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الأ�سربين يحمي الرئتني من التلوث
�أن  �إىل  �أملانيا هذ� �لعام  �أجر�ها معهد ماك�س بالنك يف  ت�سري در��سة 
تلوث �لهو�ء يقتل 64 �ألف بريطاين �سنوياً. ويف �ل�سهر �ملا�سي، ك�سف 
باحثون من جامعة كينجز كوليدج لندن عن وجود �ملئات من حاالت 
فيها  ترتفع  �لتي  �الأي��ام  �الإ�سافية يف  �لقلبية  و�ل�سكتات  �ملبكر  �مل��وت 
م�ستويات تلوث �لهو�ء. ويقع �لكثري من �للوم يف �لتلوث على جزيئات 
يتم �إنتاجها بكميات كبرية  للغاية  �سغرية  جزيئات  2" وهي  �إم  "بي 
و�ل�ساحنات،  �الأج��رة  و�سيار�ت  و�حلافالت  �لديزل  �سيار�ت  بو��سطة 

ف�ساًل عن مو�قد �حلطب و�أفر�ن �لغاز و�ل�سموع. 
ت�سل  �أن  �ل�سغرية  �جلزيئات  لهذه  ميكن  �لدقيق  حجمها  وب�سبب 
�إ�سافة  و�لربو،  باحل�سا�سية  �الإ�سابة  �إىل  وت��وؤدي  �لرئتني،  عمق  �إىل 
�إىل �أنها قد تغذي تطور حاالت �أخرى مثل مر�س �الن�سد�د �لرئوي 
 B و C" ملزمن و�سرطان �لرئة.   وت�سري �الأبحاث �إىل �أن فيتامينات�
3 �لدهنية قد توفر �حلماية �لالزمة ل�سكان  �أوميغا  وC و�أحما�س 
�ملدن من �أ�سر�ر �لتلوث على �لرئتني. ويف �سبتمرب "�أيلول" من �لعام 
�جلاري، وجدت در��سة �أمريكية باأن تناول بع�س �أنو�ع �الأدوية �مل�سادة 

لاللتهابات وحبوب �الأ�سربين قد يقلل من تاأثري �أ�سر�ر �لتلوث. 

ملاذا تتمتع الن�ساء بلياقة بدنية اأكرث من الرجال؟
�أظهرت در��سة �أجريت موؤخر�ً يف كند� باأن �لن�ساء ب�سكل عام يتمتعن 

بلياقة ج�سدية �أكرث مقارنة مع �لرجال، وذلك الأ�سباب عديدة. 
�لتي  �جل�سدية  مب��ق��در�ت��ه��م  يتميزون  �ل��رج��ال  �أن  م��ن  �ل��رغ��م  على 
تفوق مقدر�ت �لن�ساء، �إال �أن بحثاً ن�سر موؤخر�ً يف جملة علم وظائف 
�لرجال، الأن  �أكرث لياقة من  �لن�ساء  باأن  �لتطبيقية، يقول  �الأع�ساء 

�أج�سامهن �أكرث قدرة على معاجلة �الأك�سجني ب�سرعة. 
�لكندية،  �أوت��او�  �أج��ري يف جامعة و�ترلو مبدينة  �لذي  �لبحث  وقام 
يتمتعون  �ل��ذي��ن  و�ل��رج��ال  �لن�ساء  م��ن  م�ساركني  ت�سعة  با�ستق�ساء 
بلياقة بدنية ون�ساط جيد، حيث ُطلب من �مل�ساركني �ل�سري على جهاز 
�مل�سي، يف حني قام �لباحثون مبالحظة ن�سبة �الأك�سجني �مل�ستخدمة 
من �مل�ساركني �أثناء �لتمرين، و�لوقت �لذي ��ستغرقوه للتكيف ب�سكل 

كامل مع �لن�ساط. 
وبناًء على �لنتائج، تبنَينّ �أن �لرجال ��ستغرقو� يف �ملتو�سط 42 ثانية 
�لن�ساء من فعل  �لتمرين. بينما متكنت  �إىل و�سع  للتكيف و�لتحول 

�ل�سيء نف�سه خالل 30 ثانية. 
��ستخد�م م�ستويات  �لن�ساء كننّ قادر�ت على  باأن  �لنتائج  �أظهرت  كما 
�الأك�سجني يف �جل�سم ل�سحن �لع�سالت بطريقة �أ�سرع وبفاعلية �أكرب 
من �لرجال، مما جعلهن يعتمدن بدرجة �أقل على �لطاقة �لالهو�ئية 

�لتي تزيد من م�ستويات �إنتاج حم�س �للبنيك يف جمرى �لدم. 

كيف تهدئ بكاء الر�سيع؟
ي�سغط �لبكاء �مل�ستمر للر�سيع على �أع�ساب �الأبوين، فاإذ� مل يتوقف 
�الأم، يعني  �أو بعد مل�سة حانية من  �لبكاء بعد تغيري �حلفا�س  �سوت 
ذلك �أنه ي�سعر با�سطر�ب �أو �نزعاج ل�سبب ما لي�س معروفاً. وت�سعر 
�الأمهات بالقلق من �أن يكون �ل�سبب م�سكلة �سحية. لكن قبل �للجوء 

�إىل ��ست�سارة �لطبيب �إليك بع�س �لطرق �لتي تهدئ بكاء �ل�سغري:
* �ل��غ��ن��اء للر�سيع �أح���د �ل��ط��رق �مل��ج��رب��ة و�ل��ت��ي �أث��ب��ت��ت جن��اح��ه��ا يف 
ونغمات  �سوتاً  ي�سمع  عندما  باال�سرتخاء  �ل�سغري  ي�سعر  تهدئته. 

رة و�ل�سو�ساء �إزعاجاً. مريحة. وت�سبب له �الأ�سو�ت �ملنفنّ
�حت�سان  ميكنك  كما  �ز،  ه����زنّ كر�سي  �أو  �سرير  يف  �لطفل  ه��ده��دة   *

�لر�سيع بني ذر�عيك وحتريكه بلطف حركة منتظمة بني �جتاهني.
�إذ� مل يتوقف بكاء �ل�سغري على �لرغم من تناول طعامه وتغيري   *
حتمله  كنت  �سو�ء  �خل���ارج،  �إىل  �سغري  نزهة  يف  ��سطحبه  �حلفا�س 
على ذر�عك �أو يف عربة �لطفل. ي�ستمتع �ل�سغار بتغيري �لبيئة وتنف�س 

�لهو�ء.
* ميكنك عمل م�ساج �أو تدليك للطفل با�ستخد�م قطعة قما�س ناعمة 
مل�ساء. يف كثري من �الأحيان يكون �سبب �لبكاء �مل�ستمر �سيق �ل�سغري 
معاودة  ثم  ج�سمه،  وتدليك  �ملالب�س  خلع  يف  ورغبته  مالب�سه،  من 

�رتد�ء مالب�س �أخف.
* يف بع�س �الأحيان يرتاح �لطفل عند �إغالق �الأنو�ر �أو خف�سها، الأنه 

يكون بحاجة �إىل �أجو�ء �لنوم لينع�س.
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دهون اأوميغا 3 ل تعالج 
القلق والكتئاب

�أظهرت در��سة جديدة �أن تناول �الأ�سماك �لدهنية و�ملك�سر�ت ال يفيد يف 
تخفيف �لقلق و�الكتئاب كما كان يعتقد يف �ل�سابق. 

�لقدرة  باأنها متلك  ل��وقت طويل   3 �أوم���يغا  ل����ده����ون  �لت�����رويج  وي���تم 
على تعزيز �ل�سحة �لعقلية، لكن �لعلماء يف جامعة �إي�ست �أجنليا يحثون 
جتربة   31 مر�جعة  بعد  �الع��ت��ق��اد،  بهذ�  بجدية  �لتفكري  �إع���ادة  على 

�سريرية.
�إىل  تق�سيمهم  م�����س��ارك، مت  �أل����ف   41 م��ن  �أك����رث  �ل���در�����س���ات  و���س��م��ل��ت 
3 من خالل مكمالت  �أوميغا  ��ستهالك  جمموعتني: �الأوىل ز�دت من 

زيت �ل�سمك، وحافظت �الآخرى على م�ستويات �ال�ستهالك �ملعتادة.
�مل�ساركني  �سحة  يف  �لتغيري�ت  ت�سجيل  مت  �أ���س��ب��وع��اً،   24 ف��رتة  وب��ع��د 
�أو  �الك��ت��ئ��اب،  ت�سخي�س  �أول��ي��ة مثل  م��وؤ���س��ر�ت  م��ن خ��الل  �إم���ا  �لعقلية، 

موؤ�سر�ت ثانوية مثل نوعية �حلياة و�الإجهاد.
�أنها جيدة لل�سحة ب�سكل  3، رغم  �أوميغا  �أن دهون  �إىل  وخل�س �لبحث 
عام، مل يكن لها تاأثري ملمو�س على �ل�سحة �لعقلية للمر�سى، بح�سب 

�سحيفة ديلي ميل �لربيطانية.
ودعا كبري موؤلفي �لدر��سة �لدكتور يل هوبر �الأطباء، �إىل �لتوقف عن 
حث مر�سى �لقلق و�الكتئاب على زيادة ��ستهالك دهون �أوميغا 3 كخيار 

عالجي رئي�سي.

حتذير من ا�ستمرار 
ارتفاع م�ستويات البحار 
يبدو �أن �لعامل مقبل على كارثة طبيعية 
حتى لو مت حل م�سكلة �لغاز�ت �لدفيئة، 
�ل��ت��ي تت�سبب يف �رت��ف��اع ح���ر�رة �الأر����س، 
وحذر  �ملناخي.  و�لتغري  �لثلوج،  وذوب���ان 
�لبحر  �سطح  م�ستويات  �أن  م��ن  خ���رب�ء 
�ستو��سل �الرتفاع، حتى لو متكن �لعامل 
�لدفيئة  غ�����از�ت  �ن��ب��ع��اث��ات  خ��ف�����س  م���ن 
ووفقا   .2030 �لعام  بحلول  �ل�سفر  �إىل 
�ستكون  �أملانيا  يف  خ��رب�ء  �أجر�ها  لدر��سة 
عندما   ،2015 �لعامني  بني  �النبعاثات 
للمناخ،  ب��اري�����س  �ت��ف��اق  �إىل  �ل��ت��و���س��ل  مت 
�سطح  م�����س��ت��وي��ات  ب��رف��ع  كفيلة  و2030 
���س��ن��ت��ي��م��رت�ت بحلول   8 �ل��ب��ح��ر مب��ق��د�ر 
�خلرب�ء،  ذك��ر  ما  وبح�سب   .2100 �لعام 
يف �ل����در������س����ة �ل���ت���ي �����س����درت ح���دي���ث���ا يف 
"برو�سيدينغز �أوف ذي نا�سونال �أكادميي 
�ملياه  م�ستويات  �سرتتفع  �ساين�س"،  �أوف 
 2300 �ل����ع����ام  ب���ح���ل���ول  ���س��ن��ت��ي��م��رت�   20
�إىل   1986 �مل��رج��ع��ي��ة  ب��ال��ف��رتة  م��ق��ارن��ة 
2005. وب�سكل عام، من �ملتوقع �أن ترتفع 
م�����س��ت��وي��ات �ل��ب��ح��ار مب���ق���د�ر م���رت و�حد 
حال  يف   2300 �لعام  بحلول  �الأق��ل  على 
�نخفا�س �النبعاثات �إىل �ل�سفر يف �لعام 

خالل �الأحد ع�سر عاما �ملقبلة.  2030

احلمية الغنية بالأوميغا 3 متنع 
انت�سار الأورام ال�سرطانية �ص 23

اإجناب الأطفال يطيل 
�سبابية دماغ الن�ساء

�كت�سف �لعلماء من در��ستهم لدماغ ن�ساء متو�سطات �لعمر، �أن دماغ �لالتي 
�أجننب �أف�سل ممن مل ينجنب �أطفاال، وهذ� يعني �أن �الآلية �لدفاعية �لتي 

تظهر لدى �حلامل تبقى مدى �حلياة.
 Proceedings of the National Academy وتفيد جملة
of Sciences �لتي ن�سرت نتائج هذه �لدر��سة ، باأنه خالل فرتة �حلمل 
جدية،  تغري�ت  �مل��ر�أة  ج�سم  يف  حت��دث  �لطفل  و�سع  بعد  �الأوىل  و�الأ�سابيع 
ت�سمل حتى �لدماغ، حيث تزد�د مرونته ب�سورة حادة، وتعاد بنية �الت�ساالت 

�لع�سبية، وتعمل �آليات قوية للتكيف ل�سمان �سحة �الأم و�لطفل.
وكما هو معلوم، خالل فرتة �حلمل يتقل�س حجم دماغ �ملر�أة، وخالل �ستة 

�أ�سهر بعد و�سع �ملولود يعود �إىل حجمه �لطبيعي.
�خلاليا  يف  �لتغري�ت  �أن  �إىل  �لعلمية،  �الأدب��ي��ات  يف  ن�سرت  فر�سيات  وت�سري 
�لع�سبية �لتي حت�سل خالل فرتة �حلمل، قد تبقى فرتة طويلة بعد �لوالدة، 

ما يوفر حماية لدماغها مدى �حلياة، عن طريق �إبطاء عملية �سيخوخته.

و��ستعر�س موقع "�أر.تي.�إل" �الأملاين بع�س �الأطعمة �لتي 
�لع�سبي  �ل�سغط  حماربة  وميكنها  �لوظيفة  بهذه  تقوم 

�ليومي، وهي:
"�سي"  فيتامني  على  �لبي�س  �سفار  يحتوي  ال  �لبي�س: 
فقط، بل �إنه غني بفيتامني بي 12 �لذي ي�ساهم يف بناء 
وبالتايل  �لع�سبية،  قوة �خلاليا  ويوؤثر على  �لدم  خاليا 

يقلل من �آثار �ل�سغط �لع�سبي.
�لبوتا�سيوم  عن�سر  على  �ل��ربوك��ل��ي  يحتوي  �ل��ربوك��ل��ي: 
ن�سره  ما  وفق  �لع�سبية،  تقوية �خلاليا  ي�ساهم يف  �لذي 

موقع "�أر.تي.�إل".
�جل�سم  يف  �لكال�سيوم  ن�سبة  �نخفا�س  �الأل��ب��ان:  منتجات 
يوؤدي �إىل ردود �لفعل �لع�سبية �ل�سريعة حتى على �أب�سط 
�ملنتجات  بتناول  منه  �لتخل�س  ميكن  �أم��ر  وهو  �الأ�سياء، 

�لغنية بالكال�سيوم كاحلليب و�جلنب و�لزبادي.
�ملوز: يحتوي �ملوز �أي�سا على ن�سبة كبرية من �لبوتا�سيوم 
�ل����ذي ي��ن��ق��ل �مل��ع��ل��وم��ات ب��ني �خل��الي��ا وال���س��ي��م��ا �خلاليا 
�لع�سبية، وبالتايل فهو يحد من م�سكالت �لرتكيز. ومن 

�ملو�د �الأخرى �لغنية بالبوتا�سيوم، �ملك�سر�ت و�الأفوكادو.

الربوكلي يحتوي على مركبات متنع منو ال�سرطان
يوماً بعد يوم يكت�سف �لعلماء �أهمية �لربوكلي يف �لوقاية 
در��سة  منه.  �لعالج  بل حتى  بال�سرطان، ال  �الإ�سابة  من 
يحتويها  معينة  م��ك��ون��ات  �إىل  �أ���س��ارت  ه��ارف��ارد  جلامعة 

�لربوكلي قد تكون �ملفتاح لوقف �ملر�س �خلبيث.
من  نوعا  �أن  مفادها  �أخبار  ُتقابلنا  �الأحيان  من  كثري  يف 
بال�سرطان.  �إ�سابتنا  دون  يحول  �لفاكهة  �أو  �خل�سرو�ت 
كو�حد  �آخ��ر  بعد  يوما  موقعة  يوؤكد  �لربوكلي  �أن  ويبدو 

من هذه �خل�سرو�ت.
 فقد �أكدت در��سة حديثة على �حتو�ء �لربوكلي ملادة تعمل 
على �لوقاية من �ملر�س "�للعني". �لدر��سة �لتي �أجر�ها 
باحثون يف كلية �لطب بجامعة هارفارد ون�سرت يف جملة 
"�ساين�س"، ح�سب ما ذكر موقع "فورب�س"، �أ�سارت �إىل �أن 
�أنو�ع  من  �لوقاية  ميكنه  مركب  على  يحتوي  �لربوكلي 

معينة من �ل�سرطان ورمبا معاجلتها �أي�سا.
ووفقا للم�سدر نف�سه، فاإن �لدكتور "بري باولو باندولف"، 
مدير مركز �ل�سرطان ومعهد �أبحاث �ل�سرطان يف مركز 
جديد�  العبا  وجدنا  "لقد  ق��ال:  �الأمريكي،  �لطبي  بيث 
ومهما يقود م�سار� حا�سما يف تطور �ل�سرطان"، و�أ�ساف 
�لدكتور: "هو �إنزمي ميكن تثبيته مبركب طبيعي موجود 

يف �لربوكلي و�خل�سرو�ت �ل�سليبية �الأخرى".
هذ�  يف  نتائجهم  �لدر��سة  على  �مل�سرفني  �الأطباء  وف�سر 
�ل�����س��دد، ب��ك��ون �ل��ربوك��ل��ي ي��ح��ت��وى ع��ل��ى م���ادة ت�ستهدف 
"WWP1"، مم��ا مي��ن��ع منو  �جل���ني �مل���ع���روف ب��ا���س��م  
�لورم. وقد خل�س �خلرب�ء �إىل هذه �لنتائج �نطالقا من 
�ملعر�سة  �ملخترب  حيو�نات  على  �أج��روه��ا  �لتي  �لتجارب 

لل�سرطان.
ُي�سمى  �سغري�،  جزيئا  فاإن  نف�سه  �مل�سدر  �إىل  وباال�ستناد 
من  مكون  وه��و   ،  )I3C("كاربينول  3-  - "�الإندول 
�ل��ربوك��ل��ي وع��ائ��ل��ت��ه، مي��ك��ن �أن ي��ك��ون ه��و �ل��دل��ي��ل لكبح 

�ل�سرطان، ح�سبما �أورد �لباحثون.

احللوى والأع�ساب 
ال  عر�سية  و�كتئاب  �إح��ب��اط  حل��االت  �لكثريون  يتعر�س 
ت�سل �إىل درجة �الكتئاب �ملر�سي لكنها ت�سلب من �الإن�سان 

طاقته ورغبته يف ممار�سة �أي ن�ساط. وبعيد� عن �الأدوية 
على  �لب�سيطة  �ملنزلية  �ل��ط��رق  بع�س  ت�ساعد  �أن  ميكن 

�لتخل�س من نوبات �الكتئاب.
�لعائلية  �مل�ساكل  و�أي�سا  �لعمل  و�سغوط  �ل�سيء  �لطق�س 
�الإ�سابة  �حتماالت  تزيد من  �لتي  �لعو�مل  تعد من بني 
�أ�سلوب �حلياة و�تباع  �كتئاب عار�سة. لكن تغيري  بنوبات 
�أن  ميكنها  ب�سيطة،  و�ملنزلية  �لتقليدية  �ل��ط��رق  بع�س 
ي�ساعد يف �لتخل�س من نوبات �لكاآبة �لعار�سة بح�سب ما 

نقله موقع "غوفيمني" �الأملاين.
�إن �حلركة تقتل  �حلركة تقتل �الكتئاب: يقول �خل��رب�ء 
�الأري��ك��ة و�خلروج  م��ن  �ل��ق��ي��ام  ينجح يف  �الك��ت��ئ��اب، فمن 
�لتخل�س  خ��ط��و�ت  �أوىل  �أجن��ز  ق��د  يكون  �لطلق،  للهو�ء 
من �الكتئاب. وت�ساعد �حلركة على �لتخل�س من �مل�ساعر 
ممار�سة  �أم��ا  �سيء.  �أي  �إجن��از  يف  �لرغبة  وع��دم  �ل�سلبية 
�لريا�سة يف جمموعة فهي تزيد من فر�س �لتح�سن �إذ �أن 
جمرد �حلو�ر مع زميل ي�سارك يف لعبة ريا�سية، حت�سن 

�حلالة �ملز�جية.
�ل�سوء لعالج �الكتئاب: تزيد حاالت �الكتئاب يف ف�سول 
�ل�سنة �ملعتمة ال�سيما و�أن �إنتاج �جل�سم ملادة �ل�سريوتونني 
وهو  �ل�ستاء  يف  ي��رت�ج��ع  �ملز�ج"  حت�سني  على  "ت�ساعد 
بال�ستاء.  �ملرتبط  و�الكتئاب  بالك�سل  �ل�سعور  يف  �ل�سبب 
�الأم��ر ين�سح �خل��رب�ء، وفقا لتقرير ن�سره  ولتجاوز هذ� 
موقع "غوفيمني" �الأملاين، بالتنزه لفرت�ت طويلة �أثناء 
يف  حالتهم  ت��ت��ده��ور  مل��ن  بالن�سبة  �أم���ا  �ل�سم�س.  ���س��ط��وع 
�للمبات  م��ن  معني  ن��وع  على  �العتماد  فيمكنهم  �ل�ستاء 
�لتي حتاكي �ل�سوء �لطبيعي وما له من تاأثري�ت �إيجابية 

على �حلالة �ملز�جية.

كيف حتمي طفلك 
على من�سات 

الفيديو؟
ت��ع��ر���س م��ن�����س��ات �ل��ف��ي��دي��و على 
غري  حمتويات  �الإن��رتن��ت  �سبكة 
م�ساهد  مثل  ل��الأط��ف��ال  منا�سبة 
�لعنف �خلطرية، لذ� يتعني على 
�الإع����د�د�ت  ببع�س  �لقيام  �الآب���اء 
لتحديد �ملحتوى، �لذي ي�ساهده 

�لطفل.
حماية  هناك  لي�ست  الأن��ه  ونظر�ً 
فاإنه  �ملن�سات،  ه��ذه  على  مطلقة 
بكيفية  �ل���ط���ف���ل  ت���وع���ي���ة  ي���ج���ب 

�ال�ستخد�م �ل�سحيح.
وتقدم من�سة يوتيوب على �سبيل 
�ملقيد،  بالو�سع  ي�سمى  ما  �ملثال 
ومي���ك���ن ل��ل��و�ل��دي��ن ت��ف��ع��ي��ل هذ� 
�ل��و���س��ع ع���ن ط��ري��ق �ل��ق��ائ��م��ة يف 
�ل��ب��د�ي��ة، وم��ع ذل��ك فاإن  �سفحة 
ت��وف��ر حماية  �ل��وظ��ي��ف��ة ال  ه���ذه 
�أنه  �إىل  �إ�سافة   ،100% بن�سبة 
يجب على �الآباء �لتحقق عموما 
م���ن �إع�������د�د�ت �خل�����س��و���س��ي��ة مع 
ينبغي  �أن��ه  عن  ف�ساًل  �أطفالهم، 
عن  ي��ك�����س��ف  �أال  �ل���ط���ف���ل  ع���ل���ى 
�حلذر  وتوخي  �خلا�سة  �لبيانات 
�سبكة  ع���ل���ى  �مل���ل���ف���ات  رف�����ع  ع���ن���د 

�الإنرتنت.
 Youtube خ����دم����ة  ت����ق����دم 
�خل���ي���ار�ت  م���ن  �مل���زي���د   Kids
�ل��ط��ف��ل، و�لتي  �مل��ه��م��ة حل��م��اي��ة 
كتطبيق  �أو  �ملت�سفح  يف  ت��ت��وف��ر 
�أو  "�آي  �أب��ل  ت�سغيل  �أنظمة  على 

�إ�س" وغوغل �أندرويد.
 Youtube خ��دم��ة  وت�ستمل 
فيديو  م���ق���اط���ع  ع���ل���ى   Kids
وميكن  ل����الأط����ف����ال،  خم�����س�����س��ة 
للو�لدين تقييد �ال�ستخد�م على 
للعمر  م��ن��ا���س��ب  م��ع��ني  حم��ت��وى 

وو�سع حد زمني للم�ساهدة.
�لبحث،  وظيفة  تعطيل  مت  و�إذ� 
فلن يتم عر�س �أي حمتوى �سوى 
منها  �لتحقق  مت  �لتي  �ل��ق��ن��و�ت، 
من خالل �ملن�سة، ومع ذلك فاإن 
 Youtube الأطفال يف خدمة�
Kids يعي�سون يف بيئة جتارية، 

وال يخلو �الأمر من �مل�ساكل.
�لتكنولوجيا  خ���ب���رية  وت��ن�����س��ح 
�الأملانية �إرين �سولت�س بعدم ترك 
ملقاطع  من�سة  �أي��ة  على  �الأطفال 
�لفيديو مبفردهم، فحتى خدمة 
تعر�س   Youtube Kids

حمتويات مزعجة �أحياناً.

حارب ال�سغط الع�سبي بالبي�ض والربوكلي!

يلجاأ كثريون لليوغا اأو ال�سوكولتة كو�سائل للتخل�ص من 
ال�سغط الع�سبي الناجت عن م�سوؤوليات وم�سكالت احلياة 
اليومية، لكنهم يتجاهلون اأن عالج ال�سغط الع�سبي يبداأ 

من الفم، اإذ اأن التغذية تلعب دورا مهما يف ذلك.
اأف�سل  من  وال�سكريات  ال�سوكولتة  ب��اأن  اعتقاد  ي�سود 
اأن  و�سحيح  وم��ره��ق.  ���س��اق  عمل  ي��وم  بعد  امل��ه��دئ��ات 
معدل  رفع  نتيجة  النف�سية  احلالة  حت�سن  ال�سكريات 

ق�سرية،  ف��رة  �سوى  ي��دوم  ل  لكنه  ال���دم،  يف  ال�سكر 
الهدف  يتحقق  ل  وبالتايل  �سريعا  ي��راج��ع  اإذ 

املن�سود. ويوؤكد العلماء اأن التغذية ال�سليمة 
ال�سغط  من  للتخل�ص  الأمثل  احلل  هي 

الأغذية  اإذ حتتوي بع�ص  الع�سبي، 
معدنية  ومواد  فيتامينات  على 
معينة تقوي الأع�ساب وتزيد 
ال�سعادة  ه��ورم��ون  اإف���راز  م��ن 
وتقوي نظام املناعة يف اجل�سم.
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درا�سات ت�ستمر 14 �سهرا

بلدية مدينة العني وجامعة الإمارات توقعان اتفاقيتني ل�ستدامة الرقعة اخل�سراء وم�ستقبل املرافق الرتفيهية

موؤمتر الربية الدويل يختتم اأعماله بجامعة الإمارات:

اإ�سراك الطلبة يف العملية التعليمية يخلق فر�ض تعلم مبتكرة

ا�ست�سافته جامعة زايد 

موؤمتر بلونوت�ض ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا يبحث ا�ستخدام حتليل بيانات تعلم الطلبة يف حت�سني جودة التعليم

•• العني - الفجر

بلدية  ع��ام  مدير  �لقمزي  خليفة  علي  �ملهند�س  وق��ع 
م��دي��ن��ة �ل��ع��ني ب��االإن��اب��ة م��ع �ل��دك��ت��ور حم��م��د عبد�هلل 
�ل��ع��رب��ي��ة �ملتحدة،  �ل��ب��ي��ل��ي م��دي��ر ج��ام��ع��ة �الإم�������ار�ت 
جمايل  يف  �ل��ع��ني  مدينة  خ��دم��ة  ت��ت��ن��اوالن  �تفاقيتني 
�ملر�فق  م�����س��ت��ق��ب��ل  و  �خل�������س���ر�ء  �ل���رق���ع���ة  �����س���ت���د�م���ة 
�لرتفيهية، بح�سور عدد من �مل�سوؤولني من �جلانبني.

مع  �ل�سر�كات  تفعيل  منطلق  من  �التفاقيتان  وت��اأت��ي 
جامعة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة ك�سريك ��سرت�تيجي 
ت��ب��ادل �خل����رب�ت يف جم���ال �لتطوير  ل�����س��م��ان  وذل����ك 

و�لبحوث، وقد مت �التفاق بني �ملعنيني يف ق�سم �لبحوث 
�لبحوث  وم��رك��ز  �ل��ع��ني  مدينة  بلدية  يف  و�ل��در����س��ات 
على  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  جامعة  يف  و�لدر��سات 
�خل�سر�ء  �لرقعة  ��ستد�مة  جم��ال  يف  در����س��ات  �إع���د�د 
�لت�سحر  ومكافحة  �لعني  مدينة  يف  �لنباتي  و�لغطاء 
و�خلدمية  �ل��رتف��ي��ه��ي�����ة  �مل���ر�ف�������ق  م�ستقب�ل  وجم����ال 

�لعامة.
و  �ل��ب��ح��وث  �أح��م��د �حل��الم��ي رئي�س ق�سم  وق���ال �سيف 
على  �لدر��سة  متتد   : �لعني  مدينة  ببلدية  �لدر��سات 
مد�ر 14 �سهر�ً، وتنفذ من خالل فريق م�سرتك من 
�لباحثني يف جامعة �المار�ت �لعربية �ملتحدة و�خلرب�ء 

�الأوىل  �ل��در����س��ة  وت��ت��ن��اول   ، �ل��ع��ني  بلدية مدينة  م��ن 
�مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى �ل��رق��ع��ة �خل�����س��ر�ء و�ل��غ��ط��اء �لنباتي 
�ال�ستد�مة  حتقيق  �إىل  تهدف  حيث  �لعني،  مدينة  يف 
�ملائية و �لبيئية، وتتمثل يف تطوير نظام جديد الإد�رة 
�ملياه  كميات  تقليل  على  يعتمد  �خل�سر�ء  �مل�سطحات 
در��سة  �إىل  باالإ�سافة  و�مل���و�رد،  �لت�سغيلية  و�لتكاليف 
�لزينة  الأغر��س  �مل�ستخدمة  �ملحلية  �لنباتات  وتقييم 
و�ل��ت��ج��م��ي��ل، وحت��دي��د �الأف�����س��ل م��ن ح��ي��ث مالئمتها 
�إجر�ء  و�أي�سا  ل��الآف��ات،  ومقاومتها  �ملناخية  للظروف 
جتارب عملية لتطوير نباتات ميكن �ال�ستفادة منها يف 

�ل�سناعات �أو غريها،،

مكتب  مدير  �سريف  حم�سن  �لدكتور  ق��ال  جانبه  من 
�الأبحاث �لعلمية و�مل�ساريع �ملمولة يف جامعة �الإمار�ت 
م�ستقبل  تتناول  �لثانية  �لدر��سة  �إن  �ملتحدة،  �لعربية 
�ل��ع��ام��ة يف مدينة  �ل��رتف��ي��ه��ي��ة و�خل����دم����ات  �مل���ر�ف���ق 
للمر�فق  ��ستحد�ث مفهوم جديد  �إىل  وتهدف  �لعني، 
وتتمثل  �لعني،  بلدية  عليها  ت�سرف  �لتي  �لرتفيهية 
يف �إجر�ء ��ستطالع ر�أي للمو�طنني و�ملقيمني و�لزو�ر 
�ملمار�سات  در��سة  ثم  ومن  �حتياجاتهم،  على  للتعرف 
بالثقافة  ومقارنتها  �لرتفيه  جمال  يف  عامليا  �ملطبقة 
�خل��ا���س��ة مب��ج��ت��م��ع م��دي��ن��ة �ل��ع��ني ب��ح��ي��ث ي��ت��م و�سع 

مقرتحات ترفيهية مالئمة. 

•• العني-الفجر

�ختتمت فعاليات �ملوؤمتر �لدويل �خلام�س "�لتعليم يف 
�لفر�س" �لذي  �لفجوة و��ستثمار  ع�سر �البتكار: �سد 
نظمته كلية �لرتبية بجامعة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن  ح��م��د�ن  موؤ�س�سة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
حمليون  خ��رب�ء  ومب�ساركة  �ملتميز   �لتعليمي  ل���الأد�ء 
تناولت  حيث  و�لتعليم.  �لرتبية  جم��ال  يف  ودول��ي��ون 
�ملمار�سات  تر�سيخ  �أهمية  مو�سوعات  �ملوؤمتر   جل�سات 
�أ�سبحت  باعتبارها  �لتعليم  يف  و�البتكارية  �الإبد�عية 
�لتعليم  ت��ط��ور منظومة  وم��وؤث��رة يف  ف��ارق��ة  ع��الم��ات 
�لتعليم  وقد عر�س  �لتميز يف  �إىل درج��ة  و�لو�سول   ،
�لدول  خمتلف  م��ن  و�لباحثني  �لرتبويني  م��ن  نخبة 
�أفكار وجتارب يف �الإبد�ع و�البتكار و�لبحث لالإ�سهام يف 
حت�سني نو�جت �لتعلم، �إ�سافة �إىل حلقات نقا�س مفتوحة 
الأف�سل �ملمار�سات �لتعليمية و�لتعلمية، و تطبيقاتها يف 
خمتلف �الأنظمة �لرتبوية �لدولية بهدف �إثر�ء �مليد�ن 
�لرتبوي و�لو�سول �إىل �أف�سل �ملمار�سات �لرتبوية. كما 
�ملوؤمتر  على  �لتي عر�ست يف  �لعلمية  �لبحوث  رك��زت 
دور �البتكار يف �لتعليم، و�إعد�د �ملعلم يف �لقرن �حلادي 
و�لع�سرين يف ع�سر �لتكنولوجيا و�لذكاء �ال�سطناعي 
�لر�بعة  �ل�سناعية  �لثورة  متطلبات  مع  يتو�كب  ومبا 
ودورها �ملحوري يف بناء �لقدر�ت �ل�سرورية ال�ستيعاب 
�ملعرفة، وزيادة حجم مو�رد �لبحث و�لتطوير و�البتكار 
�لتطبيقية.  �لبحوث  يف  و�لتو�سع  و�لب�سرية،  �مل��ادي��ة 
و�ال�ستفادة من �لتعاون �لدويل للتحول �إىل ما يطلق 

عليه �ليوم م�سمى جمتمع �ملعرفة.
وقدمت �أيه لني جود وين- عميد كلية �لرتبية بجامعة 
�ملعلمني  �إع����د�د  ح��ول  تو�سيحياً  ع��ر���س��اً  ك��وجن  ه��وجن 
من  ميتلكونه  �ل��ذي  وم��ا  �لغام�س  �مل�ستقبل  ملو�جهة 

معرفة ومدى قدرتهم على تقدميها.
�لوطني  �ملعهد  م��ن  �سيا  وون  �ل��دك��ت��ورة  عر�ست  فيما 
حول  �ل�سنغافورية  �ل��ت��ج��رب��ة  ���س��ن��غ��اف��ورة  يف  للتعليم 
�ملحتوى  ع���ل���ى  رك������زت  ح���ي���ث  �ل��ت��ع��ل��ي��م  يف  �الب����ت����ك����ار 
مدى  و�لتعلم  �لتخاطب  م�سكالت  وحل  و�ال�ستق�ساء 
�ملعرفة  �ملعرفة و�لتعلم ونقل  �حلياة وخلق جمتمعات 

و�إع�������ادة ���س��ي��اغ��ت��ه��ا مب���ا ي���ت���و�ءم م���ع ث��ق��اف��ة �ملجتمع 
وميولهم نحو �لتعليم، 

و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  وكيل  �ليحيائي-  حمد  وق��دم 
للمدر�سة  تعريفاً  و�ل��ت��ق��ومي  �مل��ن��اه��ج  لقطاع  �مل�ساعد 
�إع���د�د مناهج خا�سة للطفولة  �الإم��ار�ت��ي��ة ودوره���ا يف 
�لتعليم مدى �حلياة،  ، و�لرتكيز على مفهوم  �ملبكرة  
�أخ����رى �إىل  ون��ق��ل �خل����رب�ت و�مل���ع���ارف م��ن جمتمعات 
وتعليم  ث��ق��اف��ة  م��ع  يتنا�سب  �الإم��ار�ت��ي��ة مب��ا  �مل��در���س��ة 

�ملجتمع �الإمار�تي.
�آل مكتوم لالأد�ء  ر��سد  �أما ور�سة موؤ�س�سة حمد�ن بن 

�البتكار،  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  رك���زت  ف��ق��د  �مل��ت��م��ي��ز  �لتعليمي 
�لبحوث  نتائج  و��ستخد�م  �لتعليم،  تقنيات  وتوظيف 
و��ست�سر�ف  و�ملتميزين،  �مل��وه��وب��ني  ل��دع��م  �ل��رتب��وي��ة 

�مل�ستقبل.
�ملوؤمتر ت�سمن ثالث ور�س رئي�سية وحيوية يف جمال 
يف  �ل�سفية  �لبيئة  و�أه��م��ي��ة  �الب��ت��ك��ار،  وه���ي:  �لتعليم 

�لرتبية �خلا�سة، وكيفية �كت�ساف �ملوهوبني.
�أن تكون   : �أه��م��ه��ا  ب��ع��دة تو�سيات م��ن  �مل��وؤمت��ر  وخ���رج 
لعملية  مو�كبة  و  فاعلية  �أك��رث  �ملعلمني  �إع��د�د  بر�مج 
�لتغيري. باعتبار معدل �لتغيري�ت �ليومية  يف �لعامل  
�سريع ومتز�يد، ويجب على �ملعلمني �أال يكونو� ناقلني 
ومزودين  �ل��ت��ع��ل��م  لعملية  م��ي�����س��ري��ن  ب��ل   ، ل��ل��م��ع��رف��ة 
للم�ستقبل.  �ملطلوبة  و�ل��ق��در�ت  ب��ال��ك��ف��اء�ت  طالبهم 
�أ�سا�س  عامل  و�لطلبة  �ملعلمني  بني  �جليدة  و�لعالقة 
�إن�ساء  �ملعلمني  وعلى  و�لتعلم.   بالتعليم  �الرت��ق��اء  يف 
�ل��ط��ل��ب��ة. وحاجة  وب���ني  بينهم  م���وؤث���رة  ق��وي��ة  ع��الق��ة 
وفًقا  م�سممة  تعليمية  خ���رب�ت  �إن�����س��اء  �إىل  �ملعلمني 
و�هتماماتهم  ق��وت��ه��م  ون��ق��اط  ط��الب��ه��م  الح��ت��ي��اج��ات 
�لتعليم  موؤ�س�سات  لدى  يكون  ب��اأن  �ملوؤمتر  �أو�سى  كما 
�لعايل ووز�رة �لتعليم فهماً م�سرتكاً ملا ميثله �لتدري�س 
�جليد. وخلق فر�س تعلم مبتكرة الإ�سر�ك طالبهم يف 
�لعاملية  �لتجارب  من  و�ال�ستفادة  �لتعليمية  �لعملية 
�لتعليم  ج���ودة  يف  �أ���س��ا���س��ي��ا  عن�سر�  تعترب  �أن��ه��ا  ح��ي��ث 
�إىل  �إ�سافة  �الإم��ار�ت��ي��ة  للبيئة  مو�ءمتها  م��ر�ع��اة  م��ع 
ممار�سات تعليمية مبتكرة للتعامل مع �لتدفق �لهائل 

�لذي ي�سهده �لعامل يف �لعلم و�ملعرفة. 

•• دبي – الفجر

بفرعها  �مل��وؤمت��ر�ت  ز�ي��د يف مركز  ��ست�سافت جامعة 
"بلونوت�س  بدبي �ملوؤمتر �الإقليمي �ل�سنوي �خلام�س 
�ل�سرق �الأو�سط و�سمال �أفريقيا 2019"، �لذي بحث 
�لتو��سل  تعزيز  �سبل  متالحقة،  جل�سات  م��د�ر  على 
و�الت���ب���اط ب��ني خ����رب�ء �ل��ت��ع��ل��م و�ل��ت��ط��وي��ر وتو�سيع 
�سبكتهم بهدف �لعمل على تطوير و�سياغة م�ستقبل 

�لتعليم على �مل�ستويني �الإقليمي و�لعاملي.
و�فتتح �ملوؤمتر كل من �سعادة �الأ�ستاذ �لدكتور ريا�س 
�ملهيدب مدير جامعة ز�يد وكايت �ستاركي م�ست�سارة 
�لكندية  ب��ال��ق��ن�����س��ل��ي��ة  �ل���ت���ج���ارة  م��ف��و���س��ي  وك���ب���رية 
�إد�رة  مدير  علي،  �آل  عبيد  ميثاء  د.  بح�سور  بدبي، 
�ال�سرت�تيجية و�مل�ستقبل بجامعة ز�يد و�ل�سيد �سامر 

جعفر �ملدير �لعام ل�سركة "�إك�سبلور�ن�س". 
و�ج���ت���م���ع يف �مل����وؤمت����ر �أك�����رث م���ن 150 خ����ب����ري�ً  يف 
�ملعلومات  وتكنولوجيا  �ملوؤ�س�سية  �لبحوث  جم��االت 
و�ل��ت��ع��ل��ي��م و�ل��ت��ع��ل��م وم���ر�ك���ز �ل��ت��ق��ي��ي��م مي��ث��ل��ون 52 
لبنان،  م��ث��ل  خمتلفة  دول  م��ن  �أك��ادمي��ي��ة  م��وؤ���س�����س��ة 
م�سر،  �ملتحدة،  �ل��والي��ات  �لبحرين،  �لكويت،  كند�، 
و�الإمار�ت  �الأردن  �ملتحدة،  �ململكة  عمان،  �ل�سعودية، 
ذوي  �ملجتمع  ممثلي  ج��ان��ب  �إىل  �مل��ت��ح��دة،  �ل��ع��رب��ي��ة 

�ل�سلة، حيث ناق�سو�، عرب 20 جل�سة حو�رية وور�سة 
من  �لتعليمية  �لعملية  وحت�سني  تطوير  �سبل  عمل، 
و�آر�ئهم  �لطلبة  �أف��ع��ال  ردود  ودر����س��ة  حتليل  خ��الل 
و��ستخد�مها كقاعدة بيانات لتح�سني جودة �لتعليم، 
�لكيانات  �لتقارب بني  �أوج��ه  ��ستك�ساف  بهدف  وذلك 
وتبادل  �لبيانات،  بتحليل  �ملعنية  �ملختلفة  �لتعليمية 
�لر�أي و�خلربة يف ما بينهم، و�إمكانات قيا�س �لتقدم 
يف  �مل�ستمر  للتعلم  ��سرت�تيجي  ق��ر�ر  �تخاذ  ل�سمان 

نطاق رحلة �لتعليم.
�ملهيدب مدير  ريا�س  �لدكتور  �الأ�ستاذ  �سعادة  وق��ال   
�إن  �ملوؤمتر  ز�ي��د، خالل كلمته �الفتتاحية يف  جامعة 
هذ� �ملو�سوع �حليوي �لذي يبحثه �ملوؤمتر �ستتم �أي�ساً 
مناق�سته على نطاق و��سع ودر��سته بدقة بعد �ملوؤمتر، 
�إىل حت�سني م�ستويات  ي��وؤدي فقط  "لن  �أن��ه  م�سيًفا 
طلبتنا من حيث �لتجربة و�لنجاح و�العتماد، ولكنه 

ا يح�سن �مل�ستقبل �لعام للتعليم. " �أي�سً
�أهمية  �ل�سنوي له  �ملوؤمتر  "هذ�  �أن   و�أو�سح �ملهيدب 
"نحن  م�سيفاً  و�ملنطقة"،  لالإمار�ت  بالن�سبة  كبرية 
وتقييم  �ل��ت��و����س��ل  خ��ط��ط  ب��اجت��اه حت�سني  ن��ت��ح��رك 
�الأدو�ت  جم���م���وع���ات  �أح������دث  وم���ر�ق���ب���ة  �ل���ب���ي���ان���ات 
و�لتطبيقات �ملتعلقة بالتعليم.. باالإ�سافة �إىل �ملتابعة 
�حل��ث��ي��ث��ة ل��ال���س��ت��خ��د�م �ل��ف��ع��ال ل��ب��ي��ان��ات مالحظات 

�لطلبة  من �أجل حت�سني جودة �لتدري�س ويف �لوقت 
نف�سه �ال�ستجابة �لفعالة لتحديات �لتعليم �لعايل. "

د�ئًما م�ساهماً  �ستكون  ز�يد  �أن جامعة  �سعادته  و�أك��د 
�الأو�سط  �ل�سرق  منطقة  يف  �لهامة  �لتجربة  هذه  يف 
�إىل  د�ئًما  نتطلع  كنا  "لقد  وق��ال:  �إفريقيا،  و�سمال 
تعزيز �سر�كاتنا مع خمتلف �مل�ساريع �لدولية �ملتعلقة 
نحو  للتحول  عالية  �أه��د�ف  وتبني  �لطلبة،  بتطوير 
بيئات �لتعلم �لتي تتطلع �إىل �لتفكري وتقدمي كو�در 

طالبية ال مثيل لها".
����س���ر�ك���ات مع  ل��ب��ن��اء  د�ئ���م���ا  ن�����س��ع��ى  "�إننا  و�أ�����س����اف: 
م��وؤ���س�����س��ات �أك���ادمي���ي���ة ع��امل��ي��ة، ون��ع��م��ل ع��ل��ى حت�سني 
�الأو�سط،  و�ل�سرق  �الإم����ار�ت  يف  �لتعليمية  �لتجربة 
حيث تعترب جامعة ز�يد عن�سر�ً فعااًل وديناميكياً يف 
�ل�ساحة، وذلك الأننا نعمل با�ستمر�ر على ��ستحد�ث 
وتبني وتطبيق �الأفكار �ملبتكرة �لتي ترتقي مب�ستوى 
�لتطور  نو�كب  لكي  �مل�ستويات،  الأعلى  طلبتنا  تعليم 
�ل�سريع �لذي ي�سهده �لعامل يف �ملعلوماتية و �لتقنيات 

�حلديثة".
و�أ�ساف: "�إن �لطالب هو �لنو�ة �الأ�سا�سية يف �لعملية 
لتطور�تها  و�مل�ستجيب  �ملتلقي  �إن���ه  �إذ  �لتعليمية، 
�لتي  �جل��ه��ود  لكل  �مللمو�سة  �لنتيجة  وه��و  و�آث��اره��ا، 
�لتدري�س،  عملية  يف  و�خل���رب�ء  �الأ���س��ات��ذة  بها  ي��ق��وم 

لذ� فاإن �ال�ستماع �إىل �لطلبة وحتليل �آر�ئهم ودر��سة 
�لتاأثري�ت عليهم ب�سكل م�ستمر ي�ساعد على �الرتقاء 
بالرب�مج و �الأدو�ت �لو�سائل �لتعليمية ب�سكل دوري".  
ومن جهته، قال �سامر جعفر نائب �لرئي�س للعمليات 
مكان  طبيعة  "�إن  �إك�سبلور�ن�س:  �سركة  يف  �لدولية 
�لتغري،  �سريعة  �أ�سحت  �مل��ي��ادي��ن  خمتلف  يف  �لعمل 
حيث حتل �الآالت و�لذكاء �ال�سطناعي تدريجياً حمل 
�لب�سر، ومن ثم �أ�سبح �ل�سعي لبناء و�كت�ساب مهار�ت 

جديدة متطلًبا ولي�س جمرد �آمال �أو توقعات. 
�سمان  يف  �ل�سد�رة  مركز  حتتل  �جلامعات  �أن  و�أك��د 
تزويد �لطلبة بالكفاء�ت �جلديدة للتكيف و�لنجاح يف 
بيئة تناف�سية. وهذ� يتطلب من �ملوؤ�س�سات �لتعليمية 
�إىل  �لتعليمي  بالنموذج  �لتقدم   �أن تكون �سجاعة يف 
�الأمام ل�سمان تقييم �ملنهجيات و�البتكار�ت �جلديدة 
كان  فقد  وب��ال��ت��ايل،  ت��اأث��ريه��ا.  حيث  م��ن  با�ستمر�ر 
�لتعلم  على  �لعام  ه��ذ�  موؤمتر  يركز  �أن  �ملنا�سب  من 
للموؤ�س�سات  ميكن  وكيف  �لتعليم  رحلة  يف  �مل�ستمر 
��ستجابات  ذل���ك  �ل��ب��ي��ان��ات، مب��ا يف  ث���روة  ����س��ت��خ��د�م 
ب�سفتهم  �ل��ت��دري�����س��ي��ة  �ل��ه��ي��ئ��ات  و�أع�������س���اء  �ل��ط��ل��ب��ة 
وذلك  �لتعلم،  رحلة  يف  رئي�سيني  م�سلحة  �أ�سحاب 
�لطموحات  ودع��م  �إح���ر�زه  مت  �ل��ذي  �لتقدم  لقيا�س 

و�لقر�ر�ت �ال�سرت�تيجية للموؤ�س�سات �لتعليمية".

تعيني مدير مكتب اأبوظبي للموؤمترات مبارك ال�سام�سي ع�سوًا 
يف جمل�ض اإدارة اجلمعية الدولية للموؤمترات والجتماعات

•• اأبوظبي - الفجر

�لتابع  ل��ل��م��وؤمت��ر�ت  �أب��وظ��ب��ي  مكتب  م��دي��ر  �ل�سام�سي،  م��ب��ارك  تعيني  مت   
�جلمعية  �إد�رة  جمل�س  يف  ع�سو�ً  �أب��وظ��ب��ي،   - و�ل�سياحة  �لثقافة  ل��د�ئ��رة 
 58 �ل��دورة  فعاليات  �سمن  ذلك  جاء  و�الجتماعات.  للموؤمتر�ت  �لدولية 
ملوؤمتر �جلمعية �لذي �نعقد �الأ�سبوع �ملا�سي يف هيو�سنت بالواليات �ملتحدة 

�الأمريكية.
متخ�س�ساً  عاملياً  مركز�ً  و�ملوؤمتر�ت  لالجتماعات  �لدولية  �جلمعية  وتعدُّ 

ب�سوؤون قطاع �الجتماعات و�ملوؤمتر�ت، 
كما �أنها مُتثل �أبرز �ملوردين �لعامليني 
و��ست�سافة  ونقل  تنظيم  ميادين  يف 
�لعاملية.  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  �الج��ت��م��اع��ات 
 1،100 م��ن  �أك���رث  �جل��م��ع��ي��ة  ت�سم 
من  و�ملوؤ�س�سات  �ل�سركات  من  ع�سو 
�لعامل،  ح����ول  دول�����ة   100 ح�����و�يل 
من  �لوجهات  �أب��رز  �أع�ساوؤها  ومُيثل 
جانباملوردين  �إىل  �ل���ع���امل،  �أن���ح���اء 

�ملتخ�س�سني و�خلرب�ء يف �لقطاع.
مت �الإع����������الن ع�����ن ت���ع���ي���ني م���ب���ارك 
�أربعة  �إىل  ب���االإ����س���اف���ة  �ل�����س��ام�����س��ي 
�إد�رة  لع�سوية جمل�س  �أخ��رى  �أ�سماء 
كاالت�سيف،  �أليك�سي  وه��م  �جلمعية، 

�لرئي�س �مل�سارك لوحدة ت�سويق �لوجهات لدى �ملكتب �لرو�سي للموؤمتر�ت؛ 
"بارثن" خلدمات  ل���دى  ب��اك��ري، رئ��ي�����س وح����دة دع���م �الج��ت��م��اع��ات  وي����اب 
�الجتماعات يف هولند�؛ و�أليك�ساندر توري�س �أ�س، �ملندوب �الإقليمي الأمريكا 
"�أجور� بوجوتا" للموؤمتر�ت يف كولومبيا؛  و�لكاريبي يف مركز  �لالتينية 
�ل�سياحة  د�ئرة  �ل�سمالية لدى  �الإقليمي الأمريكا  �ملندوب  دونكان،  وجلني 

يف �أوتاو� بكند�.
 قال �سعادة �سيف �سعيد غبا�س، وكيل د�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة - �أبوظبي: 
�ل�سام�سي  مبارك  حققه  �ل��ذي  �لكبري  �الإجن���از  بهذ�  للغاية  "فخورون 
متكني  نحو  جديدة  خطوة  يعد  كونه  ككل،  للموؤمتر�ت  �أبوظبي  ومكتب 
�أبوظبي من ��ستقطاب �أبرز �ملوؤمتر�ت و�لفعاليات �ملرموقة، تعزيز�ً ملكانتها 
نوؤكد  دولياً.  �لر�ئدة  �الأعمال  فعاليات  ��ست�سافة  رئي�س يف جمال  كالعب 
��ستمر�ر عمل مكتب �أبوظبي للموؤمتر�ت على �لرتويج ملجموعة و��سعة من 
�الإم��ارة، ومُيثل  �إىل  �لعاملية  و�لفعاليات  �أبرز �الجتماعات  �حلو�فز جلذب 
هذ� �الإع��الن، �ل�سادر عن �ملوؤمتر �الأخري للجمعية �لدولية لالجتماعات 
و�ملوؤمتر�ت، دلياًل و��سحاً على جناح هذه �جلهود يف تعزيز مكانة �أبوظبي 

لة للفعاليات �لعاملية".  كوجهة مف�سنّ
من جانبه، قال مبارك �ل�سام�سي، مدير مكتب �أبوظبي للموؤمتر�ت �لتابع 
تعييني  يتم  �أن  كبري  ل�سرف  "�إنه  �أبوظبي:   - و�ل�سياحة  �لثقافة  لد�ئرة 
�إد�رة هذه �جلهة �لر�ئدة و�ملرموقة يف �ملجال، حيث تعد  ع�سو يف جمل�س 
�أهم �جلهات �ملحفزة لنمو  �جلمعية �لدولية لالجتماعات و�ملوؤمتر�ت من 
وتطوير �سناعة �ملوؤمتر�ت و�الجتماعات دولياً، ونحن فخورون مب�ساهمة 
�أبوظبي �مل�ستمرة يف هذ� �لنمو. فمن خالل �جلهود �مل�ستمرة لرفع م�ستوى 
�ل�سناعة حملًيا وعاملًيا، و�إظهار �إمكانات �أبوظبي يف ��ست�سافة �الجتماعات 
للموؤمتر�ت  �أبوظبي  مكتب  ي�سعى  �ملمار�سات،  �أف�سل  وتعزيز  و�مل��ع��ار���س 
و�ملتمثلة  �مل��دى  طويلة  �أبوظبي  �أه��د�ف  حتقيق  يف  �مل�ساهمة  مو��سلة  �إىل 
ع�سو  تعييني  عن  �الإع���الن  وميثل  �القت�سادي،  ع  و�لتنونّ �لنمو  تعزيز  يف 
�إد�رة �جلمعية مبثابة تقدير جلهودنا وخطوة �إىل �الأم��ام نحو  يف جمل�س 

حتقيق تطلعاتنا".
�أبرز  من  و�ح���د�ً  و�مل��وؤمت��ر�ت  لالجتماعات  �لدولية  �جلمعية  موؤمتر  يعد 
و�ملوؤمتر�ت  �الجتماعات  لقطاع  �ل�سنوية  �لفعاليات  جدول  على  �الأح��د�ث 
�لدويل، وُتعترب ن�سخة هذ� �لعام �الأكرب يف تاريخه على �الإطالق يف منطقة 
�أمريكا �ل�سمالية؛ �إذ جنحت يف ��ستقطاب �أكرث من �ألف من �خلرب�ء رفيعي 
�مل�ستوى و�ملتخ�س�سني يف جمال تنظيم �لفعاليات من 75 دولة من جميع 
�أنحاء �لعامل. ت�سمن �ملوؤمتر جل�سات نقا�س تناولت �ُسبل �لتعاون وم�ساعي 
تركيز  مع  �الأ�سعدة،  خمتلف  على  و�الجتماعات  �ملوؤمتر�ت  قطاع  تطوير 

خا�س على �لتبادل �ملعريف و��ستفادة �لوجهات �مل�سيفة.

مبنا�سبة عام الت�سامح 
بن  جمموعة  من  درهم  400األف 

عزيز لدعم امل�ساريع الإن�سانية
•• العني – الفجر

بن  جمموعة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �ملحرمي  عزيز  بن  م�سلم  حممد  ت��ربع 
تنفذها  �لتي  �الإن�سانية  للم�ساريع  دعماً  دره��م   100.000 ب�سيك  عزيز 
بالتن�سيق  �سركتة  �إقامة  عر�س  وكذلك  �الإم��ار�ت��ي  �الأحمر  �لهالل  هيئة 
مع �لهالل �الأحمر لتويع طرود غذ�ئية بقيمة 300.000 درهم لالأ�سر 
�ملحتاجة و�ملتعففة �مل�سجلة بهيئة �لهالل � مركز �لعني وذلك مبنا�سبة عام 
�لعني لهيئة  �لعامري مدير مركز  �لري�س  �سامل  �لتربع  �لت�سامح وت�سلم  

�لهالل �الأحمر.
و�سرح �سامل �لعامري مدير مركز �لعني �ن كبار �ملح�سنني مبدينة �لعني 
د�خل  و�الإن�سانية  �خل��ريي��ة  �لهيئة  م�ساريع  يدعمون  �ل���دو�م  على  ظلو� 
�مل�ساريع  �أياديهم بي�ساء يف دعم  وخارج �لدولة و�أن كبار �ملح�سنني بالعني 
�أن ما يقدمه �خل��ريون يعك�س  �إىل  ، م�سري�  �ل��دو�م ب�سكل ع��ام  على ط��ول 
�لرت�بط �الإن�ساين و�لتكافل و�الجتماعي بني جميع فئات �ملجتمع �ملحلي.
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الأوميغا  باأحما�ص  الغنية  احلمية  اأن  جديد  بحث  ك�سف 
الثدي  �سرطان  خاليا  منو  ُتبطئ  البحرية  الدهنية   3

وانت�سارها لدى اإناث الفئران.
جناة  ن�سبة  بتح�سني  اأي�سًا  احلمية  هذه  �سمحت   
يف  ال�سحية  الدهون  هذه  اإيجاد  القوار�ص.ميكن 
والبذور،  واملك�سرات  البحر،  وثمار  الأ���س��م��اك، 

وبع�ص  النباتية  والزيوت  الأ�سماك  زيوت  ويف 
الأغذية املُدّعمة اأي�سًا.

اأبحاث كثرية ت�سيد مبنافعها

احلمية الغنية بالأوميغا 3 متنع انت�سار الأورام ال�سرطانية

وفق �أحدث �الإح�ساء�ت �لتي �أجرتها وز�رة �ل�سحة 
و�خلدمات �لب�سرية �الأمريكية، يبدو �أن �أقل من 
دقيقة   30 يخ�س�سون  �ل��ر����س��دي��ن  م��ن   5%
ال  ث��م،  من  يومياً.  �جل�سدية  �لن�ساطات  ملمار�سة 
يلتزم �أكرث من %80 من �لر��سدين �الأمريكيني 
�الأيروبيك  ممار�سة  �إىل  تدعو  �لتي  بالتوجيهات 
كل  من  �سخ�س  ينجح  �ملقاومة.كذلك،  ومتارين 
�ملدة  خ��الل  �لريا�سة  مبمار�سة  �أ�سخا�س  ثالثة 

�الأ�سبوعية �ملو�سى بها.
�ل�سائعة على نطاق و��سع؟  ما �سبب قلة �حلركة 
�مل��ذن��ب يف  �لعن�سر  �الآن  بحث جديد  وج��د  رمب��ا 
و�مل�سروبات  �ل��ل��ح��وم  يف  م��وج��ود  غ��ذ�ئ��ي  م�ساف 
�لفو�سفات  �ملُ�سننّعة:  �مل��اأك��والت  وبع�س  �ل��غ��ازي��ة 

غري �لع�سوي.
�لغربي  �جلنوبي  �لطبي  �مل��رك��ز  م��ن  علماء  حلل 
�لقائم  �لر�بط  د�ال�س  تك�سا�س يف  �لتابع جلامعة 

�حلركة  قلة  وبني  �لع�سوي  غري  �لفو�سفات  بني 
ل���دى �ل��ف��ئ��ر�ن و�ل��ب�����س��ر م��ع��اً.�ل��ف��و���س��ف��ات عن�سر 
يحتاج  �ل��ذي  �مل��ع��دن  �إن��ه  �لفو�سفور:  م��ن  م�ستق 
و�إ�سالحها،  و�الأ�سنان  �لعظام  لبناء  �جل�سم  �إليه 
�لع�سالت  وج���ع���ل  �الأع�������س���اب  ع��م��ل  ول��ت�����س��ه��ي��ل 
و�ننب  �لدكتورة  بقيادة  �لباحثون،  تنقب�س.ن�سر 
�لطبي  �مل��رك��ز  يف  ط��ب  �أ���س��ت��اذة  فونغباتانا�سني، 
�جلنوبي �لغربي �لتابع جلامعة تك�سا�س، نتائجهم 

يف جملة )�لدورة �لدموية(.

خطر �سحي
ت�سيف �سركات �لت�سنيع �لفو�سفات �إىل �الأغذية 
�أطول ولتح�سني نكهتها،  الإبقائها طازجة لفرتة 
و�لنقانق،  و�جلامبون،  �مل�سننّعة،  �للحوم  �سيما  ال 
و�مل�سروبات  و�مل���خ���ب���وز�ت  �مل��ع��لنّ��ب��ة،  و�الأ����س���م���اك 
�لكلى بكمية  �لعادية، تتحكم  �لغازية.يف �حلاالت 

�ل��ف��و���س��ف��ات �مل���وج���ودة يف �ل����دم، ك��ذل��ك ت�سهم يف 
جتد  لكن  �ل��ب��ول.  يف  �لفو�سفات  فائ�س  ت�سفية 
�لتخل�س  يف  �سعوبة  �مل��ق��اب��ل  يف  �ل�سائبة  �لكلى 
�سابقاً  �لعلماء  تكلم  ل��ذ�  �لفو�سفات.  فائ�س  من 
�مل�سافات  تطرحه  �ل��ذي  �ل�سحي(  )�خلطر  عن 
�لفو�سفات  كمية  حت��دي��د  �إىل  ودع����و�  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 
در��سات  �لغذ�ئية.تك�سف  �ملنتجات  يف  �مل�سافة 
�أي�ساً �أن �لفو�سفات غري �لع�سوي يرتبط بارتفاع 
يف  باأمر��س  �مل�سابني  �إىل  بالن�سبة  �لوفاة  خطر 
جديدة  در����س��ات  ك�سفت  نف�سه،  �لوقت  يف  �لكلى. 
�أي�ساً،  �لنا�س  عامة  ل��دى  �لفو�سفات،  فائ�س  �أن 
�أمر��س  نتيجة  �ل���وف���اة  خ��ط��ر  ب��ارت��ف��اع  ي��رت��ب��ط 

�لقلب و�الأوعية �لدموية �أو الأ�سباب �أخرى.

تاأثريات
عمدت فونغباتانا�سني وزمالوؤها خالل در��ستهم 

�إع���ط���اء ح��م��ي��ات م�����س��اب��ه��ة مل��ج��م��وع��ت��ني من  �إىل 
من  جمموعة  �أع��ط��و�  لكنهم  �ل�سليمة.  �لفئر�ن 
م�ساوية  بدرجة  �لفو�سفات  من  فائ�ساً  �لفئر�ن 
�الأمريكيون. �لر��سدون  ي�ستهلكها  �لتي  للكمية 
ي�ستهلك حتى %25 من �لر��سدين �الأمريكيني 
�ملو�سى بها بثالث  كمية فو�سفات تفوق �جلرعة 

�أو �أربع مر�ت.
خالل �لتجربة على �لفئر�ن، برز ر�بط بني تبني 
حمية غنية بالفو�سفات على مر 12 �أ�سبوعاً وبني 
جهاز  على  للتمارين  �ملخ�س�س  �ل��وق��ت  ت��ر�ج��ع 
�مل�سي وتدهور �للياقة �لقلبية لدى �لقو�ر�س.كان 
�الأي�س �لذي يحرق �لدهون �سائباً لدى �لفئر�ن 
�لفو�سفات.  م��ن  �إ���س��اف��ي��ة  كمية  ��ستهلكت  �ل��ت��ي 
كذلك، �كت�سف �لباحثون تغري�ت يف خم�سة �آالف 
�أي�س  ��ل  وُت�����س��هنّ �ل��ده��ون  تفكيك  يف  ت�سهم  جينة 
�خل���الي���ا ل���دى ت��ل��ك �ل���ف���ئ���ر�ن.يف �جل����زء �لثاين 

وفريقها  فونغباتانا�سني  حللت  �ل��در����س��ة،  م��ن 
بيانات تعود �إىل �أكرث من 1600 �سخ�س �سليم. 
��ستعمل �مل�ساركون �أجهزة لتعقب �لر�ساقة طو�ل 
م�ستويات  مبر�قبة  للعلماء  �سمح  ما  �أي��ام،  �سبعة 

متارينهم �جل�سدية.
�رت���ف���اع م�ستويات  ب���ني  ر�ب���ط���اً  �ل��ع��ل��م��اء  الح����ظ 
ع نطاق قلة �حلركة  �لفو�سفات يف �لدم وبني تو�سنّ
�جل�سدية  للن�ساطات  �ملخ�س�س  �لوقت  وت��ر�ج��ع 

�ملعتدلة �أو �ملكثفة.تعليقاً على �أهمية تلك �لنتائج، 
�لوقت حان كي  �أن  )�أظ��ن  قالت فونغباتانا�سني: 
كمية  ذك��ر  على  �لغذ�ئية  �ل�سناعات  قطاع  نحث 

�مل�سافات �لتي ت�ستعملها،
 كي نعرف ن�سبة �لفو�سفات �ملوجودة يف طعامنا. 
لكن ال ت��ز�ل ه��ذه �جلهود يف بد�يتها وال بد من 
�إىل  �لهدف  ه��ذ�  لتحويل  �إ�سافية  بحوث  �إج���ر�ء 

و�قع ملمو�س(.

رابط بني الفو�سفات غري الع�سوي وبني تراجع م�ستوى الن�ساطات اجل�سدية
حللت درا�سة موؤلفة من جزاأين مناذج من الفئران والب�سر واكت�سفت رابطًا بني الفو�سفات غري الع�سوي 

)م�ساف غذائي �سائع يف احلمية الغربية( وبني تراجع م�ستوى الن�ساطات اجل�سدية.

�سخ�س  مليون  ن�سف  نحو  و����س��ع��ة  در����س��ة  �سملت 
ود�مت طو�ل 61 �سنة، وك�سفت حديثاً �أن زيادة 
 3 �الأوميغا  وعنا�سر  �الأ�سماك  ��ستهالك 
�س خطر �لوفاة وقد  طويلة �ل�سل�سلة ُتخفنّ

تطيل �لعمر �أي�ساً.
ن  حُت�سنّ �لدر��سات،  بع�س  نتائج  بح�سب 
�أد�ء �لقلب و�الأوعية  �أي�ساً   3 �الأوميغا 
�ل��دم��وي��ة و�ل��وظ��ي��ف��ة �مل��ع��رف��ي��ة، حتى 
�إيجاباً  وتنعك�س  �الكتئاب  متنع  �أنها 

على �ل�سحة �لنف�سية.
مبنية  جديدة  �أبحاث  و��ستك�سفت 
على �ملر�قبة بني �حلميات �لغنية 
وبني  �لبحرية  �الأح��م��ا���س  بهذه 
تر�جع خطر �الإ�سابة ب�سرطان 
ذكرت  كذلك  �ل��ث��دي. 

در��سات جزيئية �أن �الأوميغا 3 تكبح �ل�سرطان عرب 
تن�سيط م�سكنات �الأمل �لطبيعية د�خل �جل�سم.

�أخري�ً، جاءت �لتجارب �حلا�سلة على �لفئر�ن لتزيد 
�لغذ�ئية   3 �الأوميغا  �أن عنا�سر  �لتي تثبت  �الأدل��ة 
قادرة على حماربة �ل�سرطان، �إذ متنع ن�سوء خاليا 
�سرطان �لثدي و�نت�سارها وفق بحث جديد ُن�سر يف 

)جملة علم �لغدد �لثديية و�الأور�م(.
�سهادة  �حلائز  كادج  �سار��سوتي  �لبحث  قيادة  توىل 
دكتور�ه، وهو باحث �سابق يف خمترب جيم�س تاملادج 
و�أ�ستاذ يف علم �الأمر��س وعلم �الأحياء �ملجهرية يف 

مركز )�أوماها( �لطبي �لتابع جلامعة )نرب��سكا(.

زيت ال�سمك يقّل�ص الأورام
�أعطى كادج وفريقه جمموعتني من �إناث �لقو�ر�س 
�لر��سدة حميات �سبه متطابقة. كان �لفرق �لوحيد 
على  �الأوىل  �ملجموعة  يف  �حلمية  ب��اح��ت��و�ء  يتعلق 
و�مل�ستقة  �الإ�سباع  ع��دم  �ملتعددة   6 �الأوميغا  ده��ون 
�لثانية  �ملجموعة  ت  تلقنّ بينما  �ل��زي��ت��ون،  زي��ت  م��ن 

�أغذية فيها زيت �سمك غني باالأوميغا 3.
�لثدي  �سرطان  بخاليا  �ل��ف��ئ��ر�ن  �لباحثون  حقن 
�لتي جتعل �الأور�م تنت�سر ب�سرعة وت�سل �إىل �لغدد 
�لثديية. ت�ستطيع �أي�ساً �أن تنتقل تلقائياً �إىل مو�قع 

�أخرى مثل �لعظام و�لرئتني و�لكبد.
�ل��ب��اح��ث��ون بحياة  ��ى  ي���وم���اً، ���س��حنّ  35 ب��ع��د م����رور 
�آثار �حلميَتني. يف  حوها للك�سف عن  �لفئر�ن و�سرنّ
ت زيت �ل�سمك، تر�جع  ما يخ�س �لقو�ر�س �لتي تلقنّ
وو�سولها  �ل��ث��دي  �سرطان  خاليا  �نت�سار  م�ستوى 
بدرجة ملحوظة. كذلك، منت  �لثديية  �لغدد  �إىل 
�أبطاأ  بوترية  �لثديية  �لغدد  يف  ن�ساأت  �لتي  �الأور�م 

بكثري، ما �نعك�س على حجمها.
جمموعة  �سمن  �لثديية  �ل��غ��دد  يف  �الأور�م  ك��ان��ت 
�ملوجودة  تلك  م��ن   50 بن�سبة  �أ�سغر   3 �الأوم��ي��غ��ا 

يف جمموعة �الأوميغا 6. وكانت 
مياًل  �أق��ل  �ل�سرطانية  �خل��الي��ا 
�أخ������رى من  م��ن��اط��ق  ب���ل���وغ  �إىل 

�جل�سم �سمن جمموعة �الأوميغا 
�أي�ساً  �لقو�ر�س  هذه  و�سجلت   ،3

معدالت جناة �أف�سل من غريها.
ت��امل��ادج على ه��ذه �لنتائج  ع��لنّ��ق �الأ���س��ت��اذ 

�أجر�ها  �لتي  �ل��در����س��ات  )�سمحت  ق��ائ��اًل: 
ك�����ادج ب��ت��و���س��ي��ح �أث�����ر �أح���م���ا����س �الأوم���ي���غ���ا 3 

�لدهنية يف م�سار منو �الأور�م وم�ستوى �نت�سارها، 
دت مو�قع �الأور�م �لنقيلية. مل ترت�جع  كذلك حدَّ

بل  فح�سب،  �لنموذجية  �لنقيلية  �الأور�م  م��و�ق��ع 
�ملبي�س  يف  �ل��ث��ان��وي��ة  �الأور�م  من��و  �أي�����س��اً  ت��ر�ج��ع 

و�لكلى و�لثدي(.
�أخذت  �لتي  �لفئر�ن  �أن�سجة  �أن  لالهتمام  �ملثري 
�خلاليا  من  �إ�سافية  ن�سبة  �سملت   3 �الأوميغا 
�لتائية مقارنًة باملجموعة �لتي �أخذت �الأوميغا 
�لدم  خ��الي��ا  �إىل  �لتائية  �خل��الي��ا  ت�سري   .6
دور�ً  ت��وؤدي  و�لتي  لاللتهاب  �مل�سادة  �لبي�ساء 
حم��وري��اً يف �حل��ف��اظ على ق��وة ج��ه��از �ملناعة 

و�سالمته.
�حلمية  �أن  �الأ���س��ا���س��ي  �ل��ب��اح��ث  يفرت�س  ل��ذ� 

�الأور�م  �نت�سار  قد متنع  �ل�سمك  بزيت  �لغنية 
�لورم  �ل��ك��ام��ن ور�ء  �الل��ت��ه��اب  م��ن خ��الل كبح 

�لنقيلي.
�لدور  عل�����ى  در��ست�����نا  )ُت�����س��دد  ك��������������ادج:  يق�����ول 
�ل��ع��������������������الج��ي �مل��ح��ت��م�����������������ل الأح���م���ا����س �الأوم���ي���غ���ا 3 
�لدهني�����ة طويل�������ة �ل�سل�سل�������ة �مل�س����تقة من �الأغذية 
ر  �الأور�م و�نت�سارها(.لكن يحذنّ لل�سيطرة على منو 

�لباحث يف �لنهاية من �أننّ هذ� �ال�ستنتاج ال يعني 
منذ  �لثدي  �سرطان  ن�سوء  �ستمنع  �حلمية  �أن 

�لبد�ية.

اخلميس    7   نوفمبر    2019  م   -   العـدد  12777  
Thursday   7   November   2019  -  Issue No   12777



24 اخلميس    7   نوفمبر    2019  م   -   العـدد  12777  
Thursday   7   November   2019  -  Issue No   12777

�لعدد 12777 بتاريخ 2019/11/7

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

�لعدد 12777 بتاريخ 2019/11/7

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

�لعدد 12777 بتاريخ 2019/11/7

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

�لعدد 12777 بتاريخ 2019/11/7

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  ن�فمرب  2019 العدد 12777 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  ن�فمرب  2019 العدد 12777 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  ن�فمرب  2019 العدد 12777 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  ن�فمرب  2019 العدد 12777 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  ن�فمرب  2019 العدد 12777 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  ن�فمرب  2019 العدد 12777 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  ن�فمرب  2019 العدد 12777 

العدد 12777 بتاريخ 2019/11/7   
مذكرة اعالن بالن�صر

يف  الدع�ى 2019/1834 اإ�صتئناف جتاري      
�لقو�دري 3-  �مل�ستاأنف �سده/ 1-ق��ادر ميكي�س 2- حممد زياد نعيم  �ىل 
خمائيل غريهارد ولي�ساين�سكي جمهويل حمل �القامة مبا �ن �مل�ستاأنف 
/فريدناند ج��ورد�ن وميثله / ر��سد عبد�هلل ح�سن عبود �حلفيتي - قد 
كلي     جت��اري   2019/636 رق��م  بالدعوى  �ل�سادر  �لقر�ر/�حلكم  ��ستاأنف 
 10.00 �ل�ساعة   2019/11/12 �مل��و�ف��ق  �لثالثاء  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �سباحا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12777 بتاريخ 2019/11/7   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر

                         يف الدع�ى رقم 2019/496 تنفيذ عقاري   
حمل  جمهول  م  م  ذ  �س   - �لعقار�ت  لتطوير  �ستار  �ر�ستقر�ط  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/علي عبيد علي �سامل �ملزروعي  وميثله / عبد�لرحمن 
حممد عي�سى �لناوري �لعامري - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
و�لز�مك بتنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2018/99 عقاري جزئي ، بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )363026( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  2- بطالن 
��ستيت  روي��ال  مب�سروع   C105 و   C207 رقمي  �لوحدتني  و�سر�ء  بيع  �تفاقيتي 
مو�سوع �لدعوى وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة 

عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12777 بتاريخ 2019/11/7   
       اعالن حم�صر حجر بالن�صر

   يف  الدع�ى 2015/612  تنفيذ عقاري
 ، كلي  رق���م:89/2014 عقاري  �لدعوى  �ل�سادر يف  �لق�سية:تنفيذ �حلكم  مو�سوع 

ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )28.795.540( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف.
طالب �العالن:طالب �لتنفيذ:درر �المار�ت �لعقارية �س.ذ.م.م

�ملطلوب �عالنه:�ملنفذ �سده/1- عبد�لقادر �حمد حممد �ل علي
جمهول حمل �القامة

مو�سوع �العالن:نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�سة يف موؤ�س�سة �لو��سط 
لتجارة �ملعد�ت و�لكائنة يف �مارة �ل�سارقة وفاء للمبلغ �ملطالب به يف �مللف �عاله 

وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12777 بتاريخ 2019/11/7   
       اعالن حم�صر حجر بالن�صر

   يف  الدع�ى 2018/468  تنفيذ جتاري
مو�سوع �لق�سية:تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رق��م:2016/1457 جتاري كلي بالز�م �ملنفذ 
�سدهم جميعا بالت�سامن فيما بينهم ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )5006704.15( درهم و�لز�م 
�ملنفذ �سدهم �الوىل و�لثانيه و�لثالثه ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )8434313.16( درهم �سامال 

للر�سوم و�مل�ساريف.
طالب �العالن:طالب �لتنفيذ:بنك �سادر�ت �ير�ن

�ملطلوب �عالنه:�ملنفذ �سده/1- جمتبى قا�سم عادليان
جمهول حمل �القامة

مو�سوع �العالن:نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�سة وهي عبارة عقار�ت عائده للمنفذ 
�سده �ملذكور �عاله )�لقطعة رقم 433 - منطقة �جلرف - �حلو�س 2( و) �لقطعة رقم 350 - 

منطقة �لنعيمة - �حلو�س 3( وذلك يف حدود �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )13434946.91( درهم .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12777 بتاريخ 2019/11/7   
اعالن حكم بالن�صر

                   يف  الدع�ى رقم 2019/1996 مدين جزئي
�ىل �ملحكوم عليه/1- جناة هني جمهول حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت 
بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2019/8/29 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/تي �ت�س 
�و �ي للتطوير �لعقاري �س.ذ.م.م 1- بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
نهائيا  �حلكم  �سريورة  تاريخ  من   %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  درهم   )40.000(
و�مل�ساريف ومبلغ  �لر�سوم  باملنا�سب من  عليها  �ملدعي  و�ل��ز�م  �ل�سد�د  وحتى متام 
لال�ستئناف  قابال  �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�سوري  �تعاب  مقابل  دره��م   )200(
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب 

�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12777 بتاريخ 2019/11/7   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر

                         يف الدع�ى رقم  2019/425  تنفيذ عقاري   
ملالكها/  - فردية  موؤ�س�سة   - �لعقارية  للو�ساطة  �ل�سائب  �ملنفذ �سده/1-  �ىل 

طالب  �ن  مبا  �الق��ام��ة  حمل  جمهول   - ر�سيد  �آل  �أحمد  �سالح  �أحمد  يو�سف 
مكي  عبد�لكرمي   / وميثله  �خلنيني  حممد  عبد�هلل  حممد  �لتنفيذ/غ�سان 
و�لز�مك  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك  - قد  �ملخدوم  جعفر 
�ملبلغ  بدفع   ، رقم 2018/69 عقاري جزئي  �لدعوى  �ل�سادر يف  بتنفيذ �حلكم 
�ملحكمة.    خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )372256.49( وق��دره  به  �ملنفذ 
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12777 بتاريخ 2019/11/7   
انذار بالن�صر

 رقم )2019/8050(
�لهوية  �أحمل بطاقة  �إمار�تي �جلن�سية   ، �حمد  : عبد�ل�سالم حممد عبد�هلل  �ملعلن                       
�الإمار�تية رقم )6-3159292-1968-784( - وعنو�نه : �إمارة دبي ، بردبي ، منطقة �لرب�ساء 

�لثالثة - فيال ملك خا�س - هاتف متحرك رقم )050/6989866 ، دبي. 
�إليهما : 1 - قمر �حل�سني �سودهري - �حلاج خري�ت مياه �سودهري ، بنغالدي�سي �جلن�سية ،  �ملعلن 

يحمل بطاقة �لهوية �الإمار�تية رقم )784-1986-8571368-1( 
رقم  �الإمار�تية  �لهوية  بطاقة  يحمل   ، �جلن�سية  بنغالدي�سي   ، �أحمد   �سلطان  هارون  حممد   -  2

)784-1965-4939202-3(
�ملو�سوع  :-  ينذر �ملعلن ، �ملعلن �إليهما ، ب�سرورة �لتعاون �لكامل مع �ملعلن بالبحث لهما عن كفيل 
جديد مو�طن بدال عن �ملعلن �ل�سريك �حلايل بالرخ�سة �لتجارية �ملذكورة بالرقم و�ال�سم �لتجاري 
�أعاله - وذلك يف خالل فرتة �ق�ساها )30( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن و�حل�سور �مام �لكاتب 
�لعدل بدبي و�أمام �إقت�سادية لتوقيع عقد بيع �حل�س�س �خلا�س بخروج �ملعلن من �ل�سر�كة �لقائمة 
 ، �ملا�سية  �لفرتة  �ل�سنوية عن  �أرب��اح  �ملعلن كافة  و�إح��الل �سريك جديد مو�طن بديال عنه مع منح 
حتى ال يت�سرر �ملعلن �أكرثمن ذلك ، كما يطالبهما �ملعلن بااللتز�م باملهلة �ملحددة لتوقيع عقد بيع 
�حل�س�س �ملزمع توقيعه �أمام �لكاتب �لعدل وبدبي ، ويف حالة عدم �لتز�م �ملعلن �إليهما باملهلة �ملحددة ، 
فاإن �ملعلن �سوف يقوم باتخاذ كافة �الإجر�ء�ت �لقانونية �لتي حتفظ له حقوقه كاملة مبا فيها �لقيام 
برفع دعوى ف�سخ �سر�كة �سد �ملعلن �ليهما وخروجه من �ل�سركة ، مبا يف ذلك مطالبته بالتعوي�س 
�جلابر لل�سرر ، باالإ�سافة �ىل �لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�أية م�ساريف �خرى ترتتب على 

�تخاذ ذلك �الإجر�ء. 
  الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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املال والأعمال

مليار درهم ت�سهيالت مالية لقطاعي   22
ال�سناعة والأعمال خالل 9 اأ�سهر

•• اأبوظبي-وام:

لقطاعي  �ملالية  �لت�سهيالت  تقدمي  �الإم���ار�ت  دول��ة  يف  �لعاملة  �لبنوك  و��سلت 
�ل�سناعة و�الأعمال �الأمر �لذي �أ�سهم يف ��ستمر�ر ن�ساط �لقطاعني خالل �لفرتة 

�ملا�سية وهو ما �سكل د�عما رئي�سا لالقت�ساد �لوطني يف �حل�سيلة �لنهائية.
و�رتفعت قيمة �لت�سهيالت �ملالية �لتي ح�سل عليها �لقطاعان �إىل نحو 22 مليار 
 2.8% ن�سبتها  ب��زي��ادة   2019 �لعام  من  �الأوىل  �لت�سعة  �الأ�سهر  خ��الل  دره��م 
م�سرف  يوثقها  �ل��ت��ي  �الح�����س��ائ��ي��ات  بح�سب   2018 �ل��ع��ام  نهاية  م��ع  م��ق��ارن��ة 
لل�سناعة  �ل��الزم��ة  للتمويالت  �لبنوك  تقدمي  تو��سل  وم��ع  �مل��رك��زي.  �الإم���ار�ت 
و�الأعمال فقد �رتفع �إجمايل ر�سيد �لت�سهيالت �لتي ح�سال عليها �إىل 812.5 
مليار درهم يف نهاية �سهر �سبتمرب من �لعام �جلاري مقارنة مع 790.6 مليار 
درهم خالل �لعام �ملا�سي. ويف موؤ�سر على �الأهمية �لتي يحظى بها �لقطاعان يف 
�ملالية  �لت�سهيالت  �لتنمية �القت�سادية يف �لدولة فقد �سكلت قيمة  �إد�م��ة عجلة 
�إجمايل �لت�سهيالت �لتي ح�سل عليها �لقطاع  %69.5 من  �ملقدمة لهما نحو 

�خلا�س يف نهاية �سبتمرب �ملا�سي و�لبالغ قيمتها 1.167 تريليون درهم.

اإطالق جائزة غرفة عجمان لالأعمال للتعريف 
باأف�سل املمار�سات لدى القطاع اخلا�ض

•• عجمان ـ الفجر 

غرفة  �الأع�ساء يف  ودعم  �الت�سال  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  �لظفري  نا�سر  ك�سف 
جتارة و�سناعة عجمان، عن �إطالق جائزة غرفة عجمان لالأعمال، بهدف غر�س 
ثقافة �لتميز وخلق بيئة تناف�سية ت�سب يف منو و��ستد�مة �أع�ساء غرفة عجمان 
من خالل �إبر�ز �أف�سل �ملمار�سات لدى �لقطاع �خلا�س يف قطاع �الأعمال يف �إمارة 
�لد�خلية  �لت�سغيلية  �لعمليات  ينعك�س على  �الآد�ء مبا  عجمان، وتعزيز م�ستويات 
�خلا�س  �لقطاع  موؤ�س�سات  من  �ملقدمة  و�ملنتجات  �خلدمات  وكذلك  للموؤ�س�سات 
للمجتمع �ملحلي. جاء ذلك خالل �ملوؤمتر �ل�سحفي �لذي عقد يف فندق عجمان 
�سر�ي.  و�أكد نا�سر �لظفري رئي�س فريق عمل جائزة غرفة عجمان لالأعمال �أن 
�إطالق �جلائزة جاء كرتجمة جلهود �لغرفة و�سعيها لدعم دورها يف تعزيز �قت�ساد 
�الإمارة وحتقيق �لتنمية �مل�ستد�مة يف كافة �لقطاعات �القت�سادية من خالل حتفيز 
�ملن�ساآت من �ل�سركات و�مل�سانع على �الإبد�ع لرفع م�ستوى �الآد�ء وجودة �ملنتجات 
و�خلدمات، كما تاأتي �جلائزة كتقدير لالجناز�ت و�البتكار�ت �لتى يحققها �ع�ساء 
�لغرفة وذلك من خالل تكرمي جهودها �ملتميزة على م�ستوى �الإمارة وفقا الأحدث 
�ملعايري �ملعتمدة �إقليميا ودوليا  للتقييم. و��ستعر�س للح�سور فئات �جلائزة و�لتي 
تنوعت بني “�ل�سركات �ل�سغرية و�ملتو�سطة، �لقطاع �لتجاري، �لقطاع �ل�سناعي، 
�جلائزة  �أن  مو�سحا   »CSR� لل�سركات  �ملجتمعية  و�مل�سوؤولية  �لتوطني  �البتكار، 
حر�ست على تنويع فئاتها للوقوف على �هم �ملوؤ�س�سات �لر�ئدة يف خمتلف �لفئات 
�ل�سلة.   ذ�ت  �ملوؤ�س�سات  ملختلف  و�قعية  جن��اح  وق�سة  ملهم  من��وذج  مبثابة  لتكون 
م�سري�ً �إىل �ن جائزة غرفة عجمان لالأعمال جاءت لتو�كب روؤية عجمان 2021 
متميزة  حكومة  حتفزه  �أخ�سر،  �قت�ساد  بناء  يف  ي�ساهم  �سعيد  “جمتمع  بايجاد 
متطلبات  ت��وف��ري  يف  �الإد�رة  جمل�س  ج��ه��ود  وث��م��ن  �الحتاد”،  روح  م��ع  من�سجمة 
الأع�ساء  �لتناف�سية  �لبيئة  تعزيز  يف  �ال�سا�س  حجر  لتمثل  و�عتمادها  �جل��ائ��زة 
غرفة عجمان من �ل�سركات و�مل�سانع. و�أ�ساف �ن فريق عمل �جلائزة �سيعمل على 
تنفيذ �لعديد من ور�س �لعمل على يد خرب�ء ومعنيني للتعريف بتفا�سيل و�آليات 
�لتعريف  جانب  �إىل  �لتقدمي،  و�أوق��ات  بطرق  �مل�ساركة  �جلهات  وتزويد  �لتقدمي 

باجلائزة،  �خل��ا���س  �الل��ك��رتوين  باملوقع 
مبثابة  �ستكون  �لعمل  ور���س  �أن  م�سري� 
على  للتعرف  �ل��ذه��ن��ي  للع�سف  حلقات 
��ستف�سار�ت ومقرتحات �جلهات �مل�ساركة 
و�الج���اب���ة ع��ل��ي��ه��ا. وت���اب���ع رئ��ي�����س فريق 
ع��ج��م��ان لالأعمال،  غ��رف��ة  ع��م��ل ج��ائ��زة 
�ل�سمعة  تعزيز  يف  �ست�سب  �جل��ائ��زة  �أن 
و�لفائزة  �مل�����س��ارك��ة  للجهات  �الي��ج��اب��ي��ة 
و�لوقوف  �ملتميزة،  ب��اإد�رت��ه��ا  و�لتعريف 
ع��ل��ى ن��ق��اط ق��وت��ه��ا وحت��دي��ات��ه��ا اليجاد 
�حللول �ملنا�سبة لها، و�لرتويج �اليجابي 
تناف�ستيها  وت��ع��زي��ز  �ل���ف���ائ���زة  ل��ل��ج��ه��ات 
�مل����وؤمت����ر  ودول������ي������اً. ويف خ����ت����ام  حم���ل���ي���اً 

�ملوقع  على  لالإطالع  عجمان  غرفة  �ع�ساء  كافة  �لظفري،  نا�سر  دعا  �ل�سحفي 
و�لذي  باجلائزة  �خلا�س   »https://ajmanchamberba.ae« �الل��ك��رتوين 
يو�سح كافة �لتفا�سيل من حيث �لفئات وخطو�ت �مل�ساركة ومو�عيدها، كما وجه 

�ل�سكر لو�سائل �العالم على دورها �لر�ئد يف �لتوعية باأهم و�أف�سل �ملمار�سات. 

بهدف تكرمي املوؤ�س�سات والأفراد املتمّيزين يف املجال املايل
دائرة املالية املركزية بال�سارقة تطلق الدورة 

الرابعة من جائزة الأداء املايل املتمّيز
•• ال�شارقة-الفجر:

�أطلقت د�ئرة �ملالية �ملركزية بال�سارقة، موؤخر�ً، �لدورة �لر�بعة من جائزة �الأد�ء 
و�الأف���ر�د  مالياً  �ملتمينّزة  �حلكومية  �جل��ه��ات  تكرمي  �إىل  �لهادفة  �ملتمينّز،  �مل��ايل 
�ملايل �حلكومي تقدير�ً جلهودهم يف دعم خطط �حلكومة  �لقطاع  �لعاملني يف 
�لر�سيدة من خالل رفع م�ستوى �لكفاءة يف �إد�رة �ملو�رد وحفظ �ملال �لعام، ومبا 
�إمارة  يف  و�الزده���ار  �لتنمية  لتعزيز  �ملختلفة  �لتنموية  �مل�ساريع  تنفيذ  يف  ي�سهم 
�ل�سارقة، حيث �أعلنت �لد�ئرة عن تفا�سيل �جلائزة خالل �لور�سة �لتي نظمتها 

على م�سرح �جلامعة �لقا�سمية، بح�سور فريق �الأمانة �لعامة للجائزة. 
�أن جائزة  بال�سارقة  �ملركزية  �ملالية  د�ئ��رة  عام  �ل�سايغ، مدير  وليد  �سعادة  و�أك��د 
�الأد�ء �ملايل �ملتمينّز �لتي �أطلقت وفق روؤية �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور �سلطان 
بن حممد �لقا�سمي، ع�سو �ملجل�س �الأعلى حاكم �ل�سارقة، ت�سكل د�فعاً لالإد�ر�ت 
�ملالية يف �جلهات �مل�ساركة، لتطوير عملها، وتعزيز كفاءتها، مبا يخدم �ملنظومة 
و�ملالية  �لب�سرية  للمو�رد  �الأمثل  �ال�ستثمار  ويتيح  �الإم��ارة،  يف  �حلكومية  �ملالية 
�إىل  ت�ستند  و�لفردية،  �ملوؤ�س�سية  �أننّ �جلائزة مبختلف فئاتها  �إىل  و�أ�سار  �ملتاحة.  
وهو  �ملجال،  هذ�  يف  �الإقليمية  �ملمار�سات  و�أف�سل  للتمينّز  �لدولية  �ملعايري  �أعلى 
و�النت�سار،  �ل�سهرة  لها  ويحقق  و�ل��ري��ادة  �ل��ق��وة  مقومات  ك��ل  �جل��ائ��زة  مينح  م��ا 
�الأف�سل.   بها نحو  �ملالية و�الرتقاء  �الإج��ر�ء�ت  �أد�ة حمفزة لتح�سني  حتى تكون 
نت �لور�سة �لتدريبية  وللتعريف بالدورة �لر�بعة جلائزة �الأد�ء �ملايل �ملتمينّز، ت�سمنّ
موظفي  جميع  مب�ساركة  �حلكومية  �جل��ه��ات  جميع  و�ل��ث��الث��اء،  �الث��ن��ني  يومي 
ف  �ل�سئون �ملالية �لتابعة لها، قدمها نا�سر ك�سو�ين، �أمني عام �جلائزة، �لذي عرنّ
�إىل  �لتقدم لكل فئة،  �مل�ساركني باجلائزة و�أهد�فها، و��ستعر�س فئاتها، و�سروط 

جانب �لنقاط �لتي تهتم بها جلنة تقييم �الأعمال �ملر�سحة. 

اإطالق دليل امل�ساريع الريادية املدعمة

ملتقى »ُرّواد« يعزز فر�ض التوا�سل بني 100 م�سروع ريادي يف اإمارة ال�سارقة
•• ال�شارقة-الفجر:

�أكد �سعادة �سلطان عبد �هلل بن هده �ل�سويدي، 
رئي�س جمل�س �إد�رة موؤ�س�سة �ل�سارقة لدعم 
�إمارة  جهود  �أن  �د”  “ُرونّ �لريادية  �مل�ساريع 
�ل�سارقة مت�سي بخطى �إيجابية ومت�سارعة 
نحو فتح �ملزيد من �لفر�س و�ملجاالت �أمام 
�د �الأعمال �الإمار�تيني، لتطوير �أعمالهم  ُرونّ
مع  تعاونهم  وتعزيز  �لريادية،  وم�ساريعهم 
�جل���ه���ات �حل��ك��وم��ي��ة �ل���د�ع���م���ة، م���ن خالل 
لهم  و�المتياز�ت  �لت�سهيالت  �أف�سل  �إتاحة 

من �أجل �لتو�سع و�النطالق نحو �لعاملية.
جاء ذلك خالل كلمته لدى �فتتاح فعاليات 
�د” �لذي نظمته �ملوؤ�س�سة م�ساء  ملتقى “ُرونّ
للموؤمتر�ت  �جل���و�ه���ر  ق��اع��ة  يف  �ل���ث���الث���اء 
و�ملنا�سبات، وبح�سور �أع�ساء جمل�س �الإد�رة 
�د” و100 من �أ�سحاب  ومدير موؤ�س�سة “روَّ
�مل�����س��اري��ع �ل���ري���ادي���ة �مل���دع���م���ة، ف�����س��اًل عن 
�حلكومية  �جل��ه��ات  م��ن  جمموعة  م�ساركة 
�لوطني  �ل��ربن��ام��ج  ر�أ���س��ه��ا  وع��ل��ى  �ل�سريكة 
و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  و�مل��ن�����س��اآت  للم�ساريع 
�ملالية �ملركزية يف  ب��وز�رة �القت�ساد، ود�ئ��رة 
باالإ�سافة  دب��ي،   2020 و�ك�سبو  �ل�سارقة، 
�ملوؤ�س�سة  وموظفات  لفيف من موظفي  �إىل 

و�ملهتمني بقطاع ريادة �الأعمال.
لل�سركاء  �لفاعل  ب��ال��دور  �ل�سويدي  و�أ���س��اد 
�حلكومية  �جل���ه���ات  م���ن  �ال���س��رت�ت��ي��ج��ي��ني 
و�ملجتمعية  �مل��ال��ي��ة  و�مل��وؤ���س�����س��ات  و�خل��ا���س��ة 
موؤ�س�سة  �أه��د�ف  حتقيق  يف  �ملثمر  وتعاونها 
�د”  “ُرونّ �ل��ري��ادي��ة  �مل�ساريع  لدعم  �ل�سارقة 
ل���رع���اي���ة وم�����س��ان��دة �مل�����س��اري��ع �الإم���ار�ت���ي���ة 
ومتكينها  �الإم���ارة،  يف  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية 
م��ن ت��ق��دمي �ل��دع��م �مل����ايل و�ل��ف��ن��ي وتهيئة 
�لبيئة �ملالئمة الإن�ساء وتطور هذه �مل�ساريع 
�د �الأعمال  ُرونّ �لنا�سئة، مبا ي�سهم يف حتفيز 
على �لريادة و�البتكار ويف نف�س �لوقت يعزز 

�لتنمية باالإمارة.
�د  ُرونّ �د”  “ُرونّ �إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س  ودع���ا   
�ل�سغف  �أ�سحاب  م��ن  �الإم��ار�ت��ي��ني  �الأع��م��ال 
و�الب���ت���ك���ار و�ل��ت��ط��ل��ع ن��ح��و �مل�����س��ت��ق��ب��ل �إىل 
�ل�سر�كات  ه���ذه  م��ن خم��رج��ات  �ال���س��ت��ف��ادة 
للم�ساريع  �مل��ق��دم��ة  و�خل���دم���ات  �ل��ن��اج��ح��ة 
وتر�سيخ  ب��ن��اء  �إىل  ب��االإ���س��اف��ة  �ل���ري���ادي���ة، 
�ل��ق��ائ��م��ة م���ع �جلهات  �مل�����س��اري��ع  ����س���ر�ك���ات 
و�لت�سهيالت  �مل��ز�ي��ا  ت��ق��دم  �ل��ت��ي  �حلكومية 
�ملتنوعة الإجناح �مل�ساريع يف �الإمارة، وحتقيق 

�لتطوير �مل�ستمر لها.
من جهته، �أعرب �سعادة حمد �ملحمود مدير 
وترحيبه  �ع���ت���ز�زه  ع��ن  �د”  “ُرونّ م��وؤ���س�����س��ة 
و�أ�سحاب  �الأعمال  �د  ُرونّ من  نخبة  بح�سور 
مثلى  من�سة  باعتباره  للملتقى،  �مل�ساريع 
لتبادل �لتجارب و�خلرب�ت و�خلدمات �لتي 

حتقق �لنفع �ملتبادل بني �أع�ساء �ملوؤ�س�سة.
�أهمية حتقيق �لتو��سل  �إىل   ولفت �ملحمود 
�ملجتمع  م��ع  و�أ�سحابها  للم�ساريع  �لفاعل 
�ملحيط ومع قاعدة �لعمالء و�سبكة �مل�ساريع 
�إىل دعم  ي����وؤدي  �ل��ع��الق��ة، م��ا  �مل��م��اث��ل��ة ذ�ت 
�ملالية  �مل�ساريع وتعظيم نتائجها  جناح هذه 

�د �الأعمال م�ساحة  ومنو مبيعاتها، ومينح ُرونّ
ب�سكل  وت�سويقها  �أفكارهم  لرتجمة  خ�سبة 
م��ث��م��ر.  و�أ����س���اف �إن وج����ود م��ظ��ل��ة و�ح���دة 
ي�ساعد  �لريادية  و�ملن�ساآت  �ل�سركات  جتمع 
�د وتاأطري  على تو�سيع م�ستوى تطوير �لُرونّ
�لفر�س �ل�سوقية لهم، و�إيجاد قنو�ت جديدة 
للفاعلني  لال�ستثمار وو�سع معايري خا�سة 
�الأفكار  ج��ودة  وحت�سني  �لريادي  �لقطاع  يف 
و�ملحافظة على مو�كبة �خلدمات و�ملنتجات 
خمتلف  يف  �لعمل  �سوق  مل�ستجد�ت  �ملقدمة 

�لقطاعات.

مبادرة “ت�سبيك«
�آل علي  �سمل �مللتقى �طالق �الأخ��ت فاطمة 
ملبادرة  �مل�����س��اري��ع  دع��م ومت��وي��ل  �إد�رة  م��دي��ر 
�لرت�بط  خل��ل��ق  ت��ه��دف  و�ل��ت��ي  “ت�سبيك” 
و�لتكامل فيما بني �مل�ساريع، و�إتاحة �لفر�سة 
�مل�ساريع  خدمات  من  م�سروع  كل  ال�ستفادة 
�الأخرى، وتبادل �خلدمات و�ملنتجات باأ�سعار 

تناف�سية.
�ليو�سفي،  �الإط����ار، حت��دث حممد  ه��ذ�  ويف 
خبري �لربنامج �لوطني للم�ساريع و�ملن�ساآت 
�ل�سغرية و�ملتو�سطة يف وز�رة �القت�ساد عن 
و�ملن�ساآت  �مل�ساريع  وجمل�س  �ل��ربن��ام��ج  دور 
يف  �الإم����ار�ت  دول��ة  يف  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية 
�مل�ساريع ويف مر�جعة  وتنمية وتطوير  دعم 
وبيان  �مل�����س��اري��ع،  ت�سنيف  م��ع��اي��ري  فعالية 
جمموعة من �الإح�ساء�ت �لعامة �لتي توؤكد 
�أهمية دور �مل�ساريع �ل�سغرية و�ملتو�سطة يف 
�ليو�سفي  وتطرق  �لوطني.  �القت�ساد  دع��م 
�إىل مز�يا �لع�سوية �لتي يقدمها �لربنامج 
و�لتدريب  �لت�سويق  جم��االت  يف  للم�ساريع 
و�لتطوير و�لتمويل، و�الإعفاء�ت و�مل�سرتيات 
�حل��ك��وم��ي��ة، ودع���م �الأع���م���ال، و�مل�����س��ارك��ة يف 

�ملعار�س �خلارجية. 
د�ئرة  �لكندي، من  �أحمد  �ل�سيد  �سرح  فيما 
ت�سجيل  خدمات  بال�سارقة  �ملركزية  �ملالية 
للم�ساريع،  �ل��د�ئ��رة  تقدمها  �لتي  �مل��وردي��ن 
للموردين  خيار  �إ�سافة  مت  �أن��ه  �إىل  م�سري�ً 
�لر�غبني يف �لت�سجيل يف �ملوقع �الإلكرتوين 
وين�س هذ�  “تكامل”،  للد�ئرة �سمن نظام 

موؤ�س�سة  “�ملورد معتمد من  �أن  �خليار على 
بع�س  ��ستعر�س  كما  �لعام”،  للمورد  �د  ُرونّ
�ل��ت��ع��ام��الت �مل��ن��ج��زة م��ع �مل��وردي��ن يف عامي 
�الأع�ساء  �مل�����س��اري��ع  م��ن  و2019   2018

�د. �ملدعمة من ُرونّ
�لطاهري، مدير عالقات  و�ختتمت فاطمة 
�ل�سركات �لكبرية و�ملتو�سطة و�ل�سيدة عالية 
�ل�سحي من�سق يف �إك�سبو 2020 دبي عرو�س 
�أك��دو حر�س هذ�  �جلهات �حلكومية، حيث 
جميع  �إ���س��ر�ك  على  �لكبري  �لعاملي  �حل��دث 
يف  للم�ساهمة  �لفاعلني  و�الأف��ر�د  �ملوؤ�س�سات 

هذ� �مل�سروع �لوطني.
و�أ�سارت �لطاهري �إىل �لتز�م �ك�سبو 2020 
بتخ�سي�س %20 من ميز�نيته �الإجمالية 
خالل  من  و�ملتو�سطة،  �ل�سغرية  لل�سركات 
�ل�سوق �الإلكرتوين �لتفاعلي للحدث و�لذي 
ي��دع��م �ت�����س��ال �ل�����س��رك��ات ومن���وه���ا، وميثل 
و�ملوردين  �مل�سرتين  جتمع  و�ح���دة  من�سة 
بنظر�ئهم  �الت�سال  على  قادرين  ويجعلهم 
�ملبيعات  فر�س  م��ن  �لعديد  �إىل  و�ل��و���س��ول 
�نت�سار  م�ساحة  �إىل  و�ل��و���س��ول  و�لت�سويق 
تقدمي  مع  �ت�ساالتها،  �سبكة  وتو�سيع  �أك��رب 
متكن  �ل��ت��ي  �ل���دع���م  �أدو�ت  م���ن  جم��م��وع��ة 
�أهد�فها  حت��ق��ي��ق  م���ن  ب��ن��وع��ي��ه��ا  �ل�����س��رك��ات 
�لعديد  تعديل  مت  ب��اأن��ه  م��ن��وه��اً  �ل��ت��ج��اري��ة، 
�ل�سغرية  �ل�سركات  لتمكني  �ل�����س��روط  م��ن 

و�ملتو�سطة للمناف�سة يف عمليات �لتوريد.

اأول تعاون جتاري بني امل�ساريع 
الريادية املدعمة من “ُرّواد« 

ويف �أوىل ثمار هذه �ملبادرة �سهد �مللتقى �أول 
تعاون جتاري بني �مل�ساريع �لريادية �ملدعمة 
�تفاقية بني  �إب���ر�م  وذل��ك عرب  �د”  “ُرونّ من 
���س��رك��ة �الأي�����ادي �مل��ب��دع��ة ل��ل��ح��د�دة و�للحام 
�ملهند�س عبد�جلليل  �الأعمال  ر�ئد  وميثلها 
�لعو�سي ومقهى ر�سوف كافيه وميثلها ر�ئد 
�الأعمال عمر�ن �آل علي، حيث تخت�س �سركة 
�الأيادي �ملبدعة يف �سنع وت�سميم مقطور�ت 
و�أي�ساً  �مل���ط���اع���م،  ل�����س��ال��ح  �الأغ����ذي����ة  ن��ق��ل 
بينما  و�ل��در�ج��ات،  �خليول  نقل  مقطور�ت 
م��ق��ه��ى ر���س��وف ك��اف��ي��ه، ه��و م�����س��روع جديد 

دعم  على  �التفاق  ومت  �نطالقته،  بد�ية  يف 
�حتياجاته �للوج�ستية من �مل�سروع �الآخر.  

»م�سروعي يف 30 ثانية«
جل�سة  �إج���ر�ء  �مللتقى  ف��ق��ر�ت  ت�سمنت  كما 
تعارف بني �مل�ساريع حتت عنو�ن “م�سروعي 
و�سملت �جلل�سة �لتي �أد�رها  يف 30 ثانية”، 
�الإع��الم��ي �مل��ع��روف م��ن��ذر �مل��زك��ي �لتعريف 
و�ملنتجات  وخدماته  و�أه��د�ف��ه  م�سروع  بكل 

�لتي يقدمها.
للم�ساريع  دليل  �أول  �إط��الق  �مللتقى  و�سهد   
�د، حيث مت  �لريادية �ملدعمة من موؤ�س�سة ُرونّ
�ختيار هذه �مل�ساريع بناًء على فعاليتها، ومت 
ن�ساطها  وفق  �إىل ثالثة قطاعات  ت�سنيفها 
�لتجاري �أو �ل�سناعي �أو �خلدمي، وقد �سمل 
توزيعه بني �حل�سور على  �لذي مت  �لدليل 

�لبيانات و�ملعلومات �الأ�سا�سية لكل م�سروع.

برنامج “اإدارة امل�ساريع« 
�مل��ل��ت��ق��ى ع��ن ت�سميم  �مل��وؤ���س�����س��ة يف  و�أع��ل��ن��ت 
برنامج  وه���و  �مل�ساريع”  “�إد�رة  ب��رن��ام��ج 
وعمليات  �أن�سطة  الإد�رة  خ��ا���س  �إل��ك��رتوين 
�مل�����س��اري��ع، ح��ي��ث مت �الن��ت��ه��اء م���ن �إع�����د�ده 
�أ�سحاب  ق��ب��ل  م���ن  ل��ال���س��ت��خ��د�م  وت��ه��ي��ئ��ت��ه 
�متالك  م����ن  ���س��ي��م��ك��ن��ه��م  �مل�������س���اري���ع، مم����ا 
و�لو�سائل  �حل���ل���ول  مل��ن��ظ��وم��ة  ���س��ام��ل��ة  �أد�ة 
و�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات �الإل��ك��رتون��ي��ة �ل��ت��ق��ن��ي��ة �لتي 
م�سروعه،  �إد�رة  يف  �الأع���م���ال  ر�ئ���د  ت�ساعد 
وم��ت��اب��ع��ة ���س��ري �ل��ع��م��ل ف��ي��ه، و�ل��ت��و����س��ل مع 
و�لتقارير،  �مل�ستند�ت  وم�ساركة  �ملوظفني، 
�ملهام، وبالتايل زيادة �الإنتاجية  وتخ�سي�س 
و�خ����ت���������س����ار �ل�����وق�����ت و�الإج�����������������ر�ء�ت غري 

�ل�سرورية.
على  �ملوؤ�س�سة  ت��وزي��ع  �أي�����س��اً  �مللتقى  و�سهد 
�الأع�ساء �مل�ساركني يف �مللتقى مل�سقاً يحمل 
يف  لو�سعه  �د”،  “رونّ موؤ�س�سة  ع�سوية  �سعار 
الإثبات  وم�ساريعهم  ب�سركاتهم  ب��ارز  مكان 
ع�سويتهم يف �ملوؤ�س�سة، كما قدمت لهم دليل 
�لهدف  تو�سيح  �أج��ل  من  �ل�سعار  ��ستخد�م 
“ر�يكم  مبادرة  تنفيذ  مت  كما  منه،  و�لغاية 
و��سل” لت�سجيل وتوثيق �أفكار ومقرتحات 

�ملوؤ�س�سة  لنقلها من فريق  �الأع�ساء متهيد�ً 
لتقييمها  �مل��ع��ن��ي��ة  �حل��ك��وم��ي��ة  �جل��ه��ات  �إىل 
ب�����س��اأن��ه��ا، ك��م��ا مت��ت دع���وة �الأع�ساء  و�ل��ب��ت 
وعرو�سهم  �لت�سويقية  �إعالناتهم  الإر���س��ال 
ح�سابات  يف  ن�����س��ره��ا  ب���ه���دف  �ل���رتوي���ج���ي���ة 

�لتو��سل �الجتماعي �خلا�سة باملوؤ�س�سة.
و�ختتمت �لفعالية بتكرمي �جلهات �حلكومية 
�لوطني  �مللتقى وهي �لربنامج  �مل�ساهمة يف 
و�ملتو�سطة،  �ل�سغرية  و�ملن�ساآت  للم�ساريع 
و�ك�سبو 2020 دبي، ود�ئرة �ملالية �ملركزية 
بال�سارقة، وجمموعة من �مل�ساريع �الأع�ساء 
�ل��ت��ي ح��ق��ق��ت م�����س��ت��وى ع��ال��ي��اً م��ن �لتعاون 
م��ع �جل��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة ذ�ت �ل��ع��الق��ة ويف 
و�لرب�مج  و�الأن�����س��ط��ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  ح�����س��ور 
و�سمل  �ملوؤ�س�سة،  تنظمها  �ل��ت��ي  �لتدريبية 
�لتكرمي مكتب �إبر�هيم �حلو�سني للمحاماة 
و�سركة  و�ل��ت��دري��ب،  �لقانونية  و�خل��دم��ات 
بيوت لال�ست�سار�ت �لهند�سية، ومطعم �سر�ع 
�سنو،  و�أوج�ست  كافيه،  ول��ور�ن��زو  �ل�سفينة، 
و�لنوخذة لنقل �لركاب باحلافالت، و�لنجم 

لالإنتاج �لتلفزيوين، ومطعم د�ر �لتكة.

من�سة لأ�سحاب امل�ساريع 
واجلهات وال�سركات

م�ساريع   9 ل���  ع��ر���س��اً  �مل��ل��ت��ق��ى  ت�سمن  ك��م��ا 
�لعر�س  م��ن�����س��ات  ع��ل��ى  ُع���ر����س���ت  م��دع��م��ة 
�ختيارها  مت  و�ل����ت����ي  �ل���ق���اع���ة  م���دخ���ل  يف 
وف����ق ع����دة م��ع��اي��ري حم�����ددة م��ن��ه��ا نوعية 
�لتي  �ملنتجات  �أو  �خلدمات  ومتيز  �مل�سروع، 
�مل�ساريع  م��ع��ظ��م  ت��خ��دم  �ل��ت��ي  و  ي��ق��دم��ه��ا، 
ومي���ك���ن �ال����س���ت���ف���ادة م��ن��ه��ا ب���االإ����س���اف���ة �إىل 
�لربنامج  وه��م  �حلكومية  �جلهات  من�سات 
�ل�سغرية  و�مل��ن�����س��اآت  ل��ل��م�����س��اري��ع  �ل��وط��ن��ي 
�ملالية  ود�ئ��رة   ،2020 و�إك�سبو  و�ملتو�سطة، 
�لطنيجي  و����س���رك���ة  ب��ال�����س��ارق��ة،  �مل���رك���زي���ة 
 INV District و���س��رك��ة   �ل��ع��ق��اري��ة، 
�مل�ساريع،  الإد�رة  �لتقنية  بالرب�مج  �خلا�سة 
�خلا�سة   PROACTIVE و���س��رك��ة 
لعر�س  وذل������ك  �ل��ت��ق��ن��ي��ة،  ب���اال����س���ت�������س���ار�ت 
الأ�سحاب  �خلا�سة  وعرو�ساتهم  خدماتهم 

�مل�ساريع �لوطنية.

 جمل�ض الإ�سكان ال�سعودي الإماراتي يناق�ض تطوير منظومة وخدمات اإ�سكانية م�سرتكة
•• دبي-وام:

عقد جمل�س �الإ�سكان �ل�سعودي �الإمار�تي 
�لتكاملية  �ل��ل��ج��ن��ة  م�����ب�����ادر�ت  �أح������د   -
�لتن�سيق  مب��ج��ل�����س  و�ل��ب��ي��ئ��ة  ل��الإ���س��ك��ان 
�الأوىل  جل�سته   - �الإم���ار�ت���ي  �ل�����س��ع��ودي 
�لدكتور  معايل  بح�سور  دب��ي،  �إم���ارة  يف 
�لنعيمي  ب��ل��ح��ي��ف  حم��م��د  ب���ن  ع���ب���د�هلل 
ومعايل   ، �لتحتية  �لبنية  تطوير  وزي��ر 
ماجد بن عبد�هلل �حلقيل وزير �الإ�سكان 

�ل�سعودي.
تناولت �جلل�سة �الأوىل للمجل�س تطوير 
و�عتماد �آلية �إد�رة �ملجل�س بو��سطة �أمناء 
دورة  ل��در����س��ة  �ل�سقيقني  �ل��ب��ل��دي��ن  م��ن 
�ل��ط��ل��ب، جتربة  “ �ل���ع���ر����س،  �الإ����س���ك���ان 
و�لت�سريعات”،  �الأن���ظ���م���ة  �مل�����س��ت��ف��ي��د، 

�الحتياجات  ت��ط��وي��ر  ن��ق��اط  يف  و�ل��ن��ظ��ر 
باأف�سل  للخروج  و�ل��ت��ح��دي��ات  �مل�سرتكة 
على  و�لعمل  �جلانبني  ل��دى  �ملمار�سات 
م�ساركة  على  �الت��ف��اق  كذلك  توحيدها، 
�لرب�مج �مل�ستهدفة، عرب ور�س عمل بني 

�جلانبني مثل �حتاد �ملالك وغريه.
�الإ�سكان  جمل�س  ت�سكيل  �أه��د�ف  وترتكز 
�مل�������س���رتك ب��غ��ي��ة ت��ع��زي��ز وت���وط���ي���د �أط���ر 
�ل����ت����ع����اون يف جم������ال ت����ق����دمي خ���دم���ات 
�إ���س��ك��ان��ي��ة ر�ئ�����دة وم��ت��م��ي��زة، م���ن خالل 
�ملجاالت  يف  و�مل���ع���ارف  �خل�����رب�ت  ت���ب���ادل 
كاأنظمة  ب����االإ�����س����ك����ان  �مل���ت���ع���ل���ق���ة  ك����اف����ة 
�ل��ب��ن��اء و�مل��و����س��ف��ات و�خل����رب�ت �الإد�ري����ة 
و�الأبحاث  و�لتكنولوجية  و�ل��ق��ان��ون��ي��ة، 
�الجتماعية، و�ل�سكانية ملا �سيحققه ذلك 
�مل�سلحة  �إيجابي كبري ي�سب يف  �أثر  من 

�لعامة لكال �جلانبني.
و�أك����د م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ع��ب��د�هلل بلحيف 
�الإم��ار�ت ت�سعى بكامل جهودها  �أن دولة 
لقطف ثمار �لتعاون �مل�سرتك مع �ململكة 
�ملجاالت  يف  �ل�سقيقة  �ل�سعودية  �لعربية 
ك��اف��ة ال ���س��ي��م��ا جم���ال �الإ����س���ك���ان ، حيث 
ث���م���رة ه����ذه �جل���ه���ود يف حتقيق  ت�����س��ب 
�لتالحم  وت���ع���زي���ز  �مل��ج��ت��م��ع��ي  �ل����رخ����اء 
كلتا  له  ت�سعى  �لذي  �الأ�سري  و�لتما�سك 

�حلكومتني.
جمل�س  �ج��ت��م��اع  �أن  �إىل  معاليه  و�أ����س���ار 
�الإ�����س����ك����ان �ل�������س���ع���ودي �الإم������ار�ت������ي جاء 
وحلول  �إب���د�ع���ي���ة  �أف���ك���ار  �إىل  ل��ل��ت��و���س��ل 
يف  �مل�سرتكة  �لتحديات  ملو�جهة  طموحة 

جمال �الإ�سكان و�لبيئة.
�لتحتية  �لبنية  ت��ط��وي��ر  وزي���ر  و�أ����س���اف 

�لعربية  �مل��م��ل��ك��ة  م����ع  �ل���ع���م���ل  �إن   “  :
�ل�������س���ع���ودي���ة �ل�����س��ق��ي��ق��ة ي����اأت����ي يف �إط�����ار 
ل�سعادة  �سامية  غ��اي��ات  لتحقيق  تكاملي 
�الإن�سان ، ولن نتو�نى يف تقدمي �أي جهد 
�ل��ت��ي حتقق  �مل�سرتكة  ل��ل��م��ب��ادر�ت  ودع���م 
�الإن�سان  ب��ن��اء  يف  وت�ساهم  �ل��غ��اي��ات  ه��ذه 
�أو����س���ح وزير  و�الأوط���������ان« . م���ن ج��ه��ت��ه 
�أنه يتطلع من خالل  �ل�سعودي  �الإ�سكان 
�ملجل�س �إىل در��سة كيفية حتقيق �لتكامل 
يف تقدمي حلول وبر�مج �إ�سكانية وبيئية 
�مل��ع��اي��ري وتلبي  ب��اأف�����س��ل  ت��ت�����س��م  ر�ئ������دة 
�الإ�ستقر�ر  حتقيق  يف  �ملو�طنني  تطلعات 
�أهمية  م��وؤك��د�  �لبلدين،  كال  يف  �ل�سكني 
�الإ�ستفادة من جتارب �لطرفني و�خلروج 
م�سلحة  يف  ت�����س��ب  ج���دي���دة  مب����ب����ادر�ت 
�ال�ستثمار  لتحقيق  و�ل��ت��ع��اون  �جلانبني 

�حللول  وتطبيق  �ملتاحة  للمو�رد  �الأمثل 
�الإ�سكانية �لر�ئدة مبا يحفز ويطور قطاع 
�مل�ساريع  �ال�ستد�مة يف  لتحقيق  �الإ�سكان 
�الإ�سكان  جمل�س   “ ويعترب  �الإ�سكانية. 
�ملبادر�ت  “ �أح����د  �الإم����ار�ت����ي  �ل�����س��ع��ودي 
لالإ�سكان  �لتكاملية  �للجنة  من  �ملنبثقة 
�ل�سعودي  �ل��ت��ن�����س��ي��ق  مب��ج��ل�����س  و�ل��ب��ي��ئ��ة 
�الإمار�تي، و�لتي ت�ستهدف تعزيز �لتعاون 
�مل�����س��رتك��ة يف قطاع  وت�����س��ه��ي��ل �الأع���م���ال 
نظر�  �لتحتية  �لبنية  وم�ساريع  �الإ�سكان 
و�الجتماعية  �الق��ت�����س��ادي��ة  الأهميتهما 
وحجمهما يف �لبلدين، وتخت�س باقرت�ح 
�مل�سرتكة  و�مل�����س��اري��ع  �مل���ب���ادر�ت  و�إط����الق 
باالإ�سكان،  �ل���ع���الق���ة  ذ�ت  �مل����ج����االت  يف 
�مل���ع���رف���ة و�خل�����رب�ت  ت���ب���ادل  �إىل ج���ان���ب 

و�لدر��سات و�ل�سيا�سات.

بنك الفجرية الوطني ينقل مركز عملياته يف ال�سارقة ويفتتح فرعًا جديدًا
•• ال�شارقة-الفجر: 

�أعلن بنك �لفجرية �لوطني عن نقل مركز عملياته يف �إمارة �ل�سارقة وفتح 
وتندرج هذه �خلطوة  فرع جديد يف مبنى “فيا” يف منطقة “�ملجاز 2”. 
�سمن م�ساعي �لبنك �مل�ستمرة لتوفري خدمة ��ستثنائية ومر�فق متطورة 
لعمالئه.  و�سيتم �لرتكيز يف فرع �ل�سارقة ب�سورة �أ�سا�سية على �خلدمات 
هذه  �حتياجات  وتلبية  �ملف�سلني  و�لعمالء  و�ل�سركات  لالأفر�د  �مل�سرفية 
�لعمالء. و�سيتاح لبنك �لفجرية �لوطني يف موقعه  �ملتنوعة من  �لقاعدة 

�جلديد �سهولة و�سول �لعمالء يف �ل�سارقة وخدمتهم ب�سكل �أف�سل. 
�لتنفيذي  �لرئي�س  ك��وك،  فين�س  قال  �جلديد،  �لفرع  �فتتاح  على  وتعليقاً 
تندرج  �لتي  �خل��ط��وة  ه��ذه  نتخذ  �أن  “ي�سعدنا  �ل��وط��ن��ي:  �لفجرية  لبنك 
ت�ساهى  ال  جتربة  بتوفري  �لر��سخ  �لوطني  �لفجرية  بنك  �لتز�م  �إط��ار  يف 

لعمالئه. لقد �سعينا �إىل تعزيز عملياتنا على م�ستوى �لدولة وباالأخ�س يف 
و�حدة من �ملدن �الأكرث حيوية فيها. �إننّ �أعد�د عمالئنا �ملقيمني يف �ل�سارقة 
�إ�سافة مر�فق متطورة وتوفري م�ستوى عاٍل  يف تز�يد ويتيح نقل مركزنا 

من �خلدمة �ملالءمة لعمالئنا من �الأفر�د و�ل�سركات.«
تناهز م�ساحة �لفرع �جلديد 930 مرت�ً مربعاً و�سيوفر خدمات �إلكرتونية 
�لنقدية �لكبرية و�لتي تعمل على  �ملبالغ  متطورة من بينها جهاز الإي��د�ع 
مد�ر �ل�ساعة بحيث يتم �إ�سافة �ملبالغ �ملودعة فور�ً �إىل ح�سابات �لعمالء. 
�ل�ساعة من  للعمالء على مد�ر  وتتيح هذه �خلطوة توفري خدمة معززة 

خالل قنو�ت �لبنك �الإلكرتونية.
ويو��سل �لبنك �إ�سافة منتجات وخدمات جديدة �إىل وحدة بنك �لفجرية 
توفري خدمات  �أجل  �ل�سريعة من  �أحكام  �ملتو�فقة مع  �الإ�سالمي  �لوطني 

�أكرث �سمواًل ومالءمة للعمالء مبختلف �حتياجاتهم.
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املال والأعمال

وفد جتاري ويلزي ي�سارك يف معر�ض وموؤمتر 
اأبوظبي الدويل للبرتول »اأدبيك« 2019

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أعلنت �حلكومة �لويلزية عن دعمها للوفد �لتجاري �لذي يزور �لدولة هذ� �ل�سهر 
وذلك  �لويلزية،  �لتجارية  �لقطاعات  خمتلف  من  �سركة   21 وي�سم  �أ�سبوع  ملدة 
كجزء من جهودها لتعزيز �لرو�بط �حلالية، وتاأ�سي�س عالقات جتارية جديدة مع 

�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 
ومن �ملقرر �أن ي�سارك �لوفد �لتجاري �لويلزي �لقادم من قطاعات �سناعية خمتلفة 
كالطاقة و�لبيئة و�لتكنولوجيا و�لت�سنيع �سمن فعاليات معر�س وموؤمتر �أبوظبي 
و�خلرب�ت،  �ملعارف  وتبادل  �لتو��سل  بهدف   ،2019 )�أدب��ي��ك(  للبرتول  �ل��دويل 

وتطوير �لعالقات �لتجارية مع �ل�سركات �الإمار�تية.
نوفمرب، حيث   14-11 بني  �لفرتة  �أبوظبي خالل  �ملعر�س يف  فعاليات  و�ستقام 
�ست�سارك �ثنتي ع�سرة �سركة من �لوفد �لتجاري �لويلزي على مد�ر �الأيام �الأربعة 
للمعر�س يف من�سة ويلز رقم )8560( �لتي ت�سكل جزء�ً من جناح �ململكة �ملتحدة 
يف �لقاعة رقم 8 يف �ملعر�س. كما �سي�سارك ممثلني عن ت�سعة �سركات ويلزية �أخرى 

كوفود �إ�سافية. 
وتتمتع ويلز بعالقة طويلة �الأمد مع �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، �إذ تتو�جد حكومة 
يف  لها  متثيلياً  مكتباً  �فتتحت  عندما   ،2004 ع��ام  منذ  �ل��دول��ة  يف  ر�سمياً  ويلز 
لويلز، ومتثيل  �لرتويج  �ملكتب م�سوؤولية  دبي. ويتوىل  �لربيطانية يف  �لقن�سلية 
�الأو�سط  �ل�سرق  ومنطقة  �ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت  يف  لها  �لتجارية  �مل�سالح 
�الأو�سط  �ل�سرق  �لتمثيلي حلكومة ويلز يف  �ملكتب  �أهمية  �إفريقيا. وتربز  و�سمال 
و�سمال �إفريقيا بو�سوح يف �لقيمة �لعالية ل�سادر�ت ويلز �إىل �الأ�سو�ق �لتي ي�سرف 
عليها �ملكتب؛ فقد بلغت �سادر�ت ويلز من �ل�سلع �إىل �ملنطقة بني عامي 2013 
�الإمار�ت  دول��ة  �سكلت  حيث  �إ�سرتليني،  جنيه  مليار   5.8 جمموعه  ما  و2018 
�لعربية �ملتحدة �سابع �أكرب وجهة ل�سادر�ت ويلز يف عام 2018 )باإجمايل �سادر�ت 
بلغ 498 مليون جنيه �إ�سرتليني( لتحل يف �ملرتبة �لثانية بعد �لواليات �ملتحدة 

�الأمريكية فيما يخ�س �الأ�سو�ق �لتي تقع خارج �الحتاد �الأوروبي.
�حلكومة  ل��دى  �لدولية  �لعالقات  وزي��ر  م��ورغ��ان،  �إيلونيد  ق��ال  �ملنا�سبة،  وبهذه 
�ملجاالت،  و�البتكار يف خمتلف  �الإب��د�ع  بتاريخ حافل من  ويلز  “تتمتع  �لويلزية: 
�لفريدة  �ملقومات  ه��ذه  الإب���ر�ز  ونتطلع  قوية،  وموؤ�س�سات  عمل  بيئة  متتلك  كما 
�إن جودة وعدد  �ملتحدة.  �إىل دولة �الإم��ار�ت �لعربية  خالل زي��ارة �لوفد �لتجاري 
�ل�سركات �مل�ساركة يف هذه �ملهمة �لتجارية، و�لتي حتظى بدعم �حلكومة �لويلزية، 
�لتحويلية  و�ل�سناعة  و�لتكنولوجيا  و�لبيئة  �لطاقة  قطاعات  ومتيز  قوة  يعك�س 
)�أدبيك(  للبرتول  �ل��دويل  �أبوظبي  وم��وؤمت��ر  معر�س  ويعترب  ويلز.  يف  �ملتقدمة 
 21 2019 من�سة هامة ومثالية الإب��ر�ز ما توفره هذه �ل�سركات �لبالغ عددها 

�سركة �الأول على ما يجب على هذه �ل�سركات �لبالغ عددها 21 �سركة«. 
و�أ�ساف: “تعترب �الإمار�ت �لعربية باقت�سادها �حلر من �الأ�سو�ق �حليوية �سريعة 
�لرو�بط  توثيق  �أهمية  على  وي��وؤك��د  ه��ام��اً  جت��اري��ا  �سريكاً  منها  يجعل  م��ا  �لنمو 

كاأولوية هامة لدى �حلكومة �لويلزية«. 
و�زده���ار  ����س��ت��م��ر�ر من��و  ل�سمان  �مل�ستمرة  ج��ه��ودن��ا  م��ن  “كجزء  ق��ائ��اًل:  و�خ��ت��ت��م 
لويلز  ب��ال��رتوي��ج  نلتزم  فاإننا  وي��ل��ز،  يف  �ملتنوعة  �ملختلفة  �ل�سناعية  �لقطاعات 
ومتثل  و�ال�ستثمار�ت.  لالأعمال  د�عمة  فريدة  بيئة  من  به  متتاز  مبا  و�لتعريف 
زيارة �لوفد �لتجاري فر�سة مثالية الإلقاء �ل�سوء على بيئة �الأعمال �لتي متتاز 
بها ويلز ومدى حر�سها على مو��سلة �لعمل على تطوير عالقاتها �لتجارية مع 
�الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة«.  ويعمل يف قطاعي �لطاقة و�لبيئة يف ويلز �أكرث من 

58 �ألف �سخ�س، وتبلغ �إير�د�ت هذين �لقطاعني 4.8 مليار جنيه �إ�سرتليني.

موؤ�سر » الإمارات الإ�سالمي « يك�سف عن تنامي 
جاذبية اخلدمات امل�سرفية املتوافقة مع ال�سريعة

•• دبي - وام:

2019 من موؤ�سر �ل�سريفة �الإ�سالمية �لذي ي�سدره  ك�سفت ن�سخة عام 
�نت�سار �ل�سريفة  عن تقدم ملمو�س على �سعيد  �الإم��ار�ت �الإ�سالمي”   “
�أعلى  حققت  �الإ�سالمية  �مل�سرفية  �خل��دم��ات  �أن  �إىل  منوهة  �الإ�سالمية 

م�ستوى �نت�سار لها منذ �إطالق �ملوؤ�سر قبل خم�س �سنو�ت.
يعترب موؤ�سر �ل�سريفة �الإ�سالمية من “�الإمار�ت �الإ�سالمي” ��ستطالعا 
�ملتو�فقة  �مل�سرفية  �خلدمات  قطاع  و�نت�سار  تقدم  م��دى  يك�سف  معياريا 
مع �ل�سريعة �الإ�سالمية يف دولة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة، باالإ�سافة �إىل 

�لنو�يا �مل�ستقبلية لعمالء �خلدمات �مل�سرفية يف �لدولة.
�أعد�د  ونوه �لتقرير �إىل ��ستمر�ر تنامي جاذبية �خلدمات �مل�سرفية لدى 

متز�يدة من �لعمالء �مل�سلمني وغريهم .
لالأفر�د  �مل�سرفية  للخدمات  �لتنفيذي  �لرئي�س  نائب  �سيفي  و�سيم  وقال 
و�إد�رة �لرثو�ت يف �الإمار�ت �الإ�سالمي: “تك�سف �لنتائج �الإيجابية للموؤ�سر 
عن فر�سة فريدة ملو��سلة منو قطاع �لتمويل �الإ�سالمي مع �قرت�ب موعد 
�الإ�سالمي  �مل�سريف  �ل�سريك  وب�سفته   .. �ملقبل  �لعام  دبي   2020 �إك�سبو 
�أمام  �لقطاع  هذ�  مز�يا  ال�ستعر��س  �الإ�سالمي  �الإم���ار�ت  ي�ستعد  الإك�سبو 
لتتبو�أ �خلدمات  قد حان  �لوقت  باأن  �لر��سخ  �إمياننا  �نطالقا من  �لعال�م 

�مل�سرفية �الإ�سالمية مكانة ر�ئدة يف قطاع �لتمويل«.
و�أظهر  �الإم���ار�ت  دول��ة  �الإ�سالمية منوها يف  �ل�سريفة  تو��سل خدمات  و 
منتجا  ي�ستخدمون  م�ساركني  خم�سة  كل  بني  من  ثالثة  �أن  �ال�ستطالع 
 60% �إىل  بذلك  �لن�سبة  لرتتفع  �الأق��ل  على  و�ح��د�  �إ�سالميا  م�سرفيا 

مقارنة ب� %55 يف عام 2018.

»اإمباور« تعلن بدء الأعمال الإن�سائية للمقر 
الرئي�سي اجلديد بتكلفة 280 مليون درهم

•• دبي-وام:

�أعلنت موؤ�س�سة �الإمار�ت الأنظمة �لتربيد �ملركزي “�إمباور” بدء �الأعمال 
دبي؛  �جل��د�ف يف  �لرئي�س �جلديد مبنطقة  �ملبنى  مل�سروع مقر  �الإن�سائية 
وذلك بتكلفة تقدر بحو�يل 280 مليون درهم؛ حيث من �ملقرر �فتتاحه يف 

�لربع �الأول من عام 2021.
�أحدهما  مبنيني  يت�سمن  �جلديد  �لرئي�سي  �ملقر  �أن  “�إمباور”  و�أعلنت 
ملو�قف  �الأر����س  حتت  طو�بق  ثالثة  على  يحتويان  �سكني  و�الآخ���ر  مكاتب 
حمالت  مبنى  بكل  �الأر���س��ي��ة  بالطو�بق  يوجد  �أن��ه  �إىل  �إ�سافة  �ل�سيار�ت 
�لتجاري  �ملبنى  10 طو�بق؛ حيث ي�ستمل  جتارية. ويتكون كل مبنى من 
على مكاتب �ملوظفني وحمالت جتارية .. فيما يتكون �ملبنى �ل�سكني من 
لل�سكان  و��سعة  خ�سر�ء  م�ساحات  �إىل  �إ�سافة  ومطاعم  �جتماعية  مر�فق 
باملقر  �خلا�سة  �الإن�سائية  �مل�ساحة  �أن  �إىل  “�إمباور”  و�أ�سارت  و�ملوظفني. 
�ألف قدم مربع   555 �ألف قدم مربع منها   730 �لرئي�سي �جلديد تبلغ 
على  حت��ت��وي  �ل�سكني  للمبنى  م��رب��ع  ق��دم  �أل���ف  و175  �ل��ت��ج��اري  للمبنى 

�ملر�فق و�خلدمات و�ملحالت �لتجارية.

لتوطيد اأوا�سر التعاون الثنائي يف جمالت ال�سيا�سة املالية والقت�ساد الكلي

عبيد حميد الطاير يجتمع مع وزيرة املالية الأندوني�سية

 جافزا اأول منطقة حرة تطلق برنامج »حماية القوى العاملة«

•• دبي-الفجر: 

�جتمع معايل عبيد حميد �لطاير، وزير 
�ل���دول���ة ل��ل�����س��وؤون �مل��ال��ي��ة، ���س��ب��اح �أم�س 
���س��ري مولياين  �ل���دك���ت���ورة  م���ع م��ع��ايل 
�ن��در�و�ت��ي، وزي��رة �ملالية يف �جلمهورية 
�الإندوني�سية؛ و�لوفد �ملر�فق لها يف مقر 
وز�رة �ملالية بدبي وجاء هذ� �الجتماع يف 
�أو��سر  توطيد  �إىل  �ل���وز�رة  �سعي  �إط���ار 
�لتعاون �لثنائي بني �لبلدين �ل�سديقني 
و�القت�ساد  �ملالية  �ل�سيا�سة  جم��االت  يف 

�لكلي.  

ون��اق�����س �الج��ت��م��اع �ل����ذي ح�����س��ره عدد 
م���ن �مل��خ��ت�����س��ني و�مل�������س���وؤول���ني م���ن كال 
دولة  �لثنائية بني  �لعالقات  �لطرفني؛ 
وجمهورية  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �الإم����ار�ت 
وتعزيزها  تطويرها  و�سبل  �إندوني�سيا 
يف �ستى �ملجاالت، خا�سة يف �ملجال �ملايل 
يخدم  مبا  و�ال�ستثماري،  و�القت�سادي 
�مل�سالح �مل�سرتكة لكال �لبلدين، وخا�سة 
يف ظل �ل�سر�كات و�مل�ساريع �ال�ستثمارية 
�القت�سادية  �ل��ق��ط��اع��ات  يف  �مل�����س��رتك��ة 

�حليوية. 
�أهمية  و�أكد معايل عبيد حميد �لطاير 

بالفر�س  �ل��ت��ع��ري��ف  يف  �الج��ت��م��اع  ه���ذ� 
�ال�ستثمارية �لو�عدة بني دولة �الإمار�ت 
وجمهورية �إندوني�سيا، خ�سو�ساً يف ظل 
�لبلدين.  بني  �لثنائية  �لعالقات  عمق 
وقال معاليه: “تندرج هذه �الجتماعات 
�سمن م�ساعي �لقيادة �لر�سيدة يف دولة 
�الإمار�ت �لر�مية �إىل تعزيز �أطر �لتعاون 
�آف������اق ج���دي���دة للعمل  �ل��ث��ن��ائ��ي وف���ت���ح 
و�القت�ساد  �ملالية،  و�ل�سيا�سة  �مل�سرتك، 
�لكلي، وفر�س �ال�ستثمار بني �لبلدين.«

�أن��ه ق��د مت موؤخر�ً  وجت��در �الإ���س��ارة �إىل 
�تفاقيات  وتوقيع  تبادل  مر��سم  �إج��ر�ء 

�سملت  �لبلدين  ب��ني  تفاهم  وم��ذك��ر�ت 
ز  تعزنّ تفاهم  ومذكرة  �تفاقية   12 على 
�ل��ت��ع�����اون �مل�����س��رتك ب��ني دول���ة �الإم����ار�ت 
خمتلف  يف  �إن���دون���ي�������س���ي���ا  وج���م���ه���وري���ة 

حماية  �ت���ف���اق���ي���ة  م���ن���ه���ا؛  �ل���ق���ط���اع���ات، 
جتنب  و�ت��ف��اق��ي��ة  �ال���س��ت��ث��م��ار،  وت�سجيع 
بتاريخ  �مل��وق��ع��ت��ان  �ل�����س��ري��ب��ي  �الزدو�ج 

24-7-2019 وغريها.

•• دبي-الفجر: 

وق����ع����ت �مل���ن���ط���ق���ة �حل��������رة جل���ب���ل علي 
 – �لتابعة ملو�نئ دبي �لعاملية  “جافز�” 
�إقليم �الإمار�ت �تفاقية مع �سركة “دبي 
لطرح برنامج حماية �لقوى  للتاأمني” 
�آالف  م��ن��ه  �سي�ستفيد  و�ل����ذي  �ل��ع��ام��ل��ة، 
�مل��ن��ط��ق��ة �حل����رة وجممع  �ل��ع��ام��ل��ني يف 
�ل�����س��ن��اع��ات �ل��وط��ن��ي��ة، وم��ن��ط��ق��ة دبي 
لل�سيار�ت )د�ز(. ياأتي �لربنامج متا�سياً 
مع �الأهد�ف �لتي حددها �ساحب �ل�سمو 
�ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم، نائب 
رئ��ي�����س �ل��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س �ل����وزر�ء 
حاكم دبي- رعاه �هلل- لتح�سني وحماية 
حقوق �لعمال، وحتقيقاً لروؤية دبي باأن 
للعي�س  ع��امل��ي��اً  �الأف�����س��ل  �مل��دي��ن��ة  ت�سبح 
و�لعمل. �لربنامج يطال �سريحة و��سعة 
من فئات �لعاملني يف دبي ممن ي�سهمون 
بدورهم يف م�سرية �لبناء و�الزدهار �لتي 
ت�سهدها �الإم��ارة. وت�سعى �التفاقية �إىل 
وف��و�ئ��د حم�سنة  �أف�����س��ل  ت��وف��ري حماية 
و�لذين  �ل�����س��رك��ات  يف  �مل��وظ��ف��ني  الآالف 

�لتاأمني،  ب��رن��ام��ج  م��ن  ج����زًء�  ي�سكلون 
م��ق��ارن��ة مب��ا ك��ان م��ت��اًح��ا مب��وج��ب نظام 

�ل�سمان �مل�سريف �ل�سابق.
ومبوجب برنامج حماية �لقوى �لعاملة، 
ت�ستفيد �ل�سركات من �لتغطية �لتاأمينية 
�ملوظفني  ح��م��اي��ة  ع��ل��ى  �ست�ساعد  �ل��ت��ي 
يف ح����ال ت��خ��ل��ف �أ����س���ح���اب �ل��ع��م��ل عن 
على  �لتغطية  و�ستطبق  �الأج���ور.  �سد�د 
على  هم  ممن  �ملوظفني  عمل  تاأ�سري�ت 
جتديدها،  يتم  عندما  “جافز�”  كفالة 
كما �ستطبق تلقائياً على تاأ�سري�ت عمل 
�ملعلم،  وق���ال حممد  �جل���دد.  �مل��وظ��ف��ني 
�مل���دي���ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي وم���دي���ر ع���ام مو�نئ 
�الإم��ار�ت، و�ملدير  – �إقليم  �لعاملية  دبي 
�لتنفيذي جلافز�: “ي�سرنا �أن نطلق مع 
�سركائنا يف دبي للتاأمني برنامج حماية 
�ملوظفني  خلدمة  �ملُعد  �لعاملة  �لقوى 
من  تتخذ  �ل��ت��ي  �ل�سركات  يف  �لعاملني 
�ملناطق وجممعات �الأعمال �لتابعة ملو�نئ 
دبي �لعاملية – �إقليم �الإمار�ت مقر�ً لها.«  
مقدمة  يف  ه���م  “موظفونا  و�أ�����س����اف: 
بتزويدهم  ملتزمون  ونحن  �أولوياتنا، 

ببيئة عمل عادلة ت�سمن ح�سولهم على 
و�حلماية  و�الم��ت��ي��از�ت  �حل��ق��وق  جميع 
كم�ساهمني  ل��ه��م  منحها  ينبغي  �ل��ت��ي 

�أ�سا�سيني يف �القت�ساد �لوطني«
“دبي  م�����ع  �مل�������ربم  �الت�����ف�����اق  مب����وج����ب 
�لتغطية  ت���وف���ري  ���س��ي��ت��م  للتاأمني”، 
�لتاأمينية جلميع �ملوظفني يف �ل�سركات 
�لتاأمني،  ب���رن���ام���ج  يف  �����س���رتك���ت  �ل���ت���ي 
جافز�  و�أنظمة  لقو�عد  وفًقا  و�مل�سجلة 

وقانون �لعمل �الإمار�تي. 
وق����ال ع��ب��د �ل��ل��ط��ي��ف �أب����و ق����ورة، �ملدير 
للتاأمني:  دب�����ي  ل�������س���رك���ة  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي 
“ي�سعدنا �أن نت�سارك مع جافز� الإطالق 
�لفريد  �لعاملة  �لقوى  حماية  برنامج 
م��ن ن��وع��ه ل��ل��م��وظ��ف��ني �ل��ذي��ن ميثلون 
�حلرة  للمنطقة  �لرئي�سي  �لثقل  مركز 
نكون  �أن  ي�سرفنا  عاملياً.  �ل�سيت  ذ�ئعة 
م�ساعدة  ع��ل��ى  ت��اأم��ني  ك�سركة  ق��ادري��ن 

جافز� لتحقيق �أهد�فها.« 
للتاأمني،  �أن �سركة دبي  بالذكر  �جلدير 
�أول  ه���ي   ،1970 ع���ام  ت��اأ���س�����س��ت  �ل��ت��ي 
يف  تاأ�سي�سها  يتم  حملية  ت��اأم��ني  �سركة 

دبي مبوجب مر�سوم من �ملغفور له باإذن 
مكتوم-  �آل  �سعيد  بن  ر��سد  �ل�سيخ  �هلل، 
طيب �هلل ثر�ه- وبلغت �الأق�ساط �ملكتتبة 

بال�سركة عام 2018 نحو 531 مليون 
دره���م، وم��ن �مل��ت��وق��ع �أن ت��ت��ج��اوز 900 

مليون درهم يف عام 2019. 

•• دبي-الفجر: 

�ل�سياحة  م��و���س��م  ب����دء  م���ع  دب����ي  ز  ت���ع���زنّ
�إىل  �لهادفة  جهودها  �جلديد  �لبحرية 
�ر �لر�غبني يف  ��ستقطاب �ملزيد من �لزونّ
�ل�ستاء،  ف�سل  خ��الل  �ملدينة  ��ستك�ساف 
ر�ئدة  كوجهة  مكانتها  تر�سيخ  وكذلك 
لل�سفن �ل�سياحية يف �ملنطقة. ويتوقع �أن 
-2019 ت�ستقبل �الإمارة خالل مو�سم 

 200 �أك��رث من مليون ز�ئ��ر و   2020
�سفينة �سياحية. وبد�أ �ملو�سم �جلديد يف 
�سفينة  و���س��ول  م��ع  �ملا�سي  �أكتوبر   19

ل�”توي  �ل���ت���اب���ع���ة   ”5 ���س��ي��ف  “ماين 
 6 م��ن  �أك����رث  متنها  وع��ل��ى  كروزي�س” 
�سياحية  �سفن  خم�س  تليها  ز�ئ��ر  �آالف 
ت��اب��ع��ة مل�����س��غ��ل��ني ع��امل��ي��ني ت��ر���س��و الأول 
ديادميا”  “كو�ستا  م��ث��ل  دب����ي  يف  م����رة 
و”�إم  كروزي�س”،  ل�”كو�ستا  �ل��ت��اب��ع��ة 
�إ�س  ل�”�إم  �لتابعة  بلي�سيما”  �سي  �إ����س 
�سيز”  ذ�  �أوف  و”جول  كروزي�س”،  �سي 
بيل  و”ال  كاريبيان”  ل�”رويال  �لتابعة 
ل�”كرو�زيوروب”  �لتابعة  زو�سيان”  دي 
ل�”توي  �ل��ت��اب��ع��ة   ”6 ���س��ي��ف  و”ماين 
�ل�سفن  ه����ذه  و���س��رت���س��و  كروزي�س”. 

�ل�سياحية يف ميناء ر��سد يف دبي، �حلائز 
و�ل��ذي ي�سمنّ  �لعديد من �جلو�ئز،  على 
مر�فق ذ�ت طر�ز عاملي تتنّ�سع ل�سبع �سفن 
�سخمة يف وقت و�حد. و�سي�ستقبل �مليناء 
خالل 11 منا�سبة خالل �ملو�سم خم�س 
و�سرت�سو  و�ح���د،  ي��وم  يف  �سياحية  �سفن 

فيه مرتني �ست �سفن يف يوم و�حد.
لت  وخالل مو�سم 2018-2019، �سجنّ
دب��ي �رت��ف��اع��اً يف ع��دد �ل����زو�ر �لقادمني 
عرب �لبحر على منت �ل�سفن �ل�سياحية 
بن�سبة تزيد عن 51 باملئة ليبلغ عددهم 
850 �ألف ز�ئر، وزيادة مو�سمية بن�سبة 

�ل�سياحية  �ل�����س��ف��ن  ع���دد  يف  ب��امل��ئ��ة   38
وذلك  �سفينة،   152 عددها  بلغ  و�لتي 

باملقارنة مع �ملو�سم 2018-2017.
بجائزة  �أب���ري���ل  ر�����س���د يف  م��ي��ن��اء  وف�����از 
�أف���������س����ل حم����ط����ة ل�������س���ف���ن �ل�����رح�����الت 
للمرة  �الأو����س���ط،  �ل�����س��رق  يف  �ل�سياحية 
�ل��ث��ان��ي��ة ع�����س��رة ع��ل��ى �ل����ت����و�يل، �سمن 
2019. كما فاز  �لعاملية  �ل�سفر  جو�ئز 
�مليناء �أي�ساً بجائزة �أف�سل ميناء لل�سفن 
�ل�����س��ي��اح��ي��ة يف �ل���ع���امل ل��ل��ع��ام �حل����ادي 
 .2008 �لعام  منذ  �ل��ت��و�يل  على  ع�سر 
�لعزيز  عبد  حممد  ق��ال  ناحيته،  وم��ن 
“بي  �لتنفيذي ملر��سي  �لرئي�س  �ملناعي، 
ر��سد:  مليناء  �لتنفيذي  و�ملدير  �أو”  �آند 
�أوىل  ر��سد كوجهة  �أهمية ميناء  “تربز 
�مل��ن��ط��ق��ة لي�س  �ل��ب��ح��ري��ة يف  ل��ل��رح��الت 
ا �أي�ساً  �ر، و�إمننّ فقط بناًء على عدد �ل��زونّ
�ل�سياحية  لل�سفن  �ملتز�يدة  �الأع���د�د  يف 
رئي�سياً  ميناًء  �تخذته  �لتي  �ل�سخمة 
لها، وذلك بف�سل �لتحديثات و�لتطوير 
وللمر�فق  �ل��ع��م��الء،  خل��دم��ة  �مل�����س��ت��م��ر 
مقدمتها  ويف  بها،  يتمتع  �لتي  �ملتميزة 
للم�سافرين.  حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  مبنى 
�لبحرية  �ل���رح���الت  م�����س��غ��ل��ي  ون��ع��ت��رب 
�لر�ئدة  دبي  مكانة  تر�سيخ  يف  �سركاءنا 
يف �ل�سياحة �لبحرية يف �ملنطقة«.  ومن 
جانبه قال حمد بن جمرن، نائب رئي�س 
�لتجاري  و�لت�سويق  �ل�سياحة  د�ئرة  �أول 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�ملالية،  ل����الأور�ق  �أب��وظ��ب��ي  �سوق  �أع��ل��ن 
على  وحت�سينات  تعديالت  �إج���ر�ء  عن 
ن��ظ��ام و�آل��ي��ة �الإف�����س��اح �الإل���ك���رتوين، و 
ذلك يف خطوة ملو�كبًة �أحدث �لتقنيات 
و�الأ�ساليب �ملطبقة يف �الأ�سو�ق �لعاملية، 
خالل  م��ن  �ل�����س��رك��ات  �ستتمكن  ح��ي��ث 
�الإف�ساح  مم��ار���س��ة  �ل��ت��ع��دي��الت  ه���ذه 
ب�سكل فوري دون �حلاجة �ىل �ملو�فقة 
حاالت  با�ستثناء  �ل�سوق  م��ن  �مل�سبقة 
�الإي���ق���اف و�إع�����ادة �ل���ت���د�ول وت����د�والت 
�ملطلعني. ومت �لعمل بهذ� �لنظام بدء�ً 

من 2019-11-01.
وتاأتي هذه �لبادرة حتقيقاً ملا تقت�سيه 
و�ل�سركات  �ل�������س���وق  ع���م���ل  م�����س��ل��ح��ة 
�ملدرجة و�مل�ستثمرين وكافة �ملتعاملني 
كونها  �إىل  باالإ�سافة  �ملالية،  ب���االأور�ق 
و�حلوكمة  �ل�سفافية  مل��ب��ادئ  تفعياًل 

�لتي يتبناها �ل�سوق منذ �ن�سائه.  
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ه���ذه �ل��ت��ع��دي��الت قال 
�لرئي�س  �مل��ن�����س��وري،  خ��ل��ي��ف��ة  ���س��ع��ادة 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��وق �أب��وظ��ب��ي ل����الأور�ق 
�سوق  “يحر�س  ب����االإن����اب����ة:  �مل���ال���ي���ة 

�أبوظبي لالأور�ق �ملالية على تبني نهج 
يعزز من موقع �ل�سوق �سمن خمتلف 
حيث  �ل��ع��امل��ي��ة،  و  �القليمية  �الأ����س���و�ق 
ت��و�ك��ب �آل��ي��ات �ل��ع��م��ل يف �ل�����س��وق �أبرز 
متو��سل  ب�سكل  �حل��دي��ث��ة  �ل��ت��ق��ن��ي��ات 
�سل�سة  �إج����ر�ء�ت  يتطلب  د�ئ���م، مم��ا  و 
�لتقنيات  تلك  م��ع  تن�سجم  وع�سرية 
تتمينّز  �أ����س���ال���ي���ب  ت��ب��ن��ي  �إىل  �إ����س���اف���ة 
باملرونة و�لدقة، حيث يرى �ل�سوق �أن 
عملية  ت�سريع  يف  �سي�سهم  �لنهج  ه��ذ� 
حيوية  من  و�سيعزز  �لرقمي،  �لتحول 

�ل�سوق ومرونة لو�ئحه«.
�ل�سوق  �إد�رة  ق����ام����ت  وت���ف�������س���ي���اًل، 
بالتعميم على جميع �ل�سركات �ملدرجة 
الإعالمهم بالتحديث �جلديد للنظام، 
ل������الأور�ق  �أب���وظ���ب���ي  ����س���وق  �أدرج  ك��م��ا 
و�لتح�سينات  �لتعديالت  ه��ذه  �ملالية 
�لنقاط و�ملر�حل  �سمن جمموعة من 
�الإف�������س���اح و�لتي  ل��ع��م��ل��ي��ة  �الأ���س��ا���س��ي��ة 

جاءت على �ل�سكل �لتايل: 
�أواًل: تقوم �ل�سركة باالإف�ساح مبا�سرًة، 
�ملعلن  �ملعلومات  ب�سحة  تعهدها  بعد 
على  �مل�سوؤولية  لكامل  وحتملها  عنها 

حمتوى �الإف�ساح.

�الإف�ساح  بيانات  �ل�سركة  تر�سل  ثانياً: 
باالإف�ساح  �مل��ع��ن��ي��ني  �ل�����س��وق  مل��وظ��ف��ي 
عن  �ملالية  ل���الأور�ق  �أبوظبي  �سوق  يف 

طريق �لربيد �الإلكرتوين.
على  مبا�سرة  �الإف�����س��اح  يظهر  ث��ال��ث��اً: 
وي�سبح  ل��ل�����س��وق  �الل���ك���رتوين  �مل���وق���ع 
لل�سركة  ميكن  ر�بعاً:  للجميع.  متاحاً 
حال  يف  �الإف�����س��اح  على  تعديل  �إج����ر�ء 
وج������ود خ���ط���اأ ف���ي���ه. خ���ام�������س���اً: تتخذ 
�الإجر�ء�ت �العتيادية يف حال ��ستدعى 

�إع���ادة �ل�سركة  �أو مت  �إي��ق��اف �الإف�����س��اح 
�لتعديالت  ت��وؤث��ر  ال  ح��ت��ى  ل��ل��ت��د�ول، 
بوقف  �خلا�سة  �لنظم  على  �جل��دي��دة 

و�إعادة �ل�سركات للتد�ول �ملعمول بها.
ه����ذه  �أن  ب�����ال�����ذك�����ر،  �جل�����دي�����ر  وم�������ن 
�لتعديالت �حلديثة تاأتي �سمن �سل�سة 
م��ن �الإج�������ر�ء�ت �ل��ت��ي ي��ت��خ��ذه��ا �سوق 
�أبوظبي لالأور�ق �ملالية لتح�سني جودة 
للمتعاملني  يقدمها  �ل��ت��ي  �خل��دم��ات 
و�مل�������س���ت���ث���م���ري���ن و�مل����وؤ�����س���������س����ات، من 
��ل عليهم  خ���الل ���س��ن ت�����س��ري��ع��ات ت�����س��هنّ
و�إر�سال  و����س��ت��الم  �مل��ع��ام��الت  �إج�����ر�ء 
�لتحويالت �ملالية، �إىل جانب توظيف 
�الأن�سطة  �لرقمية يف  �لتقنيات  �أح��دث 
م����ن خاللها  ي�����س��ع��ى  ح���ي���ث  �مل����ال����ي����ة، 
�ل�سوق �إىل تعزيز م�ساهماته يف �لتنوع 
�الق���ت�������س���ادي ل�����الإم�����ارة، وم����ن خالل 
جذب �ال�ستثمار�ت �ملحلية و�الأجنبية، 
وق���د �أط��ل��ق �ل�����س��وق جم��م��وع��ة �ساملة 
م��ن �الأن��ظ��م��ة �الإل��ك��رتون��ي��ة و�حللول 
على  تركز  �لتي  �لذكية  و�لتطبيقات 
ودفع  �لرقمية  �لتحتية  �لبنية  تعزيز 
��سرت�تيجية �لتحول �لرقمي حلكومة 

�أبوظبي.

“ت�ستمر دبي يف  بدبي “دبي لل�سياحة”: 
لل�سياحة  ر�ئدة  تعزيز مكانتها كمحطة 
من  �ل��ي��وم  لتكون  �ملنطقة  يف  �لبحرية 
�ر �لقادمني عرب  لة للزونّ �لوجهات �ملف�سنّ
�لبحر �لر�غبني يف �الطالع على �لثقافة 
مه �ملدينة من  و�لرت�ث �لعربي وما تقدنّ
ع��ة. ول��ق��د ���س��ه��دن��ا خالل  جت���ارب م��ت��ن��ونّ
�ملو�سم �ملا�سي ت�سجيل منو كبري يف عدد 
�ل�سياحية  �ل�سفن  زي��ادة  وكذلك  �ر  �ل��زونّ
�لدولية �لتي �ختارت �أن تر�سو يف ميناء 
ر��سد ما يوؤكد على جهود دبي �مل�ستمرة 
�لعاملية  �خل����دم����ات  �أف�������س���ل  ت���وف���ري  يف 
�ر ط���و�ل ف���رتة زي��ارت��ه��م. ونتوقع  ل���ل���زونّ
بالنجاحات  �ملو�سم حافاًل  �أن يكون هذ� 
 ”5 �سيف  “ماين  �سفينة  ��ستقبال  م��ع 
وهي خطوة  ل��”توي كروزي�س”  �لتابعة 
م��ه��م��ة ���س��م��ن م�����س��اع��ي��ن��ا �ل���ه���ادف���ة �إىل 
تعزيز موقع دبي على خريطة �ل�سياحة 
�ل���ع���امل���ي���ة«.  وخ�����الل مو�سم  �ل��ب��ح��ري��ة 
 2020-2019 �ل�سياحية  �ل��رح��الت 
على  �لبحرية  �ل�سياحة  جلنة  �ستعمل 
يف  دب��ي  مكانة  لرت�سيخ  �جل��ه��ود  تكثيف 
من  موؤلفة  وهي  باملنطقة،  �لقطاع  هذ� 
�لتجاري  و�ل��ت�����س��وي��ق  �ل�����س��ي��اح��ة  د�ئ�����رة 
دبي  وم��و�ن��ئ  لل�سياحة”،  “دبي  ب��دب��ي 
و�الإد�رة  �الإم������ار�ت،  وط����ري�ن  �ل��ع��امل��ي��ة، 
�ل��ع��ام��ة ل��الإق��ام��ة و����س���وؤون �الأج���ان���ب يف 

دبي، وجمارك دبي.

اأوفيد يدعم قطاع الطاقة املتجددة 
يف نيبال بـ 13 مليون دولر 

•• فيينا -وام:

�لدولية  للتنمية  �الأوب��ك  �سندوق  و�فق 
 13 على �مل�ساهمة باأكرث من  “�أوفيد” 
مليون دوالر يف حزمة م�ساعد�ت بقيمة 
حمطة  ل��ت�����س��ي��ي��د  دوالر  م��ل��ي��ون   453
�لطاقة �لكهرومائية �لرئي�سة �جلديدة 
�لدميقر�طية  ن���ي���ب���ال  ج���م���ه���وري���ة  يف 

�الحتادية.
�سدر  ر�سمي  بيان  يف  �ل�سندوق-  وق��ال 
عن مقره يف �لعا�سمة �لنم�ساوية فيينا 
تبلغ  �جل���دي���دة  �ل��ط��اق��ة  حم��ط��ة  �إن   -
نهر  على  وتقع  ميجاو�ت   216 قوتها 
�سمال  ك��م   70 بعد  على  “تري�سويل” 

�لعا�سمة “كامتاندو«.
من  �مل��زي��د  �ستوفر  �ملحطة  �أن  و�أو���س��ح 
ن��ي��ب��ال مبقد�ر  �ل��ك��ه��رب��اء يف  �إم�������د�د�ت 
�حلالية،  مب�ستوياتها  م��ق��ارن��ة  �ل��ث��ل��ث 
ت�سعة  لنحو  �لنظيفة  �ل��ط��اق��ة  وت��وؤم��ن 
ماليني �سخ�س، و�عترب �لبيان �أن هيكل 
�لتناف�سية  و�لتعريفات  �مل�سروع  متويل 
�لكهرومائية  �لطاقة  مل�ساريع  من��وذج��ا 

�مل�ستقبلية يف نيبال.
م�ساعد  ن�سار،  ط��ارق  �أع���رب  م��ن جهته 
م��دي��ر ع���ام �ل�����س��ن��دوق ل�����س��وؤون �لقطاع 
�خلا�س و�لتمويل �لتجاري، عن �سعادته 
�مل�������س���روع، �لذي  ب��امل�����س��اه��م��ة يف مت��وي��ل 
�الأجنبية  �ال���س��ت��ث��م��ار�ت  �أك����رب  ي��ج��م��ع 

�ملبا�سرة يف نيبال.

دبي ت�ستعّد ملو�سم ا�ستثنائي لل�سياحة البحرية

توّقعات با�ستقبال اأكرث من مليون زائر و200 �سفينة �سياحية

تعديالت على نظام الإف�ساح الإلكروين يف �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية

خليفة املن�سوري.. �ست�سهم هذه التعديالت يف 
ت�سريع عملية التحول الرقمي، ويف تعزيز حيوية ال�سوق 
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املال والأعمال
حوارات ت�ستعر�ص فر�ص التعاون وال�سراكات القت�سادية و�سبل ا�ستقطاب ال�ستثمارات العاملية النوعية اإىل القارة ال�سمراء 

اأكرث من 40 متحدثًا يف 26 جل�سة نقا�سية يف املنتدى العاملي الأفريقي لالأعمال
جورج ويا رئي�ص ليبرييا، وداين فوري رئي�ص �سي�سل، واإمير�سون منانغاغوا رئي�ص زميبابوي اأبرز املتحدثني

نظمت ور�سة حول اإطالق خدمة �سرف الدفعات  

خدمة �سرف الدفعات للم�ساريع العقارية رقميا الأوىل والرائدة على امل�ستوى الإقليمي  

% ن�سبة الدوران الوظيفي بني املواطنني يف »كهرباء دبي«  1.4

•• دبي-الفجر:

ك�����س��ف��ت غ���رف���ة جت�����ارة و���س��ن��اع��ة دب����ي عن 
فعاليات  يف  �مل�����س��ارك��ني  �مل��ت��ح��دث��ني  ق��ائ��م��ة 
�لدورة �خلام�سة للمنتدى �لعاملي �الأفريقي 
لالأعمال �لذي �سيقام يف 18-19 نوفمرب 
�ساحب  م��ن  كرمية  برعاية  بدبي  �جل���اري 
مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
حاكم دبي -رعاه �هلل-  حيث �سمت �لقائمة 
مرموقاً  متحدثاً   40 من  �أك��رث  �الآن  حتى 
ع��ل��ى ر�أ����س���ه���م ف��خ��ام��ة ج�����ورج وي����ا رئي�س 
ل��ي��ب��ريي��ا، وف��خ��ام��ة د�ين فوري  ج��م��ه��وري��ة 
رئي�س جمهورية �سي�سل، وفخامة �إمير�سون 
زميبابوي،  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  م��ن��ان��غ��اغ��و� 
�إبر�هيم �لها�سمي، وزيرة  ومعايل رمي بنت 
�ل��دول��ة ل�����س��وؤون �ل��ت��ع��اون �ل����دويل و�ملدير 
2020 دبي، �إىل جانب  �إك�سبو  �لعام ملكتب 
�حلكوميني  و�مل�سوؤوليني  �ل���وزر�ء  من  ع��دد 
�لتنفيذيني  �ملديرين  وكبار  �الأعمال  وق��ادة 

من دولة �الإمار�ت و�لقارة �الأفريقية.
�مل��ن��ت��دى �سمن  �مل�����س��ارك��ون يف  و���س��ي��ن��اق�����س 
�ال�ستثمارية  �لفر�س  نقا�سية  جل�سة   26
عالقات  بناء  و�إمكانية  �أفريقيا  يف  �لو�عدة 
�القت�سادي،  �لنمو  وت���رية  بت�سريع  كفيلة 
�لدول  ب��ني  �لتعاون  �سبل  بحث  جانب  �إىل 
�الأف��ري��ق��ي��ة ودب����ي ال���س��ت��ق��ط��اب �مل���زي���د من 
�أفريقيا،  �إىل  و�لعاملية  �ملحلية  �ال�ستثمار�ت 
تنعقد  �لتي  �ملنتدى  فعاليات  ُت�ستهل  حيث 
ل�سعادة  ترحيبية  بكلمة  جمري�  مدينة  يف 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  �ل��غ��ري��ر،  �سيف  م��اج��د 

غرفة جتارة و�سناعة دبي.
وقال �سعادة حمد بو عميم، مدير عام غرفة 
جتارة و�سناعة دبي: “ميثل �ملنتدى فر�سة 
�أو��سر �لتعاون �مل�سرتكة،  حقيقية لتوطيد 
لالأعمال،  عاملي  كمركز  دب��ي  مكانة  وي��ع��زز 
وبو�بة بني �أفريقيا ودول �لعامل ال�ست�سر�ف 
هات  �آفاق ��ستثمارية جديدة. ويف �إطار توجنّ
لرت�سيخ  �الإم��ار�ت  لدولة  �لر�سيدة  �لقيادة 
�الأعمال عرب تو�سيع  ثقافة �البتكار وريادة 
يف  و�ل�سغرية  طة  �ملتو�سنّ �ل�سركات  ق��اع��دة 
ي���اأت���ي ���س��ع��ي��ن��ا �حل��ث��ي��ث يف غرفة  �ل����دول����ة، 
�لنا�سئة  �ل�����س��رك��ات  دور  ت��ع��زي��ز  �إىل  دب����ي 
ع��ج��ل��ة من��و قطاع  دف���ع  �الأع���م���ال يف  ورو�د 
�أف��ري��ق��ي��ا ودب����ي، ح��ي��ث �أطلقت  �الأع���م���ال يف 
�لنا�سئة  �مل�ساريع  ت��دري��ب  برنامج  �لغرفة 
مبادرة  يعد  و�ل���ذي  �الأفريقية  �الإم��ار�ت��ي��ة 
بالغة �الأهمية يف حتفيز منو قطاع �الأعمال 
عميم:  بو  �سعادة  و�أ�ساف  �لطرفني«.  لدى 
“تفخر غرفة دبي باأنها ت�ستقبل حتت مظلة 

و�مل�سوؤولني  �حل��ك��وم��ات  ق��ادة  كبار  �ملنتدى 
�مل���ال و�الأع��م��ال من  و�خل���رب�ء يف قطاعات 
�إقامة  �إىل  ون��ت��ط��ل��ع  و�الإم�������ار�ت.  �أف��ري��ق��ي��ا 
�الأعمال  رو�د  ب��ني  وق��وي��ة  فاعلة  ���س��ر�ك��ات 
�ل�سباب و�ل�سركات و�حلكومات تعود بالنماء 

و�الزدهار على دبي و�لقارة �ل�سمر�ء«.
م�ستقبل  �الف��ت��ت��اح��ي��ة  �جل��ل�����س��ة  وت��ن��اق�����س 
وت�سلط  �ل��ن��ا���س��ئ��ة،  �الأف��ري��ق��ي��ة  �ل�����س��رك��ات 
تعزيز  �ل���ت���ع���اون يف  �أه���م���ي���ة  ع��ل��ى  �ل�������س���وء 
قدرتها على تنمية �أعمالها، وحتقيق �ملزيد 
م���ن �ل��ن��ج��اح، ف�����س��اًل ع���ن ت��وف��ري �لفر�س 
على  �لقائمة  �لنا�سئة  لل�سركات  �مل��الئ��م��ة 
�ملنا�سبة  �حللول  ��ستنباط  بهدف  �البتكار 
�ليوم  فعاليات  وت�ستمر  �ل��ق��ارة.   مل�سكالت 
ب��ح��و�ر م��ع فخامة ج��ورج وي��ا رئي�س  �الأول 
ي�����س��ت��ع��ر���س خالله  ل��ي��ب��ريي��ا  ج���م���ه���وري���ة 
�لتي  و�لتحديات  �لدولة،  وق��در�ت  �إمكانات 
�سيناق�س  �القت�سادي، وكذلك  تعوق منوها 
لتحفيز  �مل�ستقبلية  �ل�����س��ي��ا���س��ات  ف��خ��ام��ت��ه 
رو�د  �أم��ام  �ملتاحة  و�لفر�س  �الأعمال،  قطاع 
يف  �ل��ف��ع��ال��ة  للم�ساهمة  �ل�����س��ب��اب  �الأع���م���ال 

�القت�ساد �لليبريي. 
ري�����ادة  دع�����م  “�سل�سلة  ج��ل�����س��ة  وُت���ن���اق�������س 
�أهمية �لدعم �ملادي و�لتوجيهي  �الأعمال”، 
لل�سركات �لنا�سئة من قبل �أ�سحاب �خلرب�ت 
لتحقيق م�ستهدفات �لنمو، ودور �مل�ستثمرين 
�ال�ست�ساريني يف ظهور �ل�سركات �لنا�سئة يف 
�أف��ري��ق��ي��ا ودب����ي. وي��ت��ح��دث خ���الل �جلل�سة 
ملجموعة   �لتنفيذي  �لرئي�س  �ساين  تويني 
 Emerging Africa Capital
و�ل����دك����ت����ور  ن����ي����ج����ريي����ا،  يف   Group
�سركة  وم��دي��ر   موؤ�س�س  نادلوكوال  ديفاين 
Securico يف زميبابوي، وعارف �أمريي 
�لرئي�س �لتنفيذي ل�سلطة مركز دبي �ملايل 
�ل��ع��امل��ي. وي��ت��اب��ع �مل��ن��ت��دى ف��ع��ال��ي��ات��ه بكلمة 

�حل��ك��وم��ة �الإم���ار�ت���ي���ة �ل��ت��ي ���س��وف تلقيها 
وزيرة  �لها�سمي،  �إبر�هيم  بنت  رمي  معايل 
�لدولة ل�سوؤون �لتعاون �لدويل و�ملدير �لعام 
خاللها  تنقل  دب���ي،   2020 �إك�سبو  ملكتب 
�لتعاون  لتعزيز  �لر�سيدة  �لقيادة  تطلعات 
�لقارة  م���ع  �ل���ع���الق���ات  وت��ط��وي��ر  �ل������دويل، 
�الأف��ري��ق��ي��ة يف خم��ت��ل��ف �مل���ج���االت م���ع بدء 
دبي.   2020 �إك�سبو  �لتنازيل ملعر�س  �لعد 
حمد  �سعادة  ي�ستعر�س  رئي�سية،  جل�سة  ويف 
�لنا�سئة  �مل�ساريع  تدريب  برنامج  عميم  بو 
�لنوعية  �مل���ب���ادرة  �الأف��ري��ق��ي��ة،  �الإم���ار�ت���ي���ة 
لتعزيز  �لعام  دبي هذ�  �أطلقتها غرفة  �لتي 
�لتعاون �مل�سرتك يف جمال �مل�ساريع �لنا�سئة 
يتحدث  حيث  �الأفريقية،  و�لقارة  دبي  بني 
�لربنامج،  ه��ذ�  تطوير  دو�ف��ع  عن  �سعادته 
�ل��ن��ا���س��ئ��ة يف  �ل�����س��رك��ات  ودوره يف م�����س��اع��دة 
�الأعمال  ��ستك�ساف فر�س  �أفريقيا ودبي يف 
بني �ملنطقتني من خالل �رتباطهم مبر�سد 
�آليات  و�ختبار  �ملعنية  �ملنطقة  يف  خمت�س 

�لتو�سع يف �الأ�سو�ق �خلارجية الأفريقيا. 
ي�سارك  نقا�سية  جل�سة  ذل��ك  عقب  وت���دور 
برنامج  وم���ر����س���دي  �الأع����م����ال  رو�د  ف��ي��ه��ا 
ت����دري����ب �مل�������س���اري���ع �ل��ن��ا���س��ئ��ة �الإم����ار�ت����ي����ة 
مع  جتربتهم  ح�سيلة  مل�ساركة  �الأفريقية 
�ل���ربن���ام���ج ك����لٌّ م���ن م���ن���ظ���وره، و�ل����درو�����س 
�ال�ستثمار  ح���ول  �ل��ط��رف��ان  تعلمها  �ل��ت��ي 
وري����ادة �الأع���م���ال يف �مل��ن��ط��ق��ت��ني.  ويجتمع 
وزير  فر�ن�سي�س  د�يفيد  معايل  ذل��ك  عقب 
و�أينو�سنت  �سري�ليون،  جمهورية  يف  دول��ة 
ر�ون���د�  لهيئة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  م��وه��ي��زي 
مفو�س  �أوك���وي  وم��ارك  �ملعلومات،  ملجتمع 
�لتخطيط �القت�سادي من مقاطعة �أنامرب� 
حول  �ملختلفة  �ل���روؤى  لطرح  نيجرييا،  يف 
مناذج �لعمل �حلكومي يف ظل �لتغري�ت �لتي 
�حلكومات،  عمل  �أ�سلوب  على  ت��ط��ر�أ  ب���د�أت 

ودخول �أعد�د متز�يدة من �ل�سباب يف قطاع 
�لتقنيات  وتكري�س  �حل��ك��وم��ي��ة،  �خل��دم��ات 

�لرقمية لالرتقاء بعمل �لقطاع.
�إعادة بناء  وتتطرق �جلل�سة �لتي تليها �إىل 
�سل�سلة �لتوريد �لغذ�ئية يف �أفريقيا يف ظل 
ومتطلبات  �ل��ق��ارة،  تو�جه  �لتي  �لتحديات 
�إىل  بالكامل  للغذ�ء  م�ستورد  م��ن  حتولها 
�الإنتاجية  ت��ع��زي��ز  ع��امل��ي م��ن خ���الل  م��ن��ت��ج 
و�لتخزين  �ل��ن��ق��ل  جم���ال  يف  و�ال���س��ت��ث��م��ار 
بت�ساعف  �لتوقعات  و�سط  ذلك  و�لت�سنيع، 
 ،2050 ع��ام  بحلول  �أف��ري��ق��ي��ا  �سكان  ع��دد 
�جلديدة  �ل���و����س���ائ���ل  �جل��ل�����س��ة  و���س��ت��ك�����س��ف 
نقلة  �إح����د�ث  يف  �ست�ساهم  �ل��ت��ي  و�ل��ع��و�م��ل 

نوعية يف جمال �لزر�عة.
 عقب ذلك، �ستبحث جل�سة نقا�سية بعنو�ن 
“�إعادة �لنظر يف قطاع �الأعمال يف �أثيوبيا” 
ح���ل���واًل جت��ع��ل م���ن �ل���دول���ة وج��ه��ة جذ�بة 
�آليات  م��ن��اق�����س��ة  �سيتم  ح��ي��ث  ل��ال���س��ت��ث��م��ار، 
�ل�سباب  ط��اق��ات  ال�ستثمار  ج��دي��دة  وروؤى 
�أعمال  �الأث��ي��وب��ي يف ظ��ل ظ��ه��ور ق��ط��اع��ات 

جديدة يف �لدولة.
يف  �لنظر  �إع����ادة  �لتالية  �جلل�سة  وتناق�س 
�إ�سر�ر  ظ��ل  يف  �أفريقيا  يف  �الأع��م��ال  ق��ط��اع 
�حل��ك��وم��ة ع��ل��ى م��و�ج��ه��ة �ل��ت��ح��دي��ات �لتي 
تو�جه هذ� �لقطاع، كما تبحث يف �إمكانيات 
ذلك  وي��ل��ي  �ل��دول��ة.  يف  �مل��ت��اح��ة  �ال�ستثمار 
جل�سة نقا�سية ملهمة ي�ستعر�س فيها ثالثة 
تاأ�سي�س  يف  ق�س�سهم  �الأع���م���ال  رو�د  م���ن 

�سركاتهم �لنا�سئة ورحلة تطورها.
�الإمكانات  ت��ل��ي��ه��ا  �ل��ت��ي  �جل��ل�����س��ة  وت��ت��ن��اول 
ملو�كبة  �ل����الزم����ة  �جل����دي����دة  و�مل��ن��ه��ج��ي��ات 
��ستثمار  و�آل������ي������ات  �ل����رق����م����ي،  �ل����ت����ح����ول 
�ملبتكرة  و�حل��ل��ول  �ل��رق��م��ي��ة  �لتكنولوجيا 
�الق���ت�������س���ادي���ة  �الإم������ك������ان������ات  ت����ط����وي����ر  يف 
�الأف���ري���ق���ي���ة وحت���ق���ي���ق من����و �ل�������س���رك���ات يف 

نطاق  ودخ����ول����ه����ا  �ل����ق����ط����اع����ات،  خم���ت���ل���ف 
جل�سة  يف  وي�ستعر�س  �ل��ع��امل��ي��ة.   �ملناف�سة 
رئي�س  منانغاغو�  �إمير�سون  فخامة  خا�سة 
جمهورية زميبابوي �لتحديات �لتي تو�جه 
�لدولة و�الإمكانيات و�لفر�س �ملتاحة فيها، 
�إيجاد  يف  و�مل�ستثمرين  �الأع��م��ال  رو�د  ودور 
�حللول لق�سايا �ملياه و�لوقود وندرة �ملو�رد،  
و�لرعاية  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �الأم����ن  �إىل  ب��االإ���س��اف��ة 

�ل�سحية وتوفري فر�س �لعمل.
ويلي ذلك جل�سة نقا�سية يتحاور فيها فادي 
�خلدمات  �سركات  �إح���دى  موؤ�س�س  غ��ن��دور، 
�ل��ل��وج�����س��ت��ي��ة �ل���ر�ئ���دة يف دب���ي و�أح�����د �أب���رز 
�لنا�سئة  �ل�����س��رك��ات  ق��ط��اع  يف  �مل�ستثمرين 
�مل�ساركة  �ملوؤ�س�س  بيرت جنوجنو  مع  حالياً، 
 Twiga  و�ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة
�لنحالوي  وب���ا����س���ل  ك��ي��ن��ي��ا  يف   Foods
�خلليج  يف  ك�����رمي  ل�����س��رك��ة  �ل����ع����ام  �مل����دي����ر 
�ل��ع��رب��ي وب��اك�����س��ت��ان، ح��ي��ث ���س��ي��دور �حلو�ر 
حول حتديات تاأ�سي�س �سركة حتقق �لنجاح 

و�لنمو على نطاق و��سع.
�لعقبات  تخطي  �سبل  �حل�سور  وو�سناق�س 
�الأفريقية،  �ل�����س��وق  جت��زئ��ة  تفر�سها  �ل��ت��ي 
ب��ي��ن��ه��ا ب�سكل  �ل��ت��ك��ام��ل  و�����س����رورة حت��ف��ي��ز 
�لتجارة �حلرة  �تفاقية  تدريجي مع دخول 
�إقامة  �أم���ام  �ملتبقية  و�ل��ع��و�ئ��ق  �الأف��ري��ق��ي��ة، 
تناق�س  جل�سة  ويف  للحدود.   عابرة  �أع��م��ال 
�لتحديات  م��ع��اجل��ة  يف  �الب���ت���ك���ار  �أه���م���ي���ة 
�ملناخية، يتحدث فخامة د�ين فوري رئي�س 
�الأمني  دي��ن��ت��ون  وج���ون  �سي�سل  ج��م��ه��وري��ة 
�سرورة  عن  �لدولية  �لتجارة  لغرفة  �لعام 
�أن  ال�سيما  �مل��ن��اخ  مل�ساكل  ح��ل��ول  ��ستنباط 
�مل�ساهمني يف  �أق���ل  �الأف��ري��ق��ي��ة م��ن  �ل��ق��ارة 
و�ستكون  �حل��������ر�ري،  �الح���ت���ب���ا����س  ظ���اه���رة 
عر�سة الأكرب �لتاأثري�ت �ملناخية على مدى 

�لعقود �لقادمة. 

•• اأبوظبي -الفجر:

ب�ساأن  �حلكيمة  �لقيادة  ل��روؤي��ة  جت�سيد� 
، وحتقيق  �ل��رق��م��ي��ة  ت��ط��وي��ر �خل���دم���ات 
�ل�����س��ر�ك��ة �ل��ف��ع��ال��ة م��ع �ل��ق��ط��اع �خلا�س 
�أب���وظ���ب���ي ور�سة  ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة  ن��ظ��م��ت 
�لدفعات  ����س���رف  خ���دم���ة  �إط�����الق  ح����ول 
ع��ل��ى �مل��ن�����س��ة �ل���ذك���ي���ة، و�ل���ت���ي ي��ت��م من 
�مل�ساريع  دف��ع��ات  ���س��رف  �عتماد  خاللها 
يوم  خالل  �لذكية  �ملن�سة  على  �لعقارية 
زيارة  �إىل  �ملطور  دون حاجة  و�ح��د  عمل 
�ل��ب��ل��دي��ة وت���ق���دمي �ل��ط��ل��ب، مم���ا يعك�س 
�ل�سفافية وي�سهل رحلة �ملطور و�مل�ستثمر 
ويعزز ��ستقر�ر ومنو �لقطاع �لعقاري يف 
وتنظيم  تطوير  مع  ويتما�سى  �أبوظبي، 
لروؤية  �أبوظبي وفقاً  �لعقاري يف  �لقطاع 

)غد�ً 21(.
و�أكدت �لبلدية �أن خدمة �سرف �لدفعات 
رقميا تعد �الأوىل على �مل�ستوى �الإقليمي 
م�سروع  ت���ط���ور  ���س��ل�����س��ل��ة  م���ن  وح��ل��ق��ة   ،
�لبلدية  يف  للخدمات  �لرقمي  �لتحول 
�إي��ج��اب��ي��ا ع��ل��ى م�ستوى  �ن��ع��ك�����س  و�ل�����ذي 
�ملتعاملني  ر�سا  م�ستوى  ورفع  �خلدمات 

و�ل�سركاء.
تعد  �خلدمة  هذه  �أن  �لور�سة  و�أو�سحت 
�أح����د خم���رج���ات �ت��ف��اق��ي��ة �ل���ت���ع���اون بني 
و�لبلديات  �ل��ع��م��ر�ين  �لتخطيط  د�ئ���رة 
و���س��رك��ائ��ه��ا م��ن �ل��ق��ط��اع �خل��ا���س، حيث 
100 دفعة مدعمة  �أك��رث من  مت �سرف 
ن�سب  ت��و���س��ح  �ساملة  هند�سية  ب��ت��ق��اري��ر 
�إجناز �مل�ساريع �لعقارية، كما مت �سرف ما 
يقارب ملياري درهم من ح�سابات �ل�سمان 
�مل�سجلة  �لعقارية  �مل�ساريع  �إن�ساء  بغر�س 
�إ�سد�ر  �إىل  ب��االإ���س��اف��ة   ،2019 خ���الل 
�إعفاء�ت  ل�سرط  �مل�سروع  �إك��م��ال  تقارير 
�لذي  �الأم���ر  �ل�����س��م��ان،  ح�ساب  فتح  م��ن 

متميزة  بيانات  قاعدة  بناء  على  ي�ساعد 
للم�ستثمرين  �ل�سفافية  وتعزيز  حل�سر 
 )21 يف �إمارة �أبوظبي وفقاً لروؤية )غد�ً 
من خالل تقرير مف�سل وم�سور لن�سب 

�إجناز �مل�ساريع �لفعلية.
�لعقارية  �مل�������س���اري���ع  ع����دد  �أن  و�أف��������ادت 
قائمة(  )ج��دي��دة-  �مل�سجلة  �لتطويرية 
يعك�س  مم����ا  م���������س����روع����اً،   114 ب���ل���غ���ت 
�سركاء  م��ن  لكل  و�ال�ستثمار  �ل�سفافية 
�لقطاع �لعقاري من مطورين ومقاولني 
يف  وي�ساهم  وم�ستثمرين،  و��ست�ساريني 
بناء قاعدة بيانات لن�سب �إجناز �مل�ساريع 
�ل�سفافية  وت���ع���زي���ز  �خل�����ارط�����ة،  ع���ل���ى 
على  �الط���الع  خ��الل  م��ن  للم�ستثمرين 

ن�سب �الإجناز �لفعلية وحالة �مل�ساريع.
ب��ل��دي��ة مدينة  �أن  �إىل  �ل��ور���س��ة  و�أ����س���ارت 
م�����س��ارك��ت��ه��ا يف تنفيذ  ت��و����س��ل  �أب��وظ��ب��ي 
�إىل  21( �لهادفة  خمرجات روؤي��ة )غ��د�ً 
و�لتطوير  �لنماء  معدالت  �أعلى  حتقيق 
�لروؤية  بهذه  موؤمنة  �مل��ج��االت،  �ستى  يف 
�سريكاً  ل��ت��ك��ون  ن��ه��ج��ه��ا  ���س��م��ن  وت��ع��م��ل 
�لتطوير  ح���رك���ة  يف  وم����وؤث����ر�ً  ح��ق��ي��ق��ي��اً 
تعزيز  �إىل  جدية  بكل  وت�سعى  و�لتنمية، 

�لقطاع  مع  و�ل�سر�كة  �لتعاون  عالقات 
�ال�سرت�تيجيني  و�ل�������س���رك���اء  �خل���ا����س 
��ستقر�ر  وتعزيز  �ملطور  مهمة  لت�سهيل 
ومنو �لقطاع �لعقاري يف �أبوظبي، ال�سيما 
�ملحفزة  �لبيئات  �أجن���ح  م��ن  �أب��وظ��ب��ي  �أن 
على �لنمو �لعقاري نظر�ً للقو�نني �ملرنة 
�مل�ستثمرين  وث��ق��ة  �لفائقة  و�ل�سفافية 
باأبوظبي،  �ل��ع��ق��اري��ة  ب��ال�����س��وق  �ل��ع��ال��ي��ة 
�الآخرين،  حقوق  ت�سمن  �لتي  و�للو�ئح 
وح���ر����س �حل��ك��وم��ة ع��ل��ى ت���ق���دمي �أرق����ى 
�ل�سمان  م��ق��وم��ات  وت��وف��ري  �خل���دم���ات، 
�ئتمانياً  ج��ان��ب��اً  ت�سكل  و�ل��ت��ي  �ل��ع��ق��اري، 
مب��و����س��ف��ات ع��امل��ي��ة، �الأم�����ر �ل����ذي جعل 
يف  �الأم��ام��ي��ة  �ل�سفوف  تتقدم  �أب��وظ��ب��ي 
�لعقارية  �ل�سوق  ون�ساط  �لعقاري  �لنمو 

�لتي ت�سهد تطور�ً وتقدماً م�ستمرين.
وت�����س��ع��ى ب���ل���دي���ة م���دي���ن���ة �أب���وظ���ب���ي �إىل 
ت��ر���س��ي��خ ق���و�ع���د �ل�����س��وق �ل��ع��ق��اري��ة من 
�لعقاري  �لتنظيم  ق��ان��ون  تطبيق  خ��الل 
�لالئحة  ب�ساأن   2015 ل�سنة   )3( رق��م 
�سمان  حل�ساب   )250( رقم  �لتنفيذية 
�مل�سروع �ملادة رقم )4( و�لتي تن�س على 
�أن يتم تقدير �لن�سبة �ملنجزة من �أعمال 

�لعقاري  �لتطوير  م�سروع  وبناء  ت�سييد 
�لد�ئرة على  تعينه  ��ست�ساري  من خالل 
�أهمية  �إىل  للحاجة  �ملطور. ونظر�ً  نفقة 
حتديد ن�سب �الإجناز للم�ساريع �لعقارية 
�لتطويرية وبناء على ما تتطلبه م�سلحة 
�لعمل، وفيما ين�س عليه �لقانون بتعيني 
توقيع  مت  �ل���د�ئ���رة،  قبل  م��ن  ��ست�ساري 
�ل�سركاء  م��ع  �خل��دم��ة  م�ستوى  �تفاقية 
م��ن �ل��ب��ن��وك و�مل��وؤ���س�����س��ات �مل��ع��ن��ي��ة، حيث 
�سمان  ح�ساب   40 ي��ق��ارب  م��ا  توقيع  مت 
م�سروع على �خلارطة وفقاً للقانون رقم 
ح�ساب  تطبيق  ب��ه��دف   2015 ل��ع��ام   3
وتعليمات  لو�ئح  ظل  يف  �مل�سروع  �سمان 

وقيم �لقانون �لعقاري �جلديد.
حقوق  ح��م��اي��ة  �إىل  �ل���الئ���ح���ة  وت���ه���دف 
ي�������س���رتون على  �ل����ذي����ن  �مل�����س��ت��ث��م��ري��ن 
ثمن  �����س����د�د  وي����رغ����ب����ون يف  �خل���ري���ط���ة 
�لوحد�ت بالتق�سيط خالل عملية �لبناء، 
و�ملنجزة  �لقائمة  �مل�ساريع  �إعفاء  و�سيتم 
ح�ساب  م��ن   70% ع��ن  ت��ق��ل  ال  بن�سبة 
�ت��ف��اق��ي��ات ح�سابات  وت�����س��اه��م  �ل�����س��م��ان. 
من  �ل��ع��دي��د  حتقيق  يف  �مل�ساريع  �سمان 
�الأه�������د�ف، وم���ن �أه��م��ه��ا ت��ف��ع��ي��ل خدمة 

�لعقارية  �مل�����س��اري��ع  �إجن���از  ن�سب  �ع��ت��م��اد 
�ملادة  وتفعيل  �ل��دف��ع��ات  ���س��رف  ل��غ��ر���س 
�ل�سمان،  ح�سابات  الئحة  من   )4( رق��م 
وتقلي�س عدد �ملعامالت �لو�ردة يف نظام 
دفعات  �سرف  عملية  وح�سر  �ملر��سالت، 
عمليات  �إد�رة  يف  �خلارطة  على  �مل�ساريع 
�ملطورين )ق�سم �إد�رة ح�سابات �ل�سمان( 
�ملدن  تخطيط  ق��ط��اع  �إىل  �ل��رج��وع  دون 
�لتفتي�س(،  ق�سم  �ل��رت�خ��ي�����س-  )�إد�رة 
وتقلي�س �لوقت من ع�سرة �أيام عمل �إىل 
�ل�ساأن،  بهذ�  �ملعامالت  يوم عمل الإجن��از 
وت��ف��ع��ي��ل �ل�����س��ر�ك��ة �ال���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة مع 
�لقطاع �خلا�س، و�إلز�م �ملطورين بت�سليم 
�ل�����وح�����د�ت ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن م����ن خالل 

�النتهاء من �مل�ساريع يف �لوقت �ملحدد.
وت��ت��ي��ح ه���ذه �الت��ف��اق��ي��ة �ل��ت��ي وق��ع��ت مع 
�ل�سركاء �لت�سديق على �سهاد�ت �لدفعات 
�لرئي�س،  )�مل���ق���اول  �مل�����س��اري��ع  الأط�����ر�ف 
�ال�ست�ساري  �ل���ف���رع���ي���ون،  �مل����ق����اول����ون 
�لرئي�س، �ال�ست�ساريون �لفرعيون، مدير 
�مل�����س��روع، م���وردو م��و�د �ل��ب��ن��اء(، وتقدمي 
�مل�ساريع  �ل��ع��م��ل يف  �إجن����از  ���س��ري  ت��ق��اري��ر 

)خدمات �لت�سميم و�أعمال �لتنفيذ(.

ختام فعاليات املعر�ض وامللتقى 
العاملي حلقوق المتياز يف دبي

•• دبي-الفجر: 

�ختتمت �أم�س فعاليات �لدورة �لر�بعة من �ملعر�س و�مللتقى �لعاملي حلقوق 
�المتياز �لذي �أقيم على مد�ر يومني متتاليني حتت رعاية �قت�سادية دبي 
�مل�ساركون  �أجمع  وقد  بدبي.  و�ملعار�س  للموؤمتر�ت  �ل��دويل  دبي  مركز  يف 
و�لزو�ر على �لنجاح �لباهر �لذي حققته �لدورة �لر�بعة من �ملوؤمتر �لذي 
يجمع حتت �سقف و�أحد كبار �مل�ستثمرين و�أ�سحاب حقوق �المتياز ورو�د 
�الأعمال، حيث قدم هذ� �حلدث �أبرز مفاهيم �المتياز �جلديدة و�لتوجهات 
��ستقطب  �لعام،  �المتياز. وخالل هذ�  �لنا�سئة يف قطاع حقوق  �لرئي�سية 
من  وم�ساركاً  م�ستثمر� ً  1600 �المتياز  حلقوق  �لعاملي  و�مللتقى  �ملعر�س 

�ملنطقة و�لعامل.
وقد �سهدت فعاليات �ليوم �لثاين من �ملعر�س توقيع �تفاقية منح حقوق 
�إن�ساوؤها قبل  �لتي مت  �لذهبية  �ل�سوكة  �سل�سلة مطاعم  �متياز رئي�سة بني 
�أوغند�. وقد ح�سر  �لقاب�سة ومقرها  �سركة رو�سة  دبي مع  عاًما يف   33
توقيع �التفاقية من �جلانبني كاًل من حممد �سانافاز، �ملدير �لعام ل�سل�سلة 
مطاعم �ل�سوكة �لذهبية وتاريج حممد، رئي�س جمل�س �إد�رة �سركة رو�سة 
مطاعم  �سل�سلة  �ستتمكن  �التفاقية،  ه��ذه  ومب��وج��ب  ب��اأوغ��ن��د�.  �لقاب�سة 
�ل�سوكة �لذهبية من تطوير 25 منفذ�ً �سمن 5 دول باأفريقيا �لو�سطى، 
يناير  يف  ب��اأوغ��ن��د�  كمباال  مدينة  يف  مطعم  �أول  �فتتاح  �ملتوقع  م��ن  حيث 
2020. يذكر �أن مطاعم �ل�سوكة �لذهبية متلك 20 منفذ�ً ت�سغيلياً �أ�سف 
�إىل خطط يف �لتو�سع �سمن 20 دولة بحلول عام 2022 م�ستهدفة 100 
لها،  دبي مقر�ً  تتخذ من  و�لتي  روك��ي  �لعطور  وقعت عالمة  كما  منفذ�َ. 
30 منفًذ�  �إىل  �لتو�سع  �الإقليمي و�لتي تت�سمن  �تفاقية تطوير �المتياز 
هذه  توقيع  مت  وقد  و�لكويت.  و�لبحرين  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  عرب 
�التفاقية بح�سور د.�سانيث ماجناالت، دكتور�ه يف �لطب- روكي للعطور و  
جمموعة حممد �سامل �ل�سامل -�لعني. ومن �جلدير ذكره �أن روكي للعطور 
20 منفذ�ً ت�سغيلياً وتهدف �إىل �لتو�سع يف 300 منفذ�ً عرب  متلك حالياً 

منطقة �خلليج �لعربي بحلول عام 2025.
وحول م�ساركته يف �ملعر�س، قال رولف.جي.كري�ست، ع�سو جمل�س �الإد�رة 
للغاية  �سعد�ء  »نحنا   :  Franchise Pool International يف 
�أ�سبح حدثاً  �لذي  �المتياز  �لعاملي حلقوق  و�مللتقى  �ملعر�س  للم�ساركة يف 
�ملعر�س من�سة  ي�سكل  �ملنطقة. حيث  �المتياز يف  رئي�سياً يف جمال حقوق 
فريدة من نوعها للقاء �مل�ستثمرين �ملحتملني و�أ�سحاب �لعالمات �لتجارية 
�ل���ر�ئ���دة يف �الإم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة و�ل�����س��رق �الأو����س���ط و�ل��ع��امل ممن 
�إمارة  �لفائتة، منت  �الأع��و�م  �ملبا�سرة. وعلى مد�ر  �للقاء�ت  يف�سلون عقد 
دبي لت�سبح �سوًقا تناف�سًيا مربًحا يف جمال حقوق �المتياز وقد حافظت 
�إىل  �أ�سف  �ملنطقة،  ر�ئ��دة يف منح حقوق �المتياز يف  على مكانتها كوجهة 
للعار�سني يف جمال قطاع حقوق �المتياز،  �الأف�سل  �ملكان  دبي  تعد  ذلك، 
فهي موطئ قدم الأ�سحاب روؤو�س �الأمو�ل �لر�غبني يف �إن�ساء �أعمال جتارية 

ناجحة وتو�سيع �أعمالهم«.

•• دبي-وام: 

�أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي �نخفا�س ن�سبة �لدور�ن 
 1.4% �إىل  لت�سل  �لعام  هذ�  �ملو�طنني  بني  �لوظيفي 
ف��ق��ط وت�����س��م��ل ه���ذه �ل��ن�����س��ب��ة �مل��و�ط��ن��ني �ل��ذي��ن �نتهت 
�سعيد حممد  �سعادة  و�أو�سح  �لتقاعد.  ب�سبب  خدماتهم 
�لطاير �لع�سو �ملنتدب �لرئي�س �لتنفيذي لهيئة كهرباء 
�لهيئة ��سرت�تيجية متكاملة لدعم  �أن لدى  ومياه دبي 
�لتوطني و�إعد�د مو�طني �لدولة ل�سغل جميع �لوظائف 
ومو��سلة  �ل��ه��ي��ئ��ة  يف  و�الإد�ري�������ة  و�ل��ف��ن��ي��ة  �ل��ه��ن��د���س��ي��ة 
�أ�سحاب �خلرب�ت  �سو�ء من  �ملو�طنة  �لكو�در  ��ستقطاب 
�أو �خلريجني �جلدد جت�سيد�ً الأهد�ف �الأجندة �لوطنية 
ل��دول��ة �الإم������ار�ت يف ت��ط��وي��ر ق����در�ت �ل���ك���و�در �ملو�طنة 

و��سرت�تيجية �لهيئة الإعد�د �ل�سباب �ملو�طن لتويل زمام 
�لقيادة يف قطاعي �لطاقة و�ملياه وتوفري وظائف نوعية 
ت�سب يف م�سلحة �لوطن و�ملو�طن تعزيز�ً لدور �لهيئة 
�أن  و�أكد �لطاير  كموؤ�س�سة حكومية م�سوؤولة �جتماعياً. 
��ستقطاباً  �حلكومية  �ملوؤ�س�سات  �أك��رب  م��ن  تعد  �لهيئة 
يف  �حلكومية  �ل��دو�ئ��ر  �أك���رب  م��ن  �أن��ه��ا  كما  للمو�طنني 
دول����ة �الإم�������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة �ل��ت��ي حت��ر���س على 
تبلغ  حيث  �ملو�طنة  �ل��ك��و�در  وتطوير  وتاأهيل  توظيف 
�الإد�رة  يف  ب��امل��ئ��ة   86.67 �ل��ه��ي��ئ��ة  يف  �ل��ت��وط��ني  ن�سبة 
�لعليا. و�أ�سار �سعادته �إىل �أن عدد �ملوظفني �ملو�طنني يف 
3200 مو�طن ومو�طنة يف خمتلف  يزيد عن  �لهيئة 
 1600 بينهم  م��ن  �الإد�ري����ة  و�مل�ستويات  �لتخ�س�سات 

موظف وموظفة يعملون يف تخ�س�سات فنية .

بلدية دبي ت�ستعر�ض احللول الإبداعية 
يف جمال ا�ستدامة مواد البناء

•• دبي-وام:

ع��ر���س��ت ب��ل��دي��ة دب���ي خ���الل ف��ع��ال��ي��ات �مل��وؤمت��ر �ل��ع��امل��ي �ل�����س��اب��ع ال�ستد�مة 
�جلامعات  م�ساركة عدد من  و�سهد  �الأول  �أم�س  �ختتم  �ل��ذي  �لبناء  م��و�د 
جمال  يف  و�البتكارية  �الإبد�عية  حلولها  و�ل�سركات  �لعلمية  و�ملوؤ�س�سات 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �لعو�سي  �سريف  خالد  و�أو���س��ح  �لبناء.  م��و�د  ��ستد�مة 
�لعام  هذ�  ركز  �ملوؤمتر  �أن  دبي  ببلدية  و�ل�سالمة  و�ل�سحة  �لبيئة  لقطاع 
على �سبل ��ستفادة قطاع �لبناء من تقنيات �لذكاء �ال�سطناعي يف تطوير 
�ملو�د و�ملنتجات و�أنظمة �لبناء وت�سميم وتنفيذ �ملباين با�ستخد�م تقنيات 
�لذكاء �ال�سطناعي. ومن جانبه ذكر �أمني �أحمد �أمني مدير �إد�رة خمترب 
دبي �ملركزي بالبلدية �أن �مل�ساركون يف �ملوؤمتر قد �أبدو� تقديرهم جلهود 
�الأبحاث  ه��ذه  بنتائج  وم�ساركتهم  �لبحثية  �لدر��سات  �إج��ر�ء  يف  �ل��د�ئ��رة 
�ملتعلقة بتطوير �أد�ء مو�د ومنتجات �لبناء حتت �لظروف �ل�سائدة حمليا 
لتحقيق �أف�سل معايري �ال�ستد�مة يف هذه �ملنتجات ...مو�سحا �أن خمترب 
دبي �ملركزي �سي�ستمر باإجر�ء مثل هذه �لدر��سات لغر�س حت�سني وتطوير 
�ملركزي يف  �لبناء و�ملنتجات. و قدم عدد من مهند�سي خمترب دبي  م��و�د 
به  تقوم  �ل��ذي  �ملحوري  �ل��دور  ��ستعر�سو� خاللها  �أور�ق عمل  دبي  بلدية 
�لد�ئرة يف �إجر�ء در��سات �ال�ستد�مة �لتطويرية على �ملو�د و�أنظمة �لبناء 
وتتناول  �ملعنية  للجهات  نتائجها  ب�ساأن  �لتو�سيات  ورف��ع  �أد�ئها  لتح�سني 
�لعزل  نظام  �مل�ستد�م  �لبيت  در��سة  مثل  متنوعة  مو��سيع  �لدر��سات  تلك 
�لزجاج  �إ���س��اف��ة خم��ل��ف��ات  �حل����ر�ري �خل��ارج��ي للمباين وك��ذل��ك در����س��ة 
�ل��د�ئ��رة يف جمال  �ل�سوء على جهود  ت�سليط  كما مت  �لر�سف  يف طبقات 

��ستخد�م �أنظمة �لت�سغيل �لذكية لتقدمي خدمة فحو�سات مو�د �لبناء.
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العدد 12777 بتاريخ 2019/11/7   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر

                         يف الدع�ى رقم  2019/3626 جتاري جزئي  
�ىل �ملدعي عليه/1- مطعم ومقهى لوي�س جمهول حمل �القامة 
وميثله  ع��ام��ة(  م�ساهمة  )�سركة  للمرطبات  �مل��دع��ي/دب��ي  �ن  مب��ا 
من  �ل�سادر  �حلكم  مبوجب   - �لعامري  حممد  عبد�هلل  حممد   /
حماكم دبي يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله فانت مكلف باالآتي : وفتء 
�ملحكمة  خزينة  �و  للمرطبات.  دب��ي  ل�سالح  دره��م   249794 مبلغ 
وذل��ك خ��الل خم�سة �ي��ام م��ن ت��اري��خ ن�سر ه��ذ� �الإع���الن و�إال فان 

�ملحكمة �ستتخذ �الإجر�ء�ت �لقانونية بحقكم. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12777 بتاريخ 2019/11/7   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر

                         يف الدع�ى رقم  2019/4702 تنفيذ جتاري 
�ىل �ملنفذ �سده/1- �سرينوج )م د م �س( جمهول حمل �القامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/�ي �سي �ي �سي �ي بنك ليمتد - قد �أقام 
�ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك 
�لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل  دره���م   )39411364.33( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ 
�الج����ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.  خزينة  �و 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12777 بتاريخ 2019/11/7   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر

                         يف الدع�ى رقم  2019/5529 تنفيذ جتاري 
حمل  جم��ه��ول   - �لنعيمي  علي  �سيف  فاطمة  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
 / وميثله  تورك�سني  ك��رمي  �لتنفيذ/حمدي  طالب  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة 
�لدعوى  عليك  �أق���ام  ق��د   - �ل��ه��اج��ري  �ح��م��د  حممد  �سالح  حممد 
وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
)6995547( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12777 بتاريخ 2019/11/7   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر

                         يف الدع�ى رقم  2019/4426 تنفيذ جتاري 
�ىل �ملنفذ �سدهما/1- ح�سن �جلنابي للتجارة - �س م ح 2-ح�سن حممد علي 
ح( م  )���س  للتجارة  �جلنابي  ح�سن  ل�سركة  مدير  وب�سفته  ب�سخ�سه   خ�سري 

للتجارة  �م  �ي���ه  �ر  ب��ي  �ي  �لتنفيذ/  ط��ال��ب  �ن  �الق��ام��ة مب��ا  جم��ه��ويل حم��ل 
�أقام  �لعو�سي - قد  م م وميثله / �سعيد �حمد حممد حممود  ذ  �لعامة - �س 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)2464487( درهم بالت�سامن  �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
بالقر�ر  �اللتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �الج��ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12777 بتاريخ 2019/11/7   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر

                         يف الدع�ى رقم 2019/495 تنفيذ عقاري   
حمل  جمهول  م  م  ذ  �س   - �لعقار�ت  لتطوير  �ستار  �ر�ستقر�ط  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�سعيد عبيد علي �سامل �ملزروعي وميثله / عبد�لرحمن 
حممد عي�سى �لناوري �لعامري - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
و�لز�مك بتنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2018/95 عقاري جزئي ، بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )363047( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  2- بطالن 
��ستيت  روي��ال  مب�سروع   C107 و   C106 رقمي  �لوحدتني  و�سر�ء  بيع  �تفاقيتي 
�اللتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج����ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12777 بتاريخ 2019/11/7   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر

                         يف الدع�ى رقم  2019/5495  تنفيذ جتاري 
2-حممد  م  م  ذ  �س   - �لعامة  للتجارة  �دم  علي  �سدهما/1-  �ملنفذ  �ىل 
ف�سلي بن �دم - جمهويل حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/م�ساريع 
�م �ت�س �س ذ م م  وميثله / يو�سف حممد �حمد يو�سف �حلمادي - قد 
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )198735( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12777 بتاريخ 2019/11/7   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر

   يف  الدع�ى 2019/357  مدين كلي
�ىل �ملدعي عليه / 1-وجيه حممد �سياء �لدين بدر جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/
�أقام  قد  �لنقبي  �حلريثي  �سعيد  حممد  علي  وميثله:ر��سد  �سامل  عبد�هلل  �بر�هيم  �حمد 
عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بدفع مبلغ  وقدره )1.817.675( 
درهم وذلك قيمة �عمال �لديكور و�الثاث و�ملعد�ت وبف�سخ �لعقد و�لز�مهم مببلغ وقدره 
�ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع  و�ل��ف��ائ��دة  �ال���س��ر�ر  ع��ن  كتعوي�س  دره��م   )1000000(
�الحد  ي��وم  جل�سة  لها  �ملحاماة.وحددت  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  �ل�سد�د  مت��ام  وحتى 
�ملو�فق:2019/11/17 �ل�ساعة:09:30 �س بالقاعة:ch2.E.21  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
�و م�ستند�ت للمحكمة قبل  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل )علما بانه مت تعديل �لطلبات يف �لدعوى( .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12777 بتاريخ 2019/11/7   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر

   يف  الدع�ى 2019/9386  عمايل جزئي
حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م  �لفنية  للخدمات  �لفيوم  1-���س��ب��اب   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �ملن�سي  �ل�سيد  �حمد  �ملدعي/�حمد خالد  �ن  �القامة مبا 
و�لر�سوم  دره����م   )19000( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  �مل��ط��ال��ب��ة  م��و���س��وع��ه��ا 
يوم  جل�سة  لها  �ل�سكوى:MB197522646AE.وحددت  رق��م  و�مل�ساريف 
�لثالثاء �ملو�فق:2019/11/19 �ل�ساعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.A.2  لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12777 بتاريخ 2019/11/7 

اإع����������الن
لغ�سيل  �ل�س�����ادة/�لربق  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �ل�سيار�ت رخ�سة رقم:2691678 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة ر��سد عبيد مبارك هالل �ملن�سوري %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف ر��سد �سعيد مبارك �سعيد �ملن�سوري
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�سادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ص�ؤون التجارية م غ 

العدد 12777 بتاريخ 2019/11/7   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر

                         يف الدع�ى رقم  2019/2621  تنفيذ جتاري 
�ىل �ملنفذ �سده/1- موؤ�س�سة �ستاليون للتجارة �لعامة - وميثلها عبد�لرز�ق 
�سامل غازي مرزوك �لعميم - جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/

فا�ست تر�ك لل�سحن - �س ذ م م  - وميثلها / �جايان بها�سكار�ن - قد �أقام 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك 
وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )821695( وق��دره 
فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12777 بتاريخ 2019/11/7   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدع�ى 2019/3787  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-ما�سرت بيكر جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/دبي 
�لعامري  حممد  عبد�هلل  وميثله:حممد  عامة(  م�ساهمة  )�سركة  للمرطبات 
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ  وقدره 
وحتى   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م   )158568(
�ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.وحددت لها جل�سة يوم 
�لثالثاء �ملو�فق:2019/11/19 �ل�ساعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.C.14  لذ� 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12777 بتاريخ 2019/11/7   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدع�ى 2018/747  عقاري كلي

ن��ور� طالب خ�سري خ�سري جمهول حمل   -2 1-ك��م��ال طالب خ�سري   / عليه  �ملدعي  �ىل 
حممد  وميثله:عبد�لرحمن  كاتي�سون  م��اري  فر�نكوي�س  �مل��دع��ي/ج��ري�د  �ن  مبا  �الق��ام��ة 
بف�سخ عقد  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  عليك  �أق��ام  قد  �لنعيمي  �ل�سرهان  عبد�لرحمن 
�ملدعي  و�ل���ز�م  ب��ت��اري��خ:2018/6/10  �ملحرر  له  و�مللحق  ب��ت��اري��خ:2018/6/10  �مل���وؤرخ  �لبيع 
عليهم من �الول حتى �خلام�س بدفع مثل مبلغ �لعربون وهو مبلغ وقدره )258.680.00( 
�ل�سيكات مببلغ وقدره )258.680( درهم و�لر�سوم  �ل�ساد�س برد  درهم و�لز�م �ملدعي عليه 
و�مل�����س��اري��ف و�ت��ع��اب �مل��ح��ام��اه.وح��ددت ل��ه��ا جل�سة ي���وم �ل��ث��الث��اء �مل�����و�ف�����ق:2019/11/12 
�ل�ساعة:09:30 �س بالقاعة:ch1.B.8  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على 

�الأقل. علما باأنه توجد دعوى متقابلة. 
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�صر
                   يف  الدع�ى رقم 2019/3204 جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه/1- �ندري جاوثيري 2- مو مو�سا نيكو كون�سارى 3- جولد �يه �يي م.د.م.�س 
وميثله:حممد  عطيه  عبد�حلليم  فتحي  �مل��دع��ي/ن��ائ��ل  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
�ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم  �لها�سمي  برهان  مرت�سى  يعقوب  مرت�سى 
عطيه  عبد�حلليم  فتحي  ل�سالح/نائل  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف   2019/9/29 بتاريخ 
بالز�م �ل�سركة �ملدعي عليها �لثالثة )جولد �يه م.د.م.�س GOLD AE DMCC( �ن توؤدي 
للمدعي مبلغا وقدره )60.000( درهم م�سافا �ليه فائدة قانونية ب�سيطة بو�قع 9% �سنويا 
�عبتار� من تاريخ رفع �لدعوى �حلا�سل يف 2019/8/6 وحتى متام �ل�سد�د و�لزمت �ملدعي 
عليها �لثالثه �مل�ساريف ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�سوري قابال 
با�سم  �الع��الن �سدر  لن�سر هذ�  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما  لال�ستئناف خالل ثالثني 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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ق�صم التنفيذ 

اخطار دفع بالن�صر يف الق�صية التنفيذية رقم 1790 ل�صنة 2017    
�ىل �ملحكوم عليه / �لزعيم ملقاوالت �لبناء - ذ م م 

ليكن معلوما لديكم بان حمكمة �ل�سارقة �الحتادية �الإبتد�ئية قد ��سدرت بحقكم حكما   
بتاريخ 2017/3/16 يف �لق�سية رقم 4019 ل�سنة 2015 جتاري جزئي بالز�مكم بدفع مبلغ 
�إىل �لفائدة �لقانونية بو�قع 5% من تاريخ �ملطالبة  وقدره )102577( درهم باالإ�سافة 

2016/10/14 وحتى �ل�سد�د �لتام. 
ل�سالح �ملحكوم له/ فاريتي لالأدو�ت �حلديدية - ذ م م 

لذ� يتوجب عليكم تنفيذ �لقر�ر خالل 15 يوما من تاريخ �ليوم �لتايل للن�سر. ويف حال 
تخلفك عن �حل�سور يف �مليعاد و�لتاريخ �ملحدد فان �ملحكمة �ستبا�سر �لنظر �لق�سية يف 

غيابك
رئي�س ق�صم التنفيذ 
مبحكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية         
العدد 12777 بتاريخ 2019/11/7   

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر 
   يف  الدع�ى 2019/3740 جتاري جزئي  

�ىل �ملدعي عليه / 1-ر�فايال كارنفايل جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ ربيع �حمد 
�لنز�ع  �لدعوى ومو�سوعها �سم ملف  عليك  �أق��ام  قد   - �لعو�سي  �سريف  ربيع حممد 
�لر�هنة حال ت�سجيلها و�لز�م  �لدعوى  رقم 2019/235 نز�ع تعيني خربة جتاري مللف 
وخم�سة  )ت�سعمائة  دره��م(   905.000( مقد�ره  مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  بان  عليها  �ملدعي 
�الف درهما �إمار�تيا( باالإ�سافة �ىل �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �الإ�ستحقاق 
وحتى متام �ل�سد�د و�لز�مها بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  وحددت لها 
جل�سة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  2019/11/19 �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر

                         يف الدع�ى رقم  2019/434  تنفيذ عقاري   
�ىل �ملنفذ �سده/1- فال�س للعقار�ت - موؤ�س�سة فردية - ومالكها/ علي بن عبد�هلل 
فافان  �لتنفيذ/�يليانا  طالب  �ن  مبا  �القامة  حمل  جمهول  عبد�هلل  بن  نا�سر  بن 
�أق��ام عليك �لدعوى  �ملرزوقي - قد  وميثله / عامر �سيد حممد �سيد حمي رو�سن 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بتنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2018/258 
عقاري كلي ، بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )54236( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة.  2- بطالن ��ستمارة �حلجز �ملربمة بني �ملدعية وبني �ملدعي عليها �الأوىل 
عن �لوحدة �لعقارية رقم 1803 مب�سروع برج بيمر 8 مارينا دبي. وعليه فان �ملحكمة 
�ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإعالن للح�ص�ر اأمام اخلربة 

 يف الق�صية رقم )2019/3627( جتاري جزئي - دبي
�ملطلوب �إعالنها : �ملدعي عليها �الأوىل : �إي ��س د�بليو هولدنغ�س 

جلنة  وح��ددت  �أع��اله  �مل��ذك��ورة  �لق�سية  �قامت  �إنرتنا�سيونال(  )دليلة  �ملدعية  �ن  حيث 
�خلرب�ء �ملنتدبة يوم �الأحد �ملو�فق 2019/11/17 م �ل�ساعة 10.00 �سباحا موعد� الجتماع 
�لكائن  �أب��و�خل��ري(  �ملنتدبة )مهند�س / عماد  �للجنة  ، وذل��ك مبقر ع�سو  �الأول  �خل��ربة 
بدبي - منطقة عود ميثاء - �ملدخل �الأمامي ملبنى �سبيكرتوم �لكائنة بني حمطة برتول 
  ، �إينوك وخلف فندق موفنبك - �لطابق �الأول - مكتب 102/15  و�ملبنى �الإد�ري ل�سركة 
لذ� فاأنتم مكلفني باحل�سور �أمام �خلبري �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد و�إح�سار كل 
طرف مذكرة  دفاعه و�سور من �مل�ستند�ت ، ويف حالة تخلفكم �سيقوم �خلبري مببا�سرة 

مهامه �ملكلف بها طبقا للقانون �ملخول له. 
اخلبري املهند�س / عماد حممد احمد اب� اخلري 

 اإعالن بالن�صر
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يف  الدع�ى  2019/2112 جتاري جزئي - ال�صارقة 

�ملدعي / �أر تي �إ�س لتاأجري معد�ت �لبناء - ذ م م 
بوكالة �ملحامي / خري �هلل للمحاماة و�الإ�ست�سار�ت �لقانونية  

�ملعلن �إليه / �ملدعي عليها / بورتاكابن بريفابريكاتيد �سي�ستمز - م م ح  
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي �ملوقرة العمال �خلربة يف �لدعوى �عاله فقد حددنا يوم 
�الأحد �ملو�فق 2019/11/10 يف متام �ل�ساعة �لو�حدة ظهر� لعقد �الجتماع �الأول للخربة وذلك  
مبقر مكتبنا �لكائن يف : مكتب �ل�سارد - دبي ، ديرة - �سارع �ملطار - مبنى �لفجر لالعمال - 
مكتب رقم 120 . لذ� يطلب ح�سوركم �و من ميثلكم قانونا حل�سور �الجتماع �ملذكور مع �إح�سار 
��ستف�سار�ت  �ية  ب�ساأن  باأول  �وال  �خلبري  مر�جعة  وعليكم   ، بالدعوى  �ملتعلقة  �مل�ستند�ت  كافة 

وملتابعة تطور�ت �جر�ء�ت تنفيذ �ملاأمورية و��ستالم �مل�ستند�ت و�لتعقيب عليها. 
اخلبري / حممد ال�صارد الفال�صي 
رقم القيد ب�زارة العدل 534 
رقم القيد مبحاكم دبي 153                 

 دع�ة حل�ص�ر
   الجتماع الأول للخربة
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انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/8051(

�ملنذر : عائ�سة دروي�س عبد�هلل �سليمان �ل�سحي 
بوكالة �ملحاميتان / مرمي حياز ووجد�ن بو�سهاب 

�ملنذر �ليه : جا�سم علي ح�سن علي �ل�سحي 
على  باملو�فقة  �لتكرم  �سيادتكم  من  نلتم�س   ، �ملنذرة  عن  �لقانونيني  �لوكالء  ب�سفتنا 
�إعالن �ملنذر �ليه بالن�سر يف �الإنذ�ر �ملرفق مو�سوعه "يكلف �ملنذر �ليه بالوفاء مببلغ 
600.000 )�ستمائة �لف درهم( خالل مدة �ق�ساها خم�سة �يام من تاريخ هذ� �لن�سر ، 
و�إال �سن�سطر باإتخاذ كافة �الإج��ر�ء�ت �لقانونية �لتي حتفظ له حقه و�إ�ست�سد�ر �أمر 

�الأد�ء وحتميل �ملنذر �ليه بكافة ر�سوم وم�ساريف �لتقا�سي و�تعاب �ملحاماة. 
وبكل حتفظ �إحرت�م ،،،،

الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�ملدعو / حممد نويد  فقد 
عامل حممد ح�سني ، �لهند 
�سفره  ج�������و�ز  �جل���ن�������س���ي���ة 
 )7814958J( رق������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������س���ال 

0557045306

فقدان جواز �سفر
�خرت  ميتو   / �مل��دع��و  فقد 
بنغالدي�س     ، �هلل  �سريعت 
رقم  �سفره  ج��و�ز  �جلن�سية 
 )E A 0 3 7 0 4 7 8 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������س���ال 

0566483848

فقدان جواز �سفر
عبد��لرحمن   / �مل��دع��و  فقد 
حممد  ن���ي���ل���ي���ك���ون���و  ر�������س�����د 
�لهند   ، عبد�لرحمن  حممد 
رقم  �سفره  ج��و�ز  �جلن�سية   
يجده  من   )7628693J(
رقم   بتليفون  �الت�سال  عليه 

 0508834602

فقدان جواز �سفر
ن���ومي���ى   / �مل������دع������و  ف����ق����د 
�لفلبني   ، ف���رون���د�  ر�ب����وال 
�سفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
 )P1151251A( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������س���ال 

0508688066

فقدان جواز �سفر
�مل���دع���و / رح���م���ن على  ف��ق��د 
�����س����ل����ط����ان روم���������ى ب����اد�����س����اه 
�جل���ن�������س���ي���ة  ب�����اك�����������س�����ت�����ان   ،
ج��������������������و�ز ���������س��������ف��������ره رق��������م 
من   )FN1813811(
يجده عليه �الت�سال بتليفون 

رقم  0553087352

فقدان جواز �سفر
عبد�هلل  �الء  �مل���دع���و/  ف��ق��د 
�ليمن   ، ع���ف���ى  ب����ن  �����س����رور 
رقم  ���س��ف��ره  ج���و�ز  �جلن�سية 
)4248045( يرجى ممن 
يعرث عليه ت�سليمه بال�سفارة 
مركز  �ق�������رب  �و  �ل���ي���م���ن���ي���ة 

�سرطة باالمار�ت.

فقدان جواز �سفر

��سيف  ���س��ي��د  �مل���دع���و/  ف��ق��د 
�ل����ه����ن����د   ، �ح�������م�������د  ������س�����ي�����د 
رقم  ���س��ف��ره  ج���و�ز  �جلن�سية 
يرجى   )P8043222(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
�قرب  �و  �لهندية  بال�سفارة 

مركز �سرطة باالمار�ت. 

فقدان جواز �سفر
ف������ق������د �مل����������دع����������و/ ج����زي����ل����ه 
�وغ������ن������د�   ، ن�����اب�����اج�����ريي�����ك�����ا 
�جل��ن�����س��ي��ة ج����و�ز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   )B15462810(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
ب�سفارة �وغند� �و �قرب مركز 

�سرطة باالمار�ت.

فقدان جواز �سفر
فقد �ملدعو/حممد عبد�لرز�ق 
�لدين  �سميع  حممد  فاروقي 
فاروقي ، �لهند �جلن�سية جو�ز 
 )P5268260( سفره رقم�
يرجى ممن يعرث عليه ت�سليمه 
�قرب  �و  �ل��ه��ن��دي��ة  ب��ال�����س��ف��ارة 

مركز �سرطة باالمار�ت.

فقدان جواز �سفر
ف���ق���د �مل�����دع�����و/ حم���م���د ع���الء 
بابارى  ���س��وت��ي  �ل���دي���ن حم��م��د 
جو�ز  �جل��ن�����س��ي��ة  ب��ن��غ��الدي�����س   ،
 )0424828( رق����م  ���س��ف��ره 
يرجى ممن يعرث عليه ت�سليمه 
بال�سفارة �لبنغالدي�سية �و �قرب 

مركز �سرطة باالمار�ت.

فقدان جواز �سفر اعالن تغيري ا�صم 
باأبوظبي  �لقن�سلي(  )�ل��ق�����س��م  �ليمنية  �جل��م��ه��وري��ة  ���س��ف��ارة  �ىل  ت��ق��دم 
رقم  ميني  �سفر  ج��و�ز  يحمل   - �لوحي�سي  �سالح  عبد�هلل  عبد�هلل  �الأخ/ 
05329195 �سادر من �أبوظبي بتاريخ 5/12/2013 ، بطلب تغيري 
�ال�سم �الأول البنته / ر�سى عبد�هلل عبد�هلل �سالح - حتمل �سهادة ميالد 
برقم قيد 2002/9580 �سادرة من �أبوظبي بتاريخ 2002/09/29 
و�ل�سفارة   ، �سالح  عبد�هلل  عبد�هلل  �لتغيري/�ليازيه  بعد  ��سمها  لي�سبح 

الترى مانع من ذلك. 
القن�سل / اأحمد علي الدوح
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       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدع�ى 2019/2517  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-جيانغ�سينغ لني جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/هبه 
ن�سر �حمد حممد قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
عليه مببلغ  وقدره )150000( درهم للمدعية كتعوي�س عن �ال�سر�ر �ل�سحية 
و�مل�ساريف. بالر�سوم  �لز�مه  مع  لها  تعر�ست  �لتي  �حلادثة  ج��ر�ء  �جل�سيمة 

�ل�����س��اع��ة:08:30 �س  �مل����و�ف����ق:2019/11/12  �لثالثاء  ي��وم  وح���ددت لها جل�سة 
قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�    ch2.D.19:بالقاعة
�جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر

   يف  الدع�ى 2019/1841  جتاري جزئي
�ىل �خل�سم �ملدخل/ 1-جولد �إيه �إي )د.م.�سي.�سي( جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي/�حمد حممد ر�سا حممد حممد عو�س �هلل قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ  وقدره )87490( درهمو�لر�سوم 
�ل�سد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف 
�لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.وحددت لها جل�سة يوم �الثنني 
فاأنت  لذ�    ch1.C.13:بالقاعة �س  �ل�ساعة:08:30  �مل��و�ف��ق:2019/11/11 
مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدع�ى رقم 2019/1760 جتاري جزئي 
�ىل �ملحكوم عليهم/1- نا�سونال جلف لالن�ساء�ت - �س ذ م م 2-نا�سر علي ي�سلم ح�سن 
3-ماهر علي ي�سلم ح�سن - جمهول حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها 
�ملنعقدة بتاريخ  2019/6/24  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/ م�سندم �لعاملية للتجارة 
�لعامة )�س ذ م م( بالز�م �ملدعي عليهما �الأوىل و�لثالث بالت�سامن بان يوؤديا للمدعية 
مبلغ وقدره )323.791 درهم( )ثالثمائة وثالثة وع�سرن �لف و�سبعمائة وو�حد وت�سعون 
درهم( و�لفائدة بو�قع 9% �سنويا وذلك من تاريخ  قيد �لدعوى �حلا�سل يف 2019/3/18 
�ملحاماة  �تعاب  مقابل  دره��م  و�ل��ف  و�مل�ساريف  بالر�سوم  و�لز�مهما  �ل�سد�د  مت��ام  وحتى 
خالل  لال�ستئناف  قابال  �حل�سوري  مبثابة  حكما  طلبات.   م��ن  ذل��ك  ع��د�  م��ا  ورف�ست 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 

حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدع�ى 2019/1517 جتاري كلي                 

�ىل �ملدعي عليه / 1-زه��ري ها�سم �ساكر خليل 2-ن�سال �حمد ح�سني �حلجاوى 
�نفي�ستمنت�س  فيجون  �مل��دع��ي/  �ن  مبا  �الق��ام��ة  حمل  جمهويل  حجاوى  3-ليث 
�أقام  قد   - �حلفيتي  عبود  ح�سن  عبد�هلل  ر��سد   / وميثله  ليميتد  هولدجنز  �ن��د 
مببلغ  مت�سامنني  عليهم  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك 
 %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م(   11902500( وق��دره 
من تاريخ �ال�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام. وحددت لها جل�سة يوم �الإثنني �ملو�فق 
2019/11/25 �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

��س���م �ل�سركة : “ �لريموك ال�سالح �ملكائن و�ملعد�ت  “ )�س.ذ.م.م(
رقم �لرخ�س��ة       : 119995

�لعوير – طريق  حارب  �سعيد  حممد  �لعقار�ت  د�ئرة  ملك  عن�و�نها : م�ستودع رقم 5 
�ل�سك�ل �لقانوين : ذ�ت م�سئولية حمدودة 

رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري : 1278483
لديها  �ل��ت��ج��اري  �ل�سجل  يف  �لتاأ�سري  مت  ق��د   ، ب��اأن��ه  ب��دب��ي  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مب��وج��ب 
بتارخ  لل�سركاء  �لعمومية  �جلمعية  من  �ل�سادر  �ل��ق��ر�ر  مبوجب  وذل��ك   ، �ع��اله  �مل��ذك��ور  �ل�سركة  بانحالل 

)2019/10/15( و�مل�سدق لدى �ل�سيد �لكاتب �لعدل بتاريخ )2019/10/15(
وعلى من لديه �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�سفي �ملعني يف مكتب رقم 301– 302–303–304– 
متحرك : )5651150  هاتف   -A ��ستد�مة   – �لتجاري  �خلليج   – علي  �لزبري  حممد  ملك   305
و�الأور�ق �لثبوتية وذلك يف خالل  �مل�ستند�ت  كافة  – 04( م�ستحبا معه  فاك�س )2223773   )050 –

هذ� �العالن. ن�سر  تاريخ  من  يوما   45
 دائرة التنمية القت�صادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

��س���م �ل�سركة : “ �سركة بر�مي �سيلفر للنقليات “ )�س.ذ.م.م(
رقم �لرخ�س��ة : 756042

�لكر�مة   - – بردبي  �حلمريي  �جلافلة  خلفان  خمي�س  حممد  – ملك  عن�و�نها : مكتب رقم 107 
�ل�سك�ل �لقانوين : ذ�ت م�سئولية حمدودة 

رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري : 1222612
لديها  �ل��ت��ج��اري  �ل�سجل  يف  �لتاأ�سري  مت  ق��د   ، ب��اأن��ه  ب��دب��ي  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مب��وج��ب 
بتارخ  لل�سركاء  �لعمومية  �جلمعية  من  �ل�سادر  �ل��ق��ر�ر  مبوجب  وذل��ك   ، �ع��اله  �مل��ذك��ور  �ل�سركة  بانحالل 

)2019/04/09( و�مل�سدق لدى �ل�سيد �لكاتب �لعدل بتاريخ )2019/04/09(
وعلى من لديه �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�سفي �ملعني يف مكتب رقم 301– 302–303–304– 
متحرك : )5651150  هاتف   -A ��ستد�مة   – �لتجاري  �خلليج   – علي  �لزبري  حممد  ملك   305
و�الأور�ق �لثبوتية وذلك يف خالل  �مل�ستند�ت  كافة  – 04( م�ستحبا معه  فاك�س )2223773   )050 –

هذ� �العالن. ن�سر  تاريخ  من  يوما   45
 دائرة التنمية القت�صادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

��س���م �ل�سركة : “ و�دي �نرتنا�سيونال للتجارة �لعامة “ )�س.ذ.م.م(
رقم �لرخ�س��ة       : 722160

ميثاء   – عود  غبا�س  �سعيد  �حمد  �سعيد  ملك   307  -  306 – عن�و�نها : مكتب رقم 304 
�ل�سك�ل �لقانوين      : ذ�ت م�سئولية حمدودة 
رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري : 1149225

لديها  �ل��ت��ج��اري  �ل�سجل  يف  �لتاأ�سري  مت  ق��د   ، ب��اأن��ه  ب��دب��ي  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مب��وج��ب 
بتارخ  لل�سركاء  �لعمومية  �جلمعية  من  �ل�سادر  �ل��ق��ر�ر  مبوجب  وذل��ك   ، �ع��اله  �مل��ذك��ور  �ل�سركة  بانحالل 

)2019/08/27( و�مل�سدق لدى �ل�سيد �لكاتب �لعدل بتاريخ )2019/08/27(
وعلى من لديه �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�سفي �ملعني يف مكتب رقم 301– 302–303–304– 
هاتف متحرك : )5651150   -A ��ستد�مة   – �لتجاري  �خلليج   – علي  �لزبري  حممد  ملك   305
�مل�ستند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك يف خالل  كافة  معه  – 04( م�ستحبا   2223773( فاك�س   )050 –

ن�سر هذ� �العالن. تاريخ  من  يوما   45
 دائرة التنمية القت�صادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

��س����م �مل�سفي :  يو�سف بن خادم لتدقيق �حل�سابات
�لتجاري  – �خلليج  �لزبري علي  عن���و�ن��ه : مكتب رقم 301– 302–303–304– 305 ملك حممد 

        A – ��ستد�مة 
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بدبي باأنه ، قد مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها بتعيني

�مل�سفي �ملذكور �عاله للقيام بت�سفية “ �لريموك ال�سالح �ملكائن و�ملعد�ت  “ )�س.ذ.م.م(
وعنو�نها  : م�ستودع رقم 5 ملك د�ئرة �لعقار�ت حممد �سعيد حارب – طريق �لعوير

لدى  و�مل�سدق   )219/10/15( بتارخ  لل�سركاء  �لعمومية  �جلمعية  من  �ل�سادر  �لقر�ر  مبوجب  وذل��ك 
�ل�سيد �لكاتب �لعدل بتاريخ )2019/10/15(

وعلى من لديه �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�سفي �ملعني يف مكتب رقم 301– 302–303–304– 
– ��ستد�مة A  -  هاتف متحرك : )5651150 –  �لتجاري  – �خلليج  علي  �لزبري  305 ملك حممد 
– 04( م�ستحبا معه كافة �مل�ستند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك يف خالل 45  050( فاك�س )2223773 

يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
 دائرة التنمية القت�صادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

��س����م �مل�سفي :  يو�سف بن خادم لتدقيق �حل�سابات
�لتجاري  – �خلليج  �لزبري علي  عن���و�ن��ه : مكتب رقم 301– 302–303–304– 305 ملك حممد 

        A – ��ستد�مة 
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بدبي باأنه ، قد مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها بتعيني

�مل�سفي �ملذكور �عاله للقيام بت�سفية “ �سركة بر�مي �سيلفر للنقليات “ )�س.ذ.م.م(
وعنو�نها  : مكتب رقم 107 – ملك حممد خمي�س خلفان �جلافلة �حلمريي – بردبي - �لكر�مة

و�مل�سدق لدى  بتارخ )2019/04/09(  لل�سركاء  �لعمومية  �ل�سادر من �جلمعية  �لقر�ر  وذلك مبوجب 
�ل�سيد �لكاتب �لعدل بتاريخ )2019/04/09(

وعلى من لديه �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�سفي �ملعني يف مكتب رقم 301– 302–303–304– 
– ��ستد�مة A  -  هاتف متحرك : )5651150 –  �لتجاري  – �خلليج  علي  �لزبري  305 ملك حممد 
– 04( م�ستحبا معه كافة �مل�ستند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك يف خالل 45  050( فاك�س )2223773 

يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
 دائرة التنمية القت�صادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

��س����م �مل�سفي :  يو�سف بن خادم لتدقيق �حل�سابات
– �خلليج �لتجاري  عن���و�ن��ه : مكتب رقم 301– 302–303–304– 305 ملك حممد �لزبري علي 

        A – ��ستد�مة 
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بدبي باأنه ، قد مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها بتعيني

�مل�سفي �ملذكور �عاله للقيام بت�سفية “ و�دي �نرتنا�سيونال للتجارة �لعامة “ )�س.ذ.م.م(
وعنو�نها  : مكتب رقم 304 – 306 - 307 ملك �سعيد �حمد �سعيد غبا�س – عود ميثاء

و�مل�سدق لدى  بتارخ )2019/08/27(  لل�سركاء  �لعمومية  �ل�سادر من �جلمعية  �لقر�ر  وذلك مبوجب 
�ل�سيد �لكاتب �لعدل بتاريخ )2019/08/27(

وعلى من لديه �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�سفي �ملعني يف مكتب رقم 301– 302–303–304– 
– �خلليج �لتجاري – ��ستد�مة A  -  هاتف متحرك : )5651150 –  علي  �لزبري  حممد  ملك   305
خالل  يف  وذلك  �لثبوتية  و�الأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�ستحبا   )04 –  2223773( فاك�س   )050

�العالن. هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوما   45
 دائرة التنمية القت�صادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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ق�صم التنفيذ 

اخطار دفع بالن�صر يف الق�صية التنفيذية رقم 2599 ل�صنة 2017 
�ىل �ملحكوم عليه / م�سنع �ب�سم للخر�سانة �مل�سبقة �ل�سنع - علي �حمد �سامل �ملزروعي 

ليكن معلوما لديكم بان حمكمة �ل�سارقة �الحتادية �الإبتد�ئية قد ��سدرت بحقكم حكما 
بالز�مكم بدفع مبلغ وقدره )128234( درهم باالإ�سافة �ىل �لفائدة �لقانونية بو�قع %7 

من تاريخ �ملطالبة 2016/1/12 وحتى �ل�سد�د �لتام. 
ل�سالح �ملحكوم له/ مانليفت باور - ذ م م 

وحيث �ن �ملحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم و�سجل برقم �مل�سار �ليه �عاله، لذ� 
حال  ويف  للن�سر.  �لتايل  �ليوم  تاريخ  من  يوما   15 خالل  �لقر�ر  تنفيذ  عليكم  يتوجب 
�لق�سية  �لنظر  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  �ملحدد  و�لتاريخ  �مليعاد  يف  �حل�سور  عن  تخلفك 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية         
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اعالن بيع  العقار بالن�صر

فى الدع�ى رقم 2019/56 تنفيذ 
طالب �لتنفيذ: 1 - نا�سر من�سوري   2 - �سو�سن �سديقة 

�ملنفذ �سده : �سركة �سويت هومز �لقاب�سة )�سركة �سويت هومز هولدجن( 
عنو�نه : عجمان - �لر��سدية - �أبر�ج فالكون - �لطابق �خلام�س - مكتب �سويت هومز - هاتف رقم 067499090 

�سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �ل��ث��الث  �الي���ام  ويف  ظهر�   12.00 �ل�ساعة   2019/11/11 �مل��و�ف��ق  �الإث��ن��ني  ي��وم  يف  �ن��ه 
�اللكرتوين موقعها  وعلى  ل��ل��م��ز�د�ت  �الم���ار�ت  )�سركة  �لبيع  بها  �نيط  �لتى  �جلهة  ل��دى  �دن���اه  �و�سافه  �ملو�سحة  �لعقار   بيع 

%20 من �لثمن �الأ�سا�سي قبل دخول  )www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ال يقل عن 
�ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية 
جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ال تقل هذه 
�لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �و�ساف �ملمتلكات  
 :  �أو�ساف �لعقار : نوع �لعقار : �سقة - �ملنطقة : �لر��سدية 1 - �أبر�ج �خلور B4 - �لوحدة �لعقارية رقم 101 رقم �ل�سند �ملميز : 
 320.000.00 �لتقديرية  �لقيمة   - مربع  مرت   168.43  : �مل�ساحة    C  -  0  -  1  -  02-  02  -  139  -  B4  -  101

)ثالث مائة وع�سرون �لف درهم(  مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

عادل حممد ب� اله��س 
مدير اخلدمات القاب�صة  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اعالن بيع  العقار بالن�صر

فى الدع�ى رقم 2019/56 تنفيذ 
طالب �لتنفيذ: 1 - نا�سر من�سوري   2 - �سو�سن �سديقة 

�ملنفذ �سده : �سركة �سويت هومز �لقاب�سة )�سركة �سويت هومز هولدجن( 
عنو�نه : عجمان - �لر��سدية - �أبر�ج فالكون - �لطابق �خلام�س - مكتب �سويت هومز - هاتف رقم 067499090 

�سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �ل��ث��الث  �الي���ام  ويف  ظهر�   12.00 �ل�ساعة   2019/11/11 �مل��و�ف��ق  �الإث��ن��ني  ي��وم  يف  �ن��ه 
�اللكرتوين موقعها  وعلى  ل��ل��م��ز�د�ت  �الم���ار�ت  )�سركة  �لبيع  بها  �نيط  �لتى  �جلهة  ل��دى  �دن���اه  �و�سافه  �ملو�سحة  �لعقار   بيع 

%20 من �لثمن �الأ�سا�سي قبل دخول  )www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ال يقل عن 
�ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية 
جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ال تقل هذه 
�لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �و�ساف �ملمتلكات  
 :  �أو�ساف �لعقار : نوع �لعقار : �سقة - �ملنطقة : �لر��سدية 1 - �أبر�ج �خلور B4 - �لوحدة �لعقارية رقم 704 رقم �ل�سند �ملميز : 
 320.000.00 �لتقديرية  �لقيمة   - مربع  مرت   168.43  : �مل�ساحة    C  -  0  -  1  -  02-  02  -  139  -  B4  -  704

)ثالث مائة وع�سرون �لف درهم(  مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

عادل حممد ب� اله��س 
مدير اخلدمات القاب�صة  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 1277
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/منى جا�سم علي حممد �ل�سر�ح - �إمار�تية �جلن�سية ترغب يف 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100%  �ىل �ل�سيد/ عبد�لغني حممد علي ، باك�ستاين 
�جلن�سية �لرخ�سة �لتجارية )طريق �ل�سفاء لتجارة �الع�ساب و�لع�سل( مبوجب رخ�سة رقم 
)771776( وبرقم �ل�سجل )188056(  تتنازل �ساحبة �لرخ�سة الخر ، حتول �ل�سكل �لقانوين 

من موؤ�س�سة فردية �ىل وكيل خدمات. 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �الجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عرت��س  �ي  لديه  فمن  �العالن  هذ�  تاريخ  من  ��سبوعني  بعد  �ليه  �مل�سار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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  اعالن بالن�صر
�ملرجع : 1275

�جلن�سية  �الردن   - م�سعود  م�سطفى  �حمد  طارق  �ل�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�سريين  �ل�سيدة/  �ىل  وذلك   %100 �لبالغة  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب 
باإمارة  تاأ�س�ست  و�لتي  وحليه(  �سعر  )�سالون  يف  �جلن�سية  �سوريا   - ختام  فاروق  حممد 

�ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )762041(  �لتعديالت �الأخرى : ال يوجد. 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�الجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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  اعالن بالن�صر
�ملرجع : 1273

�لهند   - كوتاكونيل  عبد�هلل  مانغاد  �سايف  �ل�سيد/حممد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ناهيم  �ل�سيد/  �ىل  ح�سة   %100 �لبالغة  ح�سته  كامل  وبيع  بالتنازل  يرغب  �جلن�سية 
عبد�لرحيم ثيكيل حممود عبد�لرحمن - �لهند �جلن�سية يف �لرخ�سة �لتجارية : فنلند� 
لتجارة �لهو�تف �ملتحركة و�حلا�سب �الأيل ، ترخي�س رقم )214112( تعديالت �خرى : 

حيث مت تنازل مالك �لرخ�سة الخر.
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�الجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12777 بتاريخ 2019/11/7   

  اعالن بالن�صر
�ملرجع : 482

ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ موؤمن خان كل خان ، �فغاين �جلن�سية و�ل�سيد/ بهره 
�لبالغة  و�لتنازل عن كامل ح�سته  �لبيع  �فغاين �جلن�سية يرغبان يف   - خان بن كل خان 
�لتجارية  �لرخ�سة  يف  �جلن�سية  �فغاين   ، عبد�لغفور  عبد�لكرمي  �ل�سيد/  �ىل   %)100(
)خمبز باب �لفتح( تاأ�س�ست باإمارة � ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )732550( وبرقم �ل�سجل 

)163864(  تتنازل ��ساحب �لرخ�سة �ل�سابقني ل�ساحبها �حلايل 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �الجر�ء 
�مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�صئ�ن الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   
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  �صهادة بالتاأ�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة 
��سم �ل�سركة: ميديرينيان جولدن �ستار للتجارة العامة - �ص ذ م م   

رقم �لرخ�سة: 728937 �لعنو�ن : مكتب رقم 1802 ملك �ل�سيخ بطي بن مكتوم 
بن جمعة �ل مكتوم - رقة �لبطني - �ل�سكل �لقانوين : ذ�ت م�سئولية حمدودة 
رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري : 1158687 تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بدبي 
�ل��و�ردة �عاله وذلك مبوجب  بال�سركة  �لغاء �لرتخي�س �خلا�س  بانهاب�سدد 
�الجر�ء�ت و�لنظم �ملتبعة يف �لد�ئرة .وعلى من لديه �ي �عرت��س �لتقدم �ىل 

د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بدبي من خالل �لربيد �اللكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�سر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��الل  وذل��ك  �لثبوتية  و�الور�ق  �مل�ستند�ت  كافة 

هذ� �العالن.
 دائرة التنمية القت�صادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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يف الدع�ى  رقم )2019/1127( جتاري كلي 

�ملدعي عليهم / 1-جموهر�ت جي بي )�س.ذ.م.م(  2- دهنك منوج كومار  3- ميهري مانوج دهاناك 
4- جي بي جيم�س - �س ذ م م 5- جمموعة جي بي للمجوهر�ت - �س ذ م م  6- جموهر�ت جي بي  - �س 
م ح  7- ينج الين �نرتنا�سيونال للمجوهر�ت - �س ذ م م  8- جي بي جولي�س - �س ذ م م  9- جي بي �م 
ل�سناعة �لذهب و�ملجوهر�ت �س �س ذ م م   10- جي بي د�ميوندز - �س م ح   11 - جي بي للما�س - �س 

ذ م م  12 - جي بي باال�س للمجوهر�ت - �س ذ م م  
و�ملرفوعة �سدكم من  �عاله  �ملذكورة  بالدعوى  ندب خبري م�سريف  بانه مت  علما  �سيادتكم  نحيط 
�و من ميثلكم قانونا بح�سور  م�سرف �الإمار�ت �ال�سالمي م�ساهمة عامة - وعليه فاأنتم مكلفني 
�جتماع �خلربة �ملقرر عقده يوم �خلمي�س �ملو�فق 2019/11/14 يف متام �ل�ساعة 10.00 �سباحا. وذلك 
مبكتب �خلبري �ملنتدب  �لكائن دبي - �لهناء �سنرت - بجو�ر دو�ر �ل�سطوة - مقابل كارفور - بجانب 
فندق ت�سيل�سي - مكتب رقم )229/228( - نطلب �حل�سور باملوعد و�ملكان �ملحدد و�إح�سار �مل�ستند�ت 
�ملوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم عن �حل�سور فاإن �خلربة �ستبا�سر �عمالها وفقا 

لل�سالحيات �ملخولة لها قانونا. 
حممد ح�صن املرزوقي / خبري م�صريف    

اإعالن بالن�صر جلل�صة اخلربة 
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اإعالن للح�ص�ر اأمام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدع�ى رقم 2019/539 مدين )جزئي( 

ب�ا�صطة الن�صر  
بنا على طلب حمكمة عجمان �الحتادية �البتد�ئية 

�ىل �ملدعي عليه / موؤ�س�سة �ل�سقر �لذهبي للتجارة �لعامة ومن ميثلها قانونيا 
�قام �ملدعي / ريد ليبل للتجارة �لعامة - ذ م م  ، جن�سيته / �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

عنو�نه / عجمان - �ل�سناعية 1 - معر�س رقم 66 - ت : 056/1193341 - 06/7480627 
�لدعوى برقم / 2019/539 )مدين )جزئي(( - عجمان 

ومو�سوعها : مطالبة مببلغ 119.270 درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف وفائدة قانونية %12 
�مام  وع�سرة �الف درهم كتعوي�س تكميلي و 9% فائدة عليه.   فانت مكلف باحل�سور 
حمكمة عجمان �الحتادية �البتد�ئية �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد يف �ل�ساعة  9.00 
يوم : 13 �سهر : نوفمرب ل�سنة 2019 م.  وذلك يف �لنظر يف �لدعوى بو�سفك مدعي عليه.  

حرر بتاريخ 2019/11/6 
مكتب اإدارة الدع�ى 

  المارات العربية املتحدة
وزارة العدل 
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انذار عديل بالن�صر
   رقم 2019/2127   

�ملنذر : �لبنك �لعربي �ملتحد 
�ملنذر �إليه : تيكنوفا �إند�سرتيز - �س ذ م م  - جمهول حمل �القامة 

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره 69.923.977.16 درهم )فقط ت�سعة و�ستني 
مليون وت�سعمائة وثالثة وع�سرين �لف وت�سعمائة و�سبعة و�سبعني درهم و�ستة ع�سر فل�سا ال 
غري( وما ي�ستجد عليها من فائدة للمنذر خالل ثالثون يوما من تاريخه وحال �متناعكم 
قبلكم  �لقانونية  �الج���ر�ء�ت  كافة  �تخاذ  له  يحق  �ملنذر  ف��ان  �ملهلة  ه��ذه  خ��الل  �ل�سد�د  عن 
اللز�مكم بت�سوية �ملديونية �ملرت�سدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع حق منفعة )تاأجري( �لعقار 
رقم 356 �لبالغ م�ساحته 5999.98 مرت مربع مبنطقة جممع دبي لال�ستثمار �لثاين باإمارة 
باإمارة دبي مع حفظ  �لتاأميني رقم 14 ل�سنة 2008  ��ستناد� �ىل ن�سو�س قانون �لرهن  دبي 

كافة حقوق �ملنذر �لقانونية �الخرى.
  الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12777 بتاريخ 2019/11/7   
انذار عديل بالن�صر
   رقم 2019/8058   

�ملنذر : موؤ�س�سة حممد عبد�لعزيز �لعجالن - موؤ�س�سة فردية 
�ملنذر �ليها : �الإمرب�طور للخياطة  

جمهول حمل �الإقامة
يتوجه �ملنذر �ىل �ملنذر �ليها بهذ� �الإنذ�ر للتنبيه عليها ب�سد�د مبلغ 15.981/63 
درهم �ملرت�سد يف ذمتكم ل�سالح �ملخطرة موؤ�س�سة حممد عبد�لعزيز �لعجالن 
- موؤ�س�سة فردية ، وذلك خالل خم�سة �يام من تاريخ �الإعالن حتى ال ت�سطر 
�لقانونية �سدكم للمطالبة بقيمة �ملرت�سد يف  �ملخطرة من �تخاذ �الإج��ر�ء�ت 
ذمتكم و�لفائدة �لقانونية 9% من تاريخ �الإ�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام �لفعلي 

م�سافا �ليها �لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة. 
  الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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انذار عديل بالن�صر
   رقم 2019/8057   

�ملنذر : موؤ�س�سة حممد عبد�لعزيز �لعجالن - موؤ�س�سة فردية 
�ملنذر �ليها : �سال وعقال للملبو�سات �خلليجية 

جمهول حمل �الإقامة 
يتوجه �ملنذر �ىل �ملنذر �ليها بهذ� �الإنذ�ر للتنبيه عليها ب�سد�د مبلغ 2.547/60 
درهم �ملرت�سد يف ذمتكم ل�سالح �ملخطرة موؤ�س�سة حممد عبد�لعزيز �لعجالن 
- موؤ�س�سة فردية ، وذلك خالل خم�سة �يام من تاريخ �الإعالن حتى ال ت�سطر 
�لقانونية �سدكم للمطالبة بقيمة �ملرت�سد يف  �ملخطرة من �تخاذ �الإج��ر�ء�ت 
ذمتكم و�لفائدة �لقانونية 9% من تاريخ �الإ�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام �لفعلي 

م�سافا �ليها �لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة. 
  الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/8070( 

�ملنذر : �يه �ت�س كيه �لقاب�سة - �س ذ م م 
�ملنذر �ليها : مركز فيوت�سر و�ى لالعمال - �س ذ م م 

جمهول حمل �الإقامة
�لوطني  دبي  بنك  على   000003 رقم  �ل�سيك  قيمة  دفع  ب�سرورة  �ليها  �ملنذر   - �ملنذرة  تنذر 
بتاريخ 2019/3/25 بقيمة 206.580.00 درهم و�ل�سيك رقم 000004 على بنك دبي �الإمار�ت 
�لوطني بتاريخ 2019/5/25 بقيمة 206.580.00 درهم وذلك خالل 30 يوم من تاريخ �إعالنها 
�الإعالن  ه��ذ�  ��ستالم  تاريخ  ي��وم من   30 �ق�ساها  ف��رتة  �لعقار�ت يف  و�خ��الء  �الإع���الن  بهذ� 
�ملنذرة التخاذ كافة  و�إال �سوف ت�سطر   ، �لتام  �الإخ��الء  تاريخ  �لقيمة �اليجارية حتى  ودف��ع 
�الإجر�ء�ت �لقانونية نتيجة تقاع�سها عن �ل�سد�د باملبلغ �مل�سغول بها ذمتها وتف�سلو� بقبول 

و�فر �الإحرت�م و�لتقدير،،، 
  الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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انذار عديل بالن�صر
 رقم 2019/8023   

�ملنذرة : �سركة �رتيز ميدل �ي�ست - �س ذ م م   بوكالة �ملحامية / هند �لكتبي 
�ملنذر �ليه �الأول : �لتو��سل بال حدود )�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة( 

�ملنذر �ليه �لثاين : مارتن بول جريف�ستوك   - �لعنو�ن : جمهول �لعنو�ن 
�ملو�سوع / تكليف بالوفاء 

�لقانونية  و�لفائدة  درهما   261.870.00 مبلغ  ب�سد�د  �ليهم  �ملنذر  �مل��ن��ذرة  تكلف 
التخاذ  �ملنذرة  �ست�سطر  و�إال  �لن�سر  ه��ذ�  تاريخ  من  �ي��ام  خم�س  خ��الل   %9 بو�قع 
�ل�سد�د  لعدم  �ملذكور  �ملبلغ  ب�سد�د  اللز�مكم  �لالزمة  �لقانونية  �الإج���ر�ء�ت  كافة 
وطلب  وم�ساريف  تكاليف  من  ي�ستجد  فيما  بحقها  �ملنذرة  وحتتفظ  �لن�سر  رغم 

�لتعوي�سات �ملنا�سبة. 
  الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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انذار عديل بالن�صر

 رقم 2019/8059 
�ملنذر : موؤ�س�سة حممد عبد�لعزيز �لعجالن - موؤ�س�سة فردية 

�ملنذر �ليها : �الأقم�سة �لع�سرية 
جمهول حمل �الإقامة 

يتوجه �ملنذر �ىل �ملنذر �ليها بهذ� �الإنذ�ر للتنبيه عليها ب�سد�د مبلغ 5.213/26 
درهم �ملرت�سد يف ذمتكم ل�سالح �ملخطرة موؤ�س�سة حممد عبد�لعزيز �لعجالن 
- موؤ�س�سة فردية ، وذلك خالل خم�سة �يام من تاريخ �الإعالن حتى ال ت�سطر 
�لقانونية �سدكم للمطالبة بقيمة �ملرت�سد يف  �ملخطرة من �تخاذ �الإج��ر�ء�ت 
ذمتكم و�لفائدة �لقانونية 9% من تاريخ �الإ�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام �لفعلي 

م�سافا �ليها �لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة.
  الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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اعالن بيع  العقار بالن�صر

فى الدع�ى رقم 2019/56 تنفيذ 
طالب �لتنفيذ: 1 - نا�سر من�سوري   2 - �سو�سن �سديقة 

�ملنفذ �سده : �سركة �سويت هومز �لقاب�سة )�سركة �سويت هومز هولدجن( 
عنو�نه : عجمان - �لر��سدية - �أبر�ج فالكون - �لطابق �خلام�س - مكتب �سويت هومز - هاتف رقم 067499090 

�سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �ل��ث��الث  �الي���ام  ويف  ظهر�   12.00 �ل�ساعة   2019/11/11 �مل��و�ف��ق  �الإث��ن��ني  ي��وم  يف  �ن��ه 
�اللكرتوين موقعها  وعلى  ل��ل��م��ز�د�ت  �الم���ار�ت  )�سركة  �لبيع  بها  �نيط  �لتى  �جلهة  ل��دى  �دن���اه  �و�سافه  �ملو�سحة  �لعقار   بيع 
%20 من �لثمن �الأ�سا�سي قبل دخول  )www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ال يقل عن 
�ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية 
جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ال تقل هذه 
�لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �و�ساف �ملمتلكات  
 :  �أو�ساف �لعقار : نوع �لعقار : �سقة - �ملنطقة : �لر��سدية 1 - �أبر�ج �خلور B4 - �لوحدة �لعقارية رقم 904 رقم �ل�سند �ملميز : 
 320.000.00 �لتقديرية  �لقيمة   - مربع  مرت   168.43  : �مل�ساحة    C  -  0  -  1  -  02-  02  -  139  -  B4  -  904

)ثالث مائة وع�سرون �لف درهم(  مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

عادل حممد ب� اله��س 
مدير اخلدمات القاب�صة  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اعالن بيع  العقار بالن�صر

فى الدع�ى رقم 2019/56  تنفيذ 
طالب �لتنفيذ: 1 - نا�سر من�سوري   2 - �سو�سن �سديقة 

�ملنفذ �سده : �سركة �سويت هومز �لقاب�سة )�سركة �سويت هومز هولدجن( 
عنو�نه : عجمان - �لر��سدية - �أبر�ج فالكون - �لطابق �خلام�س - مكتب �سويت هومز - هاتف رقم 067499090 

�سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �ل��ث��الث  �الي���ام  ويف  ظهر�   12.00 �ل�ساعة   2019/11/11 �مل��و�ف��ق  �الإث��ن��ني  ي��وم  يف  �ن��ه 
�اللكرتوين موقعها  وعلى  ل��ل��م��ز�د�ت  �الم���ار�ت  )�سركة  �لبيع  بها  �نيط  �لتى  �جلهة  ل��دى  �دن���اه  �و�سافه  �ملو�سحة  �لعقار   بيع 
%20 من �لثمن �الأ�سا�سي قبل دخول  )www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ال يقل عن 
�ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية 
جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ال تقل هذه 
�لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �و�ساف �ملمتلكات  :  
 �أو�ساف �لعقار : نوع �لعقار : �سقة - �ملنطقة : �لر��سدية 1 - �أبر�ج �خلور B4 - �لوحدة �لعقارية رقم 1304 رقم �ل�سند �ملميز : 
 320.000.00 �لتقديرية  �لقيمة   - 168.43 مرت مربع   : �مل�ساحة    C  -  0  -  1  -  02-  02  -  139  -  B4  -  1304

)ثالث مائة وع�سرون �لف درهم(  مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

عادل حممد ب� اله��س 
مدير اخلدمات القاب�صة  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

تبليغ حكم بالن�صر 
يف الدع�ى رقم 2018/2316 جتاري )جزئي(  

�ىل �ملحكوم عليهم 1- ر�ج�سرب�فينكو مار بهانو�سايل / 2- �ر�بول ل�سناعة �لزيوت  �س ذ م م  3- موك�س �سارما 
E2 - 102 F -38 سر�س �سارما 4/ نوفوتيك م م ح / �إمارة �ل�سارقة - مبنى مكاتب �لتاأجري �إي - مكتب رقم� 

�ملنطقة �حلرة باحلمرية - �سندوق �لربيد 52883 �ل�سارقة - �لهاتف : 5518139 06 
نحيطكم علما باأنه بتاريخ  2019/4/15 م  

قد حكمت عليكم هذه  �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله 
ل�سالح : بنك �لفجرية �لوطني )فرع دبي(  

بالتايل : حكمت �ملحكمة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن بان يوؤدو� للمدعي مبلغ 175.671 درهم و�لفائدة 
بالت�سامن  و�لزمتهم  �لتام  �ل�سد�د  وحتى   2015/12/30 يف  �الإ�ستحقاق  تاريخ  من   %5 بو�قع  �لقانونية 

بامل�ساريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات. 
حكما قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل العالنك بهذ� �لتبليغ

حرر بتاريخ 2019/10/22
مكتب ادارة الدع�ى       

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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ق�صم التنفيذ 

اخطار بالن�صر يف الق�صية التنفيذية 787 ل�صنة 2019    
�ىل �ملحكوم عليه / يو�سف حممد زمان �ل علي 

��سدرت  قد  �الإبتد�ئية  �الحت��ادي��ة  �ل�سارقة  حمكمة  ب��ان  لديكم  معلوما  ليكن 
كلي  جت��اري   2018/2182 رق��م  �لق�سية  يف   2018/7/24 بتاريخ  حكما  بحقكم 
�لقانونية  �لفائدة  �ىل  باالإ�سافة  دره��م   987561 وق��دره  مبلغ  بدفع  بالز�مكم 

بو�قع 5% من تاريخ 2018/3/28 وحتى متام �ل�سد�د.
ل�سالح �ملحكوم له/ �سليمان بن �سالح بن عبد�هلل �لتويجري

لذ� يتوجب عليكم تنفيذ �لقر�ر خالل 15 يوما من تاريخ �ليوم �لتايل للن�سر. 
�مليعاد و�لتاريخ �ملحدد فان �ملحكمة �ستبا�سر  ويف حال تخلفك عن �حل�سور يف 

�لنظر �لق�سية يف غيابك
رئي�س ق�صم التنفيذ 

مبحكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية         
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انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/2943(

�ملخطرة : �ي جي �وتو لقطع �لغيار )م.م.ح( 
بوكالة �ملحامي / يو�سف حممد ح�سن �لبحر 

�ملخطر �ليه : حممد عمار حممد ماأمون �حلم�سي - �سوري �جلن�سية  
)جمهول حمل �الإقامة( 

تخطر �ملخطرة �ملخطرة �ليه مبوجب هذ� �الإخطار ومتهله مدة خم�سة �يام �عتبار� من تاريخ 
تبلغه بهذ� �الإخطار لوفاء قيمة �ل�سيك رقم 000139 �ملوؤرخ يف 2018/7/15 من ح�سابه لدى 
�لف  و�سبعة وثالثون  درهم )مائة  بقيمة 137.709  - فرع جبل علي  �لوطني  �أبوظبي  بنك 
و�سبعمائة وت�سعة در�هم( ، وبخالف ذلك فان �ملخطرة �ستكون م�سطرة �ىل �تخاذ �الإجر�ء�ت 
�لقانونية و�إقامة �لدعوى يف �سبيل �لز�م �ملخطر �ليه باملبلغ �ملذكور باالإ�سافة �ىل �لر�سوم 

و�مل�ساريف و�لفو�ئد.
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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اعالن حم�صر حجز بالن�صر

يف الدع�ى رقم 2017/651 تنفيذ جتاري      
 �ىل �ملنفذ �سده/1- �سركة ريلياكويب �أويلفيلد �أكويبمنت - م م ح -

جم��ه��ول حم���ل �الق���ام���ة  مب���ا �ن ط��ال��ب �ل��ت��ن��ف��ي��ذ/ �أك�����س��ون ويل 
�نرتفين�سون برودكت�س - م م ح  وميثله / عامر �سيد حممد �سيد 
حمي رو�سن �ملرزوقي - مو�سوع �الإعالن :- نعلنكم بانه مت �حلجز 
على �م��و�ل��ك��م �خل��ا���س��ة وه��ي ع��ب��ارة ع��ن م��وج��ود�ت )3 م�سخات 
�سخمة �رقام 1126 + 1137 + 1140( و�ملوجودة يف �لعنو�ن : �ملو�سح 
�عاله وفاء للمبلغ �ملطالب به هذ� للعلم وذلك للعلم مبا جاء به 

ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س الق�صم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اإعالن بالن�صر لدى حمكمة اإ�صتئناف اأب�ظبي   
الق�صية رقم )2019/2478( اإ�صتئناف جتاري - اأب�ظبي 

�ملرفوعة من / م�سرف عجمان - �س م ع  
�سد / خلفان �سامل خلفان �سامل �ملن�سوري 

�ملدعي عليه / خلفان �سامل خلفان �سامل �ملن�سوري 
مدعو� للح�سور الجتماع �خلربة �حل�سابية �مل�سرفية �ملقرر عقده  �حلادية ع�سر� 
�سباحا  يوم �خلمي�س �ملو�فق 2019/11/14 م وذلك مبقر �مل�ستاأنف )م�سرف 
عجمان( باإمارة عجمان - �سارع �مليناء - بناية �مليناء - بجانب مبنى �إت�ساالت  

م�سطحبني معكم كافة �مل�ستند�ت �لتي ترغبون يف تقدميها للخبري. 
اخلبرياحل�صابي وامل�صريف 
�صامل حممد �صامل بالعمى - رقم القيد 210  

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة
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مذكرة اعالن بالن�صر

يف  الدع�ى 2019/2326 اإ�صتئناف جتاري 
م م جمهول  ذ  - �س  نا�سر لالإ�ستثمار  �مل�ستاأنف �سده/ 1-جمموعة  �ىل 
لال�ست�سار�ت  �نرتنا�سيونال  /بروفايلز  �مل�ستاأنف  �ن  مبا  �القامة  حمل 
ومي��ث��ل��ه / ع��ب��د�ل��رح��م��ن ح�سن حم��م��د �مل��ط��وع - ق��د ����س��ت��اأن��ف �ل��ق��ر�ر/

�حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 2019/2122 �مر �أد�ء - وحددت لها جل�سه 
رقم  بالقاعة  �سباحا   10.00 �ل�ساعة   2019/11/12 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم 
ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
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 •• ال�شارقة-الفجر:

حتت عنو�ن »بو�بة �لثقافة« جمع معر�س �ل�سارقة �لدويل 
و�مل��ث��ق��ف��ني يف جل�سة و�حدة  �الأدب�����اء  م��ن  ع����دد�ً  ل��ل��ك��ت��اب، 
�ل��ع��رب��ي يف  ت��و�ج��ه �الأدب  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح��دي��ات  للحديث ع��ن 
�لو�سول �إىل �لقارئ �لغربي، وغريه من �لقر�ء يف خمتلف 
لتقدمي  �لغربية  �ملركزية  �ملدن  تقوده  وما  �لعامل،  بلد�ن 

نتاجها �الإبد�عي ملختلف بلد�ن �لعامل.
ج��اء ذل��ك خ��الل ن���دوة ���س��ارك فيها ك��ل م��ن: دي��ان��ا د�ك، 
توفيق  ملياء  و�أد�رت��ه��ا  ربيع،  ومبارك  �لهاليل،  �أحمد  ود. 
بح�سور نخبة من �لكتاب �لعرب و�الأجانب و�ملهتمني من 

زو�ر �ملعر�س.
كتاب  تاأليف  »عند  حديثها:  م�ستهل  يف  د�ك  ديانا  وقالت 
�لهوية  �سيما عن جمتمع خمتلف  عن جمتمع معني، ال 

و�لثقافة ال بد من �ل�سباحة عك�س �لتيار �ل�سائد، و�لناجت 
تلك  مثل  ف��اإن  هنا  وم��ن  �ل�سابقة،  �لنمطية  �ل�سورة  عن 
�لكتابة عن �ملجتمع �لغربي للو�سول بال�سورة �حلقيقية 
�إىل �لغرب �أو �لعك�س حتتاج �إىل بعد نظر، و�سرب، و�إميان 

باأن �حلقيقة ال بد �أن تظهر ولو بعد حني«.
يبد�أ  »عندما  مد�خلته:  يف  ق��ال  �لهاليل  �أحمد  �لدكتور 
�ملوؤلف بالكتابة، ي�سع يف باله �أن هناك من ينتظرها، و�أن 
متميزة،  ب�سورة  �الإجن��از  عليه  تفر�س  �لكتابة  م�سوؤولية 
�أ�سو�ر �ملنطقة �لعربية �إىل �لعامل  �أما عند جتاوز �لكتاب 
بالرتجمة، فال �سك �أن �لوقوف على دقتها وقدرتها على 
�لفعل  رد�ت  خ��الل  من  متاحاً  �سيكون  نظره  وجهة  بيان 
�ل��ت��ي يبديها �ل��ق��ر�ء ه��ن��اك، وه���و م���اال مي��ل��ك ق��ب��ول��ه �أو 
�العرت��س عليه الأنه ال يتقن لغة ذلك �لبلد، وبالتايل ال 

ه �ملرتجم �إىل تلك �للغة«. ي�ستطيع تقدير وفهم ن�سِّ

�إىل  �أن ي�سل  �لعربي  �لكاتب  »يطمح  ربيع:  وق��ال مبارك 
ذل��ك �سانع  وه��و مع  و�لعك�س،  ورو�ي��ات��ه  بق�س�سه  �لغرب 

حرفة، ي�سنع �ل�سورة، و�للغة، 
و�جلمال، ويت�ساركها مع �لقر�ء، وذلك دون �أن يكون لهم 
هيمنة على ما يكتب، ومن هنا فاإن �لكاتب �لعربي يحتاج 
�إىل ترجمة دون �أن ي�سع يف باله �أنها رمبا �ستكون و�قعية 

�أو بعيدة عن �لو�قع، و�إمنا �ملهم �أن ت�سل فقط«.
و���س��ه��دت �ل���ن���دوة ع����دد�ً م��ن �حل�����و�ر�ت و�مل���د�خ���الت بني 

�جلمهور و�لكتنّاب، 
و�أجاب �مل�ساركون عن جمموعة من �الأ�سئلة �لتي ر�وحت 
�لتفكري  وطبيعة  �الأدب،  ن��ق��ل  يف  �ل��رتج��م��ة  �أه��م��ي��ة  ب��ني 
�أي مدى ميكن بناء  �أك��رث، و�إىل  �للغة  و�لكتابة ملن يتقن 
�آخر  وع��دد  و�لغربية،  �لعربية  �لثقافة  بني  �أك��رب  تو��سل 

من �ملو�سوعات ذ�ت �ل�سلة.

•• ال�شارقة-الفجر:

���س��م��ن ف��ع��ال��ي��ات م��ع��ر���س �ل�������س���ارق���ة �ل����دويل 
»�ألف  م��ب��ادرة  نظمت   ،38 �ل����  ب��دورت��ه  للكتاب 
جمد  جمعت  نقا�سية  جل�سة  وع���ن���و�ن«  ع��ن��و�ن 
�لنا�سرين  �ملبادرة، مع نخبة من  �ل�سحي مدير 
�لكتاب. ب�سناعة  و�ملعنيني  و�لعرب  �الإمار�تيني 

كلمات،  د�ر  م��دي��ر  �سعيد  ت��ام��ر  �جلل�سة  و�أد�ر 
�إبد�ء  �أتاح للنا�سرين و�لكتاب و�لر�سامني  حيث 
�آر�ئهم باملبادرة وتقييم �آثارها على حركة �لن�سر 
وجودة �ملحتوى وذلك �سمن 5 حماور ��ستملتها 

�جلل�سة. 
�ل�سحي  �جل��ل�����س��ة حت��دث��ت جم���د  م�����س��ت��ه��ل  ويف 
�لتي  و�ل��روؤى  وم�سريتها،  �ملبادرة،  �نطالق  عن 
ت�ستند �إليها، موؤكدة �أن توجهات �ملبادرة تن�سجم 
تعترب  �ل��ت��ي  �ل�����س��ارق��ة،  �إم����ارة  ��سرت�تيجية  م��ع 
و�لتنمية  �لتطور  دعامة  هما  و�لثقافة  �لكتاب 
�لتي تتطلع �إليها �ملجتمعات، كما نوهت �إىل �أن 
�أهد�فها تندرج يف �سياق تعزيز و�قع �لن�سر من 

خالل زيادة �الإنتاج �لفكري و�ملعريف يف �لدولة.
وتطرق �مل�ساركون يف �جلل�سة �إىل �أهمية �ملبادرة، 
ودورها يف �إثر�ء �مل�سهد �لثقايف بعناوين نوعية، 

�لتنويه  مع  للمبادرة،  خططهم  �إىل  باالإ�سافة 
�إىل �لدور �ملحوري لدور �لن�سر باعتبارها �سريكاً 
��سرت�تيجياً، فيما يتعلق بجودة �ملحتوى، وعدد 
�الإ���س��د�ر�ت، مبا يت�سق مع توجهات �الإم��ارة يف 

�إثر�ء �مل�سهد �لثقايف باإ�سد�ر�ت نوعية.
على  �لنا�سرون  طرحها  �لتي  �الأف��ك��ار  وت��رك��زت 
�الإ�سد�ر�ت،  عدد  حول  ��ستبيان  توفري  �سرورة 
ومدى زيادتها �أو تر�جعها، باالإ�سافة �إىل �إتاحة 
�إىل جانب  �لن�سر �جل��دي��دة،  ل��دور  �أك��رث  فر�س 
�لن�سر  ب�سناعة  �مل��ع��ن��ي��ة  �جل��ه��ات  م��ع  �ل��ت��ع��اق��د 

بهدف �لرتويج للدور �لنا�سئة.

�أكدت  �لنا�سرين،  ولقاء  �جلل�سة  �أهمية  وح��ول 
�أهمية  ت��ك��ت�����س��ب  �ل���ل���ق���اء�ت  ه����ذه  �أن  �ل�����س��ح��ي 
فعاليات  يف  تنظيمها  ي��ت��م  ع��ن��دم��ا  م�����س��اع��ف��ة، 
عاملية، كمعر�س �ل�سارقة �لدويل للكتاب، الفتة 
�إىل �أن �لنقا�سات �لتي د�رت بني �ملجتمعني تعترب 
�لعالقة  وتر�سيخ  �ملبادرة،  مكانة  لتعزيز  مهمة 
�لتكاملية بني دور �لن�سر، و�ألف عنو�ن وعنو�ن، 
ومقرتحاتهم  �آر�ئ��ه��م  �إىل  �ال�ستماع  خ��الل  من 
�لتي �أثرت �جلل�سة، موؤكدة �أن �ملبادرة �ستنظر يف 
جميع �الأفكار �جليدة و�لقابلة للتطبيق التخاذ 

قر�ر ب�ساأنها.

وكانت �ملبادرة ت�سلمت يف �إطار مرحلتها �لثانية، 
�إمار�تي  ع��ن��و�ن   1001 �إ���س��د�ر  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة 
و2019،   2018 ع��ام��ي  خ���الل  �أوىل،  طبعة 
عرب  وم��وؤل��ف��ني  ن�سر  دور  م��ن  طلباً   1334
و�إمار�تيني، مت �عتماد 500 عنو�ن منهم، حيث 
�سيتم دعم 700 عنو�ن لدور �لن�سر �لتي تندرج 
�الإمار�تيني،  �ل��ن��ا���س��ري��ن  جمعية  م��ظ��ل��ة  حت��ت 
و301 عنو�ن ملوؤلفني �إمار�تيني، مبيز�نية تبلغ 

قيمتها خم�سة ماليني درهم. 
ي�سار �إىل �أن مبادرة �ألف عنو�ن وعنو�ن �نطلقت 
يف �لعام 2016 حتت �سعار »ندعم �لفكر لنرثي 

�ل�سيخة بدور  ك��رمي��ة م��ن  �مل��ح��ت��وى«، مب��ب��ادرة 
جمعية  ورئي�س  موؤ�س�س  �لقا�سمي،  �سلطان  بنت 
مرحلتها  يف  وه��دف��ت  �الإم��ار�ت��ي��ني،  �لنا�سرين 
�إم���ار�ت���ي،  ك��ت��اب   1001 �إ����س���د�ر  �إىل  �الأوىل 
�الإم���ار�ت،  يف  و�لفكري  �مل��ع��ريف  لالإنتاج  تعزيز�ً 
�لدولة  د�خل  �لن�سر  ��ستد�مة �سناعة  ول�سمان 
وخارجها، �إ�سافة �إىل دعم �ملوؤلفني �الإمار�تيني، 
�الإ�سد�ر�ت،  من  �ملزيد  تاأليف  على  وت�سجيعهم 
�لن�سر �الإمار�تية، و�سمان مناف�ستها  ودعم دور 
�الإقليمي  �ل�����س��ع��ي��دي��ن  ع��ل��ى  �ل��ن�����س��ر  ق��ط��اع  يف 

و�لدويل.

خالل جل�سة نظمتها �سمن “ال�سارقة الدويل للكتاب”

»األف عنوان وعنوان« تبحث م�ستقبل املبادرة وت�ستمع اإىل اآراء �سّناع الن�سر

•• ال�شارقة-الفجر: 

هيئة  تنظمها  �ل��ت��ي  �ل�38  دورت���ه  يف  للكتاب  �ل���دويل  �ل�����س��ارق��ة  معر�س  عقد 
تاريخ  بعنو�ن«  حو�رية  جل�سة  �جل��اري،  نوفمرب  من   9 حتى  للكتاب،  �ل�سارقة 

�ل��ت��ي ربطت  �ل��ع��الق��ات  �ل��ع��رب��ي و�الإ���س��الم��ي«، تطرقت للحديث ع��ن  �ل��ع��امل 
�لعرب ب�سرق �لقارة �الإفريقية، وح�سور �لتاريخ �لعربي و�الإ�سالمي يف موؤلفات 
�ملبدعني، وكيف قر�أ �ملوؤرخون �الأوروبيون هذ� �لتاريخ وكتبو� عنه، و�الأثر �لذي 

يلعبه �ملوؤرخ يف �لتعريف بح�سار�ت وثقافات �ل�سعوب.

ً من �لدكتور بنيان  و��ست�سافت �جلل�سة �لتي �أد�رها �لكاتب حممد �أبو عرب كالنّ
�لرتكي، �أ�ستاذ �لتاريخ �حلديث و�ملعا�سر يف جامعة �لكويت، و�لكاتبة �لرو�ئية 
�لُعمانية ب�سرى خلفان، و�لكاتب و�لباحث �لربيطاين جا�سنت ماروزي، حيث 
�لقارة  و�سرق  �لعربي  �لعالقة بني �خلليج  بد�ية  للحديث عن  �لرتكي  تطرق 
�الإفريقية و�سبه �لقارة �لهندية، مبيناً �أن �ملوقع �جلغر�يف لدولة �لكويت �لتي 
تقع يف �سمال �خلليج �لعربي �ساهم يف �جتاه �أهلها �إىل �الإبحار ملناطق خمتلفة 

يف �سرق �لقارة �الإفريقية و�لهند. 
�لكويت وم�سقط  �لتجارية بني  �لتاريخية  �لعالقات  »�إن تطور  وقال �لرتكي: 
و�سرق �إفريقيا يعود للتاريخ من 1883 وحتى 1918، �أي خالل �لفرتة من 
نهايات �لقرن �لتا�سع ع�سر وحتى نهاية �حلرب �لعاملية �الأوىل، وميكننا �لقول 
�إن �أهم �لعو�مل �لتي �ساهمت يف تطوير وتعزيز هذه �لعالقات �لتجارية يف تلك 
رو� وجلبو�  �لفرتة و�لتي جاوزت ربع قرن من �لزمن، هو �لبحارة �لذين �سدنّ
�لب�سائع وما حتتاجه �لدولة من �خلارج و��ستقدموها، وهذه �جلهود �لتجارية 

عززت �لعالقات �خلليجية و�الفريقية على حدنّ �سو�ء«. 
هناك  �الأفريقية،  �ل��ق��ارة  �سبه  يف  �لعربية  �ملمالك  من  �لعديد  قامت  وت��اب��ع«: 
على  �ساهدة  �ل���دالالت  ه��ذه  �أف��ري��ق��ي��ة،  ���س��رق  دول  كويتيني يف  ملو�طنني  ق��ب��ور 
ح�سور �سكان من �أ�سول عربية وخليجية يف تلك �ملناطق، وقد �ساهمت �لقو�فل 
�لتجارية �لتي خرجت من �لكويت يف توطيد هذه �لعالقات مع �لدول يف �لقارة 
�ل�سمر�ء، وهذ� عامل مهم ويجب ت�سليط �ل�سوء عليه فاملكان �جلغر�يف �لذي 
متتاز به دولة �لكويت �أدى الأن تكون العباً رئي�سياً يف هذ� �لو�قع �لذي ت�سهد 

عليه �لدر��سات �الإن�سانية و�لتاريخية بوجه عام«.
من جهتها قالت �لرو�ئية ب�سرى خلفان حول �سوؤ�ل يتعلق بح�سور �لتاريخ يف 
وقدمته:  �ملنطقة  تاريخ  عند  �خلليجية  و�لق�سة  �ل��رو�ي��ة  توقفت  وه��ل  �الأدب 

�ل�سعودي  �ل��رو�ئ��ي  �إن  �ل��ق��ول  وميكننا  لتاريخنا،  باالنتباه  متاأخرين  »ب��د�أن��ا 
و�لعربية  �خلليجية  �ملنطقة  تاأريخ  على  ��ستغل  من  �أول  منيف  �لرحمن  عبد 

وت�سمينها يف رو�ياته و�أدبه«. 
وتابعت: »�خلروج من عباءة �ال�ستعمار جاء متاأخر�ً، هناك �لكثري ممن كتبو� 
جمال  يف  حم��دودي��ن  ومتخ�س�سني  و�الإ�سالمية،  �لعربية  �ملنطقة  تاريخ  عن 
�لتاريخ، و�الأدب يقدم �لتاريخ وهذ� ال ننكره لكنه يكون لعامة �لنا�س وللقر�ء 
�أوؤكد  ولكني  و�لباحث،  �مل��وؤرخ  لها  يتطرق  بتفا�سيل  كبري  ب�سكل  �ملهتمني  غري 
على �أن �لر�وي عندما يتطرق للتاريخ يقدمه ب�سكل مب�سط وعلى نطاق �أو�سع، 
بل  يكتبوه،  مل  �أنف�سهم  �لبالد  فاأهل  بالتاريخ،  �عتناء  لدينا  لي�س  �خلليج  ويف 

عرفناه من وثائق �مل�ستعمرين«.
وحول توقفه عند مر�كز �لدول و�لعو��سم �لعربية و�نتقاله بينها، و�ملر�جع �لتي 
��ستند عليها و�لغاية �لتي دفعته للكتابة عن هذه �ملدن، قال �لكاتب و�لباحث 
للعامل  �لكبري  �لتاريخ  كتابة  �أردت فعله هو  »ما  م��اروزي:  �لربيطاين جا�سنت 
كلها  �لفرت�ت  بهذه  ومرور�ً  �الإ�سالم،  قبل  �لعربي و�الإ�سالمي منذ �لقرن 15 
قرناً بعد �آخر، حتى و�سلت �إىل �لقرن 21، وكان لدي د�فع �عتقدت �أنها طريقة 
مهمة للحديث عن تلك �ملدن يف �أوج �زدهارها �لتجاري و�القت�سادي و�ل�سيا�سي 

وغريها، الأقدم �سورة مغايرة ملا لدى �لغرب عن هذه �لبالد«. 
وت��اب��ع«: �لكثري م��ن �مل���دن يف �ل��ع��امل��ني �ل��ع��رب��ي و�الإ���س��الم��ي ت��ع��ربنّ ع��ن نف�سها 
�أهم هذه �ملدن هي بغد�د مهد  ومتتلك مكانة كبرية كعو��سم لالإ�سالم و�أح��د 
�حل�سار�ت �لعاملية �لتي ماز�لت حتى �ليوم متتلك �سفات مهمة وحمورية، ال 
�سيما بيت �حلكمة �لذي ��ستقطب �لكثري من �لعلماء و�لباحثني من خمتلف 
زت من خالل بحوثي  �أنحاء �لعامل، ناهيك عن ح�سور قرطبة وغريها، كما ركنّ

على �لتعاي�س بني �الأديان جميعها يف �أجو�ء �آمنة ومتناغمة«.

خالل جل�سة بعنوان »تاريخ العامل العربي والإ�سالمي«

»ال�سارقة الدويل للكتاب« يناق�ض دور املوؤرخ يف التعريف بح�سارات وثقافات ال�سعوب

•• ال�شارقة-الفجر:

�الإمار�تية  �ليافعني؛  ب���االأدب  �ملخت�ستان  �لكاتبتان  �أك��دت 
�سي هيلهاو�س، على �سرورة  و�لكاتبة جو�ن  �لنومان،  نورة 
جلذبهم  �ل�سباب  لها  ويف�سنّ يحبنّها  �لتي  �لو�سائل  ��ستغالل 
للقر�ءة. م�سددتان على �أهمية جذب هذه �لفئة �إىل �ملطالعة 
باأ�ساليب غري تقليدية ت�ستفيد من تعلقهم باالأجهزة �لذكية 

و�الألعاب �الإلكرتونية.
ج���اء ذل����ك، خ���الل ن�����دوٍة ع��ق��دت ���س��م��ن ف��ع��ال��ي��ات معر�س 
�ليافعني«،  »�أدب  ع��ن��و�ن  حت��ت  ل��ل��ك��ت��اب  �ل����دويل  �ل�����س��ارق��ة 
�أد�رتها ملياء توفيق. حيث بحثت �ملتحدثتان يف �سبل ت�سجيع 

�ليافعني على �لقر�ءة يف �لع�سر �لتكنولوجي و�لرقمي.
ت��ق��ر�أ جيًد�،  �ل��ي��اف��ع��ني ال  ف��ئ��ة  �أن  �إىل  �ل��ك��ات��ب��ت��ان  و�أ����س���ارت 

و�سائل  مثل  �ل��ك��ث��رية،  �مل�ستنّتات  بفعل  باملطلق،  ت��ق��ر�أ  ال  �أو 
و�الأجهزة  �لذكية  �لهو�تف  و�أبرزها  �حلديثة  �لتكنولوجيا 
�للوحية، و�ألعاب �لفيديو �لتي ت�ستحوذ على جزٍء كبرٍي من 

�هتمامهم ووقتهم.
ودعت �لنومان وهيلهاو�س �إىل ��ستغالل هذه �لو�سائل �لتي 
يقر�أو�  ك��اأن  للقر�ءة؛  كو�سيٍط  بكرثة،  �ل�سباب  ي�ستخدمها 
�إذ�  �أو  و�ملحمولة،  �للوحية  �أجهزتهم  �أو  كتًبا عرب هو�تفهم 
كانو� ال يطيقون فكرة �لنظر لل�سيء نف�سه لفرت�ٍت طويلة، 

فاإمبكانهم مطالعة �لكتاب �سمعًيا.
عليهم  �أن  �الآب��اء،  م  يتفهنّ �أن  �سرورة  �إىل  �لكاتبتان  هت  ونونّ
ترك �أوالدهم يقر�أون ما يحبنّونه، دون فر�س �أي نوعيٍة من 
�لكتب عليهم. »فلو كانو� يحبون �خليال، فليقر�أو� فيه، ولو 
كانو� يحبنّون �ل�سعر فتلك ميولهم«. م�سريتان �إىل �أن ترك 

�حلرية يف �ختيار مو�سوع �لقر�ءة له دوٌر يف �كت�ساف �ل�سباب 
ملو�هبهم وميولهم، �الأمر �لذي ي�ساعدهم م�ستقباًل.

وق��ال��ت �ل��ك��ات��ب��ة ن����ورة �ل��ن��وم��ان: »ه��ن��اك �أ���س��ال��ي��ب عملية 
وحد�ئق  �لقر�ءة  ع��و�مل  �إىل  �الأطفال  ال�ستقطاب  وناجحة 
�ملعرفة و�لكتاب، مثل تد�سني حملٍة لتوزيع كتٍب جمانية، �أو 
تقدمي ق�س�ٍس عن �سخ�سياٍت يحبنّونها ومو��سيع يهتمون 
فيها،  �أنف�سهم  يجدون  بكتٍب  جذبهم  »علينا  ��دًة:  م��وؤكنّ بها. 
حٍب  دون  م��ن  يقر�أونها  �لتي  تلك  ع��ن  خمتلفة  ��ف��اٍت  مب��وؤلنّ

و�سغف يف مد�ر�سهم«.
وح���ول �للغة �ل��ت��ي ي��ق��ر�أ بها �ل��ي��اف��ع��ون، ق��ال��ت �ل��ن��وم��ان �إن 
باالإجنليزية،  تقر�أ  �الإم���ار�ت  يف  �جل��دي��دة  �الأج��ي��ال  �أغلبية 
�سون له يومًيا عرب �ألعاب �لفيديو  الأننّ �ملحتوى �لذي يتعرنّ
و�الأفالم وما يرونه ويتفاعلون معه عرب من�سات �لتو��سل 

�الجتماعي كلنّه باالإجنليزية. وتوقفت �لنومان عند �أهمية 
ب�����س��اط��ة �ل��ل��غ��ة ع��ن��د ����س��ت��خ��د�م �ل��ع��رب��ي��ة �ل��ف�����س��ح��ى، مثل 
�ملحلية،  باخل�سو�سية  ودجم��ه��ا  فة  ملطنّ كلمات  ��ستخد�م 
�لعمر،  يف  �ل�سغار  على  وثقيلة  دة  معقنّ تكون  �أن  من  ب��داًل 

فُيعِر�سو� عنها.
�أما جو�ن �سي هيلهاو�س، فانتقدت �مل�ستوى �لذي و�سل �إليه 

�أدب �ليافعني عاملًيا، ب�سبب خ�سوعه ملعايري �ل�سوق، منبهًة 
ثقافتهم  �إىل  تنتمي  ا  ق�س�سً �ل�سباب  يقر�أ  �أن  �سرورة  �إىل 
وت�سُف و�قعهم. موؤكدًة ثقتها يف �الأجيال �جلديدة، وباأنها 
�ستكون ق����ادرة ع��ل��ى �ل��ت��ف��ري��ق ب��ني �جل��ي��د و�ل�����رديء، طاملا 
منا�سٍب  وبقالٍب  ها  حُتبُّ و�سيلٍة  عرب  لها  م  ُت��ق��دَّ �ل��ق��ر�ءة  �أننّ 

لتفكريها ومنط حياتها.

خالل جل�سة �سمن فعاليات »ال�سارقة الدويل للكتاب«

النومان و هيلهاو�ض توجهان دعوة ل�ستغالل 
التكنولوجيا يف حتفيز اليافعني للقراءة 

خالل ندوة »بوابات الثقافة« يف »ال�سارقة الدويل للكتاب«

اأدباء وباحثون: الأدب العربي والغربي يحتاجان ملد مزيد من ج�سور التوا�سل
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العمل اجليد يفر�ص نف�سه �سواء يف رم�سان اأو خارجه

دينا فوؤاد: اأبحث عن الدور اجليد واملختلف
)قيد  م�سل�سل  يف  ج��م��ي��ل��ة  �سخ�سية  خ���الل  م���ن 
�جلمهور  على  ف���وؤ�د  دي��ن��ا  �لفنانة  �أط��ل��ت  ع��ائ��ل��ي( 
�إيجابية من  ب��ردود فعل  �أخ���ري�ً يف جتربة حظيت 

�جلمهور و�ل��ن��ق��اد. ويف ه��ذ� �حل���و�ر تتحدث 
ت�سويره،  وكو�لي�س  �مل�سل�سل  ع��ن  دينا 

�إ�سافة �إىل دخولها عامل �ل�سو�سيال 
ميديا �أخري�ً، و�إليكم �لتفا�سيل:

ت����ر�����س����ي����ح����ك  مت  ك������ي������ف   •
ل�سخ�سية جميلة يف م�سل�سل 

عائلي"؟ "قيد 
- م��ن خ���الل �مل��خ��رج تامر 
ح�����م�����زة و�مل����ن����ت����ج رمي�����ون 

مقار، �إذ حتدثا معي عن 
بجمع  وفكرته  �لعمل 

جم����م����وع����ة ك���ب���رية 
من �لنجوم ينتمون 

خمتلفة،  الأج���ي���ال 
قر�أت  وعندما 

 ، يو ر ل�سينا �
وج�������دت�������ه 

مكتوباً ب�سكل ممتاز، لذ� و�فقت على �لعمل، وردود 
منذ  ممتازة  من  �أك��رث  كانت  �لتجربة  على  �لفعل 
�الأمر  وه��ذ�  لعر�سه  �الأول  �ليوم 
بهذه  ع�������ادة  ي����ح����دث  ال 

�ل�سرعة.
�ملرة  ل��ي�����س��ت   •
�لتي  �الأوىل 

ت��ت��ع��اون��ني ف��ي��ه��ا م���ع ت���ام���ر ح���م���زة، ك��ي��ف وج����دِت 
�لعمل معه؟

- �أ���س��ت��م��ت��ع ب��ال��ع��م��ل م��ع ت��ام��ر ف��ه��و ���س��دي��ق��ي منذ 
و�سجعني  �كت�سفني  م��ن  و�أول  �ل��ف��ن��ي��ة،  ب��د�ي��ات��ي 
�ل�سريف  ن���ور  �ل��ف��ن��ان  م��ع  "�لد�يل"  م�سل�سل  يف 
�أثق يف  و�ل��ذي عرفني على �جلمهور، ويف كل مرة 
�ختيار�ته تكون �لنتيجة جيدة كما حدث يف "قيد 
عائلي"، و�أمتنى �أن تكون هناك �أعمال �أخرى قريباً 

جتمعنا.
كيف  بالتناق�سات،  مليئة  "جميلة"  �سخ�سية   •

تعاملت معها؟
بظروف  م��رت  طبيعية  �سخ�سية  "جميلة" ه��ي   -
من  و�أع��ت��ربه��ا  �لطريقة،  ب��ه��ذه  تت�سرف  جعلتها 
فهي  �مل�سل�سل،  يف  �مل��وج��ودة  �ل�سخ�سيات  �أ���س��ع��ب 

خمتلفة عن و�لديها وعن �ملحيطني بها.
�هلل  ع��ب��د  ����س���الح  م���ع  �ل���ت���ع���اون  ع���ن  • م�����اذ� 

ومريفت �أمني؟
يف  باال�سرت�ك  حمظوظة  نف�سي  �أعترب   -
و�لعمل  عائلي"،  "قيد  مثل  �سخم  عمل 
و��ستفدت  وخم�سرمني،  كبار  جن��وم  مع 
�لفني  �مل�ستوى  على  كثري�ً  منهم 
�لكو�لي�س،  خ���الل  و�الإن�������س���اين 
و�أتذكر �أن �أحد �مل�ساهد �ل�سعبة 
�لتي جمعتني مع �لفنان �سالح 
ع���ب���د�هلل، ح��ي��ث �أ����س���اد ب���ي بعد 
�الن��ت��ه��اء م��ن ت�����س��وي��ره��ا، وقال 
�إن��ن��ي �أ���س��ب��ح��ت �أك����رث خ���ربة من 
�ل�سهادة  وهذه  وقت م�سى،  �أي 
�أ���س��ع��دت��ن��ي الأن���ه���ا ت���اأت���ي من 
ومكانة  بحجم  قدير  فنان 
�سالح، فهو ومريفت �أمني 
من �ل�سخ�سيات �لتي حتب 
بخالف  معها،  تعمل  �أن 
�ل�سخ�سي  تو��سعهما 
�سوى  م��ن��ه��م��ا  الجت����د 
وم�ساعدة،  خ��ري  ك��ل 
قدرة  لديهما  فهما 
�أجو�ء  �إ�سفاء  على 
م����ل����ي����ئ����ة ب����احل����ب 
و�ل������������ط������������اق������������ة 
�الإي����ج����اب����ي����ة يف 
كو�لي�س ت�سوير 

�أي عمل.
�أن  ترين  • هل 
��ستفاد  �ل��ع��م��ل 
م���������ن ع����ر�����س����ه 
�ل�سباق  خ���ارج 

�لرم�ساين؟
�ل�����ع�����م�����ل   -
�جليد يفر�س 

نف�سه �سو�ء يف رم�سان �أو خارجه، وطبيعة �أحد�ث 
45 حلقة،  �إىل  �لتي ت�سل  "قيد عائلي" وحلقاته 
هي �لتي فر�ست عر�سه خارج رم�سان، فكل مو�سم 
در�مي يكون له مذ�ق خا�س، فخارج رم�سان تكون 
�أن  دون  وم�ساهدته  �لعمل  لعر�س  فر�سة  هناك 
و�لنجاح يف  �أخ��رى،  �أعمال  تز�حم مع  يكون هناك 
رم�سان يكون له طعم خمتلف الأن �ملناف�سة تكون 

قوية.
ب�ساأن  ق���ر�رك  على  �لعر�س  م��وع��د  ي��وؤث��ر  ه��ل   •

�لعمل؟
- �أبحث عن �لدور �جليد و�ملختلف يف �لعمل �لذي 
�أتوقع �أن يكون ناجحاً وهذ� ما يهمني، �أما م�ساألة 
م��وع��د �ل��ع��ر���س ف��ه��ي م��رت��ب��ط��ة ب��االأ���س��ا���س باأمور 
�أن  ت�سويقية ال عالقة يل بها، لكن بالتاأكيد �أحب 
�أكون موجودة يف �ل�سباق �لرم�ساين مثاًل، ل�سعوري 
بالتفاوؤل بال�سهر �لكرمي كل عام وتقدميي الأعمال 

ناجحة مع �جلمهور.
�الإعالمي؟ ظهورك  قلة  �سبب  • ما 

- �لظهور �الإعالمي �أمر مهم الأي فنان، لكنني ال 
لتكر�ر  با�ستمر�ر  م��وج��ودة  �أك��ون  �أن  على  �أح��ر���س 
�أن هذ� �الأمر  �أع��رف  �لوقت،  نف�س �حلديث طو�ل 
�أرغب  ال  �حلقيقة  يف  لكن  مني،  �لبع�س  ي�سايق 
بالظهور يف  له  �أ�سعر �جلمهور مبحا�سرتي  �أن  يف 
يف  بالظهور  �أق��وم  �أن  �أف�سل  ل��ذ�  �لرب�مج  خمتلف 
برنامج �أو �ثنني كل فرتة، كما �أن مو�قع �لتو��سل 
ل��ل��ج��م��ه��ور متابعة  ت��ت��ي��ح  �أ���س��ب��ح��ت  �الج��ت��م��اع��ي 
بر�مج  بعدة  فالظهور  فيها،  �أظهر  �لتي  �ل��رب�م��ج 

من دون �أن يكون جديد يف ر�أيي غري مفيد.
• هل هذ� �الأمر �سبب �هتمامك مبو�قع �لتو��سل 

�أخري�ً؟
- �ن�سممت �إىل مو�قع �لتو��سل بعد �سهر رم�سان 
�ملا�سي، وهناك �سركة م�سوؤولة عن �إد�رة ح�ساباتي 
�ل��ر���س��م��ي��ة، وف�����س��ل��ت �الن�����س��م��ام ب��ن��اء ع��ل��ى طلب 
�جلمهور �لذي تو��سل معي كثري�ً للتفاعل معهم 
�سبيل  على  للت�سوير،  حبي  ع��دم  من  �لرغم  على 
عمل  ف�سلت  �لنهاية  يف  لكن  �لعمل  خ��ارج  �مل��ث��ال، 
و�أتابع  �لتو��سل مع �جلمهور  �أ�ستطع  لكي  ح�ساب 

تعليقاتهم با�ستمر�ر.
• �لبع�س يقي�س جناحه يف �ل�سو�سيال ميديا، هل 

تتفقني مع هذ� �لر�أي؟
- دعنا نفرق بني �أمرين، هناك جناح يكون حقيقياً 
وهذ�  م��ي��دي��ا  �ل�سو�سيال  ع��ل��ى  وينعك�س  ب��ال��ف��ع��ل، 
�الأم���ر طبيعي وي��ح��دث، وه��ن��اك جن��اح مزيف تتم 
عندما  �حلقيقي  �لنجاح  يل  وبالن�سبة  �سناعته، 
يف  عنها  يتحدث  �جلمهور  و�أج���د  �سخ�سية  �أق���دم 

�ل�سارع.
�ملقبلة؟ خطوتك  عن  • ماذ� 

موؤكد  جديد  م�سروع  ل��دي  يوجد  ال  �الآن  حتى   -
ب�سكل نهائي، ثمة تر�سيحات الأكرث من عمل لكن 

�الأمر مل يح�سم بعد ب�سكل نهائي.

لطيفة تقا�سي كل من 
ُيغني اأعمالها

 
�لتون�سية لطيفة من خالل تغريدة لها عرب ح�سابها على  حذرت �لفنانة 
�إعادة توزيعها،  �أو  �أغنياتها  ��ستخد�م  �لتدوينات )تويرت( من مغبة  موقع 

نظر�ً الأنها قامت باإنتاج �أغلب �ألبوماتها.
كل  و�أنتجت  م�����س��و�ري،  يف  تعبت  �أين  مب��ا  )�أعتقد  قائلة:  لطيفة  وعلقت 
رميا  موقف  نف�س  و�ساأتخذ  �ل��ف��ردي،  مبجهودي  وفيديوهاتي  �ألبوماتي 
�لرحباين، و�أتخذ كل �الإجر�ء�ت �لقانونية، �سد كل من يغني �أو ي�سجل �أو 

يعيد توزيع �أينّ �أغنية من �أغنياتي(.
يذكر �أن �آخر �ألبومات لطيفة كان �ألبوم )فري�س( �لذي طرحته قبل حو�يل 
�أغنية وهي: )فري�س وكل �للى حبو� وال يا عبد�هلل   12 عامني، وت�سمن 
وحتلو �الأيام وملحوقة وبحر �لغر�م وع�سان حبيت و�أخون ال وطبعك عنيد 

و�أول مرة يا حبيبي و�لهم كربه وليلة(.

حممد رجب 
ي�سور 

)الأخ الكبري(
رجب  حممد  �لفنان  ب��د�أ 
�جلديد  م�سل�سله  ت�سوير 
�ل������ذي  �ل�����ك�����ب�����ري(،  )�الأخ 
�ل�  م�سل�سالت  لنوعية  ينتمى 
�أحمد  ت��األ��ي��ف  م��ن  حلقة،   45
�إ�سماعيل  �إخ��ر�ج  ومن  عبد�لفتاح، 
�سركة  �إن����ت����اج  وم�����ن  ف��������اروق، 
��������س�������ي�������رج�������ي 

من  �لعمل  فريق  و�نتهى  �لدر�مي،  لالنتاج 
�نطالق  قبل  للم�سل�سل  �ملبدئية  �لتفا�سيل 

�لت�سوير.
وع��ق��د ح�����س��ام ���س��وق��ي م��دي��ر ع���ام �سيرجي 
وخمرج �لعمل و�ملوؤلف ورجب جل�سات عمل 
�لفنانني  ق��ائ��م��ة  ع��ل��ى  ل��ال���س��ت��ق��ر�ر  مكثفة 
�أ�سماء  ع��دة  وه��ن��اك  �مل�سل�سل،  يف  �مل�ساركني 
�ل�سركة  من  رغبة  معهم،  للتعاقد  مر�سحة 

يف بدء �لت�سوير مبا�سرة.
ي�سار �إىل �أن رجب قدم �آخر �أعماله م�سل�سل 
�ملا�سي،  رم�����س��ان  يف  ����س��ت��ف��ه��ام(،  )ع���الم���ة 
�إ���س��الم ح��اف��ظ، و�إخ���ر�ج �سميح  م��ن تاأليف 
وهو  �سيرجي،  �سركة  و�إن��ت��اج  �لنقا�س، 
ب��ط��ول��ة حم��م��د رج�����ب، مريهان  م���ن 
ح�����س��ني، ه��ي��ث��م �أح���م���د زك����ي، جيهان 
�لبز�وي،  حم��م��ود  �إدو�رد،  خ��ل��ي��ل، 

عبد�لرحمن �أبو زهرة و�آخرين.

�سمية اخل�ساب 
تلحن لنف�سها 3 
اأغنيات )�سنغل(

جديدة  �أغنيات   3 لطرح  �خل�ساب  �سمية  و�ملطربة  �ملمثلة  ت�ستعد 
من �أحلانها، و�ملقرر طرحها خالل فرت�ت متباعدة،

 �الأوىل حتمل ��سم )عربية �أنا( وهي من كلمات ه�سام �سادق، 
وتوزيع �سريف �ل�ساعري، و�الأغنية �لثانية من كلمات ه�سام 

�سادق حتمل طابعاً عاطفياً ب�سكل �سريع.
و�الأغنية �لثالثة من كلمات ه�سام �سادق، وتعالج ق�سية 
خالل  م��ن  ه��ذ�  �الث��ن��ان  وف��ع��ل  �سبق  مثلما  �جتماعية 

�أغنية )بت�ستقوى(،
 ومن �ملقرر �أن يتم طرحها يف مو�سم �ل�ستاء �ملقبل.

�أول  �ملا�سي  رم�سان  يف  طرحت  ق��د  �خل�ساب  وك��ان��ت 
دعاء ديني لها، بعنو�ن )�سلو� عليه(، 

من  )ي��وت��ي��وب(،  موقع  على  �لر�سمية  قناتها  ع��رب 
�أحل��ان��ه��ا، وك��ل��م��ات ه�����س��ام ���س��ادق، وت��وزي��ع حممد 

عبا�س.

�سارك اأكرم ح�سني يف بطولة )البدلة( مع تامر ح�سني، 
ال�سينمائية  العر�ص  دور  ا�ستقبلته  الذي  الفيلم  ونال 
ث اأكرم عن  اأخريًا ردود فعل جيدة. يف حواره هذا يتحدَّ
الفيلم وكوالي�ص ت�سويره وم�ساريعه املقبلة وغريها من 

تفا�سيل فنية.
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اأف�سل 5 اأطعمة يجب عليك 
اإ�سافتها اإىل حمية طفلك

على  وت�سجيعهم  �أطفالك  بتمكني  تقومني  ال  مل��اذ�  �ل��در����س��ي،  �ل��ع��ام  ه��ذ�  يف 
�العتناء ب�سحتهم؟! �إننّ غر�س عاد�ت �الأكل �ل�سحية مهم للغاية و�أف�سل بكثري 
�أخ��ذ هذ� يف عني �العتبار، ف��اإن معظم �الآباء  عندما يتم يف �سن مبكر. ومع 
ل�سمان  جهدهم  ق�سارى  بذل  ويحاولون  يفهمون  �الأي��ام  هذه  يف  و�الأمهات 
متتع طفلهم بنظام غذ�ئي متو�زن منتظم. �خ�سائيو �لتغذية يك�سفون لك 
هذه �الأطعمة. �ستجدين نف�سك جتربين طفلك على تناول بع�س �الأطعمة 
وهو يبكي. للتاأكد من ح�سوله على ح�سته من �لفيتامينات و�ملو�د �لغذ�ئية 
ر �ملز�ج  �الأ�سا�سية. يف نهاية �ملطاف �سينتهي بك �الأمر مرهقة مع طفل ُمعكنّ
على  كبري  تاأثري  له  لطفلك  �لغذ�ئي  �لنظام  �إن  �لطعام!  بقايا  و�لكثري من 
ذكائه وتطوره، فيمكن لالأطعمة �ل�سحية �أن تزيد من وظائف �ملخ و�لذ�كرة 
و�لرتكيز. وعلى �لرغم من وجود �لكثري من �الأطعمة �لتي ميكن �أن حت�سن 
�سحة �لدماغ، فقد حدد خرب�ء �لتغذية بع�ساً من �أف�سلها، و�لتي ميكن �أن 

تعزز قوة دماغ طفلك �ليوم و�مل�ستقبل.

بالفيتامينات  غني  فهو  �لتغذية.  فائقة  �الأط��ع��م��ة  م��ن  يعترب  �ل��ل��وز:�ل��ل��وز 
و�ملعادن مثل �لزنك و�لربوتني وفيتامني E - مما ي�ساعد يف �إ�سالح خاليا 
�للوز  بنقع  قومي  �لذ�كرة.  وحت�سني  �لدماغ  �سحة  تعزيز  وبالتايل  �لدماغ، 
يف �ملاء يف �لليل، وقدميه الأطفالك يف �ل�سباح �لباكر، �أو ميكنك �إ�سافته �إىل 
�ملقاومة  �الأوعية  يف  �سهولة  بكل  وحفظه  �ل�سلطات  مثل  �ملختلفة  �لو�سفات 

للحر�رة ليبقى طازجاً. 

�الأحما�س  �لغني بالربوتني على جميع  �لفائق  �لطعام  �لكينو�:يحتوي هذ� 
�الأمينية �الأ�سا�سية، خا�سًة �للي�سني، �لذي يلعب دور�ً رئي�سياً يف تنظيم �لتوتر 
�أنه يحتوي على م�ساد�ت �الأك�سدة وكمية جيدة من �الأحما�س  و�لقلق. كما 

�لدهنية �أوميغا 3.

�الأكرث فائدة و�سحية جنباً  �الأطعمة  �لتوت �لربي يف مرتبة  �لتوت: يعترب 
�إىل جنب مع �لعديد من �أنو�ع �لتوت �الأخرى مبا يف ذلك �لفر�ولة و�لتوت 
C و�ملنغنيز  �الأحمر و�الأ�سود، فهي مليئة بالعنا�سر �لغذ�ئية مثل فيتامني 
�لتاأك�سدية خلاليا  �الأ�سر�ر  �ملخ وتقليل  وت�ساعد على �حلفاظ على وظائف 

�ملخ وحت�سني ذ�كرة �أطفالك.

و�لكربوهيدر�ت  �لدهنية   3 �أوميجا  و�أحما�س  باالألياف  �ل�سيا:غنية  ب��ذور 
و�الألياف  �ل��ك��رب��وه��ي��در�ت  �أن  و�ل��ك��ال�����س��ي��وم. يف ح��ني  �الأك�����س��دة  وم�����س��اد�ت 
و�لكال�سيوم ال ت�ساعد �أو تعرقل �لذ�كرة، فاإن م�ساد�ت �الأك�سدة و�أوميجا 3 
�أن م�ساد�ت �الأك�سدة تزيد من  بالتاأكيد تزيد من قوة �لدماغ. من �ملعروف 
تدفق �لدم �إىل �ملخ مما يح�سن �لذ�كرة. �الأحما�س �لدهنية �أوميغا 3 تبقي 
بع�سها  مع  �لتو��سل  على  �لدماغ  خاليا  وت�ساعد  �لبالك  من  خالياً  عقلك 

�لبع�س.

بذور �لكتان:مثل بذور �ل�سيا، بذور �لكتان غنية باأحما�س �أوميغا 3 �لدهنية 
�أنو�ع  �أه��م  �أح��د  من  عالية  كمية  على  فيحتوي  �لتحديد،  وج��ه  على  �أي�ساً. 
و�ل��ذي يرتبط بقوة   ،  )ALA( ألفا لينولينيك� 3 ي�سمى حم�س  �الأوميغا 

ب�سحة �لدماغ.

والنباتات؟  احليوانات  اأعمار  يف  ال�سحيحة  القاعدة  هى  • ما 
�لقاعدة �ل�سحيحة هنا تقول �إنه كلما �أبطاأ �لنبات �أو �حليو�ن يف منوه 
طال عمره فمن �حل�سر�ت ما ال يعي�س يف طور �لبلوغ �أكرث من �ساعات 
بينما يطول عمر �ل�سالحف و�الإن�سان �إىل قرن �أو �أكرث وتعي�س بع�س 

�الأ�سجار �آالف �ل�سنني. 
؟ املتحدة  الوليات  ا�ستقالل  اأعلن  • متى 

�سهر  م��ن  �ل��ر�ب��ع  يف  �المريكية  �ملتحدة  �ل��والي��ات  ��ستقالل  �علن   -  
يوليو لعام 1776 وكان �الحتاد من 13 والية فقط، وكتب توما�س 
م�ساهري  فيها  عاونه  �الع��الن  وثيقة  من  �الأعظم  �جل��زء  جيفر�سون 

مثل جون �آدمز - بنيامني فر�نكلني 
؟ يطلق  ما  وعلى  ؟  بنغالدي�ص  كلمة  معنى  • ما 

يطلق ��سم بنغالدي�س على مكان يعرف �سابقا با�سم )باك�ستان �ل�سرقية 
( ومعناه �لبنغال �حلر . 

�ليمنى.  �الأذن  من  �سمعاً  �أ�سعف  �لي�سرى  �الأذن  �أن  تعلم  • هل 
 • هل تعلم �أن �أقوى ع�سلة يف ج�سم �الإن�سان هي ع�سلة �لفك. 

 • هل تعلم �أن �جل�سم يحتمل حر�رة حتى 128 درجة مئوية
�أحما�س  من  حتويه  ما  و  �لربوتينات  يحول  �أن  ميكنه  �لذي  �لوحيد  �لع�سو  هو  �لكبد  �أن  تعلم  هل   •

�أمينية �إىل مادة �جللوكوز �أو �ل�سكر.
و�حلنطة  و�لفول  و�الأجا�س  و�للحم  و�لبي�س  و�للنب  �خلمائر  �ملوجود يف  ب  فيتامني  نق�س  �أن  تعلم  •هل 
ه وي�سبب تهيجات و��سطر�بات  غري �مل�سننّعة و�حلبوب كالفا�سولياء و�للوبياء و�لبطاطا يوؤخر �لنمو وي�سونّ

 . � يف �الأع�ساب و�م�ساكا حادنّ
�الإن�سان  على  �سار  تاأثري  لها  يكون  �أن  ميكن  �لباذجنان  و  �خليار  مثل  �خل�سرو�ت  بع�س  �أن  تعلم  • هل 
�سام  تاأثري  لها  م��و�د  نتج عنه  �إىل �ال�سفر�ر  �أن �خليار لو حتول لونه من �الخ�سر�ر  �لبحوث  �أثبتت  حيث 
على �الإن�سان كما �أثبتت �أن �خليارة �ملرة ذ�ت �ل�سكل �ملعوج لها تاأثري �سام على �الإن�سان .. و هذه �ملادة �ل�سامة 

توجد يف قلب �خليارة .. كما �أثبتت �لبحوث �أن �أكل �لباذجنان بكرثة يوؤثر على �جلهاز �لع�سبي لالإن�سان. 
ن�سبة  �رتفاع  على  يق�سي  فهو   .. �لقلبية  باالأزمات  �الإ�سابة  مينع  �ملدم�س  �لفول  تناول  �أن  تعلم  هل   •
�إىل  ت��وؤدي  �مل��و�د �لتي  �لكول�سرتول يف �لدم .. و بذلك يخف�س تناول �لفول �ملدم�س ن�سبة و�حد باملئة من 

ت�سلب �ل�سر�يني. 

ال�صمكة وال�صياد 
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الرمان 
حت���������ت���������وي ث����م����ر 
�ل������رم������ان �حل���ل���و 
 %  10 ع������ل������ى 
م���������و�د ����س���ك���ري���ة، 
حام�س   %  1
 %  84 �لليمون، 
رماد   %  3 م���اء، 
بعد  �لرمان  ق�سر 
وحرقه،  جتفيفه 

 )A، B، C( وفيتامينات  م��رة  وعنا�سر  �أل��ي��اف   %  3 ب��روت��ني،   %  3
و�لبوتا�س  و�لكال�سيوم  و�لكربيت  و�لفو�سفور  قليلة من �حلديد  ومقادير 

.% و�ملنغنيز ويف بذوره ترتفع ن�سبة �ملو�د �لدهنية 9-7 
بالفيتامينات وله خو��س  �لغذ�ئية وخا�سة  بعنا�سره  �لرمان غني  يعترب 
ويفيد  للحر�رة  وخمف�س  ل��الآالم  م�سكن  فهو  عظيمة  وعالجية  وقائية 
�الإ�سهال  وقاب�س حلاالت  �لطق�س �حلار  �أثناء  �ل�سديد  �لعط�س  يف حاالت 

ومانع للنزيف وخا�سة �لناجت عن �لبو��سري و�الأغ�سية �ملخاطية.
حيث ع�سري �لرمان ي�سفي بع�س حاالت �ل�سد�ع و�أمر��س �لعيون وخا�سة 
�سعف �لنظر و�إن مغلي �أزهار �لرمان يفيد يف عالج �أمر��س �للثة وترهلها، 
�ل�سيالن  �مل��زم��ن، على قطع  �الإ���س��ه��ال  �ل��ن��زف وع��الج  �إي��ق��اف  ت�ساعد على 

�الأبي�س من �ملهبل.

املخرجة اآملا هارئيل خالل ح�سورها العر�ص الأول لفيلم Honey Boy يف هوليوود. اأ ف ب

�إىل �لبحر كما هي عادته كل يوم ورمى �سباكه �كرث من مرة لكنه مل يخرج �ال بب�سع �سمكات  خرج �ل�سياد 
�لعني  ت�ستطيع  �ل�سم�س فال  ��سعة  �سمكة ف�سية تربق حتت  كانت  لقد  مثلها  ير  �حد�هما غريبة عجيبة مل 
و�سط  تتلوى  �لتي  �ل�سمكة  �إىل  يده  ومد  �عظمك  ما  ربي  �سبحانك  �لطيب  �ل�سياد  فقال  كثري�  �ليها  �لنظر 
�سمع �سوتا يقول  للعجب فقد  ويا  و�سو�ء  لتكوين غذ�ء  �لنار  ��سعك فوق  �ن  �نطلقي فحر�م  �ال�سماك وقال 
��سكرك �يها �ل�سياد �لطيب فقال �سبحانك يا ربي �سمكة تتكلم �ذهبي �ذهبي فقالت ال �ريد �وال �ن �عطيك 
مكافاأة فقال �ذهبي �نت حرة لوجه �هلل �لكرمي وعندما حكى لزوجته ما ح�سل ..نهرته �لزوجة �لقا�سية ب�سدة 
وغالظة وقالت �رجع للبحر مر �خرى وناد عليها و�طلب مكافاأة �يها �لزوج �لفا�سل �خلايب فذهب �مل�سكني �إىل 
�لبحر ونادي على �ل�سمكة �لف�سية �لتي �طلت عليه من �ملاء لتقول �عرف ماذ� حدث ال حتكي �سيئا �ساألبي لك 
ثالث طلبات فقط و�حذر زوجتك مني عد �الن و�ستجد مفاجاأة يف �نتظارك وعاد ليجد بيته �خل�سبي قد ��سبح 
جميال لكن �لزوجة �لطماعة �سرخت وقالت �ريد نوال ين�سج �حلرير و�ل�سوف وقطيعا من �ملاعز وحظرية 
مليئة بالدجاج هيا يا زوجي �لعزيز �ذهب هيا فذهب �مل�سكني �إىل �لبحر ليجد �ل�سمكة يف �نتظاره وقالت عد 
�إىل بيتك و�ستجد ما طلبته زوجتك هناك وعاد بالفعل ووجد ماطلبت زوجته لكنها �سرخت فيه مرة ثالثة 
وقالت عد �ليها و�طلب منها �لذهب و�لف�سة و�جلو�هر فقال �ل�سياد �مل�سكني لقد حذرت �نها لن تلبي �ال ثالث 
طلبات فاعلمي هذ� طلبك �لثالث ب�سيط وكفانا ما نحن فيه ولنحمد �هلل فقذفته ببكرة �ل�سوف و�سرخت فيه 
�ذهب �يها �لطائ�س فعاد ووجد �ل�سمكة يف �نتظاره وقالت حان �الن وقت �لر�حة عد �إىل بيتك �رجوك وعاد 
ليجد معزة كبرية جتل�س قرب �لنول تغزل �حلرير وملا ر�أته �سرخت فيه فقال لها �يتها �لقا�سية ��سرخي مرة 
ثانية و�ستكون �ل�سكني يف �نتظارك ف�سكتت وكانت هذه �خر مرة ت�سرخ فيها وبقيت على حالها حتى جاء ل�س 

يوما ف�سرقها وباعها الأحد �الغنياء لتكون غذ�ء و�سو�ء. 

عالمات تدّل اأن طفلك يعاين من م�ساكل ب�سرية
�إذ� كان طفلك يعاين من م�ساكل يف �لروؤية، فهذه �مل�ساكل 
وُيتعامل  ُتكَت�سف  ال  عندما  خا�سة  مهار�ته،  على  توؤثر 
ي��ك��ون طفلك يعاين  وق���د  �ل��ط��ب��ي��ة،  �ل��ن��اح��ي��ة  معها م��ن 
من م�ساكل ب�سرية ولكنِك ال تعرفني، فهو ال ي�ستطيع 
حتديد م�سكلته، و�إمنا تظهر عليه بع�س �الأعر��س �لتي 

تدل على معاناته من م�ساكل ب�سرية، مثل:
- �لعيون تظهر متقاطعة.

- �لعيون لي�ست م�ستقيمة �أو معتدلة.
- َحَول ظاهر يف �لعيون.

- �ل��ط��ف��ل ي�����س��ك��و م���ن �ل�������س���د�ع �مل�����س��ت��م��ر، خ��ا���س��ة بعد 
�لقر�ءة.

 - �لطفل يفرك عينيه يف كثري من �الأحيان.
 - �لطفل ال يتمتع مب�ساهدة �الأف��الم �لثالثية �الأبعاد، 

وال يرغب يف �رتد�ء �لنظار�ت �لثالثية �الأبعاد.
- �لطفل يعاين من عدم �لقدرة على �لتن�سيق بني حركة 
كثري�ً  يتعرث  �أو  �لريا�سة،  ممار�سة  �أث��ن��اء  و�ل��ع��ني  �ليد 

�أثناء �مل�سي �أو �جلري.
- �لطفل يقرتب كثري�ً من �لتلفزيون عند م�ساهدته.

عينيه  حلالة  متابعة  على  طفلك  يح�سل  �أن  �ملهم  ومن 
مع �لفح�س �لطبي �ل��دوري، كما يجب �أن يح�سل على 
ت��اري��خ مر�سي  متابعة م��ع طبيب ع��ي��ون يف ح��ال وج���ود 

عائلي، �أو بالن�سبة �إىل �الأطفال �لذين يولدون مبكر�ً.


