ه��وي��ه��م 
وتكون حديث جمال�شهم وت�شاءل قائال: مل ل 
البناءة   اأفكارنا  ونر�شل  الأخالقية  قيمنا  نبث 
مب��ا ي��ح��ب��ون��ه م��ن خ���الل ه���ذا ال��ف��ن الراقي؟.  
وملا ل جنيد روح الت�شامح التي حتكم الإمارات 
وتوائم بني اجلن�شيات مما يعك�س التنوع الثقايف 
الكبري يف جمتمع المارات يف بيئة من التعاي�س 
وقبول الآخر التي ت�شود يف كل مفا�شله بف�شل 
الفيلم  فت�شمن   ، احلكيمة  القيادة  توجيهات 
اجلن�شيات  خمتلف  م��ن  وفنيا  متثيليا  طاقماً 
وامل�شتويات، بهدف تعزيز الثقافات يف جمتمعنا 
دار  الإم����ارات  دول���ة  م��ن  تنبع  وب���روح ريا�شية  
الت�شامح والفخر (دار زايد) وليكون هذا الفيلم 
القادمة...  الإم��ارات��ي��ة  الفنية  الأع��م��ال  باكورة 
وم���ن ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق ي��ق��دم امل��ب��دع ع����ادل جمعة 
ال�شينما  �شناعة  يخت�شر  اق��رتاح��ا  احل���الوي 
الإم���ارت���ي���ة اجل���دي���دة حت���ت م�����ش��م��ى (الأف�����الم 

الماراتية – امليوود).

فــن عــربـــي

31
احلالوي يب�سر بولدة �سناعة اإماراتية درامية حتت م�سمى ) اإمليوود(

عادل جمعة احلالوي يهدي جمهوره التاج ال�شينمائي الأ�شخم والرائد )املقاتل الذي ل يهزم( اأكتوبر املقبل

•• عبد ال�سالم حمزة – الفجر :

يبدو اأن الإمارات اأ�سبحت على اأبواب مرحلة جديدة من الإنتاج والإبداع الدرامي احلديث، مع انتهاء ال�ستعدادات 
لإطالق اأ�سخم عملي درامي فني �سينمائي حتت عنوان )املقاتل الذي ل يهزم( يف اأكتوبر املقبل من العام احلايل 
العالية عادل جمعة احلالوي، الذي طاملا و�سفه طفل  الفنية  القامة  واإبداعات  اأفكار  2019 والذي تفتقت عنه 
مميز وجمهوره العري�ض ومتابعيه يف الإمارات اأنه بطل الروح الريا�سية، ومن الطالع الأويل على حمتويات الفيلم 
فكر  بولدة  تب�سر  كبرية  درامية  ملحمة  اأمام  اأننا  ن�ستدل  ي�سمها  التي  الفنية  والإمكانيات   ، وم�سامينه  واأهدافه 

�سينمائي جديد يتنا�سب مع تطلعات اجليل ويحقق لالإمارات ريادتها يف اإنتاج اأفالم الأك�سن .

تعزيز الروح الريا�شية ، وزرع القيم 
ال�شامية، حماربة اجلرمية، وحت�شني 

اجليل ال�شاعد اأهم ر�شائل الفيلم

كوكبة من اأبطال الريا�شات 
القتالية والفنانني يرثون 

العمل ال�شينمائي ويقدمون 
حبكة من الإدها�ض والإثارة 
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

عام - زايد

#حممد - الدهيمي

حـيـاتـك تبـ�سـم  عـ�سـا  ابـ�سـم 

غـنـاتـك لـــك  ربـــي  عـطــاك 

ب�سـفـاتـك �سـيـدي  يــا  هنـيـت 

غـالتـك تكـبـر  بــي  يــوم  كــل 

�رشاتـك �ــســيـــــدي  باحل�سـن  ــن  م

بهـاتـك مــن  تخجـل  ال�سمـ�س 

والـعـيـن اخلـفـرات  قـايـد  يــا 

وا�ــســبــحــت �ــســيــد فـــــي املــزايــيـــــن

ـــني ـــــ املـــالي ــــك م ــــــا غـــنـــي ب وان

تـزيــن بعـيـنـي  دوم  والـقــاك 

العـيـن �سـافـت  قـد  فـال  مثلـك 

يـديـن نــــــــواره  بــا  لـك  والــبـــــدر 

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان ) طيب اهلل ثراه (  

واهلل اين مااحت�سف وات�ساغر حايل 

                  غري يوم اأخطي على طّيب ويغ�سي عني

اهلل يقطع هرجٍة جترح م�ساعر غايل

                     واهلل يقطع مزحٍة تزعل �سديقي مني

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

ريــتـ�يــت
 

ليا �سار  ماتر�سيك العياد و�ض ير�سيك

تناديك حلظات الفرح .. وانت راف�سها

بخوفك من القادم وحزنك على ما�سيك

تفوتك .. كثري من الفر�ض .. ماتَعّو�سها

******

وقتي ميّنيني.. واأنا ما اأحّب كرث الأمنيات..

يف الغالب اإّن ال�سّي مهما زان.. لو يكرث ي�سني

حتى ليا جت للمفاتن يف وجيه الفاتنات..

ل الغّمازة الوحدة.. على الغّمازتني :( اأف�سّ

البيت مت�حد

كلنا خليفة
ان����ت ن����ور ال�������دار  ه����ذي وال��ن��ظ��ري

ي��ا���س��ي��خ��ي بخري ك����ل ع�����ام وان������ت 
وامل����ح����ب����ة ال����ل����ي جل����ال����ك ���س��اف��ي��ه

ان�����ت واخ�����وان�����ك ع�����س��ى يف ع��اف��ي��ه

ريف الوثبة

واآمال دمع  وف��رح،  ب�سحك  �سنه   راحت 

 ب��ك��را ت��ب��ا���س��ري و���س��ن��ة ط��ي��ب واأف��ع��ال

رّح����ال ب�����س��ق��اوي��ه  راح  م�����س��ى   ال���ل���ي 

)ع��ال( دام��ه��ا  و�سحتك  بخري،   دام��ك 

 ك���ث���ري م��ان�����س��ك��ي م����ن امل�����ر واحل�����ال 

طال واإن  ال��ه��م  �سفحة  ن��ط��وي   ال��ع��ام 

 ك���ل ع����ام، وت��ه��ل ال��ب�����س��اي��ر وت��ن��ه��ال

واأج��ي��ال نفتخرعز  واح��ن��ا  ع���ام   ك��ل 

بقبال  ان��ت��ح��ّراه  ان��ت��ه��ى، خ���ري:   ع���ام 

مبثقال م��اي��ن��ف��ع��ون��ك  ال��ب�����س��ر   ت����را 

والأه����وال امل�سايب  درب  على   ���س��رباآ 

الأح����وال  ب��ك��ل  �سعى  م��ن  ي���رزق   اهلل 

ماخذينا ال�����س��ق��ا  م��ن  خ��ذي��ن��ا  يكفي    

  ����س���الم واإمي����������ان، وحم���ب���ة ل��دي��ن��ا

ما�سقينا ي��اع�����س��ى  ق���ول���وا   اأن�������س���وه، 

)نبينا( يف  واإق���ت���دي  اإل���ه���ك،   ا���س��ك��ر 

 واحل�����م�����دهلل م���اج���زع���ن���ا، ر���س��ي��ن��ا

م�سينا م���ع���ان���ا،  ت���ف���اوؤل���ن���ا   ي��ب��ق��ى 

�سعينا وت�����س��ام��ح  ُح����ب  يف  ع����ام   ك���ل 

ماعطينا واأح��ب��اب��ن��ا  ال���وط���ن   ل��وم��ا 

والدينا ر���س��ا  وم���ن  اهلل،  م��ن   رح��م��ة 

) ُمبينا  يقيناآ   ( اإك��ت��اب��ك  م��ع   لوحك 

 رب�����ك ب��ي��ف��رج��ه��ا ع���ل���ي���ك، وع��ل��ي��ن��ا

علينا ي��ااحل��ب��اي��ب  ���س��ع��ي��دة(   و)�سنة 

يقينًا ُمبينا

مي الاليف

انا اهرب لل�سطوح امل�سم�سات ول علّي حجاب
املرتاب وب��ايل  الغ�سيل..  �سالل  بيّدي  ازّم 

اعرف عيون جاري ماترى.. لو ينفتح بابي
ا�سولف بالق�سيدة املحِزنه وانا ان�سر ثيابي.

Sh3r-gram! --  !شعرقرام�

لحت��������اول ت���خ���ت���رب �����س����ربه وام�����ان�����ه..

ام��ت��ان��ه.. م��ن  ال��ف��الح��ي  ب�سته  ن��ف�����ض  ل 

ك������ل م����ا�����س����ف����ت����ه م����ع����ق����د ح���اج���ب���ي���ن���ه

ت����رت����ع����د م����ن����ه ف����رائ���������ض م��ب��غ�����س��ي��ن��ه

م�صبّح بن علي الكعبي

  ال�صاعرة خلود الرباري


