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تقنية ثورية لتجديد �شباب الوجه 
عللاج جتميلي  لندن عن  اأخللراً يف م�ؤمتر طبي مبدينة  الك�شف  مت 
يف  حتى  و�شبابه  ن�شارته  على  ويحافظ  لل�جه  احللليللاة  يعيد  ثلل�ري 
من  الللدهلل�ن  �شفط  على  اجلللديللد  الللعللاج  ويعتمد  ال�شيخ�خة.  �شن 
يف  اأخللرى  مللرة  حقنها  ثم  اجلذعية،  اخلايا  وا�شتخراج  الفخذين، 
ال�جه من  على من�  امل�شتخرجة  وت�شاعد اخلايا اجلذعية  ال�جه. 

الداخل وجتديد خايا الب�شرة اخلارجية. 
يدعى  الللتللطلل�ر  �شريع  تخ�ش�ص  مللن  جلللزءاً  اجلللديللدة  التقنية  وتللعللد 
الطب التجديدي، حيث ي�شتخدم اجلراح�ن امل�ارد الطبيعية جل�شم 
الغنية  والبازما  والللدم  اجلذعية  واخلايا  الده�ن  مثل  الإن�شان، 
بال�شفائح الدم�ية، لإ�شاح كل �شيء ابتداء من عي�ب القلب وانتهاء 

مب�شاكل العظام وت�شاقط ال�شعر. 
تعتمد  التقنية  فاإن  تريكاكي،  ت�نك  ال�شيد  التجميل  وبح�شب جراح 
على عاج �شامل لكل جانب من ج�انب ال�شيخ�خة. واأو�شح تريكاكي 
باأن م�شكلة �شيخ�خة ال�جه تكمن يف اأن كل �شيء يتقل�ص من الداخل، 
ال�جه،  يف  الده�ن  وكذلك  اجلمجمة  من  العظام  كتلة  ت�شمحل  اإذ 
لهذا ال�شبب ي�شبح اجللد مرتهًا.  وت�شمل مراحل العاج، معاجلة 
الن�ش�ب يف الأق�ا�ص العظمية، عند احلاجب وال�جنتني وح�ل الفك، 
عن طريق حقن الده�ن مبا�شرة يف العظام، لإعللادة بنائها وجتديد 
�شبابها. بعد ذلك، ي�شتخدم اخلليط للتعامل مع احلجم ال�شائع يف 
اللتني  ال�جنتني  يف  الده�ن  من�شات  بناء  واإعللادة  الرخ�ة  الأن�شجة 
تذبان مع التقدم يف ال�شن.  ويف املرحلة الأخرة يتم حقن طبقات 
جتديد  على  يعمل  الللذي  الهيال�رونيك،  بحم�ص  اخلارجية  اجللد 

الب�شرة، بح�شب ما نقلت �شحيفة ديلي ميل الربيطانية.  

الذهاب اإىل ال�شينما يعادل التمارين الريا�شية 
خل�شت درا�شة بريطانية حديثة اإىل اأن الذهاب اإىل ال�شينما واجلل��ص 
الريا�شية  الللتللمللاريللن  ممللار�للشللة  بللقللدر  لل�شحة  مفيد  فيلم  مل�شاهدة 
اأن معدلت  لللنللدن اجلللامللعلليللة  كلية  الللبللاحللثلل�ن يف  اخلللفلليللفللة. ووجلللد 
�شربات القلب يزداد لدى مرتادي ال�شينما اإىل معدل ي�ازي املعدل 
بعد  وذلللك  خفيف،  مترين  ممار�شة  عند  ال�شخ�ص  اإليه  ي�شل  الللذي 

ق�شاء 45 دقيقة داخل قاعة ال�شينما.
وقال الباحث�ن اإن اجل�شم يعطي ردة فعل، كما اأن العقل ين�شط، اأثناء 
العقلية  ال�شحة  على  بالنفع  يع�د  ما  ال�شينما،  يف  الأفللام  م�شاهدة 

لل�شخ�ص، ح�شب ما ورد يف �شحيفة "ذا اأ�شرتاليان" الأ�شرتالية.
ا�شتخدم  حيث  ال�شينما،  مرتادي  من  �شخ�شاً   51 الدرا�شة  و�شملت 
القلب  �للشللربللات  مللعللدلت  لتتبع  ا�شت�شعار  اأجللهللزة  معهم  الللبللاحللثلل�ن 
�شخ�شاً   26 لديهم، ومقارنتها مع جمم�عة من  فعل اجللد  وردود 
اأم�ش�ا نف�ص ال�قت )45 دقيقة( يف القراءة. بينت النتائج اأن معدل 
نب�شات قلب الأ�شخا�ص الذين ذهب�ا اإىل ال�شينما تراوحت بني 40 
اإىل %80 من احلد الأق�شى للمعدل ال�شحي ل�شربات القلب، وه� 

نف�ص املعدل عند ممار�شة متارين ريا�شية خفيفة.

اجلمل العنيد يوؤخر القطار �شاعة
اللل��للشلل�ل اإىل وجهته يف م�عده  تللاأخللر قللطللار يف جللنلل�ب رو�للشلليللا عللن 
"جمل عنيد" اأ�شر على الرك�ص ف�ق  املحدد لقرابة ال�شاعة، ب�شبب 

الق�شبان.
مايني  ملل�للشلل�را  مقطعا  حللقللق  الللطللرافللة،  مللن  يخل�  ل  م�شهد  ويف 
الق�شبان  وفلل�ق  القطار  اأمللام  يرك�ص  امل�شاهدات، حيث يظهر جما 

بكل هدوء، رغم حماولة ال�شائق اإقناعة بالبتعاد واإف�شاح املجال له.
باللغة  الللنللاطللقللة  الللرو�للشلليللة  تاميز"  "م��شك�  �للشللحلليللفللة  وبللحلل�للشللب 
بالإجنليزية، فاإن الفيدي� الطريف قد جرى ت�ش�يره م�ؤخرا قرب 

حدود رو�شيا مع كازاخ�شتان.
ويف الفيدي� ميكن �شماع �ش�ت ال�شائق وه� يق�ل بالرو�شية: "القطار 
اأق�ده  الآن  لكنني  ال�شاعة،  كلي�مرتا يف   22 ب�شرعة  ي�شر  اأن  ميكن 
العنيد  اجلمل  اإبللعللاد  ال�شائق  وحللاول  فقط".  كلي�مرتا   13 ب�شرعة 
عن طريق قطاره، غر اأن احلي�ان الن�شيط اأبى وا�شتمر يف الهرولة 
البطيئة غر اآبه باأي �شيء. وذكرت �شركة ال�شكك احلديدية الإقليمية 
اأ�شرتاخان،  منطقة  يف  كثرا  �شائعة  اأ�شبحت  احلللالت  هذه  مثل  اأن 

جن�بي الحتاد الرو�شي.
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�شوق املاأكوالت البحرية 
م�شدر املر�ض الغام�ض

اأن ظه�ر مر�ص اللتهاب الرئ�ي  اإنه يبدو  قالت منظمة ال�شحة العاملية 
اآخرين مرتبط ب�ش�ق   40 واأ�شاب  ال�شني  اأودي بحياة �شخ�ص يف  والللذي 
واحدة لبيع املاأك�لت البحرية يف مدينة ووهان ب��شط ال�شني ومل ينتقل 

اأبعد من ذلك.
تف�شي  من  خمللاوف  الللرئلل�ي  اللتهاب  مبتازمة  اإ�شابات  �شل�شلة  واأثلللارت 
هذا املر�ص ب�شكل وبائي بعد اأن قالت ال�شني الأ�شب�ع املا�شي اإن الفرو�ص 
عائلة  نف�ص  مللن  ولكنه  قبل  مللن  مللعللروف  غللر  نلل�ع  مللن  للمر�ص  امل�شبب 
)�شار�ص(  احلللاد  التنف�شي  اجلهاز  التهاب  وبائي  �شببت  التي  الفرو�شات 

ومتازمة ال�شرق الأو�شط التنف�شية )فرو�ص ك�رونا(.
مت  اإنلله  وقالت  ينت�شر.  مل  املر�ص  اإن  قالت  العاملية  ال�شحة  منظمة  ولكن 
حاليا اإغاق �ش�ق املاأك�لت البحرية يف ووهان ومل يتم الإباغ عن حدوث 
الللدويل. وتعد ووهان  اأو على ال�شعيد  اأخللرى بال�شني  اإ�شابات يف مناطق 

مركزا رئي�شيا للنقل على ال�شعيدين املحلي والدويل.
وقالت منظمة ال�شحة العاملية يف بيان اإن "الأدلة ت�شر بق�ة اإىل اأن ظه�ر 

املر�ص مرتبط ب�ش�ق للماأك�لت البحرية يف ووهان.
"ل ت�جد يف هذه املرحلة اإ�شابات بني م�ظفي الرعاية ال�شحية ول ي�جد 
دليل وا�شح على انتقال املر�ص من اإن�شان لآخر". وقالت املنظمة الأ�شب�ع 
الفرو�شات  عائلة  يف  حديثا  ظهر  ع�ش�ا  يك�ن  اأن  املرجح  من  اإن  املا�شي 
التي �شببت تف�شي فرو�شي �شار�ص وك�رونا القاتلني ه� الذي �شبب ظه�ر 

اللتهاب الرئ�ي يف ال�شني.

اإطالق نار ينهي مباراة كرة �شلة
اللل�للشلللللة يف مدر�شة  كلللرة  ملللبلللاراة  انللتللهللت 
الأمركية،  تللكلل�للشللا�للص  بللل�ليلللة  ثلللانللل�يلللة 
بحادث اإطاق نار ماأ�شاوي على مراهق، 
اإن"  اإن  "�شي  �للشللبللكللة  ذكللللللرت  مللللا  وفلللللق 

الإخبارية.
اأنلله جللرى اإطللاق النار  واأو�للشللح امل�شدر 
على �شاب يبلغ من العمر 18 عاما اأثناء 
انللدلع معركة داخللل ملعب  املباراة، بعد 
ديفي�ص فيلد يف مدينة دال�ص، يف ح�ايل 

ال�شاعة 9:10 م�شاء.
�شحفي،  بيان  يف  دال�للص  �شرطة  وقالت 
م�شت�شفى  اإىل  اللل�للشللاب  نللقللل  جلللرى  اإنلللله 
حملي حيث ظللل يف حللالللة حللرجللة حتى 
ليلة الأحد. وتابعت اأن مراهقا يبلغ من 
اإىل  نف�شه  بت�شليم  قللام  عاما   15 العمر 
العتداء،  تهمة  اإليه  ووجهت  ال�شرطة، 
اثنني  على  التعرف  مت  اأنلله  اإىل  م�شرة 
من الأحداث الآخرين كاأ�شخا�ص م�شتبه 

فيهم، لكن لن يتم ت�جيه تهم اإليهم.
كانت  املللبللاراة  اأن  تقارير حملية  وذكللرت 
اأوك  " �لللشلللاوث  بلللني مللدر�للشللتللي  جتللللرى 

كليف" و"جا�شنت كيمبل".
حالة  يف  "كنت  اللللطلللاب:  اأحلللللد  وقلللللال 
اإىل هذا  �للشللدمللة عللنللدمللا و�للشللل الأملللللر 
�شت�شل  املباراة  اأن  نعتقد  نكن  احلد. مل 

اإىل حد اإطاق النار".

على عك�ض االعتقاد ال�شائع.. 
الع�شل قد يتعر�ض للتلف �ص 23

ما اأنواع االأ�شماك 
املنا�شبة كغذاء لالأطفال؟

بروتينات  مللن  تت�شمنه  ملللا  لللاأطللفللال  الأ�للشللمللاك  بتقدمي  الأطللبللاء  ين�شح 
ال�شليم للطفل.  ال�شحي  النم�  واأحما�ص دهنية وفيتامينات �شرورية يف 
ولكن درا�شة حديثة ن�شحت باأن�اع معينة منا�شبة لاأطفال وحذرت من 
الآباء  الأمريكية  املتحدة  ال�ليات  اأطفال من  اأطباء  اأو�شى  اأخرى.  اأن�اع 
بالإكثار من تقدمي وجبات الأ�شماك لأطفالهم، لأن الأ�شماك حتت�ي على 
الدهني  واحلم�ص  الللربوتللني  ل�شيما  للطفل،  املهمة  الغذائية  العنا�شر 
الأملانية  الللرابللطللة  ملل�قللع  على  ورد  ملللا  وفللقللا  )د(،  وفيتامني   )3 )اأوملليللغللا 
لأطباء الأطفال. و�شدد الأطباء على �شرورة األ يقل معدل تناول الأطفال 
الأملاين  املعهد  تقديرات  وبح�شب  اأ�شب�عيا.  واحلللدة  مللرة  عللن  لاأ�شماك 
لأبحاث تغذية الأطفال، فابد اأن يتناول الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم 

بني �شبعة اإىل ت�شعة اأع�ام نح� 150 غراما من الأ�شماك اأ�شب�عيا.
ويندرج كل من ال�شلم�ن والرجنة وال�شلم�ن املقرط والأن�ش�فة وال�شردين 
التي  واملاكريل الذي يعي�ص يف املحيط الأطل�شي �شمن ن�عيات الأ�شماك 

تتمتع بعنا�شر غذائية مهمة للطفل.
وحذر املعهد من الإفراط يف تقدمي الأ�شماك التي قد حتت�ي على كميات 
وال�شمك  البي�شاء  والت�نة  ال�شيف  كاأ�شماك  الر�شا�ص للطفل  كبرة من 

اخل�شن الربتقايل واأ�شماك املرلني.

القه�ة تعزز اأداء الذهن وحتميه
حتت�ي القه�ة على �شتة عنا�شر ن�شطة ت�ؤثر اإيجابا على 
اأحد  اإل  لي�ص  والكافيني  خمتلفة،  بطرق  اأدمغتنا  �شحة 

هذه العنا�شر:
املركزي  الع�شبي  اجلهاز  يف  ي�ؤثر  الللذي  الكافيني:   -  1
بعد ح�ش�لنا على  والذاكرة  الرتكيز  وي�شاهم يف حت�شني 
ك�ب من القه�ة. ولكن الإكثار من هذا امل�شروب قد ي�ؤدي 

اإىل الع�شبية وتقلب املزاج.
القه�ة  حب�ب  يف  ملل�جلل�د  الكل�روجينيك:  حم�ص   -  2
حتى  القه�ة  م�ص  حتحُ اإن  ومللا  املحم�شة،  غللر  اخللل�للشللراء 

يختفي حم�ص الكل�روجينيك.
تلل�للشللاعللد علللللى خف�ص  املللللللادة  اأن هللللذه  كلللثلللرون  ويللعللتللقللد 
وخف�ص  اله�شمي،  جهازنا  يف  الكرب�هيدرات  امت�شا�ص 
�شكر الللدم واإنللتللاج الإنلل�للشلل�لللني. وقللد اأجللريللت جتللارب على 
الفئران اأظهرت قدرة هذا احلم�ص على خف�ص امت�شا�ص 

وتخزين الده�ن يف اجل�شم.
3 - حم�ص الكينيك: يت�شكل هذا احلم�ص نتيجة لتحلل 
حم�ص الكل�روجينيك اأثناء عملية حتمي�ص القه�ة. وه� 
والنيك�تيناميد  الللرتيللبللتلل�فللان  ملللادة  اإنللتللاج  على  ي�شاعد 
احلم�ص  اإ�للشللاح  يف  هما  محُ دورا  تلعب  الللتللي  الأملللعلللاء،  يف 

الن�وي.
اأي�شا حم�ص النب، يعترب  ي�شمى  الكافئيك:  حام�ص   -  4

العلماء اأنه م�شدر اخل�ا�ص امل�شادة لاأك�شدة يف القه�ة.
القه�ة  منح  يف  امللللادة  هللذه  ت�شاهم  الكر�شيتني:   -  5
واللتهابات،  والللفللرو�للشللات  لاأك�شدة  امللل�للشللادة  خ�ا�شها 

واحلماية من الأمرا�ص ال�شرطانية.

ال�شوكوالتة
ذكرت الكاتبة اأن ال�ش�ك�لتة، خا�شة ال�ش�داء منها، حتت�ي 
على كل الف�ائد الرائعة التي نح�شل عليها من الكافيني. 
عائلة  من  وهللي  الفاف�ن�ل  مللادة  على  حتت�ي  اأنها  كما 

الفاف�ن�يد، وتعمل كم�شاد لالتهابات والأك�شدة.
اأظهرت الدرا�شات الطبية اأن مركبات الفاف�ن�يد ت�شاهم 
الدم  تدفق  يعد  ول  وال�شرايني.  القلب  يف حت�شني �شحة 
ل�شحة  اأ�شا�شي  اإنلله  بل  فقط،  للج�شم  مفيدا  جيد  ب�شكل 

الدماغ وال�ظائف العقلية لاإن�شان.
وقللد ركللزت اإحلللدى الللدرا�للشللات على تللاأثللرات الكاكاو على 
والقدرة  واللللذاكلللرة  الللرتكلليللز  خا�شة  العقلية،  اللل�ظللائللف 
اأك�يا  جامعة  يف  الدرا�شة  هللذه  واأجللريللت  التنفيذ.  على 
�ش�ت�شي،  فللالللنللتلليللنللا  الللبللاحللثللة  اإ�لللشلللراف  الإيللطللاللليللة حتلللت 
حتدث  والللقللهلل�ة  اللل�للشلل�داء  ال�ش�ك�لتة  اأن  اإىل  وت��شلت 
م�شت�يات  ارتفاع  اأن  كما  الذهني،  الأداء  يف  ف�ريا  حت�شنا 
زمن  يح�شن  ال�ش�داء  ال�ش�ك�لتة  يف  الفاف�ن�ل  مركب 

رد الفعل والذاكرة.
اإىل ذلك، حت�شن هذه امل�اد قدرة الإن�شان على  بالإ�شافة 
اأداء  الن�شاء على  الب�شرية، وهي ت�شاعد  املعل�مات  حتليل 

املهام حتى يف حالت املعاناة من نق�ص الن�م.

العايل الذكاء  ذوي  الأ�شخا�ص  متيز  �شمات   6
للمحيطني،  غللريللبللة  تللبللدو  الللتللي  اللللعلللادات  بع�ص  تنت�شر 
الللذكللاء العايل  اإىل  تللكلل�ن عللامللات ت�شر  اللل�اقللع قللد  ويف 
لاأذكياء،  املميزة  ال�شمات  العلماء  حللدد  وقللد  لل�شخ�ص، 

والتي تذهل اأو حتى تزعج املحيطني.

الف�شول
اختبارات  يف  عالية  نتائج  يظهرون  الذين  النا�ص  يتميز 
اللل�للشللديللد منذ  وطللملل�حللهللم  بللفلل�للشلل�لللهللم   )IQ( اللللذكلللاء
طف�لتهم. ول يتمكن الآباء دائما من تقييم ميل اأبنائهم 
لهم  ي�شبب  قللد  هللذا  لأن  وكللبللرة،  كللل �شغرة  يف معرفة 

م�شكات بيتية.

اأ�شلوب اإنهاء حديث املحاور

تعد  ال�اقع،  يف  ولكن  الكثرين،  احلديث  مقاطعة  تزعج 
الللعللايل وتط�ر  العاطفي  الللذكللاء  امللليللزة عامة على  هللذه 
الذي  ما  ب�شه�لة  يفهم�ن  فالأذكياء  التعاطف.  يف  كبر 
ي�شعر ويفكر به الآخرون، لأن باإمكانهم روؤية العامل وفق 

وجهة نظرهم.

زيادة �شبط النف�س
وفق  وت�جيهه  �للشلليء  كللل  على  لل�شيطرة  البع�ص  ي�شعى 
اأمرا �شعبا. ولكن مثل ه�ؤلء النا�ص  نظام معني، ما يعد 
اتخاذ  وعللدم  الت�قف  املنا�شب  اللل�قللت  ويف  دائللمللا  ميكنهم 
العاقة  ييل  جامعة  علماء  اأثبت  وقد  مت�شرعة.  قللرارات 

بني م�شت�ى الذكاء والقدرة على �شبط النف�ص.

حب ال�شوكوالتة
بحبهم  يلللتلللمللليلللزون  الأذكلللللليللللللاء  الأ�لللشلللخلللا�لللص  اأن  اتللل�لللشلللح 
لل�ش�ك�لتة، ول يرى العلماء يف هذا اأمرا ا�شتثنائيا، لأن 
اإيجابيا يف  ت�ؤثر  ال�ش�ك�لتة  امل�ج�دة يف  مادة فاف�ن�ل 
معاجلة  و�شرعة  والنتباه  الذاكرة  وحت�شن  الدماغ،  عمل 
هي  الأذكلليللاء  لللدمللاغ  ال�ش�ك�لتة  فللاإن  لذلك  املعل�مات. 

مبثابة بطارية مغذية.

االنزعاج من ال�شو�شاء
ال�ليات  2015 يف  علللام  اأجللريللت  نللتللائللج جتلللارب  اأثللبللتللت 
املتحدة، اأن الأ�شخا�ص الذين ي�ؤدون املهام الفكرية ب�ش�رة 

جيدة، يتميزون بدرجة حتمل منخف�شة لل�ش��شاء.

الرغبة يف العزلة
كلما زاد م�شت�ى ذكاء ال�شخ�ص، فاإنه ي�شعى ومييل غالبا 
 British" اإىل العزلة. وتبني نتائج الدرا�شة املن�ش�رة يف
الأذكللليلللاء  اأن   "Journal Of Psychology

ي�شعرون ب�شعادة اأكرب عندما يختل�ن باأنف�شهم.

جون�شون: اأثق يف اأن العائلة 
املالكة �شتحل م�شاكلها 

الربيطاين  اللللللل�زراء  رئلليلل�للص  عللرب 
اأم�ص  ثقته  عن  ج�ن�ش�ن  ب�ري�ص 
�شتتغلب على  املالكة  العائلة  اأن  يف 
امللكة  مللنللحللت  بللعللدمللا  ملل�للشللاكلللللهللا 
اإللليللزابلليللث مللبللاركللة علللللى م�ش�ص 
لللللقللللرار حللفلليللدهللا الأملللللللر هللللاري 
وزوجلللللتللللله مللليلللجلللان اللللتلللنلللحلللي عن 

واجباتهما امللكية.
وبعد اجتماع عائلي لبحث م�شتقبل 
هاري وزوجته، اأ�شدرت امللكة بيانا 
كبر  نللحلل�  علللللى  و�شخ�شيا  نللللادرا 
عللللربت فلليلله علللن ملل�افللقللتللهللا على 
الأمر قائلة اإنه �شيتم الت��شل اإىل 

قرارات نهائية قريبا.
وقلللال جلل�نلل�للشلل�ن لللتلللللفللزيلل�ن هيئة 
)بي.بي.�شي(  الربيطانية  الإذاعة 
بامللكة  املللعللجللبللني  اأ�للشللد  مللن  "اأنا 
بالتاأكيد وبالعائلة املالكة ب��شفها 

ثروة رائعة لبادنا".
�شيحل�ن  اأنهم  متاما  "اأثق  وتابع 
هذا الأمر واأعتقد اأنهم �شيتمكن�ن 
من حل هذا ب�شه�لة اأكرب دون اأي 
تعليق خا�ص من جانبي على هذا 

الأمر".
عند  امللكية  الأزملللة  فتيل  وا�شتعل 
اإعان هاري )35 عاما( وميجان 
اأنهما  اللل�للشللهللر  هللللذا  علللاملللا(   38(
التزاماتهما  تللقللللليللل  يف  يللرغللبللان 
امللكية وق�شاء املزيد من ال�قت يف 

اأمريكا ال�شمالية.
وقللالللت امللللللكللة الللبللالللغللة مللن العمر 
�شيدخان  الزوجني  اإن  عاما   93
يف "فرتة انتقالية" لتقا�شم ال�قت 
�شعيهما  مع  وكندا  بريطانيا  بني 
وراء طريقة حياة اأكرث ا�شتقالية 

ووقف العتماد على املال العام.
وجرى التفاق على هذا بعد قمة 
قدت اأم�ص  الأول الثنني  عائلية عحُ
�شاندرينجهام  يف  امللكة  مللنللزل  يف 
بللحلل�للشلل�ر هللللاري و�للشللقلليللقلله الأملللر 
وللليللام واللللده الأملللر ت�شارلز ويل 

العهد الربيطاين.

كورال تراثي من اأجل ال�شالم
ميلللتلللللللك كللللللللل�رال كللللللليلللة اللللللدراملللللا 
العديد  اللل�للشلل�دانلليللة،  وامللل��للشلليللقللى 
الأكرث  جتعله  التي  املق�مات  مللن 
تللاأثللرا يف اجلللهلل�د الللراملليللة لبناء 
ال�ش�رة  علللن  بللعلليللدا  جلللديلللد  بلللللد 
ال�ش�دان  بها  عرف  التي  النمطية 
يف اأو�شاط الراأي العام العاملي كبلد 
الغني  تللراثلله  مللع  احلللللروب،  تكبله 
واملتن�ع الذي من املمكن اأن يجعل 

منه من�ذجا للتعاي�ص وال�شام.
امل�شرف  ملللهلللدي  اللل�للشللايف  ويلللقللل�ل 
 50 نح�  املك�ن من  الك�رال  على 
ظل  الك�رال  اإن  ومغنيا،  م��شيقيا 
لع�شرات  املللمللتللد  تلللاريلللخللله  طللللل�ال 
ال�شنني ينجب عمالقة كبارا اأثروا 

ال�شاحة الفنية باأعمال رائعة.

القهوة وال�شوكوالتة تعززان الذكاء.. كيف؟

يعترب اجلميع القهوة من امل�شروبات التي حت�شن الرتكيز، 
خا�شة عندما نعاين من قلة النوم اأو �شعف الرتكيز، بينما 

يلجاأ الكثريون لل�شوكوالتة الأنها لذيذة وحت�شن املزاج.
ري"  بي  "اآف  موقع  ن�شره  ال��ذي  تقريرها  ويف 

اإن  لوباخ  جوليا  الكاتبة  قالت  الرو�شي، 
القهوة  اأن  اأظ��ه��رت  العلمية  االأب��ح��اث 

تاأثريات  لهما  وال�شكوالتة 
ح��ق��ي��ق��ي��ة ع���ل���ى ال���دم���اغ 

يف  ت�شاهمان  حيث  الب�شري، 
احلالة  على  وتوؤثران  الذكاء  تعزيز 

النف�شية.
يف  التفكري  عند  ببالنا  تخطر  كيميائية  م��ادة  اأول  اإن 
القهوة والكاكاو هي الكافيني. وغالبا ما يرتبط الكافيني 
بكل منافع القهوة، يف حني ترتبط ال�شوكوالتة والكاكاو 
عنا�شر  على  امل��واد  ه��ذه  وحتتوي  الفالفونويد.  مب��ادة 
كيميائية اأخرى ت�شاهم يف حماية الدماغ وتعزيز القدرات 

العقلية.
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�ش�ؤون حملية

برعاية �شلطان بن طحنون اآل نهيان

يف موؤمتر �شحفي .. الك�شف عن فعاليات وم�شابقات مهرجان »العني ال�شينمائي« فى دورته الثانية
فعاليات املهرجان تنطلق 22 يناير اجلاري بقلعة اجلاهلي يف مدينة العني

الدورة الثانية ت�شهد ح�شور جنوم »الفن ال�شابع« اأبرزهم اأحمد بدير وب�شرى وطارق العلي و�شريي عادل ومرمي �شلطان

�شمن االحتفال بيوم الطفل اخلليجي

خليفة بن حممد... اأهمية املرحلة 
االأوىل للطفل يف اكت�شاب مفهوم التطوع

•• اأبوظبي - الفجر

حتت  يقام  الللذي  ال�شينمائي«،  العني  »مهرجان  ك�شف 
حممد  بللن  طحن�ن  بللن  �شلطان  ال�شيخ  مللعللايل  رعللايللة 
اأب�ظبي،  لإمللللارة  التنفيذي  املجل�ص  ع�ش�  نهيان  اآل 
التي  الثانية،  دورتلله  وم�شابقات  فعاليات  تفا�شيل  عن 
  25 حتى  وت�شتمر  يناير   22 يف  تنطلق  اأن  املقرر  من 
وذلللك من  العني،  2020، يف مدينة  ذاتلله  ال�شهر  من 
خال م�ؤمتر �شحفي عقد م�شاء اأم�ص الأول يف مركز 
ال�شباب باأب�ظبي، بح�ش�ر عامر �شاملني املري، م�ؤ�ش�ص 
ومدير املهرجان، وهاين ال�شيباين، املدير الفني، وعلي 
اإىل جانب ح�ش�ر  العامة،  العاقات  املرزوقي م�ش�ؤول 
والعربية  املحلية  الإعللاملليللة  ال��شائل  مللن  جمم�عة 

والأجنبية.
عدداً  الثانية  دورتلله  يف  ال�شينمائي«  »العني  ي�شتقطب 
مللن الأفلللللام الإملللاراتللليلللة واخلللللليللجلليللة والللعللربلليللة، اإىل 
جانب مبادرات وبرامج وعدد من امل�شابقات والأن�شطة 
والعرو�ص  الفللتللتللاحللي،  الللعللر�للص  فيها  مبللا  اخلللا�للشللة، 
والللعللامللليللة يف  الللعللربلليللة  لللاأفللام  اخلللا�للشللة  ال�شينمائية 
م�شابقة  املللهللرجللان  م�شابقات  وتللتللنلل�ع  الأول،  عر�شها 
الللقلل�للشللر« و»اللل�للشللقللر اخلليجي  »اللل�للشللقللر الإمللللاراتللللي 
اللللطللل�يلللل«، و»اللل�للشللقللر اخلللللليللجللي الللقلل�للشللر« و»اأفلللللام 
و�شت�شهد  العامل«،  و»�شينما  الطلبة«  و»اأفام  املقيمني« 
الدورة الثانية ح�ش�ر العديد من جن�م »الفن ال�شابع« 
اأبرزهم احمد بدير وب�شرى وطارق العلي و�شري عادل 
ومرمي �شلطان والعديد من جن�م الفن وال�شينمائيني 

الإماراتيني والعرب.
وعللللن اإقللللامللللة اللللللللدورة الللثللانلليللة ملللن ملللهلللرجلللان العني 
اللل�للشلليللنللمللائللي، قلللال عللامللر �للشللاملللني امللللللري: اأتللللت الللللدورة 
امل�عد  ليك�ن  اجلللاري،  يناير  يف  املهرجان  من  الثانية 
اأجل  وذلللك من  عللام،  كل  املهرجان من  الثابت لنعقاد 
حمبي  وكللل  املللهللرجللان  وجنلل�م  و�شي�ف  زوار  ا�شتمتاع 
»الفن ال�شابع« بالأج�اء ال�شت�ية يف الإمارات، خ�ش��شاً 
مع اختيار املعلم التاريخي قلعة اجلاهلي لت�شهد حفل 
الأجللل�اء اخلابة، ويف  هللذه  املهرجان يف  وختام  افتتاح 
�شياحية  رحللات  لإقامة  الفر�شة  انتهاز  نف�شه  ال�قت 
من  العني  مدينة  به  ت�شتهر  مبا  للتعريف  ا�شتثنائية 
م�اقع اأثرية ومعامل �شياحية تعرب عن تراث الإمارات 

ج�شر  مبثابة  ال�شينمائي«  »العني  ليك�ن  وح�شارتها، 
ال�شياحي  والللرتويللج  بال�شينما  ال�شتمتاع  بللني  يربط 

ملدينة العني.
واأ�شار املري اإىل دورة هذا العام كانت عبارة عن حتدي 
من  الأوىل  الللللدورة  اأن  خلل�للشلل��للشللاً  لللله،  بالن�شبة  كللبللر 
املللهللرجللان الللتللي اأقيمت يف مللايلل� مللن الللعللام املللا�للشللي، مل 
مير عليها �ش�ى �شبعة اأ�شهر، فكان من ال�شعب اإقامة 
دورتني يف عام واحد، لكنه �شخر كل وقته وجهده من 
واأبلللرز الأفام،  اأهللم  اللللدورة واختيار  اأجللل تنفيذ هللذه 
وذللللك مللن خللال حلل�للشلل�ره الللدائللم لأبلللرز املهرجانات 
وا�شعة  �شينمائية  عاقات  وتك�ين  والعربية،  الدولية 
فنية  مللبللادرات  على  والتللفللاق  ال�شينما  �شناع  اأبللرز  مع 

خلدمة »العني ال�شينمائي«.
وعن فيلم افتتاح الدورة الثانية من املهرجان، قال املري: 
الع�شرين«،  يف  »�شتم�ت  اللل�للشلل�داين  الفيلم  اختيار  مت 
للكاتب  اجلبل«  قدمي  عند  »الللنلل�م  ق�شة  عن  املقتب�ص 
ال�ش�داين حم�ر زيادة، ليعر�ص يف حفل افتتاح »العني 
�شينمائي  مبللهللرجللان  للله  عللر�للص  اأول  يف  ال�شينمائي«، 
خليجي، وه� للمخرج اأجمد اأب� العا، وا�شرتك معه يف 
كتابته ي��شف اإبراهيم، ويعترب هذا الفيلم ه� الروائي 
ال�شابع يف تاريخ ال�شينما ال�ش�دانية، وعر�ص يف العديد 

من  العديد  حا�شداً  والعربية  العاملية  املهرجانات  من 
اجل�ائز كان اآخرها جائزة »اأ�شد امل�شتقبل« من مهرجان 
فيني�شيا ال�شينمائي، وتدور ق�شته ح�ل اأ�شرة �ش�دانية 
ترزق مب�ل�د ويذهب الأبلل�ان اإىل اأحد ال�شي�خ ملباركة 
بعد  �شيم�ت  الطفل  اأن هذا  ال�شيخ  الطفل، فيخربهم 
بل�غه �شن الع�شرين، وهكذا يعي�ص الطفل حياته كلها 
منذ  حياته  امل�شاهد  ويتابع  النب�ءة،  هذه  �شط�ة  حتت 

هذه اللحظة وحتى بل�غه الع�شرين.
وكلل�للشللف امللللري اأن اأهلللم امللللبلللادرات الللتللي مت اإ�للشللافللتللهللا يف 
فعاليات الدورة الثانية من »العني ال�شينمائي«، مبادرة 
»�شينما ال�شاطئ«، حيث �شيتم عر�ص اأفام املهرجان يف 
�ش�اطئ اأب�ظبي والفجرة وخ�رفكان، بحيث ي�شتمتع 
اجلمه�ر بتجربة فريدة من ن�عها يف م�شاهدة الأفام 
اتفاقية  ت�قيع  عللن  اأيلل�للشللاً  معلناً  الطلق،  الللهلل�اء  عللرب 
مع  املهرجان،  فعاليات  خللال  جديدة  تفاهم  ومذكرة 
املعهد العايل لل�شينما يف القاهرة خللق مبادرات جديدة 
لدعم الفيلم الإماراتي، من�هاً عن اإ�شافة جائزة جديدة 
اإماراتية  م�هبة  »اأف�شل  جائزة  وهي  العام  هذا  لللدورة 
يف  املبدعة  للم�اهب  ومتللنللح  ال�شينمائي«،  الإبللللداع  يف 
جمالت التمثيل والإخراج والتاأليف، وذلك لت�شجيعهم 

على ال�شتمرار يف بتحقيق حلمهم ك�شناع �شينما.

برنامج  اأي�شاً  �شت�شهد  الثانية  اللللدورة  اأن  املللري  واأكلللد 
تللكللرمي اإجنللللللازات الللفللنللانللني، علللللى ملل�للشللرتللهللم الفنية 
احلللافلللللة، حلليللث مللن املللقللرر اأن يللتللم تللكللرمي كللل الفنان 
الإماراتية  والفنانة  جمعة  �شاعن  القدير  الإمللاراتللي 
واملخرج  العلي  طللارق  الك�يتي  والفنان  �شلطان  مللرمي 
اأول  الك�يتي القدير خالد ال�شديق الذي ت�ىل اإخراج 

فيلم خليجي »ب�ص يا بحر«.
وقال: على مدى 4 اأيام، نع�د لنحتفي باأف�شل الأعمال 
حتت  والللعللامللليللة  اخلليجية  و  الإمللاراتلليللة  ال�شينمائية 
كبار  ملخرجني  اأفاماً  لنقدم  امل�شتقبل«،  »�شينما  �شعار 
وم�اهب مبدعة، والحتفاء بالأفام املرتقبة املعرو�شة 
على �شا�شات املهرجان، ودعم �شناع ال�شينما الإماراتيني 
احلراك  تن�شيط  اأجللل  من  ال�اعدة  امل�اهب  واحت�شان 
بداية  املللهللرجللان  يعترب  اإذ  الإمللللللارات،  يف  ال�شينمائي 
لاكت�شاف واحت�شان جيل من ال�شينمائيني قادر على 
تن�شيط احلركة ال�شينمائي، ومن�شة اأي�شاً للمحرتفني 
يف  ال�شينما  ع�شاق  ولكل  والللهلل�اة  وللطلبة  وللم�اهب 
م��شحاً  املقيمني،  اأو  امللل�اطللنللني  مللن  �للشلل�اء  الإملللللارات 
اجلهة   - فيلمز«  فيجن  »�شينما  �شركة  خللال  من  اأنلله 
اأجل  من  ال�شينمائية،  التظاهرة  هذه  اأ�ش�ص   - املنظمة 
دعم �شناع ال�شينما املحلية، واختيار اأفام ذات معاير 
تخدم  وبرامج  مبادرات  اإقامة  جانب  اإىل  عالية،  فنية 

ال�شاحة ال�شينمائية.
ولفت املري اإىل اأن املهرجان ا�شتطاع بعد دورته الأوىل 
حتقيق اأهدافه املرج�ة يف اأن يك�ن اأحد اأهم املهرجانات 
والإمكانات  الإبللداعللات  واإبللراز  املنطقة،  يف  ال�شينمائية 
عند  وال�شينمائية  الثقافية  املللعللرفللة  وتنمية  الفنية، 
ال�شابة فنياً،  امل�اهب  املحلي و�شقل  الطلبة واجلمه�ر 
املتميزة،  الإمللاراتلليللة  الأعللمللال  لعر�ص  ب�ابة  يك�ن  واأن 
وال�شينمائيني  والأدبللللاء  الكتاب  بللني  الللتللعللاون  وتعزيز 
اإىل  �شينمائية،  اأفللام  اإىل  الإبداعية  اأعمالهم  لتح�يل 
لل�شينمائيني  واملللللادي  املللعللنلل�ي  الللدعللم  تللقللدمي  جللانللب 

الإماراتيني واملقيمني من خال اجل�ائز املقدمة.  
من جهته اأو�شح هاين ال�شيباين، اأن »العني ال�شينمائي« 
56 فيلماً  اختيار  280فيلماً، مت  العام  ا�شتقطب هذا 
امل�شابقة  لللعللر�للشللهللا يف  الإمللللللارات واخلللللليللج،  مللنللهللا مللن 
 5 املللهللرجللان  يت�شمن  حلليللث  املللهللرجللان،  مللن  الر�شمية 

م�شابقات و11 جائزة. 

اأكد ال�شيخ خليفة بن حممد بن خالد اآل نهيان، رئي�ص 
جمل�ص اإدارة جمعية واجب التط�عية، اأهمية املرحلة 
يف  الللتللطلل�ع،وقللال  مفه�م  اكت�شاب  يف  للطفل  الأوىل 
الللذي ي�افق  الطفل اخلليجي،  بي�م  اإطللار الحتفال 
اإن  علللام:  كللل  يناير  �شهر  مللن  اخلللاملل�للص ع�شر  اللليلل�م 
بتخ�شي�ص  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  دول  اهتمام 
باعتبارهم  بالأطفال  الهتمام  ي�شهم يف  للطفل  ي�م 
دولة  اأن  وذكللر  امل�شتقبل،  يف  ماته  وححُ ال�طن  �ش�اعد 
اإمكاناتها  جميع  �شّخرت  املتحدة  العربية  الإملللارات 
خلللدمللة وتللنللملليللة الللطللفللل مللنللذ نلل�للشللاأتلله، ملل�للشللراً اإىل 
تتلّخ�ص  الللتللطلل�ع  ثللقللافللة  علللللى  �شخ�شيته  �شقل  اأن 
بها  تتميز  التي  الرفيعة  املفاهيم  هللذه  اكت�شابه  يف 

عليها،  �شي�شّب  حتماً  وبللالللتللايل  اخلليجية،  الللهلل�يللة 
واأثنى على امل�ؤ�ش�شات التعليمية والأ�شرية واملجتمعية 
املجتمع  دور  اأهمية  ملل�ؤكللداً  بالطف�لة،  تحُعنى  الللتللي 
املدين، خا�شًة جمعيات النفع العام، يف تعزيز قدرات 
بهدف  التط�عية،  الأخللاق  وتربيتهم على  الأطفال 
وغايتها،  التنمية  حملل�ر  يك�ن  اإمللاراتللي  اإن�شان  بناء 
دوملللاً  الللتللطلل�علليللة حتللث  واجللللب  اأن جمعية  واأو�لللشلللح 
التط�ع لدى  الأملل�ر على تر�شيخ  واأولياء  منت�شبيها 
الن�شاطات  جميع  يف  املللبللكللرة  الطف�لة  منذ  الأبللنللاء 
املجتمعية، اعتزازاً بغر�ص هذه القيمة احلميدة التي 
تحُنّمي مداركهم ومعارفهم و�شيانة تفكرهم، والأخذ 

بيدهم نح� الإبداع والتميز.

برعاية �شامل بن ركا�س

اجلمعيات الهندية يف العني تنظم حملة  للتربع بالدم كمبادرة اإن�شانية تطوعية
•• العني –الفجر:

العامري  ركللا�للص  بللن  �للشللامل  الللدكللتلل�ر  ال�شيخ  بللرعللايللة 
الإملللاراتللليلللة  امللللللللل�ؤازرة  جللمللعلليللة  اإدارة  رئلليلل�للص جمللللل�للص 
الثقافية  واملراكز  اجلمعيات  نظمت  ال�شرطان  مل�شابي 
الهندية يف مدينة  اجلللاللليللة  اأبللنللاء  مللن  والجللتللمللاعلليللة 
بالتعاون مع  مركز  بالدم  العني حملة وا�شعة للتربع 
مللديللر بنك  املللا  الللكلل�يللتللات، بح�ش�ر حمد  الللللل�للل� يف 
املدير  الدين  جمال  و�شاجي  العني  يف  الإقليمي  الللدم 
الإقليمي ملجم�عة الل�ل�، وممثلني عن هيئة الهال 
الأحمر اإىل جانب ح�ش�ر عدد كبر من  اأبناء اجلالية 

الهندية. 
وقللللال اللل�للشلليللخ اللللدكلللتللل�ر �للشللامل بلللن ركلللا�لللص يف كلمته 
باملنا�شبة اإن هذه املبادرة تعد من �شفات النبل والعطاء 
على  الهندية  اجلالية  اأبناء  من  املقيمني  الأخلل�ة  عند 
اأر�ص الإمارات، م�ؤكداً اأن حمات التربع بالدم هي من 
التي ترتك  والتط�عية  الإن�شانية واخلرية  املبادرات 
ثقافة  تللعللزز   وبللالللتللايل  النف��ص،  يف  وا�شحة  ب�شمات 

التربع بالدم بني اأفراد املجتمع.
بدوره اأ�شاد حمد املا مدير بنك الدم يف العني باإطاق 
الهندية لدعم  اأبللنللاء اجلللاللليللة  املللبللادرة مللن قبل  هللذه 
اإىل اأن  وانقاذ املر�شى وامل�شابني يف امل�شت�شفيات، لفتاً 

عدد وحدات الدم يف هذه احلملة و�شل اإىل 120 وحدة 
مع  الللتللعللاون  ا�شتمرار  اإىل  م�شراً  الف�شائل،  كللل  مللن 
جمعية امل�ؤازرة الإماراتية ملر�شى ال�شرطان وم�ؤ�ش�شات 
وامل�ؤ�ش�شات  القطاعني احلك�مي واخلا�ص واجلامعات 
لت�شجيع امل�ظفني والطاب على التربع بالدم، حيث 

مللن املللقللرر اأن متللتللد هلللذه امللللبلللادرات علللللى ملللدار العام 
احلايل لت�شجيع اأفراد املجتمع للتربع لإنقاذ حياة من 
ال�شحية  واحللللالت  املر�شى  من  دم  قطرة  اإىل  يحتاج 
العاجلة والطارئة.   كما حتدث يف املنا�شبة ممثلني عن 
اجلمعيات واملراكز الهندية الذين عربوا عن �شعادتهم  

باإطاق هذه املبادرة واأبدوا ا�شتعدادهم لا�شتمرار يف 
هذا العمل الإن�شاين، م�شددين على اأهمية امل�شاركة يف 

حمات التربع بالدم . 
بلللن ركلللا�لللص بتكرمي  �لللشلللامل  اللل�للشلليللخ  قللللام  ويف اخللللتلللام 

املتربعني واجلهات الراعية. 

فوز طالبة كلية االإعالم باالإمارات 
للتكنولوجيا بلقب  مذيعة االأ�شبوع

•• اأبوظبي- الفجر 

بل"المارات للتكن�ل�جيا" رول حكمت ، بلقب   فازت الطالبة بكلية الإعام 
مذيعة الأ�شب�ع من الإذاعة الرابعة بدبي ، ويذكر اأن رول قد تلقت تدريبا 
و  اأب�ظبي  يف  للتكن�ل�جيا  بللالإمللارات  الإعللام  كلية  ا�شت�دي�هات  مكثفا يف 
الإذاعي  والبث  الت�شجيل  ا�شت�دي�هات  اأنظمة  لأحللدث  وفقا  اأ�ش�شت  التي 
بلقب مذيع  الف�ز  بهذا  �شعادتها  رول عن  الطالبة  واأعربت   . والتلفزي�ين 
الأ�شب�ع واأكدت اأنها تعلمت وتدربت على فن�ن الإلقاء والتقدمي على اأيدي 
املتخ�ش�شني يف كلية الإمارات للتكن�ل�جيا ، ويذكر اأن كلية الإعام بالإمارات 
للتكن�ل�جيا اأول من قدم برامج الإعام باللغة العربية يف الربامج الثاثة 

الإذاعة والتلفزي�ن - ال�شحافة -والعاقات العامة والإعان .

يف عر�س عاملي 
مركز الفنون يف جامعة نيويورك اأبوظبي ي�شت�شيف 

العمل امل�شرحي االإماراتي املعا�شر الرحيل
يت�شمن العمل م�شرحية باللغتني العربية واالإجنليزية 

من تاأليف الكاتبة االإماراتية رمي املنهايل
•• اأبوظبي -   الفجر

العر�ص  ا�شت�شافة  عن  اأب�ظبي  ني�ي�رك  جامعة  يف  الفن�ن  مركز  ك�شف 
الكاتبة  تللاأللليللف  مللن  "الرحيل"،  املعا�شر  امل�شرحي  للعمل  الأول  الللعللاملللي 
العمل  ويللاأتللي  �شيتل.  جلل�انللا  الأمريكية  واإخلللراج  املنهايل  رمي  الإمللاراتلليللة 
الفني نتاج لتكليف م�شرتك بني مركز الفن�ن يف جامعة ني�ي�رك اأب�ظبي 
على  يناير  و25   24 ي�مي  �شيحُعر�ص  حيث  اأب�ظبي،  يف  الثقايف  واملجّمع 

خ�شبة م�شرح ال�شندوق الأ�ش�د يف مركز الفن�ن.
الللرباءة والأنلل�ثللة والأ�للشللى، والتي تنعك�ص يف  اإىل مفاهيم  العمل  ويتطرق 
التغرات.  مللن  الكثر  ي�شهد  عللامل  و�شط  باحلياة  ينب�ص  يللزال  ل  ج�شم 
وت�شطحب امل�شرحية احل�ش�ر يف رحلة ا�شتثنائية ت�شتك�شف مامح ال�اقع 

ثنائي الثقافة الذي تعي�شه ال�شابات الإماراتيات يف الع�شر احلايل.
خال  مللن  والإجنليزية  العربية  باللغتني  �شعرية  ق�شائد  العمل  ين�شج 
با�شتخدام  امل�شرحي  الأداء  ن�ص  تط�ير  مت  حيث  وال�شتعرا�شات،  ال�ش�ر 
املراأة  ل�شعي  ا�شتجابًة  املللنللهللايل  رمي  اأّلللفللتللهللا  الللتللي  الق�شائد  مللن  �شل�شلة 
ومثابرتها خال كافة مراحل حياتها، بدءاً من الطف�لة ومروراً بالن�شج 
وو�ش�ًل لل�شيخ�خة. وياأتي هذا التعاون امللهم بني الكاتبة واملخرجة بعد 
الأ�شتاذة  �شّف  كانت طالبًة �شمن  به حني  تكليف رمي  اإخللراج مت  م�شروع 

ج�انا �شيتل يف جامعة ني�ي�رك اأب�ظبي.
يف  طالبات  ثاث  بينهن  من  واعللدات،  اإماراتيات  فنانات  امل�شرحية  ويقدم 
النف�ص  وعلم  امل�شرح  طالبة  املنهايل  رمي  وهللّن  اأب�ظبي،  ني�ي�رك  جامعة 
عام  دفعة  ال�شيا�شية  العل�م  طالبة  ال�ش�يدي  وميثاء   ،2020 عللام  دفعة 
2021، ومرمي خليفة ال�شحي طالبة العل�م ال�شيا�شية دفعة عام 2021، 
زايللد دفعة عام  النف�ص يف جامعة  ر�شيد وهي طالبة علم  �شارة  اإىل جانب 
2020. وتعليقاً على العمل الفني، قال بيل براغني املدير الفني التنفيذي 
’الرحيل‘  م�شرحية  ّثل  "متحُ اأب�ظبي:  ني�ي�رك  جامعة  يف  الفن�ن  ملركز 
ا�شتثماراً حقيقياً يهدف اإىل تط�ير امل�اهب الإماراتية ال�شابة مبا يتما�شى 
مع �شعار عام 2020 بدولة الإمللارات، ’عام ال�شتعداد للخم�شني‘، وذلك 
جمم�عة  تقدمها  جللديللدة  م�شرحية  اأ�للشلل�ات  على  اللل�للشلل�ء  ت�شليط  عللرب 
على  ح�ش�رهن  لتعزيز  املجال  وفتح  امل�ه�بات،  الإماراتيات  ال�شابات  من 
ال�شاحة العاملية. نحن متحم�ش�ن للغاية حيال تعاوننا مع املجّمع الثقايف 
طالبات  اإحللدى  اأّلفته  الللذي  اجلديد  امل�شرحي  للعمل  الأول  الإنتاج  لدعم 
جامعة ني�ي�رك اأب�ظبي الكاتبة الإماراتية ال�شاّبة رمي املنهايل، واأخرجته 
جلل�انللا �شيتل املللخللرجللة احلللائللزة علللللى علللّدة جلل�ائللز والأ�للشللتللاذة يف جامعة 
الفن�ن  مركز  احتفال  من  كجزء  اخلط�ة  هذه  وتاأتي  اأب�ظبي.  ني�ي�رك 
النه��ص  ي�شعدنا  كما  لنطاقته.  اخلام�شة  ال�شن�ية  بالذكرى  املت�ا�شل 
بعمل فني يعك�ص من خال خ�شبة امل�شرح روؤية �شيدات اإماراتيات يع�شن يف 
عامل يتاأرجح بني الثقافتني العربية والإجنليزية، يف �شياق ما ت�فره دولة 
ديناميكية  بيئة  وا�شعة و�شط  واآفللاق  املتحدة من فر�ص  العربية  الإمللارات 

و�شريعة التغر".
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ي�شتهر الع�شل بقدرته على مقاومة القدم، وحماية نف�شه من التلف. 
ولكن، كما يبدو، فاإن هذا منوط ب�شروط اال�شتخدام والتخزين، 

ح�شبما حذر املركز االحتادي االأملاين للتغذية.
 )الع�شل ال يتلف( مقولة يرددها ع�شاقه كثريًا، ولكن، كما 
يبدو، فاإن لعق امللعقة املغم�شة بهذا ال�شائل املحبب واإعادتها 
اإىل االإناء قد يغري مفهومنا حوله، اإذ اإن هذه احلركة )املعتادة( 
تعترب فكرة �شيئة حقًا، كون الع�شل �شديد احل�شا�شية للبكترييا.

اأن امل�اد  املللركللز الحتلللادي الأمللللاين للتغذية مللن  وقللد حللذر 
الغريبة مثل اللعاب والبكتريا ميكنها اإدخال تغيرات غر 
ال�شبب  ولللهللذا  مللذاقلله،  وتللدمللر  الع�شل  مللرغلل�ب فيها على 
الإناء،  يف  فقط  النظيفة  وال�شكاكني  املللاعللق  غم�ص  يجب 
ك�نه مادة غذائية �شديدة احل�شا�شية، ويجب التعامل معها 

بعناية فائقة.
وعليه  واحلللللرارة،  لل�ش�ء  ح�شا�شة  الع�شل  مك�نات  اأن  كما 
اأمر  بللارد )15 درجللة مئ�ية(  فللاإن تخزينه يف مكان مظلم 
�للشللروري، اأمللا الإبللقللاء عليه يف درجللة حللرارة تزيد على 18 
درجة مئ�ية، قد يغر من مذاقه ورائحته ول�نه، يف حني 

�شي�ؤدي التربيد اإىل تبل�ره، وفقدان ملم�شه اللزج.
ويللكللمللل الللعلل�للشللل مللللذاق الللعللديللد مللن الأطلللبلللاق اللللللذيللذة مع 
اأي�شاً يف تتبيل  امللف�ف الأحمر واجلزر، وميكن ا�شتخدامه 

�شرائح اللحم.
اأمللللا مللزجلله مللع دقلليللق الللللذرة بللاحلللللل�يللات دون الللتللاأكللد من 
يجعل  الللذرة، مما  دقيق  ن�شا  تك�شر  اإىل  ف�شي�ؤدي  ن�ش�جه 
الطبق النهائي �شديد ال�شي�لة، يف حني قد يفقد الب�شك�يت 
الذي يحت�ي على الع�شل ما يتمتع به من ه�شا�شة )قرم�شة( 
�شريعاً ب�شبب امت�شا�شه الرط�بة، وهذا ه� ال�شبب اأي�شاً يف 
اأهمية تغطية اأي غذاء يحت�ي على الع�شل لتقليل تام�شه 

مع اله�اء.
من  النحل  ينتجه  �شائل  الع�شل 

ولطاملا  النباتات،  رحيق 
ب�شعبية  حللظللي 

ملللللللنلللللللذ 

يف  امل�شاعدة  وخ�شائ�شه  اللذيذ،  لطعمه  احل�شارات،  قدمي 
عاج بع�ص احلالت.

�ش�رة  يف  اأ�شا�شي  ب�شكل  الكرب�هيدرات  من  الع�شل  ويتك�ن 
الفيتامينات  بع�ص  مللن  كميات  مللع  والللغللللل�كلل�ز،  الفركت�ز 
الغرام  ويحت�ي  الع�شل.  تركيب  اجللللدول  ويبني  واملللعللادن، 
ملعقة  اأمللا  حرارية،  �شعرات  ثاث  على  الع�شل  من  ال�احد 

الطعام )15 ملليرتا( فتحت�ي على 64 �شعرا.
وهناك م�اد كيميائية بالع�شل قد تقتل بع�ص اأن�اع البكتريا 
فاإنه  اجللد  على  ي��شع  عندما  الع�شل  اأن  كما  والفطريات، 

يعمل كطبقة عازلة للرط�بة.
اأي�شا قد ي�فر م�اد مغذية قد ت�شاعد يف ت�شريع   والع�شل 

�شفاء اجلروح.
يف املللقللابللل، فللللاإن الللعلل�للشللل قلللد يللحللتلل�ي علللللى اأبللللل�اغ بكتريا 
 clostridium( اللللبللل�تللل�لللليلللنللل�م  كللللللل��لللشلللرتيلللديللل�م 
للر�شع،  الغذائي  الت�شمم  ت�شبب  التي   )botulinum
�شنة  من  الأ�شغر  الأطللفللال  قبل  من  تناولها  مينع  ولذلك 

واحدة.

اال�شتعماالت والفوائد املحتملة:
جيدا  م�شدرا  يعد  فللاإنلله  ولللذلللك  بال�شكريات،  غني  الع�شل 
للللللللللللطلللللاقلللللة اأثلللللللنلللللللاء 
الأن�شطة  ممار�شة 
اأو  الللللللبللللللدنلللللليللللللة 
اللللللريلللللا�لللللشللللليلللللة 

الق�ية.
وفللللللللللللللللقللللللللللللللللا 
للدرا�شات 

�شفاء  يف  ت�شاعد  قد  الع�شل  من  م�شتح�شرات  فللاإن  العلمية 
احلروق واجلروح.

تناول كمية قليلة من الع�شل قبل الن�م قد ي�شاعد يف عاج 
ال�شعال لدى الأطفال اأكرب من عامني.

املخاطي  الغ�شاء  التهاب  خطر  تقليل  يف  ي�شاعد  قد  الع�شل 
)mucositis( الناجت عن العاج الإ�شعاعي لدى املر�شى 

الذين يتلق�ن هذا العاج.
ا�شتعمال الع�شل للحالت ال�شابقة يجب األ يك�ن بديا عن 

العاج الطبي، 
ويجب اأن يك�ن باإ�شراف من الطبيب.

فيجب  احللللروق  اأو  للجروح  ك�شماد  الع�شل  ا�شتعمال  عند 
 medical-grade honey ا�شتعمال الأن�اع الطبية
اأب�اغ  من  خل�ها  من  للتاأكد  بالأ�شعة  تعقيمها  جللرى  التي 

بكتريا كل��شرتيدي�م.

املحاذير:
- مينع تناول الع�شل من قبل الأطفال اأ�شغر من �شنة واحدة، 
لأن الع�شل قد يحت�ي على اأب�اغ بكتريا كل��شرتيدي�م التي 

ت�ؤدي اإىل الت�شمم الغذائي. 
اأما بعد عمر ال�شنة فيك�ن اجلهاز اله�شمي للطفل قد تط�ر 

ب�شكل كاف، بحيث ي�شتطيع تدمر اأب�اغ البكتريا.
- الع�شل يرفع ال�شكر يف الدم،

 ويجب تناوله بحذر من قبل مر�شى ال�شكري، وخ�شمه من 
طعام  )ملعقة  الغذائي  النظام  من  الكرب�هيدرات  ح�ش�ص 

من الع�شل ت�شاوي ح�شة كرب�هيدرات واحدة(.
- الع�شل غني جدا بال�شكريات، لذلك فاإنه ي�ؤدي اإىل ت�ش��ص 
بالفر�شاة  الأ�شنان  تنظيف  على  احلر�ص  ويجب  الأ�شنان، 

واملعج�ن بعد تناوله.

معلومات التغذية ملئة غرام من الع�شل
كرب�هيدرات = 82.4 غراما

فركت�ز = 38.5 غراما
غل�ك�ز= 31 غراما

�شكروز= 1 غرام
�شكريات اأخرى = 11.7 غراما

األياف غذائية=0.2 غرام
ده�ن= 0 

بروتني = 0.3 غرام
 17.1 مللللللللللللللللاء= 

غراما

الفيتامينات 
واملللللللللللللعللللللللللللادن 

بامللليغرام )واحد بالألف من الغرام(
فيتامني B2 = 0.038 ملليغرام 
فيتامني B3 = 0.121 ملليغرام 
فيتامني B5 = 0.068 ملليغرام
فيتامني B6 = 0.024 ملليغرام 
فيتامني B9 = 0.002 ملليغرام 

فيتامني �شي = 0.5 ملليغرام

كال�شي�م 6 = ملليغرامات 
حديد = 0.42 ملليغرام 
ماغني�شي�م= 2 ملليغرام

ف��ش�ف�ر= 4 ملليغرامات 
ب�تا�شي�م= 52 ملليغراما 

�ش�دي�م= 4 ملليغرامات
زنك =0.22 ملليغرام 

يعترب �شديد احل�شا�شية للبكترييا

على عك�ض االعتقاد ال�شائع.. الع�شل قد يتعر�ض للتلف

للعللد و�للشللعلليللات اجلللللل��للص اخلاطئة  تحُ
الركبتني  اآلم  اأ�لللشلللبلللاب  اأهلللللم  ملللن 
تلللعلللاين منها  واللللفلللخلللذيلللن، واللللتلللي 

الن�شاء اأكرث من الرجال.
وقال الكاتب فرنثي�شك� �شانت�شاث يف 
تقريره ب�شحيفة )الك�نفدن�شيال( 
تعد  الللركللبللة  اآلم  اإن  الإ�للشللبللانلليللة، 
م�شكلة متكررة حتى اإنها ت�ؤثر على 
الأعلللملللار، ومن  الللنللا�للص مللن جميع 
املمكن اأن ينتج ذلك عن اإ�شابة على 

غرار متزق الرباط اأو الغ�شروف.
املمكن  ملللللن  ذلللللللللك،  علللللن  فللل�لللشلللا 
نتيجة  اأيلل�للشللا  الإ�لللشلللابلللة  تللكلل�ن  اأن 
التهاب  يف  تتمثل  اأخلللرى  اأمللرا�للص 
�شاأنها  التي من  والنقر�ص  املفا�شل 
اأن ت�شاهم يف اآلم ال�رك.كما بينت 
اجلراحة بربرا برجني اأن 90% 
من الن�شاء يعانني من هذه الآلم، 
اجلل��ص  امللللراأة  على  ينبغي  لللذلللك 
بللل�لللشلللاقلللني ملللتلللبلللاعلللدتلللني بلللللدل من 
و�شعية تقاطع ال�شاقني، ملنع تط�ر 
والللفللخللذيللن. الللركللبللتللني  يف  الأمل 

واأ�شار الكاتب اإىل اأن الن�شاء يعتقدن 
اأن اجلل��ص ب��شعية �شم الركبتني 
ي�ؤدي  ما  وهلل�  اأن�ثتهن،  من  يزيد 

وال�شغط  الللفللخللذ  عللظللم  للللف  اإىل 
ال�شاقني.  وع�شات  املفا�شل  على 
ب�شاقني  فلللاإن اجلللللل��للص  املللقللابللل  يف 
من  للن�شاء-  -خا�شة  متباعدتني 
الناجت  الأمل  مللن  يخفف  اأن  �شاأنه 

من ال�شغط على الأوتار.
اإىل اجلل��ص  الرجال فيميل�ن  اأما 
والقدمني  اللل�للشللاقللني  متلللديلللد  ملللع 
اأج�شادهم  اإبللقللاء  مللع  الأر�للللص  على 
وعندما  ومللل�لللشلللتلللقلللرة،  ملللتلللحلللاذيلللة 
بثبات  ذلللك  يك�ن  اأن  بد  ل  يقف�ن 
امليل  بللدل من  اجلانبني،  على كا 

اإىل جانب واحد.
وهناك اآلم تك�ن اأكرث �شي�عا عند 
الأربعني، وحتدث  �شن  بعد  الن�شاء 
ي�شببه  الللذي  ال�شغط  ب�شبب  عللادة 
فرتات  واجلل��ص  ال�ا�شع  احل��ص 
واحدة  �شاق  على  والتللكللال  ط�يلة 
دون الأخرى.واأورد الكاتب اأن اإبقاء 
يللفللر�للص �شغطا  �للشلل�يللة  الللركللبللتللني 
اأجزاء يف الفخذين وال�شاقني  على 
والركبتني، وينتج هذا عن و�شعيات 
ثني  يف  املتمثلة  اخلاطئة  اجلل��ص 
امل�شتح�شن  مللن  لللذلللك  الللركللبللتللني، 

اجلل��ص ب�شاقني متباعدتني.

حتى ال توؤذي ركبتيك وفخذك.. 
اأف�شل طريقة للجلو�ض 

م�شابيح  ت�شغيل  اأن  مللن  يابانية  درا�للشللة  حلللذرت 
الللللليللل اأثللنللاء الللنلل�م يللزيللد مللن خمللاطللر الإ�شابة 
مب�شباح  اخلا�ص  ال�ش�ء  وحتى  قاتلة،  باأمرا�ص 

ال�شارع اأو القمر من املمكن اأن ي�شبب الأذى.
اأثناء  الغرفة  يف  �ش�ء  تللرك  اإن  الباحث�ن  وقللال 
اأمرا�ص  ب�شبب  الللل�فلللاة  خللطللر  مللن  يللزيللد  الللنلل�م 

القلب وال�شكتة الدماغية.
املنخف�شة  امل�شت�يات  اأنه حتى  الأطباء  كما وجد 

الن�م من  اإىل غرفة  املت�شرب  الليلي  ال�ش�ء  من 
القمر اأو م�شباح ال�شارع قد يك�ن كافيا للت�شبب 
الأعلى  امل�شت�يات  اأن  الباحث�ن  ووجللد  �شرر،  يف 
من  اأعلى  معدلت  تقابلها  ال�ش�ئي  التل�ث  من 

ت�شلب ال�شرايني.
لل�ش�ء  اجلف�ن  تعر�ص  فاإن  الباحثني،  وبح�شب 
امليات�نني  هرم�ن  اإنتاج  من  يقلل  الن�م  اأثناء 
الن�م  على  ي�شاعد  اللللذي  الللللليللل،  اأثللنللاء  باجل�شم 

ل�شاعات اأط�ل، ويعمل على تخفي�ص �شغط الدم 
اأثناء  وم�شت�يات الغل�ك�ز ودرجة حرارة اجل�شم 

الن�م.
اأوبيا�شي:  كينجي  الللدرا�للشللة  على  امل�شرف  وقللال 
وجللدنللا ارتللبللاطللا وا�للشللحللا بللني الللنلل�م يف ال�ش�ء 
وت�شلب ال�شرايني الذي ياأتي م�شتقا عن اأ�شبابه 
املعروفة كالتدخني وال�شمنة وارتفاع �شغط الدم 

وال�شكري.

ترك �شوء يف الغرفة اأثناء 
النوم يزيد احتمالية املوت
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العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15   
اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 2775/2018/16 جتاري جزئي  
م��ش�ع الدع�ى : املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�شامن والتكافل مببلغ وقدره )228516.16( درهم 

والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة و�شم�ل احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة
طالب الإعان :  م�شرف الهال �ص.م.ع  - �شفته بالق�شية : مدعي 

�شخ�شيا  كفيا  ب�شفته  ام ج�بتا  ار  اجللروال  2-اميتا  ذ.م.م  والمللداد  للماحة  النبيل   -1  : اإعانهما  املطل�ب 
للمدعي عليها الوىل/النبيل للماحة والمداد ذ.م.م  �شفته بالق�شية : مدعي عليه 

 جمه�ل حمل الإقامة 
م��ش�ع الإعان : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2018/12/25 يف الدع�ى املذك�رة اأعاه 
ل�شالح/م�شرف الهال �ص.م.ع بالزام املدعي عليهما بالت�شامن بان ي�ؤديا للمدعي مبلغ )497.762/39( درهم 
والزمتهما بالر�ش�م وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم اتعاب حماماة و�شم�ل احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة 
حكما مبثابة احل�ش�ري قابا لا�شتئناف خال ثاثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا العان �شدر 

با�شم �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15   

اعالن بالن�شر
يف  الدعوى رقم 2659/2019/11 مدين جزئي  

م��ش�ع الدع�ى : املطالبة بالزام املدعي عليه مبلغ وقدره )10.000( درهم والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 9% من:2018/8/28 وحتى ال�شداد التام
طالب الإعان :  �شيف عبداهلل �شيف الباهي الطنيجي  - �شفته بالق�شية : مدعي 

وميثله:علي ابراهيم حممد احلمادي - �شفته بالق�شية : وكيل
املطل�ب اإعانه : 1- امين ر�ش�ان ن�ر ر�ش�ان  �شفته بالق�شية : مدعي عليه 

 جمه�ل حمل الإقامة 
م��ش�ع الإعان : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2019/12/29 يف الدع�ى املذك�رة اأعاه 
ل�شالح/�شيف عبداهلل �شيف الباهي الطنيجي بحكمت املحكمة بت�جيه اليمني احلا�شمه للمدعي عليه بال�شيغة 
التية )اأق�شم باهلل العظيم انني ل�شت مدينا للمدعي �شيف عبداهلل الطنيجي مببلغ ع�شرة الف درهم اماراتي( 
التي قام ب�شدادها يل ككفالة يف الق�شية رقلللم:22/2018/118 ت�شليم جمرمني دبي واهلل على ما اق�ل �شهيد( 
هذا  لن�شر  التايل  الي�م  من  اعتبارا  ي�ما  ثاثني  خللال  لا�شتئناف  قابا  احل�ش�ري  مبثابة  حكما  وحللددت 

العان �شدر با�شم �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  املدنيه  

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15   
اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 1132/2018/20 جتاري كلي  
م��ش�ع الدع�ى : الزام املدعي عليهم بالت�شامن والت�شامم والتكافل ان ي�ؤدوا للمدعي مبلغ وقدره )17.447.885.00( درهم 

والغرامة التاأخرية ب�اقع 9% من تاريخ رفع الدع�ى وحتى ال�شداد التام والزامهم بالر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة
طالب الإعان :  بنك ات�ص ا�ص بي �شي )فرع دبي(  - �شفته بالق�شية : مدعي 

احمد ح�شن رم�شان اآل علي �شفته بالق�شية : وكيل
املطل�ب اإعانهم : 1- بال انرتنا�شي�نال للم�اد الغذائية �ص.ذ.م.م 2- بال انرتنا�شي�نال لتعليب ال�شماك �ص.ذ.م.م 3-اودي�شي 
لتعهدات تزيد ال�شفن �ص.ذ.م.م 4-زهرة ال�شرق للم�اد الغذائية ذ.م.م 5- كابيتال للتجارة امل�اد الغذائية �ص.ذ.م.م 6-هارجيت 

�شينغ �شا�شار اندار �شينغ  �شفته بالق�شية : مدعي عليهم 
 جمه�ل حمل الإقامة 

م��ش�ع الإعان : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2019/10/23 يف الدع�ى املذك�رة اأعاه ل�شالح/بنك 
ات�ص ا�ص بي �شي )فرع دبي( بالزام املدعي عليهم بالت�شامن بان ي�ؤدوا للمدعي مبلغ وقدره )17.447.885( درهم مع الزامهما 
بالف�ائد القان�نية ب�اقع 9% من تاريخ 2018/5/23 وحتى متام ال�شداد والر�ش�م وامل�شروفات ومبلغ )5000( درهم مقابل اتعاب 
املحاماة حكما مبثابة احل�ش�ري قابا لا�شتئناف خال ثاثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم 

�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15   
اعالن بالن�شر 

                            يف التنفيذ رقم  99/2019/240 تنفيذ احكام املركز املايل 
م��ش�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدع�ى رقم CFI-018-2019 ال�شادر عن حماكم مركز 
دبي املايل العاملي القا�شي بالزام املنفذ �شدهما ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )3.961.473( درهم �شاما 

الر�ش�م وامل�شاريف 
 طالب الإعان : ديل�يت للخدمات املهنية )مركز دبي املايل العاملي( املحدودة �شفته بالق�شية : طالب 

التنفيذ  وميثله :  عمر عبدالعزيز عبداهلل عزيز اآل عمر  �شفته بالق�شية : وكيل
املطل�ب اإعانهما : 1- زد ام زد لا�شتثمارات �ص.ذ.م.م 2- الرباري ديفيل�مبنت كامبنى - �شفته بالق�شية : 

منفذ �شدهما  - جمه�يل حمل الإقامة 
ال�شادر يف  تنفيذ احلكم  والللزامللك  اعللاه  املللذكلل�رة  التنفيذية  الدع�ى  اأقللام عليك  : قد  الإعللان  م��ش�ع 
الدع�ى رقم CFI-018-2019 ال�شادر عن حماكم مركز دبي املايل العاملي القا�شي الزام املنفذ �شدهما 
ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )3.961.473( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر الجللراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خال 15 ي�ما من تاريخ ن�شر 

هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15   

اعالن بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 3053/2019/60 امر اداء    

م��ش�ع الدع�ى :ا�شت�شدار امر اداء بالزام املدعي عليها باداء مبلغ وقدره )1.890.569.71( درهم 
والفائدة القان�نية ب�اقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام  

طالب الإعان : ميرتا�ص انرتنا�شي�نال للتجارة �ص.ذ.م.م �شفته بالق�شية : مدعي 
: مدعي عليه  جمه�يل  بالق�شية  - �شفته  ذات م�ش�ؤولية حمللدودة   - �ش�نيا  �شركة   -1 : اإعانه  املطل�ب 

حمل الإقامة 
م��ش�ع الإعان : 

بالزام املدعى عليها �شركة �ش�نيا )ذات م�ش�ؤولية  فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2019/11/24 
درهم   )1.890.569.71( مبلغ  �لللص.ذ.م.م  للتجارة  انرتنا�شي�نال  ميرتا�ص  للمدعية  تلل�ؤدي  بللان  حملللدودة( 
التام  ال�شداد  وحتى  يف:2019/10/24  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من  �شن�يا   %9 ب�اقع  القان�نية  والفائدة 

والر�ش�م وامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة و�شملت المر بالنفاذ املعجل با كفالة 
ولكم احلق يف اإ�شتئناف الأمر خال 15 ي�م من الي�م التايل لن�شر هذا العان.

رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية التجارية

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15   
اعالن بالن�شر

                           يف الدعوى رقم 292/2019/57 تظلم �شرعي    
م��ش�ع الدع�ى :تظلم من قرار المر على عري�شة )�شرعي( رقم 2019/1536 امر على عري�شة �شرعي 

والر�ش�م وامل�شاريف  
طالب الإعان : ملا عاء الدين   �شفته بالق�شية : متظلم 

وميثله :  عبدالرحمن عبداهلل ح�شني امل�شرب   �شفته بالق�شية : وكيل
املطل�ب اإعانه : 1- ماهر حممد �شن� �شفته بالق�شية : متظلم �شده      جمه�ل حمل الإقامة 

م��ش�ع الإعان : 
امر   2019/1536 رقللم  )�شرعي(  عري�شة  على  المللر  قللرار  مللن  تظلم  وم��ش�عه  التظلم  عليكم  اقللام  قللد 
امل�افق:2020/1/21  لثاثاء  ي�م  جل�شة  املحكمة  لها  وحللددت   ، وامل�شاريف  والر�ش�م  �شرعي  عري�شة  على 
ال�شاعة:11:00 �شباحا يف القاعة رقم )2( يف مبنى الح�ال ال�شخ�شية يف منطقة القره�د ، لذا فانت مكلف 
باحل�ش�ر او من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثاثة ايام على القل ويف حال تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة احل�ش�ري.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حمكمة  الأحوال ال�شخ�شية

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  6610/2019/207 تنفيذ جتاري 
م��ش�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدع�ى رقم 2019/147 جتاري كلي ، ب�شداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )846075.62( درهم �شاما للر�ش�م وامل�شاريف 
طالب الإعان : الي��شف للكمبي�تر والت�شالت �ص.ذ.م.م �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ  

املطل�ب اإعانه : 1- �شيفيلد ه�لدينجز ليمتد - �شفته بالق�شية : منفذ �شده  
 جمه�يل حمل الإقامة 

م��ش�ع الإعان : قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
انتهاء �شريان مفع�ل  او خزينة املحكمة 2-  التنفيذ  به وقللدره )846075.62( درهم اىل طالب 
خطاب ال�شمان LGNO.PBOCDD1503308718 بقيمة )559.000( درهم ال�شادر من بنك 
الحتاد ال�طني )فرع بر دبي( بتاريخ:2015/2/2 واملجدد حتى 2019/1/28.  وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خال 15 ي�ما من 

تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15   

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 19/2020/11 مدين جزئي 

م��ش�ع الدع�ى :الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره )39.375.00( درهم اماراتي 
والفائدة القان�نية ب�اقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد 

طالب الإعان / 1-حمم�د ح�شني للمحاماة وال�شت�شارات القان�نية ملالكه/حمم�د ح�شني علي احمد  
�شفته بالق�شية : مدعي  

وميثله:فاطمة ح�شني علي احمد - �شفته بالق�شية : وكيل
املطل�ب اإعانه:  1-  طال علي احمد عبداهلل  �شفته بالق�شية : مدعي عليه 

 جمه�ل حمل القامة 
اأقام عليكم الدع�ى وم��ش�عها الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي عليه بان  م��ش�ع الإعان :قد 
تاريخ  من   %12 ب�اقع  القان�نية  والفائدة  امللاراتللي  درهللم   )39.375.00( وقللدره  مبلغ  للمدعي  يلل�ؤدي 
ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد. وحددت لها جل�شة ي�م الثنني  امل�افق  2020/1/20  ال�شاعة 8.30 �ص 
بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  املدنيه  

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 2203/2019/11 مدين جزئي 
م��ش�ع الدع�ى :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )105000( درهم والر�ش�م وامل�شاريف 

واتعاب املحاماة والفائدة القان�نية 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شم�ل احلكم بالنفاذ 
املعجل با كفالة 

طالب الإعان / 1-ك�ثر بنت حممد حيدر  �شفته بالق�شية : مدعي  
وميثله:فهد عبداهلل قمرب حممد - �شفته بالق�شية : وكيل

املطل�ب اإعانه:  1-  دناتا بي دبلي��شي ايرورت ل�ج�شتك�ص �ص.ذ.م.م  �شفته بالق�شية : اخل�شم املدخل  
-  جمه�ل حمل القامة 

وقدره  مببلغ  عليه  املللدعللي  بللالللزام  املطالبة  وم��ش�عها  الللدعلل�ى  عليكم  اأقلللام  :قللد  الإعلللان  م��ش�ع 
)105000( درهم والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القان�نية 9% من تاريخ املطالبة وحتى 
ال�شداد التام و�شم�ل احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة. وحددت لها جل�شة ي�م الحد  امل�افق  2020/1/19  
وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  فاأنت  لللذا   Ch1.B.10 بالقاعة  �ص   8.30 ال�شاعة 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  املدنيه  

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 51
ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيد/ احمد ن�شار حممد �شليمان - م�شري اجلن�شية يرغب 
يف البيع عن كامل ح�شته البالغه 100% وذلك اىل ال�شيد/حممد ال�شيد عبداجل�اد ال�شيد 
- م�شري اجلن�شية وذلك يف الرخ�شة امل�شماه:مغ�شلة واحة اخلليج والتي تاأ�ش�شت باأمارة 

ال�شارقة مب�جب رخ�شة رقم:726032  
�شان  يف   2013 ل�شنة    )4( رقم  الحتادي  القان�ن  من    )5( فقرة   )14( املادة  وعمابن�ص 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على الجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15   
اإعالن عن بيع منقولت باملزاد العلني
عن طريق �شركة المارات للمزادات

بالن�شر يف جريدتني ر�شميتني
يف الق�شية التنفيذية رقم 2019/2013 

تعلن حممكة راأ�ص اخليمة البتدائية - دائرة التنفيذ عن بيع املنق�لت العائدة ملكيتها 
لباري�ص غالري �ص.ذ.م.م - فرع راأ�ص اخليمة بناء على قرار قا�شي التنفيذ يف الق�شية 
 )5.292.702( تقديرية  بقيمة  بتاريخ:2020/1/27  تنفيذ  رقلللم:2019/2013  التنفيذية 

عن طريق �شركة المارات للمزادات وذلك يف متام ال�شاعة ال�شاد�شة م�شاء 
فعلى من يرغب بال�شرتاك او الطاع الدخ�ل على امل�قع الإلكرتوين ل�شركة الإمارات 
عليه  بللالعللرتا�للص  يللرغللب  وملللن   www.emiratesauction.ae للللللمللزادات 

مراجعة دائرة التنفيذ اأثناء الدوام الر�شمي وحتى جل�شة املزاد املذك�رة 
ماأمور التنفيذ

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : اك�شبرييت بيك�شرز للتجارة العامة �س.ذ.م.م 
العن�ان : حمل رقم 1226 مللك حممد جمعه الناب�ده - ديره/املزهر 1 ال�شكل القان�ين 
 : التجاري  بال�شجل  القيد  رقللم   736868  : الرخ�شة  رقللم    ، حمللدودة  م�ش�ؤولية  ذات   :
يف  التاأ�شر  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائللرة  تعلن  هللذا  مب�جب   1177565
ال�شجل التجاري لديها باإنحال ال�شركة املذك�رة اأعاه ، وذلك مب�جب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2019/7/18  وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/8/22  وعلى من 
لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني جتيندرا حما�شبون قانونيون 
العن�ان : مكتب 3006 ملك عقارات احمد عبدالرحيم العطار - املركز التجاري الثانية  
الهاتف : 043438022  الفاك�ص : 043438033 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق 

الثب�تية وذلك خال )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : جتيندرا حما�شبون قانونيون  
العن�ان : مكتب 3006 ملك عقارات احمد عبدالرحيم العطار - املركز التجاري الثانية  

الهاتف : 043438022  الفاك�ص : 043438033
مب�جب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذك�ر اأعاه 
لت�شفية اك�شبرييت بيك�شرز للتجارة العامة �س.ذ.م.م وذلك مب�جب قرار حماكم 
دبي بتاريخ  2019/7/18 وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/8/22 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على 
الثب�تية وذلك خال  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  اأعللاه، م�شطحباً  املذك�ر  العن�ان 

)45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15   
 اخطار بالن�شر يف الق�شية التنفيذية 2019/201     

اىل املحك�م عليها / م�ؤ�ش�شة عبدالحد للتجارة العامة
اأ�شدرت  قللد  البتدائية  الحتللاديللة  عجمان  حمكمة  بللاأن  لديك  معل�ما  ليكن 
بحقك حكما يف الدع�ى رقلللم:2017/144 مدين ، يق�شي بالزامك بدفع مبلغ 
وقدره )193826( درهم �شاما الر�ش�م وامل�شاريف وحيث ان املحك�م له/�شركة 
اأجا�شي بي يف تي ليمتد قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم و�شجل التنفيذ حتت رقم 
2019/201 لذا انت مكلف ب�شداد املبلغ املحك�م به خال )15( ي�ما من تاريخ 
ن�شر الخطار ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك الجراءات 

القان�نية املنا�شبة لتنفيذ احلكم ح�شب الأ�ش�ل. 
   قلم التنفيذ املدين 
بدار الق�شاء- عجمان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

دار الق�شاء - عجمان

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15   
  �شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�شم ال�شركة : التي�شري للتجارة والتوريدات �س.ذ.م.م  
IC1-M01-S03. ال�شكل القان�ن:ذات  العن�ان : نخيل املدينة العاملية - دبي 
م�شئ�لية حمدودة رقم الرخ�شة: 683085  رقم القيد بال�شجل التجاري : 1109461 
الغاء الرتخي�ص اخلا�ص  التنمية القت�شادية بدبي بانها ب�شدد  تعلن دائرة 
بال�شركة اللل�اردة اعاه وذلك مب�جب الجللراءات والنظم املتبعة يف الدائرة 
.وعلى من لديه اي اعرتا�ص التقدم اىل دائرة التنمية القت�شادية بدبي من 

خال الربيد اللكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�شر  تاريخ  من  ي�ما   )15( خللال  وذلللك  الثب�تية  والوراق  امل�شتندات  كافة 

هذا العان.
 دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15   
اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 8212/2019/13 عمايل جزئي  
م��ش�ع الدع�ى : املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )487000( درهم والر�ش�م وامل�شاريف 

MB1965835588AE:واتعاب املحاماة رقم ال�شك�ى
طالب الإعان :  عماد فايز الن�شرات  - �شفته بالق�شية : مدعي 

املطل�ب اإعانه : 1- خي�ل للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م  �شفته بالق�شية : مدعي عليه 
 جمه�ل حمل الإقامة 

الدع�ى  يف   2019/12/9 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم   : الإعللان  م��ش�ع 
املذك�رة اأعاه ل�شالح/عماد فايز الن�شرات بحكمت املحكمة مبثابه ح�ش�ري بالزام املدعي عليها 
من  املدعي  واعفت  امل�شروفات  من  باملنا�شب  والزمتها  درهللم   )447000( مبلغ  للمدعي  تلل�ؤدي  بللان 
خال  لا�شتئناف  قابا  احل�ش�ري  مبثابة  حكما  طلبات  من  ذلللك  عللدا  ما  ورف�شت  فيها  ن�شيبه 
ثاثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد 

بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  العمالية  

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15   
اعالن بالن�شر

 2020/253
املنذر : الزاجل للعقارات �ص.ذ.م.م 

املنذر اليه /ا�شف عمران للخدمات الفنية - رخ�شة رقم:726163
املو�شوع:االنذار العديل رقم حمرر:2020/1/2940

والتي  ذمته  املرت�شدة يف  اليجارية  امل�شتحقات  �شداد  ب�شرورة  اليه  املنذر/املنذر  ينذر 
تقدر مببلغ وقدره )25.000( خم�شة وع�شرون الف درهم اماراتي ، وذلك خال خم�شة 
ايام من تاريخ ن�شر هذا النذار وال �شي�شطر املنذر اىل اتخاذ كافة الجراءات القان�نية 
والق�شائية جتاه املنذر اليه للمطالبة بكافة احلق�ق التي يخ�لها القان�ن للم�ؤجر ومع 

طلب كافة التع�ي�شات املنا�شبة وما يلزم لك من ف�ائد قان�نية وم�شروفات اإدارية.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15   
اعالن بالن�شر

 2020/254
املنذر : الزاجل للعقارات �ص.ذ.م.م 

املنذر اليه /�شركة جن�م العنرب للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م
املو�شوع:االنذار العديل رقم حمرر:2020/1/2944

ينذر املنذر/املنذر اليه ب�شرورة �شداد امل�شتحقات اليجارية املرت�شدة يف ذمته والتي 
 ، تقدر مببلغ وقدره )7.833( �شبعة الف وثمامنائة وثاث وثاث�ن درهم اماراتي 
اتخاذ  املنذر اىل  النللذار وال �شي�شطر  ن�شر هذا  تاريخ  ايللام من  وذلللك خال خم�شة 
كافة الجراءات القان�نية والق�شائية جتاه املنذر اليه للمطالبة بكافة احلق�ق التي 
يخ�لها القان�ن للم�ؤجر ومع طلب كافة التع�ي�شات املنا�شبة وما يلزم لك من ف�ائد 

قان�نية وم�شروفات اإدارية.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15   
اعالن بالن�شر

 2020/255
املنذر : الزاجل للعقارات �ص.ذ.م.م 

املنذر اليه /الك�شندر ل�ر نروي�ص - فلبيني اجلن�شية
املو�شوع:االنذار العديل رقم حمرر:2020/1/2956

ينذر املنذر/املنذر اليه ب�شرورة �شداد امل�شتحقات اليجارية املرت�شدة يف ذمته والتي 
تقدر مببلغ وقدره )13.500( ثاثة ع�شر الف وخم�شمائة درهم اماراتي ، وذلك خال 
خم�شة ايام من تاريخ ن�شر هذا النذار وال �شي�شطر املنذر اىل اتخاذ كافة الجراءات 
القان�نية والق�شائية جتاه املنذر اليه للمطالبة بكافة احلق�ق التي يخ�لها القان�ن 
قان�نية  فلل�ائللد  مللن  لللك  يلللللزم  وملللا  املنا�شبة  التع�ي�شات  كللافللة  طلللللب  وملللع  للللللملل�ؤجللر 

وم�شروفات اإدارية.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15   
اعالن بالن�شر

 2020/256
املنذر : الزاجل للعقارات �ص.ذ.م.م 

املنذر اليه /ه�فياين للتجارة �ص.ذ.م.م - الرخ�شة رقم:633070
املو�شوع:االنذار العديل رقم حمرر:2020/1/2933

ينذر املنذر/املنذر اليه ب�شرورة �شداد امل�شتحقات اليجارية املرت�شدة يف ذمته والتي 
تقدر مببلغ وقدره )32.000( اثنان وثاث�ن الف درهم اماراتي ، وذلك خال خم�شة 
ايام من تاريخ ن�شر هذا النذار وال �شي�شطر املنذر اىل اتخاذ كافة الجراءات القان�نية 
والق�شائية جتاه املنذر اليه للمطالبة بكافة احلق�ق التي يخ�لها القان�ن للم�ؤجر ومع 

طلب كافة التع�ي�شات املنا�شبة وما يلزم لك من ف�ائد قان�نية وم�شروفات اإدارية.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15   
اعالن بالن�شر

 2020/257
املنذر : الزاجل للعقارات �ص.ذ.م.م 

املنذر اليه /�شركة الفت�ح للتجارة العامة �ص.ذ.م.م
املو�شوع:االنذار العديل رقم حمرر:2020/1/2951

والتي  ذمته  املرت�شدة يف  اليجارية  امل�شتحقات  �شداد  ب�شرورة  اليه  املنذر/املنذر  ينذر 
تقدر مببلغ وقدره )15.000( خم�شة ع�شر الف درهم اماراتي ، وذلك خال خم�شة ايام 
من تاريخ ن�شر هذا النللذار وال �شي�شطر املنذر اىل اتخاذ كافة الجللراءات القان�نية 
والق�شائية جتاه املنذر اليه للمطالبة بكافة احلق�ق التي يخ�لها القان�ن للم�ؤجر ومع 

طلب كافة التع�ي�شات املنا�شبة وما يلزم لك من ف�ائد قان�نية وم�شروفات اإدارية.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2020/294 
املنذر : اليت ل�شحب الملني�م �ص.ذ.م.م 

املنذر اليه /ال�شنغال ملقاولت الملني�م والزجاج )جمه�ل حمل القامة(
حيث  لديكم  م�كلنا  م�شتحقات  ب�شداد  نخطركم  م�كلنا  من  وبتكليف  القان�ن  لحكام  ا�شتنادا 
انه تر�شد بذمتكم مبلغ وقدره )3.272.346( درهم ل�شالح م�كلنا عن قيمة ال�شيكات املرجتعة 
مل�كلنا ومل تلتزم�ا بال�شداد رغم وع�دكم املتكررة وقد مت ت�جيه اكرث من مطالبة ل�شركتكم ال 
انكم مل تق�م�ا بال�شداد وحر�شا منا على العاقات ال�دية طلب م�كلنا ان ننذركم ب�شداد املبالغ 
فان  الن�شر ما مل  تاريخ  ايللام من  درهللم خال خم�شة  بذمتكم وقدرها )3.272.436(  املرت�شدة 
م�كلنا واحلق بجانبه �شيق�م باتخاذ الجراءات القان�نية الكفيلة بحفظ حق�قه مع حتميلكم 
الر�ش�م وامل�شاريف والتع�ي�شات املقررة عن تاأخركم يف ال�شداد مع حفظ كافة احلق�ق الخرى 

من اي ن�ع كانت.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15   
اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 914/2019/16 جتاري جزئي  
م��ش�ع الدع�ى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )196.875.00( درهم والر�ش�م وامل�شاريف  والفائدة 12% من 

2018/10/3 وحتى ال�شداد التام
طالب الإعان :  كري�شتال لين لتجارة امل�اد العازله �ص.ذ.م.م  - �شفته بالق�شية : مدعي

وميثله:عائ�شة حممد ح�شن طاهر - �شفته بالق�شية:وكيل 
املطل�ب اإعانهما : 1- جبل احلال للمقاولت �للص.ذ.م.م �شفته بالق�شية : مدعي عليه 2- �شامي عبداحلميد عجمي بركات  

�شفته بالق�شية : اخل�شم املدخل  -  جمه�يل حمل الإقامة 
م��ش�ع الإعان : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2019/10/2 يف الدع�ى املذك�رة اأعاه ل�شالح/كري�شتال 
لين لتجارة امل�اد العازله �ص.ذ.م.م اول:بقب�ل ادخال �شامي عبداحلميد عجمي بركات �شكا اول:بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي 
للمدعية مبلغ وقدره )134.375( درهم ثانيا:بالزام اخل�شم املدخل ان يت�شامن مع املدعي عليها يف اداء )65625.00( درهم من 
جملة املبلغ املحك�م به يف البند اول - ثالثا بالزام املدعي عليها واخل�شم املدخل باداء فائدة قدرها 9% �شن�يا على املبلغ املحك�م 
به كل فيما يخ�شه من 2018/10/18 وحتى متام ال�شداد والزمتهما بالر�ش�م وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماه حكما مبثابة احل�ش�ري قابا لا�شتئناف خال ثاثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم 

�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15   
حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 2019/6046 ت ج 

املرف�عة من املدعي/ دي ا�ص ا�ص للحديد �ص.ذ.م.م 
اىل املدعي عليه / م�شنع املدار لان�شاءات ذ.م.م 

وقدره  مبلغ  للمدعية  ت�ؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  احل�ش�ري  مبثابة  املحكمة  حكمت 
 2019/12/17 تاريخ  املبلغ من  ذلك  على   %4 ب�اقع  القان�نية  والفائدة  درهم   )58514.8(
وحتى ال�شداد التام وعلى ال يجاوز ا�شل الدين مع الزام املدعي عليها بالر�ش�م وامل�شاريف 
خال  لا�شتئناف  قابا  حكما   - طلبات   من  ذلك  عدا  ما  ورف�شت  درهم   )300( ومبلغ 
ثاثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لاعان ، وبف�ات هذا امليعاد دون طعن منكم على 

احلكم امل�شار اليه و�شتتخذ بحقكم الجراءات القان�نية لتنفيذه �شدكم. 
القلم املدين 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل



25

املال والأعمال

% م�شاهمة  �شعيد الطاير لـ وام: 9 
الطاقة املتجددة يف مزيج الطاقة بدبي

•• اأبوظبي -وام:

اأكد �شعيد حممد الطاير الع�ش� املنتدب الرئي�ص التنفيذي لهيئة كهرباء 
بنح�  دبي  باإمارة  الطاقة  مزيج  يف  املتجددة  الطاقة  م�شاهمة  دبي  ومياه 
%9 وذلك نتيجة حزمة امل�شروعات الطم�حة التي طرحتها دبي يف هذا 
اأنباء الإمللارات وام على  القطاع احلي�ي. وقال الطاير يف ت�شريح ل�كالة 
هام�ص فعاليات الي�م الثاين للقمة العاملية لطاقة امل�شتقبل اإن دبي �شتتعدى 
1000ميجاواط ل�شبكتها الكهربائية خال  الهدف املر�ش�م لها باإ�شافة 
رئي�شني هما م�شروع  وذلللك من خللال م�شروعني   2020 اجلللاري  العام 

جممع حممد بن را�شد اآل مكت�م للطاقة ال�شم�شة وم�شروع �شم�ص دبي.
للطاقة  را�للشللد  بللن  حممد  ال�شيخ  جممع  مللن  الثالثة  املرحلة  اأن  واأو�للشللح 
ال�شم�شة �شيتم افتتحها خال فرباير املقبل واأن القدرة الإنتاجية الكاملة 
�شركة  بني  الق�ي  للتعاون  نتاج  وه�  ميجاواط   800 تبلغ  املرحلة  لهذه 
 50 تبلغ  امل�شروع  تكلفته  اأن  اإىل  م�شرا  دبي  ومياه  دبي  وكهرباء  م�شدر 

مليار درهم.
وقال الطاير اإن كهرباء دبي ت�شعى اإىل تخفي�ص الطلب على الطاقة عن 
 2000 اأكرث من  اأهلت  الهيئة  اأن  اإىل  املباين م�شرا  تاأهيل  اإعللادة  طريق 

مبنى وزادت من كفاءتها بن�شب ترتاوح ما بني 30 اإىل 40%.
اإىل  و�شلت  التكلفة  اإن  الطاير  قال  املتجددة..  الطاقة  اإنتاج  تكلفة  وح�ل 
اأن  اإىل  م�شرا  عامليا  الأقللل  �شمن  يعد  رقللم  وهللذا  للكيل�وط  دولر   1.6
اإمارة دبي لديها خطة ا�شرتاتيجية وا�شحة املعامل ت�شمن حتقيق م�شتقبل 

مزدهر.

مليار درهم مكا�شب االأ�شهم االإماراتية  7.1
•• اأبوظبي-وام:

و�شط  الت�ايل  على  الثاين  للي�م  ارتفاعها  الإماراتية  املال  اأ�ش�اق  وا�شلت 
حت�شن يف �شهية التداول وك�شبت القيمة ال�ش�قية لأ�شهم ال�شركات املتداولة 

7.1 مليار درهم مع نهاية اجلل�شة.
 5168 م�شت�ى  اإىل  املالية  لللاأوراق  اأب�ظبي  ل�ش�ق  العام  امل�ؤ�شر  وارتفع 
نقطة بزيادة ن�شبتها 1.07 % يف حني �شعد امل�ؤ�شر العام ل�ش�ق دبي املايل 

اإىل 2802 نقطة بنم� ن�شبته %1 تقريبا مقارنة مع الي�م ال�شابق.
ومع ارتفاع �شهية التداول فقد ارتفعت قيمة ال�شفقات املربمة يف �ش�قي 
اأب�ظبي ودبي املاليني اإىل 440 ملي�ن درهم وو�شل عدد الأ�شهم املتداولة 

اىل 261 ملي�ن �شهم نفذت من خال 4782 �شفقة.
اإعمار  �شهم  القيادية ويف مقدمتها  الأ�شهم  على  التداولت  غالبية  وتركز 
املرتفع اإىل 4.20 درهم كذلك فقد �شجل �شهم بنك الإمارات دبي ال�طني 
ن�شاطا جيدا دفع به اإىل بل�غ م�شت�ى 13.25 درهم وتبعه �شهم بنك دبي 
اأب�ظبي  �شهم بنك  اأب�ظبي �شعد  �ش�ق  5.65 درهللم. ويف  اإىل  الإ�شامي 
الأول اإىل 15.56 درهم وبنك اأب�ظبي التجاري 8.06 درهم والإت�شالت 

اإىل 16.5 درهم وارتفع �شهم الدار اإىل 2.24 درهم.

جامعة نيويورك اأبوظبي تفتح باب الت�شجيل يف 
برنامج ت�شريع منو ال�شركات النا�شئة

•• اأبوظبي-وام: 

ني�ي�رك  جامعة  يف  الأعللمللال  -م�شرعة  دي”  اإيلله  “�شتارت  ة  من�شّ اأعلنت 
الت�شجيل  بلللاب  فللتللح  علللن  “متكني”-،  �للشللركللة  ملللن  وامللللدعللل�ملللة  اأبلل�ظللبللي 
/ النا�شئة  ال�شركات  منللّ�  ت�شريع  برنامج  يف  للم�شاركة  الطلبات  وتقدمي 

Corporate Sprint Accelerator/، وذلك حتى 10 مار�ص 
القادم. يقام الربنامج خال الفرتة بني 1 - 14 اأبريل املقبل يف جامعة 
املبتكرة يف قطاع  اأن يركز على احلللللل�ل  املللقللرر  اأبلل�ظللبللي، ومللن  نلليلل�يلل�رك 

الإن�شاء والتنمية امل�شتدامة.
يف  واملتخ�ش�شة  العاملية  النا�شئة  ال�شركات  ت�جيه  اإىل  الربنامج  وي�شعى 
جمال الذكاء ال�شطناعي، واإنرتنت الأ�شياء، وتقنيات الأجهزة، مل�شاعدتها 
على النم� والت��ّشع يف دولة الإمارات عرب م�شروعات حمتملة مع �شركاء 
واملقاولت”و�شركة  للهند�شة  “اآليك  �شركة  ومنهم  دي”،  اإيلله  “�شتارت 
“املقاول�ن املتحدون” و�شتح�شد ال�شركة النا�شئة الفائزة جائزة البتكار 

من �شركة “اآليك للهند�شة واملقاولت” بقيمة 10 اآلف دولر اأمريكي.
ويللهللدف الللربنللامللج كللذلللك اإىل تللدريللب اللل�للشللركللات الللنللا�للشللئللة علللللى اأف�شل 
املختارة  النا�شئة  ال�شركات  منح  و�شيتم  ال�شتثمارات،  ا�شتقطاب  ممار�شات 
للتاأ�شي�ص،  دي‘  اإيلله  ’�شتارت  �شندوق  عرب  ا�شتثمار  على  احل�ش�ل  فر�شة 

بقيمة 250 األف دولر اأمريكي.
ني�ي�رك  نائب عميد جامعة  رامي�ص جاجاناثان،  قال  ذلك،  على  وتعليقاً 
الهند�شة،  ق�شم  عميد  وم�شاعد  والبتكار  الأعمال  ريللادة  ل�ش�ؤون  اأب�ظبي 
ي�ا�شل  والبناء  الإن�شاء  قطاع  ان  دي”  اإيلله  “�شتارت  ملن�شة  العام  واملدير 
من  الإمللارات...ونللحللر�للص  بللدولللة  املحلي  القت�شاد  يف  مللركللزي  دور  لعب 
خال برناجمنا لت�شريع من� ال�شركات النا�شئة على اإبرام �شراكات مع رواد 
تعزيز  زالت يف مرحلة مبكرة، بهدف  التي ما  النا�شئة  وال�شركات  القطاع 
تط�ير  على  النا�شئة  ال�شركات  دعللم  وبالتايل  واخللللربات،  املعرفة  تللبللادل 
لل�شركات  الفعلية  الحتياجات  لتائم  خ�شي�شاً  م�شممة  ريادية  ابتكارات 
العاملة يف القطاع، ف�شًا عن حت�شني قطاع الإن�شاء والبناء عرب ت�ظيف 

تقنيات جديدة. غرفة الفجرية توؤكد اأهمية االلتزام باالمتثال ال�شريبي

املزروعي لـ »وام«: طرح اال�شرتاتيجية التف�شيلية لل�شناعات املتقدمة يف االإمارات قريبا
•• اأبوظبي-وام:

املزروعي  فللار�للص  فللرج  بللن حممد  �شهيل  مللعللايل  اأكلللد 
وزيلللر الللطللاقللة واللل�للشللنللاعللة اأن الللللل�زارة بلل�للشللدد طرح 
يف  املتقدمة  لل�شناعات  التف�شيلية  ال�شرتاتيجية 
الث�رة  تللطلل�رات  ت�اكب  والتي  الإملللارات قريبا  دولللة 
اعتماد  بعد  وذللللك  وتطبيقاتها  الللرابللعللة  ال�شناعية 
جمل�ص  مللن  املتقدمة  لل�شناعات  الللعللامللة  ال�شيا�شة 

ال�زراء امل�قر.
ل�كالة  ت�شريحات  يف  وال�شناعة  الطاقة  وزير  وقال 
فعاليات  مللع  بللالللتللزامللن   - “وام”  الإمللللللارات  اأنلللبلللاء 
القمة العاملية لطاقة امل�شتقبل �شمن اأ�شب�ع اأب�ظبي 
التف�شيلية  ال�للشللرتاتلليللجلليللة  اإن   ..- لللا�للشللتللدامللة 
مردود  لها  �شيك�ن  وتطبيقاتها  املتقدمة  لل�شناعات 
الدولة  يف  املح�رية  القطاعات  خمتلف  على  اإيجابي 
التكن�ل�جي  اللللتلللطللل�ر  تللعللزيللز  علللللى  تللعللمللل  كلل�نللهللا 
اقت�شاد  وتط�ير  الرقمي  الت�شنيع  على  والرتكيز 
وذات  مبتكرة  مللزايللا  ذات  �شناعية  واأنلل�للشللطللة  مللعللريف 

قيمة م�شافة عالية.
واأ�شار معاليه اإىل اأنه مت طرح اأول من�شة اإلكرتونية 
الدولة  يف  امللل�جلل�دة  وامللل�للشللانللع  امل�شنعني  كللل  جتمع 
الفر�ص  على  التعرف  مللن  امل�شتمرين  متكن  بهدف 
ال�شتثمارية املتاحة يف مناطق الدولة كافة واحل�افز 

التي تقدمها الإمارات يف قطاع ال�شناعة والت�شنيع.
ا�شرتاتيجية  اإن  واللل�للشللنللاعللة  الللطللاقللة  وزيللللر  وقللللال 

م�شارات   3 على  ترتكز   2050 للطاقة  الإملللللارات 
املتجددة  للطاقة  حمطات  اإ�شافة  يف  تتمثل  رئي�شة 
�شن�يا وتقليل التكلفة يف اإنتاج الطاقة مع زيادة عدد 
عن  امللليللاه  حتلية  تكلفة  تقليل  اإىل  اإ�للشللافللة  امل�شاريع 

طريق ا�شتدامة حمطات الإنتاج.
مت��شط  تخفي�ص  يف  جنحت  الإمللللارات  اأن  واأ�للشللاف 
تكلفة حتلية املياه بن�شبة تزيد عن %70 يف العديد 
من حمطات التحلية نتيجة ا�شتخدام تقنيات ف�شل 
املياه من خال حمطات  الكهرباء عن حتلية  ت�ليد 
�شاأنها  مللن  والللتللي  العك�شي  التنا�شح  بتقنية  تعمل 
كان  الللذي  الللغللاز  مللن  الكثر  وتلل�فللر  التكلفة  تقليل 

يحرق لتحلية املياه.
واأ�شار وزير الطاقة وال�شناعة اإىل اأن اإنتاج الإمارات 
اآلف   5 نللحلل�  اإىل  �للشلليلل�للشللل  امللللتلللجلللددة  الللطللاقللة  ملللن 
ملليللجللاواط خلللال الللعللامللني املللقللبلللللني وذلللللك يف ظل 
�شن�يا  النظيفة  للطاقة  اإ�شافة حمطات  العمل على 
مبا يت�افق م�شتهدفات ا�شرتاتيجية الإمارات للطاقة 
بحل�ل  األف ميجاواط   44 اإىل  الدولة  اإنتاج  لي�شل 
العام 2050 وه� ما يتطلب اإ�شافة ما بني 2 اإىل 3 

اآلف ميجاواط من الطاقة النظيفة �شن�يا.
اإن�شاء  على  حاليا  العمل  جللار  اأنللله  معاليه  واأو�للشللح 
بتقنية  تعمل  الللتللي  التحلية  حمللطللات  مللن  الللعللديللد 
التنا�شح العك�شي م�شيفا اأن اإنتاج الإمارات من املياه 
يقدر مبا يزيد عن مليار و900 ملي�ن مرت مكعب 

من املياه املحاة �شن�يا.

فعاليات  يف  وامللل�للشللاركللة  احللل�للشلل�ر  م�شت�ى  اإن  وقلللال 
اأهمية  يعك�ص   2020 لا�شتدامة  اأب�ظبي  اأ�شب�ع 
احلدث على م�شت�ى العامل ودور الإمارات الرائد يف 

قيادة اجله�د العاملية لتحقيق التنمية امل�شتدامة.
ووقعت وزارة الطاقة وال�شناعة ام�ص خال فعاليات 
القمة العاملية لطاقة امل�شتقبل �شمن اأ�شب�ع اأب�ظبي 
لا�شتدامة ثاثة عق�د م�شاريع ا�شرتاتيجية يتمثل 
احلرارية  الللطللاقللة  اأطللللل�للص  تللطلل�يللر  يف  الأول  الللعللقللد 
وذلك  الإملللارات  لدولة  اجلي�حرارية”   “ الأر�شية 
لللتللنلل�يللع ملل�للشللادر الطاقة  الللللللل�زارة  اإطلللللار جلللهللل�د  يف 
املت�فرة  اأق�شى فعالية للطاقة  وا�شتدامتها وحتقيق 
من خال ت�فر خرائط اإمكانيات الطاقة املتجددة 
بلل�للشللكللل فلللعلللال يف ت�فر  تلل�للشللاعللد  اللللدوللللة واللللتلللي  يف 
جدوى  درا�شة  لتقييم  الازمة  واملعل�مات  البيانات 
ملل�للشللروعللات الللطللاقللة اجللليلل�حللراريللة لتللخللاذ قلللرارات 

تتعلق بال�شتثمار والتخطيط امل�شتقبلي.
ويللللللللاأتللللللللي اللللللعلللللقلللللد اللللللللثلللللللاين لإعلللللللللللللللداد اخلللللريللللطللللة 
والذي  ال�شمالية  واملناطق  لدبي  الهيدروجي�ل�جية 
من �شاأنه اأن ي�شاعد يف تقييم امل�ارد املائية ال�شطحية 
واجلللل�فللليلللة يف الللللدولللللة حلليللث �للشلليللتللم تلل�ظلليللف هذه 
اخلرائط يف درا�شات ال�شدود واملن�شاآت املائية وحتديد 
امل�شطحات  وتلل�زيللع  وم�شاحات  الفي�شانات  مناطق 
من�ش�ب  حتديد  اإىل  اإ�شافة  اأن�اعها  مبختلف  املائية 
مع  يتما�شى  مبللا  وكميتها  وجلل�دتللهللا  اجل�فية  امللليللاه 
م�ؤ�شرات التنمية امل�شتدامة ول�شيما الهدف ال�شاد�ص 

من اأهداف التنمية امل�شتدامة املتعلق باملياه.
املن�شة  وتط�ير  ت�شميم  بهدف  الثالث  العقد  وجللاء 
اجلي�مكانية مل�شادر املياه يف دولة الإمارات “ اأطل�ص 
الإمارات للم�ارد املائية” وه� من�شة املعرفة وتبادل 
جميع  على  باملياه  املتعلقة  الق�شايا  حلل�ل  املعل�مات 
التقليدية  التقليدية وغر  املياه  “ م�ارد  امل�شت�يات 
“ و�شتك�ن هذه املن�شة املرجع الأمثل ملتخذي القرار 
وزارة  ل�شركاء  املختلفة  وامل�شاريع  الللدرا�للشللات  ودعللم 

الطاقة وال�شناعة يف قطاع املياه.

•• الفجرية -وام:

الهندا�شي، مدير عام غرفة  �شلطان جميع  �شعادة  اأكد 
ورواد  اأ�شحاب  التزام  اأهمية  الفجرة  و�شناعة  جتارة 
والمتثال  امل�شافة  القيمة  �شريبة  بق�انني  الأعللمللال 
يف  امل�شتدامة  التنمية  حتقيق  يف  ي�شهم  مللا  ال�شريبي 
م�شتقبل  با�شت�شراف  ا�شرتاتيجيتها  وحتقيق  الدولة 

اأكرث ازدهارا.
“اأهمية  الغرفة بعن�ان  جاء ذلك خال ندوة نظمتها 
امل�شافة على  القيمة  واأثر �شريبة  ال�شريبي  المتثال 
ال�كالة  مع  بالتعاون  الإجمايل”  املحلي  الناجت  زيللادة 
الحتادية  الللهلليللئللة  مللن  املللعللتللمللدة  “اآت�”  اللل�للشللريللبلليللة 
ورواد  اأ�للشللحللاب  مللن  �شخ�شا   45 بح�ش�ر  لل�شرائب 

الأعمال والطاب وذلك يف فندق ن�فيتيل الفجرة.

تاأتي �شمن �شل�شلة  الندوة  اإن  وقال �شلطان الهندا�شي 
الندوات والللدورات وور�ص العمل التي تنظمها الغرفة 
حر�ص  مللن  ت�ليه  مللا  اإطلللار  ويف  عملها  بللرامللج  �شمن 
واجل�انب  املعل�مات  الأعمال  ورواد  اأ�شحاب  لتمليك 
بكفاءة  التعامل  كيفية  مللن  متكنهم  الللتللي  القان�نية 
الدولة، يف  تنتهجه  الذى  ال�شريبي  النظام  مع  عالية 
اإطار روؤية القيادة الر�شيدة للت��شع يف �شيا�شات تن�يع 
م�شادر الدخل، وتعزيز م�شاهمة خمتلف القطاعات يف 

منظ�مة العمل القت�شادي والتنم�ي.
واأ�للشللاف اأنلله على الللرغللم مللن جنللاح الللدولللة يف تطبيق 
اإىل  حاجة  هناك  تللزال  ل  لكن  متميز،  �شريبي  نظام 
زيادة ال�عي املعريف لدى الكثر من اأ�شحاب ال�شركات 
المتثال  لأهلللمللليلللة  الأعللللمللللال  وجمللتللمللع  واملللل�ؤ�لللشللل�لللشلللات 

ال�شريبي.

بهدف الو�شول اإىل »�شفر نفايات غذائية« وحتقيق نظام غذائي م�شتدام

جامعة ال�شارقة تنجح يف اإنتاج �شماد طبيعي عايل اجلودة من املخلفات القابلة للتحلل
•• ال�شارقة-الفجر:

والزراعة  التعليم  ربلللط  جمللملل�عللة  جنللحللت 
بللال�للشللتللدامللة الللتللابللعللة ملكتب ال�للشللتللدامللة يف 
جامعة ال�شارقة يف حت�يل املخلفات القابلة 
عالية  جلل�دة  ذو  طبيعي  �شماد  اإىل  للتحلل 
بهدف  الع�ش�ية،  الللزراعللة  يف  وا�شتخدامه 
ال��ش�ل اإىل “�شفر نفايات غذائية” داخل 

احلرم اجلامعي.
حيث بداأت جمم�عة ربط التعليم والزراعة 
الدكت�رة  عليها  ت�شرف  والتي  بال�شتدامة 
اآنللل� رنلللدي، اأ�للشللتللاذ ملل�للشللارك بكلية الللطللب يف 
بللللداأت مبللرحلللللة جتريبية  اأكللتلل�بللر املللا�للشللي، 
ملعاجلة  اللللطلللب  كللللليللة  يف  للللللملل�للشللروع  اأوىل 
م�شاألة هدر الطعام الذي ينتهي به املطاف 
يف مدافن النفايات، حيث مت تركيب برادات 
اأملللاكلللن خمللتلللللفللة بكلية  بلل�للشللعللات عللاللليللة يف 
الهيئتني  اأع�شاء  ومتكني  لت�شجيع  الطب، 
اإيداع  مللن  والطلبة  والإداريلللللة  التدري�شية 
للتحلل  القابلة  النباتية  الطعام  خملفات 
الطعام  خملفات  نقل  مت  ثللم  يلل�مللي،  ب�شكل 
خلطها  ثلللم  كللبللرة  تللخللزيللن  �للشللنللاديللق  اإىل 
اأ�شب�عني،  بامليكروبي�م وتركها للتحلل ملدة 
اإىل  الع�ش�ي  ال�شماد  نقل  ذلللك  بعد  ليتم 

احلديقة  يف  املللجللتللمللعلليللة  اللللزراعلللة  مللنللطللقللة 
امللل�للشللتللدامللة داخلللل حلللرم اجلللامللعللة للمرحلة 
اأربعة  ا�شتغرقت  والتي  املعاجلة  من  الثانية 
املدة  املجم�عة يف هذه  وا�شتطاعت  اأ�شابيع. 
الزمنية الق�شرة ومدتها �شهرين من اإنتاج 
عالية  الرتبة  من  كيل�جرام   180 حلل�ايل 
القابلة  املطبخ  خملفات  با�شتخدام  اجللل�دة 
والف�اكه  اخللل�للشللروات  ق�ش�ر  مثل  للتحلل 
املرحلة  جنلللللاح  وملللللع  اللللقلللهللل�ة.  وخملللللللفلللات 
وا�شتخدام  امل�شروع  من  الأوىل  التجريبية 
ال�شماد املنتج العايل اجل�دة لزراعة النباتات 
يف البيت الأخ�شر يف احلديقة امل�شتدامة يف 
ال�شارقة  جامعة  تخطط  اجلامعي،  احلللرم 
لت��شيع هذا امل�شروع لي�شمل جميع الكليات 
الأخلللللرى داخللللل احلللللرم اجلللامللعللي يف العام 
ور�شة  علللقلللد  مت  حللليلللث   .2020 احلللللللايل 
التدري�شية  الهيئة  واأعلل�للشللاء  للطلبة  عمل 
الت�ع�ية  احلللملللللة  ملللن  كللجللزء  والإداريللللللللة، 
�شعار  حتللت  ال�شارقة  جامعة  تنظمها  التي 
لإطاعهم    ”2020 ال�للشللتللدامللة  “عام 
على  النتائج ونقل التجربة وتثقيفهم ح�ل 
كيفية اإعادة تدوير املخلفات الغذائية لإنتاج 
�شماد طبيعي عايل اجللل�دة واأهمية ذلك يف 

احلفاظ على البيئة.

ال�شي�ف،  عللمللاد  الللدكللتلل�ر  �للشللرح  مللن جانبه 
جامعة  اأن  ال�للللشللللتللللدامللللة،  ملللكلللتلللب  مللللديللللر 
عايل  تعليم  م�ؤ�ش�شة  اأول  تعترب  اللل�للشللارقللة 
امللللبلللادرة، حيث  الللدولللة تعمل علللللى هلللذه  يف 
من  الللقللادمللة  الأجللليلللال  تثقيف  اإىل  تللهللدف 
خللال خلق اللل�عللي حلل�ل فلل�ائللد اإنللتللاج تربة 
غذائي  نللظللام  لتحقيق  الع�ش�ية  للللللزراعللة 

م�شتدام،  واأ�شاف ال�شي�ف اأن تطبيق اأنظمة 
نللطللاق املجتمع  علللللى  الللطللبلليللعللي  الللتلل�للشللملليللد 
التي  الغذائية  النفايات  كمية  مللن  �شتقلل 
واملدافن مما  املكبات  منها يف  التخل�ص  يتم 
التقليل من  ال�شارقة يف  اإمللارة  يدعم جه�د 
وتعزز �شحة  النفايات، كما حتافظ  مدافن 
ال�شماد  اأن  واأكللد  الرتبة يف دولللة الإمللللارات، 

الللقللابلللللة للتحلل  املللخلللللفللات  الللطللبلليللعللي ملللن 
املحلية،  الللرتبللة  �شحة  حت�شني  على  يعمل 
عن طريق ت�فر جمم�عة كبرة ومتن�عة 
ت�شاعد  التي  الدقيقة  احلية  الكائنات  مللن 
وتعمل على زيادة ج�دة الرتبة، مما ي�شجع 
تعزيز  وبالتايل  الزراعية  الإنتاجية  ويعزز 

القت�شاد ب�شكل عام.

•• اأبوظبي-وام: 

بحث �شعادة عبد اهلل اآل �شالح وكيل وزارة 
الللتللجللارة اخلارجية،  للل�للشلل�ؤون  القللتلل�للشللاد 
والتجاري  القللتلل�للشللادي  الللتللعللاون  اأوجلللله 
الللقللائللم مللع جللمللهلل�ريللة اإيللطللاللليللا و�شبل 
ال�شتثمارية  اللل�للشللراكللة  نللطللاق  تلل��للشلليللع 
با�شتثمارات  واللللدخللل�ل  اجلللانللبللني  بللني 

م�شرتكة يف اأ�ش�اق اإقليمية واعدة.
�شالح  اآل  ا�للشللتللقللبللال  خللللال  ذلللللك  جللللاء 
وزير  نائب  �شتيفان�،  مانلي� دي  ل�شعادة 
الإيلللطلللايل وال�فد  اللل�للشلل�ؤون اخلللارجلليللة 
امللللرافلللق لللله مبللقللر اللللللل�زارة بللدبللي حيث 
اأهمية  الجتماع  خللال  اجلانبان  تناول 
تللطلل�يللر الللتللعللاون امللل�للشللرتك يف علللدد من 
التقليدية  غر  القت�شادية  القطاعات 
والتي حتمل العديد من الفر�ص لتنمية 
وال�شراكات  اللللتلللجلللاري  اللللتلللعلللاون  اآفللللللاق 
ال�شتثمارية، وذلك يف القطاعات املتعلقة 
والبل�ك  ال�شطناعي  الللذكللاء  بتقنيات 
ال�شيرباين وغرها. ومت  ت�شني والأمللن 
خلللال الجللتللمللاع بللحللث اإمللكللانلليللة ت�قيع 
ثالثة  اأ�ش�اق  يف  للتعاون  ثنائية  اتفاقية 
م�شرتكة  ا�شتثمارات  تط�ير  خللال  من 
يف الأ�للللشلللل�اق الإقللللليللملليللة اللللل�اعللللدة، اإىل 
جانب ذلك ا�شتعر�ص اجلانب الإيطايل 
م�شاركة  لتعزيز  اجلللاريللة  التح�شرات 
اقرتاح  مللع   ،2020 باإك�شب�  اإيللطللاللليللا 
علللدد مللن الللفللعللاللليللات القللتلل�للشللاديللة على 
اخلا�ص  والللقللطللاع  احلك�مي  امل�شت�يني 
الذي  اللللدويل  لتنظيمها خللال احلللدث 
معار�ص  ملل�للشللتلل�ى  علللللللى  الأكلللللللرب  يلللعلللد 
الجتماع  ح�شر  الللعللامل.  حلل�ل  الإك�شب� 
اجلمه�رية  �شفر  لينر  نيق�ل  �شعادة 
اإىل جانب عدد  الدولة،  الإيطالية لدى 

اأع�شاء  من  الإيطاليني  امل�ش�ؤولني  من 
ال�زارة  مللن  فيما ح�شر  الللزائللر،  اللل�فللد 

هند الي�حه مديرة اإدارة ال�شتثمار.
اآل �للشللالللح وكيل  �للشللعللادة عللبللد اهلل  واأكللللد 
اخلارجية،  اللللتلللجلللارة  لللل�لللشللل�ؤون  الللللللل�زارة 
نطاق  بت��شيع  الإملللللارات  دوللللة  اهللتللمللام 
اللللروابلللط القللتلل�للشللاديللة والللتللجللاريللة مع 
املق�مات  مللللن  بلللال�لللشلللتلللفلللادة  اإيلللطلللالللليلللا 
اجلانبان  بها  يتمتع  التي  والإمللكللانلليللات 
ا�شتثمارية  ملل�للشللاريللع  تللطلل�يللر  و�للشللبللل 
واخلروج  البلدين  اأ�للشلل�اق  يف  م�شرتكة 
اأ�ش�اق  يف  م�شرتكة  با�شتثمارات  اأيلل�للشللا 

ثالثة مبا يحقق املنفعة املتبادلة.
الأ�ش�اق  اأحد  الإفريقي  ال�ش�ق  اأن  وقال 
والذي  الإمللللارات  لللدولللة  ال�شرتاتيجية 

لا�شتثمارات  مللتللملليللزا  تللل�اجلللدا  ي�شهد 
القطاعات  مللللن  علللللدد  يف  الإملللللاراتللللليلللللة 
التحتية  بالبنية  املتعلقة  �ش�اء  احلي�ية 
واأي�شا  وامل�ا�شات  والنقل  والل�ج�شتية 
ا�شتثمارات  مللن خللال  الللغللذائللي  الأملللن 
زراعية ويف ال�شناعات الغذائية.. م�شراً 
اإىل وج�د فر�ص مهمة لتط�ير �شراكات 

اإماراتية - اإيطالية بتلك الأ�ش�اق.
الجتماع  خللال  �شالح  اآل  وا�شتعر�ص 
الثنائي  الللتللعللاون  اتللفللاقلليللات  ملللن  عللللددا 
التي تربط البلدين يف جمالت البتكار 
وريادة الأعمال وال�شركات النا�شئة والتي 
كان لها اأثر متميز يف دعم وتعزيز قدرات 
الدولة يف تلك املجالت احلي�ية، م�شراً 
اأهللملليللة ملل�ا�للشلللللة الللبللنللاء علللللى تلك  اإىل 

التللفللاقلليللات وتللطلل�يللرهللا خلللال املراحل 
التنم�ية  الأولللليلللات  يللخللدم  املللقللبلللللة مبللا 
اآل �شالح الدع�ة لل�فد  للبلدين. وقدم 
ملتقى  فعاليات  يف  للم�شاركة  الإيطايل 
�شمن  �شيعقد  الللذي  النا�شئة  ال�شركات 
ال�شن�ي  ال�للشللتللثللمللار  ملللللتللقللى  فللعللاللليللات 
وزارة  مللن  بتنظيم  دبللي  بللاإمللارة   2020
القللتلل�للشللاد وبللحلل�للشلل�ر دويل وا�لللشلللع من 
جانبه،  ملللن  الللللعللللامل.  اأنللللحللللاء  خمللتلللللف 
نائب  �شتيفان�،  دي  مانلي�  �شعادة  قللال 
اإن  اللل�للشلل�ؤون اخلارجية الإيللطللايل،  وزيللر 
باده حري�شة على تعزيز م�شاركتها يف 
العديد  يحمل  والللللذي   2020 اإكلل�للشللبلل� 
اإذ  وال�شتثمارية  التجارية  الفر�ص  من 
اأ�ش�اق  اإىل  للنفاذ  مثالية  من�شة  ي�شكل 

واأ�شاف  ككل.  الأو�للشللط  ال�شرق  منطقة 
فر�ص  با�شتك�شاف  مهتمة  اإيللطللاللليللا  اأن 
اأ�ش�اق  يف  م�شرتكة  ا�شتثمارات  لتاأ�شي�ص 
بال�شتفادة  ثللالللثللة  واأ�للللشلللل�اق  الللبلللللديللن 
بها  يتمتع  الللتللي  التناف�شية  املللزايللا  مللن 
الإقليمية  الأ�للشلل�اق  البلدان يف عدد من 
ال�اعدة، م�ؤكدا اأهمية ال�ش�ق الأفريقي 
جلمه�رية اإيطاليا حيث تت�اجد بالفعل 
يف  الإيطالية  ال�شتثمارات  من  العديد 
وج�د  عللن  ف�شا  اإفللريللقلليللا،  �شمال  دول 
ال�شتثمارية  اللللفلللر�لللص  مللللن  اللللعلللديلللد 
ال�ش�ق  هلللذا  يف  امل�شتغلة  غللر  الللل�اعلللدة 
الللل�لللشلللاعلللد، واللللتلللي تلللطلللرح اللللعلللديلللد من 
الإماراتية  الإيطالية  لل�شراكات  فر�ص 

ال�اعدة.

وزارة االقت�شاد تبحث مع وفد اإيطايل �شبل تطوير �شراكات ا�شتثمارية م�شرتكة يف اأ�شواق ثالثة
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املال والأعمال

»�شوق اأبوظبي لالأوراق املالية« ي�شدر اأوىل 
تقاريره عن اال�شتدامة يف الن�شف االأول 2020

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلن “�ش�ق اأب�ظبي لاأوراق املالية” خال م�شاركته يف “اأ�شب�ع اأب�ظبي 
لا�شتدامة 2020” عن البدء يف اإطاق “التقرير ال�شن�ي لا�شتدامة 
 )ESG( ال�شركات  وح�كمة  والجتماعية  البيئية  معاير   ”2019
اأن  على   ،2020 احلللايل  الللعللام  مللن  الأول  الن�شف  يف  بال�ش�ق  اخلللا�للص 
املنطقة،  يف  ن�عه  من  الأول  التقرير  بذلك  ليك�ن  �شن�ي،  ب�شكل  ي�شدر 
البيئية  املعاير  وتطبيق  ال�شتدامة  مببادئ  ال�ش�ق  التزام  على  تاأكيداً 
والجتماعية واحل�كمة.وه� بهذا �شّكل خط�ة مهمة تتما�شى مع جه�د 
ال�ش�ق يف ت�شجيع ال�شركات املدرجة فيه على اإ�شدار تقريرها لا�شتدامة 

م�شكًا بذلك من�ذجاً لها لاقتداء به.
ملجم�عة من  ال�ش�ق  اإ�للشللدار  مللن  اأ�شهر  ب�شعة  بعد  الإعلللان  هللذا  يللاأتللي 
الإعللان عن  املدرجة على  لل�شركات  املحفزة  الإف�شاح  اإر�شادات ومعاير 
تقدم اأن�شطة ال�شتدامة ب�شكل متتابع، ما ي�ؤكد حر�ص ال�ش�ق وم�شاعيه 

املت�ا�شلة يف تطبيق ال�شتدامة يف الأ�ش�اق املالية املحلية.
الثاين  اأب�ظبي  “ملتقى  يف  املالية”  للللاأوراق  اأب�ظبي  “�ش�ق  وي�شارك 
لا�شتدامة  اأب�ظبي  “اأ�شب�ع  مظلة  حتللت  املنعقد  امل�شتدام”  للتم�يل 
والذي يعد احلدث الأبرز يف العا�شمة اأب�ظبي خال الفرتة   ،”2020
من 11 اإىل 18 يناير 2020، حيث ينظر ال�ش�ق لهذا احلدث ب��شفه 
اأحلللد اأكلللرب الللتللجللمللعللات املللعللنلليللة بللال�للشللتللدامللة يف الللعللامل والللتللي ت�شهم يف 
تعزيز  اإىل  الرامية  والقت�شادية  الجتماعية  الت�جهات  اأبرز  ا�شتك�شاف 
ال�شتدامة، اإذ يجمع حتت مظلته نخبة من قادة الدول وال�زراء و�شناع 
امل�شتقبل  يف  ال�شتدامة  وقللادة  البتكار  ورواد  القطاعات  وخللرباء  القرار 
لللتللبللادل امللللعلللارف وتللطللبلليللق ال�للشللرتاتلليللجلليللات وتللطلل�يللر احلللللل�ل الكفيلة 

مب�ا�شلة م�شرة التقدم.
الثاين للتم�يل  اأب�ظبي  “ملتقى  ال�ش�ق خال م�شاركته يف  وي�شتعر�ص 
يف  املللتلل�للشللارعللة  جلللهللل�ده  امل�شتدام” 
تط�ير مفا�شل العمل بال�ش�ق وفق 
مللبللادئ ومللعللايللر ال�للشللتللدامللة، كما 
لتبادل  جيدة  فر�شة  امللتقى  ميثل 
اخللللربات والللتللجللارب مللع الأطلللراف 
ذات العاقة، ويتطلع ال�ش�ق مل�شاركة 
فاعلة يف نقا�شات امللتقى، حيث يرى 
ال�ش�ق يف هذا امللتقى فر�شة مهمة 
لالتقاء بكبار قادة املال وال�شتثمار 
الللعللامل لبحث �شبل  امللل�للشللتللدام حلل�ل 
دملللللج ال�للللشللللتللللدامللللة �لللشلللملللن الأطلللللر 
التنظيمية للم�ؤ�ش�شات ال�شتثمارية 
املحليني  القطاع  رواد  مع  والتعاون 
الت�ا�شل  وتللللعللللزيللللز  واللللللدولللللليلللللني 
ا�شتك�شاف  امللل�للشللتللدام، وحمللاولللة  التم�يل  والللتلل�علليللة يف جمللال  واملللعللرفللة 
راأ�ص  وا�شتثمار  امل�شتدام  التم�يل  قطاع  يف  وامل�شتقبلية  احلالية  الفر�ص 

املال للح�ش�ل على نتائج اقت�شادية واجتماعية وبيئية اإيجابية.
واعتاد “�ش�ق اأب�ظبي لاأوراق املالية” على امل�شاركة الفعالة واحل�ش�ر 
حيث  اأب�ظبي لا�شتدامة”،  “اأ�شب�ع  امل�ؤثر خال الدورات ال�شابقة من 
اأبرز ال�ش�ق دوره يف التقارب احلا�شل بني التقنيات الرقمية واملبتكرة وما 
التنمية  اأن ت�شاهم يف دعم  اإليه من فر�ص وحل�ل جديدة ميكن  يف�شي 
امل�شتدام،  التم�يل  قللطللاع  يف  الزدهللللار  وحتقيق  امل�شتدامة  القت�شادية 
امل�شتدام  التم�يل  اأهمية  حلل�ل  اللللروؤى  م�شاركة  على  ال�ش�ق  عمل  كما 
والعامل  املنطقة  يف  املعنية  الأطلللراف  مللع  املت�ا�شل  بالعمل  وال�شتثمار 
بدور  اللل�للشلل�ق  ي�شهم  كما  الللتللملل�يللل،  جمللال  يف  ال�للشللتللثللمللارات  ل�شتقطاب 
حم�ري يف نقا�شات “ملتقى اأب�ظبي للتم�يل امل�شتدام” ب��شفه من�شة 
وامل�شتثمرين  اخلللدمللات  وملل�فللري  واملبتكرين  احلك�مية  اجلهات  جتمع 
ورواد القطاع ملناق�شة ال�شتثمار امل�شتدام والتنمية القت�شادية على املدى 

الط�يل.
اأب�ظبي  ل�ش�ق  التنفيذي  الرئي�ص  املن�ش�ري  �شامل  خليفة  �شعادة  وقللال 
لاأوراق املالية : “�شهدت ال�شن�ات الأخرة العديد من املبادرات املحلية 
لزيادة  ا�شتحدثت  والتي  امل�شتدام،  التم�يل  ب�شيا�شات  املخت�شة  والدولية 
باآثارها على  امل�شتدامة، والتعريف  التنمية  التدفق ال�شتثماري لتحقيق 
اإطاق  عللن  اللليلل�م  اإعللانللنللا  ويللاأتللي  والبيئة،  واملجتمع  احل�كمة  جلل�انللب 
العام  مللن  الأول  الن�شف  يف    )ESG( لا�شتدامة   ال�شن�ي  التقرير 
امل�شتدام”  للتم�يل  الثاين  “امللتقى  اأعمال  يف  م�شاركتنا  خال   ، احلايل 
للك�شف   ،”2020 لا�شتدامة  اأبلل�ظللبللي  “اأ�شب�ع  مظلة  حتللت  املنعقد 
تبني  لتعزيز  املمنهجة  مبادراتنا  تطبيق  يف  واملت�شارع  الفعال  دورنللا  عن 
ال�شتثمارات  من  املزيد  وا�شتقطاب  ال�ش�ق  تناف�شية  ودعللم  ال�شتدامة، 

اخلارجية امل�شتدامة«.
اإىل  املقدمة  العاملية  ال�شتثمارات  تنامي  ظللل  “يف  املن�ش�ري:  واأ�للشللاف 
من  بات  واحل�كمة،  والجتماعية  البيئية  املعاير  تطبق  التي  ال�شركات 
ال�شروري اأن يعلن ال�ش�ق عن اإ�شدار هذا التقرير، وه� ما من �شاأنه اأن 
ال�طني وت�فر  القت�شاد  الهادفة نح� دعم  ال�ش�ق  ا�شرتاتيجية  يدعم 
على  الأعللمللال  جمتمع  حتفز  مللبللادرات  واإطلللاق  م�شتدامة،  تلللداول  بيئة 
مبعاير  وترتقي  واملجتمعية  البيئية  ال�شتدامة  حتقق  ممار�شات  تبني 
احل�كمة، عرب تفعيل معاير ال�شتدامة و�ش�ابط احل�كمة، واملمار�شات 

البيئية واملجتمعية«.
اأن ال�ش�ق ي�شتهدف من اإطاق التقرير ب�شكل �شن�ي  واأو�شح املن�ش�ري 
حتفيز الطلب على الأ�ش�ل املالية اخل�شراء من خال اإف�شاح ال�شركات، 
البيئي  الإفلل�للشللاح  معاير  وتطبيق  امل�شتدامة  املللاللليللة  املنتجات  وتللعللزيللز 
ال�شتثمار  ممللار�للشللات  تعزيز  �شاأنها  مللن  والللتللي  واحللل�كللمللة  والجتماعي 
وتعزيز  املحُللدرجللة،  وال�شركات  امل�شتثمرين  بني  احللل�ار  وت�شجيع  امل�ش�ؤول 
البيئي والجتماعي واحل�كمة يف قرارات  الإف�شاح  دمج وتكامل ع�امل 
ال�شتثمار، حيث ميثل ت�شمني ممار�شات ال�شتدامة يف خمتلف مفا�شل 
العمل يف ال�ش�ق ت�جهاً ا�شرتاتيجياً لل�ش�ق يدعم ا�شرتاتيجيته الهادفة 
لدعم القت�شاد ال�طني وت�فر بيئة تداول �شفافة وعادلة وم�شتدامة. 
انطاقاً  ال�شتدامة  بتبني معاير  ي�ؤمن  ال�ش�ق  اأن  اإىل  الإ�شارة  وجتدر 
من خطته التنفيذية لان�شجام مع “روؤية دولة الإمارات للخم�شني عاماً 
الرامية اإىل بناء اقت�شاد م�شتدام متن�ع وذا قيمة م�شافة عالية  املقبلة”، 
�شه�لة  اأكللرث  فر�شاً  وي�فر  العاملي  القت�شاد  مع  متكامل  ب�شكل  يندمج 

واأعلى قيمة جلميع امل�اطنني واملقيمني. 

نظمت لقاًء ت�شاوريًا مع ممثلي �شركات املقاوالت 

غرفة ال�شارقة تبحث تطوير قطاع املقاوالت يف االإمارة

جامعة خليفة والوكالة املغربية لكفاءة الطاقة توقعان
 اتفاقية يف جمال البحوث املتعلقة بالتكنولوجيات املوفرة للطاقة

عوي�شة املرر يلقي ال�شوء على دور منظومة حتول الطاقة يف اأبوظبي خالل قمة امل�شتقبل لال�شتدامة

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�شارقة  و�شناعة  جتلللارة  غللرفللة  نظمت 
�شلطان  اهلل  عبد  �شعادة  برئا�شة  م�ؤخراً، 
غرفة  اإدارة  جمللللل�للص  رئلليلل�للص  الللعلل�يلل�للص 
ت�شاوريا  لقاء  ال�شارقة،  و�شناعة  جتللارة 
التنفيذيني  مع ممثلي وروؤ�للشللاء واملللدراء 
للل�للشللركللات املللللقللللاولت الللعللاملللللة يف اإمللللارة 
م�شتجدات  ا�شتعرا�ص  بهدف  ال�شارقة، 
تللطلل�يللره، وذلك  املللقللاولت و�شبل  قللطللاع 
التي  اللللدوريلللة  اللللللقللاءات  �شل�شلة  �شمن 
تللنللظللمللهللا اللللغلللرفلللة لللللللل�قللل�ف علللللى واقلللع 
وبحث  القت�شادية  القطاعات  خمتلف 
التحديات وتبادل الآراء والأفكار والروؤى 
بت��شيات  واخلللروج  املجالت  يف خمتلف 
تلبي تطلعات تلك القطاعات، اإىل جانب 
تط�ير خدمات الغرفة املتن�عة امل�جهة 

ملجتمع الأعمال.
ونلللاقللل�لللص اللللللللقلللاء اللللللذي انللعللقللد يف مقر 
الللغللرفللة، بللحلل�للشلل�ر �للشللعللادة حمللمللد را�شد 
و�شعادة  الإدارة،  جمل�ص  ع�ش�  دميللا�للص 
عام  مدير  الع��شي  اأمللني  اأحمد  حممد 
غرفة جتارة و�شناعة ال�شارقة، واإبراهيم 
العاقات  اإدارة  مللديللر  اجللللللروان  را�للشللد 
القللتلل�للشللاديللة والللتلل�للشلل�يللق، ولللبللنللى �شالح 
املللعللرفللة، علللددا من  اإدارة  اخللليللال مللديللر 
بتط�ير  جمملها  يف  ت�شب  التي  املحاور 
بالرتقاء  ي�شهم  اللللذي  املللقللاولت  قللطللاع 
التحتية  والللبللنلليللة  الللعللمللرانلليللة  بللاحلللركللة 
وكللذلللك لرتللبللاطلله بقطاعات  للللاإملللارة، 
اقللتلل�للشللاديللة مللتللعللددة، كللمللا تللنللاول اللقاء 

امل�شافة  الللقلليللمللة  �للشللريللبللة  تللطللبلليللق  اأثللللر 
وانعكا�شاتها على هذا القطاع احلي�ي.

دعم ورعاية م�شالح 
قطاعات االأعمال

الع�ي�ص،  �شلطان  اهلل  عبد  �شعادة  واأكلللد 
بللدعللم ورعاية  اللل�للشللارقللة  اإللللتلللزام غللرفللة 
اخلا�شة  الأعللللمللللال  قلللطلللاعلللات  ملل�للشللالللح 
بهدف تط�ير اأن�شطتها وحفظ مكت�شبات 
اأع�شائها و�شمان التمثيل لأكرب �شريحة 
من املنتمني لهذه القطاعات، م�شرا اإىل 
التمثيلية  العمل  جمم�عات  تاأ�شي�ص  اأن 
اإبقاء  اأهمية  على  تاأكيدا  جاء  الغرفة  يف 
قلللنللل�ات الللتلل�ا�للشللل ملللع الللقللطللاع اخلا�ص 
تر�شيخا ملللبللداأ الللتلل�للشللاور اللللذي يللخللدم يف 
املحلي  الأعللمللال  جمتمع  املللطللاف  نهاية 

وال�طني. 
اللقاء  تنظيم  اأن  اإىل  الللعلل�يلل�للص،  واأ�لللشلللار 
لللاطللاع عن  الغرفة  مللن  يللاأتللي حر�شا 
كثب على واقع و�ش�ؤون قطاع املقاولت يف 
الفر�ص  ح�ل  والت�شاور  ال�شارقة،  اإمللارة 
النم� والزدهللار واملناف�شة  التي تتيح له 
ب�شكل اأكرب يف الأ�ش�اق املحلية والإقليمية 
والعاملية، من�ها اإىل الدور احلي�ي لهذا 
القطاعات  مللللن  غلللللدى  الللللللذي  اللللقلللطلللاع 
التنم�ية  للم�شرة  الداعمة  القت�شادية 
اللللتلللي تلل�للشللهللدهللا اإمللللللارة الللل�لللشلللارقلللة، التي 
اأ�شمهت يف اإيجاد الأطر القان�نية املنظمة 
ووفرت بيئة اآمنة لا�شتثمار فيه، م�ؤكدا 
تط�ير  يف  ال�شارقة  غرفة  م�شاعي  على 
هذا القطاع الهام من خال تعزيز جه�د 

للغرفة  التابعة  العقارات  جمم�عة عمل 
يف تقدمي امل�ش�رة والآراء وطرح املبادرات 
الفعاليات  تنظيم  يف  وامل�شاركة  الفعالة 
والربامج التط�يرية التي ت�شهم يف من� 
قطاع املقاولت، ف�شا عن تعزيز قن�ات 
الت�ا�شل مع خمتلف اجلهات احلك�مية 
احلل�ل  واإيجاد  الأع�شاء  �ش�ت  لإي�شال 

لكافة التحديات التي ت�اجه اأعمالهم.

ت�شخري كافة اجلهود
ملللن جللانللبلله اأكلللللد �لللشلللعلللادة حمللمللد اأملللني 
الع��شي، اأن الغرفة حري�شة على ت�شخر 
اإداراتلللللهلللللا للللدعلللم ومتكني  كلللافلللة جلللهللل�د 

قللطللاع املللقللاولت يف اإملللارة اللل�للشللارقللة، من 
امل�شتمرة  واملتابعة  الدائم  ال�شعي  خللال 
ت�اجهه،  الللتللي  التحديات  كللافللة  لتذليل 
املناخ  ويللعللزز  اآدائللله  ي�شهم يف تط�ير  مبللا 
اللجنة  اأن  اإىل  لفللتللا  فلليلله،  ال�شتثماري 
ل  الغرفة  يف  العقارات  لقطاع  التمثيلية 
تت�انى عن تقدمي اأي جهد لدعم �شركات 
املقاولت يف الإمارة، من خال الت�ا�شل 
الدائم مع خمتلف امل�ؤ�ش�شات احلك�مية، 
ف�شا عن تقدمي اخلدمات ال�شت�شارية 
واللللرباملللج الللتللدريللبلليللة، بللالإ�للشللافللة اإىل 
تنظيم العديد من املعار�ص املتخ�ش�شة يف 
جمال البناء واملقاولت لتعزيز اخلربات 

واكت�شاف املزيد من الفر�ص ال�شتثمارية 
ا�شتعرا�ص  اللللللقللاء  وتلل�للشللمللن  اجللللديلللدة. 
الدولة،  يف  ال�شريبي  النظام  م�شتجدات 
القيمة  ل�شريبة  املنظمة  والت�شريعات 
كما  الأعمال،  اخلا�شة مبجتمع  امل�شافة 
املقاولت  اأعللرب عدد من ممثلي �شركات 
عن تقديرهم للدور الذي تقدمه الغرفة 
البناءة،  امللللبلللادرات  اإطلللاق  وجللهلل�دهللا يف 
لهم  تتيح  التي  الفر�ص  على  واطاعهم 
اأكرب  ب�شكل  واملناف�شة  والزدهللللار  النم� 
م�ؤكدين  والإقليمية،  املحلية  ال�ش�ق  يف 
حر�شهم على تط�ير اأدائهم ورفد ال�ش�ق 

باأفكار مبتكرة وم�شروعات طم�حة.

•• اأبوظبي-الفجر:

اأعلللللللللللنلللللت جللللامللللعللللة خللللللليلللفلللة للللللللعللللللل�م 
مذكرة  ت�قيع  عن  اأم�ص  والتكن�ل�جيا 
املللغللربلليللة لكفاءة  الللل�كلللاللللة  ملللع  تللفللاهللم 
يف  البحثي  التعاون  اإىل  تهدف  الطاقة 

جمال التكن�ل�جيات امل�فرة للطاقة.
الدكت�ر  من  كًا  التفاقية  بت�قيع  قام 
الرئي�ص  نائب  احلمادي،  �شلطان  عارف 
للعل�م  خللللليللفللة  جللللاملللعلللة  اللللتلللنلللفللليلللذي 
الرئي�ص  معلن،  و�شعيد  والتكن�ل�جيا، 
لكفاءة  املللغللربلليللة  لللللل�كللالللة  الللتللنللفلليللذي 
اجلديدة،  التفاقية  ومب�جب  الطاقة. 
�شتق�م امل�ؤ�ش�شتان بتعزيز وت�شهيل عملية 
تلللبلللادل الللتللكللنلل�للل�جلليللات وتللطلل�يللرهللا يف 
الطاقة  بكفاءة  املتعلقة  اجل�انب  جميع 
والطاقة املتجددة واملعدات عالية الأداء 
اأي�شاً  واخللللللربات، كللمللا اتللفللق الللطللرفللان 
م�شاريع  لتط�ير  امل�شرتك  الدعم  على 
اللللطلللاقلللة الللنللظلليللفللة اللللتلللي تلللركلللز على 

ابتكارات التكن�ل�جيا النظيفة.
عارف:  الدكت�ر  قال  املنا�شبة،  هذه  ويف 
عالية  ب�شمعة  خليفة  جامعة  “حتظى 

املتعلقة  البلللتلللكلللارات  ريللللللادة  جمللللال  يف 
والتي  للطاقة  امللل�فللرة  بالتكن�ل�جيات 
الطاقة  يف  مللتللنلل�عللة  جملللللالت  تللغللطللي 
املتجددة. ناأمل اأن متهد مذكرة التفاهم 
هذه الطريق اأمام البتكارات التي ت�شعى 
لتلبية حاجة املجتمع للطاقة النظيفة، 
التعاون  اأن نك�ن �شريكاً يف  كما ي�شعدنا 
الللبللحللثللي مللع اللل�كللالللة املللغللربلليللة لكفاءة 
للمملكة  �شتقدم بدورها  والتي  الطاقة، 
�شاأنها  التي من  اأف�شل احلل�ل  املغربية 
الللدولللة نح�  ت�شاهم يف حتلل�ل م�شار  اأن 

الطاقة النظيفة«.
التعاون  “ياأتي  مللعلللللن:  �للشللعلليللد  وقللللال 
مللع جللامللعللة خللللليللفللة، اجلللامللعللة الرائدة 
وتعزيز  البيئة  على  احلللفللاظ  جمللال  يف 
ا�شتخدام  يف  الللفللعللاللليللة  يللحللقللق  ملللا  كلللل 
ال�شرتاتيجية  مللع  من�شجماً  الللطللاقللة، 
لكفاءة  املغربية  اللل�كللالللة  تتبناها  الللتللي 
الطاقة يف عقد ال�شراكات ط�يلة الأمد، 
هذه  خللال  ومللن  ال�كالة  �شتق�م  حيث 
ال�شراكة، بدعم امل�شغل الرئي�ص  لتتمكن 
من التقدم خط�ة اإىل الأمللام يف نهجها 
مفه�م  حتقيق  يعترب  ال�شتدامة.  نح� 

اأداة  احلا�شر  ال�قت  يف  الطاقة  فعالية 
للحد  واأ�شا�شي  متميزة،  حل�كمة  بللارزة 
من ا�شتهاك الطاقة وزيادة معدل من� 

الغطاء الأخ�شر«.
ال�كالة  �للشللتللقلل�م  لللاتللفللاقلليللة،  ووفللللقللللاً 
املجالت  يف  امل�شاعدة  بتقدمي  املغربية 
التي تتعلق بكيفية ال��ش�ل للبيانات يف 
الأمناط التي تتطلب طاقة كهربائية يف 
كل الأوقات، وتبادل املعرفة واخلربات يف 
العرو�ص التقنية واإجراء الدرا�شات على 
احلالت الناجحة. ومن جانبها، �شتق�م 
ال�شبل  علللن  بللالللبللحللث  خللللليللفللة  جللامللعللة 
التح�ل للطاقة  ت�شاهم يف  التي  املمكنة 
عن  ع��شاً  ا�شتخدامها  ليتم  النظيفة 
ال�ق�د  امل�شتخل�شة من  الطاقة  م�شادر 

الأحف�ري.
وميثل التعاون جزءاً من ا�شرتاتيجيات 
املغرب  يف  الللطللملل�حللة  اللللطلللاقلللة  قلللطلللاع 
لن�شبة  الللل��لللشللل�ل  اإىل  يلللهلللدف  والللللللذي 
اإنتاج الطاقة  %50 يف جمال  الل  تف�ق 
الطاقة  م�شادر  من  املركبة  الكهربائية 
 ،2025 العام  بحل�ل  وذلللك  املتجددة، 
وتهدف اإىل احلد من ا�شتهاك الكهرباء 

بن�شبة %15 بحل�ل العام 2030، كما 
الغازات  من  التقليل  اإىل  املغرب  ت�شعى 
الناجتة عن الحتبا�ص احلراري بن�شبة 
ت�شل اإىل %32 بحل�ل العام 2030.

تخطيط  مركز  اأ�شبح  ال�شدد،  هذا  ويف 
وتللقلليلليللم اأبلللحلللاث الللطللاقللة امللللتلللجلللددة يف 
مللعللهللد ملل�للشللدر الللتللابللع جلللامللعللة خليفة 
والتخطيط  للتقييم  اإقللللليللملليللاً  ملللركلللزاً 
البيئات  يف  املللتللجللددة  الللطللاقللة  لللبللحلل�ث 
ال�شحراوية يف دولة الإمللارات والك�يت 
هذا  ويلعب  مان.  وعحُ وم�شر  وال�شع�دية 
املركز دوراً اأ�شا�شياً يف ا�شتقطاب م�شروع 
ال�كالة الدولية للطاقة املتجددة الذي 
يللحللمللل ا�للشللم )اخللللرائلللط الللعللامللليللة( اإىل 
دولللللة الإملللللللارات، حلليللث تلل�جللد اخللللل�ادم 
امل�شروع  بللهللذا  اخلللا�للشللة  الإللللكلللرتونللليلللة 
والذي  خليفة  جامعة  بيانات  مركز  يف 
يلللديلللره جمللملل�عللة ملللن املللهللنللد�للشللني من 
الطاقة  اأبحاث  وتقييم  تخطيط  مركز 

املتجددة.
يذكر اأن مركز تخطيط وتقييم اأبحاث 
خليفة  جللامللعللة  يف  امللللتلللجلللددة  اللللطلللاقلللة 
منتدب من قبل ال�شع�دية بهدف تط�ير 

•• اأبوظبي-وام:

مر�شد  ع�ي�شة  املهند�ص  مللعللايل  األللقللى 
اأب�ظبي  يف  الللطللاقللة  دائلللرة  رئي�ص  امللللرر 
ال�ش�ء على دور منظ�مة حت�ل الطاقة 
يف اأب�ظبي يف حتقيق امل�شتقبل الأخ�شر 
الطاقة  مللل�لللشلللادر  حمللللدوديللللة  �لللشللل�ء  يف 
املللتللجللددة يف  الللتللقللللليللديللة ودور الللطللاقللة 
دفع عجلة النم� نح� م�شتقبل م�شتدام 
منخف�ص الكرب�ن. وقال معاليه يف كلمة 
امل�شتقبل  قللمللة  مللن  الأول  اللليلل�م  خلللال 
للللا�لللشلللتلللداملللة اللللتلللي تللعللقللد علللللللى مللللدار 
اأب�ظبي  اأ�شب�ع  فعاليات  خللال  ي�مني 
م�شادر  اإن   “  ..  2020 لللا�للشللتللدامللة 
جميعا،  نعلم  كما  التقليدية،  الللطللاقللة 
اأن هللنللاك حللاجللة ملحة  حمللللدودة. كللمللا 
لإحداث تغير يف ملف التغير املناخي 
تللهللدد م�شتقبل  ملل�للشللكلللللة  اأ�للشللبللح  الللللذي 
اأن  اأي�شا  العامل. واأ�شبح من ال�شروري 
اآللليللة وا�للشللحللة ي�شاهم من  تللكلل�ن هللنللاك 
قطاع  يف  الرئي�شي�ن  الاعب�ن  خالها 
لل�شن�ات  عمل  خطة  و�للشللع  يف  الللطللاقللة 
امل�شتقبل  قللمللة  “ اإن  واأ�لللشلللاف  املللقللبلللللة«. 
لا�شتدامة متثل فر�شة مثالية حل�شد 
التي  املثمرة  النقا�شات  وحتفيز  اجله�د 
نتائج عملية مبا يخدم  اإىل  بنا  �شت�ؤدي 
لتلبية  ال�لللشلللتلللداملللة  حتللقلليللق  تلل�جللهللات 

احللتلليللاجللات امللل�للشللتللقللبللل وحتلل�للشللني ج�دة 
على  الطلب  تزايد  فمع  ال�شع�ب.  حياة 
ال�شروري  مللن  اللللعلللامل،  حللل�ل  الللطللاقللة 
الطاقة  ملل�للشللادر  اإىل  الللرتكلليللز  حتلل�يللل 
النظيفة. وتعترب اأب�ظبي من رواد تبني 
اإىل  الللتللحلل�ل  لعزيز  الإيللجللابللي  التغير 
النظيفة على الرغم من ك�نها  الطاقة 
والغاز.  الللنللفللط  علللللى  يللعللتللمللد  اقللتلل�للشللاد 
يعني  الللطللاقللة  ملل�للشللادر  الللتللنلل�يللع يف  اإن 
“ قامت  تن�يع اقت�شاد الإملللارة«. وقللال 
منظمة الأمم املتحدة بتط�ير منهجية 
لتحقيق ال�شتدامة عرب اأهداف التنمية 
امل�شتدامة. ويلقي الهدف رقم 7 “طاقة 
على  ال�ش�ء  معق�لة”  وباأ�شعار  نظيفة 
�لللشلللرورة حلل�للشلل�ل اجلللملليللع علللللى طاقة 
باأ�شعار  من م�شادر م�ث�قة وم�شتدامة 
الحتياجات  خمللتلللللف  تلللللبللي  تللنللافلل�للشلليللة 
التنم�ية«. وتطرق معاليه خال كلمته 
الإملللللارات  “ا�شرتاتيجية  اإطلللللاق  اإىل 
2050، التي ت�شتهدف مزيجا  للطاقة 
الطاقة  م�شادر  بني  يجمع  الطاقة  من 
لتلبية  والللنللظلليللفللة  والللنلل�ويللة  املللتللجللددة 
املتطلبات القت�شادية والأهداف البيئية 
م�شتقبل  وا�شت�شراف  الإمللللارات،  لدولة 
الطاقة. كما اأطلع معاليه اجلمه�ر على 
جمال  يف  اأبلل�ظللبللي  م�شاريع  مللن  بع�ص 

الطاقة النظيفة.

املياه  قلللطلللاع  مللللن  بللللللدءا  املرر”  وقللللللال 
التنا�شح  ملليللاه  حتلية  مبحطات  املللعللزز 
الكهرباء  قطاع  اإىل  املتقدمة،  العك�شي 
اإطاق  �شهد تط�را ملح�ظا مع  الللذي 
حمطة  مثل  ال�شم�شية  الطاقة  م�شاريع 
ميجاوات   1117 ب�شعة  اأبلل�ظللبللي  نلل�ر 
وحملللطلللة بلللراكلللة للللللطللاقللة اللللنللل�ويلللة يف 
الللللظللللفللللرة، واإطلللللللللاق اأنلللظلللملللة وللللل�ائللللح 
يف  املناطق  تربيد  مللرافللق  ا�شتخدامات 
اأب�ظبي، تت�شح اجله�د املبذولة يف �شبيل 

الرتقاء بقطاع الطاقة يف الإمارة«.
مفه�ما  ال�للشللتللدامللة  “ تعترب  واأ�للشللاف 
وبيئي  اجلللتلللملللاعلللي  تللللاأثللللر  للللله  �لللشلللاملللا 
ال�شركاء  هلللم  واللل�للشللبللاب  واقلللتللل�لللشلللادي. 
الرئي�شي�ن يف �شعي العامل نح� م�شتقبل 
احلديثة  التكن�ل�جيا  ومتثل  م�شتدام. 
التي تتمثل بتقنيات الذكاء ال�شطناعي 
ال�شحابية،  الأ�شياء واحل��شبة  واإنرتنت 
الللللدوافللللع  مللللن  بللعلل�للص  الآيل  واللللتلللعلللللللم 
الطريق  و�شتق�د  للم�شتقبل  الرئي�شية 
نح� ال�شتدامة«. وقال املرر “ تقع على 
لقطاع  خللارطللة  ر�شم  م�ش�ؤولية  عاتقنا 
اخلط�ات  حتللديللد  مللع  الللعللاملللي،  الطاقة 
التي يجب اتخاذها على املدى الق�شر 
الطاقة  دائلللرة  و�شعت  لقد  والللطلل�يللل. 
تنفيذ  نللحلل�  عينيها  ن�شب  اأبلل�ظللبللي  يف 
وتنفيذ  لللا�للشللتللدامللة،  الإمللللللارة  خللطللط 

خمتلف امل�شاريع احلي�ية، وهي اجله�د 
اأب�ظبي  منلللل�ذج  بلللاإطلللاق  تكللت  الللتللي 
اأب�ظبي  اأ�شب�ع  املتكامل للطاقة«. ويعد 
اإىل   11 من  ي�شتمر  الللذي  لا�شتدامة 
اأب�ظبي  مللركللز  يف   2020 يللنللايللر   18
من�شة  “اأدنيك”،  للمعار�ص  ال�طني 

خرائط الطاقة ال�شم�شية يف ال�شع�دية، 
حيث يعمل املركز الآن على ت�شغيل نظام 

التنب�ؤ ال�شم�شي هناك. 
الراهن  ال�قت  وتق�م جامعة خليفة يف 
بلللاللللعلللملللل علللللللى مللل�لللشلللاريلللع مللللتللللعللللددة يف 
الطاقة،  بت�فر  املتعلقة  التكن�ل�جيات 
واللللتلللي تلل�للشللم مللل�لللشلللروع تللطلل�يللر جديد 
متنع  اأو  حتد  قد  التي  التربيد  لللغللازات 
اإمكانية الحتبا�ص احلراري لتحل مكان 
نطاق  على  امل�شتخدمة  التربيد  غللازات 

وا�شع مثل غاز الهيدروفل�روكرب�ن.
م�ؤخراً  خليفة  جامعة  ا�شت�شافت  وقللد 
الر�شمي  الإطلللاق  اجلامعي  حرمها  يف 
الن�وية  للتكن�ل�جيا  الإملللللارات  ملللركللز 
املمثلني  اجلامعة  �شركاء  مللع  بالتعاون 
الن�وية  للللللطللاقللة  الإمللللللارات  مبلل�ؤ�للشلل�للشللة 
الن�وية.  للللللرقللابللة  الحتلللاديلللة  والللهلليللئللة 
للتكن�ل�جيا  الإملللللارات  مللركللز  ويللهللدف 
الن�وية اإىل تقدمي الدعم ط�يل الأمد 
لربنامج الطاقة الن�وية الآمن يف دولة 
الإمللللللللارات، ملللن خللللال تللاأ�للشلليلل�للص مركز 
بالتكن�ل�جيات  متخ�ش�ص  ابللتللكللاري 

الن�وية الآمنة.

عاملية لت�شريع وترة التنمية امل�شتدامة 
يف العامل وجتمع فعاليات الأ�شب�ع �شناع 
ورواد  واملتخ�ش�شني  واخللللرباء  الللقللرار 
القادم  واجللليللل  احلللديللثللة  التكن�ل�جيا 
م�شتقبل  ملناق�شة  ال�شتدامة  قللادة  مللن 

ال�شتدامة يف العامل.
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املال والأعمال

تنظيم 22 ندوة للتعرف على اجتاهات ال�شوق العاملية واالطالع على اأحدث االبتكارات 

�شتيل فاب 2020 ي�شهد اإطالق الن�شخة االأوىل من م�شابقة »اأف�شل حلام« 
•• ال�شارقة-الفجر:

ع�شر  ال�شاد�شة  الللدورة  فعاليات  �شهدت 
ال�شلب  وت�شكيل  �شناعة  معر�ص  مللن 
املنعقد   ،”2020 “�شتيل فاب  واملعادن 
الل16  حتى  اللل�للشللارقللة  اإك�شب�  مللركللز  يف 
الن�شخة  اإطلللللاق  اجلللللللاري،  يللنللايللر  ملللن 
حلام”  “اأف�شل  ملل�للشللابللقللة  ملللن  الأوىل 
اللللتلللي يللنللظللمللهللا املللللركللللز بلللاللللتلللعلللاون مع 
ال�شرق  ومللعللهللد  اإللللكلللرتيلللك  للليللنللكلل�لللن 
وتهدف  ال�شناعي،  للتدريب  الأو�للشللط 
اللحام  �للشللنللاعللة  يف  الللتللملليللز  تللعللزيللز  اإىل 
هذا  وامللللهلللنللليلللني يف  امللللحلللرتفلللني  للللللدى 
الرائدة  ال�شركات  خمتلف  مللن  املللجللال، 
فر�شة  تعد  حيث  املعر�ص،  يف  امل�شاركة 
متثيل  اأجلللل  مللن  للتناف�ص  لللهللم  ثمينة 
جه�دهم  تقدير  عن  ف�شا  �شركاتهم، 
و�شعيهم  امللللملللار�لللشلللات  اأفلل�للشللل  تللبللنللي  يف 
احلديثة.  الت�شنيع  متطلبات  لتط�ير 
ينظمه  الللذي   2020 فللاب  �شتيل  ويحُعد 
غرفة  من  بدعم  ال�شارقة  اإك�شب�  مركز 
 300 وي�شم  ال�شارقة،  و�شناعة  جتللارة 
�للشللركللة مللن الإملللللارات و35 دوللللة ح�ل 
والَقطع  للحام  الأكللرب  املعر�ص  العامل، 
يف املنطقة، حيث متثل املنتجات امل�شاركة 
املتخ�ش�شة يف هذا املجال ما يقرب من 

ثلللللث املللعللرو�للشللات ملللن اأ�لللشلللل اأكللللرث من 
700 عامة جتارية م�شاركة يف احلدث 
التجاري الأ�شخم من ن�عه على م�شت�ى 
اإىل  امل�شابقة  وتنق�شم  الأو�للشللط.  ال�شرق 
ثلللاث جللل�لت حلليللث �للشللارك يف ج�لتها 
منهم  �للشلليللتللاأهللل  مت�شابقا،   50 الأوىل 
حلام،   12 اإىل   6 مللن  الثانية  للج�لة 
فيما �شت�شم اجل�لة الثالثة اأف�شل 10 
حلامني، ويف ختام امل�شابقة �شيتم اختيار 
بللاملللراكللز الثاثة  الللفللائللزيللن  اللللللحللامللني 
النهائية  الخللتللبللارات  عقد  بعد  الأوىل 
من قبل جلنة حتكيمية مك�نة اأع�شائها 
املنظمة، حيث  من ممثلني عن اجلهات 
�شهادة  على  املت�شابقني  جميع  �شيح�شل 
مللل�لللشلللاركلللة ملل�ؤ�للشلل�للشلليللة مللللن قلللبلللل معهد 
ال�شناعي،  للللللتللدريللب  الأو�لللشلللط  اللل�للشللرق 
كللبللر من  علللدد  عللن تخ�شي�ص  فلل�للشللًا 
اجل�ائز للفائزين مبا يف ذلك اآلة حلام 
مقدمة  كاملة  اأملللان  ومللعللدات  حمم�لة 

من لينك�لن اإلكرتيك. 

ندوة فنية متخ�ش�شة   22
ندوة   11 اأي�شا عقد  املعر�ص  �شهد  كما 
متح�رت  الللثللاين،  يلل�ملله  يف  متخ�ش�شة 
ح�ل تقنيات جديدة يف اللحام والقطع 
وتلللقلللنللليلللات حت�شر  الللللللليلللفلللي،  بلللالللللللليلللزر 

ال�اقية،  اللللطلللاء  وملللعلللدات  الأ�لللشلللطلللح 
وطرق تفجر الهياكل الف�لذية، واآليات 
التفريز والبتكارات اجلديدة يف تقطيع 
منتجات  طللحللن  علللن  فلل�للشللا  املللللعللللادن، 
الطحن  واآلت  املللنلل�للشلل�جللة،  غللر  اجللللللخ 
الروب�تية  لاأجزاء ال�شغرة، واحلل�ل 
اإقبال  للللللحللام واللللطلللاء، حلليللث �للشللهللدت 
كما  واملتخ�ش�شني.  الللتللجللار  مللن  كللبللرا 
الي�م  يف  اإ�شافية  نللدوة   11 عقد  �شيتم 
عرو�شا  تت�شمن  املللعللر�للص،  مللن  الثالث 
وتناق�ص  حّية،  وا�شتعرا�شات  تقدميية 
تهم  التي  الآنلليللة،  العاملية  الق�شايا  اأهللم 
املعدنية،  الأعلللملللال  قللطللاع  يف  الللعللاملللللني 
يف  اجلديدة  التقنيات  مبجالت  وتتعلق 
التقطيع  الأنابيب وحل�ل  ربط وتثبيت 
ل�شناعة  الربجمية  واحلللللل�ل  املللداريللة، 
الكمرات  ت�شنيع  جللانللب  اإىل  اللل�للشلللللب، 
والأللل�اح، وال�شفائح املعدنية والتقطيع 

بالليزر.

مواكبة الثورة ال�شناعية الرابعة
واأكد �شعادة �شيف حممد املدفع الرئي�ص 
الللتللنللفلليللذي ملللركللز اإكلل�للشللبلل� اللل�للشللارقللة، اأن 
تعد من  فللاب  �شتيل  مللن  الل16  اللللدورة 
اأهم الدورات، �ش�اء يف حجم امل�شاركة اأو 
الزوار اأو الفعاليات امل�شاحبة، م�شرا اإىل 

الأوىل من م�شابقة  الن�شخة  اإطللاق  اأن 
اإىل  ن�عية  اإ�شافة  تعد  حلللام(  )اأف�شل 
�شعي  اإطلللار  يف  وذلللك  املعر�ص،  فعاليات 
�شناعة  لتن�شيط  ال�شارقة  اإك�شب�  مركز 
واملنطقة،  الللدولللة  يف  وال�شلب  احلللديللد 
القطاعات  خمتلف  ويللدعللم  يللخللدم  مبللا 
�شناعة  طللللليللعللتللهللا  ويف  بلللهلللا،  املللرتللبللطللة 
اللحام والقطع التي ت�شكل جزءا كبرا 
ملللن الللعللامللات الللتللجللاريللة امللل�للشللاركللة يف 
اأن  اإىل  املللعللر�للص احلللاللليللة، لفللتللا  ن�شخة 
هامة  من�شة  ميثل  فللاب  �شتيل  معر�ص 
واملعادن  ال�شلب  �شناعة  ورواد  لللقللادة 
وتبادل  والللتلل�ا�للشللل  للتناف�ص  باملنطقة 
اخلربات، وفر�شة مثالية لاطاع على 
اإليه تكن�ل�جيا هذه  اأحدث ما ت��شلت 
الندوات  اأن  املللدفللع،  واأو�للشللح  ال�شناعة. 
التقدميية  واللللعلللرو�لللص  املحُللتللخلل�للشلل�للشللة 
والربامج  الللتللقللنلليللات  لأحلللللدث  واحللللّيلللة 
املعر�ص،  عللن  اأهللملليللة  تقل  واحلللللل�ل، ل 
نلللظلللراً مللللا تللل�فلللره ملللن مللعللللل�مللات ح�ل 
احلديد  �شناعة  وتللطلل�رات  م�شتجدات 
ومعاينة  العاملي  امل�شت�ى  على  وال�شلب 
واختبار الأجهزة واملعدات ب�شكل مبا�شر، 
ومبا يحُفيد امل�شانع وال�شركات يف املنطقة 
ال�شناعية  الث�رة  م�اكبة  اإىل  ال�شاعية 
وتط�ير  تناف�شيتها  وتللعللزيللز  الللرابللعللة، 

اأدائللللهللللا والرتلللللقلللللاء مبلل�للشللتلل�ى اجللللل�دة 
الإنتاج واحلفاظ  الكلفة وزيللادة  وتقليل 
على البيئة وغرها من اجل�انب املهمة 

للم�ؤ�ش�شات.

التعرف على اجتاهات ال�شوق
ال�شركات  ال�شارقة،  اإك�شب�  مركز  ودعللا 
العاملني  والفنيني  وامل�ردين  وامل�شانع 
ال�شلب  وتلل�للشللكلليللل  �للشللنللاعللة  جمللللال  يف 
الي�م  “�شتيل فاب”  اإىل زيارة  واملعادن، 
تنطلق  التي  الندوات  الأربعاء، وح�ش�ر 
�شباحاً   10:30 اللللل  اللل�للشللاعللة  متلللام  يف 
للتعرف  م�شاء،   4:30 لغاية  وت�شتمر 
والطاع  العاملية  ال�ش�ق  اجتاهات  على 
اأحلللدث البللتللكللارات يف هللذا املجال،  على 
لللكلللن للللللراغللبللني الطللللللاع على  كللمللا ميحُ
عناوين الندوات من خال زيارة امل�قع 
الرابط  علللرب  للللللمللعللر�للص  الإلللللكللللرتوين 

.)www.steelfabme.com(
ويفتتح املعر�ص الذي يقام على م�شاحة 
اأبلل�ابلله ي�ميا من  األللف مللرت مربع   20
 7 ال�شاعة  وحللتللى  �شباحا   10 ال�شاعة 
جلميع  جمانيا  يك�ن  والللدخلل�ل  م�شاء، 
الراغبني  واملهنيني  التجاريني  اللللزوار 
يف التعرف على اآخر البتكارات واأحدث 

تكن�ل�جيا ال�شلب واملعادن.

•• اأبوظبي-وام:

 - “مدار”  مللللزارع  افتتحت  اأعلللللنللت 
�شركة الزراعة امل�شتدامة التي ت�شعى 
نح� قلليللادة ثللل�رة زراعلليللة جللديللدة يف 
الإمارات  يف  احلديثة  الزراعة  نطاق 
يف  داخلية  مزرعة  اأول  افتتاح  عن   -
علللللى طاقة  بللالللكللامللل  تعتمد  الللعللامل 
م�شابيح » LED« لزراعة الطماطم 

يف اأب�ظبي بنهاية العام احلايل.
وتلللللاأتلللللي هلللللذه امللللللزرعلللللة كللللجللللزء من 
“مدار”  �للشللركللة مللللزارع  ا�للشللتللثللمللارات 
�شبيل  يف  متللل�يلللللللهلللا  تللل�ظلللف  اللللتلللي 

بطريقة  الللللقللللطللللاع  هللللللذا  تلللطللل�يلللر 
اأ�شاليب  علللللللى  تللعللتللمللد  ملل�للشللتللدامللة 
مللتللقللدمللة للللزراعلللة مللنللتللجللات طازجة 
كللمللا وياأتي  حمللللليللة عللاللليللة اجلللللل�دة 
امللل�للشللروع اللللزراعلللي اجللللديلللد واللللذي 
فعاليات  خللللال  امللل�لللص  عللنلله  اأعلللللللن 
اإطار  يف  لا�شتدامة  اأب�ظبي  اأ�شب�ع 
مدار  مللزارع  �شركة  بني  ما  ال�شراكة 
“ت�شرت�ن  و�للشللركللتللي  الإمللللللارات  يف 

اله�لنديتني   “ و”�شيجنيفاي   “
وتبلغ  الللكللنللديللة  “اإن�-3ب  و�للشللركللة 
ومل  مللربللع  مللرت   5000 م�شاحتها 
منطقة  يف  حاليا  الإنلل�للشللاء  قيد  تللزل 
خليفة ال�شناعية باأب�ظبي “كيزاد«.

الت�شغيل  يللللبللللداأ  اأن  امللللتللل�قلللع  وملللللن 
العام  هللذا  بنهاية  للمزرعة  الكامل 
الزراعية  املللنللتلل�جللات  كمية  لرتتفع 
�للشللركللة ملللللدار حاليا  تللزرعللهللا  اللللتلللي 
ت�زيع  و�شيتم  اأ�شعاف  ثاث  بن�شبة 
يف  حمليا  املللزروعللة  املنتجات  جميع 
جميع اأنحاء الإمارات لتك�ن مت�فرة 

لل�شراء على م�شت�ى الدولة.
ث�رة  مدار”  “مزارع  �شركة  وتللقلل�د 
زراعللليلللة جللديللدة مللن خلللال تقدمي 
للم�شاعدة  لا�شتدامة  �شامل  نهج 
الغذائي  الأمللن  يف م�اجهة حتديات 
واملائي يف املنطقة وا�شتخدام اأ�شاليب 
مللتللقللدمللة للللزراعلللة مللنللتللجللات حملية 
اأحلللدث  علللللى  عللاللليللة اجللللل�دة تعتمد 

و�ش�ل  ت�شمن  وبالتايل  اأيللام  ولي�ص 
املنتجات طازجة للم�شتهلكني«.

م�شروعها  يف  مللللدار  ملللللزارع  وتلللركلللز 
اجللللديلللد علللللى زيللللللادة اإنللتللاجللهللا من 
خللال زراعللة جمم�عة متن�عة من 
اإنلل�-  “ تقنية  با�شتخدام  املنتجات 
والتي  كللنللدا  يف  امللل�للشللتللخللدمللة  ب3” 
تعتمد على الأ�شاليب الآلية للزراعة 
واخل�شروات  للللللنللبللاتللات  الللعللملل�ديللة 
اأقلللل م�شاحة  بللا�للشللتللخللدام  اللل�للشللغللرة 
مملللكلللنلللة علللللللللى مللللللللدار الللللللعللللللام، مما 
املناطق  يف  للزراعة  مثالية  يجعلها 

احل�شرية.
التنفيذي  الللرئلليلل�للص  اأكلللد  جهته  مللن 
براولت  مارتن  “اإن�-ب3”  ل�شركة 
اأهللملليللة امللل�للشللروع اجلللديللد وقللللال.. “ 
لتطبيق  للللللغللايللة  مللتللحللملل�للشلل�ن  نللحللن 
هذه التكن�ل�جيا املبتكرة يف اأب�ظبي 
�شتك�ن  اخلللللطلللل�ة  هلللللذه  اأن  ونللللللرى 
�شتتبعها  خللطلل�ات  علللدة  مللن  الأوىل 

اجلديدة  املللزرعللة  وتعمل  التقنيات 
علللللى زيلللللادة عللمللللليللات �للشللركللة مللللزارع 
مللللللدار يف تلللطللل�يلللر اإنللللتللللاج الأغللللذيللللة 
لا�شتهاك املحلي. وتعتمد مزرعة 
بتكن�ل�جيا  امللل�للشللمللمللة  الللطللمللاطللم 
ا�شتخدام  على  “ت�شرت�ن”  �شركة 
بتقنية  ملل�للشللبللاح   5000 مللن  اأكللللرث 
LED ب�ا�شطة �شركة “�شيجنفاي” 
اللتزام  من  كجزء  اأي�شا  اله�لندية 
بطرق الزراعة امل�شتدامة ف�شا على 
والت�شغيل  التربيد  اأنظمة  ا�شتخدام 
الطاقة  بللتلل�فللر  تت�شم  الللتللي  الآيل 

واخلا�شة ب�شركة “ت�شرت�ن«.
كفاءة  الللطللرق  اأكلللرث  اعللتللمللاد  و�شيتم 
يف ا�للشللتللخللدام امللليللاه يف الللعللامل �شمن 
ملللزارع ملللدار اجلللديللد مللع ا�شتهاك 
كيل�غرام  لكل   30% بللل  اأقلللل  ملليللاه 
بالطرق  ملللقلللارنلللة  اللللطلللملللاطلللم  مللللن 
الزجاجية  الللبلليلل�ت  يف  امللل�للشللتللخللدمللة 
املا  الللعللزيللز  عبد  وقلللال  التقليدية. 

لتنفيذ املزيد من امل�شاريع يف ال�شرق 
�شل�تن  فلللان  اأودو  وقلللال  الأو�لللشلللط«. 
نحن   “ “�شيجنيفاي”..  من �شركة 
مدار  مللزارع  مع  للتعاون  م�شتعدون 
�شركاء  مللع  العمل  الللرائللع  مللن  لأنللله 
ملتزمني بالزراعة امل�شتدامة ونتطلع 
اإىل م�شاعدتهم يف التنب�ؤ باملحا�شيل 
وج�دتها ويف ت�فر زراعة م�شتدامة 

على مدار العام«.

ملزارع  التنفيذي  والرئي�ص  امل�ؤ�ش�ص 
املدار.. “ ي�شكل لنا امل�شروع الزراعي 
فلللارقلللة يف تط�ير  اجللللديلللد حمللطللة 
ا�شتمرار  عملياتنا وخط�ة هامة مع 
وزيادة  الإمللللارات  يف  ال�شكاين  النم� 
وت�شاعد  ال�للشللتللدامللة  نللحلل�  الللتلل�جلله 
الطلب  تلبية  على  اجلديدة  املزرعة 
الن�عية  امللللنلللتلللجلللات  علللللللى  امللللتلللزايلللد 
وتلللنللل�يلللع خللللليلللللارات امللل�للشللتللهلللللكللني يف 
املنتجات  اأفلل�للشللل  ملنحهم  الإمللللللارات 
مللراعللاة ن�عية  مللع  املللزروعللة حملًيا 

الإنتاج«.
ملنطقة  اخلللتللليلللارنلللا  “جاء  واأ�للللشللللاف 
اأبللل�ظلللبلللي  الللل�لللشلللنلللاعللليلللة يف  خللللللليلللفلللة 
م�قعا  تلللتلللخلللذ  لأنلللللهلللللا  “كيزاد” 
جغرافيا مثاليا للمزرعة اجلديدة يف 
منت�شف الطريق بني دبي واأب�ظبي 
والذي ي�شهل عمليات النقل الي�مي 
ملنتجاتنا اإىل خمتلف الإمللارات ليتم 
�لللشلللاعلللات فقط  املللنللتللجللات يف  تللل�زيلللع 

ملللللن جلللانلللبللله قللللللال هلللللني فللللللان ديلللر 
ل�شركة  الللتللنللفلليللذي  الللرئلليلل�للص  �للشللانللد 
فخ�رون  نللحللن   “ “ت�شرت�ن”.. 
املزارع  مللن م�شروع  جلللزءاً  نك�ن  بللاأن 
الللداخللللليللة اخلللا�للشللة بلل�للشللركللة ملللزارع 
مدار حيث ت�شاهم التكن�ل�جيا التي 
م�شتدامة  حللللل�ل  اإيللجللاد  يف  نقدمها 
الأمن  لتحديات  الللعللام  ملللدار  وعلللللى 
لي�شبح  الإملللللللللللللارات  يف  الللللغللللذائللللي 
الفاكهة  مبقدور مزارع مدار ت�فر 
واخل�شروات عالية اجل�دة لاأ�ش�اق 
املللحللللليللة واخللللارجللليلللة مللعللتللمللدة على 

تقنياتنا املتخ�ش�شة«.

غرفة اأبوظبي تبحث فر�ض 
التعاون االقت�شادي مع �شريالنكا

•• اأبوظبي-وام:

بحث �شعادة حممد هال املهري مدير عام غرفة جتارة �شناعة اأب�ظبي 
جمه�رية  �شفر  جايي�شنها  ماجينثا  �شعادة  الغرفة  مقر  يف  لقائه  خللال 
والتبادل  التعاون  تعزيز  �شبل  له  املرافق  وال�فد  الدولة  لللدى  �شريانكا 
التجاري بني بيئة الأعمال يف اإمارة اأب�ظبي ونظرتها يف �شرلنكا والعمل 
ي�شهم  العاقات القت�شادية بني اجلانبني وتط�يرها مبا  اآفاق  على فتح 
الجتماع  ناق�ص  كما  وال�شتثماري  التجاري  التعاون  جمللالت  تق�ية  يف 
التي  التجارية،  ال�ف�د  اللقاءات بني  اهمية طرح مبادرات تعزز من زيادة 
التجارية  اأن�شطتها  خمتلف  يف  الأعللمللال  قطاعات  اأداء  ت�شريع  �شاأنها  من 

وال�شناعية واخلدمية.
تللعللريللفلليللاً عللن ا�شرتاتيجية  وقلللدم �للشللعللادة حمللمللد هلللال املللهللري �للشللرحللاً 
القطاع  ك�نها ممثل  اأب�ظبي،  يف  الأعمال  لبيئة  دعمها  اأب�ظبي يف  غرفة 
التي  اخلدمات  من  متن�عة  حزمة  م�شتعر�شاً  اأب�ظبي،  اإمللارة  يف  اخلا�ص 
ت�فرها الغرفة لأع�شائها من �شركات القطاع اخلا�ص، واأ�شحاب الأعمال 
تنفذها  التي  املبتكرة  باملبادرات  ال�شيف  تعريف  عن  ف�شًا  وامل�شتثمرين، 
م�اكبة  فيه،  والبتكار  القت�شادي  العمل  جمللالت  لدعم  اأب�ظبي  غرفة 
بذلك خطة اإمارة اأب�ظبي التي جعلت منها اأف�شل بيئة حا�شنة لاأعمال 

وجاذبة لا�شتثمارات على ال�شعيدين الإقليمي والعاملي.
من جانبه اأ�شار �شعادة ماجينثا جايي�شنها اإىل اأن العاقات الثنائية الطيبة 
بني دولة الإمارات وجمه�رية �شريانكا لها تاريخ ط�يل، ل�شيما يف املجال 
اأهم  الإمللارات من �شمن  دولللة  تعد  التجاري، حيث  والتبادل  القت�شادي، 
10 دول يف حجم التجارة مع �شريانكا يف خمتلف القطاعات القت�شادية 
عن  معرباً  وال�شياحي،  الغذائي  والقطاع  التحتية  والبنية  العقارات  مثل 
تقديره ملا تنفذه دولة الإمارات من م�شاريع متن�عة يف �شريانكا، وكذلك 
دولة  يف  ال�شريانكية  اجلالية  بهما  حتظى  اللذين  والهللتللمللام  الللرعللايللة 
مثالياً  اقت�شادياً  �شريكاً  تعد  اأب�ظبي  اإمللارة  اأن  اأن  اإىل  الإملللارات.. م�شراً 
ملجتمع الأعمال ال�شريانكي وميكن ال�شتفادة من هذه ال�شراكة يف تعزيز 

اأوا�شر العاقات التجارية وال�شتثمارية ب�شكل اأو�شع.

»مدار« تفتتح بنهاية العام احلايل اأول مزرعة داخلية يف العامل تعتمد على طاقة م�شابيح »LED« يف اأبوظبي

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  6707/2019/207 تنفيذ جتاري 
م��ش�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدع�ى رقم 2019/1037 جتاري جزئي، ب�شداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 137810.30 درهم( ، �شاما للر�ش�م وامل�شاريف 
طالب الإعان : اميك�ص )ال�شرق الو�شط( �ص.م.ب )م( المارات 

�شفته بالق�شية : طالب التنفيذ
وميثله : حممد عي�شى �شلطان ال�ش�يدي  �شفته بالق�شية : وكيل

املطل�ب اإعانه: 1- بابك خدابخ�ص حمبى- �شفته بالق�شية : منفذ �شده 
 جمه�ل حمل الإقامة 

م��ش�ع الإعان : قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )137810.30( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
تاريخ  ي�ما من   15 املذك�ر خال  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الجلللراءات 

ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  6665/2019/207 تنفيذ جتاري 

م��ش�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدع�ى رقم 2019/1804 امر اداء، ب�شداد املبلغ 
املنفذ به وقدره ) 165920 درهم( ، �شاما للر�ش�م وامل�شاريف 

طالب الإعان : اميك�ص )ال�شرق الو�شط( �ص.م.ب )م( المارات
 �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ

وميثله : حممد عي�شى �شلطان ال�ش�يدي  �شفته بالق�شية : وكيل
املطل�ب اإعانه: 1- جيم�ص هاديل �شي�ارد- �شفته بالق�شية : منفذ �شده 

 جمه�ل حمل الإقامة 
م��ش�ع الإعان : قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )165920( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
تاريخ  ي�ما من   15 املذك�ر خال  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الجلللراءات 

ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  5836/2019/207 تنفيذ جتاري 

م��ش�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدع�ى رقم 908 ل�شنة 2015، ب�شداد املبلغ املنفذ به 
وقدره ) 6775 درهم( ، �شاما للر�ش�م وامل�شاريف 

طالب الإعان : الدولية لاجهزة اللكرتونية �ص.ذ.م.م
 �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ

املطل�ب اإعانه: 1- ح�شينه غام خاجه- �شفته بالق�شية : منفذ �شده 
 جمه�ل حمل الإقامة 

م��ش�ع الإعان : قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
�شتبا�شر  املحكمة  فللان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  درهللم   )6775( وقللدره  به 
تاريخ  ي�ما من   15 املذك�ر خال  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الجلللراءات 

ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  5833/2019/207 تنفيذ جتاري 
م��ش�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدع�ى رقم 969 ل�شنة 2015نزاع جتاري، ب�شداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 9575 درهم( ، �شاما للر�ش�م وامل�شاريف 
طالب الإعان : الدولية لاجهزة اللكرتونية �ص.ذ.م.م

 �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ
املطل�ب اإعانه: 1- زيدون كنعان ال�شيعبي- �شفته بالق�شية : منفذ �شده 

 جمه�ل حمل الإقامة 
م��ش�ع الإعان : قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
�شتبا�شر  املحكمة  فللان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  درهللم   )9575( وقللدره  به 
تاريخ  ي�ما من   15 املذك�ر خال  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الجلللراءات 

ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  5834/2019/207 تنفيذ جتاري 

م��ش�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدع�ى رقم 838 ل�شنة 2015نزاع جتاري، ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 5784 درهم( ، �شاما للر�ش�م وامل�شاريف 

طالب الإعان : الدولية لاجهزة اللكرتونية �ص.ذ.م.م
 �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ

املطل�ب اإعانه: 1- غامن �شيف عبيد ال�ش�يدي- �شفته بالق�شية : منفذ �شده 
 جمه�ل حمل الإقامة 

م��ش�ع الإعان : قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
�شتبا�شر  املحكمة  فللان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  درهللم   )5784( وقللدره  به 
تاريخ  ي�ما من   15 املذك�ر خال  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الجلللراءات 

ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2680/2019/208 تنفيذ مدين 
م��ش�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدع�ى رقم 2019/1154 مدين جزئي، ب�شداد املبلغ 

املنفذ به وقدره ) 187889.89 درهم( ، �شاما للر�ش�م وامل�شاريف 
طالب الإعان : �شركة دبي للتاأمني )�شركة م�شاهمة عامة(

 �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ
وميثله : ب�شار عبداهلل علي ابراهيم امل�شايبة  �شفته بالق�شية : وكيل

املطل�ب اإعانه: 1- �شركة ت�شامرز للهند�شة ذ.م.م- �شفته بالق�شية : منفذ �شده 
 جمه�ل حمل الإقامة 

م��ش�ع الإعان : قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )187889.89( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
تاريخ  ي�ما من   15 املذك�ر خال  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الجلللراءات 

ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15   
يف الدعوى رقم 2019/4569 جتاري جزئي

املعلن اليها/ املدعى عليها/ ني�ن المارات ذ.م.م
يف  املحا�شبية  اخلللربة  لعمال  امل�قرة  دبي  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  على  بناء 
الللدعلل�ى اعللاه فقد حددنا يلل�م الربللعللاء املللل�افلللق:2020/1/22 وذلللك يف متام 
الثالثة والن�شف ع�شرا م�عدا لعقد الجتماع الول مكرر للخربة املحا�شبية 
وذلك مبكتبنا الكائن يف دبي منطقة القره�د �شارع ال�شيخ را�شد بالقرب من 
فندق جمرا كريك بناية القره�د في�ز مكتب رقم 709 الطابق ال�شابع هاتف 

رقم:042200272 - فاك�ص رقم:042200273 - �ص.ب رقم:446047 - دبي
لذا يطلب ح�ش�ركم او من ميثلكم قان�نا حل�ش�ر الجتماع املذك�ر مع اح�شار 

كافة امل�شتندات املتعلقة بالدع�ى.
عبدالرحمن كرم�شتجي للمحا�شبة القانونية
اخلبري املحا�شبي/عبدالرحمن كرم�شتجي 

 دعوة حل�شور اإجتماع املحا�شبية
الأول مكرر

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 4753/2019/16 جتاري جزئي 
م��ش�ع الدع�ى :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )531519( درهم والر�ش�م وامل�شاريف 

واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و�شم�ل احلكم بالنفاذ املعجل 
با كفالة 

طالب الإعان / 1-م�شنع الفيحاء لاملني�م �ص.ذ.م.م  �شفته بالق�شية : مدعي  
كامل  �شعاد  ومتثلها  املعلقة  ال�شقف  وتركيب  الديك�ر  ملقاولت  الذهبي  املكعب    -1 اإعانه:   املطل�ب 

حمم�د طه  �شفته بالق�شية : مدعي عليه  -  جمه�ل حمل القامة 
وقدره  مببلغ  عليه  املللدعللي  بللالللزام  املطالبة  وم��ش�عها  الللدعلل�ى  عليكم  اأقلللام  :قللد  الإعلللان  م��ش�ع 
)531519( درهم والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد 
امل�افق  2020/1/22   الربعاء   ي�م  لها جل�شة  املعجل با كفالة. وحللددت  بالنفاذ  التام و�شم�ل احلكم 
وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  فاأنت  لللذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �ص   8.30 ال�شاعة 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
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املال والأعمال

قطاع املياه والكهرباء يف اأبوظبي و�شركة »طاقة« يوقعان مذكرة تفاهم مع جمموعة »اإي دي اإف« الفرن�شية 
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت كلٌّ من م�ؤ�ّش�شة اأب�ظبي للطاقة، 
للطاقة  اللل�طللنلليللة  اأبللل�ظلللبلللي  و�لللشلللركلللة 
مذكرة  ت�قيعهما  عللن  اأملل�للص  “طاقة”، 
تفاهم مع املجم�عة العاملية “اإي دي اإف 
- �شركة كهرباء فرن�شا” لبحث اإمكانية 
لل�شباب  ومهنية  تدريبية  بللرامللج  طللرح 
ال�شركات  يف  الللعللاملللللني  الإمللللاراتلللليللللني 
اأب�ظبي  م�ؤ�ّش�شة  مظّلة  حتت  املن�ش�ية 
للطاقة ومنها �شركة “طاقة” والأ�ش�ل 
التابعة لها. وتهدف مذكرة التفاهم اإىل 
تط�ير برنامج متخ�ش�ص ومتقدم تقنياً 
دفللعللة جللديللدة من  اإعلللداد  للم�شاعدة يف 
والقادرة  املتخ�ش�شة  الإماراتية  الك�ادر 
املياه  قطاع  ا�شتدامة  يف  امل�شاهمة  على 

والكهرباء على املدى الط�يل.
وقد وّقع مذّكرة التفاهم كلٌّ من جا�شم 
ح�شني ثابت، الرئي�ص التنفيذي والع�ش� 
املنتدب مل�ؤ�ّش�شة اأب�ظبي للطاقة، و�شعيد 
التنفيذي  الللرئلليلل�للص  اللللظلللاهلللري،  حللمللد 
كليمنت،  وللل�ريللنللت  “طاقة”،  ل�شركة 
ال�شرق  منطقة  يف  التنفيذي  الرئي�ص 
اإف”  دي  “اإي  مللللجلللمللل�علللة  الأو�للللللشللللللط 
اأ�شب�ع  الفرن�شية، وذلك خال فعاليات 
الأملللر   ،2020 لللا�للشللتللدامللة  اأبلل�ظللبللي 
بامل�شاهمة  القطاع  الللتللزام  يعك�ص  الللذي 

•• اأبوظبي-الفجر:

يف  اللللرائلللدة  اللل�للشللركللة  “بيئة”،  اأعلللللنللت 
ال�شرق  منطقة  يف  ال�للشللتللدامللة  جملللال 
للتربيد  ال�طنية  واللل�للشللركللة  الأو�لللشلللط، 
املركزي )تربيد(، املط�ر الدويل الرائد 
الللتللي تتخذ مللن دولة  املللنللاطللق  لللتللربيللد 
الإمللللللارات الللعللربلليللة املللتللحللدة مللقللًرا لها، 
يتم  �شراكة  اتفاقية  اإىل  ت��شلهما  عن 
م�شاريع  تط�ير  ا�شتك�شاف  خالها  من 
تربيد املناطق على نطاق وا�شع يف اإمارة 

ال�شارقة.
ال�شراكة  اتللفللاقلليللة  علللللى  الللتلل�قلليللع  ومت 
احلرميل،  خالد  من  كل  قبل  من  ام�ص 
“بيئة”،  ملجم�عة  التنفيذي  الرئي�ص 
التنفيذي  الرئي�ص  اللمكي،  �شعيد  وبدر 
التفاقية  ومب�جب  “تربيد”.  ل�شركة 
بتط�ير  اللللطلللرفلللان  يلللقللل�م  اجللللللديلللللدة، 
ملل�للشللاريللع تللربيللد املللنللاطللق املللحللتللملللللة يف 
جللملليللع اأنلللحلللاء اللل�للشللارقللة، ل�للشلليللمللا واأن 
حل�ل تربيد املناطق يعد اأكرث ماءمة 
حيث  مللن  بفاعليته  ميللتللاز  كما  للبيئة، 
التكلفة، عند مقارنته باأ�شاليب التربيد 
روؤية  التقليدية، ف�شًا عن تناغمه مع 
“بيئة” من اأجل حتقيق حياة م�شتدامة 

اأف�شل للمجتمع.
التفاقية،  هللذه  على  تعليقه  اإطلللار  ويف 
ب�شخ  قلللملللنلللا  “لقد  احللللللرميلللللل:  قللللللال 
ال�شتدامة  جمللال  يف  كبرة  ا�شتثمارات 
ال�شارقة  اإمللللللارة  يف  الللتللحللتلليللة  والللبللنلليللة 
“تربيد”  �شراكتنا مع  الآن، وتعد  حتى 

العربّية  الإملللللللللللارات  دولللللللة  متلللكلللني  يف 
ا�شتدامة  اأهللللداف  حتقيق  مللن  املللّتللحللدة 
امل�ارد الب�شرية والتكن�ل�جيا وذلك من 
اإماراتّية من فنيني  اإعللداد كلل�ادر  خال 
وكفاءات  مبللهللارات  يتمتع�ن  ومهنيني 

عاملية امل�شت�ى.
ووفقاً لبن�د مذكرة التفاهم، �شتبحث كل 
من م�ؤ�ّش�شة اأب�ظبي للطاقة و”طاقة” 
وجمم�عة “اإي دي اإف العاملية - �شركة 

برنامج  طرح  اإمكانّية  فرن�شا”  كهرباء 
ي�شاً لتاأهيل الك�ادر  تدريبي م�شّمم خ�شّ
الإماراتية والرتكيز على تنمية القدرات 
ال�طنية، وخ�ش��شاً يف ال�ظائف الفنية 
الللتللي حتللتللاج مللللهلللارات فللنلليللة حمللللددة يف 
القطاع. كما يهدف الربنامج اإىل �شمان 
امللل�للشللاركللني فلليلله علللللى تدريب  حلل�للشلل�ل 
لدى  ثللم فر�شة وظيفية  ومللن  للدي  جمحُ
املن�ش�ية  الت�شغيلية  ال�شركات  اإحلللدى 

حتت مظلة م�ؤ�ش�شة اأب�ظبي للطاقة اأو 
التابعة لها. �شركة “طاقة”، 

ويف هلللذه املللنللا�للشللبللة، قلللال جللا�للشللم ح�شني 
والع�ش�  الللتللنللفلليللذي  الللرئلليلل�للص  ثلللابلللت، 
املنتدب مل�ؤ�ّش�شة اأب�ظبي للطاقة، خال 
حفل الت�قيع: “اإن ال�شتثمار يف امل�اهب 
م�شتقبلنا،  يف  ا�شتثمار  هلل�  الإمللاراتلليللة 
مللللن عملية  جلللللللزءاً حملللل�ريللللاً  ويلل�للشللكللل 
الللتللحلل�ل يف قللطللاع امللليللاه والللكللهللربللاء يف 

يف  امل�شتمر  التزامنا  على  اآخللر  منلل�ذًجللا 
البحث عن احلل�ل اجلديدة التي تك�ن 
اأكرث ا�شتدامة واأعلى تناف�شية من حيث 
املناخية  الظروف  �ش�ء  وعلى  التكلفة. 
الإمارات  دولللة  ت�اجهها  التي  القا�شية 
الللعللربلليللة املللتللحللدة، خللا�للشللة خلللال ف�شل 
ال�شيف، فاإننا ناأمل من خال م�شاريع 
تربيد املناطق اجلديدة من الت��شل اإىل 
امل�شكلة،  هذه  ملعاجلة  الناجحة  احلل�ل 
واإجراءات  حل�ل  على  بالعتماد  وذلللك 
الأمر  يتعلق  عندما  كللفللاءة  اأكلللرث  تللكلل�ن 

با�شتهاك الطاقة«.

التنفيذي  الرئي�ص  اللمكي،  بللدر  وقلللال 
الت��شل  “ي�شعدنا  “تربيد”:  ل�شركة 
بيئة  �لللشلللركلللة  مللللع  تللللعللللاون  علللاقلللة  اإىل 
لللتللقللدمي حل�ل  الللفللر�للص  ل�للشللتللكلل�للشللاف 
والفعالة  وامل�شتدامة  امل�ث�قة  التربيد 
اإن  اللل�للشللارقللة.  لإمللللارة  الكلفة  مللن حيث 
ق�ية،  اأ�شا�شية  عمليات  من  به  نق�م  ما 
اإىل جانب تقنياتنا املبتكرة وفريقنا من 
من  جعلت  الهيكلية  وقدراتتنا  اخلرباء 
ونتطلع  املللفلل�للشللل،  اللل�للشللريللك  “تربيد” 
ودعم  النم�  م�ا�شلة  يف  امل�شاهمة  اإىل 

ال�شتدامة ط�يلة الأجل لاإمارة«.

اأ�شا�شًيا  جللللزًءا  املللنللاطللق  تللربيللد  ويللعللتللرب 
اأ�شا�ص  ت�شكل  التي  الطاقة  اأنظمة  مللن 
والقت�شادية  املللل�لللشلللتلللداملللة  الللتللنللملليللة 
للم�شاريع  مثالية  اأنها  كما  واحل�شرية، 
املناطق  مثل  الكثافة،  وعالية  ال�ا�شعة 
الللتللجللاريللة يف و�لللشلللط امللللللدن واملللللطللللارات 
واجلامعات والأبراج ال�شكنية وامل�ؤ�ش�شات 
تللقللنلليللات تربيد  وتللعللتللمللد  اللللتلللجلللاريلللة. 
تللربيللد مركزية  املللنللاطللق علللللى حمللطللة 
�شبكتها،  �شمن  للمباين  التربيد  ت�فر 
وتلللقللل�م املللحللطللة بللتلل�فللر املللليلللاه املللللربدة 
علللرب �للشللبللكللات الأنلللابللليلللب املللعللزولللة حتت 

ا�شرتاتيجيتنا  اإطار  ويف  اأب�ظبي.  اإمارة 
اإطاقنا  م�ؤخراً  �شملت  التي  للت�طني، 
فاإننا  اخللللريلللجلللني،  تلللدريلللب  للللربنلللاملللج 
نلل�ا�للشللل جللهلل�دنللا نللحلل� اكللتلل�للشللاف فر�ص 
ا�شتقطاب  مللن  متكننا  جللديللدة  و�للشللبللل 
وتزويدها  الإمللاراتلليللة  الللكلل�ادر  وتط�ير 
باأف�شل املهارات املنا�شبة كي تتمكن من 
الرتقاء والتط�ر يف اأدوارها ال�ظيفية. 
اللتزام  هلللذا  مللل�ا�للشلللللة  نللتللطلللللع  ونللحللن 
الأ�شهر  خللللال  املللللبللللادرات  ملللن  بللاملللزيللد 

وال�شن�ات املقبلة«.
من جهته، قال الظاهري: “�شيعمل هذا 
الربنامج على اإعداد �شبابنا الإماراتيني 
العاملي.  لاقت�شاد  حي�ّي  حقل  لقيادة 
و�شي�شاعد كادر املتدربني هذا يف ت�شكيل 
القطاع ومتهيد الطريق لقادة امل�شتقبل 
يف هذا املجال. ونحن نتطلع بكل اهتمام 

لأن نك�ن جزءاً من م�شرتهم«.
ح فعالية الي�م  اأما كليمنت فقال: “ت��شّ
التزام جمم�عة “اإي دي اإف” التاريخي 
بالتدريب وبناء القدرات، بالإ�شافة اإىل 
امل�شتدامة  القت�شادّية  للتنمية  دعمها 
املّتحدة.  الللعللربللّيللة  الإملللللللارات  دولللللة  يف 
ويلل�للشللعللدنللا امللل�للشللاهللمللة يف تللطلل�يللر اجليل 
امل�اطنة من خال  الللكلل�ادر  الللقللادم من 
اأب�ظبي  ملل�ؤ�للّشلل�للشللة  ملللع  اللل�للشللراكللة  هلللذه 

للطاقة و”طاقة« ».

الأر�للص ملجم�عة من املباين يف املنطقة 
وت�شتخدم حمطات  امل�شم�لة باخلدمة. 
نقل الطاقة املياه املربدة لدخ�ل اله�اء 
اإىل املباين لتكييف اله�اء، بينما  البارد 
يللعلل�د امللللاء الللدافللئ اإىل املللحللطللة لإعلللادة 
بع�ص  وت�زيعه من جديد. ويف  تربيده 
احلالت، ت�شتخدم املحطات مياه البحر 
القريبة بدًل من مياه ال�شرب، ما يحقق 
املزيد من الف�ائد البيئية وت�فر املياه. 
وتتميز تقنيات تربيد املناطق بجدواها 
وخف�ص  التكلفة  حيث  مللن  وفعاليتها 
تكاليف عمليات البناء وال�شيانة لتقليل 
ا�شتهاك الطاقة، مع ت�فر احتياجات 
التعاون  هللذا  ويللهللدف  بكفاءة.  التربيد 
ا�للشللتللخللدام حلللل تللربيللد املناطق  للللزيلللادة 
وحتقيق الت�فر يف الطاقة ملجم�عة من 
ال�شركات واجلهات الكربى يف ال�شارقة. 
على  املعي�شية  املناطق  تربيد  وي�شتح�ذ 
ما ن�شبته %70 من اإجمايل ا�شتهاك 
اأوقات  يف  ال�شكنية  املللبللاين  يف  الكهرباء 
الذروة، خا�شة يف الدول الأعلى حرارة، 
وتقدر  املتحدة.  العربية  الإملللارات  مثل 
الطاقة  اأن  للللللطللاقللة  الللدوللليللة  اللل�كللالللة 
مبعدل  �شتزيد  التربيد  يف  امل�شتخدمة 
يللتللجللاوز ثللاثللة اأ�للشللعللاف بللحللللل�ل العام 
الطاقة  ا�شتهاك  تللدين  ومللع   .2050
 80% اإىل   60 ملللن  تللللللرتاوح  بللنلل�للشللبللة 
التقليدية،  التربيد  اأنظمة  مع  مقارنة 
يك�ن من املت�قع اأن تلعب اأنظمة تربيد 
املناطق املركزية دوًرا رئي�شًيا يف م�اجهة 

هذا التحدي العاملي.

ان�شمام 150 مواطنا للعمل يف 
االإمارات العاملية لالأملنيوم يف 2019

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت �شركة الإمارات العاملية لاأملني�م اأنها حققت يف نهاية عام 2019 
اأعلى ن�شبة ت�طني يف تاريخها الذي ميتد على مدار 40 عاماً.

وي�شغل م�اطن� الدولة حالياً %39.8 من ال�ظائف الرئي�شية يف ال�شركة 
بلغ  حيث   2019 عللام  خللال  ال�شركة  يف  للعمل  م�اطناً   150 وان�شم   .
اإمللاراتللي يف   1100 اأكللرث من  الي�م  24 عاماً. ويعمل  اأعمارهم  مت��شط 
كلبان  النا�شر بن  وقللال عبد  35 عاماً.  ال�شن  840 منهم حتت  ال�شركة 
التزامنا  يبقى  لاأملني�م:  العاملية  الإمللللارات  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ص 
با�شتقطاب املزيد من اخلريجني اجلدد م�شتمراً كما ه� منذ عق�د وذلك 
لت�فر الفر�ص التي متكنهم من ا�شتثمار اإمكانياتهم على اأكمل وجه. يذكر 
اأن �شبعة اأع�شاء من اللجنة التنفيذية لاإمارات العاملية لاأملني�م ان�شم�ا 
اإىل ال�شركة كخريحني متدربني خال الثمانينات وتعتمد ال�شركة ب�شكل 
م�شتمر على برنامج ميتد لل 18 �شهراً لتدريب اأكرث من 100 خريج ثم 
يح�شل املتدرب�ن بعد اإمتام الربنامج بنجاح على وظيفة دائمة وقيادية يف 
ال�شركة. كما تنظم ال�شركة برامج وطنية لتمكني امل�اطنني ممن مل يكمل�ا 
تعليمهم الدرا�شي وتط�ير مهاراتهم الفنية للعمل يف ال�ظائف الت�شغيلية 
يف م�شاهر �شركة الإمارات العاملية لاأملني�م وحمطات الطاقة التابعة لها. 
ويبلغ عدد احلا�شرين للدورات التدريبية الإدارية والفنية التي تقام يف كل 

عام ح�ايل 2500 م�ظف، منهم خريج�ن جدد ومدراء تنفيذي�ن.

اأ�شغال ال�شارقة تنجز اأعمال الت�شوية الرتابية
 لـ 930 قطعة اأر�ض يف احلراي ال�شناعية بخورفكان

•• ال�شارقة-وام:

930 قطعة  لل  الرتابية  الت�ش�ية  اأعمال  بال�شارقة  العامة  الأ�شغال  دائرة  اأجنزت 
اأر�ص يف احلراي ال�شناعية بخ�رفكان بتكلفة 10 مايني درهم وذلك لارتقاء 
تنفيذاً  اخلللدمللات  كافة  ت�فر  متكاملة  منطقة  اإىل  وحت�يلها  التحتية  بالبنية 
لت�جيهات �شاحب ال�شم� ال�شيخ الدكت�ر �شلطان بن حممد القا�شمي ع�ش� املجل�ص 
الأعلى حاكم ال�شارقة بت�فر احلياة الكرمية واهتمامه ب�ش�ؤون امل�اطنني. واأكد 
املهند�ص علي بن �شاهني ال�ش�يدي رئي�ص دائرة الأ�شغال العامة بال�شارقة اأن مدينة 
التخطيط  واأخللرى قيد  الإجنللاز  خ�رفكان مبا ت�شمه من م�شاريع منجزة وقيد 
حتّ�لت اإىل مدينة ت�شم كافة اخلدمات اإىل جانب ك�نها مدينة �شياحية ترجمة 
لت�جيهات �شاحب ال�شم� حاكم ال�شارقة ..م�شيفا اأن امل�شروع يندرج �شمن اخلطة 

التنم�ية للدائرة ا�شتجابة لحتياجات الأهايل واملجل�ص البلدي يف خ�رفكان.

»بيئة« و »تربيد« يوحدان جهودهما لتطوير م�شاريع تربيد املناطق يف ال�شارقة

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �شعادة �شعيد البحري �شامل العامري مدير عام هيئة اأب�ظبي 
للزراعة وال�شامة الغذائية اأن الهيئة مت�شي بخطى ثابتة نح� 
ا�شتدامة قطاع الزراعة والأمن الغذائي واحلي�ي بف�شل الدعم 
الكبر من �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
متثل  حيث  امل�شلحة  للق�ات  الأعلى  القائد  نائب  اأب�ظبي  عهد 
ت�شتهدف  ا�شرتاتيجية  واأول�ية  الهيئة  عمل  ج�هر  ال�شتدامة 
املزارعني  وت�شجيع  امللل�ارد  وا�شتدامة  الإنتاجية  الكفاءة  تعزيز 

على تطبيق اأ�شاليب الزراعة احلديثة. وقال �شعادته - مبنا�شبة 
احلدث  اإن   -  “  2020 لا�شتدامة  اأب�ظبي  “اأ�شب�ع  انطاق 
املحافل  كللل  يف  م�شيئة  عللامللة  واأ�للشللبللح  عللامللليللة  �للشللهللرة  اكت�شب 
وتعزيز  املتجددة  والطاقة  امل�شتدامة  التنمية  بق�شايا  املعنية 
البيئة النظيفة كما �شاهم يف اإبراز اأب�ظبي على راأ�ص قائمة املدن 
املهتمة بال�شتدامة يف العامل .. لفتا اإىل اأن اإمارة اأب�ظبي تتبنى 
ال�شامل  مبفه�مها  امل�شتدامة  التنمية  مبادئ  مبكر  وقللت  منذ 
وتعمل جميع القطاعات بالإمارة على تطبيق متطلبات التنمية 
امل�شتدامة وحتقيق روؤية احلك�مة والقيادة يف هذا املجال. واأ�شاف 

للتعريف  مهمة  فر�شة  ميثل  لا�شتدامة  اأبلل�ظللبللي  اأ�للشللبلل�ع  اأن 
حققته  وما  الغذائية  وال�شامة  للزراعة  اأب�ظبي  هيئة  بجه�د 
ا�شتخدام  كفاءة  وتعزيز  الزراعة  قطاع  ل�شتدامة  اإجنللازات  من 
البتكارات  على  لللاطللاع  فر�شة  اأنللله  كما  الطبيعية  ملل�اردنللا 
والطاقة  املائية  املللل�ارد  ا�شتدامة  جمللال  يف  اجلللديللدة  والأفللكللار 
اإىل  .. م�شرا  الزراعة  ا�شتخدامها حمليا يف  واإمكانية  املتجددة 
املعارف  اأن تن�ع فعاليات الأ�شب�ع يتيح الفر�شة للح�ار وتبادل 
واخلربات لتحقيق التكامل بني ال�ظائف البيئية والقت�شادية 

والجتماعية للزراعة.

�شعيد البحري العامري: من�شي بخطى ثابتة نحو ا�شتدامة قطاع الزراعة

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15   

 اإنذار عديل بالن�شر
) رقم ) 2020/170

املنذر :  م�شرف الهال  �ص م ع. 
املنذر اإليه : عاء احمد م��شي  .  

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )53،336.67( درهم نتيجة الإخال 
اأ�شب�ع من  ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خال 
رقم  ال�شيارة  على  التنفيذية  الإجلللراءات  لتخاذ  املنذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر  تاريخ 
)97157 /الفئة I / خ�ش��شي/ دبي ( من ن�ع ) مازدا 3  _ �شال�ن ( م�ديل 2016  
– ل�ن ) احمر(_ واملم�لة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق املنذر 

من اأي ن�ع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15   
بالدعوى رقم 2019/951 جتاري جزئي - العني

للللللديللكلل�ر/حللل�للشلل�ر اجتماع  دعلللل�ة اىل/�للشللبلليلل�للشللل كللايلل�للص 
عي�شى  من/عبداهلل  املرف�عة  بالدع�ى  واملعاينة  اخلربة 
ال�شاعة   2020/1/18 ال�شبت  يلل�م  وذلللك  اجلللابللري  احمد 
 ، الللنللزاع  م��ش�ع  الفيا  م�قع  يف  �شباحا  ع�شرة  الثانية 

م�شطحبني معكم كافة ال�ثائق املتعلقة بالدع�ى.
اخلبري الهند�شي/�شليم الوند

هاتف:0507921696 

دعوة حل�شور اإجتماع خربة
العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15   

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 1810/2019/20 جتاري كلي 

م��ش�ع الدع�ى :املطالبة بالزام املدعي عليها الوىل بان ت�ؤدي للبنك املدعي مبلغ )159.799( درهم املرت�شد بذمتها عن 
عقد بيع املركبة باملرابحة والزام املدعي عليهم بالت�شامن والت�شامم والتكافل بان ي�ؤدوا للبنك املدعي مبلغ )1.432.059( 
درهم ما يعادل عدد 55.69 طن مرتي من النحا�ص والزامهم جميعا مببلغ )300.000( درهم تع�ي�شا جابرا عن ال�شرر املادي 
واملعن�ي وما فات البنك املدعي من ك�شب وما حلقه من خ�شارة وما ا�شر ب�شمعته كاحد البن�ك ال�شامية الكربى بالدولة 

�شندا لحكام القان�ن والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
طالب الإعان / 1-بنك دبي ال�شامي )�شركة م�شاهمة عامة(  �شفته بالق�شية : مدعي  

املطل�ب اإعانهما:  1-  ركي�ص دي�ان ام ا�ص دي�ان 2- ارج�ن دي�ان  �شفته بالق�شية : مدعي عليه   جمه�ل حمل القامة 
املدعي مبلغ  للبنك  تلل�ؤدي  بان  الوىل  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  الدع�ى وم��ش�عها  عليكم  اأقللام  :قد  الإعللان  م��ش�ع 
املركبة باملرابحة والزام املدعي عليهم بالت�شامن والت�شامم والتكافل بان  )159.799( درهم املرت�شد بذمتها عن عقد بيع 
ي�ؤدوا للبنك املدعي مبلغ )1.432.059( درهم ما يعادل عدد 55.69 طن مرتي من النحا�ص والزامهم جميعا مببلغ )300.000( 
ب�شمعته  ا�شر  املدعي من ك�شب وما حلقه من خ�شارة وما  البنك  املللادي واملعن�ي وما فات  ال�شرر  درهم تع�ي�شا جابرا عن 
كاحد البن�ك ال�شامية الكربى بالدولة �شندا لحكام القان�ن والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة ي�م 
اأو من ميثلك قان�نيا  فاأنت مكلف باحل�ش�ر  Ch1.C.15 لذا  بالقاعة  ال�شاعة 9.30 �ص  امل�افق  2020/1/21   الثاثاء  

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15   

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 130/2019/18 عقاري جزئي 

م��ش�ع الدع�ى :املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )551.325( درهم والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة و�شم�ل احلكم بالنفاذ املعجل 
با كفالة واحلكم بف�شخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك م��ش�ع الدع�ى وماحقها والزام املدعي عليهم بت�شليم العقار م��ش�عها خاليا من 
ال�ش�اغل ورد احليازة اىل املدعي والغاء ا�شارة القيد العقاري )الجارة امل��ش�فة يف الذمة( امل�شجلة لدى الدائرة وال�اردة يف �شهادة امللكية ل�شالح 
م�رث املدعي عليهم والثانية )عزما �شريف( والتي جاء فيها )تخ�شع ملكية العقار لرتتيبات الجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد اليجاره املنتهي 

بالتملك وملحقاته امل�دع لدى الدائرة( وتكليف دائرة الرا�شي والماك لتنفيذ ذلك. 
طالب الإعان / 1-بنك دبي ال�شامي )�شركة م�شاهمة عامة(  �شفته بالق�شية : مدعي  

املطل�ب اإعانه:  1-  حممد دانيال �شريف - ب�شفته من ورثة املت�يف عارف رحمن �شريف )ابن بالغ(  �شفته بالق�شية : اخل�شم املدخل   جمه�ل 
حمل القامة 

م��ش�ع الإعان :قد اأقام عليكم الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )551.325( درهم والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة و�شم�ل احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة واحلكم بف�شخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك م��ش�ع الدع�ى وماحقها والزام املدعي عليهم 
امل�شجلة لدى  الذمة(  امل��ش�فة يف  العقاري )الجللارة  القيد  ا�شارة  والغاء  املدعي  ال�ش�اغل ورد احليازة اىل  العقار م��ش�عها خاليا من  بت�شليم 
الدائرة وال�اردة يف �شهادة امللكية ل�شالح م�رث املدعي عليهم والثانية )عزما �شريف( والتي جاء فيها )تخ�شع ملكية العقار لرتتيبات الجارة 
املنتهية بالتملك طبقا لعقد اليجاره املنتهي بالتملك وملحقاته امل�دع لدى الدائرة( وتكليف دائرة الرا�شي والماك لتنفيذ ذلك. وحددت لها 
جل�شة ي�م الثنني  امل�افق  2020/2/3  ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  العقارية  

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15   
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 3348/2019/60 امر اداء    
م��ش�ع الدع�ى :املطالبة با�شدار المر بالزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ )567.198.00( درهم والر�ش�م 

وامل�شاريف  
طالب الإعان : �شركة امنك�ص انرتنا�شي�نال �ص.ذ.م.م �شفته بالق�شية : مدعي 

وميثله:فهد عبداهلل قمرب حممد - �شفته بالق�شية : وكيل
املطل�ب اإعانهما : 1- انرت ديك�ر للمفرو�شات �ص.ذ.م.م 2-�شتيليان��ص دمييرتيادي�ص - �شفته بالق�شية : 

مدعي عليهما  جمه�يل حمل الإقامة 
م��ش�ع الإعان : 

قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2019/12/15 بالزام املدعى عليهما انرت ديك�ر للمفرو�شات �ص.ذ.م.م 
مبلغ  �للص.ذ.م.م  انرتنا�شي�نال  امنك�ص  �شركة  للمدعية  ي�ؤديا  بان  مت�شامنني  دمييرتيادي�ص  و�شتيليان��ص 
بالر�ش�م  والزمتهما  التام  ال�شداد  ال�شيك وحتى  ا�شتحقاق  تاريخ  �شن�يا من   %9 والفائدة  درهم   )567198(

وامل�شروفات ومبلغ خم�شمائة درهم اتعاب املحاماة
ولكم احلق يف اإ�شتئناف الأمر خال 15 ي�م من الي�م التايل لن�شر هذا العان.

رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية التجارية
العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15   

اعالن بالن�شر
                              يف ال�شتئناف رقم 14/2019/333 ا�شتئناف امور م�شتعجلة جتاري    

م��ش�ع ال�شتئناف :ا�شتئناف احلكم ال�شادر بالدع�ى 26/2019 دعاوي م�شتعجلة جتاري مع 
الر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة  

طالب الإعان : بام هيجز اآند هيل �ص.ذ.م.م �شفته بالق�شية : م�شتاأنف 
وميثله:حبيب حممد �شريف عبداهلل املا - �شفته بالق�شية : وكيل

املطل�ب اإعانه : 1- فاير وول يف اي بي للحماية ذ.م.م - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف �شده  
جمه�ل حمل الإقامة 

م��ش�ع الإعان : 
قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر بالدع�ى رقم:2019/26 دعاوي م�شتعجلة جتاري

 ch1.B.7:وحددت لها جل�شة ي�م الربعاء امل�افق:2020/1/29 ال�شاعة:17:30 م�شاءا بالقاعة
وعليه يقت�شي ح�ش�ركم او من ميثلكم قان�نيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.

رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

  حمكمة ال�شتئناف
العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2020/307 

املنذر ة: �شركة دراو لينك للت�شميم الداخلي �ص.ذ.م.م وميثلها قان�نا ال�شيد/�شيف علي �شعيد بن �شل�م الفا�شي
�شد املنذر اليها الوىل/�شركة ف�رزون ديك�ر ال�شناعية ذ.م.م )جمه�ل حمل القامة(

Warnee FOUR ZONE DECOR MANUFACTURERS LLC

 Z3364950 املنذرة اليه الثاين/اجي�ص ك�مار ج�فيندانك�تي نامبيار - هندي اجلن�شية ويحمل ج�از �شفر رقم
)جمه�ل حمل القامة(

Warnee:Ajish Kumar Govindankutty Nambiar - India nationality - holder ،passport No.Z3364950

تنذر املنذرة املنذر اليهما وتكلفهما بالت�شامن والت�شامم بال�فاء بقيمة ال�شيكات ال�شادرة منهما واملبينة ب�شدر هذا النذار 
باجمايل مبلغ وقدره )2.102.512.69( درهم ملي�نني ومائة واثنان الفا وخم�شمائة واثني ع�شر درهم وت�شعة و�شت�ن فل�شا 
- من تاريخ ا�شتحقاق املبلغ وحتى متام ال�شداد وذلك خال خم�شة ايام من تاريخ اعاه هذا النذار ويف حالة المتناع عن 
ال�فاء باملبلغ فان املنذرة تتم�شك بحقها يف اتخاذ كافة الجللراءات القان�نية قبل املنذر اليهما وذلك للعلم مع حفظ كافة 

احلق�ق القان�نية الخرى للمنذرة.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك: 
بطلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية: اأحرف يابانية 

امل�دعة بالرقم : 323161 بتاريخ : 2019/12/29  
بيانات الأول�ية: 

با�شللم: ين �شي ياما �شيمن ك�. ايل.تي.دي 
وعن�انه: مينامي 1-1، 16- ت�ش�مي، هي�ا دوري، �شرو�شي ك�، �شاب�رو �شي، ه�كايدو 003-8701 اليابان

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات: 
والقه�ة  والكاكاو  وال�شاي  القه�ة  الأخللرى؛  )والت�ابل(  ال�شل�شات  رقيقة(؛  )معكرونة  ون�دلز  معكرونة 
والفطائر  اخلبز  احلب�ب؛  من  امل�شن�عة  وامل�شتح�شرات  الدقيق  وال�شاغ�؛  التابي�كا  الأرز؛  ال�شطناعية؛ 
اخلردل؛  امللح؛  اخلبيز؛  وم�شح�ق  اخلمرة  الأ�ش�د؛  والع�شل  النحل  ع�شل  املثلجة؛  احلل�يات  واحلل�يات؛ 

اخلل وال�شل�شات )الت�ابل(؛ البهارات؛ الثلج.
 ال�اقلعة بالفئة: 30

 Nishiyama و�شف العامة: اأحرف يابانية وبج�ارها �شعار مميز، ومقابلها باللغة الإجنليزية الكلمات
.Ramen

ال�شللرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكت�باً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خال 30 ي�ماً من هذا الإعان .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  15  يناير  2020 العدد 12832 
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العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2020/295 
املنذر : �شناعات ي�نيفر�شال لانابيب والبا�شتيك املحدودة 

املنذر اليه /طائف املدينة للمقاولت �ص.ذ.م.م )جمه�ل حمل القامة(
حيث  لديكم  م�كلنا  م�شتحقات  ب�شداد  نخطركم  م�كلنا  من  وبتكليف  القان�ن  لحكام  ا�شتنادا 
مل�كلنا  الف�اتر  قيمة  ل�شالح م�كلنا عن  درهم   )33.713.13( وقللدره  مبلغ  بذمتكم  تر�شد  انه 
ومل تلتزم�ا بال�شداد رغم وع�دكم املتكررة وقد مت ت�جيه اكرث من مطالبة ل�شركتكم ال انكم 
املبالغ  ب�شداد  ننذركم  ان  م�كلنا  طلب  ال�دية  العاقات  على  منا  وحر�شا  بال�شداد  تق�م�ا  مل 
فان  الن�شر ما مل  تاريخ  ايللام من  درهللم خال خم�شة  بذمتكم وقدرها )33.713.13(  املرت�شدة 
م�كلنا واحلق بجانبه �شيق�م باتخاذ الجراءات القان�نية الكفيلة بحفظ حق�قه مع حتميلكم 
الر�ش�م وامل�شاريف والتع�ي�شات املقررة عن تاأخركم يف ال�شداد مع حفظ كافة احلق�ق الخرى 

من اي ن�ع كانت.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2020/296 
املنذر : �شناعات ي�نيفر�شال لانابيب والبا�شتيك املحدودة 

املنذر اليه /طريق �شمنان لتجارة الدوات ال�شحية والكهربائية )جمه�ل حمل القامة(
ا�شتنادا لحكام القان�ن وبتكليف من م�كلنا نخطركم ب�شداد م�شتحقات م�كلنا لديكم حيث انه 
تر�شد بذمتكم مبلغ وقدره )99.618( درهم ل�شالح م�كلنا عن قيمة ال�شيك املرجتع رقم:000637 
مت  وقد  املتكررة  وع�دكم  رغم  بال�شداد  تلتزم�ا  ومل  مل�كلنا  يف:2019/10/22   الدفع  وامل�شتحق 
ت�جيه اكرث من مطالبة ل�شركتكم ال انكم مل تق�م�ا بال�شداد وحر�شا منا على العاقات ال�دية 
طلب م�كلنا ان ننذركم ب�شداد املبالغ املرت�شدة بذمتكم وقدرها )99.618( درهم خال خم�شة 
ايام من تاريخ الن�شر ما مل فان م�كلنا واحلق بجانبه �شيق�م باتخاذ الجراءات القان�نية الكفيلة 
بحفظ حق�قه مع حتميلكم الر�ش�م وامل�شاريف والتع�ي�شات املقررة عن تاأخركم يف ال�شداد مع 

حفظ كافة احلق�ق الخرى من اي ن�ع كانت.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2646/2019/208 تنفيذ مدين 
م��ش�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدع�ى رقم 2019/390 مدين جزئي، ب�شداد املبلغ املنفذ 

به وقدره ) 395535 درهم( ، �شاما للر�ش�م وامل�شاريف 
حممد  ح�شني  مديرها/عبداهلل  وميثلها  �لللص.ذ.م.م  لا�شتثمار  العاملية  الملللارات   : الإعلللان  طالب 

منق��ص ال علي �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ
وميثله : ابراهيم علي امل��شى احلمادي  �شفته بالق�شية : وكيل

: منفذ  بالق�شية  - �شفته  قا�شمي  2- حامد عبداهلل  قا�شمي  اأميد عبداهلل   -1  : اإعانهما  املطل�ب 
�شدهما  - جمه�يل حمل الإقامة 

املبلغ املنفذ به  اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاه والزامك بدفع  م��ش�ع الإعللان : قد 
وقدره )39553( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 

التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خال 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  5707/2019/207 تنفيذ جتاري 
م��ش�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدع�ى رقم 2018/1123 جتاري جزئي، ب�شداد املبلغ 

املنفذ به وقدره ) 178138.95 درهم( ، �شاما للر�ش�م وامل�شاريف 
طالب الإعان : ال�شركة العاملية للعزل احلراري وال�قاية من احلريق )انرتبرو( ذ.م.م - فرع دبي 

�شفته بالق�شية : طالب التنفيذ
وميثله : �شاره ابراهيم علي احمد  �شفته بالق�شية : وكيل

املطل�ب اإعانهما : 1- كيلي للمقاولت �ص.ذ.م.م 2-ميديكلينك م�شت�شفى املدينة منطقة حرة ذ.م.م 
- �شفته بالق�شية : منفذ �شدهما  - جمه�يل حمل الإقامة 

م��ش�ع الإعان : قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاه والزامكما بالت�شامن والتكافل 
او خزينة املحكمة.  وعليه فان  التنفيذ  املنفذ به وقللدره )178138.95( درهم اىل طالب  املبلغ  بدفع 
املحكمة �شتبا�شر الجللراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خال 15 ي�ما 

من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  5333/2019/207 تنفيذ جتاري 

م��ش�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدع�ى رقم 2019/55 جتاري جزئي، ب�شداد املبلغ املنفذ 
به وقدره ) 183041 درهم( ، �شاما للر�ش�م وامل�شاريف 
طالب الإعان : بنك الحتاد ال�طني �ص.م.ع �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ

وميثله : منى احمد عبدالعزيز ي��شف ال�شباغ  �شفته بالق�شية : وكيل
املطل�ب اإعانه : 1- فهد ابراهيم عبداهلل ح�شن - �شفته بالق�شية : منفذ �شده  

 جمه�ل حمل الإقامة 
املبلغ املنفذ به  اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاه والزامك بدفع  م��ش�ع الإعللان : قد 
وقدره )183041( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 

التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خال 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  642/2019/211 تنفيذ عقاري 
م��ش�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدع�ى رقم 2019/291 عقاري كلي، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 

147715 درهم( ، �شاما للر�ش�م وامل�شاريف 
طالب الإعان : مت�يل م�شاهمة خا�شة �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ

املطل�ب اإعانه : 1- حممد ح�شني نا�شر يحيى ب�ر - �شفته بالق�شية : منفذ �شده  - جمه�ل حمل الإقامة 
اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاه والزامك بتنفيذ احلكم ال�شادر يف الدع�ى  م��ش�ع الإعللان : قد 
رقم:2019/291 عقاري كلي بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )147715( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 2- 
ف�شخ العقد امل�شمى )الجارة املنتهية بالتملك( اتفاقية اليجار مع وعد بيع العقار وماحقها املربمة عن ال�حدة 
العقارية فيا رقم 179 القائمة على الر�ص رقم:3563 الكائنة مبنطقة تال المارات الثالثة بامارة دبي والزام 
العقاري  القيد  ا�شارة  والغاء  ال�ش�اغل  من  خالية  للمدعي  التداعي  حمل  العقارية  ال�حدة  بت�شليم  عليه  املدعي 
)الجارة املنتهية بالتملك( بدائرة الرا�شي والماك.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف 

حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خال 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  641/2019/211 تنفيذ عقاري 
م��ش�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدع�ى رقم 2018/799 عقاري كلي، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 

806965 درهم( ، �شاما للر�ش�م وامل�شاريف 
طالب الإعان : مت�يل م�شاهمة خا�شة �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ

املطل�ب اإعانه : 1- حممد امتياز علي - �شفته بالق�شية : منفذ �شده  - جمه�ل حمل الإقامة 
اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاه والزامك بتنفيذ احلكم ال�شادر يف الدع�ى  م��ش�ع الإعللان : قد 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  به وقللدره )806965( درهللم اىل طالب  املنفذ  املبلغ  رقلللم:2018/799 عقاري كلي بدفع 
2- ف�شخ العقد امل�شمى )الجارة الجلة( وماحقها م��ش�ع الدع�ى وبالزام املدعي عليها بت�شليم العقار م��ش�ع 
ب�شهادة  اللل�اردة  بالتملك(  املنتهية  )الجللارة  العقاري  القيد  ا�شارة  وبالغاء  ال�ش�اغل  للمدعية خاليا من  الدع�ى 
امللكية ل�شالح املدعي عليه التي مفادها )تخ�شع ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد 
اليجار املنتهي بالتلملك وملحقاته امل�دع لدى الدائرة(.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك 

يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خال 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15   

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 747/2018/26 عقاري كلي 

م��ش�ع الدع�ى :املطالبة بف�شخ عقد البيع امل�ؤرخ بتاريخ:2018/6/10 وامللحق له املحرر بتاريخ:2018/6/10 
والزام املدعي عليهم من الول حتى اخلام�ص بدفع مثل مبلغ العرب�ن وه� مبلغ وقدره )258.680.00( درهم 
والزام املدعي عليه ال�شاد�ص برد ال�شيكات مببلغ وقدره )258.680( درهم والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماه 

طالب الإعان / 1-ال�ش�ب وال�ش�ب لل��شاطة العقارية   �شفته بالق�شية : مدعي  
املطل�ب اإعانهما:  1-  كمال طالب خ�شر 2- ن�را طالب خ�شر خ�شر  �شفتهم بالق�شية : مدعي عليهما 

 جمه�يل حمل القامة 
م��ش�ع الإعان :قد اقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام املدعي واملدعي عليهم من الول وحتى 
اخلام�ص بقيمة ال�شيك رقم 7 بقيمة )56280( درهم على �شبيل التكافل والت�شامن بينهما. وحددت لها جل�شة 
ي�م الثاثاء  امل�افق  2020/1/28  ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من 
اأيللام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة  ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ، علما بانه مت اعادة الدع�ى للمرافعة
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  العقاريه  

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15   
اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 311/2019/26 عقاري كلي  
م��ش�ع الدع�ى : املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )4.310.067.64( درهم والر�ش�م وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ رفع الدع�ى وحتى ال�شداد التام و�شم�ل احلكم بالنفاذ املعجل با 

كفالة
طالب الإعان :  �شركة تط�ير جممع دبي لا�شتثمار )ذات م�ش�ؤولية حمدودة(  - �شفته بالق�شية : مدعي 

املطل�ب اإعانه : 1- انرتنا�شي�نال ك�اليتي �شتيل �ص.ذ.م.م  �شفته بالق�شية : مدعي عليه 
 جمه�ل حمل الإقامة 

م��ش�ع الإعان : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2019/11/26 يف الدع�ى املذك�رة اأعاه 
اخت�شا�ص  بعدم  الدفع  اول:برف�ص  حمللدودة(  م�ش�ؤولية  )ذات  لا�شتثمار  دبي  جممع  تط�ير  ل�شالح/�شركة 
الثاين لرفعها على غر ذي  بالن�شبة للمدعي عليه  املحكمة ولئيا بنظر الدع�ى - ثانيا:عدم قب�ل الدع�ى 
املبلغ  درهم وفائدة على هذا  للمدعية مبلغ )4239411.30(  ت�ؤدي  بان  الوىل  املدعي عليها  �شفة -ثالثا:الزام 
ب�اقع 9% �شن�يا من تاريخ 2019/4/23 حتى متام ال�شداد والزمت املدعي عليها الوىل امل�شروفات والف درهم 
التايل  الي�م  اعتبارا من  املحاماة حكما مبثابة احل�ش�ري قابا لا�شتئناف خال ثاثني ي�ما  اتعاب  مقابل 

لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  العقاريه  
العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 2020/5

ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيد/ فران�شي�ص اك�شفر اندري��ص - الهند اجلن�شية يرغب 
مق�ماتها  بكافة  املذك�رة  املن�شاأة  يف   %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
املادية واملعن�ية وال�شم �شاما هذا البيع كافة امل�ج�دات واملعدات يف املن�شاأة املباعة وذلك 
امل�ؤ�ش�شة  يف  وذلك  اجلن�شية  الهند   - �شيخ  با�شاه  حمب�ب  �شيخ  با�شاه  ال�شيد:�شادق  اىل 
الفردية امل�شماه )ملبار للمقاولت الفنية( واملرخ�شة برقم:521256 وال�شادرة من دائرة 

التنمية القت�شادية بال�شارقة
وعمابن�ص املادة )14( فقرة )5( من  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
على  الت�شديق   يتم  �ش�ف  وانه  للعلم  العان  هذا  ن�شر  اقت�شى  فقد   . العدل  الكاتب 
ا�شب�عني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ص على  اليه بعد  امل�شار  الجراء 

ذلك عليه اتباع ال�شبل القان�نية
الكاتب العدل بال�شارقة  

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 2020/21
المارات   - الزعابي  حممد  جعفر  عبدالرحمن  عبداهلل  ال�شيد/  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
املن�شاأة  يف   %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�شية  املتحدة  العربية 
املذك�رة بكافة مق�ماتها املادية واملعن�ية وال�شم �شاما هذا البيع كافة امل�ج�دات واملعدات يف 
املن�شاأة املباعة وذلك اىل ال�شيدة/�شفيه م��شى مهدي علي حافظي - المارات العربية املتحدة 
كما ومت حذف ن�شاط لي�شبح الن�شاط اجلديد ه� )بيع الكتب - بالتجزئة/ جتارة القرطا�شية/
وذلك  الن�شائية(  الك�ش�ش�ارات  الطفال/جتارة  العاب  بالتجزئة/جتارة   - الفنية  التحف  بيع 
دائرة  وال�شادرة من  برقم 116264  واملرخ�شة  الريان(  دار  امل�شماه )مكتبة  الفردية  امل�ؤ�ش�شة  يف 

التنمية القت�شادية بال�شارقة
وعمابن�ص املادة )14( فقرة )5( من  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب 
امل�شار  الجراء  على  الت�شديق   يتم  �ش�ف  وانه  للعلم  العان  هذا  ن�شر  اقت�شى  فقد   . العدل 
اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ص على ذلك عليه اتباع ال�شبل 

القان�نية حيال ذلك
الكاتب العدل بال�شارقة  

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 53
اماراتي   - الظاهري  �شعيد  جمعه  عبداهلل  حممد  ال�شيد/  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته 100% وذلك اىل ال�شيدة/عبر جمال 
حمداهلل عبدالباقي - اأردنية اجلن�شية يف الرخ�شة )كافتريا نكهات البيت( تاأ�ش�شت بامارة 

ال�شارقة مب�جب رخ�شة رقم:765265 ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة
ب�كيل  فردية  م�ؤ�ش�شة  اىل  فردية  م�ؤ�ش�شة  من  القان�ين  ال�شكل  اخرى:تغير  تعديات 

خدمات  
�شان  يف   2013 ل�شنة    )4( رقم  الحتادي  القان�ن  من    )5( فقرة   )14( املادة  وعمابن�ص 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على الجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�ر لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 57
ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيد/ را�شد حمد هال حمد ال�شام�شي - اماراتي اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% وذلك اىل ال�شيد/د بينت� مر�شد 
تاأ�ش�شت  للحاقة(  الذهبي  الهال  )�شال�ن  با�شم  الرخ�شة  يف  اجلن�شية  بنغايل   - مياه 
القت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة  رقم:755724  رخ�شة  مب�جب  ال�شارقة  بامارة 
بال�شارقة - تعديات اخرى:تغير ال�شكل القان�ين من م�ؤ�ش�شة فردية اىل م�ؤ�ش�شة فردية 

ب�كيل خدمات  
�شان  يف   2013 ل�شنة    )4( رقم  الحتادي  القان�ن  من    )5( فقرة   )14( املادة  وعمابن�ص 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على الجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�ر لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 55
البيع  يف  ترغب  اجلن�شية  الهند   - ك�مار  راجي�ص  امبيلي  ال�شيدة/  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
والتنازل عن كامل ح�شتها البالغة 100% وذلك اىل ال�شيد/عبداهلل غل�م عبداهلل حممد اجل�شمي 
- المارات اجلن�شية يف الرخ�شة با�شم )�شال�ن الب�شط لتجميل ال�شيدات( والتي تاأ�ش�شت بامارة 

ال�شارقة مب�جب رخ�شة رقم:548888 وال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة
تعديات اخرى:مت تغير ال�شكل القان�ين من م�ؤ�ش�شة فردية ب�كيل خدمات  اىل م�ؤ�ش�شة فردية  
وعمابن�ص املادة )14( فقرة )5( من  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب 
العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه 
بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه اتباع الجراءات 

القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15   
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2960/2019/60 امر اداء    
م��ش�ع الدع�ى :ا�شدار امر اداء بالزام املطل�ب المر �شده بان ي�ؤدي للطالبة مبلغ )5400( درهم 

والفائدة القان�نية ب�اقع %9  
طالب الإعان : دوك�ن لل�شناعة �ص.م.ح - فرع دبي �شفته بالق�شية : مدعي 

وميثله :  عبدالرزاق �شالح �شليمان حممد  �شفته بالق�شية : وكيل
املطل�ب اإعانه: 1- بارام بهاوي�ص وي�شناف - �شفته بالق�شية : مدعي عليهما   جمه�يل حمل الإقامة 

م��ش�ع الإعان : 
طلب ا�شت�شدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2019/11/18 بالزام املدعي عليه/ بارام 
دبللي مبلغ )5400( درهللم والفائدة  فللرع  �للص.م.ح -  يلل�ؤدي للمدعية دوكلل�ن لل�شناعة  بللان  بهاوي�ص وي�شناف 
القان�نية ب�اقع 9% �شن�يا من تاريخ ال�شتحقاق يف:2017/11/23 وحتى ال�شداد التام والر�ش�م وامل�شاريف 

ومبلغ مائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ولكم احلق يف اإ�شتئناف الأمر خال 15 ي�م من الي�م التايل لن�شر هذا العان.

رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية التجارية
العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15   

اعالن بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2686/2019/60 امر اداء    

م��ش�ع الدع�ى :ا�شدار امر اداء بالزام املطل�ب المر �شدهما بان ي�ؤديا للطالبة مبلغ )6230( درهم 
والفائدة القان�نية ب�اقع %9  

طالب الإعان : دوك�ن لل�شناعة �ص.م.ح - فرع دبي �شفته بالق�شية : مدعي 
وميثله :  عبدالرزاق �شالح �شليمان حممد  �شفته بالق�شية : وكيل

املطل�ب اإعانهما: 1- الدانة للمقاولت �ص.ذ.م.م 2-رقاقة علي �ش�دري �شلطان علي - �شفته بالق�شية : 
مدعي عليهما   جمه�يل حمل الإقامة 

م��ش�ع الإعان : 
عليهما/  املدعي  بالزام   2019/10/30 بتاريخ  البتدائية  دبي  حمكمة  قللررت  فقد  اداء  امر  ا�شت�شدار  طلب 
دوك�ن  للمدعية  بالت�شامن  يلل�ؤديللا  بللان  علي  �شلطان  �للشلل�دري  علي  رقللاقللة  و  �للللص.ذ.م.م  للمقاولت  الللدانللة 
لل�شناعة �ص.م.ح - فرع دبي مبلغ )6230( درهم والفائدة القان�نية ب�اقع 9% �شن�يا من تاريخ ال�شتحقاق 

يف:2017/7/17 وحتى ال�شداد التام والر�ش�م وامل�شاريف ومبلغ مائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ولكم احلق يف اإ�شتئناف الأمر خال 15 ي�م من الي�م التايل لن�شر هذا العان.

رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية التجارية

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 1486/2019/20 جتاري كلي 
م��ش�ع الدع�ى :املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )2057221.78( درهم والر�ش�م وامل�شاريف 

واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام 
�شفته  ال�شيارات   لتاأجر  دولللر  وكيل  وب�شفتها  �لللص.ذ.م.م  ال�شيارات  لتاأجر  1-زعبيل   / الإعلللان  طالب 

بالق�شية : مدعي  
وميثله:حمد احمد عبيد حممد ال�شايغ - �شفته بالق�شية : وكيل

املطل�ب اإعانه:  1-  بارزيل اك�شربي�ص اند ل�ج�شتيك�ص �ص.ذ.م.م  �شفته بالق�شية : مدعي عليه 
 جمه�ل حمل القامة 

املللدعللي عليها مببلغ وقدره  بللالللزام  املللطللالللبللة  الللدعلل�ى وملل��للشلل�عللهللا  اأقللللام عليك  ملل��للشلل�ع الإعللللان : قللد 
وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�ش�م  درهللم   )2057221.78(
 Ch1.C.15 ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة ي�م الثاثاء  امل�افق  2020/2/11  ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2020/3/147 

املنذر : �شلفر �شيتي للتجارة العامة )اماراتية اجلن�شية( ب�كالة املحامي/�شع�د باحلاج
الطابق   - و�شبن�شر  مارك�ص  بج�ار   - اميي  برج   - احل�شن  ق�شر  مقابل   - املطار  �شارع   - بالعن�ان:اأب�ظبي 

الثالث - مكتب 304 هاتف رقم:024464440 - حمرر رقم:2018/1/113027 
ب  الق�شاء  دائللرة  من  م�شدقة  قان�نية  وكالة  مب�جب  حممد  ن�شر  عبداللطيف  بالت�قيع/حممد  وميثله 

اأب�ظبي برقم ت�شديق )1805018154( بتاريخ:2018/8/9
املنذر اليها/�شركة حليمة لتجارة امل�اد الغذائية ذ.م.م )اماراتية اجلن�شية(

 - رقللللللم:0525711935  رقللم 110 م�بايل  بناية مكاتب - مكتب   - �شعيد  بلل�ر  �للشللارع   - ديللرة   - الللعللنلل�ان:دبللي 
0586145960

امل��ش�ع:طلب انذار عديل بالن�شر
والبالغ قدره )35000( درهم يف  املنذرة  ل�شالح  املرت�شد يف ذمتكم  املبلغ  �شداد  اليها ب�شرورة  املنذر  يخطر 

م�عد اأق�شاه خم�شة ايام من تاريخ ن�شر هذا النذار وال �شت�شطر لتخاذ الجراءات القان�نية �شدكم.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15   
يف الق�شية رقم 2019/1457 جتاري كلي

املطل�ب اعانها:ت�ب �شبيد للمقاولت �ص.ذ.م.م
بهذا تعلن اخلبر احل�شابي/اي�ب عبداهلل احمد/املعني من قبل حماكم دبي 
ي��شف  املدعي/�شعيد  مللن  املقامة  كلي  جتللاري   2019/1457 رقللم  الق�شية  يف 
�للص.ذ.م.م -  �شبيد للمقاولت  املدعي عليها/ت�ب  املرزوقي �شد  عبداهلل �شعيد 
بان املدعي عليها مدع�ة لتقدمي دفاعها وح�ش�ر اجتماع اخلربة املحدد لعقده 
ي�م الثنني امل�افق:2020/1/20 وذلك يف متام ال�شاعة احلادية ع�شر والن�شف 
�شباحا يف مكتب اخلبر الكائن يف بناية الحتاد - الطابق العا�شر مكتب رقم 

1005 - بج�ار �شيتي �شنرت - هاتف:043433131.
اخلبري/ايوب عبداهلل 

 اعالن بالن�شر حل�شور اجتماع
خربة ح�شابية

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�شم ال�شركة : �شركة االمل لل�شناعات الغذائية ذ.م.م  
العن�ان : م�شنع رقم S.1 ملك م�ؤ�ش�شه دبي العقاريه - بر دبي - جبل علي ال�شناعية. 
بال�شجل  القيد  رقللم    724473 الرخ�شة:  رقللم  الللقللانلل�ن:ذات م�شئ�لية حمللدودة  ال�شكل 
مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائللرة  تعلن  هللذا  مب�جب   1153435  : التجاري 
مب�جب  وذلللك  اأعللاه،  املللذكلل�رة  ال�شركة  باإنحال  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شر 
بتاريخ   دبي  العدل حماكم  كاتب  وامل�ثق لدى  بتاريخ 2019/12/23   دبي  قللرار حماكم 
املعني  امل�شفي  اإىل  الللتللقللدم  مطالبة  اأو  اعللرتا�للص  اأي  لللديلله  مللن  وعلللللى   2019/11/28
العن�ان :  مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل ال�شعايل  اجلريودي للتدقيق واملحا�شبة 
- ديرة - ه�ر العنز - الهاتف:042389721 - الفاك�ص:042389722،م�شطحباً معه كافة 

امل�شتندات والأوراق الثب�تية وذلك خال )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�شم ال�شركة : انوفيتيف ميديتيك للتجارة العامة ذ.م.م  
العن�ان : مكتب رقم 43-44 ملك بلدية دبي - بردبي - الفهيدي. ال�شكل القان�ن:ذات 
 1335251  : التجاري  بال�شجل  القيد  رقم    803033 الرخ�شة:  رقم  حمللدودة  م�شئ�لية 
ال�شجل  يف  التاأ�شر  مت  قللد  بللاأنلله  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائلللرة  تعلن  هللذا  مب�جب 
التجاري لديها باإنحال ال�شركة املذك�رة اأعاه، وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 
بتاريخ  2020/1/2 وعلى من لديه  العدل حماكم دبي  2020/1/2  وامل�ثق لدى كاتب 
ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق  اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني  اأي اعرتا�ص 
 - ديللرة   - الللزرعلل�ين  602 ملك عبدالرحيم حممد  رقللم  :  مكتب  العن�ان  احل�شابات 
امل�شتندات  معه كافة  الفاك�ص:042517721،م�شطحباً   - الهاتف:042517720   - املرقبات 

والأوراق الثب�تية وذلك خال )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�شم امل�شفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�شبة 
الللعللنللز -  اللل�للشللعللايل - ديلللللرة - هلللل�ر  اللللعلللنللل�ان :  مللكللتللب رقللللم 204 - ملللللك علللبلللداهلل 
الللهللاتللف:042389721 - الللفللاكلل�للص:042389722، مب�جب هللذا تعلن دائللرة التنمية 
القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذك�ر اأعاه لت�شفية  �شركة 
بتاريخ  دبي  قللرار حماكم  وذلللك مب�جب  الغذائية ذ.م.م   لل�شناعات  االمل 
 2019/12/28 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  وامل�ثق   2019/12/23
وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه 
امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً   ، اأعللاه  املذك�ر  العن�ان  على  بدبي  الكائن 

والأوراق الثب�تية وذلك خال )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�شم امل�شفي/ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�شابات 
 - املرقبات   - ديللرة   - الللزرعلل�ين  حممد  عبدالرحيم  ملك   602 رقللم  مكتب    : العن�ان 
الللهللاتللف:042517720 - الللفللاكلل�للص:042517721، مب�جب هللذا تعلن دائللرة التنمية 
القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذك�ر اأعاه لت�شفية  �شركة 
بتاريخ  دبي  قللرار حماكم  وذلللك مب�جب  الغذائية ذ.م.م   لل�شناعات  االمل 
العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/1/2 وعلى  2020/1/2 وامل�ثق لدى كاتب 
من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العن�ان املذك�ر اأعاه ، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق 

الثب�تية وذلك خال )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  6847/2019/207 تنفيذ جتاري 
م��ش�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدع�ى رقم 2018/2964 جتاري جزئي، ب�شداد املبلغ 

املنفذ به وقدره ) 235685 درهم( ، �شاما للر�ش�م وامل�شاريف 
طالب الإعان : بيك� انرتنا�شي�نال ذ.م.م - فرع م.د.م.�ص �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ

وميثله : خالد حممد �شعيد ب�ج�شيم  �شفته بالق�شية : وكيل
املطل�ب اإعانهما : 1- دلتا العاملية للعقارات 2- تنميات جل�بل للتط�ير العقاري �ص.ذ.م.م- �شفته 

بالق�شية : منفذ �شدهما  - جمه�يل حمل الإقامة 
اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به  م��ش�ع الإعان : قد 
وقدره )235685( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 

التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خال 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ



•• ال�شارقة-الفجر:

اأبرز  اإحلللدى  الللنلل�ر«،  �شيك�ن اجلللمللهلل�ر يف »جللزيللرة 
اإمارة  يف  الرتفيهية  والعائلية  ال�شياحية  ال�جهات 
ال�شارقة، على م�عٍد مع �شبعة عرو�ٍص من مهرجان 
الأكرب  الفني  الرتفيهي  احلللدث  ال�شارقة«،  »فللرجن 

من ن�عه على م�شت�ى الإمارة، والذي ينطلق يف 16 
يناير اجلاري، وي�شتمر حتى 1 فرباير 2020.

وتللعللدُّ »جلللزيلللرة اللللنللل�ر«، واحلللللدًة مللن اأربللللع وجهات 
املختلفة،  وعرو�شه  املهرجان  فعاليات  �شتحت�شن 
واألعاب  واللللدملللى،  وامللل��للشلليللقللى  امللل�للشللرح  ت�شمل  الللتللي 
والفقرات  الللراقلل�للشللة  والللللل�حللات  واخلللفللة،  ال�شحر 

لا�شتثمار  ال�شارقة  هيئة  تحُ�شرف  حيث  التفاعلية، 
ب�شراكٍة  املهرجان  تقدمي  على  )�شروق(،  والتط�ير 
وال�شياحي  التجاري  الإمنللاء  ا�شرتاتيجيٍة مع هيئة 
اللللنللل�ر عر�ص  جلللزيلللرة  اللل�للشللارقللة.وتلل�للشللتلل�للشلليللف  يف 
»هات�ص«، الذي يحُقّدمه �شرك »فيدجيت فيت دان�ص 
الزمردية،  اأيرلندا، اجلزيرة  القادم من  ك�مباين«، 
وامل�شرح  والك�ميديا  امل��شيقى  من  متناغٍم  مبزيٍج 
البهل�اين؛  اله�ائي  والرق�ص  احلللديللث  والرق�ص 
ورحلتهما  �شغرتني،  يرقتني  ق�شة  يتناول  حيث 
نح� الطران بعد اأن ت�شبح اإحداهما عّثة والثانية 
فرا�شة، ويجمع العر�ص بني ور�ص العمل احِلَرفية، 
واللللللغللة والللرقلل�للشللات الأيللرلللنللديللة، يف قلل�للشللٍة رائعة 
تنا�شب الأطفال من الفئة العمرية 4 – 10 اأع�ام 
وعائاتهم.ويف عر�ص »ماك�ش�يل خبر الفقاعات«، 
والفّن،  العلم  بني  غراهام  ماك�ش�يل  الفنان  يجمع 
مبهرة،  ح�شيٍة  جتللربللٍة  لتقدمي  و�للشللا�للشللٍة  بتناغٍم 
حيث ي�شع الأعا�شر واملكعبات والأ�شخا�ص وحتى 
النار داخل الفقاعات، ويتيح لأفراد اجلمه�ر فر�شة 
لللله اجلمه�ر  الللللذي �لللشلللّ�ت  الللعللر�للص،  امللل�للشللاركللة يف 
الفن�ن  مهرجان  يف  الأف�شل  »العر�ص  لقب  لينال 

الإفريقية ال�طنية«.
فيتميز  املده�ص«،  الفقاعات  رجللل  »بلل�ب  اأمللا عر�ص 

باأج�اٍء مفعمٍة باملرح واحلي�ية، تحُبِهج الأطفال من 
اإيدي  بلل�ب  الفنان  ي�شعهم  اأن  بعد  الأعللمللار،  كافة 

داخل فقاعات. 
ويحُقّدم الفنان بريندان بيل، عر�ص »ه�كا�ص ب�كا�ص«، 
قراءة  وفللقللرات  والعقلية  الذهنية  بللاخلللدع  املللللليء 
ال�شحرية  اخلللدع  اإىل  بالإ�شافة  امل�شّ�قة،  الأفللكللار 

التقليدية الأخرى.
فيما يقراأ الكاتبان دانيال بي�ش�ف وروب فان ف�رين 
من جن�ب اإفريقيا، م�ؤلفا �شل�شلة كتب »فل�رن�ص اآند 
مع  الطلق  اله�اء  يف  كتبهما،  من  ق�ش�شاً  وات�ش�ن« 
اأقنعة احلي�انات الإفريقية اجلميلة املزّينة باخلرز، 
بالإ�شافة اإىل الأغاين وغرها من الأن�شطة املمتعة.

الأ�شرتايل  الغيتار  وعلللازف  وامللل�ؤلللف  املغني  ويللقللدم 
عر�ص  يف  اأغانيه،  من  جمم�عة  ماكداويل  جاميي 
الق�ش�ص  »اآور كيد«، كما يروي للجمه�ر عدداً من 

لِهَمة، امل�شح�بة بالأحلان العذبة. الأ�شرتالية املحُ
الذهبية«،  »اجلنية  عر�ص  يحّط  الللدمنللارك،  ومللن 
ليقّدم فقرات �شاحرة للجماهر، فيما يحُتيح عر�ص 
»الللفللنللان امللل�للشللافللر« اللللقلللادم مللن ا�للشللكللتلللللنللدا، فر�شًة 
للتقاط �ش�ر اجلماهر واملارة ور�شمها، ويبحث يف 
الإن�شاين  لل�جه  امل�شحكة  واخل�شائ�ص  جمالياتها 

وما ورائه.

جزيرة النور توفر جتربة تفاعلية للجمهور
جزيرة  ت�شت�شيفها  التي  املهرجان  عللرو�للص  وحلل�ل 

الن�ر،
 قال حمم�د را�شد ال�ش�يدي، مدير اإدارة العمليات 
جزيرة  »اخللرتنللا  واللل�للشللرقلليللة:  اللل��للشللطللى  للمنطقة 
لفعاليات  اللل�جللهللات احلا�شنة  مللن  كلل�احللدٍة  الللنلل�ر، 

الللل�لللشلللارقلللة لأنلللهلللا وجلللهلللة مثالية  فللللرجن  ملللهلللرجلللان 
للللللعللائللات والأطلللفلللال واللليللافللعللني، فللبللالإ�للشللافللة اإىل 
بع�ص  تقدمي  �شيتم  للعرو�ص،  �شة  املحُخ�شّ املنطقة 
العرو�ص يف حدائق اجلزيرة ومناطقها اخلارجية، 
بللهللدف تلل�فللر جتللربللٍة تللفللاعللللليللٍة حلليلل�يللة للجمه�ر 

خال زيارتهم لل�جهة«.
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العام  الأمللني  ثالث  بن  خليفة  علي  �شعادة  اأعلن 
جلللائللزة حللمللدان بللن حممد بللن را�للشللد اآل مكت�م 
الدولية للت�ش�ير ال�ش�ئي انتهاء اأعمال التحكيم 
للدورة التا�شعة »املاء« معلنا عن اأ�شماء املحكمني 
املحاور  تلل�للل�ا حتكيم  الللذيللن  اللل�للشللتللة  الللدوللليللني 
املللاء وملف  اللللدورة وهللي  املعتمدة لهذه  الأربللعللة 

م�ش�ر واملح�ر العام الت�ش�ير بالهاتف املحم�ل.
و�شهدت قائمة املحكمني الدوليني للدورة التا�شعة 
ح�ش�ر امل�ش�ر ال�شحايّف والنا�شر العراقّي »هيثم 
عربي  ريا�شي  م�ش�ر  اأول  وهلل�  عزيزة«  اهلل  فتح 
وامل�ش�رة والعامِلة الأمريكية ال�شهرة »كري�شتينا 
الفرن�شي  والللقلليللم  الللنللاقللد  بللجللانللب  ملليللرتمللايللر« 

والأكادميي  وامللل�ؤلللف  وامل�ش�ر  اإيبيل«  »فران�ش�ا 
م�ر«  »روبللللن  الللربيللطللاين  ال�شينمائي  وامللللخلللرج 
وم�ش�رة احلياة الربية الأمريكية »كاثي م�ران« 
التي ت�شغل من�شب نائب مدير ق�شم الت�ش�ير يف 
نا�شي�نال جي�غرافيك وامل�ش�ر الأمريكّي املحُغامر 

»ك�نراد اأنكر«.

وقللال ابللن ثالث اإن جمل�ص اأمللنللاء اجلللائللزة يعمل 
جلنة  اأع�شاء  اختيار  معاير  حتديث  على  دومللا 
الف�ت�غرافية  تنّ�ع اخلربات  التحكيم من حيث 
ل�شم�لية  �شمانا  والثقافية  الفنية  واخللفيات 
عنا�شر عملية التقييم واحرتاما لتفاوت الأذواق 

الب�شرية بني احل�شارات والثقافات املختلفة.

واأعرب عن �شعادته باأن يك�ن �شمن املحكمني هذا 
امل��شم »كاثي م�ران« بخربتها يف ت�ش�ير احلياة 
الربية واإجنازاتها ال�ا�شعة يف التحرير والتقييم 
 National Geographic جملللللة  يف 
اهلل  فتح  “هيثم  عربيا  الأول  الريا�شي  وامل�ش�ر 
ومقيم  ونللا�للشللر  خملل�للشللرم  ملل�للشلل�ر  عزيزة” وهللل� 

م�ر”  “روبن  والأكللادميللي  امل�ش�ر  بجانب  مبدع 
وامل�ش�رة  اإيبيل”  “فران�ش�ا  والللقلليللم  والللنللاقللد 
...م�جها  ميرتماير”  “كري�شتينا  واللللعلللامللللة 
�شكره لكل املحكمني على املجه�د املبذول وتطلع 
للتعرف على الأعمال الفائزة يف احلفل اخلتامي 

يف مار�ص القادم.

يف  الثقافة  دائلللرة  رئي�ص  الع�ي�ص  عللبللداهلل  �للشللعللادة  التقى 
الثقافة  مللن وزارة  وفلللدا  اللللدائلللرة  اأملل�للص مبللقللر  اللل�للشللارقللة 
وال�شباب والريا�شة يف اململكة العربية املغربية الذي رحب 
با�شت�شافة جائزة ال�شارقة لاإبداع العربي - الإ�شدار الأول 

- املقرر عقدها خال اأبريل املقبل يف العا�شمة الرباط.
ونقل ال�فد املغربي ممثا بال�شيد الر�شيد م�شطفى مدير 
العاقات اخلارجية بال�زارة حتيات معايل احل�شن عبيابة 
وزير الثقافة وال�شباب والريا�شة اإىل �شاحب ال�شم� ال�شيخ 
الدكت�ر �شلطان بن حممد القا�شمي ع�ش� املجل�ص الأعلى 
ي�ميا  يعزز  الللذي  الثقافية  النه�شة  رائللد  ال�شارقة  حاكم 

احلراك الثقايف العربي.
والدائم  الللقللائللم  الللتللعللاون  الع�ي�ص  عللبللداهلل  �للشللعللادة  وثللمللن 
املغربية  والريا�شة  وال�شباب  الثقافة  ووزارة  ال�شارقة  بني 
خال ال�شن�ات املا�شية والذي تعزز من خال تنظيم عدة 

ال�شباب  تخدم  ثقافية  وم�شروعات  واأن�شطة  مهرجانات 
العربي واملثقفني واملبدعني .. م�ؤكدا حر�ص �شاحب ال�شم� 
ال�شيخ الدكت�ر �شلطان بن حممد القا�شمي ع�ش� املجل�ص 
الأعلى حاكم ال�شارقة على ا�شتمرار دعم هذه املبادرات من 
اأجل متكني املثقف العربي يف جمتمعه وتعزيز ح�ش�ره يف 

ال�شاحة الثقافية العربية.
واأعرب عن اأمله باأن تك�ن جائزة ال�شارقة لاإبداع العربي 
ال�شاحة  رفللدت  التي  اأن�شطتها  يف  الأول مميزة  الإ�شدار   -
العربية مببدعني وم�اهب جديدة اأثرت ول تزال الثقافة 

العربية يف جمالت الثقافة املتعددة.
اإبداعية  علمية  ور�شة  تنظم  اجلائزة  اأن  الع�ي�ص  واأ�شاف 
ال�شارقة  جللائللزة  جت�شد  حيث  التكرمي  فعاليات  ت�شاحب 
اأرفع  وبل�غ  الإنتاج  على  للتحفيز  منحى  العربي  لاإبداع 
م�شت�يات الإبداع عرب دعم الإ�شدار الأول اخلا�ص بال�شباب 

يف املجالت الثقافية والفنية والأدبية بهدف تعزيز التقدم 
واملثقفني  الفنانني  الإن�شاين اىل جانب تكرمي  احل�شاري 

والأدباء.
ح�شر اللقاء حممد الق�شر مدير اإدارة ال�ش�ؤون الثقافية 
يف دائللللرة الللثللقللافللة وعللمللران الللقللطللري ملل�للشلل�ؤول العاقات 

العامة يف الدائرة.
يذكر اأن جائزة ال�شارقة لاإبداع العربي - الإ�شدار الأول 
انطلقت عام 1997 وهي حتتفل بالفائزين بها يف الدول 
..وبلغ  املهجر  باد  يف  العربية  باللغة  والناطقني  العربية 
اللللروايلللة، الق�شة   ، اللل�للشللعللر  الللفللائللزيللن يف حللقلل�لللهللا »  علللدد 
الق�شرة ، امل�شرح، النقد واأدب الطفل« ما يزيد عن 400 
املخط�طات  طباعة  الثقافة  دائللرة  وت�لت  ومبدعة  مبدع 
اللللفلللائلللزة اللللتلللي اأثلللللرت املللكللتللبللة الللعللربلليللة يف هللللذه احلق�ل 

املعرفية.

»ماك�شويل خبري الفقاعات« و»هوكا�س بوكا�س« و»هات�س« و»جيمي ماكدويل« من اأبرز العرو�س

فنون عاملّية وق�ش�ض ملهمة يقدمها مهرجان »فرجن ال�شارقة« يف جزيرة النور

جائزة حمدان بن حممد للت�شوير تنهي اأعمال التحكيم لدورة »املاء«

••  الفجرية -الفجر  

تنظمه  واللللذي  الثقايف  اجلللبللل  مهرجان  اأعلللللن 
جمعية الفجرة الجتماعية الثقافية بالتعاون 
مللع مللركللز الللفللجللرة للللللمللغللامللرات حتللت رعاية 
�شم� ال�شيخ حممد بن حمد ال�شرقي ويل عهد 

الفجرة،
 اأن الأديب الراحل حبيب ال�شايغ ه� ال�شخ�شية 
املقرر  املهرجان  من  الثانية  الللدورة  يف  املكرمة 
اجلاري،  يناير  و17   16 ي�مي  خللال  اإقامته 

حتت �شعار »ح�ار الطبيعة والإن�شان«.
الفجرة  رئي�ص جمعية  الظنحاين  وقال خالد 
الأديب  اختيار  »يللاأتللي  الثقافية:  الجتماعية 

املكرمة«  »ال�شخ�شية  اللل�للشللايللغ  حبيب  الللكللبللر 
وتكرمياً  وفللاًء  للمهرجان،  الللدورة اجلديدة  يف 

لذكراه،
 واحتفاًء مبا اأثرى به الأدب والثقافة وال�شحافة 
املحلي  امل�شت�يني  على  و�شعر  فكٍر  من  العربية 

والعربي«.
مديرة  امللللزروعلللي  �شليمة  اأو�للشللحللت  بلللدورهلللا، 
الللللراحللللل حبيب  تلللكلللرمي  حللفللل  اأن  امللللهلللرجلللان، 
املفكر  يللقللدمللهللا  عللمللل  ورقللللة  يت�شمن  اللل�للشللايللغ 

الإماراتي الدكت�ر ي��شف احل�شن،
 تتناول حياة الراحل و�شرته واإجنازاته الأدبية 

والثقافية، 
اإ�شافة اإىل قراءة جمم�عة من ق�شائد ال�شايغ 

احتاد  رئي�شة  حممد  الهن�ف  ال�شاعرة  ب�ش�ت 
كلللتلللاب واأدبلللللللاء الإمللللللللارات نلللائلللب الأملللللني العام 

لاحتاد العام لاأدباء والكتاب العرب.
�شتك�ن  املهرجان  اأن�شطة  اأن  املزورعي  واأ�شارت 
الأدباء  من  نخبة  فيها  ي�شارك  متجدد،  بطابٍع 

وال�شعراء والفنانني العرب والأجانب، 
وهم حمم�د ن�ر واأحمد الع�شم والدكت�ر �شاكر 
و�شلمى  الهام�ر  وعبداهلل  عللراق  ونا�شر  نلل�ري 
احلفيتي وال�شاعر الهندي يف تي يف دام�داران، 
واإياد املري�شي والدكت�ر م�شطفى عزت الهربة 
و�شعيد  داغللللر  بللن  وفلللاخلللرة  البهن�شي  واإميلللللان 

حمب�ب، 
ح�شن  وحممد  جنللار  وجمانة  حديفة  �شليمان 

الفا�شي،  وكلللللثللم  اإ�للشللمللاعلليللل  واأمللللل  امللللرزوقلللي 
وال�شاعرة العمانية وفاء �شامل، وحمدة الع��شي 
باروت،  واآمللنللة  جا�شم  وحمللمللد  قطينة  ومعتز 
ومرمي  ال�شحي  حريز  و�شعيد  احلمادي  وعلي 

ال�شحي وحليمة اليماحي.
اأن املهرجان ي�شت�شيف العمل امل�شرحي  وذكرت 

»�شداأ« مل�شرح دبا الفجرة، 
اأحللمللد عللبللداهلل را�للشللد واإخراج  وهلل� مللن تاأليف 
اأمين  التمثيل  يف  وي�شارك  القح�مي  اإبراهيم 

اخلدمي وعبداهلل علي اخلدمي،
فعالياته  �شيختتم  املللهللرجللان  اأن  اإىل  لفللتللًة   
هزاع  الإملللاراتلللي  الللفللنللان  يحييه  غنائي  بحفل 

الظنحاين.

الراحل حبيب ال�شايغ »ال�شخ�شية املكرمة« يف مهرجان اجلبل الثقايف بالفجرية 

 وزارة الثقافة املغربية ترحب با�شت�شافة حفل تكرمي جائزة ال�شارقة لالإبداع العربي
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اجلديد؟ األب�مك  ي�شدر  • متى 
اإجللازة ن�شف العام،  - ا�شتقررت مع �شركة روتانا، على طرحه خال 
حتى تك�ن هناك فر�شة جيدة لا�شتماع اإليه من اجلمه�ر بعيداً عن 
�شتبداأ  املقبلة  القليلة  الأيللام  فخال  الدرا�شية،  المتحانات  �شغ�ط 
احلملة الدعائية اخلا�شة به، بعدما انتهيت منه متاما واأ�شبح جاهزاً 

للطرح يف الأ�ش�اق.

لاألب�م؟ الدعائية  باحلملة  تهتمني  •هل 
- بالتاأكيد، فالدعاية ا�شبح لها دور مهم يف العمال الفنية، وتعاوين 
بالدعاية، خ�ش��شا  باهتمامها  اثق  اللب�م يجعلني  "روتانا" يف  مع 
اأنها ت�شعى للرتويج لنتاجاتها الفنية ب�شكل جيد جدا، وتهتم مب�اقع 
الت�ا�شل الجتماعي، اإىل جانب الدعاية التقليدية وهذا الأمر مهم، 
ال�شن�ات  يف  الدعاية  ا�شكال  اأهم  من  الت�ا�شل  من�شات  اأن  خ�ش��شا 

الخرة.

الألب�م؟ تفا�شيل  عن  •حدثينا 
عللدد كبر من  فيها مع  تعاونت  اأغنية جديدة   11 ي�شم  الألللبلل�م   -
ال�شعراء وامللحنني منهم بال �شرور ورامي جمال ووليد �شعد الذي 

اأع�د للتعاون معه جمدداً،
 فهناك جمم�عة كبرة من �شناع امل��شيقى تعاونت معهم حتى يك�ن 

اللب�م متن�ع املحت�ى،
 واأعتقد ان اجلمه�ر �شيلم�ص هذا المر عند ال�شتماع اإىل الغنيات 
التي حتمل م�شم�ناً جديداً وخمتلفاً على م�شت�ى الكلمات والحلان 

والت�زيع.

الألب�م؟ يف  الق�ية  املراأة  ب�ش�رة  جنات  �شتظهر  •هل 
املقابل  يف  لكن  الرجل  لت�شرفات  انتقاداً  حتمل  اأغنيات  ثمة   -

هللنللاك اغللنلليللات اخللللرى رومللانلل�للشلليللة وطللربلليللة، فاملجه�د 
متن�عة  م��شيقية  ت�ليفة  اختيار  يف  بذلته  الللذي 

اترقب  يللجللعلللللنللي  الذواق  خمللتلللللف  تللر�للشللي 
ب�شدة انطباعات اجلمه�ر عن هذا اللب�م، 

خ�ش��شا اأن هناك اأغنيات ات�قع اأن ترتك 
ب�شمة من اليام الوىل لطرحه منها 

ا�شتعجلت". "انا 

ح�ش�رك  ت�ا�شلي  مل  مللللاذا   •
خلللال الللفللرتة املللا�للشلليللة عرب 

الأغنيات املنفردة؟
- اتفهم اأن هناك ظروفاً 

تدفع  ا�شبحت  عللديللدة 
لنلللتللل�لللشلللار الغلللنللليلللات 

ل�شيما  املللللنللللفللللردة، 
الزملللللللات  ظللللل  يف 

النلللللللتلللللللاجللللللليلللللللة 
واللللللللللتلللللللللطللللللللل�ر 

الللللللهللللللائللللللل يف 
تللللللللللل�اجلللللللللللد 

املن�شات الرقمية املختلفة،
ت�شبعني  ل  املنفردة  الغنية  اأن  ا�شعر  ال�شخ�شي  امل�شت�ى  على  لكن   
فنياً، وهللذا المللر اق�له طلل�ال ال�قت، لأن الغنية ت�شعك يف قالب 

حمدد ح�شب طبيعتها،
 بعك�ص اللب�م الذي يك�ن به م�شاحة من الختاف والتن�ع؛ لأنني 
ال�ان خمتلفة تر�شي اجلمه�ر، وه� ما  ا�شتطيع من خاله تقدمي 
ورمبا  اجلمه�ر  مللن  فئة  تعجب  قللد  التي  اللل�احللدة  الغنية  يخالف 

جتدها فئة اخرى غر منا�شبة لها.

الغياب؟ فرتة  ط�ل  يقلقك  األ  • لكن 
-عللنللدمللا تللعللمللل علللللى الللللبللل�م تللكلل�ن هناك 

فلللرتة حتلل�للشللرات لبلللد منها حتى 
فلي�ص  جللليلللد،  بلل�للشللكللل  يلللخلللرج 

هناك معنى للتعجل الذي 
يجعلك ت�شدر األب�ما 

اأقل  اأغللنلليللات  ي�شم 
يت�قعها  ممللللللا 
كما  اجللللملللهللل�ر، 
فرتة  هناك  اأن 
بلللعلللد اإ�للللشللللدار 
اللب�م تك�ن 

ملللرتلللبلللطلللة 
ء  حيا باإ

احلفات والتفاعل مع اجلمه�ر، وهذا المر ي�شتغرق بع�ص ال�قت، 
العام على  الألللبلل�م ل تقل عن عللام ون�شف  فللاإن حت�شرات  ومللن ثم 
اأحيانا تدفعنا  اأن هناك ظروفا  القل لكي يك�ن جيداً ومتن�عاً، كما 
تك�ن  قد  اختيارها  بعد  اأغنيات  وهناك  الأف�شل،  لتقدمي  للتاأجيل 
غر منا�شبة، ومن ثم يتم العدول عنها، فالأمر لي�ص �شهًا لكن رد 
الفعل دوماً يك�ن م�شجعا، فعندما يراين اجلمه�ر ي�شاألني عن الغياب 

وعندما اطرح اللب�م ي�شيدون به وبتن�عه.

الغياب؟ فرتة  عن  تع�ي�شاً  " امل�شل�شات  "�شارات  تعتربين  •هل 
- �شارات امل�شل�شات تك�ن فر�شة جيدة للت�اجد بالتاأكيد، اإذ 
اأحداث  مع  متنا�شبة  تك�ن  الأغنية  كلمات  اإن 
"ل�شه هتحلى"  واأغنية  وطبيعته،  العمل 
"كارمن"  م�شل�شل  يف  قدمتها  الللتللي 

لقت ردود فعل جيدة للغاية،
ت�ش�يرها  طريقة  مللع  ل�شيما   
فكرة  ان  ورغلللللللم  امللللخلللتلللللللفلللة، 
ت�شجيل  بعد  جاءت  الت�ش�ير 
العمل  عر�ص  وقبل  الغنية 
بردود  جللدا  �شعدت  اأنللنللي  اإل 
الفعل جتاهها من اجلمه�ر، 
�ش�كت  حللل�لللشلللني  فللللاملللللخللللرج 
الت�ش�ير،  فلللكلللرة  �للشللاحللب 
واللللللذي �للشللجللعللنللي علللللى هذه 
اخلللطلل�ة رغلللم تللخلل�يف منها 

بالبداية.

بت�شدر  جللنللات  تللهللتللم  •هل 
لتك�ن  "الرتيند"  اأغللانلليللهللا 

رقم واحد؟
با  يك�ن  ان  ميكن  -الرتيند 
قلليللمللتلله مع  يللفللقللد  اأو  قلليللمللة 
ال�قت، �شحيح اأن هناك من 
امل�شاهدة  ن�شبة  عللن  يللبللحللث 
الأكرب والرقام املرتفعة لكن 
هللذا الأمللر يف راأيللي خاطئ ومن 
ثم ل افكر فيه مطلقاً، فامل�هبة 

احلقيقة لي�شت بالأرقام، 
وهناك من يحقق هذه الأرقام من 
اجلمه�ر،  احلللرتام  يك�شب  ان  دون 
�شخ�شاً  كم  م��ش�عي  ب�شكل  اأنظر 
امل�شاهدات  ومللايللني  �للشللهللرة  حللقللق 

عرب ال�ش��شيال ميديا،
والتقدير،  بالحرتام  يحظ  مل  لكنه   
اأو مل ي�شتمر لأن ما يقدمه با قيمة او فقد 

هذه القيمة مع ال�قت، 
مع  تبقى  اغللنلليللات  اقلللدم  ان  دائللمللا  يل  بالن�شبة  املللهللم 

اجلمه�ر.

حممد هنيدي ي�شتعد 
لـ)النم�ض واالإن�ض(

ل�كي�شن  لللدخلل�ل  هللنلليللدي  حمللمللد  الللفللنللان  ي�شتعد 
ت�ش�ير فيلمه اجلديد )النم�ص والإن�ص(، 

الرقابة  م�افقة  مرحلة  اجتاز  بعدما 
ر�شمي  ب�شكل  الفنية  امل�شنفات  على 
)النم�ص  الفيلم.فيلم  �شيناري�  على 
والإن�ص( من تاأليف واإخراج �شريف 

عللرفللة، ومللن املللقللرر اأن يللبللداأ املخرج 
تللر�للشلليللح بلللاقلللي الأبللللطللللال خال 

اخلا�شة  الديك�رات  بناء  عرفة  املقبلة.وبداأ  الفرتة 
�شاخر  كلل�ملليللدي  اإطلللار  يلللدور يف  اللللذي  بالفيلم 
كطبيعة اأعمال هنيدي، لكنه يعترب من اأهم 
الأفام الك�ميدية التي حتتاج اإىل جمه�د 
باعتباره  حتلل�للشللراتلله،  يف  ووقلللللت  كللبللر 
و�للشلليللعلليللد منطقة  �للشلليللنللمللائلليللة،  مللفللاجللاأة 
ال�شحك للجمه�ر مرة اأخرى، كما اأعلن 

خمرج العمل يف ت�شريح �شحايف.

بالزي ال�شعيدي.. جمدي كامل 
يبداأ ت�شوير )البيت الكبري( 

الثالث  الفنان جمللدي كامل بات�هات اجلللزء  دخللل 
دوره،  ت�ش�ير  لللبللدء  الللكللبللر(  )الللبلليللت  م�شل�شل  مللن 
مبللديللنللة الإنلللتلللاج الإعللللامللللي، ونلل�للشللر �لللشللل�رة بالزي 
ال�شعيدي على ح�شابه الر�شمي مب�قع )اإن�شتغرام(، 

وعلق باأنه بداأ ت�ش�ير م�شاهده بالعمل.وي�شارك يف 
بط�لة امل�شل�شل ل��شي، و�ش��شن بدر، وجمدي 

عبدالعظيم،  ب��شناق، وحجاج  ورمي  كامل، 
وطلللللارق �لللشلللربي، ودنللليلللا امللل�للشللري، ورمي 

�شمر،  ويا�شمني  �شيام،  واأحمد  هال، 
عبدالعزيز  وتي�شر  بللاهللر،  و�شريف 
واإميان اأي�ب، وه� من تاأليف اأحمد 
�شاهني،  ممللللدوح  واإنللللتللللاج  �للشللبللحللي، 

واإخراج حممد النقلي.
15 دي�شمرب  وانتهى كامل يف 

التي  للللر(،  )امللللللك  عللرو�للص م�شرحية  مللن  املللا�للشللي 
والعربية. املحلية  عرو�شها  يف  كبراً  جناحاً  حققت 
و�شارك يف امل�شرحية الفنان الكبر يحيي الفخراين، 
ون�شال ال�شافعي ورانيا فريد �ش�قي 
وهبة  �شليم  فلل�ؤاد  واأحمد 
جملللللللللدي واأحللللللمللللللد 
علللزملللي واأميللللن 
الللللل�لللللشللللليللللل�ي 
وحملللللللللملللللللللد 
فلللللللللهللللللللليلللللللللم 
ونللللللا�للللللشللللللر 
�شيف وريهام 
 ، ر لغف� ا عبد
وهلللي مللن اإخلللراج 

تامر كرم.

احر�س دائما ان اقدم اغنيات تبقى مع اجلمهور

جنات: االأغنية املنفردة 
ال ت�شبعني فنيًا

وهو  اجلديد،  األبومها  لطرح  جنات  املغربية  الفنانة  ت�شتعد 
ويف  غياب.  بعد  الكا�شيت  �شوق  اإىل  به  تعود  ال��ذي  االألبوم 
يف  وا�شتمرارها  االألبوم،  هذا  عن  جنات  حتدثت  احلوار،  هذا 
التعاون مع �شركة )روتانا(، وغري ذلك من املو�شوعات، وفيما 

يلي التفا�شيل:

رمي البارودي ت�شتعد
 لـ )جوازة مرتاحة(

ت�شتعد الفنانة رمي البارودي للع�دة مرة اأخرى لعر�ص م�شرحيتها )ج�ازة 
اأحمد �شف�ت، يف القاهرة،  مرتاحة(، التي ت�شارك يف بط�لتها مع الفنان 
م�شر،  جامعة  اأوبللرا  م�شرح  على  املقبل،  يناير  �شهر  خال  الأوىل،  للمرة 

وجاٍر حتديد م�عد افتتاح عرو�ص امل�شرحية.
و)ج�ازة مرتاحة( تاأليف اأحمد املل�اين، واإخراج حممد جرب، وه� عر�ص 
كلل�ملليللدي مللاأخلل�ذ عللن واحلللدة مللن اأهلللم روايللللات �شك�شبر املللعللروفللة با�شم 
)تروي�ص النمره(، وبط�لة رمي البارودي واأحمد �شف�ت وه�شام ا�شماعيل 

ومنة عرفة.
رابع  يلل�م  اإ�شافة  ثم مت  الأ�شب�ع،  اأيللام يف   3 ملللدة  تعر�ص  امل�شرحية  وكانت 
اإىل  الللبللارودي  اأعللادت رمي  اأنها  امل�شرحية، كما  الإقللبللال على  اآنللذاك ب�شبب 
خ�شبة امل�شرح بعد 10 اأع�ام من الغياب، حني لعبت بط�لة م�شرحية )زي 

الفل( على م�شرح البال�ن عام 2009.

اأمري كرارة يقدم م�شل�شاًل 
اإذاعيًا الأول مرة

مللرة يف  اإذاعللي يقدمه لأول  مل�شل�شل  التح�شرات  كللرارة  اأمللر  الفنان  بللداأ 
والذي  هال،  ها�شم  تاأليف  رم�شان،  �شهر  يف  اإذاعته  املقرر  ومن  الرادي�، 
انتهى من كتابة 15 حلقة منه حتى الآن، ويتناول امل�شل�شل ق�شة اجتماعية 
اإن�شانية، تدور يف اإطار اجتماعي، ومن املقرر اأن تعلن اجلهة املنتجة الأبطال 
امل�شاركني خال اأيام. يف �شياق اآخر، انتهى كرارة من ت�ش�ير الأ�شب�ع الأول 
من م�شل�شله اجلديد )الختيار(، املقرر عر�شه رم�شان املقبل، تاأليف باهر 
دويللدار، واإخللراج بيرت ميمي، واإنتاج �شركة �شيرنجي، وي�شارك يف بط�لته 
اأحمد الع��شي، واإ�شام جمال، وحمم�د حافظ، واإ�شام حافظ. وامل�شل�شل 
يتناول لأول مرة يف الدراما امل�شرية حياة اأحمد �شابر املن�شي قائد الكتيبة 
رفح  مبدينة  الللربث(،  )مربع  كمني  يف  ا�شت�شهد  الللذي  �شاعقة،   103

امل�شرية عام 2017.
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درا�شة: ال�شعور بال�شبع ال يحدث يف املعدة
اأن  اإىل  الباحث�ن  واأ�للشللار  بال�شبع،  ال�شع�ر  اأ�شباب  جللديللدة  درا�للشللة  ك�شفت 
املجال  يفتح  ممللا  ال�شع�ر،  هللذا  عللن  امل�ش�ؤولة  هللي  املللعللدة  ولي�شت  الأمللعللاء 

مل�شاعي حماربة البدانة املفرطة.
الأمعاء  اأن  اإىل  جديدة  درا�للشللة  يف  املتحدة  اللل�ليللات  من  باحث�ن  وت��شل 
ولي�شت املعدة هي التي تر�شل اإ�شارة ال�شع�ر بال�شبع اإىل املخ، وت�عز للج�شم 

بالت�قف عن تناول الطعام.
باأبحاث  املعنية  )�شيل(  جملة  يف  املن�ش�رة  درا�شتهم  يف  الباحث�ن  وقلللال 
اخلايا اإن هناك يف الأمعاء اأع�شابا خا�شة ت�شجل انب�شاط الأمعاء وتر�شل 
اأ�شباب  اأن تف�شر  اأن النتائج ميكن  اإ�شارة ع�شبية بذلك اإىل املخ، م�شيفني 

جناح عمليات ت�شغر املعدة يف خف�ص ال�زن.
وت�شر الدرا�شة اإىل اأن ج�شم الإن�شان يقي�ص كمية الطعام وج�دته، وينظم 
عن  الت�قف  فيه  يجب  الللذي  وال�قت  نتناوله،  الللذي  الطعام  حجم  بدقة 
زا�شاري كنيات من جامعة كاليف�رنيا  الدرا�شة  امل�شرف على  الأكللل. وقال 
اإنه على الرغم من اأهمية الطعام يف حياة الب�شر فاإننا )ل نفهم حتى الآن( 

على وجه الدقة كيف ي�قف اجل�شم ال�شع�ر باجل�ع.
واأو�شح الباحث�ن اأن العديد من الألياف الع�شبية لدى الإن�شان ت�شارك يف 
بث ال�شع�ر بال�شبع، وحت�ل هذه الإ�شارات عرب ع�شب خمي مركزي يعرف 

بالع�شب املبهم اإىل املخ.
وقد و�شع العلماء من خال هذه الدرا�شة ما ميكن و�شفها باأنها خريطة 
ال�شفات احلي�ية  ذلللك على  والأمللعللاء، معتمدين يف  املللعللدة  الأعلل�للشللاب يف 
والت�شريحية لاأع�شاب، وتبني لهم من خال جتارب اأجروها على الفئران 
حتفيز  اأدى  حيث  الطعام،  تناول  ت�شبط  الأمعاء  يف  الع�شبية  الألياف  اأن 

هذه الأع�شاب لدى فئران جائعة اإىل ت�قفها عن تناول الطعام.
ورغم اأن الأع�شاب التي ت�شجل انب�شاط املعدة تكبح رغبة تناول الطعام فاإن 
هذا التاأثر مل يكن بنف�ص ق�ة الأع�شاب التي تقي�ص انب�شاط الأمعاء، وعن 
هذا يق�ل كبر الباحثني لينج باي )كان ذلك غر مت�قع اإىل حد ما، لأنه 
ح�شب العتقاد ال�شائد منذ عق�د فاإن ح�شا�شات خا�شة بانب�شاط املعدة هي 
امل�ج�دة يف  الهرم�نات  بينما م�شتقبات  الغذاء فيها،  ت�شجل حجم  التي 
الأمعاء هي التي تقي�ص حمت�ى هذا الغذاء من الطاقة(. ويطرح البحث 
ت�شاوؤل عن مدى اإمكانية ت�جيه امل�شتقبات للم�شاهمة يف مكافحة ال�شمنة، 
يف حني يرى الباحث�ن اأن الدرا�شة قد تقدم يف امل�شتقبل تف�شرا لاأ�شباب 
وراء جناح عملية ت�شغر املعدة لدى مفرطي البدانة )اإل اأن هذا ل يعدو 

حتى الآن �ش�ى ت�قع يجب التاأكد من �شحته( ح�شب كنيات.

اأ�شرار البدانة
من جهتها، قالت خبرة التغذية الأملانية اآنيته �شابر�شكي اإن البدانة ترفع 
الدم  وارتفاع �شغط  ال�شكري  كداء  الأمرا�ص  بالعديد من  الإ�شابة  خطر 

و�شعف القلب والأزمات القلبية واآلم الظهر ومتاعب املفا�شل.
 ومن الأمرا�ص الأخرى ق�شر النف�ص وال�شخر وانقطاع النف�ص اأثناء الن�م 
تن�شح  املخاطر  الكتئاب.  ولتجنب هذه  اإىل  بالإ�شافة  ال�شديد،  والتعرق 
قليل  �شحي  غللذائللي  نظام  اتللبللاع  خللال  مللن  البدانة  مب�اجهة  �شابر�شكي 
ال�شكريات والده�ن، مع مراعاة البتعاد عما يعرف )بالأكل العاطفي(، اأي 
تناول الطعام يف حالة احلزن اأو الت�تر النف�شي.  واإىل جانب تعديل النظام 
الغذائي ينبغي اأي�شا امل�اظبة على ممار�شة الريا�شة مبعدل 150 دقيقة 
يف الأ�شب�ع، خا�شة ريا�شات ق�ة التحمل مثل امل�شي وال�شباحة، مع ممار�شة 

متارين تق�ية الع�شات اأي�شا.

املعلقة؟  بابل  حدائق  من�شئ  هو  • من 
- نب�خذ ن�شر

افر�شت؟ قمة  ارتفاع  يبلغ  • كم 
- 29 األف قدم

 • اإىل اأي لغة تنتمي كلمة طبا�شري؟
- اإىل اللغة الرتكية

على الكّحال  اأ�شم  • يطلق 
- طبيب العي�ن

التل�شكوب؟ خمرتع  هو  • من 
- غاليلي�

لل�شالم؟ كرمز  احلمامة  ر�شم  من  اول  • من 
- بيكا�ش�

ت�لد  حني  يف  خلية  ملي�ن   50 ثانية  كل  يف  منها  مت�ت  خلية،  بلي�ن   20 من  الن�شان  ج�شم  • يتك�ن 
جديدة. خلية  ملي�ن   50

الهند. يف  حمل(  )تاج  قرب  ه�  قرب  • اأجمل 
اندثرت. قد  ال�شبع  العجائب  من  م�شر  يف  ال�شكندرية  • منارة 

كما  �شحراوين  بني  حمف�ظه  لنها  العا�ص  بن  عمرو  اطلقه  وقد  م�شر.  على  الكنانة(  )اأر�ص  • يطلق 
حتفظ الكنانة ال�شهام.

يطلقها  التي  والناف�رة  املاء،  �شطح  اإىل  ويتجه  بها  يتنف�ص  الراأ�ص  اعلى  فردية  او  زوجية  ثق�ب  • للح�ت 
من اعلى الراأ�ص هي عبارة عن الزفر.

الروماين العهد  يف  فيادلفيا  ا�شم  عليها  يطلق  كان  الردن..  عا�شمة  • عمان 
الدم. �شغط  ارتفاع  يخف�ص  دقيقة   15 ملدة  ي�ميا  • التاأمل 

متتالية �شن�ات  لثاث  ال�ش�م  العقرب  • ي�شتطيع 
مرت  30 ط�له  خيطا  العنكب�ت  • ين�شج 

عينيه يغم�ص  فقط  لكنه  ينام  ل  • اجلام��ص 
الكهربائية ال�شاك  وع�ازل  الر�شا�ص،  انابيب  با�شنانه  يقطع  اأن  الفاأر  • ي�شتطيع 

املراأة الكاذبة 
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العنب 
حتللللتلللل�ي امللللائلللة 
غرام من العنب 
 75% علللللللللللللى 
ماء  وزنلللللله  مللللن 
غلللللراملللللات  و7 

غل�ك�ز وغرام 
و16  دهللللللللللللل�ن 
غللللللللللللللللللللرامللللللللللللللللللللا 
كلللربللل�هللليلللدرات 

 C ون�شف غرام بروتني وع�شرين مليغرام فيتامني
واف�شل ان�اع العنب كبر احلجم وابي�ص الل�ن. 

ف�ائده: 
- من�شط للع�شات والع�شاب وجمدد للخايا وطارد لل�شم�م. 

- غذاء �شريع اله�شم. 
الكبدية  واحل�شاة  والب�ا�شر  والقب�ص  اله�شم  �ش�ء  حللالت  يف  مفيد   -

واحل�شاة 
الب�لية. 

- من�شط ق�ي ل�ظائف الكبد. 
- ق�شرة العنب من امل�اد املفيدة يف تنظيف المعاء. 

- يفيد العنب يف ال�قاية من ال�شرطان. 
- للم�شابني بالنحافة يفيد يف زيادة ال�زن. 

املمثلة ريجان ريفورد لدى و�شولها اإىل العر�س االأول لفيلم »تروب زيرو«  يف م�شارح املحيط الهادئ يف لو�س اأجنلو�س ، كاليفورنيا. اأ ف ب

كان هناك امراأة ت�شتمتع دائما بالكذب.. نعم ل ت�شتطيع اأن تعي�ص اإل بالكذب وكاأنه طعامها و�شرابها فكانت 
تق�ل انها فقرة وتت�ش�ل من النا�ص رغم ثرائها.. كانت تق�ل انها مري�شة وتتظاهر باملر�ص ليعطف النا�ص 
عليها حتى خرجت عليهم ي�ما يف كامل �شحتها وقالت �شفاين اهلل بف�شل حليب عنزة من ي�شربه يعطيه اهلل 
ال�شفاء بل ال�شحة البدية انظروا يل يالها من متعة ان حت�ص بذلك ال�شباب ين�شج منك فهلل النا�ص وجاء كل 
م�ي�ص ويائ�شا اليها يريد بع�ص حليب العنزة فقالت ابيعه لكم.. وبالفعل كانت حتلب العنزة امامهم وتبيعهم 
احلليب ب�شعرا عايل جدا وا�شتمر احلال معها هكذا ومن ياأتي ليق�ل ان احلليب مل يفعل له �شيء تق�ل يجب 
ان ت�شتمر اربعني ي�ما ،دارت اليام ومل يح�ص اي من املر�شي بالتح�شن املنتظر ويف ويف نف�ص ال�قت مر�شت 
هي اي�شا وبدا املر�ص ياكل يف ج�شدها و�شعر اجلميع فجاءمن ي�شالها ملاذا لتتناولني حليب عنزاتك ال�شافية 
العافية فكانت تق�ل انا ل�شت مري�شة بل اناحزينة فقط فابي مري�ص واريد ال�شفر لروؤيته ..فاح�ص احدهم 
برغبتها يف الهرب ف�شرخ وقال ايتها الكاذبة تريدين الهروب من كذبتك ال�شنعاء..حليب هذه العنزة ليفعل 
�شيء وانت تظاهرت بغر ذلك لتك�شبي من ورائنا الكثر فزوجتي تعرفك وتعرف كم انت كاذبة وان مل تردي 
يل نق�دي �شاأقتلك وعنزتك هذه ..خافت املراأة وردت للرجل نق�ده لي�شكت ل�شكت لكن اجلميع بداأوا مبطالبتها 
بام�الهم التي اخذتها كذبا وادعاءوهكذا ا�شطرت املراأة لرد الم�ال ايل ا�شحابها وهي نادمة علي خل�شارتها 
تلك الملل�ال مما زادها مر�شا حتي اغلقت بابها عليها ومل تعد تخرج لبيع احلليب او حتي ل�شراء طلباتها 
فقامت احدى جارتها لزيارتها وال�ش�ؤاآل عليها رمبا ا�شابها مكروه وبالفعل عندما فتحت الباب ودخلت وجدتها 
تنازع حلظاتها الخرة ومل ينفعها حليب عنزاتها وماتت تاركة ورائها ام�ال كثرة و�شع حاكم البلدة يده 
عليها وح�ل دارها ايل دار لايتام بني لها ملحقا وا�شعا وو�شع الم�ال رهن ت�شرف �شف�ة من افا�شل املدينة 

حتي يع��ص علي املراة الكاذية البخيلة ما مل ت�شرفه ل�جه اهلل رمبا رحم اهلل روحها وادخلها اجلنة.

للتخفيف من اأعرا�س نزالت الربد

ع�شري الب�شل الطارد للبلغم لعالج ال�شعال
اإىل  ال�شحية  الللرعللايللة  الأمللللاين للج�دة يف   املللركللز  اأ�للشللار 
اأن   ميكن  البديل  الطب  وو�شفات  املنزلية  العاجات  اأن 
تخفف من اأعرا�ص نزلت الربد، اإل اأنه حذر من اآثارها 
ال�شتف�شار  ب�شرورة  املر�شى  ون�شح  املحتملة،  اجلانبية 

عن املخاطر  املحتملة وا�شت�شارة طبيب الأ�شرة.
 ويف حالة الإ�شابة بال�شعال ميكن ا�شتعمال �شاي الزعرت 
الب�شل  من ال�شيدلية،  كما ميكن العتماد على ع�شر 
اإل  الي�م،  مللدار  وتناول ملعقة منه على   للبلغم  الطارد 
اأن اخلرباء الأملللان ن�شح�ا باإعداد ع�شر الب�شل  ي�ميا 
حتى ل تتك�ن فيه البكتريا واجلراثيم.  واإذا كانت نزلت 

الربد م�شح�بة باحلمى فيمكن ا�شتعمال �شمادات ال�شاق  
لتربيد اجل�شم، ومع ذلك اأو�شح اخلرباء الأملان اأن هناك 
التي ل  الللربد،  امل�شاحبة لنزلت  الأعللرا�للص   الكثر من 
الرجتاف  مثل   ال�شاق،  �شمادات  با�شتعمال  معها  يحُ�شمح 

وعدوى امل�شالك الب�لية وبرودة اليدين والقدمني. 
لاأعرا�ص  املنزلية  العاجات  من  الكثر  ت�افر  ورغللم   
املر�شية  الأخرى، بدءا من فقدان ال�شهية وحتى الأرق، 
اأن  اأكللد  فللاإن املركز الأملللاين  للج�دة يف الرعاية ال�شحية 
هللذه الللعللاجللات واإجلللللراءات الللطللب الللبللديللل  ل تغني عن 

زيارة الطبيب املخت�ص.


