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لهذه الأ�شباب يجب التخلي عن ال�شكر يف 2020
ك�صفت �أخ�صائية �لتغذية كري�صتيان وولف ل�صحيفة مريور �أونالين، 

بع�ض �لأ�صباب �لتي تفر�ض �لإقالع عن تناول �ل�صكر يف 2020 .
فاإن  �لتغذية كري�صتيان وول��ف،  �جل�صم: بح�صب خبرية  مناعة   -  1
�ل�صكر ي�صعف مناعة �جل�صم ويزيد من فر�ض �لإ�صابة باللتهابات، 
ي�صاعد على  �ل��وق��ت،  م��ن  ل��ف��رة ق�صرية  ول��و  �لتخلي عنه  ف���اإن  ل��ذ� 
�ل��ت��خ��ل�����ض م��ن �لل��ت��ه��اب��ات وحت�����ص��ن �ل��ه�����ص��م و�إز�ل������ة �ل�����ص��م��وم من 

�جل�صم.
2 - زياد �لوزن: من �ملعروف �أن �ل�صكر ي�صاهم ب�صكل فعال يف �كت�صاب 
�لوزن، وقد يوؤدي �إىل �أمر��ض خطرية مثل مر�ض �ل�صكري و�أمر��ض 

�لقلب و�ل�صرطان.
�ل�صكر باإفر�ط  تناول  �أن  در��صة حديثة  �أظهرت  �ل�صكر و�لعقم:   -  3
يوؤثر �صلباً على جودة �حليو�نات �ملنوية لدى �لرجال، وقد يوؤدي �إىل 

�لإ�صابة بالعقم و�لعجز يف بع�ض �حلالت. 
�مل�صنعة  �ل�صكريات  ت��ن��اول  م��ن  ب��احل��د  وول���ف،  كري�صتيان  ون�صحت 
�لعنا�صر  من  �ملزيد  على  للح�صول  �لطبيعية  بالفاكهة  و��صتبد�لها 

�لغذ�ئية �لطبيعية �لتي حت�صن �أد�ء �جل�صم ووظائفه. 

نق�ض هذه املعادن ُينذر باأمرا�ض خطرية
بف�صل تقنيات �لذكاء �ل�صطناعي، ��صتطاع باحثون من جامعة هونغ 
بالطفر�ت  �لتنبوؤ  يف  ت�صاعد  �لعميق  للتعلم  منظومة  تطوير  كونغ 
�لإلكروين  �ملوقع  و�أف��اد  بالأمر��ض.  لالإ�صابة  توؤدي  �لتي  �جلينية، 
��صتطاع  �لدر��صة  فريق  باأن  �لعلوم،  يف  �ملتخ�ص�ض  ديلي"  "�صاين�ض 
بالتعاون مع باحثن من م�صت�صفى مايو كلينيك باأريزونا �لأمريكية 
بيانات خمتلفة، وتو�صل عن  بيانات �صحية �صاملة من قو�عد  جمع 
�أن  �إىل  �ل�صطناعي،  �ل��ذك��اء  بتقنيات  �لبيانات  ه��ذه  حتليل  طريق 
نق�ض كل عن�صر معدين يرتبط بالإ�صابة باأمر��ض معينة. وتو�صلت 
�لدر��صة، على �صبيل �ملثال، �إىل �أن نق�ض �لزنك، يعترب من �لعو�مل 
�أن  حن  يف  و�لكلى،  و�لكبد،  �ل�صدر،  باأمر��ض  �لإ�صابة  يف  �لرئي�صية 
و�جلهاز  �لع�صالت،  باأمر��ض  �لإ�صابة  �إىل  ي��وؤدي  �لكال�صيوم،  نق�ض 
�لكيمياء  ق�صم  من  �صون،  زو  هونغ  �لباحث  و�صرح  للج�صم.  �ملناعي 
يف جامعة هونغ كونغ، باأن "تقنيات �لذكاء �ل�صناعي و�لتعلم �لعميق 
�لوقت �حلايل،  �لكيمياء و�لبيولوجيا يف  �أ�صا�صياً يف علوم  تلعب دور�ً 
ومن خالل جمموعتي �لبحثية، تناولت بالدر��صة دور �ملعادن يف علوم 
�لأحياء، وجمعنا كمية �صخمة من �لبيانات �لقيمة، ونعكف �لآن على 
تطوير منظومة لتحويلها �إىل معلومات مفيدة، تتيح لنا ك�صف �أ�صر�ر 
�أن  �ملعروف  بالأمر��ض، و�صبل مكافحتها، وعالجها". ومن  �لإ�صابة 
�أيونات �ملعادن تلعب دور�ً حمورياً، على �مل�صتوى �لوظيفي و �لبنائي 
و�حلديد،  �لكال�صيوم،  مثل  فاملعادن  لالإن�صان،  �لبيولوجية  لالأنظمة 
و�لنحا�ض، تنطوي على �أهمية بالغة للحفاظ على حياة �لن�صان، كما 
على  باحلفاظ  وثيق  ب�صكل  يرتبط  �خللية  يف  �ملعادن  هذه  تركيز  �أن 
�ل�صحة �لعامة، وبالتايل فاإن نق�ض �أو زيادة �أي من هذه �لعنا�صر عن 

�ملعدلت �لطبيعية قد يوؤدي �إىل �لإ�صابة باأمر��ض خطرية.

حمية البحر املتو�شط تعزز وظيفة الكلى املزروعة
�ملتو�صط  �لأبي�ض  �لبحر  حمية  �تباع  �أن  �إىل  جديدة  در����ص��ة  تو�صلت 
قد ي�صاعد يف حماية وظائف �لكلى بعد عملية �ل��زرع.  يقول باحثون 
�أن تكون منقذة للحياة، ولكن يف غ�صون  �إن عمليات زرع �لكلى ميكن 
وظائف  ف��ق��د�ن  يف  �مل�صتفيدين  ث��ل��ث  م��ن  �أك���ر  ي��ب��د�أ  ���ص��ن��و�ت   10
�لكلى.  وملعرفة مدى تاأثري حمية �لبحر �ملتو�صط على ز�رعي �لكلى، 
مثل  �لأطعمة  تناول جمموعة من  تاأثري�ت  هولنديون  باحثون  در�ض 
�لأ�صماك و�لفو�كه و�خل�صرو�ت و�لبقوليات و�ملك�صر�ت وزيت �لزيتون، 
على �حلفاظ على وظائف �لكللى �ملزروعة.  وقد �أكمل �أكر من 600 
�لنظام  حول  ��صتبياناً  كلية،  زرع  لعمليات  خ�صعو�  �لذين  �ملر�صى  من 
�لغذ�ئي �لذي يتبعونه، وخالل متابعة �ل�صتبيانات ملدة خم�ض �صنو�ت، 
�صهد �أكر من 119 مري�صاً �نخفا�صاً يف وظائف �لكلى، ب�صبب نظامهم 
�لغذ�ئي �لذي �تبعوه.  كما �أظهرت نتائج �لدر��صة باأن �ملر�صى �لذين 
�نخف�ض لديهم �حتمال تدهور وظائف  �ملتو�صط  �لبحر  �تبعو� حمية 
�لدر��صات  م��ن  �لكثري  ب��اأن  يذكر  باملئة.    29 بن�صبة  �مل��زروع��ة  �لكلية 
و�لأوعية  �لقلب  على  �ملتو�صط  �لبحر  حمية  فو�ئد  �أظهرت  �ل�صابقة 

�لدموية و�لكلى، بح�صب ما نقل موقع "يو بي �آي" �لإلكروين. 
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ثالث فواكه فعالة ل�شبط �شغط الدم 
باأنه مر�ض �صائع يحدث عند ح�صول �صغط م�صتمر  يعرف �رتفاع �صغط �لدم 
على جدر�ن �ل�صر�ين وعلى مدى طويل، وتعتمد �ل�صيطرة عليه على مو�ظبة 
�لعتالل  بهذ�  �لإ�صابة  نظام غذ�ئي �صحي. وعند  و�تباع  �لعالج  �ملري�ض على 
�أنحاء �جل�صم.  �أن يعمل بجد �أكرب ل�صخ �لدم يف جميع  فاإنه ينبغي على �لقلب 
وحل�صن �حلظ، ميكن �أن ي�صاعد �تخاذ قر�ر�ت منط حياة �صحي يف خف�ض �صغط 
ي�صاعد  �ل�صحية �جلانبية �خلطرية. وغالبا ما  �ملرتفع وجتنب تهديد�ته  �لدم 
ب�صغط  �لتحكم  على  و�لألياف  و�ملغنيزيوم  بالبوتا�صيوم  �لغني  �لغذ�ئي  �لنظام 
�أن �تباع نظام غذ�ئي �صحي متو�زن  �لدم، ويتفق خرب�ء �ل�صحة �لبارزون على 
تظل  �أن  �صي�صمن  �لأ�صبوع،  يف  �لبدين  �لن�صاط  من  �لأق��ل  على  دقيقة  و150 
قر�ء�ت �صغط �لدم �صليمة. و�أثبتت جمموعة من �لدر��صات �لربيطانية �أن لثمار 
�لتفاح و�لتوت �لأزرق و�ملوز تاأثري �إيجابي للغاية على قر�ء�ت �صغط �لدم، حيث 
تنتمي  مادة  وهو  للكري�صيتن،  هام  لأنه م�صدر  �لدم  �لتفاح يخف�ض �صغط  �أن 
وم�صاد  لالأك�صدة  م�صاد  مفعول  لديها  ع�صوية  )مركبات  �لفالفونويد  �إىل 
للجذور �حلرة(. ويعمل �لكريي�صتن على �إبطال فاعلية �جلذور �حلرة )جزيئات 
كيميائية موؤينة �صارة يف �جل�صم(، ويدعم �لأوردة ويخف�ض �صغط �لدم ب�صكل 
�لفالفونويد وخ�صائ�ض  عالية من  ن�صبة  �لأزرق على  �لتوت  طبيعي. ويحتوي 
قوية م�صادة لالأك�صدة وهذ� ي�صاعد على خف�ض �صغط �لدم. كما �أن �لدر��صات 
وجدت �أن �لتوت �لأزرق ميلك كميات كبرية من مادة �لأنثو�صيانن �لتي تنتمي 
�إىل جمموعة �لفالفونويد، و�أن �أولئك �لذين يح�صلون على م�صتويات عالية من 
هذه �ملادة ينخف�ض لديهم �صغط �لدم �ملرتفع بن�صبة %8. ويعتقد �لباحثون �أن 
�أك�صيد �لنيريك،  �لأنثو�صيانن يقلل من �رتفاع �صغط �لدم عن طريق تعزيز 
وهو مادة كيميائية يف جدر�ن �ل�صر�ين حتافظ على ��صرخاء �لأوعية �لدموية 
�لدم  �لفاكهة خلف�ض �صغط  �آخ��ر من  فيعد خيار� �صحيا  �مل��وز  �أم��ا  ومت��دده��ا. 
�ملرتفع باعتباره غنيا بالبوتا�صيوم، حيث �أظهرت �لدر��صات �أن ��صتهالك موزتن 

يوميا ميكن �أن ي�صاعد على خف�ض �صغط �لدم بن�صبة 10%.

ن�شيحة من موظف 
حقائب للم�شافرين

و�صع  �أن  �مل�����ص��اف��ري��ن  م��ن  ك��ث��ري  يعتقد 
�أقفال على حقائبهم �أثناء �ل�صفر يحميها 
من �ل�صرقة، لكن �أحد موظفي �حلقائب 
ق��ال �إن ه��ذ� �لإج���ر�ء غ��ري �صحيح على 

�لإطالق.
وتقا�صم �ملوظف �أفكاره بهذ� �ل�صاأن على 
�لجتماعي،  للتو��صل  "ريديت"  موقع 
على  �لأق����ف����ال  و����ص���ع  �أن  �إىل  م�����ص��ري� 
�حل��ق��ائ��ب ل��ن ي��وؤم��ن �حل��م��اي��ة، ب��ل على 
هدفا  يجعلها  ف��ق��د  ذل����ك،  م��ن  �ل��ع��ك�����ض 

حمتمال لل�صرقة.
لكثريين  ت��وح��ي  �لأق���ف���ال  �أن  و�أ����ص���اف 
د�خل  �صيئا ثمينا يف  �مل�صافر يخفي  ب��اأن 
�لقفل  �أن  جتربته  من  موؤكد�  �حلقيبة، 
�أمتعة  �لعبث يف  �ل�صارقن عن  لن يردع 

�مل�صافرين.
وتفاعل زو�ر �ملوقع مع ما كتبه �ملوظف، 
وقالو� �إن فك قفل �حلقائب لي�ض بالأمر 

�ل�صعب ول يحتاج �صوى �إىل "قلم".
ومن جهة �أخرى، حذر �ملوظف �مل�صافرين 
من و�صع عناوين منازلهم على �لأمتعة، 
قد  معلومة  �لل�صو�ض  يتيح  �أن���ه  ذل���ك 

ت�صاعدهم يف �صرقتهم لحقا.

بدانة الطفل 
توؤثر على ذاكرته

وفريومنت  ي��ال  جامعتي  يف  �أج��ري��ت  ج��دي��دة  در����ص��ة  نتائج  �أظ��ه��رت 
تتاأثر  منة  �ل�صُّ م��ن  ي��ع��اين  �ل���ذي  �لطفل  �أن 
توؤثر  بطريقة  دم��اغ��ه  يف  معينة  �أن�صجة 
�صلباً على ذ�كرته �ملهنية. وتعترب �لبد�نة 
بن �لأطفال من �لظو�هر �ل�صحية �لتي 
�لأخرية،  �لعقود  �نت�صارها كثري�ً يف  تز�يد 
ويرتبط ذلك بانت�صار �لنظام �لغذ�ئي �لغربي 

�لغني باللحوم �مل�صنعة و�لدهون و�ل�صكر.
�لطبية  "جاما"  جملة  ن�صرته  �ل��ذي  �لتقرير  وبح�صب 
�أظ��ه��رت نتائج �لأب��ح��اث ترققاً يف  �ل��در����ص��ة،  عن 
�أن�����ص��ج��ة �ل��ق�����ص��رة �ل��دم��اغ��ي��ة، وخ��ا���ص��ة يف 
�لأطفال  ل��دى  �جلبهي  �لف�ض  منطقة 
باأقر�نهم  مقارنة  بد�نة  لديهم  �لذين 

�لذين يتمتعون بوزن �صحي.
وظائف  على  �لأن�صجة  يف  �لرقق  ه��ذ�  وي��وؤث��ر 
يف  و�لعملية  �ملهنية  ب��اجل��و�ن��ب  ترتبط  ل��ل��ذ�ك��رة  معينة 

مرحلة �ل�صباب و�لن�صج.

�أوًل: تناول �لكربوهيدر�ت
�خل���الي���ا �ل���رم���ادي���ة يف م���خ �لإن�������ص���ان حت���ت���اج، م���ن �أجل 
�صورة  يف  ل��ط��اق��ة  ج��ي��د،  ب�صكل  �ل��ع��م��ل  م��ن  تتمكن  �أن 
حبوب  مثل  �صكريات" مركبة،  "ن�صويات-  كربوهيدر�ت 
�ل�صوفان �أو منتجات �حلبوب �لكاملة. ومن �أجل �حلفاظ 
�إمد�د�ت  من  مت�صاو  قدر  �إىل  �ملخ  يحتاج  �لركيز،  على 
�لطاقة و�حللويات وكذلك �لدقيق �لأبي�ض، �لذي يعمل 
�ملدى فقط للطاقة، وتنخف�ض تلك  زيادة ق�صرية  على 

�لزيادة ب�صرعة كبرية يف �لنهاية.

ثانيا: �أحما�ض �أوميغا 3 �لدهنية
ن�صتطيع  لكي  مهمة  �مل�صبعة  غ��ري  �لدهنية  �لأح��م��ا���ض 
 "3 "�أوميغا  �لدهنية  �لعمل ب�صكل �صحيح. و�لأحما�ض 
زي��ادة قوة  �مل�صاعدة يف  �مل��خ، وميكنها بذلك  ن�صاط  تعزز 

�لذ�كرة وحت�صن قدر�تنا على �لتعلم.
 وعالوة على ذلك، يفر�ض �أن تقي من �لأزمات �لقلبية 

و�خلرف.
 توجد دهون �أوميغا 3 خ�صو�صاً يف �لأ�صماك، مثل �صمك 
�ملاكريل "�صمك �لأ�صقمري" و�ل�صالمون و�صمك �لرجنة 

وكذلك يف �ملك�صر�ت.

ثالثا: �لفاكهة و�خل�صرو�ت
�لفيتامينات و�ملو�د �لغذ�ئية �لنباتية �لثانوية هي �أي�صاً 
على  حتافظ  وه��ي  �ملغذية،  ب��امل��و�د  �لغنية  �لأطعمة  من 
�لبدنية،  �للياقة  وتدعم  �ل��دم  يف  �ل�صكر  م�صتوى  ثبات 
لأن لها قدرة على خف�ض م�صتوى �لكولي�صرول. كذلك 
�جل�صم  لإم���د�د  ر�ئ��ع  م�صدر  �ملختلفة  ب��اأن��و�ع��ه  �لعد�ض 

بالغذ�ء �لنباتي �لثانوي و�لربوتن و�لزنك �أي�صاً.

ر�بعا: �لأنثو�صيانن
تتو�جد  �أنثو�صيانن  �مل�صماة  �لنباتية  �ل�صباغة  م���و�د 
�لذ�كرة  تقوي  �إنها  ويقال  باأنو�عه،  �لتوت  يف  خ�صو�صاً 

وحتافظ على �صحة �لأوعية �لدموية.

خام�صا: �لإكثار من �صرب �ملاء
من  و�لإقالل  �لإن�صان،  مخ  من  �ملئة  يف  ي�صكل �ملاء 75 
�لإن�صان  يحتاج  �ل��رك��ي��ز.  �صعف  �إىل  ي���وؤدي  ق��د  �صربه 
�إىل تناول لرين �إىل ثالثة لر�ت من �ملاء يومياً لكي 

يتغذى �ملخ مبا فيه �لكفاية.

عادات غذائية قاتلة 
هل من �ملمكن �أن يكون طعامنا قاتاًل لنا؟ ما �لأخطاء 
�ليومية؟  �أغذيتنا  �ختيار  �أثناء  نتجنبها  �أن  يجب  �لتي 
وم����ا م����دى ت���اأث���ري ب��ع�����ض �أن������و�ع �لأط���ع���م���ة ع��ل��ى �صحة 
�أخ�صائي  باإ�صر�ف  �أج�صامنا ب�صكل عام؟ بع�ض �لإجابات 

يف �ملو�صوع �لتايل:
�أ�صخا�ض حول  ميوت �صخ�ض و�ح��د من بن كل خم�صة 
�لعامل لأ�صباب متعلقة ب�صوء �لتغذية. فقد �أ�صارت در��صة 
 "The Lancet" �لعلمية  �ملجلة  يف  ن�صرت  ج��دي��دة 
�أن �لإف��ر�ط يف ��صتهالك �للحوم �حلمر�ء و�للحوم  �إىل 
من  كافية  كمية  ت��ن��اول  وع���دم  و�ل�صكر  و�مل��ل��ح  �مل��ع��اجل��ة 
�ل�صبب  ي�����ص��ك��ل  و�ل��ب��ق��ول��ي��ات  و�خل�������ص���رو�ت  �ل���ف���و�ك���ه 
�لقلب و�ل�صرطان. و�جلدير بالذكر  �لرئي�صي لأمر��ض 
�أن حو�يل 11 مليون حالة وفاة على م�صتوى �لعامل يف 
�لقلب و�لأوعية  �أمر��ض  �إىل  �أ�صبابها  2017 تعود  عام 
تتفاقم  �أو  ع��ن  ناجتة  تكون  م��ا  غالباً  و�ل��ت��ي  �ل��دم��وي��ة، 
ب�صبب �ل�صمنة و�صوء �لتغذية، وب�صكل خا�ض �لإفر�ط يف 

��صتهالك �مللح.
�ليومي  �لغذ�ئي  نظامنا  ينطوي  قد  للباحثن،  ووفقاً 
على خماطر �أكرب من �أي عامل �آخر مبا يف ذلك تدخن 

�ل�صجائر.

�سوء التغذية:
يف  �صارك  �ل��ذي  �لأمل���اين  �لباحث  لوركوف�صكي،  �صتيفان 
تقرير "The Lancet"، �أ�صار يف حو�ر مع DW �إىل 
�أن �صوء �لتغذية يختلف من بلد لآخر باختالف �لقدرة 
�ل�صر�ئية. ف�صوء �لتغذية هو �نخفا�ض ن�صبة �خل�صرو�ت 
و�لفو�كه و�لألياف و�حلبوب و�لعتماد �صبه �لكلي على 
�أطعمة حتتوي على ن�صب عالية من �لن�صويات و�لدهون، 
�إذ مييل معظم �لأ�صخا�ض �إىل تناول �لوجبات �ل�صريعة 
ما  على  ولي�ض  �لطعام  �ختيار  يف  �مل��ذ�ق  على  و�لعتماد 
�لتقدم  عند  وخ�صو�صاً  غ��ذ�ئ��ي��ة،  عنا�صر  م��ن  حتتويه 
بالعمر. لذلك نالحظ �رتفاعاً يف عدد �لأ�صخا�ض �لذين 

يعانون من �لبد�نة.
�لكاملة  �لغذ�ئي غالباً هو �حلبوب  وما يفتقده نظامنا 
و�لعتد�ل يف ��صتهالك �مللح و�ل�صكر و�لتو�زن بن �أنو�ع 
50 يف �ملائة  �لأغذية. فبح�صب �لدر��صة، فاإن �أكر من 
�لوفيات ناجتة عن عدم تناول ما يكفي من  من جميع 
ك��ب��رية من  وت��ن��اول كميات  و�ل��ف��و�ك��ه،  �لكاملة  �حل��ب��وب 
تناول  �أن  معرفة  م��ن  �ل��رغ��م  على  "�مللح".  �ل�����ص��ودي��وم 
�صد  وقاية  �جل�صم  مينح  قد  و�لألياف  �لكاملة  �حلبوب 
�أمر��ض �لقلب و�لأوعية �لدموية و�صكري �لنوع �لثاين 
��صتهالك  يرتبط  فيما  و�مل�صتقيم،  �لقولون  و�صرطان 
�لقلب  باأمر��ض  �لإ�صابة  خطر  بزيادة  و�ل�صكريات  �مللح 

و�لأوعية �لدموية ومر�ض �ل�صكري.

اأف�شل توجهات اللياقة 
البدنية يف 2020

�أ���ص��ب��ح��ت �ل��ل��ي��اق��ة �ل��ب��دن��ي��ة �أم����ر�ً 
ع�صرنا  يف  للجميع  بالن�صبة  هاماً 
�حلايل، وحتولت �إىل توجه يتبعه 
لتح�صن  �لأ���ص��خ��ا���ض  م��ن  �لكثري 
من  و�لتخل�ض  �ل�صحية  حالتهم 

�لوزن �لز�ئد.
�أوف  ت��امي��ز  �صحيفة  �أوردت  وق���د 
من  جمموعة  ت�صمل  قائمة  �إنديا 
يف  �لبدنية  �للياقة  توجهات  �أه��م 
�لعام �جلديد، على �لنحو �لتايل: 

�للياقة  �ل��وظ��ي��ف��ي��ة:  �ل��ل��ي��اق��ة   -
تكر�ر  �لأ�صا�ض  تعني يف  �لوظيفية 
يوؤديها  �ل��ت��ي  �مل���ع���ت���ادة  �لأن�����ص��ط��ة 
�ليومية.  حياتهم  يف  �لأ���ص��خ��ا���ض 
رمب��ا ي��ق��وم��ون ب��ه��ذه �لأن�����ص��ط��ة يف 
�صالة  يف  �أو  �ل��ع��م��ل  يف  �أو  �مل���ن���زل 
ت�صاعد  �ل���ري���ا����ص���ي���ة.  �لأل������ع������اب 
على  ع�صالتك  �لوظيفية  �للياقة 
�لعمل معاً و�إعد�د ج�صمك للمهام 
�ل���ي���وم���ي���ة، ك��م��ا �أن���ه���ا ت��ع��م��ل على 
تكييف ع�صالتك للقيام بكل �ملهام 

بنف�ض �لقوة. 
�للياقة  �ل���ن�������ص���ط���ة:  �ل���ل���ي���اق���ة   -
من  جمموعة  عن  عبارة  �لن�صطة 
�لكثافة،  م��ن��خ��ف�����ص��ة  �ل���ت���م���اري���ن 
�لع�صالت  �إر�ح��ة  ت�صاهم يف  و�لتي 
مترين  وي��ع��ت��رب  ت��دري��ج��ي.  ب�صكل 
�أه���م ه��ذه �لتمارين  �أح���د  �ل��ت��م��دد 
�لتي حت�صن لياقة �جل�صم وحركته 
ومرونته. كما �أن هذ� �لتوجه مفيد 

يف منع �لع�صالت من �لتقرح. 
- بر�مج �ل�صحة و�لعافية يف مكان 
�لنا�ض يجل�صون  �لعمل: كثري من 
من  �أط����ول  ل��ف��رة  مكاتبهم  ع��ل��ى 
�مل���ف���ر����ض، وه������ذ� ل��ي�����ض ب���الأم���ر 
�ل�صحي على �لإطالق لأج�صامنا، 
ب����د�أت �ل��ع��دي��د م��ن �أماكن  ل��ذل��ك 
�لعمل يف تعزيز �لرب�مج �ل�صحية، 
وممار�صة  �لتاأمل  جل�صات  وتنظيم 
على  �أي�صاً  ي�صاعد  هذ�  �لتمارين. 

زيادة �لإنتاجية و�إد�رة �لإجهاد.

جانيت جاك�شون تعايد 
ابنها بكلمات موؤثرة

يف عيد ميالد �بنها عي�صى وجهت 
جاك�صون   �لعاملية  جانيت  �لنجمة 
عاماً   53 �ل���ع���م���ر  م����ن  �ل���ب���ال���غ���ة 

معايدة جميلة له .
فكتب جانيت على �صفحتها لبنها 
وم��ث��ل هذ�  ���ص��ن��و�ت  ث���الث  :"منذ 
�ل�50  ب��ارك��ن��ي �هلل يف عمر  �ل��ي��وم 
عي�صى  طفلي،  وه��ي  هدية  باأعظم 
�أي �صيء  �أكر من  و�لدتك حتبك 

يف �لعامل".
ن�صرتها  �صورة  على  �لتعليق  وجاء 
و�نهالت  ح��ام��ل،  وه��ي  لها  جانيت 
�لتعليقات من قبل حمبي جانيت 
متمنيًة لعي�صى عيد ميالد �صعيد.

زيادة الرتكيز ومقاومة 
تعب ال�شتاء .. بالغذاء!
يحل التعب على كثري من الأ�سخا�ص يف ف�سل ال�ستاء، لكن 
التعب  على  التغلب  ميكن  منا�سبة  باأ�سعار  �سليمة  بتغذية 

وزيادة قدرة اجل�سم على العمل والن�ساط واملحافظة 
عليه. هنا بع�سها:

غالبًا ما ي�ساب املرء بالتعب اأيام ال�ستاء وي�سعب 
عليه مقاومته، ويقل الرتكيز يف العمل. لكن من 

خالل التغذية ال�سليمة ميكن للمرء اأن يح�سن 
ب�سكل ملحوظ قدرته على الن�ساط والعمل. 
ملواد  ول  لقهوة  ل  يحتاج  ل  ذل��ك  يف  وه��و 

يذكر  ما  ح�سب  الثمن،  باهظة  غذائية 
موقع فوكو�ص الأملاين.
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�ش�ؤون حملية

فى اأول موؤمتر �سحفي

مدير جامعة الإمارات بالإنابة: تطوير الربامج وحت�شني خمرجات 
التعليم العايل اأولوية ا�شرتاتيجية يف جامعة الإمارات

•• العني - الفجر

�أك���د �لأ���ص��ت��اذ �ل��دك��ت��ور غ��ال��ب �حل�صرمي 
�لربيكي مدير جامعة �لإمار�ت بالإنابة-و 
�لأكادميية  لل�صوؤون  �جلامعة  مدير  نائب 
�أن جامعة �لإم��ار�ت تركز حالياً من  على 
خالل روؤيتها وخطتها �ل�صر�تيجية على 
حت�صن خمرجات �لتعليم و�لعمل �مل�صتمر 
�لعمل  ���ص��وق  لحتياجات  مو�ءمتها  على 
�ملتقدمة  �لتعليمية  �لتقنيات  مب�صاعدة 
و�لتعليم  �ل���ص��ط��ن��اع��ي،  �ل����ذك����اء  م��ن��ه��ا 
�لأمر  �لفر��صي  و�ل��و�ق��ع  �لل��ك��روين، 
�لذى يتطلب �إعد�د�ً دقيقاً لطلبة �ملرحلة 
�جلامعات،  �إىل  �نتقالهم  ق��ب��ل  �ل��ث��ان��وي��ة 
ومن �أجل حتقيق هذ� �لهدف فاإن جامعة 
و�لتعاون  وبالتن�صيق  ت��و����ص��ل  �لإم�����ار�ت 
مهمتها  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل���رب���ي���ة  وز�رة  م���ع 
�ل�صتباقية لدعم �لنتقال �ل�صل�ض لطلبة 
�لتعليم  م��رح��ل��ة  �إىل  �ل��ث��ان��وي��ة  �مل��رح��ل��ة 
�لفر�صة  �إت����اح����ة  خ����الل  م���ن  �جل���ام���ع���ي 
و�لثاين  ع�����ص��ر  �حل����ادي  �ل�����ص��ف��ن  لطلبة 
�صروط  لتحقيق  �أكادميياً  وتهيئتهم  ع�صر 

�للتحاق باجلامعة.
موؤمتر  �أول  فى  فى  غالب  �لدكتور  وق��ال 
"�إن  �جل��ام��ع��ة  �إد�رة  توليه  بعد  �صحفى  
�لتعليم �لعايل يتطور ب�صكل �صريع حملياً 
ت���و�ك���ب �جل��ام��ع��ة هذ�  �أن  وع��امل��ي��اً ولب����د 
�لأم  �لوطنية  �جلامعة  باعتبارها  �لتطور 

بالدولة. 
ح��ول معايري  �أث��ري م��وؤخ��ر�ً  مل��ا  بالن�صبة  و 
�لقبول باجلامعة �أكد �لدكتور غالب على 
�أن نهج �لتطور- �ملدعوم بالبيانات - �لذي 
در��صة مقارِنة  �إىل  ي�صتند  تتبعه �جلامعة 
�أنه على �لرغم  �إىل  ت�صري  �أجريت موؤخر�ً 
من رفع درجة �حلد �لأدنى ملجموع درجات 
 80% �إىل   75% م��ن  �لعامة  �لثانوية 
 2019-" ب��د�ي��ة م��ن �ل��ع��ام �لأك���ادمي���ي 
ب�صكل  �صلباً  يوؤثر  مل  ذلك  فاإن   ،"2020
�ل��ط��ل��ب��ة �ملو�طنن  �أع�����د�د  م��ل��ح��وظ ع��ل��ى 
�ملقبولن قبوًل مبا�صر�ً باجلامعة و�ملقدرة 
1146طالباً مقارنة ب1201 طالباً  ب 
-2018 �ل�����ص��اب��ق  �لأك����ادمي����ي  �ل���ع���ام  يف 
�أنه  �لإح�صاء�ت  �أو�صحت  وق��د   ،2019
كان   2019-2018 �لأكادميي  �لعام  يف 
�ملد�ر�ض  ط��ل��ب��ة  م��ن  �مل��ئ��ة  60 يف  ح����و�يل 
�ل��ث��ان��وي��ة �مل��ق��ب��ول��ن يف ج��ام��ع��ة �لإم����ار�ت 
)�ل�صنة  �لتاأ�صي�صي  �لربنامج  يف  م�صجلن 
على  ي�صتهلك  ك��ان  �ل���ذي  �لتح�صريية(  
يق�صيه  ك���ام���اًل  �أك���ادمي���ي���اً  ع���ام���اً  �لأق������ل 
هذ�  يف  م�صروطاً  قبوًل  �ملقبولون  �لطلبة 
�للتحاق  ق��ب��ل  �ل��ت�����ص��ح��ي��ح��ي  �ل���ربن���ام���ج 
بكلياتهم، بينما مت قبول 40 % فقط من 
�لطلبة قبوًل مبا�صر�ً يف �لكليات �ملختارة، 
ونتيجة لهذ� �لتباين �لو��صح بن مهار�ت 

�لطلبة �ملقبولن قبول م�صروطاً و�لطلبة 
�مل��ق��ب��ول��ن ق��ب��وًل م��ب��ا���ص��ر�ً ق��ام��ت جامعة 
�لعام  �لقبول يف  بتعزيز معايري  �لإم��ار�ت 
ن�صبة  لت�صل   2020-2019 �لأكادميي 
كليات  �ملقبولن قبوًل مبا�صر�ً يف  �لطلبة 
�لتحق  بينما  �مل��ئ��ة،  يف   77 �إىل  �جل��ام��ع��ة 
�لتاأ�صي�صي. بالربنامج  فقط  �ملئة  يف   23

و�أ�صار مدير �جلامعة بالإنابة   
�إىل توجيهات وز�رة �لربية و�لتعليم وفق 
�لربنامج  �إلغاء  �إىل  �لتعليم  ��صر�تيجية 
يف  �لتح�صريية"  "�ل�صنة  �ل��ت��اأ���ص��ي�����ص��ي 
جامعة  قامت  ل��ذ�  �حلكومية،  �جلامعات 
مبتكر  ��صتباقي  منهج  ب��ات��ب��اع  �لإم�����ار�ت 
�ملرحلة  طلبة  م��ع  �لتو��صل  على  يعتمد 
�لثانوية بهدف زيادة جاهزيتهم لاللتحاق 
مبا�صرة بالتعليم �لعايل دومنا �حلاجة �إىل 
ق�صاء وقت �إ�صايف يف �لربنامج �لتاأ�صي�صي 
هذ�  فكرة  وترتكز  ب��ه  معموًل  ك��ان  �ل��ذي 
�مل�صاقات  ��صتبد�ل  على  �ل�صتباقي  �لنهج 
�لتاأ�صي�صية �لتقليدية بالوحد�ت �لدر��صية 
متناول  يف  ���ص��ت��ك��ون  �ل���ت���ي  �لإل���ك���رون���ي���ة 
�أي������دي �ل��ط��ل��ب��ة �أي��ن��م��ا ك���ان���و� وذل�����ك من 
�أطلقت  �لتي  �لإلكرونية  من�صة    خالل 
م���وؤخ���ر�ً ب��ن��اء ع��ل��ى �ل�����ص��ر�ك��ة ب��ن جامعة 
�إحدى  وب��ن  �مل��ت��ح��دة،  �لعربية  �لإم����ار�ت 
م�صتوى  على  �ل��ر�ئ��دة  �لعلمية  �ملن�صات 
عام  ت��اأ���ص�����ص��ت  و�ل���ت���ي   )edX( �ل���ع���امل 
ومعهد  هارفارد  قبل جامعة  2012 من 
 )MIT( للتكنولوجيا  ما�صات�صو�صت�ض 
مما �صيمكن جامعة �لإم��ار�ت من تو�صعة 
نطاق م�صوؤولياتها �لجتماعية نحو طلبة 
�لتعليم �لعام، ل�صيما تلك �لنقلة �لنوعية 

�لتعليم  ن��ح��و  �ل��ث��ان��وي��ة  �مل��رح��ل��ة  ل��ط��ل��ب��ة 
�ل��ع��ايل، وذل���ك م��ن خ��الل ط��رح م�صاقات 
لتكون  من�صتها  على  جمانية  �إلكرونية 
متاحة جلميع طلبة �ملرحلة �لثانوية �أينما 
كانو�، مما يتناغم مع �جلهود و�لتوجهات 
�حلالية جلامعة �لإمار�ت لتكون "جامعة 
�مل�صتقبل" و�لتي متثل منوذجاً م�صتقبلياً 
خدماتها  ت���ق���دمي  يف  ن���وع���ه  م���ن  ف����ري����د�ً 
�لتعليمية و�لذي يبنى على �أ�صا�ض �لتحول 
�لتفاعلية  �لتعلم  �أدو�ت  لتمكن  �لرقمي 
،و�لتعلم  �ل���ذ�ت���ي  �ل��ت��ع��ل��م  م��ث��ل  �مل��خ��ت��ل��ف��ة 
و�لتعلم  �مل�����ص��غ��ر،  و�ل��ت��ع��ل��م  �ل�����ص��خ�����ص��ي، 
�لإم����ار�ت من  �ل��ت��ع��اوين، ومتكن جامعة 
�ملجتمعية  م�����ص��اه��م��ت��ه��ا  وزي������ادة  ت��ط��وي��ر 
�نتقالهم  دع��م  يف  �مل��د�ر���ض  طلبة  لت�صمل 
خالل  م��ن  �ل��ع��ايل  �لتعليم  �إىل  ب�صال�صة 
�لإنرنت  �لإع������د�د ع��رب  ت��وف��ري وح����د�ت 
�ل��د�ر���ص��ن وتاأهيلهم  يف  ؛ لإع���د�د ودع���م 
له  �صيكون  وهذ�  �لعمل،  ب�صوق  لاللتحاق 
�أثر�ً كبري�ً يف �إحد�ث نقلة نوعية يف جمال 
يف  و�لإ�صهام  �لإم���ار�ت،  يف  �لعايل  �لتعليم 
�ملد�ر�ض  طلبة  ��صتعد�د  يف  تغيري  �إح��د�ث 
�لتعليم  �إىل  ب�صال�صة  لالن�صمام  �لثانوية 
باملهار�ت  �ل��د�ر���ص��ن  وت��زوي��د  �جل��ام��ع��ي، 
�إىل  لالن�صمام  تعدهم  �ل��ت��ي  �مل�صتقبلية 
�صوق �لعمل متا�صياً مع توجهات �حلكومة 
�لأجندة  ملتطلبات  و����ص��ت��ه��د�ف��اً  �لر�صيدة 

�لوطنية يف دولة �لإمار�ت.
و�أ���ص��اف �ل��دك��ت��ور غ��ال��ب �أن���ه ح��ر���ص��اً من 
�لطلبة  وت��اأه��ي��ل  م�صاعدة  على  �جل��ام��ع��ة 
يف  �ل��ق��ب��ول  متطلب  لتحقيق  �مل��و�ط��ن��ن 
�لختبار  يف   1250" �لإجن��ل��ي��زي��ة  �للغة 

�إم�صات  �لإجن��ل��ي��زي��ة  �ل��ل��غ��ة  يف  �ل��ق��ي��ا���ص��ي 
به  �ل��ع��م��ل  ب�����د�أ  و�ل������ذي   "EmSAT
-2018( �ل�صابق  �لأك��ادمي��ي  �لعام  منذ 
2019(، فاإن باكورة �لوحد�ت �لدر��صية 
�ل��ت��ي ���ص��ت��ك��ون م��ت��اح��ة ع��ل��ى م��ن�����ص��ة   هما 
ي�صاعد�ن طلبة  �لإجنليزية  للغة  م�صاقان 
متطلبات  حتقيق  على  �لثانوية  �ملرحلة 
بو�صفه  �لإجن��ل��ي��زي��ة  �ل��ل��غ��ة  يف  �ل���ك���ف���اءة 
رئي�صاً لاللتحاق باجلامعة، وذلك  معيار�ً 
�للغة  يف  �ملتعلمن  مهار�ت  تطوير  بهدف 
ت��ن��م��ي��ة مهار�ت  �لإجن��ل��ي��زي��ة م���ن خ����الل 
�أكادميي فاعل،  �صياق  و�لكتابة يف  �لقر�ءة 
على  �لإق����ب����ال  ت�����ص��ج��ي��ع  �إىل  ب���الإ����ص���اف���ة 
قدر�تهم  وتطوير  �لأكادميية  �ملو�صوعات 
ع��ل��ى �����ص���ت���خ���د�م �مل����ف����رد�ت �لأك���ادمي���ي���ة، 
للمتعلمن،  �مل����ع����ريف  �ل���ن���ط���اق  وت���ع���زي���ز 
يف  �لنحوية  للبنى  �لدقيق  و��صتخد�مهم 
لجتياز  يوؤهلهم  مم��ا  �لإجن��ل��ي��زي��ة  �للغة 
�لإجنليزية  �للغة  يف  �لقيا�صي  �لخ��ت��ب��ار 
�ختبار�ت  �أيٍّ من  �أو   EmSAT �إم�صات 
يف  �ملعتمدة  �لجنليزية  �للغة  يف  �لكفاءة 
 .TOEFL أو�IELTS  :جلامعة مثل�
لتاأهيل  م��ت��ك��ام��ل��ة  ل��و���ص��ع خ��ط��ة  �إ���ص��اف��ة 
ومو�د  �لعربية  �للغة  لخ��ت��ب��ار�ت  �لطلبة 
�لعلوم و�لريا�صيات وفق �ملعايري �لوطنية 

�ملتبعة يف �ختبار�ت �لإمار�ت �لقيا�صية.
دعم �إر�صادي خا�ض لطلبة �لثانوية �لعامة 
بهدف زيادة فر�ض طلبة �ملرحلة �لثانوية 
�لتخ�ص�صات  �إىل  م��ب��ا���ص��رة  ل��الن�����ص��م��ام 
مدير  �أ���ص��ار  يختارونها،  �لتي  �لأك��ادمي��ي��ة 
�أن جامعة �لإمار�ت  �إىل  �جلامعة بالإنابة 
و�مل�صورة  �لدعم  لتوفري  معهم  �صتتو��صل 

لتاأهيلهم للقبول �ملبا�صر باجلامعة بدون 
رِغَب  فاإذ�  �لتاأ�صي�صي،  للربنامج  �لحتياج 
�لطالب يف �لن�صمام �إىل جامعة �لإمار�ت 
فاإن كل ما يتطلبه �لأمر هو �إر�صال ر�صالة 
�إلكرونية حتوي كلمتن هما "�أنا �أمتنى"، 
iWish@( :لل��ك��روين� �لربيد  عرب 

فريق  �صيبا�صر  بعدها   ،)uaeu.ac.ae
ت��وج��ي��ه �لطالب  �لإم�������ار�ت  م���ن ج��ام��ع��ة 
خ���الل م�����ص��ريت��ه �لأك���ادمي���ي���ة، ق��ب��ل وبعد 
 24 �لل���ت���ح���اق ب��اجل��ام��ع��ة، ويف غ�����ص��ون 
�ل��ربي��د �للكروين  ����ص��ت��الم  ���ص��اع��ة م��ن 
�لر�صمية  �لعمل  �أي��ام  خالل  �أمتنى"  "�أنا 
�جلامعة  من  �أك��ادمي��ي  مر�صد  �صيتو��صل 
و�مل�صاعدة  �لإر���ص��اد  لتقدمي  �لطالب  م��ع 
حول حتقيق متطلبات �لقبول يف �جلامعة 
، مم��ا يجعل جامعة  خ��الل من�صة    م��ن 
�لإم��ار�ت �جلامعة �لأوىل يف �لدولة �لتي 
للطالب  �لر���ص��ادي  �لدعم  خدمات  تقدم 
قبل �لتحاقه باجلامعة. كما �صيتم توجيه 
دع�����وه خ��ا���ص��ة ل��ل��ط��ال��ب ل����زي����ارة �حل���رم 
�جل��ام��ع��ي )ي��رح��ب ب��ان�����ص��م��ام �لأه����ل �إىل 

�لزيارة �إذ� رغبو� يف ذلك(.
�جل���دي���ر ب���ال���ذك���ر �ن ج��ام��ع��ة �لإم�������ار�ت 
�مل��ت��ح��دة ق���ادت م�����ص��رية �لتعليم  �ل��ع��رب��ي��ة 
�ل��ع��ايل يف دول����ة �لإم������ار�ت ل��ي��ت��م تخريج 
ق���ي���اد�ت ي�����ص��غ��ل��ون م��ن��ا���ص��ب م��رم��وق��ة يف 
�ل��ق��ط��اع �حل��ك��وم��ي و�ل�����ص��ن��اع��ي ومعظم 
جمالت �إد�رة �لأعمال يف �ملنطقة و�لعديد 
من �ملوؤ�ص�صات �لعامة و�خلا�صة يف �لدولة 
بقر�ر   1976 ع��ام  تاأ�صي�صها  منذ  وذل��ك 
ز�ي��د بن  �ل�صيخ  ب���اإذن �هلل  ل��ه  �ملغفور  م��ن 

�صلطان �آل نهيان- طيب �هلل ثر�ه.

حتت رعاية حممد بن زايد

دائرة البلديات والنقل تعلن 
انطالق املنتدى احل�شري 

العاملي العا�شر فرباير املقبل 
لأول مرة باأبوظبي 

•• اأبوظبي- الفجر  

�آل نهيان، ويل عهد  حتت رعاية �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ز�يد 
�أم�ض"د�ئرة  �أع��ل��ن��ت  �مل�صلحة،  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي، 
�لبلديات و�لنقل" عن �نطالق �لدورة �لعا�صرة من "�ملنتدى �حل�صري 
�مل�صتد�مة، و�ل��ذي يقام  �مل��دن  �لعاملي" – �ملوؤمتر �لأول يف �لعامل حول 
�لفرة من  �أبوظبي خالل  �لعربية يف  �ملنطقة  لأول مرة على م�صتوى 
�لثقافة  ربط  �لفر�ض:  "مدن  �صعار  حتت  �ملقبل،  فرب�ير   13 �إىل   8
و�لإبد�ع  �لثقافة  عنا�صر  �لأوىل  للمرة  �ملنتدى  ي�صع  و�لبتكار"، حيث 

و�لبتكار  كركائز �أ�صا�صية للحو�ر حول حيوية و��صتد�مة �ملدن.
�حلكومات  م�صتوى  على  �ل��ق��ر�ر  ل�صناع  دول��ي��ة  من�صة  �ملنتدى  وي��وف��ر 
�ل�صديقة  �لعمارة  جمال  يف  و�لأكادميين  و�خل��رب�ء  �خلا�ض  و�لقطاع 
و�لتوجهات  �لذكية"،  "�ملدن  مفهوم  ح��ول  خ��رب�ت��ه��م  ل��ت��ب��ادل  للبيئة، 
�لعمر�ن  ح��ول  �ل��وع��ي  م�صتوى  ورف���ع  �حل�����ص��ري،  للتطور  �مل�صتقبلية 

�مل�صتد�م.
و�لنقل،  �لبلديات  د�ئ���رة  رئي�ض  �لأح��ب��اب��ي  حممد  ف��الح  معايل   ، و�أك���د 
نهيان،  �آل  ز�يد  بن  �ل�صيخ حممد  �ل�صمو  رعاية �صاحب  "تعد  بالقول: 
ويل عهد �أبوظبي ونائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�صلحة  للدورة �لعا�صرة 
من �ملنتدى �حل�صري �لعاملي دعماً كبري�ً للد�ئرة، وجت�صيد�ً لروؤية �صموه 
�لثاقبة نحو تعزيز مكانة �لدولة كقوة عاملية ر�ئدة يف �لعمر�ن �مل�صتد�م 
للمنتدى �حل�صري  �أبوظبي  �إم��ارة  ��صت�صافة  �لذكية، حيث تعد  و�ملدن 
يف  �أب��وظ��ب��ي  مكانة  لر�صيخ  مهمة  فر�صة  �ل��ع��ا���ص��رة   �لن�صخة  �ل��ع��امل��ي 
�لتنمية �حل�صرية �مل�صتد�مة، حيث تتجه �أبوظبي نحو حتقيق طموحها 
لت�صبح يف مقدمة �ملدن �لذكية و�مل�صتد�مة، ونحن نعترب �ملنتدى نقطة 
ربط  فر�ض  لتعزيز  و�لعاملين،  �ملحلين  �ل�صركاء  مع  للتعاون  �إنطالق 

�لثقافة و�لبتكار يف �أبوظبي".
�ملنتدى  م��ن  �لعا�صرة  ل��ل��دورة  يكون  "�صوف  ق��ائ��ال:  �لأح��ب��اب��ي  و�أ���ص��اف 
�لعمر�ين  �لنمو  روؤي��ة  حتقيق  يف  ومهم  كبري  تاأثري  �لعاملي  �حل�صري 
�أجيال  ل��ع��دة  �ملجتمعات  على  ب��ال��رف��اه  ينعك�ض  م��ا  و�مل�����ص��ت��د�م،  �ملتكامل 
للبيئات  �مل�صتمر  �ل��ت��ط��ور  م��ع  �مل��ن��ت��دى  �أه����د�ف  تتما�صى  حيث  مقبلة، 
نحو  خا�ض  ب�صكل  �أبوظبي  ت�صارع  حيث  �لإم����ار�ت،  ل����دولة  �حل�صرية 
حت�صن وتط�����وير �لأب�����عاد �لج���تماعية و�لقت�صادية و�لبيئية و�لثقافية 

للتنمية �حل�صرية . 
وتركز ��صر�تيجية �لتنمية طويلة �لأجل لإمارة �أبوظبي على �لتنمية 
�لإم���ار�ت،  دول��ة  حكومة  نهج  م��ع  يتما�صى  ومب��ا  �مل�صتد�مة،  �حل�صرية 
ووفق �لأجندة �حل�صرية �جلديدة �لتي تر�صم منحى عملي مت �إعد�ده 
بو��صطة "موئل �لأمم �ملتحدة"، و�لتي حددت معايري �لإجناز �لعاملية يف 

�لتنمية �حل�صرية �مل�صتد�مة. 
ق��درت��ه��ا على تطوير من��وه��ا �ل���ص��ر�ت��ي��ج��ي ب�صكل  �أب��وظ��ب��ي  و�أظ��ه��رت 
�أب��وظ��ب��ي بهويتها  �إم�����ارة  �ل��ع��م��ر�ن��ي��ة يف  �ل��ب��ي��ئ��ة  م�����ص��ت��د�م ح��ي��ث تتميز 

�حل�صرية �لفريدة كونها مدينة عربية منفتحة على �لعامل �أجمع.
ومن ناحيته، �أفاد �صعادة حممد �خل�صر �ملدير �لتنفيذي لقطاع �ل�صوؤون 
�حل�صري  �ملنتدى  �نعقاد  ب��ان  للمنتدى،  �لعام  و�ملن�صق  �ل�صر�تيجية 
�ل�صرق �لأو�صط و�لعامل �لعربي، يعد �صهادة قوية  �لعاملي لأول مرة يف 
�ل�صتد�مة �حل�صرية، حيث  تنفيذ  �أبوظبي يف  ��صر�تيجية  على جناح 
�صهدت �ملدينة حتوًل هائاًل نحو �لتح�صر يف وقت ق�صري ن�صبًيا، و�صيعمل 
�ملنتدى على توفري در��صة مف�صلة حول �آثار �لتح�صر يف �لع�صر �حلديث 

على �ملجتمعات و�ملدن و�لقت�صاد�ت وتغري �ملناخ. 
ملهماً  حدثاً  كونه  ك��ربى  �أهمية  ذ�  ح��دث  يعترب  �ملنتدى  ب��اأن  و�أ���ص��اف 
خا�ض  ب�صكل  �أبوظبي  ولإم���ارة  ع��ام  ب�صكل  و�ل��ع��امل  �لعربية  للح�صارة 
كونها �ملدينة �لتي ت�صت�صيف �حلدث ما ير�صخ من مكانتها وح�صورها 

�لدويل ب�صكل كبري.
�لأمم  "موئل  �لب�صرية  للم�صتوطنات  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  ب��رن��ام��ج  وي��ع��د 
�ملتحدة" – وكالة لالأمم �ملتحدة للم�صتوطنات �لب�صرية، مت تفوي�صها 
و�لبلد�ن  �مل���دن  لتعزيز  �ملتحدة"  ل���الأمم  �ل��ع��ام��ة  "�جلمعية  قبل  م��ن 

�مل�صتد�مة �جتماعيا وبيئيا بهدف توفري �ملاأوى �ملنا�صب للجميع.
�حل�صري  "�ملنتدى  م��ن  �لعا�صرة  �ل����دورة  جعل  �إىل  �أب��وظ��ب��ي  وت��ه��دف 
�لذي  �ل�صابقة للمنتدى  �ل��دور�ت  �لأكر ح�صوًر� وتنوًعا بن  �لعاملي"، 
مت �إن�صائه يف عام 2001م، حيث تتعاون "د�ئرة �لبلديات و�لنقل" مع 
دولة  يف  �ل��دويل  و�لتعاون  �خلارجية  ووز�رة  �ملتحدة"،  �لأمم  "موئل 
 20 100 وزير ونحو  �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة، ل�صت�صافة �أكر من 

�ألف �صخ�ض من �أكر من 160 دولة.

اجلامعة تعلن عن م�شاقات اإلكرتونية جمانية على من�شتها الدولية اجلديدة متاحة جلميع طلبة املرحلة الثانوية
غالب الربيكي: جامعة الإمارات الأوىل يف الدولة التي تقدم خدمات الدعم الإر�شادي للطالب قبل التحاقه باجلامعة

اأكادميية ال�شعر ت�شدر ديوان حممد 
بن �شعيد الزعابي

•• اأبوظبي-الفجر 

�إد�رة  �ل�صعر يف جلنة  �أكادميية   �صدر عن 
و�لر�ثية  �لثقافية  و�لرب�مج  �ملهرجانات 
�صعيد  بن  �ل�صاعر حممد  دي��و�ن  باأبوظبي 
�ملتو�صط،  �ل��ق��ط��ع  �ل��زع��اب��ي يف ح��ج��م م��ن 
جمع  من  نبطيًّا،  �صعريا  ن�صا   37 وي�صم 
�إعد�د �صيف بن حمد بن �صليمان �ل�صام�صي 

وحميد عبد�هلل �لرئي�صي.
�لزعابي  �صعيد  ب��ن  حممد  �ل�صاعر  وُي��ع��د 
ب���رزو� يف  �ل��ذي��ن  م��ن �ل�����ص��ع��ر�ء �لنبطين 
���ص��اح��ة �ل�����ص��ع��ر �ل��ن��ب��ط��ي يف �لإم��������ار�ت يف 
ُول����د يف �لفريج  �ل��ع�����ص��ري��ن، ح��ي��ث  �ل��ق��رن 
�ل�����ص��رق��ي ب���اإم���ارة ع��ج��م��ان ع���ام 1930م، 
در�����ض  يف �ل��ك��ت��ات��ي��ب ث��م �أخ����ذه خ��ال��ه �إىل 
�لبحرين حيث عّلمه ِحرفا بحرية عديدة، 
�لنجارة،  مهنة  وتعلم  �إىل عجمان  عاد  ثم 
�ل�صعودية حيث  �ململكة  �إىل  بعدها  و�نتقل 

�نتقل  �خُل��رب ومنها  عمل يف مطار مدينة 
�ل��دم��ام ح��ي��ث ع��م��ل يف �صركة  �إىل م��دي��ن��ة 
وبعد  �ل��وط��ن،  �إىل  ي��ع��ود  �أن  قبل  �أر�م��ك��و، 
عاد  ث��م  �لكويت،  �إىل  �صافر  ق�صرية  ف��رة 
��صتغل يف جم��ال جتارة  �إىل عجمان حيث 
�أليم  �ل�صمك، �إىل �أن تويف يف ح��ادث م��رور 

عام 1975. 
�لأول  ي�صم  ج��ز�أي��ن،  �إىل  �ل��دي��و�ن  ينق�صم 
و�حلنن  و�لغزل  �مل�صاكاة  يف  ق�صيدة   21
مل  ق�صائد   4 منها  و�ل��وط��ن،  �لأه���ل  �إىل 
على  �إل  للديو�ن  �ملُ��ع��ّد�ن  �جلامعان  يعر 
�لثاين  �جل���زء  ي�صم  بينما  م��ن��ه��ا.  �أج����ز�ء 
�ل���ت���ي د�رت  �مل�������ص���اج���الت  جم���م���وع���ة م����ن 
�ل���دي���و�ن و���ص��ع��ر�ء معا�صرين  ���ص��اع��ر  ب��ن 
�أحمد  ب��ن  �ل�����ص��ع��ر�ء �ل�صيخ ر����ص��د  ل��ه، ه��م 
�ل��ك��و���ض و�صلطان  ب��ن علي  �مل��ع��ال وحم��م��د 
�ملعروف  �ل�صام�صي  �صليمان  ب��ن  حمد  ب��ن 
ب�صلطان �ل�صاعر، وربّيع بن ياقوت و�صامل 

بن حميد �لبحري. وذكر جامًعا �لق�صائد 
من  جمعاه  ما  �أن  للديو�ن  مقدمتهما  يف 
ق�صائد هو بع�ض ما �أبدعه �ل�صاعر حممد 
�صعره  �أغ��ل��ب  �صاع  �إذ  �ل��زع��اب��ي،  �صعيد  ب��ن 
�لعربي  �خلليج  م��دن  ب��ن  ترحاله  خ��الل 
ط��ل��ب��ا ل���ل���رزق ق��ب��ل ق���ي���ام دول�����ة �لإم������ار�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة، وه���و يف ه���ذ� ���ص��ار على 
�أمثال  م��ن  ���ص��ع��ر�ء جيله  م��ن  دي���دن كثري 
�صامل �جلمري، ور��صد �خل�صر، وربّيع بن 

ياقوت، وحممد بن دعفو�ض �ملزروعي. 
�جل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن �أك��ادمي��ي��ة �ل�����ص��ع��ر يف 
�أدبية متخ�ص�صة  �أبوظبي تعترب �أول جهة 
�لعربي  لل�صعر  �لأك��ادمي��ي��ة  �ل��در����ص��ات  يف 
فكرة  وج���اءت  و�لنبطي،  �لف�صيح  ب�صقيه 
توليه  �لذي  لالهتمام  ��صتكمال  تاأ�صي�صها 
�إمارة �أبوظبي لالأدب و�لثقافة مبا يف ذلك 
�ل�صعر �لذي يعد مرجًعا مهًما و�أ�صياًل يف 

تاريخ �لعرب. 



الأظافر  طالء  لإزالة  حيل    3
امللطخ حول الأظافر بدون اأ�شيتون

لتح�صري  �أم��رك  من  عجلة  على  فيها  كنت  �لتي  �لأي���ام  تلك  تذكرين  �أل 
نف�صك ملنا�صبة ر�قية ولي�ض لديك �لوقت �لكايف لتذهبي لل�صالون لت�صعي 
طالء �لأظافرب�صكل �أنيق دون �أن يتلطخ حول �أظافرك؟ لهذ� �ل�صبب نقدم 

لك حيل لتزيلي طالء �لأظافر بدون �أ�صيتون! 
عليها   )Deodorant( �أو  لالإبط  �لتعرق  مزيل  من  �لقليل  بخي   1-

جتف �أن  قبل  و�م�صحيها  عليها  �لأظافر  طالء  طبقة  �صعي   2-
�لذي  �ملكان  ودلكي  �لقطن  بخيه على قطعة من  �ل�صعر،  بخاخ مثبت   3-
لتجميل  فقط  لي�ض  �ل�صعر  فمثبت  منه.  �لأظ��اف��ر  ط��الء  �إز�ل���ة  تريدين 

�ل�صعر �إذ يخبئ خو��ٍض عدة!

مـــــــــــــر�أة
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العالجات  اأف�سل  من  اجل�سم  اللوز  زيت  يعترب 
من  العديد  على  يحتوي  حيث  الطبيعية، 
 ،E ف��ي��ت��ام��ن   خ�����س��و���س��ًا  الفيتامينات 
كالكال�سيوم  للب�سرة  املهمة  وامل��ع��ادن 
الأحما�ص  اإىل  اإ�سافة  واملغني�سيوم، 
ميزات  هي  ما  ت��را  هل  يا  الدهنية، 

�سابون زيت اللوز للج�سم؟

فوائد �سابون زيت اللوز للج�سم
�إل  �لب�صرة،  �أن��و�ع  كل  �للوز  زيت  �صابون  ينا�صب   -

�لب�صرة �لتي لديها ح�صا�صية من �للوز.
- يحتوي على فيتامن A وB وE، وبذلك ي�صاعد 
�جل�صم  خ��الي��ا  وجت��دي��د  �لتجاعيد  حم��ارب��ة  ع��ل��ى 

�لتالفة.
- يوحد لون �جل�صم، ويفتحه.

- يحارب جفاف �لب�صرة ويرطب �جل�صم 
بعمق، ويزيل �لت�صققات .

�جللدية،  �لل���ت���ه���اب���ات  ي���ع���ال���ج   -
�ل��ب�����ص��رة �لناجتة  وي��خ��ف��ف ح���روق 

عن �ل�صم�ض.

احللو  اللوز  زيت  بن  الفرق 
وزيت اللوز املر

ت��ف�����ص��ل بن  3 ف����روق����ات  ه���ن���اك 
زي��ت �ل��ل��وز �حللو وزي��ت �ل��ل��وز �ملر، 

وبالتايل فاإن كل نوع له ��صتخد�مات 
باخت�صار  �إليِك  �لآخ��ر،  معينة غري عن 

�للوز  �للوز �حللو وزي��ت  �لفرق بن زيت 

�ملر:
�للوز  زه��ر  م��ن  �مل��ر  �ل��ل��وز  زي��ت  ��صتخر�ج  يتم   –
�للوز �حللو في�صتخرج من زهر  �أم��ا زي��ت  �ل���وردي، 

�للوز �لأبي�ض.
عالجات  يف  �مل��ر  �ل��ل��وز  زي��ت  ����ص��ت��خ��د�م  ميكن   –

حمدودة.
– ن�صبة �ل�صمية يف زيت 
عالية،  �مل��ر  �للوز 
وي���������ت���������و�ف���������ر 
ب�����ك�����م�����ي�����ات 
�أك��������������������رب 
زيت  م���ن 
�ل���������ل���������وز 
�حل��ل��و يف 

�ل�صوق.

ت  نا مكو
���س��اب��ون 
زيت اللوز 

للج�سم
�أن  ب��������ع��������د 
على  ت������ع������رف������ِت 
�للوز  فو�ئد زيت 
للج�صم، 

وتطبيقها  ��صتخد�مها  يف  ترغبن  و�أن���ِك  ب��د  ف��ال 
مبا�صرة لتح�صلي على كل �لفو�ئد �ملذكورة،

 وح���ت���ى حت�����ص��ري��ه��ا يف �مل����ن����زل، ج��ل��ب��ن��ا ل����ِك هذه 
�لطريقة.

املكونات
�لآذريون زهور  بتالت  من  �أوقية    2

�لأرز نخالة  زيت  من  �أوقية   32
�حللو �للوز  زيت  من  �أوقية   16
�لهند جوز  زيت  من  �أوقية   16
�خلروع زيت  من  �أوقية   13.5
�لنخيل زيت  من  �أوقية   13.5

�ل�صوديوم هيدروك�صيد  حملول  من  �أوقية   7.15
�ملقطر �ملاء  من  �أوقية   20

وعاء من �لفخار
قو�لب �صابون خ�صبية �أو �أكريليك

حاويات بال�صتيكية
وعاء فولذ مقاوم لل�صد�أ

ميز�ن حر�رة

ط���ري���ق���ة حت�����س��ري 
اللوز  زي��ت  ���س��اب��ون 

للج�سم
ون�صف  �أون�صة  �صعي 
من بتالت �آذريون مع 
من  �أوقية   26.50
يف  �لأرز  نخالة  زي��ت 

وعاء من �لفخار، 

و�صعيه على نار متو�صطة �حلر�رة حتى ت�صخن.
�ت��رك��ي ب��ت��الت �لآذري����ون على ن��ار خفيفة م��ع زيت 
�لنار  �رفعيه عن  ثم  �صاعة،   2-1 ملدة  �لأرز  نخالة 

و�تركيه جانباً ليربد.
�رتدي �لقفاز�ت، ثم �صعي هيدروك�صيد �ل�صوديوم 

يف وعاء من �لبال�صتيك، 
�أب���خ���رة من  �إل��ي��ه �مل���اء �مل��ق��ط��ر، �صتظهر  و�أ���ص��ي��ف��ي 

�خلليط، 
�نتظري حتى تخف �لأبخرة.

�أن تكون  قومي بقيا�ض درجة حر�رة �ملزيج، ويجب 
درجة �حلر�رة 110 فهرنهايت.

 �صعي �لزيوت زيت نخالة �لأرز، وزيت �للوز �حللو، 
وزيت �خلروع، 

وزي���ت ج��وز �لهند وزي���ت �لنخيل يف ق��در وم��ن ثم 
���ص��ع��ي��ه ع��ل��ى ن���ار خ��ف��ي��ف��ة، و�ت���رك���ي �ل���زي���وت حتى 

تتجان�ض.
خذي �لزيت �لذي يحتوي على �لآذريون، و�أ�صيفيه 

�إىل قدر �لزيوت،
 ث��م �ت��رك��ي��ه ع��ل��ى ن���ار خفيفة مل���دة 1 ���ص��اع��ة، حتى 

ي�صبح لونه ذهبي.
هيدروك�صيد  خليط  ل��ه  و�أ���ص��ي��ف��ي  �ل���زي���ت،  �صفي 

�ل�صوديوم،
بغالف  وغلفيه  �ل�����ص��اب��ون،  ق��و�ل��ب  يف  �صبيه  ث��م   

بال�صتيكي، ثم �صعيه جانباً.
باإمكانك ��صتخد�م �ل�صابون بعد 24 �صاعة.

ل تت����رددي بتح������صري �ص���ابون زيت �للوز لتنعمي 
�أن���ت وع��ائ��ل��ت��ك ب��ب�����ص��رة ج�صم ر�ئ��ع��ة ون��اع��م��ة على 

�لدو�م!

فوائد �شابون زيت اللوز 
للج�شم وطريقة ت�شنيعه

خطوات العناية بالب�سرة قبل املنا�سبات
خذي وقتًا كافيًا من النوم

يعترب �لنوم من �أهم �لعو�مل �لتي ت�صاعد على 
حماية ب�صرتك ومنحها منظر�ً �صحياً ون�صر�ً، 
وكما �أن قلة �لنوم هي �مل�صبب �لرئي�صي لظهور 
�لهالت �ل�صود�ء وهو �أمر ل  ترغبن بح�صوله 
باحلر�ض  نن�صحك  ول��ذ�  �لكبري،  �ليوم  يف هذ� 
ع��ل��ى �ل��ن��وم مل���دة ل ت��ق��ل ع��ن 7 ���ص��اع��ات وهذه 

�خلطوة هي بد�ية موفقة للعناية بب�صرتك.

ل ت�ستغني عن حم�ص الهيالورنيك
حم�ض �لهيالورنيك لن يرطب ب�صرتك فح�صب 
بل �صوف ميالأ �لثنايا و�لتجاعيد �لدقيقة وهو 
هو  كما  �ملنا�صبة،  ه��ذه  يف  باإخفائه  حتلمن  ما 
حال مظاهر �لتعب و�لإره��اق، ولذ� ل ترددي 
بتطبيق مرطب غني بحم�ض �لهيالورنيك على 

ب�صرتك كخطوة �أوىل لتجهيز ب�صرتك.
ومن �أهم �ملنتجات �لغنية باحم�ض �لهيالورنيك: 
ليفت �أكتيف ما�صك مزود بحم�ض �لهيالورنيك، 
ل��ي��ف��ت �أك��ت��ي��ف ق��ن��اع �ل��ع��ي��ن��ن �مل�����زود بحم�ض 

بالتف�صيل  عنهم  نتحدث  �صوف  �لهيالورنيك، 
لحقاً.

 طبقي ما�سك الوجه لنتيجة م�ساعفة
�ملرطبات  حم��ل  �ملا�صكات  م��ن  �لكثري  حت��ل  ق��د 
بل وقد متنحك نتيجة �أف�صل بكثري، ومن �أهم 
في�صي  ه��ي  عليك  نقرحها  ق��د  �لتي  �ملا�صكات 
ليفت �أكتيف ما�صك مزود بحم�ض �لهيالورنيك 
، �ل����ذي ي��غ��ذي �ل��ب�����ص��رة ب��ج��رع��ة م���زدوج���ة من 
رطوبة  على  ليحافظ  �ل��ه��ي��ال��ورون��ي��ك  حم�ض 

ب�����ص��رت��ك وي��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ح���اج���ز حماية 
�لدقيقة،  و�خلطوط  �لتجاعيد  وميالأ  �لب�صرة 
كما ي�صاعد م�صتخل�ض عرق �ل�صو�ض يف �حلفاظ 
�لهيالورونيك   حم�ض  م�����ص��ت��وى  ح��م��اي��ة  ع��ل��ى 
�ملا�صك  ه��ذ�  جربي  �لنخفا�ض،  م��ن  �لطبيعي 
ونحن على ثقة باأنه �صوف ي�صبح �ملف�صل لديك 
كفيلة مبنحك  دقائق فقط  ف�5  قبل �حلفالت 

ب�صرة �أكر �صالبة ون�صارة و�صباباً. 

دللي منطقة ما حول العن

�لعن  ح��ول  �لدقيقة  ك��ان مظهر �خلطوط  �إذ� 
�ل��و����ص��ح��ة ي��زع��ج��ك ج�����د�ً ح��ت��ى ب��ع��د تطبيق 

�لكون�صيلر، 
فاإننا �صوف نقدم لك ن�صيحة جوهرية �أل وهي 
تطبيق في�صي ليفت �أكتيف قناع �لعينن �ملزود 
حول  م��ا  منطقة  ع��ل��ى  �ل��ه��ي��ال��ورن��ي��ك  بحم�ض 

�لعن، 
�ل���ذي ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ج��رع��ة ر�ئ��ع��ة م��ن حم�ض 
�لرفيعة  �خل��ط��وط  مت��الأ  و�ل��ت��ي  �لهيالورنيك 
وللح�صول  جيد  ب�صكل  لتخفيها  �ل��ع��ن  ح��ول 

ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج ر�ئ��ع��ة �ح��ر���ص��ي ع��ل��ى تطبيق هذ� 
�لقناع طو�ل �لليل )8 �صاعات( لأثر يدوم ملدة 

ل تقل عن 4 �صاعات.
بالب�صرة  للعناية  خطو�ت  تقدمي  على  حر�صنا 
فعالة  ولكنها  و�صهلة  ب�صيطة  �ملنا�صبات  قبل 

جد�ً، 
�أو حتى �لظهور من دون مكياج  فمكياج خفيف 
كفيل باأن يعك�ض جمال ب�صرتك باخلارج وثقتك 
جربيها  تنتظرين  م���اذ�  �ل��د�خ��ل،  م��ن  بنف�صك 

و�صاركينا جتربتك بال�صور �أو �لتعليق. 

كي تتمتعي ب�سرة ن�سرة و�سحية وناعمة

كيــــف تعتنــــي بب�شـــرتك قبـــــل املنا�شبــــات؟
ل يقت�سر احل�سول على وجه جميل يف املنا�سبات بتعدد طبقات املكياج التي ت�سعينها بل اأ�سا�ص هذا كله هو ب�سرة ن�سرة و�سحية 
وناعمة متت�ص املكياج وميتزج ب�سهولة عليا دون اأن حتدث اأي تكتالت مزعجة، ولذا �سنعرفك اليوم على خطوات العناية بالب�سرة 

قبل احلفالت واهم منتجات العناية بها لتح�سلي على نتيجة ول اأجمل بعيدًا عن عمليات التجميل ومب�سع اجلراح..
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»اإيكووي�شت 2020 «.. تطلعات لقت�شاد دائري 
وتبني تكنولوجيا جديدة يف عامل اإدارة النفايات

•• اأبوظبي -وام:

�ل�صاحتن  على  رفيعة  مكانة  �ليوم  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  تتبو�أ 
و�لر�صيدة  �حلكيمة  لقيادتها  �لثاقبة  �لروؤية  بف�صل  و�لدولية  �لإقليمية 
�لتي باتت حمط �إعجاب وتقدير �لعامل �أجمع حيث قطعت �أ�صو�طاً و��صعة 
يف �نتقالها �إىل �قت�صاد د�ئري تناف�صي متنوع وقائم على �ملعرفة و�لإبد�ع 

و�لبتكار.
وتعمل �حلكومة يف �إطار ��صتعد�د�تها لقت�صاد ما بعد �لنفط ومتا�صياً مع 
�لأجندة �لوطنية لروؤية �لإمار�ت 2021 على متكن قطاعات بديلة من 
�صاأنها �أن ت�صاهم يف بناء �قت�صاد �إمار�تي متن ومتطور عرب تبني �صيا�صات 
تنموية ثابتة مرتبطة بقو�نن وت�صريعات نا�صجة مما و�صعها يف م�صاف 

�لدول �ملتقدمة وفقاً للت�صنيفات �لعاملية.
�لتي  �ل�صاملة  و�لنه�صة  �ل�صكانية  و�ل��زي��ادة  �لعمر�نية  �لطفرة  ظ��ل  ويف 
ت�صهدها �لدولة و�ن�صجاماً مع �ل�صر�تيجية �لر�مية نحو تنويع م�صادر 
�لدخل �لقومي وتو�صيع �لقاعدة �لإنتاجية وفتح �آفاق جديدة �أمام م�صرية 
مبا  �لعالية  �مل�صافة  �لقيمة  ذ�ت  �لقطاعات  وت�صجيع  �لقت�صادي  �لنمو 
يحل   .. لال�صتثمار�ت  �لدولة  جاذبية  من  ويعزز  �لأعمال  بيئة  من  يطور 
حالة  ملو�كبة  �لتحديات  �أب��رز  �أه��م  كاأحد  ومعاجلتها  �لنفايات  �إد�رة  قطاع 
�ل�صليمة  �ملعاجلة  �آل��ي��ات  �عتماد  يحتم  مم��ا  �ل�صامل  و�لزده����ار  �لنهو�ض 
�أهمية عن  يقل  �قت�صادي ل  �إىل مورد  بيئي  للنفايات وحتويلها من عبئ 

بقية مو�رد �لقطاعات �حليوية �لأخرى.
“ تدوير”  �لنفايات  �أبوظبي لإد�رة  �أبوظبي ممثلًة مبركز  �إمارة  وتو��صل 
بقط��اع  �ملتعلق��ة  �لأن�����ص��ط��ة  ك��ل  �إد�رة  ع��ن  و�مل�ص��وؤولة  �مل�صرفة  �جل��ه��ة   -
و  �ملتكاملة  �لإد�رة  �لدوؤوبة نحو حتقيق  - جهودها  �لإم��ارة  ف��ي  �لنفاي��ات 
�لنظم  يف  �مل��و�د  تدفق  ملر�قبة  فعاًل  نهجاً  باعتبارها  للنفايات  �مل�صتد�مة 
�لق��ت�����ص��ادي��ة و�ل�����ص��ن��اع��ي��ة مم��ا ي�صهم يف �حل��ف��اظ ع��ل��ى �ل��ط��اق��ة و�مل����و�رد 
�لطبيعية مثل �ملعادن و�خلامات وم�صادر �لطاقة و�لوقود و�لربة و�ملياه 
و�ملو�رد �لبيولوجية و�لغالف �جلوي و�لنظم �لإيكولوجية عن طريق زيادة 
�إنتاجية �ملو�رد وتقليل �إنتاج �لنفايات وحت�صن �إعادة ��صتخد�م وتدوير �ملو�د 
�إىل �حلفاظ على  وت��وؤدي  �لطبيعية  �مل��و�رد  ��صتنز�ف  بطريقة تخفف من 

�لبيئة وت�صاهم يف حتقيق �أهد�ف �لتنمية �مل�صتد�مة.
و�لريادة  �لتميز  نحو  قدماً  �ل�صري  ومو��صلة  �لتنموية  �مل�صرية  ولتمكن 
ت�صت�صيف  وث��اب��ت��ة..  و�ث��ق��ة  بخطى  �لنفايات  لقطاع  �مل�صتد�مة  و�لتنمية 
�لن�صخة  فعاليات  م�صدر”   “ �صركة  مع  ��صر�تيجية  ب�صر�كة  “تدوير” 
�صمن  يقام  �ل��ذي   ”2020 ومنتدى”�إيكووي�صت  معر�ض  م��ن  �ل�صابعة 
�مل�صتقبل  �لعاملية لطاقة  و�لقمة  �أبوظبي لال�صتد�مة”  “ �أ�صبوع  فعاليات 
�لوطني  �أب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  يناير �جل���اري يف   16 13 حتى  م��ن  �ل��ف��رة  يف 
للمعار�ض” �أدنيك” من �أجل ��صتك�صاف �أف�صل �حللول و�لتقنيات �ملتبعة 
و�ملعنين  �ملخت�صن  �أم����ام  �ل��ب��اب  وف��ت��ح  �ل��ن��ف��اي��ات  �إد�رة  جم���ال  يف  ع��امل��ي��اً 
ذلك  �أم���ام  ليقفو�  �ل�صلة  ذ�ت  و�ل�����ص��رك��ات  �لأع��م��ال  ورو�د  و�مل�صتثمرين 
ت�صمن  كبرية  جناحات  ذ�ت  حلول  �إىل  وي�صلو�  �أث��ره  �ملت�صاعد  �لتحدي 

�ل�صيطرة على �لنفايات و�أية خماطر بيئية ناجمة عنها.
�أبوظبي لإد�رة  و�أكد �صعادة �لدكتور �صامل خلفان �لكعبي مدير عام مركز 
معر�ض  �أن  “و�م”  �لإم���ار�ت  �أن��ب��اء  لوكالة  ت�صريح  يف  تدوير   - �لنفايات 
ومنتدى �إيكووي�صت 2020 �صي�صعى ل�صتك�صاف فر�ض م�صتقبلية يف �إد�رة 
�لنفايات من �أجل �لو�صول لقت�صاد د�ئري م�صتد�م مع �لركيز على دور 
�ملتعلقة  �ل��ق��ر�ر�ت  �صنع  عملية  يف  �ل�صطناعي  و�ل��ذك��اء  �لبيانات  حتليل 
بقطاع �إد�رة �لنفايات �إىل جانب ت�صليط �ل�صوء على �لأ�صاليب �ملبتكرة يف 

�حلد من مكبات �لقمامة وحتويل �لنفايات �إىل طاقة.
و�أ�صاف يتخلل جدول �لأعمال تنظيم لقاء�ت عمل مبا�صرة وتوقيع �تفاقيات 
�ل�صر�تيجية  �ل�صر�كات  نطاق  تو�صيع  �إط��ار  يف  ت�صب  تفاهم  وم��ذك��ر�ت 
�مل�صاركة  و�ل�صركات  �ملعنية  �جلهات  بن  وتطويره  �لتعاون  �صبل  وتعزيز 
تبني  نحو  �ل�صعي  �إىل  ب��الإ���ص��اف��ة  للنفايات  �مل�صتد�مة  �لإد�رة  جم��ال  يف 
و��صتعر��ض  و�ملعرفة  تبادل �خلرب�ت  بالعتماد على  فاعلة  وبر�مج  حلول 

�لبتكار�ت و�لتقنيات �حلديثة يف جمالإد�رة �لنفايات.

» اينوك « تفتتح حمطتي خدمة 
جديدتني يف ختام 2019 

•• دبي-وام:

�أع��ل��ن��ت جم��م��وع��ة �ي��ن��وك �أم�����ض ع��ن �ف��ت��ت��اح��ه��ا م���وؤخ���ر� حم��ط��ت��ي خدمة 
جديدتن يف دبي هيلز و �صارع لهباب �لأول لي�صل عدد حمطاتها مع نهاية 

2019 �إىل 135 حمطة يف خمتلف �أنحاء �لدولة.
�ينوك  ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  �لفال�صي  حميد  �صيف  �صعادة  ق��ال  و 
�مل�����ص��م��ون و�لأه������د�ف مع  �مل��ح��ط��ت��ن �جل��دي��دت��ن يف  �ف��ت��ت��اح  “ين�صجم   :
لقطاع  �لتحتية  �لبنى  جم��ال  يف  ��صتثمار�تنا  تعزيز  �إىل  �لر�مية  روؤيتنا 
عمالئنا  بتزويد  �لتز�منا  عمق  ذ�ت��ه  �ل��وق��ت  يف  ويعك�ض  �لوطني  �لطاقة 
�لتجزئة  خدمات  من  و�ل�صتفادة  بالوقود  للتزود  �ملمكنة  �لت�صهيالت  بكل 
�حتياجاتهم  يلبي  ومب��ا  و�صال�صة  بي�صر  حمطاتنا  تقدمها  �لتي  �ملتنوعة 

�ليومية �أينما كانو� يف دبي«.
“يتمثل هدفنا يف تو�صعة �صبكة حمطات خدمة �ينوك لت�صمل  و �أ�صاف : 
191 حمطة ��صتعد�د� لنطالق فعاليات �إك�صبو 2020 دبي �لأمر �لذي 
يف  للعمالء  و�لتجزئة  �لوقود  �حتياجات  تغطية  يف  جوهرياً  دور�ً  �صيلعب 
�لتقنية  �حل��ل��ول  ب��اأح��دث  �جل��دي��دت��ن  �ملحطتن  جتهيز  ومت  �لإم������ارة«. 
�ملتطورة مبا يف ذلك �ألو�ح �لطاقة �ل�صم�صية �ملركبة على �صقف كل حمطة 
�ل�صا�صات  و  �لوقود  �لبخار و�جليل �جلديد من م�صخات  ��صتعادة  و نظام 
�لرقمية �ملوزعة على جدر�ن �ملحطة لريتفع عدد حمطات �إينوك �لعاملة 
�ل�صا�صات  بحلول  جم��ه��زة  حمطة   23 م��ع   18 �إىل  �ل�صم�صية  بالطاقة 

�لرقمية �لذكية.

جمعية الظفرة التعاونية تفتتح املركز التجاري اجلديد يف مدينة غياثي
 •• منطقة الظفرة - لطيفة جابر

�لتعاونية  �ل��ظ��ف��رة  ج��م��ع��ي��ة  �ف��ت��ت��ح��ت 
�ملركز �لتجاري �جلديد مبدينة غياثي 
للتو�صع  �جلمعية  خ��ط��ة  �صمن  وذل���ك 
جمهزة  للتجزئة  بيع  مر�كز  توفري  يف 
وف�����ق �أع����ل����ى �مل���ع���اي���ري وم��ت��ط��اب��ق��ة مع 
�صمن  وذل��ك  �ملحلي  �ملجتمع  متطلبات 
يف  �ل�صاملة  �لعمر�نية  �لنه�صة  خطة 
منطقة  يف  و�مل��ج��الت  �لقطاعات  ك��اف��ة 

�لظفرة.
�ل�صحاك  عبيد  م�صلم  �لف��ت��ت��اح  �صهد 
�مل���ن�������ص���وري و ح���م���د خ��م��ي�����ض ذي���ب���ان 
جمعية  �إد�رة  جمل�ض  �أع�صاء  �ملن�صوري 
�لظفرة �لتعاونية و�ل�صيد �صيف حممد 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �لهاملي  فا�صل  علي 
م�������ص���وؤويل وممثلي  م����ن  ك���ب���ري  وع������دد 
يف  �حلكومية  وغري  �حلكومية  �لدو�ئر 

منطقة �لظفرة .
�لهاملي،  فا�صل  خليفة  حممد  و�أو�صح 
�لظفرة  جمعية  �إد�رة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض 
خطتها  و�صمن  �جلمعية  �أن  �لتعاونية، 
خالل  �أجن��زت  للتطوير  �ل�صر�تيجية 
�ل�����ص��ن��و�ت �مل��ا���ص��ي��ة �إن�����ص��اء وحت��دي��ث 9 
ب�صكل  جم��ه��زة  بالتجزئة  للبيع  ف���روع 
�ملجتمع  متطلبات  كافة  توفري  ي�صمن 

�ملحلي ويلبي �حتياجاته ، وي�صمل �لفرع 
وحمالت  ماركت”  “�صوبر  �جل���دي���د 
جت���اري���ة وخم�����ازن وي��ق��ع ع��ل��ى م�صاحة 
3،700 مر مربع عبارة عن طابقين 
ماركت  �صوبر  ي�صمل  �لأر���ص��ي  �لطابق 
و�لتي  �لطازجة  �لأق�����ص��ام  على  يحتوي 
و�خل�صار  م��ت��ن��وع��ة  خم���ب���وز�ت  ت�����ص��م��ل 
و�أج���ب���ان وحمم�صة  و�ل��ف��و�ك��ه وحل����وم 
ع��ل��ى �أع���ل���ى م�����ص��ت��وي��ات �خل���دم���ة ، كما 
�أما  و�صيدلية  �صوب  ك��ويف  �أي�صاَ  ي�صمل 
حمال   25 من  يتكون  �لعلوي  �لطابق 

جتاريا متنوع �لأن�صطة.
�أن���ه تلبية  و�أ����ص���اف �ل��ه��ام��ل��ي 

�أه������ايل منطقة  و�ح���ت���ي���اج���ات  مل��ط��ال��ب 
ب�صرورة  �جل��م��ع��ي��ة  و�ق���ت���ن���اع  �ل��ظ��ف��رة 
لتقدمي  �مل���ن���اط���ق  ج��م��ي��ع  يف  وج����وده����ا 
و�ملو�د  �ل�صلع  �أن���و�ع  وت��وف��ري  خدماتها 
ق��ام��ت �جلمعية  ف��ق��د  ك��اف��ة  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 
وذلك  �ملجال،  ه��ذ�  يف  ن�صاطها  بتو�صيع 
�جلمعية  ف������روع  حت���دي���ث  خ�����الل  م����ن 
�إن�����ص��اء فروع  يف ع��دد م��ن �مل���دن بجانب 
�جلمعية  ت����و�ج����د  ل�������ص���م���ان  ج����دي����دة 
وتوفري خدماتها يف كافة مدن �ملنطقة 
مما ي�صهل على �لأه��ايل �حل�صول على 

يف  ومتطلباتهم  �حتياجاتهم 

مناطق �إقامتهم .
و�لتطور  �ل��ت��ن��م��ي��ة  �إن  �ل��ه��ام��ل��ي  وق����ال 
�لظفرة  منطقة  ت�صهده  �ل��ذي  �ل�صامل 
�لعمل  �لتي يجري  �لعمالقة  و�مل�صاريع 
نو�كب  �أن  منا  تتطلب   ، باملنطقة  فيها 
�ن��ط��الق��اً من  ت��اأت��ي  �لتي  �لنه�صة  ه��ذه 
�ل�صمو  ل�صاحب  �ل�صامية  �لتوجيهات 
�آل نهيان رئي�ض  ز�يد  �ل�صيخ خليفة بن 
�صاحب  و�هتمام  �هلل-  -حفظه  �لدولة 
�ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل 
للقو�ت �مل�صلحة، ومتابع�����ة �ص���مو �ل�صيخ 
حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممث����ل �حلاكم 
م�����ن�����ط�����ق�����ة  يف 

�لظفرة .
قائاًل  و�أ����ص���اف 
ملو�كبة  :�إن��������ه 
�لنه�صة  ه����ذه 
�ل�����ت�����ن�����م�����وي�����ة 
و�مل���������ص����اه����م����ة 
ف����������ي����������ه����������ا 
ح����ر�����ص����ت 
جلمعية  �
ع����ل����ى ب����ذل 
�مل���زي���د من 
�جل��ه��د من 

خالل �أن�صطتها �ملتنوعة لتقدمي �أف�صل 
وحتقيق  �مل��ح��ل��ي،  للمجتمع  �خل��دم��ات 
تفعيل  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  ور�صالتها  روؤي��ت��ه��ا 
�لجتماعي،  و�لتكافل  �مل�صرك  �لعمل 
وتقدمي خدمات ع�صرية، ودعم م�صاريع 
�مل�صاريع  وت��ن��م��ي��ة  �ل�����ص��ام��ل��ة،  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
بالتجزئة  �ل��ب��ي��ع  ب��ق��ط��اع��ات  �خل��ا���ص��ة 
�ل��ع��ق��اري، وت��ط��وي��ر خدمات  و�ل��ق��ط��اع 
تاأجري  بقطاع  و�لرتقاء  �لنفط،  حقول 
�ل�صيار�ت و�ملعد�ت، وتفعيل قطاع �لنقل 
ب��اأمن��اط��ه ك��اف��ة، و�مل�����ص��اه��م��ة يف حماية 
�لبيئة و�صون مقدر�تها، ورفع م�صتوى 
�ل�صالمة، وفقاً ملعايري �جلودة و�لكفاءة 

و�لتميز.
من جهته قال �صيف �لهاملي �إن جمعية 
�لظفرة �لتعاونية متتلك 9 �أ�صو�ق للبيع 
بالتجزئة بالإ�صافة �إىل �ملخازن �خلا�صة 
و�ل�صاحنات  �ل��ت��م��وي��ن  وخم�����ازن  ب���ه���ا، 
و�ل�صلع  �لب�صائع  بنقل  �خلا�صة  �ملربدة 
هذه  وتقع  و�ملعد�ت،  و�لأجهزة  �ملجمدة 
ليو�،  �ل�صلع،  ز�ي��د،  “مدينة  يف  �ل��ف��روع 
�لدفاع   ، �مل��ط��اوع��ة  ب��دع  �مل��رف��اأ، غياثى، 
،بينونة و�ل�صبعية” وحتر�ض �جلمعية 
وحديث  جديد  هو  ما  كل  مو�كبة  على 
ل�صمان توفري خدمات متميزة وبجودة 

عالية ل�صكان منطقة �لظفرة.

 »اأبوظبي الإ�شالمي« يوفر متويال بقيمة 80 مليون دولر ل�شالح ال�شركة العمانية للنقل البحري

افتتاح معر�ض
 واحة ال�شجاد 2020

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أع���ل���ن م�����ص��رف �أب���وظ���ب���ي �لإ����ص���الم���ي، 
�لإ�صالمية  �ملالية  �خل��دم��ات  جمموعة 
�إجارة  ت�صهيل  عقد  توقيع  عن  �ل��ر�ئ��دة، 
بقيمة  �لإ�صالمية  �ل�صريعة  مع  متو�فق 
“�ل�صركة  �أمريكي مع  80 مليون دولر 
�إح����دى  �لبحري”،  ل��ل��ن��ق��ل  �ل��ع��م��ان��ي��ة 
لتمويل  �أ�صياد”،  “جمموعة  ���ص��رك��ات 
 VLCC ن��اق��ل��ت��ي ن��ف��ط خ���ام م��ن ف��ئ��ة
)ن��اق��الت �ل��ن��ف��ط �خل���ام �ل��ك��ب��رية جًد�( 

تابعتن لل�صركة.
�أول  متثل  �لتي  �لتفاقية،  ه��ذه  وت��وؤك��د 
���ص��ف��ق��ة ت�����ص��ه��ي��ل �إج�������ارة م��ت��و�ف��ق��ة مع 
�ل�صركة  ل�صالح  �لإ���ص��الم��ي��ة  �ل�صريعة 
�لقدر�ت  على  �لبحري،  للنقل  �لعمانية 
�لإ�صالمي  �أب��وظ��ب��ي  مل�����ص��رف  �ل��ك��ب��رية 
و�لتز�مه �مل�صتمر بتمويل �لأ�صول عالية 
�لبحري  �ل��ن��ق��ل  ق��ط��اع��ي  يف  �لأه���م���ي���ة 
و�لطاقة. وبهذه �ملنا�صبة، قال كري�صتوفر 
فيليب�ض، رئي�ض ق�صم متويل �ل�صحن لدى 
“يتمتع  “م�صرف �أبوظبي �لإ�صالمي”: 
بخربة  �لإ�صالمي‘  �أب��وظ��ب��ي  ’م�صرف 
على  �ل�صحن  �صفقات  يف  و��صعة  عملية 
�صمن  �لأو�صط  �ل�صرق  منطقة  م�صتوى 
�لقطاع. وجنحنا على  خمتلف جم��الت 
مر �ل�صنن بتوفري قيمة كبرية ل�صركائنا 
�لهياكل  م����ن  و�����ص���ع���ة  جم���م���وع���ة  ع����رب 
�لت�صهيالت  ناحيتي  من  �ملبتكرة  �ملالية 
هذه  �إب��ر�م  وي�صكل  و�مل�صركة.  �لثنائية 
للنقل  �لعمانية  ’�ل�صركة  م��ع  �ل�صفقة 
�حلثيثة  �جل��ه��ود  على  دل��ي��اًل  �لبحري‘ 

•• دبي - وام:

�ف��ت��ت��ح ���ص��ل��ط��ان �أح���م���د ب���ن ���ص��ل��ي��م رئي�ض 
جمل�ض �لإد�رة �لرئي�ض �لتنفيذي ملجموعة 
�ملو�نئ  موؤ�ص�صة  رئي�ض  �لعاملية  دبي  مو�نئ 
و�جل������م������ارك و�مل���ن���ط���ق���ة �حل�������رة �ل�������دورة 
�خل��ام�����ص��ة و�ل��ع�����ص��ري��ن م��ن م��ع��ر���ض و�حة 
ميناء  “مارينا  يف  �ملُ��ق��ام   2020 �ل�صجاد 
ر��صد” وي�صتمر خالل �لفرة من 5 يناير 

�إىل 16 فرب�ير 2020.
ويتز�من �ملعر�ض مع فعاليات مهرجان دبي 
للت�صوق 2020 �إذ ُيقام �حلدث حتت �صعار 
�لتميز/ وم��رور رب��ع قرن  25 عاماً من   /
ع��ل��ى �ف��ت��ت��اح��ه ح��ي��ث حتتفل ج��م��ارك دبي 
و�حة  ملعر�ض  �لف�صي  باليوبيل  �لعام  ه��ذ� 

�ل�صجاد.
وح�����ص��ر �لف��ت��ت��اح �أح��م��د حم��ب��وب م�صبح 
مدير عام جمارك دبي و�للو�ء خبري ر��صد 
�ملدين  �ل��دف��اع  ع��ام  �ملطرو�صي مدير  ث��اين 
ب��دب��ي و�ل���ل���و�ء حم��م��د �أح��م��د �مل���ري �ملدير 
ل��الإق��ام��ة و�صوؤون  �ل��ع��ام��ة  ل������الإد�رة  �ل��ع��ام 
عي�صى  ع�����ص��ام  و�مل�صت�صار  ب��دب��ي  �لأج���ان���ب 
�حلميد�ن �لنائب �لعام لإمارة دبي وحممد 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����ض  �مل��ن��اع��ي  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز 
مليناء  �لتنفيذي  و�ملدير  �أو  �آن��د  بي  ملر��صي 
قنا�صل  �إىل ح�صور عدد من  �إ�صافة  ر��صد 
و�لتجار  �ل�صركات  وم��در�ء  �مل�صاركة  �ل��دول 

�لتي يبذلها فريق عملنا، ومتتعنا بكافة 
�لإمكانات �لتي تتيح لنا مو��صلة تعزيز 
�ل�صفقات  ه��ذه  مثل  يف  �حل��اف��ل  �صجلنا 
�ملتخ�ص�صة عرب تقدمي �لدعم لعمالئنا 

خالل عام 2020 وما بعده«.
�لرئي�ض  يورجن�صن،  مايكل  قال  ب��دوره، 
�لتنفيذي لل�صوؤون �ملالية و�لقائم باأعمال 
“�ل�صركة  ل����دى  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����ض 
“كنا بحاجة  �لُعمانية للنقل �لبحري”: 
�صركتنا  ل����ي����زود  م����وث����وق  ����ص���ري���ك  �إىل 
مع  �ملتو�فقة  �لإج����ارة  ت�صهيالت  ب���اأوىل 
�لإ����ص���الم���ي���ة. وجن����ح فريق  �ل�����ص��ري��ع��ة 

بتوفري  �لإ�صالمي‘  �أب��وظ��ب��ي  ’م�صرف 
�إجارة تناف�صية لتلبية  جميع  ت�صهيالت 
متويل  �إمكانية  لنا  �أت��اح  ما  �حتياجاتنا، 
�ل�صخمة  �ل��ن��ف��ط  ن���اق���الت  م���ن  �ث��ن��ت��ن 
�لتابعة ل�صركتنا، وتاأمن �لدعم خلطط 
“�ل�صركة  وتاأ�ص�صت  �لتو�صعية«.  �ل�صركة 
عام  يف  �لبحري”  ل��ل��ن��ق��ل  �ل��ع��م��ان��ي��ة 
كربى  من  و�ح��دة  �ليوم  وتعّد   ،2003
و�لر�ئدة  عاملياً  �لبحري  �لنقل  �صركات 
تدير  حيث  �ل�صحن،  خ��دم��ات  توفري  يف 
�أ�صطوًل كبري�ً ومتنوعاً ي�صم 53 ناقلة 
حديثة )مملوكة وم�صتاأجرة(. وتتما�صى 

و��صر�تيجيتها  �ل�����ص��رك��ة  ����ص��ت��ث��م��ار�ت 
�لتنموية على �لنحو �لأمثل مع م�صالح 
لقت�صاد  �ل�صر�تيجية  �لبحري  �لنقل 

�ل�صلطنة �ل�صناعي �صريع �لنمو.
�لإ�صالمي  �أب��وظ��ب��ي  م�����ص��رف  ومي��ت��ل��ك 
�صجاًل حافاًل بالنجاحات و�لإجناز�ت يف 
على  �حلائزة  �لقيادية  �ل�صفقات  تنفيذ 
�لعمالء  م��ن  و����ص��ع��ة  ملجموعة  �جل��و�ئ��ز 
و�ل�صركات  �مل��وؤ���ص�����ص��ات  م���ن  �مل��رم��وق��ن 
 ،2019 ع��ام  ويف  �ملنطقة.  يف  �ل��ر�ئ��دة 
�أكر  �أبوظبي �لإ�صالمي  �ختتم م�صرف 
ب������ارزة ���ص��م��ن جمال  15 ���ص��ف��ق��ة  م���ن 

�مل�صاركون.
ومت �ختيار موقع �ملعر�ض �حلايل للرويج 
لل�صياحة  �جل����دي����دة  �ل���ع���امل���ي���ة  ل��ل��وج��ه��ة 
�لبحرية و�لرفيهية بدبي و��صتهد�ف فئة 
لتجارة  ل��ل��روي��ج  �ل�صائحن  م��ن  ج��دي��دة 
�لو�حة  �صهدت  ..�إذ  عاملياً  �ليدوي  �ل�صجاد 
على مد�ر 25 عاماً �لعديد من �لإجناز�ت 
يقارب  م��ا   1998 �ل��ع��ام  يف  عر�صت  حيث 
ويف  يدوياً  م�صنوعة  �صجادة  �أل��ف   90 من 
�إىل  �ل��ع��ار���ص��ن  ع���دد  1990 و���ص��ل  ع���ام 
40 �صركة لت�صتمر �إجناز�ت �ملعر�ض حيث 
ُعر�صت �أطول لوحة فنية مبنطقة �خلليج 
ويف   2004 ع����ام  يف  م���ر   100 ط��ول��ه��ا 
خالل  �ملبيعات  قيمة  و�صلت   2008 ع��ام 
لت�صهد  دره���م  م��ل��ي��ون   27 �إىل  �أ���ص��ب��وع��ن 
�لو�حة يف عام 2009 عر�ض �أغلى �صجادة 
يف �ل���ع���امل ب��ق��ي��م��ة خ��م�����ص��ة م��الي��ن درهم 
عام  ويف   .1847 ع��ام  �إىل  تاريخها  ويعود 

2016 مت عر�ض 250 �ألف قطعة �صجاد 
يدوي تخطت قيمتها 2.5 مليار درهم هذ� 
ز�ي��د يف عام  �إىل تنظيم معر�ض  بالإ�صافة 
�ل�صنوية  �لدولة  ملبادر�ت  2017 ومو�كبًة 
�مل���ر�أة �لإم��ار�ت��ي��ة حيث  وم��ن بينها متكن 
دبي  قادت جمموعة من موظفات جمارك 
مت  �أن  بعد  �ل��و�ح��ة  على  �لكامل  �ل���ص��ر�ف 
ت�صكيل جلنة ن�صائية ملعر�ض و�حة �ل�صجاد 

وذلك يف �لعام 2019.
وق�����ال ���ص��ل��ط��ان �أح���م���د ب���ن ���ص��ل��ي��م: “على 
عقدين  �آخ��ر  ل�صيما  �ملا�صية  �لعقود  م��د�ر 
ح��ج��زت دب����ي م��وق��ع��اً م��ت��م��ي��ز�ً ب���ن كربى 
ك��م��دي��ن��ة ذ�ت ط��اب��ع جتاري  �ل���ع���امل  م���دن 
�لرويج  خ��الل��ه  م��ن  ����ص��ت��ط��اع��ت  معا�صر 
�أ�صكالها  بكافة  �لتجارية  �لأن�صطة  جلميع 
للمبدعن  كملتقى  هويتها  على  حمافظة 
و�حلد�ثة  لالأ�صالة  و�ل��روي��ج  و�لفنانن 
معاً، وقد عززت �إمارة دبي وجودها كمركز 

�لقوى  كافة  بن  �لتجاري  للتبادل  �أ�صا�صي 
لتوجيهات  تنفيذ�ً  �ل��دول��ي��ة،  �لقت�صادية 
���ص��اح��ب �ل�����ص��م��و �ل�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن ر��صد 
رئي�ض  �ل����دول����ة  رئ��ي�����ض  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  �آل 
جمل�ض �ل��وزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” يف 
لعام  و�ل�صتعد�د  �لقت�صاد  م�صادر  تنويع 
يف  هائلة  ط��ف��رة  �صي�صهد  �ل���ذي  �خلم�صن 

حتفيز �لقت�صاد.
و�حة  م��ع��ر���ض  �أن  �إىل  ���ص��ل��ي��م  �ب����ن  ول��ف��ت 
تعك�ض  �لتي  �ملعامل  �أب��رز  من  يعد  �ل�صجاد 
�إىل  �لرويج  �لإم��ارة مع  روح �حل�صارة يف 
�لإقليمي  �مل�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  �ل�����ص��ج��اد  جت����ارة 
�لوجهات  �أح��د  دب��ي  �إم��ارة  لت�صبح  و�لعاملي 
جتارة  حركة  تن�صيط  يف  �ملعروفة  �لعاملية 

�ل�صجاد �ليدوي.
�أحمد حمبوب م�صبح  ذ�ته قال  �ل�صياق  يف 
�إن جمارك دبي حتر�ض على تقدمي �أف�صل 
�خل��دم��ات �ل��ت��ج��اري��ة و�جل��م��رك��ي��ة يف كافة 

�ملُهيكلة  �لتمويلية  �لت�صهيالت  ت��وف��ري 
�إ�����ص����د�ر�ت  �إىل  ب��الإ���ص��اف��ة  و�مل�����ص��رك��ة 
و�ل�صتحو�ذ  �لدمج  و�صفقات  �ل�صكوك 
و�مل��ن��ت��ج��ات �ل���ص��ت�����ص��اري��ة. وع��ل��ى �صعيد 
�أ���ص��و�ق روؤو���ض �لأم���و�ل �لإ�صالمية، قام 
م�صرف �أبوظبي �لإ�صالمي بدور �ملنّظم 
�لرئي�صي �ملفّو�ض ومتعهد �لتغطية �صمن 
عدد من �إ�صد�ر�ت �ل�صكوك �لبارزة، مبا 
فيها �أول �إ�صد�ر من �ل�صكوك �خل�صر�ء 
جانب  �إىل  �ل���ف���ط���ي���م  م���اج���د  ل�������ص���رك���ة 
�إ�صد�ر�ت �صكوك بنك وربة و�صركة �لد�ر 
�أبوظبي  م�صرف  وح�صد  لال�صتثمار. 
يف  مرموقة  جو�ئز  عدة  على  �لإ�صالمي 
�ل�صركات مبا فيها جائزة  جمال متويل 
�لبحري  �ل�صحن  فئة  عن  ل  مُم��وِّ �أف�صل 
حفل  خ��الل  للعام”  �ل�صحن  و”�صفقة 
ملنطقة  تريد”  “�صي  ج���و�ئ���ز  ت���وزي���ع 
�ل�صرق �لأو�صط؛ وجائزة “�أف�صل ممول 
جو�ئز  ت��وزي��ع  ح��ف��ل  خ���الل  �إ�صالمي” 
2019؛  لعام  �لدولية  �لتجارة  متويل 
�إ���ص��الم��ي يف  م�����ص��رف  “�أف�صل  وج��ائ��زة 
�لتابعة  بانكر”  “ذ�  من جملة  �لعامل” 
وجائزة  تاميز”؛  “فاينان�صال  ل�صحيفة 
�مل�صرفية  ل��ل��خ��دم��ات  م�����زود  “�أف�صل 
جملة  م��ن  �لإمار�ت”  دول��ة  يف  �ملتميزة 
“�أف�صل  وجائزة  �إي�صت”،  “بانكر ميدل 
“�إمييا  ج��و�ئ��ز  م��ن  �إ�صالمي”  م�صرف 
عام  ويف  �إي�صت”.  م���ي���دل  ف��اي��ن��ان�����ض 
2019، ح�صد �مل�صرف �صبع من جو�ئز 
�مل�صرفية”  لالإجناز�ت  فاينان�ض  “�إمييا 
�مل�صرفية  وخ����دم����ات����ه  م��ن��ت��ج��ات��ه  ع����ن 

لل�صركات.

�ل��ق��ط��اع��ات ل���ص��ي��م��ا ق��ط��اع �ل�����ص��ج��اد ويعد 
�ملعار�ض  �أب���رز  م��ن  �ل�صجاد  و�ح���ة  معر�ض 
�ل���وج���ه �حل�صاري  ي����ربز  �ل����ذي  �حل��ي��وي��ة 
لإمارة دبي وجعلها �ملدينة رقم 1 عاملياً يف 
بالإ�صافة  هذ�  و�ل�صياحة  �لقت�صاد  جمال 
�إىل تعزيز �لتنويع �لقت�صادي لالإمارة مبا 
 2020 �إك�صبو  يعزز جاهزيتها ل�صت�صافة 
حركة  تن�صيط  يف  ُي�صهم  �مل��ع��ر���ض  �أن  كما 
مل��ا ي�صم  ع��امل��ي��اً  �ل��ي��دوي  لل�صجاد  �ل��ت��ج��ارة 
�مل��ع��ر���ض م��ن �ق��ت��ن��اء �أف��خ��ر �أن����و�ع �ل�صجاد 
بالعديد  و�ملرتبطة  منه  �ل��ن��ادرة  و�لقطع 
م���ن �ل���ث���ق���اف���ات �مل���ت���د�ول���ة م���ن دول�����ة �إىل 
وتعارف  ت�صامح  ر�صالة  يعترب  فهو  �أخ��رى 
بدون  و�لأف��ر�د  و�ل�صركات  �ل��دول  تتناقلها 
�ملعر�ض  �أن  ك��م��ا  ع��ق��ب��ات  �أو  �إ���ص��ك��الت  �أي 
ملا  يعد فر�صة مثالية لرو�د �لأعمال نظر�ً 
يحمله من فر�ض و�ع��دة حملية و�إقليمية 

وعاملية يف �لرويج ل�صناعتهم.
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»الإمارات الإ�شالمي« يرعى حملة »م�شارك املايل 
مل�شكنك« بقيادة موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لالإ�شكان

•• دبي-الفجر: 

دولة  مو�طني  ل��دى  مف�صلة  مالية  كموؤ�ص�صة  مكانته  تر�صيخ  �إىل  �صعياً 
و”موؤ�ص�صة حممد  “�لإمار�ت �لإ�صالمي”  �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، وقع 
بن ر��صد لالإ�صكان” �تفاقية �صر�كة ي�صبح مبوجبها �صريكاً رئي�صياً حلملة 
عالقة  ب��ذل��ك  م��ع��زز�ً  �ملوؤ�ص�صة،  تنظمها  �ل��ت��ي  مل�صكنك”  �مل���ايل  “م�صارك 
�ل�صر�كة �ملتميزة �لقائمة بن �لطرفن. وتهدف �حلملة �إىل تعزيز �لوعي 
�ملنازل،  ل�صر�ء  �ل�صعي  �أثناء  �لدولة حول �لقر��ض بحكمة  بن مو�طني 
وت�صجيعهم على �تباع �لعاد�ت �ملالية �ل�صليمة لتحقيق �أهد�فهم �مل�صتقبلية 

يف �متالك �ملنازل. 
“�لإمار�ت  �أم����ن، �ل��رئ��ي�����ض �ل��ت��ن��ف��ي��ذي يف  وب��ه��ذه �مل��ن��ا���ص��ب��ة، ق���ال ���ص��الح 
“�نطالقاً من مكانتنا  �لإ�صالمي”: 
ك��م��وؤ���ص�����ص��ة م���ال���ي���ة ر�ئ�������دة يف دول����ة 
�ملتحدة وكم�صرٍف  �لعربية  �لإمار�ت 
دعم  ي�صعدنا  �أب��ن��ائ��ه��ا،  ل��دى  مف�صل 
’موؤ�ص�صة حممد بن ر��صد لالإ�صكان‘ 
للتوعية  �مل��ت��و����ص��ل��ة  م��ب��ادر�ت��ه��ا  يف 
�مل��ال��ي��ة ب��ن م��و�ط��ن��ي �ل���دول���ة. فمن 
�صاأن هذه �حلملة �أن ت�صهم يف تعزيز 
�ل��وع��ي ب��اأه��م��ي��ة �لق���ر�����ض بحكمة 
بت�صييد  �ل���ر�غ���ب���ن  �مل���و�ط���ن���ن  ب���ن 
بناء  �أحالمهم، ومتكينهم من  منزل 
�ملايل.  ب��ال���ص��ت��ق��ر�ر  ينعم  م�صتقبل 
�ملبادر�ت  �إىل مو��صلة  ونتطلع قدماً 
�إيجابي  بتاأثري  تعود  �لتي  �مل�صابهة 
ع���ل���ى ح���ي���اة �أب����ن����اء دول������ة �لإم��������ار�ت 

�لعربية �ملتحدة«. 
����ص���ام���ي عبد�هلل  ق�����ال  ج���ان���ب���ه،  م����ن 
ملوؤ�ص�صة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  ق��رق��ا���ض، 
“ي�صرنا  لالإ�صكان:  ر��صد  بن  حممد 
’�لإمار�ت  مب�������ص���رف  ن����رّح����ب   �أن 
حلملة  رئي�صي  ك�صريك  �لإ�صالمي‘ 
�لتي  مل�صكنك‘  �مل�������ايل  ’م�صارك 
�مل��وؤ���ص�����ص��ة، و�ل�����ذي نهدف  ت��ن��ظ��م��ه��ا 
بن  �ل��وع��ي  تعزيز  �إىل  خاللها  م��ن 
�لقر��ض  ح���ول  �ل���دول���ة  م��و�ط��ن��ي 
بحكمة �أثناء �ل�صعي لت�صييد �أو �صر�ء �ملنازل، وت�صجيعهم على �تباع عاد�ت 
مالية �صليمة، عالوة على تقدمي حلول �إ�صكانية بديلة �صمن �إطار برنامج 
موؤ�ص�صة حمّمد بن ر��صد لالإ�صكان. وتعترب هذه �ملبادرة جزء�ً من �لتز�منا 
طويل �لأمد بتوفري حلول �إ�صكانية عالية �جلودة للمو�طنن �لإمار�تين. 
ونحن فخورون مبو��صلة �صر�كتنا �ل�صر�تيجية مع ’�لإمار�ت �لإ�صالمي‘، 
�أ�صرع �مل�صارف من��و�ً يف دول��ة �لإم���ار�ت �لعربية �ملتحدة.  �ل��ذي يعترب من 
كما يحظى بتقدير م�صتمر على �ل�صعيدين �ملحلي و�لعاملي بف�صل �صجله 

�لقوي على م�صتويي �لأد�ء و�لبتكار يف �خلدمات �مل�صرفية«. 

مليون عقد يف بور�شة   23.06
دبي للذهب وال�شلع خالل 2019

•• دبي -وام:

بلغ �إجمايل حجم �لتد�ول يف بور�صة دبي للذهب و�ل�صلع 23.06 مليون 
 22.26 2019 متجاوز� �لرقم �لقيا�صي �ل�صابق �لبالغ  عقد خالل عام 
�ملقا�صة  لعمليات  �ل�صمية  �لقيمة  بلغت  و   .  2018 ع��ام  يف  عقد  مليون 
و�ململوكة  �ملرخ�صة  �ملقا�صة  �صركة  �ل�صلع  ملقا�صة  دبي  �صركة  نفذتها  �لتي 
بالكامل لبور�صة دبي للذهب و�ل�صلع �أكر من 866 مليار دولر. ويعترب 
عام 2019 �أجنح عام للبور�صة منذ تاأ�صي�صها بعدما تخطت جميع �أحجام 

�لتد�ول �ل�صنوية ومعدلت �لهتمام �ملفتوح �ل�صابقة.
و�صجلت بور�صة دبي للذهب و�ل�صلع �أعلى معدل �هتمام �صنوي مفتوح يف 
�ألفا و736   284 ب�  �ألفا و803 عقود مقارنة   324 2019 بو�قع  عام 
دبي  لبور�صة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  ميل  لي�ض  قال  و   .2018 عام  يف  عقد� 
للذهب و�ل�صلع : “ هذه هي �ل�صنة �لثانية على �لتو�يل �لذي ن�صجل فيها 
�أعلى �أحجام �لتد�ول و معدلت �لهتمام �ملفتوح على �لإطالق و يعد هذ� 
دليال و��صحا على جهودنا �مل�صتمرة لتو�صيع م�صاركة �مل�صتثمرين وتعزيز 
م�صتويات �ل�صيولة ». و�أ�صاف : “ �أنه يف �إطار �صعينا لتجاوز �لإجناز�ت �لتي 
حققناها يف عام 2018 جاءت نتائج عام 2019 لتمثل نقطة فارقة تعك�ض 
�أو�صع  جمموعة  جلذب  ننتهجها  �لتي  �لنمو  ��صر�تيجية  فعالية  بو�صوح 
حتوط  و�آليات  �حلماية  خلف  ي�صعون  �لذين  و�مل�صتثمرين  �ملتد�ولن  من 
�أد�ء يف عام  �ملنتجات  �أف�صل  �أن  �أو�صح  و  �ملخاطر«.  خمتلفة للتخفيف من 
2019 .. عقود �لكو�نتو �لآجلة للروبية �لهندية حيث مت تد�ول �أكر من 
7.7 مليون عقد بزيادة �صنوية قدرها 109 يف �ملائة.. و�رتفعت معدلت 
�لهتمام �ملفتوح للفرة نف�صها مبا يزيد عن 65 يف �ملائة .. وحققت �لعقود 
�لآجلة للذهب �لتي تعد �أهم منتجات بور�صة دبي للذهب و�ل�صلع �أد�ء قويا 
يف �لعام �ملا�صي مع تد�ول �أكر من 478 �ألف عقد بزيادة �صنوية قدرها 

107 يف �ملائة.

مزايا اإجرائية ورقابية لل�سركات املعتمدة وتبادل املنافع والت�سهيالت مع ال�سركاء العاملين
الربنامج يزيد ال�سراكة مع القطاع اخلا�ص ويدعم دور اجلمارك يف حماية التجارة الدولية

 موا�شالت عجمان توقع اتفاقية اإدارة و ت�شغيل املركز الفني  مع �شركة  AJI  لل�شناعات

•• اأبوظبي-وام: 

�رت���ف���ع ع����دد �ل�����ص��رك��ات �مل�����ص��ج��ل��ة �لتي 
برنامج  وت�صهيالت  مز�يا  من  ت�صتفيد 
بدولة  �مل��ع��ت��م��د  �لق���ت�������ص���ادي  �مل�����ص��غ��ل 
عام  ب��ن��ه��اي��ة  ���ص��رك��ة   55 �إىل  �لإم������ار�ت 
�صركة   15 �ن�����ص��م��ام  و���ص��ي��ت��م   ،2019
�أخرى �إىل �لربنامج لي�صل �إجمايل عدد 
�ل�صركات �ملعتمدة �إىل 70 �صركة بنهاية 
�لهيئة  ب��ح�����ص��ب  ي��ن��اي��ر �جل������اري،  ���ص��ه��ر 

�لحتادية للجمارك.
�لقت�صادي  �مل�صغل  برنامج  وي�صتهدف 
وتب�صيط  �ل����ت����ج����ارة  ت��ي�����ص��ري  �مل���ع���ت���م���د 
�لتي  لل�صركات  �جلمركية  �لإج�����ر�ء�ت 
�جلمركية  �لم���ت���ث���ال  مب��ع��اي��ري  ت��ل��ت��زم 
و�لتوريد  �لإم���د�د  �صل�صلة  يف  و�لأم��ن��ي��ة 
�أم��ن وت�صهيل  �إط��ار عمل معايري  �صمن 
�صل�صلة �لإم����د�د يف �ل��ت��ج��ارة �ل��دول��ي��ة /
�جلمارك  منظمة  ع��ن  �ل�����ص��ادر  �صيف/ 

�لعاملية.
�ملز�يا  م���ن  ح���زم���ة  �ل���ربن���ام���ج  وي���ق���دم 
ت�صاهم  لل�صركات  �مللتزمة  و�لت�صهيالت 
و�لإجن����از  �لتخلي�ض  زم���ن  تقلي�ض  يف 
�مل�����ص��ب��ق ل�����الإج�����ر�ء�ت �ل���ت���ي ت������وؤدي �إىل 
�لوقت  وتوفري  �ملالية  �لتكاليف  خف�ض 

لل�صركات.
�لنيادي  مطر  �صعيد  علي  معايل  وق��ال 
�لهيئة  رئ���ي�������ض  �جل������م������ارك  م���ف���و����ض 
�لإمار�ت  دولة  �إن  للجمارك،  �لحتادية 
حري�صة على �لنفتاح على �لقت�صاد�ت 
�ل�صر�كة  ع���الق���ات  وت���ط���وي���ر  �ل��ع��امل��ي��ة 
و�لتعاون مع دول �لعامل وتطبيق �أف�صل 
مبادئ  من  �نطالقاً  �لعاملية،  �ملمار�صات 
و�لتوجهات   2021 �لإم�������ار�ت  روؤي�����ة 
�لوطني،  ل��الق��ت�����ص��اد  �ل���ص��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
م�صري�ً �إىل �أن برنامج �مل�صغل �لقت�صادي 
�ملعتمد يعد من �لأدو�ت �ملهمة �لتي تعزز 
�لأ�صو�ق  على  �لوطني  �لقت�صاد  �نفتاح 

�لعاملية عرب تي�صري �لتجارة، كما ي�صاهم 
يف �لرتقاء مب�صتوى تناف�صية �لدولة يف 
و�لدعم  �لإعمال  بيئة  جاذبية  موؤ�صر�ت 
�ل��ل��وج�����ص��ت��ي وغ����ريه����ا م����ن �مل���وؤ����ص���ر�ت 

�لتناف�صية �لعاملية.
�مل�صغل  ب��رن��ام��ج  �أن  م��ع��ال��ي��ه  و�أ�����ص����اف 
�حتادي  كربنامج  �ملعتمد،  �لقت�صادي 
يتم تطبيقه على م�صتوى دولة �لإمار�ت 
ربط  على  يعمل  �لهيئة،  �إ���ص��ر�ف  حت��ت 
�لدولة جتارياً وجمركياً مع دول �لعامل، 
ل��ه من  �ملن�صمة  �ل�����ص��رك��ات  مُي��ّك��ن  ك��م��ا 
دول  �أ���ص��و�ق  �إىل  ب�صائعها  نفاد  �صهولة 
�لعامل، خ�صو�صاً �أ�صو�ق �لدول �لتي يتم 
معها،  متبادل  �عر�ف  �تفاقيات  توقيع 
و�ململكة  �جل��ن��وب��ي��ة  ك��وري��ا  بينها  وم���ن 

�لعربية �ل�صعودية و�ل�صن وغريها.
و�أو�صح معايل مفو�ض �جلمارك رئي�ض 
ترغب  �لتي  �ل�صركات  �عتماد  �أن  �لهيئة 
و�لتمتع  �ل��ربن��ام��ج  �إىل  �لن�����ص��م��ام  يف 
مبز�ياه يتم وفق جمموعة من �ملعايري 
�ملعتمدة من قبل �لهيئة ودو�ئر �جلمارك 
�ملعايري  تطبيق  �أب���رزه���ا  وم���ن  �مل��ح��ل��ي��ة، 
�لأم���ن���ي���ة و�جل���م���رك���ي���ة، ووج������ود �صجل 
�متثال  ُيْثبت  و��صح لاللتز�م �جلمركي 
�لتجارية  و�لأنظمة  للقو�نن  �ل�صركة 
�إىل  �إ�صافة  �لإم��ار�ت،  و�لأمنية يف دولة 
ونظم  للتدقيق  وق��اب��ل��ة  مقبولة  �إد�رة 
ذلك  يف  مب��ا  �مل��ال��ي��ة،  و�لإد�رة  �ملحا�صبة 
�لنقل،  و���ص��ج��الت  �ل��رق��اب��ة �جل��م��رك��ي��ة 
�ملالية، وتطبيق  و�مل��الءة  �لقدرة  و�إثبات 
ب�صل�صلة  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �لأم���ن���ي���ة  �مل���ع���اي���ري 
�ملفو�ض  �لدولية. ولفت معايل  �لتوريد 
�لقت�صادين  �مل�صغلن  �عتماد  �أن  �إىل 
يتم من قبل �جلمارك �ملحلية، كما يتم 
�لربنامج  يف  �ملعتمدة  �ل�����ص��رك��ات  �إدر�ج 
���ص��م��ن ق���ائ���م���ة وط���ن���ي���ة م����وح����دة على 
م�صتوى �لدولة، وبناًء عليها يتم تقدمي 
�جلمارك  قبل  من  �ملوحدة  �لت�صهيالت 

�ملعتمدة، م�صري�ً  لل�صركات  �ملحلية كافة 
ب�صاأن  ت���ن���ازع  وج�����ود  ح���ال���ة  يف  �أن�����ه  �إىل 
�ل�����ص��رك��ات بن  تقييم  �إع����ادة  �أو  �ع��ت��م��اد 
�لد�ئرة �جلمركية و�ل�صركة �ملعنية، يتم 
�لتو�صل �إىل حل للنز�ع بو��صطة �للجنة 
�ملعتمد  �لقت�صادي  للم�صغل  �لوطنية 

برئا�صة �لهيئة �لحتادية للجمارك.
�لقت�صادي  �مل�صغل  برنامج  �إط��الق  ومت 
�ملعتمد يف دولة �لمار�ت ر�صمياً يف �أكتوبر 
وطنية  جلنة  ت�صكيل  مت  كما   ،2016
تتوىل تطبيق �لربنامج و�لإ�صر�ف عليه 
للجمارك  �لحت���ادي���ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  ب��رئ��ا���ص��ة 
�ملحلية  �جل����م����ارك  دو�ئ�������ر  وع�������ص���وي���ة 
�عتماد  وك��ذل��ك  �ل��دول��ة،  م�صتوى  على 
وتر�صيخها  للربنامج  �لعامة  �ل�صيا�صة 

على �مل�صتوين �لحتادي و�ملحلي.
�ملز�يا  �ل��ع��دي��د م���ن  �ل���ربن���ام���ج  وي���وف���ر 
�لإجر�ئية و�لأمنية و�لرقابية و�لإد�رية 
�ل���ت���وري���د، منها  ���ص��ل�����ص��ل��ة  ل��ل�����ص��رك��اء يف 
�إمكانية �لنتهاء من �إجر�ء�ت �لتخلي�ض 
للدولة،  �لفعلي  �ل�صحنة  و���ص��ول  قبل 
�تفاقيات  ق���و�ئ���م  يف  �مل�����ص��ارك��ن  و���ص��م 
معاملة  ومنحهم  �مل��ت��ب��ادل،  �لع����ر�ف 
�لربنامج  وي�صمل  تف�صيلية.  جمركية 
�لتوريد من  �صل�صلة  �أطر�فاً خمتلفة يف 
و�مل�صّنعن،  و�مل�����ص��دري��ن،  �مل�����ص��ت��وردي��ن، 
و�لناقلن،  �جل��م��رك��ي��ن،  و�مل��َخ��ِل�����ص��ن 
و�لو�صطاء،  �لناقلة،  �ل�صركات  وو�صطاء 

و�ملو�نئ و�ملطار�ت.
حر�ض  �إىل  �لنيادي  علي  معايل  و�أ���ص��ار 
على  �ملحلية  �جل��م��ارك  ودو�ئ����ر  �لهيئة 
تعظيم ��صتفادة �ل�صركات �ملعتمدة �صمن 
�ل��ربن��ام��ج حم��ل��ي��اً ودول���ي���اً ع���رب تبادل 
�ل�صركاء  �أب���رز  م��ع  و�لت�صهيالت  �مل��ز�ي��ا 
�ل��ت��ج��اري��ن يف �ل��ع��امل م��ن خ��الل �إبر�م 
�مل��ت��ب��ادل بربنامج  �لع�����ر�ف  �ت��ف��اق��ات 
�مل�صغل �لقت�صادي �ملعتمد، لفتاً �إىل �أن 
بناء �صر�كات  �إىل  تلك �لتفاقات تهدف 

�لتجارة  ل��ت��ع��زي��ز  م��ت��ي��ن��ة  �ق���ت�������ص���ادي���ة 
��صتثمار�ت  وجذب  لالإمار�ت  �خلارجية 
�لوطني  �لقت�صاد  بنية  لتنويع  جديدة 
�لتي  �ل��ت�����ص��ه��ي��الت �جل��م��رك��ي��ة  يف ظ���ل 
�ملعتمدة  �ل�����ص��رك��ات  ع��ل��ي��ه��ا  ���ص��ت��ح�����ص��ل 
ل��ل��ربن��ام��ج يف ك��ال �ل��دول��ت��ن م��ا ي�صمح 
تدعم هذه  كما  �ل��ت��ج��ارة،  ب��زي��ادة حجم 
من  وحمايته  �ملجتمع  �أم���ن  �لت��ف��اق��ات 

�ملمار�صات �لتجارية غري �ل�صليمة.
“وقعت  معاليه:  ق��ال  �ل�صدد،  ه��ذ�  ويف 
دولة �لإم��ار�ت �تفاق �لع��ر�ف �ملتبادل 
ودخل   ،2017 يف  �جلنوبية  كوريا  مع 
�أكتوبر  �أول  يف  �ل��ت��ن��ف��ي��ذ  ح��ي��ز  �لت���ف���اق 
�لإح�صائيات  تبادل  يتم  حيث   ،2018
و�ملز�يا و�لت�صهيالت بن �لطرفن ب�صكل 
دوري. وت�صري �لإح�صائيات �إىل �نخفا�ض 
زمن �لتخلي�ض �جلمركي بن�صبة 83% 
وتقليل ن�صبة �لتفتي�ض لل�صركات �ملتعمدة 
غري  �ل�صركات  مع  مقارنة  �لربنامج  يف 
�لإمار�ت  �أن  وذكر معاليه  �ملعتمدة”.   
وقعت �تفاق �لعر�ف �ملتبادل لربنامج 
�ململكة  م��ع  �ملعتمد  �لقت�صادي  �مل�صغل 
 ،2019 �ل�����ص��ع��ودي��ة يف م��اي��و  �ل��ع��رب��ي��ة 
�لتفاو�ض  ����ص��ت��ك��م��ال  ح���ال���ي���اً  وي���ج���ري 
تنفيذ  و�آلية  �لتو�صيحية  �ملذكرة  ح��ول 
�ملرحلة  تطبيق  موعد  لتحديد  �لتفاق 
�ل�صقيقن،  �ل��ب��ل��دي��ن  ب��ن  �ل��ت��ج��ري��ب��ي��ة 
�ملتبادل  �لع��ر�ف  �تفاق  توقيع  كما مت 
للربنامج مع جمهورية �ل�صن �ل�صعبية 
�ل���ذي  �ل���وق���ت  �مل���ا����ص���ي، ويف  ي��ول��ي��و  يف 
ب���ن �لطرفن  ف��ي��ه  �ل��ت��ف��او���ض  ي��ج��ري 
تنفيذ  و�آلية  �لتو�صيحية  �ملذكرة  ح��ول 
�لت��ف��اق. و�أ���ص��اف معاليه �أن��ه مت توقيع 
�ملتبادل  �لع�����ر�ف  �ت���ف���اق  ع��م��ل  خ��ط��ة 
�ملعتمد مع  �مل�صغل �لقت�صادي  بربنامج 
ويجري  �ملا�صي،  �أكتوبر  �صهر  يف  �لهند 
وتبادل  �ل���ت���ف���او����ض  ����ص��ت��ك��م��ال  ح���ال���ي���اً 
�لبلدين  من  كل  بر�مج  حول  �ملعلومات 

وفق ما مت �لتفاق عليه، م�صري�ً �إىل �أن 
خطة  توقيع  على  ح��ال��ي��اً  تعمل  �لهيئة 
عمل �تفاق �لعر�ف �ملتبادل للربنامج 

مع �إندوني�صيا.
�مل�صتقبلية  و�خل���ط���ط  �مل����ب����ادر�ت  وع���ن 
�ملفو�ض  بالربنامج، قال معايل  �ملتعلقة 
�لوطنية  �ل��ل��ج��ن��ة  �إن  �ل��ه��ي��ئ��ة،  رئ��ي�����ض 
�ملعتمد  �لق��ت�����ص��ادي  �مل�����ص��غ��ل  ل��ربن��ام��ج 
�ملبادر�ت  مبناق�صة  تقوم  �لهيئة  برئا�صة 
�مل����ق����رح����ة و�خل������ط������ط �ل���ت���ط���وي���ري���ة 
وتعزيز  ت���ط���وي���ره  ب���ه���دف  ل���ل���ربن���ام���ج 
�حل���و�ف���ز و�ل��ت�����ص��ه��ي��الت و�مل����ز�ي����ا �لتي 
�أف�صل  ���ص��وء  يف  لل�صركات  منحها  يتم 
�إىل  معاليه  و�أ���ص��ار  �لعاملية.  �ملمار�صات 
�أن عام 2020 �صي�صهد تنفيذ جمموعة 
م��ن �مل���ب���ادر�ت �ل��ت��ي ت�����ص��اه��م يف تطوير 
دولة  ��صت�صافة  بينها  وم��ن  �ل��ربن��ام��ج، 
�خلام�ض  �ل��ع��امل��ي  ل��ل��م��وؤمت��ر  �لإم�������ار�ت 
للم�صغل �لقت�صادي �ملعتمد يف �إمارة دبي 
بالتن�صيق  وذل��ك  �ملقبل  م��ار���ض  �صهر  يف 
�إ�صافة  �لعاملية،  �جل��م��ارك  منظمة  م��ع 
متطورة  ت�����ص��وي��ق��ي��ة  خ��ط��ة  ت��ن��ف��ي��ذ  �إىل 
�مل�صتهدفة  �ل�����ص��رك��ات  ب���ن  ل��ل��ربن��ام��ج 
و�لدو�ئر  و�ل�����ص��ن��اع��ة  �ل��ت��ج��ارة  وغ���رف 
�لق���ت�������ص���ادي���ة ب���ال���دول���ة ب���ه���دف زي����ادة 
�لتوعية بالربنامج و�ملز�يا �لتي يقدمها 
مدى  وق��ي��ا���ض  �مل�صتهدفة،  �ل��ف��ئ��ات  ب��ن 
�لربنامج  �ملعتمدة يف  �ل�صركات  ��صتفادة 
من خالل ��صتبيان موحد لقيا�ض ر�صى 
�ملتعاملن، و�لنظر يف �إمكانية زيادة عدد 
�ل�صركات �ملعتمدة يف �لقائمة �لإمار�تية 

للم�صغلن �لقت�صادين بتكلفة �أقل.

•• عجمان-الفجر:

وق��ع��ت م��وؤ���ص�����ص��ة �مل���و�����ص���الت �ل��ع��ام��ة – 
ع��ج��م��ان �ت��ف��اق��ي��ة ت���ع���اون م���ع ���ص��رك��ة �ي 
�لتعاون  لل�صناعات بهدف تعزيز  �آي  جي 
�إد�رة  يف  �خلا�صة  �ل�صركات  مع  �مل�صرك 
للموؤ�ص�صة  �لتابع  �لفني  �ملركز  وت�صغيل  
�ل������ذي �أن�������ص���ئ وف�����ق م���ع���اي���ري �خل���دم���ات 
�لتفاقية  وق����ع   . �مل��ت��م��ي��زة  �حل��ك��وم��ي��ة 
�صعادة عمر بن عمري �ملدير �لعام ملوؤ�ص�صة 
�ملو��صالت �لعامة، ومن جانب �صركة �ي 
جي �آي لل�صناعات  عوي�ض مرزوق رئي�ض 
من  ع��دد  بح�صور  �ل�صركة  �إد�رة  جمل�ض 
�مل�صوؤولن من كال �جلانبن وذلك باملقر 

�لرئي�صي للموؤ�ص�صة باجلرف.
�أه��م��ي��ة �لتعاون  ون�����ص��ت �لت��ف��اق��ي��ة ع��ل��ى 
�مل�صرك بن �لطرفن يف �إد�رة و ت�صغيل 
�ملركز �لفني �لتابع للموؤ�ص�صة مو�صحاً �ن 
خدماتها  تطوير  على  حتر�ض  �ملوؤ�ص�صة 

ل��ت��ك��ون �ل�����ص��ب��اق��ة د�ئ��م��اً يف دع���م خدمات 
�ل��ن��ق��ل و�مل���و�����ص���الت يف �لإم������ارة و ذلك 
�ملتنامي  ع��م��الئ��ه��ا  �ح��ت��ي��اج��ات  ل��ت��ل��ب��ي��ه 
خلدمات �صيانة �ملركبات وفقا لتطلعاتهم 
و ت��وف��ري �ل��ب��ي��ئ��ة �مل��الئ��م��ة ، وذل����ك من 
خ�����الل ع���ق���د �ل���������ص����ر�ك����ات م����ع �جل���ه���ات 
�حلكومية و �خلا�صة. وتعزيز �لتعاون مع 
خمتلف  يف  و�ملعنية  �ملتخ�ص�صة  �جلهات 
تطوير  ل���ص��ي��م��ا يف جم����الت  �مل����ج����الت، 
يف  و�مل��و����ص��الت  �لنقل  منظومة  وتنمية 
عوي�ض  ق��ال  جانبه  وم��ن  عجمان.  �إم���ارة 
موؤ�ص�صة  مع  �لتعاون  �تفاقية  �أن  م��رزوق 
�مل���و�����ص���الت �ل��ع��ام��ة ت��ع��د خ��ط��وة مهمة 
للجانبن �لهدف منها هو حتقيق قفز�ت 
نوعية وجناحات متميزة يف جمال خدمة 
���ص��ي��ان��ة �مل��رك��ب��ات �مل��ق��دم��ة ل��رف��ع ن�صبة 
ر���ص��ا �ل��ع��م��الء يف �م�����ارة ع��ج��م��ان حيث 
ومريحة  �صريعة  بطريقة  �خلدمة  تقدم 

وموفرة للوقت و�جلهد.
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م�شارك و300 �شركة نا�شئة يلتقون بــ »العامل يف دبي« 11 و 12 فرباير  8000
•• دبي-وام:

ت�صت�صيف دبي �أعمال موؤمتر 2020STEP �ملهرجان 
�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي �ل���ر�ئ���د ل��الأ���ص��و�ق �ل��ن��ا���ص��ئ��ة يف دورت���ه 
�ل��ت��ا���ص��ع��ة حت���ت ���ص��ع��ار �ل���ع���امل يف دب����ي وذل����ك يومي 
11 و12 ف��رب�ي��ر �مل��ق��ب��ل ب��ال�����ص��ر�ك��ة م��ع م��دي��ن��ة دبي 
دبي  �لتجاري  و�لت�صويق  �ل�صياحة  ود�ئ��رة  لالإنرنت 

لل�صياحة.
 8000 م��ن  �أك��ر  �مل��وؤمت��ر  ي�صتقطب  �أن  �ملتوقع  وم��ن 
و�لعديد  عار�صة  نا�صئة  �صركة   300 و  دويل  م�صارك 
�لبارزين  و�مل��ت��ح��دث��ن  �مل��وؤث��ري��ن  �لأع���م���ال  رو�د  م��ن 
�ملو�صوعات  �أح���دث  ملناق�صة  �لتكنولوجيا  جم��ال  يف 

و�لجتاهات يف خمتلف �ل�صناعات �لرئي�صية.
ويقام هذ� �حلدث هذ� �لعام يف مدينة دبي لالإنرنت 
�لتكنولوجية  �لو�صائل  ب��ر�جم��ه  �صمن  وي�صتعر�ض 
عاملي  منظور  م��ن  �لنا�صئة  �لأ����ص���و�ق  يف  �مل�صتخدمة 
�ل�����ص��وء على  و ي�صلط  �لب���ت���ك���ار�ت  �أح����دث  وي��ع��ر���ض 

�أربعة  ويت�صمن  �لبيئي  �ل��ن��ظ��ام  يف  �مل��ت��اح��ة  �ل��ف��ر���ض 
حماور رئي�صية. وقال ر�ي د�رغام �لرئي�ض �لتنفيذي 
ك��ب��رية لإط���الق  ب�����ص��ع��ادة  �أ���ص��ع��ر   :»STEP« ل�����ص��رك��ة 
لقد   .. �ل��ت��و�يل  على  �لتا�صع  للعام   STEP م��وؤمت��ر 
�صهدنا تطور هذ� �ملوؤمتر �لذي بد�أ كموؤمتر خم�ص�ض 
�لأو�صط  و�ل�����ص��رق  �لعربي  �ل��ع��امل  �لأع��م��ال يف  ل���رو�د 
يجذب  عامليا  م��وؤمت��ر�  ي�صبح  و  كبري  ب�صكل  ليتطور 
و�مل�صتثمرين  �لنا�صئة  و�ل�����ص��رك��ات  �مل��ت��ح��دث��ن  ك��ب��ار 
�ل���ب���ارزي���ن م���ن ج��م��ي��ع �أن���ح���اء �ل���ع���امل وحت���دي���د� من 

�لأ�صو�ق �لنا�صئة يف �آ�صيا و�أفريقيا«.
و�أ�صاف :” مع دخول موؤمتر STEP حقبته �جلديدة 
وفيجن   2020 �إك�����ص��ب��و  م��ع  متا�صيا  و  �مل��ق��ب��ل  �ل��ع��ام 
�لأعمال و�ل�صركات  فاإننا نخطط جلذب رو�د   2021
�أن  �ملحتمل  من  �لتي  �لتكنولوجيا  و�صركات  �لنا�صئة 
م�صهد  على  وت��وؤث��ر  دب��ي  �إىل  لت�صل  �أع��م��ال��ه��ا  تو�صع 
يكن  لدينا.. مل  �ملو�هب  �لتجارية وخريطة  �لأعمال 
لالإنرنت  دب��ي  مدينة  مع  �صر�كتنا  ل��ول  ممكنا  ه��ذ� 

د�ئرة  مع  حديثا  توقيعها  مت  �لتي  �لتعاون  و�تفاقية 
لل�صياحة”  “دبي  �لتجاري  و�لت�صويق  لل�صياحة  دب��ي 

ب�صفتها �صريك �لو�جهة �ل�صياحية.
وق�����ال ع���م���ار �مل���ال���ك �مل���دي���ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي مل��دي��ن��ة دبي 
لالإنرنت: �إن “��صر�تيجيتنا تركز ب�صكل كبري على 
�لتكنولوجيا  ل�صركات  �ملالئمة  �لأع��م��ال  بيئة  توفري 
عامة و خ�صو�صا �ل�صركات �لنا�صئة ون�صعى �إىل حتقيق 
و�ملو�هب  �ل�صركات  �أف�صل  ��صتقطاب  ذلك من خالل 
من جميع �أنحاء �لعامل وتوفري من�صات خمتلفة لهم 
للتفاعل وتبادل �خلرب�ت مما ي�صهم يف حتفيز �لبتكار 
�لإم��ار�ت و�ملنطقة  �لنمو �لقت�صادي يف  ودف��ع عجلة 
“ �ل�صر�كة �ل�صر�تيجية” مع  �أن  ككل” .. و �عترب 
��صر�تيجية  و  �أه����د�ف  حتقيق  يف  ت�صهم   »STEP«

مدينة دبي لالنرنت يف هذ� �ل�صياق.
�لتنفيذي  �مل���دي���ر  ك���اظ���م  �أع�����رب ع�����ص��ام  م���ن ج��ه��ت��ه 
مل��وؤ���ص�����ص��ة دب���ي ل��ل��ت�����ص��وي��ق �ل�����ص��ي��اح��ي و�ل���ت���ج���اري عن 
�صعادته بال�صر�كة مع »STEP« هذ� �لعام و �لرحيب 

ب��امل�����ص��ارك��ن يف ه���ذ� �مل���وؤمت���ر �مل��ه��م م��ن خمتلف دول 
�ل��ف��ر���ص��ة ل�صتك�صاف  ل��ه��م  ���ص��ت��ت��اح  �ل��ذي��ن  و  �ل��ع��امل 
�ملدينة و�ل�صتمتاع مبا تتمتع به من مقومات �صياحية 
ومميزة  �صاملة  منظومة  تطوير  على  دب��ي  وحتر�ض 
لل�صركات �لنا�صئة ورو�د �لأعمال �صمن �إطار �لتعاون 
�لبناء بن �لقطاعن �لعام و�خلا�ض لدعم جهودهم 
�لبتكار  على  ت�صجيعهم  و  �لنمو  من  �ملزيد  لتحقيق 
 STEPلي�صهمو� يف منو �قت�صاد �لإمارة ويوفر موؤمتر
للم�صاريع  وك��ذل��ك  �لأع���م���ال  ل����رو�د  م��ث��ال��ي��ة  من�صة 
مبا  و�لب��ت��ك��ار�ت  �لتقنيات  �أح���دث  لتقدمي  �لنا�صئة 
يعزز من مكانة �لإمارة كمركز يحت�صن �لتكنولوجيا 
�حل��دي��ث��ة ل��ل�����ص��رك��ات �ل��ن��ا���ص��ئ��ة �ل��ت��ي ت��ط��م��ح للتقدم 

و�لنجاح يف جمالها.
و  حم��ادث��ات   «  STEP 2020  « م��وؤمت��ر  يت�صمن  و 
يتمتعون  �أع��م��ال  ق���ادة  فيها  ي�����ص��ارك  ن��ق��ا���ض  جل�صات 
بروؤى عاملية وخربة يف �إطالق وتطوير جمموعة من 

�ل�صركات.
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�ملال و�لأعمال

خالل جل�سة نظماها يف دبي 

»مبادرة بريل« و»منتدى ثروات لل�شركات العائلية«
 يناق�شان دور جمال�ض الإدارة يف ا�شتدامة الأعمال التجارية 

القت�شاد : ت�شجيل 1589 عالمة جتارية يف الإمارات خالل دي�شمرب املا�شي

•• دبي-الفجر:

غري  �ملنظمة  بريل”،  “مبادرة  نظمت 
�لربحية �مل�صتقلة �لعاملة على ن�صر ثقافة 
موؤ�ص�صية تقوم على �مل�صاءلة و�ل�صفافية 
ثرو�ت  و”منتدى  �خل��ل��ي��ج،  منطقة  يف 
�مل�صتقلة  �ملوؤ�ص�صة  �لعائلية”،  لل�صركات 
�ل�صركات  �أع��م��ال  وتنمية  بدعم  �ملعنية 
�لعائلية، موؤخر�ً، جل�صة نقا�صية بعنو�ن 
�ل�صركات  �إد�رة  جمال�ض  “ديناميكيات 
ث���رو�ت«  �أع���م���ال  “مركز  يف  �لعائلية” 

)Tharawat Space( بدبي.
ون��اق�����ص��ت �جل��ل�����ص��ة، �ل���ت���ي ج��م��ع��ت 50 
م���دي���ر�ً وم�����ص��وؤوًل ت��ن��ف��ي��ذي��اً م��ن كربى 
�مل��ن��ط��ق��ة دور  �ل��ع��ائ��ل��ي��ة يف  �ل�������ص���رك���ات 
ممار�صات  ت��ع��زي��ز  يف  �لإد�رة  جم��ال�����ض 
��صتد�مة �لأعمال �لتجارية يف �ل�صركات 
�ل��ع��ائ��ل��ي��ة، و�ل���ع���و�م���ل �ل��ت��ي ت���وؤث���ر على 
�صنع  ع��م��ل��ي��ة  �ل��ع��ائ��ل��ي��ة يف  �ل�������ص���رك���ات 
�لعاملية  �ل��ت��وج��ه��ات  ج��ان��ب  �إىل  �ل��ق��ر�ر، 
�لتجاري  �مل�����ص��ه��د  بتغيري  ت�صهم  �ل��ت��ي 

تعديل  �لعائلية  �ل�صركات  على  وتفر�ض 
ل�صمان  وق���ر�ر�ت���ه���ا  �إد�رت����ه����ا  جم��ال�����ض 

منوها يف �مل�صتقبل.
وجاءت �جلل�صة يف �إطار �مل�صروع �لبحثي 
و”منتدى  ب��ريل  م��ب��ادرة  �أطلقته  �ل��ذي 
ثرو�ت لل�صركات �لعائلية”، حتت عنو�ن 
بهدف  �مل�صتقبل”،  �إد�رة  “جمال�ض 
�إد�رة  در��صة �ل�صبل �لتي مُتّكن جمال�ض 
��صتد�مة  �صمان  من  �لعائلية  �ل�صركات 

�أعمالها، ومنوها و�زدهارها.
وُي��ع��ّد ه���ذ� �ل��ت��ع��اون ب��ن �جل��ان��ب��ن من 
�أبرز م�صاريع برنامج “حوكمة �ل�صركات 
�لعائلية” �لذي �أطلقته “مبادرة بريل” 
�لر�مية  �لأع��م��ال  من���اذج  على  للركيز 
ل��ت��ع��زي��ز �ل��ق��ي��م��ة �ل��ط��وي��ل��ة �لأج�����ل من 
�حلوكمة  ممار�صات  �أف�صل  تبني  خالل 
�لتي  �لعائلية،  �ل�صركات  يف  �ملوؤ�ص�صية 
�لناجت  �إج��م��ايل  م��ن   80% نحو  تنتج 
حيث  �ملنطقة،  يف  �لنفطي  غ��ري  �ملحلي 
يهدف �لربنامج �إىل تعزيز درجة �لوعي 
و�أف�صل  وتوجهاتها  �حلوكمة  بق�صايا 

�لعائلية  �ل�صركات  لتحفيز  ممار�صاتها 
على تبني مبادئ �حلوكمة �ل�صحيحة.

و�����ص����م����ت �جل���ل�������ص���ة ك�������اًل م�����ن جن����الء 
�ل�صحيمي، ع�صو جمل�ض �إد�رة “جمموعة 
�صريك  �أح����م����د،  و�أم������ري  �ل�صحيمي”، 
ويا�صمن  �صميث”  “رييد  ���ص��رك��ة  يف 
بريل،  ملبادرة  �لتنفيذية  �ملديرة  عمري، 
�لعجمي،  �أد�رت �جلل�صة فريدة  يف حن 
�ملديرة �لعامة ملوؤ�ص�صة “ثرو�ت«. وتناول 
عدة،  مو��صيع  �جلل�صة،  يف  �مل�����ص��ارك��ون 
لالقت�صاد�ت  �ل�����ص��ري��ع  �ل��ت��ط��ور  �أه��م��ه��ا 
�لنماذج  ع���ل���ى  ي����وؤث����ر  �ل������ذي  �ل���ع���امل���ي���ة 
و�لتطور  �لأع��م��ال،  ملمار�صة  �لتقليدية 
�لقت�صاد�ت  على  ينعك�ض  �ل��ذي  �لتقني 
وحاجة  �مل��ج��الت،  كافة  يف  و�ل�صناعات 
فاعلة  لإعد�د خطط  �لعائلية  �ل�صركات 
فاعلية  لعدم  م�صبقاً،  �لطارئة  للحالت 
�أ�صلوب ردود �لفعل  �لتوجه �لذي يتبنى 
�ل�صلبي  لتاأثريها  �ملبا�صرة  و�ل�صتجابة 
على �لأعمال �إىل جانب عدد من �لأمثلة 
حول �لتحديات �لتي تو�جه ديناميكيات 

�لعائلية وطرق  �ل�صركات  �إد�رة  جمال�ض 
�لتغلب عليها.

وقالت يا�صمن عمري، �ملديرة �لتنفيذية 
ملبادرة بريل: “توفر �ل�صركات �لعائلية، 
�لعاملية،  ت��ع��د ع��م��اد �لق��ت�����ص��اد�ت  �ل��ت��ي 
فر�ض �لعمل و�لقيمة �مل�صافة لأ�صحاب 
�ملتغري�ت  ل���ك���ن  �مل���ع���ن���ي���ن،  �مل�����ص��ل��ح��ة 
هذه  على  تفر�ض  �لعاملية  �لقت�صادية 
تغيري�ت  لإح���د�ث  �ل�صتعد�د  �ل�صركات 
وجمال�ض  �أع��م��ال��ه��ا  من���اذج  على  رئي�صة 
�إد�رتها وهياكل �حلوكمة يف موؤ�ص�صاتها، 
وقد  ومنوها،  تطورها  على  للمحافظة 
�أخ��ذت مبادرة بريل هذه �لعو�مل بعن 
�لعتبار لتعزيز �لوعي بق�صايا �حلوكمة، 
�لعاملية  �ملمار�صات  و�أف�صل  و�لتوجهات 
تبني  على  �لعائلية  �ل�صركات  لت�صجيع 
�أعمالها«.  يف  �لر�صيدة  �حلوكمة  مبادئ 
“يحدد  �لعجمي:  بدورها، قالت فريدة 
مبادرة  ب��ن  �مل�صرك  �لبحثي  �مل�����ص��روع 
بريل ومنتدى ثرو�ت لل�صركات �لعائلية 
توجهات �حلوكمة �ملوؤ�ص�صية �حلالية، كما 

•• اأبوظبي-وام: 

منا عدد �لعالمات �لتجارية �لتي جرى ت�صجيلها يف 
دولة �لإمار�ت بن�صبة %30.5 خالل �صهر دي�صمرب 
ن��وف��م��رب من  2019 م��ق��ارن��ة م��ع �صهر  �ل��ع��ام  م��ن 
�لعام ذ�ته وذلك يف خطوة تعزز ريادة �لدولة كمركز 
�خلليج  �لأع��م��ال يف منطقة  ملمار�صة  ج��اذب  �إقليمي 

و�ل�صرق �لأو�صط.
وتت�صدر دولة �لإمار�ت �ملرتبة �لأوىل �صرق �أو�صطيا 
�لتجارية  �ل��ع��الم��ات  ��صتقطاب  يف  عامليا  �لثانية  و 
�جلديدة بقطاع �لتجزئة وذلك ح�صب تقرير عاملية 

جتارة �لتجزئة 2018 �ل�صادر عن /�صي بي �آر �إي/ 
�ل�صركة �لعاملية �ملتخ�ص�صة يف �ل�صت�صار�ت.

يف  �لتجارية  �لعالمات  �د�رة  �ح�صائيات  و�أظ��ه��رت 
وز�رة �لقت�صاد �رتفاع عدد �لعالمات �لتجارية �لتي 
جرى ت�صجليها يف �لإمار�ت خالل �صهر دي�صمرب من 
�لعام �ملا�صي �إىل1589 عالمة مقارنة مع 1217 

خالل �صهر نوفمرب من �لعام ذ�ته.
�لدولية  �مل��وؤ���ص�����ص��ات  وث��ق��ت   2018 �ل��ع��ام  وخ���الل 
�ملتخ�ص�صة �ملكانة �ملتميزة لدولة �لإمار�ت باعتبارها 
�لعاملية  �لتجارية  للعالمات  �ل��دول جذبا  �أك��ر  من 
بعدما جنح قطاع �لتجزئة يف ��صتقطاب 63 عالمة 

جتارية عاملية جديدة متقدمة بذلك على بريطانيا 
�ل��ت��ي ����ص��ت��ق��ط��ب��ت 54 ع��الم��ة جت���اري���ة ون��ح��و 51 

عالمة جتارية يف �أملانيا و47 يف �ليابان.
�مل�صجلة  �مل�صهورة  �لعاملية  �لوكالت  قائمة  ت�صمل  و 
�لعاملية  �ل�صركات  �أ�صماء كربيات  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف 
وه����و�وي  و�ي��رب��ا���ض  م��اي��ك��رو���ص��وف��ت  وم���ن �صمنها 

و�صام�صوجن وغريها من �ل�صركات �لأخرى.
و يالحظ من خالل قائمة �أ�صدرتها �د�رة �لعالمات 
من  �لعديد  ت�صجيل  �لقت�صاد  وز�رة  يف  �لتجارية 
�ل��ع��الم��ات �ل��ت��ج��اري��ة ل�����ص��ال��ح ���ص��رك��ات ع��امل��ي��ة مثل 
�ي��رب��ا���ض وه�����و�وي وم��اي��ك��رو���ص��وف��ت وغ���ريه���ا من 

�ل�صركات �لأخرى .
كانت �لإمار�ت و �ل�صعودية قد ت�صدرتا �ملركز �لأول 
على م�صتوى دول منطقة �ل�صرق �لأو�صط على �صعيد 
��صتقطابها �أقوى �لعالمات �لتجارية باملنطقة للعام 
�جل��اري ح�صب تقرير �أق��وى 50 عالمة جتارية يف 
�أ�صدرته يف  �ل��ذي   2019 �لأو�صط  �ل�صرق  منطقة 
و  �لربيطانية.  فاينين�ض  ب��ر�ن��د  �صركة  �صابق  وق��ت 
دول��ة من  لكل  �لتابعة  �لتجارية  �لعالمات  بلغ عدد 
�أنهما  �أي  19 عالمة جتارية  �لتقرير  �لدولتن يف 
معا ��صتاأثرتا ب�38 عالمة جتارية، �صمن �أقوى 50 

. عالمة جتارية يف �ملنطقة لهذ� للعام 2019 

توؤثر  �لتي  �لتكنولوجية  �لقوى  يتناول 
��صتك�صاف  �ل�صركات ما مُيّكننا من  على 
دور جمال�ض �أعمال �ل�صركات �لعائلية يف 
عن  ف�صاًل  و�مل�صتقبل،  �حلا�صر  �لوقت 
�لفكرية  �لريادة  ومناهج  مناذج  تطوير 
لدعم تطوير مبادئ �حلوكمة �ملوؤ�ص�صية 

�لر�صيدة يف �ملنطقة«.
منذ  ت��ع��م��ل،  ب����ريل  م����ب����ادرة  �أن  ي���ذك���ر 
تطوير  ع��ل��ى   ،2010 ع���ام  ت��اأ���ص��ي�����ص��ه��ا 
�لرب�مج ون�صر نتائج �لأبحاث ودر��صات 
�أثر  �إح�����د�ث  ���ص��اأن��ه��ا  م��ن  �حلالة، �لتي 
باملنطقة،  �لأع����م����ال  ب��ي��ئ��ة  يف  �إي���ج���اب���ي 
تطبيق �أعلى  ع��ل��ى  �ل���ط���الب  وحت��ف��ي��ز 
و�أف�صل  �ل��ر���ص��ي��دة  �حل��وك��م��ة  م��ع��اي��ري 

ممار�صات �لأعمال يف منطقة �خلليج.

»اإمباور« توعي املتعاملني بكيفية تخ�شي�ض 
ميزانية �شنوية خلدمات تربيد املناطق

•• دبي-الفجر:

مزود  �أك��رب  “�إمباور”،  �ملركزي  �لتربيد  لأنظمة  �لإم���ار�ت  موؤ�ص�صة  قدمت 
خلدمات �لتربيد يف �لعامل، عدة ن�صائح و�إر�صاد�ت هامة للمتعاملن ت�صاهم 

يف �لتحكم بفاتورة خدمات �لتربيد �صنوياً، وتقليل ��صتهالك �لطاقة.
بخدمات  �خلا�صة  �مليز�نية  �إد�رة  للمتعاملن  ميكن  �أنه  »�إمباور«،  و�أو�صحت 
من  و�لتاأكد  �ل�صتخد�م،  �إج��م��ايل  على  �لط��الع  خ��الل  من  �ملناطق،  تربيد 
�ملوقع  عرب  �خلا�صة  �حلا�صبة  با�صتخد�م  �ل�صتهالك،  مقابل  �ملالية  �لقيمة 
https://www.empower.ae/calculator. �لإل��ك��روين 

و�إد�رت���ه  �ل�صتهالك  م��ق��د�ر  معرفة  على  �ملتعاملن  ت�صاعد  و�ل��ت��ي  php؛ 
بحيث ت�صاهم يف و�صع م�صار �صحيح للنفقات �ل�صنوية.

�إجر�ء  ل���»�إم��ب��اور«، يف  �لإل��ك��روين  �مل��وق��ع  على  �مل��وج��ودة  �حلا�صبة،  وت�صاهم 
وي�صر  �صهولة  بكل  حم��ددة،  ف��رة  خ��الل  �ل�صتهالك  لعملية  �صامل  ح�صاب 
�إطار جهودها  �إلكروين يوفر جتربة مريحة و�صل�ص�صة، يف  من خالل نظام 
لتحقيق �صعادة ور�صاء �ملتعاملن. و�أ�صارت �إىل �أنه ميكن للمتعاملن تخفي�ض 
قمية فاتورة ��صتهالك خدمات تربيد �ملناطق، من �صبط �لتكييف على 24 
درجة مئوية، و�إغالق �ل�صتائر و�لنو�فذ �لزجاجية، و�لتخفيف من ��صتخد�م 
�لأدو�ت �ملنزلية �لكهربائية، �لتي ت�صدر حر�رًة )مثل �لغ�صالت و�لن�صافات(، 
ن�صبة  لتقليل  �ل�صفاطات  وت�صغيل  �مل��ن��زل،  خ��ارج  �لتو�جد  خ��الل  و�إطفائها 

�لرطوبة د�خل �ملنزل، �إ�صافًة �إىل �صيانة �ملكيفات ب�صكل دوري.
وقال �أحمد بن �صعفار، �لرئي�ض �لتنفيذي ملوؤ�ص�صة �لإمار�ت لأنظمة �لتربيد 
�ملركزي »�إمباور«، »نحر�ض د�ئما على تقدمي خدمة تربيد مناطق ذ�ت جو�دة 
ون�صائح  �إر���ص��اد�ت  تقدمي  عن  نغفل  ل  �لوقت  نف�ض  ويف  للمتعاملن،  عالية 
ت�صاهم يف توفري �لنفقات �ملالية لتحقيق ر�صاء و�صعادة �ملتعاملن«. و�أ�صاف 
و�للتز�م  �ملناطق،  �إع��د�د ميز�نية حمكمة خلدمات تربيد  »�أن  �صعفار«،  »بن 
تعد �خلطوة �لأكر �أهمية يف رحلة �ملتعاملن نحو حتقيق �ل�صتقر�ر �ملايل؛ 
�لتحّكم  يف  �صهرياً،  و�صبطها  ومر�جعتها  لالإنفاق  خطة  و�صع  ي�صاهم  حيث 

بالحتياجات و�ملتطلبات، لتنا�صب كل متعامل«.
و�جلدير ذكره، �أن “�إمباور” تقدم خدمات تربيد �ملناطق لأكر من 1،090 
�لإنتاجية لل�صركة  �لقدرة  �ألف متعامل كما ت�صل   100 مبنى، ولأك��ر من 
�إىل �أكر من 1،43 مليون طن من �لتربيد، وتقدم �ل�صركة خدمات تربيد 
مناطق �صديقة للبيئة لعدد من �مل�صاريع �لبارزة يف �إمارة دبي مثل و�جهة دبي 
�ملائية، وبلو و�ترز، وجمموعة جمري�، وجمري� بيت�ض ريزيدن�ض، ومركز دبي 
�ملايل �لعاملي، و�خلليج �لتجاري، ومدينة دبي �لطبية، و�أبر�ج بحري�ت جمري�، 
ونخلة جمري�، ودي�صكفري جاردنز، و�بن بطوطة مول، وحي دبي للت�صميم، 

و�ملنطقة �لعاملية لالإنتاج �لإعالمي وغريها.
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رقم )2020/39(
�ملنذرة : �صنتمير كيوب للعقار�ت 

�ملنذر �ليهم : 1- مطعم ماجن �نا�صل هاو�ض وجريل - �صركة �ل�صخ�ض �لو�حد �ض ذ م م - فرع 
، 3- �حمد علي عبد�هلل ذيبان �لربيكي. )جمهول  ��صطنبول   بو�بة  ، 2- مطعم ومقهى  دبي 
حمل �لإقامة( - فاإن �ملنذرة تكلف �ملنذر �ليهم بالوفاء ب�صرعة �صد�د �لدين �ملر�صد بذمتهم 
�يجارية  دره��م قيمة  وق��دره 130000  - مبلغ   : كالآتي  دره��م( مف�صل  وق��دره )135000  مبلغ 
حمرر عنها �صيك رقم )500035( مرجتع من �لبنك لعدم كفاية �لر�صيد - مبلغ وقدره )5000 
درهم( غر�مة �رجتاع �ل�صيك من �لبنك ح�صب �لبند رقم 21 من بنود عقد �ليجار وذلك خالل 
خم�صة �يام - ويف حالة عدم �ل�صد�د خالل �ملدة �ملحددة فان يحق للمنذرة �تخاذ كافة �لإجر�ء�ت 

�لقانونية لت�صجيل �أمر �لأد�ء لدى مركز ف�ض �ملنازعات �ليجارية.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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رقم )2020/32(
�ملنذر : �صركة تطوير جممع دبي لالإ�صتثمار �ض ذ م م

�ملنذر �ليها : ما�صر زين للتجارة �لعامة )جمهول حمل �لإقامة(
تتوجه �ملنذرة بهذ� �لإنذ�ر �ىل �ملنذر �ليها لإنذ�رها بالآتي : 

مت �بر�م عقد �يجار بن �صركة تطوير جممع دبي لالإ�صتثمار و�صركة ما�صر زين 
للتجارة �لعامة ذ م م ومت نقل �لتفاقية �ىل بنك �ل�صارقة �لإ�صالمي يف 2015/4/20 
و�ملبلغ �ملر�صد يف ذمة ما�صر زين للتجارة �لعامة ذ م م ل�صالح �صركة تطوير جممع 
دبي لالإ�صتثمار هو 6.084.866.96 درهم �إمار�تي ومبوجب هذ� �لإنذ�ر �لق�صائي مت 
منح �صركة ما�صر زين للتجارة �لعامة مهلة 4 ��صابيع من تاريخ ن�صر هذ� �لإنذ�ر 

ل�صد�د �ملبلغ �ملر�صد.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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يف  الدعوى 3993/2019/16 جتاري جزئي  
مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )9388 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من �لإ�صتحقاق وحتى �ل�صد�د �لتام و�صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل 
بال كفالة. طالب �لإعالن /1- �يزي ديل لتاأجري �ل�صيار�ت - �صفته بالق�صية : مدعي  وميثله 
: �حمد عبد�هلل حممد ملك �أنوهي - �صفته بالق�صية : وكيل  �ملطلوب �إعالنه :  1- ح�صن ر�صا 
حممد �ف�صل -  �صفته بالق�صية : مدعي عليه  - جمهول حمل �لقامة  مو�صوع �لإعالن : قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )9388 درهم( و�لر�صوم 
�حلكم  و�صمول  �لتام  �ل�صد�د  وحتى  �لإ�صتحقاق  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�صاريف 
بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�صة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2020/1/7 �ل�صاعة 8.30 �ض 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch1.C.13 بالقاعة 

لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

املحكمة  الإبتدائية   املدنية 
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اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 5862/2019/207 تنفيذ جتاري 

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2018/2615 جتاري كلي ، 
ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )957074 درهم( ، �صامال للر�صوم و�مل�صاريف 

طالب �لإع��الن : مريينت �نترييرز - �ض ذ م م - حاليا - مرينت �ض ذ م م - �صابقا - 
�صفته بالق�صية : طالب �لتنفيذ وميثله : �حمد ح�صن حممد عبد�هلل �ملازمي - �صفته 
: 1- عبد�لأمري علي ح�صن حممد ج��و�د - �صفته  �إعالنه  �ملطلوب  : وكيل  بالق�صية 
�أق��ام عليك  بالق�صية : منفذ �صده - جمهول حمل �لإق��ام��ة. مو�صوع �لإع��الن : قد 
 )957074( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى 
درهم بالت�صامن �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  6315/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2019/1449 �أمر �أد�ء ، 

ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )62845 درهم( ، �صامال للر�صوم و�مل�صاريف 
طالب �لإعالن : مركز �لطارق للتاأهيل و�لتوحد ذ م م  وميثله طارق زياد عودة �ل 
�صيف - �صفته بالق�صية : طالب �لتنفيذ  �ملطلوب �إعالنه : 1- عائ�صة جا�صم يو�صف 
�حمد - �صفته بالق�صية : منفذ �صده - جمهول حمل �لإقامة.  مو�صوع �لإعالن 
�ملنفذ به  �ملبلغ  �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أق��ام عليك �لدعوى  : قد 
�ملحكمة  �ملحكمة.  وعليه فان  �و خزينة  �لتنفيذ  وق��دره )62845( درهم �ىل طالب 
�صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 5758/2019/209 تنفيذ عمايل  
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى �لعمالية رقم 2018/15 تظام 

عمايل ، ب�صد�د �ملبالغ �ملنفذ بها وقدرها )52153 درهم( ، �صامال للر�صوم و�مل�صاريف 
طالب �لإعالن : �حلقوق �لدولية حمامون وم�صت�صارون قانونيون - �صفته بالق�صية : 
طالب �لتنفيذ  وميثله : خالد كلندر عبد�هلل ح�صن - �صفته بالق�صية : وكيل �ملطلوب 
: منفذ  بالق�صية  - �صفته  و�جل��وي  �لبحري  للنقل  �لوطنية  �لإم���ار�ت   -1  : �إع��الن��ه 
�صده - جمهول حمل �لإقامة.  مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )52153( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
�و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة 

عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6   

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 2974/2019/11 مدين جزئي  

مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بان يوؤدو� للمدعية مبلغ وقدره )277500 درهم( قية 
�ملحاماة  و�تعاب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم   ، �ملبلغ  بقيمة  بها  و�ملقر  بتاريخ 2018/7/18  �ملوؤرخة  �لتفاقية 
بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�صمول  �لتام  �ل�صد�د  وحتى  �لق�صائية  �ملطالبة  تاريخ  من   %12 و�لفائدة 
�إعالنه :  باربار� جابوكايان - �صفته بالق�صية : مدعي  �ملطلوب  كفالة.  طالب �لإع��الن / 1-�صول 
1- �يدن فلريز�رتا - �صفته بالق�صية : مدعي عليه  - جمهول حمل �لقامة.  مو�صوع �لإع��الن : 
ي��وؤدو� للمدعية مبلغ وقدره  �ملدعي عليهم بان  �أق��ام عليك �لدعوى ومو�صوعها  �ملطالبة بالز�م  قد 
و�لر�صوم   ، �ملبلغ  بقيمة  بها  و�مل��ق��ر   2018/7/18 ب��ت��اري��خ  �مل��وؤرخ��ة  �لت��ف��اق��ي��ة  قية  دره���م(   277500(
�لتام و�صمول  و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة �لق�صائية وحتى �ل�صد�د 
�حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�صة يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2020/1/9 �ل�صاعة 8.30 �ض 
بالقاعة Ch2.D.19 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

املحكمة  الإبتدائية   املدنية 
العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/26(

�ملنذرة : �صركة �لعبا�ض �لتجارية - �ض ذ م م 
�صد �ملنذر �ليها : �لطبقة �لعياء للنقليات �لعامة 

مبوجب �لتعامل �لتجاري بن �ملنذرة و�ملنذر �ليها تر�صد بذمة �ملنذر �ليها مبلغ 141124.20 درهم 
�لبنك  �ملنذرة رقم )000108( و�مل�صحوب على  �لقيمة �صيك ل�صالح  �ليها بتلك  �ملنذر  حيث حررت 
�لتجاري �لدويل و�مل�صتحق �لدفع بتاريخ 2018/8/5 حيث �رتد �ل�صيك لعدم كفاية �لر�صيد وحيث 
�متنعت �ملنذر �ليها عن �ل�صد�د لذلك تنذر �ملنذرة �ملنذر �ليها ب�صرورة �صد�د �ملديونية �ملر�صدة 
�ل��ف وم��ائ��ة و�ربعة  و�رب��ع��ون  ق��دره��ا 141124.20 دره��م )م��ائ��ة وو�ح���د  �ليها و�لبالغ  �مل��ن��ذر  بذمة 
وع�صرون درهم وع�صرون فل�ض( بالإ�صافة �ىل �لفائدة �لقانونية من تاريخ �لإ�صتحقاق وحتى تاريخ 
�ل�صد�د �لتام وذلك خالل مدة )5( �يام من تاريخ ن�صر هذ� �لنذ�ر و�ل �صت�صطر �ملنذرة لتخاذ كافة 

�لإجر�ء�ت �لقانونية بحقكم مع حتميلكم �ية م�صاريف �و ر�صوم �و �تعاب حماماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6   
 اعالن بالن�شر

                  يف  الإ�شتئناف رقم 150/2019/328 ا�شتئناف تنفيذ عقاري     
مو�صوع �لإ�صتئناف: �إ�صتئناف �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2013/333 تنفيذ عقاري ، 

و�لر�صوم و�مل�صاريف و�لتعاب.   
طالب �لإعالن : �يه �يه لتنظيم �ملز�د�ت �لعلنية )�صابقا( �يه �يه �يه خلدمات �إد�رة �ملن�صاآت 
)�ض ذ م م( - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف. وميثله : عبد�لرحمن ن�صيب عبد�لرحمن بن 
ن�صيب - �صفته  بالق�صية : وكيل �ملطلوب �إعالنه : 1- فهد علي مو�صى علي �صيف �لنقبي  
 : بالق�صية  �صفتهم   - �لديكور  ملقاولت  �لإب��د�ع��ي  �لت�صميم   -3 �ل�صيخ   علي  ق�صى   -2
م�صتاأنف ���ص��ده��م. جم��ه��ول حم��ل �لإق���ام���ة.  م��و���ص��وع �لإع����الن : ق��د ����ص��ت��اأن��ف �حلكم 
�ل�صادر بالدعوى رقم 2013/333 تنفيذ عقاري. وحددت لها جل�صه يوم �لربعاء �ملو�فق 
2020/1/15 �ل�صاعة 17.30 م�صاء� بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�صي ح�صوركم �و 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6   

 اعالن بالن�شر
يف  الإ�شتئناف رقم 2135/2019/305 ا�شتئناف جتاري 

مو�صوع �لإ�صتئناف: �إ�صتئناف �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 1536/2016 
جتاري كلي و�لر�صوم و�مل�صاريف و�لتعاب.   

طالب �لإعالن : فوغ ميتلز �آند كوموديتيز هاو�ض )م د م �ض( - �صفته بالق�صية : 
م�صتاأنف وميثله : عبد�هلل حممد حاجي علي �لعو�صي - �صفته  بالق�صية : وكيل 
�ملطلوب �إعالنه : 1- جون دليما - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف �صده. جمهول حمل 
�لإقامة.  مو�صوع �لإعالن : وحددت لها جل�صه يوم �لربعاء �ملو�فق 2020/1/15 
�ل�صاعة 17.30 �صباحا بالقاعة رقم ch1.B.8 وعليه يقت�صي ح�صوركم �و من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  6435/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2019/957 جتاري كلي ، ب�صد�د 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )2190102 درهم( ، �صامال للر�صوم و�مل�صاريف 
طالب �لإعالن : بنك �مل�صرق - �ض م ع - �صفته بالق�صية : طالب �لتنفيذ 

وميثله : حممد عي�صى �صلطان �ل�صويدي -  �صفته بالق�صية : وكيل
�ملطلوب �إعالنهما : 1- كافيار �ملمتاز - �صفته بالق�صية : منفذ �صده 2- وحيد يو�صف علي 
حممد ب�صفته كفيل �صامن ملديونية كافيار �ملمتاز - �صفته بالق�صية : منفذ �صده - جمهويل 
حمل �لإقامة  مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك 
�و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  و�لتكافل  بالت�صامن  دره��م   )2190102( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع 
عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                         يف الدعوى رقم 2019/2360 تنفيذ جتاري  

�ىل �ملنفذ �صدهم/1- �لنجمة �ملا�صية للتجارة �لعامة - �ض ذ م م 2-ديليب كومار لل �صاند ب�صفته 
كفيل و�صامن ملديونية �لنجمة �ملا�صية للتجارة �لعامة - �ض ذ م م 3- بوجا بارو�ين دليب كومار 
- ب�صفتها كفيلة و�صامنة ملديونية �لنجمة �ملا�صية للتجارة �لعامة - �ض ذ م م 4- �لهالل �ملا�صي 
للتجارة �لعامة �ض ذ م م - ب�صفتها كفيلة و�صامنة ملديونية �لنجمة �ملا�صية للتجارة �لعامة - �ض 
ذ م م 5- بالتينيوم فود �صتف تريدينج �ض ذ م م ب�صفتها كفيلة و�صامنة ملديونية �لنجمة �ملا�صية 
للتجارة �لعامة - �ض ذ م م جمهويل حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/بنك �لفجرية �لوطني 
)فرع دبي( وميثله/حممد عي�صى �صلطان �ل�صويدي - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة 
�عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )13933653.25( درهم بالت�صامن و�لتكافل �ىل طالب 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6   
الدعوى اىل اإجتماع خربة ثاين

بالدعوى رقم 408-2019 نزاع تعيني خربة جتاري
�ملتنازعن / 1- جمموعة م�صانع عبد�جلليل مهدي حممد �لع�صماوي - �ض ذ م م  ، 2- درلتيك لت�صنيع وخدمات 
معد�ت حقول �لنفط - �ض ذ م م  ، 3- درلتيك لتجارة معد�ت و�أجهزة حقول �لنفط و�لغاز - ذ م م  ، 4- جالك�صي 
 لل�صناعات �ملعدنية - �ض ذ م م ، 5- �لإمار�ت هوننج ملالكها عبد�جلليل مهدي �صركة �ل�صخ�ض �لو�حد - �ض ذ م م - 
كمبيوتر  لتي�ض   / �لأول  �ملدخل  �خل�صم   ، �ليل   �حلا�صب  ل�صت�صار�ت  لت�ض  �صركة   / �صدهم  �ملتنازع   - �صد 
كون�صولتن�صي - منطقة حرة - ذ م م  ، �خل�صم �ملدخل �لثاين / لتي�ض خلدمات تكنولوجيا �ملعلومات - بالإ�صارة �ىل 
�ملو�صوع �أعاله وب�صفتكم وكالء �ملتنازعن فان �خلربة تعلمكن باأنها مل ت�صتطيع �لو�صول و�لتو��صل مع �لطر�ف 
�ملدخلن بالدعوى وذلك ل�صتالم ن�صختهم من �مل�صتند�ت �ملقدمة للخربة �و دعوتهم �ىل �جتماع ل�صماع �قو�لهم 
بالدعوى وذلك تطلب �خلربة منكم بان يتم دعوة �لطر�ف �ملدخلة باجتماع �خلربة �لثاين بالعالن باجلريدة 
�لر�صمية حيث تعذر للخربة �لو�صل لالطر�ف �ملدخلة بالدعوى وهم : - وذلك لدعوتهم ل�صتالم ن�صختهم من 
�مل�صتند�ت �خلا�صة بالدعوى هو �و من ينوب عنهم �أ ، مبكتب �خلبري �لتقني ووكليهم �لقانوين وحل�صور �جتماع 
�خلربة �ملقرر عقده يوم �لحد �ملو�فق 2020/1/12 �ل�صاعة �لو�حدة ظهر� ، و�لكائن باإمارة دبي �صارع بور�صعيد - 

بناية �صنريون ��صتار - بلوك بي - �لطابق �ل�صابع مكتب 723  
اخلبري الهند�شي / م - احمد بهجت ح�شن
خبري تقنية املعلومات واأمن �شبكات الت�شالت   

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6   
  �شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��صم �ل�صركة: جولدن جيت تكنولوجي للتجارة - �ص ذ م م 
�ن��درو جري�د  12A07 ملك  رق��م  : مكتب  �لعنو�ن    710385 �لرخ�صة:  رق��م 
رقم  ذ�ت م�صئولية حم��دودة  �لقانوين:  �ل�صكل   - -ب��رج خليفة  بردبي   - لين 
بدبي  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن   1137421  : �لتجاري  بال�صجل  �لقيد 
�ل��و�ردة �عاله وذلك مبوجب  بال�صركة  �لغاء �لرخي�ض �خلا�ض  بانهاب�صدد 
�لجر�ء�ت و�لنظم �ملتبعة يف �لد�ئرة .وعلى من لديه �ي �عر��ض �لتقدم �ىل 

د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية بدبي من خالل �لربيد �للكروين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�صر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��الل  وذل��ك  �لثبوتية  و�لور�ق  �مل�صتند�ت  كافة 

هذ� �لعالن.
 دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6   
انذار عديل بالن�شر

رقم )2020/18(
�ملنذر : �صبي�صميكر �لإمار�ت - �ض ذ م م

وميثله �ملحامي / �ملثنى �لرم�صي 
�ملنذر �ليها : ويل جي �ند بي �لوطنية - �ض ذ م م 

 1.287.696  .61 �لبالغ  �مل�صتحق  �ملبلغ  ب�صد�د  �ليها  �مل��ن��ذر   ، �مل��ن��ذر  ينذر   -
درهم )مليون ومائتان و�صبعة وثمانون �لف و�صتمائة و�صتة وت�صعون درهم 
وو�حد و�صتون فل�ض( مع �لغاء كفالة ح�صن �لأد�ء �ل�صادرة من �ملنذرة بقيمة 
367.616 درهم )ثالثمائة و�صبعة و�صتون �لف و�صتمائة و�صتة ع�صر درهم( 

مع �لحتفاظ بكافة حقوق �ملخطر �لخرى من �أي نوع كانت.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6   
 اعـــــــالن       

تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات- خورفكان : �ل�صيد/ حممد جر�غ 
حممد علي �لبلو�صي - �جلن�صية : �لإم��ار�ت وطلب �لت�صديق على حمرر يت�صمن )تنازل( يف 
ح�صته �لبالغة )100%( يف �ل�صم �لتجاري حممد جر�غ ملقاولت �لتك�صية و�لر�صيات ، ن�صاط 
�لرخ�صة مقاولت فئة �صاد�صة ، �لتك�صية و�لأر�صيات ، و�ملرخ�ض من د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية 
�لتنمية  د�ئ���رة  يف   2003/5/18 بتاريخ  �ل�صادر   )521009( رق��م  جت��اري��ة  رخ�صة  خورفكان  يف 
 : �جلن�صية   ، خ��ان  �ل��دي��ن  ع��الء  ب��ن  خ��ان  مومن  �ل�صيد/حممد  �ىل  بخورفكان.  �لإقت�صادية 
�لتنازل من حممد جر�غ  للرخ�صة مو�صوع  �لتجاري  �ل�صم  بتغيري  يرغب  �لذي  بنغالدي�ض. 
�لتك�صية و�لأر�صيات.  ليكن معلوما  �لتك�صية و�لر�صيات �ىل حممد مومن ملقاولت  ملقاولت 
للجميع بان �لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان �صيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي �ل�صاأن يف 

�ملحرر �ملذكور بعد �نق�صاء ��صبوعن من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6   
اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 3339/2019/16 جتاري جزئي   
مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )133.151.24 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف 

و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لتاأخريية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�صد�د �لتام.  
طالب �لإعالن :  م�صرف �لإمار�ت �لإ�صالمي - �صركة م�صاهمة عامة  - �صفته بالق�صية : مدعي  وميثله 
: جابر ر��صد حممد جابر ر��صد �ل�صالمي - �صفته بالق�صية : وكيل  �ملطلوب �إعالنه : 1- م�صلم عبد�هلل 
م�صلم جا�صم بالل - �صفته بالق�صية : مدعي عليه - جمهول حمل �لإقامة  مو�صوع �لإعالن : نعلنكم بان 
�ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 2019/10/28 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله ل�صالح/ م�صرف �لإمار�ت 
�ملدعي عليه م�صلم عبد�هلل م�صلم جا�صم بالل بان يوؤدي للبنك  �لإ�صالمي )�صركة م�صاهمة عامة( بالز�م 
�ملدعي )م�صرف �لإم��ار�ت �ل�صالمي( مبلغ 133.151.24 درهم )مائة وثالثة وثالثن �لف ومائة وو�حد 
�لق�صائية 2019/8/22  �ملطالبة  تاريخ  �لقانونية 9% من  و�لفائدة  فل�ض(  و�ربعة وع�صرين  درهم  وخم�صن 
و�لزمته بامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف 
خالل ثالثن يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن 

ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6   

اعالن بالن�شر
يف  الدعوى رقم 3733/2019/16 جتاري جزئي   

 مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة بالق�صاء بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغا وقدره 173.348/20 درهم(
)مائة وثالثة و�صبعون �لف وثالثمائة وثمانية و�ربعون درهما وع�صرون فل�صا( مع �لفو�ئد �لقانونية بو�قع 
12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�صد�د �لتام و�لز�م �ملدعي عليها بالر�صوم و�مل�صروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة.   
طالب �لإعالن : �صركة �ل�صعفار للنقليات - ذ م م - �صفته بالق�صية : مدعي  �ملطلوب �إعالنه : 1- لوؤلوؤة 
�جلزيرة لنقل �ملو�د بال�صاحنات �لثقيلة - �ض ذ م م - �صفته بالق�صية : مدعي عليه - جمهول حمل �لإقامة. 
مو�صوع �لإعالن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 2019/11/27 يف �لدعوى �ملذكورة 
�أعاله ل�صالح/ �صركة �ل�صعفار للنقليات - ذ م م  بالز�م �ملدعي عليها �ن توؤدي للمدعية مبلغ 173.348.20 
مائة وثالثة و�صبعون �لف وثالثمائة وثمانية و�ربعون درهما وع�صرون فل�صا ، و�لفائدة �لقانونية بو�قع %9 
�ملحاماة  �تعاب  �لر�صوم و�مل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل  �ل�صد�د و�لزمتها  من 2019/9/22 وحتى متام 
ورف�صت ما عد� ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثن يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6   

اعالن بالن�شر
يف  الدعوى رقم 3966/2019/16 جتاري جزئي   

مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )145.585.00 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�صد�د �لتام و�صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  

طالب �لإعالن :  م�صرف �لإمار�ت �لإ�صالمي - م�صاهمة عامة  - �صفته بالق�صية : مدعي  وميثله : جابر ر��صد 
�صعيد بن  : 1- جر�ض حممد عبد�هلل  �إعالنه  �ملطلوب  : وكيل   بالق�صية  �ل�صالمي - �صفته  ر��صد  حممد جابر 
جر�ض �ل�صويدي - �صفته بالق�صية : مدعي عليه - جمهول حمل �لإقامة. مو�صوع �لإعالن : نعلنكم بان �ملحكمة 
�ل�صالمي  �لإم��ار�ت  ل�صالح/ م�صرف  �أع��اله  �ملذكورة  �لدعوى  بتاريخ 2019/12/9 يف  �ملنعقدة  بجل�صتها  حكمت 
�ملدعي مبلغ  �مل�صرف  ي��وؤدي �ىل  بان  �ملدعي عليه  بالز�م  �ملحكمة مبثابة �حل�صوري /  )م�صاهمة عامة( بحكمت 
وقدره )145.585.00 درهم( )مائة وخم�صة و�ربعون �لف وخم�صمائة وخم�صة وثمانون درهم( و�لفائدة بو�قع %9 
�صنويا وذلك من تاريخ �ملطالبة قيد �لدعوى �حلا�صل يف 2019/9/29 وحتى متام �ل�صد�د و�لزمت �ملدعي عليه 
بامل�صروفات ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثن 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6   

اعالن بالن�شر
يف  الدعوى رقم 2951/2019/16 جتاري جزئي   

�ل�صيك  �صرف  تاريخ  من   %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  دره��م   234880 ب���  �ملطالبة   : �ل��دع��وى  مو�صوع 
ج  �صركة   : �لإع��الن  طالب  �ملحاماة.  �تعاب  ومقابل  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  �لتام  �ل�صد�د  حتى   2019/3/9
 - �مل�صرب  : عبد�لرحمن عبد�هلل ح�صن  : مدعي  وميثله  بالق�صية  - �صفته  م  م  ذ   - تي  �ت�ض  فور�صن 
�صفته   - م  م  ذ  �ض   - �لبناء  ملقاولت  بايون  كيه  جيه   -1  : �إعالنهما  �ملطلوب   - وكيل   : بالق�صية  �صفته 
: مدعي  بالق�صية  م ح - �صفته  م   - �لفندقية  ل��الد�رة  ي��وروب  �وف  ه��ارت  : مدعي عليه 2-ذ�  بالق�صية 
�ملنعقدة بتاريخ  عليه - جمهول حمل �لإقامة. مو�صوع �لإع��الن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها 
2019/11/12 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله ل�صالح/ �صركة ج فور�صن �ت�ض تي ذ م م  بالز�م �ملدعي عليها �لوىل 
بان توؤدي للمدعية مبلغ 234880 درهم وفو�ئده بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�صد�د و�لزمتها 
�مل�صروفات و�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�صت ما عد� ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�صوري 
با�صم �صاحب  �لع��الن �صدر  لن�صر هذ�  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما  قابال لال�صتئناف خالل ثالثن 

�ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6   
اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 2615/2019/11 مدين جزئي   
مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )145.611.50 درهم( و�لر�صوم 
و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ �لإ�صتحقاق وحتى �ل�صد�د �لتام و�صمول 

�حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  
طالب �لإعالن : حمد�ن �ل�صام�صي للمحاماة و�ل�صت�صار�ت �لقانونية - �صفته بالق�صية : مدعي  
�ملطلوب �إعالنه : 1- �ندو ر�جيف باجاج - �صفته بالق�صية : مدعي عليه - جمهول حمل �لإقامة 
مو�صوع �لإعالن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 2019/12/15 يف �لدعوى 
�ملذكورة �أعاله ل�صالح/حمد�ن �ل�صام�صي للمحاماة و�ل�صت�صار�ت �لقانونية بالز�م �ملدعي عليها 
بان توؤدي للمدعي مبلغ 145.611.50 درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �لإ�صتحقاق 
قابال  �حل�صوري  مبثابة  حكما  و�مل�صاريف.  بالر�صوم  عليها  �ملدعي  و�ل��زم  �ل�صد�د  مت��ام  وحتى 
لال�صتئناف خالل ثالثن يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب 

�ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

املحكمة  الإبتدائية   املدنية 
العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6   

اعالن بالن�شر
يف  الدعوى رقم 3067/2019/16 جتاري جزئي   

مو�صوع �لدعوى : �لز�م �ملدعي عليهما بالت�صامن و�لتكافل بان يوؤديا للمدعي 13905863.46 درهم بالإ�صافة لقيمة �لعن�صر 
CFF-76818682 فالبند 13 فاجلدول عليه 416.59 درهم يوميا بدء� من 2018/8/1  �لت�صهيل  �ملتغري �خلا�ض بح�صاب 
و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. طالب �لإعالن :  م�صرف �بوظبي �لإ�صالمي - 
�صفته بالق�صية : مدعي وميثله : جابر ر��صد حممد جابر ر��صد �ل�صالمي - �صفته بالق�صية : وكيل  �ملطلوب �إعالنهم : 1- فيفا 
للرفيه - م م ح  2-فيفا هولدينجز ليمتد )كفيل �صامن( 3-فانيال للمو�صيقي �ض م ح )كفيل �صامن( 4- فيفا �نرتيمينت 
للفيديو و�لوديو ذ م م )كفيل �صامن( 5- فانيال �لإمار�ت �ملحدودة )كفيل �صامن( 6- برمي ناريند��ض �مرناين )كفيل �صامن( 
7- �ومي�ض جايكي�صان �مار�ناين )كفيل �صامن( 8-جيكي�صن ناريند��ض �مار�ناين )كفيل �صامن( 9-بافان برمي �مرناين )كفيل 
�صامن( - �صفتهم بالق�صية : مدعي عليهم - جمهويل حمل �لإقامة  مو�صوع �لإعالن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها 
�ملنعقدة بتاريخ 2019/11/12 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله ل�صالح/م�صرف �بوظبي �لإ�صالمي بحكمت �ملحكمة مبثابة �حل�صوري 
:- بالز�م �ل�صركة �ملدعي عليها �لوىل بالت�صامن مع �ملدعي عليهم من �لثانية حتى �لخري بان ي�صددو� للم�صرف �ملدعي مبلغا 
و�لزمتهم  فل�صا(  ع�صر  و�صبعة  درهما  و�ربعة  و�ربعمائة  �لف  وع�صرون  وثمانية  مليون  )ثالثة  درهم   )3.028.404.17( وق��دره 
بامل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�صت ما عد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف 
خالل ثالثن يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6   

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 4743/2019/16 جتاري جزئي  

مو�صوع �لدعوى : 1- قبول قيد �لدعوى وحتديد �قرب جل�صة و�عالن �ملدعي عليهم بها 2-�لق�صاء بالز�م 
�ملدعي عليهم بالت�صامن و�لت�صامم و�لتكافل بان يوؤدو� للمدعن مبلغ 500.000 �لف درهم مع �لفائدة 
�لقانونية 12% من تاريخ �لإ�صتحقاق وحتى متام �ل�صد�د و�لز�مهم �لر�صوم وم�صاريف و�تعاب �ملحاماة.  

طالب �لإع��الن / 1-بارتبيان مارميوتو مارميوتو - �صفته بالق�صية : مدعي  وميثله : خديجة �صهيل ح�صن 
خلفان ��صعدي -  �صفته بالق�صية : وكيل �ملطلوب �إعالنهما :  1- حم�صن مناف مالك عبد�ملناف - 2- �صركة 
�لقامة.  حمل  جمهويل   - عليهما   مدعي   : بالق�صية  �صفتهما   - و�لتنظيف  �لفنية  للخدمات  مارك�ض  �صوبر 
مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها 1- قبول قيد �لدعوى وحتديد �قرب جل�صة و�عالن �ملدعي 
عليهم بها 2-�لق�صاء بالز�م �ملدعي عليهم بالت�صامن و�لت�صامم و�لتكافل بان يوؤدو� للمدعن مبلغ 500.000 �لف 
درهم مع �لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ �لإ�صتحقاق وحتى متام �ل�صد�د و�لز�مهم �لر�صوم وم�صاريف و�تعاب 
�ملحاماة.  وحددت لها جل�صة يوم �لأحد  �ملو�فق  2020/1/19  �ل�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.13 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة 

بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6   

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 4654/2019/16 جتاري جزئي  

مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )100.000 درهم( مائة �لف درهم 
و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة �لق�صائية وحتى �ل�صد�د �لتام 

و�صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. 
مدعي    : بالق�صية  �صفته   - م  م  ذ  �ض   - �لعقارية  للو�صاطة  �حلقيقي  1-�لختيار   / �لإع��الن  طالب 
وميثله : �حمد مهدي فهد بادي �لعتيبي - �صفته بالق�صية : وكيل  �ملطلوب �إعالنه : 1- علي ح�صن 
�لعليوى - �صفته بالق�صية : مدعي عليه  - جمهول حمل �لقامة. مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليك 
درهم  �لف  مائة  دره��م(  وق��دره )100.000  عليه مببلغ  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�صوعها  
و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة �لق�صائية وحتى �ل�صد�د �لتام 
و�صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.   وحددت لها جل�صة يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2020/1/9 �ل�صاعة 
8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  284/2018/211 تنفيذ عقاري  
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2016/680 عقاري كلي ، 

و�ملعدل بالإ�صتئناف رقم 2017/333 ��صتئناف عقاري ، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)9250404درهم( ، �صامال للر�صوم و�مل�صاريف 

�أمري �زمري� جربمييكايل - �صفته بالق�صية : طالب �لتنفيذ  �ملطلوب  طالب �لإع��الن : 
�إعالنه : 1- ه�صام حممد عفيفي عبد�لكرمي - �صفته بالق�صية : حاجز �صابق 2- �حمد 
�بر�هيم �حمد يو�صف - �صفته بالق�صية : حاجز �صابق - جمهويل حمل �لإقامة. مو�صوع 
�لإعالن : نعلنكم بانه مت �حلجز على �لعقار�ت حجزها ل�صاحلكم يف �لتنفيذ �ملاثل )مت �صم 
ملف �حلجز �لتحفظي رقم 44 - 2017( )تنفيذكم رقم 2014/1441 تنفيذ جتاري( وبيانات 
فيه  جاء  مبا  للعلم  وذلك   ،A1111/1105/1108/1109/1110/1111  : يلي  كما  �لعقار�ت 

ونفاذ مفعوله قانونا. بناء على قر�ر �ملحكمة �ل�صادر بتاريخ 2019/12/29 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  2338/2017/207 تنفيذ جتاري  

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2016/1932 جتاري جزئي ،
 ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )79.446.80 درهم( ، �صامال للر�صوم و�مل�صاريف 

طالب �لإعالن : هريو جتارت �آر�د - �ض ذ م م - �صفته بالق�صية : طالب �لتنفيذ  وميثله :  جو�صلن �صبلي خري 
�هلل - �صفته بالق�صية : وكيل �ملطلوب �إعالنه : 1- فلور�ل فروت - �ض ذ م م - �صفته بالق�صية : منفذ �صده - 
جمهول حمل �لإقامة - مو�صوع �لإعالن : نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�صة وهي عبارة عن �ملركبات 

�ملبينة بياناتها �أدناه
نوع �ملركبة : ني�صان يورفان - رقم �للوحة : 82165 خ�صو�صي B دبي - لون �ملركبة : �بي�ض ، �صنة �ل�صنع : 2007
نوع �ملركبة : تويوتا ياري�ض - رقم �للوحة : 61960 خ�صو�صي L دبي - لون �ملركبة : ف�صي ، �صنة �ل�صنع : 2015 

نوع �ملركبة : تويوتا هاي�صي - رقم �للوحة : 46954 خ�صو�صي H دبي - لون �ملركبة : �بي�ض ، �صنة �ل�صنع : 2014 
، و�لكائنة ب�صبك حجز مركبات و�ملرفقة مبح�صر �حلجز وفاء للمبلغ �ملطالب به يف �لتنفيذ �عاله وذلك للعلم مبا 

جاء به ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6   

اعالن بالن�شر 
     يف التنفيذ رقم  4802/2018/207 تنفيذ جتاري  

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2017/975 جتاري كلي بالز�م �ملنفذ 
�صدهم ب�صد�د مبلغ وقدره )9936440.21 درهم( �صامال �لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة 

طالب �لإعالن : م�صرف عجمان / �ض م ع - �صفته بالق�صية : طالب �لتنفيذ  وميثله : حبيب 
�لر�صيد  �إعالنهما : 1- ه��ارون  حممد �صريف عبد�هلل �ملال - �صفته بالق�صية : وكيل �ملطلوب 
ميان عبد �حلميد - �صفته بالق�صية : منفذ �صده  2- ميان حممد �دري�ض ميان عبد�حلميد - 

�صفته بالق�صية : منفذ �صده - جمهويل حمل �لإقامة 
مو�صوع �لإعالن : نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�صة وهي عبارة عن �ر��صي لدى د�ئرة 
�لر��صي و�لمالك عجمان وهي عبارة عن �صند رقم 103201643/ منطقة �جلرف �ل�صناعية 3 
و�ل�صند رقم 103201639/ منطقة �جلرف �ل�صناعية 3 �لعائدة للمنفذ �صدهم �ملذكورين �أعاله 
- وفاء للمبلغ �ملطالب به وقدره )9936440.21 درهم( يف �مللف �عاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ 

مفعوله قانونا. بناء على قر�ر �ملحكمة �ل�صادر بتاريخ 2019/12/22
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6   

اعالن بالن�شر
 يف الدعوى رقم 2888/2019/60 امر اداء 

مو�صوع �لدعوى :�ملطالبة با�صد�ر �لأمر بالز�م �ملدعي ب�صد�د مبلغ 35000 درهم مع �لفائدة 
�لقانونية بو�قع 9% �صنويا من تاريخ �لإ�صتحقاق �حلا�صل يف 2017/8/10 وحتى متام �ل�صد�د 

و�لر�صوم و�مل�صاريف و�لتعاب 
 : وميثله  مدعي    : بالق�صية  �صفته   - بوتوفريوتهى  بالن  باديكال  بالن  ر�جي�ض   : �لإع��الن  طالب 
يو�صف حممد �حمد يو�صف �حلمادي - �صفته بالق�صية : وكيل �ملطلوب �إعالنه : 1- مونري بابو �فورو 
موكاند�ت علي موكاند�ت - �صفته بالق�صية : مدعي عليه - جمهويل حمل �لإقامة  مو�صوع �لإعالن 
: قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2019/11/12 بالز�م �ملدعى عليه مونري بابو �فورو موكاند�ت 
درهم   35000 مبلغ  بوتوفريوتهى  بالن  باديكال  بالن  ر�جي�ض  للمدعي  ي��وؤدي  ب��ان  موكاند�ت  علي 
�حلا�صل  �لإ�صتحقاق  تاريخ  من  �صنويا   %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  دره��م(  �لف  وثالثون  )خم�صة 
يف 2017/8/10 وحتى متام �ل�صد�د و�لر�صوم و�مل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.   

ولكم �حلق يف �إ�صتئناف �لأمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 4822/2019/16 جتاري جزئي  
مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )73274 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ل�صتحقاق وحتى �ل�صد�د �لتام ، و�صم 
�ملتكاملة -  �لنز�ع رقم 2019/2406 جت��اري.   طالب �لإع��الن / 1-�لإم���ار�ت لالإت�صالت  ملف 
م�صاهمة عامة - �صفته بالق�صية : مدعي  �ملطلوب �إعالنه : 1- علي �صيد علي عبد�لنبي - �صفته 
�أق��ام عليك �لدعوى  بالق�صية : مدعي عليه  - جمهول حمل �لقامة  مو�صوع �لإع��الن : قد 
و�مل�صاريف  و�لر�صوم  دره��م(   73274( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  
 ، �لتام  �ل�صد�د  وحتى  �ل�صتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب 
و�صم ملف �لنز�ع رقم 2019/2406 جتاري. وحددت لها جل�صة يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2020/1/16 
�ل�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/1161 جتاري جزئي                                                

�ىل �ملحكوم عليه/1- �ملرجان لتجارة �لدو�جن �ملجمدة - �ض ذ م م - جمهول حمل 
�لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ  2019/2/5  يف �لدعوى 
�ملذكورة �عاله ل�صالح/ �صركة ��ض �ي فودز �ند �صيب�صاندلرز - �ض ذ م م - بالز�م �ملدعي 
درهم  و�ربعن  وثالثة  وخم�صمائة  �لف  ع�صر  ت�صعة  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليها 
�لق�صائية  �ملطالبة  تاريخ  من   %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  فل�صا  وع�صرين  وخم�صة 
بامل�صروفات ومببلغ خم�صمائة  و�لزمتها  �ل�صد�د  �حلا�صل يف 2018/2/1 وحتى متام 
درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثن 
�ل�صيخ  �ل�صمو  با�صم �صاحب  �لتايل لن�صر هذ� �لع��الن �صدر  �ليوم  يوما �عتبار� من 

حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6   

زويد  خ�صيف  مفلح  مرمي   / �ملدعوة  فقدت 
��صهم  �صهادة   - �جلن�صية  �إمار�تية   ، �لوح�صي 
رقم  �ل�صالمي  �أبوظبي  م�صرف  من  �صادرة 
�صهما )من يجدها عليه  بعدد 151   10108612
�و  �لإ�صالمي  �بوظبي  م�صرف  مع  �لتو��صل 

�لإت�صال على تليفون رقم 0504473251( 

   فقدان ا�شهم
العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6   

  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 2020/2 م 

�ملتحدة   �لعربية  �لإمار�ت   - �ل�صويدي  بو غامن  �ل�صيد/ خليفه عبد�هلل خليفه  بان  للجميع  ليكن معلوما 
�جلن�صية - تنازل عن جزء من ح�صته بن�صبة )40%( وذلك يف �ملن�صاأة �ملذكورة بكافة مقوماتها �ملادية و�ملعنوية 
و�ل�صم �صامال هذ� �لبيع كافة �ملوجود�ت و�ملعد�ت يف �ملن�صاأة �ملباعة وذلك �ىل �ل�صيد: �صالح �لدين بت �صكيل 
�حمد بت - باك�صتان �جلن�صية - كما وتنازل �ل�صيد: خليفة عبد�هلل خليفة بو غامن �ل�صويدي - �لإمار�ت 
�ملادية  �ملذكورة بكافة مقوماتها  �ملن�صاأة  �لعربية �ملتحدة �جلن�صية - عن جزء من ح�صته بن�صبة )60%( يف 
و�ملعنوية و�ل�صم �صامال هذ� �لبيع كافة �ملوجود�ت و�ملعد�ت يف �ملن�صاأة �ملباعة وذلك �ىل �ل�صيد/ عالء �لدين 
�صكيل �حمد بت �صكيل �حمد بت - باك�صتان �جلن�صية كما ومت تغيري �ل�صكل �لقانوين من )موؤ�ص�صة فردية( 
�لرماقية  بيت  )ور�صة  �مل�صماة  �لفردية  �ملوؤ�ص�صة  يف  وذلك  خدمات(  بوكيل  مهنية  �عمال  )�صر�كة  لت�صبح 
لت�صليح كهرباء ومكيفات �ل�صيار�ت( و�ملرخ�صة برقم )762915( من د�ئرة �لتنمية �لإقت�صادية بال�صارقة.  
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان �لكاتب �لعدل 
. فقد �قت�صى ن�صر هذ� �لعالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على �لجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعن من 

تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي  �عر��ض على ذلك عليه �تباع �ل�صبل �لقانوين حيال ذلك. 

الكاتب العدل بال�شارقة   

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  6466/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2019/1039 جتاري جزئي ، 

ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )51916.12 درهم( ، �صامال للر�صوم و�مل�صاريف 
طالب �لإعالن : �ميك�ض )�ل�صرق �لو�صط( �ض م ب )م( - �لإمار�ت - �صفته بالق�صية 
: طالب �لتنفيذ  وميثله : حممد عي�صى �صلطان �ل�صويدي -  �صفته بالق�صية : وكيل 
 - �صده  منفذ   : بالق�صية  �صفته   - �ل�صوه  حممد  علي  �حمد   -1  : �إع��الن��ه  �ملطلوب 
جمهول حمل �لإقامة  مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة 
�عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )51916.12( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و 
خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  6468/2019/207 تنفيذ جتاري  

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2019/988 �مر �أد�ء ، ب�صد�د 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )62685 درهم( ، �صامال للر�صوم و�مل�صاريف.  طالب �لإعالن : 
�لتنفيذ   بالق�صية : طالب  �لإم��ار�ت - �صفته  �ميك�ض )�ل�صرق �لو�صط( �ض م ب )م( 
وميثله : حممد عي�صى �صلطان �ل�صويدي - �صفته بالق�صية : وكيل �ملطلوب �إعالنه : 
1- عبد�لرحمن ح�صن عبد�لرحمن ب�صاره - �صفته بالق�صية : منفذ �صده - جمهول 
�ملذكورة �عاله  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك  �لإع��الن : قد  �لإقامة  مو�صوع  حمل 
�و خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب  دره��م   )62685( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك 
عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.  

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  6130/2019/207 تنفيذ جتاري  

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2018/4933 جتاري جزئي ، 
ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )287423.45 درهم( ، �صامال للر�صوم و�مل�صاريف 

طالب �لإع��الن : �صركة �لكار - �ض ذ م م - �صفته بالق�صية : طالب �لتنفيذ  وميثله 
�صيو�ر   -1  : �إعالنه  �ملطلوب  وكيل   : بالق�صية  �صفته   - �حمد  علي  ح�صن  حممود   :
للتجارة �لعامة - �ض ذ م م - �صفته بالق�صية : منفذ �صده - جمهول حمل �لإقامة.  
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام عليك �لدعوى  �لإع��الن : قد  مو�صوع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )287423.45( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12824 بتاريخ 2020/1/6   

  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 2020/3 م 

�لهند   - كوتي  حممد  فالبيل  بوني�صريي  �ل�صيد/�ز�د  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�جلن�صية تنازل عن كامل ح�صته �لبالغة )100%( يف �ملن�صاأة �ملذكورة بكافة مقوماتها 
�ملباعة  �ملن�صاأة  و�ملعد�ت يف  �ملوجود�ت  كافة  �لبيع  �صامال هذ�  و�ل�صم  و�ملعنوية  �ملادية 
وذلك �ىل �ل�صيدة/ جري�صما �صاجيف كومار �صا�صيدهار�ن - �لهند �جلن�صية وذلك يف 
�ملوؤ�ص�صة �لفردية بوكيل خدمات �مل�صماة )بقالة �حل�صبان( و�ملرخ�صة برقم )527341( 

من د�ئرة �لتنيمة �لإقت�صادية بال�صارقة. 
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 
يف �صان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�صى ن�صر هذ� �لعالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  
على �لجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعن من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي  �عر��ض 

على ذلك عليه �تباع �ل�صبل �لقانوين حيال ذلك. 
الكاتب العدل بال�شارقة   

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
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•• ال�شارقة-الفجر: 

عمر  �ل��ف��ن��ان  �ل��ع��رب��ي  �لأردن” �لنجم  “�صوت  �أع���رب   
بالتو�جد لأول مرة يف مدينة  �صعادته  �لعبد�لالت عن 
�لفن و�لإبد�ع �لعربي “�ل�صارقة” لإحياء �أوىل حفالته 
�لغنائية �جلماهرية يف �ملو�صم �جلديد لفعاليات �أم�صيات 
يناير   10 �ملو�فق  �جلمعة  يوم  وذل��ك  باملجاز”،  “هال 
�جلاري، �لأم�صية �لتي �صري�فقه بها �لفنان �لفل�صطيني 

حممد ع�صاف، و�أمام جمهور �لإمارة �لبا�صمة . 
�ل��ع��ب��د�ل��الت جن��م �لأغ��ن��ي��ة �لأردن���ي���ة و�لعربية  و�أك����د 
�ملو�صيقية  ف��رق��ت��ه  ب��رف��ق��ة  ج��اه��د�ً  يعمل  �أن���ه  �مل��ت��ن��وع��ة 
ل��ت��ح�����ص��ري جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة م���ن �لأغ���ن���ي���ات �لتي 
�أن  �جلميل  “من  وق���ال:  باملجاز”  “هال  يف  �صيقدمها 
�لغالية، و�ل�صارقة بالتحديد  �لإم��ار�ت  جنتمع يف دولة 
�لذي  �ملجاز”  “م�صرح  �ملتميز  �ملو�صيقي  �ل�صرح  وعلى 
��صت�صاف عدد�ً كبري�ً من �لفنانن و�ملو�صيقين �لعرب 

�أج��م��ل �لأع���م���ال �ملو�صيقية  �ل��ذي��ن ق��دم��و�  و�ل��غ��رب��ي��ن 
و�لغنائية«.

يف  �مل�صاركة  “ت�صكل  حديثه:  يف  �لعبد�لالت  و�أ���ص��اف   
�أم�صيات �ملجاز �إ�صافة يف م�صريتي �لفنية، حيث �صاأقدم 
�لغنائي  جديدي  من  �أغنيات  �لغنائية  �لأم�صية  خالل 
ب��الإ���ص��اف��ة �ىل جم��م��وع��ة �أخ����رى م��ن �أر���ص��ي��ف��ي �لذي 
�حلفالت،  يف  بها  ويطالبه  وي���ردده  �جلمهور  يحفظه 
�ملجاز مع  ��صتثنائية خمتلفة يف م�صرح  ب�صهرة  متاأماًل 

جمهور �ل�صارقة �حلبيب«.
و�أعرب �لعبد�لالت �صعادته بوجود �لفنان حممد ع�صاف 

وم�صاركتهما معاً يف ليلة و�حدة على م�صرح �ملجاز.

•• اأبوظبي-الفجر:

 ك�صف معر�ض421 عن برناجمه �جلديد ملو�صم �ل�صتاء 
و�لذي من �ملقرر �أن ي�صتمر من يناير �إىل مار�ض 2020. 
ويحفل �لربنامج مبجموعة متنوعة من �ملعار�ض وور�ض 
لتوفري  �مل�صممة  و�لفعاليات  �لق�صرية  و�ل��دور�ت  �لعمل 
��صتك�صاف  وت�صجيع  �لإب��د�ع��ي  �لتعلم  فر�ض  م��ن  �مل��زي��د 
�ل��ف��ن��ون و�ل��ت�����ص��م��ي��م �ل��ت��ي حت��ظ��ى باهتمام  م��و���ص��وع��ات 
ت��ق��دمي جت���ارب فنية  �إىل  �ل��ربن��ام��ج  ي��ه��دف  �إذ  �إق��ل��ي��م��ي، 
متنوعة مب�صاركة �ملجتمع �ملحلي وبالتعاون مع جمموعة 

من �ل�صركاء �ملحلين و�لإقليمين و�لدولين.
وتعليقاً على �نطالق �لربنامج، قال في�صل �حل�صن، مدير 

معر�ض421:
 »لطاملا ن�صعى يف معر�ض421 �إىل �إعد�د وتقدمي �صل�صلة 
�إثر�ء  يف  ت�صاهم  �ل��ت��ي  �لعامة  و�لفعاليات  �ل��رب�م��ج  م��ن 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  يف  �ملتنامي  �لإب���د�ع���ي  �ملجتمع 
�مل��ت��ح��دة و�مل��ن��ط��ق��ة ع��م��وم��اً. ون��ه��دف ع��ل��ى م���د�ر �لأ�صهر 
�لفنون  م�صهد  على  �ل�صوء  ت�صليط  �إىل  �ملقبلة  �لثالثة 
�لإم��ار�ت و�ملنطقة بهدف دعم  �لغني يف دولة  و�لت�صميم 
�ل��ف��ن م��ن �ملجتمع  �مل��م��ار���ص��ات �لإب��د�ع��ي��ة وت��ق��ري��ب  ن�صر 

وتعزيز تاأثريه �لإيجابي«.
�فتتاح  �ل�صتاء  ملو�صم  برناجمنا  »ي�صمل  �حل�صن:  و�أ�صاف 
وهو  عبثية«  �صياقات  »�لتاأرجح:  بعنو�ن  جديد�ً  معر�صاً 
وحتت  �للمكي  ها�صل  �لإم���ار�ت���ي  للفنان  ف���ردي  معر�ض 
�ملعر�ض  وي��رك��ز  �ل�صايغ.  منرية  �لفنية  �لقّيمة  �إ���ص��ر�ف 
خالل  من  �لت�صاوؤلت،  �أم��ام  ويربزها  �لفردية  فكرة  على 
�ل�صتق�صاء �لعميق لفهم �لذ�ت و�أنها كيان و�حد ودورها 

وم�صوؤوليتها كونها جزء�ً من وحدة �أو �صياق �أكرب. ويت�صمن 
�صبل  توفر  �لتي  �ملتنوعة  �لفعاليات  من  �ملزيد  برناجمنا 
�لآفاق  ��صتك�صاف  �لإبد�عي وتدعم فر�ض  للتعلم  جديدة 
�لفنية و�لثقافية �لغنية يف دولة �لإمار�ت، م�صلطاً �ل�صوء 
على �لتفاعل �ملتنامي مع �ملمار�صات �لإبد�عية �ملختلفة يف 

كافة �أنحاء �ملنطقة«.
ومن �ملقرر �أن ينطلق معر�ض »�لتاأرجح: �صياقات عبثية« 
يوم 7 مار�ض، �إذ ي�صتك�صف مفهوم �لنزعة �لفردية كجزء 
�ل��وج��ود �جلماعي ع��رب جمموعة متنوعة  �ل���ذ�ت يف  م��ن 
�لفر�ق  من  مو�صوعه  وي�صتقي  و�ملجالت،  �خللفيات  من 
�حت�صاء  عند  و�صحنه  �لفنجان  ب��ن  و�للحظي  �مل��ج��ازي 
يف  منف�صلن  عن�صر  �إىل  ينق�صمان  �إذ  �لقهوة،  �أو  �ل�صاي 
وجل�صة  عمل  ور�صة  تنظيم  كذلك  و�صيتم  �للحظة.  تلك 

مناق�صة لتقدمي روؤية �أعمق حول �ملعر�ض.
�لن�صو�ض  �صكل  يف  ت��ن��اور:  »ك��ي��ف  م��ع��ر���ض  ي�صتمر  ك��م��ا 
َت�«  »كيف  �لن�صر  م��ب��ادرة  م��ن  بتن�صيق  �لن�صر«؟  وت��د�ب��ري 
��صتك�صاف  �إىل  �مل��ع��ر���ض  وي���ه���دف  ف���رب�ي���ر.   16 ل��غ��اي��ة 
�لعالقة �لتي تربط بن �لإنتاج �لثقايف من جهة، وعملية 
�أخرى،  جهة  من  �جلمهور  �إىل  وتقدميها  �لأع��م��ال  ن�صر 
ونا�صر�ً  وموؤلفاً  فناناً   40 من  لأك��ر  �أعمال  ي�صم  حيث 
مفهوم  �ملعر�ض  ويتناول  و�ل��ع��امل.  �ملنطقة  م�صتوى  على 
�لعلن،  �إىل  �لن�صر بو�صفه عمل جماهريي ينقل �صاحبه 
ب���دُل م��ن �لق��ت�����ص��ار ع��ل��ى م��ف��اه��ي��م وت�����ص��ور�ت تقليدية 
فرب�ير  و8   7 يومي  �ملعر�ض  برنامج  و�صي�صهد  منطية. 
حو�ر�ت  �صتت�صمن  و�ل��ت��ي  �لن�صر،  م��ن��اور�ت  ن��دوة  �نعقاد 
ومناق�صات وعرو�ض �أد�ء و�إطالق كتب وور�ض عمل، تتيح 
�ل��ف��ر���ص��ة لإج����ر�ء حم��ادث��ات �أك���ر ت��ف��اع��اًل ب��ن خمتلف 

�ملمار�صن و�ملهتمن بهذ� �ملجال.
 بالإ�صافة �إىل ذلك، يطلق معر�ض421 �صل�صلة من ور�ض 
و�لبحث يف حمتوى  �لإب��د�ع��ي  �لنقد  ح��ول مهارة  �لعمل 
�صركز  �إذ  ن��ق��د.  �لفنية  �ملن�صة  ب��اإ���ص��ر�ف  �ملعا�صر  �ل��ف��ن 
تناور:  »كيف  بعنو�ن  �لأوىل  �لعمل  ور�صة  يف  نقد  جل�صة 
�قر�أ، ��صتوعب، �كتب« على �ملعر�ض �ملتو��صل »كيف تناور: 
فرب�ير  يف  و�صتعود  �لن�صر«؟  وتد�بري  �لن�صو�ض  �صكل  يف 
لتقدم جل�صة نقا�صية حول قوة وتاأثري ��صتخد�م �لأقم�صة 

يف �لأعمال �لفنية.
�لرب�مج  من  �صل�صلة  معر�ض421  يقدم  �لأوىل،  وللمرة 
تقدم  و�لتي  للفنانن،  �ملجتمعية  �مل�صاركة  �صل�صلة  بعنو�ن 
�أمام  مبا�صرة  تعلم  فر�ض  لإت��اح��ة  و�مل�صممة  م��رة  لأول 
�ل�صل�صلة  وت�صعى  �لإم����ار�ت.  دول��ة  يف  �لإب��د�ع��ي  �ملجتمع 
لتري  �مل��ب��دع��ة  �لأج���ي���ال  خمتلف  ب��ن  �ل��ت��ف��اع��ل  لتعزيز 
نخبة  �لرب�مج  جل�صات  ويدير  �لإم��ار�ت��ي.  �لفني  �مل�صهد 
من �ملبدعن �ملقيمن يف �لإمار�ت، وهم ر�من هايريز�ده، 
�ملزروع؛  و�صيخة  رحمانيان؛  وح�صام  ه��اي��ري��ز�ده،  روكني 
�ملتعددة  �جلل�صات  ت�صميم  ومت  �إبر�هيم.  �أحمد  وحممد 

لت�صمل حمتوى يجمع بن �لنظرية و�لتطبيق.
معهد  مع  معر�ض421  �صيتعاون  ذل��ك،  �إىل  وبالإ�صافة 
جوته لإقامة ور�صة عمل بعنو�ن »خ�صو�صية �ملكان وروؤية 
�ملُخِرج« من تنظيم �ملخرج و�ملنتج �حلائز على جو�ئز عدة 
ت�صتمر  �لتي  �لعمل  ور�صة  و�صتوفر  كوبولويتز.  �صتيفن 
لثالثة �أيام حتليالت فاعلة حول عمل وت�صميم �لأعمال 
�مل�صرحية و�لأد�ء من خالل تدريبات تعتمد على �ملفهوم 

�لب�صري خل�صو�صية �ملوقع.
�لفعاليات  من  جمموعة  �ملعر�ض  �صيقدم  فرب�ير،  يف  �أم��ا 
ل�صتك�صاف  و�لفنون«  »�لن�صيج  مو�صوع  على  تركز  �لتي 
نظر  و�لفنون من وجهات  �مل�صركة بن �حلرف  �لنقاط 
ور�صة  �أوزدنوفا  فاطمة  �لفنانة  و�صتنظم  متعددة.  وروؤى 
�صتتناول  �ملتمردة«  »�لغرزة  عنو�ن  عمل من جز�أين حتت 
مهار�ت  �مل�����ص��ارك��ن  وتعلم  �لتطريز  ت��اري��خ  يف  �مل����ر�أة  دور 
مهدي  �إجن���ي  �لأزي����اء  م�صممة  �صتقيم  فيما  �ل��ت��ط��ري��ز. 
�أج��ز�ء بعنو�ن »مقدمة �إىل  �صل�صلة ور�ض عمل من ثالثة 
�خلياطة  �أ�صا�صيات  م��ن  ب���دء�ً  �مل��الب�����ض«،  و�صنع  �حلياكة 
�لعمل  �صتعود ور�ض  �ملالب�ض �جلاهزة. فيما  �إىل  وو�صوًل 
باإ�صر�ف  معر�ض421  �إىل  �لفل�صطيني«  �لتطريز  »ف��ن 
جانب  �إىل  ب��رك��ات،  ج��و�ن��ا  �لتخ�ص�صات  متعددة  �لفنانة 
»�صل�صلة �صناعة �ملجوهر�ت �لع�صرية« �لتي ت�صرف عليها 
م�صممة �ملجوهر�ت نايدة عبا�ض، و�لتي ت�صهم يف تعريف 
�ملبتكرة  و�ملجوهر�ت  �حللي  �صناعة  عامل  على  �مل�صاركن 

من �لكرو�صية.
من  معر�ض421  �أ���ص��دق��اء  �صيكون  ذل���ك،  على  وع����الوًة 
خالل  فنيتن  جولتن  م��ع  م��وع��د  على  �ملحلي  �ملجتمع 
�ملوؤ�ص�صات  ��صتك�صاف خمتلف  �ل�صتاء ليتمكنو� من  مو�صم 

�لفنية يف �ل�صارقة ودبي. و�صت�صمل �جلولة �لأوىل يف يناير 
�ل�صارقة  يف  �لعمارة  وترينايل  للفنون  �ل�صارقة  موؤ�ص�صة 
ومركز �لت�صميم »1971« يف �ل�صارقة، �أما �جلولة �لثانية 
يف مار�ض، ف�صت�صمل معر�ض ’�آرت دبي‘ و’�ل�صركال �أفنيو‘ 
يف دبي. ومت ت�صميم �جلولتن ل�صتقطاب �لفنانن وهو�ة 
�لأعمال  �ملتحم�صن ل�صتك�صاف  �صو�ء من  �لفن على حد 

�لإقليمية من منظور جديد.
و�صريحب نادي �لكتاب �لعربي بع�صاق �ملطالعة من جميع 
�لأع���م���ار يف ي��ن��اي��ر، ح��ي��ث ���ص��ريك��ز ع��ل��ى ك��ت��اب »ي���ا مرمي« 

»�صل�صلة  ت�صتمر  فيما  �أن��ط��ون،  �صنان  �ل��ع��ر�ق��ي  للموؤلف 
�صهر.  كل  نهاية  يف  �ل�صغار  بالقر�ء  �لرحيب  يف  خّيال« 
مع  جم���دد�ً  معر�ض421  ت��ع��اون  �مل��و���ص��م  ه��ذ�  و�صي�صهد 

جوته‘،  عقيل‘ و’معهد  ’�صينما 
حيث تو��صل �صينما عقيل تقدمي �صل�صلة »�لعرب و�ملدينة« 
�لتي حظيت باهتمام لفت حتى �لآن من خالل تركيزها 
ذ�ته،  �لوقت  �لع�صري. ويف  �لعربية بطابعها  على �حلياة 
و�ل�صينما  �ل��ف��ن  ح���ول  ع��رو���ص��اً  جوته‘  ’معهد  �صينظم 

�لأملانية.

معر�ض421 يك�شف عن فعاليات مو�شم ال�شتاء مع برنامج حافل 
باملعار�ض وور�ض العمل والدورات الق�شرية

�لأو�صاط  ب����د�أت   2020 �جل��دي��د  �ل��ع��ام  ولدة  م��ع   
�لإعالمية تن�صر ق�ص�ض �إخبارية عن �إ�صد�ر مو�صوعة 
�صعرية �أدبية �إبد�عية حتمل عنو�ن �إبد�ع 100 عربي 
و�أكر حيث يعترب �إ�صد�ر هذ� �لديو�ن جهد� مبذول 
من مبدعة �إمار�تية هي زينب �أبوبكر �لتوي �ملعروفة 

�صعريا و�أدبيا بالأديبة �ل�صاعرة زينة �لكندي .
�أن حتفز  �لديو�ن �لذي �صدر بحر�ض منها على  هذ� 
�لفنون  �صتى  يف  �ملبدعن  و�ل�صعر�ء  و�لأدب���اء  �لكتاب 
�لكتابية و�لإبد�عية �لت�صكيلية بعد دعوتها لهم بجمع 
�أ�صبه مبو�صوعة  نتاجهم �لفني �لأدب��ي يف دي��و�ن �صعر 
�أدبية غري م�صبوقة يف تاريخ �لأدب �لعربي حيث يعترب 
ه���ذ�   �لعمل �لثقايف �لأدب����ي  �لأك���ر  روع���ة و�إبد�عا 
�لت�صكيلية  و�لفنون  و�ل�صعر  و�لأدب  �لفكر  وتنوعا  يف 

على م�صتوى �لوطن �لعربي و�لعامل.
 2018 نهاية  �لإب��د�ع��ي��ة   منذ  بالفكرة   �لعمل  ب��د�أ 
2020 ومت  ع��ام  �أو�خ��ر  للنور يف  و��صتمر حتى ظهر 
من  مبتابعة  و�ملهتمن  للم�صاركن  و�إه��د�ئ��ه  توزيعه 
�ملبدعة زينة �لكندي �لتي طرحت �لفكرة منذ ولدتها 
وتعاونت مع �إحدى �ملخرجن �مل�صرين �لذي �صجعها 
و�تفق معها على �إ�صد�رها على �صكل ديو�ن �صعر يعترب 
نق�ض من نور يف طياته وحمتو�ه �لفكري و�لإبد�عي .

  فكرة مبتكرة حن  طرحتها �لكاتبة �لإمار�تية �ملبدعة 
�لكندي” ،  “زينة  �لتوي” و�صهرتها  بكر  �أب��و  “زينب 
�لكامنة  �لقدر�ت  �لعديد من  ب��اأن هناك  �رت��اأت  حيث  
ل��دى � �مل��وه��وب��ن يف �ل��وط��ن �ل��ع��رب��ي  مم��ن لهم دور�ً 
�أدبيا وثقافياً على �ل�صاحة �ملحلية و�لعربية وتطوعت 
�أدبية  ومو�صوعة  �صعر  دي��و�ن  بينهم يف  �أن جتمع  على 

ثقافية وذلك ت�صجيعاً لهم جميعا دون ��صتثناء .
و يحتوي ديو�ن �ل�صعر �إبد�ع 100 عربي  على �إبد�عات 
متنوعة من �صعر وق�صة وخاطرة ور�صم وفن ت�صكيلي 
�لأول من  وم�صرح وخط عربي لت�صمهم يف كتاب هو 
نوعه على م�صتوى �لوطن �لعربي حمل عنو�ن  )�إبد�ع 

عربي(. مبدع   100
�ملتميزين  �لإمار�تين  كل  كما  �لكندي  زينة  و�ملبدعة 
بد�أت هذه  �خلطوة �ملبتكرة �ملتميزة حن ر�أبت �ل�صدع 
�أديب   122 بن  لتجمع  وت�صامح  حمبة  بكل  �لعربي 
كتحفة  �لكتاب  هذ�  لي�صدر  �لوطن   �أبناء   عربي من 
�لعامل  �أرج��اء  يف  م�صبوقة  غري  متميزة  ثقافية  �أدبية 
�أي جهة ثقافية �صابقة بد�أتها  �لأم��ر �لذي مل تنجزه 

زينة �لكندي وخرجت للنور لت�صل للعامل �أجمع 
تكاليف  تكون  �أن  على   �لفكرة  تبلورت  ح��ن  وق���ررت 
ج��م��ع وط��ب��ع وت�����ص��م��ي��م ون�����ص��ر وت���وزي���ع �ل��ك��ت��اب على 

ح�صابها �ل�صخ�صي جمانا لهم دون تكلفة موؤكدة �إنها 
وهذ�  �مل�ص���اركن  جلم�����يع  منه   ن�صخ������ا  تر�ص����ل  �صوف 
ما حدث فعال حيث يتو�ىل ت�صليم ن�صخ �لديو�ن تباعا 

لهم .
من �جلدير بالذكر �أن �لأديبة �لإمار�تية  زينة �لكندي  
�أن  موؤكدة  �لديو�ن  �إ�صد�ر  يف  تنكر  جهود غريها  مل 
 ، �ملخرج �مل�صري حمدي مرزوق قد �صاركها و�صاندها 
�لذي توىل تنفيذ خطو�ت �إ�صد�ر �لديو�ن يف �لقاهرة 
حتى خرج للنور  بكل حرفية ومهنية تقنية  م�صاهما 
يف حتقيق �حللم وفكرة �ملبدعة زينة �لكندي و�صاندها 

بكل خطو�تها .
ويعترب �لديو�ن �ل�صعري �لأدبي �لثقايف  �أ�صخم عمل 
2019 و�أ�صبح بن يدي  �أجن��ز ع��ام  �أدب��ي ثقايف فني 
للتعاون  يعترب  من��وذج  2020 حيث  ع��ام  �ل��ق��ر�ء يف 
�لعربي �لثقايف  �مل�صرك �لذي قد حققه �لأدب  �لعربي 

يف �لقرن �حلادي و�لع�صرين ، 
�ملتو�صط  �حلجم  م��ن  �صفحة   477 يف  �ل��دي��و�ن  يقع 
�لإن�صاف  م��ن  عربي   122 �إب���د�ع  وي�صم  ملون  وه��و 
�لكندي من  زينة  �ملبدعة  �إىل  و�لثناء  بال�صكر  �لتوجه 
عيال ز�يد �ملبدعن و�ملتميزين بالثقافة و�لعلم و�لأدب 

مع �ل�صكر لكل �مل�صاهمن يف جناحه .

اإجناز اأدبي متميز مع  اإطاللة عام 2020 
باإ�شدار ديوان اإبداع 100 عربي 

يحيي حفاًل يف 10 يناير اجلاري يف املو�سم اجلديد من »هال باملجاز«

عمر العبدالالت: ي�شعدين لقاء جمهور 
مدينة الفّن والإبداع العربي ال�شارقة

املو�شم �شي�شهد افتتاح معر�ض جديد بعنوان »التاأرجح: �شياقات 
عبثية« يركز على مفهوم التوا�شل والفراق والنزعة الفردية 

ور�ض العمل �شت�شمل جل�شات غنية حول الن�شيج والفنون، 
وتعاونًا مع �شركاء �شابقني مثل �شينما عقيل ومعهد جوته
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زهرة(؟ )رحيل  �جلديدة  جتربتك  عن  •حدثينا 
- هو م�صل�صل ينتمي للدر�ما �لطويلة، وتدور �أحد�ثه 
و�أح��د�ث ل يعرفها كثري من  بتفا�صيل  �ل�صعيد،  يف 
ي��ق��ّدم ���ص��ورة خمتلفة در�ميا  �مل����دن، و�ل��ع��م��ل  �أب��ن��اء 
ع���ن �ل�����ص��ع��ي��د، وي���رك���ز ع��ل��ى �ل��روم��ان�����ص��ي��ة يف حياة 
خمتلفة،  در�مية  مبعاجلة  بال�صعيد  و�مل��ر�أة  �لرجل 
�ل�صيناريو،  ق������ر�ءة  ع��ن��د  ب�����ص��دة  ل���ه  حت��ّم�����ص��ت  ل����ذ� 
�صتكون مفاجاأة  بامل�صاركة فيه، ف�صخ�صيتي  و�صعيدة 

للجمهور.
�ل�صعيدية؟ للهجة  • وبالن�صبة 

- تدربت على �للهجة ب�صكل جيد قبل �لت�صوير 
خ��الل �ل���ربوف���ات، وه��ن��اك ح��ر���ض م��ن �ملخرج 
بالتفا�صيل،  �له��ت��م��ام  ع��ل��ى  ���ص��ال��ح  ح�صني 
ف��ال��روم��ان�����ص��ي��ة �ل���ت���ي حت���ي���ط ب����الأج����و�ء 
�ل���ت���ط���رق  و�لأح���������������د�ث ل مت����ن����ع م�����ن 
و�صن�صافر  خمتلفة،  وق�صايا  ملو�صوعات 
�أجل  من  لأ�صو�ن  �ملقبلة  �لفرة  خالل 
�لرئي�صية  �مل�����ص��اه��د  م��ن  ع���دد  ت�صوير 

بالأحد�ث هناك.
• �أمل تقلقي من �أن حلقات �لعمل ت�صل 

�إىل 45 حلقة؟
�أي  ع��ل��ى  �مل��و�ف��ق��ة  ق��ب��ل  د�ئ���م���اً  م��ا يحكمني   -
جتربة در�مية جديدة هو مدى قناعاتي بالدور 
�لذي �صاأقدمه وبالعمل نف�صه، وهذه �لنوعية من 
خا�صة  �جلمهور،  ل��دى  مكانة  لها  �أ�صبح  �ل��در�م��ا 
�أعمال  �إيجابية كثرية، وهناك  �أنها تلقى ردود فعل 
عديدة قّدمت وحققت جناحا على مد�ر �لعام، وهو 
تتوقف  �ل��در�م��ي، بحيث ل  �لإن��ت��اج  يفيد �صناعة  ما 
�ل��ع��ام، ولي�ض خالل  �لعمل ط��و�ل  �لإن��ت��اج ع��ن  عجلة 

�صهر رم�صان فقط.
رم�صان  خ���الل  در�م����ي  ع��م��ل  يف  ���ص��ت�����ص��ارك��ن  ه��ل   •

�ملقبل؟
- حتى �لآن مل �أوّقع على �أي عمل ب�صكل ر�صمي �أو �تفق 
مع �صركة �إنتاج ب�صكل نهائي، هناك �أفكار ومو�صوعات، 
هو  يهمني  فما  نهائي،  ب�صكل  يح�صم  مل  �لأم���ر  لكن 
�لظهور  �لوجود بعمل ي�صيف يل فنياً، ولي�ض جمرد 

فقط خالل �صهر رم�صان.
تكر�ر  يف  �ل��رغ��ب��ة  ع��ن  �ل��د�ئ��م  حديثك  �صبب  •ما 

�لعمل مع �لفنان يحيى �لفخر�ين؟
�حلريف  باملعني  وعمالق  مبدع  �لفخر�ين  يحيى  د.   -
�أ�صتفيد منه كثري�ً،  �أتعاون معه  للكلمة، ويف كل مرة 
وهو مدر�صة حقيقية يف كل مرة �أقف �أمامه، و�أكون 
بها معه  �أق��وم  وك��ل جتربة  معه،  بالعمل  �صعيدة 
م�صريتي  يف  يل  بالن�صبة  مهمة  حمطة  تكون 
�لذي  "ونو�ض"،  م�صل�صل  و�آخ��ره��ا  �لفنية، 

حقق جناحا كبري�.
"قابل  �جل���دي���د  ف��ي��ل��م��ك  ع���ن  م�����اذ�   •

للك�صر"؟
�لتجربة  ب���ه���ذه  ل��ل��غ��اي��ة  ���ص��ع��ي��دة   -

�ل�صينمائية �جلديدة �لتي �أعود فيها للتعاون مع �ملخرج 
�أحمد ر�صو�ن بعد 17 عاما، حيث كانت جتربتنا �لأوىل 
�أن  معا من فيلم رو�ئ��ي ق�صري خالل �جلامعة، و�صبق 
تعاونا يف فيلم "بعد �لطوفان"، و�صعيدة باأن �أعمل معه 
�ملقبلة،  �لفرة  خ��الل  عر�صه  و�أت��رق��ب  �لثالثة،  للمرة 

فهو عمل جيد وخمتلف.
وليلة"؟ "يوم  وفيلم   ...•

فعل  رد  ملعرفة  بال�صالت  م�صر  يف  عر�صه  �أت��رّق��ب   -
مع  فيه  وتعاونت  وخمتلف،  ممّيز  فالفيلم  �جلمهور، 
للغاية  و�صعدت  ودرة،  �لفي�صاوي  و�أحمد  �لنبوي  خالد 
�ملا�صي،  �ل�صهر  �لبي�صاء  �ل���د�ر  م��ه��رج��ان  يف  بعر�صه 
�لأ�صف  وم��ع  دوري،  عن  تقدير  �صهادة  على  وح�صويل 
يف  موجودة  كنت  حيث  وت�صّلمها،  �حل�صور  �أ�صتطع  مل 

�لقاهرة.
حتكيم  جلنة  م�صابقة  يف  م�صاركتك  ج���اءت  كيف   •

م�صابقة �صينما �لغد مبهرجان �لقاهرة؟
�ل�صينمائي  �لناقد  �مل�صابقة،  عن  �مل�صوؤول  خالل  من   -
�أندرو حم�صن �لذي حتّدث معي عن �مل�صابقة وتر�صيحي 
�لإط����الق،  ع��ل��ى  �أت����ردد  ف��ل��م  �لتحكيم،  جل��ن��ة  لع�صوية 
�صينمائية  �أع���م���ال  مل�����ص��اه��دة  ف��ر���ص��ة ج��ي��دة  ووج��دت��ه��ا 
جلنة  ع�صوية  �أن  خا�صة  ج��دي��دة،  وم��د�ر���ض  خمتلفة 
�لأعمال  م��ن  ك��ب��رية  �أع����د�د�  ت�صاهد  جتعلك  �لتحكيم 
�لفنية، و�صعرت بالفخر لأنني ع�صوة يف م�صابقة باأهم 

مهرجان �صينمائي يف �ل�صرق �لأو�صط.
وجهة  من  �ملميزة  �لأف��الم  �ختيار  يف  معايريك  • ما 

نظرك؟
ب��ه على  و�أ�صتمتع  �أ���ص��دق��ه  �ل���ذي  ه��و  �جل��ي��د  �لفيلم   -
نف�صه، �صحيح  فالفيلم �جليد يفر�ض  �لفني،  �مل�صتوى 
�أن �لفيلم �لرو�ئي �لطويل تكون �ملناف�صة عليه خمتلفة 
لوجود جو�ئز عدة، �إل �أن �لفيلم �لق�صري �أي�صاً هناك 
م�صاحة جيدة للغاية لتقييمه، ود�ئما ما �أختار �لفيلم 
�أن���ه جن��ح يف  �ل���ذي ي�صل �ىل قلبي و�أ���ص��دق��ه، و�أ���ص��ع��ر 

�إي�صال فكرته ب�صكل �صحيح.
جلنة  ع�������ص���وي���ة  م����ن  ك��م��م��ث��ل��ة  �����ص���ت���ف���دت  ك���ي���ف   •

�لتحكيم؟
خمتلفة  م��د�ر���ض  م�صاهدة  فر�صة  ل��ك،  ذك���رت  كما   -
من  ل��ل��ف��ن��ان  بالن�صبة  مكت�صب  �أه����م  ت��ك��ون  �صينمائيا 
وت�صقلني  �ملختلفة،  �ل�صينمائية  باملهرجانات  �لوجود 
على �مل�صتوى �لفني، فهذه �لتجربة مميزة بالن�صبة يل 

للغاية ولن �أن�صاها.
مع  و�صعورك  �لأم��وم��ة،  مع  جتربتك  عن  حدثينا   •

طفلتك �لأوىل "�أماليا" �لتي رزقت بها �أخري�.
�لأمومة  ف�صعور  �صيء يف حياتي،  �أ�صبحت كل  �بنتي   -
�لإطالق،  على  يو�صف  ل  به  �صعرت  �ل��ذي  و�لإح�صا�ض 
و�أمتنى  كبرية،  ب�صعادة  �أ�صعر  جعلني  �لإح�صا�ض  وه��ذ� 
�أن �أكون على قدر �مل�صوؤولية �لتي �أ�صبحت على عاتقي، 
�أر�ه��ا عرو�صة وناجحة  �أن  و�أمتنى  فهي نعمة من �هلل، 
�أ�صعى  يف حياتها ويف �ملجال �لذي تختاره بنف�صها، فما 

لتحقيقه هو �أن �أربيها ب�صكل �صليم.

ماري ترييز معلوف تك�شف اأحداث 
)عرو�ض بريوت(

معلوف  ترييز  ماري  �ملمثلة  ك�صفت 
معلومات كثرية عن �أ�صد�ء م�صل�صل 
"عرو�ض بريوت"، وتطور �ل�صخ�صية 
�ل���ت���ي ت����وؤدي����ه����ا رن������ا، م�����ص��ي��ف��ة �أن 
"�صخ�صية فار�ض �لتي يقوم باأد�ئها 
)كارمن  وث���ري���ا  �ل��ع��اب��دي��ن  ظ���اف���ر 
رنا  حت��اول  حيث  �بتعد�،  ب�صيب�ض( 
ف��ار���ض، وليلى  �أك��ر من  �أن تقرب 
بهذ�  �أم��اًل  �أعطتها  �صمعون(  )تقال 

�ملو�صوع،
 �إل �أن فار�ض ل يز�ل يحب ثريا، ول 
�إل فيها، وه��ذ� �لأم��ل �صيزول  يفكر 
باحللقات �ملقبلة، وو�صع رنا �ل�صحي 
يتح�صن بعد �لعالج، ويتبقى تقريبا 
مو�صم  �أول  �نتهاء  على  حلقات   10

من �مل�صل�صل".
�ل��ن��ا���ض على  ف��ع��ل  "رد�ت  وخ��ت��م��ت: 
جد�،  ر�ئ��ع��ة  دوري  وع��ل��ى  �مل�صل�صل 
يف  بهم  �لتقيت  �ل��ذي��ن  �لنا�ض  فكل 

�ملغرب �أ�صبحو� يعرفونني،
�لعمل جد�ً  و�أحبو�   وت�صورو� معي 
�صعيدة  �أن�����ا  ل���ذل���ك  �ل�������دول،  وب���ك���ل 

جد�".

اإياد ن�شار مهند�ض اإلكرتونيات يف )مو�شى(
ك�صف �لفنان �لأردين �إياد ن�صار، 
)مو�صى(،  ف��ي��ل��م  يف  دوره  ع���ن 
دور  ي��ج�����ص��د  �أن�������ه  �إىل  لف����ت����اً 
)هند�صة  يف  �ل��دك��ت��ور�ه  ح��ام��ل 
�لإلكرونيات(، ولكنه متحجر، 
بينه  وي��ح��دث  �لتطور،  يرف�ض 
حممود  كرمي  �مل�صري  و�لفنان 
فكرة  يف  �����ص����ر�ع  ع���ب���د�ل���ع���زي���ز 

�لتطور �لتكنولوجي.
ت�صريح  يف  ن�������ص���ار  و�أ�������ص������اف 
�لفيلم  )ف����ك����رة  ل��������)�ل�������ر�ي(: 
وحمتو�ه جديد�ن على �ل�صينما 
يخاطبها  فئة  و�أك���ر  �مل�صرية، 
�إىل �أن  ه��ي �لأط���ف���ال(، م�����ص��ري�ً 
�لعمر  م��ن  يبلغ  �ل��ذي  �آدم  �بنه 
للفكرة،  متحم�ض  ع��ام��اً   12
وهو نادر�ً ما ي�صاهد له �أعماًل، 
ل  �لأف����������الم  ت���ل���ك  �أن  ب�������ص���ب���ب 
)مو�صى(  فيلم  عك�ض  تخاطبه، 
�لذي يخاطب هذ� �جليل ب�صدة، 

وهذ� ما حم�صه لقبول �لدور.
�أن  �لأردين  �ل���ف���ن���ان  و�ع����ت����رب 
ميمي،  ب���ي���ر  �ل���ع���م���ل  خم������رج 
د�ئماً ما يحدث حالة �إخر�جية 
يقن  على  �ملمثل  جتعل  مميزة 
�صيحدث حالة  �لفيلم  ه��ذ�  ب��اأن 

عند �مل�صاهد.

اح�سا�ص الأمومة جعلني اأ�سعر ب�سعادة كبرية

حنان مطاوع : دائما ما اأختار الفيلم 
الذي ي�شل اىل قلبي واأ�شدقه

ت�ستعد الفنانة حنان مطاوع لبدء ت�سوير م�سل�سلها اجلديد 
)رحيل زهرة( املقرر عر�سه خالل مو�سم ال�ستاء، وينتمي 
اإىل الدراما الطويلة. ويف هذا احلوار تتحدث حنان عن 
امل�سل�سل اجلديد وم�ساركتها اأخريًا كع�سو جلنة حتكيم 
مبهرجان القاهرة، وغريها من التفا�سيل عن حياتها، 

واإىل ن�ّص احلوار:

نيللي كرمي ت�شكر دعم جمهورها 
بعد اإزالة الورم بوجهها

خ�صعت �لفنانة نيللي كرمي، لعملية جر�حية موؤخر� يف �لوليات �ملتحدة 
ن�صرت  �ل�صخ�صي  ورم حميد يف وجهها. وعرب ح�صابها  لإز�ل��ة  �لأمريكية، 
نيللي جمموعة من �ل�صور لها مع �لأطباء، و�صور �أخرى من فر��صها يف 

�مل�صت�صفى، ووجهت لهم �ل�صكر مو�صحة �أنهم �أنقذو� حياتها.
وبعد ت�صريحاتها �ل�صحافية �لأخرية، حول �إز�لتها لورم حميد يف �لوجه، 
طماأنت نيللي جمهورها على حالتها �ل�صحية حاليا، حيث ن�صرت �صورة لها 
عرب ح�صابها على "�ن�صتقر�م"، وعلقت كاتبة: "�أحب �طمئن كل �أ�صدقائي 
�أول و�أ�صكركم  �أ�صكر ربنا  �أنا �حلمد �هلل بقيت كوي�صة... عاوزة  وجمهوري 

من كل قلبي على �صوؤ�لكم و�أمنيتكم لل�صفاء.. ربنا ما يحرمني منكم".



احذر .. خلط الأع�شاب 
والأدوية يهدد حياتك !!

ح��ذر خ��رب�ء يف علم �لتغذية، م��ن خ��ط��ورة ت��ن��اول �لأع�����ص��اب م��ع �لعقاقري 
�لطبية �ملو�صوفة من قبل �لطبيب، موؤكدين �أن ذلك يعر�ض حياة �ملر�صى 
للخطر، لأن ذلك يجعلهم �أكر عر�صة لالإ�صابة بنزيف وم�صاعفات �أخرى 

ت�صر �لكبد و�لكلى.
ووفقا ل�صحيفة "ديلي ميل" �لربيطانية، فاإن �لكثريين يتناولون �لأع�صاب 
و�لأدوي��ة �مل�صكنة يف �لوقت نف�صه دون �خل�صوع للفح�ض، �لأمر �لذي قد 

يت�صبب يف ت�صكيل خطر على �صحتهم.
ينتبه  �أن  ���ص��رورة  �إت��ري��دج،  كري�ض  �لتغذية  علم  �ملخت�ض يف  و�أك��د �خلبري 
لأن  �أدوي��ة  مع  تناولها  متنع  �إر���ص��اد�ت  تقدم  �لتي  للو�صفة  جيًد�  �ملري�ض 
ذلك قد ي�صر ب�صحتهم، مو�صًحا �أن مر�صى �ل�صكري عليهم معرفة �إذ� كان 
تناول �ملكمالت �صيوؤثر على م�صتوى �لغلوكوز يف �جل�صم �أم ل، وينطبق هذ� 

�أي�صا على �ملر�صى �مل�صابن ب�صغط �لدم.

ملاذا ي�شبح الأطفال 
مت�شائمني واأ�شرع اإحباطًا ؟!

�أن بع�صهم  �إل  على �لرغم من بر�ءة �لأطفال وجهلهم مب�صكالت �حلياة، 
بات يتاأثر بها يف هذه �لأيام، ما يجعلهم مت�صائمن وحمبطن. وقد ك�صف 
ت�صاوؤم  �أ�صباب  �لإكلينيكي،  �لنف�صي  و�ملعالج  �لخت�صا�صي  �جلامع،  �أ�صامة 

�لأطفال يف ع�صرنا �حلايل.
�أك���ر عر�صة للت�صاوؤم  �أم���ور ع��دة جتعل �لأط��ف��ال  وق���ال �جل��ام��ع: ه��ن��اك 

و�لإحباط، وهي:
لالأم: �لتف�صريي  �لنمط   .1

�ملت�صائم  حديثها  خ��الل  م��ن  �أط��ف��ال��ه��ا  ب��اإح��ب��اط  ق�صد  ودون  ت��ق��وم  حيث 
يرى  كيف  منها  ويتعلم  �إل��ي��ه��ا  طفلها  ي�صتمع  �إذ  �ل��ن��ك��دي��ة،  وتف�صري�تها 

�لعامل.
لالأطفال: �لبالغن  نقد   .2

و�لنغمة،  �لإل��ق��اء  وطريقة  ب��ل  فقط،  �ملحتوى  على  ي��رك��زون  ل  �لأط��ف��ال 
كانت  لو  حتى  �نتقاد�ت  من  لهم  يقال  ما  ي�صدقون  �صنهم  �صغر  وب�صبب 
لون  وي�صكِّ وحدة"،  "��صتهز�ء،  بالنغمة  وي��ت��اأث��رون  غ�صب،  تفريغ  جم��رد 

نظرتهم �جتاه �أنف�صهم �بتد�ًء من تلك �للحظة.
�حلياة: يف  �لأطفال  �أزمات   .3

يزد�د  �ملبكر،  �لفقد�ن  مثل  �ملوؤملة،  �لأح��د�ث  حقيقة  �لطفل  ي��درك  عندما 
�لأمر �صوء�ً، خا�صًة عندما يربى على �أن �لأحد�ث �ل�صيئة ل حتدث.

وك�صف �جلامع �أمور�ً من �صاأنها عدم حتويل �أطفالنا �إىل مت�صائمن وهي:
حلول  �إيجاد  مبد�أ  على  وتربيتهم  �أطفالنا،  �أمام  حديثنا  �إىل  �لنتباه   .1

للم�صكلة ل �لتذمر منها، وذكر �لنعم ل �ل�صكوى مما ل منلكه.
و�لت�صجيع  �إهانات،  دون  �ل�صلوك  نقد  �إىل  �لهوية  نقد  من  �لنتقال   .2

�أكر من �لنقد.
لها. تقبُّ وعلينا  حتدث  �ملوؤملة  �لأحد�ث   .3

اليابان؟ على  الذرية  القنبلة  األقيت  • متى 
- يف عام 1945

فل�سطن؟ حرب  بداأت  • متى 
- يف عام 1948

بلفور؟ وعد  كان  • متى 
- يف �لعام 1917

؟ القاهرة  يف  القلعة  بنى  الذي  هو  •  من 
- �صالح �لدين �لأيوبي

امل�سرفة؟ الكعبة  اإىل  املقد�ص  بيت  من  القبلة  حولت  • متى 
- �صعبان �ل�صنة 2 للهجرة

الأوىل؟ العاملية  احلرب  كانت  عام  اأي  • يف 
-  �صنة 1914

• �أقدم �صجادة يف �لعامل م�صنوعة من �لوبر و �ل�صوف باللونن �لأحمر و �لأبي�ض �كت�صفت عام 1947م 
ويعود تاريخها �إىل �لقرن �خلام�ض قبل �مليالد و توجد حالياً يف مدينة 

)ليننجر�د(.
. �لأر�ض  على  �جلاذبية  �صد�ض  ت�صاوي  �لقمر  على  • �جلاذبية 

�صطحه. معظم  تغطي  �جلبال  و  جوي  غالف  للقمر  • لي�ض 
. حديقة   35 هو  �لنادرة  �لأ�صجار  من  عدد  على  حتتوي  �لتي  و  فرن�صا  يف  �ملوجودة  �حلد�ئق  • عدد 

�لآلت  هذه  ت�صبب  و  �آلة  مليون   70 �ملتحدة  �لوليات  يف  �حل�صائ�ض  لق�ض  ت�صتخدم  �لتي  �لآلت  • عدد 
تلوث للبيئة يعادل ما ت�صببه 30 مليون �صيارة .

. �إمرب�طوري  �ليابان  يف  �حلكم  • نظام 
بالدر�مي  �مللقب  عامر  بن  ربيعة  �ل�صاعر  نظمه  �ل�صعر  من  بيت  �صكل  يف  كان  �لتاريخ  يف  �إعالن  �أول  • �إن 
منه  �أح��د  ي�صريها  فلم  �ل�صود�ء  ع��د�  يبيعها  �لتي  �خل��م��ار�ت  كل  نفاذ  ي�صكو  �لتجار  �أح��د  �إليه  ح�صر  فقد 
.. فنظم �ل�صاعر ق�صيدة و �أر�صلها لأحد �ل�صعر�ء ليتغنى بها .. و كتب يف مطلعها :� قل للمليحة يف �خلمار 
�أ�صود  �لق�صيدة مل تبقى و�ح��دة مل ت�صر خمار  �نت�صرت هذه  ،،، وملا   . .. م��اذ� فعلت بنا�صك متعبد  �لأ�صود 

فنفذت كل �خلمار�ت لدى �لتاجر بل �أنه باعها ب�صعر مرتفع ....
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ع�سري الربتقال 
على  ع��دي��دة  �صحية  تو�صيات  حت��ث 
�لطبيعي  �ل��ربت��ق��ال  ع�����ص��ري  ت��ن��اول 
ذلك  يف  �ل�صبب  وي��رج��ع  �ل�صباح،  يف 
م�صاد�ت  يوّلد  �لع�صري  ه��ذ�  �أن  �إىل 
�لإفطار  على  تناوله  عند  لالأك�صدة 
�أكر 10 مر�ت من تناوله يف �أوقات 

�أخرى من �ليوم. �إىل جانب ذلك هناك فو�ئد مميزة لهذ� �لع�صري جتعله 
�لأف�صل ل�صحتك، �إليك �أهمها:

تناول ع�صري �لربتقال بانتظام يحمي من �ل�صكري، وي�صاعد على �لوقاية 
من ت�صّلب �ل�صر�ين، ويخف�ض �لكول�صرول �لز�ئد و�صغط �لدم �ملرتفع

ع�صري �لربتقال غني بفيتامن �صي �لذي يقوم بعدة �أدو�ر يف �جل�صم: من 
جهاز �ملناعة، �إىل �إنتاج �لكولجن، �إىل حماربة �للتهابات و�جلذور �حلّرة 
تناول  ب��اأن  طبية  تقارير  وتفيد  �لقلب.  حماية  �إىل  �ل�صيخوخة،  وعو�مل 
�ل�صكري،  مثل  �للتهابية  �لأمر��ض  من  يحمي  بانتظام  �لربتقال  ع�صري 
�أنه و�صيلة وقائية  �إىل جانب  �ل�صر�ين،  �لوقاية من ت�صّلب  وي�صاعد على 
�لدم  �صغط  وتنظيم  �جل�صم،  يف  �ل��ز�ئ��د  �لكول�صرول  خلف�ض  وعالجية 
�ملرتفع؛ �أي �أنه يحمي من جلطات �لدم. من ناحية �أخرى، �إذ� كنت ل حتبن 
�ألياف ع�صري �لربتقال �لطبيعي ميكنك ��صتبعادها، فقد �أظهرت در��صات 
�أن ��صتبعاد �لألياف ل يقلل من فو�ئد ع�صري �لربتقال، ول ينتق�ض من 
كمية م�صاد�ت �لأك�صدة �لتي يحتويها، ويقت�صر �لتاأثري على عدم ��صتفادة 

�لقولون من �لألياف لتح�صن �لإخر�ج.

حفل زفاف جماعي يف درجات حرارة �سديدة الربودة كجزء من مهرجان الثلج ال�سنوي يف مدينة هاربن 
ال�سمالية مبقاطعة هيلونغجيانغ بال�سن. رويرتز 

��صاريره كثري� فقد كانت �حل�صيلة ر�ئعة مبلغا  �لل�ض من جمع ما خف حمله وغلى ثمنه و�نب�صطت  �نتهي 
كبري� جد� مل يكن يتوقعه و�صعه يف لفافة وحمله كوليده و��صرع مبغادرة �ملكان وقال يف نف�صه مل يولد بعد 
من ي�صتطيع �ن ي�صرد هذ� �ملال مني ،عاد كما دخل ول �ثر تركه خلفه لنه بب�صاطة قد �عتاد على ذلك ،ويف 
�لطريق قرر �ن ياأخذ �جازة طويلة رمبا عدة �صهور حتى ي�صتمتع بهذ� �ملبلغ ،�فكار كثرية ر�ودته قبل �ن يلمح 
�صباك �صغري ترك مفتوحا يف �حدي �لفلل �لفاخرة وقال �نا و�ثق من �ن هذ� �لبيت عامر مبا لذ وطاب من 
ذهب وجموهر�ت ونقود ..ل باأ�ض يف غنيمة �خري فاملنطقة هادئة ول يوجد قمر ول حتي �صوء وبخفة ويف 
حلظات كان هناك ..جتول يف �لبيت كله ومل يجد �حد بل ومل يجد ما ي�صرقه فكلها �ثاثات �صخمة وفجاأة �صمع 
�صرير باب يفتح و��صو�ت تعلو فخاف و�رتبك و��صرع باجتاه �ل�صباك وغادر �لبيت يف �حلال و�طلق �صاقيه للريح 
و�ىل �قرب تاك�صي قفز عائد� �ليى بيته �ما يف �لبيت �لفاخر فكان هناك �صقيقتان دخلتا ترتبان حقيبتيهما يف 
حزن وهدوء فهذ� هو �خر يوم لهما يف تلك �ملدينة �نهما ر�حلتان عائدتان �يل �مهما يف بلد �خر فزوجة �بيهما 

قررت ذلك وكان لها ما �ر�دت ولكن ل يهم فالعودة �يل ح�صن �لم �هم من كل �مو�ل �لدنيا .
وهناك عند �ل�صباك و�صعت �صورة جميلة لهما مع و�لدهما قرر� �خذه .. ولكن ماهذ�، �صرخت نادية كم �نت 
ر�ئع يا و�لدي �عرف �نك حتبنا كثري� �نظري يا �صعاد ترك لنا و�لدنا بجو�ر �ل�صورة هدية جميلة �نظري مبلغ 
كبري من �ملال يكفي لنحقق به �حالما كثرية، ميكننا �ن نبد�أ به مع �مي م�صروعا �صغري� ي�صرنا �لعمر كله، 
كم �نت ر�ئع يا �بي .. و�صعت �ملال يف حقيبتها و�صمته �إىل �صدرها وكاأنها ت�صم �باها وحملتا �حلقائب وخرجتا 
يف هدوء يف طريقهما للمطار وهن يف �صعادة كبرية.. ��صتمرت معهما حتى و�صتال �إىل ح�صن �مهما ويف �لبيت 

كانت فرحة ثالثتهن تكفي �لعامل با�صره .
�ما �لل�ض �مل�صكن فلم ينتبه �إىل فقد�نه للفافته �ل يف �لبيت وقال �ه� �لنقود لقد ن�صيتها.. ن�صيتها، رمبا بجو�ر 
�ل�صباك يا للحظ �ل�صئ ، و��صرع بالعودة مرة �خرى فوجد �ل�صباك ما ز�ل مفتوحا..��صرع وقفز �ليه وبحث يف 
كل �لغرف وعندما هم بفتح �لباب ليبحث يف �ماكن �خرى وجد �مامه ربة �ملنزل �لتي كانت �صرخاتها مثل 

ناقو�ض خطر جتمع على �ثرها كل من يف �لبيت و�نتهى يومه �لتعي�ض يف �يدي �ل�صرطة.

ق�شم الأظافر اإ�شارة اإىل معاناة طفلك
�أظ��اف��ره��م ب�صبب  �لأط��ف��ال يق�صمون  ك��ث��ريون م��ن 
�لإح�صا�ض بالغرية �أو �خلجل �أو ل�صعورهم بالإحباط، 

و�أحياناً كمحاولة للخروج من حالة �مللل و..و...

�لأ�صباب:
م�صكلة  �أي  من  ب�صهولة  يبكي  ح�صا�صاً  كان  �إذ�   -  1

ت�صادفه، �أو يكتم ع�صبيته.
�لذي  �لقلق  �لنوع  ومن  �صبور،  غري  كان  �إذ�   -  2

يغ�صب من �لنقد و�لتوبيخ.

على  ي�����ص��اع��ده  ل��ن�����ص��اط  ب��ح��اج��ت��ه  �أح�����ض  �إذ�   -  3
�لتخل�ض من �ل�صغوط �ملحيطة به.

�لعالج:
ت���وؤدي  �ل��ت��ي  �أح��ا���ص��ي�����ص��ه  ي��خ��ت��زن  جتعليه  ل   -  1

لالنفجار.
طفلك  ق�صم  فيها  يكر  �لتي  �لأي��ام  لحظي   -  2

لأظافره؛ حتى تعريف �لظروف �ملحيطة.
بالتدريج  �لعادة  عن  ف�صيتوقف  عليه  ��صربي   -  3

�لبطيء، وقد ي�صتغرق �لأمر �صنو�ت.

4 - �أ�صغليه باأعمال عندما ت�صعرين باأنه على و�صك 
�أن يق�صم �أظافره، و�صجعيه بالهد�يا �ملفيدة.

�صعيف. باأنه  و�تهامه  منه  �ل�صخرية  جتنبي   -  5
�أظافره. تقليم  �نتظام  على  �حر�صي   -  6

يت�صم  يباع  طالء  عن  �ل�صيدليات  يف  �بحثي   -  7
�صيكف  بعدها  �أظ��اف��ره،  به  و�طلي  �لكريه،  بالطعم 

عن عادة �لق�صم بالتدريج.
8 - �إذ� �زد�دت م�صاكل �لطفل �لنف�صية، فهذ� يعني 

�حتياجه لعناية م�صاعفة منك.


