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اخل�سروات والفواكه النيئة اأف�سل لل�سحة النف�سية
غري  والفواكه  النيئة  اخل�ضروات  تناول  اأن  اإىل  بحثي  فريق  تو�ضل 
اأف�ضل للحالة املعنوية وال�ضحة النف�ضية مقارنة بتناولها  املطبوخة 
معلبة اأو �ضمن اأكالت مطهية. ورّكزت معظم الدرا�ضات ال�ضابقة على 
كمية اخل�ضروات والفواكه ال�ضحية �ضواء للج�ضم اأو للحالة النف�ضية، 
ومتتاز الدرا�ضة اجلديدة التي اعتمدت على م�ضاركة متطوعني من 
هذه  تقدمي  اأو  طهي  طريقة  باختبار  املتحدة  وال��والي��ات  نيوزلندا 

املغذيات وتاأثريها على ال�ضحة النف�ضية.
�ضيكولوجي”، وحّثت على  اإن  “فرونتريز  الدرا�ضة يف جملة  وُن�ضرت 
تناول اخل�ضروات والفواكه نيئة قبل اأن تتعّر�ض الأية تغريات ب�ضبب 

الطهي اأو الت�ضنيع، الأن ذلك يغري من تركيبتها الغذائية.
واأظهرت التجربة اأن اأكل اخل�ضروات والفواكه نيئة يزيد االإح�ضا�ض 
ب��ال��ر���ض��ا ع��ن احل��ي��اة، وي��ق��ل��ل االك��ت��ئ��اب، وي�����ض��اع��د ع��ل��ى ال��وق��اي��ة من 

االأمرا�ض النف�ضية.

هذه الأطعمة ت�ساعد على الإقالع عن التدخني
مبا اأن التدخني يعد �ضبباً لالإ�ضابة بالكثري من االأمرا�ض اخلطرية، 
وا�ضتخدام  عنه،  لالإقالع  اجلهد  من  املزيد  ب��ذل  للمدخنني  بد  فال 
العادة  التوقف عن هذه  التي ت�ضاعدهم على  املتاحة  الو�ضائل  جميع 
اتباع نظام غذائي خا�ض يعد عاماًل م�ضاعداً على  اأن  املوؤذية.  ومبا 
اأنواع  اخ��ت��ي��ار  ف���اإن  والنف�ضية،  ال�ضحية  امل�ضاكالت  م��ن  الكثري  ح��ل 

حمددة من االأطعمة قد ي�ضاهم بفاعلية يف االإقالع عن التدخني. 
ال��ف��واك��ه واخل�ضروات  م��ن  امل��زي��د  ب��ت��ن��اول  ال��ت��غ��ذي��ة  خ���راء  وين�ضح 
الطازجة اأثناء فرتة االإقالع عن التدخني، وذلك الأن هذه االأطعمة 
التي  االأطعمة  وت�ضمل  وتعزيزها.   اجل�ضم  مقاومة  بناء  يف  ت�ضاعد 
ت�ضاعد يف حت�ضني احلالة املزاجية وتعزيز مقدرة اجل�ضم على مقاومة 
االآثار ال�ضلبية لالإقالع عن التدخني، الفواكه واخل�ضروات الطازجة، 

والفول ال�ضوداين، والذرة املنفو�ضة، وال�ضكاكر والعلكة.

اإبر الو�سم »التاتو« ت�سيب باحل�سا�سية
لر�ضم  امل�ضاحبة  ال�ضحية  املخاطر  اأن  حديثة  اأملانية  درا���ض��ة  ك�ضفت 
اأن ت�ضبب  الو�ضم ال تنتج فقط عن االأل��وان امل�ضتخدمة، ولكن ميكن 

االإبر امل�ضتخدمة اأثناء ر�ضم الو�ضم يف االإ�ضابة بح�ضا�ضية.
وقالت اإن�ض �ضرايفر من املعهد االحتادي لتقييم املخاطر بالعا�ضمة 
اأن تتحلل جزيئات الكروم  الو�ضم ميكن  “عند ر�ضم  االأملانية برلني: 

والنيكل من االإبر وت�ضل اإىل العقد الليمفاوية عن طريق الدم«.
وبح�ضب الدرا�ضة، غالبا ما تتحلل املعادن امل�ضببة للح�ضا�ضية عندما 
يتم ا�ضتخدام مادة ثنائي اأك�ضيد التيتانيوم التي حتتوي عليها كثري 

من االألوان امل�ضتخدمة يف الو�ضم مثل االأخ�ضر واالأحمر واالأزرق.
ي�ضار اإىل اأن العاملة االأملانية ن�ضرت درا�ضة مع زمالئها يف جملة “علم 
من  الب��د  ولكن  املتخ�ض�ضة.  العلمية  واالألياف”  اجلزيئات  �ضموم 
التي  االأ���ض��رار  اأدق ملعرفة م��دى  ب�ضكل  االأب��ح��اث  اإج����راء م��زي��د م��ن 

تلحقها الرت�ضيبات على ال�ضحة ومدى ت�ضببها يف احل�ضا�ضية.

ال�سني ت�ستعر�ص بـ»روبوت« من نوع خا�ص
اأُقيمت هذا ال�ضهر الن�ضخة اخلام�ضة من معر�ض دويل للروبوتات يف 
ال�ضني، حيث ا�ضتعر�ضت �ضركات عاملة يف هذا املجال اأحدث ابتكاراتها 

التي �ضملت روبوتا على هيئة طائر، ميكنه الطريان فعال.
من  فكرته  االأملانية  في�ضتو  �ضركة  ا�ضتوحت  ال��ذي  الطائر،  الروبوت 
طائر النور�ض الف�ضي، ميكنه االنطالق من و�ضع الثبات، والطريان 

والهبوط با�ضتخدام قوة الدفع اخلا�ضة به.
وكامريا  العاملي )جي.بي.اإ�ض(،  املواقع  بنظام حتديد  م��زود  اأن��ه  كما 

متكنه من الطريان باالعتماد على نف�ضه جزئيا.
ال��وزن، فهو م�ضنع من م��واد ال يزيد  اأي�ضا بخفة  وال��روب��وت يتمتع 

وزنها عن 400 غرام.
وكان من �ضمن اأبرز االبتكارات التي ظهرت يف املعر�ض اأي�ضا روبوت 

م�ضاعد،مزود ب�ضاقني ميكنه امل�ضي، وكذلك ال�ضري على عجالت.
يوني�ضروبو  ك��اين  بكني  �ضركة  الت�ضويق يف  ت��او مدير  بو  ت�ضاو  وق��ال 
ب�ضخ�ضية  “نيت�ضا” تيمنا  ا�ضم  عليه  اأطلقت  ال�ضركة  اإن  تكنولوجي 

م�ضهورة يف الثقافة ال�ضينية التقليدية، ميكنها الطريان.
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للمرة الأوىل.. اإنتاج 
�سعاب مرجانية »يف املخترب«

متكن فريق من العلماء يف الواليات املتحدة من اإعادة اإنتاج �ضعاب مرجانية 
املرجاين  “احلاجز  الإنقاذ  م�ضجعة  وهي خطوة  االأوىل،  للمرة  املختر  يف 

االأمريكي العظيم” قبالة �ضاحل فلوريدا.
فقد ا�ضتطاع باحثون من مركز اأكواريوم فلوريدا للحفظ من اإعادة اإنتاج 
وهو  امل�ضتحث،  التفريخ  خ��الل  من  باالنقرا�ض  املهدد  االأطل�ضي  امل��رج��ان 

تطور ميكن اأن مينع انقرا�ض احليد املرجاين يف فلوريدا.
املرة  “اإنها  بر�ض:  فران�ض  لوكالة  ويتل  اآم��ر  االأك��واري��وم  م�ضوؤولة  وقالت 

االأوىل التي ن�ضتطيع فيها اإنتاج ال�ضعاب املرجانية االأطل�ضية يف املختر«.
واأ�ضافت “لقد اأُنتجت �ضعاب مرجانية تعي�ض يف املحيط الهادئ من قبل يف 
متحف هورنيمان يف لندن، لكنها املرة االأوىل التي تنجح فيها هذه العملية 

الإنتاج �ضعاب اأطل�ضية«.
الطبيعية  البيئة  حت��اك��ي  بيئة  يف  و�ضعها  ع��ر  التكاثر  عملية  وجن��ح��ت 
القمر  وم��راح��ل  وغروبها  ال�ضم�ض  ���ض��روق  بينها  م��ن  املرجانية،  لل�ضعاب 

ودرجة احلرارة املياه ونوعيتها.
املناخ ومر�ض  ب�ضبب تغري  ب�ضرعة  املرجانية يف فلوريدا  ال�ضعاب  وتتدهور 
االأن�ضجة املدمرة، الذي ظهر يف مياه الوالية اجلنوبية ال�ضرقية يف العام 

.2014
وياأمل العلماء يف اإنتاج �ضعاب مرجانية جديدة بغية تكاثرها من جديد.

تعرف على ال�سالح الذي 
يهدد عر�ص املقاتالت

بات من الالفت خالل ال�ضنوات االأخرية 
للطائرات  واملتزايد،  املفرط  اال�ضتخدام 
من  طائرات  عليها  يطلق  ما  اأو  امل�ضرية 
دون طيار، حيث اأ�ضحت هذه الطائرات 
ميادين  ا���ض��ت��خ��دام يف  االأك�����ر  ال�����ض��الح 

احلرب.
وك����ان����ت ال���ن���ت���ائ���ج ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا تلك 
ال�����ط�����ائ�����رات خ�������الل اأح������������داث ك���ث���رية 
الفتة  الع�ضكري،  امل��ج��ال  يف  وخ�ضو�ضا 
اإىل حد الدخول يف مرحلة املناف�ضة بني 
واال�ضتفادة  تطويرها  لناحية  عدة  دول 

منها.
ورغم اأن اال�ضتخدامات االأوىل لطائرات 
االأغرا�ض  ع��ل��ى  اق��ت�����ض��رت  اال���ض��ت��ط��الع 
اأنه  اإال  وال��ب��ي��ئ��ي��ة،  وال��ع��ل��م��ي��ة  ال��ب��ح��ث��ي��ة 
ومع مرور الوقت ومع كل ما جرى من 
ت��ط��ورات ع��ل��ى ال�����ض��اح��ة ال��دول��ي��ة خالل 
ال�ضنوات الع�ضر االأخرية، تطور ا�ضتخدام 

هذه الطائرات الأغرا�ض اأخرى.
ويرى اخلبري الع�ضكري واال�ضرتاتيجي 
“درون”،  ط��ائ��رات  اأن  ال���دوي���ري،  ف��اي��ز 
املقاتلة التي  الطائر  مكان  حتل  “بداأت 

يقودها الطيار«.

خرافــــــات حـــــول 
تقــــــوية املناعــــــة �ص 23

ع�سري الرمان يحمي 
دماغ اجلنني

اأظهرت درا�ضة اأمريكية حديثة اأن �ضرب كوب واحد من ع�ضري الرمان يوميا 
اأثناء الثلث الثالث من احلمل يحافظ على �ضحة دماغ اجلنني.

الدرا�ضة اأجراها باحثون يف م�ضت�ضفى بريغهام للن�ضاء التابع جلامعة هارفارد 
االأمريكية، ون�ضرت يف دورية بلو�ض وان )PLOS One( العلمية.

فاإن  ال��والدة،  االأم��ر بحماية مخ حديثي  يتعلق  اأنه عندما  الباحثون  واأو�ضح 
اتخاذ خطوات ب�ضيطة للتخفيف من املخاطر قبل الوالدة اأمر بالغ االأهمية، 

خا�ضة لدى االأجنة الذين لديهم قيود للنمو داخل الرحم.
ال��رح��م م��ن �ضغر حجم  ال��ذي��ن لديهم قيود للنمو داخ��ل  وي��ع��اين االأط��ف��ال 
اأج�ضامهم مقارنة باأعمارهم، ويكون ذلك غالبا ب�ضبب م�ضاكل يف امل�ضيمة التي 

متد اجلنني باالأك�ضجني واملواد املغذية.
وميكن لهذه احلالة -التي ت�ضيب واحدا من بني ع�ضرة اأطفال- اأن تقلل من 
تدفق الدم اأو االأك�ضجني اإىل الطفل، مبا يف ذلك دماغه، واإذا كانت هذه احلالة 
�ضديدة للغاية فقد توؤدي اإىل “االإ�ضابة بنق�ض تروية االأك�ضجني” التي ت�ضبب 

قرابة ربع وفيات االأطفال حديثي الوالدة يف العامل.
ولر�ضد االآثار الوقائية ل�ضرب ع�ضري الرمان، راقب الفريق 78 من االأمهات 
من  بداية  الرحم،  داخ��ل  النمو  بتقييد  اأجنتهن  اإ�ضابة  ت�ضخي�ض  مت  الالتي 

االأ�ضبوع 24 من احلمل.

عن تناول اخلبز التوقف  عند  املاء  -فقدان   1
���ض��وف ت��الح��ظ اأن���ك تفقد ال����وزن ���ض��ري��ع��اً، ول��ك��ن ه���ذا ال 
ي��ع��ن��ي اأن����ك ت��ف��ق��د ال���ده���ون، ب��ل امل����اء. ح��ي��ث ي��ت��م تخزين 
الكربوهيدرات يف اجل�ضم على هيئة جليكوجني، ومبجرد 
قيام اجل�ضم با�ضتهالك الكربوهيدرات املخزنة به، �ضتفقد 
نتيجة  على  حت�ضل  ع��ن  اأردت  اإذا  امل���اء  م��ن  ك��ب��رية  كميات 
تخف�ض  اأن  فيجب  الغذائية،  احلمية  تطبيق  من  �ضريعة 
ويومياً،  عليها  حت�ضل  ال��ت��ي  ال��ك��رب��وه��ي��درات  كمية  م��ن 
ويعتر اخل��ب��ز م��ن اأب���رز اأن����واع ال��ك��رب��وه��ي��درات ال��ت��ي يتم 
ال��ت��وق��ف عن  ل��وي��ب ط��ب.وع��ن��د  ي��وم��ي��اً، وف��ق��ا  ا�ضتهالكها 
الكربوهيدرات  ا�ضتخدام  يف  اجل�ضم  ي��ب��داأ  اخل��ب��ز،  ت��ن��اول 
التي قام بتخزينها، ف�ضوف يتخل�ض من املاء املوجود بها، 
وكاأنك ت�ضغط على ا�ضفنجة ممتلئة باملاء، فما تفقده هو 
لتناول  ال��ع��ودة  ومبجرد  ه��ي.  كما  االإ�ضفنجة  وتبقى  امل��اء، 
ت�ضتعيد  �ضوف  جديد،  من  عموماً  والكربوهيدرات  اخلبز 

املاء الذي فقدته.

-ال�ضعور بالتعب واالإرهاق  2
اإن الكربوهيدرات هي م�ضدر الطاقة االأول باجل�ضم، ويعد 
الكربوهيدرات �ضريعة اله�ضم، ت�ضبب  اخلبز االأبي�ض من 
بالطاقة.  ال�ضعور  وبالتايل  �ضريعاً  ال�ضكر يف اجل�ضم  زيادة 
ال��ت��وق��ف عن  اأو  امل��ع��ت��ادة  ف���اإن تقليل كمية اخل��ب��ز  ول��ذل��ك 
ومتيل  واالإع���ي���اء،  بالتعب  ت�ضعر  يجعلك  ���ض��وف  ت��ن��اول��ه، 

للك�ضل وقلة احلركة.

االأنفلونز ت�ضبه  -اأعرا�ض   3
تاأثري  اإىل  اجل�ضم  يف  الكربوهيدرات  نق�ض  ي��وؤدي  ااأي�ضاً 
على م�ضتوى اجلليكوجني باجل�ضم، مما ينتج عنه اأعرا�ض 
ت�ضبه نزالت الرد مثل التعب وال�ضعف ال�ضديد والغثيان 

والنعا�ض واالم اجل�ضم.

باالإم�ضاك -االإ�ضابة   4
على  اخلبز  ومنها  الكربوهيدرات  اأن���واع  خمتلف  حتتوي 

االأل��ي��اف الذي 
ي�������������ض������اع������د يف 

اله�ضم  ع��م��ل��ي��ة 
من  وال�����ت�����خ�����ل�����������ض 

فاإن  وبالتايل  االإم�����ض��اك. 
التوقف عن تناوله ميكن 
اله�ضم  عملية  يعيق  اأن 
وي�������������وؤدي ل����الإم���������ض����اك، 
تكن  مل  اإن  وخ�����ا������ض�����ًة 

م��ع��ت��اد ع��ل��ى ت��ن��اول اخل�����ض��روات الغنية 
باالألياف.

املزاجية -التقلبات   5
ال�ضريوتونني  م�ضتويات  رف��ع  يف  ال��ك��رب��وه��ي��درات  ت�ضاعد 
ا�ضم  ما يطلق عليه  وال��ذي غالباً  للمزاج،  املنظم  الع�ضبي 
ن�ضبته يف الدماغ،  زادت  فكلما  اجليد”،  ال�ضعور  “هرمون 
عندما  العك�ض،  وعلى  اأف�ضل.  ح��ال  يف  ب��اأن��ك  �ضعرت  كلما 
تعرف  ال  مزاجية  بتقلبات  ت�ضاب  ف�ضوف  م�ضتوياته،  تقل 

لها �ضبباً.

ال  عندما  االأخ���رى  الغذائية  العنا�ضر  م��ن  -االإك��ث��ار   6
تتناول اخلبز

واالأرز،  املكرونة  مثل  له  اأخ��رى  بدائل  عن  تبحث  ف�ضوف 
اخلبز.  م��ن  اأك��ر  بال�ضمنة  االإ���ض��اب��ة  ت�ضبب  اأطعمة  وه��ي 
فعادًة ما يف�ضل اأطباء التغذية اإدراج اخلبز �ضمن الوجبات 
اأكر من االأرز واملكرونة، وخا�ضًة اخلبز امل�ضنوع  اليومية 

من الدقيق االأ�ضمر.
بال�ضبع  ت�ضعر  ال  يجعلك  �ضوف  اخلبز  تناول  ع��دم  اأن  كما 
اليوم  م��دار  على  اأخ��رى  بدائل  تبحث عن  و�ضوف  �ضريعاً، 
للق�ضاء على اجلوع، ورمبا تلجاأ لتناول احللويات االأكر 
�ضرراً على ال�ضحة. ويف حالة ا�ضتبدال اخلبز بالروتينات 
ال��ت��ي حت��ت��وي على ده���ون، ف��اإن��ك ت��زي��د خم��اط��ر االإ�ضابة 

باأمرا�ض القلب.

كيف حتافظ على 
اخل��ب��ز ط���ازج���اً يف 

املنزل؟
اخل����ب����ز  ي�����ت�����ع�����ر������ض   
يتم  مل  ح����ال  يف  ل��ل��ت��ع��ف��ن 
تخزينه ب�ضكل جيد يف املطبخ، 

كميات وت���������ض����ط����ر رب����ة  م��ن  التخل�ض  اإىل  امل��ن��زل 
كبرية من اخلبز من وقت الآخر نتيجة لذلك.

وفيما يلي جمموعة من الن�ضائح، التي ت�ضاعد على بقاء 
اخل��ب��ز ط��ازج��اً الأط���ول وق��ت مم��ك��ن، بح�ضب م��وق��ع اإيبك 

كيوريو�ض االإلكرتوين:
يف املجمدة اخلبز  جتميد   -  1

اأف�ضل طريقة حلفظه الأط��ول فرتة  يعتر جتميد اخلبز 
ممكنة يف املنزل، حيث ت�ضاعد عملية التجميد على اإبطاء 
ين�ضح  االأم��ث��ل،  بال�ضكل  اخلبز  ولتخزين  التعفن.  عملية 

بو�ضعه يف كي�ض حمكم االإغالق قبل تخزينه يف املجمدة.
اخلبز �ضندوق  يف  اخلبز  تخزين   -  2

تتوفر يف االأ�ضواق �ضناديق خا�ضة من البال�ضتيك، ميكن 
املجمدة،  توفر  ع��دم  ح��ال  يف  اخلبز،  لتخزين  ا�ضتخدامها 
اأو ال يوجد مكان فيها، حيث تخلق هذه ال�ضناديق البيئة 

املنا�ضبة لتوازن الرطوبة ودوران الهواء.
النايلون اأو  االأملنيوم  باأوراق  اخلبز  تغليف   3-

مي��ك��ن اأي�����ض��اً ت��خ��زي��ن اخل��ب��ز يف امل��ط��ب��خ ب��ع��د ل��ف��ه ب����اأوراق 
الرطوبة  للتخفيف من كمية  النايلون، وذلك  اأو  االأملنيوم 

التي يتعر�ض لها.
ال تخزن اخلبز يف الثالجة  4-

احلليب  حلفظ  مثايل  مكان  الثالجة  اأن  من  الرغم  على 
والبي�ض واللحوم والعديد من اأنواع االطعمة االأخرى، اإال 

يف جورجيا.. 5 اأطباق 
ل تغادرها قبل تناولها

»ال�����ض��ف��ر ق���ات���ل ل��ل��ع��ن�����ض��ري��ة واالآف������اق 
الكاتب  ذك���ره���ا  ع���ب���ارة  ه���ي  املغلقة”، 
ال���راح���ل، م����ارك ت���واي���ن، ال����ذي يدعو 
الك��ت�����ض��اف ال�����ذات م���ن خ����الل جتارب 

جديدة.
وعند االبتعاد عن زخم احلياة، فهاهي 
جورجيا تطل علينا من ال�ضرق باأطباق 
���ض��ه��رية ي��ت��م ت���داول���ه���ا ع��ل��ى امل���ائ���دة، 

لت�ضفي طابعا خا�ضا على احلياة.
االأك�������ر متيزا  اجل����ورج����ي  ف��امل��ط��ب��خ 
لتاأثره  وذل����ك  ال�����ض��رق��ي��ة،  اأوروب�������ا  يف 
وتركيا  رو�ضيا  مثل  بها  حُتيط  ببلدان 

واأذربيجان ورومانيا.
ول�����ه�����ذا حت���ظ���ى االأط������ب������اق ال���ع���ائ���دة 
جل��ورج��ي��ا ب���اإق���ب���ال وا����ض���ع م���ن جميع 
“�ضكاي نيوز  ال��ع��امل، ور���ض��دت  ب��ل��دان 
اجلورجية  ال���ع���ا����ض���م���ة  يف  عربية” 
تبلي�ضي على مدار 3 اأيام جتربة اأكر 
عدد ممكن من االأطباق التي ال يخلو 

بيت هناك منها.
يزيد  ال  ���ض��غ��رية  معجنات  خ��ي��ن��ك��ايل: 
هذه  ب��داخ��ل  اليد  قب�ضة  ع��ن  حجمها 
اللحم  م��ن  قطع  اإم��ا  ُتو�ضع  العجينة 

ال�ضغرية، اأو اخل�ضروات.
واملميز فيها ال�ضكل، ت�ضكل على �ضورة 
واأ�ضرع  اأ�ضهل  من  وتعد  �ضغرية،  ح��زم 

واأ�ضهى املاأكوالت ال�ضعبية يف جورجيا.
 0.30 منها  ال���واح���دة  ث��م��ن  ال�����ض��ع��ر: 

دوالر.
خ�ضبوري: اإذا كان لديك برنامج حافل 
االإفطار  ه���ذا  ف��ت��ن��اول  االأن�����ض��ط��ة  م��ن 
مهًما  رم��������ًزا  اخل�������ض���ب���وري  ال����د�����ض����م. 
ُي�ضنع  التقليدي  اجل��ورج��ي  للمطبخ 
اخلبز على �ضكل قارب ممتلئ بالبي�ض 
اأ���ض��رة يف جورجيا ت�ضنع  ك��ل  واجل���ن، 
املذاق  بح�ضب  بها  اخل��ا���ض  اخل�ضبوي 

املف�ضل لديها.
ال�����ض��ع��ر: ث��م��ن ال��ق��ط��ع��ة م��ن��ه��ا 0.60 

دوالر.
احل�ضاء  م���ن  ���ض��ح��ن  ت�������ض���اك���اب���ويل:: 
العن�ضر  ي���ك���ون  اأن  اخ���ت���ي���ار  مي��ك��ن��ك 
الرئي�ض فيه اإما دجاج اأو حلم اأو مزيج 

من اخل�ضروات كالفطر وخالفه.
ال�ضعور  ع��ل��ى  ال��ط��ب��ق  ه����ذا  وي�����ض��اع��د 
ب��ال��دفء ل��ف��رتات ط��وي��ل��ة مم��ا يجعله 

منا�ضبا يف ف�ضل ال�ضتاء.
ال�ضعر: ثمن الطبق 1.60 دوالر.

ال���ك���ب���اب: م��وق��ع ج��ورج��ي��ا امل���ج���اور يف 
ال�ضهل  م��ن  يجعل  تركيا  م��ع  احل���دود 
دون  املنطقة،  ه��ذه  يف  بالكباب  التمتع 

اأن تدفع الكثري. 
اأ���ض��ي��اخ والأن���ه متوفر  ي��ق��دم على هيئة 
بكرة، اإال اأنه يجب عليك اختيار املكان 
الذي �ضت�ضتمتع فيه بعناية �ضواء املذاق 

اأو املنظر املحيط.
ال�ضعر: ثمن الطبق يبداأ من 1 دوالر 

بح�ضب الكمية.
مقاومة  على  يقدر  منا  من  البطاطا: 
ففي  ك���ان���ت؟!  ���ض��ك��ل  اأي  يف  ال��ب��ط��اط��ا 
املطبخ اجلورجي حتتل البطاطا مكانة 
متميزة وتقدم ب�ضكل �ضحي عو�ضا عن 
تقدميها مقلية، حيث تقدم اإما م�ضوية 

اأو مطهوة يف الفرن.
ويبلغ  لفردين  يكفي  الطبق   : ال�ضعر 

ثمنه نحو 0.40 دوالر.

م�سار التوقف عن تناول 
اخلبز يف الوجبات الغذائية

اخلبز من العنا�سر الأ�سا�س يف النظام الغذائي اليوم ولكن ماذا يحدث للج�سم عندما 
الفوائد  من  املزيد  جتني  �سوف  باأنك  تعتقد  هل  اخلبز  تناول  عن  تتوقف 

ال�سحية ؟ يقول خرباء ال�سحة اأن للخبز العديد من الفوائد ال�سحية، 
ولكن ل ين�سح بالإفراط يف تناوله لأنه ي�سبب زيادة الوزن، ويف نف�س 
عن  التوقف  عند  اجل�سم  يف  عديدة  تاأثريات  حتدث  اأن  ميكن  الوقت 
عن  التوقف  اأن  الأ�سخا�س  من  كثري  عند  ال�سائد  والعتقاد  تناوله. 
من  والتخل�س  ال�سحة  على  احلفاظ  يف  ي�ساعد  �سوف  اخلبز  تناول 

الكربوهيدرات  اإن  حيث  خطاأ،  اعتقاد  وه��ذا  الزائد،  ال��وزن 
ب�سكل عام واخلبز ب�سكل خا�س من الأطعمة املهمة التي 

يحتاج اإليها اجل�سم. فوائد التوقف عن تناول اخلبز.
اجل�سم  يف  حتدث  اأن  ميكن  التي  الأم��ور  اأب��رز  على  تعرف 

عند التوقف عن تناول اخلبز:
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�ش�ؤون حملية

املراأة رمز الت�سامح

جل�سة حوارية مب�ساركة قيادات ن�سائية نظمتها بلدية العني وا�ست�سافها نادي �سباط ال�سرطة

مب�ساركة 2000 من �سباب العامل من 58 دولة  

»اأبوظبي التقني« يوقع اتفاقية مع جمموعة اللولو التجارية لرعاية امللتقى العلمي العاملي اأبوظبي 2019

تركوها �سهوًا واكت�سفوها بال�سدفة

اإنقاذ طفلة مواطنة �سارعت املوت داخل �سيارة اأ�سرتها 

بهدف تعزيز امل�ساركة الفاعلة لل�سباب يف انتخابات املجل�س الوطني الحتادي 2019
اأعمال منتدى الوعي ال�سيا�سي الثامن لطلبة 

اجلامعات تنطلق 3 �سبتمرب  يف حرم جامعة الإمارات
•• اأبوظبي - الفجر

 اأعمال منتدى بناء الوعي ال�ضيا�ضي الثامن لطلبة اجلامعات الذي تنظمه 
الوطني  املجل�ض  ل�����ض��وؤون  ال��دول��ة  ووزارة  لالنتخابات  الوطنية  اللجنة 
االحتادي بالتعاون مع جامعة االإمارات العربية املتحدة والذي يهدف اإىل 
ال�ضيا�ضي  الوعي  وتنمية  االنتخابية  العملية  جناح  يف  ال�ضباب  دور  تعزيز 
الوطني  املجل�ض  ان��ت��خ��اب��ات  يف  بفاعلية  امل�����ض��ارك��ة  ع��ل��ى  ال�����ض��ب��اب  وحت��ف��ي��ز 

االحتادي 2019. 
ي�ضت�ضيفه  ال��ذي  املنتدى  ويت�ضمن 
ح�������رم اجل����ام����ع����ة مب����دي����ن����ة ال���ع���ني 
االأوىل  تتمحور  رئي�ضتني  جل�ضتني 
وانتخابات  ال�����ض��ب��اب  م��و���ض��وع  ح���ول 
ويتحدث  االحت��ادي  الوطني  املجل�ض 
االنتخابية  العملية  اإدارة  حول  فيها 
���ض��ع��ادة ط�����ارق ه����الل ل���وت���اه، وكيل 
وزارة الدولة ل�ضوؤون املجل�ض الوطني 
الوطنية  ال��ل��ج��ن��ة  ع�ضو  االحت�����ادي، 
اإدارة  جل���ن���ة  رئ���ي�������ض  ل���الن���ت���خ���اب���ات 
مو�ضوع  ي��ت��ن��اول  فيما  االن��ت��خ��اب��ات، 
الدكتور  االنتخابات  يف  الطالب  دور 
عقيل كاظم، رئي�ض ق�ضم علم االجتماع بجامعة االإمارات العربية املتحدة.

فيما يتحدث يف اجلل�ضة الثانية التي حتمل عنوان امل��راأة ومتكني املجل�ض 
الوزارة  وكيل  الغفلي،  �ضعيد  الدكتور  �ضعادة  من  ك��ٌل  االحت���ادي،  الوطني 
امل�ضاعد ل�ضوؤون املجل�ض الوطني االحتادي يف وزارة الدولة ل�ضوؤون املجل�ض 
الوطني االحتادي، ع�ضو ومقرر اللجنة الوطنية لالنتخابات حول مو�ضوع 
برنامج التمكني ال�ضيا�ضي الذي اأطلقه �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان، رئي�ض الدولة حفظه اهلل، عام 2005،  ومتثيل املراأة منا�ضفة 
يف املجل�ض الوطني االحتادي، فيما تتحدث االأ�ضتاذة اأحالم �ضعيد اللمكي، 
مدير اإدارة البحوث والتنمية يف االحتاد الن�ضائي العام، عن حملة ال�ضيخة 
االأعلى  املجل�ض  رئي�ض  العام  الن�ضائي  االحت��اد  رئي�ض  مبارك،  بنت  فاطمة 
لالأمومة والطفولة الرئي�ض االأعلى ملوؤ�ض�ضة التنمية االأ�ضرية، 50:50 يف 

دعم التمكني ال�ضيا�ضي للمراأة االإماراتية.
وق���ال ���ض��ع��ادة ط���ارق ه���الل ل���وت���اه، وك��ي��ل وزارة ال���دول���ة ل�����ض��وؤون املجل�ض 
اإدارة  رئي�ض جلنة  الوطنية لالنتخابات  اللجنة  االحت��ادي، ع�ضو  الوطني 
اأحد  اجلامعات  لطلبة  ال�ضيا�ضي  الوعي  بناء  منتدى  “ي�ضكل  االنتخابات: 
واحدة  اأ�ضبح  اأن��ه  كما  لل�ضباب،  ال�ضيا�ضي  الوعي  تعزز  التي  املن�ضات  اأه��م 
من من�ضات التوا�ضل مع ال�ضباب الذين ي�ضكلون العدد االأكر من قوائم 
الهيئات االنتخابية والذين نتطلع مل�ضاركتهم بفاعلية يف العملية االنتخابية 
الختيار والت�ضويت ملن ميثل �ضوتهم حتت قبة املجل�ض وينقل تطلعاتهم 

واحتياجاتهم«.
واأكد �ضعادته اأن ال�ضباب االإماراتي ومبا ميتلك من معارف وخرات ووعي 
بق�ضايا وطنه اأ�ضبح قادراً على �ضناعة امل�ضتقبل وقادراً على التعرف على 
قيادة  تتطلع  التي  القوة  هم  “ال�ضباب  وق��ال:  عنها،  والتعبري  احتياجاته 
جميع  يف  والتميز  النجاح  لتحقيق  لتوظيفها  الر�ضيدة  االإم����ارات  دول���ة 
االأوىل عاملياً، ومن  املراكز  االإجن��ازات وحتقيق  املجاالت وموا�ضلة م�ضرية 
هنا ترز اأهمية تعزيز وعيهم بالعمل الرملاين يف دولة االإم��ارات ليكونوا 
م�ضاهمني فاعلني يف تطوير هذه امل�ضرية املتميزة التي حققت الكثري من 

النجاحات واالإجنازات«.
ومن جهته اأكد �ضعادة االأ�ضتاذ الدكتور حممد البيلي مدير جامعة االإمارات 

على اأهمية هذا التعاون امل�ضرتك بني 
وزارة الدولة ل�ضوؤون املجل�ض الوطني 
االحت��ادي وجامعة االإم��ارات يف خلق 
وع���ي ���ض��ي��ا���ض��ي اإي��ج��اب��ي ل���دى طلبة 
امل�ضتقبل  رواد  هم  الذين  اجلامعات 
مبا يدعم م�ضرية التمكني ال�ضيا�ضي 
اإىل الدور الفعال   يف الدولة، م�ضرياً 
الذي يقوم به املنتدى والذي يناق�ض 
جمموعة من الروؤى واالأفكار بهدف 
اجلامعي  ال���ط���ال���ب  اآف�������اق  ت��و���ض��ي��ع 
من  ليتمكن  وال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة  ال��ف��ك��ري��ة 
ا�ضتيعاب خطاب الع�ضر وليكون نواة 
تعزيز  اىل  �ضعياً  املجتمع،  يف  فاعلة 

ثقافة الوعي ال�ضيا�ضي لدى ال�ضباب من طلبة اجلامعات وثقافة امل�ضاركة 
اإثراء  يف  جن��اح  من  ال�ضابقة  دورات���ه  حققته  مبا  منوها  لديهم  ال�ضيا�ضية 
وعملية  االإم��ارات��ي  املجتمع  يف  ال�ضيا�ضية  امل�ضاركة  باأ�ض�ض  الطلبة  معارف 

ت�ضكيل الوعي ال�ضيا�ضي.
واأ�ضاف البيلي “ نحن من خالل هذه الن�ضخة اجلديدة من دورات املنتدى 
نتطلع اإىل م�ضاركة اأكر وطرح فكري متطور يتنا�ضب مع تطورات املرحلة 
الق�ضايا  على  ال��رتك��ي��ز  ���ض��رورة  اإىل  “ م�����ض��رياً  نعي�ضها  ال��ت��ي  واالأح�����داث 
الوطنية التي نعي�ضها يف الوقت الراهن والتفاعل معها للو�ضول اإىل وعي 
هذا  خ�ضو�ضيات  مع  تتنا�ضب  فاعلة  �ضيا�ضية  وم�ضاركة  اإيجابي  �ضيا�ضي 

املجتمع وموروثاته الثقافية .
وحتر�ض جامعة االإمارات على ا�ضت�ضافة هذا املنتدى ب�ضكل �ضنوي لتعزيز 
ال�ضيا�ضية لدى خمتلف  امل�ضاركة  ال�ضيا�ضي للطلبة وتر�ضيخ ثقافة  الوعي 
من  ال��ع��ام  ه��ذا  دورة  وتكت�ضب  اجلامعي.  ال�ضباب  وخا�ضة  املجتمع  فئات 
منتدى بناء الوعي ال�ضيا�ضي اأهمية خا�ضة بالتزامن مع ا�ضتعدادات الدولة 
ال�ضتحقاق انتخابات املجل�ض الوطني االحتادي لعام 2019 والتي �ضت�ضهد 

�ضغل املراأة لن�ضف مقاعد املجل�ض الوطني االحتادي.

•• العني-الفجر:
ت�صوير-حممد معني:

يف يوم املراأة االإماراتية وحتت �ضعار “املراأة رمز الت�ضامح” 
�ضاركت ثالث من القيادات الن�ضائية يف جل�ضة حوارية هن 
اخلا�ضة  املدار�ض  تطوير  برنامج  مدير  الر�ضيدي،  نورة 
مبكتب منطقة العني التعليمية والرائد : تغريد حممد 
اال�ضرتاتيجي  ال��ت��خ��ط��ي��ط  ف���رع  ،م��دي��ر  ال�����داري  ���ض��ي��ف 
القيادات  اأحد  ال�ضام�ضي  العني ومرمي  �ضرطة  مبديرية 
تخريج  يف  و�ضاهمت  التعليمي  العني  مبكتب  الرتبوية 

العديد من الكوادر الن�ضائية.
بلدية مدينة  التي نظمتها  بداية اجلل�ضة احلوارية  ويف 
بح�ضور  العني  �ضرطة  �ضباط  ن��ادي  مع  بالتعاون  العني 
م��دي��ر مديرية  ع��ن  ب��االإن��اب��ة  ال��ظ��اه��ري  ���ض��ال��ح  العقيد 
ال�ضام�ضي  غريب  ليلى  والعقيد  العني  منطقة  �ضرطة 
�ضرطة منطقة  الن�ضائية مبديرية  ال�ضرطة  فرع  مديرة 
العني، حتدثت نورة الر�ضيدي التي تخرجت من جامعة 
على  لتح�ضل  لتاأ�ضي�ضها  االأوىل  امل��راح��ل  يف  االإم�����ارات 
العلمية  جتربتها  ع��ن  حت��دث��ت  االإدارة   يف  بكالوريو�ض 
ب�ضكل  للفتاة  اجلامعية   ال��درا���ض��ة  اإن  وق��ال��ت  والعملية 
واأ���ض��رت��ه��ا يف  ال��دار���ض��ة  للفتاة  بالن�ضبة  ك��ان حت��دي��ا  ع��ام 
ذلك  يف  ال��ق��ي��ادة  ت�ضجيع  اأن  اإىل  م�����ض��رية  ال��وق��ت،  ذل���ك 
ال�ضيخ زايد بن  املوؤ�ض�ض لدولة االحت��اد  الوقت ممثلة يف 
ت�ضجيع  وراء  ك��ان  ث���راه-  اهلل  -ط��ي��ب  نهيان  اآل  �ضلطان 
العديد من الفتيات على الدرا�ضة اجلامعية وطرق اأبواب 
اأم  ت�ضجيع  اأن  على  م��وؤك��دة  املختلفة  جماالته  يف  العمل 
االإم��ارات �ضمو ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك كان له اأكر 
املجاالت  جميع  االإم��ارات��ي��ة  الفتاة  اقتحام  على  ال��داف��ع 
القيادات  م��ن  ال��ك��ث��ري  لنجد  اجل��ام��ع��ي��ة  والتخ�ض�ضات 
الن�ضائية اأخذت مكانتها التي تليق بها يف جمتمع و�ضف 
بنات جن�ضها  الر�ضيدي جميع  نورة  بالذكورية، وطالبت 

من االإماراتيات ب�ضرورة تطوير مهاراتهن التي تتنا�ضب 
مع حاجة العمل موؤكدة على اأهمية الت�ضامح والتكيف مع 

خمتلف �ضرائح املجتمع ب�ضكل اإيجابي .
جمع  ح�ضرها  ال��ت��ي  احل��واري��ة  اجلل�ضة  يف  حت��دث��ت  كما 
تغريد  الرائد  والرتبويني  الن�ضائية  القيادات  من  كبري 
اال�ضرتاتيجي  التخطيط  م��دي��ر  ال����داري  �ضيف  حممد 
مبديرية �ضرطة منطقة العني ، م�ضيدة يف بداية حوارها 
باأم االإمارات �ضمو ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك ، وقالت اإن 
ت�ضجيع اأم االإم��ارات كان وراء كل ما حتقق من اإجنازات 
م�ضريتها  تغريد  الرائد  وا�ضتعر�ضت  االإماراتية  للمراأة 
اأنها تخرجت من كليات  اإىل  ، م�ضرية  العلمية والعملية 
التقنية العليا وح�ضلت على درجة البكالوريو�ض بتقدير 

ه���ذا احل���د رغ���م م�ضئولياتها  ع��ن��د  ت��ت��وق��ف  ام��ت��ي��از ومل 
االأ�ضرية جتاه اأبنائها لتح�ضل على درجة املاج�ضتري من 
جامعة زايد ووا�ضلت رحلتها العملية باإدارة ال�ضرطة وهو 
العمل الذي كانت حتلم به منذ اأن كان عمرها �ضت �ضنوات 
، للتخرج من كلية ال�ضرطة برتبة مالزم وتوا�ضل عملها 
لتح�ضل على رتبة رائد حاليا وت�ضتعد لدرا�ضة الدكتوراة 
�ضمن منحة مقدمة  لها وقالت :اإن م�ضئولياتها االأ�ضرية 
مل متنعها من موا�ضلة رحلتها االأكادميية م�ضرية اإىل اأن 
تفهم اأبناءها واأ�ضرتها لعملها كان وراء كل هذه االإجنازات 
، حيث ح�ضلت على االأم املثالية على م�ضتوى القائد العام 
�ضمو  وت��ك��رمي  ال��ت��ق��دي��ر  وو���ض��ام   2014 ع���ام  لل�ضرطة 
ال�ضيخ  هزاع بن زايد  لها حل�ضولها على املركز االأول يف 

دورة اجلامعيات ال�ضابقة.
ك��م��ا حت���دث���ت يف اجل��ل�����ض��ة احل����واري����ة ال���رتب���وي���ة مرمي 
التي متتلك خرات وظيفية كبرية يف جمال  ال�ضام�ضي 
م�����ض��ارك��ت��ه��ا يف  ج��ان��ب  اإىل  امل����دارى�����ض   واإدارة  ال��رتب��ي��ة 
الدولة  داخ��ل  العلمية  وال��ن��دوات  امل��وؤمت��رات  العديد من 
املراأة  بيوم  االإم����ارات  دول��ة  احتفال  اإن  وق��ال��ت  وخارجها 
االإماراتية يف جميع  امل��راأة  وتاأكيد على دور  اع��رتاف  هو 
الكثري  االإماراتية تقلدت  امل��راأة  اإن  نواحي احلياة وقالت 
املجل�ض  تراأ�ض  اأنها  الوزارية ويكفينا فخرا  املنا�ضب  من 
الوطني االحتادي لتكون املراأة يف االإمارات اأول امراأة يف 
العامل العربي ت�ضغل هذا املن�ضب وا�ضتعر�ضت الرتبوية 
القطاعات  يف  االإم����ارات  يف  امل���راأة  م�ضاهمات  االإم��ارات��ي��ة 
ب��امل��ئ��ة يف القطاع  ���ض��ت��ني  امل������راأة  امل��خ��ت��ل��ف��ة ح��ي��ث مت��ث��ل 
احلكومي منها ثالثون باملئة قيادات ن�ضائية اإ�ضافة اإىل 
�ضتة وخم�ضني  باملئة يف الوظائف الفنية ليكون من بني 
هذا �ضبعة وثالثون ون�ضف باملئة يف القطاع امل�ضريف ومل 
املراأة  توؤكد على دور  اأن  ال�ضام�ضي  تن�ض الرتبوية مرمي 
الوطن  ح��ب  على  وحثهم  اأب��ن��ائ��ه��ا  تربية  يف  االإم��ارات��ي��ة 
امل��راأة ك��ان لها دور كبري يف  اأن  اإىل  وال��دف��اع عنه م�ضرية 
التم�ضك  خ��الل  م��ن  ال�ضحيح  بال�ضكل  االأ���ض��رة  تن�ضئة 
اجلل�ضة  �ضبق  وق��د  ه��ذا  االإم��ارات��ي��ة.  والتقاليد  بالعادات 
قام  حيث  للفعالية  امل�ضاحب  املعر�ض  افتتاح  احل��واري��ة 
العقيد �ضعيد الظاهري يرافقه العقيد ليلى غريب بتفقد 
اأجنحة املعر�ض امل�ضاحب الذي ت�ضمن جناحاً كاماًل عن 
الزي ال�ضرطي الن�ضائي منذ اأدخلت ال�ضرطة الن�ضائية ، 
كما ت�ضمن املعر�ض العديد من االأجنحة التي تعر عن 
املنا�ضبة . ويف نهاية اجلل�ضة احلوارية قام العقيد �ضعيد 
الدروع  بتقدمي  اجلل�ضة  يف  امل�ضاركني  بتكرمي  الظاهري 
امل�ضاركني  ،كما مت تكرمي  املنا�ضبة  املعرة عن  التذكارية 
ليكون من بينهم عونك يا وطن برئا�ضة �ضالم القا�ضم ، 

الذين �ضاهموا يف تنظيم الفعالية.

•• اأبوظبي - الفجر

مركز  ع��ام  مدير  ال�ضام�ضي  �ضعيد  مبارك  �ضعادة  اأب��رم 
ويو�ضف  واملهني،  التقني  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي 
الع�ضو  ال��ل��ول��و  جم��م��وع��ة  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  ع��ل��ي 
املنتدب، اتفاقية رعاية للدورة ال�ضابعة ع�ضر من امللتقى 
العلمي العاملي “اإك�ضبو مل�ضت اأبوظبي2019” الذي 
ينظمه “اأبوظبي التقني” خالل الفرتة من 26-24  
بن  من�ضور  ال�ضيخ  �ضمو  رعاية  حتت  ال��ق��ادم،  �ضبتمر 
زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير �ضوؤون 
العامل  �ضباب  م��ن   2000 نحو  ومب�ضاركة  ال��رئ��ا���ض��ة، 
املبدع ممن ترتاوح اأعمارهم ما بني 9-25 �ضنة، الذين 

ميثلون اأكر من 58 دولة، كما ت�ضارك االإمارات بنحو 
اأقرانهم  الذين ي�ضاركون  الواعد  خم�ضمئة من �ضبابها 
13 من  اأح��دث امل�ضروعات العلمية يف  من دول العامل 
جماالت العلوم والتكنولوجيا، والهند�ضة والريا�ضيات. 
وقال �ضعادة مبارك ال�ضام�ضي املدير العام رئي�ض اللجنة 
“اإك�ضبو مل�ضت  العاملي  العلمي  للملتقى  املنظمة  العليا 
اأبوظبي2019”عقب توقيع االتفاقية اأن هذا امللتقى 
االإبداع  ال�ضوء على  ي�ضلط  ال��ذي  االأك��ر  احل��دث  يعد 
وهو  العامل،  اأنحاء  ال�ضباب من جميع  للعلماء  العلمي 
ال��ت��ع��اون م��ع نخبة م��ن ال�ضركاء  ي��وج��ب  ال���ذي  االم���ر 
اال�ضرتاتيجيني ومنهم جمموعة اللولو باعتبارها من 
اأكر املوؤ�ض�ضات التجارية يف املنطقة، معربا عن ثقته يف 

اأن م�ضوؤويل املجموعة �ضيعملون مع “اأبوظبي التقني” 
لتحقيق االأهداف الوطنية والعلمية واملجتمعية املرجوة 
مبارك  �ضعادة  ولفت  الكبري.  العاملي  احل��دث  ه��ذا  من 
لتطوير  عديدة  فر�ضا  يقدم  امللتقى  اأن  اىل  ال�ضام�ضي 
واملوؤ�ض�ضات ومعلمي  ال�ضباب  و  الثقافات  العالقات بني 
ال��ع��ل��وم م��ن خ���الل ت��ب��ادل ال��ب��ح��وث وامل�����ض��اري��ع الفنية 
من  نخبة  يت�ضمن  امللتقى  اأن  اىل  الفتا  واالجتماعية، 
اإ�ضافة اىل عقد موؤمتر دويل  وال��ن��دوات،  العمل  ور���ض 
، لتوفري م�ضاحة  الذكاء اال�ضطناعي  يناق�ض جماالت 
لل�ضباب ملناق�ضة اجلديد من امل�ضروعات ووجهات النظر 

حول التكنولوجيات اجلديدة واملتقدمة.
وحتدث يو�ضف علي حممد قائاًل: “نحن فخورون باأن 

نكون جزًءا من هذا احلدث الفريد الذي يعزز اإمكانات 
العلم  نحو  موجه  جمتمع  بناء  يف  االإم��ارات��ي  ال�ضباب 
االبتكار  اأن  اعتقدت جمموعتنا  ولطاملا  والتكنولوجيا، 
واملعرفة مفتاحني ملجتمع اأف�ضل ، حيث ندمج احللول 
الذكية لتطوير منط احلياة ، �ضواء كان ذلك يف جمال 
يو�ضف  واأع����رب  ال��ب��ي��ئ��ة«.    حتى  اأو  النقل  اأو  الت�ضوق 
جمموعة  تكون  التي  االتفاقية  بهذه  فخره  ع��ن  علي 
لهذا  الرئي�ضيني  ال��رع��اة  م��ن  واح���دة  مبوجبها  اللولو 
بالعديد  املجموعة  �ضتقوم  حيث  الهام،  العاملي  احلدث 
عر  والتكنولوجيا  بالعلوم  تتعلق  التي  االأن�ضطة  من 
ت��ت��م��ا���ض��ى م��ع عرو�ضها  ال���دول���ة، وال��ت��ي  م��ت��اج��ره��ا يف 

مبنا�ضبة العودة اإىل املدر�ضة.  

•• العني - الفجر

متكن اأطباء ق�ضم العناية املركزة لالأطفال مب�ضت�ضفى 
ال�ضحية  للخدمات  اأبوظبي  �ضركة  من�ضاآت  اأح��د  ت��وام 
)���ض��ح��ة( م��ن اإن���ق���اذ ح��ي��اة طفلة م��واط��ن��ة ع��م��ره��ا 3 
���ض��ن��وات، ���ض��ارع��ت امل���وت مل���دة 4 ���ض��اع��ات داخ���ل �ضيارة 
اأدى  ما  �ضهواً  اأ�ضرتها  تركتها  االإغ��الق، حيث  حمكمة 
اأخرى  وم�ضاعفات  �ضديد،  ح��راري  باإجهاد  الإ�ضابتها 
وارتفاع  ع�ضبية  ت�ضنجات  ���ض��ورة  يف  متثلت  خ��ط��رية، 

�ضغط الدماغ ودخولها يف غيبوبة.
:اأن  الق�ضم  رئي�ض  احل�ضايكة  ن�ضال  الدكتور  واأو���ض��ح 
الطفلة و�ضلت اإىل ق�ضم الطوارئ مب�ضت�ضفى توام يوم 
16 اأغ�ضط�ض اجل��اري، وهى يف حالة غيبوبة  اجلمعة 
عميقة باالإ�ضافة اإىل م�ضاعفات �ضحية اأخرى، وبا�ضر 
امل���رك���زة لالأطفال  ال��ع��ن��اي��ة  ال��ط��ب��ي يف ق�����ض��م  ال��ف��ري��ق 
حيث  حياتها،  واإنقاذ  اإ�ضعافها  على  العمل  الفور  على 
مت اإخ�����ض��اع��ه��ا ل��ف��ح��و���ض��ات ط��ب��ي��ة وخم���ري���ة  دقيقة 
املغناطي�ضي  ال��رن��ني  وب��اأج��ه��زة  امل��ق��ط��ع��ي  وال��ت�����ض��وي��ر 
بدات  �ضاعة   48 وجت��اوزت مرحلة اخلطر يف غ�ضون 
تدريجيا  تتح�ضن  والع�ضبية   ال�ضحية  حالتها  بعدها 

 24 ي��وم  االأط��ف��ال  اإىل ق�ضم  امل��رك��زة  العناية  وغ���ادرت 
اأغ�ضط�ض اجلاري حيث ت�ضتكمل برنامج عالجها. 

 �ضارك يف جهود اإ�ضعاف الطفلة وبرنامج عالجها اإىل 
جانب فريق العناية املركزة لالأطفال طواقم طبية من 
اخت�ضا�ضات طبية اأخرى ت�ضمل جراحة املخ واالأع�ضاب 
، اجلهاز اله�ضمي ، وق�ضم االأع�ضاب لالأطفال والعالج 

الطبيعي والتاأهيل.
واأكد رئي�ض فريق العناية املركزة لالأطفال مب�ضت�ضفى 
الكبرية  والعالجية  الت�ضخي�ضية  التقنيات  اأن  ت���وام 
الكوادر  اإىل  اإ�ضافة  امل�ضت�ضفى  ميتلكها  التي  املتقدمة 
العاملية يف خمتلف  الكفاءة واخل��رة  الطبية من ذوي 
التي  ال��ط��ف��ل��ة،  ح��ي��اة  اإن��ق��اذ  يف  اأ���ض��ه��م��ت  التخ�ض�ضات 
ب��اإج��ه��اد حراري  اإ���ض��اب��ت��ه��ا  امل���وت نتيجة  ���ض��ارف��ت ع��ل��ى 
التي  اخلطرية  االأخ��رى  ال�ضحية  وامل�ضاعفات  �ضديد 
ترتبت على ذلك. من جانبه اأفاد جد الطفلة “ميثا” 
كانت برفقة اأ�ضرتها يف زيارة عائلية مبنطقة البطني يف 
العني يوم اجلمعة 16 اغ�ضط�ض حيث تركتها االأ�ضرة 
���ض��ه��واً مب��ف��رده��ا داخ���ل ال�����ض��ي��ارة ب��ع��د اإح��ك��ام اإغالقها 
واكت�ضفها والدها بال�ضدفة بعد نحو 4 �ضاعات بعد اأن 
غابت عن الوعي فجرى نقلها فوراً اإىل ق�ضم الطوارئ 

مب�ضت�ضفى توام حيث متكن االأطباء من اإ�ضعافها واإنقاذ 
حمذراً  اخلدمات  م�ضتوى  ورق��ي  لتقدم  نظراً  حياتها 

االآب����اء واالأم���ه���ات م��ن ال��رك��ون اإىل اخل��ادم��ات خا�ضة 
عندما يتعلق االأمر باالأطفال فلذات االأكباد.

ل����وت����اه:  •طارق 
امل��ن��ت��دى اأح���د اأه��م 
التوا�سل مع  من�سات 
ال�سباب الذين نتطلع 
مل�ساركتهم بفاعلية يف 
النتخابية العملية 

حم��م��د  •الدكتور 
اأ�سهم   املنتدى  البيلي: 
م���ع���ارف  اإث����������راء  يف 
الطلبة باأ�س�س امل�ساركة 
املجتمع  يف  ال�سيا�سية 
وعملية  الإم�����ارات�����ي 
ت�سكيل الوعي ال�سيا�سي
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يرغب اجلميع يف اأن يكون لديهم جهاز مناعة قوي خا�سة خالل مو�سم ال�ستاء والإنفلونزا، لذلك 
يلجوؤون اإىل �سرب ال�ساي ال�ساخن مع الع�سل ونبتة القنفذية والربوبيوتيك وتناول تفاحة يف اليوم؛ 
غري مدركني اأن هذه الأمور هي من اخلرافات التي �سدقنا اأنها تعزز مناعتنا، لكنها يف احلقيقة ل 
تفعل ذلك.  ويف هذا ال�سياق قال الطبيب املخت�س يف الأمرا�س الباطنية يف جمموعة )�سكار�سديل( 
الطبية مايك فينكل�ستاين اإن الأمر مربك، فهناك الكثري من املواد التي قد نعتقد اأنها �سارة يف حني 
اأنها مفيدة، كما توجد اأي�سا مواد نظن اأنها مفيدة لكنها يف احلقيقة لي�ست نافعة مبا فيه الكفاية، 

وذلك وفقا للكاتبة اأندريا باربالي�س، يف تقرير ن�سرته جملة )ريدرز دايج�ست(.

اخلرافة 1: تناول تفاحة يوميا
هل يبقيك تناول تفاحة يوميا بعيدا عن الطبيب؟ 
يقول الدكتور فينكل�ضتاين اإن التفاح يحتوي على 
بع�ض الفيتامينات، فق�ضوره ت�ضهل عملية اله�ضم 

وتنظف اال�ضنان،
 كما تتميز هذه فاكهة بالعديد من الفوائد 
على  اح���ت���وائ���ه���ا  ج���ان���ب  اإىل  ال�����ض��ح��ي��ة 

الكثري من املاء.
اأم����ا ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ت��ع��زي��ز جهاز 
ال  الفاكهة  ه��ذه  ف��اإن  املناعة، 

حتدث اأي فرق، 
منظمة  لقائمة  ووف��ق��ا 
ال�����ع�����ام�����ل ال���ب���ي���ئ���ي 
فاإن    )EWG(
ال���ت���ف���اح ي���ن���درج 
قائمة  ���ض��م��ن 
التي  ال���ف���واك���ه 
على  حت������ت������وي 
للمبيدات  اآث����ار 

احل�ضرية.

اخلرافة 2: فيتامني د
يعزز  الفيتامني  ه��ذا  اأن  اإىل  فينكل�ضتاين  الدكتور  اأ���ض��ار 
الع�ضالت  االم  تخفيف  يف  اأي�ضا  وي�ضاعد  العظام  �ضحة 
لتقوية  ���ض��يء  اأي  يفعل  لكنه ال  ال�����ض��داع،  م��ن  وال��وق��اي��ة 

املناعة.
باعتدال  الفيتامني  ه���ذا  ت��ن��اول  م��ن  ب��د  اأن���ه ال  واأ����ض���اف 

مبعدل األف مليغرام يف اليوم،
 الأن تناول جرعات كبرية منه ميكن اأن يوؤدي اإىل تراكم 

الكال�ضيوم يف الدم.

اخلرافة 3: الع�سل
يعتقد الكثريون اأن الع�ضل من اأف�ضل العالجات الطبيعية، 
ولكن ال يوجد دليل على اأنه يعزز جهاز املناعة، وقد اأو�ضح 
الدكتور فينكل�ضتاين اأن الع�ضل يحتوي على ال�ضكر الذي 

ي�ضعف ب�ضكل عام املناعة.
وم��ن امل��ه��م جت��ّن��ب اإع��ط��اء الع�ضل ل��الأط��ف��ال ال��ذي��ن تقل 
الت�ضمم  يزيد من خطر  الأن��ه  واح��دة،  �ضنة  اأعمارهم عن 

الغذائي وال�ضلل.

اخلرافة 4: ال�ساي الأخ�سر

اأ�ضاف الدكتور فينكل�ضتاين اأن ال�ضاي االأخ�ضر لي�ض نافعا 
كما نعتقد، ولكن بقية اأنواع ال�ضاي مفيدة ل�ضحتك.

واأ�ضار اإىل اأن هناك جانبا جتاريا لت�ضويق الكثري من اأنواع 
ال�ضاي االأخ�ضر، 

اآخر  االأخ�ضر هناك خيار  ال�ضاي  �ضرب  لذلك عو�ضا عن 
اأكر ب�ضاطة واأقل تكلفة، وهو �ضرب املاء.

اخلرافة 5: الربوبيوتيك
امل��ك��م��ال الغذائية  امل���وج���ودة يف  ال��ن��اف��ع��ة  ال��ب��ك��ت��ريي��ا  ه���ذه 
واالأطعمة املخمرة -مثل الزبادي وخملل امللفوف- ت�ضاعد 
التاأتبي  اجل��ل��د  ال��ت��ه��اب  تخفيف  على  اله�ضمي  ج��ه��ازك 

)االأكزميا(.
وقد اأفاد الدكتور اأن بع�ض النا�ض يظنون اأن الروبيوتيك 
حوله  العلمية  االأدل���ة  لكن  املناعي،  اجلهاز  وظيفة  يعزز 

غري مقنعة.

اخلرافة 6: نبات القنفذية
ل��ل��وق��اي��ة وال���ع���الج م��ن ن����زالت ال����رد، ي�����ض��رب الكثريون 
اجلذر  م��ن  عليه  املتح�ضل  القنفذية  نبتة  م�ضتخل�ض 

املجفف للقنفذية االأرجوانية واأوراقها. 

وقد �ضرح الدكتور فينكل�ضتاين باأنه عندما يخره مر�ضاه 
باأنهم �ضربوا م�ضتخل�ض هذه النبتة، فاإنه يجيبهم قائال: 

اليوم”. لزيارتي  اأتيتم  ال�ضبب  ولهذا  تنجح  مل  “اإنها 
وقد اأظهرت االأبحاث اأن تناول م�ضتخل�ض نبتة القنفذية 
ميكن اأن يق�ضر من مدة و�ضدة نزالت الرد وغريها من 

التهابات اجلهاز التنف�ضي العلوي، 
لكن الدرا�ضات املتعلقة بقدرة هذه النبتة على الوقاية من 

االإ�ضابة باالإنفلونزا مل تظهر اأي نتائج اإيجابية.

ما املواد التي ت�ساعد على تعزيز جهاز املناعة؟
املناعة  اأن من بني حمفزات  فينكل�ضتاين  الدكتور  اأو�ضح 

التي اأثبتت فعاليتها:
 الزنك والفيتامني �ضي الذي ال يعتر عالجا فعاال للرد 
ولكنه ي�ضاعد يف الوقاية منه واحلفاظ على نظام املناعة، 

كما يتمتع   بالكثري من اخل�ضائ�ض التي تعزز املناعة.
النوم  م��ن  ك��اف  ق�ضط  على  باحل�ضول  الدكتور  ويو�ضي 

والتعر�ض الأ�ضعة ال�ضم�ض واالبتعاد عن التدخني، 
كما ين�ضح بغ�ضل اليدين باملاء الدافئ وال�ضابون وممار�ضة 
االأ�ضياء  هذه  فكل  متوازن،  غذائي  نظام  واتباع  الريا�ضة 

مفيدة لل�ضحة وتعزز جهاز املناعة.

منها التفاح وال�ساي الأخ�سر

خرافــــــات حـــــول تقــــــوية املناعــــــة

ع�سائر الربوتني
و�ضحية،  مغذية  الروتينية  الع�ضائر  بع�ض 
وعلى  بال�ضكر.  غني  منها  كبري  ع��دد  اأن  اإال 
�ضبيل املثال، حتتوي بع�ض الع�ضائر اجلاهزة 
ما يقرب من 14 ملعقة �ضاي )55 غرام( 
م���ن ال�����ض��ك��ر يف ال��زج��اج��ة ال���واح���دة �ضعة 

ميلي.  450

اللنب قليل الد�سم ذو النكهة
تعمل على  م���ادة مغذية،  ه��ي  ال��ده��ون 
وعندما  الغذائية،  النكهات  ت�ضخيم 
تتم اإزالة الدهون للحد من ال�ضعرات 
ي��ت��م تعوي�ضها  م��ا  ع���ادة  احل���راري���ة، 

بال�ضكر من اأجل حت�ضني النكهة.

املُحليات ال�سناعية
املحليات البديلة لل�ضكر االأبي�ض، 
الهند  وج��وز  البني  ال�ضكر  مثل 
ت�ضاهم  اأن  ميكن  التمر،  و�ضكر 
بع�ضها  اأن  اإذ  ال���وزن،  زي���ادة  يف 
حرارية  ���ض��ع��رات  على  يحتوي 

اأكر من ال�ضكر العادي.

احلبوب املنخف�سة ال�سعرات

اإن  يومك  بها  تبداأ  لكي  مفيدة  احلرارية  ال�ضعرات  منخف�ضة  احلبوب 
كنت تتبع نظاما غذائيا �ضحيا، لكن غالبية هذه املنتجات حتتوي على 

�ضكريات �ضناعية م�ضافة تزيد الوزن.
 

الفواكه املجففة
اأنها قد  اإال  تعد الفواكه املجففة غنية باالألياف والفيتامينات واملعادن، 
متدك بكمية �ضكر اأنت ل�ضت بحاجة لها، ف�ضغر حجمها يغريك لتناول 

كميات اأكر على خالف لو كانت هذه الفاكهة طازجة.

الكوكيز
قطع  واأب��رزه��ا  املعلبة،  احلمية  باأطعمة  املحالت  اأرف��ف  متتلئ 

اأن��ه��ا حتتوي  اإال  ال��ده��ون،  الكوكيز وال��رق��ائ��ق اخل��ال��ي��ة م��ن 
ال�ضحية  غري  والدهون  احلافظة  امل��واد  من  العديد  على 

قد  التي  ال�ضناعية  املحليات  اإىل  باالإ�ضافة 
ت�ضر ج�ضمك.

القهوة ذات النكهة
اأن الكافيني يعمل  من املعروف 
ك��م��ث��ب��ط ل��ل�����ض��ه��ي��ة، مم���ا يدفع 
تناول  اإىل  النا�ض  من  بالكثري 

العديد  كميات كبرية منه، لكن 
القهوة  تدخل  التي  امل�ضروبات  من 

على  حت��ت��وي  الكابت�ضينو،  م��ث��ل  فيها 
مكوناتها  ب�ضبب  عالية  ح��راري��ة  ���ض��ع��رات 

االأخرى غري الن كاحلليب كامل الد�ضم.

ال�سلطات املعلبة
ميكن اأن تكون ال�ضلطات املعباأة، مثل تلك املوجودة يف متاجر البقالة اأو 
اأنها حتتوي  مطاعم الوجبات ال�ضريعة، عالية ال�ضعرات احلرارية، كما 

على �ضل�ضلة عادة ما تكون غنية بال�ضكر والدهون غري ال�ضحية.
 

م�سروبات الدايت الغازية
غالبا ما ُينظر اإىل م�ضروبات الدايت الغازية على اأنها �ضحية، ومع ذلك، 

تربط االأبحاث بني تناول هذه امل�ضروبات وزيادة الوزن.

اأطعمة للريجيم قد تخدعك وتزيد من وزنك
من  العامل  بالغي  من  باملئة   39 من  يقرب  ما  يعاين 
زيادة الوزن، ويقع معظمهم �سحية بع�س الأطعمة 
التي ت�سوق على اأنها خم�س�سة للريجيم، اإل اأن لها 

يف احلقيقة نتائج عك�سية.
وي�سري موقع )هيلث لين( الطبي اإىل جمموعة من 
مفيدة  باعتبارها  �سركات  ت�سوقها  التي  الغذية 
للريجيم ولكنها ت�سبب �سررا كبريا للحمية:
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املال والأعمال

�سلطان بن طحنون يتفقد الأجنحة 
امل�ساركة يف معر�ص ال�سيد والفرو�سية 

•• اأبوظبي - وام:

التنفيذي  املجل�ض  ع�ضو  نهيان  اآل  طحنون  بن  �ضلطان  ال�ضيخ  معايل  زار 
دورته  يف  والفرو�ضية  لل�ضيد  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي  معر�ض  اأب��وظ��ب��ي  الإم���ارة 

احلالية املقامة يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ض.
وتفقد معاليه عددا من االأجنحة وال�ضركات املحلية واالأجنبية امل�ضاركة يف 
املعر�ض الذي يقام حتت رعاية �ضمو ال�ضيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل 

احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�ض نادي �ضقاري االإمارات.
املعر�ض  اأجنحة  يف  نهيان  اآل  طحنون  ب��ن  �ضلطان  ال�ضيخ  معايل  وجت��ول 
وتعرف على بع�ض املوؤ�ض�ضات امل�ضاركة ودورها يف تنظيم الفعاليات الرتاثية 
احلياة  عنا�ضر  على  واملحافظة  والقن�ض  ال�ضيد  ثقافة  بن�ضر  واالهتمام 
ونادي  لل�ضقارين  اأبوظبي  ن��ادي  م��ن  ك��ال  اجل��ول��ة  �ضملت  كما  الفطرية. 

�ضقاري االإمارات ودائرة اأبوظبي للثقافة والرتاث .

اآلف عملية يوميا بـ 10 مليار درهم   8
عرب نظام الإمارات للتحويالت املالية

•• اأبوظبي-وام:

بلغ عدد التحويالت التي تنفذ يوميا من خالل “نظام االإمارات للتحويالت 
املالية “ حوايل 8000 حتويل مايل بقيمة 10 مليار درهم تقريبا وهو 
بني  االأم��وال  عمليات حتويل  ت�ضهيل  النظام يف  م�ضاهمة  يعك�ض مدى  ما 
اجلهات امل�ضرتكة فيه وعلى نحو ي�ضمن اإدامة الن�ضاط االقت�ضادي يف دولة 

االإمارات.
ال�  ال��دف��ع  اأنظمة  اأه��م  “ اأح��د  املالية  للتحويالت  االإم����ارات  “ نظام  ويعد 
ال��ذي عمل خ��الل الفرتة  املركزي  االإم���ارات  املعتمدة من قبل م�ضرف   4
املا�ضية على تاأ�ضي�ض وتطوير نظم الدفع الرئي�ضة يف الدولة واإن�ضاء وحدة 

متخ�ض�ضة ملراقبتها وذلك تعزيزا لفعاليتها واحلد من املخاطر فيها.
وت�ضمل اأنظمة الدفع باالإ�ضافة اإىل نظام االإمارات للتحويالت املالية نظام 
االإلكرتوين  االإم��ارات  مق�ضم  بجانب  �ضورها  با�ضتخدام  ال�ضيكات  مقا�ضة 
وفقا  بها  امل�ضرتكة  للجهات  الرتاخي�ض  منح  ويتم  االأج��ور  حماية  ونظام 

ل�ضروط حددها امل�ضرف املركزي.
بلغ عدد  امل��رك��زي فقد  االإم����ارات  ال�����ض��ادرة ع��ن م�ضرف  االأرق����ام  وبح�ضب 
تطويره  ج��رى  ال��ذي   - املالية  للتحويالت  االإم����ارات  نظام  يف  امل�ضرتكني 
عام 2001 - نحو 53 م�ضرفا جتاريا و21 وزارة احتادية اإ�ضافة اإىل 5 

حمالت �ضرافة وموؤ�ض�ضتني غري م�ضرفيتني.
االإم���ارات  م�ضرف  لتعليمات  وفقا  النظام  يف  اال���ض��رتاك  ���ض��روط  وت�ضمل 
امل�ضرف  من  الالزمة  الرتاخي�ض  على  الطلب  مقدم  ح�ضول   .. املركزي 
واخل�ضوع ل�ضوابطه التنظيمية واأن يكون لدى مقدم الطلب ح�ضاب جاري 

لدى امل�ضرف .
ك��م��ا ي�����ض��رتط امل�����ض��رف امل��رك��زي ع��ل��ى م��ق��دم اخل��دم��ة االل���ت���زام بالقواعد 
“�ضوابط ا�ضتخدام نظام  واالأدوار وامل�ضوؤوليات املن�ضو�ض عليها يف وثيقة 
االإمارات للتحويالت املالية” وتوقيع وثيقة “ تعهد امل�ضاركني” اخلا�ضة 
بالنظام على ورقة ر�ضمية للم�ضارك وتقدميها اإىل دائرة العمليات امل�ضرفية 

بامل�ضرف .
و يتطلب الرتخي�ض احل�ضول على حقوق النفاذ اإىل �ضبكة الربط بامل�ضرف 
املركزي وا�ضتكمال اإجراءات املوائمة بها ومبتطلباتها بنجاح وذلك بجانب 

احل�ضول على حقوق النفاذ اإىل تطبيقات امل�ضرف .

جل�سة حوارية يف موؤمتر الطاقة   80
العاملي باأبوظبي تر�سم م�ستقبل القطاع

•• اأبوظبي -وام:

ي�ضت�ضيف موؤمتر الطاقة العاملي يف دورته الرابعة والع�ضرين اأكر من 80 
جل�ضة حوارية ت�ضتعر�ض ق�ضايا الطاقة والتطورات التي ي�ضهدها القطاع 
وذلك  العاملي  الطاقة  مل�ضتقبل  طريق  خارطة  وو�ضع  التحديات  ملواجهة 
الوطني  اأبوظبي  املقبل يف مركز  �ضبتمر   12 9 حتى  الفرتة من  خالل 

للمعار�ض.
الطاقة بكل  التي ي�ضهدها قطاع  التطورات  املوؤمتر  امل�ضاركون يف  ويناق�ض 
مكوناته من النفط والغاز والكهرباء باالإ�ضافة اإىل تطوير م�ضادر الفحم 
والتمويل  الطاقة  وك��ف��اءة  والنقل  وال��ن��ووي��ة  املتجددة  والطاقة  النظيف 
وتتاأثر  ت��وؤث��ر  التي  القطاعات  م��ن  ذل��ك  وغ��ري  واال�ضت�ضارات  واال�ضتثمار 
تنوعاً  واأك��ر  اأكر  املوؤمتر من�ضة مثالية ملحادثات  لي�ضكل  الطاقة  بقطاع 
يف جمال الطاقة يف �ضوء التطور الكبري الذي ت�ضهده �ضناعة الطاقة على 

ال�ضعيدين االإقليمي والعاملي.
جاء ذلك خالل موؤمتر �ضحفي عقدته اللجنة التنظيمية ملوؤمتر الطاقة 
ال��ع��امل��ي ال��راب��ع وال��ع�����ض��ري��ن يف م��ق��ر ن���ادي امل��را���ض��ل��ني االأج���ان���ب باأبوظبي 
للحديث عن اآخر التطورات املتعلقة باال�ضتعدادات املوؤمتر الذي ت�ضت�ضيفه 
رئي�ض  النيادي  مطر  الدكتور  �ضعادة  امل��وؤمت��ر  ح�ضر   . اأبوظبي  العا�ضمة 
الرئي�ض  ال�ضام�ضي  ال��ف��ورة  فاطمة  املهند�ضة  و�ضعادة  التنظيمية  اللجنة 
يف  باالإنابة  التجاري  التنفيذي  املدير  القبي�ضي  وخليفة  للجنة  التنفيذي 
�ضركة اأبوظبي الوطني للمعار�ض وفي�ضل الظاهري مدير اإدارة العالقات 

العامة واالت�ضال باالإنابة يف دائرة الثقافة وال�ضياحة باأبوظبي .
األفا   15 واأو�ضحت اللجنة التنظيمية اأن املوؤمتر �ضي�ضهد م�ضاركة حوايل 
من ممثلي كريات ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات االإماراتية والعاملية كما ي�ضت�ضيف 
املعر�ض امل�ضاحب للموؤمتر الذي ميتد على م�ضاحة 35.000 مرت مربع 
عار�ض من   300 واأك��ر من  امل�ضاركة  ال��دول  وف��ود  4000 مندوب من 
دولة   150 اأك��ر من  واخلا�ض من  العام  القطاعني  العاملية يف  ال�ضركات 
وم�ضاركة اأكر من 70 وزيرا وم�ضوؤوال من جميع اأنحاء العامل باالإ�ضافة 
اإىل 500 رئي�ض تنفيذي من حول العامل.. كما مت ت�ضجيل اأكر من 500 

�ضحفي واإعالمي لتغطية احلدث الدويل.
ال�ضرق  منطقة  ت��اري��خ  يف  م���رة  الأول  �ضينعقد  ال���ذي  احل���دث  اإن  وق��ال��ت 
300 متحدث ر�ضمي  اأك��ر من  اأي��ام ي�ضتقطب  اأربعة  االأو�ضط على م��دار 
اإىل ح�ضور عدد  من ال�ضخ�ضيات العاملية البارزة و�ضناع القرار باالإ�ضافة 

قيا�ضي من امل�ضاركني الدوليني.

بهدف بحث التعاون امل�سرتك وتبادل اخلربات

غرفة عجمان ت�ستقبل وفدًا من غرفة اأم القيوين 

•• عجمان -الفجر

ا�ضتقبلت غرفة جتارة و�ضناعة عجمان 
وف�����داً م���ن غ��رف��ة جت����ارة و���ض��ن��اع��ة اأم 
القيوين بهدف تعزيز التعاون امل�ضرتك 
اأهم  وت��ب��ادل اخل���رات واالط����الع على 
املوجهة  اللمار�ضات  واأف�ضل  اخلدمات 
الوفد  ا�ضتقبل  حيث  االأع��م��ال،  ملجتمع 
�ضعادة عبداهلل املويجعي رئي�ض جمل�ض 
�ضامل  و����ض���ع���ادة  ع��ج��م��ان  غ���رف���ة  اإدارة 
ال�����ض��وي��دي م��دي��ر ع��ام غ��رف��ة عجمان ، 
�ضعادة  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  غ��رف��ة  وف���د  و���ض��م 
نائب  م�ضفر  ب��ن  خلفان  اأح��م��د  خلفان 
القيوين  اأم  غرفة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
ال�ضويدي  خ��م��ي�����ض  ع���ب���داهلل  و����ض���ع���ادة 

مدير عام غرفة اأم القيوين. 
ح�ضر ال��ل��ق��اء امل�����ض��رتك ال���ذي ع��ق��د يف 
مقر غرفة عجمان خولة خلفان املدير 
امل�ضاندة  اخل��دم��ات  ل��ق��ط��اع  التنفيذي 
– املدير  امل�����رزوق�����ي  ع���م���ر  وع����ب����داهلل 
الع�ضوية  معامالت  لقطاع  التنفيذي 
الظفري  ونا�ضر  القانونية  واخلدمات 
املدير التنفيذي لقطاع االت�ضال ودعم 

االأع�ضاء.  

يف ب��داي��ة ال��ل��ق��اء رح��ب ���ض��ع��ادة عبداهلل 
على حر�ض  واأكد  باحل�ضور،  املويجعي 
املبا�ضر  غرفة عجمان بتعزيز توا�ضلها 
مع غرف التجارة وال�ضناعة يف الدولة 
االأم�������ر ال�������ذي  ي��ن��ع��ك�����ض اي���ج���اب���ا على 
موؤ�ض�ضات القطاع اخلا�ض ومنو القطاع 

االقت�ضادي ب�ضكل عام.
الدولة  التجارة يف  واأ�ضاد بجهود غرف 
اإجمااًل ودورها يف رفد القطاع اخلا�ض 
تطوره  م����ن  ت���ع���زز  رائ��������دة  ب���خ���دم���ات 
القيادة  ح���ر����ض  وث���م���ن  وا����ض���ت���دام���ت���ه، 
الر�ضيدة يف تهيئة املناخ اجلاذب والداعم 
كافة اجلهات  وتوجيه  للقطاع اخلا�ض 
احلكومية املعنية بال�ضاأن االقت�ضادي يف 
تواكب  التي  االأدوات واخلدمات  توفري 
ت��ط��ل��ع��ات امل�����ض��ت��ث��م��ري��ن وال���ت���ج���ار، اإىل 
والتوجيه  امل�ضتقبل  ا�ضت�ضراف  جانب 

للقطاعات االقت�ضادية االأكر جناحاً.
ال��زي��ارات بني  ت��ب��ادل  اأهمية  واأك���د على 
وتبادل  التعاون  لتعزيز  التجارة  غرف 
ال���ف���ن���ي���ة واالط�����������الع على  اخل���������رات 
عقد  اإمكانية  وبحث  املمار�ضات  اأف�ضل 
التوا�ضل  يف  ت�ضهم  م�ضرتكة  فعاليات 
والتجار،  االأع��م��ال  رج���ال  ب��ني  املبا�ضر 

املويجعي  ع��ب��داهلل  �ضعادة  اق��رتح  حيث 
تنظيم معار�ض م�ضرتكة بني الغرفتني 

خلدمة االأع�ضاء.
وخ�����الل ال��ل��ق��اء اط���ل���ع وف����د غ���رف���ة اأم 
ال��ق��ي��وي��ن ع��ل��ى ك��اف��ة اخل���دم���ات التي 
الأع�ضائها  ع��ج��م��ان  غ���رف���ة  ت��ق��دم��ه��ا 
امليدانية  ال���زي���ارات  ودور  ومنت�ضبيها 
املبا�ضر  ال��رب��ط  يف  العمل  وجم��م��وع��ات 
على  ل��ل��وق��وف  واأع�ضائها  ال��غ��رف��ة  ب��ني 
التي  وال���ت���ح���دي���ات  امل���ق���رتح���ات  اأه������م 
يواجهها االأع�ضاء و�ضبل حلها ل�ضمان 
يف  االقت�ضادي  القطاع  ومن��و  ا�ضتدامة 
االإم�����ارة، ه��ذا اإىل ج��ان��ب ج��ه��ود غرفة 
ع��ج��م��ان يف ت��ع��زي��ز ع��الق��ت��ه��ا م��ع كافة 
املرتبطة  واالحت��ادي��ة  املحلية  اجل��ه��ات 
اخل���ا����ض ال�ضيما  ال��ق��ط��اع  مب��وؤ���ض�����ض��ات 
وان الغرفة تعد همزة الو�ضل املبا�ضرة 
ب��ني التجار ورج���ال االع��م��ال م��ن جهة 

واجلهات احلكومية من جهة اخري.
االع�ضاء  امتياز  دليل  ا�ضتعرا�ض  ومت 
والتي توفرها غرفة عجمان الأع�ضائها 
وكذلك اخلدمات التابعة ملجل�ض �ضيدات 
اأعمال عجمان ومركز عجمان للتوفيق 
للم�ضوؤولية  عجمان  ومركز  والتحكيم 

على  احل�����ض��ور  اط��ل��ع  كما  املجتمعية.  
ال�����ض��ي��اح��ي يف عجمان  ال��ق��ط��اع  ت��ط��ور 
وك��ذل��ك ال��ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م��ي، ه���ذا اإىل 
جانب الفر�ض التي تقدمها كالل من 
منطقة عجمان احلرة ومدينة عجمان 

االعالمية احلرة. 
واأكد احل�ضور على �ضرورة ربط �ضباب 
التجارة  غ��رف  بخطط  االع��م��ال  ورواد 
املبادرات  اط����الق  واه��م��ي��ة  وال�����ض��ن��اع��ة 
الفعالة املحفزة لرواد االعمال وتقدمي 
اإىل  املنا�ضب  والتوجيه  وامل�ضورة  الدعم 
امل�ضاريع  تنفيذ  على  املقبلني  ال�ضباب 

بالتعاون مع اجلهات املعنية.
نبذة  على  الوفد  اطلع  الزيارة  وخ��الل 
حول مبنى رواد االعمال التابع لغرفة 
جتارة و�ضناعة عجمان ودوره يف تقدمي 
حلوال ت�ضويقية لرواد ورائدات االعمال 
االع����م����ال  ح���ا����ض���ن���ة  ج����ان����ب  اإىل  ه�����ذا 
والواقعة يف مبنى غرفة عجمان والتي 
ورائ����دات  ل����رواد  ح��ل��وال مكتبية  ت��ق��دم 
االعمال  وتوفر بيئة حمفزة الأعمالهم 

وتطوير �ضركاتهم.
كما اإطلع على جهاز املنفذ االإلكرتوين 
خل��دم��ة ���ض��ه��ادات امل��ن�����ض��اأ وال����ذي مُيكن 

املتعاملني من ا�ضتالم �ضهاداتهم يف اأي 
وقت يف خطوة تي�ضر اجناز معامالتهم 
باملكان  ال��ت��ق��ي��ي��د  دون  ك��ب��رية  مب���رون���ة 

والوقت.
مبادرة  اإىل  احل�����ض��ور  ت���ع���رف  ك���ذل���ك 
اعمال  ���ض��ي��دات  ملجل�ض  التابعة  رف���وف 
ع��ج��م��ان وامل��ع��ن��ي��ة ب��ت��وف��ري م��ن��ف��ذ بيع 
املجل�ض  ع�����ض��وات  ت�ضجيع  اإىل  ي��ه��دف 
م��ن فر�ض  وي��زي��د  ملنتجاته  وال��رتوي��ج 
لن�ضاط  وحتوله  وتطوره  املنتج  تقييم 

جتاري قائم.
اأحمد  اأكد �ضعادة خلفان  اللقاء  وخالل 
جمل�ض  رئي�ض  نائب  م�ضفر  بن  خلفان 
اهمية  ع��ل��ى  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  غ��رف��ة  اإدارة 
ال���زي���ارات ل��ت��ب��ادل اخل����رات واالط���الع 
واملمار�ضات  اخل����دم����ات  اف�����ض��ل  ع��ل��ى 
امل���ق���دم���ة ل��ل��ت��ج��ار ورج�������ال االع����م����ال، 
م�ضيدا بجهود غرفة عجمان يف توفري 
م���ب���ادرات وخ���دم���ات م��ب��ت��ك��رة ت�����ض��ب يف 
وامل�ضانع  ال�����ض��رك��ات  وا���ض��ت��دام��ة  ت��ط��ور 

العاملة يف عجمان. 
عبداهلل  �ضعادة  تبادل  اللقاء  ختام  ويف 
املويجعي و�ضعادة خلفان م�ضفر الدروع 

التذكارية.

جمموعة »اينوك« توقع اتفاقية مع »اآي اإم اأ�ص للنفط« لتزويد زيوت الت�سحيم اإىل الناقالت واحلاويات البحرية 

تكرمي اقت�سادية عجمان نظري جهودها يف حماية امللكية الفكرية

دائرة النقل تناق�ص مع ال�سركاء اخلطة البحرية 2021 لإمارة اأبوظبي

•• دبي-الفجر: 

وّقعت جمموعة “اينوك” مذكرة تفاهم 
 ،)IMS Oil( »مع “اآي اإم اإ�ض للنفط
وت�ضّغل  متتلك  ال��ت��ي  ال��دول��ّي��ة  ال�ضركة 
اليونان، لت�ضبح  ال�ضفن يف  اأ�ضطواًل من 
امل��ج��م��وع��ة مب��وج��ب ه���ذه امل��ذك��رة املزود 
اإىل  ملا ي�ضل  الت�ضحيم  احل�ضري لزيوت 
واحلاويات  الب�ضائع  ن��اق��الت  م��ن   16
الفجرية  م��ي��ن��ائ��ي  ل��ل�����ض��رك��ة يف  ال��ت��اب��ع��ة 
و�ضنغافورة، يف خطوة تهدف اينوك من 
خاللها اإىل تو�ضعة �ضبكتها لتزويد زيوت 

110 ميناء  اأكر من  الت�ضحيم لت�ضمل 
يف 23 دولة حول العامل.  بهذه املنا�ضبة، 
الفال�ضي،  ح��م��ي��د  ���ض��ي��ف  ����ض���ع���ادة  ق����ال 
اينوك:  مل��ج��م��وع��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض 
“نحن ح��ري�����ض��ون ع��ل��ى اال���ض��ت��م��رار يف 
املحلية  امل�ضتويات  على  ح�ضورنا  تو�ضعة 
نرتجمه  ما  وه��و  والعاملية،  واالإقليمية 
على اأر�ض الواقع من خالل هذه ال�ضراكة 
بالن�ضبة  ال��واع��دة  بالفر�ض  حتفل  التي 
اإم  ’اآي  م��ع  التعاون  وي��اأت��ي  للمجموعة، 
ه��ام��ة على  خ��ط��وة  مبثابة  للنفط‘  اإ����ض 
اينوك  مكانة  ير�ضخ  فهو  ال�ضعيد،  ه��ذا 

بال�ضناعات  للمعنيني  م��وث��وق  ك�ضريك 
البحرية. وال �ضك باأن �ضراكتنا مع اإحدى 
وامل�ضغلة  املالكة  الدولية  ال�ضركات  اأب��رز 
ال��ي��ون��ان ه��و خ��ري دل��ي��ل على  لل�ضفن يف 
نقدمها  التي  املنتجات واخلدمات  جودة 

ل�ضركائنا يف خمتلف القطاعات.« 
اينوك  اأن جمموعة  اإىل  االإ���ض��ارة  جت��در 
الت�ضحيم  زي������وت  ت���وف���ري  ع���ل���ى  ت��ع��م��ل 
ال��ب��ح��ري��ة، مبا  امل��ح��رك��ات  اأن����واع  ملختلف 
النفط  ق���وارب مت��وي��ن من�ضات  ذل��ك  يف 
والغاز البحرية، و�ضفن �ضحن احلاويات، 
الع�ضكرية  وال�����ض��ف��ن  ال��ن��ف��ط،  ون���اق���الت 

•• عجمان -الفجر:

وحماية  ال���رق���اب���ة  اإدارة  ح�����ض��ل��ت 
التنمية  دائ�����������رة  يف  امل�������ض���ت���ه���ل���ك 
تكرمي  ع��ل��ى  بعجمان  االق��ت�����ض��ادي��ة 
بالتعاون   HP بي  ات�ض  �ضركة  من 
للمحاماة  ال������ف������ردان  م���ك���ت���ب  م����ع 
واال�ضت�ضارات القانونية، وذلك نظري 
الفكرية  امللكية  حماية  يف  جهودها 
ب�ضكل  االإم��ارة  يف  القائمة  للمن�ضاآت 
ل���دوره���ا يف حماية  وت���ق���دي���راً  ع����ام، 
ال��ع��الم��ة ال��ت��ج��اري��ة ل��ل�����ض��رك��ة، من 
�ضكاوى  مع  الفعال  التجاوب  خالل 
الغ�ض  لظاهرة  والت�ضدي  ال�ضركة 
املقلدة  املنتجات  و�ضبط  ال��ت��ج��اري، 
امل�ضابهة للعالمة التجارية اخلا�ضة 

بال�ضركة.
مت التكرمي يف مقر الدائرة بح�ضور 
مدير  النعيمي،  نا�ضر  ب��ن  ع��ب��داهلل 
امل�ضتهلك،  وح��م��اي��ة  ال��رق��اب��ة  اإدارة 
�ضقرة،  حممد  ال�ضركة  جانب  وم��ن 
م���دي���ر ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات االإق��ل��ي��م��ي��ة يف 
ال�ضرق االأو�ضط، باالإ�ضافة اإىل عدد 
اأ�ضاد  حيث  اجلهتني،  م�ضوؤويل  من 
بجهود  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ة  ممثلو 
والتاأكد  ال�ضوق  مراقبة  يف  ال��دائ��رة 
ومطابقتها  امل��ن��ت��ج��ات  ���ض��الم��ة  م��ن 
مل����وا�����ض����ف����ات اجل����������ودة، ف���ي���م���ا اأك�����د 
م�ضوؤولو اإدارة الرقابة حر�ضهم على 
اآل��ي��ات العمل  اال���ض��ت��م��رار يف ت��ع��زي��ز 
اأ�ضحاب  حقوق  حماية  ي�ضمن  مبا 
يف  وامل�ضتهلكني  التجارية  العالمات 

االإمارة.
وت��ع��م��ل اق��ت�����ض��ادي��ة ع��ج��م��ان على 
تكثيف حمالتها التوعوية والرقابية 
ب�ضكل منتظم على مدار العام، وذلك 
باالعتماد على خطة ميدانية �ضاملة 
ومتكاملة، يقوم بتنفيذها فريق من 
الرقابة  اإدارة  يف  املوؤهلني  املفت�ضني 
وح��م��اي��ة امل�����ض��ت��ه��ل��ك، ان��ط��الق��اً من 
كافة  وردع  ال��دائ��رة يف مكافحة  دور 
التجاري، واحلد من  الغ�ض  مظاهر 
يلجاأ  ق��د  ال��ت��ي  ال�ضلبية  امل��م��ار���ض��ات 
وان�ضجاماً  ال���ت���ج���ار،  ب��ع�����ض  اإل��ي��ه��ا 
م��ع ت��وج��ه��ات ال���دائ���رة ن��ح��و حتقيق 
اآمنة  وا�ضتثمارية  ا�ضتهالكية  بيئة 
تدعم النمو االقت�ضادي وتعزز بيئة 

وخ��ف��ر ال�����ض��واح��ل، م��ن خ��الل �ضبكة من 
ال���ت���ي ت�ضمل  امل��ت��ن��وع��ة  ال��ن��ق��ل  خ���ي���ارات 
تقدم  كما  واالأن��اب��ي��ب.  الرية  الناقالت 
زيوت  م��ن  متنوعة  حمفظة  امل��ج��م��وع��ة 
يف  لال�ضتخدام  املُ��ع��ّدة  الت�ضحيم  وم���واد 
القطاعات  ذل���ك  يف  مب���ا  جم����االت  ع���دة 
الديزل  وحمركات  والبحرية  ال�ضناعية 
اال�ضتخدامات  اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة  الثقيلة، 
“اينوك  منتجات  وت��ت��وف��ر  ال�ضناعية. 
امتداد  ع��ل��ى  دول�����ة   23 يف  للزيوت” 
منطقة ال�ضرق االأو�ضط واأفريقيا وجنوب 

�ضرق اآ�ضيا و�ضبه القارة الهندية. 

•• اأبوظبي-وام:

بالتن�ضيق  اأب��وظ��ب��ي  ب���اإم���ارة  ال��ن��ق��ل  دائ�����رة  ن��ظ��م��ت 
ال�����ض��رك��اء اال�ضرتاتيجيني  وال��ت��ع��اون م��ع ع��دد م��ن 
اأ�ضحاب العالقة ور�ضة عمل تناولت االأبعاد اخلدمية 
يف  البحري  النقل  لقطاع  والتطويرية  والتنموية 
الدائرة  تقوم  التي   2021 البحرية  اخلطة  اإط��ار 
الور�ضة  وح�ضر  ال�ضركاء.  م��ع  بالتعاون  ب��اإع��داده��ا 
والبلديات،  ال��ع��م��راين  ال��ت��خ��ط��ي��ط  دائ����رة  م��ن  ك��ل 
اأبوظبي و�ضركة  اأبوظبي التنفيذي وموانئ  ومكتب 

اأب��وظ��ب��ي ال��وط��ن��ي��ة اأدن�����وك وه��ي��ئ��ة ال��ب��ي��ئ��ة ودائ����رة 
احليوية  املن�ضاآت  حماية  وجهاز  وال�ضياحة  الثقافة 
ومكتب  ل��ل��ج��م��ارك،  ال��ع��ام��ة  واالإدارة  وال�����ض��واح��ل 
اأبوظبي لال�ضتثمار والهيئة االحتادية للموا�ضالت 

الرية والبحرية باالإ�ضافة ل�ضركات اأخرى.
وت��اأت��ي ه��ذه ال��ور���ض��ة يف اإط���ار اجل��ه��ود التي تبذلها 
اال�ضرتاتيجيني  ال�ضركاء  مع  بالتعاون  النقل  دائرة 
 2021 ال�����ض��اأن الإجن���از اخل��ط��ة البحرية  اأ���ض��ح��اب 
مبا يعزز ال�ضبل الهادفة اإىل اإيجاد بنية حتتية اآمنة 
ينعك�ض  مم��ا  ال��ب��ح��ري  النقل  ق��ط��اع  يف  وم�ضتدامة 

االإمارة  اأه��داف  وخدمة  االأداء  حت�ضني  على  اإيجابا 
االقت�ضادية وال�ضياحية واملجتمعية والبيئية.

دائرة  وك��ي��ل  امل��زروع��ي  ���ض��ع��ادة خليفة حممد  واأك���د 
وال�ضركاء  ال��دائ��رة  بني  التعاون  اأهمية  على  النقل 
لتحديث  البحري  بالنقل  املعنيني  اال�ضرتاتيجيني 
بهذا  اخلا�ضة  واخلدمية  التحتية  البنية  وتطوير 
ال�ضركاء  يوؤديه  ال��ذي  املهم  بالدور  منوها  القطاع، 
يف دعم جهود الدائرة لتنمية قطاع النقل البحري 
�ضعيد  على  يوفرها  التي  اخل��دم��ات  ج��ودة  وتعزيز 
واخلدمات  املجتمع  اأف���راد  وتنقل  ال��ت��ج��اري  النقل 

احلياة  بجودة  ترتقي  التي  والرتفيهية  ال�ضياحية 
ع��دة حماور  ال��ور���ض��ة  وناق�ضت  اأب��وظ��ب��ي.  اإم����ارة  يف 
يف  االأزرق  االقت�ضاد  م�ضاهمة  اأهمية  اإىل  تطرقت 
اق��ت�����ض��اد االإم�����ارة م��ع ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى احل��ف��اظ على 
امل������وارد امل��ائ��ي��ة ب��ه��دف حت��ق��ي��ق ب��ي��ئ��ة ب��ح��ري��ة اآمنة 
وم�ضتدامة تخدم االأجيال احلالية والقادمة، اإ�ضافة 
ان�ضيابية  لتعزيز  املائية  املمرات  وتنظيم  اإدارة  اإىل 
احلركة املالحية واحلفاظ على �ضالمة واأمن حركة 
الو�ضائل البحرية يف مياه اأبوظبي واالرتقاء بجودة 

اخلدمات املقدمة يف قطاع النقل البحري.
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املال والأعمال

�سندوق اأبوظبي للتنمية ينظم ندوة 
حوارية مبنا�سبة يوم املراأة الإماراتية

•• اأبوظبي -وام:

رمز  “ امل���راأة  بعنوان  ح��واري��ة  ن��دوه  ام�ض  للتنمية  اأبوظبي  �ضندوق  نظم 
ال�ضندوق  واأ�ضت�ضاف   . االإم��ارات��ي��ة  امل��راأة  ي��وم  مبنا�ضبة  وذل��ك  الت�ضامح” 
مكانة  االإم����ارات  ول��دول��ة  لنف�ضها  حققت  اإم��ارات��ي��ة  رم���وز  املنا�ضبة،  ب��ه��ذه 
مرموقة حمليا ودوليا حيث ا�ضت�ضاف الدكتورة املهند�ضة �ضعاد ال�ضام�ضي 
مهند�ضة  اأول  احلو�ضني  اأم��اين  واملهند�ضة  اإماراتية،  طريان  مهند�ضة  اأول 
نووية يف االإمارات. و رفع �ضعادة حممد �ضيف ال�ضويدي مدير عام �ضندوق 
للمراأة  دع��م ال حم��دود  تقدمه من  ما  على  اآي��ات  اأ�ضمى  للتنمية  اأبوظبي 
االإماراتية ومتكينها يف جميع املجاالت حتى اأ�ضبحت رمزاً لتقدم املراأة يف 
العامل. وقال �ضعادته اإن القيادة الر�ضيدة لدولة االإمارات مل تدخر جهداً 
واأ�ضبحت  لتمكينها  والفر�ض  االإمكانيات  لها جميع  و�ضخرت  امل��راأة  لدعم 
امل�ضتدامة، وم�ضاهماً  اأ�ضا�ضياً يف عملية التنمية  بف�ضل ذلك الدعم �ضريكاً 
النه�ضة  الهادفة لتحقيق  الدولة  ا�ضرتاتيجيات و�ضيا�ضات  تنفيذ  فعااًل يف 

ال�ضاملة يف دولة االإمارات العربية املتحدة.
�ضاحب  توجيه  ب��اأن  للتنمية  اأبوظبي  ���ض��دوق  ع��ام  مدير  �ضعادة  اأك��د  كما 
ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة “حفظه اهلل” برفع 
 50% اإىل  االحت���ادي  الوطني  املجل�ض  االإم��ارات��ي��ة يف  امل���راأة  ن�ضبة متثيل 
القيادة  تولية  ال��ذي  الكامل  والتمكني  للدعم  حقيقية  ترجمة  اإال  هو  ما 
الر�ضيدة للمراأة االإماراتية والتاأكيد على دورها الريادي يف كافة املجاالت 
به  تتمتع  ما  اأن  واأ�ضاف  وال��رمل��اين.  ال�ضيا�ضي  العمل  ال�ضيما يف جم��االت 
امل����راأة االإم��ارات��ي��ة ال��ي��وم م��ن اح���رتام وت��ق��دي��ر اأ���ض��ه��م يف رف��ع مكانة دولة 
االإمارات عالياً، واأ�ضار �ضعادته اإىل اأن �ضندوق اأبوظبي للتنمية يحر�ض على 
توفري بيئة عمل حتفز ثقافة االإبداع واالبتكار لت�ضتطيع املراأة من خاللها 
تطوير قدراتها لتحقيق املزيد من االإجنازات. من جانبها، قالت الدكتورة 
بالدعم والتمكني  االإم��ارات حتظى  امل��راأة يف  اأن  ال�ضام�ضي،  �ضعاد  املهند�ضة 
اأف�ضل الفر�ض  ���ض��واء ك��ان ذل��ك م��ن خ��الل توفري  يف ك��ل م��راح��ل حياتها 
النادرة،  العلمية  بالتخ�ض�ضات  لاللتحاق  امل�ضتمر  والت�ضجيع  التعليمية، 
الفر�ض واالإمكانات  امل��راأة لديها كل  اأن  واأو�ضحت  �ضيما علم الطريان،  ال 
للتطور واالإبداع، وامل�ضاهمة يف بناء املجتمع وازدهاره. كما اأفادت املهند�ضة 
اأماين احلو�ضني، باأن القيادة الر�ضيدة لدولة االإمارات حر�ضت منذ تاأ�ضي�ض 
الدولة على االهتمام ب�ضوؤون وق�ضايا املراأة وحر�ضت على متكينها وتفعيل 
دورها يف املجتمع”فاملراأة االإماراتية اأ�ضبحت قادرة على خو�ض اأ�ضعب املهن 
التي مل تعد مقت�ضرة على الرجل فقط وا�ضتطاعت اأن تتميز باأدائها واأن 
حتقق العديد من املكا�ضب على م�ضتوى عاملي..فهي ت�ضغل ما ن�ضبته 20% 
اأعلى  وتعتر  النووية،  للطاقة  االإم���ارات  موؤ�ض�ضة  يف  العاملة  القوى  من 
ن�ضبة يف العامل من حيث متكني امل��راأة للعمل يف جمال الطاقة النووية«. 
واجلدير بالذكر، اأن ن�ضبة املوظفات العامالت يف �ضندوق اأبوظبي للتنمية 
ي�ضغل عدد منهن  العاملني، كما  اإجمايل عدد  %40 من  اإىل نحو  ت�ضل 
منا�ضب قيادية داخل ال�ضندوق، وتعمل اإدارة ال�ضندوق ب�ضكل م�ضتمر على 

متكني املراأة وتقدمي الدعم لها وم�ضاعدتها على التطور الوظيفي.

الت�سجيل العقاري بال�سارقة 
يحتفي باملراأة الإماراتية

•• ال�صارقة -وام:

اأ�ضاد �ضعادة عبدالعزيز اأحمد ال�ضام�ضي مدير عام دائرة الت�ضجيل العقاري 
االإم��ارات��ي��ة يف  امل���راأة  التي حققتها  الكبرية  ب�����االإجن��ازات  ال�ضارقة  اإم���ارة  يف 
اجتماعية”،  اأو  اقت�ضادية  كانت  �ضواء  الوطني،  العمل  جم��االت  خمتلف 
منوهاً ب� “الدعم املطلق الذي تتلقاه املراأة من قبل القيادة الر�ضيدة لتكون 

املراأة �ضريكاً اأ�ضا�ضياً مع الرجل يف خمتلف امليادين.
خطة  اأهمية  على  ال�ضارقة  يف  العقاري  الت�ضجيل  دائ���رة  ع��ام  مدير  واأك���د 
الدولة،  تاأ�ضي�ض  بدايات  منذ  امل��راأة  ا�ضتهدفت  التي  اال�ضرتاتيجية  الدولة 
والتي ركزت على حق املراأة يف التعليم والعمل والرعاية ال�ضحية، ومتكينها 
بو�ضفها مربية االأجيال، وال�ضريك الفاعل الرجل يف عملية البناء والتنمية، 
حيث تقلدت حقائب وزارية مهمة، وح�ضلت على رئا�ضة وع�ضوية املجل�ض 

الوطني االحتادي، ومثلت بالدها ك�ضفرية يف دول العامل املختلفة.
واأو�ضح ال�ضام�ضي اأن االحتفال ب�يوم املراأة االإماراتية” هذا العام يتزامن مع 
انتخابات املجل�ض الوطني االحتادي، والتي تعد نقلة نوعية غري م�ضبوقة 

يف م�ضاركات املراأة يف املجل�ض بعد قرار رفع متثيلها برملانياً اإىل الن�ضف.

»معر�ص الإمارات للم�ساريع« 
ينطلق 3 �سبتمرب يف العني 

•• العني-وام:

وال�ضناعة يف  التجارة  واحت��اد غرف  اأبوظبي  و�ضناعة  تنظم غرفة جتارة 
الدولة “معر�ض االإمارات للم�ضاريع ال�ضغرية واملتو�ضطة” يومي الثالث 
والرابع من �ضهر �ضبتمر املقبل، يف مركز العني للموؤمترات مبدينة العني. 
ي�ضارك يف املعر�ض غرف جتارة و�ضناعة كل من دبي وراأ�ض والفجرية واأم 
القيوين، وذلك يف اإطار العمل املتكامل الرامي اإىل دعم النمو االقت�ضادي 
الروؤية  يف  الرئي�ض  امل��ح��ور  ه  ب��ع��دِّ واملتو�ضطة،  ال�ضغرية  امل�ضاريع  لقطاع 
الوطني، وحمفزاً  االقت�ضاد  ركائز  ركيزة من  للدولة، وميثل  االقت�ضادية 
ل�ضيا�ضة التنويع االقت�ضادي وم�ضدراً مهماً لتوفري فر�ض العمل، كما اأنه 
االبتكار  على  قائم  معريف  تناف�ضي  اقت�ضاد  لبناء  الرئي�ضية  القنوات  اأح��د 
واملعرفة. ويهدف املعر�ض اإىل توفري بيئة عمل منا�ضبة لالت�ضال الثنائي 
ا�ضتثمارية  يف جم��ال امل�����ض��اري��ع واالأع���م���ال، مل��ا م��ن ���ض��اأن��ه اأن ي��وف��ر ف��ر���ض��اً 
الأ�ضحاب امل�ضاريع ال�ضغرية و املتو�ضطة، اإ�ضافة اإىل اإتاحة جماالت وا�ضعة 
ملناق�ضة اآليات توفري اأف�ضل فر�ض التمويل و اخلدمات امل�ضرفية لل�ضركات 
وتو�ضيع  القطاع  ه��ذا  توطني  فكرة  وحتفيز  ودع��م  املتو�ضطة،  و  ال�ضغرية 
اأعمالها للنفاذ اإىل االأ�ضواق االإقليمية والعاملية، مما ي�ضهم يف تهيئة بيئة 
عمل تفاعلية وتعزيز القدرة التناف�ضية للموؤ�ض�ضات ال�ضغرية و املتو�ضطة، 
ال�ضغرية واملتو�ضطة يف  امل�ضاريع  االإ�ضهام يف رفع م�ضاهمة قطاع  وبالتايل 
الوطنية  االأجندة  م�ضتهدفات  مع  يتما�ضى  مبا  الوطني،  االقت�ضاد  تنمية 
ت�ضمل  ح��اف��ل��ة،  ف��ع��ال��ي��ات  امل��ع��ر���ض  ويت�ضمن   .2021 االإم������ارات  وروؤي�����ة 
العديد من ور�ض العمل التي ت�ضلط ال�ضوء على الفر�ض التجارية املهمة 
وكيفية  وامل��ت��و���ض��ط��ة  ال�����ض��غ��رية  ال�����ض��رك��ات  ق��ط��اع  يف  وامل��ت��اح��ة  لال�ضتثمار 
اال�ضتفادة منها، بجانب ا�ضتقطاب املوؤ�ض�ضات واجلهات احلكومية امل�ضوؤولة 
تقدمي  يف  وامل�ضاهمة  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  االأعمال  موؤ�ض�ضات  تطوير  عن 
الدعم واملحفزات الالزمة وم�ضادر التمويل مبا ي�ضمن ا�ضتمراريتها بقوة 

يف االأ�ضواق .

ا�ست�سافة رائدات اأعمال اإماراتيات

جمل�ص �سيدات اأعمال دبي واقت�سادية دبي 
يحتفيان  بيوم املراأة الإماراتية ودورها يف جمتمع الأعمال

 نظمت ندوة نقا�سية ل�ستعرا�س ق�س�س النجاح امللهمة يف جمتمع الأعمال

غرفة دبي حتتفل بيوم املراأة الإماراتية وت�سيد بجهودها يف تطوير بيئة الأعمال بالدولة

يف اإطار التكامل بني البلدين و�سمن مبادرات جمل�س التن�سيق بني البلدين

فريق عمل م�سرتك بني الإمارات وال�سعودية لتطوير خدمات وم�ساريع رائدة يف جمال الإ�سكان

•• دبي-الفجر:

نظم جمل�ض �ضيدات اأعمال دبي بالتعاون 
دبي  يف  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  م��ع 
و�ضناعة  غ��رف��ة جت����ارة  م��ق��ر  اأم�������ض يف 
املراأة  ي��وم  مبنا�ضبة  احتفالياً  لقاًء  دب��ي 
“املراأة  االإم���ارات���ي���ة، وذل���ك حت��ت ���ض��ع��ار 
وذك  االأعمال”،  ري����ادة  يف  االإم���ارات���ي���ة 
اأعمال  رائ����دات  ب���ارز م��ن  و���ض��ط ح�ضور 

وعدد من قيادات ن�ضائية اإماراتية.
وت��خ��ل��ل االح��ت��ف��ال ال����ذي اف��ت��ت��ح بكلمة 
رئي�ضة من �ضعادة الدكتورة رجاء عي�ضى 
اأعمال  ���ض��ي��دات  جمل�ض  رئ��ي�����ض  ال��ق��رق، 
دبي، وكلمة ترحيبية من علي اإبراهيم، 
نائب مدير عام يف اقت�ضادية دبي، تنظيم 
ج��ل�����ض��ة ن��ق��ا���ض��ي��ة اأدارت����ه����ا ل��ي��ل��ى حممد 
واالبتكار  املعرفة  اإدارة  مدير  اجلا�ضم، 
يف اقت�ضادية دبي، و�ضاركت فيها كل من 
الدكتورة عائ�ضة البو�ضميط، مدير اإدارة 
االت�ضال احلكومي يف الهيئة االحتادية 
واأني�ضة  والبحرية،  الرية  للموا�ضالت 
وتربوية  اأ���ض��ري��ة  ا�ضت�ضارية  ال�����ض��ري��ف، 
باالإ�ضافة  “تن�ضئة”  برنامج  وموؤ�ض�ضة 
اإدارة  م��دي��ر  اأح���م���د،  ع��ب��ا���ض  ن����ورة  اإىل 
للدرا�ضات  االإم���ارات  معهد  يف  التدريب 

امل�ضرفية واملالية.
وخالل كلمتها االفتتاحية، اأ�ضادت القرق 
يف  االإماراتية  للمراأة  البارزة  بامل�ضاهمة 
واالإجن�����ازات  وال���وط���ن،  املجتمع  تنمية 
االحتاد،  مكت�ضبات  �ضمن  حققتها  التي 
لبناء  �ضريٍك  امل��راأة خرُي  اأن  اإىل  م�ضريًة 
املعطاء، وركيزة ال ي�ضتغنى  الوطن  هذا 
املجتمع  االأجيال وتنمية  عنها يف تربية 
الوطن،  وازده����ار  االقت�ضاد  وا���ض��ت��دام��ة 
اأعطت  ال��ر���ض��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  اأن  م���وؤك���دًة 
ومنحتها  االإم���ارات���ي���ة  ل��ل��م��راأة  ال��ك��ث��ري 
م�ضتقبل  ب�ضناعة  امل�ضاهمة  يف  ثقتها 
ال�ضيا�ضية  امل���ج���االت  ك��اف��ة  يف  ال���دول���ة 
كل  فباتت  واالجتماعية،  واالقت�ضادية 
امل���ج���االت م��ف��ت��وح��ة اأم����ام امل�����راأة لتلعب 
التنمية االجتماعية  الطبيعي يف  دورها 

واالقت�ضادية على كافة امل�ضتويات.
واأ�ضافت القرق قائلًة:” احتفالنا اليوم 
ي��اأت��ي يف عام  ا�ضتثنائية الأن��ه  ل��ه رم��زي��ة 
الت�ضامح،  قيادة  مظلة  وحتت  الت�ضامح، 
وقد  الت�ضامح،  ب��رائ��دات  يحتفي  والأن���ه 
اأع��م��ال دبي  ���ض��ي��دات  ارت��اأي��ن��ا يف جمل�ض 
وبالتعاون مع �ضركائنا يف دائرة التنمية 
تخ�ضي�ض  ع���ل���ى  ب���دب���ي  االق���ت�������ض���ادي���ة 
يف  االإم���ارات���ي���ة  ل��ل��م��راأة  ال��ي��وم  فعاليتنا 

على  ال�����ض��وء  لن�ضلط  االأع���م���ال،  ري����ادة 
م�ضاهمتها الرائدة يف تطوير االقت�ضاد، 
والتعريف بقدراتها واإجنازاتها، والتعلم 

من جتاربها وخراتها.«
اأعمال  ���ض��ي��دات  ودع����ت رئ��ي�����ض جم��ل�����ض 
االإماراتية  امل����راأة  كلمتها  خ��ت��ام  يف  دب��ي 
اأهدافها وتعمل  وراء حتقيق  ت�ضعى  الأن 
بقدراتها،  تثق  واأن  طموحاتها  لتحقيق 
ت�ضتثمر  واأن  واالإب����داع  بالعلم  وتت�ضلح 
واملهارات وتطوير  القدرات  باالبتكار يف 
الذات واالإمكانات، م�ضريًة يف هذا املجال 
اإىل اأن جمل�ض �ضيدات اأعمال دبي يعتر 
يف  ومتكينها  امل��راأة  لدعم  املثالية  املظلة 
االأعمال، وهو قادر على توفري  جمتمع 
كل  تلبي  متخ�ض�ضة  ت��دري��ب��ي��ة  ب��رام��ج 
االإماراتية  امل��راة  واحتياجات  متطلبات 

العاملة. 
ومن جانبه، قال علي اإبراهيم: “تعتر 
التنمية  رئي�ضياً يف م�ضرية  �ضريكاً  امل��راأة 
تقودها  التي  واالقت�ضادية  االجتماعية 
دول���ة االم�����ارات واإم�����ارة دب���ي ع��ل��ى وجه 
منزل،  ورب��ة  ك��اأم  فقط  لي�ض  التحديد، 
واإمنا كقوة عاملة ورائدة اأعمال م�ضاهم 
يف دفع العجلة االقت�ضادية وغريها من 
املجاالت املتعددة. وعليه تويل اقت�ضادية 

املراأة  بتمكني  اأهمية كبرية  وموؤ�ض�ضاتها 
النا�ضئة  امل�ضاريع  ق��ط��اع  يف  االإم��ارات��ي��ة 
م�ضتقبل  وا�ضت�ضراف  االع��م��ال،  وري���ادة 
ال��ت��ن��م��وي��ة، لتقدم  االأع���م���ال واخل��ط��ط 
القومي  ال����ن����اجت  اإىل  ت�������ض���اف  ق���ي���م���ة 

واقت�ضاد البلد«.
واأ�ضاف اإبراهيم: “تلعب اقت�ضادية دبي 
االإماراتية  امل����راأة  ت��اأه��ي��ل  يف  ف��ع��ااًل  دوراً 
ع���ل���ى خم���ت���ل���ف االأ������ض�����ع�����دة، م����ن حيث 
ك��اف��ة احللول  وت��ق��دمي  م��زاول��ة  ت�ضهيل 
تعزيز  يف  امل�������ض���اه���م���ة  وال���ت���ح���ف���ي���زات 
تواجدها يف �ضوق العمل، وتظهر اأحدث 
ل�ضيدات  التجارية  الرخ�ض  اأن  االأرق���ام 
االأعمال االماراتيات ت�ضكل نحو 40% 
االأع��م��ال يف  �ضيدات  اإجمايل رخ�ض  من 
اإم����ارة دب���ي، ف�����ض��اًل ع��ن ذل���ك ت�ضتحوذ 
رخ�ضة   1806 على  االإم��ارات��ي��ة  امل���راأة 
تاجر  “رخ�ضة   3100 اإج���م���ايل  م���ن 
والتي يوفرها   ،”59% “اأي ما يعادل 
التجاري  والت�ضجيل  الرتخي�ض  قطاع 
قنوات  االأعمال عر  للراغبني مبزاولة 

التوا�ضل االجتماعي من اإمارة دبي«. 
ملهمة  جناح  ق�ض�ض  اللقاء  وا�ضتعر�ض 
لن�ضاء اإماراتيات يف بيئة االأعمال، حيث 
النقا�ضية  اجلل�ضة  يف  امل�����ض��ارك��ات  األ��ق��ت 

ال�ضوء على جتاربهن وخراتهن الالتي 
وعّرفن  ال��ع��م��ل،  جم����ال  يف  اك��ت�����ض��ب��ه��ن 
االإماراتية يف  للمراأة  الكبرية  بامل�ضاهمة 
اإلهاماً  �ضكل  مما  االأعمال،  بيئة  تطوير 
كيفية  يف  يحتذى  ومنوذجاً  للم�ضاركات 

النجاح والتميز يف بيئة االأعمال.
واأتاح جمل�ض �ضيدات اأعمال دبي الفر�ضة 
اإىل  ب��االن�����ض��م��ام  ال��ل��ق��اء  يف  للم�ضاركات 
م��ع��دودة، من خالل  دقائق  ع�ضويته يف 
ال����ل����ق����اء متكنت  خ������الل  خ����ا�����ض  رك������ن 
طلباتهن  تقدمي  من  امل�ضاركات  خالله 
واحل���������ض����ول ع���ل���ى ال���ع�������ض���وي���ة ف�������وراً، 
واال���ض��ت��ف��ادة م��ن جم��م��وع��ة وا���ض��ع��ة من 
امل���زاي���ا واخل���دم���ات وال��ت�����ض��ه��ي��الت التي 
تطور مهاراتهن وتعزز خراتهن املهنية 

يف ميادين العمل.
وج���اء االح��ت��ف��ال ه��ذا ال��ع��ام ب��ي��وم امل���راأة 
اأن  بعد  ع��ام  كما كل  االإم��ارات��ي��ة متميزاً 
وجهت �ضمو ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك، 
رئي�ضة  ال��ع��ام  الن�ضائي  االحت���اد  رئي�ضة 
والطفولة  ل��الأم��وم��ة  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����ض 
التنمية  مل��وؤ���ض�����ض��ة  االأع����ل����ى  ال��رئ��ي�����ض��ة 
االأ�ضرية باأن يكون �ضعار االحتفال بيوم 
رمز  “املراأة  العام  ه��ذا  االإماراتية  امل��راأة 

للت�ضامح«.

•• دبي-الفجر:

نظمت غرفة جتارة و�ضناعة دبي ممثلًة 
مبركز اأخ��الق��ي��ات االأع��م��ال اأم�����ض ندوة 
االإماراتية  امل���راأة  ب��ي��وم  اح��ت��ف��ااًل  خا�ضة 
ال����ذي ي��ن��ظ��م ه���ذا ال��ع��ام حتت   2019
وذلك  الت�ضامح”،  رم���ز  “املراأة  ���ض��ع��ار 
ورائ���دات  �ضيدات  م��ن  وا�ضعة  مب�ضاركة 
االأع���م���ال ال��ل��وات��ي اط��ل��ع��ن ع��ل��ى جتارب 
التقدم  وع��ل��ى  ناجحة  ن�ضائية  اإم��ارت��ي��ة 
الذي حققته الدولة على �ضعيد امل�ضاواة 

بني اجلن�ضني.
التي  ال��ن��ق��ا���ض��ي��ة  اجل��ل�����ض��ة  و�����ض����ارك يف 
امل����راأة  اأب����رز ق�ض�ض جن���اح  ا���ض��ت��ع��ر���ض��ت 
واجهناها  التي  والتحديات  االإم��ارات��ي��ة 
وم�ضريتهن  اأعمالهن  تعزيز  �ضبيل  يف 
اأم��ل م��راد مدربة لياقة  املهنية، كل من 
ورائدة اأعمال، وعائ�ضة البلو�ضي، مدربة 
اأع����م����ال وح����ائ����زة ع��ل��ى جائزة  ورائ�������دة 

املهريي،  وبخيتة  لل�ضيدات،  االإم�����ارات 
�ضابط اأول طيار يف طريان االإمارات.

اللقاء،  يف  االف��ت��ت��اح��ي��ة  كلمته  وخ����الل 
النائب  ال�ضرياوي،  ه�ضام  �ضعادة  و�ضف 
الثاين لرئي�ض جمل�ض اإدارة غرفة جتارة 

و�ضناعة دبي يوم املراأة االإماراتية باليوم 
االإيجابية  ب��امل�����ض��اه��م��ة  م�����ض��ي��داً  امل��م��ي��ز، 
ال��ف��ع��ال��ة ل���ل���م���راأة يف دول�����ة االإم��������ارات، 
ودورها الهام يف االرتقاء مبكانة املجتمع 

واالقت�ضاد االإماراتي.

وثمن ال�ضرياوي قرار رفع ن�ضبة متثيل 
امل�����راأة يف امل��ج��ل�����ض ال��وط��ن��ي االحت�����ادي، 
م��ع��ت��راً اإي�����اه خ��ط��وة ا���ض��ت��ث��ن��ائ��ي��ة نحو 
تعزيز مكانة الدولة كوجهة عاملية رائدة 
ب���ني اجل��ن�����ض��ني يف خمتلف  امل�������ض���اواة  يف 
الر�ضيدة  ال��ق��ي��ادة  اأن  م��وؤك��داً  امل��ج��االت، 
�ضاهمت  ال���ت���ي  ب����امل����راأة  ث��ق��ت��ه��ا  و���ض��ع��ت 
بدورها يف م�ضرية بناء االحتاد وتوطيد 

اأركانه.
ورغ���م  قائاًل:”  ال�������ض���رياوي  واأ�����ض����اف 
ال��ت��ق��دم ال��ه��ائ��ل يف جم���ال مت��ك��ني امل���راأة 
الر�ضيدة  ال��ق��ي��ادة  ت�ضتمر  ال���دول���ة،  يف 
عر  ومتكينها  امل�����راأة  ل��دع��م  ب��ج��ه��وده��ا 
وت�ضجع  امل��راأة  تدعم  ومبادرات  �ضيا�ضات 
على م�ضاركتها يف االقت�ضاد مثل موؤ�ضر 
امل�ضاواة  وقانون  اجلن�ضني،  بني  التوازن 
رفع  وج��ه��ود  ب��ني اجلن�ضني  ال��رات��ب  يف 

ن�ضبة املراأة يف جمال�ض االإدارة.«
واأكد �ضعادته اأن الغرفة كانت وما زالت 

االأعمال،  بيئة  يف  امل��راأة  لتمكني  الداعم 
اأعمال  �ضيدات  اإط��الق جمل�ض  حيث مت 
ال��غ��رف��ة، وه��و املجل�ض  دب��ي حت��ت مظلة 
ال�����ذي اأ���ض��ب��ح اأح�����د رك���ائ���ز دع����م امل�����راأة 
باعتباره  االأعمال،  ومتكينها يف جمتمع 
م��ن�����ض��ة اأ����ض���ا����ض���ي���ة ل���ت���ب���ادل اخل�����رات 
قطاع  يف  امل���������راأة  مت���ك���ني  وامل���ع���ل���وم���ات 

االأعمال.
االحتفالية  ال��ن��دوة  هام�ض  على  واأق��ي��م 
لرائدات  معر�ض  االإماراتية  امل��راة  بيوم 
خالله  ا�ضتعر�ضن  اإم���ارات���ي���ات،  اأع��م��ال 

خدماتهن ومنتجاتهن اأمام احل�ضور.
ال�����ض��ي��خ��ة فاطمة  ���ض��م��و  وق�����د وج���ه���ت 
الن�ضائي  رئ��ي�����ض االحت����اد  م��ب��ارك،  ب��ن��ت 
لالأمومة  االأعلى  املجل�ض  رئي�ض  العام، 
ملوؤ�ض�ضة  االأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����ض  وال��ط��ف��ول��ة، 
ي���ك���ون �ضعار  ب�����اأن  ال��ت��ن��م��ي��ة االأ����ض���ري���ة، 
امل���راأة االإم��ارات��ي��ة للعام  االح��ت��ف��ال بيوم 

2019 “املراأة رمز للت�ضامح«.

•• دبي-وام:

تعزيز  بهدف   ،“ االإ���ض��ك��ان  جم��ال  يف  م�ضرتك  عمل  “فريق  ت�ضكيل  مت 
ال�ضعودية  العربية  واململكة  االإم��ارات  ال�ضراكة اال�ضرتاتيجية بني دولة 
يف جمال االإ�ضكان، وتطوير خدمات اإ�ضكانية واإطالق م�ضاريع رائدة من 
البلدين  التعاون والتكامل بني  اإط��ار  خالل منظومة موحدة وذلك يف 

و�ضمن مبادرات جمل�ض التن�ضيق ال�ضعودي - االإماراتي.
ورفع  ال��درا���ض��ات  واإج���راء  م��ب��ادرات  بتطوير  امل�ضرتك  الفريق  ويخت�ض 
املبادرات  اإط��الق  على  والعمل  املجل�ض،  يف  التنفيذية  للجنة  املقرتحات 
وامل�ضاريع امل�ضرتكة يف املجاالت ذات العالقة باالإ�ضكان، اإىل جانب تبادل 
املعرفة واخلرات واملعلومات والدرا�ضات وال�ضيا�ضات واخلرات االإدارية 

والقانونية والتكنولوجية واالأبحاث االجتماعية وال�ضكانية.
كما يعمل الفريق و�ضمن اخت�ضا�ضات مهامه على بناء من�ضة معرفية 
ومواد  الت�ضييد  لقطاع  القيا�ضية  املوا�ضفات  توحيد  خاللها  م��ن  يتم 
الت�ضريعات  وتطوير  الإ�ضدار  ين�ضق  كما  امل�ضاكن،  يف  امل�ضتخدمة  البناء 
التي تعطي اأولوية اال�ضتخدام يف م�ضاريع االإ�ضكان ملواد البناء املنتجة يف 

الدولتني على اخل�ضو�ض ويف دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية 
على العموم بعد ا�ضتكمال املوافقات النظامية من اجلهات ذات العالقة، 
املختلفة يف  االإ���ض��ك��ان  مل�ضاريع  ال��وف��ود  ب��ني  ال��زي��ارات  تنظيم  اإىل جانب 

البلدين واأخذ املوافقات الالزمة لتنفيذها.
و قال معايل الدكتور عبداهلل بن حممد بلحيف النعيمي وزير تطوير 
اإن  لالإ�ضكان  زايد  ال�ضيخ  برنامج  اإدارة  رئي�ض جمل�ض   ، التحتية  البنية 
بينها  امل�ضرتك  التعاون  تعزيز  ب�ضرورة  توؤمن  االإم���ارات  دول��ة  حكومة 
وبني اململكة العربية ال�ضعودية ال�ضقيقة مبا ي�ضمن التكامل يف تقدمي 
خدمات اإ�ضكانية رائدة ت�ضاهم يف حتقيق اال�ضتقرار ال�ضكني �ضمن اأف�ضل 

املعايري وتلبي تطلعات االأ�ضرة يف كل من البلدين .
واأكد النعيمي اأن هذه ال�ضراكة �ضت�ضاهم يف حتقيق اال�ضتدامة يف امل�ضاريع 
االإ�ضكانية مبا ي�ضمن اال�ضتثمار االأمثل للموارد املتاحة وتوفري فر�ض 

لتطبيق حلول اإ�ضكانية رائدة.
وقد ت�ضكل فريق العمل االإ�ضكاين امل�ضرتك يف جمال االإ�ضكان بني كل من 
اململكة العربية ال�ضعودية ودولة االإمارات العربية املتحدة بحيث يتوىل 

رئي�ض كل جانب رئا�ضة اإحدى دورتي الفريق.

وي�ضم الفريق يف ع�ضويته من اجلانب ال�ضعودي كل من �ضعادة املهند�ض 
�ضعود  بن  حممد  املهند�ض  و�ضعادة  رئي�ضاً،  البدير  حممد  بن  عبداهلل 
احلازمي،  �ضوقي  بن  ح�ضن  الدكتور  و�ضعادة  للرئي�ض،  نائباً  ال��غ��زواين 
ال�ضيف،  �ضعد  اإبراهيم بن  و�ضعادة  الغيهب،  اإبراهيم بن حممد  و�ضعادة 
و���ض��ع��ادة ع��ب��داهلل ب��ن نا�ضر ال��را���ض��د، اأم��ا م��ن دول��ة االإم����ارات فيرتاأ�ض 
زايد  ال�ضيخ  الفندي مدير عام برنامج  املهند�ضة جميلة  �ضعادة  الفريق 
لالإ�ضكان و�ضعادة حمد بن نخريات العامري نائباً للرئي�ض، وع�ضوية كل 
من �ضعادة املهند�ض خليفة الطنيجي، وممثل م�ضرف االإمارات للتنمية، 

و�ضعادة خالد ال�ضمريي، و�ضعادة املهند�ضة ابت�ضام الغوي�ض.
اجلدير بالذكر اأنه مت اإن�ضاء جمل�ض التن�ضيق ال�ضعودي االإماراتي �ضمن 
اتفاقية بني دولة االإمارات العربية املتحدة واململكة العربية ال�ضعودية 
خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  من  وبتوجيهات   ،2016 مايو  �ضهر  يف 
واأخيه خادم احلرمني  “حفظه اهلل”،  اآل نهيان رئي�ض الدولة  بن زايد 
ال�ضريفني امللك �ضلمان بن عبدالعزيز اآل �ضعود لتحقيق روؤية م�ضرتكة 
تتمحور يف اإبراز مكانة البلدين يف جماالت االقت�ضاد والتنمية الب�ضرية 
جمتمع  رف��اه  لتحقيق  و�ضواًل  الع�ضكري،  واالأمني  ال�ضيا�ضي  والتكامل 
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املال والأعمال

موانئ اأبوظبي تقدم منوذجا متميزا لتمكني 
م�ساهمة املراأة الإمارتية يف تطوير القطاع البحري 

»فعاليات دبي لالأعمال« يعّزز »برنامج ال�سفري« بــــ 6 اتفاقيات �سراكة ا�سرتاتيجية جديدة

•• اأبوظبي-الفجر:

اح��ت��ف��ل��ت م���وان���ئ اأب���وظ���ب���ي ب���ي���وم امل�����راأة 
اأغ�ضط�ض   28 ي�ضادف  ال��ذي  االإماراتية 
من كل عام بتنظيم حفل خا�ض ملوظفات 
ال�������ض���رك���ة ���ض��ه��د ا���ض��ت�����ض��اف��ة ع�����دد من 
لعر�ض  االإماراتية  الن�ضوية  ال�ضخ�ضيات 
املجاالت.  خمتلف  يف  املتميزة  جتربتهن 
وخ���الل احل��ف��ل ال���ذي ت�ضمن ع���دداً من 
اجلل�ضات النقا�ضية والن�ضاطات التفاعلية 
املهم  امل���راأة  دور  على  ال�ضوء  تلقي  التي 
ك�ضريك يف بناء الوطن، اأ�ضادت احلا�ضرات 
بالدعم الالحمدود الذي حتظى  به املراأة 
جانب  ومن  الر�ضيدة  القيادة  جانب  من 
�ضمو ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك رئي�ض 
املجل�ض  رئ��ي�����ض  ال��ع��ام  الن�ضائي  االحت����اد 
الرئي�ض  وال��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة  االأع���ل���ى 
“ اأم  االأ���ض��ري��ة،  التنمية  ملوؤ�ض�ضة  االأع��ل��ى 
والذي مّكن املراأة االإماراتية  االمارات”، 
من حتقيق الكثري من االجنازات البارزة 
وت��ب��وء ال��ع��دي��د م��ن امل��ن��ا���ض��ب ال��ع��ل��ي��ا يف 

خمتلف املجاالت. 
حت���ر����ض م���وان���ئ اأب���وظ���ب���ي ع��ل��ى متكني 
امل����راأة واإت���اح���ة ال��ف��ر���ض��ة ل��ه��ا للتطور يف 
ال�����ذي ي�ضكل  ال��ب��ح��ري  ال��ق��ط��اع  جم����ال 
وا�ضتدامة  لتنويع  املهمة  ال��رواف��د  اأح��د 
ال���ت���ج���ارة. ويف هذا  وت��ع��زي��ز  االق��ت�����ض��اد 
اأهمية  اأب���وظ���ب���ي  م���وان���ئ  ت����ويل  امل���ج���ال، 
كبرية للدور احليوي الذي تقدمة املراأة 
يف ال�����ض��رك��ة، ح��ي��ث حت��ظ��ى ب��ال��ك��ث��ري من 
الدعم والت�ضجيع لتبوء منا�ضب قيادية 
وت�ضكل  امل�ضوؤوليات.  من  العديد  وت��ويل 
امل�������راأة ن�����ض��ب��ة م��ه��م��ة م���ن اج���م���ايل عدد 
املوظفني، وتولت العديد منهن منا�ضب 

قيادية رفيعة يف ال�ضركة.
يف  للعمل  ال��ن�����ض��اء  اع����داد  �ضعيد  وع��ل��ى 
اأبوظبي  م��وان��ئ  ال��ب��ح��ري، قامت  امل��ج��ال 
متدربي  م��ن  اإم��ارات��ي��ات   3 اأول  بتخريج 
لل�ضفن  ال��ب��ح��ري��ني  ال��ق��ب��اط��ن��ة  ب��رن��ام��ج 
التجارية االأق��ل من 24 م��رتاً، حيث مت 
البحرية  اأبوظبي  اأكادميية  يف  اإع��داده��ا 
االإجناز  ه��ذا  ويرتافق  لل�ضركة.  التابعة 
للدورة  الظاهري”  “فوزية  اجتياز  مع 
مراقبة  خدمة  برنامج  يف  التخ�ض�ضية 
الدولية  امل��ع��اي��ري  ح�ضب  ال�ضفن  ح��رك��ة 
املالحية  للم�ضاعدات  الدولية  للرابطة 
واملنارات )IALA(، حيث تعتر فوزية 
خدمة  جم����ال  يف  ت��ع��م��ل  اإم���ارات���ي���ة  اأول 
مراقبة ال�ضفن، وذلك يف �ضركة اأبوظبي 
التابعة  “�ضفني”  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
وب��امل��ن��ا���ض��ب��ة، �ضرحت  اأب���وظ���ب���ي.  مل���وان���ئ 
الرئي�ض  ال���ظ���اه���ري،  ن�����ورة  ال���دك���ت���ورة 
التابعة  امل��ق��ط��ع«  »ب���واب���ة  ل����  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
“يلعب التحول الرقمي  اأبوظبي:  ملوانئ 
التجارة  مالمح  تغيري  يف  حم��وري��اً  دوراً 
اأي  اأك��ر من  مت�ضارعة  بوترية  البحرية 
ب��ال��دور القيادي  وق���ٍت م�����ض��ى. واأف��ت��خ��ر 
اليوم  االإماراتية  امل��راأة  به  الذي ت�ضطلع 
ت�ضكل  ح���ي���ث  احل����ي����وي  امل����ج����ال  ه�����ذا  يف 
اإجمايل  % من   57 الن�ضاء االإماراتيات 

القوة الن�ضائية العاملة يف بوابة املقطع، 
الذي  ب��االب��ت��ك��ار  زاخ����راً  منبعاً  وت��ع��ت��رن 
وحلول  ت��ط��ب��ي��ق��ات  ل��ت��ط��وي��ر  ن�����ض��خ��ره 
ت�ضهيل  �ضاأنها  م��ن  ج��دي��دة  تكنولوجية 
التجارية  واالأن�����ض��ط��ة  االأع��م��ال  ممار�ضة 
الرامية  احل��ك��وم��ة  ج��ه��ود  م���ع  مت��ا���ض��ي��اً 
اقت�ضاد  وب��ن��اء  االب��ت��ك��ار  بيئة  تنمية  اإىل 
بالفخر  “اأ�ضعر  واأ����ض���اف���ت:  امل���ع���رف���ة«. 
واالع�����ت�����زاز ع��ن��دم��ا اأم���ث���ل اأب���وظ���ب���ي يف 
املحافل الدولية حيث اأرى يف م�ضاركاتي 
يف املوؤمترات والفعاليات العاملية جت�ضيداً 
ال�ضابة من  امل��راأة االإماراتية  ملا تتمتع به 
ثقة ودعم من قيادتنا الر�ضيدة، كما تعد 
م��ث��ااًل ح��ي��اً على جن��اح جت��رب��ة االإم����ارات 
امل�������راأة ح��ي��ث باتت  ال����رائ����دة يف مت��ك��ني 
دول��ت��ن��ا ال��ي��وم من���وذج���اً م�����ض��رف��اً حتتذي 
العامل«. ومن جانبها،  دول  به كثري من 
اإدارة   - الرئي�ض  نائب  امل��رر،  ميثة  قالت 
موانئ  وال���ت���وط���ني يف  ال��ع��ام��ل��ة  ال���ق���وى 
االإم���ارات���ي���ة،  امل������راأة  اأبوظبي:”متكنت 
وب���ف�������ض���ل ال����دع����م ال������الحم������دود ال����ذي 
الر�ضيدة  ال��ق��ي��ادة  ب��ه م��ن ج��ان��ب  حتظى 
مبارك،  بنت  فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو  ومن 
اأم االإم�������ارات، م���ن حت��ق��ي��ق ال��ع��دي��د من 
امل���ج���االت، ومتكنت  ك��اف��ة  االجن�����ازات يف 
من االنفتاح على جتارب وثقافات العامل 
االأخ����رى، واال���ض��ت��ف��ادة منها مب��ا يتالءم 
وهويتها  و�ضخ�ضيتها  خ�ضو�ضيتها  م��ع 
بالعادات  والتزامها  الوطني،  وانتمائها 
التقدير   اأك�ضبها  ما  االأ�ضلية،  والتقاليد 
واالح�����رتام. جن��ح��ت م��وان��ئ اأب��وظ��ب��ي يف 
للجن�ضني  م��ت��ك��اف��ئ��ة  ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة  اإر����ض���اء 
ال���ع���دي���د من  ا����ض���ت���ق���ط���اب  ����ض���اه���م���ت يف 
املجال  لهن  وفتحت  االإماراتيات  الن�ضاء 
القطاع  وت���ط���ور  ن��ه�����ض��ة  يف  ل��ل��م�����ض��ارك��ة 
البحري، الذي يعد اأحد اأهم روافد النمو 
االقت�ضادي لدولتنا والذي كان حتى وقت 

قريب حكر على الرجال.«  واأ�ضادت �ضارة 
املعلومات  تقنية  الرئي�ض،  نائب  النجار، 
الذي  الكبري  بالدعم  اأبوظبي،  يف موانئ 
القيادة  ج���ان���ب  م���ن  امل�������راأة  ب��ه��ا  حت��ظ��ى 
الر�ضيدة ومن �ضمو ال�ضيخة فاطمة بنت 
مبارك “اأم االإمارات”، وقالت  باملنا�ضبة: 
بف�ضل  االإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  اأ�ضبحت  “لقد 
ما متلكه من موؤهالت تعليمية وقدرات 
م�ضرية  قيادة  يف  اأ�ضا�ضياً  �ضريكاً  قيادية 
التنمية امل�ضتدامة، وتقلدت اأرفع املنا�ضب 
والتنفيذية  ال�����ض��ي��ادي��ة  ال�����ض��ل��ط��ات  يف 
اإىل  ال��دخ��ول  من  ومتكنت  والت�ضريعية، 
مثل  املهمة،  العمل  العديد من قطاعات 
الطاقة املتجددة وعلوم الف�ضاء والهند�ضة 
والدفاع  وال��ع�����ض��ك��ري  امل���دين  وال���ط���ريان 
اجل���وي وال��ن��ق��ل وامل���وان���ئ. ي��ع��ود الف�ضل 
يف ذلك اإىل جهود قيادتنا الر�ضيدة التي 
الوطنية  والت�ضريعات  ال�ضيا�ضات  اأر�ضت 
ل�ضمان حماية حقوق املراأة، ودعم دورها 
يتما�ضى  مبا  الوطنية  التنمية  عملية  يف 
مع اال�ضرتاتيجية الوطنية لتمكني املراأة 
لالأعوام 2015-2021 والتي اأطلقتها 
�ضمو ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك، رئي�ضة 
املجل�ض  رئي�ضة  ال��ع��ام،  الن�ضائي  االحت���اد 
الرئي�ضة  وال��ط��ف��ول��ة،  ل��الأم��وم��ة  االأع��ل��ى 

االأعلى ملوؤ�ض�ضة التنمية االأ�ضرية.«
الظاهري،  را���ض��د  ن����ورة  االآن�����ض��ة  وق��ال��ت 
مديرة حمطة اأبوظبي لل�ضفن ال�ضياحية 
دولة  “توا�ضل  اأبوظبي:  ملوانئ  التابعة 
املراأة  ريادتها يف جمال متكني  االإم���ارات 
بيوم  االح���ت���ف���ال  ���ض��ع��ار  اأن  يف  ���ض��ك  وال 
رمز  »امل��راأة  العام،  لهذا  االإماراتية  امل��راأة 
للت�ضامح«، خري و�ضٍف للدور البارز الذي 
خمتلف  على  االإم��ارات��ي��ات  الن�ضاء  توؤديه 
االأ�ضعدة ويف عدة جماالت ال �ضَيّما قطاع 
املراأة  اأ�ضبحت  وال��ذي  ال�ضياحية  ال�ضفن 
االإماراتية اليوم اأحد اأهم ركائزه بف�ضل 

الر�ضيدة  قيادتنا  م��ن  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود 
التي  ال��ع��ق��ب��ات  ك��اف��ة  وت��ذل��ي��ل  لتمكينها 

تقف يف طريق جناحها ومتيزها«.  
ت�ضغل  اإم���ارات���ي���ة  اأول  ب���ك���وين  »اأف���ت���خ���ر 
�ضياحية،  ���ض��ف��ن  حم��ط��ة  م��دي��ر  من�ضب 
ي��ع��م��ل��ن يف  ال��ل��وات��ي  زم��ي��الت��ي  واأرى يف 
جماالت خمتلفة ومتنوعة من م�ضغالت 
رافعات الر�ضيف يف ميناء خليفة و�ضواًل 
اإىل خ���ب���ريات ال��ت��خ��ط��ي��ط ال��ع��م��راين يف 
على  ���ض��اه��داً  ال�ضناعية،  خليفة  مدينة 
املراأة  حتملها  التي  الكبرية  امل�ضوؤوليات 
االإم���ارات���ي���ة ال��ي��وم ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��ا بجانب 
القادم  اجليل  تربية  يف  االأ�ضا�ضي  دوره��ا 
التي متثل  االأ���ض��رة  ال�ضباب ورع��اي��ة  م��ن 
ن�����واة امل���ج���ت���م���ع«. وم����ن ج��ان��ب��ه��ا، قالت 
املتعاملني،  خدمة  مدير  ال�ضايع،  اأ�ضماء 
جلنة  ورئي�ضة  والتجارة،  االإ�ضرتاتيجية 
املراأة يف موانئ اأبوظبي: “ميثل يوم املراة 
االإماراتية من كل عام منا�ضبة مهمة لنا 
االإم��ارات الذي خ�ض�ضت  ولدولة  جميعاً 
هذا اليوم لالحتفاء باملراأة والتاأكيد على 
دورها املهم اإىل جانب الرجل يف حتقيق 
روؤية القيادة الر�ضيدة وامل�ضاهمة  يف تعزيز 
م�ضرية التنمية االقت�ضادية واالجتماعية 
امل��ت��م��ي��زة ل���ل���دول���ة. ل��ق��د مت��ك��ن��ت امل�����راأة 
حتظى  ال��ذي  الدعم  وبف�ضل  االإماراتية 
به من جانب القيادة الر�ضيدة ومن �ضمو 
االإمارات  اأم  ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك 
مثااًل  وب��ات��ت  مهمة  اجن����ازات  حتقيق  يف 
والعامل  املنطقة  �ضعيد  على  به  يحتذى 
لنموذج املراأة الع�ضرية التي تعمل بكفاءة 
امل��ج��االت وحت��اف��ظ يف  عالية يف خمتلف 
الوقت ذاته على القيم االأ�ضيلة والنبيلة 

لدولة االإمارات العربية املتحدة.«
�ضحة  �ضابط  ال�ضام�ضي،  م��ه��رة  وق��ال��ت 
اأبوظبي  ����ض���رك���ة  يف  وج�������ودة  و����ض���الم���ة 
التابعة  “�ضفني”  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��خ��دم��ات 

ملوانئ اأبوظبي، وهي من اأوائل املواطنات 
بحري  قبطان  ب�ضهادة  تخرجن  الالتي 
 24 بطول  التجارية  ال�ضفن  قيادة  على 
كان  البحري  القطاع  يف  “العمل  م��رتاً: 
البحر  ا�ضتهواين  بالن�ضبة يل فقد  حلماً 
جمال  يف  اخل��و���ض  وق���ررت  ال�ضغر  منذ 
الدرا�ضة البحرية وتخرجت �ضمن اأوائل 
على  ح�ضلن  مم��ن  االم��ارات��ي��ات  الن�ضاء 
التجارية.  ال�ضفن  لقيادة  قبطان  �ضهادة 
�ضخ�ضياً  حتدياَ  يل  بالن�ضبة  االأم��ر  ك��ان 
واحل����م����د هلل وب���ف�������ض���ل ال�����دع�����م  ال����ذي 
الر�ضيدة  ال��ق��ي��ادة  ب��ه م��ن ج��ان��ب  حظيت 
وم���ن ا���ض��رت��ي وال�����ض��رك��ة، ت��خ��ط��ي��ت هذا 
التحدي واأ�ضبحت �ضمن اأوائل القباطنة 

البحريني من الن�ضاء بدولة االإمارات.« 
الظاهري،  ف���وزي���ة  ق��ال��ت  ج��ان��ب��ه��ا  وم���ن 
�ضابط دعم اخلدمات، يف �ضركة اأبوظبي 
التابعة  “�ضفني”  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
اإماراتية  اأول  وه����ي  اأب���وظ���ب���ي،  مل���وان���ئ 
ال�ضفن يف  تعمل يف غرفة مراقبة حركة 
“العمل يف غرفة مراقبة  ميناء خليفة: 
من  بحارة  مع  والتوا�ضل  ال�ضفن  حركة 
مدار  على  وال��ل��غ��ات  اجلن�ضيات  خمتلف 
الرتكيز  م��ن  كبري  ق��در  يحتاج  ال�ضاعة 
لعل  امل�ضوؤولية.  واملتابعة وحتمل  والدقة 
يف  اأي�ضاً  واجهتني  التي  التحديات  اأه��م 
العمل  ه���ذا  اأن  ال�����ض��ف��ن  م��راق��ب��ة  جم���ال 
مني  تطلب  مما  للمراأة،  بالن�ضبة  جديد 
قباطنة  ثقة  لك�ضب  اأك���ر  وج��ه��داً  وق��ت��اً 
ال�����ض��ف��ن واحل���م���د هلل حت��ق��ق ذل����ك بعد 
ال�ضفن  مع  التعامل  وب��ات  ف��رتة ق�ضرية 
يجري  اأبوظبي  ملوانئ  واملغادرة  القادمة 
�ضركة  يف  بالعمل  اأف��خ��ر  ت��ام��ة.  ب�ضال�ضة 
اإث���ب���ات قدرة  اأت���اح���ت يل ف��ر���ض��ة  رائ�����دة 
املراأة االإماراتية على التغلب على جميع 
تعيق  ال���ت���ي  وال���ت���ح���دي���ات  ال�������ض���ع���وب���ات 

م�ضاهمتها يف خدمة وطنها«. 

•• دبي-الفجر: 

املكتب  لالأعمال”،  دب��ي  “فعاليات  اأعلن 
واملوؤمترات  ال��ف��ع��ال��ي��ات  جل���ذب  ال��ر���ض��م��ي 
والت�ضويق  ال�����ض��ي��اح��ة  ل���دائ���رة  وال���ت���اب���ع 
ال��ت��ج��اري ب��دب��ي )دب����ي ل��ل�����ض��ي��اح��ة(، عن 
بداية  منذ  تفاهم  م��ذك��رات  �ضت  توقيع 
توطيد  اإىل  تهدف  والتي  اجل���اري،  العام 
اأوا�����ض����ر ال���ت���ع���اون وال�������ض���راك���ة م���ع ع���دٍد 
واجلهات  وال�������ض���رك���ات  امل���وؤ����ض�������ض���ات  م���ن 
يف  ال�ضراكات  هذه  و�ضت�ضاهم  احلكومية. 
ات�ضع  ال���ذي  ال�ضفري”  “برنامج  تعزيز 
اأك����ر من  ت�����ض��م  ���ض��ب��ك��ة  لي�ضبح  ن��ط��اق��ه 
يف  اأ���ض��ا���ض��ي��اً  دوراً  وي��ل��ع��ب  ع�����ض��واً،   320
للمعرفة  مهم  كمركز  دب��ي  مكانة  تعزيز 
يف ال���ع���دي���د م���ن ال���ق���ط���اع���ات وامل���ج���االت 

الرئي�ضة.   
معها  وّق���ع  ال��ت��ي  اجل��ه��ات  قائمة  و�ضملت 
مذكرات  لالأعمال”  دب����ي  “فعاليات 
كاًل  ال�ضفري”،  “برنامج  ل��دع��م  تفاهم 
املتخ�ض�ضة”  االت�����ض��االت  “موؤ�ض�ضة  م��ن 
را�ضد  ب��ن  ح��م��دان  و”موؤ�ض�ضة  )ن�����داء(، 
املتميز”،  التعليمي  ل�����الأداء  م��ك��ت��وم  اآل 
اآل  را���ض��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�����ض��ي��خ  و”جائزة 
دبي  و”مركز  الطبية”،  للعلوم  مكتوم 
االإم����ارات  و”جمعية  املتعددة”،  لل�ضلع 
يف دبي.  امل�ضتدامة”  و”املدينة  الطبية” 
ب��االإ���ض��اف��ة اإىل ذل���ك، ف��ق��د ج���رى خالل 
العام احلايل جتديد مذكرتي تفاهم كان 
قد مت توقيعهما مع كٍل من جامعة دبي، 

واجلامعة الكندية دبي. 
توقيع مذكرات  تعليقه على  ويف معر�ض 
املدير  ك����اظ����م،  ع�������ض���ام  ق�����ال  ال���ت���ف���اه���م، 
التنفيذي ملوؤ�ض�ضة دبي للت�ضويق ال�ضياحي 
التي  التفاهم  م��ذك��رات  “اإّن  وال��ت��ج��اري: 
جرى توقيعها مع عدٍد من اأبرز املوؤ�ض�ضات 
واجلهات يف دبي توؤكد على اأهمية تعزيز  
ال�ضراكات والتعاون املثمر والبّناء ما بني 
ملا  االإم���ارة،  واخلا�ض يف  العام  القطاعني 

ل��ه م��ن اأث���ر اإي��ج��اب��ي وف��وائ��د ك��ث��رية على 
ندرك  لل�ضياحة  دبي  يف  واإّننا  اقت�ضادها. 
اأهميتها  تقت�ضر  ال  االأع��م��ال  فعاليات  اأن 
فح�ضب،  املدينة  اإىل  الزيارات  زي��ادة  على 
اقت�ضاد  تنمية  يف  اأي�ضاً  ت�ضاهم  اإن��ه��ا  ب��ل 
القطاعات  ت���ط���وي���ر  وك����ذل����ك  امل���ع���رف���ة، 

االقت�ضادية املهمة، وتبادل اخلرات«.    
دبي  “فعاليات  اأن  اإىل  االإ����ض���ارة  وجت���در 
ال�ضفري”  “برنامج  اأط��ل��ق  لالأعمال” 
واأ�ضحاب  امل�ضوؤولني  التوا�ضل مع  بهدف 
ال�����������راأي وامل�����������ض�����ورة ومم���ث���ل���ي اجل���ه���ات 
احل��ك��وم��ي��ة يف ال���دول���ة، ل��ال���ض��ت��ف��ادة من 
املهنية  ع��الق��ات��ه��م  و���ض��ب��ك��ات  خ��رات��ه��م 
جلذب فعاليات االأعمال العاملية اإىل دبي. 
وتاأتي مذكرات التفاهم التي مت توقيعها 
اإطار  يف  ال�ضفري”  “برنامج  موؤخراً عر 
التزام “فعاليات دبي لالأعمال” بتو�ضيع 
وم�ضاعدتها  دب���ي  يف  امل��وؤ���ض�����ض��ات  خ���رات 
حتقق  كما  العاملية.  �ضبكاتها  تعزيز  على 
من  لكٍل  م�ضرتكة  فوائد  ال�ضراكات  هذه 
وال�ضركاء  لالأعمال”  دب���ي  “فعاليات 
املعرفة،  تبادل  لهم  تتيح  االأع�ضاء، حيث 
وتوطيد  للتوا�ضل  فر�ضاً  كذلك  وت��وّف��ر 

العالقات مع االآخرين، ف�ضاًل عن التقدم 
فعاليات  ال�ضت�ضافة  ج��دي��دة  ب��ع��ط��اءات 

وموؤمترات اأعمال عاملية لدبي. 
جمعه  من�ضور  �ضعادة  ق��ال  ناحيته  وم��ن 
ملوؤ�ض�ضة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  ع�����ض��ي��ب��ه،  ب��و 
“اإّن  �����ض��ة)ن��داء(:  امل��ت��خ�����ضّ االت�������ض���االت 
توقيع مذكرة التفاهم مع دائرة ال�ضياحة 
على  ي��وؤك��د  دب��ي  يف  ال��ت��ج��اري  والت�ضويق 
املوؤ�ض�ضات  م��ع  ال��ت��ع��اون  تقوية  يف  روؤي��ت��ن��ا 
احلكومية بهدف حتقيق هدفنا امل�ضرتك 
دب����ي كمن�ضة  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز  امل��ت��م��ث��ل يف 
اإقليمية وعاملية لالأعمال. و�ضوف ت�ضاهم 
ه���ذه ال�����ض��راك��ة يف مت��ك��ني ال��ط��رف��ني من 
من  م�ضرتكة  وم��ب��ادرات  م�ضاريع  تنفيذ 
النهج  وت��وؤي��د  دب��ي  �ضمعة  تعزز  اأن  �ضاأنها 
اال����ض���رتات���ي���ج���ي ل������الإم������ارة. ت���وف���ر دبي 
جذابة  ا�ضتثمارية  وفر�ضاً  واع���دة   اآف��اًق��ا 
وم��رب��ح��ة ل��ل�����ض��رك��ات. وب�����ض��ف��ت��ن��ا امل����زود 
ال�ضلكية  االت�����ض��االت  خل��دم��ات  الرئي�ضي 
والال�ضلكية املتخ�ض�ضة، ي�ضرفنا  الدخول 
يف هذه ال�ضراكة حيث نرى اإمكانات هائلة 
لها  م��وؤمت��رات  وتنظيم  اأن�ضطة  الإج����راء 
تاأثري مبا�ضر وعائد اإيجابي على التنمية 

والعلمية  واالج��ت��م��اع��ي��ة  االق��ت�����ض��ادي��ة 
املذكرة  اأن  ث��ق��ة  ع��ل��ى  ن��ح��ن  ل�����الإم�����ارة. 
الفر�ض  حت��دي��د  يف  حيوًيا  دوًرا  �ضتلعب 
اجلديدة جلذب املوؤمترات ما ي�ضاعد على 
الوجهات  ك��اإح��دى  االإم���ارة  ت�ضنيف  رف��ع 
الرئي�ضية املف�ضلة لالأحداث التجارية«. 

املهريي،  الدكتور جمال  قال  ومن جهته 
االأمني العام ملوؤ�ض�ضة حمدان بن را�ضد اآل 
مكتوم لالأداء التعليمي املتميز: “توّجهت 
موؤ�ض�ضة حمدان بن را�ضد اآل مكتوم لالأداء 
التعليمي املتمّيز نحو تعزيز �ضراكتها مع 
دائرة ال�ضياحة والت�ضويق التجاري بدبي 
وتطلعات  الوطنية  ال���روؤى  حتقيق  نحو 
عاملية  اأح��������داث  ���ض��ن��اع��ة  يف  اجل���ان���ب���ني 
االإم�����ارات ودبي  ت��دف��ع بعالمة  م��رم��وق��ة 
تنظيم  يف  املتميزة  الوجهات  م�ضاف  اإىل 
باملجاالت  اأ����ض���وًة  التعليمية  امل����وؤمت����رات 
بامتياز.   ف��ي��ه��ا  جن��ح��ت  ال���ت���ي  االأخ�������رى 
هذه  �ضتري  بال�ضرورة  ف��اإن��ه  ذل��ك،  اإىل 
والرامج  امل�ضروعات  الدولية  التجمعات 
املوؤ�ض�ضات  عليها  تعمل  التي  التطويرية 
ا�ضرتاتيجًيا  لتتحول  املعنية  واملنظمات 
ا����ض���ت���ق���ط���اب  يف  ع������امل������ي  م������رج������ع  اإىل 

�ضتنعك�ض  ال���ت���ي  امل��ب��ت��ك��رة  االأط�����روح�����ات 
جودة  يف  العاملية  التوجهات  على  اإيجاًبا 
وا�ضل   ،2019 ع���ام  وخ���الل  ال��ت��ع��ل��ي��م«. 
لدعم  جهوده  لالأعمال”  دبي  “فعاليات 
ال�ضت�ضافة  للتقدم  ال�ضفري”  “برنامج 
اأثمرت هذا  والتي  رائ��دة،  عاملية  فعاليات 
موؤمتراً   22 با�ضت�ضافة  الفوز  عن  العام 
 : بينها  وم��ن  دول��ي��ة،  وجمعيات  لهيئات 
املوؤمتر االأكادميي العاملي اخلام�ض لطب 
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لتطبيقات  ال��دول��ي��ة  اجلمعية  وم��وؤمت��ر 
واملحيط  اآ�ضيا  2020، وموؤمتر  الف�ضاء 
الهادي لنظم  املعلومات 2020، واملوؤمتر 
واملوؤمتر   ،2021 للم�ضت�ضفيات  العاملي 
ومن   .2025 الفكرية  للملكية  العاملي 
الفعاليات  ه����ذه  ت�����ض��ت��ق��ط��ب  اأن  امل���ق���رر 
األ��ف م�ضارك اإىل   15 اأك��ر م��ن  وح��ده��ا 

املدينة على مدار ال�ضنوات املقبلة. 
بال�ضكر  “نتوّجه  ق��ائ��اًل:  كاظم  واأ���ض��اف 
ال��رن��ام��ج على  ���ض��ف��رائ��ن��ا يف  اإىل ج��م��ي��ع 
الدائم  و���ض��ع��ي��ه��م  وال��ت��زام��ه��م  ج��ه��وده��م 
ل��ت��ع��زي��ز م�����ض��رية ال��ن��م��و وال���ت���ق���ّدم التي 
ال�ضفري   برنامج  وي�ضاهم  دب��ي.  ت�ضهدها 
ب��رت���ض��ي��خ م��ك��ان��ة االإم������ارة ك��م��رك��ز عاملي 
من  قوية  اأ�ض�ض  على  واملبنية  للمعرفة، 
���ض��ب��ك��ة ال���ع���الق���ات امل��م��ي��زة م���ع اخل����راء 
الوقت  امل��ح��ل��ي، م�����ض��ت��ف��ي��داً يف  وامل��ج��ت��م��ع 
ذاته من ال�ضراكات الناجحة واملميزة بني 

القطاعني العام واخلا�ض بدبي«.  
برنامج  ي�ضهد  “�ضوف  ب��ال��ق��ول:  وت��اب��ع 
 ،2019 ع����ام  خ����الل  ت��و���ض��ع��اً  ال�����ض��ف��ري 
جهات  با�ضتقطاب  ي�ضتمر  اأن���ه  ال���ض��ي��م��ا 
من  وغريها  اجلامعات،  واأب��رز  حكومية، 
امل��وؤ���ض�����ض��ات يف دب����ي، وه���و م���ا ي�����ض��اه��م يف 
دعم م�ضرية جناح االإم��ارة. كما اأن هناك 
عدداً من اخلطط لال�ضتفادة من ال�ضبكة 
املتنامية التي حققها الرنامج من خالل 
ع��ق��د ف��ع��ال��ي��ات حم��ل��ي��ة وجم��م��وع��ة من 

الدورات التدريبية«.     

ال�سيد البحري يف موريتانيا .. دعامة اأ�سا�سية يف 
القت�ساد الوطني وم�سدر للتوظيف والت�سغيل

•• نواك�صوط-وام:

كيلومرت   800 ط��ول��ه  ب�ضاطئ  االأط��ل�����ض��ي  املحيط  على  موريتانيا  تطل 
تقريباً من م�ضب نهر ال�ضنغال اإىل ميناء نواذيبو امل�ضتقل وُتعد ال�ضواطئ 
املوريتانية من اأغنى ال�ضواطئ االأطل�ضية باالأ�ضماك، ويعود ذلك اإىل عاملني 
رئي�ضني، اأولهما ات�ضاع الر�ضيف القاري 90 مياًل بحرياً يف ال�ضمال و30 
مياًل بحرياً يف اجلنوب وثانيهما املناخ البحري، حيث يوفر التقاء التيار 

ال�ضحراوي الدافئ وتيار الكناري البارد جواً مالئماً لتكاثر االأ�ضماك.
ويرى املخت�ضون اإمكان ا�ضطياد اأكر من مليوين طن �ضنوياً من دون اأن 

يت�ضرر النمو الطبيعي للروة ال�ضمكية.
منها  نوع   700 تبلغ  اإذ  االأ�ضماك  يف  كبري  بتنوع  املوريتانية  املياه  وتتميز 
200 ذات قيمة جتارية، ُت�ضتغل 6 اأنواع منها فقط يف االأ�ضواق التجارية 
املحلية والعاملية، وبالرغم من توفر مقدرات هائلة يف موريتانيا يف جمال 
ال�ضيد البحري وعلى الرغم من النق�ض يف اال�ضتثمارات العربية يف هذا 

املجال فاإن القطاع �ضهد مع ذلك تطورا كبريا وحيوية دائمة.
وقد �ضعت احلكومة املوريتانية بهدف التو�ضع يف هذا القطاع وتنميته اأكر 
اإن�ضاء تر�ضانة  ملناخ اال�ضتثمار، ف�ضرعت يف  بيئة مالئمة  اإىل تهيئة  فاأكر 
قانونية، ُتوِّجت مبوافقة الرملان على قانون اال�ضتثمار الذي �ضدر يف العام 
اال�ضتثمارات  جلب  اجتاه  يف  خطاها  املوريتانية  الدولة  و�ضرعت   .2012
للتبادل  ح��رة  منطقة  ف��اأن�����ض��اأت  ال��ب��ح��ري،  كال�ضيد  احل��ي��وي��ة  لقطاعاتها 

التجاري يف نواذيبو العا�ضمة االقت�ضادية للبالد.
وم�ضِجعة  كثرية  العربي  للتمويل  املتاحة  الفر�ض  تعتر  االط��ار  هذا  ويف 
بخا�ضة يف ظل مناخ االأعمال االإيجابي حالياً، الذي تدعمه اإرادة �ضيا�ضية 
تتما�ضى مع التوجهات العربية يف تن�ضيط ال�ضوق العربية من خالل قانون 
ا�ضتثمار وطني مواٍت، مع ما يوفره من حوافز و�ضمانات حقيقية لروؤو�ض 
االأموال االأجنبية، اإ�ضافة اإىل انحياز موريتانيا التفاقية املوؤ�ض�ضة العربية 
ل�ضمان  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة  معاهدة  على  وموافقتها  اال�ضتثمار،  ل�ضمان 
الوطني  اال�ضتثمار  لت�ضجيع  مرجعيًة  ي�ضكل  قانوناً  باعتبارها  اال�ضتثمار، 
ال�ضيد يف مقّدمة االهتمامات  واالأجنبي وحمايته، وي�ضع كل ذلك قطاع 
جللب راأ�ض املال لتطوير هذا القطاع. ونظرا لذلك تبدو االأجواء مواتية 
ال�ضيد  جم��ال  يف  خا�ضة  املوريتاين  ال�ضوق  اإىل  عربية  ا�ضتثمارات  جل��ذب 
البحري، بعد اإقرار قانون �ضراكة القطاَعني العام واخلا�ض، وما يوفره من 
فر�ض الإدخال اال�ضتثمار العربي اإىل �ضوق الروة ال�ضمكية. ويعتر قطاع 
ال�ضيد اأكر م�ضدر للت�ضغيل يف البلد ومورد اأ�ضا�ضي للعمالت ال�ضعبة، فهو 
يوظف اأكر من 30.000 �ضخ�ض وخا�ضة ال�ضيد التقليدي الذي يوفر 
التي يوفرها القطاع، فيما تبلغ  اإجمايل الوظائف  % من   54 اأكر من 

.% القوى العاملة االأجنبية امل�ضتخدمة يف ال�ضيد حوايل 14 

جمموعة اإيني الإيطالية تعلن عن 
اكت�ساف نفطي مهم يف دلتا النيجر 

•• الغو�س-اأ ف ب:

اأعلنت املجموعة النفطية االإيطالية العمالقة “اإيني” االأربعاء اأن فرعها 
اكت�ضف حقال مهما للنفط والغاز يف دلتا النيجر يف  “اأغيب”  النيجريي 
جنوب نيجرييا، ما ميكن اأن يزيد اإنتاج هذا البلد االإفريقي امل�ضدر للذهب 
النيجريية  اأغيب  “�ضركة  امل�ضرتكة  ال�ضركة  اإن  “اإيني”  وقالت  االأ���ض��ود. 
ع�ضرين  “اإيني”  )نايجرييان اأغيب اأويل كومباين( التي متلك  للنفط” 
“اأواندو”  وجمموعة  باملئة،  �ضتني  الوطنية  النفط  و�ضركة  منها  باملئة 
ع�ضرين باملئة، حققت هذا االكت�ضاف يف اأعماق حقول اوبيافو-اأوبريكوم يف 

امتياز “اأويل ماينينغ 61” يف املنطقة الرية من دلتا النيجر.
و�ضتني  الغاز  من  مكعب  ق��دم  مليار  األ��ف  ي�ضم  احلقل  “هذا  اأن  واأ�ضافت 
االإنتاجية  “القدرة  اأن  البيان  وتابع  النفط«.  معادل  من  برميل  مليون 
من  برميل  اآالف  وث��الث��ة  مكعب  ق��دم  مليون  مئة  تبلغ  للحقل  اليومية 
+�ضركة  انتاج  لتعزيز  فورا  للت�ضغيل  “قابل  اأنه  مو�ضحة  النفط”،  معادل 

اأغيب النيجريية للنفط+ من الغاز«.

د: نورة الظاهري  اأ�ضماء ال�ضايع �ضارة النجار ميثة املرر

املراأة الإماراتية والقت�ساد.. جتاوز للتحديات وم�ساركة فاعلة يف التنمية
•• اأبوظبي -وام:

حجزت املراأة االإماراتية منذ قيام دولة االحتاد موقعها ك�ضريك اأ�ضا�ضي 
الوطني، وبرهنت عن كفاءة عالية  االقت�ضاد  يف عملية تطوير وتنمية 
يف عامل املال واالأعمال اأهلتها لتجاوز اأ�ضوار املناف�ضة املحلية والو�ضول 
طريق  يف  كبريا  �ضوطا  االإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  وقطعت  عامليا.  املناف�ضة  اإىل 
التمكني االقت�ضادي وجنحت يف جتاوز التحديات وال�ضعوبات مت�ضلحة 
بالدعم احلكومي والوعي املجتمعي الذي اآمن بقدراتها ورحب بتبووؤها 
جمال  يف  ال�ضيما  االإنتاجية  القطاعات  خمتلف  يف  القيادية  املنا�ضب 
على  والثاين  عربي  بلد  اأول  االم���ارات  كانت  حيث  وال�ضناعة،  التجارة 
الن�ضاء يف جمال�ض  اأع�ضاء من  تعيني  اإلزامية  العامل يف طرح  م�ضتوى 

اإدارات ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات احلكومية.
يف  االإم��ارات��ي��ات  االأع��م��ال  �ضيدات  ع��دد  و�ضل  الر�ضمية،  للبيانات  ووفقا 

عام 2018 لنحو 23 األف �ضيدة، يدرن م�ضروعات تتجاوز قيمتها 50 
مليار درهم اإماراتي، وي�ضغلن %15 من جمال�ض اإدارات غرف التجارة 
وال�ضناعة يف الدولة، فيما تبلغ ن�ضبة االإماراتيات العامالت يف موؤ�ض�ضات 
و�ضركات القطاع اخلا�ض امل�ضجلة لدى وزارة املوارد الب�ضرية والتوطني 
نحو 57،3 باملائة من اجمايل الكوادر الوطنية العاملة يف هذا القطاع.
وحتجز �ضيدات االأعمال االإماراتيات �ضنويا مواقع متميزة من بني اأقوى 
ملجلة  وفقا  وذل��ك  العربي،  ال��وط��ن  االقت�ضاد يف  ع��امل  ام���راأة يف   100

“فورب�ض” العاملية.
ومما ال �ضك فيه اأن االإجن��ازات التي حققتها االإم��ارات يف اإط��ار اإ�ضراك 
وا�ضحة  وروؤي���ة  مكثفة  ج��ه��ود  ن��ت��اج  ك��ان��ت  التنموية،  العملية  يف  امل���راأة 
حتقيق  يف  رئي�ضيا  �ضريكا  االإم��ارات��ي  الن�ضائي  العن�ضر  و�ضع  ا�ضتهدفت 
الروؤى التنموية، وت�ضجيعها على مزاولة الن�ضاط االقت�ضادي، واإطالق 

امل�ضروعات املجدية اقت�ضاديا واإدارتها.

اإعالن  بعد وقت ق�ضري من  ال�ضوق  االإماراتيات بدخول  الن�ضاء  وب��داأت 
احتاد دولة االإمارات عام 1971، حيث ارتفعت ن�ضبة الن�ضاء العامالت 
اليوم،  اأم��ا   ،1995 %11.7 يف عام  اإىل   1975 %3.4 يف عام  من 
العاملة يف  ال��ق��وى  م��ن جممل   66% ن�ضبة  االإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  فت�ضكل 
القطاع احلكومي ونحو %30 منها متثل القيادات الن�ضائية التي تتبواأ 
%71 من جممل  مواقع �ضناعة القرار، ومتثل املراأة االإماراتية نحو 

اخلريجني االإماراتيني.
ومع تزايد دور املراأة االإماراتية العاملة يف كافة امليادين وخا�ضة التجارة 
واال�ضتثمار، ظهرت احلاجة اإىل �ضرورة تبني فكرة دعم �ضوؤون املراأة يف 
قطاع االأعمال التجارية واال�ضتثمارية، لذلك بادر احتاد غرف التجارة 
وال�ضناعة بدولة االإمارات العربية املتحدة فكرة تاأ�ضي�ض جمل�ض �ضيدات 
اإىل جنب مع  العمل جنبا  اآمالهن يف  الذي يعمل على حتقيق  االأعمال 

رجال االأعمال دون اأي متيز.

العدد 12718 بتاريخ 2019/8/29   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2019/952 جتاري كلي                                              
اىل املدعي عليه/1- دريك اآند �ضكل انرتنا�ضيونال )�ضركة م�ضاهمة عامة( 2-دريك 
امل��دع��ي / داركو  اأن  ان��د �ضكل اجنينريجن - ���ض ذ م م جمهويل حم��ل االق��ام��ة مب��ا 
املحكمة حكمت  بان  نعلنكم   - املحرزي  �ضيف علي  �ضيخه حممد   / ماكورا وميثله 
داركو  ل�ضالح/  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف   2019/7/29 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها 
ماكورا : بالزام املدعي عليهما باإزالة ا�ضم املدعي من الرخ�ضة التجارية للمدعي 
امل�ضاريف  والزمتهما  بذلك  املخت�ضة  اجلهات  واخطار  لها  كمدير  الثانية  عليها 
والف درهم مقابل اتعاب حماماة.  حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو 

ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12718 بتاريخ 2019/8/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/1172 جتاري كلي                 

اىل املدعي عليه/1- �ضركة املفهوم لالحذية واملالب�ض - ذ م م - فرع ال�ضارقة - 1  
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ البنك العربي املتحد - �ض م ع قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والتكافل مببلغ وقدره 
)2346650.58 درهم( الزام املدعي عليهم بالت�ضامن والتكافل والر�ضوم وامل�ضاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام. وحددت لها 
Ch1.B.8 لذا  جل�ضة يوم االربعاء املوافق 2019/9/4 ال�ضاعة 9.30 �ض بالقاعة 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال

مع اقرتاب موعد اأكرب جتمع معني بالطاقة يف العامل 

موؤمتر الطاقة العاملي الرابع والع�سرون ي�ستعد ل�ست�سافة اأكرب عدد من احل�سور 
•• اأبوظبي-الفجر:

ملوؤمتر  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ك�����ض��ف��ت   
عن  والع�ضرين  ال��راب��ع  العاملي  الطاقة 
باال�ضتعدادات  املتعلقة  ال��ت��ط��ورات  اآخ��ر 
العا�ضمة  ت�����ض��ت�����ض��ي��ف��ه  ال�����ذي  امل����وؤمت����ر 
اأ�ضبوعني، مبا يف  اأق��ل من  بعد  اأبوظبي 
امل�ضاركة م��ن ممثلي  ال��وف��ود  ذل��ك ع��دد 
ال�ضركات، والوزراء، والعار�ضني، و�ضناع 
االأعمال،  ورواد  وامل�ضتثمرين،  ال��ق��رار، 
اأنحاء  واخل��راء من جميع  واملبتكرين، 
ال���ع���امل ال���ذي���ن اأك�������دوا م�����ض��ارك��ت��ه��م يف 
الطاقة  ق�ضايا  لبحث  ال���دويل  احل��دث 
ومواجهة  امل���وا����ض���ي���ع  اأه�����م  وم��ن��اق�����ض��ة 
التحديات وو�ضع خارطة طريق مل�ضتقبل 

الطاقة العاملي.
وي��ع��ق��د م��وؤمت��ر ال��ط��اق��ة ال��ع��امل��ي خالل 
الفرتة 9-12 �ضبتمر 2019 يف مركز 
)اأدنيك(،  للمعار�ض  الوطني  اأبوظبي 
من  الأك����ر  وا���ض��ع��ة  م�����ض��ارك��ة  و�ضي�ضهد 
ال�ضركات  ك���رى  ممثلي  م��ن  األ���ف   15
والعاملية.  االإم����ارات����ي����ة  وامل���وؤ����ض�������ض���ات 
على  مي��ت��د  ال���ذي  امل��ع��ر���ض  وي�ضت�ضيف 
 4000 مربع  مرت   35،000 م�ضاحة 
مندوب من وفود الدول امل�ضاركة واأكر 
من 300 عار�ض من ال�ضركات العاملية 
اأكر  من  واخل��ا���ض  العام  القطاعني  يف 
من 150 دولة، وم�ضاركة اأكر من 66 

وزير من جميع اأنحاء العامل.
�ضينعقد الأول  الذي  وي�ضتقطب احلدث 
االأو�ضط  ال�ضرق  منطقة  ت��اري��خ  يف  م��رة 
على م���دار اأرب��ع��ة اأي���ام اأك���ر م��ن 300 
متحدث ر�ضمي من ال�ضخ�ضيات العاملية 

اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة  ال��ق��رار،  ال��ب��ارزة و�ضناع 
امل�ضاركني  م���ن  ق��ي��ا���ض��ي  ع����دد  ح�����ض��ور 
الدوليني.  ويف �ضوء التطور الكبري الذي 
ت�ضهده �ضناعة الطاقة على ال�ضعيدين 
املوؤمتر  �ضي�ضت�ضيف  والعاملي،  االإقليمي 
اأكر من 80 جل�ضة ت�ضتعر�ض حلقاتها 
جميع اأطياف الطاقة، من النفط والغاز 
الفحم  م�ضادر  تطوير  اإىل  والكهرباء، 
والنووية  امل��ت��ج��ددة  وال��ط��اق��ة  النظيف 
و  التمويل  و  ال��ط��اق��ة  ك��ف��اءة  و  النقل  و 
ذلك  غ��ري  و  اال���ض��ت�����ض��ارات  و  اال�ضتثمار 
من القطاعات التي توؤثر و تتاأثر بقطاع 
املوؤمتر  ه����ذا  ب��ذل��ك  ل��ي�����ض��ك��ل  ال���ط���اق���ة، 
واأك���ر  اأك����ر  مل��ح��ادث��ات  من�ضة م��ث��ال��ي��ة 

تنوعاً يف جمال الطاقة.
للروؤ�ضاء  فريدة  فر�ضة  امل��وؤمت��ر  ويوفر 
ورواد  ال����ق����رار،  و����ض���ن���اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني، 
االأع������م������ال ال����ت����ج����اري����ة مل���ن���اق�������ض���ة اأه�����م 
االجتاهات والتطورات يف جمال الطاقة 
وتنفيذ  وتخطيط  ال���راه���ن،  ال��وق��ت  يف 
لالرتقاء  املطلوبة  العملية  اخل��ط��وات 
�ضل�ضلة  عر  للطاقة  م�ضتدام  مب�ضتقبل 
م��ن ح��ل��ق��ات احل����وار وج��ل�����ض��ات النقا�ض 

التي ي�ضت�ضيفها. 
ويف ت�ضريح له قال �ضعادة الدكتور مطر 
التنظيمية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ض   ، ال��ن��ي��ادي 
مل�����وؤمت�����ر ال����ط����اق����ة ال����ع����امل����ي ال�����راب�����ع و 
الطاقة  م����وؤمت����ر  “يعزز  ال���ع�������ض���ري���ن: 
ال��ع��امل��ي م��ك��ان��ت��ه ال��ع��امل��ي��ة م���ع ك���ل دورة 
من  امل�ضبوق  غري  العدد  وي�ضكل  تنعقد، 
امل�ضاركني واملتحدثني الر�ضميني و تنوع 
املوؤمتر  ب��رن��ام��ج  و  ال��ع��ار���ض��ة  اجل���ه���ات 
والع�ضرين  الرابعة  ال���دورة  يف  ال�ضامل 

فارقة  ع��الم��ة  اأب���وظ���ب���ي  ال��ع��ا���ض��م��ة  يف 
الدويل«.  التجمع  اأهمية هذا  على  تدل 
العريق  التاريخ  ب��اأن  �ضك  واأ�ضاف:” ال 
يقارب  م��ا  على  ميتد  وال���ذي  للموؤمتر 
املئة عام، ا�ضتقطب جمموعة وا�ضعة من 
اخلراء وكبار رجال االأعمال وامل�ضوؤولني 
احلكوميني وقادة الراأي من جميع دول 
االإرث  هذا  اأبوظبي  و�ضت�ضتكمل  العامل، 
م��ن ال��ن��ج��اح بجعل ه��ذه ال����دورة مميزة 
لهذا  امللمو�ضة  النتائج  على  برتكيزها 

املوؤمتر«. 
التجربة  �ضكلت   “ ���ض��ع��ادت��ه:  وا�ضتكمل 
مثااًل  ال���ط���اق���ة  جم����ال  يف  االإم����ارات����ي����ة 
يحتذى ب��ه، وذل��ك م��ن خ��الل خططها 
وت��ن��وي��ع م�ضادر  ت��ط��وي��ر  ال��ط��م��وح��ة يف 
امل�ضتقبل  ر���ض��م  يف  وامل�����ض��ارك��ة  ال��ط��اق��ة 
تنفيذ  ي�����ض��م��ل  وذل�����ك  امل����ج����ال،  ه����ذا  يف 
الطاقة  توليد  م�ضاريع  اأك��ر  اثنني من 
فخورون  ون��ح��ن  ال��ع��امل،  يف  ال�ضم�ضية 
ال�ضرق  يف  مدينة  اأول  هي  اأبوظبي  ب��اأن 
املرموق،  احل���دث  ه���ذا  تنظم  االأو����ض���ط 
نوعية  اإ�ضافة  ت�ضكل  فهي  لنا  وبالن�ضبة 

يف ر�ضيد اإجنازاتنا«.
وي��ت��ي��ح احل����دث ال����ذي ي��ع��ق��د ك���ل ثالث 
فر�ضة  العامليني  اخل���راء  ملئات  �ضنوات 
ع��ق��د االج���ت���م���اع���ات وت����ب����ادل اخل����رات 
اأح��دث االجت��اه��ات من جميع  ومناق�ضة 
اأن���ح���اء ال���ع���امل، وق����د ���ض��ه��د ع��ل��ى مدار 
ت���اري���خ���ه م�����ض��ارك��ة ن��خ��ب��ة وا����ض���ع���ة من 

املتحدثني املتميزين.
واحلائز  ال�ضهري  الفيزياء  ع��امل  وي��ع��د 
ع���ل���ى ج����ائ����زة ن����وب����ل، ال����راح����ل األ�����رت 
ب���ني اخل�����راء الذين  اأي��ن�����ض��ت��اي��ن، م���ن 

جل�ضة  يف  ال��وا���ض��ع��ة  معرفتهم  ���ض��ارك��وا 
ب��رل��ني يف عام  حما�ضرة خ��الل م��وؤمت��ر 

.1930
والع�ضرين  ال��راب��ع��ة  الن�ضخة  و�ضت�ضهد 
املتحدثني  م��ن  نخبة  ح�ضور  للموؤمتر 
ال��ر���ض��م��ي��ني وق������ادة ق���ط���اع ال���ط���اق���ة يف 
املهند�ض  م��ع��ايل  بينهم  م��ن  االإم������ارات 
الطاقة  وزي���ر  امل��زروع��ي،  حممد  �ضهيل 
العربية  االإم�����ارات  دول���ة  يف  وال�ضناعة 
ال��دك��ت��ور �ضلطان بن  امل��ت��ح��دة، وم��ع��ايل 
الرئي�ض  دول�����ة،  وزي����ر  اجل���اب���ر،  اأح���م���د 
اأبوظبي  ب������رتول  ل�����ض��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
املهند�ض  وم��ع��ايل   ، »اأدن�����وك«،  الوطنية 
ع��وي�����ض��ة م��ر���ض��د امل�����رر، رئ��ي�����ض »دائ����رة 

الطاقة يف اأبوظبي«.
�ضعادة  املوؤمتر  خ��الل  اأي�ضاً  و�ضيتحدث 
�ضعيد حممد الطاير، الرئي�ض التنفيذي 
لهيئة كهرباء ومياه دبي »ديوا« و�ضعادة 
احلمادي،  اإب���راه���ي���م  حم��م��د  امل��ه��ن��د���ض 
االإم����ارات  ملوؤ�ض�ضة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض 
و�ضعادة  »اإي���ن���ي���ك«،  ال���ن���ووي���ة  ل��ل��ط��اق��ة 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  ال��ك��ع��ب��ي،  م�����ض��ّب��ح 
ال��ب��رتول وال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات يف  لقطاع 

�ضركة »مبادلة« لال�ضتثمار.
وي�ضارك يف موؤمتر الطاقة العاملي الرابع 
ال�ضركات  م��ن  ك��ب��ري  ع���دد  ال��ع�����ض��رون  و 
خدماتها  لت�ضتعر�ض  ع��امل��ي��اً  ال���رائ���دة 
ومن  خ��رات��ه��ا،  وم�����ض��ارك��ة  ومنتجاتها 
االإم����ارات،  وك��ه��رب��اء  م��ي��اه  �ضركة  بينها 
 ،)ADGM( العاملي  اأبوظبي  و�ضوق 
واإك�ضبو دبي 2020، والهيئة االحتادية 
للماء و الكهرباء )فيوا( هيئة كهرباء و 
، و توتال، و �ضيمينز،  مياه دب��ي )دي��وا( 

الكهربائية  للطاقة  الكورية  وال�ضركة 
للموا�ضفات  االم���ارات  وهيئة  )كيبكو(، 
للتاأمني،  االحتادية  والهيئة  واملقايي�ض، 

وموانئ دبي العاملية.
ي�ضتعر�ض  اأي�������ام،  اأرب����ع����ة  م�����دار  وع���ل���ى 
اأك���ر م��ن 30  امل��وؤمت��ر ال��ع��امل��ي للطاقة 
ف��ع��ال��ي��ة ف��رع��ي��ة ت��ت�����ض��م��ن ع��ق��د ور����ض 
ع��م��ل وج��ل�����ض��ات ح��واري��ة ع��ل��ى الطاولة 
من  جم��م��وع��ة  ت�ضت�ضيفها  امل�����ض��ت��دي��رة 
“اأف�ضل  ح���دث  بينها  وم���ن  امل��ن��ظ��م��ات. 
100 �ضركة يف حتول الطاقة لل�ضركات 
 100 اأب��رز  ت�ضتعر�ض  والتي  النا�ضئة” 
���ض��رك��ة ع��امل��ي��ة ن��ا���ض��ئ��ة م��ت��خ�����ض�����ض��ة يف 
املنتجات واخلدمات االأكر ابتكاراً والتي 
من �ضاأنها توفري حلول م�ضتدامة لتغري 

املناخ وحت�ضني كفاءة ت�ضغيل الطاقة. 
االأخرى  الفرعية  الفعاليات  ب��ني  وم��ن 
“منتدى  امل����وؤمت����ر،  ي�ضت�ضيفها  ال��ت��ي 
الطاقة العاملي”، و�ضيتم عقد ور�ضة عمل 
لال�ضتفادة  امل�ضاركة  وال��دول  لالأع�ضاء 
م��ن امل��م��ار���ض��ات وال��ت��ج��ارب االأمل��ان��ي��ة يف 
وزارة  ت�ضت�ضيفها  والتي  الطاقة  جمال 
الطاقة وال�ضناعة يف االإمارات بالتعاون 
ال�ضوؤون االقت�ضادية والطاقة  مع وزارة 

الفيدرالية االأملانية.
رئي�ضيتان  فعاليتان  احلدث  وي�ضت�ضيف 
�ضت�ضهد  حيث  ال��ع��امل��ي،  ال��ط��اق��ة  ملجل�ض 
الطاقة”  قطاع  ل��ق��ادة  العاملية  “القمة 
ح�����ض��ور ن��خ��ب��ة م���ن ق����ادة ال�����راأي ورواد 
الطاقة العامليني، و�ضيتمكن االأخ�ضائيني 
عن  التعبري  من  ال�ضباب  من  واملهتمني 
اآرائهم يف كل ما يتعلق مب�ضتقبل الطاقة 

يف “قمة قادة الطاقة امل�ضتقبليني«.

اأبوظبي العاملي يطلق جوائز فينتك 
يف ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا

•• اأبوظبي-وام:

اأعلن �ضوق اأبو ظبي العاملي املركز املايل الدويل باأبوظبي عن اإطالق جوائز 
�ضمن  اإفريقيا  و�ضمال  االأو���ض��ط  ال�ضرق  يف  االفتتاحية  اأب��وظ��ب��ي  فينتك 
فعاليات فينتك اأبو ظبي 2019 الذي ينطلق يف الفرتة من 21 اإىل 23 

اأكتوبر املقبل يف العا�ضمة اأبوظبي.
اجلوائز  منح  املجال  يف  خ��راء  من  تتاألف  م�ضتقلة  حتكيم  جلنة  وتتوىل 
وي�ضتقبل  املالية  التكنولوجيا  الرائدة يف جمال  اإ�ضهامات اجلهات  وتقييم 

�ضوق اأبو ظبي العاملي طلبات الرت�ضيحات من اليوم وحتى 23 �ضبتمر.
االإمارات  للعام يف  اأف�ضل تكنولوجيا مالية  9 فئات وهي  وت�ضمل اجلوائز 
واأف�ضل تكنولوجيا مالية للعام يف ال�ضرق االأو�ضط و�ضمال اأفريقيا واأف�ضل 
اأ�ضواق نا�ضئة يف التكنولوجيا املالية للعام واأف�ضل م�ضتثمر يف التكنولوجيا 
للعام  املالية  التكنولوجيا  جم��ال  يف  للنمو  م�ضرع  واأف�����ض��ل  للعام  املالية 
واأف�ضل  للعام  لل�ضركات  املالية  التكنولوجيا  يف  لالبتكار  برنامج  واأف�ضل 
يف  رائ��دة  جهة  واأف�ضل  للعام  املالية  التكنولوجيا  جمال  يف  نا�ضئة  موهبة 
املالية  التكنولوجيا  جم��ال  يف  �ضيدة  واأف�����ض��ل  للعام  املالية  التكنولوجيا 

للعام.
فينتك  مهرجان  فعاليات  خالل  الفائزين  اأ�ضماء  عن  االإع��الن  و�ضيجري 
اأكتوبر مبركز   23 اإىل   21 الفرتة من  ال��ذي ينعقد يف  الثالث  اأب��و ظبي 
ظبي  اأب��و  �ضوق  ي�ضر  اأعلن  ال�ضياق  ذات  ويف  للمعار�ض.  الوطني  ظبي  اأب��و 
العاملي التعاون مع “كي بي اإم جي اخلليج “ يف اإطار الدورة الثالثة لتحدي 
باقة متنوعة من  اأبو ظبي بهدف تقدمي  االبتكار �ضمن مهرجان فينتك 
بياناً   15 االبتكار  حت��دي  وي�ضمل  للم�ضاركني.  وامل��زاي��ا  اجلذابة  اجلوائز 
التي  التحديات  اأبرز  متثل  والتي  املالية  بالتكنولوجيا  املتعلقة  بامل�ضكالت 
تواجهها املوؤ�ض�ضات املالية وال�ضركات وامل�ضتهلكني يف االإمارات وعلى نطاق 

ال�ضرق االأو�ضط و�ضمال اأفريقيا.
املالية  اخلدمات  تنظيم  ل�ضلطة  التنفيذي  الرئي�ض  تينغ،  ريت�ضارد  وق��ال 
اأبوظبي  فينتك  ج��وائ��ز  م��ن  ال��ه��دف  يتمثل  العاملي:  اأب��و ظبي  �ضوق  ل��دى 
يف  املالية  التكنولوجيا  رواد  قدمها  التي  الهائلة  االإجن��ازات  ا�ضتعرا�ض  يف 
اجلهود  على  ال�ضوء  وت�ضليط  الرت�ضيحات  لتلقي  نتطلع  حيث  منطقتنا 

املبذولة يف تعزيز قطاع اخلدمات املالية يف املنطقة.
واأ�ضاف اأن التعاون مع “كي بي اإم جي اخلليج ياأتي يف اإطار الدورة الثالثة 

لتحدي االبتكار �ضمن مهرجان فينتك اأبوظبي .

دبي املايل يحتفي باإجنازات املراأة الإماراتية يف قطاع اأ�سواق املال 
•• دبي -وام:

ن��ظ��م ���ض��وق دب���ي امل���ايل ام�����ض احتفالية 
االإماراتية  امل���راأة  ي��وم  مبنا�ضبة  خا�ضة 
وامل�ضاهمة  الكبرية  ل��الإجن��ازات  تقديراً 
ل��ل��م��راأة االإم���ارات���ي���ة يف نه�ضة  ال��ف��اع��ل��ة 
ال��دول��ة وازده��اره��ا يف خمتلف املجاالت 

امل����ال. ح�ضر  اأ����ض���واق  وم���ن بينها ق��ط��اع 
الرئي�ض  ف���ك���ري  م�����رمي  االح���ت���ف���ال���ي���ة 
رئ���ي�������ض قطاع  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
وفهيمة  واالإي�����داع  والت�ضوية  التقا�ض 
ورئي�ض  تنفيذي  رئي�ض  نائب  الب�ضتكي 
اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة  االأع��م��ال  ق��ط��اع تطوير 

ع�ضوات املجل�ض الن�ضائي يف ال�ضوق.

قوي  بح�ضور  امل��ايل  دب��ي  �ضوق  ويتمتع 
للم�ضتثمرات املواطنات اإذ ي�ضل عددهن 
م�ضتثمرة   191،467 اإىل  ح���ال���ي���اً 
اإجمايل  م���ن  امل���ائ���ة  يف   22.6 ب��ن�����ض��ب��ة 
ال�ضوق  يف  امل�ضجلني  امل�ضتثمرين  ع��دد 
م�ضتثمر  األ���ف   844 اإىل  ي�ضل  وال���ذي 
امل�ضتثمرات  ومت���ت���ل���ك  وم�������ض���ت���ث���م���رة. 

من  �ضهم  مليار   3.3 حالياً  امل��واط��ن��ات 
اأ�ضهم ال�ضركات املدرجة يف ال�ضوق بقيمة 
وقد  دره����م..  م��ل��ي��ارات  الثمانية  ت��ق��ارب 
تداوالت  امل��واط��ن��ات  امل�ضتثمرات  ن��ف��ذت 
و�ضراًء  ب��ي��ع��اً  دره���م  م��ل��ي��ار   3.1 بقيمة 
 21 2019 وح��ت��ى  م��ن��ذ ب��داي��ة ال��ع��ام 

اأغ�ضط�ض اجلاري.
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العدد 12718 بتاريخ 2019/8/29   
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية 

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 2017/4358 مدين )جزئي(

املرفوعة من املدعي/ على من�ضور على الع�ضبلي 
�ضد املدعي عليه / 1- ح�ضني احمد ح�ضني حممد 

نعلمك باأنه قد �ضدر بحقكم حكما يف الدعوى امل�ضار اليها ق�ضى باالآتي :  حكمت املحكمة ح�ضوريا 
بحق املدعي عليهم الثاين والثالثة والرابعة ومبثابة احل�ضوري بحق املدعي عليه االأول : 

اربعة  درهم   34000 مبلغ  للمدعي  يوؤديا  بان  منا�ضفة  والثاين  االأول  عليهما  املدعي  بالزام   -1
وثالثون الف درهم 

2- بالزام املدعي عليها الثالثة والرابعة بان يوؤديا للمدعي مبلغ 10000 درهم ع�ضرة االف درهما 
منا�ضفة بينهما لتق�ضريهما يف فقد منفعة ال�ضيارة للمدعي

3- الزام املدعي عليهم جميعا الر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ خم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة
4- رف�ض باقي الطلبات لعدم االأحقية ،،، 

مكتب اإدارة الدعوى 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12718 بتاريخ 2019/8/29   

اعـالن تغيري ا�شـم
اىل  بطلب  املزروعي(  �ضويح  �ضيف  حممد  )�ضيف  املواطن  تقدم 
ابنته  ا�ضم  التوثيقات بتغيري  اأبوظبي االبتدائية - ق�ضم  حمكمة 

من )عبله( اىل)�ضهد(
فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�ضم املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�ضر االعالن
فاطمة حممد جازم - كاتب عدل

القا�شي / �شلطان حممد خمي�س الكعبي
قا�شي تركات الدائرة الثالثة   

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12718 بتاريخ 2019/8/29   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1001
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ تركي جمعة احمد مطر - اإماراتي اجلن�ضية 
لتجارة  املهج  يف    %100 البالغة  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
ال�ضيارات امل�ضتعملة مبوجب رخ�ضة رقم )618361( وذلك اىل ال�ضيدة/ �ضيماء 
جميد حميد حميد - اإماراتية.  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  
القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى 
اليه  امل�ضار  االجراء  على  الت�ضديق   يتم  �ضوف  وانه  للعلم  االعالن  هذا  ن�ضر 
بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 999
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ا�ضلم �ضاجناتي حممد كوتي - هندي اجلن�ضية يرغب 
�ضمية كونات  ال�ضيدة/  البالغة 100%  وذلك اىل  والتنازل عن كامل ح�ضته  البيع  يف 
لتجارة  البي�ضاء  )املطرقة  با�ضم  الرخ�ضة  يف   ، اجلن�ضية  هندية   - تايل  مون  �ضمري 

الفحم واحلطب( والتي تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )750083( 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 
يف �ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  
على االجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12718 بتاريخ 2019/8/29   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 997

باك�ضتانية اجلن�ضية ترغب   ، امام  ال�ضيدة/ علياء ناز حممد  بان  ليكن معلوما للجميع 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضتها البالغة 100% وذلك اىل ال�ضيد/ حممد علي �ضامل 
الزهور  م�ضك  )مركز  املهنية  الرخ�ضة  يف  وذلك  اجلن�ضية  اإماراتي   ، ال�ضقطري  حممد 
تغيري  مت   -  )750397( رقم  مهنية  رخ�ضة  مبوجب  ال�ضارقة  باإمارة  تاأ�ض�ضت  للتجميل( 

ال�ضكل القانوين من موؤ�ض�ضة فردية بوكيل خدمات اىل موؤ�ض�ضة فردية 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
االجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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يف الدعوى رقم 2019/1896 مدين جزئي  

اإىل املدعي عليها يف الدعوى 2019/1896 مدين جزئي 
احلكم  مبوجب  م(  م  ذ  )�ض  الثقيلة  بال�ضاحنات  املواد  لنقل  /طروادة  ال�ضادة 
رقم  الدعوى  يف  ح�ضابي  خبري  انتدابنا  ب�ضاأن  دبي  حماكم  من  ال�ضادرة 
2019/1896 مدين جزئي ، وحيث مت البدء يف اعمال اخلرة احل�ضابية ، وعليه 
يتوجب عليكم احل�ضور اىل مقر مكتب/ اخل�ضر وم�ضاركوه حما�ضبون قانونيون 
الكائن يف )دبي - منطقة املمزر - بناية اأبراج املمزر - مكتب رقم 506( وبرفقتكم 
كافة امل�ضتندات التي تتعلق مبو�ضوع الدعوى املقامة عليكم من ال�ضادة / اأك�ضا 
للتاأمني )اخلليج( �ض م ب )م( فرع دبي وذلك يوم االأحد املوافق 2019/9/8 يف 

متام ال�ضاعة 11.00 �ضباحا.  
ع/ �شامل را�شد �شامل اخل�شر ال�شام�شي 
اخلبري املحا�شبي يف الدعوى  

دعوة اجتماع خربة ح�شابية 
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ا�شعار مببا�شرة املهمة ودعوة ح�شور اجتماع ب�شاأن الدعوى 

2017/84425 جزاء  
ال�ضادة �ضركة ترينيدو للتجارة واالإ�ضتثمار املحدود يرجى التف�ضل بالعلم 
للقيام  اأعاله  املذكورة  الدعوة  تكليفي كخبري حما�ضبي يف  قد مت  بانه 
باأعمال اخلرة وفقا للمهمة الواردة يف قرار املحكمة املوقرة عليه يرجى 
تف�ضلكم باحل�ضور اىل مقر االإدارة باحل�ضيبة / مبنى احل�ضيبة للجوائز 
/ بلوك �ضي طابق امليزانني يوم االأحد املوافق 2019/9/8 ال�ضاعة التا�ضعة 
�ضباحا.  راجني التوقيع على هذا االإخطار اإ�ضعارا باال�ضتالم ومبوافقتكم 

على ح�ضور االإجتماع واإر�ضاله الينا على الفاك�ض 04-3537783 
عن اإدارة اخلربة وت�شوية املنازعات 
اخلبري املحا�شبي / ه�شام �شبحي ريا  

اإجتمـــــاع خبــــــرة
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اإعالن بالن�شر - ح�شور اإجتماع اخلربة 

يف الدعوى رقم 2019/974 جتاري كلي - دبي 
املدعي عليه : اأجي كومار �ضوريندرين 

التجارية  الكلية  ال��دائ��رة  دب��ي -  بناء على تكليف حمكمة   ، اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف 
العا�ضرة رقم )50( بندبي خبريا م�ضرفيا يف الدعوى املذكورة اعاله املرفوعة من / بنك 
وكيال  او  يرجى ح�ضوركم يف جل�ضة اخلرة  وعليه  )املدعي( �ضدكم  التجاري  ابوظبي 
الثالثاء  يوم  وذل��ك  الدعوى  تخ�ض  م�ضتندات  من  لديكم  ما  وتقدمي  ميثلكم  معتمدا 
املوافق 2019/9/3 يف متام ال�ضاعة 2.30 م�ضاءا يف مقر مكتب اخلبري/عبداملجيد املرزوقي 
والكائن مبدينة دبي - ديرة - �ضارع بني يا�ض - بناية برج امل�ضرف - الطابق 15 - مكتب 

رقم 1504 - موبايل : 0506111421  - ت : 042555363  - ف : 042555433 
اخلبري امل�سريف

عبداملجيد حممد املرزوقي 

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة
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يف  الدعوى 2019/2125 جتاري جزئي - دبي

املدعي / دنيا للتمويل - ذ م م
بوكالة املحامي / ال�ضهالوي وم�ضاركوه حمامون وم�ضت�ضارون االإمارات 

املعلن اليه / املدعي عليه / عبدالرفيق كاراكانومال 
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة العمال اخلرة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم 
اخلمي�ض املوافق 2019/9/5 يف متام ال�ضاعة احلادية ع�ضرة والن�ضف �ضباحا  لعقد االإجتماع 
االأول للخرة وذلك مبقر مكتبنا الكائن يف : مكتب ال�ضارد - دبي - القرهود - �ضارع املطار - 

مبنى الفجر لالعمال - الطابق االأول - مكتب 120 
لذا يطلب ح�ضوركم او من ميثلكم قانونا حل�ضور االجتماع املذكور مع اإح�ضار كافة امل�ضتندات 
املتعلقة بالدعوى ، وعليكم مراجعة اخلبري اوال باأول ب�ضاأن اية ا�ضتف�ضارات وملتابعة تطورات 

اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�ضتالم امل�ضتندات والتعقيب عليها.
اخلبري/ �شعيد ال�شارد الفال�شي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133
رقم القيد بوزارة العدل 449  

دعوة حل�شور 
االجتماع االأول للخربة   
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حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

تبليغ حكم بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/3509 جتاري )كلي(  

اىل املحكوم عليه : حممد �ضقر حممد عبيد ال�ضويدي / عجمان ، منطقة النعيميه ، بناية النعيمية ، 
�ضقة رقم 102 - االإمارات العربية املتحدة - هاتف رقم : 0559694442 رقم مكاين 

نحيطكم علما باأنه بتاريخ  2019/4/28 م
قد حكمت عليكم هذه  املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله 

ل�ضالح : بنك را�ض اخليمة الوطني - �ض م ع  
درهم  املدعي مبلغ 1.523.552.83  للبنك  ي��وؤدي  بان   ، املدعي عليه  بالزام   : املحكمة  : حكمت  بالتايل 
)مليون وخم�ضمائة وثالثة وع�ضرين الف وخم�ضمائة واثنني وخم�ضني درهما وثالثة وثمانني فل�ضا( 
مع الفائدة بواقع 5% ت�ضرى من تاريخ االإ�ضتحقاق يف 2018/9/20 وحتى متام ال�ضداد والزامه بر�ضوم 

وم�ضروفات الدعوى ومبلغ الف درهم اتعاب حماماة.  
حكما قابال لال�ضتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل العالنك بهذا التبليغ

حرر بتاريخ 2019/8/22 
مكتب ادارة الدعوى       

االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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 اعـــــــالن       

انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�ضديقات- خورفكان : ال�ضيد/  تقدم ايل 
الت�ضديق على حمرر  االإم���ارات  وطلب   : ، اجلن�ضية  البلو�ضي  اأحمد عثمان  حممد 
للخياطة  ال�ضهيلة  ال��ت��ج��اري  اال���ض��م  يف   %100 البالغة  ح�ضته  يف  )ت��ن��ازل(  يت�ضمن 
 ، الن�ضائية  املالب�ض  ، تطريز  الن�ضائية  املالب�ض  الرخ�ضة خياطة  ن�ضاط   ، والتطريز 
 614290 رقم  مهنية  رخ�ضة  خورفكان  يف  االقت�ضادية  التنمية  دائ��رة  من  واملرخ�ض 
ال�ضيد/ اىل  بخورفكان.  االإقت�ضادية  التنمية  دائ��رة  يف   2011/7/24 بتاريخ  ال�ضادر 
ليكن معلوما للجميع   - االإم���ارات   : النقبي - اجلن�ضية  �ضامل  �ضامل بن عبداهلل بن 
بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �ضيقوم بالت�ضديق على توقيعات ذوي ال�ضاأن يف 

املحرر املذكور بعد انق�ضاء ا�ضبوعني من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�ضم ال�ضركة : با�سن جورميه - �س ذ م م  
احلي   - العاملية  املدينة  نخيل  ملك   D02 رق��م  بناية   -  S 02 رق��م  حم��ل   : ال��ع��ن��وان 
ال�ضيني  ال�ضكل القانوين : ذات م�ضوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�ضة : 654438 رقم القيد 
بال�ضجل التجاري : 1076869 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�ضادية بدبي باأنه قد 
مت التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها باإنحالل ال�ضركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2019/5/27 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار 
ي�سرى  املعني  امل�ضفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�ض  اأي  لديه  2019/5/27 وعلى من 
و�سركاه لال�ست�سارات وتدقيق احل�سابات العنوان : مكتب رقم 703 ملك ي�ضرى عادل 
امني - بردبي - اخلليج التجاري - هاتف :     فاك�ض :     م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�ضم امل�ضفي : ي�سرى و�سركاه لال�ست�سارات وتدقيق احل�سابات 
العنوان : مكتب رقم 703 ملك ي�ضرى عادل امني - بردبي - اخلليج التجاري 
االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  :       مبوجب  فاك�ض       : - هاتف 
با�سن جورميه -  اأع��اله لت�ضفية  باأنه قد مت تعيني امل�ضفي املذكور  بدبي 
�س ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/5/27 واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/5/27 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/6217(

املنذر : اأحمد عبدالرحيم احمد العطار - اإماراتي اجلن�ضية 
املنذر اليه : غولدن ريت�ض للتجارة العامة - ذ م م  )جمهول حمل االإقامة( 

مبوجب هذا االإنذار ينذر املنذر - املنذر اليه ويكلفه ب�ضرورة الوفاء مببلغ 104.000 درهم املرت�ضدة يف ذمته لقاء 
ال�ضنة االيجارية 2018 ومبلغ  االأخريتني من  الدفعتني  املرجتع مببلغ وقدره )44.000 درهم( عن  ال�ضيك  قيمة 
)60.000 درهم( قيمة الدفعات الثالثة عن ال�ضنة االيجارية املجددة من )2018/12/20 ولغاية 2019/12/19( دفعة 
االيجار االأوىل والثانية والثالثة من 2018/12/20 حتى 2019/6/20 كما يكلفه ب�ضرورة ت�ضليم املنذر ثالثة �ضيكات 
باقي القيمة  االيجارية لكامل ال�ضنة االيجارية املمتدة )من 2018/12/20 حتى 2019/12/19( - بواقع 20.000 
درهم لل�ضيك الواحد مع توقيع ن�ضخة عقد االيجار عن الفرتة املمتدة من 2018/12/20 ولغاية 2019/12/19 ، مع 
التنبيه على املنذر اليه باأنه يف حال عدم االإلتزام بتنفيذ ما ورد باالإنذار الراهن خالل مدة اق�ضاها )30( يوم من 
تاريخ ا�ضتالم االإنذار �ضي�ضطر املنذر اىل اتخاذ كافة االإجراءات القانونية والق�ضائية جتاه املنذر اليه واإخالءه من 
العني املوؤجرة والزامه باملرت�ضد يف ذمته حتى تاريخ االإخالء التام وكذا كافة امل�ضتحقات املرتتبة على العني املوؤجرة 

ل�ضالح هيئة الكهرباء واملياه مع حفظ كافة حقوق املنذر االأخرى جتاه املنذر اليه بوجه عام. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/6293(

املنذر : يونايتد بنك ليمتد )مكتب اإدارة(
1- حممد نعيم مان )بريطاين اجلن�ضية(  املنذر اليهم :  

2- �ضابرح�ضني احمد دين )باك�ضتاين اجلن�ضية(  
3- حممد زمان عبداملنان )باك�ضتاين اجلن�ضية(   

ينذر املنذر املنذر اليهم ب�ضداد مبلغ وقدره 3076994 درهم )ثالثة ماليني و�ضتة و�ضبعون الف وت�ضعمائة واربعة 
وت�ضعون درهم( عن اإجمايل الدين املرت�ضد بذمتهم حتى تاريخ 2019/2/28 مبوجب اتفاقية الت�ضهيل االإئتماين 
لقر�ض اأجل الذي مت منحه لهم من قبل املنذر بتاريخ 2008/7/5 ، وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ ن�ضر هذا 
االإنذار ، واإال فان املنذر �ضيتخذ االإجراءات القانونية الالزمة ملبا�ضرة اإجراءات نزع ملكية العقار "قطعة االأر�ض 
رقم 149 وما اقيم عليها من مباين ومن�ضاآت والكائنة مبنطقة اجلرف ، ال�ضناعية 3 ، وم�ضاحتها 289604 ، باإمارة 
عجمان" واحلجز عليها وبيعها باملزاد العلني وفق القوانني ال�ضارية يف هذا ال�ضاأن ، مع حفظ كافة حقوق املنذر 
يف اإ�ضافة اأي مبالغ ي�ضتجد ا�ضتحقاقها مع الزامكم بالر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة ، مع حفظ كافة حقوق 

املنذر االأخرى. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12718 بتاريخ 2019/8/29   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/6287(

املنذر : االإمارات للخدمات الفنية - ذ م م 
املنذر اليه : �ضحارى االإمارات الدولية للمقاوالت )�ض ذ م م( - رخ�ضة 233193 

مبوجب االإنذار رقم 2019/162631 اإنذار عديل وامل�ضجل لدى كاتب العدل بدبي فاإن املنذرة ومبوجب 
املرت�ضدة  واملبالغ  لها  امل�ضتحقة  املرجتعة  ال�ضيكات  قيمة  ب�ضداد  اليها  املنذر  على  تنبه  االإن��ذار  هذا 
اإماراتي )اربعمائة  اإجمالية وقدرها 412.953.96 درهم  االإن��ذار بقيمة  وال��واردة ب�ضدر هذا  بذمتها 
ايام  وذلك خالل خم�ضة  فل�ضا(  وت�ضعون  و�ضتة  درهم  وت�ضعمائة وثالثة وخم�ضون  الفا  ع�ضر  واثني 
من تاريخ علمكم بهذا الن�ضر ، واإال �ضي�ضطر اىل اتخاذ كافة االإجراءات القانونية الالزمة اللزامه 
ب�ضداد املبلغ املذكور والفائدة القانونية امل�ضتحقة عليه ، ف�ضال عن احلجز على كافة اموالكم املنقولة 
والغري املنقولة وبيعها باملزاد العلني باالإ�ضافة اىل حتميلكم م�ضوؤولية التعوي�ض عن كافة االأ�ضرار 

املادية واالأدبية التي حلقت باملنذرة والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12718 بتاريخ 2019/8/29   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/6286(

املنذر :مدر�ضة االإبداع العلمي الدولية ند ال�ضبا - �ض ذ م م 
املنذر اليه : في�ضل حممد عمر اجلابري 

مبوجب االإنذار رقم 2019/155089 اإنذار عديل وامل�ضجل لدى كاتب العدل بدبي فاإن املنذرة ومبوجب 
املرت�ضدة  واملبالغ  لها  امل�ضتحقة  املرجتعة  ال�ضيكات  قيمة  ب�ضداد  اليها  املنذر  على  تنبه  االإن��ذار  هذا 
اإماراتي )مائة وثالثة  اإجمالية وقدرها 133.945 درهم  بذمتها وال��واردة ب�ضدر هذا االإن��ذار بقيمة 
وثالثون الف وت�ضعمائة وخم�ضة واربعون درهم( وذلك خالل خم�ضة ايام من تاريخ علمك بهذا الن�ضر 
، واإال �ضن�ضطر اىل اتخاذ كافة االإج��راءات القانونية الالزمة اللزامه ب�ضداد املبلغ املذكور والفائدة 
القانونية امل�ضتحقة عليه ، ف�ضال عن احلجز على كافة اموالكم املنقولة والغري املنقولة وبيعها باملزاد 
التي حلقت  واالأدبية  املادية  االأ�ضرار  كافة  التعوي�ض عن  م�ضوؤولية  اىل حتميلكم  باالإ�ضافة  العلني 

باملنذرة والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12718 بتاريخ 2019/8/29   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/6247(

املنذر / �ضركة ج فور�ضن ات�ض تي - �ض ذ م م  وميثلها املدير / توفو جياجن 
�ضد / املنذر اليهما : 1- �ضركة بلو وايف النظمة التكييف - �ض ذ م م 

2- فاليا كات كوتيبور اتايل لياقت - على خان - جمهول حمل االإقامة 
 000764  -  000763 رق��م��ي  ال�ضيكني  قيمة  ب�����ض��داد  اليهما  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
امل�ضحوبه على بنك دبي التجاري بتاريخي 2018/7/25 و 2018/6/10 اإجمايل 
قيمتها 93.576 درهم قيمتها 93.576 درهم و�ضبعون درهم خالل مدة اق�ضاها 
خم�ضة ايام من تاريخ ا�ضتالم هذا االإنذار واإال �ضي�ضطر املنذر اىل اتخاذ كافة 

االإجراءات القانونية.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12718 بتاريخ 2019/8/29   

 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�شر    
                       اىل املدعي عليه / نهر االبداع للخدمات الفنية - �ض ذ م م 

نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 
لها جل�ضة 2019/9/22 ال�ضاعة 10.00 

م�ضتندات  او  لديكم من مذكرات  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  او من ميثلكم  باحل�ضور 
وامل�ضاريف ويف  الر�ضوم  باال�ضافة اىل  االقل  ايام على  للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

حال تخلفكم �ضوف ي�ضدر احلكم مبثابة احل�ضوري. 

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�ضية
 6551/2019/13
6552/2019/13

م
1
2

ا�ضم املدعي
 ال�ضعيد ال�ضعيد احمد ابو يو�ضف

عبدالتواب توفيق ح�ضن عبدالنبي 

مبلغ املطالبة
11350 درهم + تذكرة العودة 
11134 درهم + تذكرة العودة

العدد 12718 بتاريخ 2019/8/29   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2019/907 جتاري جزئي 
االقامة  حمل  جمهول  عبدالقدو�ض  حاجي  �ضايف  ح�ضرت  غ��الم  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املذكورة  الدعوى  يف   2019/4/22 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
يوؤدي  ان  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام   - ع  م  ���ض   - ال��وط��ن��ي  را����ض اخليمة  بنك  ل�ضالح/  اع���اله 
للمدعية مبلغ وقدره 97/ 608  و 709 درهم �ضبعمائة وت�ضعة الف و�ضتمائة وثمانية درهم 
و�ضبعة وت�ضعون فل�ض والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى احلا�ضل يف 
2019/2/26 وحتى ال�ضداد التام وامل�ضاريف ومبلغ خم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
خالل  لال�ضتئناف  قابال  احل�����ض��وري  مبثابة  حكما  طلبات.  م��ن  ذل��ك  ع��دا  م��ا  ورف�ضت 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12718 بتاريخ 2019/8/29   
اعالن حكم بالن�شر

 يف  الدعوى رقم 2019/590 احوال نف�س م�شلمني 
اىل املدعي عليه/1- مرمي حمزة مطوري جمهول حمل االقامة مبا اأن املدعي / 
عبداهلل احمد عبداهلل علي اأهلي - وميثله/حميد غالم دروي�ض ابراهيم - نعلنكم 
املذكورة  الدعوى  يف   2019/8/19 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
اعاله ل�ضالح/ عبداهلل احمد عبداهلل علي اأهلي بحكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري 
باالآتي : باثبات ن�ضب البنت )رمي( املولودة بتاريخ 2009/10/28 بدبي اىل والدها 
املدعي / عبداهلل احمد عبداهلل علي اأهلي - والزمت املدعي بالر�ضوم وامل�ضروفات.  
حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12718 بتاريخ 2019/8/29   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر

يف الدعوى رقم 2018/4452 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/1- راكي�ض ديوان ام ا�ض ديوان  - جمهول حمل االقامة  
اإدارة - فرع  التنفيذ/ م�ضرف الهالل - �ض م ع - مكتب  مبا ان طالب 
برج البحر وميثله / عبدالعزيز خمي�ض علي فرج ال�ضام�ضي - مو�ضوع 
االإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�ضة وهي عبارة عن 
ار�ض - املنطقة : وادي ال�ضفا 5 - رقم االر�ض 26 - والوحدات رقم 1211 
+ 1210 + 1207 + 1208 + 1209 رقم االر�ض 443 - املنطقة : اجلداف - 
ا�ضم املبنى : The Estate وفاء للمبلغ املطالبة وذلك للعلم مبا جاء 

ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س الق�شم   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12718 بتاريخ 2019/8/29   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر

يف الدعوى رقم 2017/341  تنفيذ �شرعي      
اىل املنفذ �ضده/1- فرا�ض فار�ض ر�ضيد الكردي - جمهول حمل االقامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ امل حمارب ابراهيم ح�ضني وميثله / علي حممد اأمني عبداهلل 
علي نقي - قد اقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بتنفيذ احلكم 
ال�ضادر يف الدعوى رقم 263/2017 احوال نف�ض م�ضلمني ب�ضداد املبلغ املنفذ به 
 وقدره )5000 درهم( كنفقة موؤقتة ونعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�ضة

قطعة ار�ض   )TOWER 1/GL3T1 - FL1 - 120 ضقة/ العقار�(
رقم )105( )جليتز ال�ضكني 3( / واعالنكم برغبة طالبة التنفيذ بيع ال�ضقة 

عن طريق املزاد العلني
بناء على قرار املحكمة ال�ضادر بتاريخ 2019/8/7 

رئي�س الق�شم   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12718 بتاريخ 2019/8/29   

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/2122 مدين جزئي                 

اىل املدعي عليه /1-عمار حممد �ضعيد كوردى جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ طارق زينل مريزا زينل املازمي  وميثله/هنوف حممد علي متيم  قد 
ب�ضداد  يوؤدي للمدعي  بان  املدعي عليه  الزام  الدعوى ومو�ضوعها  اأقام عليك 
مبلغ )670.000( �ضتمائة و�ضبعون الف درهم قيمة املديونية والفائدة القانونية 
بالر�ضوم  عليه  املدعي  ال��زام  التام.  ال�ضداد  وحتى  االإ�ضتحقاق  تاريخ  من   %12
وامل�ضاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق  2019/9/3 
من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.D.19 بالقاعة  �ض   8.30 ال�ضاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



العدد 12718 بتاريخ 2019/8/29   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر 
 يف  الدعوى 2019/7555  عمايل جزئي 

كوربوري�ضن  اجننريينغ  كون�ضرتاك�ضن  �ضتيت  /1-���ض��اي��ن��ا  عليه  امل��دع��ي  اىل 
امل���دع���ي / حممد  ان  االق����ام����ة مب���ا  م م جم���ه���ول حم���ل  ذ  اي�������ض���ت(  )م���ي���دل 
م�����ض��ط��ف��ى حم��م��د ���ض��ع��د ق���د اأق������ام ع��ل��ي��ك ال����دع����وى وم��و���ض��وع��ه��ا املطالبة 
رقم  وامل�����ض��اري��ف.  وال��ر���ض��وم  دره���م(   197700( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات 
ال�ضكوى)MB196264785AE( وحددت لها جل�ضة يوم االأحد املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا    Ch2.E.22 ب��ال��ق��اع��ة  ����ض    8.30 ال�����ض��اع��ة   2019/9/8
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12718 بتاريخ 2019/8/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/522 عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1-�ضيد ر�ضول �ضيد عظيم  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ ديور 
اإجنو ليمتد �ض م م ح وميثلها ممثلها القانوين ال�ضيد/ انتوين د�ضوزا وميثله / �ضوق 
حم�ضن بدر الكثريي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
درهم  و�ضبعون  وثمامنائة وخم�ضة  الفا  ع�ضر  و�ضتة  �ضتمائة   )616875( وق��دره  مببلغ 
التام والر�ضوم  ، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ 2014/4/16 وحتى ال�ضداد 
لها  وح��ددت  كفالة.  املعجل بال  بالنفاذ  �ضمول احلكم  و   ، املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف 
لذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �ض   11.00 ال�ضاعة   2019/9/8 امل��واف��ق  االح��د  ي��وم  جل�ضة 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12718 بتاريخ 2019/8/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2019/401 عقاري جزئي                 
2-جمدولني  الفال�ضي  فرج  مبارك  عبدالكرمي  مبارك   -1/ عليه  املدعي  اىل 
ال��ع��رب��ي ���ض��ال��ح اك���وم���ى جم��ه��ويل حم���ل االق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي/ ب��ن��ك دبي 
ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   - ع��ام��ة  م�ضاهمة  �ضركة   - االإ���ض��الم��ي 
وقدره  مببلغ  والتكافل  والت�ضامم  بالت�ضامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة 
)909152.62 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�ضة 
يوم االثنني املوافق 2019/9/2 ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت 
مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12718 بتاريخ 2019/8/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2019/3038 جتاري جزئي                 
لتنظيم  اي�ضت   54  -2 م  م  ذ  �ض   - لال�ضتثمارات  اي�ضت   54  -1  / عليه  املدعي  اىل 
املعار�ض - �ض ذ م م جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ رفيعة عبداهلل حممد 
الدعوى  اأق����ام عليك  ق��د   - اح��م��د  ع��ل��ي  - ومي��ث��ل��ه / حم��م��ود ح�ضني  امل���ال  �ضعيد 
اتعاب  ومقابل  وامل�ضاريف  والر�ضوم  ال�ضركة  وت�ضفية  بحل  املطالبة  ومو�ضوعها 
8.30 �ض  ال�ضاعة   2019/9/8 امل��واف��ق  االح��د  ي��وم  لها جل�ضة  وح���ددت  امل��ح��ام��اة.  
بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على 
املحكمة  الكلية اىل  التجارية  املحكمة  اإحالتها من  الدعوى مت  بان  االأق��ل. )علما 

التجارية اجلزئية( 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12718 بتاريخ 2019/8/29   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 1376/ 2019 احوال نف�س م�شلمني 

م��دب��ويل حم��م��ود ح�ضانني  ف���وؤاد  اإب��راه��ي��م حممد   -1  / امل��دع��ي عليه  اىل 
اأق���ام عليك  جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ ن��ادي��ا البي�ضينكو  ق��د 
الدعوى ومو�ضوعها دعوى نفقة زوجية واثبات ح�ضانة ونفقة اوالد واأجرة 
درا�ضية لالأوالد وايجار م�ضكن وتاأثيث امل�ضكن واأجرة خادمة.  وحددت لها 
جل�ضة يوم االربعاء املوافق 2019/9/4 ال�ضاعة 9.30 �ض بالقاعة رقم )9( يف 
فاأنت مكلف باحل�ضور  لذا  القرهود  ال�ضخ�ضية يف منطقة  االأح��وال  مبنى 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12718 بتاريخ 2019/8/29   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

 يف  الدعوى 2019/3074 جتاري جزئي                 
2-مطعم  ليمتد  انرتنا�ضيونال  ا�ضو�ضيت�ض  عليه/1-ا�ضرتاتيجك  املدعي  اىل 
اي�ضت  امل��دع��ي/54  ان  االق��ام��ة مبا  ذ م م جمهويل حمل  كت�ضاب بوليفارد - �ض 
عليك  اأق��ام  قد   - احمد  علي  م وميثله/حممود ح�ضني  م  ذ  �ض   - لال�ضتثمارات 
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة  بحل وت�ضفية والر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب 
�ض   8.30 ال�ضاعة   2019/9/8 امل��واف��ق  االأح��د  ي��وم  جل�ضة  لها  وح��ددت  املحاماة. 
بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام 
اىل  الكلية  التجارية  املحكمة  من  اإحالتها  مت  ال��دع��وى  ب��اأن  )علما  االأق��ل  على 

املحكمة التجارية اجلزئية(
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12718 بتاريخ 2019/8/29   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2019/2909 جتاري جزئي                 
2-ابوبكر  م  م  ذ  �ض   - العامة  للتجارة  االطل�ض  1-جبال   / عليه  املدعي  اىل 
املدعي/  ان  االق��ام��ة مب��ا  اخل���وري - جمهويل حم��ل  �ضديق حممد ح�ضني 
ح��م��د م��ط��ر ���ض��امل عبيد ال��ع��رط��ي ومي��ث��ل��ه/ع��ب��داهلل خ��ل��ف��ان حم��م��د خلفان 
املدحاين - قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بحل ال�ضركة وتعيني 
م�ضفي الر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء 
املوافق 2019/9/3 ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف 
او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12718 بتاريخ 2019/8/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/1147 جتاري كلي                 

ان املدعي/  ف��وؤاد �ضخا�ضريو جمهول حمل االقامة مبا  املدعي عليه / 1- فائز  اىل 
دب��ي وميثله / حممد عيد جا�ضم حممد  ف��رع   - م  م  ذ   - البناء  مل��ق��اوالت  امل��ج��داف 
املدعي عليه مببلغ  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  اأقام عليك  ال�ضويدي - قد 
وقدره )3550000 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ   
اال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام و �ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها 
لذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �ض   9.30 ال�ضاعة   2019/9/2 املوافق  االثنني  يوم  جل�ضة 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12718 بتاريخ 2019/8/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/5920  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه /1-�ضبينغر للنقل املواد العامة بال�ضاحنات الثقيلة واخلفيفة 
- ���ض ذ م م جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / ظ��ري��ف خ��اخ��ى  ق��د اأقام 
 61273( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����ض���وم وامل�����ض��اري��ف ورقم 
ال�ضكوى)MB195591632AE( وحددت لها جل�ضة يوم االثنني املوافق 
2019/9/23 ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
م�ضتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12718 بتاريخ 2019/8/29   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/5879  عمايل جزئي             

احل����اف����الت جمهول  ل���ت���اأج���ري  ���ض��ت��ار  ب��وزي��ت��ي��ف   -1/ ع��ل��ي��ه  امل���دع���ي  اىل 
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / ط��اه��ر خ��ان حبيب خ���ان  ق��د اأق���ام عليك 
 67656( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ضتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ض��وع��ه��ا  ال���دع���وى 
دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره���م( وال��ر���ض��وم وامل�����ض��اري��ف ورقم 
االثنني  ي��وم  جل�ضة  لها  وح��ددت   )MB188995202AE(ال�ضكوى
املوافق 2019/9/23 ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف 
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12718 بتاريخ 2019/8/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/280 تنفيذ عقاري   
مبا  االقامة  حمل  جمهول  الوحي�ضي  اأحمد  عبداهلل  حممد  �ضده/1-  املنفذ  اىل 
ان طالب التنفيذ/موؤ�ض�ضة اوب�ضنز للو�ضاطة العقارية وميثلها خلود حممد عابد 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - ابراهيم  دروي�ض  غالم  وميثله/حميد  ثاين 
املذكورة اعاله والزامك تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2015/261 عقاري 
كلي ، واملعدل باالإ�ضتئنافني رقم 2016/417 - 2017/444 اإ�ضتئناف عقاري واملميز 
برقم 2019/14/2019/6 طعن عقاري ، بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )475556.6( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12718 بتاريخ 2019/8/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/3275 تنفيذ جتاري  
االقامة  �ضامل بن عا�ضور جمهول حمل  املنفذ �ضده/1- كرامى  اىل 
مب���ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ه��وم ج���ال���ريي ف���رع م���ن جم��م��وع��ة �ضعيد 
�ضليمان  م�ضاهمة( وميثله/نا�ضر حمد  )�ضركة  واوالده  لوتاه  احمد 
املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  ال�ضام�ضي - قد  جابر 
املنفذ به وقدره )70401.50( درهم اىل طالب  املبلغ  والزامك بدفع 
�ضتبا�ضر االجراءات  املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12718 بتاريخ 2019/8/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

يف الدعوى رقم 2019/315 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �ضده/1- �ضيلفر �ضكاي للعقارات - �ض ذ م م - اأحمد عبدالرحيم 
العطار للعقارات - �ضابقا جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/
مطلب م�ضطفى وخ�ضوري وميثله / خمتار حممد باقر غريب - قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )849540.5( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12718 بتاريخ 2019/8/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

 يف الدعوى رقم 2019/3949 تنفيذ جتاري  
اىل امل��ن��ف��ذ ���ض��ده/1-ال��ي��ع��ق��وب ل��ل��م��ق��اوالت - ���ض ذ م م جم��ه��ول حمل 
للرافعات  احلديثة  االإم����ارات  �ضركة  التنفيذ/  ط��ال��ب  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
اأقام  قد  ا�ضتيتيه  عبداهلل  ج��ودت  وميثله/عبدالكرمي  م  م  ذ   - الثقيلة 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )208927.55( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12718 بتاريخ 2019/8/29   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�ضم ال�ضركة : هاي ريتد للخدمات الفنية - �س ذ م م  
ال�ضغاية  ال�ضويدي -  M1 ملك عبداهلل خليفة �ضامل بن �ضبيح  العنوان : مكتب رقم 
ال�ضكل القانوين : ذات م�ضوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�ضة : 802233 رقم القيد بال�ضجل 
مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�ضادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1333441  : التجاري 
التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها باإنحالل ال�ضركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار 
حماكم دبي بتاريخ 2019/8/26 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/8/26 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني دوكيوبيليتي لتدقيق 
احل�سابات العنوان : مكتب رقم 1006 ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة  هاتف 
: 4421762-04  فاك�ض : 4421764-04 م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12718 بتاريخ 2019/8/29   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�ضم امل�ضفي : دوكيوبيليتي لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 1006 ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة  هاتف 
التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب   04-4421764  : فاك�ض   04-4421762  :
هاي  لت�ضفية  اأع���اله  امل��ذك��ور  امل�ضفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  االقت�ضادية 
بتاريخ   دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  م  م  ذ  �س   - الفنية  للخدمات  ريتد 
2019/8/26 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/8/26 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن 
واالأوراق  امل�ضتندات  كافة  معه  م�ضطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12718 بتاريخ 2019/8/29   
�ضركة / ايروكوم دي�ضرتبيو�ضن - �ض م ح منطقة حرة ، )رخ�ضة رقم 3202( والكائنة 
ب���� مدينة دبي املنطقة احلرة ملطار دبي �ض ب 371381  ، دبي ، دولة االمارات العربية 

املتحدة ،  واملرخ�ضة لدى �ضلطة املنطقة احلرة ملطار دبي ، ترغب هذه ال�ضركة  املذكورة 
يف اعالن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�ضطة جمل�ض االإدارة يف اإجتماعه الذي عقد 

بتاريخ 2018/8/18 ب�ضاأن اغالق وحل ال�ضركة. وفقا لذلك ، تهيب ال�ضركة باأى طرف 
معنى باالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 15 

يوما من تاريخ هذا االعالن عن طريق الريد امل�ضجل او االت�ضال ب :
ال�ضادة / ايروكوم دي�ضرتبيو�ضن - �ض م ح

�ض ب : 371381  - دبي ، دبي - دولة االمارات العربية املتحدة.
هاتف رقم : 2998889 4 971+  

info@aarocomfzco.com :  الريد االلكرتوين
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة اال�ضعار واملحددة ب 15 يوما.

ا�شعار ت�شفية
العدد 12718 بتاريخ 2019/8/29   

اعالن بالن�شر باللغة العربية للح�شور 
 اأمام مدير دعوى )الدائرة اجلزئية( مبحكمة عجمان االحتادية االبتدائية 

يف الدعوى رقم )2019/1448( مدين جزئي 
اىل املدعى عليه /زيد بن �ضنيتان بن زيد املطريي - �ضعودي اجلن�ضية 

نعلمك بان املدعي / عادل حممد نورى حممد 
قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها ب���� :

املو�ضوع : مطالبة مالية مببلغ وقدره )100000( درهم 
انت مكلف باحل�ضور امام )مدير دعوى - الدائرة اجلزئية( مبحكمة عجمان االحتادية 
االبتدائية يوم اخلمي�ض املوافق 2019/9/5 ال�ضاعة 10.00 �ضباحا وذلك لالإجابة على 
الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ، ويف حال تخلفكم عن احل�ضور او عدم ار�ضال 

وكيل عنكم فانه �ضيتم ا�ضتكمال االجراءات القانونية يف غيابيكم.
حتريرا يف 2019/8/27 

مكتب ادارة الدعوى
خلود ال�شويدي / مدير دعوى

  وزارة العدل
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 12718 بتاريخ 2019/8/29   

اعالن حكم بالن�شر
 يف  الدعوى رقم 2019/146 عقاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- �ضيد حممد علي �ضيد حممود جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2019/6/10  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/ بنك دبي اال�ضالمي )�ضركة 
عن  املرمة   2008/6/16 امل���وؤرخ  ومالحقه  االآج��ل��ة(  )االإج���ارة  امل�ضمى  العقد  بف�ضخ  عامة(  م�ضاهمة 
الوحدة العقارية رقم 101 يف مبنى اخلريف 1 - املقام على االر���ض رقم 62 منطقة الر�ضاء جنوب 
املدعي  للبنك   - التداعي  العقارية - حمل  الوحدة  بت�ضليم  املدعي عليه  وال��زام   ، اإم��ارة دبي  الرابعة 
خالية من ال�ضواغل ، والغاء ا�ضارة القيد العقاري )االإجارة املو�ضوفة يف الذمة( امل�ضجلة لدى دائرة 
يوؤدي  ب��ان  عليه  املدعي  وال���زام   ، عليه  املدعي  ل�ضالح  امللكية  �ضهادة  ال���واردة يف  واالأم���الك  االأرا���ض��ي 
الف  اثنان واربعون  التداعي قدره 42.166 درهم  بالوحدة عن  انتفاعه  للمدعي تعوي�ض عن مقابل 
ومبلغ  وامل�ضروفات  بالر�ضوم  وال��زام��ه  طلبات  من  ذل��ك  ع��دا  ما  ورف�ض  درهما  و�ضتون  و�ضتة  ومائة 
خم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما 
را�ضد بن  ال�ضيخ حممد بن  ال�ضمو  با�ضم �ضاحب  االع��الن �ضدر  لن�ضر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12718 بتاريخ 2019/8/29   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/1294 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- ان ا�ض ان ام للخدمات الفنية - �ض ذ م م  جمهول حمل 
بتاريخ 2017/5/14   املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ضتها  بان  نعلنكم  االقامة 
م�ضاهمة  )�ضركة  اال�ضالمي  دبي  ل�ضالح/بنك  اعاله  املذكورة  الدعوى  يف 
عامة( بالزام املدعي عليها االأوىل بان توؤدي للبنك املدعي مبلغ اربعمائة 
بامل�ضروفات  والزمتها  دره��م  وت�ضعني  واثنني  ومائة  الف  واربعني  و�ضبعة 
قابال  املحاماة.  حكما مبثابة احل�ضوري  اتعاب  درهم مقابل  الف  ومببلغ 
لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن 
�ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا.
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12718 بتاريخ 2019/8/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/1191 جتاري كلي                 

اىل املدعي عليه /1- حممد عبداهلل جمعة ال�ضرى  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ �ضتاندرد ت�ضارترد بنك - قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
درهم(   1041301572.46( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ اال�ضتحقاق 
يف 2015/5/20 وحتى ال�ضداد التام. وحددت لها جل�ضة يوم االربعاء املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   Ch1.B.8 ب��ال��ق��اع��ة  ���ض   9.30 ال�����ض��اع��ة   2019/9/4
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12718 بتاريخ 2019/8/29   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/528 عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه /1- تي اف جي للعقارات - ذ م م 2-فري�ضت هومز ليمتد جمهويل 
احمد  وميثله/مرمي  القحطان  معي�ض  �ضعيد  �ضعد  املدعي/  ان  مبا  االقامة  حمل 
عقد  بف�ضخ  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - املحرمي  م�ضلم  �ضامل 
مببلغ  مت�ضامنني  عليهما  املدعي  وال��زام  الثانية  عليها  واملدعي  املدعي  بني  البيع 
الق�ضائية  املطالبة  تاريخ  من   %12 بواقع  والفائدة  دره��م(   2304392.78( وق��دره 
يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت  املحاماة.  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  التام  ال�ضداد  وحتى 
فاأنت  ل��ذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �ض   11.00 ال�ضاعة   2019/9/3 امل��واف��ق   الثالثاء 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12718 بتاريخ 2019/8/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/1795  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �ضده/1-زيلديز ماماداليفا جمهول حمل االقامة مبا ان 
طالب التنفيذ/قبة النجوم للو�ضاطة العقارية )�ض ذ م م( وميثله / 
ب�ضار عبداهلل علي ابراهيم امل�ضايبة - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )592265( درهم 
�ضتبا�ضر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12718 بتاريخ 2019/8/29   

انذار عديل بالن�شر
رقم املحرر )2019/1/6319(

املنذر : ا�ض بي كيه للعقارات 
املنذر اليه : مطعم كب اند �ضو�ضر - �ض ذ م م 

الف  وع�����ض��رون  )ث��الث��ة  امل�ضتحق مبلغ 23410  ���ض��داد   )1  : ب��االآت��ي  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  ينبه على  امل��ن��ذر  ف��ان 
واربعمائة وع�ضرة درهم( للفرتة من 2019/4/17 وحتى 2019/8/20 وما ي�ضتجد من ايجار من تاريخ 

2019/8/21 حتى تاريخ ال�ضداد وذلك خالل 30 يوما من ا�ضتالمه هذا االإنذار 
2( اخالء العني امل�ضتاأجرة يف حالة عدم دفع االيجار وت�ضليم العني للمنذر خالية من ال�ضواغل مع 

�ضداد فواتري الكهرباء واملاء وتزويدنا باملخال�ضة
3( وبخالف ذلك �ضي�ضطر املنذر التخاذ كافة االإجراءات القانونية بحفظ حقوقه والزام املنذر اليه 

جرا املبلغ املطالب به والر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة مع االأخالء التام 
مع حفظ كافة احلقوق االأخرى للمنذر ايا كان نوعها ال�ضابقة واحلالية وامل�ضتقبلية. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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وقال �ضعيد ال�ضعيد، مدير اإدارة ت�ضويق الوجهات 
ال�ضياحية يف دائرة الثقافة وال�ضياحة – اأبوظبي: 
من  ب��اق��ة  اأبوظبي”  العائلة  اأ���ض��ب��وع   “ “يوفر 
التجارب الرتفيهية والتعليمية املتميزة والفريدة 
اأبوظبي كوجهة  لي�ضاهم بذلك يف تر�ضيخ مكانة 
العائلية  الفعاليات  باأف�ضل  لال�ضتمتاع  رائ���دة 

وف���ن���ون ال���رتف���ي���ه ال���ت���ي ت��ل��ب��ي ت��ط��ل��ع��ات ال�����زوار 
واملجتمع املحلي على حد �ضواء«.

واأو�ضح: “تعتر نيكلوديون اإحدى اأبرز عالمات 
االأطفال يف العامل، حيث ي�ضكل تنظيم فعالياتها 
يف ال��ع��ا���ض��م��ة االإم���ارات���ي���ة اإ���ض��اف��ة ن��وع��ي��ة مهمة 
�ضيما  ال  ال��رتف��ي��ه��ي��ة،  منتجاتنا  خ��ري��ط��ة  ُت���ري 

ديرولو.  جي�ضون  مثل  عاملي  فنان  م�ضاركة  عر 
االأن�ضطة  من  وغريها  الفعاليات  ه��ذه  وتتكامل 
واملعار�ض  وامل��ل��ت��ق��ي��ات  ال��رتوي��ج��ي��ة  وال���ع���رو����ض 
ال��ع��ل��م��ي��ة واحل���ف���الت امل��و���ض��ي��ق��ي��ة، ���ض��م��ن جتربة 
الزوار  من  املزيد  ت�ضتقطب  ُتن�ضى  ال  ا�ضتثنائية 

اإىل االإمارة«.
العاملي،  اجل���وائ���ز  ح��ف��ل  ا�ضت�ضافة  ج��ان��ب  واإىل 
اأي�ضاً  اأبوظبي”  ال��ع��ائ��ل��ة  اأ����ض���ب���وع   “ ي��ت�����ض��م��ن 
والتطبيقات  الرامج  �ضركة  تقدمه  رائعاً  عر�ضاً 
فونغ”،  “بينك  اجل��ن��وب��ي��ة  ال��ك��وري��ة  التعليمية 
املعروفة باأغنيتها الناجحة عاملياً “بيبي �ضارك”، 

من 26 اإىل 28 �ضبتمر يف منارة ال�ضعديات.
عودة  اأبوظبي”  ال��ع��ائ��ل��ة  اأ���ض��ب��وع   “ ي�ضهد  ك��م��ا 
 24 م��ن  ال��ف��رتة  يف  العاملي”  العلمي  “امللتقى 
الوطني  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  اإىل  �ضبتمر   26 اإىل 
ل��ل��م��ع��ار���ض، وال�����ذي ي�����ض��ه��د م�����ض��ارك��ة اأك����ر من 
500 �ضاب من االإمارات و2،000 �ضاب من 68 
اإىل  تهدف  وتكنولوجية  علمية  برامج  يف  دول��ة، 
ت�ضجيع العلماء ال�ضباب الطموحني على االإبداع 

واالبتكار.
العائلة  “ اأ�ضبوع  من  الع�ضرة  االأي���ام  تتخلل  كما 
الرتفيهية  االأن�����ض��ط��ة  م���ن  ال��ع��دي��د  اأبوظبي” 
املتجولة والعرو�ض الرتويجية يف مراكز الت�ضوق 
احلدث  يف  امل�ضاركة  والفنادق  واملطاعم  واملتاجر 

حول خمتلف اأرجاء االإمارة.
جوائز اختيار اأطفال نيكلوديون اأبوظبي 2019

للمعار�ض  ال��وط��ن��ي  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  ي�ضت�ضيف 
20 �ضبتمر، حيث  حفل اجلوائز يوم  “اأدنيك” 
ي�ضارك النجم العاملي جي�ضون ديرولو يف التقدمي 

اأطفال  اخ��ت��ي��ار  “جوائز  ح��ف��ل  خ����الل  واالأداء 
اإىل جانب املدّونة  نيكلوديون اأبوظبي 2019”، 
هيفاء  يوتيوب  على  ال�ضفر  مبجال  املتخ�ض�ضة 
من  مزيداً  ي�ضفي  ما  احلفل،  تقدمي  يف  ب�ضي�ضو 
خم�ض�ض  حفل  اأ�ضخم  على  واملتعة  امل��رح  اأج���واء 
لالأطفال يقام خالل العام على م�ضتوى املنطقة.

ويحظى املغني وكاتب االأغاين االأمريكي جي�ضون 
اال�ضتماع  مت  حيث  وا�ضعة،  عاملية  ب�ضهرة  ديرولو 
وح�ضلت  االإنرتنت  عر  مرة  مليار   15 الأغانيه 
الفئة  ت�ضنيف  ع��ل��ى  امل��ن��ف��ردة  اأغ��ان��ي��ه  م���ن   17
الذي  ال��الف��ت  ال��ن��ج��اح  اإىل  اإ���ض��اف��ة  البالتينية، 
و’�ضتيوبد  ’�ضواال‘  ذل��ك  يف  مب��ا  اأغ��ان��ي��ه  حققته 
اأغنيته  ج��ان��ب  اإىل  مي‘،  ون��ت  ت��و  و’ونت  لوف‘ 
مع  بالتعاون  قدمها  التي  ’ماما�ضيتا‘  االأخ���رية 
“ي�ضرفني  املغني ال�ضهري فاروكو. وقال ديرولو: 
حفل  من  االأوىل  الن�ضخة  ا�ضت�ضافة  يف  امل�ضاركة 
اأبوظبي،  يف  نيكلوديون‘  اأط��ف��ال  اختيار  ’جوائز 
ح��ي��ث ق��م��ن��ا ب��ال��ت��خ��ط��ي��ط الإق���ام���ة ع��ر���ض مفعم 
باملتعة والت�ضويق، واأنا متحم�ض للم�ضاركة يف هذا 
فعالية  �ضيكون  العر�ض  اأن هذا  �ضك  وال  احلفل. 

�ضخمة ال تفوت«.
ال�ضهرية  امل��دون��ة  ب�ضي�ضو  هيفاء  ق��ال��ت  ب��دوره��ا، 
على ’يوتيوب‘ وامل�ضاركة يف تقدمي احلفل، والتي 
لت�ضليط  هيفا‘  وي��ذ  ’فالي  �ضفحتها  ت�ضتخدم 
ال�ضوء على رحالتها حول العامل وك�ضر ال�ضورة 
النمطية للمفاهيم الثقافية ال�ضائدة عن الدول: 
ا�ضت�ضافة  يف  للم�ضاركة  احلما�ض  غ��اي��ة  يف  “اأنا 
اأطفال نيكلوديون‘  ’جوائز اختيار  وتقدمي حفل 
ال�ضرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  االأوىل  ل��ل��م��رة  ي���ق���ام  ال�����ذي 

حافلة  باأوقات  �ضنحظى  باأننا  �ضك  وال  االأو���ض��ط. 
باملرح على الطريقة العربية«.

فقرات  يت�ضمن  ال���ذي  اجل��وائ��ز،  حفل  و�ضيتيح 
لالأطفال  مذهلة،  وترفيهية  مو�ضيقية  وعرو�ض 
املف�ضلة  وامل��واه��ب  الفنانني  واخ��ت��ي��ار  الت�ضويت 
كما  الفئات،  من  وا�ضعة  جمموعة  �ضمن  لديهم 
اأبوظبي”  نيكلوديون  “عامل  فعالية  �ضي�ضاحبه 
امل��ق��رر اإق��ام��ت��ه��ا على م��دى ث��الث��ة اأي���ام يف مركز 
والتي  “اأدنيك”،  للمعار�ض  ال��وط��ن��ي  اأب��وظ��ب��ي 
مت��ن��ح االأط���ف���ال وال�����ض��ب��اب ف��ر���ض��ة ل��ق��اء اأبطال 

و�ضخ�ضيات نيكلوديون املحبوبة. 
اأطفال  اختيار  “جوائز  حفل  اإق��ام��ة  املقرر  وم��ن 
�ضبتمر   20 يوم   ”2019 اأبوظبي  نيكلوديون 
للمعار�ض”،  الوطني  اأبوظبي  “مركز  يف  املقبل 
’اأو  �ضبكة  على  نيكلوديون  قناة  على  بثه  و�ضيتم 
اإ�ض اإن‘ يف اململكة العربية ال�ضعودية، واالإمارات، 
واالأردن،  وم�����ض��ر،  ُع���م���ان،  و���ض��ل��ط��ن��ة  وال���ك���وي���ت، 
 5 ال�ضاعة  مت��ام  يف  �ضبتمر   24 يف  وال��ب��ح��ري��ن 
بتوقيت  ع�����ض��راً   4 االإمارات”  ب��ت��وق��ي��ت  ع�����ض��راً 
بثه  �ضيتم  وال���ذي  ال�ضعودية”  العربية  اململكة 

عاملياً.
ومن جانبها علقت تري�ضي غرانت ، نائبة رئي�ض 
املحتوى والقنوات يف فياكوم اإنرتنا�ضيونال ميديا 
ن��ت��وورك�����ض يف ال�����ض��رق االأو����ض���ط ، ق��ائ��ل��ة: “نحن 
كم�ضيف  دي��رول��و  جي�ضون  الإع���الن  متحم�ضون 
وهيفا كم�ضيف م�ضارك جلوائز اختيار االأطفال 
جي�ضون   ، النجم  �ضي�ضارك  اأب��وظ��ب��ي.  يف  االأوىل 
جميع  م��ن  ال�ضباب  امل�ضجعني  ج��ذب  يف  دي��رول��و 
العاملي  احلدث  على  ال�ضوء  واإلقاء  العامل  اأنحاء 

، يف حني اأن هيفاء ، واح��دة من اأهم م�ضتخدمي 
YouTube يف دولة االإمارات العربية املتحدة 
جميع  من  املحلية  اجلماهري  مب�ضاركة  �ضتقوم   ،
اأنحاء العامل مبا �ضتقدمه. و�ضيجمع هذا املعر�ض 
نيكلوديون  وروح  ال��ع��رب��ي  ال��رتف��ي��ه  ع���امل  ب���ني 

العاملية، 
الرئي�ضيني  العن�ضرين  ه��ذي��ن  اأن  امل��وؤك��د  وم���ن 
اختيار  “جوائز  حفل  يف  ب���ارز  جن��اح  �ضيحققان 

اأطفال نيكلوديون اأبوظبي 2019.«
اأبوظبي”  ن��ي��ك��ل��ودي��ون  “عامل  ف��ع��ال��ي��ة  وت�����ض��ك��ل 
وجهة ترفيه مثالية بالن�ضبة للعائالت واالأطفال، 
حيث ميكنهم لقاء �ضخ�ضيات نيكلوديون املحببة، 
و�ضي�ضم  مبا�ضر.  ب�ضكل  امل��ذه��ل  عاملها  واخ��ت��ب��ار 
متنوعة  جمموعة  اأبوظبي”  نيكلوديون  “عامل 
باترول‘  ’بو  ���ض��اح��ة  م��ث��ل  ال��ل��ع��ب  ���ض��اح��ات  م���ن 
ومنطقة  ل���ل���م���ه���ارات،  باترول‘  ’بو  وم�����ض��م��ار 
اخلا�ضة  االفرتا�ضي  ال��واق��ع  وجتربة  ال�ضالمي، 
اخلا�ض  البيتزا  ومطعم  النينجا  �ضالحف  بعامل 
وملعب  بوب‘،  ’�ضبوجن  معر�ض  عن  ف�ضاًل  بهم، 
’�ضبوجن بوب‘ للجولف امل�ضغر، و�ضاحة ’�ضبوجن 
اآند  و’�ضيمر  التقليدية،  الفيديو  الأل��ع��اب  بوب‘ 
التفاعل  بفر�ضة  االأطفال  �ضيحظى  كما  �ضاين‘. 
مثل  لديهم  لة  املف�ضّ نيكلوديون  �ضخ�ضيات  م��ع 
ومار�ضال‘  و’ت�ضي�ض  ال��ن��ي��ن��ج��ا  و���ض��الح��ف  دورا 
العرو�ض  اأج���م���ل  ج��ان��ب  اإىل  بوب‘،  و’�ضبوجن 

الرتفيهية واملو�ضيقية احلية.
للمعار�ض”  الوطني  اأبوظبي  “مركز  ويحت�ضن 
نيكلوديون  اأط���ف���ال  اخ��ت��ي��ار  “جوائز  م���ن  ك����اًل 

اأبوظبي” و”عامل نيكلوديون اأبوظبي«.

اأيام من الأن�سطة الرتفيهية مع حفل »جوائز اختيار اأطفال نيكلوديون اأبوظبي« والعرو�س الرتويجية يف مراكز الت�سوق واملطاعم والفنادق   10

دائرة الثقافة وال�سياحة تنظم »اأ�سبوع العائلة اأبوظبي« يف �سبتمرب القادم  
النجم واملغني العاملي ال�سهري جي�سون ديرولو وهيفاء ب�سي�سو �ساحبة قناة »فالي ويذ هيفا« ي�ست�سيفان الن�سخة الأوىل من 

حفل جوائز اختيار اأطفال نيكلوديون اأبوظبي 2019

•• اأبوظبي-الفجر:

 ب��ال��ت��زام��ن م��ع اح��ت��ف��االت ال��دول��ة ب��ي��وم امل���راأة 
اأغ�ضط�ض  م��ن   28 ي��واف��ق  وال����ذي  االإم��ارات��ي��ة 
م��ن ك��ل ع���ام؛ ن��ظ��م ن���ادي “كلمة” ل��ل��ق��راءة يف 
بالتعاون  اأبوظبي،  وال�ضياحة-  الثقافة  دائ��رة 
حوارية  جل�ضة  االأ�ضرية،  التنمية  موؤ�ض�ضة  مع 
ملناق�ضة كتاب “وين اخليل دوا العليل” ملوؤلفته 
عن  وال�����ض��ادر  اخلييلي  جابر  �ضبحة  ال�ضيخة 

م�ضروع “اإ�ضدارات” بدائرة الثقافة وال�ضياحة 
- اأبوظبي، وذلك يف مكتبة زايد االإن�ضانية مبقر 

موؤ�ض�ضة التنمية االأ�ضرية باأبوظبي. 
���ض��ارك يف اجل��ل�����ض��ة ك��ل م��ن ال��دك��ت��ورة عائ�ضة 
خلود  والفنانة  ها�ضم،  عزة  والدكتورة  باخلري، 
عبري  والباحثة  العبيديل،  ومليحة  اجل��اب��ري، 
والباحثة  ال�ضاعرة  واأدارتها  با�ضراحيل،  حممد 
�ضيخة اجلابري. وتناولت املتحدثات يف اجلل�ضة 
ال���دور ال��ب��ارز ال��ذي لعبته امل���راأة االإم��ارات��ي��ة يف 

موؤلفة  اأن  واعترن  ال�ضنني،  مر  على  املجتمع 
الكتاب ال�ضيخة �ضبحة اخلييلي متثل منوذجاً 
ف���ري���داً م���ن ن�����ض��اء االإم��������ارات، م��ت��وق��ف��ات اأم���ام 
حر�ضها ال�ضديد على حفظ الرتاث ونقله اإىل 

االأجيال اجلديدة. 
اجلل�ضة  اأهمية  اإىل  اجل��اب��ري  �ضيخة  واأ���ض��ارت 
التنمية  موؤ�ض�ضة  ب��ني  ت��ع��اون  اأول  مت��ث��ل  ال��ت��ي 
اأبوظبي   - الثقافة وال�ضياحة  االأ�ضرية ودائ��رة  
للقراءة، وحتدثت عن حر�ض  “كلمة”  ون��ادي 
�ضادقة  معلومات  تقدمي  على  الكتاب  موؤلفة 
االإم��������ارات قدمياً،  احل���ي���اة يف  ع���ن  وح��ق��ي��ق��ي��ة 
م���ن خ���الل جتربتها  ال��ب��ادي��ة  وب��ال��ت��ح��دي��د يف 
اأول امراأة تكتب عن  ال�ضخ�ضية، ولذلك تعتر 
اخلا�ضة،  جتربتها  واق���ع  م��ن  ال�ضعبي  ال��ط��ب 
فالكتب االأخرى املوجودة يف نف�ض املجال تقدم 
معلومات عن الطب ال�ضعبي ولكنها لي�ضت عن 

جتارب �ضخ�ضية. 
باخلري  عائ�ضة  ال��دك��ت��ورة  ���ض��ددت  جانبها؛  م��ن 
موؤلفته  فيه  ر�ضمت  ال��ذي  الكتاب  اأهمية  على 
للحياة  كاملة  ���ض��ورة  االأوىل  ال�ضفحات  منذ 
والعادات  الوقت،  االإماراتي يف ذلك  املجتمع  يف 
منذ  ب��ال��ف��رد  املرتبطة  وامل��م��ار���ض��ات  والتقاليد 
باملراحل  م�����روراً  وف��ات��ه  وح��ت��ى  ال��ط��ف��ل  والدة 
املختلفة كالبلوغ وال�ضباب، كما قدمت منظومة 
كاملة خل�ضو�ضية جمتمع االإم��ارات يف البادية 

وما كان يتميز به من ثراء يف تفا�ضيل احلياة 
اليومية، مع اعتمادها على مفردات تكاد تكون 
بالتداوي  الوقت احلايل الرتباطها  مندثرة يف 

باالأع�ضاب. 
مداخلتها  يف  ه��ا���ض��م  ع����زة  ال���دك���ت���ورة  ورك�����زت 
للكتاب،  املعرفية  القيمة  هي  نقاط  ثالث  على 
التي  وال��ت�����ض��اوؤالت  تناولها،  التي  وامل��و���ض��وع��ات 

اأثارها يف عقلها.
للمقارنة  امل���ج���ال  ي��ف��ت��ح  ال��ك��ت��اب  اأن  م�����ض��رية   
ك��ان��ت متبعة يف جمتمع  ال��ت��ي  امل��م��ار���ض��ات  ب��ني 
االإمارات، وتلك املتبعة يف م�ضر، مبا يك�ضف عن 

ت�ضابه كبري بينهما. 
واأ�����ض����ارت ال��ف��ن��ان��ة خ���ل���ود اجل���اب���ري اأن امل�����راأة 
التداوي  جمال  يف  مهما  دوراً  لعبت  االإماراتية 
اأن املجتمع  التقليدي، الفتة  باالأع�ضاب والطب 
يتم  اأن  م��ق��رتح��ة  االأم������ور،  ه���ذه  ي��ف��ت��ق��د  االآن 
تقدمي الكتاب يف املدار�ض واملوؤ�ض�ضات التعليمية 
املختلفة الإعادة اإحياء الرتاث املرتبط بالتداوي 

باالأع�ضاب. 
وجهة  م��ن  الكتاب  العبيديل  مليحة  وت��ن��اول��ت 
ي���دف���ع القارئ  اأن�����ه  ن��ظ��ره��ا ك���ق���ارئ���ة، م�����ض��رية 
من  يت�ضمنه  مبا  طفولته  ذكريات  ال�ضتح�ضار 
الكتاب  اأن  مو�ضحة  احلياة،  واقع  من  تفا�ضيل 
باالأع�ضاب، مع  يقدم منظومة متكاملة للعالج 
العالج  مواقيت  عن  دقيقة  ون�ضائح  معلومات 

املنا�ضبة واجلرعات وكيفية التداوي مبا يعك�ض 
جهد واهتمام كبري بالتفا�ضيل. 

واقعية  جت��ارب  با�ضراحيل  عبري  وا�ضتعر�ضت 
حلاالت ناجحة للتداوي باالأع�ضاب،

الت�ضابه بني   وتطرقت لعدة حم��اور من بينها 
املجتمعات  االإم��ارات مع  الرتاثية يف  املمار�ضات 

االأخرى، 
فيها   نابتة  ب��اأن كل ع�ضبة  البادية  اأه��ل  واإمي���ان 

لها حكمة ثابتة.

 وذكرت اأن الكتاب يقدم منهج جمّرب ومتكامل 
ل��ل��ت��داوي ب��االأع�����ض��اب واحل��ج��ام��ة وال���ك���ي، كما 
يف  امل�ضتخدمة  االأع�����ض��اب  اإىل  ال��ك��ت��اب  ي��ت��ط��رق 
ل��ه��ا فوائد  ال��ع��ط��ري��ة الأن  واالع�����ض��اب  ال��زي��ن��ة 
من  تاأتي  اأهميته  اأن  واعترت  اأي�ضاً،  عالجية 
مما  للكاتبة،  حقيقية  جت��رب��ة  م��ن  ن��اب��ع  ك��ون��ه 
يك�ضبه م�ضداقية كبرية. كما قالت اأن االهتمام 
االأطباء  م��ع  التعامل  رف�����ض  يعني  ال  بالكتاب 

والعالج احلديث. 

بالتزامن مع يوم املراأة الإماراتية وبالتعاون مع موؤ�س�سة التنمية الأ�سرية

نادي »كلمة« للقراءة يف دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي يناق�ص كتاب »وين اخليل دوا العليل«

“ وذلك  النبطي  لل�ضعر  ال�ضويدي  املعرفة جائزة عو�ضة بنت خليفة  الثقافة وتنمية  اأطلقت وزارة 
املراأة  لدور  وتر�ضيخاً  ال�ضعرية،  وموهبتها  ملكانتها  وتكرمياً  ال�ضعري  العرب”  “فتاة  الإرث  تخليداً 
واملحلي  العربي  ال�ضعر  رف��دت  فقد  واالأدب��ي��ة،  الثقافية  ال�ضاحة  على  املوؤثر  وح�ضورها  االإماراتية 
بالتعاون  اجلائزة  اإط��الق  ياأتي  بليغة.  لغوية  و�ضور  ما حتمله من مفردات  بفعل  بق�ضائد معرة 
مع خلف احلبتور رجل االأعمال وذلك تزامناً مع احتفاالت الدولة ب� “ يوم املراأة االإماراتية” الذي 

ي�ضادف 28 اأغ�ضط�ض من كل عام، باعتبارها رمزاً اإماراتياً م�ضرفاً واأيقونة لن�ضاء الوطن.
و�ضتتوىل وزارة الثقافة وتنمية املعرفة االإ�ضراف على اجلائزة ال�ضنوية واإدراتها ب�ضكل كامل من قبل 

جلنة خمت�ضة �ضيجري ت�ضكيلها خالل مرحلة الحقة.
الراحلة عو�ضة  ال�ضاعرة  اأن  املعرفة  الثقافة وتنمية  الكعبي وزي��رة  واأك��دت معايل نورة بنت حممد 
واأ�ضهمت  االإماراتية  الق�ضيدة  املوؤثرة على  اأ�ضافت ب�ضمتها  العرب”  “ فتاة  ال�ضويدي  بنت خليفة 
يف تو�ضيع انت�ضارها وح�ضورها يف املحافل الثقافية املحلية واالقليمية، كما اأن �ضعرها يوؤرخ ملراحل 
مهمة من التاريخ احلديث لدولة االإمارات واملنطقة باأكملها، وي�ضهد على حتوالت جمتمعية واأدبية 

وثقافية يف االإمارات ودول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية.
وذلك  النبطي  لل�ضعر  ال�ضويدي  خليفة  بنت  عو�ضة  جائزة  عن  االإع��الن  اليوم  “ ي�ضعدنا  وقالت: 
تقديراً ل�ضريتها االأدبية، واإجنازاتها الثقافية احلافلة بالعطاء، واإنتاجها ال�ضعري الذي اأ�ضاف قيمة 
كبرية للمكتبة العربية. لقد كانت فتاة العرب قامة �ضعرية، ومثااًل م�ضرفاً للمراأة االإماراتية، يحق 

لنا اأن نفخر باإرثها ال�ضعري ومبا قدمته لالأدب ال�ضعبي من خالل هذه اجلائزة«.
واأ�ضارت نورة الكعبي اإىل اأن اجلائزة �ضت�ضهم يف اكت�ضاف مواهب �ضعرية �ضابة على ال�ضاحة االأدبية 
املحلية و�ضتييح فر�ضة للموهوبني يف املجال االأدبي يف �ضقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم وخمزونهم 
املعريف من خالل نظم ق�ضائد �ضعرية م�ضتوحاة من اإرث الراحلة حتى يبقى �ضعرها واإرثها حياً يف 

نفو�ض االأجيال النا�ضئة.
من جهته قال خلف احلبتور اإن تاريخ االإمارات احلديث غني ب�ضيدات عظيمات تركن اأثراً تاريخياً يف 
ال�ضعر والثقافة واملجتمع االإماراتي ككل.. معربا عن فخره بال�ضاعرة عو�ضة بنت خليفة ال�ضويدي، 
كقامة اأدبية ورمز كبري يف ال�ضعر النبطي، حيث ُتري ق�ضائدها يف الوطن والتاريخ والدين الذاكرة 

االإماراتية واخلليجية. ومن املتوقع الك�ضف عن �ضروط اجلائزة ومعايريها وفئاتها خالل املرحلة 
املقبلة.

وتعد ال�ضاعرة “فتاة العرب” رائدة من رواد ال�ضعر النبطي يف االإمارات وكان �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
قد  حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” ، 
اختار لها لقب “فتاة العرب” بعد تكرميها وتقليدها و�ضام اإمارة ال�ضعر يف عامل ال�ضعر ال�ضعبي يف 

عام 1989.
يذكر اأّن “فتاة العرب” هي من مواليد املويجعي يف منطقة العني، لكنها من �ضكان دبي، اعتزلت 
وقد  و�ضلم.  عليه  اهلل  �ضلى  الر�ضول،  مدح  يف  اأ�ضعارها  ت��روي  وبقيت  الت�ضعينات،  اأواخ��ر  يف  ال�ضعر 
�ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ  له  املغفور  راأ�ضهم  وعلى  ال��دول��ة،  يف  ال�ضعراء  كبار  مع  ال�ضاعرة  ت�ضاجلت 
بن  اأحمد  وال�ضاعر  اآل مكتوم،  را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  ث��راه، و�ضاحب  نهيان، طيب اهلل  اآل 
علي الكندي، و�ضعيد بن هالل الظاهري. وقد و�ضفها املغفور له ال�ضيخ زايد باأنها ركن من اأركان 

ال�ضعر.

»وزارة الثفافة« تطلق »جائزة عو�سة ال�سويدي لل�سعر النبطي«

•• اأبوظبي-الفجر:

 “ اأبوظبي  العائلة  “اأ�سبوع  – اأبوظبي  الثقافة وال�سياحة   تنظم دائرة 
اإىل 28 �سبتمرب، لتوفري برنامج  اأيام خالل الفرتة من 19  على مدى 10 
والعائالت،  لالأطفال  والتعليمية  الرتفيهية  الفعاليات  من  ومتنوع  حافل 
ويف مقدمتها العر�س املو�سيقى ال�سهري “بيبي �سارك” الذي تقدمه �سركة 
“بنك فونغ” الكورية، اإىل جانب حفل “جوائز اختيار اأطفال نيكلوديون 

اأبوظبي” الذي ُيقام للمرة الأوىل يف منطقة ال�سرق الأو�سط.
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قدم يف رم�سان املا�سي ثالثة اأدوار دفعة واحدة

اأحمد �سالح: هديف من 
التمثيل ال�ستمتاع مبا اأقدمه

للدور؟ تر�ضيحك  عن  االأزرق2" حدثنا  "الفيل  فيلم  لك  • يعر�ض 
العام  حامد  م��روان  املخرج  مع  م�ضهداً  تقدميي  من  كانت  البداية   -
"اأودي�ضن"،  "تراب املا�ض" مت اختياري فيه عن طريق  املا�ضي يف فيلم 
ويف الفيل االأزرق اأي�ضاً خ�ضعت لكا�ضتينغ عن طريق مروان حامد الذي 
للدور،  ممثل  كل  منا�ضبة  من  التاأكد  يريد  فهو  معي،  تعامل  قد  ك��ان 
والدور هنا لي�ض �ضهاًل على االإطالق، وعلى الرغم من اأنه لي�ض بالدور 
ومت  طلبه  على  ب��ن��اًء  بالكا�ضتينغ  فقمت  ج��داً  مهم  لكنه  ج��داً  الكبري 

اختياري للدور.
االأزرق"؟ "الفيل  يف  بعملك  اجلديد  االأمر  • ما 

لن  الفيلم  ي�ضاهد  فمن  مت��ام��اً  ال�ضكل  يف  خمتلف  الفيلم  يف  دوري   -
يعرف اأنه اأنا الذي اأوجد يف الفيلم، ومن �ضاهد االإعالنات الرتويجية 

مل يعرف اأننا املوجودون يف الفيلم، وال�ضكل اجلديد الذي اأظهر به 
هو اأكر االأ�ضياء التي اأحتم�ض لها يف الفيلم، وكيف �ضاأظهر على 

�ضا�ضة ال�ضينما العمالقة واأنتظر راأي اجلمهور حول الدور، 
واأمتنى اأن يكون نال االإعجاب، وهو اإحدى ال�ضخ�ضيات التي 
تظهر يف رحالت كرمي عبدالعزيز املرتبطة بحبوب الفيل 

االأزرق.
• اأمل تقلقك يف البداية فكرة الظهور ب�ضكل خمتلف، واأن 

اجلمهور لن يعرفك خ�ضو�ضاً اأنها املرة االأوىل؟
- ع��ل��ى االإط�����الق، ف��اأن��ا اأع�����ض��ق التمثيل ول��ي�����ض ال��ه��دف من 

ب�ضدة،  اجلمهور  يعرفني  اأن  اأو  ال�ضهرة  هي  لدي  التمثيل 
اأن  اأط��م��ع  ف��اأن��ا  اأق��دم��ه  مب��ا  اال�ضتمتاع  لكن 

اجلديد،  ب��ال�����ض��ك��ل  اجل���م���ه���ور  ي��ت��ف��اج��اأ 
ف��ال��ت��ح��دي ل����دّي ه���و اأه��م��ي��ة ال���دور 

موؤثر  غ��ري  دوراً  ق��دم��ت  فلو  هنا 
ي�ضاأل  فلن  معروف  غري  و�ضكلي 
اجل���م���ه���ور ع���ن ���ض��اح��ب ال����دور 
مهماً  دوراً  اأق����دم  حينما  ل��ك��ن 
ف�ضي�ضاأل  متاماً  متغري  و�ضكلي 
الفنان  ه�����ذا  م����ن  اجل���م���ه���ور 

ال����دور، ووقتها  ال���ذي ق���دم 
اإ���ض��اف��ة كبرية  ���ض��ت��ك��ون 

وهذه  بالن�ضبة يل 
خم������اط������رة 

بهم  واأث��ق  مهمني  اأ�ضاتذة  مع  اأعمل  اأنني  خ�ضو�ضاً  ومتعة  حت��ّد  فيها 
متاماً.

بطل  عبدالعزيز  ك��رمي  النجم  وب��ني  بينك  العالقة  ع��ن  حدثنا   •
العمل... وماذا عن العمل مع باقي النجوم؟

اأع��م��ااًل كثرية واحرتافيته  وق��دم  ك��رمي عبدالعزيز حم��رتف ج���داً،   -
فهو  يعمل  اأ���ض��اه��ده  كنت  ح��ني  بالن�ضبة يل  متعة  وك��ان��ت  ج���داً،  عالية 
املئة من طاقته، فا�ضتمتعت  100 يف  التي يقدمها  يعطي لل�ضخ�ضية 
بالعمل معه على ال��رغ��م م��ن ع��دم وق��ويف اأم��ام��ه ك��ث��رياً، واأي�����ض��اً عدم 
وكل  ك��ب��ار،  جن���وم  بالفعل  لكنهم  الفيلم  يف  االأ���ض��ات��ذة  ب��ك��ل  اح��ت��ك��اك��ي 
واحد منهم له ب�ضمة وا�ضحة، فمروان حامد مثل ال�ضاعة ال�ضوي�ضرية 
يف دقته املتناهية، فمثاًل م�ضهد تراب املا�ض تقدم له 900 �ضاب، وهو 
وحاولت  ك��ب��رية  ب���درج���ة  وم�����ض��غ��وف  للمهنة  حم���ب 

اال�ضتفادة منه.
اأ�ضابيع...   3 ب�  العيد  قبل  الفيلم  عر�ض   •
اأي مدى  واإىل  اخل��ط��وة  ت��ل��ك  ت���رى  ك��ي��ف 

�ضتفيد الفيلم يف �ضباق عيد االأ�ضحى؟
- املو�ضوع اإنتاجي بالدرجة االأوىل، وال 
اأرى اأن له عالقة باملمثل على االإطالق، 
ففكرة عر�ضه تقدمه ال�ضركات الأخذ 
م�ضاحة وا�ضعة قبل االأفالم االأخرى، 
اأنها  اأرى  ال�ضخ�ضي  امل�ضتوى  وع��ل��ى 
خ��ط��وة م��ن��ا���ض��ب��ة ل��ل��ف��ي��ل��م ك���ي ياأخذ 

فر�ضة اأكر يف امل�ضاهدة.
رم�ضان  يف  ق���دم���ت   •
اأدوار  ث��الث��ة  امل��ا���ض��ي 
اأولها  دفعة واح��دة... 
جبل" وقدمت  "اأبو 
اأمل  �������ض������ر...  دور 
تقدمي  م���ن  ت��ق��ل��ق 
ال����دور الذي  ه���ذا 
اأن  امل����م����ك����ن  م�����ن 
كراهية  ي�����ض��ب��ب 

اجلمهور لك؟
- على االإطالق، 
�ضعيداً  كنت  ب��ل 
راآين  اأح�����داً  اأن 
م����ن����ط����ق����ة  يف 
مت������ث������ي������ل������ي������ة 
جداً،  ج��دي��دة 

متثيلية،  خطوات  اأتخذ  زلت  ما  فاأنا  والطيبة،  احلنية  دور  عن  بعيداً 
اجلمهور  فعل  رد  من  قلقاً  كنت  يل  وبالن�ضبة  ال���دور،  لهذا  وحتم�ضت 
بالفعل، ولكن كنت واثقاً اأنهم �ضيفرقون بني �ضخ�ضيتي وبني �ضخ�ضية 
باملو�ضم  االأخ��رى  �ضخ�ضياتي  بني  الربط  كذلك  بامل�ضل�ضل،  "فادي" 
نف�ضه، ويف النهاية ردود الفعل حول امل�ضل�ضل كانت رائعة، فكان اجلمهور 

ي�ضاألني عما فعلته باأبناء �ضقيقتي لكن كان ال�ضوؤال عن طريق املزاح.
اأن  لها  مقرراً  كان  "زودياك" التي  ال�ضبابية  جتربتك  عن  • حدثنا 
التلفزيوين  النهاية على  اإلكرتونية لكن عر�ضت يف  تقدم على من�ضة 

اأي�ضاً؟
- احلمد هلل، جتربة خمتلفة بكل املقايي�ض حتى عر�ضها، ومن البداية 
اأنا متحم�ض لها جداً فهي من اإنتاج املنتج حممد حفظي واأنا اأعرف اأنه 
اإال وكان فناً، وكذلك اإخراج حممود كامل ومن كتابات  مل يقدم �ضيئاً 
ينتمي  �ضبابي  وهو  علينا  جديد  والعمل  توفيق،  خالد  اأحمد  الراحل 
لبطولة ال�ضباب اأو البطوالت اجلماعية والروح بيننا كانت مميزة جداً، 
فكانت كل العوامل التي ت�ضاعدين على قبول العمل متاحة باالإ�ضافة 
اإىل اأنه كان مقرراً اأن يذاع على من�ضة فهي امل�ضتقبل وكان �ضيئاً مفعم 
باحلما�ضة وحني عر�ض على التلفزيون كان مفاجاأة والحظت اأنه �ضجل 

م�ضاهدة واإعجاباً عاليني من خمتلف ال�ضرائح.
مَب  مم���دوح...  حممد  م��ع  قابيل  مب�ضل�ضل  مميزة  جتربة  قدمت   •

خرجت منها ؟
- خرجت باأنه ال يوجد �ضيء ا�ضمه دور �ضغري، فما يقدم هو احلكم، اإذ 
مل اأكن اأتوقع كل هذا النجاح، لكن كنت واثقاً من العمل وطاقمه بداية 
من الفنان حممد ممدوح واملخرج كرمي ال�ضناوي وامل�ضور حممد جر 
التي قدمتها، ومل  امل�ضاهد  واثقاً من ج��ودة  العمل، وكنت  اأبطال  اأح��د 
اأتوقع كل هذا الكم من املتابعة والتفاعل فاأول م�ضهد يل كان االأكر 
رواجاً على مواقع التوا�ضل االجتماعي، ففي النهاية فكرة اإتقان الدور 

حتى لو كان م�ضهداً هو الذي يفرق مع اجلمهور.
اإىل  خمتلفة..  اأدوار  �ثالثة  وتقدميك  الرم�ضاين  املو�ضم  نهاية  • يف 

اأي مدى حققت منها ما كنت تخطط له؟
- يف "زودياك" و"قابيل"، فاقت الردود كل توقعاتي بدرجة كبرية ويف 
واأراها  واأنا را�ٍض متاماً مبا قدمته  اأريده،  "اأبو جبل" حققت ما كنت 

خطوة مميزة ودافعاً للرتكيز يف اخلطوات القادمة.
اأ�ضبحت  ل��و  �ضتوافق  ه��ل  وال���دك  ع��ن  ذات��ي��ة  ���ض��رية  وج���ود  نفيت   •

موجودة؟
- �ضاأوافق، ولكن هناك عوامل معينة �ضتحتم يف ذلك منها العمل نف�ضه 
االأكيد  لكن  يخرجها،  وم��ن  �ضيقدمها  وم��ن  تقدميها  كيفية  وح�ضن 
اأرى �ضرية ذاتية لوالدي وتاأريخاً له ولفنه وتوثيقاً له،  اأن  اأحب  اأنني 

فبالن�ضبة يل هو �ضيء رائع.
القادمة؟ الفرتة  خالل  تقدمه  اأن  تريد  الذي  • ما 

- طبعا، ال�ضينما، وامل�ضرح، فاأنا طماع يف مهنتي واأحب تقدمي كل �ضيء 
وال اأريد اأن اأحب نف�ضي واأقول اأقدم ال�ضخ�ضية املعينة، فاأنا اأريد تقدمي 
حالياً املزيد من ال�ضخ�ضيات واأتعرف عليها بكل تعقيداتها حتى 

اأ�ضعر اأنني منفتح على االأدوار املوجودة.
على  اتفقت  تلفزيوين  درام��ي  عمل  هناك  بالفعل  �ضالح:  ق��ال 
اال�ضم  ع��ل��ى  ال�����ض��ن��اع  ي�ضتقر  مل  ج��دي��د  م�ضل�ضل  يف  م�ضاركتي 
النهائي له، ومر�ضح اأن يكون "االآن�ضة فرح" اأو"�ضكة دبو�ض" مع 
اأ�ضماء  الفنانة  م��ع  الرم�ضاين  ال�ضباق  خ��ارج  النجوم  م��ن  ع��دد 

اأبواليزيد.

كارول �سماحة ت�ستعد لطرح 
اأغنية "بتاآمن بال�سدفة" 

 
ت�ضتعد الفنانة اللبنانية كارول �ضماحة، لطرح اأحدث اأغانيها التى حتمل 
عنوان "بتاآمن بال�ضدفة"، خالل االأيام القليلة املقبلة، وقد نوهت كارول 
ال�ضهر  ت�ضتعد لطرحه  التي  الفيلم اجلديد  اأغ��اين  االأغنية من �ضمن  اأن 

املقبل " بال�ضدفة".
ال�ضور  ت���ب���ادل  م��وق��ع  ع��ل��ى  ال�����ض��خ�����ض��ي��ة  ع���ر �ضفحتها  ك�����ارول  ون�����ض��رت 
والفيديوهات "ان�ضتجرام" �ضورة ترويجية حتمل �ضورتها مع ا�ضم االأغنية 

، وعلقت: "ح�ضريا اأغنية الفيلم اجلديدة بتاآمن بال�ضدفة، قريبا". 
كارول  بطولة  "بال�ضدفة" من  فيلم  فى  موؤخرا  �ضاركت  ك��ارول  اأن  يذكر 
الكيك، ومنري معا�ضرى، غريتا عون،  اأبو �ضقرا، وباميال  �ضماحة، وبديع 
با�ضم  واإخ��راج  كلوديا مر�ضليان،  اأبو حمدان، جيهان غما�ض وق�ضة  �ضامى 

كري�ضتو، املقرر طرحة فى دور العر�ض اللبنانية 26 �ضبتمر املقبل.

الفن  جينات  ميتلك  �ساب  فنان  �سالح  خالد  اأحمد 
واملوهبة من والده الفنان الراحل خالد �سالح، بداأ 
خالل  من  بقوة  املا�سية  الفرتة  خالل  يلمع  جنمه 
جمموعة اأدوار مميزة، ويقدم دورًا مميزًا هذه الأيام 
)الفيل  فيلم  من  الثاين  اجل��زء  يف  دوره  خ��الل  من 
الأزرق( مع الفنان كرمي عبدالعزيز، وخالل رم�سان 
املا�سي قدم ثالثة اأدوار خمتلفة دفعة واحدة وحول 

اأعماله كان معه هذا احلوار:

نور غندور ت�سور دورها يف )جمان(
توا�ضل الفنانة نور غندور 
م�ضل�ضل  دوره��ا يف  ت�ضوير 
مو�ضم  ع���ق���ب  )ج�����م�����ان(، 
احلافل  رم�������ض���ان  درام�������ا 
)دفعة  ال�ضيما  ب��االأع��م��ال، 
�ضاركت  ال����ذي  ال���ق���اه���رة(، 

فيه وتركت ب�ضمة مهمة.
�ضعادتها  ع���ن  ت  ع����ررَّ ن���ور 
ب���امل�������ض���ارك���ة يف )ج����م����ان(، 
يجري  )العمل  اإن  وق��ال��ت 
لالنتهاء  و�ضاق،  قدم  على 
امل�ضل�ضل حتت  من ت�ضوير 
املخرج خالد جمال،  قيادة 
ن���خ���ب���ة من  ومب���������ض����ارك����ة 
بهم،  اأعتز  الذين  الزمالء 
يعر�ض  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
الفرتة  خ�����الل  امل�����ض��ل�����ض��ل 
املقبلة(.واأ�ضافت: )يتناول 
العمل ق�ضية نف�ضية املراأة 
ب��ه��ا القيود  اأح��اط��ت  ال��ت��ي 
فتمردت عليها، ثم اختارت 
مبح�ض  اإل���ي���ه���ا  ت���ع���ود  اأن 
تتناول  ق�ضة  اإرادتها، عر 
ام��������راأة ت���دع���ى )ج����م����ان(، 
�ضخ�ضيتها،  ��د  اأج�����ضِّ ال��ت��ي 
حياتها  ت���ع���ي�������ض  ح����ي����ث 

االأ���ض��ري��ة م��ع زوج��ه��ا، لكن 
كثرية  م���ت���غ���ريات  حت�����دث 
اأحداث  و���ض��ط  حياتها،  يف 
وخ�����ط�����وط م���ت�������ض���اب���ك���ة يف 
ال�����ع�����م�����ل ال������������ذي ي����ط����رح 
اجتماعية  ق�����ض��اي��ا  ع�����دة 
ال�ضوء  م�ضلطا  واإن�ضانية، 
العاطفية  ال��ع��الق��ات  على 
املعاملة  و���ض��وء  واخل��ي��ان��ة 

والهجران بني االأزواج(.
عن  )ج����م����ان(  اأن  ُي����ذك����ر 
علياء  ال����ك����ات����ب����ة  رواي����������ة 
ال���ك���اظ���م���ي، وم����ن اإخ�����راج 
وبطولة  ج����م����ال،  خ����ال����د 
بينهم:  الفنانني  من  عدد 
فاطمة  ال�����غ�����ن�����دور،  ن������ور 
ال�ضطي،  ف���وز  احل��و���ض��ن��ي، 
مهند  ال����ط����ب����اخ،  ف���اط���م���ة 
�ضالح،  ه����دى  احل����م����دي، 
ع������ب������داهلل ال�����رتك�����م�����اين، 
ك����رم����اين، حممد  ن���ا����ض���ر 
املهدي،  ف���رح  ال���دو����ض���ري، 
ليايل  اإب����راه����ي����م،  ح�����ض��ن 
العلي،  اإمي��������ان  ده���������راب، 
اأح�����م�����د ال����ن����ج����ار، اأح���م���د 

الهزمي وغريهم.

جومانا مراد يف فيلم 
كوميدي م�سري

ال�����ض��وري��ة جومانا  ال��ف��ن��ان��ة  ت��ل��ق��ت 
فيلم  يف  للم�ضاركة  عر�ضا  م���راد 
ك��وم��ي��دي م�����ض��ري ج��دي��د يتم 
ال��ت��ح�����ض��ري ل����ه ح���ال���ي���ا، ومن 
املقرر انطالق ت�ضويره خالل 
املقبلة،  ال��ق��ل��ي��ل��ة  االأ���ض��اب��ي��ع 
ح����ي����ث اأب����������دت ج���وم���ان���ا 
مبدئية  م����واف����ق����ة 
ع����ل����ى ال����ع����م����ل، 
على اأن تعلن 
 ، �ضيله تفا
مب�����ج�����رد 

التعاقد ب�ضكل ر�ضمي.
وتغيب جومانا عن ال�ضينما منذ 6 �ضنوات، 
"احلفلة" عام  اأفالمها  اآخ��ر  قدمت  حيث 

 ،2013
مع اأحمد عز وحممد رجب وروبي وحممد 
اأب����وع����وف وت���ام���ر هجر�ض  مم����دوح وم��ه��ا 
واإخ�������راج اأح���م���د ع����الء ال���دي���ب، ك��م��ا كان 
العام  نف�ض  خ��الل  بالدراما  اأعمالها  اآخ��ر 
مع  "فرعون"،  م�ضل�ضل  يف  �ضاركت  عندما 
وطارق  ودينا  �ضفوت  واأحمد  �ضالح  خالد 
اإخراج  وم��ن  اجل��م��ل،  ورح���اب  عبدالعزيز 

حممد علي.
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رجيم الكو�سا و النعناع ملن يعاين عدم 
نزول الوزن يفقدك 4 كيلو يف 10 ايام

لكل من يعاين من ثبات الوزن و عدم نزوله هذه احلمية التي مدتها 10 
ايام �ضتخل�ضك من ذلك و جتعلك تخ�ضر حتى 4 كيلو  .

الربنامج الغذائي للحمية
-فطور ال�ضباح: على الريق كوب ع�ضري النعناع + بعد ب 15 دقيقه كوب 

حليب خايل الدهون.
- الغذاء: كوب نعناع + 500 غرام كو�ضة ) م�ضلوقه اومطبوخة على البخار 

( + 100 غرام دجاج + جزرة او ثمرو �ضمندر او ثمرة بطاطا.
- ال�ضناك:  تفاحة و علبة زبادي طبيعي.

- الع�ضاء: كوب ع�ضري نعناع +200 غرام �ضمك + اي كمية من الكو�ضة.
- ال�ضناك قبل النوم: علبة زبادي طبيعي بقطرات ليمون.

كيفية حت�سري ع�سري النعناع
نغلي لرت ماء  و ن�ضع فيه باقه نعناع + ليمونة مقطعة �ضرائح.

الع�ضل  من  كبرية  ملعقة  ن�ضيف  و  باخلالط  مزجه  بعد  اخلليط  ن�ضفي 
الطبيعي.

- تنبيه: هذا الدايت م�ضموح مرة يف 3 ا�ضهر النه �ضعيف ال�ضعرات.

ال�ساي الأخ�سر يحارب ال�سمنة
اأظهرت درا�ضة امريكية حديثة اأن ال�ضاي االأخ�ضر ميكن اأن ي�ضاعد يف خف�ض 
املرتبطة  االلتهابية  املوؤ�ضرات احليوية  بال�ضمنة وعدد من  االإ�ضابة  خطر 
برتاجع ال�ضحة. واأجرى الدرا�ضة باحثون بجامعة والية اأوهايو، ون�ضرت 
 Journal of Nutritional( يف جملة الكيمياء احليوية للتغذية

العلمية.   )Biochemistry
غني  االأخ�ضر  ال�ضاي  اأن  ع��ن  ك�ضفت  �ضابقة  درا���ض��ات  اإن  الباحثون  وق��ال 
مادة  م��رك��ب��ات  اأح���د  وه��و  )ال��ك��ات��ي��ك��ني(،  ي�ضمى  طبيعي  كيميائي  مب��رك��ب 
البوليفينول امل�ضادة لاللتهابات، وتلعب دورا كبريا يف مكافحة ال�ضرطان 

وخف�ض خماطر االإ�ضابة باأمرا�ض القلب والكبد. 
ولك�ضف العالقة بني ال�ضاي االأخ�ضر وال�ضمنة، راقب الفريق جمموعتني 
اإىل  بالدهون يقود  غ��ذاء غني  التي تغذت على نظام  الذكور  الفئران  من 
الغذائي،  نظامها  �ضمن  االأخ�����ض��ر  ال�ضاي  االأوىل  تناولت  لكن  ال�ضمنة، 
املتابعة  ف��رتة  انتهاء  وبعد  االأخ�����ض��ر.   ال�ضاي  الثانية  تتناول  مل  ح��ني  يف 
اأن�ضجة اجل�ضم  اأ�ضابيع- قام الباحثون بقيا�ض وزن  -التي ا�ضتمرت ثمانية 
اأخرى  املجموعتني، وعوامل  والدهون ومقاومة اجل�ضم لالأن�ضولني لدى 
االأمعاء  ميكروبات  وتكوين  واالأم��ع��اء،  الدهنية  االأن�ضجة  التهابات  �ضملت 
الوقاية من جمموعة متنوعة  ت�ضهم يف  اأنها  املعروف  والتي من  النافعة، 
التي  الفئران  اأن  الباحثون  ووج��د  وامل��ن��اع��ي��ة.   االلتهابية  االأم��را���ض  م��ن 
تتغذى على نظام غذائي غني بالدهون و�ضربت ال�ضاي االأخ�ضر اكت�ضبت 
اأقل مقاومة لالن�ضولني من  وكانت   ،20% بنحو  اأقل  وزنا وكتلة دهنية 
الفئران التي تتغذى على نظام غذائي مماثل ومل ت�ضرب ال�ضاي االأخ�ضر.

• كم ي�ساوي اليوم يف كوكب عطارد ؟
- 59 يوم اأر�ضي

الأمن  الفيتو يف جمل�س  تتمتع بحق  التي  الدول  • كم عدد 
؟

-  5 دول
؟ الإن�سان  ج�سم  عظام  عدد  • كم 

- 206 عظمة
امليالد  بعد  الأوىل  ال�سنة  تلت  التي  ال�سنة  • ماهي 

؟ 
- ال�ضنة االأوىل بعد امليالد

بني قارتني ؟ ويف�سل  بحرين  بني  ي�سل  • بحر 
- البحر االأحمر

مر�س التيفو�س ؟  تنقل  التي  احل�سرة  ا�سم  • ما 
-القمل 

• الواقع اأن الغراء مبختلف انواعه، الناجت عادة عن دهون حيوانية او نباتية، يحتاج اإىل رطوبة كي يلت�ضق، 
اأي اإىل وجود ماء، او مكوناته )اوك�ضجني، وهيدروجني( واإاّل فاإنه ال يتحول كيميائيا اإىل مادة ال�ضقة، لذا 

فاإنه يلت�ضق على ال�ضطوح التي تتوفر حولها الرطوبة وال يلت�ضق بجدران انابيبه الداخلية!!
• هل تعلم اأن اأول من و�ضف اأعمال التقطري والتبلور والتذويب والتحويل هو العامل االإ�ضالمي جابر بن 
امل�ضهورين. وله �ضهرة كبرية عند االأف��رجن مبا نقلوه من كتبه يف بدء  ال��ذي يعد من علماء العرب  حيان. 

يقظتهم العلمية.
وهو اأول من اأدرك اأهمية االختبار العلمي فاأكد عليه وخطا خطوات وا�ضعة يف �ضبيل تقدم الكيمياء. ويعتر 

هو م�ضتك�ضف حام�ض الكريتيك وماء الذهب وال�ضود الكاوية.
• هل تعلم اأن هناك ثالث جمموعات من احليوانات الرمائية هي ال�ضفادع البحرية وال�ضفادع التي تعي�ض 

غالباً على الياب�ضة وال ذيل لها. وال�ضمندرية، واحليوانات احلجرية. 
• هناك اأكر من 1040 جن�ضاً من احليوانات الرمائية، ورغم اأنها تعي�ض على الياب�ضة فهي تعود اإىل املاء 

ملو�ضم املعا�ضرة، حيث ت�ضع البيو�ض هناك. 
• هل تعلم اأن اأول مطبعة عربية اأن�ضئت يف لبنان على يد عبد اهلل بن زكريا الزاخر احللبي الوالدة اللبناين 
االإقامة. ويعتر الزاخر من رجال النه�ضة االأدبية واأول موؤ�ض�ض ملطبعة عربية يف لبنان، يف دير مار يوحنا 
اآالت وح��روف وم�ضابك وم�ضفات  1733 م. وك��ان كل ما يف مطبعته من  ال�ضايغ يف اخلن�ضارة وذل��ك عام 
ا�ضمه ميزان  كتاب  املطبعة بطبع  ابتداأ عمل هذه  وقد  ي��ده.  وزخ��ارف من �ضنع  ونقو�ض  ومكاب�ض  وحمابر 

الزمان. ثم اأو�ضى مبطبعته اإىل الرهبان ال�ضويريني وال تزال حمفوظة عندهم يف دير ال�ضايغ.
اأول من جمع حروف املعجم جميعها يف بيت واحد من  اأحمد( هو  اأن الفراهيدي )اخلليل بن  هل تعلم   •

ال�ضعر وهو يف قوله:
�ضف خلق خوٍد كمثل ال�ضم�ض اإذ بزغت

يحظى ال�ضجيع بها جنالء معطار

الرجل واال�سد والدب 
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ع�سري البنجر 
االأطعمة  اأه������م  م����ن  ال��ب��ن��ج��ر  ي���ع���د 
ال����ت����ى حت����ت����وى ع���ل���ى ال����ع����دي����د من 
ل�ضحة  ال��ه��ام��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة  العنا�ضر 
الكثري  اأن  جن���د  ول���ذل���ك  االإن�������ض���ان، 
م��ن االأ���ض��خ��ا���ض ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون من 
يكرون  املناعى  اجلهاز  فى  م�ضاكل 
�ضلقه  اأو  ع�����ض��ري  ����ض���واء  ت��ن��اول��ه  ف���ى 
التح�ضري،  �ضهلة  ك�ضلطة  واإع����داده 
ولكن الهدف االأ�ضا�ضى هو احل�ضول 

على فوائده.
ووفقا ملوقع ” healthyliving”، الذى قدم فوائد البنجر م�ضريا اإىل 
باالأنيميا وفقر  االإ�ضابة  املناعى، واحلد من  اأنه يعمل على تقوية اجلهاز 

اجل�ضم، يحمى اجل�ضم من االأمرا�ض كال�ضرطان وما �ضابه ذلك.
كما اأن اإ�ضافة ع�ضري الرتقال الغنى بفيتامين “�ضى” على ع�ضري البنجر، 
يعمل على تقوية املناعة، زيادة ن�ضاط اجل�ضم ب�ضكل كبري، والرتكيز، ولذا 
جند اأن تناول هذا امل�ضروب مرة واحدة فى اليوم يعمل على تقوية املناعة 

واحلد من االإ�ضابة باالأمرا�ض املناعية الغريبة.
طريقة اإعداد الع�ضري..

قم ب�ضلق حبة من البنجر.
قم بع�ضري عدد 2 ثمرة من الرتقال.

واأ�ضربهم  الرتقال،  ع�ضري  عليه  �ضيف  ثم  اخل��الط  فى  البنجر  �ضعف 
جيدا وتناوله وهو طازج للح�ضول على فوائد، فى احلد من االإنيميا.

طفل يحمل مظلة يف ميدان تيانامنن، يف العا�سمة ال�سينية بكني.   رويرتز

كان هناك رجال مي�ضي يف الغابة يجمع الفطر واالزهار الرية ليبيعها يف ال�ضوق واثناء ذلك برز له اأ�ضد �ضر�ض 
من بني اال�ضجار فخاف الرجل كثريا وهرب م�ضرعا وت�ضلق �ضجره عالية وجل�ض عليها يحمد اهلل على جناته 
ومنتظرا ان يبتعد اال�ضد لكي ينزل ويذهب الوالده.. ولكن اال�ضد رقد حتت ال�ضجرة منتظرا الرجل ان ينزل 

فيفرت�ضه وهكذا مر الوقت وكل منهم يتمنى ياأ�ض �ضاحبه من االنتظار.
 ويف تلك االثناء ملح الرجل دبا �ضخما ي�ضري بعيدا يتبخرت باحثا عن منحل ع�ضل.. ففكر الرجل ب�ضرعة وقال 
ان تقاتل الدب واالأ�ضد جنوت انا فماذا افعل، وهنا تذكر نبات الفطر الذي علقه يف كي�ض على ظهره.. فانزل 
الكي�ض واخذ منه بع�ض حبات الفطر ليلقها واحدة تلو االخرى يف اجتاه الدب الذي �ضريعا ما اأح�ض ب�ضوت 
الفطر وزجمر غا�ضبا وعندما اأ�ضابته واحدة اخذ يبحث عن م�ضدر ذلك ال�ضيء ومن اين ياأتي، وهكذا �ضار 
غا�ضبا حتى و�ضل اىل املكان الذي رقد فيه اال�ضد فنظر كل منهما لالخر يف غ�ضب ثم دخال يف عراك حامي 
ملتهب وا�ضواتهما تدوي يف الغابة كلها ويف تلك االثناء اتخذ الرجل �ضبيال لنف�ضه ونزل من اأعلى ال�ضجرة 

ليهرب بنف�ضه قبل اأن ينتبها اإليه. 

اآلت الريا�سة الهّزازة حتمي من ال�سكري
ت�ضاعد  التي  ال��ه��ّزازة  الريا�ضة  اآالت  اأن  حديثة  درا�ضة  وج��دت   
االإ�ضابة مبر�ض  اأن تقلل من خطر  ال��وزن، ميكن  على خ�ضارة 
ال�ضكري من النوع الثاين. واكت�ضف العلماء اأن تعري�ض الفئران 
ل� »اهتزاز كامل اجل�ضم« - الطريقة التي تعتمد عليها االجهزة 
الهّزازة - زاد من عدد اخلاليا التي تكافح االلتهاب، واأدى ذلك 
اإىل تغيريات يف بكترييا االأمعاء لدى هذه القوار�ض، مما مكنها 

من حتليل اجللوكوز يف طعامها ب�ضكل اأف�ضل.
وي�ضتخدم اجل�ضم اجللوكوز للح�ضول على الطاقة، ومع ذلك، 
وح�ضا�ضية  االلتهابات،  من  الكثري  حتفيز  اإىل  ي��وؤدي  اأن  ميكن 

االأن�ضولني، واالإ�ضابة مبر�ض ال�ضكري يف نهاية املطاف.
بذل  دون  التقليدية  ال��ت��م��اري��ن  حت��اك��ي  ال��ت��ي  االأج���ه���زة  وه���ذه 
ومع  ال���وزن،  اإن��ق��ا���ض  يف  للم�ضاعدة  بالفعل  معروفة  جم��ه��ود، 
ذلك، فقد وجدت الدرا�ضة التي ن�ضرت يف املجلة الدولية للعلوم 

اجلزيئية، اأن االأجهزة كان لها تاأثري بيولوجي على الفئران.
اأن ي�ضاعد مر�ضى ال�ضكري،  اإذا كان االهتزاز ميكن  وملعرفة ما 
ال�ضليمة  للفئران  امل��ف��رت���ض  »ال��ع��الج«  ه��ذا  ال��ب��اح��ث��ون  اأع��ط��ى 
وال�ضكرية ملدة 20 دقيقة، ومبعدل خم�ض مرات يف االأ�ضبوع، على 
مدى 42 يوماً. وك�ضفت النتائج عن حتول يف اإنتاج الفئران من 
البالعم، وهي اخلاليا املناعية التي تدمر البكترييا وم�ضببات 
االأمرا�ض االأخرى، كما اأدى االهتزاز اإىل اإنتاج املزيد من اخلاليا 
التي تقمع االلتهابات املرتبطة مبر�ض ال�ضكري، وخف�ضت من 
اإىل م�ضتويات طبيعية بني  االلتهابات  تعزز  التي  عدد اخلاليا 
الفئران امل�ضابة بال�ضكري. وياأمل الباحثون يف جامعة اأوغ�ضتا 
اأن يتم يف يوم من االأي��ام ا�ضتخدام  بوالية جورجيا االأمريكية، 
ال�ضكري،  ملر�ضى  واآم���ن  �ضهل  كعالج  بالكامل،  اجل�ضم  اه��ت��زاز 

بح�ضب �ضحيفة ديلي ميل الريطانية.


