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ما العمل عند رف�ض الطفل للطعام ال�صحي؟
كثرياً  الأولياء  انزعاج  اإىل  والأ�سرة" الأملانية  "الطفل  جملة  اأ�سارت 
املنا�سبة،  غري  الأطعمة  وتف�سيل  ال�سحية  الوجبات  طفلهم  لرف�ض 
ال�سغط  لأن  والبب�ببسببر،  بببالببهببدوء  الأولببيبباء  الأملببانببيببة  املجلة  ون�سحت 
واأو�سح  املببواقببف.  هببذه  مثل  يف  الطفل  اإىل  يتنقل  الع�سبي  والتوتر 
جامعة  يف  الببتببغببذيببة  وعببلببم  النف�سية  ال�سحة  اأ�ببسببتبباذ  كببلببوتببر،  يببوهببان 
فولدا الأملانية، اأن توتر الأولياء ي�سبب ت�ساعده لدى الطفل اأي�ساً، 
الإيجابيات يف هذه  اكت�ساف  اإىل  الأنظار  الأملبباين لفت  ولكن اخلبري 
واتخاذ  اأذواقببببه،  تطوير  مببن  الطفل  يتمكن  خاللها  فمن  ال�سكوى، 
ال�سخ�سية.  املهمة جدا يف تطوير  الأمببور  يعد من  ما  قراراته، وهو 
لرف�ض  وال�ببسببتبب�ببسببالم  الطفل  قببببرارات  قبببببول  يعني  ل  ذلببك  اأن  غببري 
يف  اأطفالهم  باإ�سراك  كلوتر  يوهان  وين�سح  ال�سحي،  الطعام  تناول 
العامني.  عمر  يف  لببالأطببفببال  حتى  الببغببذائببيببة،  للوجبات  التخطيط 
يرغب  عما  الطفل  �ببسببوؤال  ميكن  اأنببه  الأملببباين  الروفي�سور  واأ�ببسبباف 
الطفل  ا�سطحاب  ميكن  كما  الطعام،  اإعبببداد  يف  واإ�ببسببراكببه  تناوله  يف 

للت�سوق وتعريفه باملواد الغذائية، وبيان اأهميتها.

القهوة حتمي الكبد من ال�صرطان 
حملت نتائج درا�سة اأيرلندية جديدة اأخباراً �سارة لع�ّساق القهوة، فقد 
تبني اأن تناولها بانتظام يقلل خطر الإ�سابة ب�سرطان الكبد. وان�سمت 
القهوة  توفرها  التي  ال�سحية  الفوائد  من  قائمة  اإىل  الفائدة  هببذه 
وخا�سة املحّم�سة، تت�سمن الوقاية من �سرطان الرو�ستاتا، وحت�سني 

حرق ال�سعرات احلرارية، وحماية الب�سرة من التجاعيد.
اأيرلندا ال�سمالية وُن�سرت  واأجريت الدرا�سة يف كوينز يونيفر�ستي يف 
البيانات ال�سحية  اأوف كان�سر"، واعتمدت على  "بريتي�ض جورنال  يف 
 7 ملدة  بياناتهم  ت�سجيل  مت  العمر  منت�سف  يف  �سخ�ض  األف  لب 471 
درا�سات  وكانت  الريطاين.  ال�سحية  املعلومات  بنك  �سمن  �سنوات 
عام  ب�سكل  ال�سرطان  �سد  الوقائية  القهوة  فوائد  اأظهرت  قد  �سابقة 
بف�سل م�سادات الأك�سدة التي توفرها. ولفتت نتائج الدرا�سة اجلديدة 
النتباه اإىل اأن احلماية التي توفرها القهوة للكبد �سد ال�سرطان اأقل 

اأهمية من الوقاية التي يوفرها الإقالع عن التدخني والكحول.

ل تقدم هذه الأطعمة لر�صيعك
تقدمي  مببن  الببوالببديببن  & فاميليه" الأملببانببيببة  "بيبي  حبببذرت جمببلببة 
تناول  يف  يبببببداأ  عندما  للر�سيع  املدخنة  والأطببعببمببة  النيئة  الأطببعببمببة 
املعنية  املجلة  وعللت  تقريباً.  اأ�سهر   6 الأطعمة ال�سلبة اعتباراً من 
ببب�ببسببوؤون الأ�ببسببرة والأطببفببل، ذلببك ببباأن هببذه الأطببعببمببة قببد حتتوي على 
تهدد  التي  واللي�سرتيا،  وال�ساملونيال،  النوروفريو�ض،  مثل  جراثيم 
واإ�سهال،  بببقببيء،  اأعببرا�ببسببه  تظهر  والبببذي  الببغببذائببي،  بالت�سمم  الطفل 
اإعطاء الر�سيع يف عامه  ومتاعب املعدة والأمعاء. كما ل يجوز اأي�ساً 
الأول املك�سرات، و�سرائح التفاح، واأ�سابع اجلزر، لأن بع�ض اأجزاء هذه 
الأطعمة ال�سلبة قد ت�سل اإىل الق�سبة الهوائية فتت�سبب يف اختناقه. 

هذه قائمة اأعداء الكلى 
لتنقية  م�سفاة  الأخببببرية،  اإن  الكلى  لطب  الأملببانببيببة  اجلمعية  قببالببت 
الأي�ض،  عملية  عن  الناجتة  والببعببوادم  ال�سموم  من  اجل�سم  وت�سفية 
على  بوظيفتها  القيام  مببن  منعها  على  يعملون  اأعبببداء  لها  اأن  غببري 
ارتفاع  الكلى، ت�سم  اأعببداء  اأن قائمة  واأو�سحت اجلمعية  اأكمل وجه. 
�سغط الدم، وارتفاع ن�سبة ال�سكر يف الدم، والبدانة، والتدخني، وقلة 
ميهد  ما  الكلى،  يف  الدموية  بالأوعية  �سررا  ُتلحق  والتي  احلببركببة، 

الطريق لإ�سابتها بالف�سل.
وتتمثل اأعرا�ض الف�سل الكلوي يف ا�سطرابات التبول، اأي التبول اأكرث 
التبول،  ببباأمل وحرقة عند  وال�سعور  التبول  تببكببراراً، و�سعوبة  اأقببل  اأو 
ووجود رغوة اأو دم يف البول، وتورم ال�ساقني، وال�سعور امل�ستمر بالتعب 

والإرهاق، وا�سطراب �سربات القلب، واآلم الظهر واجلانب.
ولتجنب العواقب الوخيمة للف�سل الكلوي يجب �سبط �سغط الدم، 
على  املواظبة  مببراعبباة  مع  البببوزن،  واإنقا�ض  بببالببدم،  ال�سكر  وم�ستوى 
ممار�سة الريا�سة، والأن�سطة احلركية، و�سرب ال�سوائل بكمية كافية 
ترتاوح بني لرت ون�سف، ولرتين يومياً، واتباع نظام غذائي �سحي 

غني باخل�سروات، والإقالع عن التدخني. 
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ن�صائح لختيار امل�صابيح املنا�صبة لكل غرفة 
توفر  ومع  املنزل،  يف  انت�ساراً  الإ�ساءة  اأ�سكال  اأكببرث  هي  الطاولة  م�سابيح 
الكثري من امل�سابيح اجلميلة، كيف ميكنك اختيار م�سباح الطاولة املنا�سب 
املنا�سب  الطاولة  م�سباح  لختيار  الن�سائح  من  العديد  يلي  فيما  لكل؟  
"فاين هوم  الطعام، ح�سب موقع  اأو غرفة  النوم  اأو غرفة  املعي�سة  لغرفة 

لمب�ض" الإلكرتوين: 
 -  حجم الطاولة وارتفاعها

�سع يف اعتبارك حجم غرفتك عند اختيار امل�سباح، وكذلك حجم الطاولة 
طاولة  على  كبببببرياً  م�سباحاً  ت�سع  ل  عليها.  امل�سباح  �سبط  �سيتم  الببذي 
�سغرية لأنه �سيبدو غري متنا�سب معها. يجب األ يزيد ارتفاع امل�سباح عن 

الطاولة.  ارتفاع  من  مرة   1.25
 - م�ساحة الطاولة 

و�سط  املبب�ببسببببباح يف  و�ببسببع  ثببم  ومبببن  اأوًل  الببطبباولببة  م�ساحة  حبب�ببسبباب  يف�سل 
الطاولة، لكي ين�سر ال�سوء ب�سكل مت�ساٍو يف اأرجاء املكان.

 - �سكل امل�سباح ولونه
ي�سفي امل�سباح الأكرث �سفافية واأخف وزناً اإ�ساءة اأكرث، لذا ل بد من جتنب 
الألوان املعتمة للق�سم اخلارجي من امل�سباح اإن كان الهدف احل�سول على 
اأكر كمية من الإ�ساءة. اأما اإذا كان الهدف هو اإ�سفاء �سعور حميمي على 

املكان فيمكن ا�ستخدام الألوان غري ال�سفافة والداكنة. 
 - التكامل 

 يعتمد جزء من جمال م�سباح الطاولة اجليد على الطاولة التي يرتكز 
عليها. اإذا كان كل من طاولتك وم�سباحك مظلمني، فقد يبدو امل�سباح غري 
مرئي. بدًل من ذلك، اخرت م�سباحاً بلون فاحت، واإذا كانت طاولتك فاحتة 

اللون، فقد ترغب يف اأن تكملها مب�سباح اأغمق اأو بلون اأكرث اإ�سراقاً. 

مالب�ض داخلية ذاتية 
التدفئة

ي�سبح  البببببارد،  ال�ستاء  ف�سل  حلول  عند 
مببن البب�ببسببرورة مبببكببان ارتبببببداء مالب�ض 
ال�سوف  مببن  وقبببببعببات  وقببفببازات  �سميكة 
حلماية اجل�سم من الرد القار�ض، ولكن 
هل �سبق لك واأن فكرت يف ارتداء مالب�ض 

داخلية ذاتية التدفئة من قبل؟ 
"الذكية"،  اإي  كيو  كيو  �سراويل  بف�سل 
بات بالإمكان احلفاظ على دفء ج�سمك 

يف ف�سل ال�ستاء مقابل �سعر معقول. 
الطبية  بخ�سائ�سه  املنتج  هببذا  ويتميز 
الرد،  نبببزلت  مببن  اجل�سم  حماية  مثل 
الن�ساء،  لببببدى  احلببيبب�ببض  اآلم  وتببهببدئببة 
واحلوؤول دون تاأثري الرد على ال�سحة 

التنا�سلية واخل�سوبة. 
وياأتي املنتج بعدة األوان، ويتاألف قما�سه 
على  ويحتوي  الببنبباعببم،  البولي�سرت  مببن 
ا�ستبدالها  ميبببكبببن  �بببسبببغبببرية  ببببطببباريبببة 

ب�سهولة بالغة. 
يبببذكبببر ببببببباأن املبببنبببتبببج ُطببببببرح يف الأ�ببببسببببواق 
يتجاوز  ل  ب�سعر  مببوؤخببراً،  الريطانية 
اأي ما يعادل 51  40 جنيهاً ا�سرتلينياً 
ورد يف موقع  مببا  وفببق  اأمببريببكببيبباً،  دولراً 

"ميرتو" الإلكرتوين.

ملاذا ن�صتيقظ من النوم ليال؟ 
هذه ر�صائل ج�صمك اإليك �ص 23

هذا ما يفعله النوم القليل 
بالن�صاء

حّذرت درا�سة اأمريكية حديثة من اأن عدم ح�سول 
الن�ساء على قدر كاف من النوم لياًل، يزيد خطر 
الببعببظببام، وي�سهم يف  املببعببادن يف  انببخببفببا�ببض كببثببافببة 

الإ�سابة مبر�ض ه�سا�سة العظام.
بافالو  بببجببامببعببة  بببباحبببثبببون  اأجبببببراهبببببا  الببببدرا�ببببسببببة 
دورية  يف  الأربببعبباء،  نتائجها،  ون�سروا  الأمريكية، 
 Journal of Bone and Mineral(

العلمية.  )Research
وهبب�ببسببا�ببسببة الببعببظببام، هبببي البب�ببسببكببل الأكبببببرث �سيوعا 
وتورًما  قا�سية  اآلمبببا  وت�سبب  املفا�سل،  للتهاب 
على  تبباأثببريهببا  ويظهر  والغ�ساريف،  املفا�سل  يف 
واليدين  والوركني  الركبتني  يف  اخل�سو�ض  وجه 

والعمود الفقري.
واأجرى الفريق درا�سته لكت�ساف تاأثري انخفا�ض 
عببببدد �ببسبباعببات البببنبببوم، عببلببى �ببسببحببة الببعببظببام لدى 
يف  يبداأ  الببذي  الطمث  انقطاع فرتة  بعد  الن�ساء، 

�سن 50 عاًما.

وتابع الفريق عادات النوم لدى ما يزيد على 11 
األف �سيدة، بالإ�سافة اإىل اإجراء فحو�سات ل�سحة 

العظام.
اأنهن  اأبلغن  الالتي  ال�سيدات  اأن  الباحثون  ووجد 
لياًل،  الببنببوم  مببن  اأقبببل  اأو  �ببسبباعببات   5 على  ح�سلن 
انخف�ست لديهن كثافة املعادن بالعظام يف جميع 
املواقع الأربعة التي مت تقييمها، وهي اجل�سم كله 
والورك والعنق والعمود الفقري، مقارنة بالن�ساء 
الالئي اأبلغن عن ح�سولهن على 7 �ساعات لياًل.

وانكم�ست كتلة العظام لدى الن�ساء بعد النوم ملدة 
باملئة، كما واجهن م�سكلة   22 بن�سبة  �ساعات   5
ه�سا�سة العظام يف منطقة الورك والعمود الفقري 

بن�سبة 63 باملئة.
وقالت الدكتورة هيذر اأو�س�ض بالكوم، قائد فريق 
يوؤثر  قببد  الببنببوم  اأن  اإىل  درا�ستنا  "ت�سري  البحث: 
اإىل قائمة  �سلًبا على �سحة العظام، وهذا ي�ساف 

الآثار ال�سحية ال�سلبية ل�سعف النوم".

التح�سري اجليد هو الأ�سا�س
اخلا�سة  اللوازم  فح�ض  عليك  يجب  ال�سراء،  عملية  قبل 
بببببك، والببتببحببقببق ممبببا حتببتبباجببه بببالببفببعببل، فببكببتببابببة قائمة 
بامل�ستلزمات والأ�سياء ال�سرورية، ل مينع فقط من ن�سيان 
ما نحتاجه، بل اأي�سا متنع من �سراء الأمور غري الالزمة 

وغري ال�سرورية والتي قد جتذبنا اأثناء عملية الت�سوق.

�سرورة مقارنة الأ�سعار
مزيد  اإىل  تدفع  خا�سة  ا�سرتاتيجية  املتاجر  معظم  تتبع 
ال�سرورية.  غري  الأمبببوال  من  املزيد  ودفببع  الت�سوق،  من 
ويقول اخلراء اإن الأ�سعار الأغلى �سعرا، تو�سع عادة اأمام 
امل�سرتي كي يجدها دون جهد، يف حني يرى املوقع الأملاين 
اأن ال�سلعة الأرخ�ض �سعرا قد تكون يف الرفوف ال�سفلية اأو 
اأجل  من  املجهود  بع�ض  بذل  ي�ستدعي  ما  وهو  اجلانبية، 
مقارنة الأ�سعار، والبحث عن ال�سلعة الأرخ�ض ثمنا، والتي 

قد تكون بنف�ض اجلودة.

اإغالق الأعني عما هو غري �سروري
تلجاأ العديد من املحال اإىل دفع املت�سوقني اإىل ال�سراء عن 
طريق توفري عرو�ض مغرية لهم. وتختلف هذه الو�سائل، 
تركز  حببني  يف  مببوفببر،  ببباأنببه  انطباعا  يعطي  قببد  فبع�سها 
�سرائه  لببدى  املت�سوق  ينالها  التي  ال�سعادة   على  بع�سها 
هبببذا املببنببتببج. بببيببد اأن اخلببببراء يبببرون اأنبببه مببن الببواجببب اأن 
العرو�ض  اأعينه عن هذه  اإغالق  املت�سوق قادرا على  يكون 

واملنتجات يف حال كونها غري �سرورية.
التغيري �سديق التوفري

واملواد  ال�سلع  لنف�ض  املخل�سني  املت�سوقني  بع�ض  هببنبباك 

يببببلببببجببببوؤون  ول  دائبببببببمبببببببا، 
قد  نببببببببادرا.  اإل  لببلببتببغببري 
يبببكبببون مببببن املبببجبببد هنا 
مببببقببببارنببببة الأ�بببببسبببببعبببببار، 
قبببد يتطلب  مبببا  وهبببو 
ن�سرتي  اأن  اأحبببيبببانبببا 

�بببسبببلبببعبببا خمبببتبببلبببفبببة عن  
البببتبببي تببعببودنببا �بببسبببراءهبببا. قد 

بيد  التغيري،  مببن  البع�ض  يخ�سى 
اأحيانا ومببوفببر، يف ظل العديد من  اأنببه �ببسببروري 

جذب  اأجببل  مببن  ال�سركات  تقدمها  التي  العرو�ض 
املت�سوقني ملنتجاتها.

الن�سائح  بببعبب�ببض  اأوردت  الأملببانببيببة  �ببسببتببرين  جمببلببة 
اخل�سراوات  وخا�سة  التوفري  يخ�ض  مبا  لقرائها 

والببببفببببواكببببه والببببتببببي قببببد يبببعبببد �ببببسببببراوؤهببببا اأمبببببببرا يوميا 
و�سروريا.

اختيار وقت ال�سراء
يف  واخل�سراوات  الفواكه  �سراء  اإن  الملانية  املجلة  وتقول 
من  الأخببببرى  بال�سهور  مببقببارنببة  بكثري  اأرخبب�ببض  مو�سمها 
ال�سنة، لذلك اإن كنت تعرف اأنك ت�ستهلك نوعا معينا من 
الفواكه واخل�سار بكرثة، فقد يكون من املجد اأن ت�سرتي 
كببمببيببة كبببببرية يف مببو�ببسببمببه اخلبببا�بببض، فببهببو �ببسببيببكببون طازجا 
التجميد  تخزينه عن طريق  اإىل  تلجاأ  وبعدها  ورخي�سا، 

اأو الطبخ اأو التعليب وا�ستخدامها فيما بعد.
بالتوجه  الأملانية  املجلة  تببوردهببا  التي  الثانية  الن�سيحة 
املجلة  وتقول  املجمدة.  واخل�سراوات  الفواكه  �سراء  اإىل 

اإن البع�ض يخ�سى من �سراء اخل�سراوات 
على  احتوائها  عببدم  مببن  خلوفه  املجمدة، 
اأن  بيد  الببالزمببة،  الببغببذائببيببة  العنا�سر 
بدورها  اأكدت  والدرا�سات  الأبحاث 
على جودة اخل�سراوات والفواكه 
بديال  يعد  قد  ما  وهببو  املجمدة، 
اأرخ�ض اأحيانا. هناك نقطة اأخرى 
مفاجئة  ت�سكل  وقبببد  املببجببلببة  اأوردتبببهبببا 
للبع�ض وهي البتعاد عن �سراء اخل�سراوات املعباأة بالفعل، 
وتعبئة الفواكه واخل�سراوات ب�سكل فردي، فعادة ما تكون 
اخل�سراوات املعباأة اأغلى ثمنا، كما اأن اأوزانها لي�ست دائما 
حقيقية كما هو معلن، لذلك فاإن تعباأة املنتوج قد يك�سبك 
املزيد من الطعام ب�سعر اأقل. اأخريا نورد احلكمة العربية 
التي يرددها الكثري منا، خا�سة يف �سهر رم�سان ويف فرتات 
ال�سوم املختلفة، وهي عدم الذهاب اإىل ال�سراء واأنت جائع. 
اأثبتت  اأن العديد من الدرا�سات  اإذ  هذه احلكمة حقيقية، 
الطعام  املببزيببد مببن كميات  الإنبب�ببسببان اجلببائببع ي�سرتي  بببباأن 
الأخرية  الن�سيحة  تكون  فقد  لذلك  بالآخرين،  مقارنة 

هنا ال�سراء من املتجر مبعدة ممتلئة.

يكت�صفون قرية عمرها 
بال�صدفة عام  اآلف   10

جديداً  طبببريبببقببباً  حببفببرهببم  اأثببببنبببباء 
بلدة  يف  البببببببنببباء  عبببمبببال  اكببتبب�ببسببف 
مبا�سات�سو�ست�ض  نبببورثبببامبببببببتبببون 
اأثببببريببببة يعود  ببببلبببدة  الأمبببريبببكبببيبببة، 
عببام، وهي  اآلف   10 اإىل  تاريخها 
ال�سمالية  اأمريكا  تاريخ  من  فرتة 

ل ُيعرف عنها اإل القليل. 
وعبببرث الببعببمببال عببلببى رمببباح واأدوات 
ويعتقد  املببببببوقببببببع،  يف  حببببجببببريببببة 
الببعببلببمبباء اأنبببه مببوقببع قبببروي موؤقت 
لفرتة  ا�ستخدامه  القدماء  اعتاد 
مكان  اإىل  مببغببادرتببه  قبل  ق�سرية، 
اآخبببببر.  وقببببال عبببامل الآثبببببار ديفيد 
ليزيل ل�سحيفة ديلي هامب�ساير: 
لفهم  كرى  اأهمية  املوقع  "لهذا 
تببلببك البببفبببرتة الببزمببنببيببة عببلببى نحو 
اأفببب�بببسبببل، وقببببد يببعببطببي دلئبببببل عن 
اإىل مكان  ال�سمالية  اأمريكا  حتول 
نهاية  بببعببد  للعي�ض  قببابببلببيببة  اأكببببرث 
الببعبب�ببسببر اجلببلببيببدي الأخبببببري الذي 
كبببنبببدا واأجبببببببزاء مبببن �سمال  غببطببى 

الوليات املتحدة الأمريكية"
مبببن جببهببتببه قببببال مبببببارك اأنبببببببدروز، 
املنطقة:  يف  البناء  م�سروع  مدير 
اأماكن  عببلببى  الببعببثببور  البببنبببادر  "من 
املببواقببع. ورغم  اأثرية يف مثل هببذه 
اأن خططنا يف بناء طريق يف املكان 
ل تزال قائمة، اإل اأن بع�ض ال�سكان 
لببلببحببفبباظ عببلببى املوقع  يبب�ببسببغببطببون 
�سكان نورثامبتون  الأثري" وعر 
مبكرة  حياة  لوجود  ده�ستهم  عن 
كثريون  ونببا�ببسببد  املبببوقبببع،  هببببذا  يف 
مببنببهببم البب�ببسببلببطببات ملببنببع تببنببفببيببذ اأي 
للحفاظ على هويته  م�ساريع فيه 
"ديلي  نقلت  مببا  ح�سب  الأثبببريبببة، 

ميل" الريطانية.

حيلة ذكية حلماية ال�صجاد 
من عربة الأطفال

اأطفال �سغار،  يكون لديك  عندما 
ي�سعب احلفاظ على نظافة املنزل 

وقتاً طوياًل. 
التوا�سل  مببوقببع  م�ستخدمة  لكن 
تو�سلت  ببببوك،  في�ض  الجببتببمبباعببي 
وب�سيطة،  �ببسببريببعببة  طببريببقببة  اإىل 
حلماية ال�سجاد، من نقل الأو�ساخ 
اأداة  بببا�ببسببتببخببدام  طببفببلببهببا،  بببعببربببة 

متوفرة يف معظم املنازل.
ويف الأجببببواء الببببباردة والببرطبببببة يف 
قبعة  النا�سطة  ت�ستخدم  ال�ستاء، 
ال�ستحمام، لتغطية عجالت عربة 
الأو�ساخ  نقل  من  ملنعها  الأطببفببال، 

عر ال�سجاد يف املنزل.
�سفحتها  على  امل�ستخدمة  وكتبت 
 1 بببب  ا�ستحمام  قبعات  "ا�سرتيت 
دولر(،   1.4( ا�ببسببرتلببيببنببي  جنيه 
عربة  على  لو�سعها  مثالية  وهببي 
الأطببببببفببببببال حلبببجبببب البببببوحبببببل عن 

ال�سجاد، والأر�سيات".

اأغلق عينك وجتنب ال�صراء واأنت 
جائع- حيل للتوفري اأثناء الت�صوق!

ت�سكل م�ساريف امل�سرتيات كابو�سا حقيقيا لدى البع�س، ويف حني ينجح 

البع�س يف التوفيق بني م�ساريفه اليومية ودخله عن طريق التحكم يف 

العرو�س  ظل  يف  للغاية  �سعب  الأمر  هذا  اأن  البع�س  يرى  امل�سرتيات، 

الكبرية التي تقدمها املتاجر.

كثرية هي اأمثالنا العربية التي تدعو اإىل الدخار والتوفري مثل خبئ 

رجليك.  مد  ب�ساطك  قدر  على  و  الأ�سود،  ليومك  الأبي�س  قر�سك 

الأملاين   Familie und Tipp تيب  اون��د  فاميليه  موقع  يرى 

مهم  اأمر  هو  الذكي  الت�سوق  اأن  للعائلة  الن�سائح  بتقدمي  املخت�س 

و�سروري لكل عائلة، فمتطلبات العائلة كثرية ومتعددة، ما يجعل 

مهمة التوفري هو اأمر �سعب ويتطلب مهارة خا�سة، ومن اأجل 

ذلك يورد املوقع الأملاين هذه الن�سائح:
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�ش�ؤون حملية

يوم القانون يف جامعة الإمارات ي�ستعر�س ا�ستخدامات الأنظمة الذكية يف تطبيق العدالة

املقارنة بني املحامي الب�صري واملحامي الآيل يف عر�ض م�صرحي لطالبات القانون

حما�صرة خريية لدعم مر�صى ال�صرطان بح�صور �صامل بن ركا�ض

عرو�ض متميزة ملو�صيقى �صرطة اأبوظبي يف قلعة اجلاهلي

•• العني - الفجر
ت�صوير – حممد معني

القانون"  "يوم  معر�ض  فعاليات  اأم�ض  �سباح  انطلقت 
الذي تنظمه جامعة الإمببارات مب�ساركة فاعلة متثلت 
ل�سرطة  العامة  والقيادة  الداخلية،  وزارة  قطاعات  يف 
باأبوظبي،  املبببدين  لببلببدفبباع  الببعببامببة  والإدارة  اأبببوظبببببي، 
ح�سر  وقببد  باأبوظبي.  الق�ساء  ودائببرة  العدل،  ووزارة 
الفبببتبببتببباح البببدكبببتبببور غببالببب الببريببكببي – نببائببب مدير 
علي  حممد  والعقيد  الأكببادميببيببة-  لل�سوؤون  اجلامعة 

ال�سام�سي –نائب مدير مديرية �سرطة العني – وعدد 
وطلبة  الببقببانببون  جمبببال  يف  البببببببارزة  ال�سخ�سيات  مببن 
اجلامعة، يف القاعة الكرى باحلرم اجلامعي يف مدينة 

العني.
كلية  – عميد  الببدكببتببور حممد ح�سن  الأ�ببسببتبباذ  واأكبببد 
للمعر�ض  الفتتاحية  الكلمة  يف   - باجلامعة  القانون 
الكلية  �ببسببنببوي تنظمه  لببقبباء  هببو  الببيببوم  هبببذا  اأن   عببلببى 
بببالببقببانببون وتطبيقه يف  املعنية  اجلببهببات  مببع  بببالببتببعبباون 
الببذي تقوم به هذه  اإميببانبباً منها بالدور املهم  الببدولببة، 
واإطالعهم على اجلوانب  ال�سباب  الأن�سطة يف توجيه 

التطبيقية للقانون، م�سرياً اإىل اأن فعالية يوم القانون 
للكلية  ال�سنوي  املوؤمتر  مع  بالتزامن  العام  هذا  تاأتي 
والذي �سيفتتح اأعماله يوم غد حول تطبيقات الذكاء 
ال�سطناعي يف جمال القانون، متا�سياً مع روؤية القيادة 
الر�سيدة نحو تر�سيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عاملي 
لالبتكار والتعليم العايل، وتهيئًة للنقلة النوعية التي 
�ست�سهدها الدولة يف جمال الذكاء ال�سطناعي خالل 

ال�سنوات القليلة القادمة. 
وقال " اإن كلية القانون بجامعة الإمارات حتر�ض من 
خالل اأن�سطتها على دعم اجلهود لإر�ساء دعائم اقت�ساد 

واملوؤ�س�سات  القطاعات  خمتلف  رفببد  و�سمان  املعرفة 
الب�سرية واملهارات واملوارد التي تكفل  العامة بالكوادر 
امليادين  كافة  يف  فئتها  �سمن  الأمثل  املكانة  تبووؤ  لها 

خا�سة يف ميدان ا�ستخدام الذكاء ال�سطناعي.
وت�سمن الفتتاح عر�ساً م�سرحياً بتقنية م�سرح الظل 
قدمته طالبات كلية القانون باجلامعة بهدف املقارنة 
اإمكانياتهم  يف  الآيل  واملحامي  الب�سري  املحامي  بني 
وتعريف  الببقببانببوين  الببببراأي  واإببببببداء  الق�سايا  لتحليل 
يف  ال�سطناعي  الذكاء  ا�ستخدامات  باأهمية  اجلمهور 

العدالة والقانون.

•• العني - الفجر

ال�سرطان  ملر�سى  الإمبباراتببيببة  املببببوؤازرة  جمعية  نظمت 
بالتعاون مع م�ست�سفى ميديكلينيك، حما�سرة خريية 
بعنوان " قطرة ع�سل " لدعم مر�سى ال�سرطان تناولت 
ال�سريكني،  بني  احلببوار  ولغة  الزوجية  احلياة  م�ساكل 
املرزوقي على م�سرح  امل�ست�سار حممد  الدكتور  قدمها 
مكتبة زايد املركزية يف العني، بح�سور ال�سيخ الدكتور 
�سامل بن ركا�ض العامري رئي�ض جمل�ض اإدارة اجلمعية 
واأع�ساء جمل�ض اإدارة جمعية املوؤازرة وعدد من الرجال 

والن�ساء واملهتمني واملتطوعني .
اجلمعية  مدير  الكعبي  خمي�ض  حممد  حتببدث  بببدايببة 
الجتماعية  املببحببا�ببسببرات  هببذه  اأهمية  على  اأكبببد  البببذي 
التي تهتم بكيفية �سناعة ال�سعادة الزوجية والعالقات 
الأ�سرية وتهيئة ال�سباب لتحمل م�سوؤولياتهم الزوجية. 
الببزواج الناجح  اأ�س�ض  ثم حتدث الدكتور املرزوقي عن 
وحبببالت الببر�ببسببا والبب�ببسببعببادة الببتببي تعني الببزوجببني على 

التفاهم  اأهمية  على  م�سدداً  احلياة،  �سعوبات  تخطي 
حتتاج  الببدرب  كرفيقة  الزوجة  واعتبار  الطرفني  بني 
معتراً  �سعورها،  مراعاة  عن  وتبحث  احللوة،  الكلمة 
اأن الزوجة عليها اأن ترد التحية باأف�سل منها والتودد 

للزوج ومعرفة ما يحبه وما يكرهه.
والرحمة  املببودة  على  تبنى  البيوت  اأن  املحا�سر  واأكببد   
الإتيكيت  اأ�ببسببول  اأن  اإىل  م�سرياً  والألببفببة،  والإن�سجام 
مطلوبة اأي�ساً حتى يف العالقات الزوجية ومع الأ�سرة، 

وهي ركيزة اأ�سا�سية يف هذه العالقة .
وقبببد اأقبببيبببم عببلببى هببامبب�ببض املببحببا�ببسببرة مببعببر�ببض للكتاب 
يعود  وال�سعراء  املوؤلفني  فيه عدد من  �سارك  اخلريي 
لإن�سانية.  واملبببببادرات  واملحتاجني  املر�سى  لدعم  ريعه 
ويف ختام املحا�سرة قام ال�سيخ الدكتور �سامل بن ركا�ض 
بتكرمي الدكتور حممد املرزوقي تقديراً وعرفاناً على 
جهوده يف دعم م�سرية جمعية املوؤازرة الإماراتية، كما 
مت توزيع �سهادة م�ساركة على احلا�سرين يعود ريعها 

لدعم مر�سى ال�سرطان.

•• العني - الفجر

�ساركت فرقة �سرطة اأبوظبي املو�سيقية بفعالية "�سوت 
والتي  البببعبببني   مبببنببطببقببة  اجلبباهببلببي  قببلببعببة  القربة" يف 
بالتن�سيق  –اأبوظبي  الثقافة وال�سياحة  دائرة  نظمتها 

مبببع  مببدر�ببسببتببي البب�ببسببيببم واأم كببلببثببوم وحبب�ببسببور عبببدد من 
واملو�سيقى  الرتاث  مبجال  واملهتمني  وال�سياح  الطلبة 
�سرطة  بفرقة  التعريف  بهدف  الفعالية  هذا  وتاأتي   .
اأبوظبي ومراحل تاأ�سي�سها ودورها يف تر�سيخ مفاهيم 
الولء والنتماء للوطن و التعريف بدورها يف خمتلف 

املنا�سبات الوطنية والفعاليات املجتمعية .
الآلت  مببن  متنوعة  جمببمببوعببة  الببفببرقببة  وا�ستعر�ست 
الحتفالت  خببالل  امل�ستخدمة  والببطبببببول  املو�سيقية 
الر�سمية والت�سريفات وكما ت�سمنت الفعاليات  زاوية 

الر�سامني وم�ساركة الطلبة املبدعني بر�سوماتهم .

عبببدد من  املو�سيقية  اأبببوظبببببي  �ببسببرطببة  فببرقببة  وقببدمببت 
نالت  الببتببي  الببوطببنببيببة  املببتببمببيببزة  املو�سيقية  املببقببطببوعببات 
تفاعل   الفعالية  نببهببايببة  ويف   . احلبب�ببسببور  اإعببجبباب  عببلببى 
اآللت  اأنواع  طلبة املدار�ض مع م�سابقة تثقيفية حول 

املو�سيقية وجرى تقدمي اجلوائز للفائزين .

بهدف تعزيز توظيفهم
جامعة زايد تنظم ملتقيات دورية 
بني خريجيها وممثلي جهات العمل

•• اأبوظبي - الفجر

وممثلي  خريجيها  بببني  دوري  ملتقى  لعقد  مبببببادرة  زايببد  جامعة  اأطلقت 
العديد من �سركائها ذوي  بينها وبني  التعاون  العمل بهدف تعزيز  جهات 
بناء  ا�سرتاتيجيات جديدة واقببرتاح �سبل تدعم  اإىل جانب طرح  العالقة، 

عالقات اأكرث متانة وتطوراً مع جهات العمل.
فيه  �سارك  باأبوظبي،  اجلامعة  حببرم  يف  الإطبببار  هببذا  يف  ملتقى  اأول  وعقد 
ممثلو جهات العمل جنباً اإىل جنب مع عدد من خريجات اجلامعة واأع�ساء 
واملوظفني، حيث جرت مناق�سات مفتوحة حول اجلوانب  التدري�ض  هيئة 
الرئي�سة يف مو�سوع قابلية التوظيف، وكيف ميكن للجامعة اأن تعزز قابلية 
واجتاهات  وتبنيها  اإطالقها  التي ميكن  املبادرات  ونوع  توظيف خريجيها 
توظيف  على  توؤثر  اأن  �ساأنها  من  والتي  الببدولببة،  يف  الراهنة  العمل  �سوق 

اخلريجني اجلدد.
فببر�ببض توظيف  لببزيببادة  امللتقى مبببببادرة جببديببدة  واأطببلببقببت اجلامعة خببالل 
خريجيها، من خالل اجلمع بني خريجاتها الالئي يعملن حالًيا يف اإدارات 
املوارد الب�سرية مبختلف املوؤ�س�سات وجهات العمل داخل الدولة وخارجها، 
والبالغ عددهن اأكرث من 140 خريجة، وبني خريجاتها اجلدد ال�ساعيات 

اإىل احل�سول على فر�ض للتوظيف. 
وخالل امللتقى اأي�ساً ك�سف مكتب ال�سوؤون املهنية واخلريجني عن مبادرة 
خريجات  "�سبكة  ا�ستحداث  وهببي  امل�ستقبلية"،  املواهب  "اجتذاب  بعنوان 
املوارد الب�سرية بجامعة زايد"، والتي تهدف اإىل تزويد طلبة اجلامعة زايد 

بفر�ض التعلم وتبادل اخلرات وتي�سري عملية التوظيف. 
ل�سوؤون  نائب مدير اجلامعة  الر�ستماين، م�ست�سارة  الدكتورة هند  وقالت 
الطلبة يف جامعة زايد، تعليقاً على احلدث: "من املهم بالن�سبة لنا جميًعا، 
ونحن ن�سهد هذا الزخم املت�سارع يف �سوق العمل، اأن نفكر ملياً يف ممار�ساتنا 
 . الأجيال اجلديدة  مبادرات جديدة لجتذاب طاقات  نطور  واأن  احلالية 
اأن نتمكن من زيادة تعزيز  وناأمل، من خالل تبادل املعلومات واملناق�سات، 
�سراكتنا وتطوير ممار�سات التوظيف اخلا�سة بكل خريج وخريجة وامل�سي 
قدًما من اأجل م�سلحتنا املتبادلة من خالل تعزيز التزامنا بدعم وتطوير 

�سباب الإمارات ".
كل  وتوليها  املبببببببادرات  هببذه  على  ب�سدة  تببركببز  زايبببد  جامعة  اأن  واأ�ببسببافببت   
"ونحن  �سركائنا،  مع  الوثيق  والتعاون  رئي�سة  �سراكات  لإقامة  الهتمام، 
ن�سيد مب�ساركة خريجينا القدامى، الذين هم مبثابة �سفرائنا يف املجتمع 
داخل الدولة وخارجها، يف مثل هذه الأعمال التي ل غنى عنها وبدعمهم 

الو�سيك لطلبتنا وخريجينا اجلدد".
حالًيا  تعمل  التي  اجلامعة،  خريجة  العامري،  هببدى  قالت  جانبها،  من   
اأثناء  ظبي،  اأبببو  يف  احلكومية  اجلببهببات  ببباإحببدى  الب�سرية  املبببوارد  اإدارة  يف 
م�ساركتها: اإن خريجات جامعة زايد حا�سالت على تعليم جيد وموهوبات، 
�ستحظى  املبببببادرة،  هببذه  �ستوؤ�س�سه  الببذي  التوا�سل  خببالل  من  اأنببه  واأعتقد 
خالل  مببن  بببالأولببويببة  عمل  عببن  الباحثيات  اجلبببدد  اخلببريببجببات  زميالتنا 
حيث  بها،  اأعمل  التي  العمل  جهة  يف  املتوفرة  وظيفة  عن  البحث  و�سائل 
زايد من  اختيار خريجات  باحلر�ض على  العليا  لببالإدارة  تو�سيتي  �ساأقدم 

بني املتقدمني للتوظيف.  
 وقالت اخلريجة رانيا احلمودي، التي تعمل خبرية يف التعليم والتطوير 
املهنية  ال�سوؤون  مكتب  على  "يجب  اخلا�ض:  القطاع  موؤ�س�سات  اإحببدى  يف 
الأمام  اإىل  املبادرة خطوة جديدة  بهذه  اأن يدفع  واخلريجني يف اجلامعة 
يف العام املقبل بتوجيه الدعوة اإىل روؤ�ساء الأق�سام و�سناع القرار للم�ساركة 
يف امللتقيات املقبلة. ونحن من ناحيتنا، �سنبذل ق�سارى جهدنا، على الرغم 
من حداثة التجربة، لت�سجيع اإداراتنا على توظيف اخلريجني اجلدد من 

جامعة زايد يف جمالت عملنا، متاًما كما حدث معنا".
للطاقة"،  "دولفني  �سركة  يف  تعمل  التي  العو�سي،  �سيماء  اخلريجة  اأمببا 
فقالت اإن هذه املبادرة تعد بداية رائعة، "فقد يواجه العديد من خريجي 
مكان  اإىل  لالن�سمام  فر�سة  على  للح�سول  وحتديات  حواجز  اجلامعات 
�ستو�سع  املبادرة،  هذه  بف�سل  فاإنه  وبالتايل  مقابلة.  اإجببراء  حتى  اأو  عمل 

ال�سري الذاتية خلريجي جامعة زايد على راأ�ض قائمة التوظيف لدينا."
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اأم��را  الليل  منت�سف  يف  ال�ستيقاظ  يعد 
�سائعا، لكن حدوثه ب�سكل متكرر قد ي�سبح 
راحتنا،  على  خطري  ب�سكل  ويوؤثر  م�سكلة 
ومن املوؤكد اأنك فتحت عينيك اأكرث من مرة 
يف  وقتا  وق�سيت  الليل  من  الوقت  هذا  يف 
النظر اإىل ال�سقف دون معرفة ال�سبب، ورمبا 

ب�سبب ال�سو�ساء اأو لأنك ت�سعر بالقلق.

تقول الكاتبة اآدا نونيو يف تقريرها الذي ن�سرته �سحيفة 
خو�سيه  الدكتور  بح�سب  اإنه  الإ�سبانية  )الكونفدن�سيال( 
كولون يعد ال�ستيقاظ مبعدل اأربع اأو �ست مرات يف الليل 

طبيعيا،
اأ�سالفنا الذين  اإىل  الببعببادة   عببالوة على ذلببك، تعود هببذه 
ليال  عدة  مرات  وي�ستيقظون  الكهوف،  يف  يعي�سون  كانوا 
للتاأكد من عدم وجود اأي خطر يحيط بهم، ثم يخلدون 

اإىل النوم من جديد.
ويف معظم الأحيان ينبغي اأن تكون قادرا على العودة اإىل 
النوم ثانية، لكن اإذا مل تتمكن من ذلك فاإنه ينبغي عليك 

اتباع بع�ض احللول املفيدة.

الذهاب اإىل احلمام
ي�ستيقظ الكثري من الأ�سخا�ض يف منت�سف الليل للذهاب 
اإىل احلمام، واإذا حدث لك ذلك ب�سكل متكرر، اأي مبعدل 
ثالث اأو اأربع مرات يف الليلة، خا�سة اإذا مل ت�سرب كميات 
كبرية من املاء، فاإن من املرجح اأن ي�سري ذلك اإىل وجود 

م�سكلة خطرية.
وحتى تتمكن من النوم يف مثل هذه احلالة ين�سح ب�سرب 

 30 الببنببوم بنحو  اإىل  املببباء قبل اخلببلببود  كببوب �سغري مببن 
دقيقة مع قليل من ملح البحر غري املعالج.

يذكر اأنه عندما ن�ستهلك كمية كبرية من املاء ل حتتوي 
منها،  التخل�ض  اجل�سم  �سيحاول  امللح  من  يكفي  ما  على 
باملاء  اجل�سم  �سيحتفظ  املكونني  كال  بني  املببزج  عند  لكن 

ولن ت�سطر اإىل ال�ستيقاظ ليال.

درجة حرارة الغرفة
حرارة  تكون  اأن  “ميكن  للنوم،  الوطنية  للموؤ�س�سة  وفقا 
الغرفة �سببا يف ا�ستيقاظك ليال، لذلك، ينبغي اأن ترتاوح 
درجات احلرارة املثالية لغرفة النوم بني 15 و22 درجة 

مئوية، مع ارتداء مالب�ض خفيفة،
 وعلى الرغم من اأن ال�سعور باحلرارة يختلف من �سخ�ض 
الببنبب�ببسبباء غببالبببببا مببا يتخل�سن  فببباإن  لآخبببر بح�سب اجلببنبب�ببض 
مببن احلبببببرارة اأكببببرث مببن البببرجبببال، خببا�ببسببة عببلببى م�ستوى 

الأطراف”.
ف�سال عن ذلك، مينع تعر�ض العينني لل�سا�سات امل�سيئة 
اأثناء الليل اجل�سم من اإنتاج هرمون النوم “امليالتونني”، 
الغرفة  اأ�ببسببواء  بتعتيم  نقوم  اأن  الأف�سل  من  فبباإن  لذلك 

الأخرية  ال�ساعات  خالل  الأجهزة  هذه  ا�ستخدام  وجتنب 
قبل اخللود للنوم.

الإجهاد
والإجهاد  القلق  يعيق  مببا  غالبا  اأنببه  اإىل  الكاتبة  اأ�ببسببارت 
جيد  ب�سكل  الببنببوم  مببن  ويببحببرمببانببنببا  ال�ببسببرتخبباء  عملية 
الببدمبباغ مرتبطة  اأجببببزاء مببن  الإجببهبباد ين�سط  لببيببال، لأن 
مفرغة  حلقة  ت�سبب  اأن  ميكن  والتي  والإثبببارة  بالنتباه 
من الأرق املرتبط بالإجهاد، وهو ما اأكدته درا�سة اأجريت 
الع�سبية  “البيولوجيا  جمببلببة  يف  نبب�ببسببرت   2012 �سنة 
التاأمل  مبحاولة  ين�سح  احلببالببة  هببذه  ويف  التجريبية”، 
وال�سرتخاء تدريجيا، حيث ثبت اأن لهذه الطريقة بع�ض 
الفعالية لعالج ا�سطرابات النوم املتكررة ب�سبب الإجهاد.

دهون البطن
اإذا كان ال�سخ�ض يعاين من الوزن الزائد فاإن ج�سمه يقوم 
وجود  جببانببب  اإىل  ال�ستلقاء،  عند  للتنف�ض  اأكبببر  بجهد 
تعطل  التي  اجل�سم  يف  اللتهابات  مببن  عالية  م�ستويات 
املمرات الع�سبية التي تتحكم يف النوم، وهو ما قد يكون 

ال�سبب وراء هذه امل�ساكل يف النوم.
ووفقا للدرا�سات، ي�سبب ذلك حلقة مفرغة، لأن قلة النوم 
اليوم  يف  الطعام  تناول  يف  الإفبببراط  اإىل  يببوؤدي  عدمه  اأو 

التايل.

نق�س فيتامني )د(
اأ�سارت الكاتبة اإىل اأن نق�ض فيتامني )د( ل يزيد ال�سعور 
يف  يت�سبب  بببل  فح�سب،  الببنببهببار  خببالل  املببفببرط  بالنعا�ض 

م�ساكل الأرق ليال، 
الفيتامني  هببذا  ينتج  اجل�سم  اأن  هببو  ال�سار  اخلببر  ولكن 

مبجرد التعر�ض لأ�سعة ال�سم�ض.
ويف ف�سل ال�ستاء يو�سي الأطباء بعد اإجراء حتليل �سابق 
الرتقال،  ع�سري  اأو  الدهني  ال�سمك  اأو  البي�ض  بتناول 

ورمبا زيادة ا�ستهالك املغني�سيوم قبل النوم.
حال  يف  للغاية  �ببسببروريببة  الطبيب  زيببببارة  تعتر  لببذلببك، 

تكررت حلظات ال�ستيقاظ ليال،
تببرتاوح بني  اأن  اأخببرى ميكن  ترتبط مب�ساكل  قد  لأنها   
تببوقببف الببتببنببفبب�ببض اأثبببنببباء الببنببوم اأو الببغببدة الببدرقببيببة ورمبا 

الكتئاب.

حدوثه ب�سكل متكرر قد ي�سبح م�سكلة

ملاذا ن�صتيقظ من النوم ليال؟ هذه ر�صائل ج�صمك اإليك

بع�ض  لبببدى  النف�سية  احلببالببة  بببدرا�ببسببة  الببعببلببمبباء  اأحببببد  قبببام 
تزيد  الفرتة  الإن�سان يف هذه  اأن ج�سم  وات�سح  الأ�سخا�ض، 
حممودة،  غري  ت�سرفات  اإىل  يببوؤدي  مما  به،  ال�سوائل  ن�سبة 
ف�سمي  الن�ساء  دون  الرجال خا�سة  عند  الأمببر  وات�سح هذا 

بدورة القمر.

بع�ض  يعاين  القمر  يكتمل  عندما  اأنببه  العلماء  يعتقد  كما 
الأ�سخا�ض من عدم القدرة على النوم لياًل.

ا�سطرابات النوم
واكت�سف الباحثون اأدلة على وجود تاأثري للقمر على اأمناط 

كانوا  33 متطوعاً  اأجببريببت على  درا�ببسببة  مببن خببالل  الببنببوم 
ينامون حتت رقابة م�سددة.

اإنبببه عببنببدمببا يكتمل الببقببمببر يحتاج  بببيببولببوجببي  وقبببال تببقببريببر 
املتطوعون وقتاً اأطول لال�ستغراق يف النوم ومل يحظوا بنوم 
هادئ خالل الليل.كما تعر�ض املتطوعون، بح�سب الدرا�سة، 
يرتبط  الببذي  امليالتونني  هرمون  يف  �سديد  انخفا�ض  اإىل 
يفرز  الإن�سان  ج�سم  اإن  حيث  البيولوجية  الإن�سان  ب�ساعة 

هذا الهرمون ب�سورة اأكر يف الظالم.
تتاأثر  امليالتونني  اإفببراز هرمون  دورة  اأن  الدرا�سة  واأ�سافت 
يف  القمر  يكتمل  عندما  حتببدث  الببتببي  ال�ساطعة  بببالإ�ببسبباءة 

ا�ستدارته.
بالنوم  املرتبطة  الدماغية  الأن�سطة  اأن  الدرا�سة  واأظهرت 
العميق تقل مبقدار الثلث مع اكتمال القمر، وقال القائمون 

على الدرا�سة: 
واعياً  يكن  اإذا مل  الإن�سان حتى  نوم  على  القمر  دورة  توؤثر 

مبرحلة اكتمال القمر.
واأ�ساف الباحثون اأن بع�ض النا�ض يظهرون ح�سا�سية �سديدة 
جتاه دورة القمر وعلى الرغم من اأن الدرا�سة مل تكن تهدف 
بالأ�سا�ض اإىل درا�سة تاأثري اكتمال القمر على اأمناط النوم 

اإل اأن نتائجها كانت ذات مغزى.

م�ساكل نف�سية 
كما اأن الأفراد الذين يعانون من ال�سطرابات النف�سية وعدم 
وامل�سنني  ال�سخ�سية  ازدواج  ومر�سى  النف�سي،  ال�ستقرار 

اأكرث عر�سة للتاأثر ب�سوء القمر، واأ�سارت الدرا�سات اإىل اأن 
اأكر ن�سبة للطالق واملخا�سمات العنيفة يف عدة مدن تكون 

يف منت�سف ال�سهر عندما يكتمل القمر يف دورته ال�سهرية.
البي�ض  الأيببام  �سيام  من  الإلهية  احلكمة  تت�سح  هنا  ومببن 
من  ال�سيام  هذا  يف  ملا  القمري  ال�سهر  من   15-14-13

امتناع عن تناول املاء، حيث اإن خف�ض ن�سبة املاء يف اجل�سم 
خالل هذه الفرتة التي يبلغ تاأثري القمر فيها على الإن�سان 
مداه، فيكت�سب من وراء ذلك ال�سفاء النف�سي وال�ستقرار، 
ويببتببفببادى تبباأثببري اجلبباذبببيببة، ويف ذلببك مببن الإعببجبباز العلمي 

لل�سنة ما فيه.

درا�سات عملية توؤكد تاأثر الرجل بهذه الفرتة

عندما يكتمل القمر .. هذا ما يحدث للرجال!
الهجري حتدث بع�س  ال�سهر  اإىل بدر يف منت�سف  القمر ويتحول  عندما يكتمل 
العلمية  الدرا�سات  لكن  الأوىل،  للوهلة  غريبة  تبدو  قد  الأر���س  على  الأم��ور 

اأكدتها.
وغالبًا ما ربط البع�س بني ا�ستحالة القمر اإىل بدر ووجه الأحبة والع�ساق، لكن 

هذا الأمر ل يبدو اأنه ي�سري يف اجتاه واحد.
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العدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   
�سركة/ افكو جلوبال تيليكوم �ض.م.ح ، )رخ�سة رقم :3746 ( والكائنة بب مدينة دبى املنطقة 

احلرة ملطار دبي  �ض.ب95463، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة ، واملرخ�سة لدى 
�سلطة املنطقة احلرة ملطار دبي ، ترغب هذه ال�سركة املذكورة يف اإعالن قرارها للكافة والذي 
مت اإتخاذه بوا�سطة جمل�ض الإدارة يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ 2019/9/12ب�ساأن اإغالق 

وحل ال�سركة. وفقاً لذلك ،تهيب ال�سركة باأي طرف معني بالأمر ولديه اأى مطالبات فى 
مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 15 يوماً من تاريخ هذا الإعالن عن طريق 
الريد امل�سجل اأو الإت�سال بب : ال�سادة/ ي�سري و�سركاه لال�ست�سارات وتدقيق احل�سابات 

�ض.ب :  دبى95463 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة  
هاتف رقم :2235444 4 971 +  

hussain@youssryauditing.com الريد الإلكرتوين
لن يتم النظر فى املطالبات التى ترد بعد اإنتهاء فرتة الإ�سعار واملحددة بب  15 يوماً. 

ا�صعار ت�صفية
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يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ بيكر اآند ماكينزي حبيب املال 
ACTIVE RESPONSE 4WD   :بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية

املودعة حتت رقم: 318415 بتاريخ: 2019/10/02
با�سم: جرنال موتورز ال ال �سي

املتحدة  الببوليببات   ،3000-48265 مي�سيغان  وليببة  ديببرتويببت،  �سنرت،  ريني�سانز   300 وعنوانها: 
الأمريكية

من  كجزء  يباع  الرباعي  الدفع  نظام  التالية:  املنتجات   / اخلدمات   / الب�سائع  لتمييز  وذلببك 
مكونات املركبات ذات املحرك.

الفئة: 12
و�سف العالمة: العالمة هي عبارة ACTIVE RESPONSE 4WD مكتوبة باللغة 

الالتينية. 
ال�سرتاطات: ل يوجد

وزارة  يف  التجارية  الببعببالمببات  لق�سم  مكتوبا  بببه  التقدم  ذلبببك،  على  اعببرتا�ببض  لببديببه  مببن  فعلى 
القت�ساد والتجارة اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من 

تاريخ هذا الإعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  12  نوفمرب  2019 العدد 12780 

ACTIVE RESPONSE 4WD

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
AHREFS  :بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية 

املودعة حتت رقم: 318291 بتاريخ : 2019/10/03
با�سم   : اآرف�ض بي تي اإي. ال تي دي

وعنوانها : 16 رافلز كواي رقم 33-03، بناية هوجن ليوجن، �سنغافورة 048581
بيانات الأولوية: Q40101917150 ،2019/08/07، �سنغافورة

الت�سويق  بيانات  حتليل  الأعببمببال،  حتليل  خدمات  التالية:  املنتجات   / اخلدمات   / الب�سائع  لتمييز  وذلببك 
خدمات  والأبحاث،  ال�سوق  حتليل  البيانات،  وا�سرتداد  ا�سرتجاع  البيانات،  اإدارة  البيانات،  حتليل  الرقمي، 
حت�سني حمرك البحث، خدمات البيع بالتجزئة، خدمات البيع بالتجزئة على اخلط مبا�سرة )النرتنت(، 
خدمات متاجر البيع بالتجزئة على اخلط مبا�سرة )النرتنت( املت�سمنة برجميات برامج احلا�سوب، توفري 
لالآخرين،  البيانات  جتميع  )النببرتنببت(،  مبا�سرة  اخلببط  على  للبحث  قابلة  بيانات  قاعدة  عر  املعلومات 
خدمات جتميع وتنظيم املعلومات يف قواعد بيانات احلا�سوب، اإدارة وتوجيه الأعمال، اإدارة الأعمال، الن�سر 
الإلكرتوين لن�سو�ض ومواد الدعاية والعالن، خدمات ا�سرتجاع وا�سرتداد البيانات واملعلومات، مبا يف ذلك 

ا�سرتجاع ال�سور والر�سوم البيانية وال�سور الفوتوغرافية واملحتوى الرقمي وحمتوى الو�سائط املتعددة.
الفئة: 35

و�سف العالمة: العالمة هي AHREFS مكتوبة باللغة الالتينية. 
ال�سرتاطات: ل يوجد

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك، التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة 
اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك  خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  12  نوفمرب  2019 العدد 12780 

AHREFS
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ بيكر اآند ماكينزي حبيب املال

AHREFS  :بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية 

املودعة حتت رقم: 318293 بتاريخ : 2019/10/03
با�سم   : اآرف�ض بي تي اإي. ال تي دي

وعنوانها : 16 رافلز كواي رقم 33-03، بناية هوجن ليوجن، �سنغافورة 048581
بيانات الأولوية: Q40101917150 ،2019/08/07، �سنغافورة

توفري  )الفنية(،  التقنية  البيانات  التالية: خدمات حتليل  املنتجات   / / اخلدمات  الب�سائع  لتمييز  وذلك 
ال�ستخدام املوؤقت للرامج غري القابلة للتنزيل لتحليل البيانات املالية واإن�ساء التقارير، توفري ال�ستخدام 
املوؤقت للرامج غري القابلة للتنزيل ل�ستخراج البيانات )للتنقيب عن البيانات( وا�ستعالم البيانات وحتليل 
البيانات، خدمات ا�ستخراج البيانات )التنقيب عن البيانات(، خدمات تخزين البيانات الإلكرتونية، ت�سغيل 

حمركات البحث، ت�سميم وتطوير و�سيانة حمركات البحث.
الفئة: 42

و�سف العالمة: العالمة هي AHREFS مكتوبة باللغة الالتينية. 
ال�سرتاطات: ل يوجد

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك، التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة 
اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك  خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  12  نوفمرب  2019 العدد 12780 

AHREFS

العدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   
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احلرة ملطار دبي  �ض.ب95463، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة ، واملرخ�سة لدى 
�سلطة املنطقة احلرة ملطار دبي ، ترغب هذه ال�سركة املذكورة يف اإعالن قرارها للكافة والذي 
مت اإتخاذه بوا�سطة جمل�ض الإدارة يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ 2019/9/12ب�ساأن اإغالق 

وحل ال�سركة. وفقاً لذلك ،تهيب ال�سركة باأي طرف معني بالأمر ولديه اأى مطالبات فى 
مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 15 يوماً من تاريخ هذا الإعالن عن طريق 
الريد امل�سجل اأو الإت�سال بب : ال�سادة/ ي�سري و�سركاه لال�ست�سارات وتدقيق احل�سابات 

�ض.ب :  دبى95463 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة  
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hussain@youssryauditing.com الريد الإلكرتوين
لن يتم النظر فى املطالبات التى ترد بعد اإنتهاء فرتة الإ�سعار واملحددة بب  15 يوماً. 

ا�صعار ت�صفية

العدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   
    اعالن بالن�صر

يف  الدعوى رقم 221/2019/23 عمايل كلي
                  مو�سوع الدعوى : احلكم بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم باأداء مبلغ وقدره 6.787.000 درهم )�ستة ماليني 
و�سبعمائة و�سبعة وثمانون الف درهم( والفائدة القانونية 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   

طالب الإعالن : �سعيد حممد علي الوهيبي - �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنه : 1-  حمد را�سد حمد غدير الكتبي - �سفته بالق�سية : مدعي عليه  - جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : مبا ان املدعي / �سعيد حممد علي الوهيبي قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ ... احلكم 
التمهيدي التايل : حكمت املحكمة ح�سوريا يف حق املدعي عليهما )الأول والثاين( ومبثابة احل�سوري يف حق املدعي عليه )الثالث( :  اأول : 
بتوجيه اليمني احلا�سمة اىل املدعي عليه الثاين )�سامل را�سد حمد غدير الكتبي( - ليحلفها بال�سيغة التالية : )اق�سم باهلل العظيم انني مل 
ارتبط مع املدعي بعالقة عمل ومل اكلفه بثمة اعمال )كم�سّمر ومدرب للهجن العائدة يل( ي�ستحق عنها مقابال ومل اتفق معه على ا�ستحقاقه 
اجرا �سهريا قدره )10000( درهم ومل اتفق مع على ا�ستحقاقه ن�سبة قدرها 30% من قيمة اجلوائز التي حت�سل عليها البل اململوكة يل كما مل 
اتفق معه على ا�ستحقاقه ن�سبة قدرها 10% من عائد بيع البل اململوكة ول علم يل بثمة عرف بني امل�ستغلني يف مهنه املدعي )ت�سمري وتدريب 
الهجن( يق�سي با�ستحقاق الخري ن�سبة قدرها 30% من قيمة اجلوائز التي حت�سل عليها البل ون�سبة قدرها 10% من عائد بيع البل التي يعمل 

عليها وان ذمتي خالية من ثمة مبالغ م�ستحقة للمدعي واهلل على ما اقول �سهيد.
ثانيا : بتوجيه اليمني احلا�سمة اىل املدعي عليهما الأول والثالث )حممد را�سد حمد بن غدير و حمد را�سد حمد غدير الكتبي( - ليحلفها كل 
واحد  بال�سيغة التالية : )اق�سم باهلل العظيم انني مل ارتبط مع املدعي بعالقة عمل ومل اكلفه بثمة اعمال )كم�سّمر ومدرب للهجن العائدة 
يل( �سواء بنف�سي او بتكليف منى لأخي )�سامل( - ي�ستحق عنها مقابال ومل اتفق معه على ا�ستحقاقه اجرا �سهريا قدره )10000( درهم ومل اتفق 
معه - ب�سخ�سي او بتكليف منى لأخي �سامل - على ا�ستحقاقه ن�سبة قدرها 30% من قيمة اجلوائز التي حت�سل عليها البل اململوكة يل كما مل 
اتفق معه على ا�ستحقاقه ن�سبة قدرها 10% من عائد بيع البل اململوكة ول علم يل بثمة عرف بني امل�ستغلني يف مهنه املدعي )ت�سمري وتدريب 
الهجن( يق�سي با�ستحقاق الخري ن�سبة قدرها 30% من قيمة اجلوائز التي حت�سل عليها البل ون�سبة قدرها 10% من عائد بيع البل التي يعمل 

عليها وان ذمتي خالية من ثمة مبالغ م�ستحقة للمدعي واهلل على ما اقول �سهيد.
الثالث  املدعي عليه  ، ولإعببالن  املبينة مبنطوق هذا احلكم  اليمني  الأول والثاين حللف  املدعي عليهما  وحببددت جل�سة 2019/11/5 م حل�سور 
باإر�ساد املدعي للح�سور حللف اليمني ، واأبقت الف�سل يف امل�ساريف.  وحددت لها املحكمة جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2019/11/19 ال�ساعة 10.30 

 CH2.E.22 سباحا يف القاعة�
رئي�س الق�صم   

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  العمالية 
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املال والأعمال

مب�ساركة 200 عار�س ميثلون 27 دولة
ويل عهد راأ�ض اخليمة يفتتح املعر�ض الدويل الأول 

للم�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة اخلمي�ض املقبل
••  راأ�س اخليمة – الفجر 

راأ�ض  عهد  ويل  القا�سمي،  �سقر  بببن  �سعود  بببن  حممد  ال�سيخ  �سمو  رعببايببة  حتببت 
اخليمة، رئي�ض املجل�ض التنفيذي - حفظه اهلل – يفتتح �سموه  �سباح اخلمي�ض 
14 نوفمر انطالقة  فعاليات املعر�ض الدويل للم�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة 

�سقر  بببن  �سعود  موؤ�س�سة  تنظمه  والبببذي   ،
من  وبببدعببم  البب�ببسببببباب  مبب�ببسبباريببع  لتنمية 
غببرفببة جتبببارة راأ�ببببض اخلببيببمببة ، وذلبببك يف 
مركز املعار�ض لغرفة التجارة  ، بح�سور 
رئي�ض  النعيمي  م�سبح  حمببمببد  �ببسببعببادة 
يو�سف  و�ببسببعببادة   ، الغرفة  ادارة  جمل�ض 
ملوؤ�س�سة  العليا  اللجنة  رئي�ض  اإ�سماعيل 
�سعود بن �سقر لتنمية م�ساريع ال�سباب 
، وجمع من امل�سوؤولني من خارج الإمارة 

وكافة الدوائر املحلية .
للم�ساريع  الببببببدويل  املبببعبببر�بببض  ويبب�ببسببهببد 
والببببببذي يعد   ، واملببتببو�ببسببطببة  البب�ببسببغببرية 
امللتقى الأكر من نوعه للقطاع اخلا�ض 
فيه  ي�سارك  اإذ   ، املنطقة  م�ستوى  على 

اكرث من 200 عار�ض ميثلون اأكرث من 27 دولة حول العامل تاأتي يف مقدمتها 
ال�سني ، ومب�ساركة عدد من �سّناع القرار وقادة الأعمال يف الإمارات ودول العامل 
 ، العمل  �سوق  القطاع اخلا�ض يف  موؤ�س�سات  ونخبة من ممثلي كرى   ، امل�ساركة 
ال�سغرية  امل�ساريع  دعببم  موؤ�س�سات  خمتلف  مببن  كبري  �سبابي  متثيل  جانب  اإىل 

واملتو�سطة من داخل وخارج الدولة .
اإ�سماعيل رئي�ض اللجنة العليا ملوؤ�س�سة �سعود بن �سقر  ومن جهته قال : يو�سف 
واملتو�سطة   ال�سغرية  للم�ساريع  الببدويل  املعر�ض  ان   ، ال�سباب  م�ساريع  لتنمية 
الذي ي�ست�سيفه مركز املعار�ض براأ�ض اخليمة ، على مدار ثالثة اأيام من 14 اإىل 
امل�ساريع  تناق�ض م�ستقبل  اأوراق وور�ض عمل  �سي�ستعر�ض   ، 16 نوفمر اجلاري 
الريادية يف ظل القت�ساد الرقمي ، وحتديات تاأ�سي�ض وتطوير امل�ساريع ال�سغرية 
وعقد  املعلومات  وتبادل  اخلببرات  ونقل  الدعم  وجمببالت  وو�سائل   ، واملتو�سطة 
التفاقيات ، وو�سائل البتكار والإبداع للعمل معاً لقتنا�ض الفر�ض ال�ستثمارية 
ت�سهل  ان   ، �ساأنها  لأول مرة من  �سيقدم خدمات جديدة  املعر�ض  ان  اىل  ، لفتاً 
للعار�سني اأو امل�سنعني امل�سدرين ، اللقاء مع امل�ستثمرين اأو امل�سرتين الأجانب من 
كافة الدول امل�ساركة. واأ�ساف :” لقد حر�سنا على م�ساعفة امل�ساحة املخ�س�سة 
للمعر�ض ، وذلك ب�سبب الإقبال الكبري من قبل ال�سركات واملاركات العار�سة من 
العديد  اإىل  بالإ�سافة   ، املتوقع  اجلماهريي  الإقبال  وكثافة   ، العامل  دول  كافة 
من املوؤ�س�سات وال�سركات والبنوك التي حر�ست على امل�ساركة يف املعر�ض ، م�سيداً 
بدعم حكومة راأ�ض اخليمة والعديد من املوؤ�س�سات من اأجل جناح املعر�ض ، وهو ما 
يوؤكد احلر�ض على دعم امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة خللق ثقافة ال�ستثمار 

وامل�سروعات بني ال�سباب.

»اإرثي« يك�صف النتائج الأولية لبحث 
�صناعة من�صوجات من �صعف نخيل التمر

•• ال�صارقة - وام:

باملراأة  ملوؤ�س�سة مناء لالرتقاء  التابع  املعا�سرة  للحرف  اإرثي  اأعلن جمل�ض 
حرم  برعاية  وينّفذه  ميّوله  الببذي  البحثي  للم�سروع  الأولية  النتائج  عن 
�ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة �سمو ال�سيخة جواهر بنت حممد القا�سمي 
�سة والرئي�سة الفخرية ملجل�ض اإرثي ويهدف من  رئي�سة موؤ�س�سة مناء املوؤ�سِّ
�سعف  من  للبيئة  �سديقٍة  من�سوجاٍت  �سناعة  اإمكانية  درا�سة  اإىل  خالله 

نخيل التمر.
يقام  البببذي  فا�سكالتفيت  مببعببر�ببض  يف  املجل�ض  مبب�ببسبباركببة  خبببالل  ذلبببك  جببباء 
بتنظيم   2020 فببرايببر   8 حتى  ي�ستمر  و   1971 الت�سميم  مببركببز  يف 
القّيمتني الفنيتني امل�سّممة الإماراتية خلود ثاين ومدير مركز الت�سميم 

1971 فاطمة املحمود.
وتعود فكرة �سناعة ن�سيج من �سعف النخل اإىل القّيمتني الفنّيتني للمعر�ض 
وقد عمل املجل�ض على تطويرها كم�سروٍع بحثي واأوكل مهمة تنفيذ البحث 
اإىل املعمارية والباحثة واملوؤلفة د. �ساندرا بي�سيك �ساحبة كتاب “العري�ض: 
العمارة ب�سعف النخيل” اإذ تعمل على تنفيذه يف جامعة برونيل يف لندن - 
اململكة املتحدة ومعهد الألياف الطبيعية والنباتات الطبية تقنيات الن�سيج 

املبتكرة و بوزنان و بولندا.
عن  الناجتة  ال�سلبية  البيئية  التاأثريات  من  التقليل  اإىل  البحث  ويهدف 
وال�سديقة  امل�ستدامة  املمار�سات  ت�سجيع  الأزيبباء من خالل  �سناعة  قطاع 
توظيف  عببر  م�ستدام  حببريف  لقت�ساد  التاأ�سي�ض  اإىل  ي�سعى  كما  للبيئة 
التاأثريت  الببتببقببلببيببديببة و درا�بببسبببة  الببتببقببنببيببات احلببديببثببة يف �ببسببنبباعببة احلببببرف 
القت�سادية والجتماعية والبيئية الناجتة عن اإعادة تدوير خملفات �سعف 

النخيل ل�سنع من�سوجات �سديقة للبيئة.
وك�سف املجل�ض عن اأنه مل يتم حتى الآن ا�ستخراج اأّي األياف قابلة للن�سج 
من اأوراق نخيل التمر مبّيًنا اأن البحث جمع عيناٍت من 4 اأ�سجار نخيل هي 
اللولو وال�سلطانة واخلال�ض والفر�ض و مّت اأخذ ثالث عّينات من ال�سعف 
من كل نوع عند طول 3 �سم و25 �سم و40 �سم لدرا�سة خ�سائ�سها و�سكلها 

وبنائها عند كل طول.

•• ال�صارقة-الفجر:

افتتح �سعادة ماجد حممد اجلببروان، نائب 
العالقات  ل�سوؤون  ال�سارقة  جامعة  مدير 
العامة، معر�ض امل�ساريع ال�سغرية ال�سنوي 
الأول، والذي تقيمه عمادة �سوؤون الطالب 
يف اجلامعة على مدار ثالثة اأيام بالتعاون 
مع دائرة التنمية القت�سادية يف ال�سارقة، 
الفردية  املبببببببببببادرات  قبببيبببم  تبببعبببزيبببز  ببببهبببدف 
امل�ساريع  واإقبببببامبببببة  خبببلبببق  يف  واجلبببمببباعبببيبببة 
البببدكبببتبببور �سالح  القببتبب�ببسبباديببة، بببحبب�ببسببور 
طاهر احلاج، نائب مدير اجلامعة ل�سوؤون 
عميد  دراب�سة،  حممود  والدكتور  املجتمع، 
�سوؤون الطالب، وعدد من اأع�ساء الهيئتني 

الببتببدريبب�ببسببيببة والإداريبببببببة، وجببمببع غببفببري من 
الطلبة والزوار.

ال�سنوي  ال�سغرية  امل�ساريع  معر�ض  وياأتي 
عمادة  تقيمها  التي  الأن�سطة  كاأحد  الأول 
�سوؤون الطالب على مدار العام الأكادميي، 
الببتببعبباون مع  مببد ج�سور  �ساأنها  مببن  والببتببي 
املجتمع املحلي، حيث يتيح املعر�ض الفر�سة 
اأمام الطلبة واخلريجني لالطالع على رواد 
وال�ستفادة  ال�سغرية  وامل�ساريع  الأعببمببال 
الفر�سة  املعر�ض  يتيح  كما  جتاربهم،  من 
لأ�سحاب امل�ساريع من الطلبة واخلريجني 

لعر�ض اأفكارهم ومنتجاتهم.
وكان  املعرو�سة،  امل�ساريع  اأن�سطة  وتنوعت 
والعطور،  يبببدويبببة،  احلببببرف  اأبببببرزهببببا:  مبببن 

والإك�س�سوار،  والهدايا،  والتحف  واملالب�ض، 
والت�سوير  والبببب�ببببسببببيببببافببببة،  واملبببببببباأكببببببببولت 
من  جانب  املعر�ض  �سم  كما  الفوتوغرايف، 
مبب�ببسبباركببات اأ�ببسببحبباب الببهببمببم، حببيببث �سارك 
عبببببدالبب�ببسببالم حمببمببد زعبببببرب وهببببو خريج 
مب�سروعه  ال�سارقة،  جامعة  اأعببمببال  اإدارة 
الهجائية  الأحبببرف  طباعة  يت�سمن  الببذي 
والعبارات بلغة الإ�سارة، والذي يهدف من 
الإ�سارة بني  لغة  ن�سر  اإىل  خالل م�سروعه 
بهجت  الطالب  �سارك  كما  املجتمع،  اأفببراد 
الإن�سانية  والببعببلببوم  الآداب  كلية  مببن  عمر 
البب�ببسببارقببة ق�سم  والجببتببمبباعببيببة يف جببامببعببة 
الإر�ساد ال�سياحي، مب�سروع لإنتاج الع�سائر 

الطبيعية.

برعاية رئي�س الدولة

من�صور بن زايد يفتتح اأديبك 2019 ويوؤكد اأنه ي�صهم يف �صياغة م�صتقبل مزدهر ل�صناعة النفط والغاز 

خالل افتتاح الدورة اخلام�سة والثالثني ملعر�س وموؤمتر اأبوظبي للبرتول اأديبك 2019 

�صلطان اجلابر : بف�صل الروؤية احلكيمة للقيادة الر�صيدة »اأدنوك« م�صتمرة بتحقيق املزيد من الإجنازات

بالتعاون مع دائرة التنمية القت�سادية يف ال�سارقة:

جامعة ال�صارقة تطلق معر�ض امل�صاريع ال�صغرية ال�صنوي الأول

•• اأبوظبي -وام:

خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رعاية  حتت 
حفظه  الببدولببة  رئي�ض  نهيان  اآل  زايبببد  بببن 
اهلل افتتح �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل 
وزير  البببوزراء  جمل�ض  رئي�ض  نائب  نهيان 
الببببدورة اخلام�سة  الببرئببا�ببسببة امبب�ببض  �ببسببوؤون 
والثالثني ملعر�ض وموؤمتر اأبوظبي الدويل 
للبرتول اأديبك 2019 الذي يقام مبركز 
اأبوظبي الوطني للمعار�ض يف الفرتة من 
11 اإىل 14 نوفمر اجلاري مب�ساركة ما 

يزيد على 2200 جهة عار�سة.
على  “اأديبك”  لببب  احلالية  البببدورة  وتببركببز 
تعزيز مفهوم “النفط والغاز 4.0” الذي 
يعني اإعادة التفكري يف كيفية قيام القطاع - 
�سمن ال�سعي لتلبية الطلب العاملي املتزايد 
الرقمي  الببتببحببول  بتبني   - الببطبباقببة  عببلببى 
وتطبيق التكنولوجيا احلديثة وا�ستقطاب 
املواهب والكفاءات وتعزيز الريادة البيئية 
مبب�ببسببتببقبببببل مزدهر  تبببوفبببري  يبب�ببسببهببم يف  مببببا 
الرئي�سية  املببهببمببة  ميببثببل  كببونببه  ومبب�ببسببتببدام 
ال�سناعي  الع�سر  يف  والغاز  النفط  لقطاع 

الرابع.
وقال �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان 
ال�سمو  �ساحب  بقيادة  الإمببببارات  دولببة  اإن 
رئي�ض  نببهببيببان  اآل  زايبببد  بببن  خليفة  ال�سيخ 
تر�سيخ  ا�ستطاعت  اهلل”  “حفظه  الببدولببة 
البببرائبببد عبباملببيببا مبببركبببزا حموريا  مببكببانببتببهببا 
وتوجهات  العاملي حول م�ستجدات  للحوار 
م�ستقبل  وا�ست�سراف  والغاز  النفط  قطاع 

هذا القطاع املهم.
واأ�ساف �سموه اأن معر�ض وموؤمتر اأبوظبي 
الببدويل للبرتول “ اأديبك” الذي يحظى 
اإماراتية وعاملية فاعلة ي�سهم يف  مب�ساركة 

النفط  ل�سناعة  مزدهر  م�ستقبل  �سياغة 
البب�ببسبببببل للتكيف  اأفبب�ببسببل  والبببغببباز وحتببديببد 
الطاقة  م�سهد  مببتببغببريات  مببع  والببتببعببامببل 

العاملي.
اأبوظبي  ومببوؤمتببر  معر�ض  افببتببتبباح  وعببقببب 
�سموه  قبببام  “اأديبك”  لببلبببببرتول  الببببدويل 
امل�ساركة  البببببببدول  اأجبببنبببحبببة  عبببلبببى  ببببجبببولبببة 
والبب�ببسببركببات الببعببار�ببسببة واطببلببع �ببسببمببوه على 
املبب�ببسببتببخببدمببة يف قطاع  الببتببقببنببيببات  اأحبببببدث 
الببنببفببط والببغبباز واأ�بببسببباد ببباملبب�ببسببتببوى املتطور 

للمعر�ض.
اآل  زايببد  بببن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  زار  كما 
نهيان جناح �سركة برتول اأبوظبي الوطنية 
“ اأدنوك “ وكان يف ا�ستقبال �سموه معايل 
اأحببمببد اجلببابببر وزير  بببن  الببدكببتببور �سلطان 
برتول  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض  دولبببة 
اأبببو ظبي الوطنية “ اأدنببوك “ وجمموعة 

�سركاتها«.
البببببببزيبببببببارة على  �ببببسببببمببببوه خبببببببالل  واطبببببلبببببع 
مفهوم  تطبيق  يف  “اأدنوك”  ا�سرتاتيجية 
التطورات  ملببواكبببببة   4.0 والبببغببباز  الببنببفببط 
والعائد  الببربببحببيببة  وزيبببببببادة  املبب�ببسببتببقبببببلببيببة 

القت�سادي لدولة الإمارات.
كببمببا اطبببلبببع �ببسببمببوه عببلببى منببببباذج الأعبببمبببال 
اجلببببديببببدة لأدنببببببببوك والببببتببببي تببعببتببمببد على 
وتعزيز  املتنوعة  ال�سرتاتيجية  �سراكاتها 
اآلية اأعمالها بهدف تر�سيخ موقعها الريادي 
يف �سناعة النفط والغاز مع الرتكيز على 
وا�ستخدام  الببتببجبباريببة  الببذهببنببيببة  تببطبببببيببق 
املخرجات  لببتببحبب�ببسببني  الببتببقببنببيببات  اأحببببببدث 
وتببطببويببر املببببببوارد لإ�بببسبببافبببة اأقبب�ببسببى قيمة 
ال�سركة من خالل تطبيق  ممكنة لأعمال 
ال�سخمة  والبيانات  ال�سطناعي  الببذكبباء 
الت�سغيلية  الكفاءة  لرفع  ت�سني  والبلوك 

ال�سيخ  الفتتاح  ح�سر  ببببالأداء.  والرتببقبباء 
نهيان  اآل  حممد  بببن  طحنون  بببن  خليفة 
ال�سهداء  اأ�سر  مدير تنفيذي مكتب �سوؤون 
يف ديوان ويل عهد اأبوظبي و ال�سيخ حممد 
معايل  و  نهيان  اآل  طحنون  بببن  حمد  بببن 
اأحمد جمعة الزعابي وزير �سوؤون املجل�ض 
الرئا�سة  �ببسببوؤون  وزارة  يف  لالحتاد  الأعببلببى 
ومبببعبببايل �ببسببهببيببل ببببن حمببمببد فببببرج فار�ض 
ومعايل  وال�سناعة  الطاقة  وزير  املزروعي 
الببدكببتببور ثببباين بببن اأحببمببد البببزيبببودي وزير 
دارمندرا  ومعايل  والبيئة  املناخي  التغري 
بببرادهببان وزيببر البببببرتول والببغبباز الطبيعي 
بجمهورية الهند ومعايل حممد باركيندو 
امل�سدرة  الببببببدول  ملببنببظببمببة  البببعبببام  الأمببببببني 
كونداليزا  والببدكببتببورة  /اأوبببببك/  لببلبببببرتول 
راي�ض وزيرة اخلارجية الأمريكية ال�سابقة 
اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  دادىل  بببوب  مببعببايل  و 
ال�سيوخ  مببن  وعبببدد  العاملية   »BP»سركة�
املجل�ض  واأع�ساء  الببوزراء  املعايل  واأ�سحاب 
وح�سد  واملبب�ببسببوؤولببني  والبب�ببسببفببراء  التنفيذي 

كبري من املخت�سني يف القطاع.
و�سهدت فعاليات اليوم الأول حفل الفتتاح 
الر�سمي �ساركت فيه كوكبة من املتحدثني 

من قادة القطاع واخلراء واملخت�سني.
واأعقب الكلمة الرئي�سية التي األقاها معايل 
الدكتور �سلطان اأحمد اجلابر حلقة نقا�ض 
املزروعي  �سهيل  مببعببايل  مب�ساركة  وزاريبببة 
ومعايل دارمندرا برادهان ومعايل حممد 

باركيندو والدكتورة كونداليزا راي�ض.
دولة  اإن  املببببزروعببببي  �ببسببهببيببل  مببعببايل  وقببببال 
الإمببببببببارات تببتبببببواأ مببكببانببة رائبببببدة يف قطاع 
الببطبباقببة عببلببى م�ستوى الببعببامل لببدورهببا يف 
الطاقة  ا�ستدامة  لتحديات  حلول  اإيببجبباد 
جديد  م�سهد  و�سياغة  م�سادرها  وتنويع 

احلديثة  التكنولوجيا  خببالل  من  للطاقة 
اأن  اإىل  م�سريا  والبببتببكببارات  وتطبيقاتها 
 2050 للطاقة  الإمبببببارات  ا�سرتاتيجية 
ت�ستهدف خف�ض النبعاثات الكربونية من 
عملية اإنتاج الكهرباء بن�سبة %70 خالل 
العقود الثالثة املقبلة وتوليد %50 من 
اإىل  لفتا  خ�سراء..  م�سادر  عر  الطاقة 
والحتياطات  النفطية  ال�ستك�سافات  اأن 
تببعببزز مكانة  الببهببيببدروكببربببونببيببة اجلبببديبببدة 
للطاقة  موثوقا  م�سدرا  عامليا  الإمببببارات 
مببعببربببا عبببن تبببفببباوؤلبببه اجتبببباه �ببسببوق النفط 

العاملي.
الأمني  باركيندو  حممد  اأكببد  جانبه  ومببن 
العام لب”اأوبك” على اأهمية الدور احليوي 
ت�سكيل  يف  “اأديبك”  يلعبه  الببذي  واملببوؤثببر 
مبب�ببسببتببقبببببل �ببسببنبباعببة الببنببفببط والببببغبببباز على 
عاملية  من�سة  ميثل  كونه  العامل  م�ستوى 
والغاز  النفط  قطاع  يف  الأطبببراف  جلميع 
�سرورة  اإىل  م�سريا  العاملية  ال�ساحة  على 
الأع�ساء يف  الببدول  التعاون يف دعم جهود 
اأوبك والدول غري الأع�ساء خارج املنظمة 
النفط  اأ�ببسببواق  يف  الثقة  ا�ستعادة  اأجببل  من 
اإىل  النتعا�ض  بعودة  اطمئنانه  عن  معربا 
ت�سهد  ال�سوق  اأن  اإىل  لفتا  النفط  قطاع 

عودة للتوازن وال�ستقرار.
ال�سركات  بببني  “اأديبك”  مببوؤمتببر  ويجمع 
التي  ال�سيا�سات  ووا�سعي  الببقببرار  و�سّناع 
والغاز،  النفط  اإمبببببدادات  م�ستقبل  ت�سكل 
بينهم  50 متحدثا  من  اأكببرث  وي�ست�سيف 
�سركات  وقبببادة  تنفيذيون  وروؤ�بببسببباء  وزراء 
عبباملببيببة مبببن قبببطببباع الببنببفببط والببببغبببباز، ممن 
على  املببجببال  هببذا  يف  خراتهم  �سي�ساركون 
مدى اأربعة اأيام حافلة بالأعمال واحلوارات 
نقل  على  تببركببز  الببتببي  والفعاليات  البببببنبباءة 

•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل الدكتور �سلطان بن اأحمد اجلابر 
وزير دولة الرئي�ض التنفيذي ل�سركة برتول 
اأبوظبي الوطنية اأدنوك وجمموعة �سركاتها 
املزيد  العمل على حتقيق  ال�سركة  موا�سلة 
القيادة  تببوجببيببهببات  بف�سل  الإجنبببببازات  مببن 
والعزمية  البببالحمبببدود  ودعببمببهببا  الببر�ببسببيببدة 
كوادرها،  جلميع  املخل�سة  واجلهود  القوية 
ذلك  جبباء  �سركائها.  مببع  الوثيق  والببتببعبباون 
خالل الكلمة الرئي�سية التي األقاها معاليه 
ام�ض يف افتتاح الدورة اخلام�سة والثالثني 
اأديبك  للبرتول  اأبوظبي  ومببوؤمتببر  ملعر�ض 
الأبببببرز يف قطاع  البببدويل  2019، احلبببدث 

النفط والغاز العاملي.
ورحب معاليه بامل�ساركني يف دورة هذا العام 
من الوزراء والروؤ�ساء التنفيذيني ووا�سعي 
ال�سيا�سات و�سناع القرار وممثلي ال�سركات، 
م�سرياً اإىل النجاح الذي يحققه اأديبك منذ 
اأهم  مببن  واحببببداً  الببيببوم  انببطببالقببتببه لي�سبح 
املن�سات العاملية املخت�سة بالنفط والغاز يف 
العامل، ولي�سهم يف تر�سيخ مكانة ودور دولة 
العاملي  للحوار  مببركببزاً  واأبوظبي  الإمبببارات 

حول قطاع الطاقة.
اأحمد  بببن  �سلطان  الببدكببتببور  مببعببايل  و�سلط 
اجلابر - يف الكلمة الفتتاحية الرئي�سية - 
ال�سوء على املتغريات الكبرية التي ي�سهدها 
قطاع النفط والغاز على م�ستويات عديدة، 
وذلك بتاأثري التكنولوجيا الرقمية احلديثة 
ومناذج الأعمال املبتكرة والأ�سكال اجلديدة 
واملتغريات اجليو�سيا�سية اجلديدة  للطاقة 
املتنامي  البببببدور  تببتببجببلببى مبببن خببببالل  الببتببي 
لآ�ببسببيببا. وقببببال: “مع اأن هبببذه الببتببغببريات ل 
مبرور  �ستت�سارع  اأنها  اإل  بدايتها،  يف  تببزال 

العاملة  الوقت، ومع ذلك، ميكن لل�سركات 
حالياً يف قطاع النفط والغاز �سمان جناحها 
امل�ستقبلي اإذا ما ان�سب تركيزها على مبادئ 
اأ�سا�سية ت�سمل: خف�ض التكاليف، والرتقاء 
يف  الرقمية  التكنولوجيا  وتطبيق  ببببالأداء، 
عملياتها الأ�سا�سية، وت�سمني ال�ستدامة يف 
وال�ستفادة  الأعمال،  كل مراحل وجمببالت 
الب�سرية،  الببكببوادر  ومتكني  ال�سراكات،  من 

وتطوير العالقات مع العمالء«.
اأطلقنا على مبادئ التطوير هذه  واأ�ساف: 
يف الببعببام املببا�ببسببي مببفببهببوم “ الببنببفببط والغاز 
تلعبه  الببببذي  الببكبببببري  لببلببدور  “نظراً   4.0
خالل  ومبببن  الببطبباقببة  م�ستقبل  �ببسببمببان  يف 
م�ساعفة اجلهود يف هذه املجالت، �سي�ستمر 
النفط والغاز بالقيام بدوره كمكّوٍن اأ�سا�سي 

يف مزيج الطاقة املتنوع يف امل�ستقبل.
الطاقة  : يعتر قطاع  قائاًل  وتابع معاليه 
اأنحاء  يف  والتقدم  للنه�سة  اأ�سا�سياً  ممكناً 
العامل كافة، فلقد �ساهمنا على مر التاريخ 
التقدم،  ومتببكببني  الببنببمببو  اآفببببباق  تببو�ببسببعببة  يف 
اأمبببامبببنبببا فر�سة  الأ�ببببسبببببببببوع،  هبببببذا  وخببببببالل 
لن�سهم يف زيببادة تو�سعة هذه الآفبباق.. فمن 
املبتكرة،  وال�سراكات  امل�سرتك  العمل  خالل 
ب�سكل  القت�سادي  النمو  تعزيز  يف  �سن�سهم 
البتكار  جهود  �سدارة  يف  و�سنبقى  م�سوؤول 
و�سن�ستمر بالقيام بدور حموري يف حتقيق 

التقدم والزدهار.
�سيزداد   2040 عبببام  بببحببلببول  انبببه  واأ�بببسببباف 
الببطببلببب الببعبباملببي عببلببى الببطبباقببة مببببا يعادل 
اإجمايل ال�ستهالك احلايل للوليات املتحدة 
الأمريكية والهند واليابان جمتمعة، وحتى 
م�سادر  اإىل  التحول  �سيناريوهات  اأ�سرع  يف 
والغاز  الببنببفببط  �سيكون  املببتببجببددة،  الببطبباقببة 
الطلب  ن�سف  من  لأكببرث  الأ�سا�سي  امل�سدر 

العاملي على الطاقة. كل هذه حقائق ُمثبتة 
�سوابية  تببوؤكببد  وهبببي  عليها،  خمتلف  غببري 

وجدوى ال�ستثمار يف م�ستقبل القطاع.
اأدنوك  ومبادرات  جهود  معاليه  وا�ستعر�ض 
من  القت�سادية  الببقببوة  يف  التحول  ملواكبة 
الغرب اإىل ال�سرق مو�سحاً اأن اأدنوك تعمل 
على تر�سيخ �سراكاتها ال�سرتاتيجية عاملياً 
حيث  اآ�سيا  على  خا�ض  ب�سكل  الرتكيز  مببع 
منبببو الببطببلببب عببلببى الببطبباقببة هبببو الأ�ببببسببببرع.. 
املخطط  ح�سب  مت�سي  اأدنببببوك  اأن  مببوؤكببداً 
يف زيادة ال�سعة الإنتاجية من النفط اخلام 
العام  بنهاية  يومياً  برميل  ماليني   4 اإىل 
احتياطيات  ا�ستك�ساف  توا�سل  كما  املقبل، 
جبببديبببدة مبببن البببغببباز الببطبببببيببعببي والقبببببرتاب 
الذاتي  الكتفاء  �سمان  هببدف  حتقيق  مببن 
اإمكانية  مبببع  البببغببباز  مبببن  الإمبببببببارات  لبببدولبببة 
الببتببحببول اإىل مبب�ببسببّدٍر لبببه. وقبببال مببعببالببيببه : 
تبب�ببسببمببل الكببتبب�ببسببافببات اجلبببديبببدة هبببذا العام 
اأكبببرث مببن 7 مببلببيببارات بببرمببيببل مببن النفط 
اخلام، و58 تريليون قدم مكعبة من الغاز 
مكعبة  قبببدم  تببريببلببيببون  و160  الببتببقببلببيببدي، 
وبنتيجة  التقليدية..  الغاز غري  من موارد 
الإمبببارات  دولبببة  تقدمت  الكت�سافات،  هببذه 
من املركز ال�سابع اإىل ال�ساد�ض يف الرتتيب 
وحول  والغاز.  النفط  لحتياطيات  العاملي 
انرتكونتننتال-اآي�ض”  “بور�سة  اإعببببالن 
عن اإن�ساء بور�سة جديدة للعقود الآجلة يف 
لتكون مقراً لأول  “�سوق اأبوظبي العاملي”، 
اأو�سح  الببعببامل،  يف  مربان  خلببام  اآجلة  عقود 
�سركات  اإىل  �ستن�سم  “اأدنوك”  اأن  معاليه 
نفط عاملية كرى وموؤ�س�سات جتارية عاملية 
اأبوظبي  “بور�سة  لببب  مببوؤ�ببسبب�ببسببني  كبب�ببسببركبباء 

انرتكونتننتال للعقود الآجلة” اآيفاد.
اأببببوظبببببببي  “بور�سة  ان  مبببعبببالبببيبببه  وقبببببببال 

�ستكون  الآجلة”  للعقود  انرتكونتننتال 
اأبوظبي  مربان  خلببام  الآجلة  للعقود  مقراً 
م�ستفيدة من املوقع اجلغرايف املثايل لدولة 
املتنامية.  القببتبب�ببسببادات  قببلببب  يف  الإمبببببارات 
وتببتببمببيببز هببببذه الببعببقببود ببباأنببهببا تببعببتببمببد اآلية 
الت�سعري الآجلة عو�ساً عن �سعر البيع باأثر 
من  التحوط  للم�سرتين  يتيح  مما  رجعي، 
دعم  اإىل  اإ�سافة  املفتوحة  ال�سوق  خماطر 
جهودنا لتعزيز القيمة من كل برميل نفط 

ننتجه.
الت�سعري  اآلية  تغيري  ان  اىل  لفت معاليه  و 
تاريخياً  واإجنبببببببازاً  جببريببئببة  خببطببوة  يببعببتببر 
يببحببقببق مبببنبببافبببع كبببببببرية لببببدولببببة الإمببببببببارات 
تر�سخ  اأنها  كما  اأدنببوك وعمالئها  ول�سركاء 
مكانة اأبوظبي ودولة الإمارات مركزاً عاملياً 
اأدنوك  اأن  واأو�ببسببح  اخلبببام.  النفط  لببتببداول 
اجلغرايف  املوقع  من  ال�ستفادة  على  تعمل 
اأعمالها  تو�سع  مع  الإمبببارات  لدولة  املتميز 
تقوم  حيث  والبرتوكيماويات،  التكرير  يف 
مببتببكببامبباًل عبباملببي امل�ستوى  ببباإنبب�ببسبباء جمببّمببعبباً 
لببلببتببكببريببر والبببببببرتوكبببيبببمببباويبببات، وذلببببك من 
يف  ت�سهم  �سناعية  منظومة  تطوير  خببالل 
واملتو�سطة،  ال�سغرية  ال�سركات  منببو  دعببم 
وتببعببزيببز الببقببيببمببة املببحببلببيببة املبب�ببسببافببة، وخلق 

فر�ض عمل حملية وم�ستدامة.
من  “اأدنوك”  �سركاء  جميع  معاليه  ودعببا 
املحلي  اخلا�ض  والقطاع  العاملية  ال�سركات 
اإىل ال�ستفادة من اإنتاج اأدنوك عايل اجلودة 
فر�ض  واغتنام  اخلام”،  “املواد  اللقيم  من 
النمو املتميزة التي توفرها ال�سركة يف اإطار 
جهودها وم�ساعيها لتحقيق ا�سرتاتيجيتها 
لتطوير وتو�سعة اأعمالها يف جمال التكرير 
والبببببرتوكببيببمبباويببات.  واأ�بببسبببار اإىل انبببه فيما 
ي�سهد قطاع النفط والغاز متغريات عديدة، 

و�سع  اإىل  الرامية  الآراء  وتبببببادل  املعرفة 
الراهنة و�سياغة  الطاقة  حلول لتحديات 
الهيدروكربوين  الببقببطبباع  م�سهد  مببالمببح 

امل�ستقبلي.
اأديبك  مببوؤمتببر  اأعبببمبببال  جببببدول  ويت�سمن 
العام  هببذا  العاملي  وال�سرتاتيجي  التقني 
 980 خببباللبببهبببا  يبببتبببحبببدث  جببلبب�ببسببة   200
زائر   10400 مببن  اأكببرث  بح�سور  خبريا 
اأيبب�ببسبباً معر�ض  ُيببقببام  املببوؤمتببر  واإىل جببانببب 
“اأديبك” الذي يعك�ض مكانة هذا احلدث 
والعمالء  للموردين  رئي�سي  كملتقى  املهم 
مببن �ببسببتببى جمببببالت قببطبباع الببنببفببط والغاز 
اأكببرث من  الببعببام  املعر�ض هببذا  حيث يجمع 
2،200 �سركة من بينها 35 �سركة نفط 

وطنية و16 �سركة نفط عاملية.
وي�سهد املعر�ض واملوؤمتر يف دورته احلالية 
لكريات  وا�سعة  وعاملية  حملية  م�ساركة 
ال�سركات واملوؤ�س�سات من حول العامل والتي 
ومنتجاتها  م�ساريعها  اأحببببدث  �ستعر�ض 
وخببدمبباتببهببا عببلببى مبب�ببسبباحببة اإجببمببالببيببة تبلغ 
29 جناحا  ت�سم  مببربببع  مببرت  األبببف   160
�سة  خم�سّ م�ساحة  اإىل  بببالإ�ببسببافببة  وطنيا 
عليها  يقام  واملالحية  البحرية  لل�سناعات 
على  نوعه  مببن  فريد  متخ�س�ض  معر�ض 
ومراكب  �سفًنا  يعر�ض  البحرية  الواجهة 

ومن�سة نفطية.
دورته  يف  “اأديبك”  معر�ض  وي�ست�سيف 
احلالية “منطقة اأديبك للرقمنة” والتي 
ت�سعها  متخ�س�سة  من�سة  لل�سركات  تتيح 
يف طليعة التوجهات احلالية للتكنولوجيا 
ميثل  فيما  القطاع  يف  الرقمي  والببتببحببول 
الببتببحببولت الرقمية يف  البببتببكببار ومببواكبببببة 
قطاع النفط والغاز ركيزة اأ�سا�سية يف حفل 

جوائز “اأديبك 2019«.

ميثل التحول الرقمي والذكاء ال�سطناعي 
عنوان املرحلة املقبلة لبرفع الكفاءة وخف�ض 
اأق�سى قيمة ممكنة من  التكاليف وحتقيق 
: نحن يف  قببال  و  ننتجه.  نفط  جبببزيء  كببل 
الذكاء  تطبيقات  اأحبببدث  ن�ستخدم  اأدنببببوك 
للتحكم  بببانببورامببا  “مركز  يف  ال�سطناعي 
املهمة  الأعببمببال  قبببرارات  لتببخبباذ  الرقمي” 
اإ�سافة  دقيقة،  فببوريببة  بيانات  اإىل  ا�ستناداً 
تغريات  لإحبببداث  املتقدمة  الببروبببوتببات  اإىل 
فببببوق وحتببببت �سطح  جبببذريبببة يف عببمببلببيبباتببنببا 
اأي�ساً واحببداً من اأكر  الأر�ببض. كما اأطلقنا 
املبب�ببسبباريببع عببلببى مبب�ببسببتببوى البببعبببامل يف جمال 
ي�سهم  مما  القطاع  يف  التنبوؤية  التحليالت 
ب�سورة كبرية يف احلد من التوقف املفاجئ 

للمعدات ويخف�ض تكاليف ال�سيانة.
تقوم  احلبببديبببثبببة  الببتببكببنببولببوجببيببا  اأن  واأكببببببد 
بببببببدور رئببيبب�ببسببي يف اإيببببجبببباد احلببببلببببول لأحببببد 
والغاز،  النفط  �سناعة  يف  التحديات  اأكببر 
الببطبباقببة مع  املببزيببد مببن  اإنببتبباج  واملتمثل يف: 

خف�ض النبعاثات ال�سارة.
اأدنببببببببوك، نعمل  نببحببن يف   : مببعببالببيببه  وقبببببال 
البتكارات  اأحبببدث  تطبيق  على  با�ستمرار 
املنتجني  �ببسببمببن  مببكببانببتببنببا  عببلببى  لببنببحببافببظ 
الكربون  انبعاث  م�ستويات  يف  كثافة  الأقببل 
من�ساأة  اأول  بتو�سعة  و�ببسببنببقببوم  البببعبببامل.  يف 
وا�ستخدام  للببتببقبباط  الأو�بببسبببط  البب�ببسببرق  يف 
وتبببخبببزيبببن البببكبببرببببون عببلببى نبببطببباق جتبببباري، 
عن  يقل  ل  مببا  التقاط  على  قبببادرة  لت�سبح 
اأك�سيد الكربون  4.3 مليون طن من ثاين 
يعادل  مببا  اأي   ،2030 عببام  بحلول  �سنوياً 
تلتقطها  التي  الكربون  اأك�سيد  ثبباين  كمية 
بالأ�سجار  مزروعة  فدان  ماليني   5 �سنوياً 
تزيد م�ساحتها عن �سعف م�ساحة  اأو غابة 

دولة الإمارات.
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املال والأعمال

رخ�صة جديدة يف   3084
عجمان حتى نهاية الربع الثالث

•• عجمان -الفجر:

اجلديدة  الرخ�ض  عببدد  اأن  عجمان  يف  القت�سادية  التنمية  دائببرة  اأعلنت 
3084 رخ�سة  بلغ  اجلبباري  العام  الثالث من  الربع  نهاية  ال�سادرة حتى 
ذاتها  الببفببرتة  يف  املببجببددة  الرخ�ض  عببدد  اإجببمببايل  بلغ  حببني  اقت�سادية، يف 
19480 رخ�سة، جاء ذلك يف تقرير حركة الأعمال الذي ت�سدره الدائرة 
يف  القت�سادية  الرتاخي�ض  وجتببديببد  اإ�ببسببدار  حركة  لر�سد  دوري  ب�سكل 
الإمارة، وبالتزامن مع جهود الدائرة يف تعزيز ثقة جمتمع الأعمال ودعم 
والرامج  املبببببادرات  خببالل  مببن  الإمببببارة،  يف  القت�سادي  النمو  م�ستويات 
املختلفة التي تنفذها لتطوير بيئة ممار�سة الأعمال وتعزيز تناف�سيتها على 
امل�ستويني الإقليمي والدويل. وبهذا ال�ساأن، قال �سعادة علي عي�سى النعيمي، 
مدير عام الدائرة: “ لدينا ثقة كبرية يف متانة القت�ساد املحلي وجاذبية 
ب�سكل م�ستمر لتطوير  ن�سعى  اإمببارة عجمان، حيث  ال�ستثمارية يف  البيئة 
مبادراتنا وخدماتنا وترويج فر�ض ال�ستثمار مبا يعزز منو حركة الأعمال 
وي�سهم يف جذب املزيد من ال�ستثمارات 
من  الإمبببارة،  اإىل  والأجنبية  املحلية 
النافذة  مبب�ببسببروع  اجلببهببود  تلك  اأببببرز 
املتعامل،  رحببلببة  لت�سهيل  البببواحبببدة 
وتفعيل خدمة با�سر اأعمالك يف 15 
دقيقة، والتجديد التلقائي للرخ�ض 
املعتمد  الوكيل  ونظام  القت�سادية، 
لبببتبببفبببويببب�بببض اخلببببببدمببببببات، ومببب�بببسبببروع 
وبرنامج  ال�ببسببتببثببمبباريببة،  اخلبببارطبببة 
ال�سغرية  املبب�ببسبباريببع  لبببدعبببم  تببعببزيببز 
قدماً  ما�سية  والببدائببرة  واملتو�سطة، 
والأعمال  ال�ببسببتببثببمببار  بيئة  دعبببم  يف 
يف الإمبببببارة، مببن خبببالل الببعببديببد من 
امل�ساريع واملبادرات التي �سرتى النور 
خالل  من  امل�ساريع،  واأ�سحاب  امل�ستثمرين  فئات  خمتلف  وتخدم  قريباً، 

حت�سني اخلدمات وا�ست�سراف امل�ستقبل وتعزيز الفر�ض«.
�سيا�سات حديثة ومتكاملة تتعلق بجذب  اإعداد  على  الدائرة حالياً  وتعمل 
لإعادة  مبب�ببسببروع  على  العمل  يتم  كما  القببتبب�ببسببادي،  والببرتويببج  ال�ستثمار 
هند�سة اخلدمات الرقمية لتكون اأكرث �سهولة للمتعامل، ويف جمال دعم 
وتنمية امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يقدم برنامج “ تعزيز “ باقة متكاملة 
من اخلدمات ال�ست�سارية والتدريبية والت�سويقية لرواد الأعمال، و�سيتم 
تطوير هذا الرنامج واإطالق املزيد من اخلدمات لأ�سحاب امل�ساريع خالل 
الفرتة املقبلة، يف اإطار اجلهود املتكاملة نحو حتقيق روؤية الدائرة املتمثلة 

يف اقت�ساد تناف�سي متنوع م�ستدام قائم على املعرفة والبتكار.

طريان الإمارات تفتتح اأول حمطة لإنهاء 
اإجراءات �صفر ركاب الرحالت البحرية

•• دبي-وام:

اإجراءات  املطار لإجنبباز  اأول حمطة خارج  اأم�ض  الإمببارات  افتتحت طريان 
ركاب الرحالت البحرية الذين يتابعون �سفرهم على رحالت الناقلة.

الببكببائببن يف ميناء را�ببسببد للركاب  ويتيح مببرفببق طبببريان الإمببببارات اجلببديببد 
�سفرهم  اإجببراءات موا�سلة  دبي عمل  البحرية يف  تنتهي رحالتهم  الذين 
على رحالت طريان الإمارات يف نف�ض املكان. و�ست�ساهم اخلدمة اجلديدة 
يف تعزيز مكانة دبي كوجهة دولية رائدة للرحالت البحرية وتوفري راحة 
اأكر لعمالء طريان الإمارات الذين �سيت�سنى لهم من خالل عمل اإجراءات 
دبي  ا�ستك�ساف  البحرية  رحلتهم  و�ببسببول  ميناء  يف  جببوا  ال�سفر  موا�سلة 
مبنتهى الراحة من دون اأمتعتهم قبل التوجه مبا�سرة اإىل املطار لاللتحاق 
بببرحببالتببهببم. وي�سم مببرفببق طبببريان الإمبببببارات اجلببديببد يف ميناء را�ببسببد 8 
ال�ستة  الأ�سهر  خببالل  را�سد  ميناء  يف  ير�سو  اأن  املتوقع  ومببن   . كبباونببرتات 
املقبلة 198 �سفينة �سياحية يزيد عدد اإجمايل ركابها الذين �سيوا�سلون 

رحالتهم مع طريان الإمارات على 280 األف م�سافر.
وقال حممد مطر نائب رئي�ض اأول طريان الإمارات لدائرة خدمات املطار 
“اأننا ملتزمون بتوفري رحالت �سفر �سل�سة ومريحة لعمالئنا ومع ازدياد 
من  التاأكد  على  حر�سنا  البحرية  للرحالت  �سياحية  كوجهة  دبي  �سعبية 
توفري اأف�سل اخلدمات لهذه الفئة من عمالئنا يف كل حمطة توقف لهم 
الذين  را�سد للركاب  ال�سفر يف ميناء  اإجببراءات  اأول مرفق لإنهاء  و�سيتيح 
بي�سر  دبببي  ا�ستك�ساف  الإمببببارات  طببريان  رحببالت  على  �سفرهم  �سيتابعون 
بطاقات  وت�سلم  اأمتعتهم  ت�سليم  بعد  الق�سري  عبببببورهببم  اأثببنبباء  و�سهولة 

ال�سعود على الطائرات«.

�صلطان القا�صمي يفتتح الدورة اخلام�صة من منتدى ال�صارقة لال�صتثمار الأجنبي املبا�صر

�صراكة بني اأدنوك وبور�صة اإنرتكونتيننتال و9 �صركات عاملية لإطالق بور�صة اأبوظبي اإنرتكونتيننتال 

•• ال�صارقة-وام:

الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ببسبباحببب  افببتببتببح 
بببببن حمبببمبببد الببقببا�ببسببمببي ع�سو  �ببسببلببطببان 
�سباح  البب�ببسببارقببة،  حبباكببم  الأعببلببى  املجل�ض 
للمنا�سبات  اجلبببواهبببر  مبببركبببز  يف  اأمببب�بببض 
الدورة اخلام�سة من  اأعمال  واملوؤمترات، 
الأجنبي  لال�ستثمار  البب�ببسببارقببة  مببنببتببدى 
ال�سارقة  مكتب  ينظمها  الببتببي  املبببببا�ببسببر، 
“ا�ستثمر  املبا�سر  الأجببنبببببي  لال�ستثمار 
ال�سارقة  لببهببيببئببة  الببتببابببع  ال�سارقة”  يف 
حتت  “�سروق”  والببتببطببويببر  لال�ستثمار 
�سعار “التحولت امل�ستقبلية يف ال�ستثمار 

الأجنبي املبا�سر«.
مبببببدى يومني،  عبببلبببى  املبببنبببتبببدى  ويبببببببحبببث 
القت�ساد  يبب�ببسببهببدهببا  البببتبببي  املبببتبببغبببريات 
التي  املببحبباور  مببن  �سل�سلة  عببر  الببعبباملببي، 
للتوجهات  الببرئببيبب�ببسببة  املببحببركببات  تبب�ببسببكببل 
تطبيقات  مثل  امل�ستقبلية  ال�ستثمارية 
وال�ستدامة  الببرابببعببة  ال�سناعية  الببثببورة 
وم�ستقبل  املببتببجببددة،  والببطبباقببة  البيئية 
التمويل  وم�سادر  املالية،  التكنولوجيا 
لل�سركات،  املببب�بببسبببتبببدام  الببنببمببو  لببتبب�ببسببريببع 
وتاأثريها  الرقمية  التقنيات  وم�ستقبل 
على القت�ساد العاملي، وم�ستقبل التعليم 
واإعببببببادة تبباأهببيببل البببكبببوادر لببتببعببزيببز النمو 

الرقمي.
وي�سارك يف الدورة اخلام�سة من املنتدى 
متحدثا  و54  �سخ�سية   1500 نببحببو 
اقببتبب�ببسبباديببة خمتلفة  قببطبباعببات  ميببثببلببون 
ونخبة من خراء القت�ساد واملال وقادة 
والإقليمي  املحلي  امل�ستوى  الأعمال على 
 8 12 جل�سة منها  وذلبببك يف  والببببدويل، 
و5  خا�سة،  جل�سات  و4  رئي�سة  حببواريببة 
املايل  دبببي  ل�سوق  وملتقى  عمل  ور�ببسببات 

حول الكتتاب الأويل العام.
وا�ستهل حفل الفتتاح بال�سالم الوطني، 
�سعيد  بببن  �سلطان  معايل  بعدها  ليلقي 
املببنبب�ببسببوري وزيببببر القببتبب�ببسبباد كببلببمببة اأكد 
ال�سارقة  ملببنببتببدى  البببببببببارز  الببببببدور  فببيببهببا 
تطوير  يف  املبا�سر  الأجنبي  لال�ستثمار 
مفاهيم ال�ستثمار ومناق�سة ق�سايا تعزز 
ودولة  ال�سارقة  اإمبببارة  يف  الأعببمببال  مناخ 

الإمارات.
واأو�سح معاليه اأن دولة الإمارات حققت 
ال�ستثمار  ر�بببسبببيبببد  يف  جبببيبببدا  ارتبببفببباعبببا 
الأجنبي الرتاكمي الوارد حتى نهاية عام 
مليار   140.3 جتببباوز  والببببذي   2018
دولر بن�سبة %8، م�سريا اإىل اأن الدولة 
توقيع  عامليا يف  الثانية  املرتبة  جبباءت يف 
الدولية،  الثنائية  ال�ستثمار  اتفاقيات 
الببثببالببثببة عبباملببيببا فببيببمببا يتعلق  املببرتبببببة  ويف 
املبا�سر  الأجببنبببببي  ال�ببسببتببثببمببار  مببب�ببسبباريببع 

اجلديدة املعلن عنها.
وقببال “ ل �سك اأن دولببة الإمببارات لي�ست 
لديها  بل  العاملية  الأ�ببسببواق  عن  معزولة 
حيوية  ب�سورة  ومرتبط  منفتح  اقت�ساد 
يببكببن لالجتاه  الببعبباملببي، ومل  بببالقببتبب�ببسبباد 
الأجنبية  لبببال�بببسبببتبببثبببمبببارات  البببرتاجبببعبببي 
قدرة  يف  �سلبي  تاأثري  العامل  يف  املبا�سرة 

الدولة على ا�ستقطاب ال�ستثمار ».
ولفت وزير القت�ساد اإىل اأن هذه النتائج 
املهمة مل تكن وليدة ال�سدفة بل هي نتاج 
الر�سيدة  الببقببيببادة  تبنتها  وا�سحة  روؤيبببة 
عاملية،  كوجهة  الإمببببارات  مكانة  لتعزيز 
لتنمية  الدولة  �سيا�سات  تعك�سه  ما  وهذا 
اأحد  يعد  اإذ  املبا�سر  الأجنبي  ال�ستثمار 
 ،2021 الببوطببنببيببة  مببوؤ�ببسببرات الأجبببنبببدة 
الإمبببارات  مئوية  �سمن  رئي�سا  وحمبببورا 
على  الببببدولببببة  حتبببر�بببض  حببيببث   ،2071
يف  ريادتها  تعزز  ا�سرتاتيجيات  �سياغة 
ا�ستقطاب ال�ستثمار النوعي الذي يدعم 
البتكار  عببلببى  الببقببائببمببة  التنمية  خببطببط 
والقت�ساد  والببتببكببنببولببوجببيببا  واملبببعبببرفبببة 

مروان  �سعادة  قببال  كلمته،  ويف  الرقمي. 
التنفيذي  الرئي�ض  ال�سركال  جا�سم  بن 
/ والتطوير  لال�ستثمار  ال�سارقة  لهيئة 

ال�سنوات  خببالل  العامل  “ �سهد  �ببسببروق/ 
الع�سرين املا�سية قفزات �سريعة ونوعية 
وهذا  للتقنيات،  املتالحق  التطور  بفعل 
القت�سادات  �ببسببكببل  مبببن  غبببري  البببتبببطبببور 
واملببوؤ�ببسبب�ببسببات وبببفببعببل الببتببقببنببيببات، تغريت 
والبناء  التنقل والت�سوق  مفاهيمنا حول 
واخلدمات، وهذه املفاهيم اجلديدة على 
املببا�ببسببي ومببا نقول  اأن ت�سبح مببن  و�ببسببك 
�سي�سبح قريبا حا�سرا،  عنه /م�ستقبل/ 
التطورات  لببهببذه  م�ستعدون  نببحببن  فببهببل 
توجهات  لتغيري  وجببباهبببزون  البب�ببسببريببعببة؟ 

ا�ستثماراتنا؟ ».
واأو�سح ال�سركال اأن اخلطوة الأوىل من 
هذا ال�ستعداد هي م�سوؤولية احلكومات، 
منها  تتطلب  الببتببطببور  يف  البب�ببسببرعببة  واأن 
والبنى  والأنظمة  الت�سريعات  يف  مرونة 
وتهيئة  اجلبببديبببد  ل�ببسببتببيببعبباب  الببتببحببتببيببة 
البتكارات،  يف  لال�ستثمار  حمفزة  بيئة 
الطاقات،  واإطبببببببالق  الأفببببكببببار  وحتبببريبببر 
وتوجهاته  الببتببعببلببيببم  يف  اأيبب�ببسببا  والببنببظببر 

امل�ستقبلية وخمرجاته.
امل�ستقبلية  البببتبببوجبببهبببات  اإن   “ وقبببببببال 
الطفرات  علينا  تفر�سها  لال�ستثمارات 
وتعامل  للتقنيات  واملببتببتببالببيببة  ال�سريعة 
الأحببببداث  تابعنا  فببلببو  مببعببهببا،  املجتمعات 
اليومية حول العامل، جند ن�سرة الأخبار 
اليابان  البب�ببسببني، ويف  روببببوت يف  يببقببراأهببا 
روبوت اآخر يكتب رواية، وباتت ال�سركات 
ملراجعة  الذكاء ال�سطناعي  تعتمد على 
العقود التجارية خالل 26 ثانية وبدقة 
دقيقة   92 مببقببابببل   94% اإىل  تبب�ببسببل 
تتجاوز  ل  وبدقة  الإن�سان،  يقراأ  عندما 
الذكاء ال�سطناعي �سيقود  %85، هذا 
بح�سب  و�ببسببيببتببمببكببن  الببببعببببامل،  يف  الببنببمببو 
التقارير من اإ�سافة 2.9 تريليون دولر 
مليار   6.2 بببواقببع  اأي  الببعبباملببي،  لببلببنبباجت 

�ساعة عامل ».
املعرفة  يف  ال�ببسببتببثببمببار  اأن  اإىل  ولبببفبببت 
�سيمنح  والقت�سادية  العلمية  بتجلياتها 
الب�سرية اأمال كبريا للتغلب على حتديات 
وال�سحة  والببتببعببلببيببم  والبببببيببئببة  البببطببباقبببة 

والغذاء، وبتكلفة اأقل وجودة اأف�سل.
اإىل  لب/�سروق/  التنفيذي  الرئي�ض  ونببوه 
اأن الببعببامل الببعببربببي لببديببه فببر�ببسببة كبرية 

للمناف�سة يف ا�ستثمارات امل�ستقبل، ودولة 
الإمارات ت�سعى دائما للمواكبة والتطور، 
فلديها جمل�ض و�سفري للثورة ال�سناعية 
ال�سطناعي،  لببلببذكبباء  ووزيببببر  الببرابببعببة، 
املتقدم،  والبببتبببدريبببب  لببالبببتببكببار  ومبببراكبببز 
للذكاء  الإمبببببارات  �سبكة  اإطبببالق  مت  كما 
م�ستمرة،  امل�سرية  تزال  ول  ال�سطناعي 
اأما يف اإمارة ال�سارقة، فاملعرفة كانت دائما 
حمور كل القطاعات، مبا فيها القت�ساد، 
واأنببب�بببسببباأت يف �ببسبببببيببل هبببذه الببغببايببة جممع 
ال�سارقة للبحوث والتكنولوجيا والبتكار 
الببذي ركببزت فيه الإمبببارة على جمموعة 
املوا�سالت  مثل  املجتمع  تخدم  ابتكارات 
اختبارات  الآن  جتببببري  حببيببث  والبببنبببقبببل 
لل�سيارات ذاتية القيادة وجتربة منظومة 
وعلى  املعلقة/،  /ال�سكة  اجلديدة  النقل 
طباعة  على  املجمع  يعمل  البناء  �سعيد 
اأول منزل ذكي ثالثي الأبعاد، كما جتري 
وهذه  احلديثة،  الزراعة  اختبارات  اأي�سا 

فقط البداية.
بدوره، توجه حممد جمعة امل�سرخ املدير 
لال�ستثمار  البب�ببسببارقببة  ملببكببتببب  الببتببنببفببيببذي 
ال�سارقة/،  يف  /ا�ستثمر  املبا�سر  الأجنبي 
ال�سمو  ال�سكر ل�ساحب  يف كلمته بجزيل 
الببب�بببسبببارقبببة عببلببى رعبببايبببتبببه مل�سرية  حببباكبببم 
مبوؤ�س�ساتها  وثقته  الإمببببارة  يف  التنمية 

وتوجيهه مل�ساعيها.
الببثببقببة التي  “ هبببذه  املبب�ببسببرخ :  واأ�بببسببباف 
ببببفبببوز مكتب  اأحببببببد جتببلببيبباتببهببا  �ببسببهببدنببا 
املبا�سر  الأجببنبببببي  لال�ستثمار  البب�ببسببارقببة 
العاملية  لببلببرابببطببة  الإقببلببيببمببيببة  بببالببرئببا�ببسببة 
/الوايبا/  ال�ببسببتببثببمببار  تببرويببج  لبببوكبببالت 
على  وجت�سدت  املقبلني،  العامني  خببالل 
اقت�سادي  وثبببببات  بن�ساط  الإمبببارة  اأر�بببض 

فريد يف هذه املرحلة بالذات ».
ال�سارقة  اإمبببببببارة  مبب�ببسبباعببي  اإىل  واأ�ببببسببببار 
حلول  وتببببقببببدمي  املبب�ببسببتببثببمببريببن  دعبببببم  يف 
“ منذ  لببلببنبب�ببسبباط ال�بببسبببتبببثبببمببباري، وقبببببال 
ببببدء مبب�ببسببريتببهببا حببر�ببسببت البب�ببسببارقببة على 
تبببنبببويبببع قبببطببباعببباتبببهبببا القبببتببب�بببسببباديبببة اإىل 
دعم  مببع  وبببالببتببوازي  الت�سريعات  جببانببب 
املوؤ�س�سات  وتبببطبببويبببر  الببعببلببمببي  البببببحببث 
الثقافية،  البببببنببيببة  وتببعببزيببز  الأكبببادميبببيبببة 
 .« مببتببوازنببا  القببتبب�ببسببادي  هيكلها  فببجبباء 
البببتبببوازن يحمي من  اأن  املبب�ببسببرخ  واأو�بببسبببح 
الهزات والرتاجع والرتباك، ويف الوقت 
ذاته يتيح للم�ستثمرين خيارات خمتلفة 

ل  ا�سرتاتيجيا  املببال  راأ�بببض  تببوزيببع  فياأتي 
لفتا  اآخبببر،  ح�ساب  على  قطاعا  ي�سخم 
يعني  القت�ساد  املتوازن يف  النمو  اأن  اإىل 
ورغبات  املجتمع  حبباجببات  كببامببل  حتقيق 
بيئة  توفري  كذلك  ويعني  الأعمال،  رواد 
حمفزة للبدء يف امل�ساريع، وب�سكل خا�ض 
دورا  تلعب  الببتببي  واملببتببو�ببسببطببة  البب�ببسببغببرية 

حموريا يف التنمية.
اإطالق  عن  كلمته  خببالل  امل�سرخ  وك�سف 
امل�ستثمرين  خلببدمببات  البب�ببسببارقببة  مببركببز 
مبينا اأن املركز �سيبداأ مبا�سرة  “�سعيد”، 
وتقدمي  املببب�بببسبببتبببثبببمبببريبببن،  ا�بببسبببتبببقبببببببال  يف 
الق�سباء،  مببقببره يف  مببن  لببهببم  اخلببدمببات 
الواحدة لكل ما  النافذة  و�سيعمل بنظام 
يتعلق باخلدمات احلكومية ال�ستثمارية 
يف اإمارة ال�سارقة، وبزمن قيا�سي لإ�سدار 
على  واحلبب�ببسببول  التجارية،  الرتاخي�ض 
امل�ساريع  لببتبباأ�ببسببيبب�ببض  البببالزمبببة  املببوافببقببات 
اجلديدة، والإجابة على كافة ا�ستف�سارات 

امل�ستثمرين ورجال الأعمال.
الأعمال  ق�سم  رئي�ض  جببودت،  مو  واألببقببى 
حللول  اإك�ض”  “غوغل  ل�سركة  ال�سابق 
الأعبببمبببال وموؤلف  ورائببببد  الببتببكببنببولببوجببيببا 
كلمة  ال�سعادة”  اأجببل  من  “حلول  كتاب 
ومفهومه  العمل  يف  جتربته  فيها  تناول 
بالفخر  اأ�بببسبببعبببر   “ وقببببببال   .. لببلبب�ببسببعببادة 
املببنببتببدى، ع�ست  هببذا  بينكم يف  لببوجببودي 
اأكبببرث من  املببتببحببدة  العربية  الإمببببارات  يف 
البلد  هببذا  الكثري يف  22 عاما، وحققت 

اجلميل ».
ال�سعادة”  اأجبببل  مببن  “حل  كتابه  وحبببول 
اأنبببببببه جببببباء نببببتبببباج جتربة  اأ�بببببسبببببار جبببببببودت 
والأمل  العناء  من  الكثري  حملت  طويلة 
واملببنببجببزات، واأو�بببسبببح اأن هبببذا املببزيببج من 
املبب�ببسبباعببر و�ببسببع الببكببتبباب يف قببائببمببة الكتب 

الأكرث مبيعا يف العامل.
التكنولوجيا  مع  العمل  وعن جتربته يف 
وحببلببولببهببا، قبببال جببببودت : “ يببتبب�ببسببم هذا 
و�سرعتها،  الببتببحببولت  ب�سال�سة  الع�سر 
من  بالنتقال  ن�سعر  ل  اأ�سبحنا  بحيث 
يتطلب منا  مببا  وهبببو  اآخببببر،  اإىل  اخببببرتاع 
املزيد من املرونة يف التفكري والتخطيط 
نحن   “ جببببودت  واأ�بببسببباف   .« للم�ستقبل 
يف  ال�سناعي  الببذكبباء  مببع  نتعامل  الببيببوم 
كانت  �سواء  اليومية،  ممار�ساتنا  معظم 
تنقل  اأم  ات�سال  اأم  م�سرفية  معامالت 
�سيء  كل  �سي�سبح  يوم  و�سياأتي  وغريها، 

فيه  مبببا  الذكية  الأنظمة  بهذه  مرتبط 
اأذواقنا وطرق تفكرينا .. وقال “ غالبية 
العلمي يف  اأفببالم اخليال  نببراه يف  ما كنا 
ال�سابق اأ�سبح اليوم حقيقة وما نحلم به 
للغد �سيتحقق، هذا حتول كبري يف �سكل 

احلياة وم�ستحقاتها ».
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعدها  ليتف�سل 
القا�سمي  بببن حمببمببد  �ببسببلببطببان  الببدكببتببور 
ال�سارقة  حبباكببم  الأعبببلبببى  املببجببلبب�ببض  عبب�ببسببو 

بتكرمي الرعاة واملتحدثني يف املوؤمتر.
قد  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  �ساحب  وكببان 
تفقد اأق�سام واأجنحة الدوائر واملوؤ�س�سات 
امل�ساركة يف املعر�ض  والهيئات وال�سركات 
ال�سارقة  مبببنبببتبببدى  ملببببوؤمتببببر  املببب�بببسببباحبببب 
م�ستمعا  املبببببا�ببسببر،  الأجببنبببببي  لال�ستثمار 
�سموه عن فر�ض ال�ستثمارات واخلدمات 
املوؤ�س�سات  تببقببدمببهببا  الببتببي  والببتبب�ببسببهببيببالت 

وال�سركات لزورها.
البب�ببسببيببخ خبببالبببد بن  حبب�ببسببر الفبببتبببتببباح .. 
املوانئ  دائبببرة  رئي�ض  القا�سمي  عبببببداهلل 
البحرية واجلمارك، وال�سيخة بدور بنت 
ال�سارقة  هيئة  رئي�ض  القا�سمي  �سلطان 
لال�ستثمار والتطوير /�سروق/، وال�سيخ 
دائرة  رئي�ض  القا�سمي  ع�سام  بببن  خالد 
البببطبببريان املبببببدين، والبب�ببسببيببخ حمببمببد بن 
الإح�ساء  دائبببرة  رئي�ض  القا�سمي  حميد 
املببجببتببمببعببيببة، والبب�ببسببيببخ في�سل  والببتببنببمببيببة 
مطار  هيئة  مببديببر  القا�سمي  �سعود  بببن 
ال�سارقة الدويل، و�سعادة خمي�ض بن �سامل 
ال�سواحي  �سوؤون  دائرة  رئي�ض  ال�سويدي 
املحيان  علي  اهلل  عبد  و�سعادة  والببقببرى، 
و�سعادة  ال�سحية،  ال�سارقة  هيئة  رئي�ض 
ال�سويدي  هببببده  ببببن  اهلل  عبببببد  �ببسببلببطببان 
القت�سادية،  الببتببنببمببيببة  دائببببببرة  رئببيبب�ببض 
هيئة  رئي�ض  املدفع  جا�سم  خالد  و�سعادة 
ال�سارقة،  الإمناء التجاري وال�سياحي يف 
و�ببسببعببادة حمببمببد عبببببيببد الببزعببابببي رئي�ض 
و�سعادة  والبب�ببسببيببافببة،  الت�سريفات  دائبببرة 
�بببسبببامل يبببو�بببسبببف الببقبب�ببسببري رئبببيببب�بببض هيئة 
الدكتور  و�سعادة  العمل،  معايري  تطوير 
خالد عمر املدفع رئي�ض مدينة ال�سارقة 
الدكتور  و�ببسببعببادة  �سم�ض”،  لالإعالم” 
املهند�ض را�سد الليم رئي�ض هيئة كهرباء 
ومياه ال�سارقة، و�سعادة اأحمد بن ركا�ض 
للكتاب،  ال�سارقة  هيئة  رئي�ض  العامري 
وعدد من امل�سوؤولني وامل�ستثمرين ورجال 

الأعمال.

اخلام�سة والثالثني ملعر�ض وموؤمتر 
اأديبك  لببلبببببرتول  البببببدويل  اأبببوظبببببي 
اأبوظبي  مبركز  يقام  الببذي   2019

الوطني للمعار�ض.
الت�سع  الببب�بببسبببركبببات  قبببائبببمبببة  وتببب�بببسبببم 
اأبوظبي  بور�سة  اإطببالق  يف  امل�ساركة 
كاًل  الآجلة  للعقود  اإنرتكونتيننتال 
من “بي بي”، و”جي اإ�ض كالتك�ض”، 
تي  اإكبببب�ببببض  و”جيه  و”اإنبك�ض”، 
تي  و”بي  و”برتوت�ساينا”،  جي”، 
توتال،  و”توت�سا”  و”�سل”،  تي”، 

و”فيتول«.
ويبببباأتببببي ذلبببببك يف اأعببببقبببباب الإعببببببالن 
اإنرتكونتيننتال  بور�سة  عن  ال�سادر 
البببيبببوم حبببول عزمها  �ببسببابببق  يف وقبببت 
اأبوظبي  “بور�سة  مببن  كببل  اإطببببالق 
الآجلة”  لببلببعببقببود  اإنببرتكببونببتببيببنببنببتببال 
والبببعبببقبببود الآجببببلببببة خلببببام مبببرببببان يف 

بعد   2020 عام  من  الأول  الن�سف 
الهيئات  مببوافببقببات  عببلببى  احلبب�ببسببول 

التنظيمية.
وقال معايل الدكتور �سلطان بن اأحمد 
اجلابر، وزير دولة الرئي�ض التنفيذي 
تعتر  �سركاتها:  لأدنوك وجمموعة 
اأهم  اإحببدى  اإنرتكونتيننتال  بور�سة 
املقا�سة  وغببرف  البور�سات  م�سغلي 
اأدنببببوك �سعداء  يف الببعببامل، ونببحببن يف 
“بور�سة  لإطبببالق  معهم  بال�سراكة 
للعقود  اإنببرتكببونببتببيببنببنببتببال  اأبببوظبببببي 
ت�سع  انبب�ببسببمببام  ويبب�ببسببرنببا  الآجلة” 
العاملية  الببطبباقببة  �ببسببركببات  اأهببببم  مبببن 
و�سركاءنا  عبببمبببالءنبببا  مبببن  الببببرائببببدة 
�سي�سهم  البببببذي  املببب�بببسبببروع  هببببذا  اإىل 
اأبببوظبببببي مركزاً  مببكببانببة  تببر�ببسببيببخ  يف 
هذه  ببباأن  ثقة  وكلنا  للطاقة..  عاملياً 
البور�سة اجلديدة امل�ستقلة �ستحقق 

قيمة اإ�سافية كبرية لدولة الإمارات، 
منتجات  وم�سرتي  ملتداويل  وكذلك 

النفط يف جميع اأنحاء العامل.
�سرت�سر،  جببيببف  قببببال  جببانبببببه،  مبببن 
والرئي�ض  الإدارة  جمببلبب�ببض  رئببيبب�ببض 
اإنرتكونتيننتال  لبور�سة  التنفيذي 
لالأوراق  نببيببويببورك  بور�سة  ورئي�ض 
املبببالبببيبببة: تبببوؤكبببد هببببذه البب�ببسببراكببة مع 
�سركات  اأكببببببر  مببببن  وتببب�بببسبببع  اأدنببببببببوك 
تداول خام مربان يف العامل لإطالق 
اإنرتكونتيننتال  اأبببوظبببببي  ’بور�سة 
الإمكانات  عببلببى  الآجلة‘  لببلببعببقببود 
بها خام مربان  التي يتمتع  الفريدة 
قيا�سياً  خببامبباً  لي�سبح  توؤهله  والببتببي 

عاملياً جديداً للنفط اخلام.
ُتببعببامببل عببقببود خام  اأن  املبببقبببرر  ومبببن 
مببربببان الآجببلببة املببتببداولببة يف بور�سة 

اأبوظبي اإنرتكونتيننتال 

% من   دوكاب تورد 90 
كابالت اأك�صبو 2020 دبي

•• اأبوظبي-وام: 

قببببببببال حببببمببببد املببببببطببببببوع البببرئبببيببب�بببض 
يف  التجارية  للعمليات  التنفيذي 
البب�ببسببركببة عملت  اإن  �ببسببركببة دوكبببباب 
منتجات  مببن   90% تببوريببد  على 
لأك�سبو2020  خمتلفة  كببابببالت 
من  النبببتبببهببباء  اإىل  مببب�بببسبببريا  دببببببي 
عمليات التوريد ملنتجات الكابالت 
املخ�س�ض  الببقببطببار  مبب�ببسببروع  اإىل 

للمعر�ض.
التنفيذي  البببرئبببيببب�بببض  واأ�ببببببسبببببباف 
�سركة  يف  البببتبببجببباريبببة  لببلببعببمببلببيببات 
والغاز  الببنببفببط  قببطبباع  اأن  دوكببببباب 
يبب�ببسببتببحببوذ عببلببى اأكببببرث مبببن 20% 
اأن  اإىل  لفتا  ال�سركة  مبيعات  من 
اأعمال دوكبباب تنمو مبعدل �سنوي 

.% ما بني 5 اإىل 7 

•• اأبوظبي-وام: 

اإنرتكونتيننتال  ببببور�بببسبببة  اأعبببلبببنبببت 
املدرجة يف بور�سة نيويورك لالأوراق 

 NYSE: ICE املالية حتت الرمز
واملبب�ببسببغببل البببرائبببد لبببببور�ببسببات وغرف 
الببعبباملببيببة واملبببببزود خلدمات  املببقببا�ببسببة 
مع  �ببسببراكببة  عببن  والإدراج  البببببيببانببات 

�سركات  اأكبببببر  مبببن  وتبب�ببسببعببة  اأدنببببببوك 
تببببببداول البببطببباقبببة الببعبباملببيببة لإطببببالق 
اإنرتكونتيننتال  اأبببوظبببببي  بببور�ببسببة 
مقراً  �ستكون  الببتببي  الآجببلببة  للعقود 

اآجلة خلام مربان  اأول عقود  لتداول 
يف العامل.

جبببباء ذلببببك خببببالل مبببوؤمتبببر �سحفي 
الدورة  فعاليات  مببع  بالتزامن  عقد 

الثالثاء    12   نوفمبر    2019  م   -   العـدد  12780  
Tuesday   12   November   2019  -  Issue No   12780



27

املال والأعمال
بهدف تقريب وجهات النظر ومطابقة العر�س والطلب على بع�س ال�سلع الأ�سا�سية 

وزارة املالية تنظم ور�صة عمل تفاعلية للجهات الحتادية 
وال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة حول من�صة امل�صرتيات احلكومية 

•• دبي-الفجر: 

اإىل تطوير  الببرامببيببة  جببهببودهببا  اإطببببار  يف 
احلكومية،  املبب�ببسببرتيببات  وفببعببالببيببة  كببفبباءة 
الأول  اأمببب�بببض   يبببوم  املببالببيببة  وزارة  نببظببمببت 
الأحد 10 نوفمر 2019، ور�سة عمل 
تفاعلية ل�سركائها من اجلهات الحتادية، 
بدبي،  جمريا  �سيزونز”  “فور  فندق  يف 
بني  النظر  وجهات  تقريب  اإىل  وهدفت 
ال�سغرية  وال�سركات  الحتبباديببة  اجلهات 
عن  الأولية  الفكرة  وتقدمي  واملتو�سطة، 
امل�ستقبلية،  احلكومية  امل�سرتيات  من�سة 
بع�ض  على  والطلب  العر�ض  ومطابقة 
ال�سلع الأ�سا�سية، ودعم اأ�سحاب امل�ساريع 

ال�سغرية واملتو�سطة.
وجبببببباء تبببطبببويبببر املبببنببب�بببسبببة الإلبببكبببرتونبببيبببة 
ا�ستجابة  احلبببكبببومبببيبببة  لبببلبببمببب�بببسبببرتيبببات 
ال�سيخ  الببب�بببسبببمبببو  �بببسببباحبببب  لبببتبببوجبببيبببهبببات 
رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
البببدولبببة رئببيبب�ببض جمببلبب�ببض الببببببوزراء حاكم 
من�سة  تببطببويببر  يف  اهلل”  “رعاه  دبببببي 
لبببلبببمببب�بببسبببرتيبببات احلبببكبببومبببيبببة الحتبببباديببببة 
العربية  الإمببببارات  روؤيبببة حكومة  تببواكببب 
عملية  بكفاءة  وترتقي   ،2021 املتحدة 
هذه  تتيح  حيث  احلببكببومببيببة،  املبب�ببسببرتيببات 
املببنبب�ببسببة لببلببجببهببات الحتببباديبببة مبببن اإمتبببام 
من  بدل  دقائق   6 خالل  ال�سراء  عملية 

60 يوماً. 
كل  العمل ممثلون عن  ور�سة  و�سارك يف 
الداخلية،  ووزارة  القت�ساد،  وزارة  مببن 
ووزارة  والبيئة،  املناخي  التغيري  ووزارة 
ووزارة  والبببتبببوطبببني،  الببببب�ببسببريببة  املبببببببوارد 
ووقاية  ال�سحة  ووزارة  املجتمع،  تنمية 

والتعاون  اخلببارجببيببة  ووزارة  املببجببتببمببع، 
وال�سناعة،  الببطبباقببة  ووزارة  الببببببدويل، 
ووزارة  التحتية،  البنى  تطوير  ووزارة 
مكتب  اإىل  بالإ�سافة  والتعليم،  الرتبية 
الببوزراء، ووكالة الإمارات  رئا�سة جمل�ض 
للهوية  الحتبببباديببببة  والببهببيببئببة  لببلببفبب�ببسبباء، 
واجلببنبب�ببسببيببة، و�بببسبببنبببدوق خببلببيببفببة لدعم 
املبب�ببسبباريببع، ومببوؤ�ببسبب�ببسببة حمببمببد ببببن را�سد 
واملتو�سطة،  ال�سغرية  امل�ساريع  لتنمية 
امل�ساريع  اأ�سحاب  من  عدد  ذلك  يف  ومبا 
امل�سوؤولني  وكبببببار  واملتو�سطة،  ال�سغرية 
واإدارة  املالية،  العمليات  اإدارة  وموظفي 
الحتادية  الأمببببالك  واإدارة  ال�سيا�سات، 
بببببببوزارة املبببالبببيبببة. واأكببببببدت �ببسببعببادة مرمي 
حممد الأمريي، الوكيل امل�ساعد ل�سوؤون 
الإدارة املالية العامة، حر�ض الوزارة على 
تنظيم جمموعة مكثفة من ور�ض العمل 

املعنية  اجلببهببات  خمتلف  مببع  التفاعلية 
لتحديد  احلكومية  امل�سرتيات  مبن�سة 
فر�ض التطوير املمكنة، واطالعهم على 
املتعلقة  والبببتبببطبببورات  املبب�ببسببتببجببدات  اآخببببر 
“ت�سعى  الأمببببببببريي:  وقبببالبببت  ببباملببنبب�ببسببة. 
الور�سة  هبببذه  خبببالل  مبببن  املببالببيببة  وزارة 
قبببببادرة على  بببنبباء مببنبب�ببسببة حببكببومببيببة  اإىل 
جلميع  ومتقدمة  رائببدة  خدمات  تزويد 
اجلهات احلكومية، بحيث �ستعمل املن�سة 
كحلقة  احلكومية  للم�سرتيات  الرقمية 
واملوردين  الحتبباديببة  اجلهات  بني  و�سل 
كفاءة  وتببرفببع  بينهما،  التفاعل  و�ستعزز 
وت�سرع  احلببكببومببيببة،  املبب�ببسببرتيببات  اإدارة 

عمليات ال�سراء وفاعليتها.«
وا�ببسببتببعببر�ببض خبببالل الببور�ببسببة ملببحببة عامة 
عن م�سروع من�سة امل�سرتيات احلكومية 
احلوار  مت  كما  امل�ستقبلية،  والتطلعات 

امل�ساريع  لدعم  املقدمة  المتيازات  حول 
ال�سغرية واملتو�سطة والفر�ض امل�ستقبلية 
احلكومة  املتاحة يف  العمل  وفر�ض  لهم، 
املببجببالت التي ميكنهم  الحتبباديببة واأهبببم 
كيفية  بحث  اأي�ساً  ومت  منها.  ال�ستفادة 
احلكومة  بني  والطلب  العر�ض  مطابقة 
ال�سغرية  ال�سركات  واأ�سحاب  الحتادية 
واملببتببو�ببسببطببة يف خمببتببلببف املببببجببببالت، وما 
ال�سركات،  هببذه  تقدمه  اأن  ميكن  البببذي 
واأهم التحديات التي تواجهها. وتناولت 
والنطباعات  امل�ستقبلية  النظرة  الور�سة 
الأولية عن املن�سة واخلطة القادمة التي 
�سيتم العمل عليها، واتيح للم�ساركني يف 
وروؤيتهم  اأ�سئلتهم  لطرح  فر�سة  الور�سة 

والإجابة عليها من املخت�سني. 
بكافة  ببببالآخبببذ  املببالببيببة  وزارة  و�ببسببتببقببوم 
عر�سها  مت  التي  واملقرتحات  التحديات 

خالل الور�سة من قبل اجلهات احلكومية 
امل�ساريع  اأ�ببسببحبباب  مببن  الأعبببمبببال  ورواد 
ورفعها  ودرا�ستها  واملتو�سطة  ال�سغرية 
اإىل  ويبب�ببسببار  لببالعببتببمبباد.  البببببوزراء  ملجل�ض 
احلكومية  امل�سرتيات  من�سة  م�سروع  اأن 
يف  الالم�ستحيل  وزارة  مهام  اأحببد  يعتر 
الفرتا�سية  الببببوزارة  الأوىل،  مرحلتها 
الأوىل من نوعها عاملياً، والتي تقوم على 
العمل  منظومة  هند�سة  اإعببببادة  مببفببهببوم 
الببدولببة مببن خببالل تطوير  احلكومي يف 
ال�ستثنائية  للتحديات  ا�ستباقية  حلول 
�سمن فرتة زمنية حمددة عر الرتكيز 
على ملفات وطنية مهمة. ومن املقرر اأن 
يتم تنفيذ املن�سة على �ستة مراحل خالل 
يتم  �ببسببهببراً   12 اإىل  ت�سل  زمببنببيببة  فبببرتة 
للم�سرتيات  موحدة  اآلية  و�سع  بنهايتها 

احلكومية متتاز بالكفاءة واملرونة.

تريليون دولر حجم النفاق على قطاعات   2.2 
الأغذية احلالل والأدوية واأ�صلوب احلياة يف 2018

•• دبي-وام:

العربية  الإمببارات  دولببة  دولببة  اأن  الإ�سالمي  اأعلن مركز دبي لتطوير القت�ساد 
املتحدة احتلت املرتبة الأوىل يف خم�سة من �سبعة قطاعات لالقت�ساد الإ�سالمي 
فيما بلغ حجم الإنفاق العاملي على قطاعات الأغذية احلالل والأدوية واأ�سلوب 
اإىل  ي�سل  اأن  توقعات  مع   2018 عببام  يف  اأمريكي  دولر  تريليون   2.2 احلياة 
الرئي�سية  النتائج  بح�سب   2024 العام  بحلول  اأمريكي  دولر  تريليون   3.2
اإطالق  ومت   .2020-2019 للعام  العاملي  الإ�سالمي  القت�ساد  واقع  لتقرير 
الإ�سدار ال�سابع من التقرير الذي يقدم حتديًثا �سنوًيا عن النمو العاملي امل�ستمر 
لالقت�ساد الإ�سالمي مبا يف ذلك املنتجات احلالل والتمويل الإ�سالمي وقطاعات 

اأ�سلوب احلياة على هام�ض احتفالية قرع جر�ض يف بور�سة نا�سداك دبي.
ويقدر تقرير واقع القت�ساد الإ�سالمي العاملي الذي اأعدته �سركة دينار �ستاندرد 
القت�ساد  لتطوير  دبببي  ملركز  ال�سرتاتيجي  ال�سريك  وال�ست�سارات  للبحوث 
الإ�سالمي اأنه مت انفاق 2.2 تريليون دولر اأمريكي يف عام 2018 على قطاعات 

الأغذية احلالل والأدوية واأ�سلوب احلياة.
ومن  �ببسببنببوي  اأ�ببسببا�ببض  عببلببى   5.2% بن�سبة  �سحياً  منبببواً  الإنبببفببباق  هبببذا  ويعك�ض 
2024 مبعدل  3.2 تريليون دولر اأمريكي بحلول العام  املتوقع اأن ي�سل اإىل 
اأ�سول  اأن  اإىل  التقديرات  ت�سري  عببالوة على ذلك   .6.2% تراكمي  �سنوي  منو 
التمويل الإ�سالمي قد و�سلت اإىل 2.5 تريليون دولر اأمريكي يف عام 2018. 
ماليزيا  توا�سل  دولببة   73 ي�سم  الببذي  العاملي  الإ�سالمي  القت�ساد  موؤ�سر  ويف 
الرتتيب  تربعها على �سدارة  ال�سعودية  العربية  واململكة  والبحرين  والإمببارات 
بينما حققت اإندوني�سيا اأكر قفزة على �سلم الرتتيب لتتقدم من املركز العا�سر 
اإىل اخلام�ض. كما حتتل دولة الإمارات العربية املتحدة املرتبة الأوىل يف خم�سة 

من �سبعة قطاعات لالقت�ساد الإ�سالمي.
كما ر�سد التقرير منو ن�ساط ال�ستثمار يف القت�ساد الإ�سالمي بن�سبة 399% 
لي�سل اإىل 1.2 مليار دولر اأمريكي يف عام 2018 مقارنة بعام 2017. ومت 
ت�سجيل ما يقرب من %54 من هذه ال�ستثمارات �سمن فئة املنتجات احلالل 
يف حني ح�سد قطاع التمويل الإ�سالمي ن�سبة %42 من جمموع ال�ستثمارات 
واأ�سلوب احلياة الإ�سالمي على %4. وتعك�ض هذه الأرقام جمموعة وا�سعة من 
ال�سركات  يف  امل�ساريع  وا�ستثمارات  ال�سركات  تقودها  التي  ال�ستحواذ  عمليات 

النا�سئة العاملة يف جمال التكنولوجيا احلالل وا�ستثمارات الأ�سهم اخلا�سة.
اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  القت�ساد  وزيببر  املن�سوري  �سعيد  بن  �سلطان  معايل  قال  و 
التي حققتها  املتقدمة  املرتبة  “تعك�ض  مركز دبي لتطوير القت�ساد الإ�سالمي 
دولة الإمارات العربية املتحدة �سمن موؤ�سر القت�ساد الإ�سالمي العاملي التاأثري 
ومن  الدولة.  اقت�ساد  على  الإ�سالمي  القت�ساد  عا�سمة  دبي  ملبادرة  الإيجابي 
التمويل  ون�ساط  القطاع  لهذا  املميز  التنظيم  اإىل  اإ�سافة  املبببببادرة  هببذه  خببالل 
يف  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  عدد  مع  التعاون  من  الدولة  متكنت  القوي  الإ�سالمي 

جميع اأنحاء العامل.
كما اأثنى معاليه على اجلهود الكبرية التي يقوم بها مركز دبي لتطوير الإقت�ساد 
الإ�سالمي و�سركائه ال�سرتاتيجيني لتنفيذ خمتلف مبادرات املركز بنجاح. وقد 
�ساهمت هذه اجلهود امل�ستمرة ب�سكل كبري يف منو القت�ساد الإ�سالمي يف دبي يف 
ظل التنمية امل�ستدامة و�سيا�سة التنويع الإقت�سادي التي تنتهجها دولة الإمارات 
العربية املتحدة«. ومن جهته قال عي�سى كاظم الأمني العام ملركز دبي لتطوير 
القت�ساد الإ�سالمي “متكن القت�ساد الإ�سالمي من حتقيق منو ملحوظ على 
اأ�سا�ض �سنوي يف خمتلف قطاعاته. ووفق التقرير فاإن اأ�سول التمويل الإ�سالمي 
بلغت 2.5 تريليون دولر اأمريكي يف عام 2018 ومن املتوقع اأن ت�سل اإىل 3.4 
تريليون دولر اأمريكي يف عام 2024. وت�سري هذه الأرقام اإىل الدور الرئي�سي 
لقطاع التمويل الإ�سالمي يف النظام القت�سادي الإ�سالمي ككل. كما اأن النجاح 
امل�سرفية  واخلببدمببات  املالية  التكنولوجيا  مثل  احلديثة  التقنيات  اعتماد  يف 

ا جديدة لتطور القت�ساد الإ�سالمي«. الرقمية قد خلق فر�سً

»م�صدر« ت�صتثمر يف متويل خطط 
»فيوت�صر هريو انرجيز« العاملية

•• اأبوظبي -وام:

اأعلنت �سركة اأبوظبي لطاقة امل�ستقبل “م�سدر” - ال�سركة العاملية الرائدة 
العمراين  والتطوير  النظيفة  والتكنولوجيا  املتجددة  الطاقة  جمالت  يف 
امل�ستدام - عن ا�ستثمارها يف متويل خطط �سركة “فيوت�سر هريو انرجيز” 
حمفظة  لتو�سيع   - النظيفة  التكنولوجيا  جمببال  يف  الببرائببدة  ال�سركة   -

م�ساريعها يف جمال الطاقة املتجددة �سمن عدد من الأ�سواق العاملية.
هريو  “فيوت�سر  م�ساريع  حمفظة  تو�سيع  يف  ا�ستثمار  ثبباين  هببذا  ويببعببد 
انرجيز” وذلك بعد اأن �سبقه ا�ستثمار بقيمة 125 مليون دولر من قبل 

موؤ�س�سة التمويل الدولية التابعة للبنك الدويل يف عام 2017.
و�سيخ�س�ض هذا ال�ستثمار للم�ساهمة يف تو�سيع م�ساريع �سركة “فيوت�سر 

هريو انرجيز” يف الهند وغريها من الأ�سواق الرئي�سة حول العامل.
يذكر اأن �سركة “م�سدر” التابعة ل�سركة مبادلة لال�ستثمار متتلك �سجال 
�ساركت منذ عام  القطاع اخلا�ض وقد  الناجحة مع  ال�سراكات  حافال من 
تبلغ  دولببة   25 مببن  اأكببرث  يف  متجددة  طاقة  م�ساريع  تطوير  يف   2006

قيمتها الجمالية نحو 13.5 مليار دولر.
وتتطلع “فيوت�سر هريو انرجيز” التي ترتكز معظم م�ساريعها حالياً �سمن 
املائة من منوها عر تطوير م�ساريع  25 يف  اإىل حتقيق  الهندية  ال�سوق 
والآ�سيوية  والريطانية  الأوروبية  ال�سوق  ت�سمل  جديدة  عاملية  اأ�سواق  يف 

والتي تت�سمن بنغالدي�ض و�سنغافورة وفيتنام والفلبني واندوني�سيا.
وقال راهول موجنال رئي�ض جمل�ض الإدارة واملدير العام يف “فيوت�سر هريو 
انرجيز” :” اإن “فيوت�سر هريو انرجيز” و”م�سدر” ترتبطان ب�سراكة 
على  بينهما  كبري  تببوافببق  وجبببود  عببن  ف�ساًل  الأمبببد  طويلة  ا�سرتاتيجية 
م�ستوى الطموحات والتطلعات الرئي�سية ونحن ملتزمون بامل�سي قدماً يف 

تطوير وت�سويق ون�سر حلول الطاقة املتجددة املتطورة«.
ذراع مبادلة لال�ستثمار يف قطاع  واأعرب عن �سعادته با�ستثمار “م�سدر” - 
ذراع “جمموعة  الطاقة املتجددة - يف �سركة “فيوت�سر هريو انرجيز” - 
هريو” �سمن قطاع الطاقة املتجددة - وذلك لدعم حتقيق خطتنا للتو�سع 
جمال  يف  رائبببدة  عاملية  �سركة  نكون  لأن  وتطلعاتنا  الببعببامل  م�ستوى  على 
الهائلة  التحديات  النظيفة ت�ساهم يف تطوير حلول ملواجهة  التكنولوجيا 

الناجمة عن التغري املناخي.
مببن جببهببتببه .. قبببال حمببمببد جببمببيببل الببرحمببي الببرئببيبب�ببض الببتببنببفببيببذي ل�سركة 
ال�ستثمارية  اخلببطببوة  بببهببذه  فببخببورون  “م�سدر”  يف  اإنببنببا  “م�سدر”:” 
اأبرز  اإحببدى  انرجيز”  هببريو  “فيوت�سر  مع  جتمعنا  التي  ال�سرتاتيجية 
ال�سركات على م�ستوى الهند وبامل�ساهمة يف دعم خططها للتو�سع يف قطاع 

الطاقة املتجددة �سمن الهند ويف مناطق جديدة حول العامل«.

 »ملتقى اأبوغزالة« ي�صت�صيف حفل اإطالق »برنامج ريادي الأعمال ال�صغري« برعاية وزير القت�صاد الرقمي والريادة
•• عّمان –الفجر: 

املعريف  اأبوغزالة  طببالل  ملتقى   ا�ست�ساف 
حببفببل اإطببببببالق ببببرنبببامبببج ريببببببادي الأعبببمبببال 
القت�ساد  وزيبببببر  رعبببايبببة  حتبببت  البب�ببسببغببري 
املهند�ض  الأردين  والببببببريببببببادة  البببرقبببمبببي 
الدكتور  وببببحببب�بببسبببور  البببغبببرايبببببببة،  مببثببنببى 
اأبببوغببزالببة، وعبببدد مببن ال�سخ�سيات  طببالل 
الأعمال،  بببريببادة  تعنى  الببتببي  واملببوؤ�ببسبب�ببسببات 
والتعليم  الببرتبببيببة  وزارة  عبببن  وممببثببلببني 
حملي  جمتمع  وموؤ�س�سات  ال�سباب  ووزارة 
“ريادي  و�بببسبببركبببات.  ويبب�ببسببتببهببدف بببرنببامببج 
املبببدار�بببض من  طبببالب  ال�سغري”  الأعبببمبببال 
عاما،  ع�سر  ثمانية  اإىل  ع�سر  اأربببعببة  عمر 
يف منطقتي �سمال وو�سط وجنوب الأردن، 
وياأتي بدعم من مركز امللك عبداهلل الثاين 
الأعمال،  حا�سنة  اأمنية  و�سركة  للتمّيز، 
ومببوؤ�ببسبب�ببسببة ويل  الأفبببكبببار  ومبببببببادرة م�سنع 
العهد وملتقى طالل اأبوغزالة املعريف.  يف 
اأبوغزالة  الدكتور  اأكد  الفتتاحية،  كلمته 
العقول  يف  يببكببون  اأن  يجب  ال�ستثمار  اأن 
املبتكرة، م�سريا اإىل اأن الخرتاع والبتكار 
بالقت�ساد  للنهو�ض  الأكببر  الفر�سة  هو 
الوطني.  واأثنى على جهود وزارة القت�ساد 
الريادة يف عامل  والببريببادة يف دعم  الرقمي 

تكنولوجيا الت�سالت وتقنية املعلومات.
ودعا اإىل التو�سع يف ال�سركات التمويلية يف 
البتكار والخرتاعات عو�ساً عن ال�ستثمار 
يف العقارات م�سدداً على اأن الرثوة لي�ض يف 
على  �سدد  كما  البتكار.  يف  هي  بل  العقار 
البتكار  لغر�ض  التعليم  يكون  اأن  �سرورة 
مبتكرين  وتببخببريببج  املبببجبببالت،  جببمببيببع  يف 
يوظفون غريهم بدل من تخريج متعلمني 
يبحثون عن العمل ».  وركز اأبوغزالة على 
املعرفة  ل�سنع  الببطببريببق  هببو  البببتببكببار  اأن 
والببرثوة، م�سريا اإىل اأن “طالل اأبوغزالة 

العاملية انتهت من ت�سنيع جهازي كمبيوتر 
TAGITOP-و  TAGITOP-Plus
احتياجات  تببلبببببي  مبببوا�ببسببفببات   ،Multi
الببطببالببب مببن درا�ببسببتببه البببتببدائببيببة وحّتى 
اجلامعّية، كما ُتلبي جميع ُمتطلبات العمل 
بكافة م�ستوياته، بالإ�سافة اإىل جهاز لوحي 
Tablet TAG-DC، ي�سمن للم�ستخدم 
على  للح�سول  رقببمببي  ملُ�ستخدم  الببتببحببّول 
اإن  الببطببرق، وقبببال  باأ�سهل واأ�ببسببرع  املببعببرفببة 
الأجبببهبببزة مببتببوفببرة حببالببيبباً ببببالأ�بببسبببواق. من 
الغرايبة  الببوزيببر  راعببي احلفل  اأكببد  جانبه 
عببلببى مبببا جبببباء يف كببلببمببة اأبببببوغببببزالببببه حول 
البتكار  يف  ال�ستثمار  نحو  التوجه  اأهمية 
وامل�ساريع النا�سئة، م�سريا اإىل اأنه مت اإن�ساء 
للبحث  دبي  يف  الأردنيني  املغرتبني  �سبكة 
يف الأفكار الريادية والبتكارية لالأردنيني 
داخل وخارج الوطن حيث ركز على اأهمية 

العقارات.  ولببيبب�ببض  الببببب�ببسببر  يف  ال�ببسببتببثببمببار 
واأعببببرب عببن فببخببره مبببثببل هبببذه املبببببببادرة يف 
تبببدريبببب الأجبببيبببال الببنببا�ببسببئببة حبببول مفهوم 
الريادة. ورّحب ال�سيد فادي الداوود املدير 
املعريف  اأبببوغببزالببة  طببالل  مللتقى  التنفيذي 
اأن دعم  اإىل  وامل�ساركني، م�سريا  باحل�سور 
ال�سغري  الأعببمببال  ريببادي  لرنامج  امللتقى 
الببتببوجببه لالقت�ساد  ببباأهببمببيببة  اإميبببانببباً  يبباأتببي 
الريادة  نببحببو  يتجه  جببيببل  واإنبب�ببسبباء  املببعببريف 
والإبببداع.  وقّدمت الأ�ستاذة �سمر عبيدات 
امل�ساريع  لإدارة  مبببدخبببل  �ببسببركببة  رئببيبب�ببسببة 
ال�سغري  الأعمال  وموؤ�س�سة برنامج ريادي 
عر�سا حول الرنامج الذي اعتمدته وزارة 
الببرتبببيببة والببتببعببلببيببم كبببمبببادة تبببدر�بببض �سمن 
�سنوات.   وملببببدة خببمبب�ببض  املببهببنببيببة  احلبب�ببسبب�ببض 
الريادة  وتبببدريبببب  تببعببلببيببم  اأهببمببيببة  واأكببببببدت 
العمرية  املرحلة  من  املدار�ض  يف  للطالب 

املبكرة مما يوؤهلهم وي�سجعهم على التفكري 
والبدء  مبب�ببسبباريببعببهببم  واإنببب�بببسببباء  البببتببكببار  يف 
باأعمالهم ال�سغرية.  ويعد برنامج ريادي 
الأعمال ال�سغري من الرامج الفريدة من 
نوعها يف اململكة ل�ستهدافه الفئة العمرية 
ال�سغرية )فئة طالب املدار�ض( لتدريبهم 
وتبببزويبببدهبببم بببعببلببم ريببببببادة الأعببببمببببال منذ 
ال�سغر ومتكينهم باأدوات الإبداع والبتكار 
ال�سطناعي  والببذكبباء  الببرقببمببي  والتعليم 
وكافة املهارات احلياتية الواجب توافرها يف 
ريادي الأعمال، اإمياناً باأهمية تن�سئة جيل 
القت�ساد  عجلة  حتريك  على  قببادر  مبدع 
اإىل  الإبببداعببيببة  اأفكارهم  بتحويل  الأردين 
تدريبية  بببرامببج  بتوفري  ريبباديببة  م�ساريع 
ريادة  جمببال  يف  خمت�سة  وعملية  نظرية 
الأعمال. وخالل احلفل، مت تنظيم جل�سة 
املتحّدثني اخلراء  عببدد من  حببواريببة بني 

الت�سامح اإىل �سعادة اأورلندو هرينانديز، 
كببمببا �ببسببّلببم وفبببد البببدولبببة مبب�ببسببودة ملذكرة 
الإماراتية  الببغببرف  احتببباد  بببني  الببتببفبباهببم 

الأردن”  يف  الأعببمببال  ريببادة  “واقع  بعنوان 
اخلراب�سة،  طبببببارق  البب�ببسببيببد  فببيببهببا  حتبببببّدث 
مببديببر بببرنببامببج البببريبببادة يف �ببسببنببدوق امللك 
حّقي،  اإ�سماعيل  وال�سيد  للتنمية،  عبداهلل 
يف   ،TechWorks الأفكار  م�سنع  مدير 
موؤ�س�سة ويل العهد، والأ�ستاذة هند احللو 
للبنات،  الثانوية  معبد  اأم  مدر�سة  مديرة 
�ببسبباهببني مبببن حا�سنة  نببيببكببول  والأ�بببسبببتببباذة 
�سفاء  والأ�ستاذة  اأمنية  �سركة  يف  الأعمال 
�ببسببكببرّيببة مببديببرة ومببوؤ�ببسبب�ببسببة �ببسببركببة �سفاء 
اخلتام  والببتببدريببب.   ويف  املنزلية  لل�سيانة 
الريادة  مت تكرمي وزير القت�ساد الرقمي 
�سعادة  قبببببل  مببن  غببرايبببببة  مثنى  املببهببنببد�ببض 
الدروع  وتقدمي  اأبوغزالة  طالل  الدكتور 
جلهود  اجلل�سة  يف  للم�ساركني  التذكارية 
واإجنازاتهم يف قطاع ريادة الأعمال وتقنية 

املعلومات. 

عليها  التوقيع  يتم  اأن  على  كوبا  وغرفة 
عند زيارتهم املقبلة لدولة الإمببارات بعد 

اعتمادها من اجلهات املعنية.

كوبا تطلع على ا�ستعدادات اك�سبو 2020

عبداهلل املويجعي: معر�ض هافانا يعزز من التعاون الإماراتي الكوبي
•• عجمان ـ الفجر 

املويجعي  عبببببداهلل  املهند�ض  �سعادة  اأثببنببى 
غببببرف  احتببببببببباد  اإدارة  جمبببلببب�بببض  عببب�بببسبببو 
و�سناعة  جتببارة  غرفة  ورئي�ض  الإمبببارات 
اخلارجية  وزارة  جببهببود  عببلببى  عببجببمببان، 
وحر�سها  الإمبببارات  يف  الببدويل  والتعاون 
البببدعبببم يف خمتلف  كبببامبببل  تبببوفبببري  عببلببى 
امل�ساركات الدولية مما عزز من ال�سراكات 
اخلارجية لالإمارات على كافة امل�ستويات 
وخببا�ببسببة الببقببطبباع القببتبب�ببسببادي. كببمببا اأكد 
عببلببى البببببدور الببكبببببري الببببذي يبب�ببسببطببلببع به 
احتاد غرف التجارة وال�سناعة يف الدولة 
تعزز  خارجية  م�ساركات  اأجندة  واعتماد 
ال�ستثمارية  لببلببفببر�ببض  الببببرتويببببج  مببببن 
خمتلف  يف  رائبببدة  عاملية  �سركات  وجبببذب 
القطاعات، اإىل جانب فتح اأ�سواق جديدة 
الفر�ض  اأهبببم  وبببحببث  املحلية  للمنتجات 

ال�ستثمارية اخلارجية.
املبب�ببسبباركببة يف فعاليات  اأهببمببيببة  واأكببببد عببلببى 
ن�سخته  37  يف  التجاري  هافانا  معر�ض 
لال�ستثمار  الرابع  للمنتدى  واحت�سانه    
جاءت  والتي  كوبا  جمهورية  يف  الأجنبي 
بناءاً على الدعوة املوجهة �سعادة اأورلندو 
هببرينببانببديببز رئببيبب�ببض غبببرفبببة جتبببببارة كوبا 
اخلارجية  التجارة  وزارة  ر�سالة  وكذلك 

والتعاون الدويل.
وقببام ممثل احتبباد غببرف الإمبببارات �سعادة 
عبداهلل املويجعي مع �سعادة بدر عبداهلل 
املطرو�سي �سفري الدولة لدى كوبا بتفقد 
املعر�ض  يف  امل�ساركة  املختلفة  الأجببنببحببة 

ومنها جناح  دولة الإمارات.
املتمثل  الكوبي  اجلناح  على  الوفد   وركز 
الكوبية  املنتجات  مببن  الكثري  عببر�ببض  يف 
الأدوية  و  البناء  مببواد  وخا�سة يف جمببال 
وامل�ساريع  ال�سحية  واخلببدمببات  الطبية 
ال�سياحة  اأخبب�ببض  وجبببه  وعببلببى  ال�سياحية 
الفر�ض  اإىل  ببببالإ�بببسبببافبببة  البببعبببالجبببيبببة، 
الأ�سماك  وت�سدير  املختلفة  ال�ستثمارية 

واملنتجات البحرية والطاقة املتجددة.
خمتلفة  جل�سات  املعر�ض  وت�سمن  هببذا   
الإماراتي  الببوفببد  بببني  ثببنببائببيببة  ولبببقببباءات 
ورجبببببببال الأعبببببمبببببال يف كبببوببببا وعببببببدد من 
اإىل  بالإ�سافة  الكوبية،  ال�سركة  ممثلي 
الببفببر�ببض ال�ببسببتببثببمبباريببة يف دولة  عببر�ببض 
التعاون  اإمكانية  مدى  وكذلك  الإمبببارات 
بالفر�ض  يتعلق  فيما  اأمببا  بني اجلانبني. 
املنتدى  وخببببالل  كببوبببا  ال�ببسببتببثببمبباريببة  يف 
وزير  اإ�ستعر�ض  فقد  لال�ستثمار  الببرابببع 
القت�ساد وال�سناعة يف كوبا ، العديد من 
امل�ساريع املختلفة والتي يزيد عددها عن 
التكنولوجيا  قطاعات  يف  م�سروع   400

ال�سطناعي  الببببذكبببباء  و  والتبببب�ببببسببببالت 
اإىل  البب�ببسببيبباحببيببة،  بال�سافة  واملببب�بببسببباريبببع 
وامل�ساريع  اجلبببولبببف  ومبببالعبببب  الببفببنببادق 
ال�سياحية والزراعية وم�ساريع التو�سع يف 
البنية  م�ساريع  وكذلك  ال�سمكية  الببرثوة 
ال�سحية  اخلببدمببات  و  املختلفة  التحتية 

وامل�ست�سفيات. 
تببدفببق ال�ببسببتببثببمببار حتى  اأن  تبببببني  حببيببث 
تاريخه زاد على 1.7 مليار دولر امريكي 
واإ�سبانيا  كببنببدا  مببثببل  خمتلفة  دول   من 
وفبببرنببب�بببسبببا وغببببريهببببا مببببن البببببببدول وذلببببك 

بامل�ساركة مع اجلهات املختلفة يف كوبا.
الفر�ض  اأن  الإمببببباراتبببببي  البببوفبببد  ويبببببرى 
يتم  اأن  عبببلبببى  مبب�ببسببجببعببة  ال�بببسبببتبببثبببمببباريبببة 
�سروط  تطبيق  �ببسببمببان  عببلببى  الببتببفبباو�ببض 
من  كثري  يف  املطبق  الأجنبي  ال�ستثمار 

الدول.
كببذلببك قبببام الببوفببد بببزيببارة جببنبباح الدولة 
والببببذي اأ�ببسببهببمببت فببيببه �ببسببفببارة البببدولبببة يف 
كببوبببا وغببرفببة جتببببارة و�ببسببنبباعببة دببببي ومت 
ملعر�ض  ال�ستعدادات  اآخببر  على  الطببالع 
كوبا  وم�ساركة جمهورية   2020 اك�سبو 

يف اك�سبو.
وفد  بني  م�سرتك  لقاء  الببزيببارة  و�سهدت 
و�سفارة الدولة مع رئي�ض غرفة كوبا، حيث 
�سعار  درع  املويجعي  عبداهلل  �سعادة  قببدم 
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العدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   
ق�صم التنفيذ 

اخطار بالن�صر يف الق�صية التنفيذية رقم 3482 ل�صنة 2018    
اىل مالك املحكوم عليها/ �سركة فيوت�سر باور انرتنا�سيونال - م م ح 

املدعو / احمد حممد عبد احلليم - ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�سارقة 
الحتادية الإبتدائية قد ا�سدرت بحقكم حكما  بتاريخ 2017/11/16 يف الق�سية 

رقم 2017/5756 م�ستعجل - بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )1322420( درهم 
ل�سالح املحكوم له/ �سعيد بن عطية بن عبداهلل الزهراين  

لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوما من تاريخ اليوم التايل للن�سر. 
امليعاد والتاريخ املحدد فان املحكمة �ستبا�سر  ويف حال تخلفك عن احل�سور يف 

النظر الق�سية يف غيابك
 رئي�س ق�صم التنفيذ 
 حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية

العدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   
يف  الدعوى 2019/3773 جتاري جزئي - دبي 

املدعي/ اميك�ض )ال�سرق الو�سط( �ض.م.ب )م( - الإمارات 
بوكالة املحامي / بيت احلكمة للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

املعلن اإليه / املدعي عليه / �سون كالى
يوم  الدعوى اعاله فقد حددنا  املوقرة لعمال اخلرة يف  تكليفنا من قبل حمكمة دبي  بناء على 
الأربعاء املوافق 2019/11/20 يف متام ال�ساعة العا�سرة �سباحا لعقد الإجتماع الأول للخرة وذلك 
لالأعمال  الفجر  مبنى   ، املطار  �سارع   - القرهود   ، دبي   - ال�سارد  مكتب   : يف  الكائن  مكتبنا  مبقر 
الجتماع  حل�سور  قانونا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يطلب  لذا   ،  120 رقم  مكتب   ، الأول  الطابق   ،
املذكور مع اإح�سار كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى ، وعليكم مراجعة اخلبري اول باأول ب�ساأن اية 

ا�ستف�سارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�ستالم امل�ستندات والتعقيب عليها. 
اخلبري/ �صعيد ال�صارد الفال�صي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133 
رقم القيد بوزارة العدل 449                 

دعوة حل�صور 
الجتماع الأول للخربة   

العدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   
يف  الدعوى  2296 ل�صنة 2019 مدين جزئي - دبي 

املدعي/امل�ست�سفى المريكي دبي - �ض ذ م م 
بوكالة املحامي/طالل التميمي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية  

املعلن اليها/اخل�سم املدخل/اآمنة �سعيد علي ب�سفتها والدة املتوفى حممد علي اأحمد ال�سحي 
- بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلرة يف الدعوى اعاله فقد حددنا 
يوم الأربعاء املوافق 2019/11/20 يف متام ال�ساعة الرابعة م�ساء لعقد الجتماع الأول للخرة 
وذلك  مبقر مكتبنا الكائن يف : مكتب ال�سارد - دبي ، القرهود - �سارع املطار ، مبنى الفجر 
لالأعمال ، الطابق الأول ، مكتب رقم 120 ،  لذا يطلب ح�سوركم او من ميثلكم قانونا حل�سور 
الجتماع املذكور مع اإح�سار كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى ، وعليكم مراجعة اخلبري اول 
امل�ستندات  وا�ستالم  املاأمورية  تنفيذ  اجراءات  تطورات  وملتابعة  ا�ستف�سارات  اية  ب�ساأن  باأول 

والتعقيب عليها. 
اخلبري / اأحمد ال�صارد الفال�صي 
رقم القيد بوزارة العدل 493 
رقم القيد مبحاكم دبي 154                 

 دعوة حل�صور
   الجتماع الأول للخربة

العدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   
يف الدعوى  رقم )2019/3476( جتاري جزئي   

املدعي عليهما : 1- فينا مورواين جاي كي�سان موراين - عن نف�سها وب�سفتها مدير 
امل�سهور للكهربائيات )�ض ذ م م( 2- مناور متعب للكهربائيات �سركة ال�سخ�ض الواحد 
�ض ذ م م - نحيط �سيادتكم علما بانه مت ندب خبري م�سريف بالدعوى املذكورة اعاله 
مكلفني  فاأنتم  وعليه   ، عامة(  م�ساهمة  )�سركة  امل�سرق  بنك  من  �سدكم  واملرفوعة 
املوافق  الإثنني  يوم  عقده  املقرر  اخلرة  اجتماع  بح�سور  قانونا  ميثلكم  من  او 
الكائن  املنتدب  اخلبري  مبكتب  وذلك  �سباحا   10.00 ال�ساعة  متام  يف   2019/11/18
دبي - الهناء �سنرت - بجوار دوار ال�سطوة - مقابل كارفور - بجانب فندق ت�سيل�سي 
- مكتب رقم )229/228( نطلب احل�سور باملوعد واملكان املحدد واإح�سار امل�ستندات 
اخلرة  فاإن  احل�سور  عن  تخلفكم  حال  يف  بانه  علما  بالدعوى  لدفاعكم  املوؤيدة 

�ستبا�سر اعمالها وفقا لل�سالحيات املخولة لها قانونا. 
حممد ح�صن املرزوقي / اخلبري امل�صريف  

اإعالن بالن�صر جلل�صة اخلربة 

العدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   
 اعـــــــالن 

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات - خورفكان : ال�سيد/ 
عمر عبداهلل عبدالرحيم بن ع�سكر النقبي ، اجلن�سية : الإمارات - وطلب الت�سديق 
النزهة  التجاري  ال�سم  يف   %100 البالغة  ح�سته  يف  )تببنببازل(  يت�سمن  حمببرر  على 
لل�سياحة ، ن�ساط الرخ�سة تنظيم الرحالت ال�سياحية ، واملرخ�ض من دائرة التنمية 
القت�سادية يف خورفكان رخ�سة جتارية رقم 751628 ال�سادر بتاريخ 2017/3/5 يف 
دائرة التنمية الإقت�سادية بخورفكان  اىل ال�سيد/ عبدالرحيم عبداهلل عبدالرحيم 
بن ع�سكر النقبي ، اجلن�سية : الإمارات. ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف 
مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�صة حممد علي 

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   
 اعالن بالن�صر

يف  الإ�صتئناف رقم 2318/2019/305 اإ�صتئناف جتاري
مو�سوع الإ�ستئناف:اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/1924 

جتاري جزئي والر�سوم وامل�ساريف والأتعاب. 
طالب الإعالن : دنيا للتمويل - ذ م م - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

وميثله : عائ�سة حممد ح�سن طاهر - �سفته  بالق�سية : وكيل
 املطلوب اإعالنه : 1- بدر بدر الدين احل�سيني - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف �سده.
مو�سوع الإعالن : قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2019/1924 جتاري 
جزئي بتاريخ 2019/10/3 م وحددت لها جل�سه يوم الأحد املوافق 2019/11/17 
ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   

 اعالن بالن�صر
يف  الإ�صتئناف رقم 852/2019/300  اإ�صتئناف مدين 

مو�سوع الإ�ستئناف:اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/98 مدين كلي ، والر�سوم 
وامل�ساريف والأتعاب. 

 طالب الإعالن : الدكتور جمال املري للمحاماة واخلدمات القانونية - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف 
وميثله : جمال حممد خليفة �سقر املري - �سفته  بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنهما : 1- عبدالرحيم عبدالكبري - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف �سده.
 2- كومت جرنال تريدينغ م م ح  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف �سده. جمهويل حمل الإقامة

بتاريخ   كلي  مببدين   2019/98 رقببم  بببالببدعببوى  البب�ببسببادر  احلكم  ا�ستاأنف  قببد   : الإعبببالن  مو�سوع 
2019/6/26 م وحددت لها جل�سه يوم الأحد املوافق 2019/11/17 ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة 
رقم ch2.D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   
يف الدعوى رقم 2019/305 اإ�صتئناف عقاري    

�سد املدعي عليهم/ 1 -  حممد هارث عبدالعزيز  
املقامة من قبل امل�ستاأنف : نور بنك - )م�ساهمة عامة( - بنك نور ال�سالمي - �ض م ع - �سابقا   

مبا اأن هناك دعوى مقامة �سدكم امام حماكم دبي ، حتت رقم  2019/305 اإ�ستئناف عقاري 
، وحيث اأنه مت ندبنا خبريا حما�سبيا يف الدعوى ، فاإننا وعمال باأحكام قانون الثبات رقم  10 
ل�سنة  1992 ندعوكم حل�سور اجتماع اخلرة او من ميثلكم قانونا  والذي �سوف يعقد مبكتبنا 
على العنوان املو�سوع اأدناه وذلك يوم الأربعاء املوافق 2019/11/20 يف متام ال�ساعة 11.00 

ظهرا مع اإح�سار كافة امل�ستندات املوؤيدة ملوقفكم يف الدعوى. 
عود ميثاء ، �سارع ام هرير ، بالقرب من ج�سر املكتوم القادم من بردبي باجتاه ديرة ،  بناية الفجر، 
ا�سفل البناية هومز ار ا�ض للمفرو�سات ، خلف البناية نادي الن�سر الريا�سي ، الطابق الثاين 

مكتب رقم 207.
اخلبري املحا�صبي 
حممد �صعيد اأحمد الظنحاين  

اإعالن اإجتمــاع خبــرة

العدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   
اإعالن موعد جل�صة بالن�صر 

 رقم الدعوى 2019/437 احوال �صخ�صية
بناء على طلب مدعي / ا�سجان زكريا حممد ابراهيم اجلن�سية / م�سر 

اىل مدعي عليه / طاهر علي بن علي العريبي  اجلن�سية / اليمن 
فانت مكلف احل�سور امام حمكمة ال�سرة يف راأ�ض اخليمة �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
عنك يف ال�ساعة 9.00 من يوم الأحد املوافق 2019/11/17 لالإجابة على الدعوى وتقدمي ما 
لديك من بيانات ودفوع ، ويف حالة تخلفك عن احل�سور او ار�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد 

فاإن املحكمة �ستبا�سر الدعوى غيابيا ، تلتم�ض املدعية وبحق من عدالة املحكمة املوقرة : 
)الم  املدعية  بتعيني  احلكم   : ثانيا    ، الدعوى  لنظر مو�سوع  اأقببرب جل�سة  : حتديد  اأول 
احلا�سنة( و�سية موؤقتة على البناء الق�سر/ احمد وعي�سى وزكريا وعمر  ،  ثالثا : الزام 

املدعي عليه الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
 مدير دعوى
باهر حممد حلمي عابدين  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/8158(

املنذرة : �سركة اللنجي للتجارة العامة )�ض.ذ.م.م( 
�سد املنذر اليهم : موؤ�س�سة العابر لل�سناعات )�سابقا( ملالكها عبداهلل حممد اأمني العبد اهلل - �سركة 

العابر لل�سناعات ملالكها عبداهلل العبداهلل �سركة ال�سخ�ض الواحد �ض ذ م م )حاليا( 
لذلك ، فان املنذر ينذرك ب�سداد متاأخرات اليجار وملحقاته ا�سافة اىل �سريبة القيمة امل�سافة عنها 
باجمايل مبلغ وقدره )133.922.66 درهم( )مائة وثالثة وثالثون الف وت�سعمائة واثنان وع�سرون 
درهم و�ستة و�ستون فل�سا( وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ ا�ستالمكم لهذا الإنذار ، واإل �سوف 
ن�سطر اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة لخالء العقار امل�ستاأجر من قبلكم جرا لنظر 
كافة  ب�سداد  الزامك  مع   ، عنها  امل�سافة  القيمة  و�سريبة  وملحقاته  اليجار  متاأخرات  �سداد  لعدم 
القانونية والر�سوم  املادية والفوائد  الأ�سرار  الأخرى وما ي�ستجد منها وكذا  امل�ستحقات اليجارية 
وامل�ساريف الق�سائية ومقابل اتعاب املحاماة مع حفظ احلقوق يف املطالبة بالتعو�ض املنا�سب وكافة 

امل�ستحقات الأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/7962(
املنذر : �سركة الن�سر للنقل واملقاولت العامة 

املنذر اليه : �سركة ال�سحراء ال�سمالية للمقاولت العامة 
املرت�سد بذمتكم  املديونية  �سداد مبلغ  ينبه عليكم ب�سرورة  املنذر  فاإن 
وثمانون  وخم�سة  واربعمائة  مليون  درهم   )1.485.738.64( مبلغ  وهو 
الف و�سبعمائة وثمانية وثالثون درهما واربعة و�ستون فل�سا خالل فرتة 
خم�سة ايام من اإ�ستالمكم هذا الإنذار ، م�سافا ملبلغ الفائدة التاأخريية 
بواقع 12% واإل �سوف ي�سطر املنذر اىل اللجوء اىل الق�ساء واتخاذ كافة 

الإجراءات القانونية. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/8160(

املنذر : �سركة تت�ض اووف جال�ض - ذ م م 
املنذر اليه : ذى فيتاوت  -  �ض ذ م م  )جمهول حمل الإقامة( 

ا�ستنادا لحكام القانون وبتكليف من موكلنا نخطركم ب�سداد م�ستحقات موكلنا لديكم حيث انه 
تر�سد بذمتكم مبلغ وقدره =/ 34853 درهم ل�سالح موكلنا عن قيمة الفواتري امل�ستحقة ملوكلنا 
اإل انكم  املتكررة وقد مت توجيه اكرث من مطالبة ل�سركتكم  ومل تلتزموا بال�سداد رغم وعودكم 

مل تقوموا بال�سداد. 
وحر�سا منا على العالقات الودية طلب موكلنا ان ننذركم ب�سداد املبالغ املرت�سدة بذمتكم وقدرها 
ايام من تاريخه ما مل فان موكلنا واحلق بجانبه �سيقوم باتخاذ  =/ 34853 درهم خالل خم�سة 
الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقه مع حتميلكم الر�سوم وامل�ساريف والتعوي�سات املقررة 

عن تاأخركم يف ال�سداد. مع حفظ كافة احلقوق الخرى من اي نوع كانت. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   
اعالن بالن�صر

رقم )2019/8153(
املنذر : حممود �سديق حممد نظام من�سوري - اإماراتي اجلن�سية 

املنذر اليها : ا�ض تي ا�ض ل�سالح املركبات 
 )5( رقم  م�ستودع  واخببالء  عليها  املرتتبة  اليجارية  القيمة  ب�سداد  اليها  املنذر/املنذر  ينذر 
والقام على قطعة الر�ض رقم )188 - 243( ، مبنطقة الق�سي�ض الثانية بدبي ، وت�سليمها 
للمنذر خالية من ال�سواغل باحلالة التي ت�سلمتها عليها وت�سديد اي خمالفات او غرامات 
املاء  وت�سوية ح�ساب  �ببسببرر  مببن  بها  يببكببون حلببق  قببد  مببا  اإ�ببسببالح  مببع  املفاتيح  وت�سليم جميع 
والكهرباء عن مدة �سغلها للعني وذلك خالل مدة اق�ساها 30 يوم من تاريخ ا�ستالمها هذا 
الإنذار واإل �سي�سطر املنذر ا�سفا لتخاذ الإجراءات القانونية والق�سائية الالزمة للمطالبة 
مبا ذكر مع التعوي�ض اجلابر للعطل وال�سرر مع حتميل املنذر اليها بكافة ر�سوم وم�ساريف 

التقا�سي واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/7963(
املنذر : �سركة الن�سر للنقل واملقاولت العامة 

املنذر اليه : اأمني قا�سم يحيى قا�سم 
املرت�سد بذمتكم  املديونية  �سداد مبلغ  ينبه عليكم ب�سرورة  املنذر  فاإن 
وثمانون  وخم�سة  واربعمائة  مليون  درهم   )1.485.738.64( مبلغ  وهو 
الف و�سبعمائة وثمانية وثالثون درهما واربعة و�ستون فل�سا خالل فرتة 
خم�سة ايام من اإ�ستالمكم هذا الإنذار ، م�سافا ملبلغ الفائدة التاأخريية 
بواقع 12% واإل �سوف ي�سطر املنذر اىل اللجوء اىل الق�ساء واتخاذ كافة 

الإجراءات القانونية. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/1968 تنفيذ مدين  
 / 2-الأمبببرية  كليب  بن  حممد  بن  �سامان  بن  حممد  �سدهما/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/  فاطمة عبداهلل حممد خليل جمهويل حمل القامة مبا ان طالب 
ال�سيخ/ حممد بن في�سل بن �سلطان القا�سمي وميثله / يا�سني ابوبكر �سامل 
اعبباله والببزامببك بدفع  املببذكببورة  التنفيذية  اأقببام عليك الدعوى  احلامد - قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )5048410( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
   2017/11/1 يف  واملبببوؤرخ   2016 ل�سنة   80 رقببم  التحكيم  حكم  على  2-الت�سديق 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/2130 تنفيذ مدين  
اىل املببنببفببذ �بببسبببده/1- احببمببد حببمببدي مبباأمببون احببمببد �سيد احمد 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد ح�سني ابو 
الوفا ح�سني - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )18281( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/3476 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- كناري وارف للمقاولت - �ض ذ م م  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/منار الإ�سكان لتجارة وتاأجري 
اعاله  املبببذكبببورة  التنفيذية  الببدعببوى  عليك  اأقببببام  قببد  البب�ببسببقببالت  
اىل  درهببم   )157821.70( وقبببدره  بببه  املنفذ  املبلغ  بدفع  والببزامببك 
�ستبا�سر  املحكمة  فببان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/4907 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سدهما/1- جراغ للمقاولت - �ض ذ م م  2-دوفر جلف لرتكيب 
املواد العازلة - �ض ذ م م جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/
الدولية لتجارة وتاأجري ال�سقالت - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )871789.93( درهم 
املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  بالت�سامن 
بالقرار  اللببتببزام  عببدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجببببراءات  �ستبا�سر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/4335   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- 2 فا�ست لتاأجري ال�سيارات  جمهول حمل القامة 
حمدان   / وميثله  امل�ستعملة  لل�سيارات  التنفيذ/111  طالب  ان  مبا 
عبداهلل عبدالرحمن علي الهرمي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )157078( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجبببراءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/5214   تنفيذ جتاري  
حمل  جمببهببول  تيمونريا  بال�سيدو  جببوي  مببباري  �ببسببده/1-  املنفذ  اىل 
 / العامة وميثله  للتجارة  �سيتي  التنفيذ/�سلفر  ان طالب  القامة مبا 
الدعوى  عليك  اأقببام  قد   - املرا�سدة  باحلاج  عبدالرحمن حممد  �سعود 
الببتببنببفببيببذيببة املبببذكبببورة اعبببباله والبببزامبببك بببدفببع املبببببلببغ املببنببفببذ بببه وقبببدره 
املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  )11827.50( درهم اىل طالب 
اللتزام  عببدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجبببراءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/5063 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- ب�سار حممد توفيق مزهر  جمهول حمل القامة مبا 
التنفيذ/حممد عنايات بهوبالوال عنايات ح�سني بهوبالوال  ان طالب 
الدعوى  عليك  اأقبببام  قببد   - بببن متيم  احمد علي حممد  فهد   / وميثله 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  بالت�سامن  والزامكما  اعبباله  املببذكببورة  التنفيذية 
او خزينة املحكمة.  وعليه  التنفيذ  وقببدره )190330( درهببم اىل طالب 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/5210   تنفيذ جتاري  
اىل املببنببفببذ �بببسبببده/1- يببو�ببسببف حبب�ببسببني عببلببي رمبب�ببسببان  جمببهببول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/�سلفر �سيتي للتجارة العامة وميثله / 
الدعوى  اأقام عليك  املرا�سدة - قد  �سعود عبدالرحمن حممد باحلاج 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )9799( 
فبببان املحكمة  املببحببكببمببة.  وعببلببيببه  او خببزيببنببة  التنفيذ  درهبببم اىل طببالببب 
بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجبببراءات  �ستبا�سر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/4626   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- علي حممد ح�سن عبدالرحمن احلمودي  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�سلفر �سيتي للتجارة العامة وميثله 
الدعوى  اأقببام عليك  املرا�سدة  قد  باحلاج  �سعود عبدالرحمن حممد   /
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )6914.5( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/1972 تنفيذ مدين  
لتجارة  ليجيند  2-�سركة  ي�سني  حممد  فهد  �سدهما/1-حممد  املنفذ  اىل 
الدراجات النارية واإ�سالحها  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/
اأقام  قد  اإ�ستيتيه   عبداهلل  جببودت  وميثله/عبدالكرمي  للتاأمني  دبببي  �سركة 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)73707( درهم بالت�سامم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجببراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/8162(

املنذرة / �سركة باحل�سا للعقارات فرع من �سركة باحل�سا الدولية ذ م م
اإبراهيم حممد مبوجب وكالة خا�سة رقم )2017/1/97002( �سادرة  ال�سيد/ احمد  وميثلها 
 : رقم  - هاتف  دبي   - �سرق  العنز  - هور  اأبوهيل   - باحل�سا  بناية  2017/4/30 ومقرها  بتاريخ 

دبي   1286  : ب  �ض   0543580555
�سد املنذر اليه : ال�سادة / جيوريجان للتجارة العامة - حمل رقم 3 - بناية باحل�سا 1 - الكرامة - 

بردبي - هاتف رقم : 0506310284 
تخطركم املنذرة ب�سرورة �سداد بدلت اليجار امل�ستحقة عن العني املوؤجرة املذكورة اأعاله - وذلك 
خالل 30 يوم من تاريخ الن�سر واإل �ست�سطر ال�سركة املنذرة اىل اتخاذ كافة الإجببراءات القانونية 
الالزمة حيالكم للمطالبة بالإخالء وا�سرتداد حقوقها املالية ، ف�سال عن حتميلكم ر�سوم وم�ساريف 

التقا�سي مع حفظ كافة حقوق املنذرة الأخرى. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/8159(

املنذر : �ستارز ميديا انكوربري�سن - ذ م م 
بوكالة / احمد رم�سان وحليمة املرزوقي - حمامون وم�ست�سارون قانونيون 

املنذر اليه : جافريه را�سد را�سد احمد - )جمهول حمل الإقامة( 
1- قامت املنذرة اليها باإ�سدار �سيك رقم )2906123100( املوؤرخ 2019/4/25 ل�سالح املنذرة وامل�سحوب على بنك 

الدوحة والبالغ قيمته 240.000 درهم )مائتان واربعون الف درهم( 
2- وحال تقدمي املنذرة لل�سيك �سند املديونية للبنك امل�سحوب عليه ال�سيك ارتد دون �سرف لعدم كفاية الر�سيد 
وقد قامت املنذرة مبطالبة املنذر اليها بكافة الطرق الودية ب�سداد املديونية املرت�سدة بذمتها مبوجب ال�سيكات 

�سالفة الذكر اإل انها امتنعت عن ال�سداد دون وجه حق. 
اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقببدره )240.000( درهم  املنذرة  الإنببذار تنذر  املنذرة ومبوجب هذا  فبباإن    ، بناء عليه 
)مائتان واربعون الف درهم( قيمة املديونية املرت�سدة بذمتها ل�سالح املنذرة بالإ�سافة للفائدة القانونية بواقع 
12% من تاريخ الإ�ستحقاق وحتى متام ال�سداد يف خالل �سبعة ايام من تاريخ ا�ستالمها لهذا الإنذار واإل �ست�سطر 

املنذرة اىل اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحفظ كافة حقوقها قبل املنذرة اليها.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   
اعالن بالن�صر        

يف  الدعوى 514/2019/18 عقاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : مطالبة بقيمة ر�سوم خدمات املرتتبة على الوحدة رقم 2101 برج متويل مببلغ وقدره 

)214.509.49( درهم املرتتب بذمة املدعي عليه عن الفرتة املمتدة من تاريخ 2012/1/1 وحتى تاريخ 
2018/12/31 مع الفائدة القانونية بواقع 12% �سنويا من تاريخ الإ�ستحقاق وحتى ال�سداد التام مع الر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة.  
طالب الإعالن / 1-جمعية املالك برج متويل - �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله :  جو�سلني �سبلي خري اهلل -   �سفته بالق�سية : وكيل   املطلوب اإعالنه :  1-  جالل حممد يو�سف ابراهيم 
املرزوقي - �سفته بالق�سية : مدعي عليه  - جمهول حمل القامة 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها مطالبة بقيمة ر�سوم خدمات املرتتبة على الوحدة رقم 2101 
برج متويل مببلغ وقدره 214.509.49 درهم املرتتب بذمة املدعي عليه عن الفرتة املمتدة من تاريخ 2012/1/1 
وحتى تاريخ 2018/12/31 مع الفائدة القانونية بواقع 12% �سنويا من تاريخ الإ�ستحقاق وحتى ال�سداد التام مع 
الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 2019/11/14 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل

رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة دبي البتدائية  العقارية
العدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   

اعالن بالن�صر        
يف  الدعوى 409/2019/72 تظلم جتاري  

مو�سوع الدعوى :  تظلم من القرار ال�سادر رقم 2019/955 امر على عري�سة جتاري ، 
والر�سوم وامل�ساريف  

طالب الإعالن / 1- �سام�سوجن ا�ض دي ا�ض �سل�سلة التوريد العاملية اللوج�ستية ال�سرق الو�سط 
دي دبليو �سي - �ض ذ م م - �سفته بالق�سية : متظلم 

وميثله : حبيب حممد �سريف عبداهلل املال - �سفته بالق�سية : وكيل 
املطلوب اإعالنه :  1- هيوجنهون بارك -  �سفته بالق�سية : متظلم �سده- جمهول حمل القامة  
مو�سوع الإعالن : قد اقام عليكم التظلم املذكورة اعاله ومو�سوعه تظلم من القرار ال�سادر 
رقم 2019/955 امر على عري�سة جتاري. والر�سوم وامل�ساريف.    وحددت لها جل�سة يوم الأحد  
املوافق  2019/11/24  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة دبي البتدائية   التجارية 
العدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   

اإعالن بالن�صر للح�صور 
يف رقم )2019/22( جتاري جزئي ام القيوين

بناء على طلب املدعي / البنك التجاري الدويل )�ض.م.ع(  عنوانه : دبي - منطقة املمزر 
- بناية بنك الإمارات دبي الوطني - مقابل املال بالزا - طابق امليزانني - 101 - هاتف 
0505050122 - اإىل املدعي عليه الأول / �سركة الطابور ل�سناعة الزيوت وال�سحوم - ذ 
م م  ، املدعي عليه الثاين / رومان فران�سي�ض مون�ض - هندي اجلن�سية  ،  املدعي عليه 
الثالث / ميبل بينتو مون�ض �سيبا�ستيان - هندي اجلن�سية - وعنوانه : بالن�سر يف اإحدى 
ال�سحف املحلية الوا�سعة النت�سار باللغة العربية والجنليزية -  اأنت مكلف باحل�سور 
�سخ�سيا   - اجلزئية  املدنية  الببدائببرة   - البتدائية  الحتبباديببة  القيوين  اأم  اأمببام حمكمة 
املوافق  2019/11/18  الإثنني  يوم  ال�ساعة 8.30 �سباحا من  بوا�سطة وكيل معتمد يف 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكورة اعاله بو�سفك مدعي عليه.
 اأمني ال�صر املدين اجلزئي 

دولة الإمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

حمكمة ام القيوين الحتادية البتدائية
العدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   

حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
تبليغ حكم بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2019/1831 اأمر اأداء  
اىل املحكوم عليه : حممد انور خان فاريدول 

العنوان : عجمان - ت : 0552294932 - 0545574161 - 0566335687 
نحيطكم علما باأنه بتاريخ  2019/9/15م

قد حكمت عليكم هذه  املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله 
ل�سالح حممد حمي الدين حممد جمال الدين   بالتايل : ناأمر بالزام املدعي 
عليه باأداء مبلغ )26500 درهم( )�ستة وع�سرون الفا وخم�سمائة  درهما( للمدعي 
مع اللببزام وامل�سروفات.   حكما قابال لال�ستئناف خالل 15 يوما اعتبارا من 

اليوم التايل ل�ستالمك هذا التبليغ - املوافق : 2019/11/10 
مكتب ادارة الدعوى       

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   

اعـالن تغيري ا�صـم
تقدمت املواطن )�سالح �سالح �سامل طالب احلارثي( بطلب 
بتغيري  التوثيقات  ق�سم   - البتدائية  يا�ض  بني  حمكمة  اىل 

ا�سمه من )�سالح( اىل)فالح(
املذكور خالل 15  الق�سم  فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل 

يوما من تاريخ ن�سر العالن
حنان جمعة ال�صعدي - كاتب عدل

عبدالإله املتني - قا�صي اإبتدائي  

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

العدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   
اعالن اأمر اأداء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/2270 امر اداء    
اإبراهيم - جمهول حمل  اإبراهيم حممد  اأ�سرف   -1 عليه/  املدعى  اىل 
القببامببة  مبا ان املدعي/حممد وجيه احمد مببراد  قببررت حمكمة دبي 
البتدائية بتاريخ 2019/10/8 بالزام املدعى عليه ا�سرف ابراهيم حممد 
ابراهيم بان يوؤدي للمدعي حممد وجيه احمد مراد مبلغ 10.000 درهم 
تاريخ  مببن  �سنويا   %9 بببواقببع  القانونية  والببفببائببدة  درهبببم(  الف  )ع�سرة 
وبالر�سوم  ال�سداد  متببام  وحتى   2018/11/10 يف  احلا�سل  الإ�ستحقاق 
وامل�ساريف. ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل 

لن�سر هذا العالن.
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   
اعالن حكم بالن�صر

 يف  الدعوى رقم 2019/131 عقاري جزئي 
اىل املدعي عليه/1- لي�سلي تينج �سيه تاو جمهول حمل القامة مبا اأن املدعي /  بنك دبي الإ�سالمي )�سركة 
املذكورة  الدعوى  يف   2019/10/28 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  عامة(  م�ساهمة 
اعاله ل�سالح/ بنك دبي الإ�سالمي )�سركة م�ساهمة عامة( بف�سخ الإتفاقية امل�سماة )اتفاقية اإجارة( املوؤرخة 
2013/10/30 ومالحقها املرمة بني املدعي واملدعي عليها عن العقار الكائن يف اإمارة دبي يف منطقة جبل 
 MOG190  على قطعة ار�ض رقم 4857 ا�سم العقار دي�سكفري جاردن - رقم البناية 1 - ا�سم البناية
الطابق 2 - رقم الوحدة 208 وخماطبة دائرة الأرا�سي والأمالك بدبي ل�سطب اي اإ�سارة لهذه التفاقية 
من �سهادة امللكية اخلا�سة بالعقار . والزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي تعوي�سا عن مقابل انتفاعها 
بالوحدة عني التداعي قدره مبلغ 31.800 درهم والزامها مبا ي�ستجد من اجرة حتى الخالء التام ورف�ض 
ما عدا ذلك من طلبات والزامها بالر�سوم وامل�سروفات ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.   حكما 
مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر 

با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2018/4792 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- تريدينت فود كون�سيبت�ض - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة نعلنكم 
اعاله  املببذكببورة  الدعوى  يف    2019/8/25 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بببان 
ل�سالح/ 4 كورنر للتجارة العامة )�ببض.ذ.م.م( بالزام املدعي عليها  ان توؤدي اىل املدعية 
درهما  واربببعببون  و�ستة  وت�سعمائة  الفا  و�سبعون  )اثببنببان  درهببم   72.946.33 مببقببداره  مبلغ 
تاريخ 2018/10/31  �سنويا من  باملائة  ت�سعة   %9 بواقع  والفائدة  فل�سا(  وثالثة وثالثون 
وحتى متام ال�سداد ، والزمتها بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهما مقابل اتعاب 
لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  طلبات.   من  ذلببك  عببدا  ما  ورف�ست  املحاماة 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2019/1724 جتاري جزئي                                                

دروي�ض  �سليمان  مياه  2-ح�سن  م  م  ذ  �ببض   - لل�سناعات  ايليجانت  عليه/1-  املحكوم  اىل 
بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهويل   - ك�سماين  عبدال�ستار  ك�سماين  عبدال�ستار  3-�سليم 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2019/10/3  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ 
المني لتجارة مواد البناء - �ض ذ م م - بالزام املدعي عليها الأوىل ان توؤدي اىل املدعية 
و�ستون  واثنان  و�ستمائة  الفا  و�ستون  و�ستة  )ثالثمائة  درهببم   366662.35 مقداره  مبلغ 
درهما وخم�سة وثالثون فل�سا( وفائدة بواقع 9% ت�سعة باملائة �سنويا من تاريخ 2019/4/9 
اتعاب  مقابل  درهببم  خم�سمائة  ومبلغ  وامل�ساريف  بالر�سوم  والزمتها  ال�سداد  متام  وحتى 
لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  طلبات.   من  ذلببك  عببدا  ما  ورف�ست  املحاماة 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2019/3853 جتاري جزئي                 

حمل  جمهول  البلو�سي  �ساه  �سليمان  �ساه  حممد  1-�سكينة   / عليه  املببدعببي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ �سركة الفال�سي للهند�سة والن�ساءات - �ض ذ م م وميثله 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأقببام  قد   - علي  اآل  الناخي  عبداهلل خمي�ض غريب   /
وامل�ساريف  والر�سوم  درهببم(  وقببدره )494860  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة 
واتعاب املحاماة والفائدة  9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 2019/11/21 
ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        

   يف  الدعوى 2019/3969 جتاري جزئي                 
املدعي/  ان  مبببا  القببامببة  حمببل  جمهول  لفيندر  مغ�سلة  عليه/1-  املببدعببي  اىل 
عليك  اأقبببام  قببد  املببطببوع    حممد  ح�سن  عبدالرحمن   / وميثله  الثلوج  م�سبغة 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )29.201 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  9% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى 
ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم 
لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �ض   8.30 ال�ساعة   2019/11/21 املوافق  اخلمي�ض 
من  لببديببك  مببا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مببن  اأو  باحل�سور  مكلف  فبباأنببت 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/2104 تنفيذ مدين  
زيببببدان  جمببهببول حمل  �ببسببده/1- حممد �سالح حمببمببود  املنفذ  اىل 
حمامون  واملطرو�سي  القرق  التنفيذ/مكتب  طالب  ان  مبا  القامة 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأقببام  قد  وميثله    قانونيون  وم�ست�سارون 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )62980( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجبببراءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/3772   تنفيذ جتاري  
اند  كونكريت  ا�سفات  اند  ريدمييك�ض  توبرو  اند  لر�سني  �سده/1-  املنفذ  اىل 
ا�سرتيز - �ض ذ م م  - �سابقا ابه اب ا�ض لتجارة انظمة احلا�سب اليل - �ض ذ م 
م جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/اتورنت لتاأجري ال�سيارات - �ض 
نا�سر حممد  كفاح حممد   / بببن وميثله  �سهيل  بببن  احمد   / - وميثلها  م  م  ذ 
ال�سح�سي الزعابي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
او خزينة  التنفيذ  به وقببدره )81443.33( درهم اىل طالب  املنفذ  املبلغ  بدفع 
بحقك يف حالة  التنفيذية  الجببراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/4992   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سدهم/1- حممد املر بن ال�سيخ جمرن بن �سلطان 2-هوليداي هومز 
للعقارات - موؤ�س�سة فردية - 3-موؤ�س�سة يوين ا�ستيت - ملالكها ال�سيخ / طارق بن 
كايد بن حممد القا�سمي - 4-ال�سيخ / طارق بن كايد حممد القا�سمي - جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/الإمارات دي�سرتيكت كولينج - اميكول - �ض ذ 
م م - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بالت�سامن بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )930879.55( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجبببراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/5213   تنفيذ جتاري  
اأحببمببد م�سيلحي  جمهول حمل  اإبببراهببيببم  ع�سام  �ببسببده/1-  املنفذ  اىل 
 / وميثله  العامة  للتجارة  �سيتي  التنفيذ/�سلفر  طالب  ان  مبا  القامة 
الدعوى  عليك  اأقببام  قد   - املرا�سدة  باحلاج  حممد  عبدالرحمن  �سعود 
الببتببنببفببيببذيببة املبببذكبببورة اعبببباله والبببزامبببك بببدفببع املبببببلببغ املببنببفببذ ببببه وقبببدره 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهببم   )7861.50(
اللتزام  عببدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجبببراءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/4608 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- اكوا الهند�سية - �ض ذ م م جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/اتورنت لتاأجري ال�سيارات )�ض.ذ.م.م( وميثله / 
كفاح حممد نا�سر حممد ال�سح�سي الزعابي - قد اأقام عليك الدعوى 
بببه وقدره  املببنببفببذ  املبببببلببغ  بببدفببع  والبببزامبببك  اعببباله  املبببذكبببورة  التنفيذية 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهببم   )69760(
اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الجببراءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/4574   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- خلفان خمي�ض حممد علي الرميثي  جمهول حمل 
العامة وميثله /  للتجارة  �سيتي  التنفيذ/�سلفر  ان طالب  القامة مبا 
الدعوى  عليك  اأقبببام  قببد  املببرا�ببسببدة  ببباحلبباج  حممد  عبدالرحمن  �سعود 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8967( 
املحكمة  فبببان  املببحببكببمببة.  وعببلببيببه  او خببزيببنببة  التنفيذ  درهبببم اىل طببالببب 
بالقرار  اللببتببزام  عببدم  بحقك يف حالة  التنفيذية  الجبببراءات  �ستبا�سر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/5208   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- خمي�ض را�سد جمعة مبارك احلفيتي  جمهول حمل 
 / وميثله  العامة  للتجارة  �سيتي  التنفيذ/�سلفر  طالب  ان  مبا  القامة 
الدعوى  عليك  اأقببام  قد   - املرا�سدة  باحلاج  حممد  عبدالرحمن  �سعود 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )16316( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/5748 تنفيذ جتاري  
القامة  العوي�سي  جمهول حمل  ر�سيد  املنفذ �سده/1- غ�سان  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/راجي �سو وميثله / اأمل عمري ال�سبيعي - قد 
بالت�سامن  والزامك  اعبباله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأقببام 
مع املنفذ �سده الثاين بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )337226( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجبببراءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/5212   تنفيذ جتاري  
روبببباري  جمهول حمل  �ببسببده/1- جواهر جا�سم علي قمر  املنفذ  اىل 
وميثله  العامة  للتجارة  �سيتي  التنفيذ/�سلفر  طالب  ان  مبببا  القببامببة 
الدعوى  عليك  اأقببام  قد  املرا�سدة  باحلاج  حممد  عبدالرحمن  �سعود   /
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )16287( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/4859  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- اأكيومني اإم اأي م.د.م.�ض  جمهول حمل القامة مبا 
عبدالرزاق حممد  را�سد   / �سميث وميثله  التنفيذ/ مرياندا  ان طالب 
اعبباله والزامك  املببذكببورة  التنفيذية  الببدعببوى  اأقبببام عليك  قببد  تهلك -  
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )221125( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. بال�سافة اىل مبلغ 11086 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

يف الدعوى رقم  2019/4418  تنفيذ عمايل 
م  املنفذ �سده/1- فري�ض ان باكيد للمعجنات واحللويات - �ض ذ م  اىل 
التنفيذ/ عامر غازي معرباين -  ان طالب  جمهول حمل القامة مبا 
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  قد 
املنفذ به وقدره )175540( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  درهببم   18081 مبلغ  اىل  بال�سافة 
اللتزام  عببدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجبببراءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



ثقافة وفن�ن

30

•• اأبوظبي - الفجر

 اأعلنت دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي عن 
ملتحف  الفني  امل�ست�سار  كولومبو،  باولو  اختيار 
اإ�سطنبول للفن احلديث والقّيم الفّني املعروف 
 ،« »بوابة  معر�ض  لب  الفّني  القّيم  ليكون  عاملياً، 

�سمن »فن اأبوظبي« 2019.
»فن  فعاليات  �سمن  ال�سنوي  املببعببر�ببض  ينعقد 
العام بالتعاون مع متحف العني  اأبوظبي« هذا 
يف الفرتة ما بني 21 نوفمر 2019 اإىل 29 
لت�سليط  ال�سعديات،  منارة  يف   2020 فراير 
والدوليني  املببحببلببيببني  الببفببنببانببني  عببلببى  البب�ببسببوء 
منظور  خالل  من  الب�سرية  الفنية  واأعمالهم 

فريد من نوعه. 
كببببان كببولببومبببببو قبببد �بببسبببارك يف تببنببظببيببم اجلناح 
العراقي يف بينايل البندقية عام 2017، وكان 
الثانية  دورتببه  لبينايل ماردين يف  الفني  القّيم 
عام 2012، وبينايل �سالونيك يف دورته الثالثة 

عام 2011. و�سغل كولومبو يف ال�سابق من�سب 
القرن  لفنون  القومي  للمتحف  الفّني  القّيم 
احلببادي والع�سرين يف رومببا، كما �سغل من�سب 

مدير مركز الفن املعا�سر بجنيف.

يت�سمن »بوابة » عر�ض جمموعة من الأعمال 
للمرة الأوىل، من خالل معر�ض »بوابة: ق�س�ض 
من املا�سي واحلا�سر« والذي ي�سكل اأول معر�ض 
ا�ستك�ساف  ويتيح  الإمبببارات،  دولببة  لكولومبو يف 
التاريخية والفن  الروابط بني القطع الأثرية 
فنية  اأعببمببال  على  البببزوار  يطلع  حيث  املعا�سر، 
قدمية،  اأثببريببة  قطع  مببن  م�ستوحاة  معا�سرة 
لببلببزخببارف والتزيينات  الببهببام  البببدور  ممببا يببرز 
ي�سمل  املعا�سر.  الفن  ممار�سات  يف  التاريخية 
املعر�ض ا�ست�سافة قطع اأثرية ثمينة معارة من 
متحف العني، والتي تعتر اأعماًل اأ�سا�سية فيما 
ثالث  اإدراج  �سيتم  كما  املعا�سر.  بالفن  يتعلق 
اآلء  اأعمال تكليف جديدة يف املعر�ض للفنانني 

اإدري�ض، 
ونعمة نبوي، وملياء قرقا�ض.

تببعببلببيببقبباً عببلببى ذلببببك، قبببال الببقببّيببم الببفببنببي باولو 
من  ق�س�ض  “بوابة:  خبببالل  “من  كببولببومبببببو: 
قدرة  عببر�ببض  اإىل  اأتببطببلببع  واحلا�سر”،  املببا�ببسببي 

عنا�سر ا�ستخدمها النا�ض يف حياتهم، على نقل 
معلومات ب�سرية ميكن ترجمتها وفق لغة الفن 
املعا�سرة. اإذ يتناول املعر�ض ال�سبل التي اأتاحت 
لهذه الأ�سياء العتيادية القدمية فر�سة البقاء 
حتى بعد رحيل النا�ض الذين �سنعوها، وكيفية 
دخولها يف لغة التعبري الفني لعدد من الفنانني 

املعا�سرين”.
دائرة  قببّيببمببة فنية يف  كببولببونبب�ببض،  �ببسببارة  وقببالببت 
الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي: “ي�سكل املعر�ض 
فببر�ببسببة نبببببادرة ل�ببسببتببعببرا�ببض قببطببع اأثبببريبببة من 
الفن  اإببببداعبببات مببن  اإىل جببانببب  الببعببني،  متحف 
حيث  من  متاماً  خمتلف  �سياق  �سمن  املعا�سر 
مكان ا�ستخدامها الأ�سلي وكيفيته، ومع ذلك، 

ميكن العثور على �سلة خفية بينها”.
من جانبها، قالت ديال ن�سيبة، مديرة معر�ض 

اأبوظبي”: “فن 
كولومبو  يدعو  العام،  هذا  بواية  معر�ض  “يف   
الزوار اإىل الطالع على التاريخ العريق لدولة 

الإمببارات، لكت�ساف طرق جديدة لفهم املا�سي 
من خالل احلا�سر، والتفاعل مع الفن املعا�سر 
والإدراكببببيببببة يف  املتعمقة  روؤيبببتبببه  اإن  قبببرب.  عببن 
املا�سي  “بوابة: ق�س�ض من  اأعمال  اجلمع بني 

وروؤية  للتاأين  رائببعببة  حلظة  يوفر  واحلا�سر” 
الأمور مبنظور خمتلف”.

“بوابة” اأربعة ع�سر فناناً معا�سراً،  ي�سارك يف 
اإدريبب�ببض، وبهمن غبببببادي، وفببرح خليل،  اآلء  هببم 

وحمرا عبا�ض،
 وهبببريا بببويببوكببتببا�ببسببيببان، واإدريببب�بببض خبببان، واإيليا 
واإميليا كاباكوف، وكامروز اآرام، وكيكي �سميث، 
وملببيبباء قببرقببا�ببض، ونببعببمببة نبببببوي، واأولببيببفببر بري، 

و�سالم عطا �سري، وواي. زد. كامي.
ميثل املعر�ض جزءاً من مبادرات دائرة الثقافة 
وال�سياحة – اأبوظبي املتوا�سلة لتطوير امل�سهد 
اأبببوظبببببي، وهببو واحبببدة من  الفني والببثببقببايف يف 
التي  الإبداعية  والفر�ض  املن�سات  من  العديد 
ن�سخته  يف  للجمهور  اأبوظبي”  “فن  يقدمها 

احلادية ع�سر.
اأبوظبي  فبببن  خببببالل  اأبببببوابببببه  “بوابة”  يببفببتببح 
2019 من ال�ساعة 2 ظهراً وحتى ال�ساعة 9 

م�ساًء مبنارة ال�سعديات 

•• ال�صارقة-الفجر:

العامة،  ال�سارقة  مكتبات  اإدارة  اأعلنت 
مكتباتها  يف  فعالية   21 تنظيم  عببن 
املمّتدة  الفرتة  خالل  وذلببك  الفرعية، 
نوفمر   28 اإىل  نبببوفبببمبببر   3 مببببن 
امل�ستهدف بني  املقبل، يتنّوع جمهورها 
جامعة  وطلبة  احلكوميني  املببوظببفببني 
والن�ساء  املببببدار�ببببض  وطببلبببببة  البب�ببسببارقببة 

والأطفال.

الفرعية،  املكتبات  فعاليات  اأبببرز  ومببن 
»ب�سمة قلم« يف مكتبة خورفكان  ندوة 
ال�سابة  الكاتبة  تقّدمها  والتي  العامة، 
مببن خاللها  وتببهببدف  الببفببال�ببسببي،  كلثم 
الإماراتيني.  بببالببكببتبباب  الببتببعببريببف  اإىل 
طالبات  البببببنبببببدوة  هببببببذه  وتببب�بببسبببتبببهبببدف 
كلباء  مكتبة  يف  اأّمبببا  ال�سارقة.  جامعة 
 INDIE تببقببّدم جمببمببوعببة  الببعببامببة، 
بعنوان  عبببمبببل  ور�ببببسببببة   ،VERSE
تهدف  والببببتببببي   ،Graffiti Art

الغرافيتي  ر�سم  اأ�سا�سيات  تعليم  اإىل 
للجمهور العام.

احللو  وادي  مبببكبببتبببببببة  وتببب�بببسبببتببب�بببسبببيبببف 
الأمهات  اإىل  موّجهة  فعالية  العامة، 
“�سخ�سيات  عببنببوان  حتببت  والطالبات، 
الإماراتية”، حيث جتمع  اأثرت احلياة 
اأ�سماء  كاًل من الأديبتني الإماراتيتني 
الببببزرعببببوين و�بببسببباحلبببة غبببابببب�بببض، وذلبببك 
للتفاعل معهّن ومناق�ستهّن يف املوروث 
الأدب  تطوير  يف  اأ�سهم  البببذي  الثقايف 

ور�سة  ال�سيفتان  �ستقّدم  كما  املحلي. 
عمٍل بعنوان “الكاتبة املبدعة”.

بو�سليبي،  اإميبببببان  قببالببت  جببهببتببهببا،  مبببن 
“اإّن  البب�ببسببارقببة،  مببكببتبببببات  اإدارة  مببديببر 
تتمّيز  الببفببرعببيببة،  املببكببتبببببات  فببعببالببيببات 
حمتواها  ناحية  من  وثرائها  بتنّوعها 
املبب�ببسببتببهببدف؛ حببيببث ت�سّم  وجببمببهببورهببا 
الثقايف والهوية  باملوروث  ُتعنى  نببدواٍت 
الإماراتية، وفعالياٍت ترّكز على القراءة 
والكتابة، وِوَر�ض عمل متنّوعة وممتعة، 

والر�سم  الطبخ  وفبببّن  الت�سوير  تعّلم 
وجمببببمببببوعببببًة مببببن احلببببببرف البببيبببدويبببة، 

بالإ�سافة اإىل جل�ساٍت حوارية”.
وبّينت بو�سليبي، اأن هذا التنّوع يعك�ض 
على  الببعببامببة  البب�ببسببارقببة  حببر�ببض مكتبة 
اإي�سال الثقافة اإىل اجلميع، يف خمتلف 
العتبار  بببعببني  الأخبببببذ  مبببع  اأمبباكببنببهببم، 
وغنيًة  �ساملًة  الثقافة  هببذه  تببكببون  اأن 
واأن  احلببيبباة،  يف  مهّمة  جوانب  وتغّطي 

تقّدم على نحٍو ممتٍع وتفاعلي. 

ال�سارقة  مكتبات  اإدارة  اأن  واأو�ببسببحببت 
اإىل  الفعاليات  هببذه  خببالل  مببن  ت�سعى 
اأهم موؤلفات الكّتاب  اإلقاء ال�سوء على 
وتعريف  واإ�بببسبببداراتبببهبببم  الإمببباراتبببيبببني 
اإ�سهاماتهم  اأعمق على  اجلمهور ب�سكٍل 
بالإ�سافة  املببحببلببي،  الببثببقببايف  امل�سهد  يف 
اأنها ت�سعى من خالل ِوَر�ض العمل  اإىل 
احلياتية  املبببهبببارات  بببنبباء  اإىل  املببتببنببّوعببة 
و�سقل  وتطويرها  املببواهببب  واكت�ساف 

ال�سخ�سية الإماراتية على اأمثل وجه.

ت�ستهدف جمهوًرا متنّوًعا وتقّدم حمتوًى ثرًيا

»مكتبات ال�صارقة العامة« تنظم 21 فعالية يف مكتباتها الفرعية

•• ال�صارقة-الفجر:

الن�سخة   ،2019 خلريف  برناجمها  �سمن  للفنون  ال�سارقة  موؤ�س�سة  تنظم 
الثانية من معر�ض الكتاب الفني ال�سنوي »نقطة لقاء«، الذي يقام يف بيت عبيد 
الثاين  ت�سرين  نوفمر-  و16  بني14  الفرتة  يف  الفنون  �ساحة  يف  ال�سام�سي 
امل�سورة وجمالت  الق�س�ض  املعر�ض على  من  العام  هذا  ن�سخة  2019.تركز 
من  جمموعة  جانب  اإىل  م�ستقاًل،  نا�سراً  الكولج، وت�ست�سيف اأكرث من 150 

الفنانني الذين يقدمون م�ساريعهم واإ�سداراتهم الفنية املتنوعة.
العربية  والإمبببارات  وامل�ستقل،  التحريري،  هببي:  اأق�سام  خم�سة  املعر�ض  وي�سم 
الق�سم  يركز  حيث  واملببجببالت،  للفنون،  ال�سارقة  موؤ�س�سة  ومن�سورات  املتحدة، 
وي�سارك فيه:  العامل،  اأنحاء  التحريري على تقدمي مواد مطبوعة من جميع 
للكتاب  بازار  معر�ض  �سيمورينغا،  تورميوتو،  الفني،  للكتاب  �سنغافورة  معر�ض 
فا�سل  جتمع  الفني،  للكتاب  الإفريقي  املعر�ض  ا�ستديو،  هال  يا  اأر�سيف  الفني، 
م�ستقلة  دور  من  مطبوعات  امل�ستقل  الق�سم  يقدم  األوان.فيما  اأ�سكال  للفنانني، 
اأومك،  اإفريقيا،  اأنحاء العامل، وي�سارك فيه: معهد  للن�سر والتوزيع من جميع 
تو�ض  اأكببريببك،  ووركبب�ببض،  بببوك  للكتاب،  برمييري  علي،  اإ�سالم  بالفت،  من�سورات 
في�ض، اأفرتول، ليندرويت اإيدي�سنز، من�سورات معمول، فاليز، كوكب الر�سامني، 
تارا للكتاب، كاف للكتاب، جمتمع الكتاب-ميديا با�ض، جملة توكتوك، مطبوعات 
اأغلي دوكلينغ، ذي فونامبولي�ست، فار�سايد كوليكتيف، دارة الفن، لر�ض مولر 

للن�سر، املتحف الفل�سطيني، كولت اإيدي�سنز، ترينايل ال�سارقة للعمارة.
اأما ق�سم الإمارات العربية املتحدة فيقدم من�سورات وكتالوجات وجمالت كولج 

وغريها من املواد املطبوعة من موؤ�س�سات ومعار�ض من داخل الإمارات، وي�سارك 
فيه: غالريي 1 × 1، متحف اللوفر اأبوظبي، من�سورات القا�سمي، مركز مرايا 
للفنون1971-، مركز جميل للفنون، ميم غالريي، كربون 12، مركز الفنون 
يف جامعة نيويورك اأبوظبي، جمعية الإمارات للفنون الت�سكيلية، دائرة ال�سارقة 
للثقافة، غالريي اإيزابيل فان دين اإيندي، متاحف ال�سارقة، غالريي غرين اآرت، 
بل�ض، غالريي  الثالث، غلف فوتو  ت�سكيل، غالريي غري نويز، غالريي اخلط 
للفنون  ال�سارقة  موؤ�س�سة  من�سورات  ق�سم  للفن.ويعر�ض  اإ�سارة  جمعية   ،421
الكتالوجات، والدرا�سات، وم�ساريع الفنانني، والكتيبات الإر�سادية ال�سادرة عن 
املوؤ�س�سة.اإىل جانب املعر�ض، ميكن للزوار امل�ساركة يف الرنامج املجاين لور�ض 
ور�سة  �سخ�سية«،  جملة  »�سنع  ور�سة  وهي:  والكبار،  لل�سغار  التعليمية  العمل 
ور�سة  املبباجنببا؟«،  تر�سم  »كيف  ور�سة  املن�سورات«،  »�سنع  ور�سة  احلببر«،  »الر�سم 
»ر�سوم تو�سيحية بالقلم واحلر«. بالإ�سافة اإىل عرو�ض مو�سيقية حية توؤديها 
الفرق املحلية »اأديغا« و»�سواي�ض«.يقام املعر�ض يف بيت عبيد بيت عبيد ال�سام�سي، 
وهو بيت تراثي بني يف عام 1845، ويقع �سمن منطقة ال�سويهني الفنية مقابل 
ميناء ال�سارقة، و�سهد املوقع عمليات ترميمية يف الت�سعينيات، ثم اأعيد ترميمه 
الفنية  ال�ستوديوهات  من  العديد  جنباته  بني  واحت�سن   ،2017 يف  مببوؤخببراً 
واأماكن العر�ض ومعار�ض موؤ�س�سة ال�سارقة للفنون والدورات املتالحقة لبينايل 

ال�سارقة. 
جمال  يف  للفنون  ال�سارقة  موؤ�س�سة  جلهود  تتويجاً  لقاء«  »نقطة  معر�ض  ياأتي 
الن�سر والتي بداأت منذ تاأ�سي�سها يف عام 2009، حيث ن�سرت جمموعة متنوعة 
كتب  ذلببك  واملببعببا�ببسببرة، مبببا يف  احلببديببثببة  الفنية  بببالأعببمببال  املتعلقة  الكتب  مببن 

اجلهود  املوؤ�س�سة  دعمت  كما  الأكببادميببيببة.  واملببجببلببدات  والكتالوجات  الفنانني، 
اإ�سافة  والببببباحببثببون،  والببقببيببمببون  البببزائبببرون  الببفببنببانببون  بها  يببقببوم  الببتببي  البحثية 

توفريها  يتم  والتي  واملعار�ض،  للبيناليات  والكتالوجات  الكتيبات  اإ�سدار  اإىل 
للجمهور املحلي والإقليمي والدويل من املهتمني بالفن املعا�سر والن�سر.

مب�ساركة 150 نا�سرًا من جميع اأنحاء العامل

ال�صارقة للفنون تنظم الن�صخة الثانية من معر�ض الكتاب الفني »نقطة لقاء«

•• ال�صارقة-الفجر:

يختتم املنتدى الإ�سالمي م�ساركته يف امل�سهد الثقايف 
املميز ملعر�ض ال�سارقة الدويل للكتاب للعام ال�سابع 
ع�سرة على التوايل، ويرفده بالعديد من الإ�سدرات 
العربية،  واللغة  الإ�سالمية،  الثقافة  املتخ�س�سة يف 
وال�سرية،  القراآن  ودرا�سات قراآنية حمكمة يف علوم 
وتببعببالببج بببطببريببقببة مببعببا�ببسببرة ُمببّيبب�ببسببرة الببعببديببد من 
القراآنية  للمبادئ  وفق  وتناق�سها  البارزة،  الق�سايا 
املببنببتببدى يف معر�ض  البب�ببسببمببحببة، واإ�ببسببتببقببطببب جببنبباح 
الدرا�سات  وطببلبببببة  البب�ببسببرعببي  الببعببلببم  رواد  البب�ببسببارقببة 
على  الإ�سالمية  احل�سارة  يف  الباحثني  الإ�سالمية 

نحو كبري.
ويطلق املنتدى خالل املعر�ض ثالثني من خمتارات 

بببهببا الطلبة  مبببن الإ�بببببسبببببدرات اجلببببديببببدة، ويبببرفبببد 
البب�ببسببرعببيببة والببفببقببهببيببة مواكبة  بببالببعببلببوم  واملببهببتببمببني 
2019م،  للكتاب  عاملية  عا�سمة  ال�سارقة  لحتفاء 
وحتمل يف طياتها على خال�سة نتائج وبحوث علمية 
اأبرزها كتاب : املدخل  يف �ستى املو�سوعات الثقافية 
اإىل الثقافة الإ�سالمية، مهارات فن اخلطابة، اأ�سرار 
مببببداوة الببنببفببو�ببض وتببهببذيببب الأخبببببالق، مببقببدمببة ابن 
العرو�ض  العربية  علوم  ُمي�سرة يف  درا�سات  خلدون، 
و ال�سرف، والبالغة، والكتابة الإبداعية، وعدد من 
ق�سايا  موا�سيع  يف  والقراآنية  الفقهية  الببدرا�ببسببات 
الدرا�سات  املببعببا�ببسببرة، وعبببدد مببن  الأ�بببسبببرة والبببزكببباة 
املجتمعية يف اأثر املبادئ القراآنية يف ثقافة جمتمع 
التع�سب  نبذ  يف  الإ�ببسببالمببيببة  القيم  دور  الإمبببببارات، 
الفرتا�سية،  الببعببمببالت  تببببداول  اأحبباكببم  الببريببا�ببسببي، 

وغريها من املو�سوعات املجتمعية القيمية . 
اأمبببني عام  الببدكببتببور مبباجببد بو�سليبي  �ببسببعببادة  وعببر 
الفريدة  الببتببجببربببة  تببتببجبباوز  الإ�بببسبببالمبببي  املببنببتببدى 
الزمنية  احلبببدود  للكتاب  البببدويل  ال�سارقة  ملعر�ض 
الإنتاج  اإىل ع�سور من  اأيببام  لنعاقده؛ للتحول من 
الطريان  اإىل  ال�سخم، ومن م�ساركة بجناح  املعريف 
اإىل  الإ�سالمية  والثقافة  ال�سرعي  العلم  باأجنحي 
املنتدى  ويعزز  الرحبة،  الإن�سانية  املعرفة  ف�ساءات 
بجهوده العلمية الر�سينة م�سروع الإمارة الريادي 
يف خدمة العلوم ال�سرعية ون�سر الثقافة الإ�سالمية 
لتوجهات  ويبببرتجبببم  البب�ببسببمببحببة،  لببلببتببعببالببيببم  وفبببقببباً 
حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
يف  ال�سارقة  حاكم  الأعببلببى  املجل�ض  ع�سو  القا�سمي 
للمجتمع، و�سون  الأ�سيلة  الثقافية  الهوية  حماية 

ال�سريعة  مببع  املت�سقة  القمية  ومبببببادئببه  مببرتببكببزاتببه 
هذا  م�ساركتنا  كر�سنا  املنطلق  هببذا  ومببن  الببغببراء، 
املتخ�س�سة،  الكتب  اإقببتببنبباء  عملية  تعزيز  يف  الببعببام 
وتوفريها لأبنائنا الطلبة اإحتفاءاً بتكرمي ال�سارقة 
ت�سهم  حيث  الإ�ببسببالمببيببة،  الثقافة  لببواقببع  وتببعببزيببزاً 
مبببببادرة تببوزيببع اإ�بببسبببدارات املببنببتببدى يف رفببد مرتادي 
املعر�ض باإ�سدارات علمية واأكادميية متخ�س�سة يف 

املعرفية  وحقولها  الإ�سالمية،  العلوم  معارف  �ستى 
الوا�سعة واملتنوعة، وللمنتدى م�سرية ثقافية مميزة 
وحببافببلببة مببن ال�ببسببتببغببال لببعببقببود مببن الببعببمببل الثقايف 
توفري  ويف  الإ�سالمية،  الثقافة  بحور  يف  املن�سبط 
والبحوث  املتخ�س�سة  الكتب  اإ�سدارات متنوعة من 
ال�سرعي  العلم  بتلقي  للمهتمني  الهادفة  الدرا�سات 

ال�سمح.

املنتدى الإ�صالمي يعزز واقع الثقافة الإ�صالمية 
يف املجتمع يف معر�ض ال�صارقة للكتاب 2019م

معا�سرًا فنانًا  املعر�س ي�ستعر�س ت�سكيلة قطع اأثرية من متحف العني بجانب اأعمال فنية ل� 14 

فن اأبوظبي يختار باولو كولومبو قيّمًا فنيًا ملعر�ض »بوابة« 
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ل اأحب اأن اأكون على خالف مع اأحد

عبا�ض �صاهني: املطلوب من املمّثل اأن يقّدم كل الأدوار
عر  قببريببببباً  تببطببّل  اأن  على  كببنببدا  يف  • تببتببواجببد 
�ببسببا�ببسببة )اجلبببديبببد( مببن خبببالل بببرنببامببج )عبا�ض 

واأف�سل النا�ض(. ما اأ�سباب وجودك يف كندا؟
- اأقّدم ال�ستعرا�ض اخلا�ض بي الذي كنت اأقّدمه 
واأغنيات  ي�سّم فرقة مو�سيقية  والذي  لبنان،  يف 

و)�ستاند اب(، كما ترافقني زوجتي زينب غناًء.
باأنك  ت�سعر  فهل  املواهب،  متعدد  فنان  اأنببَت   •
بببببببداأَت تببباأخبببذ حببقببك اأكبببببرث بببعببد النببفبب�ببسببال عن 

زمالئك عادل كرم ورول �سامية والآخرين؟
اأن يرّكز الفنان على نف�سه اأكرث  - من الطبيعي 
الرامج  مبب�ببسببتببوى  عببلببى  يعمل مببببفبببرده،  عببنببدمببا 
طويلة  لبب�ببسببنببوات  مببعبباً  عملنا  نببحببن  واحلبببفبببالت. 
م�سروعه  منا  لكل  واأ�سبح  ال�سنة  هذه  وافرتقنا 

اخلا�ض.
�سداقتكم؟  على  حافظتم  اأنكم  يبدو  ل  • ولكن 

- بل نحن كذلك.
• لكن هذا الأمر ل يعك�سه كالم رول �سامية يف 
اأن هناك خالفات  وا�سحاً  وبببدا  لها،  اآِخببر ظهور 

مع عادل كرم؟
به  �سمعت  ولكنني  املببو�ببسببوع،  بببهببذا  يل  علم  ل   -
اإيّل،  بالن�سبة  ميديا(.  )ال�سو�سيال  عر  وتابعُته 
الكل اأ�سدقائي ول اأحب اأن اأكون على خالف مع 

اأحد.
• هل ترى اأن الأعمال التي َتعتمد على ال�سيغة 
اجَلماعية، ت�ساهم يف اإبراز اأ�سخا�ض على ح�ساب 

اآَخرين؟
َز �ببسببواء َعببِمببَل لببوحببده اأو  ُ - اجليد ل بببد واأن َيبببررْ
مع جمموعة. ونحن كنا جمموعة جميلة جداً، 
ونعيم  اأنببا  معاً،  عاماً   20 ا�ستمررنا  اأننا  بدليل 
�ببسببامببيببة وعببببببادل كبببببرم، ومببببن ثم  حبببببالوي ورول 
ان�سمت اإلينا اأجنو ريحان، بينما يف برامج اأخرى 
ممّثلني  ا�ببسببتبببببدال  ومت  كببثببرية  تببغببيببريات  ح�سلترْ 
باآَخرين. وبقاوؤنا معاً ملدة ع�سرين عاماً هو اأكر 

دليل على جناحنا.
 20 ا�ستمّر ملدة  • وما ال�سبب الذي َجَعَل فريقاً 

عاماً اأن يتفّكك ويذهب كل يف �سبيله؟
نتمّكن  لن  اأننا  نا  وجدرْ ولكن  نتفّكك،  نحن مل   -
من ال�ستمرار معاً يف هذه الفرتة. ل اأحد يعرف، 
ر  يح�سّ منا  كببلٌّ  م�ستقباًل.  وجنتمع  نببعببود  رمبببا 
برناجمه  لببديببه  كبببرم  عبببادل  اخلببا�ببسببة.  مل�ساريعه 
يف  تعمل  ورول  الببدرامببيببة،  واأعماله  التلفزيوين 
واأنا  جديد،  تلفزيوين  لرنامج  ر  وحت�سّ امل�سرح 
الذي  بعدك(  ول  قبلك  )ل  م�سل�سل  يف  �ساركُت 
عودتي  فببور  ت�سويره  و�ساأ�ستكمل  حالياً  ُيعر�ض 
من كندا، وبعده �ساأرّكز على ال�ستعرا�ض اخلا�ض 
اإىل  بالإ�سافة  كببنببدا،  يف  اأقببّدمببه حالياً  الببذي  بببي 

برناجمي اجلديد.
الرنامج؟ طبيعة  • ما 

فنانني  فببيببه  اأ�ببسببتببقبببببل  اأ�بببسبببببببوعبببّي  البببرنبببامبببج   -
ي�سبه  ل  له  و�سكرْ تركيبته  يف  ولكنه  و�سيا�سيني، 
البببببرامبببببَج الأخبببببببببرى. الببتبب�ببسببويببر لببببن يبببكبببون يف 

فرقة  و�ستكون معي  امل�سرح،  على  بل  ال�ستوديو، 
بل  امل�سرح  على  مببوجببودة  غري  ولكنها  مو�سيقية 
لدّي  كببمببا  فببيببه.  معيناً  دوراً  وتببلببعببب  الببنببا�ببض  بببني 
ح�سة يف الغناء الذي يحمل ر�سالًة، وهناك فقرة 
لها عالقة باجلمهور مو�سيقياً وغنائياً. الفقرات 
اإىل  معهم،  األببعبباببباً  تت�سّمن  بال�سيوف  اخلا�سة 

جانب )�ستاند اأب( خا�ض بي، وفقرات اأخرى.
كوميدي؟ طابعه  اأن  �سك  • ول 

بامتياز  عائلية  �ببسببهببرة  عببن  عبببببارة  هببو  طبببببعبباً.   -
مببع الأ�ببسببخببا�ببض املببوجببوديببن يف املبب�ببسببرح كببمببا مع 
وعلى  بعفويتي  و�ساأطّل  بيوتهم،  يف  املُ�ساِهدين 

طبيعتي وكما يعرفني النا�ض.
الكوميديا؟ خارج  تتواجد  اأن  ميكن  • هل 

- �ساركُت يف فيلمنيرْ هما )�ساعة ون�ض( و)�ساعة 
ولكنهما  كببومببيببديببان  وهبببمبببا  وخببمبب�ببسببة(،  ونببب�بببض 
فيهما  مقاطع  وهناك  هببادفببة،  ر�سالة  يت�سمنان 

َت�سببت يف اإبكاء النا�ض.
بالكوميديا؟ يرتبط  ا�سمك  • ولكن 

الأدوار، ولكن  اأن يقّدم كل  املمّثل  - املطلوب من 
)ل  م�سل�سل  يف  الكوميديا.  اإل  علّي  ُيعر�ض  مل 
قبلك ول بعدك( دوري كوميدي اأي�ساً، ولكن يف 
احللقات املقبلة ل عالقة لدوري بالكوميديا، بل 

الرتاجيديا.
يف  الببفببنببيببة  بببطبببة  اخلبببلرْ مبببنبببك.  جببببزء  • البببغبببنببباء 

والتمثيل،  الغناء  بببني  مع  جترْ التي  موهبتك 
األ جتببعببل جببانببببباً مببن هبببذه املببوهبببببة يطغى 

عببلببى جببانببب اآَخببببر مببع اأنبببك اأحببيببيببَت عدداً 
من احلفالت الغنائية؟

ولكنني  الغناء،  يف  م�ستمراً  زلببُت  ومببا   -
ل اأّدعببببببببي اأنببببنببببي مببببطببببرب. اأنببببببا اأقببببببّدم 
اأب(  الب)�ستاند  فيه  اأجمع  ا�ستعرا�ساً 
ال�سيا�سيني  وتقليد  اخلببريببات  اإىل 
واملببطببربببني والببغببنبباء بببالإ�ببسببافببة اىل 
تبب�ببسببارُكببنببي زوجببتببي فيها.  اأغببنببيبباٍت 
هبببي خببلرْببطببٌة جتببمببع ببببني كبببل �سيء 
َرَحترْ النا�ض ول ت�سيب بامللل.  واأَفرْ
ا�ستعرا�ساً  قبببّدمبببُت  اأن  و�ببسبببببق 
)تياترو  م�سرح  على  به  �سبيهاً 
اأحببيببيببُت حفالت  فببببردان(، كما 
واجلبل  وال�سمال  اجلنوب  يف 
و�ساركُت يف مهرجاناٍت داخل 
لبببببنببان. كببذلببك قبببّدمبببت هذا 
ال�ستعرا�ض يف دول اخلليج 
وهناك  كبببنبببدا،  يف  وحبببالبببيببباً 
م�ساريع اأخرى يف امل�سقبل.

تبببكبببّون  اأن  حتببببببباول  هببببل   •
ثنائية مع زوجتك؟

زينب  مبببببوجبببببودة.  البببثبببنبببائبببيبببة   -
جمموعٍة  عببر  ال�ببسببتببعببرا�ببض  تفتتح 

مببن الأغببنببيببات، ثببم اأطبببّل اأنببا واأقبببّدم فقرًة 
جتمع بني كل �سيء، ثم نت�سارك يف اأغنيتني. 

زوجتي خّريجة الكون�سرفتوار وتغّني مع فريوز 
وحتمل �سهادة ديبلوم يف الغناء ال�سرقي كما 

الهر  وخببالببد  خليفة  مار�سيل  مببع  غببّنببت 
غنائياً  نت�سارك  ولكننا  قعبور،  واأحمد 

مهمة،  اإ�ببسببافببة  ي�سكل  )دويبببتبببو(  يف 
لال�ستعرا�ض  ومبب�ببسببمببونبباً،  �ببسببكبباًل 

الذي اأقّدمه.
حقها  تنل  مل  زوجتك  • ولكن 

فنياً؟
- رمببببا هببي تبباأخببرت كببي تنال 
واأن  ببببببد  ل  ولبببببكبببببن  حببببقببببهببببا، 

يبببتبببغبببرّي الببببو�ببببسببببع. كبببمبببا اأنبببهبببا 
بها  خا�ستني  اأغنيتني  اأ�سدرترْ 

الفيديو  بطريقة  و�ست�سّورهما 
كليب.

الرنامج؟ يف  معك  �ستطّل  • هل 
- رمبا اأ�ست�سيفها كاأي �سيف 

اآخر. مَل ل؟

دنيا عبدالعزيز �صعيدة مب�صاركتها 
يف )ن�صيبي وق�صمتك 3(

م�سل�سله  الثالث من  اجلزء  ت�سوير  فكري  املخرج م�سطفى  يوا�سل  فيما 
اجلديد )ن�سيبي وق�سمتك(، الذي يعر�ض هذه الأيام على قناة )اأون. اإيه(، 
عّرت الفنانة امل�سرية دنيا عبدالعزيز عن �سعادتها بامل�ساركة يف امل�سل�سل، 
ومت�سلة  واأحداثها  م�سامينها  يف  منف�سلة  حكايات  ي�سم  اإنه  قالت  الذي 
اأنها م�سغولة حالياً يف ت�سوير احلكاية الثامنة، التي  يف ت�سل�سلها، موؤكدة 

حتمل عنوان )ما تيجي يا مليجي(.
عبدالعزيز، ك�سفت عن اأدائها لدور ال�سقيقة الكرى ل�سقيقيها، واأحدهما 
من ذوي الحتياجات اخلا�سة، مو�سحة اأن �سخ�سيتها تكابد اأزمات عدة يف 
اأبطال احلكاية، وهم حممود حجازي وهدى  اإىل  �سياق الأحببداث. ولفتت 

املفتي وحممد ي�سري، وهبة عبد الغني، وغريهم الكثري. 
يا�سني،  حممود  عمرو  تاأليف  من  مليجي(  يا  تيجي  )ما  حكاية  اأن  ُيذكر 
اأحمد  املنتج  مع  بال�سرتاك  )�سينجري(  واإنتاج  فكري،  واإخببراج م�سطفى 

عبدالعاطي.

رانيا عي�صى تتابع ت�صوير
)ل قبلك ول بعدك( 

ت�سارك املمثلة رانيا عي�سى يف م�سل�سل "ل قبلك ول بعدك " وهو رومن�سي 
كببومببيببدي يببعببر�ببض عببلببى اجلببديببد ويبب�ببسببارك فببيببه عبببدد كبببببري مببن املمثلني 
اللبنانيني. وتتابع رانيا الت�سوير الذي ي�ستمر حتى �سهر ت�سرين الأول-
املمثل  مببع  ثنائية  وتببقببدم  اأولببغببا  ا�سمها  فتاة  دور  وتلعب  اجلببباري،  اأكببتببوبببر 

اللبناين عبا�ض �ساهني.
واأكدت رانيا اأن "من يتابع العمل �سيحب جدا ما نقدمه انا وعبا�ض وفريق 

العمل جميل فالعامل ا�ستاقت للكوميدي".
وتابعت:"وهنالك �سيتكوم بعنوان كف على جنب على OTV مع جمدي 

م�سمو�سي وجورج دياب اخراج رندىل قديح."
"عبايل   : امل�سل�سالت يف رم�سان  ا�سمها مطروح على عدد من  ان  واكببدت 
جديد  خمببرج  مثال  جديدة  وروح  و�سخمة  جديدة  بق�سة  م�سل�سل  اعمل 
بع�ض  هببنببالببك  �سلبيا،  �ببسببادمببة  امل�سل�سالت  يف  الببنببهببايببات  جبببدد،  وممببثببلببني 

ال�ستن�ساخات التي ل احبها".

نيللي كرمي تخو�ض معاركها اخلا�صة

 نيللي كرمي رومان�سية
حتديد  كرمي  نيللي  تنتظر 
لت�سوير  نببببهببببائببببي  مببببوعببببد 
مببب�بببسببباهبببدهبببا �بببسبببمبببن احببببببداث 
البببفبببيبببلبببم البب�ببسببيببنببمببائببي اجلبببديبببد 
ببطولته  يقوم  "الذي   6 "�سريط 
نيللي  ال�ساوي؛ حيث تطل  خالد 
من خالل الحداث ك�سيفة �سرف 
رومان�سية  فتاة  �سخ�سية  جت�سد 
اأف�سل،  حببيبباًة  تعي�ض  اأن  حتبباول 
ولببكببنببهببا تببدخببل يف الببكببثببري من 
بينها  التفاهم  ل�سعوبة  املعارك 

وبني من حولها.
الرومان�سية  الأفببالم  لنوعية  ينتمي  والفيلم 
ت�سويره  يف  البببببببدء  املببنببتببظببر  ومببببن  الببباليبببت، 

منت�سف ال�سهر احلايل.

رم�سان 2020
اأن  املنتظر  فمن  الببدرامببي،  ال�سعيد  على  اأمببا 
تعلن نيللي عن موقفها النهائي جتاه امل�ساركة 
بعد   2020 لعام  القادم  الرم�ساين  باملو�سم 
 " "الن�سابني  الببدرامببي  م�سروعها  توقف  اأن 
اأمببببام اآ�ببسببر يببا�ببسببني والببببذي كبببان مببن املببقببرر اأن 
تخو�ض به مو�سم الدراما الرم�سانية القادمة 

بعد خروجه من املو�سم الدرامي املا�سي ب�سكل 
مفاجىء.

 غبببري اأنبببهبببا تببلببّقببت عببر�ببسبباً جبببديبببداً مبببن قبل 
اإحدى �سركات الإنتاج الدرامية خالل الفرتة 
املا�سية، وتنتظرال�سركة ح�سم قرارها النهائي 
العام احلببايل فور  بداية  العر�ض خالل  جتاه 

اإنتهائها من م�ساريعها ال�سينمائية اجلديدة.
الدرامية  كببرمي  نيللي  اأعببمببال  اآخببر  اأن  يذكر   
يف  به  �ساركت  "اإختفاء" الببذي  م�سل�سل  كانت 
مو�سم رم�سان قبل املا�سي وقد ظهرت نيللي 
اأحببببداث  �ببسببمببن  ب�سخ�سيتني  الأوىل  لببلببمببرة 

امل�سل�سل.

يطّل الفنان اللبناين عبا�س �ساهني من خالل م�سل�سل )ل 
قْبلك ول بْعدك( على اأن يكون له برناجمه التلفزيوين 
اخلا�س على �سا�سة )اجلديد( الذي يقّدمه حتت عنوان 
جديدة  ب�سيغة  يتمّيز  الذي  النا�س(  واأف�سل  )عبا�س 

على م�ستوى ال�سكل وامل�سمون.
غناء  موهبته  يف  فنية  خْلطة  يجمع  ال��ذي  �ساهني، 
ومتثياًل، لفت اإىل اأنه ما زال م�ستمرًا يف الغناء، لكنه ل 

يّدعي اأنه مطرب.

ن�سرها  بعد  ميديا  ال�سو�سيال  رواد  اإعجاب  نيللي كرمي  املمثلة  اأثارت 
اأثناء  العابدين  ظافر  التون�سي  بالنجم  يجمعها  ق�سري  لفيديو 
�سينمائي  عمل،  ت�سوير  بداية  قبل  "�سيلفي"  �سورة  اإلتقاطهما 
رومانيا. يف  اأحداثه  معظم  �ستكون  حيث  �سويًا  يجمعهما  جديد 

اإكتمال  ويتكتم كل من بطلي العمل عن تفا�سيل الفيلم حلني 
فريق عمله كاماًل خالل الأيام القادمة.
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فوائد الكرز للحامل.. ثمرة 
غنية بالفيتامينات واملعادن

عن هذه الثمرة اأعدت الكثري من الدرا�سات والبحوث، وتو�سلوا اإىل نتائج 
والألياف  الغذائية  بالعنا�سر  الغنية  الفواكه  تعد من  اأنها  اأهمها  مفيدة؛ 
والفيتامينات بعامة وللحامل حتديداً، اإ�سافة اإىل اأنها منخف�سة يف ن�سبة 
ال�سعرات احلرارية، وهي توؤكل كثمرة وُت�سرب ع�سرياً اأي�ساً. والآن نعر�ض 

اإحدى هذه الدرا�سات ونقراأ تفا�سيلها. 

فوائد الكرز:
احللو  الكرز  ولكن  نببوع،   100 اإىل  ت�سل  متعددة  اأنبببواع  الكرز  من  يوجد 
اأو ي�ستخدم يف  الأنببواع �سيوعاً، وهو ي�ستهلك طازجاً  اأكرث  واحلام�ض من 
الأك�سدة  ومب�سادات  بالطاقة  الغنية  الثمار  من  الكرز  اخلبز.  اأو  الطبخ 
ال�سرر  الناجتة عن  احلببرة  اجلببذور  التخل�ض من  دور يف  لها  التي  املهمة 
ومركبات  فيتامني"ج" والبوتا�سيوم،  للحامل  حتوي  اأنها  كما  التاأك�سدي، 

الفينولة التي توجد يف الكرز احلام�ض بن�سبة اأكر من الكرز احللو.
تناول ن�سف كوب من الكرز اأو ملعقتني كبريتني من ع�سري الكرز يحتوي 
على فوائد �سحية ت�ساعد يف عالج الكثري من امل�ساكل ال�سحية للحامل، 
بالنقر�ض  الإ�سابة  التقليل من  الواقية من خطر  بالألياف  اأنببه غني  كما 

بن�سبة %35. الذي ي�سيب مفا�سل احلامل وي�سبب لها التهاباً موؤملاً.
الكرز ي�ساعد احلامل على التخفيف من اآلم الع�سالت اأو حالة اإح�سا�سها 
الببقببوة والببنبب�ببسبباط؛ نببظببراً لحببتببوائببه على مببركبببببات ن�سطة تن�سط  بببفببقببدان 

اجل�سم، ويتم ذلك بتناول -50 70 حبة من الكرز يومياً.
على  ي�ساعدها  احلامل  قبل  من  يومياً  الكرز  ا�ستهالك  اأن  الباحثون  اأكببد 
الوقاية من �سكري احلمل، ومع املري�سة –فعلياً- فهو يح�سن امت�سا�ض 
وتنظيم م�ستويات ال�سكر يف الدم، كما اأن تناول احلامل جلرعة واحدة من 
الكرز -تعادل كوباً وربعاً منه- يخف�ض من �سغط الدم ب�سكل كبري وخالل 
�ساعتني فقط. الكرز ميتلك القدرة على حت�سني النوم واملزاج والأداء املعريف 
للحامل خالل ثالثة اأيام من ا�ستهالكه، كما اأنه يخف�ض الكورتيزول الذي 

يعد اأحد عالمات التوتر والقلق عند احلوامل.
�سهر يخفف من  مببدة  للكرز احلببلببو  تببنبباول احلببامببل  اإن  الببببباحببثببون  يببقببول 
اأنه  كما  الذاتية،  املناعة  وا�سطرابات  الدماغية،  وال�سكتة  القلب،  اأعرا�ض 
الأرق  من  والتخل�ض  النوم  يف  للكرز  احلامل  تناول  يفيد  لل�سعال.  عببالج 
البيولوجية  ال�ساعة  ينظم  وهو هرمون  امليالتونني،  على  نظراً لحتوائه 
البببببوتببا�ببسببيببوم والببكببريبب�ببسببنببني، وهما  الببكببرز عببلببى  اإ�ببسببافببة لحببتببواء  للج�سم، 

عن�سران ي�ساعدان يف خف�ض �سغط الدم املرتفع.
يقولون: اإن الفاكهة احلمراء عموماً تعزز �سحة املراأة اأثناء احلمل؛ والكرز 
يعد خمزناً للمواد الغذائية مثل الفيتامينات واملعادن والروتني واحلديد 
والكال�سيوم، لذلك ميكن للكرز اأن يكون وجبة خفيفة و�سحية للحوامل؛ 

لأنها حت�سن م�ستويات املناعة و�سحة دماغ اجلنني.
املفا�سل  واآلم  والببتببورم  اللتهابات  مببن  حتببد  الببكببرز  يف  احلببمببراء  ال�سبغة 
التي عادة ما ت�سايق احلامل، كما اأن احتواء الكرز على البوتا�سيوم يجعل 
وبببالببتببايل متنع  اجل�سم،  الببدم يف  وت�سبط �سغط  ببباملبباء،  احلببامببل حتتفظ 
خطر ت�سمم احلمل. �سرب كوب من ع�سري الكرز كل يوم ي�ساعد احلامل 
املوجود بداخله يقوي   "c"النوم، وفيتامني التغلب على ا�سطرابات  على 

الأوعية الدموية، وي�ساعد على �سخ ما يكفي من الدم اإىل اجلنني.

؟ اليورانيوم  معدن  مكت�سف  • من 
الكيميائي الملاين مارتن كالبروت هو مكت�سف اليورانيوم .

الأخ�سر؟ لونه  النبات  تعطي  التي  املادة  ا�سم  • ما 
الكلوروفيل

العامل؟ يف  للزهور  اإنتاجًا  الأكرث  الدولة  • ما 
هولندا

الواحدة؟ اخليار  حبة  يف  للماء  املئوية  الن�سبة  • ما 
%  96

ال�سم؟ حا�سة  يف  الثعبان  ي�ستخدمه  الذي  الع�سو  هو  • ما 
ل�سانه

الإن�سان.  يبكي  عندما  املخ  يفرزها  لالأمل  م�سكنة  كيميائية  مواد  على  حتتوي  الدموع  اأن  تعلم  • هل 
و  العجز  و  الهرم  اأ�سابها  التي  احلمراء  الدموية  الكرات  ته�سيم  هي  للطحال  وظيفة  اأهم  اأن  تعلم  • هل 

ي�ساركه يف هذه املهمة الكبد. 
جلد  و   ، ملم   25 يبلغ  الفيل  جلد  �سمك  و   ، ملم   2 عن  يزيد  ل  الإن�سان  جلد  �سمك  اأن  تعلم  هل   •
الإن�سان يحتوي على عدة اآلف من الغدد التي تفرز العرق بينما جلد الفيل خال من هذه الغدد با�ستثناء 

جفون العينني. 
 • هل تعلم اأن الرجل العادي مي�سي مبعدل 20 األف خطوة يومياً .. اأي يف خالل 80 �سنة يكون قد طاف 

حول العامل �ستة مرات. 
ثمانني �سربة يف  العادي  الإن�سان  قلب  فعدد �سربات   ، اجل�سم  تتاأثر بحجم  القلب  نب�سات  اأن  تعلم  • هل 
اأما قلب الع�سفور   .. 700 �سربة يف الدقيقة  الفاأر  25 �سربة يف الدقيقة .. و يف  الدقيقة .. و يف الفيل 

فعدد �سرباته 1000 �سربة يف الدقيقة. 
.. و الدموع التي يفرزها   • هل تعلم اأن الطفل حديث الببولدة يبكي يف املتو�سط مدة 113 دقيقة يومياً 

ت�ساعد كثرياً على رعاية �سحته العامة .. 
 • هل تعلم اأن ال�سائل املحيط بالعينني و الذي يعرف با�سم الدموع هو اأقوى مطهر.
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العنا�سر التالية:
- الزجنبيل: ل يقت�سر �ساي الزجنبيل على الزجنبيل فقط، من الأف�سل 
اأو ما توّفر منها. ل تنتظر  اإ�سافة الع�سل والليمون )احلام�ض( والقرفة 
الفر�سة. يحمي  لك  اأتيحت  كلما  الزجنبيل  تناول  الببرد،  يهاجمك  حتى 
ويقّوي  اللتهابات،  من  والقرفة  والزجنبيل  احللق،  التهابات  من  الع�سل 

فيتامني “�سي” الذي يوجد يف الليمون جهاز املناعة.
- الكركم: ميكنك تناول �ساي الكركم مع احلليب وجوزة الطيب والزجنبيل 
لت�سهيل ا�ست�ساغة املذاق. اأ�سف ربع ملعقة �سغري من الكركم اإىل كوب ماء، 
وكوب حليب، وقليل من جوزة الطيب وم�سحوق الزجنبيل. �سخن ال�ساي 

حتى الغليان، واتركه حتى يرد قلياًل وتناوله.
امل�سروبات  من  والنعناع  والليمون  الأخ�سر  ال�ساي  والليمون:  ال�ساي   -

الدافئة ال�سديقة للمناعة يف مو�سم ال�ستاء.

املغنية الأمريكية تايلور �سويفت يف عر�س احتفايل ملهرجان الت�سوق العاملي ليوم 11.11 يف �سنغهاي، ال�سني. رويرتز

كان هناك رجل بخيل جدا رغم غناه ويعي�ض عي�سة الفقراء ول ياأكل وا�سرته القليل ول ي�سرتي لهم طلباتهم 
ال نادرا، يقب�ض على امواله وكاأنه يقب�ض على الدنيا بيده، وقد ذاقت زوجته املرار لتغري من طبعه ول فائدة 
. يف احد اليام مر�ض ابنه الكبري �سامل مر�ض �سديد مل يعرف له الطبيب عالج فخرج من ق�سر الرجل وهو 
... جل�ست الم واطفالها يبكون  اليه  يقول لن جتد له عالج والعو�ض عند اهلل هذه وديعته فاتركها تذهب 
اخيهم الذي ي�سارع املوت ثم وقفت وهي ت�سرخ يف زوجها كل اولدنا �سيموتون لنهم ل ياأكلون ل يتغذون نحن 
نعي�ض يف مرار اكرث من الفقراء انف�سهم لعنك اهلل ولعن نقودك �ساأخرج واعمل يف بيت النا�ض واطعم اطفايل 

ففزع الرجل وقال كفي عن هذا الهراء كل النا�ض متر�ض وكلهم ميوتون فقالت بخلك هو مر�سنا .
ويف و�سط هذا املرار جاء �سديقا له معروف عنه التقوى والورع فاأخذ يوا�سيه يف ابنه ويدعو له بال�سفاء وبعد 
ان انتهى قال له ان هذه الدنيا ايامها معدودة مهما كرثت واذا كان اهلل يعطينا فهو يعطينا لن�سكره ويزيدنا، 
اذا مر�ض ابنك الن ف�سيمر�ض غريه بعد ثم ثم ياتي وقت ي�سيع فيه ما معك .. يا ابا �سامل حتدث بنعمة 
ربك ول تنكرها . انت ل تت�سدق، ول تطعم اطفالك وزوجتك .. انت ل توؤدي فر�ض اهلل توفريا للمياه .. ل 
تدفع زكاته بخال .. مل حتج لبيته خمافة على نقودك ان تنق�ض، ا�سياء كثرية تفعلها تغ�سب اهلل وتنتظر منه 
رحمه ؟ امل ت�ساأل نف�سك ما النهاية، يا ابا �سامل، كل ما ا�ستطيعه هو ان اقول لك داووا مر�ساكم بال�سدقة .. 
ان�سرف الرجل وترك ابا �سامل يفكر طوال الليل وعند الفجر �ساح املوؤذن بالنداء و�سوته اجلميل يدعو عباد 
اهلل املوؤمنني للوقوف بني يدي اهلل فاأن�سل ابا �سامل يتو�ساأ واىل امل�سجد ذهب �سجد وركع وبكي وغ�سلت دموعه 
حزنه وخرج اإىل بيته ليح�سر وملرة الوىل يف حياته نقودا مي�سكها يف يده عن قناعة ويخرج لل�سارع مت�سرتا يف 
الظالم يطرق ابواب الفقراء �سرا ويعطيهم ويقول لهم ادعو لولدي �سامل بال�سفاء، وقد كانت عيناه تدمع وهو 
يطلب ال�سفاء ل�سامل .. ايام قليلة مرت وبداأ �سامل ي�ستعيد �سحته وعافيته فعم الفرح البيت خا�سة ان اب �سامل 

قد كره بخله واطلق لزوجته املال ت�سرف منه بدون ان تن�سي �سدقة الفقراء لن ايام الدنيا معدودة . 

حليب الأبقار قد ي�صيب طفلك 
الر�صيع مبر�ض ال�صكري

خببطببورة تقدمي حليب  مببن  فنلندية  درا�ببسببة  نتائج  حبببّذرت 
الأبقار بانتظام للطفل الر�سيع، حيث اأ�سارت اإىل اأن تناول 
اإ�سابته  خطر  زيبببادة  اإىل  يبببوؤدي  الأبببقببار  حلليب  الر�سيع 

مبر�ض  ال�سكري من النوع الأول.
وكبب�ببسببفببت نببتببائببج الببدرا�ببسببة اأن حببلببيببب الأببببقبببار يببعببمببل على 
الأج�سام  هذه  الر�سع،  ج�سم  داخل  اأج�سام م�سادة  تكوين 
امل�سادة من �ساأنها تك�سري اخلاليا التي تفرز الأن�سولني يف 
ال�سكري من  باإ�سابة الر�سيع مبر�ض  اجل�سم، ما يت�سبب 
ن�سبة  الأبقار على  الأول، عالوة على احتواء حليب  النوع 
اأو  الأم،  حليب  يف  املببوجببودة  تلك  من  اأعلى  ال�سكريات  من 

خطر  اإىل  الدرا�سة  نتائج  اأ�ببسببارت  كما  ال�سناعي.  احلليب 
اإ�ببسببايف حلليب الأبببقببار على الر�سع، وهببو احببتببواوؤهببا على 
الأم،  املوجودة يف حليب  تلك  تختلف عن  بروتينات  اأنببواع 
تراكم  اإىل  تببوؤدي  الروتينات  ال�سناعي، وهذه  اأو احلليب 
ميكروبي،  ن�ساط  م�سببة  الأمعاء،  يف  الأمينية  الأحما�ض 
ما يجعل الطفل عر�سة للقيء واجلفاف والنزلت املعوية 
اخلبببطبببرية. واأو�بببسبببى الأطببببببباء الأمبببهبببات بببالعببتببمبباد على 
الأ�سهر  خببالل  ال�سناعية،  اأو  الطبيعية  �ببسببواء  الر�ساعة 
تخلو  اإدخببال وجبات  ثم  الر�سيع،  الأوىل من عمر  ال�ستة 

من حليب الأبقار، حتى يكمل الطفل عامه الأول.


