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عّم تبحث الن�ساء يف �سريك امل�ستقبل؟
�أهم  �أجر�ها باحثون من جامعة غوتنغن، عن  ك�سفت در��سة جديدة 
�ل�سمات �لتي تبحث عنها �لن�ساء يف �لطرف �لآخر، بالن�سبة للعالقة 

طويلة �لأمد. 
�لأول  �مل��ق��ام  �ل��رج��ال يف  �لن�ساء ي�سعن مظهر  ب��اأن  �ل��در����س��ة  وق��ال��ت 
يف  �مل�ساركات  من   90% �أر�دت  حيث  ب��ال��زو�ج،  �لأم��ر  يتعلق  عندما 
�لدر��سة �أن يكون �سريك �حلياة �أطول قامة منهن، ويتمتع بقدر من 
�لو�سامة. وعربت %10 فقط من �لن�ساء عن رغبتهن بزوج يتحلى 
% من   50.3 ب��اأن  �لنتائج  �أظ��ه��رت  كما  و�للطف.  و�لثقة  بالذكاء 
لن �لرجال ذوي �لبنية �جل�سدية  �لن�ساء �للو�تي خ�سعن للبحث، ف�سّ
�ل��رج��ال ذوي  �ل��ن�����س��اء،  % م��ن   29.1 �ل��ري��ا���س��ي��ة، يف ح��ن ف�سلت 
ن�سبة كبرية  �أب��دت  �سبق،  �إىل ما  �إ�سافة  �ملتو�سطة.   �لبنية �جل�سدية 
ب�سريك له حلية و�ساربن، وعيينن  بالرتباط  �لن�ساء رغبتهن  من 
�لبحث،  على  �مل�سرفة  �لدكتورة  وقالت  جذ�بة.   و�بت�سامة  جميلتن 
�ملتوقع،  غري  على  ج��اءت  �لدر��سة  نتائج  �إن  فيتزوم،  جي  فريجينيا 
�إذ كان من �ملتوقع �أن تاأتي �سفات �لذكاء و�لثقة و�للطف يف مقدمة 
�ملعايري �لتي ترغب بها �لن�ساء �للو�تي �ساركن يف �لبحث، وفق ما نقل 

موقع "بيزن�س �إن�سايدر" �لإلكرتوين.

تطبيقات ذكية لل�سيطرة على �سغط الدم
�أن  �أن يدركو�  �ل��دم، دون  �رتفاع �سغط  �لنا�س من  �لكثري من  يعاين 
�إجر�ء تغيري�ت ب�سيطة  باإمكانهم �لتعاي�س معه و�سبطه، من خالل 

يف منط �حلياة، ومتابعة تغري�ت �سغط �لدم بانتظام.
ومن �أهم �لإج��ر�ء�ت �لتي ميكن للمرء �تباعها للحفاظ على �سغط 
وممار�سة  �ل�سحي،  �ل��ط��ع��ام  ت��ن��اول  ه��ي  �سحي،  م�ستوى  عند  �ل���دم 

�لتمارين �لريا�سية، و�لبتعاد عن �لتوتر.
�لذكي،  ه��ات��ف��ك  ع��ل��ى  ب�سهولة  حتميلها  مي��ك��ن  تطبيقات  وب��ف�����س��ل 
ميكنك مر�قبة �سغط �لدم بانتظام و�حلر�س على عدم جتاوزه �حلد 

�ل�سحي.
ومن بن هذه �لتطبيقات:

على  �حلفاظ  على  �لتطبيق  هذ�  ي�ساعدك   Blood Pressure
م�ستوياته  ت�سجيل  طريق  عن  �لطبيعية،  �ملعدلت  عند  �ل��دم  �سغط 
ثم  �ل�سحية،  بحالتك  �ملتعلقة  �لتحديثات  �إىل  بالإ�سافة  �ملختلفة، 

حتليلها.
�لدم،  قيا�س وحتليل �سغط  على  ت�ساعد  �أدو�ت  �لتطبيق  هذ�  ويقدم 
لي�سف  �خل��ا���س،  لطبيبك  بتقدميها  لتقوم  �سحية  تقارير  و�إع���د�د 

بدوره �لعالج �ملنا�سب.
�لدم،  "مذكر�ت" ل�سغط  مبثابة  هو  �لتطبيق  هذ�   Smart BP
�إذ ميكنك تدوين �سغط �لدم �لنقبا�سي و�لنب�ساطي، ومتابعة معدل 

�سربات �لقلب وموؤ�سر كتلة �جل�سم و�لوزن.
يتم �حت�ساب موؤ�سر كتلة �جل�سم و�ل�سغط �ل�سرياين ومعدل �لنب�س 
تلقائيا، مما ي�ساعد على متابعة �سغط �لدم و�إد�رته وفقا لحتياجاتك 

�ل�سحية.
ي�ساعد �سرب �ملزيد من �ملاء �لكلى على �لتخل�س من �ل�سوديوم. 

جميع  �لتطبيق  ه��ذ�  يحفظ   Blood Pressure Watch
وميكنه  وم��وق��ع��ك،  ج�سمك  حالة  يتابع  �أن��ه  كما  �لطبية،  ت��ق��اري��رك 
�ل�ستمر�ر يف ت�سجيل �سغط �لدم. كما يحلل جميع �لبيانات ويخلق 

ر�سما بيانيا خا�سا بك، ويحتفظ بالإح�سائيات كي ير�ها طبيبك.

دح�س �سائعة خطورة االآي�س كرمي مع نزالت الربد
ك�سف م�سدر يف �ملنظومة �لرو�سية للجودة )رو�س كات�سي�ستفو( ملاذ� 

يجب تناول �لآي�س كرمي حتى عند �لإ�سابة باأمر��س �لربد.
خالفا  �مل��ر���س،  )�لبوظة(  ك��رمي  �لآي�����س  يفاقم  لن  للخرب�ء،  ووفقا 
للر�أي �ل�سائد و�ل�سائع، بل �سي�ساعد يف �لتغلب على �أعر��سه، ويخفف 

�لأمل يف �حلنجرة.
م��و�د مغذية عديدة لذلك يجب  ك��رمي يحتوي على  �لآي�����س  �أن  كما 

�إ�سافته �إىل �لنظام �لغذ�ئي للمري�س.
و�أ�سار �مل�سدر �إىل �أنه عند �لإ�سابة باأمر��س �لربد يجب تناول كمية 
منقوع  وتناول   ،C فيتامن  على  �ملحتوية  �لغذ�ئية  �مل��و�د  من  �أك��رب 

�لبابوجن و�لع�سل.
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النوم اجليد ينظف الدماغ من ال�سموم 
�كت�سف �لعلماء �أن �لدماغ يغ�سل نف�سه ب�سائل منظف �أثناء �لنوم، وقد يكون 
هذ� عامال وقائيا �سد �خلرف. ويف در��سة �سملت �لبحث يف �أدمغة 13 �سابا 
�أثناء نومهم، ر�أى �لعلماء يف جامعة و��سنطن �سيئا "مذهال"، حيث يندفع 

�ل�سائل �لنخاعي �إىل �ملخ كل 20 ثانية �أو نحو ذلك، عرب موجات ناب�سة.
�لنخاعي  �ل��دم��اغ��ي  �ل�����س��ائ��ل  �أو  �ل�����س��وك��ي  �ل��دم��اغ��ي  �ل�����س��ائ��ل  �أن  ويعتقد 
�أي�سا يف �لعمود �لفقري، يطرد �ملو�د  )CSF(، وهو �سائل �ساف موجود 
من  �لعلماء  متكن  م��رة،  ولأول  �خل��رف.  تطوير  يف  ت�سارك  �لتي  �ل�سامة 
�أمر��س  لفهم  �لطريق  ميهد  �أن  وياأملون  بال�سور،  �لعملية  هذه  �لتقاط 

�لدماغ.
�لنوم  م��ن  �لكثري  على  يح�سلون  �ل��ذي��ن  �لأ�سخا�س  �أن  �لعلماء  وي��ق��رتح 

�جليد ميكنهم حماية �أنف�سهم من هذ� �لتدهور �ملعريف.
�لتي  �ل��در����س��ة  �مل�����س��ارك يف  �مل��وؤل��ف  لوي�س،  ل��ور�  �لربوفي�سورة  و�أو���س��ح��ت 
�حلماية  على  كبري�  تاأثري�  للنوم  �أن  "�ساين�س" �لعلمية،  ن�سرت يف جملة 
من �لتدهور �لعقلي، وقالت: "�إن نب�سات �ل�سائل �لدماغي �لنخاعي �أثناء 
و�لآن ميكننا فقط  �لإط��الق،  �أنها حتدث على  نعرف  نكن  �آلية مل  �لنوم، 
�لدماغ  ق��ر�ءة حالة  �لفور  و�ح��دة وعلى  دماغية  �إلقاء نظرة على منطقة 
�لأ�سحاء، ترت�وح  �سابا من   13 �أدمغة  �لعلماء  ودر���س  ما".  �سخ�س  لدى 
بالرنن  ع��رب ما�سح  و�ل��ت��ي مت ت�سويرها  ع��ام��ا،  23 و33  ب��ن  �أع��م��اره��م 

�ملغناطي�سي خالل مرحلة نوم حركة �لعن �ل�سريعة.
�أدمغة  يف  �لن�ساط  م��ن  خمتلفة  �أن��و�ع��ا  �لعلماء  ر�ق���ب  نف�سه،  �ل��وق��ت  يف 
قام  �ملغناطي�سي،  بالرنن  �لت�سوير  من  �آخ��ر  ن��وع  وبا�ستخد�م  �مل�ساركن، 
�ملخ. وظهرت  �لنخاعي يف  �لدماغي  �ل�سائل  بقيا�س حركات  �أي�سا  �لفريق 
�لإ�سار�ت �لكهربائية �ملعروفة با�سم �لأمو�ج �لبطيئة �أو موجات دلتا، �أثناء 
نوم �مل�ساركن، وبعد ب�سع ثو�ن، خرج تدفق �لدم من روؤو�سهم وهرع �ل�سائل 

�لدماغي �لنخاعي �إىل �ملخ على �سكل موجات �إيقاعية ناب�سة.

بوينج تخترب كب�سولة ف�سائية 
�ختبار  �أج���رت  �أن��ه��ا  بوينج  �سركة  ذك��رت 
غري  �لف�ساء  لكب�سولة  ناجحا  �سالمة 
�سي.�إ�س.تي100-  �ستارليرن  �مل��اأه��ول��ة 
�لتي يجري تطويرها لنقل رو�د �لف�ساء 
رغم  �لدولية  �لف�ساء  حمطة  و�إىل  من 
�أن �إحدى �ملظالت �لثالثة للكب�سولة مل 

تنفتح خالل �لختبار.
بوينج  با�سم  �ملتحدث  بلي�سر  ت��ود  وق��ال 
عرب �لربيد �لإل��ك��رتوين �إن و�ح��دة من 
�مل���ظ���الت �ل��ث��الث��ة مل ت��ن��ف��ت��ح خ���الل ما 
نظام  يف  �ملن�سة  تثبيط  باختبار  ي�سمى 
�إىل بر �لأم��ان يف  م�سمم لدفع �لطاقم 

حالة �لطو�رئ.
وذكر بلي�سر "من �ل�سابق لأو�نه حتديد 
���س��ب��ب ع����دم ف��ت��ح ك���ل �مل���ظ���الت �لثالثة 
�لرئي�سية... ومع ذلك جناح �ثنتن من 
بالن�سبة  مقبول  �أم���ر  �لثالثة  �مل��ظ��الت 

ملعايري �لختبار و�سالمة �لطاقم".
�سباح  جرى  �ل��ذي  �لختبار  �أن  و�أ�ساف 

�أم�س �لثنن كان ناجحا ب�سكل عام.
و�لطري�ن  �لف�ساء  و�إد�رة  بوينج  وقالت 
�لأم���ري���ك���ي���ة )ن���ا����س���ا( �إن���ه���م���ا ل ت����ز�ل 
كانون  دي�سمرب-   17 تاريخ  ت�ستهدفان 
�ستارليرن  �أول مهمة من  �لأول لإطالق 

�إىل حمطة �لف�ساء �لدولية.

كيف تختارين النظارات املنا�سبة 
ل�سكل وجهك و�سخ�سيتك؟ �ص 23

متى تبداأ وتنتهي م�ساكل 
النوم مع �سن الياأ�س؟

تفيد �لتقارير �لطبية باأن ��سطر�بات �لنوم تبد�أ لدى معظم �لن�ساء خالل مرحلة ما 
قبل �سن �لياأ�س، وتنتهي يف مرحلة ما بعد �سن �لياأ�س. ويعدُّ �لأرق، وكرثة �ل�ستيقاظ 
مع �سعوبة �لنعا�س مرة �أخرى من مظاهر �مل�سكلة، وتكون م�سحوبة عادة بتقلبات يف 

�ملز�ج وهّبات �ساخنة.
�سبب �مل�سكلة �أنه منذ بدء مرحلة ما قبل �سن �لياأ�س يتناق�س �إنتاج �ملبي�س لهرموين 
�ل�سرتوجن و�لربوج�سرتون. فاإذ� كان �ملبي�سان قد �أزيال بو��سطة �جلر�حة ل�سبب ما 

تكون �أعر��س �سن �لياأ�س �أكرث حدة.
وعند ��ستمر�ر توقف �لدورة �ل�سهرية ملدة 12 �سهر�ً متتالية تكون �ملر�أة قد بلغت �سن 

�لياأ�س.
�أثناء  �لكافية  بالر�حة  ت�سعرن  ل  �لن�ساء  من  باملئة  وتفيد �لتقارير �لطبية باأن 61 

�لنوم، كما يعدُّ �ل�سخري �أحد �مل�ساكل �ل�سائعة �أثناء تلك �ملرحلة.
و�حلد  �سحية،  �أطعمة  تناول  على  �حر�سي  و�لأرق،  �ل�ساخنة،  �لهّبات  ح��دة  ولتقليل 
من �ل�سكريات، وزيادة مدخالت �جل�سم من فيتامن "د" و�لكال�سيوم، وتناول �أع�ساب 
�لكافين و�لبتعاد عن  تناول  �لتوتر، و�حلد من  تقليل  �لقرنفل و�جلن�سنغ، مع  مثل 

�لنيكوتن و�لكحول.

الكرز
�أجرت جامعة مي�سيغان در��سة على �لفئر�ن تو�سلت من 
�لكرز  على  تتغذى  كانت  �لتي  �لفئر�ن  �أن  �إىل  خاللها 
 9% بن�سبة  �أوز�ن��ه��ا  �نخف�ست  �أ�سبوعاً   12 م��دى  على 
ب�"حمية  ي�سمى  م��ا  على  ت��غ��ذت  �ل��ت��ي  بالفئر�ن  م��ق��ارن��ًة 
�لنظام �لغربي". وتبن �أن �لكرز �أدى بالفعل �إىل تغيري 
�حليو�نات.  يف  �لدهون  جينات  بها  تعمل  �لتي  �لطريقة 
كما �أن �لدر��سات �لعلمية �أثبتت فو�ئد �لكرز على �سحة 

�لقلب وتقليل �للتهابات.

التوت
متتاز ثمار �لتوت بغناها بالبوليفينول، �لذي ل ي�ساعد 
�لدهون.  تكون  ومينع  ب��ل  فح�سب،  �ل���وزن  �إنقا�س  على 
�لتي  �لفئر�ن  �أن  تك�سا�س  جامعة  �أجرتها  در��سة  و�أثبتت 
تلقت 3 ح�س�س يومية من �لتوت �أو م�سحوق �لتوت قللت 

من �لتكوين �ملتوقع للخاليا �لدهنية بن�سبة 73%.
وميكن �إ�سافة �لتوت �إىل �ل�سوفان �أو �لزبادي �أو �ل�سلطة، 
هذه  يف  وبا�ستخد�مه  م�سحوقاً.  �أو  جمففاً  ك��ان  ���س��و�ء 
3 مر�ت  �خل��ي��ار�ت �ل��ع��دي��دة، ي��ك��ون م��ن �ل�سهل ت��ن��اول��ه 

يومياً يف �لوجبات �ملختلفة.

البطيخ
"�سكر  �أنه  �فرت��س  على  �لبطيخ  تناول  �لبع�س  يتجنب 
ووفقاً  ج����د�ً.  �سحي  ط��ع��ام  �ل��و�ق��ع  يف  ول��ك��ن��ه  وماء"، 
تر�كم  م��ن  يقلل  �لبطيخ  ت��ن��اول  ف���اإن  كنتاكي،  جلامعة 

�ل���������ده���������ون يف 
�جل�������������������س���������م. 
وي�������ن���������������س�������ب 
ل�������ع���������������س�������ري 

�أي�ساً  �ل��ب��ط��ي��خ 
وجع  تخفيف  ف��ائ��دة 

�لتمارين  مم��ار���س��ة  ع��ق��ب  �ل��ع�����س��الت 
�لريا�سية.

النكتارين واخلوخ والربقوق
با�سم  و�لربقوق  و�خل��وخ  �لنكتارين  فاكهة  عائلة  ُتعرف 
من  �ل��وق��اي��ة  يف  ت�����س��اع��د  وه���ي  �حلجرية"،  "�لفو�كه 
ُت��ع��د من  �لإ���س��اب��ة مب��ت��الزم��ة �لتمثيل �ل��غ��ذ�ئ��ي، و�ل��ت��ي 
�ملتعلقة  و�لأم��ر����س  بال�سمنة  �ملرتبطة  �خلطر  ع��و�م��ل 
ل�سطر�ب  �لرئي�سي  �مل��ث��ال  �ل�سكري  مر�س  وُي��ع��د  بها. 
�لتمثيل �لغذ�ئي، وتعد دهون �لبطن �أحد عو�مل �ل�سرر 

�خلطرية لذلك �ملر�س.
مهما  دور�ً  �لفو�كه �حلجرية  �لفينول يف  تلعب مركبات 
منخف�سة  �أنها  كما  �لدهنية.  �جلينات  �سلوك  توجيه  يف 
يف �ل�سكريات مقارنًة بالكثري من �لفو�كه �لأخ��رى، مما 

يجعلها مثالية ملن يتبعون حميات غذ�ئية.

الكمرثى
تتكون  �لكمرثى  �أن  �إل  �لرغم من ح��الوة مذ�قها،  على 
ي�ساعد�ن يف  و�أل��ي��اف، وهما عامالن  م��اء  �لغالب من  يف 

�لوزن.  تخفيف 
�لكمرثى  ومت����ن����ح 
�����س����ع����ور�ً ب���الم���ت���الء 
على  ط����وي����ل����ة،  ل����ف����رتة 
�لرغم من �أن تناول 100 
غر�م من �لكمرثى ينطوي فقط 
على 56 �سعرة حر�رية. كما تدعم �لألياف 

�لتي يف �لكمرثى �سحة عمل �جلهاز �له�سمي.
 C ك��اًل م��ن فيتامن  ف���اإن  �ل��ف��و�ئ��د،  وع���الوة على تلك 

�للتهابات. من  يقلالن  �لكمرثى  يف   A وفيتامن

الفواكه م�سدر رئي�س لل�سكر
يحر�سو�  �أن  غذ�ئياً  نظاماً  يتبعون  من  �خل��رب�ء  ين�سح 
يف  لل�سكر  �لرئي�س  �مل�����س��در  ه��ي  �لفاكهة  ت��ك��ون  �أن  على 
�جل�سم  يحتاجه  ���س��يء  لأن���ه  وذل���ك  �ل��غ��ذ�ئ��ي،  نظامهم 
�ملتو�جدة  �ملكررة،  �ل�سكريات  �أن  لتوليد �لطاقة، يف حن 

يف �لأطعمة �مل�سنعة، تكون م�سرة بال�سحة.
ويوؤكد �خلرب�ء �أنه ل يوجد ما يدعو للقلق ب�ساأن ن�سبة 
كاملة  كفاكهة  تناولها  يتم  �أن��ه  طاملا  �لفاكهة  يف  �ل�سكر 
�لفاكهة،  �أكل  �لألياف، يف حالة  ولي�س كع�سري. وت�ساعد 
�ل��دم، وبذلك يتم  �ل�سكر يف جمرى  �إط��الق  على تعديل 

جتنب �لرتفاع �ملفاجئ يف م�ستويات �لغلوكوز.
و�أخري�ً، يوؤكد خرب�ء �لتغذية على �أهمية تناول فو�كه مع 
كل وجبة يومياً لت�سخيم نتائج فقد�ن �لوزن بالإ�سافة 

�إىل �لتمتع مبذ�قها �لطيب.

اكت�ساف مقربة 
عمرها 1700 عام 
�لثقافية و�لآثار  �لآثار  ذكر معهد 
�ل�سن  ب��و���س��ط  ه���ون���ان  مل��ق��اط��ع��ة 
من  لأك��رث  تاريخه  يعود  ق��رب�ً  �أن 
1700 عام مت �كت�سافه يف مدينة 

ت�سي�سينغ باملقاطعة.
وي���ب���ل���غ ط�����ول �ل���ق���رب �مل���ب���ن���ي من 
ويتكون  م�����رت.   7.36 �ل����ط����وب 
م��ن مم��ر وغ��رف��ة �أم��ام��ي��ة وغرفة 
�أك��رث من  �كت�ساف  خلفية. كما مت 
قطعة �أثرية فيه، مبا يف ذلك   20

جر�ر خزفية وعمالت قدمية.
�لزمني  �ل��ت�����س��ل�����س��ل  ع���ل���ى  وب����ن����اء 
�لطوب،  ع��ل��ى  �مل��ن��ح��وت  �ل���و�����س���ح 
يف  بني  �ل��ق��رب  �أن  �خل���رب�ء  يعتقد 
�لغربية )265- �أ�سرة جن  عهد 

.)316
وق����ال ت�����س��ن ق���ان���غ، خ��ب��ري �آث�����ار يف 
ت�سي�سينغ: �إن "�لثار �ملكت�سفة من 
�لقرب �لقدمي، �لذي كان حمفوظ 
جيد�، لديها قيمة تاريخية عالية 

لدر��سة �لعاد�ت يف ذلك �لوقت."

�سانع كمان يحظى ب�سهرة عاملية 
�سنع �سفيتوز�ر بوجد�نوف�سكي �أول 
كمان منذ 35 عاما لبنه كو�ستادين 
�لذي كان عمره يف ذلك �لوقت �سبع 
�سنو�ت و�لذي �أبدى �هتماما بتلقي 

درو�س يف �لعزف على �لكمان.
�لكمان  �آلت  ���س��ع��ر  ي��ب��ل��غ  و�ل����ي����وم 
بوجد�نوف�سكي  ي�����س��ن��ع��ه��ا  �ل���ت���ي 
دولر(  �أل��ف   67( ي��ورو  �أل��ف   60
ل��الآل��ة �ل���و�ح���دة وت��ب��اع يف خمتلف 
كو�ستادين  و�أ���س��ب��ح  �ل��ع��امل  �أرج����اء 
عاملية.  ب�سهرة  يتمتع  كمان  ع��ازف 
�ل�سغرى  ���س��ق��ي��ق��ت��ه  و�أ����س���ب���ح���ت 
كمان  ع����ازف����ة  ك����ذل����ك  ف���رو����س���ي���ن���ا 
بوجد�نوف�سكي  وق����ال  حم���رتف���ة. 
لرويرتز "كان علي تهيئة �لظروف 
له )كو�ستادين( ليتطور. وكان �أول 
�آل��ة جيدة ومل  �أن ميتلك  هو  �سيء 

يكن با�ستطاعتي حتمل ثمنها".
فيلي�س  يف  بوجد�نوف�سكي  ويقيم 
�ل�سمالية  م��ق��دون��ي��ا  يف  ب��ل��دة  وه���ي 
�لعا�سمة  عن  كيلومرت�   50 تبعد 
�سكوبيا وقد تخلى عن فنه ليكر�س 

وقته بالكامل ل�سنع �آلت �لكمان.
و�ن�����س��م��ت ل���ه زوج���ت���ه م���اري���ا وهي 
وزميلته  �لكمان  على  عزف  �أ�ستاذة 
�ل�������س���اب���ق���ة ت���ات���ان���ي���ا م��ي�����س��ي��ف��ا يف 
�لآن  �أنتج  �ل��ذي  �جلديد  م�سروعه 
ن�سخا  بع�سها  �آل��ة   700 �أك��رث من 
�ل�سنعة  م�ساهري  �سنعها  �آلت  من 

�لإيطالين مثل جو�رينرييو�س.
خ�سب  بوجد�نوف�سكي  وي�ستخدم 
�لقيقب للجزء �خللفي من �لكمان 
�لأمامي  للجزء  �ل�سنوبر  وخ�سب 
من  كلها  �لأخ�����س��اب  على  ويح�سل 
ويجفف  �لقدمية.  �لبو�سنة  غابات 
�أول ثم ينقع يف ماء مملح  �خل�سب 
ل��ع��دة ���س��ن��و�ت ق��ب��ل ����س��ت��خ��د�م��ه يف 

�سناعة �لكمان.

اإليكم قائمة بفواكه لذيذة.. 
وحارقة للدهون اأي�سًا

اإن فقدان الوزن لي�س اأمرًا �سهاًل، وذلك لأن ج�سم الإن�سان يطور طرقا 
لتخزين الدهون بغر�س حمايته عند ال�سعور باجلوع.

يحتاجه  مما  اأكثثرث  الطعام  يتناولون  النا�س  من  الكثري  لكن 
اجل�سم، لذا يتعني عليهم حماولة التخل�س من هذه الدهون 

للحفاظ على وزن منا�سب و�سحة جيدة.
اإىل  اأحيانًا  املرء  يحتاج  والدهون،  الزائد  الوزن  ولفقدان 

تناول  اإذا  جوعًا  يت�سور  وكاأنه  ي�سعر  ل  حتى  ج�سمه  خداع 
�سعرات حرارية اأقل مما يحرق.

حل�سن احلظ هناك بع�س الأمور التي ميكن القيام بها لفقدان 
الوزن الزائد بطريقة �سحية. ويف هذا ال�سياق، توؤكد درا�سات 
متعددة اأن الفواكه التي حتتوي على اأنثو�سيانني امل�ساد لالأك�سدة 
نتائج اتباع نظام غذائي لتخفيف الوزن. تعزز  "الفالفونويد"، 

األوانها  من  بالأنثو�سيانني  الغنية  الفاكهة  على  التعرف  وميكن 
حيث اإنها تت�سم بظالل حمراء اأو اأرجوانية، ح�سب ما �سرحه موقع 

اإليكم قائمة من هذه الفواكه التي تتميز   .Food East Safe
مبذاق لذيذ وبفعالية اأكيدة يف حرق الدهون.
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�ش�ؤون حملية

يف حما�سرة مبركز �سلطان بن زايد

مانيا �سويد: ال�سينما االإماراتية تتطور متم�سكة بقيم املجتمع وهويته

باحثو جامعة نيويورك اأبوظبي يطورون تقنية جديدة ت�سهم يف عزل وطباعة اخلاليا بانتقائية وكفاءة عالية

حتت�سن 75 معر�سًا وعر�سًا فنيًا

جامعة نيويورك اأبوظبي ت�ست�سيف فعالية اال�ستوديوهات املفتوحة 

•• اأبوظبي - الفجر

و�لإعالم  للثقافة  ز�ي��د  بن  �سلطان  مركز  ��ست�ساف 
مبقره يف �أبوظبي �لكاتبة و�ل�سحفية �لدكتورة مانيا 
�سويد يف حما�سرة بعنو�ن " �سينما �لإمار�ت وق�سايا 
�ملجتمع.. روؤية فل�سفية "، وذلك يف �إطار �ملو�سم �لثقايف 
�حلايل للمركز ، وبح�سور �سعادة �لدكتور عبيد علي 
ر��سد �ملن�سوري مدير عام ديو�ن ممثل �ساحب �ل�سمو 
وح�سد  �ملركز،  عام  مدير  �سمو  نائب   ، �لدولة  رئي�س 

من �ملهتمن و�أ�ساتذة وطلبة من جامعات �لدولة. 
�لإمار�تية  �ل�سينما  �أن  �لدكتورة  مانيا �سويد  و�أكدت 
�لإعجاب،  يثري  ت��ط��ور�ً  وم��ت��ن��وع   و�ع  ب�سكل  ت��ط��ورت 
�لفيلم  �أن  �إث�����ارة  �مل�����س��ه��د  ي��زي��د  م���ا  �أن  �إىل  م�����س��رية 
�لرغم من  �ملتعاقبة، على  �لإم��ار�ت��ي ظل يف مر�حله 
كاأنه  �لوطنية،  �لهوية  تطوره وتنوعه، حمافظاً على 
ي��ر���س��خ �مل��ب��د�أ �ل��ق��ائ��ل �إن �لن��ط��الق ن��ح��و �ل��ع��امل��ي��ة ل 
�لو�قع  من  بالنطالق  بل  و�لنقل  بالتقليد  يتحقق 

�ملحلي
و�أ�سافت �أن  �سينما �لإمار�ت مت�سكت بتقاليد و�أعر�ف 
ق��ادرة على عبور  باعتبار ذلك يجعلها  �ملحلية  �لبيئة 
�أ�سيلة  �سرقية  ثقافة  تعك�س  بقيم  حمملة  �حل���دود 
لها خ�سائ�سها �مل�ستقلة ومكانتها �ملميزة، وتفاعل يف 
فلم  حوله،  من  �لأخ���رى  �لثقافات  مع  نف�سه  �لوقت 
�إىل  نف�سه  ق��دم  �إذ  مبحليته  مت�سكه  يف  ج��ام��د�ً  يكن 
وق�سايا  و�ق��ع  بن  جتمع  ب�سخ�سية  �لعاملية  �ل�سينما 

�ملجتمع وتقنيات �سناعة �ل�سينما �حلديثة

مرحلة  �إىل  و���س��ل  �لإم���ار�ت���ي  �لفيلم  �ن  و�أو���س��ح��ت 
متقدمة من �لن�سج، و�أ�سبحنا ن�ساهد تنوعاً ملحوظاً 
من �أفالم �لأك�سن �أو �حلركة و�أفالم �ملغامر�ت و�أفالم 
�لتاريخية  و�لأف����الم  �لعاطفية  و�لأف����الم  �جل��رمي��ة 
�أن   �إىل  و�أ���س��ارت  �لغنائية،  و�لأف����الم  �ل��رع��ب  و�أف���الم 
�لإفالت  يتمكنو� من  �لإم���ار�ت مل  �ل�سينما يف  �سناع 
�أفالم،  من  يقدمونه  فيما  �لجتماعية  �ل�سبغة  من 
موؤكدة �أن �لفيلم �لجتماعي حظي بالن�سيب �لأكرب 
هذه  وت�����س��دت  �لإم����ار�ت����ي،  �ل�سينمائي  �لإن���ت���اج  م��ن 
�لأفالم ملعاجلة �لق�سايا �ملجتمعية وتناولت �لظو�هر 

�لجتماعية �ل�سلبية.
�سينما  �إن  حم��ا���س��رت��ه��ا  يف  ���س��وي��د  �ل���دك���ت���ورة  وق����ال 
�لإم��ار�ت �سهدت تطبيقات عدة لالأفالم �ملنتمية �إىل 
تعر�ست  �أف����الم  فثمة  �ل�سينمائية،  �ل�سريحة  ه���ذه 
وثالثة  �مل���ر�أة  حقوق  تناولت  و�أخ���رى  �لطفل  حلقوق 
�لأ���س��رة بوجه ع��ام وم��ا يت�سل بها من  قدمت حقوق 
ق�سايا  عاجلت  �أف��الم��ا  هناك  �أن  و�أو���س��ح��ت  ق�سايا. 
�لطالق وق�سايا �ملري�ث وم�سكلة �ملخدر�ت،  و�إن كان 
�لأفالم  بع�س  ت�سدت  �إذ  مبا�سرة،  غري  ب�سورة  ذلك 
توؤدي  �أن  ميكن  �ل��ت��ي  �ل��ع��و�م��ل  خ��الل  م��ن  للم�سكلة 

�إليها وتكون �ل�سبب فيها
 وللتدليل على ما �سبق قدمت عر�سا وحتليال فل�سفيا  
"فيلم م�سك"،  ومنها  �لإم��ارت��ي��ة  �لأف���الم  م��ن  ل��ع��دد 
�لتي  �ملحلية  �لأف����الم  �أه���م  ب��ن  م��ن  �أن���ه  �إىل  م�سرية 
�لإم���ار�ت  د�خ��ل  �لعر�س  م��وؤخ��ر�ً يف ���س��الت  عر�ست 
�أ�س�س  �أن��ه  م�سك  لفيلم  "ُيح�سب  وقالت:  وخارجها،  

مل��ف��ه��وم ج��دي��د �أو ف��ل�����س��ف��ة ج���دي���دة ل�����س��ر�ع م���ا بعد 
جديد�ً  حتلياًل  يطرح  �إن��ه  لنقل  �أو  �لأزو�ج،  �نف�سال 
�لطالق"..م�سرية  يخلفها  �لتي  �لأ�سرية  للم�ساكل 
�إىل �أن �لفيلم ل يروي �أحد�ثاً بقدر ما يعر�س �أمناطاً 
لذلك  �مل��رك��ب��ة،  �ل�سخ�سيات  م��ن  ل�����س��ر�ئ��ح  �سلوكية 
�لتي  �لإن�سانية  �ل�سيكولوجية  �لأف���الم  ب��ن  ي�سنف 
�لق�سايا  �إىل جانب عر�س  �لنف�سية  ترتجم �حلالت 

�لجتماعية
خلك  "فيلم  �أي�سا  ��ستعر�ستها  �ل��ت��ي  �لأف���الم  وم��ن 
�ل�سباب  ���س��ري��ح��ة  �ل��ف��ي��ل��م  ه���ذ�  �سنب" ح��ي��ث خ��اط��ب 
�لظل  بخفة  يجذبهم  �أن  و����س��ت��ط��اع  خ��ا���س��ة،  ب�سفة 
وممثليه  و�أح��د�ث��ه  ومو�سوعه  باإيقاعه  و�لبت�سامة 
خطرية  �جتماعية  ق�سية  لهم  م  ف��ق��دَّ �ل�����س��و�ء،  على 
�لطابع  ذ�ت  �لكوميدية  �ملو�قف  من  �سل�سلة  �سكل  يف 
�ملا�سي  �ملحلي مو�سوعة يف قو�لب جتمع بن ثقافة 
و�حلا�سر، وجتمع �أي�ساً بن ثقافات عدة غري حملية 
فكرة  على  تاأكيد�ً  و�مل�سرية  و�لباك�ستانية  كالهندية 

�لتعاي�س بن �لثقافات �ملتنوعة يف �لإمار�ت.
كما تطرقت �ملحا�سرة �إىل "فيلم علي وعلياء" حيث 
رومان�سية  ح��ب  ق�سة  �ل��ع��اط��ف��ي  �ل��ف��ي��ل��م  ه���ذ�  ي��ق��دم 
حمفوفة بامل�ساعب و�لعقبات ويعر�س برتكيز م�سكلة 
و�جهة  يقدم  باعتباره  �إليه  �لنظر  �إذ ميكن  �لإدم��ان، 
يعر�س  باعتباره  �أو  مزعجة،  ق�سية  لعر�س  ناعمة 

ق�سية عامة عرب حالة فردية.
م�سرية  �جلنة"  �ساير  فيلم  �ملحا�سرة"  وت��ن��اول��ت   
لل�سينما  �لجتماعي  �لطابع  بجالء  يظهر  �أن��ه  �إىل 

عموري"،  "عا�سق  فيلم  �ىل  تطرقت  كما  �لإمار�تية. 
كرة  ب�سخ�سية جنم  تعلُّق طفل  �أحد�ثه حول  وت��دور 
�ل���ق���دم �لإم���ار�ت���ي���ة ع��م��ر ع��ب��د �ل��رح��م��ن »ع���ّم���وري«، 
باأن يكون جنماً لمعاً ويو�جه �لكثري  فيحلم �لطفل 
من �ل�سعاب و�لتحديات �لتي تقف يف طريق حتقيق 
على  للتغلب  �لطفل  �سعي  �لفيلم  يتابع  حيث  حلمه، 
�ل��ت��ح��دي��ات و�ل��ع��ق��ب��ات يف �سبيل حتقيق  �ل��ع��دي��د م��ن 

حلمه باأن ي�سبح لعب كرة قدم حمرتف.
على  بالتاأكيد  حما�سرتها  �سويد  �لدكتورة  و�ختتمت 
�أنه �إذ� كانت �ل�سينما �لإمار�تية من �لفنون �حلديثة 
تهيئ  �أن  ��ستطاعت  حد�ثتها  رغ��م  كانت  و�إذ�  ن�سبياً، 
لنف�سها منهجاً مييزها عن �ل�سينما �لعاملية بوجه عام 
يفر�س  �ملنطق  ف��اإن  خا�س،  بوجه  �لعربية  و�ل�سينما 
علينا �أن نتوقع ��ستمر�ر �سمة �لبتكار وتقدمي �جلديد 
�لإمار�تية  �ل�سينمائية  �ل��ت��ج��ارب  م��ن  جتربة  ك��ل  يف 
قد  �ل�سناعة  ب��ه��ذه  �ملعنين  �أن  �إىل  لفتتة  �ملقبلة، 
تطوير  م��وؤد�ه��ا  ��سرت�تيجية  ي��ب��دو،   م��ا  على  تبنو�، 
بخطو�ت  للتقدم  مثلى  كو�سيلة  �ل�سينمائي  �لفيلم 
�سريعة نحو �ل�سينما �لعاملية وعر�س �لتجربة �ملحلية 

يف �لأو�ساط و�ملحافل و�ملهرجانات �لدولية.  
و���س��ه��دت �مل��ح��ا���س��رة، �ل��ت��ي �أد�ره����ا عبد �ل��رح��ي��م �يت 
ع��ال رئ��ي�����س ق�سم �ل��رتج��م��ة يف �مل���رك���ز، ح����و�ر� حول 
م �سعادة �لدكتور عبيد علي  حماوها.. وعقب ذلك كرَّ
ر��سد �ملن�سوري �لدكتورة مانيا �سويد وقدم لها درعا 
�ملن�سوري  للدكتور  �ل��دك��ت��ورة  ق��دم��ت  فيما  و���س��ه��ادة 

مو�سوعتن من �إ�سد�ر�تها.

•• اأبوظبي - الفجر 

يف  �أبوظبي  نيويورك  جامعة  باحثي  من  فريق  جنح 
�لهجرة  بتقنية  معزز  جزيئية  مو�ئع  م�سبار  تطوير 
�لكهربائية �لثنائية، و�لذي يتمتع بالقدرة على عزل 
نظام  يف  وتنميطها  مت�سل�سل  ب�سكل  �لثدييات  خاليا 

مو�ئع جزيئية مفتوح. 
"حو�يل  �ل�سغري  بحجمها  �لثدييات  خاليا  ومت��ت��از 
�سعوبة  م��ن  يزيد  م��ا  �لو�حدة"  �ل�سعرة  قطر  ُع�سر 
�إخ�ساب وتنميط �خلاليا ب�سكل �نتقائي وبدقة �خللية 
على  �لقدرة  بامتالك  �ملطّور  �مل�سبار  ويتميز  �ملفردة. 
�إخ�ساب �خلاليا �ملعنية ب�سكل �نتقائي باأ�سلوب ي�سبه 
�خلاليا  �نتز�ع  �إىل  ي��وؤدي  ما  باملغناطي�س،  �للتقاط 
باخلاليا  �مل�سا�س  وع��دم  �ملائع،  �لتيار  من  �مل�ستهدفة 
�لأخ������رى، وم���ن ث���م ي��ت��م �إط�����الق �خل���الي���ا �مللتقطة 
وتنميطها يف عملية ت�سبه �لطباعة بالأبعاد �لثنائية.

بكفاءة  ميتاز  �جلديد  �مل�سبار  �أن  �لدر��سة  و�أظ��ه��رت 
ون���ق���اء ف�سل   ،100% ت�����س��ل ح��ت��ى  ل��ل��خ��الي��ا  ع���زل 
ب�سع  ي��ت��ج��اوز  ل  تنميط  م��ع��دل  م��ع   ،90% بن�سبة 
ثو�ن. ويعترب ��ستخد�م هذه �لطريقة يف فرز �خلاليا 
بها  �ل��ت��ح��ك��م  مي��ك��ن  �أمن����اط  يف  وجتميعها  وتنقيتها 

مبثابة �خلطوة �لأوىل يف عملية هند�سة �لأن�سجة.
�لت�سل�سلي  �لل��ت��ق��اط  يف  �مل�����س��ب��ار  ����س��ت��خ��د�م  ومي��ك��ن 
"�خلاليا  �ملنت�سرة  �ل�سرطانية  للخاليا  و�لتو�سيف 
�خلبيثة �ملوجودة يف دم مر�سى �ل�سرطان". و�نطالقاً 
من قدرة �مل�سبار على �إيد�ع �خلاليا �مللتقطة مبا�سرة 

�ختبار هذه �خلاليا  ركيزة م�سطحة، ميكن  �أي  على 
�ملو�ئع  م��ي��زة  با�ستخد�م  �لعالجية  ب���الأدوي���ة  لح��ق��اً 

�جلزيئية لالأد�ة نف�سها.
جزيئية  م��و�ئ��ع  "م�سبار  ب��ع��ن��و�ن  بحثية  ورق����ة  ويف 
جرى   و�ل��ت��ي  وتنميطها"،  ت�سل�سلياً  �خل��الي��ا  لف�سل 
��ستعر�س  ت�سيب‘،  �إي���ه  �أون  ’لب  جم��ل��ة  يف  ن�سرها 
�ل���ب���اح���ث���ون ع��م��ل��ي��ة ت���ط���وي���ر م�����س��ب��ار مي��ك��ن��ه ف�سل 
وتنميط �خلاليا با�ستخد�م قوى �لهجرة �لكهربائية 

وعدمي  مفتوح  جزيئية  مو�ئع  نظام  �سمن  �لثنائية 
�لبنى  يف  �خللوية  �لأمن��اط  بنمو  ي�سمح  ما  �لقنو�ت، 
�ملو�ئع  م�سبار  ويعترب  بالأن�سجة.  �ل�سبيهة  �ملعقدة 
مع  تتكامل  و�سفط  حقن  بفتحات  م���زود�ً  �جلزيئية 
على  �ل�سغرية  �لكهربائية  �لأق��ط��اب  م��ن  جمموعة 
�مل�سبار،  �لتدفق يف  تكوين  طرفه. ومن خالل �سبط 
زر�ع��ة نوعن خمتلفن  �لباحثون من تنميط  متكن 
�لتفاعل على �خلاليا  م��ن �خل��الي��ا لإج���ر�ء در����س��ات 

�ملتماثلة وغري �ملتجان�سة.
�أن��و�ع �خلاليا  وميكن من خالل �مل�سبار فرز خمتلف 
و�حد،  وق��ت  يف  وتنميطها  بالت�سل�سل،  �لبيولوجية 
وذلك على �أي ركيزة م�سطحة لت�سكيل �أمناط �خللية 
وتر�كيب �لأن�سجة �ملطلوبة، ومن بينها - على �سبيل 
و�خلاليا  �ل�سرطانية،  �خل��الي��ا   - �حل�سر  ل  �مل��ث��ال 

�جلذعية، وخاليا �لدم �ملناعية و�حلمر�ء.
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ذل����ك، ق���ال حم��م��د ق�����س��امي��ة �لباحث 
�لهند�سة  ك��ل��ي��ة  يف  �مل�����س��اع��د  و�لأ�����س����ت����اذ  �ل��رئ��ي�����س��ي 
نيويورك  جامعة  يف  �لطبية  و�لبيولوجيا  �مليكانيكية 
�أد�ة فريدة متعددة  �مل�سبار �جلديد  "يعترب  �أبوظبي: 
�لوظائف ملعاجلة �خلاليا يف حّيز مفتوح. وبتو�سيح 
طبيعته �لب�سيطة و�لديناميكية و�لقابلة للتخ�سي�س 
�خلاليا  لتنميط  جديدة  طرق  تطوير  من  �سنتمكن 
وهند�سة �لأن�سجة، وتطبيقات �أخرى يف علوم �حلياة 
و�لطب". ومن جانبه، قال �أيول برميو �ملوؤلف �لأول 
�لهند�سة  كلية  يف  �لعاملية  �ل��دك��ت��ور�ه  درج���ة  وزم��ي��ل 
�مل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة ن���ي���وي���ورك �أب���وظ���ب���ي: "ميكن 
ركيزة  �أي  ع��ل��ى  للم�سح  �مل���ط���ورة  �مل�����س��ب��ار  ����س��ت��خ��د�م 
بناء  �لقدرة على عزل خاليا حمددة  م�سطحة، ولها 
على ب�سمتها �لإلكرتونية". كما �أو�سح �أنوب ميناكري 
عامل �أبحاث يف ق�سم �لهند�سة �مليكانيكية لدى جامعة 
"هذه  للدر��سة:  �ل��ث��اين  و�مل��وؤل��ف  �أبوظبي  نيويورك 
�لثنائية  �لكهربائية  �لهجرة  قوى  جتمع  در��سة  �أول 
يف م�سبار بنظام مو�ئع جزيئية مفتوح، و�لذي ميتاز 

بخو��س �لعزل �لديناميكي �ملائي و�مل�سح".
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�ل�سنوية  �لن�سخة  �أبوظبي  نيويورك  جامعة  ت�ست�سيف 
�ملفتوحة" و�لتي  "�ل�ستوديوهات  �خلام�سة من فعالية 
حتتفي باملجالت �لفنية �ملختلفة متعددة �لخت�سا�سات.  
�لعام  ه��ذ�  مو�سوعها  يتمحور  �لتي  �لفعالية  و�ستقام 

11 نوفمرب  �لقادم  "�للعب" يوم �لثنن  حول مفهوم 
�لفنون بجامعة  9 م�ساًء يف مركز  6 حتى  �ل�ساعة  من 
نيويورك �أبوظبي، حيث حتت�سن �ست ور�س عمل و20 
تفاعلي.   ن�ساط  و28  �أد�ئ��ي  عر�س  و19  فنياً  معر�ساً 
وينّظم �لفعالية ق�سم �لفنون و�لعلوم �لإن�سانية بجامعة 
"�ل�ستوديوهات  ل����زو�ر  و���س��ي��ت��اح  �أب��وظ��ب��ي،  ن��ي��وي��ورك 

�لهيئة  و�أع�������س���اء  �ل���ط���الب  ل���ق���اء  ف��ر���س��ة  �ملفتوحة" 
�لب�سرية،  �ل��ف��ن��ون  �أق�����س��ام  ميثلون  �ل��ذي��ن  �لتدري�سية 
يف  و�مل�سرح  و�ل�سينما،  و�ملو�سيقى،  �لتفاعلي،  و�لإع��الم 
�جلامعة. كما �سيحظى �حل�سور بفر�سة �لطالع على 
ما ور�ء كو�لي�س �ل�ستديوهات وور�س �لعمل و�ملخترب�ت 

�لع�سرية و�ملتطورة �سمن جامعة نيويورك �أبوظبي. 

متنوعة  جمموعة  يف  �مل�ساركة  من  �حل�سور  و�سيتمكن 
�لإبد�عي، مثل  �لتفكري  لتعزيز  �ملُ�سممة  �لأن�سطة  من 
�لأد�ء  تدريبات  م�ساهدة  �أو  �لنحت  ور���س  يف  �مل�ساركة 
و�لعرو�س �لفنية، وحماولة حل �لألغاز �لغام�سة �سمن 
موقع ت�سوير �لأفالم، �أو م�ساهدة ت�سجيل �أعمال �إحدى 

�لفرق �ملو�سيقية. 

زايد للثقافة االإ�سالمية ت�سارك يف املهرجان 
الوطني للت�سامح  واالأخوة االإن�سانية

•• العني - الفجر

�لأن�سطة  م��ن  بحزمة  للم�ساركة  �لإ���س��الم��ي��ة  للثقافة  ز�ي���د  د�ر  ت�ستعد 
و�لرب�مج يف �ملهرجان �لوطني للت�سامح و�لأخوة �لإن�سانية، �لذي تنظمه 
وز�رة �لت�سامح 8 نوفمرب يف حديقة �أم �لإمار�ت باأبوظبي، حتت �سعار »على 
ز�يد  �ل�سيخ  له،  �ملغفور  �أر�ساه  �ل��ذي  �لت�سامح  ب��رت�ث  ز�ي��د«، ليحتفي  نهج 
�آل نهيان »طيب �هلل ثر�ه".  ي�سارك طلبة �لد�ر من �ملهتدين  بن �سلطان 
�جلدد وطلبة برنامج �للغة �لعربية للناطقن بغريها وعدد من موظفي 
�لد�ر يف "م�سرية �ل�سعوب" باأبوظبي و�لتي تنطلق من حديقة �أم �لإمار�ت 
�مل�سوؤولن بالدولة و�ملفكرين وكبار  �ل��وزر�ء وكبار  وي�سارك فيها عدد من 

�لكتاب و�أ�ساتذة �جلامعات و�ملو�طنن و�ملقيمن.
كما �ستعر�س �لد�ر يف حديقة �أم �لإمار�ت من�سة "وثيقة �ملليون مت�سامح" 
�لإلكرتونية تدعو فيها �جلمهور للتوقيع على �لوثيقة و�لتعهد بر�سالتها 
�ل�سامية "�أن يكون �لفرد مت�ساحماً مع نف�سه ومع من حوله ومع جمتمعه 
لأن يف �لت�سامح حياة"، �إىل جانب تنظيم معر�س لإ�سد�ر�ت �لد�ر �ملختلفة 

13 لغة  م���ن  ب���اأك���رث  ت���اأت���ي  و�ل���ت���ي 
عاملية. وخالل مدة �ملهرجان �ستنظم 
"�مار�ت  ب��ع��ن��و�ن  حم��ا���س��رة  �ل������د�ر 
حممد  جمل�س  م��ن  ك��ل  يف  �لت�سامح 
خلف وبلدية منطقة �لظفرة لت�سلط 
و�أ�سالته  �لت�سامح  قيم  على  �ل�سوء 
�ل��ع��رب��ي��ة �ملتحدة  يف دول���ة �لإم�����ار�ت 
�إىل  �لت�سامح،  يف  ز�ي��د  �ل�سيخ  و�إرث 
جانب �لتطرق �إىل ذكر جهود �لدولة 
�ملبذولة يف تر�سيخ قيم �لت�سامح عاملياً 
"�لإمار�ت  بعنو�ن  �أخ��رى  وحما�سرة 
مدينة  جمل�س  �لت�سامح" يف  �إيقونة 
�إثر�ء  بهدف  �لظفرة  مبنطقة  ز�ي��د 
�لأ�سيلة  �لإ�سالمية  �لقيم  وتعزيز 

وتر�سيخها يف �ملجتمع �لإمار�تي، حتقيقاً للم�سوؤولية �ملجتمعية.
القمة العاملية للت�سامح

ويف �سبيل ن�سر مبادئ وقيم �لت�سامح و�لتعاي�س �ل�سلمي، �لتي متثل �أ�سا�ساً 
�ملجالت  �لإم���ار�ت يف  دول��ة  ت�سهدها  �لتي  و�لنماء  �خل��ري  يف م�سرية  قوياً 
ور���س )جمل�س  بدبي، يف  للت�سامح  �لعاملية  �لقمة  �ل��د�ر يف  �ست�سارك  كافة 
�لت�سامح(، بورقة عمل بعنو�ن "�إمار�ت �لت�سامح" يقدمها �لدكتور: خليفة 
جمعة �أحمد �ملطوع -رئي�س ق�سم �ملكتبة و�لن�سر و�لرتجمة بالد�ر، وورقة 
�لأ�ستاذة:  �ملجتمعات" ُتقدمها  بناء  �لت�سامح يف  "�أثر  بعنو�ن  �أخ��رى  عمل 

موزة �سيف �لكتبي -مدير �إد�رة �ل�سوؤون �لثقافية و�لتعليمية بالد�ر.
كما �ستقوم �لد�ر بعر�س من�سة �لد�ر �للكرتونية "وثيقة �ملليون مت�سامح" 
لزو�ر �لقمة �لعاملية للت�سامح ودعوتهم للم�ساركة فيها، و�سيقوم �لروبوت 
�لعربية  باللغة  منها  و�لهدف  بالوثيقة  وتعريفهم  " با�ستقبالهم  "هز�ع 
و�لإجنليزية. �إىل جانب تنظيم ملتقى �لطالب �ل�سنوي �لثاين " ثقافتنا 
�لتي تعرب عما مل�سوه  �لد�ر م�ساريع تخرجهم  ت�سامح" ليعك�س فيه طلبة 
من قيم �لت�سامح و�لتعاي�س يف بيئة دولة �لإم��ار�ت �لتي تتميز بالتالحم 
للد�ر  �لعام  �ملدير  �لطنيجي  حممد  ن�سال  �لدكتورة  و�أ���س��ارت  �ملجتمعي. 
يف  �ل��ت��و�يل  على  �لثانية  لل�سنة  �لإ�سالمية  للثقافة  ز�ي��د  د�ر  م�ساركة  �أن 
على  �لرتكيز  بهدف  تاأتي  �لإن�سانية  و�لخ��وة  للت�سامح  �لوطني  �ملهرجان 
�ل�سلمي  �لتعاي�س  وه��ي  �لإم����ار�ت،  دول��ة  عليها  تقوم  �لتي  و�مل��ب��ادئ  �لقيم 
وقبول و�حرت�م �لآخر، مهما كان دينه �أو لونه �أو عرقه، و�إبر�ز ما حتظى 
به �لإمار�ت، من جمتمع �آمن ومت�سامح يعمل فيه �جلميع، يف �سبيل حتقيق 
�خلري للجميع، من خالل �لتعاي�س وقبول �لآخر. و�أ�سافت: ياأتي �ملهرجان 
حتت �سعار »على نهج ز�يد«، تعبري�ً عن �لعتز�ز مبوؤ�س�س �لدولة، �ملغفور 
له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان، طّيب �هلل ثر�ه، وحر�ساً على �إي�سال 

ر�سالة �لت�سامح كما علمها ز�يد �إىل فئات �ملجتمع كافة.

�سمن فعاليات معر�س ال�سارقة الدويل للكتاب 
دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي تنّظم حفلي توقيع 

كتابي »ته�ساي تنطق العربية« و »�سعفة �سيف« 
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ينّظم جناح د�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة – �أبوظبي حفلي توقيع كتابن جديدين 
�لدورة  فعاليات  �سمن  وذلك  "قلم" و"�إ�سد�ر�ت"،  م�سروعي  �إ�سد�ر�ت  من 
�إك�سبو  معر�س  يف  حالياً  �ملقام  للكتاب،  �ل��دويل  �ل�سارقة  معر�س  من  �ل�38 
�لرو�ئي  عملها  �مل��زروع��ي  �أحمد  علياء  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لكاتبة  توّقع  �ل�سارقة.  
�لأول �لذي �سدر منذ �أيام �سمن م�سروع "قلم" يوم �خلمي�س 7 نوفمرب يف 
متام �ل�ساعة 6 م�ساًء، حتمل �لرو�ية عنو�ن "ته�ساي تنطق �لعربية" وتدور 
�لأحمر؛  �لبحر  على  �ل�سود�ن  �سرق  �لو�قعة  بورت�سود�ن  مدينة  يف  �أحد�ثها 
فقرية؛  بيئة  يف  ن�ساأتها  من  �لرغم  على  باملعرفة  �سغوفة  ذكية  فتاة  ته�ساي 
تكت�سف ته�ساي �لكتب لأول مّرة من خالل �أخيها "�أوهاج" �لذي يذهب �إىل 
خلوة )كّتاب( �أقامها �ل�ساب "�أدروب" �لذي يريد �أن يعّلم �ل�سغار و�ل�سبيان 
حميد  وخلق  �سرب  من  به  يتمّتع  ملا  �لأط��ف��ال  قلوب  فيك�سب  �لعربية،  �للغة 
و�أ�سلوب �سائق يف �لتعليم. يقع �ل�ساب يف حب ته�ساي ملا تتمّتع به من جمال 
وقلب طيب؛ و�سط تنامي �أحد�ث  عديدة، منها موت �أّمها و�سفر �أبيها �لذي 
تركهم وتزّوج من �مر�أة �إثيوبية؛ وجناح �أدروب يف �إن�ساء مركز لتعليم �للغة 
�لعربية يف هذه �ملنطقة �لتي ل تتكلم �لعربية، بل لغة �لبيد�وييت، وغريها 
من �لأحد�ث يف قالب �سردي ��ستطاعت من خالله �لكاتبة متّثل بيئة �إحدى 

�لقرى �ل�سود�نية و�سخو�سها.
 �لرو�ية عمل �سردي مكتوب ب�ساعرية و��ستيعاب جلماليات �لف�ساء �لرو�ئي، 
وفيها �سيء من �لفانتازيا و�خليال �لو��سع. يذكر �أن �لكاتبة علياء �ملزروعي 
ق�سم  �لرتبية   يف  بكالوريو�س  على  وحا�سلة  �لعليا،  �لتقنية  كليات  خريجة 
�للغة �لإجنليزية؛ و"ته�ساي تنطق �لعربية" هو عملها �لرو�ئي �لأول، ويقع 
يف 172 �سفحة من �لقطع �لو�سط. ويف يوم �جلمعة 8 نوفمرب توّقع �لكاتبة 
�أيام عن  �ل�سام�سي كتابها �جلديد �لذي �سدر منذ  �سارة عبد�هلل  �لإمار�تية 
�ل�ساد�سة  �ل�ساعة  �سيف" وذلك يف متام  "�سعفة  "�إ�سد�ر�ت" بعنو�ن  م�سروع 
حيث  �سنو�ت؛   10 �إىل   6 عمر  من  لالأطفال  م�سّورة  ق�سة  �لكتاب  م�ساًء. 
تبد�أ  نخل(.  )�سعفة  مع  ومغامر�ت  �كت�ساف  رحلة  "�سيف" يف  �لفتى  يذهب 
�لق�سة عندما ي�ستيقظ �سيف خائفاً على �سوت رياح يف ليلة �سيفية، في�ساهد 
�أذرعاً ترت�ق�س على �حلائط ويتوّهم �أنها �سبح؛ يف �ل�سباح يكت�سف �أنها جمّرد 
ظالل �سعف �لنخلة، في�سربها باحلجارة؛ لكن �لنخلة �ملعطاء ترّد له �لأذى 
�لنخيل،  فو�ئد  على  خاللها  يتعرف  �لزمن،  عرب  رحلة  يف  وتاأخذه  باحلب، 

و�أهميته، ودوره يف �حلياة �لجتماعية و�لقت�سادية .



اإذا كان وجهك م�ستديرا
ت�ساعدك �لنظار�ت �مل�ستطيلة ذ�ت �لزو�يا على �إ�سفاء �ملزيد من 
�حلدة على مظهرك، و�ستربز عظام �خلد، ف�سال عن حتديد 

تقا�سيم وجهك �إذ� كان م�ستدير�.
بيع  يف  خمت�س  متجر  م��ن  �إط����ار�ت  باختيار  كوبيل  وت��و���س��ي 

�لنظار�ت مب�ساعدة �أخ�سائي ب�سريات ذي خربة.
وم���ن �مل��ه��م جت��رب��ة �أن����و�ع ع���دة م��ن �ل��ن��ظ��ار�ت لإي��ج��اد �ل�سكل 
وجهك،  مع  �لإط��ار  يتالءم  وعندما  لوجهك.  و�ملنا�سب  �ملثايل 
�رت��د�ء �لنظار�ت ط��و�ل �ليوم، مما  �سي�سجعك هذ� �لأم��ر على 
نائبة  كوبيل  جلي�سيكا  وف��ق��ا  ب�����س��رك،  لتح�سن  ب���دوره  ي���وؤدي 

رئي�س �إد�رة �لعالمة �لتجارية يف “تور�.كوم”.

اإذا كان وجهك بي�ساوي ال�سكل
تقول من�سقة �ملالب�س و�ملظهر و�ملت�سّوقة �ل�سخ�سية دينا �سريير 
�إن �أي نوع من �لنظار�ت ينا�سب هذ� �ل�سكل من �لوجه، وذلك 
ب�سبب �لتو�زن بن �جلبن و�خلدين و�لذقن، و�لذي يتميز به 

�لوجه �لبي�ساوي.
وك��ي��ت ميدلتون  م���ور  �سلمى ح��اي��ك وج��ول��ي��ان  غ����ر�ر  وع��ل��ى   
�ل�سكل، ميكنك  بي�ساوي  بوجه  يتمتعن  �للو�تي  �ألبا  وجي�سيكا 

�أي�سا �رتد�ء �لنظار�ت كبرية �حلجم.

اإذا كان وجهك مربعا
�لذين ميتلكون وجها  بالن�سبة لالأ�سخا�س  �إطار مالئم  �إيجاد 
�أمر� �سعبا، لأن مالمح �لوجه تكون عادة  مربع �ل�سكل يعترب 
حم���ددة وب����ارزة وم��ت��ن��اظ��رة ل��ل��غ��اي��ة، ق��د ي��زي��د ن���وع م��ع��ن من 

�لإطار�ت من ق�سوة مالمح وجهك.
�ستخلق  �لد�كنة  �لإط����ار�ت  ذ�ت  �ل�سكل  م�ستطيلة  و�ل��ن��ظ��ار�ت 
بح�سب  �أنيقا،  مظهر�  وتعطيك  وجهك  مالمح  بن  �ن�سجاما 

�سريير.

اإذا كنت متتلك خط فك بارزا
غر�ر  على  ب��ارز�،  فك  خط  ميتلكون  �لذين  لالأ�سخا�س  ميكن 
�رتد�ء  و�ي��ل��د،  و�أول��ي��ف��ي��ا  ���س��و�ن��ك  وه��ي��الري  بيكهام  فيكتوريا 
�ل��ن��وع من  ه���ذ�  �ل��ط��ي��اري��ن، لأن  ن���ظ���ار�ت �سم�سية م��ن ط����ر�ز 

�لنظار�ت ينا�سب وجوههم.
ذ�ت  نظارة  �أي  �أو  �لطيارين،  ط��ر�ز  من  �ل�سم�سية  و�ل��ن��ظ��ار�ت 
�سكل منحن، تخفف من حدة خطوط �لفك، وتخلق مزيد� من 

�لتو�زن وت�ستت �لرتكيز على هذه �ملنطقة، كما توؤكد �سريير.

اإذا كنت متتلك جبينا عري�سا
جبينا  ريت�سي  وكر�ستينا  وري��ان��ا  ب��ان��ك  ت��اي��ر�  م��ن  ك��ل  متتلك 
عري�سا، لذلك د�ئما ما ي�سعن نظار�ت كبرية. وتن�سح �سريير 
لفت  خ��الل  م��ن  �لن��ت��ب��اه  ب�ت�ستيت  �لعري�س  �جلبن  �أ���س��ح��اب 
ذ�ت  �ل��ن��ظ��ار�ت  �أخ���رى يف وج��ه��ك. وبف�سل  لتفا�سيل  �لن��ت��ب��اه 
عينيك  منطقة  على  �ل��رتك��ي��ز  ج��ل  �سين�سب  �ل��ك��ب��ري،  �حل��ج��م 

و�ست�سبح هي �ملنطقة �ملهيمنة يف �لوجه.

اإذا كنت متتلك وجها �سغريا
يتعلق  عندما  �سعوبة  �لوجه  �أ�سكال  �أك��رث  هو  �ل�سغري  �لوجه 
ذ�ت  للنظار�ت  ميكن  حيث  �ملالئمة،  �لإط���ار�ت  باختيار  �لأم��ر 

�حلجم �لتقليدي �أن تخفي مالمح وجهك.
�أحجام  ذ�ت  �سم�سية  ن��ظ��ار�ت  ���س��ر�ء  ينبغي  �إن��ه  �ستودي  يقول 

�سغرية.
 ولكن �إذ� مل يكن هذ� �لنوع من �لنظار�ت متوفر�، جرب تلك 

�لتي ل حتتوي على �إطار�ت �أو م�ستديرة �ل�سكل.

اإذا كان وجهك على �سكل قلب
�مل�ساهري  وم��ن  �مل���ر�أة.  لوجه  بالن�سبة  مثاليا  �ل�سكل  ه��ذ�  يعد 
�لذين ميتلكون هذ� �لوجه مي�سيل فايفر وجنيفر لوف هيويت 
�أن  �أبرز عيوبه يف  وكلوديا �سيفر وناعومي كامبل. لكن تتمثل 
مالحمه.  تغطية  على  ق��ادرة  �ل�سم�سية  �لنظار�ت  من  �لعديد 
ل��ه��ذ� �ل�����س��ب��ب ي��و���س��ي �خل����رب�ء ب��اخ��ت��ي��ار ن���ظ���ار�ت كال�سيكية 

وب�سيطة.
�أما وي�س �ستودي موؤ�س�س �سركة )�أرتيكل و�ن( �ملُتخ�س�سة ببيع 
نظارة  �إط���ار�ت  �ختيار  ينبغي  �إن��ه  فيقول  �لع�سرية  �لنظار�ت 
عيون  ن��ظ��ار�ت  تعد  كما  �ل�����س��يء.  بع�س  وُمنحنية  م�ستديرة 

�لتي متتلك وجها على  للمر�أة  بالن�سبة  �ختيار� موفقا  �لقطة 
�سكل قلب.

اإذا كنت متتلك وجها ذا زوايا حادة
م��ع��ظ��م ع��ار���س��ات �لأزي������اء ي��ح��اول��ن �حل�����س��ول ع��ل��ى زو�ي�����ا يف 
وجوههن، مما يجعلهن جذ�بات فوتوغر�فيا. لكن تلك �ملالمح 
�لبارزة قد ترتجم بطريقة خمتلفة يف �حلياة �ليومية. وحيال 
هذ� �ل�ساأن، قالت �سريير �إنه ميكنك �أن جتعل زو�يا وجهك تبدو 
�أو �ختيار  �إط���ار�ت معدنية ذ�ت زو�ي��ا ح��ادة،  �أك��رث و�سوحا مع 

نظار�ت ذ�ت �إطار�ت منحنية للتقليل من حدة �لزو�يا قليال.

كيف تختارين النظارات املنا�سبة ل�سكل وجهك و�سخ�سيتك؟
املالئم  املظهر  اإيثثجثثاد  يف  ترغب  كنت  اإذا 
مالمح  اإىل  النثثتثثبثثاه  ولثثفثثت  ل�سخ�سيتك 
القيام  كيفية  اإليك  لديك،  املف�سلة  وجهك 
بح�سب  مثالية،  بطريقة  اخلثثطثثوة  بهذه 
مقالة للكاتبة ليند�سي تايغر ن�سرتها جملة 

)ريدرز دايج�ست(.

فوائد زهرة اليا�سمني :
- ت�ستخدم زهرة �ليا�سمن 
�لذى  �ل�ساى،  �سناعة  ف��ى 
يعود بفو�ئد �سحية للج�سم 
و�ل��ب�����س��رة، ك��م��ا ت��دخ��ل فى 
م�ستح�سر�ت  ����س���ن���اع���ة 
لها  ل��ت�����س��ي��ف  �ل��ت��ج��م��ي��ل، 
تعمل  �لتى  ج��ذ�ب��ة،  ر�ئحة 
و�لقلق  �لتوتر  تقليل  على 

وحت�سن �حلالة �ملز�جية.
زه�����رة  ت�������س���اع���د  وك����م����ا   -
�آلم  �ليا�سمن فى تخفيف 
�لع�سالت، وكما �إنها تعترب 
�أنها  ك��م��ا  للت�سنج،  م�����س��اد 

مفيدة فى حالة �للتو�ء.
�ليا�سمن  زه��رة  ت�ساعد   -
�أي�������س���اً ف���ى �ل��ت��خ��ل�����س من 
و�لدمامل  �ل�����س��ب��اب  ح���ب 
ظهور  وتقليل  �جل���روح  �أو 
ع���الم���ات �ل���ت���م���دد، ع���الوة 
��ستخد�م  على ذلك، ميكن 
تقليل  ف������ى  �ل����ي����ا�����س����م����ن 

�ل�سيخوخة،  ع�����الم�����ات 
م�ساد�ت  ع��ل��ى  لإح��ت��و�ئ��ه��ا 

�لأك�سدة.
�������س�����ت�����خ�����د�م  ومي������ك������ن   -
�ل�ستحمام  ف��ى  �ليا�سمن 
و�سفات  م����ن  غ���ريه���ا  �أو 
�ل�����س����ت����ح����م����ام، وت���غ���ذي���ة 
�لب�سرة، و�إعطائها �حليوية 

و�لن�سارة.
- ت�ستخدم زهرة �ليا�سمن 
�مل�ساكل  ب��ع�����س  ع����الج  ف���ى 
�ل���������س����ح����ي����ة م�����ث�����ل �حل�����د 
ومنع  �لأ����س���ن���ان،  �ألم  م���ن 

�للتهابات وغريها.
�ليا�سمن  زه��رة  ت�ساعد   -
زي�������ادة معدل  ف����ى  �أي�������س���اً 

�لأي�س، 
�ساى  �����س����رب  خ������الل  م�����ن 
نظام  �إت��ب��اع  م��ع  �ليا�سمن 
غ����ذ�ئ����ى لإن���ق���ا����س �ل�����وزن 
متارين  وممار�سة  �ل��ز�ئ��د، 

ريا�سية.

زهرة اليا�سمني ت�ساعد على التخ�سي�س 
ومفيدة للب�سرة

تعترب زهرة اليا�سمني من الزهور املميزة، من حيث لونها الأبي�س ورائحتها اجلذابة،
 لذلك تعمل على تهدئة الأع�ساب وحت�سني احلالة املزاجية لالإن�سان، وغريها من الفوائد التى 

."naturesgardencandles" نتعرف عليها فى هذا التقرير، وفقًا ملا ذكره موقع

�ل��ب�����س��رة تفقد  �أن  �إىل  ن�����س��ارت��ه��ا ع��ن��د �ل��غ�����س��ل، وه���و �لأم�����ر �ل����ذي ي�سعب �أ����س���ارت جم��ل��ة )غ���ود ه��ي��ل��ث( 
��ستعادته بو��سطة �ملر�هم مرة �أخرى، ولذلك ن�سحت 
�ملجلة �ملعنية ب�سوؤون �ل�سحة و�ملو�سة با�ستعمال �ملاء 

و�ل�سابون باعتد�ل.
يوميا  �لب�سرة  غ�سل  م��ر�ت  ع��دد  ويرتبط 
�لتي  �لبدنية  �لأن�سطة  وطبيعية  بنوعها 

يقوم بها �ملرء.
�لب�سرة  ت��ن��ظ��ي��ف  مي��ك��ن  م���ا  وغ���ال���ب���ا 
ب�سورة  و�ل�����س��اب��ون  ب���امل���اء  �ل��ده��ن��ي��ة 

مثالية، 
�لأف�سل  فمن  �جلافة  �لب�سرة  �أم��ا 

��ستعمال �ملاء بدرجة �أقل.
تنظيف  يكفي  �ل�ستحمام  وع��ن��د 
-مثل  �لر�ئحة  �لكثيفة  �ملناطق 
�لإب����ط����ن وم��ن��ط��ق��ة �لأع�������س���اء 
�لتنا�سلية- ب�سابون معتدل، �أما 
�لأخ���رى فيمكن  �أج���ز�ء �جل�سم 

تنظيفها مباء فاتر.
هيلث”  “غود  جملة  و�أ�سافت 
للب�سرة  �مل���ت���ك���رر  �ل��غ�����س��ل  �أن 
تلف  يف  يت�سبب  ب��امل��اء  �جل��اف��ة 
�لو�قية  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة  �ل��ط��ب��ق��ة 
ويجعل �لب�سرة مت�سققة، كما �أن 
هذ�  زي��ادة  على  يعمل  �ل�سابون 

�لتاأثري �ل�سار.

ن�سائح مفيدة لتنظيف 
الب�سرة اجلافة
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�لعدد 12776 بتاريخ 2019/11/6 

اإعثثثثثثثثثثالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�لباحه للمقاولت �لعامه

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1011204 

تعديل ��سم جتاري من/�لباحه للمقاولت �لعامه

AL BAHA GENERAL MAINTENANCE

�ىل/موؤ�س�سة �لباحه للمقاولت و�لنقليات �لعامة

AL BAHA CONTRACTING GENERAL TRANSPORTING ESTABLISHMENT

تعديل ن�ساط/��سافة نقل �ملو�د �لعامة بال�ساحنات �خلفيفة )4923010(

تعديل ن�ساط/��سافة نقل �ملو�د �لعامة بال�ساحنات �لثقيلة )4923009(

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 

خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 

عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية م غ 

�لعدد 12776 بتاريخ 2019/11/6 

اإعثثثثثثثثثثالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/حمل �ل�سرور لت�سليح كهرباء �ل�سيار�ت 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1021796 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة هز�ع �سليويح هز�ع �سويد�ن �لعامري %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف حمد �سعيد حمد عي�سى �سويخ �ملن�سوري
تعديل ��سم جتاري من/حمل �ل�سرور لت�سليح كهرباء �ل�سيار�ت

AL SURUR AUTO ELECTRICAL REPAIRS SHOP
�ىل/�ل�سرور لالملنيوم

SURUR ALUMINIUM
تعديل ن�ساط/��سافة �عمال تركيب �لملنيوم )4330013(

تعديل ن�ساط/��سافة �عمال تركيبات �للو�ح �لزجاجية )4330014(
تعديل ن�ساط/حذف ��سالح كهرباء �ل�سيار�ت )4520005(

تعديل ن�ساط/حذف ��سالح مكيفات هو�ء �ل�سيار�ت )4520021(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 

عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية م غ 

�لعدد 12776 بتاريخ 2019/11/6 

اإعثثثثثثثثثثالن
كرك  �ل�س�����ادة/كافترييا  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب زجنبيل رخ�سة رقم:1191382 
تعديل وكيل خدمات

��سافة حممد مبارك حممد �سلطان �ل�سام�سي
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة �سهيب �سينكانديل %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد مبارك حممد �سلطان �ل�سام�سي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12776 بتاريخ 2019/11/6 

اإعثثثثثثثثثثالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�لجنحة �لبي�ساء لتوزيع �لدو�جن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب و�للحوم رخ�سة رقم:2758975 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة عبد�هلل م�سرى ر��سد عبد�هلل �لظاهري %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف خليفه هالل حمد دملوك �لظاهري
تعديل ن�ساط/��سافة جتارة �لدو�جن �ملذبوحة �لطازجة- باجلملة )4630114(

تعديل ن�ساط/��سافة جتارة �للحوم �لطازجة- باجلملة )4630111(
تعديل ن�ساط/حذف بيع �لدو�جن �ملذبوحة �لطازجة- بالتجزئة )4721010(

تعديل ن�ساط/حذف بيع �للحوم �لطازجة- بالتجزئة )4721004(
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة 
�ست�ستكمل  حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12776 بتاريخ 2019/11/6 

اإعثثثثثثثثثثالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/كافترييا هوت كرك 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1450406 
تعديل وكيل خدمات

��سافة حممد مبارك حممد �سلطان �ل�سام�سي
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة �سهيب �سينكانديل %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد مبارك حممد �سلطان �ل�سام�سي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12776 بتاريخ 2019/11/6 

اإعثثثثثثثثثثالن
دربك  �ل�س�����ادة/كافترييا  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب خ�سر رخ�سة رقم:1127262 
تعديل وكيل خدمات

��سافة حممد مبارك حممد �سلطان �ل�سام�سي
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة �سهيب �سينكانديل %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد مبارك حممد �سلطان �ل�سام�سي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12776 بتاريخ 2019/11/6 

اإعثثثثثثثثثثالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/جمموعة 

�ل�سعور �خلا�س �لتجارية- فرع �بوظبي 1
رخ�سة رقم:CN 1147429  تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12776 بتاريخ 2019/11/6 

اإعثثثثثثثثثثالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/حمم�سة 

CN 2058280:ل�سنوبر رخ�سة رقم�
تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12776 بتاريخ 2019/11/6 

اإعثثثثثثثثثثالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/درمي جاردن للخ�سار و�لفو�كه

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2771128 
تعديل ��سم جتاري من/درمي جاردن للخ�سار و�لفو�كه

DREAM GARDEN FRUITS AND VEGETABLES

�ىل/بقالة درمي جاردن
DREAM GARDEN BAQALA

تعديل ن�ساط/��سافة بقالة )4711003(
تعديل ن�ساط/حذف بيع �لفو�كه و�خل�سرو�ت �لطازجة- بالتجزئة )4721001(

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  6  نوفمرب  2019 �لعدد 12776 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  6  نوفمرب  2019 �لعدد 12776 

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/ �ملالك:

نوفيميد لتجارة �لدو�ت و�مل�ستلزمات �لطبية �لعالجية و�جلر�حية �س.ذ.م.م
NOVIMED FOR BETTER QUALITY OF LIFE:بطلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية 

�ملودعة بالرقم: 317418  بتاريخ:2019/09/22
بيانات �لولوية:

با�س��م : نوفيميد لتجارة �لدو�ت و�مل�ستلزمات �لطبية �لعالجية و�جلر�حية �س.ذ.م.م.
�ملوطن: مدينة دبي �لعاملية دبي �لمار�ت

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �و �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 10
خمد�ت لغايات طبية م�سد�ت لغايات طبية و�قيات ��سابع لغايات طبية �ثاث م�سنوع خ�سي�ساً لغايات طبية 

�حزمة جتبريية خمد�ت منومة يف حالة �لرق فر�سات لالطفال وخمد�ت لبا�س قدم د�عم.
و�سف �لعالمة:NOVIMED FOR BETTER QUALITY OF LIFE كتبت باللون �لبي�س 

على خلفية زرقاء د�ئرية.
�ل�س��رت�طات:  

�لقت�ساد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  �ىل  مكتوباً   به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��رت����س  لديه  من  فعلى 
و�لتجارة ، �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

   �إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأربعاء  6  نوفمرب  2019 �لعدد 12776 

�لعدد 12776 بتاريخ 2019/11/6   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/5092 تنفيذ جتاري  
�ملنفذ ���س��ده/1- ب�سري منكل جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن  �ىل 
وميثله  �بورية  �لهادي  عبد  حممد  �لتنفيذ/عبد�لرحمن  طالب 
/ مارون وديع مطر - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة 
�ملنفذ به وقدره )321922( درهم �ىل  �ملبلغ  �عاله و�لز�مك بدفع 
�ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12776 بتاريخ 2019/11/6   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2019/3629  جتاري جزئي
���س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة  �لبناء  �لهند�سية ملو�د  �ىل �ملدعي عليه / 1-�ل�سركة 
مبا �ن �ملدعي/زياد حممود ر�سيد ح�سن وميثله:مي عبد�لرحمن ن�سيب عبد�لرحمن 
بن ن�سيب �لفال�سي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها 
مببلغ وقدره )112.830.00( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة %12 
من �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.وحددت لها 
  ch1.C.12:ل�ساعة:08:30 �س بالقاعة� �ملو�فق:2019/11/12  جل�سة يوم �لثالثاء 
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12776 بتاريخ 2019/11/6   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2018/2688  جتاري كلي

�ىل �خل�سم �ملدخل / 1-ورثة �ملتويف �سيد علي م�سعلي وهم فرز�نه بهز�دي )زوجة �ملتويف( 
وب��ادري بي�سار�ن �سيد بوناكد�ر )زوج��ة �ملتويف( �ل�سيد �سيد حممد م�سعلي �بن �سيد علي 
)�بن �ملتويف( جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/�سركة  د�ين للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م 
�ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أقام  قد  �سلهوب  �مادو  وميثله:مي�سال 
بالدرهم  يعادله  ما  �و  ي��ورو   )5.700.000( وق��دره  مببلغ   و�لت�سامم  بالت�سامن  عليهم 
�لتحويل  تاريخ  من   %12 بو�قع  و�لفائدة  دره��م   )23.035.650( وق��دره  مببلغ  �لم��ار�ت��ي 
�ملحاماة.وحددت  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  �ل�سد�د  متام  وحتى   2016/3/7 يف  �حلا�سل 
  ch2.E.22:بالقاعة �س  �ل�ساعة:09:30  �مل��و�ف��ق:2019/11/20  �لربعاء  يوم  جل�سة  لها 
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12776 بتاريخ 2019/11/6   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2019/11380  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-حممد �ل�سيد حماد لالعمال �لفنية ���س.ذ.م.م جمهول 
�أقام  قد  �حمد  �سيد  حممد  عبد�لطيف  �ملدعي/مدحت  �ن  مبا  �لقامة  حمل 
عليك �لدعوى مو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )6500( درهم 
لها  �ل�سكوى:mb198223561ae.وحددت  رق��م  و�مل�ساريف  و�لر�سوم 
  ch1.A.2:جل�سة يوم �لحد �ملو�فق:2019/12/8 �ل�ساعة:08:30 �س بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12776 بتاريخ 2019/11/6   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2019/7129  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-مغ�سلة بلوم روز ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/

فهيم �حمد نبي بوك�س قد �أقام عليك �لدعوى مو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات 
و�لر�سوم  دره��م   )2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م   )4150( وقدرها  عمالية 
.MB196252524AE:ل�سكوى� رق���م  �مل��ح��ام��اة  و�ت��ع��اب  و�مل�����س��اري��ف 

وح����ددت ل��ه��ا جل�سة ي���وم �لح���د �مل�����و�ف�����ق:2019/11/10 �ل�����س��اع��ة:08:30 �س 
بالقاعة:ch1.A.2  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام 

على �لأقل )علما باأن �لدعوى جددت من �ل�سطب( 
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12776 بتاريخ 2019/11/6   

       مذكرة �عالن متنازع �سده بالن�سر
                   يف  �لدعوى 2019/118  نز�ع تعيني خربة عقاري

لل�سيانة  �ل��دي��و�ن   -2 ليمتد  ماجنمنت  �سنرت  1-ت����اون   / ���س��ده  �مل��ت��ن��ازع  �ىل 
�لعامة ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/فيليب مبدى متى قد �أقام 
�ملدعي  �ل��ز�م  �ملطالبة بندب خبري متخ�س�س مع  �لدعوى ومو�سوعها  عليك 
�لحد  ي��وم  جل�سة  لها  �مل��ح��ام��اة.وح��ددت  و�ت��ع��اب  و�مل�����س��اري��ف  بالر�سوم  عليه 
�مل����و�ف����ق:2019/11/10 �ل�����س��اع��ة:08:30 ���س مبكتب �مل�سلح  ل��ذ� ف��اأن��ت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

�لت�سويات  �لودية

�لعدد 12776 بتاريخ 2019/11/6   
�عالن حكم بالن�سر

                   يف  �لدعوى رقم 2019/207 جتاري جزئي
���س.ذ.م.م وميثلها/مرت�سى علي منظور علي  �لفنية  �ك�سرب�س للخدمات  �ملدعي عليه/1-  �ىل 
مالكها/عبد�هلل  وميثلها  للمقاولت  حممد  �مل��دع��ي/ع��ب��د�هلل  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
�ملحكمة حكمت  بان  نعلنكم  �لعبدويل  �لعبدويل وميثله:ح�سن عبد�هلل حممد  �بر�هيم  حممد 
حممد  ل�سالح/عبد�هلل  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف   2019/3/14 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها 
للمقاولت وميثلها مالكها/عبد�هلل حممد �بر�هيم �لعبدويل بالز�م �ل�سركة �ملدعي عليها بان 
توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )�سبعون �لف درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ رفع 
�لدعوى �حلا�سل يف 2018/12/31 وحتى متام �ل�سد�د و�لزمتها بامل�سروفات ومببلغ خم�سمائة 
�تعاب �ملحاماة ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�سوري قابال  درهم مقابل 
لال�ستئناف خالل ثالثن يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12776 بتاريخ 2019/11/6   
�عالن حكم بالن�سر

                   يف  �لدعوى رقم 2019/1761 جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه/1- �ليت ل�سناعة �لثاث ���س.ذ.م.م2- �ور�جن زينب جان حممد جمهول 
وميثله:عبد�هلل  ����س.ذ.م.م  �لعامه  للتجارة  �لعاملية  �ملدعي/م�سندم  �ن  مبا  �لقامة  حمل 
بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �ل�سعيدي  حممد  عبد�لرحمن 
�لعامه �س.ذ.م.م  للتجارة  �لعاملية  �ملذكورة �عاله ل�سالح/م�سندم  �لدعوى  2019/5/29 يف 
بالز�م �ملدعي عليهما بالتكافل و�لت�سامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ )مائة وخم�سة وع�سرين 
بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  فل�سا(  و�سبعن  وت�سعة  دره��م  وع�سرين  وثمانية  و�ستمائة  �لف 
�ل�سد�د و�لزمتهما  �لق�سائية �حلا�سل يف 2019/4/10 وحتى متام  �ملطالبة  تاريخ  9% من 
قابال  �حل�سوري  مبثابة  حكما  �مل��ح��ام��اة.   �ت��ع��اب  مقابل  دره��م  �ل��ف  ومببلغ  بامل�سروفات 
با�سم  �لع��الن �سدر  لن�سر هذ�  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما  لال�ستئناف خالل ثالثن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12776 بتاريخ 2019/11/6   
�عالن �أمر �أد�ء بالن�سر

 يف �لدعوى رقم 2019/2378  �مر �د�ء 
حمل  جمهول  بال�سالح  عبد�لرحيم  حممد  ن��ور  حممد  ليلى   -1 عليه/  �مل��دع��ى  �ىل 
يعقوب  ���س.ذ.م.م وميثله / حممد مرت�سى  ب��ر�مي  �ملدعي/م�ست�سفى  �ن  �لقامة مبا 
بالز�م   2019/10/14 بتاريخ  �لبتد�ئية  دبي  حمكمة  قررت  �لها�سمي  برهان  مرت�سى 
ت����وؤدي للمدعية  ب���ان  ب��ال�����س��الح  ن���ور حم��م��د ع��ب��د�ل��رح��ي��م  �مل��دع��ى عليها ليلى حم��م��د 
 %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  دره��م(  �لف  ���س.ذ.م.م مبلغ )ثالثون  ب��ر�مي  م�ست�سفى 
�لتام و�لر�سوم  �ل�سد�د  تاريخ �ل�ستحقاق �حلا�سل يف يف 2018/1/1 وحتى  �سنويا من 
و�مل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. ولكم �حلق يف �إ�ستئناف �لأمر 

خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س �لق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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جمهورية  �سفري  مينيلبيكوف  مثثاديثثار  �ثثسثثعثثادة  اأ�ثثسثثاد 
كازاخ�ستان لدى الدولة بتطور العالقات بني كازاخ�ستان 
ودولة الإمارات العربية املتحدة ب�سكل م�ستمر مبا يخدم 
الروابط  ظل  يف  ال�سديقني  للبلدين  امل�سرتكة  امل�سالح 
اأرحب  اآفاق  اأمام  الباب  يفتح  مما  القيادتني  بني  القوية 
اىل  م�سريًا  املجالت.  �ستى  يف  الثنائي  التعاون  لتعزيز 
يف  فعالة  م�ساهمة  ت�ساهم  املتبادل  الإعفاء  اتفاقية  اأن 

تو�سيع العالقات القت�سادية والتجارية.
نوفوتيل  اأقامها يف فندق  التي  امل�ستديرة  املائدة  وخالل 
ال�ستثمار  فر�س  ملناق�سة  الأول  اأم�س  الب�ستان  اأبوظبي 
الكازاخيني  امل�سوؤولني  من  كبري  عدد  بح�سور  بثثالده  يف 
ورجال املال والأعمال من الإمارات بالإ�سافة اإىل نخبة 
نيلها  عقب  بالده  اأن  ال�سفري  �سعادة  اأكد  الإعالميني  من 
منوذجا  تقدم  اأن  ا�ستطاعت  عاما   28 قبل  ال�ستقالل 
يف التطور والنفتاح على العامل  ، و�سعت ومازالت تبذل 
ال�ستثمارات  ودعثثم  الأعثثمثثال  مناخ  لتح�سني  جهد  كل 

الأجنبية. 

ال�سفري الكازاخ�ستاين ي�سيد بالعالقات املتميزة بني بالده والإمارات

ماديار: كازاخ�ستان ا�ستطاعت جذب اأكرث من 320 مليار دوالر ا�ستثمارات منذ اال�ستقالل
اأملاتي ت�ستعد لتنظيم املنتدى ال�ستثماري الدويل يف 27 نوفمرب مب�ساركة قيا�سية من امل�سوؤولني ورجال الأعمال

�إن  م�������ادي�������ار  �ل���������س����ف����ري  وق����������ال 
بعد  �جت������ه������ت  ك�����از�خ�����������س�����ت�����ان 
ج�سور  ف���ت���ح  ن���ح���و  �ل����س���ت���ق���الل 
�ل���ت���ع���اون وب���ن���اء ع���الق���ات قوية 
ومرت�بطة مع جميع دول �لعامل، 
�ل�سنو�ت  هذه  خالل  و��ستطاعت 
مليار   320 م����ن  �أك������رث  ج�����ذب 
�لأجنبية  �ل�ستثمار�ت  دولر من 
�ملبا�سرة وقامت بزيادة �لإمكانات 
�لوطني  لالقت�ساد  �لت�سديرية 
�ملنتجات  ت�������س���دي���ر  ي���ت���م  ح���ي���ث 
 120 �أ�سو�ق  �إىل  �لكاز�خ�ستانية 

دولة يف �لعامل. 
 

كازاخ�ستان والإمارات 
عالقات متميزة

وتطرق ماديار �إىل ما حتقق على 
�سعيد �لتعاون �مل�سرتك بن بالده 
ودول��ة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
من جناح كبري بف�سل �لعالقات 
قيادتي  ب��ن  ت��رب��ط  �ل��ت��ي  �ملتينة 
وتبادل  و�لإم������ار�ت  ك��از�خ�����س��ت��ان 
�مل�ستويات  خمتلف  على  �ل��وف��ود 
مم���ا �أث���م���ر ع���ن ت���ط���ور ه���ائ���ل يف 
�لثنائي،  �لتعاون  جمالت  جميع 
ف��ف��ي �ل�����س��ن��و�ت �لأخ������رية و�سل 
و�لتجاري  �ل�ستثماري  �لتعاون 
و�لق��ت�����س��ادي ب��ن �ل��ب��ل��دي��ن �إىل 

�لفرتة  وخ��الل  متميز،  م�ستوى 
�لربع  �إىل   2005 ع���ام  ب��ن  م��ا 
�لثاين من هذ� �لعام بلغ �إجمايل 
من  �ملبا�سرة  �ل�ستثمار�ت  تدفق 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة 
�إىل كاز�خ�ستان 2.1 مليار دولر 
�أمريكي وبالتايل فهي تعد و�حدة 
�لرئي�سين  �مل�ستثمرين  �أهم  من 
وتوؤكد  �لعربية،  �ل���دول  ب��ن  م��ن 
لدينا  �أن  ب��و���س��وح  �لأرق�����ام  ه���ذه 
�لتعاون  لتعزيز  هائلة  �إم��ك��ان��ات 
�ل���ط���اق���ة  خ����ا�����س����ة يف جم��������الت 
و�لبتكار  �لعالية  و�لتكنولوجيا 
�لغذ�ئية  و�ل�سناعات  و�ل��زر�ع��ة 

و�خلدمات �للوج�ستية. 
و يف �ل��ع��ام �مل��ا���س��ي و���س��ل حجم 
 490 �إىل  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة  �ل���ت���ج���ارة 
مليون دولر �أمريكي ويف �لفرتة 
ما بن يناير و�أغ�سط�س من هذ� 
دولر  م��ل��ي��ون   380 ب��ل��غ  �ل���ع���ام 
مقارنة   22% ب��زي��ادة  �أم��ري��ك��ي 

بالعام �ل�سابق. 
�أو�سع  �آف���اق���اً  ه��ن��اك  �أن  ���س��ك  ول 
�لفرتة  خ��الل  �مل�سرتك  للتعاون 
حكومة  �أن  م�����وؤك�����د�  �مل���ق���ب���ل���ة، 
�سامل  ب�سكل  تعمل  كاز�خ�ستان 
ل��ت��ح�����س��ن م��ن��اخ �لأع���م���ال ودعم 

�ل�ستثمار�ت �لأجنبية. 

وق������ال: ح��ق��ق��ت دول�����ة �لإم������ار�ت 
�لأول  �مل���رك���ز  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
تقرير  يف  ع��امل��ي��ا  و�ل�25  ع��رب��ي��ا 
 2019 �ل���ع���امل���ي���ة  �ل��ت��ن��اف�����س��ي��ة 
�لقت�سادي  �ملنتدى  عن  �ل�سادر 
فاحتلت  كاز�خ�ستان  �أم��ا  �لعاملي، 
و�خلم�سن،  �خل���ام�������س  �مل����رك����ز 
�أن�سطة  ممار�سة  تقرير  وبح�سب 
�ل�سادر   2020 ل�سنة  �لأع��م��ال 
حافظت  �ل��������دويل  �ل���ب���ن���ك  ع����ن 
�ملتقدم  �مل���رك���ز  ع��ل��ى  �لإم���������ار�ت 
عامليا   16 �مل��رت��ب��ة  يف  وح��ل��ول��ه��ا 
�ملرتبة  �ح���ت���ل���ت  وك���از�خ�������س���ت���ان 
 190 بن  و�لع�سرين  �خلام�سة 

دولة حول �لعامل.
 

منتدى ا�ستثماري
 دويل يف اأملاتي

للح�سور:  م��ادي��ار  �ل�سفري  و�أك��د 
�مل�سرتكة  �إننا من خالل �جلهود 
�لإجن����از�ت  حتقيق  على  ق����ادرون 
�مل�سرتك،  �ل���ت���ع���اون  يف  �ل��ك��ب��رية 
�إىل  ت�سعى  ب��الده  �أن  �إىل  م�سري�ً 
�لتجارية  �لعالقات  تعزيز  زي��ادة 

ح�����س��ت��ه��ا من  رف����ع  �إىل  ت��ت��ط��ل��ع 
�ملبا�سرة  �لأجنبية  �ل�ستثمار�ت 
ومنها  �مل������ج������الت  خم���ت���ل���ف  يف 
و�لت�سالت  �ل��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات 
و�خلدمات  �مل��ت��ج��ددة  و�ل��ط��اق��ة 
هناك  �أن  و�أ����س���اف  �ل��ل��وج�����س��ت��ي��ة 
م�����س��روع��اً ���س��خ��م��اً م�����س��رتك��اً مع 
�لإمار�ت وهو قيد �لدر��سة �لآن.

�لكاز�خية  �حلكومة  �أن  و�أ���س��اف 
تدعم �ل�ستثمار يف �لتعليم ومتنح 
�لالزمة  �لأر���س  �مل�ستثمر قطعة 
ت�سغيلها  وم��ن ثم  �مل��د�ر���س  لبناء 
��ستقطاب  ب����ه����دف  و�إد�رت�������ه�������ا 
�ملتقدمة  �ل�����دول  م���ن  �خل�����رب�ت 
كاز�خ�ستان  �سباب  يتمكن  حتى 
م������ن ت���ل���ق���ي �أرق�����������ى �خل�����دم�����ات 
باملعارف  و�ل��ت�����س��ل��ح  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
للم�ساركة  �ل���الزم���ة  و�مل����ه����ار�ت 
ونحن  ب���الده،  م�ستقبل  �سنع  يف 
بال�ستثمار  كبري�  �هتماما  نويل 
يف  ��ستثمار�ً  باعتباره  �لتعليم  يف 
�ل��ذي من خالله  �لإن�سان  تنمية 
تتحقق ثمار �لتنمية �لقت�سادية 

و�لجتماعية.

�ل�سركاء  م����ع  و�ل����س���ت���ث���م���اري���ة 
�ملنطلق  ه�����ذ�  وم�����ن  �لأج�����ان�����ب 
�ملنتدى  لتنظيم  ت�ستعد  ف��اإن��ه��ا 
 Almaty  « �لدويل  �ل�ستثماري 
 27 بتاريخ   »Invest Forum
يح�سر  و���س��وف   .2019 ن��وف��م��ر 
م�سوؤول   500 ح���و�يل  �مل��ن��ت��دى 
رف����ي����ع �مل�������س���ت���وى مب����ن يف ذل���ك 
ق��ادة �لأع��م��ال وروؤ���س��اء �ل�سركات 
و�سيكون  و�مل��ال��ي��ة،  �ل�ستثمارية 
للمنتدى  �ل��رئ��ي�����س��ي  �مل���و����س���وع 
�أملاتي:  يف  �ل���س��ت��ث��م��ار�ت  )ن��ظ��رة 
ف�����ر������س ج������دي������دة ل����ل����ت����ع����اون(، 
و�سيتمكن �مل�ساركون من �لطالع 
على مناخ �ل�ستثمار و�لأعمال يف 
كاز�خ�ستان و�لتعرف على جتربة 
�مل�ستثمرين  جن������اح  وق�������س�������س 

�لأجانب. 
�ملنا�سبة  ب��ه��ذه  م��ادي��ار:  و�أ���س��اف 
زي�������ارة  �إىل  ج���م���ي���ع���ا  �أدع�������وك�������م 
ل��ل��م�����س��ارك��ة يف هذ�  ك��از�خ�����س��ت��ان 
�ملوؤ�س�سات  �أدع�����و  ك��م��ا  �مل���ن���ت���دى، 
�ل�����س����ت����ث����م����اري����ة و�ل���������س����رك����ات 
�لتعاون  تكثيف  �إىل  �لإم��ار�ت��ي��ة 

 الكندي: كازاخ�ستان لديها كافة 
املقومات  جلذب ال�ستثمارات

�أحمد  ���س��ع��ادة  �ل��ت��ق��ت  »�ل���ف���ج���ر« 
رئي�س  �ل����ك����ن����دي  م�����ب�����ارك  ب�����ن 
)جم����م����وع����ة  �إد�رة  جم����ل���������س 
�ل���ك���ن���دي ل���ال����س���ت���ث���م���ار( و�أح������د 
�لإمار�تين  �مل�����س��ت��ث��م��ري��ن  ك��ب��ار 
ل��ي��ت��ح��دث عن  ك���از�خ�������س���ت���ان  يف 
�إن  ف��ق��ال:  �ل�ستثمارية  جتربته 
�ل���ع���الق���ات ب���ن دول�����ة �لإم������ار�ت 
وكاز�خ�ستان  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
م��ت��م��ي��زة وت��ت�����س��م ب��ال��ع��م��ق، حيث 
�ل�سيخ  له  �ملغفور  دعائمها  �أر�سى 
ز�يد بن �سلطان �آل نهيان موؤ�س�س 
�لإم���ار�ت رحمه �هلل وطيب ثر�ه 
�لكاز�خ�ستاين  �لرئي�س  وفخامة 
نز�رباييف  �سلطان  ن��ور  �ل�سابق 
قيادتا  ن��ه��ج��ه��م��ا  ع���ل���ى  و������س�����ار 
�لبلدين، ونحن �لآن جنني ثمار 
�لر�سيدة  �لقيادة  لنا  �سيدته  م��ا 
م��ن ج�����س��ور �ل��ت��ع��اون م��ع �لدول 

�ل�سديقة.
وع����ن جت��ري��ت��ه �ل���س��ت��ث��م��اري��ة يف 
كاز�خ�ستان �أكد �أنه يويل �لتعليم 

�ل�سركات  م���ع  �مل��ن��ف��ع��ة  وت����ب����ادل 
�لر�ئدة يف كاز�خ�ستان.

اهتمام كبري 
 بال�ستثمار  يف التعليم

�أكد  )�لفجر(  ل�  �سوؤ�ل  على  ورد� 
�سعادة �ل�سفري على �أن كاز�خ�ستان 
��ستقر�ر  م����ن  ب����ه  ت��ت��م��ت��ع  مب����ا 
و�جتماعي  و�ق��ت�����س��ادي  �سيا�سي 
و�أم����ن����ي وم���وق���ع ج���غ���ر�يف مميز 
ومب����ا مت��ل��ك��ه م���ن م��ق��وم��ات وما 
و�متياز�ت  ت�سهيالت  من  تقدمه 
�سنت  ت�سريعات  م��ن  �أع��دت��ه  وم��ا 
�لأعمال تعد من  لت�سجيع رجال 
�ل�ستثماري  �جلذب  مناطق  �أهم 
يف �لعامل حيث توفر بنية حتتية 
متطورة ومر�فق حديثة وقو�نن 
بت�سهيل  ت�سمح  ع�سرية  ��ستثمار 
دوره  لأد�ء  �لأع���م���ال  ق��ط��اع  دور 
مناخ  �أ���س��ب��ح  ل��ق��د   .. �لتنمية  يف 
يتميز  كاز�خ�ستان  يف  �ل�ستثمار 
ع��ن غ��ريه��ا ب��ت��و�ف��ر �ل��ع��دي��د من 
حجز  من  مكنتها  �لتي  �لعو�مل 
م��ك��ان��ة ر�ئ�����دة يف ق��ائ��م��ة �ل����دول 
وهي  لال�ستثمار�ت  �لأك��رث جذبا 

يف  ��ستثمار  لأن��ه  كبري�  �هتماما 
�ل�سيخ  �ل��و�ل��د  علمنا  كما  �لب�سر 
ز�ي����د وه���و ي��ع��ود ب��ال��ن��ف��ع �لكبري 
ولكن  �مل�ستثمر  على  فقط  لي�س 
ب�����س��ف��ة �أ���س��ا���س��ي��ة ع��ل��ى �ل���دول���ة 
�إىل  م�سري�ً  فيها،  ي�ستثمر  �لتي 
�لعا�سمة  م��در���س��ة يف  �أ���س�����س  �أن���ه 
�ل���ك���از�خ���ي���ة )�أ����س���ت���ان���ا( و�أخ�����رى 
يف م��دي��ن��ة )�أمل�����ات�����ي( وث���ال���ث���ة يف 
و�أ�ساد  كاز�خ�ستان..  مدن  �إح��دى 
وتقدمه  ق���دم���ت���ه  مب����ا  �ل���ك���ن���دي 
حكومة كاز�خ�ستان للم�ستثمرين 
��ستثمارية  م��ز�ي��ا  م��ن  �لأج��ان��ب 
م�سيفا �أن كاز�خ�ستان تعد و�حدة 
من �أكرث �لدول جذبا لال�ستثمار 
مل���ا مت��ل��ك��ه م���ن �إم��ك��ان��ي��ات هائلة 
�ملوؤهلة،  �لتحتية  �لبنية  يف  �سو�ء 
لال�ستثمار،  �مل��ح��ف��زة  و�ل��ق��و�ن��ن 

وت�سجيعه و�سمان جناحه.
�لذي  �ملهم  �ل��دور  على  �أثنى  كما 
�لكاز�خ�ستانية  �ل�����س��ف��ارة  تلعبه 
و�ل�سفافية  �لأع���م���ال  جم���ال  يف 
كافة  وت��ق��دمي  �مل�ستثمر  دع��م  يف 

�لت�سهيالت �لالزمة له.

اأحمد الكندي: كازاخ�ستان لديها كافة املقومات جلذب اال�ستثمارات االأجنبية املبا�سرة

•• اأبوظبي- د. �رشيف البا�سل:

معر�س ال�سرق االأو�سط للطاقة ي�سكل جمل�سا ا�ست�ساريا لر�سم املالمح امل�ستقبلية للقطاع
•• دبي-وام:

جمل�س  ت�سكيل  ع��ن  للطاقة  �لأو���س��ط  �ل�سرق  معر�س  على  �لقائمون  �أع��ل��ن 
��ست�ساري رفيع �مل�ستوى من ُنخبة �خلرب�ء �ملتخ�س�سن بهدف و�سع برنامج 
ع��م��ل �ل��ق��ط��اع خ���الل �مل��رح��ل��ة �لن��ت��ق��ال��ي��ة �ل��ت��ي مي��ر ب��ه��ا. ي��اأت��ي ذل���ك يف ظل 
�ل�ستعد�د�ت لنعقاد �لن�سخة 45 من �ملعر�س بن 3 و5 مار�س 2020 و�لتي 
�أعقاب  ويف  �لعاملي.  �لتجاري  دبي  مركز  يف  و�ل�سناعة  �لطاقة  وز�رة  تنظمها 
�لنجاح �لذي حققته �لدور�ت �ل� 44 �ل�سابقة من �ملعر�س ب�سفته من�سة �ساملة 
للطاقة وخمت�سة يف متكن �أ�سحاب �مل�سلحة عرب تدعيم �لعالقات يف جمال 
�لطاقة وفر�س �لنمو متعددة �لقطاعات خ�سعت �لفعالية - �لتي متتد على 
مد�ر ثالثة �أيام - لعملية تطوير جذري لدعم �لتحّول من �ُسبل توليد �لطاقة 
�أ�ساليب ��ستهالك �لطاقة يف مو�جهة �لطلب �ملتز�يد عليها. ويف م�سعى  نحو 
منه لو�سع �خلطوط �لعري�سة لربنامج عمل �لقطاع، قام �ملجل�س �ل�ست�ساري 
21 خبري�ً من  2020 و�ملكّون من  �جلديد ملعر�س �ل�سرق �لأو�سط للطاقة 

�أ�سا�س  �سُت�سّكل  �لتي  �لرئي�سية  �ملو��سيع  بتحديد  �لطاقة  قطاع  �أنحاء  جميع 
 .. �لرئي�سي  �ملعر�س  ينعقد على هام�س  و�ل��ذي   2020 لعام  �ملوؤمتر  برنامج 
وعالوًة على ذلك �سي�سم �ملوؤمتر �أكرث من 150 متحدثاً مرموقاً ل�ستعر��س 
نخبٍة  بح�سور  وذلك  �مل�ستقبلية  �لآف��اق  حول  و�لتباحث  �لدقيقة  �لتحليالت 
من مزودي �خلدمات و�حلكومات وجهات �لتوريد ومدر�ء �مل�ساريع و�ملقاولن. 
وعمل �ملجل�س �ل�ست�ساري للموؤمتر �لذي ينعقد حتت �سعار “�لتحول يف قطاع 
�لطاقة ربط �لعامل: �لطلب و�لتحول �لرقمي و�لتنويع” على حتديد �مل�سار�ت 
�خلم�سة للمناق�سات �ملعمقة �لتي متتد على مد�ر ثالثة �أيام و�لتي �ستتطرق 
�إىل: �ل�سيا�سة مقابل �لتكنولوجيا و�إز�لة �لكربون و�أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة 
م�سادر  مع  �لفّعال  و�لتكامل  �لقيمة  توليد  �ُسبل  �لرقمي:  �لتحّول  وم��ز�ي��ا 
�لطاقة �ملتجددة ومناذج �لأعمال �حلديثة. وياأتي ت�سكيل �ملجل�س �ل�ست�ساري 
�ل�سرق �لأو�سط كخطوة طبيعية بالن�سبة للمعر�س  �ملعني ب�سوؤون �لطاقة يف 
�إذ ل تز�ل �ملنطقة يف طليعة �حتياجات �لطاقة �لعاملية ل �سّيما يف ظل �حتياج 
منطقة �ل�سرق �لأو�سط لوحدها �إىل 55 مليار دولر �أمريكي لتعزيز قدر�تها 

لنقل  �أمريكي  دولر  مليار  و34  جيجاو�ط   43 ب��و�ق��ع  �لطاقة  توليد  على 
�ملتنامي  و�لرتكيز  �لرقمي  �لتحول  حقبة  �نطالق  عن  ف�ساًل  �لطاقة  ه��ذه 
لل�سوؤون  �ملجموعة  ر�بلي مدير  قال جاريث  و  �ملتجددة.  �لطاقة  على م�سادر 
�ل�سناعية لدى “�إنفورما ماركت�س” �جلهة �ملنظمة للمعر�س �أن قطاع �لطاقة 
دور�ً  �لرقمي  �لتحّول  فيها  يلعب  و�ل��ت��ي  �ملت�سارع  �لتطور  م��ن  مبرحلة  مي��ر 
رئي�سياً يف ظل �لرتكيز �لعاملي على �لطاقة �لنظيفة ومي�سورة �لتكلفة. وُتعترب 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�حدة من �جلهات �لر�ئدة يف ميادين �لتكنولوجيا 
و�ل�ستد�مة وهذ� ما ُي�سفي �لقدر �لكبري من �لأهمية على دور معر�س �ل�سرق 
�سو�ء  و�مل�ستقبلي على حد  �لرتكيز �حلايل  �إظهار حمور  للطاقة يف  �لأو�سط 
يف  �لفاعلة  �لأط���ر�ف  كافة  �لتقاء  نقطة  وب�سفته   .. ككل  و�ملنطقة  للقطاع 
قطاع �لطاقة �لعاملي يوفر معر�س �ل�سرق �لأو�سط للطاقة �ملزيج �ملثايل من 
�أن�سطة �لتو��سل وت�سهيل �لأعمال وتبادل �ملعارف �لالزمة لتحقيق �لأهد�ف 
�ملجل�س  وت�سكيل  �ملوؤمتر  برنامج  تقدمي  ومُيثل  �لطاقة  قطاع  يف  �مل�ستقبلية 

�ل�ست�ساري خطوة هائلة يف م�سريتنا نحو �لأمام.

»G-FAIR KOREA« ختام ناجح مل�ساركة غرفة عجمان يف فعاليات معر�س
••عجمان ـ الفجر 

و�أ�سحاب  �لأع����م����ال  رو�د  �أ�����س����اد 
�مل�ساركون  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��ع��الم��ات 
حتت مظلة غرفة جتارة و�سناعة 
معر�س  ف���ع���ال���ي���ات  يف  ع���ج���م���ان 
 »G-FAIR KOREA«
ت��وف��ري من�سة  �مل��ع��ر���س يف  ب����دور 
ع��امل��ي��ة �أ���س��ه��م��ت ب�����س��ك��ل ك��ب��ري يف 
و�لعالمات  للمنتجات  �ل���رتوي���ج 
باأحدث  �مل�ساركن  وزودت  �ملحلية 
�مل�ستخدمة  و�لأدو�ت  �ل��ت��ق��ن��ي��ات 
و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �مل�ساريع  يف 
�سمل  �مل��ع��ر���س، حيث  �مل�����س��ارك��ة يف 
�لقطاعات  م��ن  �ل��ع��دي��د  �مل��ع��ر���س 
ومنها �لأغذية و�مل�سروبات و�لأثاث 
و�لبتكار  �حلديثة  و�لتكنولوجيا 
و�ل�����س��ف��ر و�ل��رتف��ي��ه وغ���ريه���ا من 

�لقطاعات.

ووجهت �ل�سكر ملجل�س �إد�رة غرفة 
باعتماد  ح���ر����س���ه  ع���ل���ى  ع���ج���م���ان 
عجمان  غ����رف����ة  مل�������س���ارك���ة  خ���ط���ة 
�ملتخ�س�سة  �مل���ع���ار����س  ك����ربى  يف 
ورو�د  جت��اري��ة  ع��الم��ات  مب�ساركة 
�إم���ارة عجمان، بهدف  �أع��م��ال م��ن 
للتو�سع  تو��سل مبا�سرة  قناة  فتح 
�ملحلية  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل���ع���الم���ات  يف 
و�ل���ت���ي ت��ت��م��ي��ز ب��ال��ت��ن��وع و�جل�����ودة 
��ستقطاب  جانب  �إىل  و�لتناف�سية، 
�أف���ك���ار وم�����س��اري��ع ج���دي���دة ت�سب 
ع��ج��م��ان ل�سيما  �ق��ت�����س��اد  يف من��و 
�أكرب  ي��ع��د م��ن  �ل���ذي  �مل��ع��ر���س  �أن 
للم�ساريع  �ل���ت���ج���اري���ة  �مل���ع���ار����س 
كوريا  يف  و�مل��ت��و���س��ط��ة  �ل�����س��غ��رية 
 850 مب�ساركة  حظي  �جلنوبية 
����س���رك���ة و�إ����س���ت���ق���ط���ب م����ا ي���ق���ارب 
جانب  �إىل  ز�ئ������ر  �أل������ف   70 م����ن 
ح�����س��ور ع����دد ك��ب��ري م���ن �خل����رب�ء 

و�أ�سارت جميلة كاجور مدير �إد�رة 
رئي�س   � �لوطنية  �لأع��م��ال  تنمية 
حر�ست  عجمان  غرفة  �أن  �لوفد، 
على  �ملعر�س  يف  م�ساركتها  خ��الل 
زيارة �لعديد من �ل�سركات �لر�ئدة 
�ملوؤ�س�سات  وخ���ا����س���ة  ك����وري����ا،  يف 
�ل��ت��ق��ن��ي��ة م��ن��ه��ا ل���ال����س���ت���ف���ادة من 
متتاز  �ل��ذي  �لتكنولوجي  �لتطور 

به كوريا ب�سكل عام.
عجمان  غ��رف��ة  وف���د  �أن  م�سيفة 
ب��ح��ث ت��ع��زي��ز �ل�����س��ر�ك��ات م��ع عدد 
ح���ي���ث مت بحت  �مل�������س���وؤول���ن  م����ن 
�ل���ت���ع���اون �مل�����س��رتك م���ع ع����دد من 
�ل��ك��وري��ة وم��ن��ه��ا جمعية  �جل��ه��ات 
جيوجنييدو  هيئة  و  جيوجنييدو 
لت�سريع �لأعمال و�لعلوم، كما ز�ر 
�لوفد عدد من �مل�سانع �ملتخ�س�سة 
كوريا  يف  �حل���دي���ث���ة  ب��ال��ت��ق��ن��ي��ات 

�جلنوبية.

�أ�سحاب  م��ع  و�ل�����س��ر�ك��ة  �ل��ت��ع��اون 
كما  �ل���دول،  خمتلف  م��ن  م�ساريع 
�مليد�نية  �لزيار�ت  �أكد على �همية 
ع��ل��ى ه��ام�����س �مل��ع��ر���س ل���ع���دد من 
�مل�����س��ان��ع و�ل�����س��رك��ات �ل����ر�ئ����دة يف 

كوريا �جلنوبية.
� م�سارك،  م��اه��ر ط��ار���س  و�أ����س���اف 

و��سحاب �مل�ساريع يعزز جهود �إمارة 
عجمان ب�سكل عام وغرفة عجمان 
على وجه �خل�سو�س يف دعم بيئة 
بهدف  �ملقومات  وتوفري  �لع��م��ال 
�مل�����س��اري��ع �ملحلية  من��و و����س��ت��د�م��ة 

وفتح �أ�سو�ق خارجية جديدة.
�ل�سويدي  ه��ن��ادي  �أك����دت  وخ��ت��ام��اً 

�لعمال  ل��رو�د  �ملعر�س فر�سة  �ن 
من  �لتجارية  �لعالمات  و�أ�سحاب 
وتاأكيد�  م�����س��اري��ع��ه��م،  يف  �ل��ت��و���س��ع 
و�مل�ساريع  �لعالمات  �إنطالق  على 

�ملحلية نحو �لعاملية.
و�كدت فريوزه �ملرزوقي � م�ساركة، 
�أن م�ساركة وفد من رو�د �لعمال 

و�مل�سوؤولن.
م���ن ج��ان��ب��ه �أث���ن���ى ج��ا���س��م حممد 
ع��ل��ى جهود  م�������س���ارك،   � �ل��ن��ع��ي��م��ي 
غ���رف���ة ع���ج���م���ان وح���ر����س���ه���ا على 
�مل�ساركة يف كربى �ملعار�س �لعاملية 
�لأعمال  ل����رو�د  �ل��ف��ر���س��ة  و�ت��اح��ة 
�مل�ساركة،  م��ن  �مل�ساريع  و�أ���س��ح��اب 
�أن م�ساريع رو�د �لعمال  مو�سحاً 
ت�ساهم  �����س���ب���ح���ت  ع����ج����م����ان  يف 
�لإمارة  �إقت�ساد  يف  رئي�سي  ب�سكل 
قيادتنا  من  �لكبري  للدعم  نتيجة 
�ملعنية  �جل��ه��ات  وت��وج��ه  �لر�سيدة 
بتوفري �لدعم �ملمكن و�لت�سهيالت 

�ملتنوعة.
 � �لنعيمي  ع��ب��د�هلل  ���س��ع��ود  و�أ����س���اد 
وم�ساركة  �ملعر�س  بتنوع  م�سارك، 
مما  مظلته  حت��ت  �ل�سركات  مئات 
عزز من فر�س �لتعرف على �أفكار 
وم�����س��اري��ع ج��دي��دة وك��ذل��ك بحث 

�أهمية  ل��ل��م��ع��ر���س  �أن  م�����س��ارك��ة،   �
خا�سة كونه يعتمد على ��ستعر��س 
�أف���ك���ار وم�����س��اري��ع م��ب��ت��ك��رة �لمر 
�مل�ساركن  ��ستفادة  من  عزز  �ل��ذي 
مب�ساريع  لالرتقاء  �لب��و�ب  وفتح 
�مل�ساركن  �لع��م��ال  ور�ئ���د�ت  رو�د 

حتت مظلة غرفة عجمان. 
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رجال الأعمال   يزورون  م�سنع دابر يف راأ�س اخليمة 
133عاما من اخلربة و 10 % ن�سبة 

منو و 60 األف طاقة اإنتاجية �سنويًا
•• راأ�س اخليمة – تغطية �سليمان املاحي 

قام �أم�س وفد من جمتمع �لأعمال �ملحلي بزيارة م�سنع د�بر �نرتنا�سيونال 
يف ر�أ�س �خليمة �لذي تبلغ م�ساحته 90 �ألف مرت مربع و�لذي بلغت تكلفة 
15 مليون دولر، حيث تعرفو� على دور �سل�سلة �لتوريد �خلا�سة  �إن�ساوؤه 
�مل�ستلهمة من  �ملنتجات  لت�سويق  �لالزم  �لوقت  تقليل  �لأو�سط يف  بال�سرق 
�ل���زو�ر على  تعريف  �ل��زي��ارة يف  �لأ�سا�سي من  �لهدف  �لأي��ورف��ي��د�. ومتثل 
و�حدة  لت�سبح  �لتايل  �مل�ستوى  �إىل  د�ب��ر  بعالمة  �لرتقاء  يف  �لبتكار  دور 
من �أ�سرع �لعالمات �لتجارية لل�سلع �ل�ستهالكية �سريعة �لتد�ول منو�ً يف 

�ملنطقة وفهم نطاق �أعمال �ل�سركة على نحو �أف�سل.
�لنا�س  تعزيز �سحة  يف  133 عاماً  تفوق  د�ب��ر، من منطلق خربة  وتعمل 
�لعمالء  وتوفري�حتياجات  �لعامل،  �أنحاء  جميع  يف  برفاهيتهم  و�لهتمام 
خالل  م��ن  �لعاملية  �لأ���س��و�ق  ع��رب  �ل�سخ�سية  و�لعناية  �ل�سحة  جم��ال  يف 
�لعالمات �لتجارية د�بر و فاتيكا و هوبي و ORS ، وت�ستحوذ �لعالمات 
�لتجارية على ح�سة كبرية يف  �ل�سوق �ملحلية مبا يف ذلك زيوت �ل�سعربن�سبة 

“43.2 %”، وكرمي �ل�سعر “40.5 %” وحمام �لزيت “26.9%«
لعالمة  �لنمو  ��سرت�تيجية  �لز�وية يف  �ل��دويل حجر  �لأعمال  ق�سم  ويعد 
د�بر، با�ستثمار�ت ت�سل �إىل 30 مليون دولر �أمريكي. وقد �سهدت �ل�سركة 
�لعام  2019 مقارنة بالفرتة نف�سها من  %10 يف �سبتمرب  بن�سبة  منو�ً 

�ملا�سي .
�أجنان  كل من  قدم  �مل�ساركن يف �جلولة  �لإعالمين  لقاء خا�س مع  ويف 
د��س رئي�س عمليات �لت�سنيع و�سبها ر�و رئي�س �لعمليات يف وحدة �لأعمال 
�لعاملية �سرحا مفاده �أن م�سنع ر�أ�س �خليمة �أكرب وحدة ت�سنيع لد�بر خارج 
 160 �مل�سنع  وينتج  �سنوياً  طن   60000 �لإنتاجية  طاقته  وتبلغ  �لهند 
�أكرث  يخدم  حيث  �سنوياً،  و�لرفاهية  �ل�سحة  منتجات  من  وح��دة  مليون 
 ، �إفريقيا  و�سمال  �لأو�سط  �ل�سرق  منطقة  �أنحاء  جميع  يف  دول��ة   50 من 
 ، �ملتحدة  �ململكة  �لأمريكية،  �ملتحدة  �لوليات  �ل�سحر�ء،  جنوب  �أفريقيا 

�أوروبا و�سرق �آ�سيا.
وقال :” متا�سياً مع روؤية �ل�ستد�مة �خلا�سة بحكومة �لإم��ار�ت �لعربية 
وت�سمل  �لنظيفة.  �لطاقة  بق�سية  ت��ام��ا  �ل��ت��ز�م��ا  د�ب���ر  �لتزمت   ، �ملتحدة 
من  �لطاقة  توفري  �لت�سنيع،  وح��د�ت  يف  للطاقة  �ملوفرة  كايزن  م��ب��ادر�ت 
توفري  وعمليات  �حلركة  م�ست�سعر  على  �لقائمة  �لإ���س��اءة  عمليات  خ��الل 
�مل��ي��اه يف خمتلف خ��ط��وط �لإن��ت��اج. ب��الإ���س��اف��ة �إىل ذل��ك ، ق��ام��ت �لعالمة 
يف   و�ط  كيلو   55 ب�سعة  �لكهرو�سوئية  �ل�سم�سية  �لطاقة  نظام  برتكيب 
م�سنع ر�أ�س �خليمة، مع خطط لزيادة قدر�ت �لطاقة �ل�سم�سية حتى 900 
��ستخد�م  ، يتم  �إىل ذلك  بالإ�سافة  �ملقبلة.  �ل�سنو�ت �خلم�س  كيلو و�ت يف 
�ملكيفات �لهجينة يف �سكن �ملوظفن و�لتي تعترب �أكرث كفاءة بن�سبة 33% 

لناحية ��ستخد�م �لطاقة مقارنة باملكيفات �لقيا�سية.
 ABB Robotic Palletizer بالإ�سافة �إىل ذلك، قامت د�بر بدمج
Model IRB-460 يف م�سنعها بر�أ�س �خليمة لتعزيز �أ�ساليب �لإنتاج 
عالية �لتقنية. يدمج �جلهاز �ل�سريع م�سافة 2.4 مرت مع حمولة 110 
جالون، مما يعزز �إنتاجية د�بر خلدمة منطقة �ل�سرق �لأو�سط ب�سكل �أكرث 

كفاءة مع منتجات طبيعية فريدة.
د�ب��ور وتركيزها  روؤي��ة  بالتعرف على  ُمهتماً  �لأعمال  ع��ام، كان وفد  ب�سكل 
على ��سرت�تيجيات �لإنتاج يف �مل�ستقبل. حر�س �ملندوبون خالل �لزيارة على 
و�لبدنية  �لعقلية  �ل�سحة  تعزز  �لتي  د�ب��ور  منتجات  جمموعة  ��ستك�ساف 
و�لروحية. وقد تركت �لب�سمة �لعاملية �ل�سخمة ل�سركة د�بر يف �أكرث من 

120 دولة، عمليات �لت�سنيع �ملتكاملة تاأثري�ً  ��ستثنائياً على �لزو�ر. 

ُتعقد بتوجيهات ورعاية حممد بن را�سد 

اإك�سبو 2020 دبي يحت�سن فعاليات الن�سخة اخلام�سة للقمة العاملية لالقت�ساد االإ�سالمي
حمدان بن حممد : العقول �ستجتمع والأفكار �ستلتقي يف دبي 2020 لإعادة ت�سكيل امل�سهد القت�سادي والتجاري عامليًا
انعقاد القمة تنفيذًا لروؤية حممد بن را�سد الرامية اإىل تر�سيخ مكانة دبي عا�سمًة عامليًة لالقت�ساد االإ�سالمي

دبي”؛   2020 �إك�سبو  “معر�س  �أعمالها  و�سيحت�سن   ،
�حل���دث �ل��ع��امل��ي �لأب����رز �ل���ذي ُي��ق��ام لأول م��رة يف منطقة 
�ل�سرق �لأو�سط و�أفريقيا وجنوب �آ�سيا. و�أكد �سمو �ل�سيخ 
حمد�ن بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 
“دبي  ��سرت�تيجية  على  �لعام  �مل�سرف  �لتنفيذي،  �ملجل�س 
ياأتي  �لقمة  تنظيم  �أن  �لإ�سالمي”،  �لقت�ساد  عا�سمة 
�لتز�ماً بتنفيذ روؤية �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد 
لالقت�ساد  عا�سمة  �إىل  دب��ي  لتحويل  �لر�مية  مكتوم  �آل 
دبي   2020 “ �إك�سبو  �سموه:  وق��ال  �ل��ع��امل��ي،  �لإ���س��الم��ي 
�لأفكار  وتلتقي  �ل��ع��ق��ول  ف��ي��ه  جتتمع  ���س��وف  ك��ب��ري  ح���دث 
�لقت�سادي  �مل�سهد  ت�سكيل  لإع���ادة  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء  ك��ل  م��ن 
دور  له  �سيكون  �لإ�سالمي  و�لقت�ساد  �لعاملي،  و�لتجاري 
ونحن  عاملياً،  �لإيجابي  �لتحول  ه��ذ�  �إح���د�ث  يف  حم��وري 
ّناع �لقر�ر  حري�سون �أن ي�سارك يف تعزيز حو�ر�ت �لقمة �سُ
وو��سعي �ل�سيا�سات و�ل�سركاء �ل�سرت�تيجين من خمتلف 
�لعمل مت�سي  �أن م�سرية  �سموه  و�أو���س��ح  �ل��ع��امل«.  �أن��ح��اء 
بخطى ثابتة وفق توجيهات �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 
عا�سمة  دب��ي  ��سرت�تيجية  تنفيذ  يف  مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن 
�لقت�ساد �لإ�سالمي �لتي مت �لإعالن عنها قبل �سنو�ت، مع 
و�سع حتقيق نتائجها يف مقدمة �لأه��د�ف �ل�سرت�تيجية 
مل�ستقبل �لتنمية �لقت�سادية يف دبي. وقال �سموه : نتطلع 
�أن تكون �لدورة �لقادمة لقمة �لقت�ساد �لإ�سالمي فر�سة 
مثالية حلو�ر �إيجابي فّعال حول �لبد�ئل �لالزمة لتعزيز 
تعن  �لتي  �لفر�س  و�كت�ساف  �لإ���س��الم��ي،  �لقت�ساد  منو 
�نطالقاً من موقعنا ك�سريك  ��ستد�مته عاملياً  تاأكيد  على 
رئي�س وموؤثر على �ساحة �لقت�ساد �لعاملي، وبكل ما منلك 
ب���دور ري����ادي يف تنمية  م��ن م��ق��وم��ات متكننا م��ن �ل��ق��ي��ام 

�لقت�ساد �لإ�سالمي عاملياً.
وتهدف “�لقمة �لعاملية لالقت�ساد �لإ�سالمي” �إىل تر�سيخ 
م��ك��ان��ة دب���ي ع��ا���س��م��ًة ع��امل��ي��ًة لالقت�ساد �لإ���س��الم��ي، عرب 
حت�سن  يف  �لإ�سالمي  �لقت�ساد  دور  على  �ل�سوء  ت�سليط 

حياة �ملجتمعات وتر�سيخ �لنمو �لقت�سادي �مل�ستد�م.
وقال �سمو �ل�سيخ �أحمد بن �سعيد �آل مكتوم رئي�س هيئة دبي 

للطري�ن �لرئي�س �لأعلى ملجموعة طري�ن �لإمار�ت رئي�س 
�ل�سرت�تيجي  �لبعد  دبي:   2020 لإك�سبو  �لعليا  �للجنة 
مكتوم،  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  لروؤية 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي، رعاه 
�لقطاعات  نوعية يف جميع  قفز�ت  د يف حتقيق  �هلل، جت�َسّ
ق�س�س  �أ�سبحت  �لتي  و�لإجن����از�ت  دب��ي،  يف  �لقت�سادية 
جناح تتناقل �أخبارها �سعوب �لعامل وم�سدر �إلهام لكل من 

يع�سق بالده، م�ستمرة يف ظل توجيهات قيادتنا �لر�سيدة.
يتعزز  دبي   2020 �إك�سبو  ��ست�سافة  مع  �سموه:  و�أ�ساف 
موقع دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف ��ست�سافة �لأحد�ث 
�لدولية �ل�سخمة، ومن خالل �حلدث �لذي �سيجمع 192 
لت�سليط  مميزة  �لفر�سة  �ستكون  �ل���زو�ر،  ومالين  دول��ة 
مزيد من �ل�سوء على فو�ئد �لقت�ساد �لإ�سالمي، وتعريف 
�لعامل باإيجابيات تبّني معامالته ملا فيه من نفع �سو�ء على 
�لنمو  و�أث��ره يف حتقيق  �لقريب و�ملتو�سط و�لبعيد،  �ملدى 
�مل�ستد�م لالأ�سو�ق �لنا�سجة و�لنا�سئة على حد �سو�ء، وكما 
�ست�سكل �ملنا�سبة فر�سة منوذجية لإبر�ز دور دبي �ملحوري 
يف هذ� �ملجال �حليوي �لذي يعود نفعه على �لعامل �أجمع.

وزير  �ملن�سوري  �سعيد  بن  �سلطان  معايل  �أك��د  جهته،  من 
�لقت�ساد رئي�س جمل�س �إد�رة مركز دبي لتطوير �لقت�ساد 
�لإ�سالمي �أن �نعقاد �لقمة يف �حلدث �لعاملي �لكبري �لذي 
ُيقام كل خم�س �سنو�ت ويحر�س على �مل�ساركة فيه �ملالين 
من كل �أنحاء �لعامل يدل على ��ستعد�د قطاعات �لقت�ساد 
دبي  مكانة  وتعزيز  �لنمو  من  �ملقبلة  للمرحلة  �لإ�سالمي 
وجهًة ر�ئدًة جلميع �ملهتمن باأن�سطة �لقت�ساد �لإ�سالمي 

يف �ملنطقة و�لعامل.
جمالت  يف  �مل��ع��ريف  �ل��ت��ب��ادل  على  �لطلب  معاليه:  وق���ال 
على  م��ت�����س��ارع  ت��ز�ي��د  يف  �ملختلفة  �لإ���س��الم��ي  �لق��ت�����س��اد 
�لعاملية لالقت�ساد  �لقمة  �مل�ستويات ما جعل وجود  جميع 
�لإ�سالمي �لتي حتت�سن �أكرب جتمع للخرب�ء و�ملخت�سن 
�لذي  �لعريق  �لعاملي  �حل��دث  يف  مهمة  ���س��رورة  بالقطاع 
يعود تاريخ تاأ�سي�سه �إىل �أكرث من قرن ون�سف �لقرن حيث 
و�أ�ساف   .1851 �لعام  �لأوىل يف لندن يف  �نطالق للمرة 

�ملو��سيع  �أهم  �لإ�سالمي من  �ملن�سوري: �لقت�ساد  معايل 
و�إجناز�تها يف تطويره  ُتعنى دبي مب�ساركة خرب�تها  �لتي 
 .. بها  يتمتع  �لتي  �لإمكانيات  وتقدمي �سورة �سادقة عن 
�لإ�سالمي  لالقت�ساد  �لعاملية  �لقمة  �أع��م��ال  عقد  وي��ع��د 
�سمن فعاليات �إك�سبو 2020 دبي فر�سة ل�ستك�ساف �سبل 
�لتعاون و�لعمل مع �لعامل لإيجاد �حللول و�ل�ستفادة من 
دبي  �أن  معاليه  و�أو�سح  �لقطاع.  بها  يتمتع  �لتي  �لفر�س 
ما�سية بثبات يف تر�سيخ مكانتها عا�سمًة عامليًة لالقت�ساد 
عا�سمة  “دبي  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ن��ت��ائ��ج  وت�����س��ع  �لإ����س���الم���ي، 
�ل�سرت�تيجية  �أهد�فها  يف مقدمة  �لإ�سالمي”  �لقت�ساد 
�أهم  �لإ�سالمي �سمن  �لعاملية لالقت�ساد  �لقمة  مما جعل 
�لقت�سادية  �لتنمية  مب�ستقبل  �ملعنية  �ملعر�س  فعاليات 
من  �مل��زي��د  ع��ن  تبحث  �ملنطقة  ق��ائ��اًل:  وت��اب��ع  �مل�ستد�مة. 
حللول  بحاجة  وه��ي  �مل�ستد�مة  �لق��ت�����س��ادي��ة  �مل��م��ار���س��ات 
�لقت�سادي  �ل��ت��ن��وي��ع  م���ن  �أع���ل���ى  م�����س��ت��وي��ات  ل��ه��ا  حت��ق��ق 
 .. �لبيئية و�لج��ت��م��اع��ي��ة  �مل���ايل و�ل���س��ت��د�م��ة  و�ل�����س��م��ول 
و�سي�ساهم معر�س �إك�سبو 2020 يف نقل جتربة �لقت�ساد 
جميع  تعزيز  يف  ب��دوره  �لوعي  ون�سر  �لناجحة  �لإ�سالمي 

�أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة يف �ملنطقة.
بدوره، قال �سعادة ماجد �سيف �لغرير، رئي�س جمل�س �إد�رة 
غرفة جتارة و�سناعة دبي �إن تنظيم �لدورة �خلام�سة من 
فعاليات  �لإ�سالمي خالل فرتة  �لعاملية لالقت�ساد  �لقمة 
�ملتنامية  2020 يعك�س قدرة دبي  �لعاملي  �إك�سبو  معر�س 
و�إمكاناتها  �ل��ع��امل��ي��ة،  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  �أك����رب  ����س��ت�����س��اف��ة  ع��ل��ى 
عاملي  ثقل  ذ�ت  وفعاليات  معار�س  ��ستقطاب  يف  �لو��سعة 
يف  دب��ي  يف  �ل��ع��امل  �جتماع  �ن  �إىل  م�سري�ً  كبري،  وح�سور 
�لتعاون و�ل�سر�كات �لقت�سادية  �آفاق  2020 ل�ستك�ساف 
يف ق��ط��اع��ات �لق��ت�����س��اد �لإ���س��الم��ي ب��ال��ت��ز�م��ن م��ع تنظيم 
معر�س �إك�سبو هو �عرت�ف عاملي مبكانة �لإمارة كعا�سمة 

لالقت�ساد �لإ�سالمي.
�ل��ع��امل��ي��ة لالقت�ساد  �ل��ق��م��ة  �ل���غ���ري���ر: جن��ح��ت  و�أ�����س����اف 
�لإ�سالمي على مد�ر �لدور�ت �ل�سابقة يف �لتاأ�سي�س ملن�سة 
�لقر�ر  �سناع  ب��ن  و�ل��ت��ف��اع��ل  و�ل��ت��و����س��ل  ل��ل��ح��و�ر  مثالية 

و�خلرب�ء �لقت�سادين و�مل�ستثمرين، حيث �سهدنا مبادر�ت 
قّيمة ونقا�سات بناءة �أثمرت حلوًل للعديد من �لتحديات 
ب��اأه��م��ي��ة ق��ط��اع��ات �لقت�ساد  ل��ل��وع��ي  �ل��ر�ه��ن��ة، وت��ع��زي��ز�ً 
بثقة  وننظر  �لقت�سادية.  �لعاملية  �ملنظومة  يف  �لإ�سالمي 
ناجحة  نتوقعها  �ل��ت��ي  �لقمة  م��ن  �خلام�سة  �ل����دورة  �إىل 
للتعرف على  دب��ي  �ل��ع��امل هنا يف  ك��ل  ت��و�ج��د  م��ع  بامتياز 
وتت�سمن  �لو�عدة.  �ل�ستثمارية  �لقطاعات وفر�سها  هذه 
�إىل تعزيز  �لهادفة  �لفعاليات  و��سعة من  �لقمة جمموعة 
�مل�ستد�مة،  �لتنمية  حتقيق  يف  �لإ���س��الم��ي  �لقت�ساد  دور 
ت�سلط  �لتي  �لإ�سالمي”،  �لقت�ساد  “جائزة  �أبرزها  ومن 
�ل�سوء على �أبرز �ملبادر�ت و�مل�ساريع �لقت�سادية و�لتنموية 
�مل�ساركات  ب��اأف�����س��ل  ���س��ن��وي��اً  �مل��ب��ت��ك��رة و�ل��ه��ادف��ة، وحت��ت��ف��ي 
�ملتو�فقة مع مفاهيم �لقت�ساد �لإ�سالمي يف �حلفاظ على 
�أخالقيات �لأعمال ودعم �ملمار�سات �لتجارية و�لقت�سادية 
�مل�سوؤولة و�مل�ستد�مة �لتي تنعك�س �إيجاباً على �لقت�ساد�ت 
و�ملجتمعات. يذكر �أن �لقمة �لعاملية لالقت�ساد �لإ�سالمي 
 3000 �أك��رث من  �ل�سابقة م�ساركة  دورتها  �سهدت يف  قد 
م��ن ���س��ّن��اع �ل���ق���ر�ر وو����س��ع��ي �ل�����س��ي��ا���س��ات �حل��ك��وم��ي��ة �إىل 
و�لقت�ساد  �ل�سناعة  جم��ال  يف  �خل��رب�ء  من  نخبة  جانب 
�لعامل  �أن��ح��اء  جميع  م��ن  �لإ�سالمية  �ملالية  و�لتعامالت 
ومن  �لقطاع،  على  توؤثر  �لتي  �لرئي�سية  �لق�سايا  ملناق�سة 
�لقت�سادية  و�لتحولت  �ل�سريعة  �لرقمنة  تاأثري  �أهمها 
�لعاملي  �لإ���س��الم��ي  �لق��ت�����س��اد  ديناميكيات  ع��ل��ى  �ل��ع��امل��ي��ة 

ودورها يف خلق حتديات وفر�س جديدة للقطاع.
�لنقا�سية  �حل���ل���ق���ات  م���ن  ���س��ل�����س��ل��ة  �ل��ق��م��ة  وت�����س��ت�����س��ي��ف 
�لقت�سادية  �لق�سايا  من  و��سعة  جمموعة  حول  �ملتو�زية 
�لإ�سالمي  �لعامل  تو�جه  �لتي  و�لتحديات  و�لجتماعية 
تعالج  �لتي  �ملبتكرة  و�لتقنيات  و�حل��ل��ول  �لتعاون  و�سبل 
�إىل  �ل�ستماع  للم�ساركن  تتيح  كما  �لتحديات،  هذه  مثل 
كبار رجال �لأعمال من جميع �أنحاء �لعامل �لذين ياأخذون 
قطاع �سناعة �حلالل �إىل �آفاق جديدة من خالل �لتو�سع 
ع��امل��ي��اً و�إل���ه���ام ج��ي��ل ج��دي��د م��ن رو�د �لأع���م���ال يف جمال 

�لقت�ساد �لإ�سالمي.

•• دبي-وام:

ال�سمو  �ساحب  ورعاية  بتوجيهات 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
اهلل”،  “رعاه  دبثثي  حاكم  الثثثوزراء 
لث”القمة  اخلام�سة  الثثدورة  �سُتعقد 
الإ�سالمي”،  لالقت�ساد  العاملية 
لتطوير  دبثثي  مركز  ينظمها  التي 
مع  بالتعاون  الإ�سالمي  القت�ساد 
يومي  دبي،  و�سناعة  جتارة  غرفة 

9 و10 نوفمرب  0202 ..

اأحمد بن �سعيد : اإك�سبو فر�سة لت�سليط ال�سوء على فوائد القت�ساد الإ�سالمي، وتعريف العامل باإيجابيات تبّني معامالته
�سلطان املن�سوري: زيادة مطردة يف الطلب على التبادل املعريف يف جمال االقت�ساد االإ�سالمي عامليًا

�سلطان املن�سوري ي�ستقبل اأع�ساء املجل�س اال�ست�ساري لهيئة االأوراق املالية
•• دبي-وام:

����س��ت��ق��ب��ل م��ع��ايل ���س��ل��ط��ان ب���ن ���س��ع��ي��د �مل��ن�����س��وري وزير 
�ملالية  �لأور�ق  هيئة  �إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س  �لق��ت�����س��اد 
و�ل�سلع مبكتبه بدبي �أع�ساء �ملجل�س �ل�ست�ساري للهيئة 
�لذي ي�سم نخبة من �خلرب�ء �لعاملين �ملتخ�س�سن يف 
�ملالية. وناق�س معاليه خالل �لجتماع  �سناعة �لأور�ق 
بالأ�سو�ق  �ل�سلة  ذ�ت  و�لتطور�ت  �مل�ستجد�ت  من  ع��دد�ً 
فيما  �ل��دول��ة  �أ���س��و�ق  على  و�نعكا�ساتها  �لعاملية  �ملالية 
يخ�س  فيما  �حل��دي��ث��ة  �ل��ع��امل��ي��ة  �لجت���اه���ات  ��ستعر�س 
ب�سرورة  يتعلق  م��ا  خ�سو�ساً  �مل��ال��ي��ة  �لأور�ق  �سناعة 
�لأ�سو�ق  عمل  على  �ملت�سارعة  �لتقنية  ت��اأث��ري  م��و�ك��ب��ة 

و�لهيئات �لرقابية �ملنظمة لها.
يف  �جتماعاً  عقد  قد  للهيئة  �ل�ست�ساري  �ملجل�س  وك��ان 
دبي برئا�سة �سعادة �لدكتور عبيد �سيف �لزعابي �لرئي�س 
�لتنفيذي للهيئة، وبح�سور كامل �أع�سائه من �خلرب�ء 
�ملالية  �لأ�سو�ق  جمال  يف  �لبارزة  �لعاملية  و�ل�سخ�سيات 
وكذلك  وم�ست�ساريها،  �لهيئة  �إد�ر�ت  مدر�ء  �إىل  �إ�سافة 
ممثلن على م�ستوى رفيع عن �لأ�سو�ق �ملالية بالدولة. 
على  �ملعرو�سة  �ملو�سوعات  ت��ن��اول  �لجتماع  خ��الل  مت 
�أجندة �لجتماع ومناق�ستها وتقدمي عدد من �لتو�سيات 
�سلط  و  �مل��ال��ي��ة.  �لأور�ق  �سناعة  لتطوير  ت��ه��دف  �ل��ت��ي 
�ملنظمة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  �ل��زع��اب��ي  عبيد  د. 
�ل�سوء   IOSCO �مل��ال��ي��ة  �لأور�ق  لهيئات  �ل��دول��ي��ة 
�لتي  و�مل��ب��ادر�ت  �مل�سروعات  �أب��رز  على  �لجتماع  خ��الل 
تعمل عليها �لهيئة، و�لأنظمة قيد �لإ�سد�رفيما تركزت 
�ملو�سوعات �لتي مت بحثها خالل �لجتماع حول حماية 
�مل�سوؤوليات  �أو  باملحاذير  يتعلق  م��ا  ���س��و�ء  �مل�ستثمرين 

�مل�ستقات  تنظيم  و�إج����ر�ء�ت  �لتقا�سي،  يخ�س  فيما  �أو 
لالأ�سو�ق،  �لأ�سا�سية  و�لبنى   ،OTC �ملق�سورة  خ��ارج 
 ،SMEs و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �مل�سروعات  ومن�سات 
�لهيئة  �أن  �إىل  �سعادته  ون��وه  �لعاملية.  �لتطور�ت  و�أه��م 
ممار�سات  لتطوير  جنب  �إىل  جنباً  تعمالن  و�لأ���س��و�ق 
�حلوكمة ومن �سمن �لأ�ساليب �إ�سد�ر موؤ�سر للحوكمة 
م�سري�. و�أ�سار بيان �سادر عن �لهيئة عقب �لجتماع �إىل 
�أنه مت �لتو�سل خالل �لجتماع �إىل عدد من �لتو�سيات 
م�ستوى حمور  فعلى  �أع����اله؛  �مل���ذك���ورة  �مل��ح��اور  ب�����س��اأن 
�سناديق  تاأ�سي�س  �إمكانية  ت�سمنت  �مل�ستثمرين  حماية 
حلمايتهم،  مهمة  و�سيلة  باعتبارها  �مل�ستثمرين  حماية 
قانون  �ملالية يف  �لأور�ق  �سوق  تنظم  �أحكام  وعدم و�سع 
�ل�سركات بحيث تكون كافة �لأحكام مت�سمنة يف قانون 
�ل��ت��د�ول عن عمولت  ف�سل عمولت  و���س��رورة  �لهيئة، 
بتطبيق متطلبات  �للتز�م  وكذلك  �ملالية،  �ل�ست�سار�ت 
�ملالية  �مل��ن��ت��ج��ات  ب��ي��ع  ع��ن��د   Suitability �مل��الءم��ة 
و�ملمار�سات  �لتجارب  �لعتبار  بعن  و�لأخ���ذ  للعمالء، 
�ل��ع��امل��ي��ة �ل��ت��ي ر�ع���ت م��ن��ع ب��ي��ع بع�س �مل��ن��ت��ج��ات �ملعقدة 
و�لتاأكيد على �سرورة  �لأف��ر�د،  للم�ستثمرين  و�خلطرة 
و�سع متطلبات �عتماد و�لرقابة على مدققي �حل�سابات 
�ل�سركات  �خلارجين، وو�سع معايري لأع�ساء جمال�س 
�ل�سغرية  �ل�����س��رك��ات  بت�سجيع  يتعلق  وف��ي��م��ا  �مل���درج���ة. 
و�سع  كذلك  �لتو�سيات  ت�سمنت   ،SMEs و�ملتو�سطة 
لل�سركات �ل�سغرية و�ملتو�سطة  قو�عد مي�سرة خ�سي�ساً 
SMEs لت�سهيل �إدر�جها بالأ�سو�ق �لثانية، مع �سرورة 
�أن يكون لديها م�ست�سار �إدر�ج، وتب�سيط عمليات �إ�سد�ر 
�ل�����س��غ��رية و�ملتو�سطة  �مل�����س��روع��ات  �ل�����س��ن��د�ت م��ن ق��ب��ل 
ع��ن ط��ري��ق �ل��ت��ع��اون م��ع �لأ����س���و�ق ل���س��ت��خ��د�م �لذكاء 

�لتجارب  من  و�ل�ستفادة  ت�سن،  و�لبلوك  �ل�سطناعي 
متويل  بتخ�سي�س  �حلكومات  فيها  تقوم  �لتي  �لعاملية 
�أبحاث وتقارير عن هذه  يتاح للجهات �لبحثية لإع��د�د 
�مل�ساريع. وبالإ�سافة �إىل ذلك ناق�س �مل�ساركون �لتطور�ت 
ت�سن  �ل��ب��ل��وك  يخ�س  فيما  �ل��الف��ت��ة  �ل��ع��امل��ي��ة  �لتقنية 
بالنمو  �هتمامهم  و�لذكاء �ل�سطناعي...، وعربو� عن 
 FinTech �ملالية  �لتكنولوجيا  جم��ال  يف  �ملت�سارع 
و�لأ����س���ول �مل�����س��ف��رة م��ع �ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى �أه��م��ي��ة �حلاجة 
�لرقابية  �جلهات  ل��دى  تكون  و�أن  تنظمها،  لت�سريعات 
�لكفاء�ت و�لقدر�ت �لتي ت�ستطيع �لقيام بالرقابة على 

�لتكنولوجيا �ملتطورة.
ويف �سياق مت�سل بحماية �مل�ستثمرين مت خالل �لجتماع 

�إمكانية زيادة �ملدة لدعوة �جلمعية �لعمومية،  مناق�سة 
�جلمعيات  يف  للم�ستثمرين  �لت�سويت  توفري  و�سرورة 
تعين  �إمكانية  مع  �للكرتونية،  بالو�سائل  �لعمومية 
�لهيئة،  ت�سعها  ب�سو�بط  عنهم  �لت�سويت  تتوىل  جهة 

.PROXY مع �سرورة و�سع �سو�بط �لتوكيل
تد�ر�س  فقد  �ملق�سورة  خ��ارج  �مل�ستقات  تنظيم  ع��ن  �أم��ا 
م�ساألة  �لهيئة  �لجتماع وممثلو  يف  �مل�ساركون  �خل��رب�ء 
�للتز�م  مع   OTC �ملق�سورة  خ��ارج  �مل�ستقات  تنظيم 
�لعمليات، مع مر�عاة  و�لإف�ساح عن  �ملركزي  بالتقا�س 
ويف  تنظيمها،  عملية  ي��ربر  كبري  �سناعة  حجم  ت��و�ف��ر 
�ملخاطر  تقليل  �إج���ر�ء�ت  يتم تطبيق  ه��ذه �حلالة  غري 

عليها من خالل زيادة متطلبات.

ي�سهد م�ساركة 58 �سركة ويقدم عرو�سا تناف�سية لتخفي�س الكلفة على املواطنني 

»ديكوبيلد 2019 « ينطلق اليوم بدبي بحّلة جديدة
•• دبي-الفجر:

�لإ�سكان  معر�س  من  �لثالثة  �ل���دورة  فعاليات  “�لأربعاء”  �ليوم  تنطلق 
ومو�د �لبناء و�لديكور و�لإ�ست�سار�ت �لهند�سية “ديكوبيلد 2019” �لذي 
تنظمه موؤ�س�سة حممد بن ر��سد لالإ�سكان خالل �لفرتة من 6–9 نوفمرب 
باإمارة دبي، ويحظى   4 �لورقاء  �لبيت متوحد مبنطقة  2019، يف قاعة 
ود�ئرة  دب��ي،  وبلدية  لالإ�سكان،  ز�ي��د  �ل�سيخ  برنامج  من  حكومية  برعاية 
�ل�سارقة،  �لإ�سكان يف  ود�ئ��رة  �ل�سارقة،  وبلدية  بدبي،  �لقت�سادية  �لتنمية 
دبي،  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  م��ن  وب��دع��م  �لإم��ار�ت��ي��ة،  �ملهند�سن  وجمعية 

ورعاية �إعالمية من قناة �سما دبي.
وت�سهد �لدورة �لثالثة �مل�ساركة �لأ�سخم منذ �نطالقته، حيث يجتمع على 
م�ساحة 4 �آلف مرت مربع، 58 �سركة متخ�س�سة يف مو�د �لبناء و�لت�سميم 
جانب  �إىل  �مل�ساريع،  و�إد�رة  و�ملقاولت  �لهند�سية،  و�لإ�ست�سار�ت  �لد�خلي، 

�لتمويل،  خدمات  و�سركات  و�لبنوك  بالإ�سكان  �ملعنية  �حلكومية  �جلهات 
و�لكهربائيات  و�لديكور  �لإن�ساء  �سركات  �أهم  �سي�سارك فيه نخبة من  كما 
%12 عن  بن�سبة  زي��ادة  �ل�سباحة، حمققا  و�أحو��س  و�لإ�ساءة و�حلد�ئق 
�ملنتجات  �أحدث  �لتي �ستعر�س  �ل�سركات  �لفائتة يف عدد  م�ساركات �لدورة 
عرو�س  من  باقة  �ستقدم  كما  �ملهمة،  �لقطاعات  هذه  يف  و�ملحلية  �لعاملية 
�لأ�سعار �ملناف�سة، و�لتي بدورها �ست�ساهم ب�سكل مبا�سر يف تخفي�س �لكلفة 
�إىل  بالإ�سافة  �ملعر�س،  وزو�ر  �ملو�طنن  �مل�سكن على  قيمة  �لإجمالية من 

خدمات �لإر�ساد �ل�سكني �لتي �ست�سهل �لطريق عليهم لتخاذ قر�ر�ت بناء 
�مل�سكن وجتاوز كافة �ل�سعوبات �لتي حتول دون �لبدء بالتنفيذ.

�إ�سعاد �ملو�طنن
�ملعر�س  م��ن  �لثالثة  �ل���دورة  لالإ�سكان  ر����س��د  ب��ن  حممد  موؤ�س�سة  وت��ق��دم 
�لتي  �لعمل  وور����س  �لفعاليات  م��ن  ع��دد  تنظيم  م��ن خ��الل  ج��دي��دة  بحّلة 
تناق�س  ح��و�ري��ة  ن���دو�ت  تنظيم  ع��ن  ف�سال  �مل�ست�سارين،  ك��ب��ار  �سيقدمها 

و�ملقاولن  �لعقارية  �مل�ساريع  و�أ�سحاب  �ملو�طنن  ومتطلبات  �إحتياجات 
و�لإ�ست�سارين.

ودعت �ملوؤ�س�سة �إىل �إغتنام �لعرو�س �لتناف�سية �لتي يقدمها �ملعر�س على 
لل�ساعن  هامة   من�سة  �سيوفر  “ديكوبيلد”  �أن  موؤكدة  �أي��ام،  �أربعة  م��د�ر 
للتعرف  هام  وحدث  �لعقود  وتوقيع  و�لتجارية  �ل�سكنية  م�ساريعهم  لبناء 
�مل�ساريع �لعقارية، لأنه يعد �لتظاهرة  �إحتياجات  �لتزود بكل  على م�سادر 
�لعقارية �لأهم من نوعها على م�ستوى �لدولة �لذي تقدمه �ملوؤ�س�سة �سنوياً 
�حلثيث  و�سعيها  �ل�سكني،  �لإ�ستقر�ر  لتحقيق  �لر�مية  مبادر�تها  �سمن 
�مل�ساريع  �أ���س��ح��اب  م��ن  ���س��و�ء  �مل��و�ط��ن��ن وحت�سن ج��ودة حياتهم،  لإ���س��ع��اد 
خيار�ت  من  يتيحه  ملا  نظر�ً  �ملقاولن  �أو  �لبناء  على  �ملقبلن  �أو  �خلا�سة 
و��سعة يف جمال �لإ�ست�سار�ت �لهند�سية، و�حللول �لفعالة ملو�جهة حتديات 
و�لإبتكار�ت  �ملنتجات  و�أح���دث  �آخ���ر  ع��ر���س  خ��الل  م��ن  و�لت�سييد،  �لبناء 

و�لأنظمة يف جمال �مل�ساريع �ل�سكنية.
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احتاد م�سارف االإمارات يختتم بنجاح فعاليات الن�سخة ال�سابعة من امللتقى امل�سريف يف ال�سرق االأو�سط

منطقة عجمان احلرة راِع للدورة اخلام�سة من املنتدى القت�سادي الإماراتي الهندي

�سيخة النعيمي ت�ستعر�س مزايا املنطقة احلرة يف حلقة نقا�س رواد االأعمال

مالية عجمان تطلق املرحلة الثانية من نظام التخطيط والتحليل املايل الذكي

•• اأبوظبي-الفجر: 

�ختتم �حتاد م�سارف �لإمار�ت، بالتعاون 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  مع م�سرف 
�لن�سخة  فعاليات  �أم�����س  ي��وم  �مل��رك��زي، 
�ل�سابعة من �مللتقى �مل�سريف يف �ل�سرق 
�لأو�سط، �لذي جمع حتت مظلته �أكرث 
من 500 من قادة وخرب�ء �لقطاع من 
خمتلف �أنحاء �ملنطقة، ليناق�سو� �سمن 
�سل�سلة من �جلل�سات �حلو�رية �مللهمة، 
�لقطاع،  توثر على  �لتي  �لق�سايا  �أبرز 
مبا يف ذلك �لتحول �لرقمي و�جلر�ئم 

�ل�سيرب�نية و�لتكنولوجيا �ملالية.
من  �لأخ���ري  �ل��ي��وم  فعاليات  و��ستهّلت 
�مللتقى و�لذي عقد يف فندق فريمونت 
باب �لبحر باأبوظبي، بكلمات �فتتاحية 
�لغرير،  �ل��ع��زي��ز  عبد  م��ع��ايل  م��ن  لكل 
رئي�س �حتاد م�سارف �لإمار�ت، ومعايل 
�مل���ن�������س���وري، حمافظ  ر�����س���د  م���ب���ارك 

م�سرف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
و�سارك معايل مبارك ر��سد �ملن�سوري 
ف��ي��ه مبو�سوع   ت��ع��م��ق  ���س��ي��ق  ح�����و�ر  يف 
قوي  م����ايل  ن��ظ��ام  ل��ت��ح��ق��ي��ق  “�ل�سعي 

حتلياًل  م��ع��ال��ي��ه  ق���دم  �إذ  وم�ستقر”، 
�لقر�ر  ل�سناع  �لتي ميكن  ل��الإج��ر�ء�ت 
�تخاذها، للتخفيف من �ملخاطر �ملالية، 
مفتوحة،  جل�سة  معاليه  عقد  وت��اله��ا 
�لإعالم  و�سائل  �أ�سئلة  على  خاللها  رد 

�مل�ساركة يف �ملوؤمتر.
و���س��ه��د �حل�����دث ت��ن��ظ��ي��م ���س��ل�����س��ل��ة من 
�ليوم،  م�����د�ر  ع��ل��ى  �ل��ن��ق��ا���س  ج��ل�����س��ات 
�أد�ره�������ا ك���ل م���ن ري��ت�����س��ارد دي�����ن، وهو 
ر�دي���و دبي  ب��ر�م��ج يف  �سحفي وم��ق��دم 
بي  �إن  �سي  م��ر����س��ل  م���رييف،  ود�ن  �أي؛ 
���س��ي؛ و�ل���دك���ت���ور ���س��ي��د ف������اروق، نائب 
موؤ�س�سة  يف  �لأم����ن����اء  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
�جلل�سات  ه�����ذه  .وح���م���ل���ت  �ل���ت���م���وي���ل 
�لتمويل”،  ق��ط��اع  “م�ستقبل  عناوين 
�لرقمي”،  �لعامل  يف  �ملخاطر  و”�إد�رة 
جليل  �مل�سرفية  �خل��دم��ات  و”تقدمي 
�لأل��ف��ي��ة – خ��ارط��ة ط��ري��ق نحو ك�سب 
و”�ملرحلة �لتالية من  عمالء �أوفياء”، 
�لإ�سالمي  �لتمويل  �لتطور يف �سناعة 

�لعاملية«.
قال  �مللتقى،  على  تعليقه  معر�س  ويف 
�ل���غ���ري���ر، رئي�س  م��ع��ايل ع��ب��د �ل��ع��زي��ز 

وجود  “�إن  �لإم����ار�ت:  م�سارف  �حت��اد 
روؤية موحدة جلميع �أ�سحاب �مل�سلحة 
�لرئي�سين يف �لقطاع �مل�سريف؛ هو �أمر 
�ملايل  �مل�سهد  و��ستقر�ر  لنمو  حم��وري 
�ل��ع��امل��ي. و�ل��ي��وم نختتم وب��ن��ج��اح كبري 
يف  �مل�سريف  �مللتقى  م��ن  �أخ���رى  ن�سخة 
تلو  عاًما  �أثبت  �ل��ذي  �لأو�سط،  �ل�سرق 
�لآخر �أهميته كمن�سة حيوية لت�سجيع 
�ل��ت��ع��اون وت��ب��ادل �مل��ع��رف��ة، وف��ت��ح �آفاق 
�أن  �أود  �ل��ق��ط��اع.  ه���ذ�  �أم����ام  �مل�ستقبل 
�أ���س��ك��ر ك���ّل م��ن ���س��ارك يف ه���ذ� �مللتقى 
على �حلما�س و�لت�سجيع و�لدعم �لذي 

تلقيناه منهم طو�ل �ليوم.«
و�حتفاًل بيوم �لعلم ، قدم معايل عبد 
�ل��ع��زي��ز �ل��غ��ري��ر مل��ع��ايل م��ب��ارك ر��سد 
�ملغفور  �سورة  جت�سد  لوحة  �ملن�سوري 
نهيان،  �آل  �سلطان  بن  ز�ي��د  �ل�سيخ  له 
�لعربية  �لإم��ار�ت  لدولة  �ملوؤ�س�س  �لأب 
�ملتحدة، من ت�سميم �لفنانة �لإمار�تية 
��ستهرت  �ل��ت��ي  �ل��ع��ط��ار  �مل��ب��دع��ة م��ي��ث��ا 
�ملعار�س  م��ن  �ل��ع��دي��د  يف  مب�����س��ارك��ت��ه��ا 

د�خل �لمار�ت وخارجها.
تتويج  مت  ذل�������ك،  �إىل  وب����الإ�����س����اف����ة 

عالمة  ح���ّل  وه���و   ،  UpUp ���س��رك��ة 
للم�سارف  خم�س�س  بي�ساء  جت��اري��ة 
عمالئها  ق��اع��دة  بتو�سيع  ترغب  �لتي 
�لأطفال كعمالء جدد، بجائزة  وك�سب 
�لتي  �لثورية”  “�لفكرة  م�����س��اب��ق��ة 
�مللتقى، و�لتي مت من خاللها  ينظمها 
بتقدمي  �ل�سباب  �لأع��م��ال  رو�د  تكليف 
�مل���ب���ت���ك���رة يف جمال  �حل����ل����ول  �أف�������س���ل 
تعزيز  �أج���ل  م��ن  �مل�سرفية  �خل��دم��ات 
�لقطاع. وقال فاروج نركيزيان،  حتّول 
�ل�سارقة:  لبنك  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س 
�مل�سريف  �مللتقى  برعاية  �سعد�ء  “نحن 
يف �ل�سرق �لأو�سط، و�لذي نظمه �حتاد 
م�����س��ارف �لإم�������ار�ت؛ �ل����ذي مل يدخر 
�خلدمات  ب��ق��ط��اع  ل��الرت��ق��اء  ج��ه��د  �أي 
�لذي يحدث  �لأم��ر  و�ملالية،  �مل�سرفية 
�أثر�ً كبري�ً على �لتنمية �لقت�سادية يف 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.«
من جانبه، قال �أكرم �لبلولة، �لرئي�س 
ل��ب��ن��ك �خل���رط���وم يف دولة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�لإم��ار�ت: “توؤكد رعايتنا لهذ� �مللتقى 
للعام �لثاين على �لتو�يل؛ �نطالقاً من 
�إمياننا �لر��سخ بالدور �لهام �لذي يقوم 

به �حتاد م�سارف �لإمار�ت يف �لرتقاء 
ب��ال��ق��ط��اع �مل�����س��ريف يف دول����ة �لإم�����ار�ت 
و�ل�������س���رق �لأو�����س����ط. وب���ع���د �أك�����رث من 
100 عام من �خلربة �مل�سرفية و�أكرث 
36 عاماً من �ملمار�سات �مل�سرفية  من 
�لإ�سالمية،  �ل�����س��ري��ع��ة  م��ع  �مل��ت��و�ف��ق��ة 
يف  �إي��ج��اب��ي  ب�سكل  ن�ساهم  �أن  ي�سعدنا 
جناح هذ� �مللتقى، و�مل�ساركة بفعالية يف 
تقدمي حلول قّيمة لفتح �آفاق م�ستقبل 

�ل�سريفة �لإ�سالمية.«
وت�سم قائمة رعاة �مللتقى جمموعة من 
�لر�عي  �ملرموقة من �سمنها  �مل�سارف 
و�لرعاة  �لأول،  �أبوظبي  بنك  �لذهبي، 
�لف�سين: بنك �لإم��ار�ت دبي �لوطني 
وبنك �أبوظبي �لتجاري، وبنك �أبوظبي 
�لتجاري، وبنك  �لإ�سالمي، وبنك دبي 
�ل�سارقة، وبنك �خلرطوم، كما �أن �سركة 
�حل�سري،  �ملدفوعات  �سريك  هي  فيز� 
ومكتب �ل�سويدي وم�ساركوه للمحاماة 
هو �لر�عي �مل�ساعد، و�سكاي نيوز عربية 
�لإقليمي،  �ل��ت��ل��ف��زي��وين  �ل��ب��ث  ���س��ري��ك 
�لبث  �سريك  عربية  �سي  ب��ي  �إن  و���س��ي 

�لتلفزيوين �لر�سمي لالأعمال.

•• عجمان-الفجر: 

ع��ج��م��ان �حل���رة خالل  ���س��ارك��ت منطقة 
من  �خلام�سة  �لن�سخة  يف  �لأ�سبوع  ه��ذ� 
�لهندي  �لإم��ار�ت��ي  �لقت�سادي  �ملنتدى 
�لفعالية  وح�����س��ر  رئ��ي�����س.  ر�ٍع  ب�����س��ف��ة 
�آل ���س��ال��ح وك��ي��ل وز�رة  ���س��ع��ادة ع��ب��د�هلل 
�ل��ت��ج��ارة �خلارجية  ل�����س��وؤون  �لق��ت�����س��اد 
ب�����وز�رة �لق��ت�����س��اد ك�سيف  و�ل�����س��ن��اع��ة 
ناع  ���س��رف ب��الإ���س��اف��ة مل��ج��م��وع��ة م��ن �سُ

�لقر�ر ورجال �لأعمال من �جلانبن. 
500 �سيف  و�سارك باملنتدى �أكرث من 
�ملتحدة  �لعربية  و�لإم�����ار�ت  �لهند  م��ن 

و�لأ�سو�ق �لرئي�سية �لأخرى ل�ستك�ساف 
�لعالقات  يف  �لكامنة  �ملحتملة  �لفر�س 
�ل��ت��ج��اري��ة ب���ن �لإم��������ار�ت و�ل���ه���ن���د، يف 
�أهمية ومكانة  فيه  ت���زد�د  �ل��ذي  �ل��وق��ت 
�لعاملي.  �لق���ت�������س���اد  ���س��م��ن  �ل���ب���ل���دي���ن 
�إمار�تية  حكومية  ت�سريحات  وح�سب 
ي�سل  يتخطى  �أن  �مل��ت��وق��ع  م��ن  �سابقة، 
حجم �لتجارة بن �لبلدين 100 مليار 

دولر بحلول عام 2020.*
����س���ع���ت م��ن��ط��ق��ة ع���ج���م���ان �حل�������رة عرب 
�ل�سوء  لت�سليط  ب��امل��ن��ت��دى  م�ساركتها 
بينها  وم�����ن  �ل���ك���ام���ن���ة  �ل���ف���ر����س  ع���ل���ى 
�أعمال  وب��ي��ئ��ة  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي،  موقعها 

ل�ستقطاب  وذلك  �ل�سر�ئب  من  خالية 
�ل�ستثمار�ت �لهندية مبختلف �أحجامها 
باملنطقة  �أعمالهم  لتاأ�سي�س  وقطاعاتها 
�حلرة و�ل�ستفادة من تلك �لمتياز�ت.  

وخ����الل ح��ل��ق��ة �ل��ن��ق��ا���س، �أك����دت �سيخة 
لقطاع  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي  �مل����دي����ر  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
عجمان  مبنطقة  و�مل��ب��ي��ع��ات  �ل��ت�����س��وي��ق 
�حتياجات  توفري  ���س��رورة  على  �حل���رة  
�ل�����س��غ��رية و�مل��ت��و���س��ط��ة لأنها  �مل�����س��اري��ع 
ر�ف���ع���ة ل��الق��ت�����س��اد �ل���وط���ن���ي و�أ�����س����ارت 
توفرها  �لتي  �لكبرية  �لت�سهيالت  �إىل 
�مل�ساريع  تلك  لأ�سحاب  �حل��رة  �ملنطقة 
بهدف  عليها  ي��ح�����س��ل��ون  �ل��ت��ي  و�مل���ز�ي���ا 

ومن  �ملحلي  �لق��ت�����س��اد  �سمن  دجم��ه��م 
ثم �ل�ستفادة من �أفكارهم �ملبتكرة. كما 
رخ�ستن  على  �ل�سوء  �لنعيمي  �سلطت 
قدمتهما �ملنطقة �حلرة موؤخر�ً لل�سباب 
“باقة  و  �لأعمال”  رو�د  “باقة  وه��م��ا 

�ملهني �مل�ستقل«. 
عام  مدير  �سامل  فاطمة  �سعادة  وق��ال��ت 
منطقة عجمان �حلرة بالتكليف: “نّقدر 
عالياً �مل�ستثمرين من �جلن�سية �لهندية 
لقت�ساد  يقدمونها  �ل��ت��ي  و�مل�ساهمات 
�إمارة عجمان �ملتنامي. نود �لتاأكيد على 
للتفاعل  ر�ئ��ع��ة  فر�سة  ك��ان  �ملنتدى  �أن 
�ملحتملن  �مل�ستثمرين  م��ع  و�ل��ت��و����س��ل 

�لأخذ  مع  متطلباتهم،  �إىل  و�ل�ستماع 
ت�سريع  وكيفية  م�سلحتهم  �لعتبار  يف 
حتقيق  على  وم�ساعدتهم  �أعمالهم  منو 
�مل�����س��ارك��ة ركزنا  ط��م��وح��ات��ه��م. وخ����الل 
نوفرها  �ل���ت���ي  �ل���ك���ب���رية  �مل����ز�ي����ا  ع���ل���ى 
�حللول،  �أف�سل  تقدمي  ومنها  باملنطقة 
ت��اأ���س��ي�����س �لأع���م���ال ب�سكل  مب���ا يف ذل���ك 
بعد  ما  �لدعم  وخدمات  ومبتكر  �سريع 
خالل  من  تقدم  �لتي  �لأع��م��ال  تاأ�سي�س 
�ملتعاملن  ومن�سة  �لإلكرتوين  موقعنا 
�أقيمت  �لفعالية  �أن  ي��ذك��ر  �ل��رق��م��ي��ة.«  
يوم 4 نوفمرب بفندق و�لدروف �آ�ستوريا 

مركز دبي �ملايل �لعاملي. 

البنوك التقليدية تزيد اأ�سولها 
بـ 173 مليار درهم خالل 9 اأ�سهر

•• اأبوظبي -وام:

مبقد�ر  �أ�سولها  من  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف  �لعاملة  �لتقليدية  �لبنوك  ز�دت 
173 مليار درهم خالل �لأ�سهر �لت�سعة �لأوىل من �لعام 2019 ما رفع 
نهاية  تقريبا يف  دره��م  تريليون   2.457 �إىل  �لأ�سول  قيمة  �إجمايل  من 
�سهر �سبتمرب �ملا�سي، م�ستحوذة بذلك على 81.3 % من �إجمايل �أ�سول 

�جلهاز �مل�سريف خالل فرتة �لر�سد.
وتظهر �لإح�����س��ائ��ي��ات �ل�����س��ادرة ع��ن م�سرف �لإم����ار�ت �مل��رك��زي �م�����س �أن 

%19.7 من �لأ�سول �سجلت ل�سالح �لبنوك �لإ�سالمية.
وجاء �لرتفاع �لكبري يف �أ�سول �لبنوك �لتقليدية بدعم من �لزيادة �مل�سجلة 
 2018 1.354 تريليون درهم يف دي�سمرب  �لتي �رتفعت من  �لود�ئع  يف 

�إىل 1.406.4 تريليون درهم يف �سهر �سبتمرب 2019.
�أما على م�ستوى حركة �لقرو�س �لتي قدمتها �لبنوك �لتقليدية فقد بلغت 
1.21353.2 تريليون درهم تقريبا يف نهاية �سهر �سبتمرب من  قيمتها 
�لعام �جلاري وهو ما ي�سكل %78.6 من �إجمايل �لقرو�س �لتي قدمها 
نحو  �لإ���س��الم��ي��ة  �لبنوك  ق��رو���س  قيمة  و�سلت  ح��ن  يف  �مل�سريف  �جل��ه��از 

367.3 مليار درهم وبن�سبة 22.4%.
وعلى �سعيد �لبنوك �لإ�سالمية فقد بلغ �إجمايل �أ�سولها 565.7 مليار 
درهم يف نهاية �سهر �سبتمرب من �لعام �جلاري مقارنة مع 582.6 مليار 
درهم يف دي�سمرب 2018 . وبناء على هذه �لأرقام فقد �رتفع �إجمايل �أ�سول 
�لبنوك �لتقليدية و�لإ�سالمية �إىل 3.022 تريليون درهم تقريبا يف نهاية 
�سهر �سبتمرب من �لعام �جلاري. ي�سار �إىل �أن عدد �لبنوك �لعاملة يف دولة 
�لإمار�ت و�سل وفقا لأحدث �إح�ساء�ت �مل�سرف �ملركزي �إىل 59 بنكا منها 

51 بنكا تقليديا و8 بنوك تعمل وفقا ملبادئ �ل�سريعة �لإ�سالمية.

 202 �سركة جديدة �سجلها مركز 
دبي لل�سلع املتعددة اأكتوبر املا�سي

•• دبي - وام:

202 �سركة جديدة  �سجل مركز دبي لل�سلع �ملتعددة �لتابع حلكومة دبي 
�أعلى رقم يف �سهر و�حد منذ ما يقرب من  �أكتوبر �ملا�سي - وهو  يف �سهر 
�مل�ستثمرين يف دبي  �إىل ثقة  �لزيادة �حل��ادة ت�سري  �إن  �ملركز  عامن. وقال 
وكل من جاذبية منوذج �ملنطقة �حلرة يف مركز دبي لل�سلع �ملتعددة وتنوع 

�لنظام �لإيكولوجي لالأعمال يف منطقة �أبر�ج بحري�ت جمري�.
وقال �أحمد بن �سليم �لرئي�س �لتنفيذي �لأول و�ملدير �لتنفيذي ملركز دبي 
مركز  �سمعة  ق��وة  �إظهار  على  تعمل  لدينا  �لنمو  �أرق��ام  �ن  �ملتعددة  لل�سلع 
لل�سركات من جميع  و��ستقطابه  �ملتعددة كمركز جتاري عاملي  لل�سلع  دبي 
�لأحجام ومن جميع �أنحاء �لعامل و�لأهم من ذلك �أنها ت�سلط �ل�سوء على 

�لثقة �مل�ستمرة لل�سوق �لدولية يف �أد�ء �قت�ساد دبي.
و�ن�����س��م��ت ك��ل م��ن ف��ورب�����س م��ارك��ت بلي�س وه��ان��و� ه��ارل��و �إىل م��رك��ز دبي 
�لأعمال  رو�د  �إىل جمموعة من  بالإ�سافة  �أكتوبر  �سهر  �ملتعددة يف  لل�سلع 
و�ل�سركات �ل�سغرية و�ملتو�سطة و�ل�سركات متعددة �جلن�سيات من جمموعة 
متنوعة من �لقطاعات من بينها �لطاقة و�خلدمات �ملالية و�لتكنولوجيا 
�لغذ�ئية  و�مل���و�د  �لكرمية  و�لأح��ج��ار  �لثمينة  و�مل��ع��ادن  �ملهنية  و�خل��دم��ات 

و�لزر�عية و�ل�سحن و�خلدمات �للوج�ستية.
لل�سلع  �إىل مركز دبي  �ن�سمت  �لتي  �ل�سركات  �لعظمى من  �لغالبية  و�أت��ت 
�ملتعددة يف �ل�سهر �ملا�سي من خارج دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�ستعمل 
يف  م�سجلة  �سركة  �أل��ف   16 م��ن  �أك��رث  تقدمها  �لتي  �مل�ساهمة  زي���ادة  على 
�ل��ن��اجت �ملحلي يف دب��ي و�ل��ت��ي تبلغ  �إج��م��ايل  �مل��ت��ع��ددة يف  مركز دب��ي لل�سلع 
�لفاينن�سال  ل�سحيفة  �لتابعة  �أي  دي  �ف  جملة  وكانت  باملئة.   10 حاليا 
تاميز قد �ختارت مركز دبي لل�سلع �ملتعددة كاأف�سل منطقة حرة يف �لعامل 
لعام 2019 وذلك لل�سنة �خلام�سة على �لتو�يل فيما مت �ختياره كاأف�سل 
منطقة حرة لل�سركات �ل�سغرية و�ملتو�سطة و�أف�سل منطقة حرة يف �ل�سرق 
�ل�سغرية  لل�سركات  �لأو���س��ط  �ل�����س��رق  يف  ح��رة  منطقة  و�أف�����س��ل  �لأو���س��ط 

و�ملتو�سطة.

مذكرة تفاهم بني »حتكيم« 
و»االإمارات للملكية الفكرية«

•• ال�سارقة -وام: 

وقع مركز �ل�سارقة للتحكيم �لتجاري �لدويل “حتكيم” مذكرة تفاهم 
�لتعاون يف تبادل �خلرب�ت  مع جمعية �لإم��ار�ت للملكية �لفكرية ب�ساأن 

و�لتجارب وتعزيز �سبل �لتعاون �ملثمر و�مل�سرتك بن �لطرفن.
و  حتكيم  ملركز  �لتنفيذية  �للجنة  ع�سو  �ل�سحي  حممد   .. �ملذكرة  وقع 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لعبيديل  عبد�لرز�ق  عبد�لقدو�س  �لدكتور  �للو�ء 
جمعية �لإمار�ت للملكية �لفكرية يف مقر غرفة جتارة و�سناعة �ل�سارقة 
�لغرفة  �إدر�ة  جمل�س  رئي�س  �لعوي�س  �سلطان  ع��ب��د�هلل  �سعادة  بح�سور 
وحممد �أحمد �أمن مدير عام �لغرفة وفي�سل �خلمريي ع�سو جمل�س 
�إد�رة �جلمعية و�لدكتور �ساهن �ملازمي ع�سو �للجنة �لتنفيذية و�أحمد 

�سالح �لعجله مدير �ملركز .
وتهدف �ملذكرة �إىل �إر�ساء دعائم �لتعاون �ل�سرت�تيجي �مل�سرتك وتعزيز 
بخدمة  �ملتعلقة  �مل���ج���الت  يف  �ل���دول���ة  روؤي����ة  لتحقيق  �ل�����س��ر�ك��ة  ج��ه��ود 
�أهمية  وتعزيز  �لقانوين  �لوعي  بن�سر  يتعلق  فيما  و�ملقيمن  �ملو�طنن 
�لفكرية يف  �مللكية  منازعات  و�لتحكيم يف  �لفكرية  �مللكية  حماية حقوق 

�سبيل حتقيق �لوعي �لثقايف للجميع.
كما تهدف �إىل و�سع �إطار فعال لعالقات �ل�سر�كة بن �لطرفن و�ملنفعة 
�لطرفن  بن  للتو��سل  متكامل  نظام  وتطوير  تنفيذ  بجانب  �ملتبادلة 

بالإ�سافة �إىل حتقيق منظومة متكاملة ترقى باخلدمات �ملقدمة.
و قال حممد �ل�سحي �إن توقيع �ملذكرة ميثل خطوة بناءة باجتاه تعزيز 
�لذي  �لأم���ر  �أو���س��ع  نطاق  على  ون�سره  �ملجتمع  ل��دى  �لفكري  �مل�ستوى 
خمتلف  يف  �لتحكيم  ثقافة  ن�سر  �إىل  �لر�مية  �مل��رك��ز  روؤي���ة  م��ع  يتو�فق 
مع  �لبناء  �لتعاون  خ��الل  من  و�ل�سناعية  و�لتجارية  �ملهنية  �لأو���س��اط 
�لعام  �ل�سعيدين  على  و�ل��دول��ي��ة  �ملحلية  و�ملوؤ�س�سات  �لهيئات  خمتلف 

و�خلا�س.

•• عجمان-وام:

من  �لثانية  �ملرحلة  عجمان  يف  �ملالية  د�ئ��رة  �أطلقت 
�لذي  �لذكي”  �مل���ايل  و�لتحليل  �لتخطيط  “نظام 
و�لتحليل  �لتخطيط  عمليات  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  �سيعمل 
و�مل���و�زن���ة �حلكومية  �مل��ال��ي��ة  �خل��ط��ة  وتنفيذ  و�إع����د�د 

لإمارة عجمان.
 و�أكد �ل�سيخ �أحمد بن حميد �لنعيمي ممثل �ساحب 
�ل�سمو حاكم عجمان لل�سوؤون �لإد�رية و�ملالية رئي�س 
للجهود  و��سحاً  مثاًل  يعد  �لنظام  �أن   ، �ملالية  د�ئ��رة 
بخطى  لل�سري  �لإم��ارة  قيادة  تبذلها  �لتي  �ملت�سافرة 
ذكية متكاملة مبينا  �إىل مدينة  و�ثقة نحو حتويلها 
ل��ت��وج��ي��ه��ات روؤي�����ة عجمان  ت��ع��م��ل وف��ق��ا  �ل���د�ئ���رة  �أن 

2021، من خالل توفري كافة �لمكانيات لتحقيق 
�أع���ل���ى م���ع���دلت �ل��ن��ج��اح وذل�����ك ب��ت��ب��ن��ي �آل���ي���ات عمل 
متكاملة تقوم على �أمتتة �ملعامالت وتطبيق �لأنظمة 
و�لأق�سام  �لإد�ر�ت  عمل  م��ر�ح��ل  خمتلف  يف  �لذكية 
وتعزيز �سر�كاتها �ل�سرت�تيجية مع خمتلف �جلهات 
�حلكومية �ملحلية و�لإحتادية ملو�كبة متطلبات �لعمل 

�لوطني.
 و�أ�ساف �أن د�ئرة �ملالية حتر�س �سنوياً على ��ستحد�ث 
وتنفيذ حزمة من �مل�ساريع �لبناءة �لتي تعزز �لتحول 
�لرقمي وت�ساهم يف ��سعاد �ملتعاملن وذلك من خالل 
لتحقيق  �ل��و�ح��د  �ل��ف��ري��ق  ب���روح  يعمل  ك���ادر وظيفي 
�أو�سح  ج��ان��ب��ه  م��ن  �لأد�ء.  �جل����ودة يف  م��ع��اي��ري  �أع��ل��ى 
�سعادة مرو�ن �أحمد �آل علي �ملدير �لعام لد�ئرة �ملالية 

يف عجمان �ن نظام �لتخطيط و�لتحليل �ملايل �لذكي 
بالتقارير  �ل���س��ط��ن��اع��ي  �ل��ذك��اء  �أ���س�����س  ع��ل��ى  يعتمد 
ولوحات �ملعلومات �لرقمية لعر�س �ملعلومات و�لبيانات 
و�قت�سادية  ��سرت�تيجية  خمتلفة  ت�سنيفات  ح�سب 
و�لإد�رة على  �ل��ق��ي��ادة  ب��دوره��ا تدعم  و�ل��ت��ي  و�إد�ري����ة 
�لثانية  �ملرحلة  �أن  و�أ�ساف  �ملنا�سبة.  �لقر�ر�ت  �تخاذ 
وت�سجيل  ومر�قبتها  �مل��و�زن��ة  تنفيذ  �سبط  تت�سمن 
�لتحليل  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  ع��ل��ي��ه��ا  �ل��ت��ع��دي��الت  ك��اف��ة 
ومر�قبة �لأد�ء �ملايل �حلكومي، حيث يت�سم بالتعرف 
على �ملدخالت ويحللها جّيد�ً لتقدمي �ملخرجات �لتي 
على  ويقدر  عالية،  بكفاءٍة  �حلكومة  �حتياجات  تلبي 
معاجلة �لكم �لهائل من �لبيانات و�ملعلومات �ملدخلة 
خالل  من  �ل�ستخد�م  يف  �ل�سهولة  �إىل  �إ�سافة  عليه 

�سا�ساته �لب�سيطة و�ملاألوفة، و �ملتابعة و ملوثوقية من 
خالل �سجرة �سري �لأعمال و �لعتماد�ت �لتي متر بها 
متابعة  على  و�لعمل  لالعتماد،  رفعها  قبل  �لبيانات 
وحتليل �ملخاطر . وكانت �لد�ئرة قد �أطلقت �ملرحلة 
�لذكي  �مل��ايل  و�لتحليل  �لتخطيط  نظام  من  �لأوىل 
�لعام �ملا�سي حيث يتمز �لنظام بعدة خ�سائ�س منها 
رفع فعالية �لتخطيط �ملايل وتنفيذ �ملو�زنات �لعامة، 
�إج��ر�ء�ت وعمليات  وتطبيق �لذكاء �ل�سطناعي على 
و�لربط  �لتكامل  وكذلك  �حلكومية،  �مل��و�زن��ات  �إد�رة 
مع �لأنظمة �لأخرى وتوفري �لوقت و�جلهد و�لدقة 
�ملو�زنة  وتنفيذ  �إد�رة  ومتابعة  �لإع���د�د  يف  و�ل�سرعة 
�مل��وث��وق��ي��ة وت��ق��ل��ي��ل ع���دد �لأخ���ط���اء �لب�سرية  وزي�����ادة 

و�لقدرة على �لتنبوؤ �ملايل.
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�لعدد 12776 بتاريخ 2019/11/6   
  �عالن بالن�سر

�ملرجع : 1271
�لإمار�ت   - باقر  �حمد  غلوم  �حمد  حامد  �ل�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�ىل  وذلك    %100 �لبالغة  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب  �جلن�سية 
�ل�سيدة/ مرمي عامر �سعيد حري�س - �لإمار�ت �جلن�سية يف �لرخ�سة با�سم )م�سبغة 
قطر �لندى( تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )544048( �ل�سادرة من 
د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية بال�سارقة.  وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  
�لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر 
هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعن 
مكتب  مر�جعة  عليه  ذلك  حيال  �عرت��س  �ي  لديه  فمن  �لعالن  هذ�  تاريخ  من 

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

�إجناز�ت للخدمات  �ل�سناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات
�لعدد 12776 بتاريخ 2019/11/6   

  �عالن بالن�سر
�ملرجع : 1269

ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/خالد حممد كزيه على روبارى - �لإمار�ت �جلن�سية 
لكي  �لروباري  )خالد  يف   %100 �لبالغة  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب 
�ىل  وذلك   )611206( رقم  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  و�لتي  �ملالب�س( 
�ل�سيد/ حممد نور �لعامل حممد �بو �لقا�سم - بنغالدي�س �جلن�سية - مت تغيري �ل�سكل 
وعمالبن�س  خدمات(   بوكيل  فردية  )موؤ�س�سة  �ىل  فردية(  )موؤ�س�سة  من  �لقانوين 
�ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان �لكاتب 
�لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء 

�مل�سار �ليه بعد ��سبوعن من تاريخ هذ� �لعالن.
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�سارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�سناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لعدد 12776 بتاريخ 2019/11/6   
  �عالن بالن�سر

�ملرجع : 478
تنازل عن كامل ح�سته  �يطاليا �جلن�سية   - �ل�سيد/ فين�سنزو فريال  بان  ليكن معلوما للجميع 
�لبالغة )100%( درهم �ىل �ل�سيد/ حممد عبد�هلل نحا�س - �سوريا �جلن�سية ، يف �ملوؤ�س�سة �لفردية 
بوكيل خدمات �مل�سماة )موؤ�س�سة ديل �لتجارية( و�ملرخ�سة برقم )123347( و�ل�سادرة من د�ئرة 
�لتنمية �لإقت�سادية بال�سارقة.  مت تغيري وكيل �خلدمات : كما مت تغيري �لن�ساط �لتجاري من 
�لنابيب  لي�سبح )جتارة  ، مكتب(  �ملياه  �ملحاب�س وخالطات  ، جتارة  و�ملو��سري  �لنابيب  )جتارة 
ومتديد�تها  �لكهربائية  �لدو�ت  بيع   ، �ملياه  وخالطات  �ملحاب�س  جتارة   ، باجلملة  و�ملو��سري 
بالتجزئة ، بيع �دو�ت �لنارة ولو�زمها بالتجزئة(. وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  
ن�سر هذ� �لعالن  �قت�سى  �لعدل. فقد  �لكاتب  �سان  ل�سنة  2013 يف  �لقانون �لحتادي رقم )4( 
��سبوعن من تاريخ هذ� �لعالن  �ليه بعد  �مل�سار  �لت�سديق  على �لجر�ء  للعلم و�نه �سوف يتم 

فمن لديه �ي  �عرت��س على ذلك عليه �تباع �ل�سبل �لقانوين حيال ذلك. 
�لكاتب �لعدل بال�سارقة  

وز�رة �لعدل
 �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات   

�لعدد 12776 بتاريخ 2019/11/6   
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

��سم �ل�سركة : اوا�سي�س لوج�ستك�س - �س ذ م م  
�لقاب�سة( برج  ��سيا  �ل�سينية لل�سحن )غرب  �ل�سركة  �لعنو�ن : مكتب رقم 3002 ملك 
 538979 : �لرخ�سة  ، رقم  ذ�ت م�سوؤولية حم��دودة   : �لقانوين  �ل�سكل  خليفة - بردبي  
رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري : 60828 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي 
باأنه قد مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك 
�لعدل حماكم دبي  بتاريخ 2019/10/31 و�ملوثق لدى كاتب  مبوجب قر�ر حماكم دبي 
بتاريخ 2019/10/31 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعن 
 501 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن  قانونيون(   )حما�سبون  جو�سي  مان�سنكر  �سوريندرا 
 ملك �سركة بو�ست لال�ستثمار�ت - �ملرقبات هاتف : 2727057 04 فاك�س : 2715096 04
م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر 

هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 12776 بتاريخ 2019/11/6   
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

��سم �ل�سركة : وكالة ت�ساينا �سيبينج )ا.ع.م( �س.ذ.م.م 
 - بردبي  لل�سحن  �ل�سينية  �ل�سركة  ملك   3007  -  3003  -  3001 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن 
برج خليفة - �ل�سكل �لقانوين : ذ�ت م�سوؤولية حمدودة ، رقم �لرخ�سة : 556993 رقم 
بدبي  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  67651 مبوجب هذ�   : �لتجاري  بال�سجل  �لقيد 
باأنه قد مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك 
�لعدل حماكم دبي  بتاريخ 2019/10/31 و�ملوثق لدى كاتب  مبوجب قر�ر حماكم دبي 
بتاريخ 2019/10/31 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعن 
 501 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن  قانونيون(  )حما�سبون  جو�سي  مان�سنكر  �سوريندرا 
 ملك �سركة بو�ست لال�ستثمار�ت - �ملرقبات هاتف : 2727057 04 فاك�س : 2715096 04
م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر 

هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 12776 بتاريخ 2019/11/6   
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

��سم �مل�سفي : �سوريندرا مان�سنكر جو�سي )حما�سبون قانونيون(
�ملرقبات هاتف   - بو�ست لال�ستثمار�ت  �سركة  رقم 501 ملك  : مكتب  �لعنو�ن 
�لتنمية  د�ئ����رة  تعلن  ه���ذ�  مب��وج��ب    04  2715096  : ف��اك�����س   04  2727057  :
�لقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعين �مل�سفي �ملذكور �أعاله لت�سفية اوا�سي�س 
لوج�ستك�س - �س ذ م م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2019/10/31 
لديه  من  وعلى   2019/10/31 بتاريخ  دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق 
�أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعن يف مكتبه �لكائن بدبي على 
�لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك 

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

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 12776 بتاريخ 2019/11/6   
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

��سم �مل�سفي : �سوريندرا مان�سنكر جو�سي )حما�سبون قانونيون(
�لعنو�ن : مكتب رقم 501 ملك �سركة بو�ست لال�ستثمار�ت - �ملرقبات هاتف : 
2727057 04 فاك�س : 2715096 04  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
بدبي باأنه قد مت تعين �مل�سفي �ملذكور �أعاله لت�سفية وكالة ت�ساينا �سيبينج 
 2019/10/31 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��ر�ر  مبوجب  وذل��ك  �ثثس.ذ.م.م  )ا.ع.م( 
لديه  من  وعلى   2019/10/31 بتاريخ  دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق 
�أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعن يف مكتبه �لكائن بدبي على 
�لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك 

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

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 12776 بتاريخ 2019/11/6   
حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية

تبليغ حكم بالن�سر 
يف �لدعوى رقم 2019/312 جتاري )جزئي( 

�ىل �ملحكوم عليه : �سوبر ماركت �ملنامة ذ م م/ �إمارة عجمان ، تقاطع �سارع �ل�سيخ ر��سد بن حميد مع 
�سارع �لحتاد ، مقابل كي �م للتجارة و�للولو هايرب ماركت�س ، هاتف رقم : 067499066 فاك�س رقم 
info@almanamagroup : 067499055 ، رقم مكاين 4334010866 �لربيد �لإلكرتوين 
نحيطكم علما باأنه بتاريخ  2019/10/14 م قد حكمت عليكم هذه  �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة 
بالرقم �عاله  ل�سالح �سركة دبليو . جي. تاول - ذ م م   بالتايل : حكمت �ملحكمة : بالز�م �ملدعي 
وت�سعمائة  �لفا  و�سبعن  و�رب��ع��ة  )مائتان  دره��م   274.980.42 مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها 
وثمانن درهما و�ثنان و�ربعن فل�سا( مع �لفائدة عليه بن�سبة 5% �سنويا من تاريخ قيد �لدعوى 
وحتى متام �ل�سد�د و�لز�مها بر�سوم وم�سروفات �لدعوى ومبلغ �لف درهم �تعاب حماماة.   حكما 

قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لعالنك بهذ� �لتبليغ
حرر بتاريخ 2019/10/24 

مكتب �د�رة �لدعوى       

�لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 12776 بتاريخ 2019/11/6   
 �عـــــــالن       

تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات- خورفكان : �ل�سيد/
علي حممد عبد�هلل �لبلو�سي ، �جلن�سية : �لإمار�ت وطلب �لت�سديق على حمرر 
يت�سمن )تنازل( يف ح�سته �لبالغة 100% يف �ل�سم �لتجاري ور�سة �لبارود لت�سليح 
�ملكيفات و�لثالجات ، ن�ساط �لرخ�سة ت�سليح �لأجهزة �لكهربائية ، و�ملرخ�س من 
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية يف خورفكان رخ�سة مهنية رقم 241659 �ل�سادر بتاريخ 
�ل�سيد/�سوكفيندر  �ىل  بخورفكان.  �لإقت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  يف   1993/1/24
يف  �لعدل  �لكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   - �لهند   : �جلن�سية  ليمبري  �سينج 
�ملذكور  �ملحرر  �ل�ساأن يف  ذوي  توقيعات  بالت�سديق على  �سيقوم  مدينة خورفكان 

بعد �نق�ساء ��سبوعن من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
مكتب �لكاتب �لعدل خورفكان
د. عائ�سة حممد علي 

  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لكاتب �لعدل- خورفكان

�لعدد 12776 بتاريخ 2019/11/6   
 �عـــــــالن       

�ل�سيد/   : خورفكان  و�لت�سديقات-  �ل��ع��دل  �لكاتب  ب���اد�رة  �ل��ع��دل  �لكاتب  �ن��ا  �يل  تقدم 
عبد�هلل حممد عبد�هلل علي �لكندي ، �جلن�سية : �لإم��ار�ت وطلب �لت�سديق على حمرر 
ل�سيانة  �ملدينة  د�ر  ور�سة  �لتجاري  �ل�سم  يف   %100 �لبالغة  ح�سته  يف  )تنازل(  يت�سمن 
�إ�سالح   ، )ك��ر�ج��ات(  للمركبات  �لعام  و�لإ���س��الح  �ل�سيانة  �لرخ�سة  ن�ساط   ، �ل�سيار�ت 
�لتنمية �لقت�سادية يف خورفكان رخ�سة مهنية  د�ئرة  و�ملرخ�س من   ، �ل�سيار�ت  كهرباء 
رقم 747454 �ل�سادر بتاريخ 2016/10/24 يف د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية بخورفكان. �ىل 
�ل�سيد/ حممد لقمان حممد �سليمان ، �جلن�سية : بنغالدي�س.  ليكن معلوما للجميع بان 
�لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي �ل�ساأن يف �ملحرر 

�ملذكور بعد �نق�ساء ��سبوعن من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
مكتب �لكاتب �لعدل خورفكان
د. عائ�سة حممد علي 

  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لكاتب �لعدل- خورفكان
�لعدد 12776 بتاريخ 2019/11/6   

 �عـــــــالن       
�ل�سيد/   : خورفكان   - و�لت�سديقات  �لعدل  �لكاتب  ب��اد�رة  �لعدل  �لكاتب  �نا  �يل  تقدم 
�أحمد علي حممد علي عبود �لنقبي ، �جلن�سية : �لإمار�ت. وطلب �لت�سديق على حمرر 
�ملكيفات  �ل�سامخ ل�سيانة  �لتجاري  �لبالغة 100% يف �ل�سم  يت�سمن )تنازل( يف ح�سته 
�لتربيد  معد�ت  �لهو�ء  مكيفات  و�سيانة  �إ�سالح  �لرخ�سة  ن�ساط   ، �لتربيد  ومعد�ت 
مهنية  رخ�سة  خورفكان  يف  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  من  و�ملرخ�س   ، �لهو�ء  وتنقية 
بخورفكان.  �لإقت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  يف   2013/10/22 بتاريخ  �ل�سادر   626246 رقم 
�ىل �ل�سيد/ حممد ح�سن علي �سليمان �لزيودي ، �جلن�سية : �لإم��ار�ت. ليكن معلوما 
ذوي  توقيعات  على  بالت�سديق  �سيقوم  خورفكان  مدينة  يف  �لعدل  �لكاتب  بان  للجميع 

�ل�ساأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�ساء ��سبوعن من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
مكتب �لكاتب �لعدل خورفكان
د. عائ�سة حممد علي 

  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لكاتب �لعدل- خورفكان

�لعدد 12776 بتاريخ 2019/11/6   
يف  �لدعوى 2019/3346 جتاري جزئي - دبي 

�ملدعي / بنك دبي �لتجاري �س م ع 
بوكالة �ملحامي / ي�سلم �سالح �ل�سعدي للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية  

�ملعلن �ليه / �ملدعي عليها / رونالد ر�جي�س دي�سوز� 
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي �ملوقرة لعمال �خلربة يف �لدعوى �عاله فقد حددنا يوم 
�لأربعاء �ملو�فق 2019/11/13 يف متام �ل�ساعة �لعا�سرة و�لن�سف �سباحا لعقد �لجتماع �لأول 
للخربة وذلك  مبقر مكتبنا �لكائن يف : مكتب �ل�سارد - دبي ، �لقرهود - �سارع �ملطار ، مبنى 
�لفجر لالأعمال ، �لطابق �لأول ، مكتب رقم 120 ، لذ� يطلب ح�سوركم �و من ميثلكم قانونا 
مر�جعة  وعليكم   ، بالدعوى  �ملتعلقة  �مل�ستند�ت  كافة  �إح�سار  مع  �ملذكور  �لجتماع  حل�سور 
و��ستالم  �ملاأمورية  تنفيذ  �جر�ء�ت  تطور�ت  وملتابعة  ��ستف�سار�ت  �ية  ب�ساأن  باأول  �ول  �خلبري 

�مل�ستند�ت و�لتعقيب عليها. 
�خلبري / �سعيد �ل�سارد �لفال�سي 
رقم �لقيد مبحاكم دبي 133 
رقم �لقيد بوز�رة �لعدل 449                 

دعوة حل�سور 
�لجتماع �لأول للخربة   

�لعدد 12776 بتاريخ 2019/11/6   
يف �لدعوى رقم 2019/1015 جتاري كلي - دبي

�ملدعى عليهم 1( �سركة نيلم �لتجارية - ذ م م
2( عمر لطيف ز�هد لطيف 3( عثمان لطيف ز�هد 

2 - م�ستودع رقم دب��ي لال�ستثمار  ب��ردب��ي - جبل علي - جممع   - دب��ي   :  )�ل��ع��ن��و�ن 
يرجى   )0503255628 رق��م  متحرك  هاتف   - لوجي�ستك�س  �لطاير  بجو�ر   3  ،  2  ،  1
�دن��اه وذل��ك يف  �مل��دون  �حل�سور �ىل �جتماع �خل��ربة �ملقرر مبكتب �خلبري �مل�سريف  
متام �ل�ساعة �ل�ساعة �لثانية من ظهر يوم �لإثنن �ملو�فق 2019/11/11 وذلك لبيان 
�ملعرفة  بيت   - ع  م  �س   - �مل�سرق  بنك  قبل  عليكم من  �ملرفوعة  �لدعوى  دفوعكم يف 
لال�ست�سار�ت �لإد�رية - بناية �ل�سم�س �مل�سيئة - �لدور �لأول مكتب رقم 112،  هاتف 
رقم 042830100 - فاك�س رقم : 042833622 - هاتف متحرك رقم : 0506516092 - 

بجانب �لطاير لل�سيار�ت - �لقرهود / دبي
 �خلبري �مل�سريف /حممد كامل عري�ن 

�عالن �جتماع خربة بالن�سر 

�لعدد 12776 بتاريخ 2019/11/6   
 �عالن بالن�سر للح�سور �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى 

 يف �لدعوى 1797/2019 مدين  
بناء علي طلب �مل�ستاأنف / بنك �أم �لقيوين �لوطني 

�ىل �مل�ستاأنف �سده : عميد �سامل د�وود عا�سور - فل�سطيني �جلن�سية 
�ل�سارقة  مبحكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �مام  باحل�سور  مكلف  �نت 
مذكرة  وت��ق��دمي  معتمد  وك��ي��ل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا  �ل�ستئنافية 
يوم  يف  وذل���ك  �مل�ستند�ت  ك��اف��ة  بها  مرفقا  �ل��دع��وى  على  ج��و�ب��ي��ة 

�لأربعاء �ملو�فق 2019/11/13 
مكتب �د�رة �لدعوى
ندى حممد حممود  

  وز�رة �لعدل
حمكمة �ل�سارقة �ل�ستئنافية �لحتادية

مكتب �د�رة �لدعوى
�لعدد 12776 بتاريخ 2019/11/6   

�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2019/7964(

�ملنذر :بنك برود� 
�ملنذر �ليهما : 1- ليرب� تريدينغ �س م ح  2- روبن هيمانت 

فان �ملنذر ينذركم ب�سرورة �سد�د �ملبلغ �ملرت�سد يف ذمتكم حتى تاريخه عن �لت�سهيالت �مل�سرفية 
مبلغ وقدره )8.028.169.34( درهم )ثمانية مالين وثمان وع�سرون �لفا ومائة وت�سع و�ستون 
درهما و�ربعة وثالثون فل�سا(  وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لإخطار و�لتنبيه عليكم 
�أنه ويف حالة تخلفكم عن �ل�سد�د فان �ملنذر �سوف يقوم باملبا�سرة باتخاذ �لإج��ر�ء�ت �لقانونية 
�ملنذر و�لكائن  �ملرهون ل�سالح  �لعقار  �سدكم وتقدمي طلب �ىل حماكم دبي لنزع ملكية وبيع 
باإمارة دبي - منطقة جمري� �لأوىل - رقم �لر�س : 1285 رقم �لبلدية 3064 - 332  - �مل�ساحة 
مرت مربع 1135.68 - �مل�ساحة بالقدم �ملربع 12.224.36 �إعمال لن�س �ملادة 25 من �لقانون رقم 

14 ل�سنة 2008 ب�ساأن �لرهن �لتاأميني يف �إمارة دبي. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12776 بتاريخ 2019/11/6   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2019/8024(

�ملنذر : ميجا ميرت لتجارة �حلديد 
�ملنذر �ليه : �لتقنية �لعليا ل�سناعة �حلديد )جمهول حمل �لإقامة( 

��ستناد� لحكام �لقانون وبتكليف من موكلنا نخطركم ب�سد�د م�ستحقات موكلنا لديكم حيث �نه 
�ملرجتعة  �ل�سيكات  قيمة  عن  موكلنا  ل�سالح  دره��م   54.988.20  /= وق��دره  مبلغ  بذمتكم  تر�سد 
و�لفو�تري �مل�ستحقة ملوكلنا ومل تلتزمو� بال�سد�د رغم وعودكم �ملتكررة وقد مت توجيه �كرث من 

مطالبة ل�سركتكم �إل �نكم مل تقومو� بال�سد�د. 
وحر�سا منا على �لعالقات �لودية طلب موكلنا �ن ننذركم ب�سد�د �ملبالغ �ملرت�سدة بذمتكم وقدرها 
=/ 54.988.20 درهم خالل خم�سة �يام من تاريخه ما مل فان موكلنا و�حلق بجانبه �سيقوم باتخاذ 
�لإجر�ء�ت �لقانونية �لكفيلة بحفظ حقوقه مع حتميلكم �لر�سوم و�مل�ساريف و�لتعوي�سات �ملقررة 

عن تاأخركم يف �ل�سد�د. مع حفظ كافة �حلقوق �لخرى من �ي نوع كانت.
 �لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2019/8031(

�ملنذر : موؤ�س�سة علي �حمد خلفان لقطع غيار �ل�سيار�ت 
�ملنذر �ليه : حممد �حمد �سامل �ل�سليج �لفال�سي 

ب�سفتنا وكالء قانونيون عن �ملنذرة ننذركم ب�سد�د مبلغ 288000 درهم قيمة �ملو�د 
�لتي مت ��ستالمها من قبلكم دون ت�سديد قيمتها بالرغم من مطالبتكم وديا عدة 
مر�ت ومماطلتكم يف �لت�سديد حيث مت تزويد �ملنذرة بعدد 3 �سيكات بقيمة �جمالية 
328000 درهم ومت �سد�د جزء من �ل�سيكات مبلغ 40000 درهم فرت�سد  مبلغ 288000 
درهم و�رتدت �ل�سيكات دون �سرف لذلك فاإننا منهلكم خم�سة �يام من تاريخ �لن�سر 
ل�سد�د �ملبلغ بعالية و�إل �سن�سطر لتخاذ قانونا بالإ�سافة للفو�ئد �لقانونية بو�قع 

12% �عتبار� من تاريخ ��ستحقاق �ل�سيكات.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2019/8035(

�ملنذر : �ملوؤجر : �سركة بلو باي للعقار�ت - �س ذ م م 
�ملنذر �ليه : �سركة / جانلوك - م م ح 

رقم �لرخ�سة  2017/10054 �لفجرية - جمهويل حمل �لإقامة 
�مل��رت���س��د يف ذم��ت��ك��م و�لبالغ  ل��الي��ج��ار  �ل��ك��ام��ل  ب��ال�����س��د�د  نكلفكم ون��ن��ذرك��م 
تبلغكم  تاريخ  من  يوما  ثالثن   )30( خ��الل  دره��م  �لفا  �سبعون   )70.000(
كافة  باتخاذ  ملوكلي  بالإ�سافة  ��سفا  �ساأ�سطر  و�إل  ق��ان��وين  ب�سكل  �لن���ذ�ر 
للقيمة  و�ل�����س��د�د  ب��الإخ��الء  مبطالبتكم  و�لق�سائية  �لقانونية  �لإج����ر�ء�ت 

�ليجارية مع ت�سمينكم كافة �لر�سوم �مل�سايف. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12776 بتاريخ 2019/11/6   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2019/8034(

�ملنذر : �ملوؤجر : �سركة بلو باي للعقار�ت - �س ذ م م 
�ملنذر �ليه : �سركة / كويك در�يف لتنظيم �ملز�د�ت - �س ذ م م 

جمهويل حمل �لإقامة 
�مل��رت���س��د يف ذم��ت��ك��م و�لبالغ  ل��الي��ج��ار  �ل��ك��ام��ل  ب��ال�����س��د�د  نكلفكم ون��ن��ذرك��م 
�أيام     )5( خم�س  درهم خالل  وثمانون  ومائة  �لفا  وع�سرون  ت�سع   )29.180(
من تاريخ تبلغكم �لنذ�ر ب�سكل قانوين و�إل �ساأ�سطر ��سفا بالإ�سافة ملوكلي 
باتخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية و�لق�سائية مبطالبتكم بالإخالء و�ل�سد�د 

للقيمة �ليجارية مع ت�سمينكم كافة �لر�سوم �مل�سايف. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  �لدعوى 2019/2290 مدين جزئي                 
�ىل �ملدعي عليه / 1- جرين �سيدر للنقل �لعام - �س ذ م م 2- �سيد �سلمان علي �سيد لل علي 
3- �سليم �سلطان لنقل �ملو�د بال�ساحنات �لثقيلة و�خلفيفة جمهويل حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/ �سركة وكالة �خلليج - دبي - ذ م م  - فرع وميثله / �سعد حممد عبد�هلل �حلمادي 
- قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �لز�م �ملدعي عليهم فرعيا بالت�سامن و�لتكافل بان 
بالز�م  و�لق�ساء  �لأ�سلية  �لدعوى  يف  عليها  به  يحكم  �ن  ع�ساه  ما  فرعيا  للمدعية  ي��وؤدو� 
�ملحاماة  �تعاب  ومقابل  و�مل�سروفات  بالر�سوم  و�لتكافل  بالت�سامن  فرعيا  عليهم   �ملدعي 
و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �لإ�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام. وحددت لها جل�سة 
فاأنت  ل��ذ�   Ch2.D.18 بالقاعة  �س   8.30 �ل�ساعة   2019/11/11 �مل��و�ف��ق  �لإث��ن��ن  ي��وم 
مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12776 بتاريخ 2019/11/6   

مذكرة �عالن بالن�سر
يف  �لدعوى 2019/497 �إ�ستئناف عقاري      

�مل�ستاأنف �سده/1- زينب تقي علي جمهول حمل �لقامة مبا  �ىل 
�ن �مل�ستاأنف /ق�سطنطن ليبي وميثله / ريا�س عبد�ملجيد حممود 
�لكبان - قد ��ستاأنف �لقر�ر/�حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 2018/32 
  2019/11/11 �ملو�فق  �لإثنن  يوم  جل�سه  لها  وح��ددت  كلي  عقاري 
يقت�سي  ch1.C.11 وعليه  رقم  بالقاعة  �ل�ساعة 10.00 �سباحا 
�ستجري  تخلفكم  ح���ال  ويف  ق��ان��ون��ي��ا  مي��ث��ل��ك��م  م���ن  �و  ح�����س��ورك��م 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف
�لعدد 12776 بتاريخ 2019/11/6   

مذكرة �عالن بالن�سر
يف  �لدعوى 2019/53 �إ�ستئناف تنفيذ عقاري 

�ىل �مل�ستاأنف �سده/1- ماهر �أبو �سالح جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �مل�ستاأنف /كامل خان �ن�سار علي خان وميثله / ريا�س عبد�ملجيد 
حم��م��ود �ل��ك��ب��ان - ق���د ����س��ت��اأن��ف �حل��ك��م �ل�����س��ادر ب��ال��دع��وى رقم 
2015/539 تنفيذ عقاري - وحددت لها جل�سه يوم �لربعاء �ملو�فق 
2019/11/20 �ل�ساعة 17.30 م�ساء� بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه 
يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف
�لعدد 12776 بتاريخ 2019/11/6   

مذكرة �عالن بالن�سر
يف  �لدعوى 2019/2208 �إ�ستئناف عمايل      

�ىل �مل�ستاأنف �سده/1- �لدرمكي و�بن عجالن للخدمات �لفنية - 
�س ذ م م  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف /ر�سا �جلوهري 
حممد حممد عبد�هلل - قد ��ستاأنف �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 
2018/8646 عمايل جزئي بتاريخ 2019/8/6 وحددت لها جل�سه يوم 
�خلمي�س  �ملو�فق 2019/12/12 �ل�ساعة 11.00 �سباحا بالقاعة رقم 
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.A.4

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف

�لعدد 12776 بتاريخ 2019/11/6   
يف �لدعوى  رقم )2019/811( جتاري كلي 

�ملدعي عليه �لثالث : في�سال �سري�ساند دو�سيجا 
�عاله  �ملذكورة  بالدعوى  ح�سابي  خبري  ندب  مت  بانه  علما  �سيادتكم  نحيط 
و�ملرفوعة �سدكم و�آخرين من �إن �إ�س �إنف�ستمنت�س ليمتد ، وعليه فاأنتم مكلفن 
�و من ميثلكم قانونا بح�سور �جتماع �خلربة �ملقرر عقده يوم �لثالثاء �ملو�فق 
2019/11/12 يف متام �ل�ساعة 2.00 ظهر�  وذلك مبكتب �خلبري �ملنتدب  �لكائن 
دبي - �لهناء �سنرت - بجو�ر دو�ر �ل�سطوة - مقابل كارفور - بجانب فندق ت�سيل�سي 
و�إح�سار  �ملحدد  و�ملكان  باملوعد  �حل�سور  نطلب   -  )229/228( رقم  مكتب   -
�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. 
طارق �لغيث / �خلبري �حل�سابي 

�إعالن بالن�سر جلل�سة �خلربة 
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�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم )2019/27865 (

�ملنذر   :  بنك �بوظبي �لتجاري  �س.م.ع.
�ملنذر �إليه  :  �لنه �ستادلر   .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدرة )48،128.00( درهم نتيجة 
�لإخالل ب�سد�د �لأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�سيارة رقم ) 78129 / خ�سو�سى/16 / �بوظبي ( من نوع ) ميت�سوبي�سي 
و�ملمولة  �بي�س(    ( ل��ون   _ ) م��ودي��ل )2017   ) ��ستي�سن  �ك�س _  ����س  �ي��ه 

ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12776 بتاريخ 2019/11/6   

�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم )2019/27863 (

�ملنذر   :  بنك �بوظبي �لتجاري  �س.م.ع.
�ملنذر �إليه  :  �سامانتها كومار� �سامار�تهونغا   .

درهم   )43،397.00( وق��درة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
بالتق�سيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ب�سد�د  �لإخ��الل  نتيجة 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت  وذلك خالل 
�لتنفيذية على �ل�سيارة رقم ) 65205 / خ�سو�سى/Q / دبي ( من نوع ) 
�بي�س(  و�ملمولة  ك��ورول _ �سالون ( موديل )2015 ( _ لون )  تويوتا 

ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12776 بتاريخ 2019/11/6   

�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم )2019/27868 (

�ملنذر   :  بنك �بوظبي �لتجاري  �س.م.ع.
�ملنذر �إليه  :  جولدن �سن لتاجري �ل�سيار�ت   .

درهم   )35،635.00( وق���درة  مبلغ  ���س��د�د  ب�سرعة  �إل��ي��ه  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
بالتق�سيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ب�سد�د  �لإخ���الل  نتيجة 
�لإجر�ء�ت  �ملنذر لتخاذ  �سي�سطر  و�إل  �لن�سر  تاريخ  �أ�سبوع من  وذلك خالل 
�لتنفيذية على �ل�سيارة رقم ) 70675 / خ�سو�سى/12 / �أبوظبي( من نوع 
)هيوند�ي �ك�سنت  _ �سالون ( موديل )2018 ( _ لون ) رمادي(  و�ملمولة 

ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم
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�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم )2019/27862 (

�ملنذر   :  بنك �بوظبي �لتجاري  �س.م.ع.

�ملنذر �إليه  :  كري�ستيان �وليفانو بر�ديز.
ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدرة )83،874.00( درهم نتيجة 
�لإخالل ب�سد�د �لأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�سي  �بوظبي ( من نوع )م��ازد�  74313 / خ�سو�سى/15 /   ( �ل�سيارة رقم 
�ك�س 5 _ ��ستي�سن ( موديل )2018 ( _ لون ) �زرق(  و�ملمولة ل�ساحلكم 

من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم
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�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم )2019/27879 (

 �ملنذر   :  بنك �بوظبي �لتجاري  �س.م.ع.
�ملنذر �إليه  :  حممد جمال حممد �بوغز�لة  .

درهم   )58،610.82( وق��درة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
بالتق�سيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ب�سد�د  �لإخ��الل  نتيجة 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت  وذلك خالل 
�لتنفيذية على �ل�سيارة رقم ) 85780 / خ�سو�سى/13 / �بوظبي( من نوع 
)هايوند�ي تو�سان _ ��ستي�سن( موديل )2017 ( _ لون )��سود(  و�ملمولة 

ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم
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�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم )2019/27883 (

�ملنذر :  بنك �بوظبي �لتجاري  �س.م.ع.
�ملنذر �إليه  :  بابلو �ن �سيدينا كابان   .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدرة )80،234.07( درهم نتيجة 
�لإخالل ب�سد�د �لأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�سيفرلية   ( نوع  ( من  �أبوظبي   / 62502 / خ�سو�سى/12   ( رقم  �ل�سيارة 
كومارو _ كوبيه ( موديل )2016 ( _ لون ) ��سفر(  و�ملمولة ل�ساحلكم 

من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم
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�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم )2019/27869 (

�ملنذر   :  بنك �بوظبي �لتجاري  �س.م.ع.
�ملنذر �إليه  :  عمار ز�هي عبد�لباقي   .

درهم   )48،058.00( وق��درة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
بالتق�سيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ب�سد�د  �لإخ��الل  نتيجة 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت  وذلك خالل 
نوع  ( من  دبي   /  K/57455 / خ�سو�سى  ( �ل�سيارة رقم  �لتنفيذية على 
�ك��ورد _ �سالون ( موديل )2012 ( _ لون ) ف�سي(  و�ملمولة  ) هوند� 

ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم
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�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم )2019/27864 (

�ملنذر   :  بنك �بوظبي �لتجاري  �س.م.ع.
�ملنذر �إليه  :  ريجول كومار كوفاكي �سا�سيكومار كوفاكي   .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدرة )38،474.68( درهم نتيجة 
�لإخالل ب�سد�د �لأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�سيارة رقم ) 16274 / خ�سو�سى/�بي�س / �ل�سارقة ( من نوع ) ميت�سوبي�سي 
باجريو _ ��ستي�سن ( موديل )2016 ( _ لون ) �بي�س(  و�ملمولة ل�ساحلكم 

من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم
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�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم )2019/27877 (

�ملنذر   :  بنك �بوظبي �لتجاري  �س.م.ع.
�ملنذر �إليه :  ماد�ن ر�ج �ود�يا�سانكار �سياد�با �ود�يا�سان   .

درهم   )16،136.69( وق��درة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
بالتق�سيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ب�سد�د  �لإخ��الل  نتيجة 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت  وذلك خالل 
�لتنفيذية على �ل�سيارة رقم ) 77225 / خ�سو�سى/L / دبي ( من نوع )بي 
�م دبليوI 520 _ �سالون ( موديل )2013 ( _ لون ) ف�سي(  و�ملمولة 

ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم
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�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم )2019/27881 (

�ملنذر   :  بنك �بوظبي �لتجاري  �س.م.ع.

�ملنذر �إليه  :  نور فايزه حممد مرزوق   .
درهم   )44،181.00( وق��درة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
بالتق�سيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ب�سد�د  �لإخ��الل  نتيجة 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت  وذلك خالل 
نوع  دب��ي( من   /  O/خ�سو�سى /  46161  ( رقم  �ل�سيارة  على  �لتنفيذية 
)�سيفروليه �سلفر�دو _ بيك �ب ( موديل )2014 ( _ لون ) بني(  و�ملمولة 

ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم
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�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم )2019/27882 (

�ملنذر   :  بنك �بوظبي �لتجاري  �س.م.ع.
�ملنذر �إليه  :  �مري م�ستاق حممد م�ستاق خان   .

درهم   )21،538.00( وق��درة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
بالتق�سيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ب�سد�د  �لإخ��الل  نتيجة 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت  وذلك خالل 
�لتنفيذية على �ل�سيارة رقم ) 50629 / خ�سو�سى/C / ر��س �خليمة ( من 
نوع ) ني�سان تيد� _ هات�سباك ( موديل )2014 ( _ لون ) �زرق(  و�ملمولة 

ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم
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�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم )2019/28126 (

�ملنذر   :  بنك �بوظبي �لتجاري  �س.م.ع.
�ملنذر �إليه  :  �سبري علي علي .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدرة )97،974.00( درهم نتيجة 
�لإخالل ب�سد�د �لأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�سيارة رقم ) 66387 / خ�سو�سى/S / دبي ( من نوع ) فولفو �ك�س �سي 
90 _ ��ستي�سن  ( موديل )2017 ( _ لون ) �أبي�س(  و�ملمولة ل�ساحلكم 

من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
 الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم
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�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم )2019/27872 (

�ملنذر   :  بنك �بوظبي �لتجاري  �س.م.ع.
�ملنذر �إليه  :  جون يونان جرج�س فلت�س   .

درهم   )66،005.00( وق��درة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
بالتق�سيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ب�سد�د  �لإخ��الل  نتيجة 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت  وذلك خالل 
 ( نوع  من   ) دبي   /  J/خ�سو�سى  / �لتنفيذية على �ل�سيارة رقم ) 73670 
و�ملمولة  �حمر(   ( لون   _  ) هوند� بايلوت _ ��ستي�سن ( موديل )2015 

ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم
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�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم )2019/27878 (

�ملنذر   :  بنك �بوظبي �لتجاري  �س.م.ع.
�ملنذر �إليه  :  ليكها �سريجيت �سريجيت �سيتيزهات بادمانابهانكوتي   .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدرة )13،044.19( درهم نتيجة 
�لإخالل ب�سد�د �لأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�سيارة رقم ) 91482 / خ�سو�سى/R / دبي ( من نوع ) هيوند�ي جر�ند 
�ي 10 _ �سالون ( موديل )2016 ( _ لون ) �زرق(  و�ملمولة ل�ساحلكم 

من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم
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�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم )2019/27885 (

�ملنذر   :  بنك �بوظبي �لتجاري  �س.م.ع.
�ملنذر �إليه  :  حممود حممد حممود �سيد جاد �حلق.

درهم   )54،272.99( وق��درة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
بالتق�سيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ب�سد�د  �لإخ��الل  نتيجة 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت  وذلك خالل 
نوع  دب��ي( من   /  D/خ�سو�سى /  80923  ( رقم  �ل�سيارة  على  �لتنفيذية 
و�ملمولة  �زرق(    ( لون   _  )  2018( موديل   ) هات�سباك   _  3 ) م��ازد� 

ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم
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�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم )2019/27893 (

�ملنذر   :  بنك �بوظبي �لتجاري  �س.م.ع.
�ملنذر �إليه  :  بر�ديب هري�س �سند   .

درهم   )15،447.00( وق��درة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
بالتق�سيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ب�سد�د  �لإخ��الل  نتيجة 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت  وذلك خالل 
�لتنفيذية على �ل�سيارة رقم ) 69746 / خ�سو�سى/O / دبي ( من نوع ) 
��ستي�سن ( موديل )2016 ( _ لون ) رم��ادي(  و�ملمولة  كيا �سورينتو _ 

ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12776 بتاريخ 2019/11/6   

�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم )2019/27892 (

�ملنذر   :  بنك �بوظبي �لتجاري  �س.م.ع.
�ملنذر �إليه  :  فادي ريا�س خا�سوق   .

درهم   )37،958.00( وق��درة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
بالتق�سيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ب�سد�د  �لإخ��الل  نتيجة 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت  وذلك خالل 
29053 / خ�سو�سى/15 / �بوظبي ( من  �لتنفيذية على �ل�سيارة رقم ) 
نوع ) رجن روفر  _ �سبورت ( موديل )2011 ( _ لون ) ��سود(  و�ملمولة 

ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم
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�إنذ�ر عديل بالن�سر 
) رقم )2019/27876 

�ملنذر   :  بنك �بوظبي �لتجاري  �س.م.ع.
�ملنذر �إليه  :  زهانا ن�ساجنلييفا   .

درهم   )64،868.00( وق��درة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
بالتق�سيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ب�سد�د  �لإخ��الل  نتيجة 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت  وذلك خالل 
47445 / خ�سو�سى/I / دبي ( من نوع )  �لتنفيذية على �ل�سيارة رقم ) 
هيوند�ي كريتا  _ ��ستي�سن ( موديل )2017 ( _ لون ) رمادي(  و�ملمولة 

ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم
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�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم )2019/27894 (

�ملنذر   :  بنك �بوظبي �لتجاري  �س.م.ع.
�ملنذر �إليه  :  مالك حممد �ساجد �سابر مالك �هلل ديتا �سابر.

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدرة )43،579.00( درهم نتيجة 
�لإخالل ب�سد�د �لأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
�لتنفيذية على  �لإج��ر�ء�ت  �ملنذر لتخاذ  �سي�سطر  و�إل  �لن�سر  تاريخ  �أ�سبوع من 
�ل�سيارة رقم ) 42361 / خ�سو�سى/N / دبي ( من نوع )ميت�سوبي�سي 1 ��س 
�ك�س  _ ��ستي�سن ( موديل )2013 ( _ لون )ر�سا�سي( و�ملمولة ل�ساحلكم من 

قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم
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�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم )2019/27884 (

�ملنذر   :  بنك �بوظبي �لتجاري  �س.م.ع.
�ملنذر �إليه  :  هند �لقامو�سي   .

درهم   )33،793.56( وق��درة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
بالتق�سيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ب�سد�د  �لإخ��الل  نتيجة 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت  وذلك خالل 
نوع  دب��ي( من   /  U/خ�سو�سى /  52962  ( رقم  �ل�سيارة  على  �لتنفيذية 
)هيوند�ي تو�سان _ ��ستي�سن ( موديل )2014 ( _ لون ) ��سود(  و�ملمولة 

ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم
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 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم  2019/4914   تنفيذ جتاري  
وب�سفته  نف�سه  �هلل عن  ح��رز  �سالح  ��سماعيل  ر�ك��ان  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لقامة  حم��ل  جمهول  ف��ردي��ة(  )موؤ�س�سة  للتجارة  ر�ك���ان  موؤ�س�سة  مالك 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/بنك �مل�سرق )�سركة م�ساهمة عامة( وميثله / خالد 
�ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد   - �سيف حثبور  خليفة حممد 
�ىل  دره��م   )1465537.26( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12776 بتاريخ 2019/11/6   

�عالن حكم متهيدي بالن�سر
                   يف  �لدعوى رقم 2019/308 عقاري جزئي

�بوبكر �سيخاين  �ىل �ملدعي عليه/1- ميمون ديفيلومبنت�س �س.م.ح 2- حممد �حمد �سيخاين 
ميمون  ���س��رك��ة   -3 ليمتد  دي��ف��ول��ب��م��ن��ت  م��ي��م��ون  ���س��رك��ة  م��ال��ك  وب�����س��ف��ت��ه  �ل�سخ�سية  ب�سفته 
لال�ستثمار�ت �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ف�سل حممد جرب�ن �ل�سعدي قد 
�قام عليك �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ:2019/10/28 �حلكم 
�ل��دور من  �ملخت�س �ساحب  �لعقاري  �ملو�سوع بندب �خلبري  �لف�سل يف  �لتايل وقبل  �لتمهيدي 
�خلرب�ء �ملقيدين باجلدول تكون مهمته بعد �لطالع على �ور�ق �لدعوى وما بها من م�ستند�ت 
وماع�سى �ن يقدمه له �خل�سوم منها وللخبري يف �سبيل مبا�سرة �ملاأمورية �لنتقال �ىل �جلهات 
�حلكومية وغريها لالطالع لديها على ذمة م�ستند�ت تعينه على �د�ء مهمته و�سماع من يرى 
�لف درهم خزينة  بايد�ع مبلغ )10000(  �ملدعي  و�لزمت  �قو�له دون حلف مين  ل�سماع  لزوما 
�ملحكمة على ذمة �تعاب وم�ساريف �خلبري ، وحددت لها �ملحكمة جل�سة يوم �لثنن �ملو�فق:11-

 .ch1.B.8:11-2019 �ل�ساعة:08:30 �سباحا يف �لقاعة
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12776 بتاريخ 2019/11/6   

�عالن حكم بالن�سر
                   يف  �لدعوى رقم 2019/2149 مدين جزئي

�ملدعي/ �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  ت��اى  �ل  �سهيده  عليه/1-  �ملدعي  �ىل 
�ملنعقدة  بجل�ستها  �ملحكمة حكمت  بان  نعلنكم  �ل�سيار�ت  لتاجري  ��سي�ست  �وتو 
بتاريخ 2019/10/16 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/�وتو ��سي�ست لتاجري 
�ل�سيار�ت بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمكتب �ملدعي مبلغ )29.460( درهم 
و�لفائدة �لقانونية 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام و�لزمتها �لر�سوم 
يوما  ثالثن  خالل  لال�ستئناف  قابال  �حل�سوري  مبثابة  حكما  و�مل�ساريف.  
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 

حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12776 بتاريخ 2019/11/6   
ذ�ت م�سوؤولية  �سركة منطقة حرة  �سريفي�سز منطقة ح��رة-ذ.م.م،  بايرول  ��سقيندر  �سركة/ 
 ،07 جي  رق��م:  مكتب   ،500188 ���س.ب  ب�  و�لكائنة   93383 رق��م  رخ�سة  حم���دودة، 
�لطابق �لأر�سي، مبني رقم 11، مدينه دبي للتعهيد، دبي، دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 
�ل�سركاء  ق��ر�ر  مبوجب  �ملذكورة  �ل�سركة  هذه  ترغب  للتطوير،  دبي  �سلطة  لدى  و�ملرخ�سة 
بتاريخ 4 نوفمرب 2019 ب�ساأن �إغالق وحل �ل�سركة.  وفقاً لذلك، تهيب �ل�سركة باأي طرف 
معني بالأمر ولديه �أى مطالبات فى مو�جهتها عليه تقدمي هذه �ملطالبات خالل 45 يوماً 

من تاريخ هذ� �لإعالن عن طريق �لربيد �مل�سجل �أو �لإت�سال ب� :
�ل�سّيد/ نيل �إلك�سندر توم�سون

�إ�سم �ل�سركة: ��سقيندر بايرول �سريفي�سز منطقة حرة-ذ.م.م 
�س.ب : 500188  ، دبي ، دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

هاتف رقم: 97143912444 +
 neil.thompson@ascenderhcm.com :لربيد �لإلكرتوين�

لن يتم �لنظر فى �ملطالبات �لتى ترد بعد �إنتهاء فرتة �لإ�سعار و�ملحددة ب�  45 يوماً. 

��سعار ت�سفية



ثقافة وفن�ن

30

األربعاء    6   نوفمبر    2019  م   -   العـدد  12776  
Wednesday   6   November   2019  -  Issue No   12776

 •• ال�سارقة-الفجر:

جل�سة  �ل�سارقة  يف  �لجتماعية  �خل��دم��ات  د�ئ���رة  نظمت 
��ست�سافت  �ل��ط��ف��ل،  ح��ق��وق  �آل��ي��ات حماية  ح��و�ري��ة ح��ول 
�إ�سماعيل، رئي�س ق�سم �لدعم �لجتماعي  خاللها فاطمة 
�ملتعلق بحقوق  »ق��ان��ون ودمي��ة«  �ل��د�ئ��رة للحديث عن  يف 
يف  و�لتعليمية  و�ل�سحية،  و�ملجتمعية،  �لأ�سرية،  �لطفل 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�لدويل  �ل�سارقة  فعاليات معر�س  �جلل�سة �سمن  وجاءت 
هيئة  تنظمها  �ل��ت��ي   38 �ل����  ب���دورت���ه   ،2019 ل��ل��ك��ت��اب 
�أذهاناً« يف  تفتح  كتاباً،  �فتح  �سعار«  للكتاب حتت  �ل�سارقة 

مركز �إك�سبو �ل�سارقة حتى 9 نوفمرب �جلاري.
تعزيز  بهدف  ودمي��ة  قانون  على  �ل�سوء  �جلل�سة  و�أل��ق��ت 
�لوعي، ون�سر �لثقافة �لقانونية يف �ملجتمع، بالإ�سافة �إىل 
حر�س دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة على حقوق �لطفل 
�ملعنية  �ل��ق��و�ن��ن  لبنود  وحتديثها  �إ���س��د�ره��ا  خ��الل  م��ن 

بحماية حقوقه.

وعددت فاطمة �إ�سماعيل حقوق �لطفل كاحلقوق �لأ�سرية 
ب�سرف  �مل�سا�س  وع��دم  و�جلن�سية،  و�لت�سجيل  �ل���س��م،  يف 
�لأ�سرية،  �حل��ق��وق  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �سمعته،  �أو  �ل��ط��ف��ل، 

و�حلقوق �ل�سحّية،
و�حلقوق  �لثقافية،  و�حل��ق��وق  �لج��ت��م��اع��ي��ة،  و�حل��ق��وق   

�لتعليمية، و�حلق يف �حلماية.
�لجتماعية  �خل��دم��ات  د�ئ��رة  �أن  �جلل�سة  مقدمة  وبينت 
و���س��ع��ت �أج���ن���دة م��ك��ون��ة م��ن 11 حم����ور�ً ب��ه��دف �إط���الع 
خمتلف �ملوؤ�س�سات �ملعنية بالأطفال، و�جلهات ذ�ت �ل�سلة 
م�ستعر�سة  �لأ�سيلة،  �لطفل  وحقوق  ين�سجم  مبا  عليها، 
بع�س �لنماذج لأطفال حرمو� من �أب�سط حقوقهم كال�سم 

و�جلن�سية و�لتعليم.
�لتي  �لعقابية  لالإجر�ء�ت  �إ�سماعيل  فاطمة  كما تطرقت 
و�سعها �لقانون لكل خمالفة، �أو �إهد�ر لأي حق من حقوق 
�لحتادية  �حل��ك��وم��ي��ة  �جل��ه��ات  �ل��ت��ز�م  يت�سمن  �ل��ط��ف��ل، 
له  �لتي تكفل  �لأ�سا�سية،  �لطفل  و�ملحلية بحماية حقوق 
�ملوؤ�س�سات  كافة يف  �لعنف  �أ�سكال  �لتعليم وحظر  �حلق يف 

�ملعاملة  �سوء  �أو  �ل�ستغالل،  م��ن  وحمايتهم  �لتعليمية، 
�أو  �لت�سول،  �أو  �لت�سرد،  �أو  ل��الإه��م��ال،  تعري�سهم  وحظر 
تعري�س �سالمتهم �لبدنية، �أو تو�زنهم �لنف�سي و�لعاطفي 

و�لأخالقي للخطر.
وبينت �إ�سماعيل �أن قانون حقوق �لطفل »ودمية« يحتوي 
�لتي  ك��اف��ة  �ل��ط��ف��ل  ع��ل��ى ح��ق��وق  م���ادة ت�ستمل   74 ع��ل��ى 
كفلتها �ملو�ثيق �لدولية وفقاً لأحكام �ل�سريعة �لإ�سالمية، 
�لثقافية  �حلماية  حق  منها  �لإمار�تي،  �لد�ستور  ومبادئ 
للطفل، ومنع حيازة �أو �إنتاج، �أو تد�ول منتجات مرئية، �أو 
م�سموعة، ت�ستمل على �سور �أو كلمات جن�سية، حيث ت�سل 
عقوبة هذ� �لفعل �إىل �حلب�س ملدة �سنة وغر�مة 100 �ألف 

درهم.
�لطفلة،  �إىل  ن�سبة  �سّمي  ودمي���ة«  »ق��ان��ون  �أن  �إىل  ي�سار 
ودمية ذ�ت �لثماين �سنو�ت، �لتي عانت �إهماًل وتعذيباً من 
و�لدها وزوجة و�لدها �ملنف�سل عن �أمها، �لأمر �لذي �أدى 
�إىل موتها على يد �لأب و�لذي حاول �إخفاء فعلته بدفنها 

بال�سحر�ء، يف جرمية هزت جمتمع �لإمار�ت.

•• ال�سارقة-الفجر:

 ،38 �ل����  ب��دورت��ه  للكتاب  �ل����دويل  �ل�����س��ارق��ة  م��ع��ر���س  �سهد 
»عّلم  بعنو�ن  ندوة  تنظيم  �ل�ساد�س،  يومه  فعاليات  و�سمن 

طفلك كيف يقول ل؟«،
 قدمها طارق عيد �خت�سا�سي �مل�سوؤولية �ملجتمعية يف �إد�رة 
�لتثقيف �لجتماعي، �لتابعة لد�ئرة �خلدمات �لجتماعية 

يف �ل�سارقة.
وتطرقت �لندوة �لتي ��ستهدفت �أولياء �لأمور �إىل عدد من 
�ملحاور �ملهمة، �لتي يجب عليهم �تباعها لغر�س �لوعي لدى 
تعليمه  وبن  �لطفل،  حماية  بن  �لفرق  ت�سمنت  �أبنائهم، 
ل،  كلمة  ق��ول  ��سرت�تيجيات  �إىل  بالإ�سافة  نف�سه،  حماية 
ومعنى كلمة ل، ومتى يقولها، وماذ� يفعل �أولياء �لأمور لو 

كان طفلهم معتدى عليه؟
�ل��دور �ملحوري لأولياء  و�سدد عيد يف م�ستهل جل�سته على 
�لأمور، يف تعليم �أطفالهم �أ�س�س و�أ�ساليب �لتعامل يف �حلياة 
�ملجتمعية، �سو�ء يف �ملدر�سة، �أو �سمن �لنطاق �لبيئي �لذي 
�لأهل  ب��ن  وتعزيزها  �لثقة  ت��ب��ادل  خ��الل  م��ن  فيه،  يعي�س 

و�لأبناء.

ومن بن �لأ�ساليب �لتي حتدث عنها عيد تنبيه �لأهل �إىل 
دون  �لأطفال  ج�سد  على  تطر�أ  قد  �لتي  �لتغري�ت  مر�قبة 
�إ�سعارهم بذلك، نظر�ً لتعر�س �لعديد من �ل�سغار للتنمر 

و�لعتد�ء �لبدين، من قبل �أقر�نهم ل �سيما يف �ملد�ر�س.
كما �أو�سح �ملتحدث �أن تعليم �لطفل كيف يقول ل؟ هو جزء 
�أو  �لغرباء،  �لهد�يا من  من حمايته، كتعليمه رف�س قبول 
منوهاً  �لأ�سدقاء،  �أو  �لأقرباء،  مع  خالية  �أماكن  يف  �لبقاء 
�ل��ت��ي حت���دث، ي��ك��ون �لأقرباء  ب���اأن �لكثري م��ن �لع���ت���د�ء�ت 

طرفاً فيها.
ويف �إج��اب��ت��ه ع��ل��ى ���س��وؤ�ل م��ت��ى ي��ق��ول �ل��ط��ف��ل ل؟ �أك���د عيد 
لأبنائهم بطرق متثيلية، �سرورة  �لأهل  تعليم  �أهمية  على 
ذل��ك على  ك��ان  ل��و  �حل��ف��اظ على خ�سو�سية �جل�سد، حتى 
على،  ترتكز  �أ�ساليب  تعليمهم  �إىل  بالإ�سافة  �مل��ز�ح،  �سبيل 

�لمتناع، و�لتهرب، و�لهروب، فالتبليغ.
وحول �أنو�ع �لإي��ذ�ء �لتي ت�ستوجب قول كلمة ل، بن عيد 
�أنها تندرج يف �سياق �لإي��ذ�ء �جل�سدي، و�لعتد�ء �جلن�سي، 
و�ل�ستغالل  ع���ام،  ب�سكل  و�له���م���ال  �ل��ع��اط��ف��ي،  و�له���م���ال 
�أ�سكال  �أن �لإيذ�ء �جل�سدي يت�سمن كل  �لتجاري، مو�سحاً 
�أو  ح��ادة،  �آل��ة  �أو  �لع�سا،  با�ستخد�م  بال�سرب  �سو�ء  �لعنف، 

باحلرق، �أو غريها.
�لتي يجب  �لع��ت��د�ء �جل�سدي  موؤ�سر�ت  �أن  �إىل  عيد  ون��وه 
و�لك�سور،  �لكدمات،  �آث��ار  يف  ترتكز  مر�قبتها،  �لأه��ل  على 
و�جلروح، و�حلرق، و�ملالب�س �لتي تغطي �لرقبة و�لأيدي، 
و�لنطو�ء، و�خلجل و�لتاأتاأة، و�بتعاد �لطفل عند مالم�سة 

�لكبار، و�لود �ملفرط، و�ل�سرب غري �ملعتاد يف �لتحمل.
�إىل  �لأم���ور  �أول��ي��اء  �ملجتمعية  �مل�سوؤولية  �خت�سا�سي  ودع��ا 
�أحد�ثهم  ���س��رد  على  وتعويدهم  �أب��ن��ائ��ه��م،  نف�سية  م��ر�ع��اة 
�ليومية دون مقاطعة، مع �جتناب �ل�سدة، وكرثة �ملحا�سبة، 
وتوفري جو �أ�سري م�ستقر، يقوم على �ل�سر�حة و�حلو�ر يف 
�إطار من �لثقة، �لتي تتيح لالأطفال دوماً م�ساركة �أ�سرهم 

ملا يحدث معهم.
�إىل  �ملجتمع  �أف����ر�د  ب��دع��وة خمتلف  �ل��ن��دوة  ع��ي��د  و�خ��ت��ت��م 
�مل�ساهمة يف حماية �لطفل، حتى من �لأهل يف �حلالت �لتي 
يتعر�سون  �لذين  �لأطفال  مالحظة  عرب  ذل��ك،  ت�ستوجب 
لالإ�ساءة من قبل �لأهل، و�ملبادرة بالت�سال بخط �لنجدة، 
�لذي ياأخذ �ل�سكوى ول يطلب من �ملت�سل �حل�سور، ف�ساًل 
على  ق��ان��وين، حفاظاً  �إج���ر�ء  �أي  �إىل  ي�ستدعيه  �أن��ه ل  ع��ن 

�سالمته وخ�سو�سيته.

•• ال�سارقة-الفجر:

�مل�سارك يف  �لإم����ار�ت  ت��ر�ث  ن��ادي  يعر�س جناح 
�ل�سارقة  معر�س  من  �حلالية  �ل���دورة  فعاليات 
�ل�����دويل ل��ل��ك��ت��اب ن��ح��و م��ئ��ة ع���ن���و�ن خم��ت��ار من 
للدر��سات  ز�ي����د  مل��رك��ز  �ل��ن��وع��ي��ة  �لإ������س�����د�ر�ت 
و�ل��ب��ح��وث �ل��ت��اب��ع ل��ل��ن��ادي، و�ل��ت��ي جت��ذب يوميا 
م��ئ��ات �ل������زو�ر، وت��ل��ب��ي ح��اج��ة �مل��ه��ت��م��ن بثقافة 
�لرت�ث و�لباحثن يف �ستى �ملو��سيع �لتي تبحث 

مع  �ن�سجاماً  وذل��ك  و�ملنطقة،  �ل��دول��ة  ت��ر�ث  يف 
توجيهات �سمو �ل�سيخ �سلطان بن ز�يد �آل نهيان 
ممثل �ساحب �ل�سمو رئي�س �لدولة رئي�س �لنادي 
�ملحافل  يف  �ل��ن��ادي  ح�سور  تاأكيد  �إىل  و�لهادفة 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة ع��ل��ى �مل�����س��ت��وي��ن �ل��ع��رب��ي و�ل�����دويل، 
�لتي  للجهود  �سموه  ودع��م  �هتمام  يعك�س  ومب��ا 
و�ل��رت�ث وتفعيل وتعزيز  �لثقافة  تبذل خلدمة 

�حلر�ك �لثقايف �لن�سط �لذي ت�سهده �لدولة. 
وق����د ق����ام ����س���ع���ادة �ل���دك���ت���ور ع��ب��ي��د ع��ل��ي ر��سد 

�ملن�سوري مدير عام ديو�ن ممثل �ساحب �ل�سمو 
رئي�س �لدولة نائب �سمو مدير عام مركز �سلطان 
بن ز�يد �أم�س بتفقد �جلناح و�لوقوف على مدى 
ت��ف��اع��ل �ل������زو�ر، وذل����ك ���س��م��ن ج��ول��ة يف �أرج����اء 
�ملن�سوري  م�سعود  فاطمة  �أك��دت  فيما  �ملعر�س، 
حر�س  و�لبحوث  للدر��سات  ز�ي��د  مركز  مدير 
م�ساركته  ����س��ت��م��ر�ر  على  �حل��ف��اظ  على  �ل��ن��ادي 
�أن  مبينة  طويلة،  �سنو�ت  ع��رب  �ملعر�س  ه��ذ�  يف 
�لكبري  �لثقايف  ه��ذ� �حل��دث  �ل��ن��ادي يف  م�ساركة 

تاأتي �ن�سجاماً مع توجيهات �سمو �ل�سيخ �سلطان 
ت��اأك��ي��د ح�سور  �إىل  �ل��ه��ادف��ة  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�مل�ستوين  ع��ل��ى  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  �مل��ح��اف��ل  يف  �ل���ن���ادي 
�ل��ع��رب��ي و�ل�������دويل، ل ���س��ي��م��ا �مل��خ�����س�����س��ة منها 
�حلر�ك  يف  و�مل�ساركة  و�لن�سر،  �لثقافة  ل�سناعة 
�لثقايف �لن�سط �لذي �لذي ت�سعه �لقيادة �سمن 
عاتقه  على  �ل��ن��ادي  ي��اأخ��ذ  �إذ  �هتماماتها،  �أع��ل��ى 
�إث��ر�ء جمال �لإب��د�ع �لر�مي  م�سوؤولية �جلد يف 
�إىل تعزيز ثقافة �لرت�ث لدى �جلمهور وت�سجيع 

�ملحلين  �لكتاب  وت�سجيع  ودع��م  �لكتاب،  �قتناء 
على �لبحث و�لكتابة �جلادة يف جمالت �لرت�ث 

و�لآد�ب و�لعلوم �لإن�سانية .
وع���ربت �مل��ن�����س��وري ع��ن ���س��روره��ا مب��ا يكتظ به 
يوميا جناح �لنادي بالزو�ر من خمتلف �ل�سر�ئح 
�لذي  �مل��رك��ز،  �أن  �إىل  م�سرية  �لعمرية  و�لفئات 
�لزمن  من  عقدين  على  يربو  ما  منذ  ي�سطلع 
�لنادي،  يف  و�ل��ب��ح��وث  �ل���در�����س���ات  مب�����س��وؤول��ي��ة 
بنحو مئة  للمعر�س  �ل��دورة �حلالية  ي�سارك يف 

�لثقافية  �إ���س��د�ر�ت��ه  من  �ملختارة  �لعناوين  من 
�ل��رت�ث��ي��ة و�ل��ك��ت��ب �ملُ��ح��ق��ق��ة يف ج��و�ن��ب �لرت�ث 
و�ملوؤلفات  �ل�سعبية  و�حل��ي��اة  و�ل�سعري  �لأدب���ي 
تر�ث  �أع������د�د جم��ل��ة  �إىل  �إ����س���اف���ة  �مل��و���س��وع��ي��ة، 
�ل�سهرية، حيث يجد �لز�ئر جلناح �ملركز عناوين 
لفتة يف جمالت �لثقافة و�لتاريخ و�لأدب و�للغة 
�ل�سعرية  و�ل����دو�وي����ن  �لإ���س��الم��ي��ة  و�حل�����س��ارة 
ومو��سيع �ستى تبحث يف تر�ث �لدولة و�ملنطقة 

بالإ�سافة �إىل حتقيق بع�س �أمهات �لكتب.

مئة عنوان لنادي تراث االإمارات ت�ستقطب زوار معر�س ال�سارقة للكتاب

خالل جل�سة ندوة »قانون ودمية«

»ال�سارقة الدويل للكتاب« يناق�س جتربة االإمارات يف رعاية حقوق الطفل

•• ال�سارقة-الفجر:

على  �إّن  و�لتغذية:  �ل�سّحة  �سوؤون  يف  ون  خمت�سّ ق��ال 
�سّحته  يح�ّسن  �أو  وزًن���ا  يخ�سر  �أن  ي��ري��د  �سخ�ٍس  ك��ل 
ويزيد لياقته، �أن يفهم نظامه �لغذ�ئي ب�سكٍل �سحيح، 
�أن كثريين يحفظون  حن  ليعطي نتائج فّعالة. مو�سّ
نظاًما غذ�ئًيا رمّبا ل يكون منا�سًبا لطبيعة �أج�سادهم، 
�ملنا�سب لهم ول يفهمونه، ثّم  �أو ل يلتزمون بالنظام 

ينتظرون نتائج �سحرية.
جاء ذلك يف جل�سٍة حملت عنو�ن »ج�سدك يعك�س منط 
�لثقافية  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  �سمن  �أق��ي��م��ت  و�ل��ت��ي  ح��ي��ات��ك«، 
�لدويل  �ل�سارقة  ملعر�س  و�لثالثن  �لثامنة  ل��ل��دورة 
�لطبيب  م���ن  ك����اًل  و����س��ت�����س��اف��ت   ،2019 ل��ل��ك��ت��اب 
وكلوي  ها�سكل  وجيم�س  �لغندور،  حممد  و�لإعالمي 

ماديل، و�أد�رها عمر �لدري.
�ل��ن��ا���س للنظام  ف��ه��م بع�س  ع���دم  ��ون  �مل��خ��ت�����سّ و�أرج�����ع 
�لغذ�ئي �ملنا�سب لهم وعدم �لتز�مهم به �إىل �ملوؤ�س�سات 
�لتعليمّية و�لإعالمّية �لتي تّقدم مفاهيم خاطئة عن 
توعيٍة  وج��ود  ���س��رورة  �إىل  د�ع��ن  و�لتغذية،  �ل�سحة 
ة بها، وم�سددين  حول �لتغذية تقودها �جلهات �ملخت�سّ
�أي  �ّتباع  �لبدء يف  على �سرورة مر�جعة �لطبيب قبل 
�جلانب  �إن  ون،  �ملخت�سّ غ��ذ�ئ��ي.وق��ال  ن��ظ��اٍم  �أو  حميٍة 
ولطاملا  د�ئ��ًم��ا،  �إهماله  يتم  لل�سحة  و�لذهني  �لعقلي 
م�ساألة  لكن يف  �ل�سليم،  �ل�سليم يف �جل�سم  �لعقل  قيل 
�ل�سليم  »�جل�سم  �ل�سحية،  و�لتوعية  �لغذ�ئي  �لنظام 
بالعقل  �مل�ساألة  ت��ب��د�أ  حيث  ��ا.  �أي�����سً �ل�سليم«  �لعقل  يف 
مّتقًد�  وفكّره  �سليًما  �لإن�سان  كان عقل  ف��اإذ�  و�لذهن، 
وذهنه �ساٍف، فاإنه حتًما �سيوؤّدي كل �سيٍء على �أف�سل 

�سحّية  ذهنيٍة  تطوير  ���س��رورة  على  م��وؤّك��دي��ن  وج���ه. 
و�مل���و�زن���ة ب��ن �ل��ع��ق��ل و�جل�����س��د وت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة �مل�سي 
�لأ�سخا�س  �سلوكيات  �ملخت�سون  و�ل��رك�����س.و�ن��ت��ق��د 
�لذين ي�سيئون فهم نظام �لتغذية �ل�سحي، في�سرفون 
يف  وي�سّجلون  �ل�سحي،  �لطعام  على  �مل��ال  م��ن  ك��ث��رًي� 
نو�دي وي�سرتون �ملعد�ت، وكل هذ� ل ياأتي باأي نتيجة، 
و�أّك��دو� على  �ل�سحي دون فهمه.  �لنظام  يّتبعون  فهم 
�أنه لي�س مطلوًبا ممار�سة متارين جمهدة و�سعبة، �أو 
�لذهاب لناٍد فخم، لعي�ِس حياٍة �سحّية وخ�سارة �لوزن. 
فتمارين خفيفة وب�سيطة قد تفي بالغر�س، مذّكرين 
�لأم��ر على �جلميع، مثل  �سّهلت  �لتكنولوجيا قد  ب��اأّن 
ويقوم  �مل�سي  خطو�ت  بعد  يقوم  �ل��ذي  �لذكي  �لهاتف 
مب��ه��ام �مل����درب وي�����س��اع��د ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ح��ي��اٍة �سحية، 

موؤّكدين �أن �لباقي عند �ل�سخ�س وذهنه.

خالل دورٍة �سمن فعاليات »ال�سارقة الدويل للكتاب«

دعوات للموازنة بني العقل واجل�سد 
من اأجل �سحٍة اأف�سل

خالل ندوة بعنوان »علم طفلك كيف يقول ل؟«

»ال�سارقة الدويل للكتاب 38« يعلم زواره مهارات توجيه االأبناء 
واأ�ساليب حمايتهم من التنمر والعنف
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ومميزة خمتلفة  دعيالك" اأغنية  "احلاجة 

دوللي �ساهني: اأفكر جيدًا قبل 
املوافقة على اأي جتربة جديدة

يارا ت�ستعد لطرح اغنية )�سنغل( 
ما�سي  �أح��م��د  كلمات  م��ن  )�سنغل(  �أغنية  ي��ار�  �للبنانية  �ملطربة  �سجلت 
و�أحلان طارق �أبو جودة، وتوزيع �ملو�سيقي عمر �سباغ، ومل تك�سف عن ��سم 
�لأغنية كي تكون مفاأجاة جلمهورها. وقال موؤلف �لأغنية �ل�ساعر �أحمد 
�أن  م�سيفاً  جديد،  عمل  يف  ي��ار�  �لنجمة  مع  بالتعاون  �سعيد  �إن��ه  ما�سي، 
و�لرومان�سي،  �لر�ق�س  �لطابعن  بن  وجتمع  �للبنانية  باللهجة  �لأغنية 
ومن �ملقرر ت�سويرها بطريقة �لفيديو كليب خالل �لفرتة �ملقبلة. وكانت 
�أغنية )مليت(، وحققت جناحاً كبري�ً،  �ملا�سي  يار� قد طرحت يف نوفمرب 
وتعاونت فيها مع عبد �حلفيظ دوزي و(دي جي( يو�سف، وهي من كلمات 
عبد�لقادر دوزي وحممود برهيل، و�أحلان )دي جي( يو�سف وحممود نوبال 

و�أمن دوكايل، و�لكليب من �إخر�ج جيل �لغربي.

تغيب الفنانة دوللي �ساهني عن التمثيل يف الوقت الذي 
باأغنية  ح�سورًا  اأخريًا  �سجلت  حيث  غنائيًا،  فيه  توجد 
املوجات  اأثري  على  طرحت  التي  دعيالك"،  "احلاجة 
والإذاعات. ويف هذا احلوار، تتحدث دوللي عن الأغنية 

اجلديدة وكوالي�س حت�سريها وغريها من التفا�سيل:

بلقي�س اأحمد تطلق )تعاىل �سوف( 
موؤخر�  �أحمد  بلقي�س  �لفنانة  �أطلقت 
�لغنائي  باللون  �ملنفردة  �أغنياتها  �أوىل 
�لفيديو  ب��ط��ري��ق��ة  م�����س��ّورة  �مل��غ��رب��ي، 
ك��ل��ي��ب ب��اأ���س��ل��وب ت��ق��ن��ي ع���امل���ي، حملت 
عنو�ن )تعاىل �سوف(، تعاونت فيها مع 
�ل�ساعر �سمري �ملجاري و�مللحن مرو�ن 
�أ�سيل، فيما توىل �لتوزيع ر�سيد حممد 

علي، و�أخرجها عبد�لرفيع عبديوي.
مدينة  يف  ع����ق����د  �لإط�������������الق  ح����ف����ل 
�ل�سحافة  �أه����ل  ب��ح�����س��ور  ك��ازب��الن��ك��ا، 
وحر�ست  وم�ساهري،  و�لفن  و�لإع���الم 
ف��ي��ه �ل��ف��ن��ان��ة ع��ل��ى �ل��ظ��ه��ور م��ع جميع 

طاقم عمل �لأوديو و�لفيديو.
وتنفيذها  �لأغ��ن��ي��ة  جت��ه��ي��ز  ����س��ت��غ��رق 
�أ���س��ه��ر م���ن �لعمل  ���س��ت��ة  وت�����س��وي��ره��ا 

�ملتو��سل،
 حيث �أكدت بلقي�س خالل �حلفل �أنها 
�سعيدة لقيامها بهذه �خلطوة �لعربية 
�جلديدة، بعد �أن �لتقت خالل زيار�تها 
�ملغربي  باجلمهور  �ملغرب  �إىل  �ملتعددة 
وط��ال��ب��ه��ا ب��ت��ق��دمي �أغ��ن��ي��ة م��ن لونهم 
قامت  �أن  �إل  منها  ك��ان  فما  �ملو�سيقي، 
بالبحث عن �أغنية تكون فاحتة �خلري 
�جلمهور  و�أم���ام  �ملغربية  �لأغ��ن��ي��ة  م��ع 
جد�ً  متفائلة  �أن��ه��ا  مو�سحة  �مل��غ��رب��ي، 

بها.

با�سم �سمرة ي�ستكمل ت�سوير
 )بيت القبائل( 

�سمرة  با�سم  �مل�سري  �لفنان  ي�ستكمل 
حالياً ت�سوير م�سل�سل )بيت �لقبائل(، 
�أب��ط��ال��ه ن��ب��ي��ل �حل��ل��ف��اوي و�سمية  م��ع 
�أن  علماً  عبد�جلليل،  وعمرو  �خل�ساب 
و�إخر�ج  فرح  �ساذيل  تاأليف  من  �لعمل 

ح�سني �سالح.
�جتماعي  �إط����ار  �لأح�����د�ث يف  وت����دور   
ملعرفة �لعاد�ت و�لتقاليد د�خل �لقبائل 
عر�سه  يتم  �أن  �ملنتظر  وم��ن  �مل�سرية، 
�مل��ق��ب��ل��ة، خ�����ارج �سباق  �ل���ف���رتة  خ����الل 

�لدر�ما �لرم�سانية.
و�أ�سار �سمرة �إىل �أنه ينتظر عر�س فيلم 
)كاأ�س ود�ير( مع ر�نيا يو�سف، و�لذي 
و�ملغامر�ت،  �لأك�����س��ن  �إط�����ار  يف  ي����دور 
�ملفاجاآت،  م��ن  �ل��ع��دي��د  على  وي��ح��ت��وي 
بالإ�سافة �إىل �لتح�سري لت�سوير فيلم 

)�سندوق �لدنيا( مع خالد �ل�ساوي.
و�أع��������رب ����س���م���رة يف ج���ان���ب �آخ������ر عن 
�سعادته بردود �لأفعال �لإيجابية جتاه 
فيلم )ولد رزق 2(، �لذي قدم خالله 
�إىل  بالإ�سافة  �جل��ن،  عبا�س  �سخ�سية 
جت��رب��ت��ه �ل��ت��ي و���س��ف��ه��ا ب��امل��ت��م��ي��زة مع 

�لفنان �أحمد عز.

بها  ع��دت  �لتي  دعيالك"  "�حلاجة  لأغنية  �خ��ت��ي��ارك  �سبب  م��ا   •
لتقدمي �لأغاين �ملنفردة؟

"�حلاجة  وه��و ما وجدته يف  �أغنية خمتلفة،  ف��رتة عن  -�أب��ح��ث منذ 
دعيالك" منذ �ل�ستماع لها للمرة �لأوىل، فهي �أغنية مميزة بالفعل، 
و�ملوزع  لها،  حتم�ست  ك��ارم  �سفيق  �ل�ساعر  من  �سمعتها  م��رة  �أول  ويف 
�أ�سرف �لربن�س �أ�ساف لها بالأحلان طابعا �سعبيا جعلها �أكرث جمال، 
لتخرج  �لعمل  م��ن  �أ�سهر   5 نحو  ��ستغرقت  وح��ده��ا  �لأغ��ن��ي��ة  ف��ه��ذه 

بالطريقة �لتي ��ستمع لها �جلمهور.

قبل؟ من  �ل�سعبي  �للون  تقدمي  مل  • لكنك 
- ق�سدت من خالل �لأغنية �لتجديد، وتقدمي جانب مل �أقدمه من 
معها  و�لتفاعل  للغاية،  �أ�سعدين  لالأغنية  �جلمهور  و��ستقبال  قبل، 
منذ �ليوم �لأول لطرحها، فالنجاح �لذي حتقق لها �أكرب بكثري مما 

توقعت.

طرحها؟ بعد  �لأغنية  حذف  �إىل  �أدت  �لتي  �مل�سكلة  �سبب  • ما 
- �لأغنية ملكي ب�سكل كامل، وفوجئت بحذفها بعد �مل�ساهد�ت �لكبرية 
�أي��ام، ل�ستعادتها مرة   3 �لعمل مدة  �لتي حققتها، وبقيت مع فريق 
قام  �ل��ذي  �أع��رف من  لتكون متاحة للجمهور، ومل  �أخ��رى، وعودتها 
مع  �لأغنية  بنجاح  �أ�ستمتع  فاأنا  معرفته،  يف  �أرغ��ب  ول  �لأم��ر،  بهذ� 

�جلمهور، وهذ� هو �ملهم بالن�سبة يل يف �لوقت �حلايل.

بالأغنية؟ مالب�سك  طالت  �لتي  �لنتقاد�ت  وجدت  • كيف 
�نتقادي  �سببا يف  �ستكون  �ساأرتديها  �أي مالب�س  باأن  �أ�سعر  �أ�سبحت   -
و�ت��ه��ام��ي ب���الإث���ارة، وه���ذ� �ل��ك��الم غ��ري �سحيح ع��ل��ى �لإط�����الق، فما 
�رتديته يف �ل�سور �لتي ظهرت بالأغنية "جالبية بلدي"، و�تهموين 
بالإثارة، وهذ� �لتهام �أ�سبح ي�ساحب �أي مالب�س �أظهر بها، بالرغم 
من �أن هناك كثريين يلب�سون �أكرث بكثري مما �أرتديه، ول �أحد يتحدث 

عنهن، كما �أن هناك َمن يركز على مالب�سي ب�سكل ُمبالغ فيه جد�.

�أخري�ً؟ �لتمثيل  عن  �بتعادك  �سر  • ما 
- مل �أق�سد �لبتعاد عن �لتمثيل، بل على �لعك�س، لدّي رغبة وحما�س 
لتقدمي �أعمال عدة بالتمثيل بن �ل�سينما و�لتلفزيون و�مل�سرح �أي�ساً، 
لكن مع �لأ�سف، �لأفكار �لتي تعر�س علي ل �أ�سعر باأنها منا�سبة على 
�لإط��الق، ول تتنا�سب مع ما �أرغب يف تقدميه، فاأنا �أفكر جيد�ً قبل 
�أ�سعر  �ملو�فقة على �أي جتربة جديدة، لتكون �إ�سافة يل ول جتعلني 

بالندم على تقدميها.

�أجرك؟ يف  للمغالة  �لأمر  يرجع  �لبع�س  • لكن 
- غري �سحيح على �لإطالق، لكن مع �لأ�سف، هناك منتجون ي�سعون 
�ل��ذي ل يوؤثر على  �أف��الم باأقل كلفة ممكنة، وه��و �لأم��ر  �إىل تقدمي 
�لأجور فقط، لكن على جودة �لعمل و�سورته �لنهائية، وهذه �لتجارب 
ل �أحب �ل�سرت�ك فيها، فما �لفائدة من �أن يكون هناك عمل مكتوب 

عليه؟  يكون  �أن  يجب  �ل��ذي  بال�سكل  لتقدميه  تنفق  ول  جيد  ب�سكل 
م�ساكل  وهناك  �لأخ���رى،  تكمل  فيها  خطوة  وك��ل  مت�سابكة،  �مل�ساألة 
�سو�ء  �إنتاجه،  يتم  �أث��رت على ما  �لخ��رية  �لفرتة  �إنتاجية عديدة يف 

�سينمائيا �أو تلفزيونيا.

�أخري�؟ لها  تعّر�ست  �لتي  �ل�سحية  �لوعكة  �سبب  • ما 
�لفرتة  يف  منها  ل��ل��ع��الج  وخ�سعت  �ل��ق��ول��ون،  يف  مل�سكلة  تعر�ست   -

�ملا�سية، و�حلمد هلل �سحتي �أف�سل و�أح�سن كثري�ً.

�لقادمة؟ م�ساريعك  عن  • ماذ� 
- �أقوم يف �لوقت �حلايل بالبحث عن �أغنية منفردة جديدة �أطرحها 
�ل�  �لأغ��اين  �لرتكيز مع  ق��ررت  �أنني  �ملقبلة، خ�سو�سا  �لفرتة  خالل 

�جلمهور. مع  خاللها  من  "�سينغل" لأكون 

تعي�سينها،  جديدة  حب  ق�سة  عن  خرجت  �سائعات  • ثمة 
فما �سحة ذلك؟

ب��ال��وق��ت �حلايل،  �أف��ك��ر يف �لرت��ب��اط  - غ��ري �سحيح، ل 
و�أ�سعر �أنني غري مهياأة لهذ� �لأمر مرة �أخرى، و�أ�ستغرب 
ممن يطلق هذه �ل�سائعات �لتي تخرج عن �رتباطي بن 

�حلن و�لآخر بق�س�س كلها غري حقيقية، فعندما �أقرر 
�ل��زو�ج �ساأعلن �لأم��ر، ولن يبقى �سر�ً، ورغم حبي للحياة 

�لأ�سرية وتقدي�سي لها، �إل �أنني غري مهياأة لهذه �خلطوة يف 
�مل�ستقبل �لقريب على �لأقل، وما �فكر فيه بالوقت �حلايل هو 

�بنتي وعملي فقط.

تزعجك؟ �ل�سائعات  �أ�سبحت  • هل 
�أكن  - تكر�ر نف�س �ل�سائعة، هو �لذي يزعجني، فبطبعي مل 
باأمور مل  �لتكر�ر و�لدع��اء  لكن  �لبد�ية  بال�سائعات يف  �أهتم 
�أزمتي  �إن  ي��ق��ول  م��ن  ج���د�، فهناك  م��ا يزعجني  ه��و  حت��دث 

�ل�سحية ب�سبب عملية جتميل، 
هناك من ي�سع �سور� يل ويقول �إنها بعد �إجر�ء جتميل هنا 
�أو هناك، وكل هذه �لأمور غري �سحيحة، مل �أجر �أي عمليات 
جتميل، ومل �أقم بالزو�ج، و�أرغب يف �أن يبتعد عني مرّوجو 

�ل�سائعات.

�أي�ساً؟ �لفن  �ستحرتف  نور  �بنتك  • هل 
- ن���ور م��وه��وب��ة ف��ن��ي��اً، ول��دي��ه��ا م��و�ه��ب م��ت��ع��ددة من 

�لتمثيل للرق�س و�لغناء، وق��ر�ر �لح��رت�ف ل يز�ل 
على  دوم���اً  �أ�سجعها  لكنني  ب�����س��اأن��ه،  مبكر�  �ل��وق��ت 

�لفنية مبدر�ستها، لتنمية  �لأن�سطة  �ل�سرت�ك يف 
موهبتها، وحت�سد �لإ�ساد�ت دوما عن م�ساركتها 
مدر�سيها  �أو  ي�ساهدونها  مم��ن  �لأع��م��ال  ب��ه��ذه 

�لقائمن على تدريبها.
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اأكرث االأمرا�س التي ت�سيب 
االأطفال يف ف�سل ال�ستاء

بهذ�  للطبيب  زيارتك  فتتكرر  �لأمر��س،  بع�س  معه  يجلب  �ل�ستاء  ف�سل 
ت�سطرين ل�سطحاب طفلك  قد  �سدة،  �أك��رث  �أخ��رى  ح��الت  ويف  �لف�سل، 
لق�سم �لطو�رئ. وكونك �أماً ترعى �أطفالها؛ فاأنِت ت�سعن لأن يكون جميع 
�أ�سرتك ب�سحة جيدة، ومع هذ� قد تتكرر �لأم��ر����س. ولكن ما هي  �أف��ر�د 
�لإجابة يف  �إليِك  �ل�ستاء؟  �لأطفال يف ف�سل  ت�سيب  �لتي  �لأم��ر����س  �أك��رث 

�لنقاط �لتالية...

نزلت الربد
�حتبا�س  �أو  �لأن��ف،  �أعر��سه �سيالن  �لتهاب فريو�سي، من  �لربد هي  نزلة 
قد  �لأط��ف��ال  بع�س  �ل�����س��د�ع.  �أو  �ل�سعال  �حل��ل��ق،  يف  �أمل  �ملخاطية،  �مل���و�د 
ي�سابون �أي�ساً بارتفاع طفيف يف درجات �حلر�رة. �أغلب نزلت �لربد تكون 
�لأطفال  بالتح�سن.  تبد�أ  بعدها  �أي��ام،  3 و5  �لفرتة ما بن  يف  �سوء�ً  �أ�سد 

عموماً يتعر�سون �إىل 10 نزلت برد �سنوياً.

النزلت ال�سعبية
�إنها �لتهاب فريو�سي ي�سيب �جلهاز �لتنف�سي، �أكرث ما ي�سيب �لأطفال دون 
عمر �لعام. �أبرز �أعر��سه هو �حتبا�س �ملو�د �ملخاطية، �رتفاع طفيف يف درجة 
�حلر�رة، �ل�سعال و�ل�سفري يف منطقة �ل�سدر. قد تكون �أعر��سه م�سابهة 
لنزلت �لربد، ولكن ما مييزه هو �ل�سفري �لذي قد يتطور �إىل �سعوبة يف 

�لتنف�س. �ل�سعال �لذي يلي �لنزلت �ل�سعبية قد ي�ستمر ملدة �أ�سبوعن.

الإنفلونزا
�أمل يف �حللق،  قد تاأتي �لإنفلونز� فجاأة بارتفاع يف درجة �حل��ر�رة، �سعال، 

�سد�ع، �أمل يف �لع�سالت، و�أوجاع.

اخلناق
ي�سعل  وه��و  �لطفل  ي�ستيقظ  فقد  �لليل،  يف  فجاأة  �خلناق  يبد�أ  ما  غالباً 

ب�سوت عاٍل، �سوت تنف�سه �سيكون �أي�ساً مرتفعاً.

اللتهاب الرئوي
�للتهاب �لرئوي يختلف عن بقية �لأمر��س �ل�ستوية �ل�سائعة؛ لأن �سببه 
بكترييا، ولي�س فريو�ساً. �أحياناً يبد�أ كنزلة برد، ولكن يزد�د �سوء�ً ليتحول 
لكنه  بالتح�سن  ب��د�أ  وك��اأن طفلك  يبدو  �أخ��رى  و�أحياناً  رئ��وي،  �لتهاب  �إىل 
�أ�سبح طفلك يعاين ب�سعوبة يف  �إن  ي�سوء فجاأة. عليِك مبر�جعة �لطبيب 

�لتنف�س.

بكترييا احلنجرة
هذ� �ملر�س عادة ما ي�سيب �لأطفال يف عمر �ملدر�سة. يف هذه �ملرحلة غالباً 
ما يعاين �لطفل من �أمل �حللق، �ل�سد�ع و�ملغ�س. �لتهاب �حللق لن يكون 

م�سحوباً بال�سعال �أو �أعر��س نزلت �لربد.

النحو؟  علم  موؤلف  هو  • من 
- �أبو �لأ�سود �لدوؤويل 

وال�سلوى؟  املن  معنى  • ما 
- �ملن هو �لع�سل و�ل�سلوى هو طائر �ل�سمان 

العامل؟ يف  حقيقي  اإلكرتوين  كمبيوتر  اأول  �سمم  • متى 
- �سمم �أول كمبيوتر �إلكرتوين حقيقي يف �لعامل بجامعة بن�سلفانيا 

عام  1946م.
الطائيان؟  اأطلق عليهما  اللذان  ال�ساعران  • من هما 

- �لبحرتي و�أبو متام. 
العرو�س؟  علم  موؤلف  •  من 

- �خلليل بن �أحمد �لفر�هيدي 

�حليو�نات. كل  بن  من  دم  �سغط  �أعلى  لديها  • �لزر�فة 
�لقرود. من  مليون   50 من  �أكرث  بها  • �لهند 

�ملد�ر�س. يف  �سيوعاً  �لأكرث  هما  و�لأبي�س  �لأزرق  • �للونن 
مرت.  14 يبلغ  �لنعامة  �أمعاء  • طول 

�حل�سر�ت. بل�سعات  �إ�سابة  �لأكرث  �جلزء  هو  • قدمك 
�لعامل. يف  �ل�سفادع  لأرجل  م�سّدر  �أكرب  هي  • �ليابان 

مرة.  330330 ب�  �لأر�س  من  �أكرب  • �ل�سم�س 
فقط.  �سنة   11 �لعمر  من  يبلغ  كان  �لفاتيكان  تاريخ  يف  �سناً  �لبابو�ت  • ��سغر 

�أفريقيا.  جنوب  بجمهورية  جو�نبها  جميع  من  حماطة  �لأفريقية  )لو�سوتو(  • مملكة 
و�لفو�كه  ن�سبة ممكنة من فيتامن )�سي( مقارنة بجميع �خل�سر�و�ت  �أعلى  • �لفلفل �حلار يحتوي على 

�لأخرى. 
لرت.  �ألف   227 من  لأكرث   747 �لبوينغ  طائرة  وقود  خز�نات  • تت�سع 

يقوم  �أي رجل  �نف  تق�سم  �أن  للمر�أة  �نه يجوز  على  ن�س  بريطاين حكما  قا�ٍس  ��سدر   1837 �لعام  • يف 
بتقبيل �سفتيها دون رغبتها. 

�أ�سخا�س يف �لعامل يزيد بكثري على �إجمايل �لدخل �ل�سنوي �لذي يح�سل عليه   3 �أغنى  • �إجمايل ثرو�ت 
�لعامل.  يف  فقر�  �لأكرث  �لدول  �سكان  من  �سخ�س  مليون   600

عند  فقط   206 �إىل  يرت�جع  �لعدد  ذلك  �أن  �إل   ، عظمة   300 ج�سمه  يف  يكون  �لإن�سان  يولد  • عندما 
�لو�سول �إىل �سن �لبلوغ .

�سائد الأ�سماك 
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�سرب املاء على معدة خاوية 
ي����ن���������س����ح خ��������رب�ء 
بتناول  �ل�������س���ح���ة 
ك���وب م��ن �مل���اء بعد 
من  �ل����س���ت���ي���ق���اظ 
مبا�سرة؛  �ل�����ن�����وم 
مل���������ا ل��������ذل��������ك م���ن 
�سحية  ف�������و�ئ�������د 
ع���دي���دة ت��ت��م��ث��ل يف 
من  �جل�����س��م  تنقية 

�ل�سموم.
�أن �سرب �ملاء على معدة خاوية يف بد�ية �ليوم يجعل من  ويوؤكد �خل��رب�ء 
�ملاء دو�ًء مطهر�ً، كما �أنه �أحد �أهم �لعاد�ت �ل�سحية �لتي جتعل �ليابانين 

يتمتعون مب�ستويات �سحية مرتفعة.
�إليك فو�ئد �سرب �ملاء بعد �ل�ستيقاظ:

- ترطيب �جل�سم بعد فرتة جفاف ��ستمرت 7 �ساعات تقريباً.
- �لوقاية من �ل�سد�ع.

- تن�سيط عملية �لتمثيل �لغذ�ئي بعد خمول �لنوم.
- �سرب �ملاء �أف�سل و�سيلة حلماية �لكلية من �حل�سى ومن �للتهابات.

�لليمفاوي؛ وهو حجر  و�لن�ساط للجهاز  �ل�سباح �حليوية  �ملاء يف  - يعيد 
�لز�وية يف نظام �ملناعة لدى �لإن�سان.

- تناول �ملاء يف �ل�سباح ي�ساعد على �إز�لة �ل�سموم �لتي تكونت د�خل طبقات 
�جللد �أثناء �لنوم، ومع ماء �ل�سباح ت�ستعيد �لب�سرة حيويتها.

الراق�سة الأمريكية املحرتفة، ويتني كار�سون خالل م�ساركتها يف نهائيات »الرق�س مع النجوم«  يف لو�س اأجنلو�س. اأ ف ب

عانى ر�سو�ن وهو �حد �سيادي �لأ�سماك من قلة �ل�سيد يف �ملنطقة �لتي �عتاد �أن ي�سطاد فيها فقرر �ن يذهب 
�إىل منطقة �أخرى بعيدة، عله يجد رزقه.. وهناك ولن �هلل رحيم بعباده فقد �أر�سل له �خلري �لكثري، فا�سطاد 
�ساألته  �لبيت  �مل��ال.. ويف  وب��اع ما معه وك�سب كثري� من  �ل�سوق  �إىل  و��سطاد كثري� حتى تعبت �سبكته وذه��ب 

�لزوجة و�لأولد عن حاله فحمد �هلل وقال �ساحكا: كان �سيدي �ليوم كمية وفرية من �ملال.
خرج طفله حممد يلعب فحكى ل�سديقه �ن �أباه �ح�سر مال كثري� ��سطاده من مكان ما على �لبحر فذهب 
�ل�سديق وحكى لو�لده فطمع �لرجل وقرر �ن ير�قب ر�سو�ن عله ي�سطاد مال مثله ويف �ليوم �لثاين وبعد �ن 
�نتهى ر�سو�ن من �ل�سيد �لوفري ذهب �إىل �ل�سوق يف �لوقت �لذي ح�سر فيه �لرجل �لذي كان ير�قبه عن بعد 
وقال �ساأرمي �سبكتي رمبا يخرج �ل�سمك مال، فرمى �سبكته لكنها خرجت بال�سمك فقط، فالقى به بعيد� ورمي 
�سبكته كرة �خرى و��ستمر على هذ� �حلال رمبا ي�سطاد مال، لكنه ف�سل فذهب �إىل ر�سو�ن وقال له غا�سبا 
�سارخا من �ين ت�سطاد هذ� �ملال؟ فقال ر�سو�ن �ساحكا ��سطاده من �لبحر فعندما ��سطاد �سمكا كثري� و�بيعه 
يتحول �إىل مال وهكذ� ��سطاد �ملال، فانده�س �لرجل من تلك �لعبارة وقرر �لعودة �إىل �لبحر لياأخذ �ل�سمك 
�أخ��ذه و�ن�سرف فوقف  �ألقى به على �ل�ساطئ ويبيعه فهو كثري جد� لكنه عندما و�سل، كان هناك من  �لذي 
لي�سطاد مرة �أخرى وحاول عدة مر�ت دون �ن ت�ستطيع �سبكته �ن متنحه ولو �سمكة و�حدة، وبات ليلته جائعا 
فقد �فرتى على نعمة �هلل ورف�سها فعاقبه �هلل باجلوع لعدة �يام بعدها، ر�آه ر�سو�ن وقد ركع يف �مل�سجد يبكي 

وي�ستغفر �هلل وي�ستعيذ من �ل�سيطان �لرجيم �لذي �أكل ر�أ�سه وتركه جائعا هو و�أولده .

تناول القهوة قد يح�سن �سحة االأمعاء الدقيقة
م�ستوى  وحت�سن  �لكافين  ��ستهالك  ب��ن  حديثة  طبية  در����س��ة  ربطت 
�لبكترييا �ملفيدة )�مليكروبيوم( يف �لأمعاء، وهي تريليونات من �لكائنات 
�لدقيقة �حلية �لتي تعي�س يف �جلهاز �له�سمي وتوؤثر على �سحة �لإن�سان 

�لعامة.
و�أظهرت �لعديد من �لدر��سات - خالل �ل�سنو�ت �ملا�سية - وجود �رتباط 
بن ��ستهالك �لقهوة وتقليل فر�س حدوث �ملخاطر �ل�سحية من جميع 
�لأنو�ع، خا�سة مر�س �ل�سكر �لنمط �لثاين �إىل �أنو�ع معينة من �ل�سرطان، 
تركيبة  �أن  �إىل  �لأدل���ة  �أ���س��ارت  ذ�ت��ه،  �لوقت  ويف  �لرعا�س،  �ل�سلل  ومر�س 
�مليكروبيوم يف �لأمعاء ميكن �أن توؤثر على �سحتك، �إما عن طريق �لرتويج 

خلطر �لإ�سابة بالأمر��س �أو �حلد منها.
ووجدت �لدر��سة �حلديثة �أن �مليكروبيوم ملتعاقبي �سرب �لقهوة يتمتعون 
قليلة من  تناولو� كميات  �ل��ذي��ن  �أول��ئ��ك  م��ن  �أك��رب  ب��درج��ة  ب�سحة جيدة 
�مليكروبيوم  �لعلماء لأول مرة عينات  �أخذ  �لدر��سة �حلالية،  �لقهوة. ويف 

�له�سمي مبا�سرة من �أجز�ء خمتلفة من �لقولون - در��سات �سابقة در�ست 
ا �لذين  عينات �لرب�ز فقط - و�أظهر �مل�ساركون �لبالغ عددهم 34 �سخ�سً
�سربو� فنجانن �أو �أكرث من �لقهوة يومًيا على مد�ر �لعام �ملا�سي �أنه مل 
يتم �لعثور على �سور ميكروبيوم �أف�سل من �أولئك �لذين تناولو� كميات 

�أقل �أو ل حتتوي على فنجان من �لقهوة..
وكانت �لأنو�ع �لبكتريية ل�ساربي �لقهوة �لثقيلة �أكرث وفرة وتوزع بالت�ساوي 
يف جميع �أنحاء �لأمعاء �لغليظة، و�أكرث ثر�ًء يف �خلو��س �مل�سادة لاللتهابات، 
 Erysipelatoclostridium و�أقل �حتماًل بدرجة كبرية لت�سمل
، وهو نوع من �لبكترييا �ملرتبطة با�سطر�بات �لتمثيل �لغذ�ئي و�ل�سمنة.

�ملوؤكد ملاذ� متار�س �لقهوة مثل هذ�  �إنه ل يز�ل من غري  �لباحثون  وقال 
�لتاأثري �لإيجابي على ميكروبيوم �لأمعاء.. لكنها �قرتحت �أن �لكافين �أو 
�لعنا�سر �لغذ�ئية �لأخرى يف �لقهوة قد توؤثر على عملية �لتمثيل �لغذ�ئي 

للبكترييا.


