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فوائد التني املجفف غري متوقعة
متوفر  الغذائي  العن�صر  وهذا  بالفعل،  مذهلة  املجفف  التني  فوائد 
ع��ل��ى م���دار ال��ع��ام، ل��ذل��ك ال ح��ج��ة ل��دي��ك م��ن ع���دم ت��ن��اول��ه والتمتع 

بفوائده ال�صحية.
اأوردت��ه �صحيفة  نطلعكم يف االآت��ي على فوائد التني املجفف وفق ما 

الربيطانية«: ميل  “ديل 
فوائد التني املجفف لتاأمني ال�صعور بال�صبع

يحتوي التني املجفف على االألياف الغذائية، لذا، فهو يعترب عن�صراً 
اعتماده  ميكن  اأط��ول.  لفرتة  بال�صبع  ال�صعور  لتاأمني  رائعاً  غذائياً 

كوجبة خفيفة )�صناك(.
فوائد التني املجفف يف مكافحة االأمرا�ض ال�صرطانية
هل تعلمني اأن التني املجفف يحارب مر�ض ال�صرطان؟

احلّرة  اجل��ذور  حت��ارب  التي  االأك�صدة  مب�صادات  غني  املجفف  التني 
�صيما  ال  اجل�صم،  يف  ال�صرطانية  اخلاليا  ون�صوء  لل�صرطان  امل�صببة 

�صرطان الثدي.
فوائد التني املجفف للجهاز اله�صمي

القولون  ويدعم  اله�صم  عملية  حت�صني  على  املجفف  التني  ي�صاعد 
للتخل�ض من ال�صموم. وي�صكل عالجاً لالإم�صاك، نظراً الحتوائه على 

االألياف الغذائية.
فوائد التني املجفف للب�صرة

تناويل التني املجفف لتنعمي بب�صرة رائعة
 ، B2 »2و”بي ، B1 »1 يحتوي التني املجفف على الفيتامينات “بي

الب�صرة. ون�صارة  جمال  على  حتافظ  التي   A و”اأ« 
فوائد التني املجفف لل�صعر

اإنَّ التني املجفف ُيك�صب ال�صعر قوة ون�صارة، فهو يحمي من م�صكلة 
الحتوائه  ونظراً  والتق�صف.  الق�صرة  تكّون  اىل  ت��وؤدي  التي  اجلفاف 
على تغذية ب�صيالت  اأي�صاً  الفيتامينات، فهو يعمل  الكثري من  على 

ال�صعر وفروة الراأ�ض.

حتذير.. الأخبار املزيفة خطر على الذاكرة
ال جدال باأن االأخبار والق�ص�ض املفربكة متثل م�صكلة حقيقية، خا�صة 
يف االإنرتنت وو�صائل التوا�صل االجتماعي، حيث ال ي�صتيطع كثريون 

التمييز بني االأخبار ال�صادقة وتلك املزيفة.
“فورب�ض”  جم��ل��ة  تفا�صيلها  ن�����ص��رت  ج���دي���دة،  درا����ص���ة  ذك����رت  ف��ق��د 
والق�ص�ض  االأخبار  بها  تت�صبب  اأن  اأخطارا جديدة ميكن  االأمريكية، 

املزيفة على ذاكرة االإن�صان.
اأنه  اأيرلندا  واأظهرت الدرا�صة التي اأجرتها كلية كورك اجلامعية يف 
عندما يتم عر�ض اأخبار مفربكة على اأنا�ض، فاإنهم ي�صتدعون ذكريات 

زائفة.
ق�ص�ض   6 عليهم  �صخ�صا عر�صت   3140 الدرا�صة حاالت  وتناولت 
اإخبارية مرتبطة باال�صتفتاء الذي اأجري على االإجها�ض يف اأيرلندا 
الدرا�صة  يف  امل�صتخدمة  الق�ص�ض  م��ن  اث��ن��ت��ني  وك��ان��ت   ،2018 يف 

مفربكة.
اإن ذكرى  اإن نحو ن�صف امل�صاركني يف الدرا�صة قالوا  وقالت الدرا�صة 

مزيفة خطرت ببالهم عندما تعر�صوا خلرب مفربك.
واأ�صافت اأنه عند حتذير امل�صاركني الحقا ب�صاأن حقيقة هذه االأخبار 

الكاذبة، فاإن فئة قليلة منهم اأعادت التفكري يف ذكرياتهم.
وكان مركز “بيو” االأمريكي لالأبحاث وجد يف درا�صة �صابقة اأن 23 
باملئة من االأمريكيني �صاركوا ق�صة مزيفة على ح�صاباتهم يف مواقع 
اأنها  علموا  بعدما  �صاركوها  ه��وؤالء  من  باملئة   14 ونحو  التوا�صل، 

مزيفة.
االأخبار  ه��ذه  انت�صار  م��ن  احل��د  و”في�صبوك”  “غوغل”  وي��ح��اول 
املغلوطة على من�صتيهما، فيما يعتقد البع�ض اأن هذه اجلهود لي�صت 

كافية.

األربعاء    28   أغسطس    2019  م   -   العـدد  12717  
Wednesday   28   August   2019  -  Issue No   12717

تطبيق اإلكرتوين لتب�سيط 
اللغة املعقدة 

م��ا حت��ت��وي االأب���ح���اث وامل���ق���االت العلمية واالأك���ادمي���ي���ة ع��ل��ى �صرد  ك��ث��رياً 
ولكن  العلوم،  جماالت  ب�صتى  تتعلق  خمتلفة  علمية  ونظريات  الكت�صافات 
غري  ع��ل��ى  ي�صعب  متخ�ص�صة  علمية  بلغة  ُي��ك��َت��ْب  ال��وث��ائ��ق  ه���ذه  معظم 

املتخ�ص�صني فهمها اأو ا�صتيعابها.
االأمريكية  تك�صا�ض  بجامعة  الباحثني  من  فريق  ابتكر  ال�صياق،  ه��ذا  ويف 
الدرا�صات  م��ن  املهمة  امل��ع��ل��وم��ات  ا�صتخال�ض  ميكنه  اإل��ك��رتون��ي��اً  تطبيقاً 
تتيح  العلمية  للم�صطلحات  وا�صحة  تعريفات  تقدمي  اأج��ل  من  البحثية 
للقارئ غري املتخ�ص�ض فهم املادة العلمية دون احلاجة لال�صتعانة بطرف 

متخ�ص�ض.
التكنولوجيا،  يف  املتخ�ص�ض  اأورج”  دوت  “فيز  االإل��ك��رتوين  املوقع  ونقل 
تك�صا�ض،  جامعة  م��ن  ال��درا���ص��ة  ف��ري��ق  رئي�ض  ت�صو،  جيا  وي  ال��ب��اح��ث  ع��ن 
قوله: “يهدف امل�صروع اإىل حت�صني القدرة على قراءة املقاالت التي تن�صر 
يف الدوريات العلمية”، موؤكداً اأن هذا التطبيق االإلكرتوين هو نتاج جمهود 
م�صرتك قام به باحثون يف جمال الكمبيوتر والطبيعة احليوية وال�صحافة، 
بغر�ض تطوير خدمة اإلكرتونية ميكنها ر�صد املواد العلمية وتطويعها يف 

�صورة ت�صلح للن�صر يف و�صائل االعالم«.
ا�صتخال�ض  ميكنها  مو�صعة  اإل��ك��رتون��ي��ة  منظومة  وزم����الوؤه  ت�صو  وط���ور 
البيانات من الوثائق العلمية، ثم قاموا بدمج هذه املنظومة يف خدمة على 
“دايف”، بغر�ض حتويل االأبحاث العلمية اإىل مواد  االنرتنت حتمل ا�صم 

ت�صلح للن�صر يف املواقع ال�صحفية واالخبارية.

رفع الأوزان عالج فّعال لالكتئاب
تفيد تقارير منظمة ال�صحة العاملية باأن 
300 مليون اإن�صان حول العامل يعانون 
منهم  قليلة  ن�صبة  واأن  االك��ت��ئ��اب،  م��ن 
الطبي.  العالج  وتلتم�ض  باحلالة  تدري 
وطريقة  االج��ت��م��اع��ي  ال���وع���ي  وي��ل��ع��ب 
تو�صيف املجتمع للم�صاكل النف�صية دوراً 
يف االع��رتاف بها. وبح�صب بحث جديد 
اأعرا�ض  على  ال�صيطرة  ميكن  اأن��ه  تبني 
االكتئاب واإدارة احلالة من خالل بع�ض 

االإجراءات منها رفع االأوزان.
“جاما  وُن�صرت نتائج الدرا�صة يف جملة 
النف�ض،  علم  يف  املتخ�ص�صة  �صيكاتري” 
واأظهرت اأن متارين رفع االأثقال ت�صاعد 
على اإفراز مواد كيميائية يف الدماغ تزيد 
اأعرا�ض  وت��ق��ل��ل  ب��ال�����ص��ع��ادة،  االإح�����ص��ا���ض 

االكتئاب.
الرتكيز  االأوزان  رف��ع  متارين  وتتطّلب 
م�صتوى  خف�ض  على  وت�صاعد  ال��ك��ام��ل، 
هرمون الكورتيزول الذي ُي�صّمى هرمون 
رفع  متارين  ممار�صة  وميكنك  التوتر. 

االأوزان يف البيت اأو يف �صالة اجليم.
وبح�صب الدرا�صة كّلما زاد وقت ممار�صة 
تعود  التي  الفوائد  زادت  كلما  التمارين 

على ال�صحة النف�صية واجل�صمانية.

 ن�سائح عملية و�سريعة 
للتخل�ص من الوزن الزائد �ص 23

كيف حتمني نف�سك 
من مواد التنظيف؟

عالية  مكونات  على  ال�صائعة  التنظيف  منتجات  م��ن  العديد  حتتوي 
باال�صتخدام  املتعلقة  ال�صحية  املخاطر  من  بالعديد  وترتبط  ال�صمية، 

الطويل والق�صري االأجل. 
ما هي املواد الكيميائية التي يجب االنتباه اإليها، وكيف ميكنك حماية 

نف�صك وعائلتك من التعر�ض الأ�صرارها؟ 
التنف�صي يف يونيو  ُن�صر يف املجلة االأمريكية لطب اجلهاز  تناول مقال 
2017 درا�صة قام بها باحثون اأوروبيون، حول االآثار ال�صحية التنف�صية 

للتعر�ض للمواد الكيماوية التي حتتوي عليها م�صاحيق التنظيف. 
ومن بني هذه املخاطر، حددت املقالة مر�ض الربو واالن�صداد الرئوي 
املزمن. ويف الواقع، ميكن لالأ�صخا�ض الذين ي�صتخدمون هذه املنتجات 
الرئة، يعادل  اأن ي�صهدوا انخفا�صاً مت�صارعاً يف وظائف  ب�صكل منتظم، 

تدخني 20 علبة �صجائر اأو اأكرث �صنوياً ملدة 10 �صنوات.
وت�صمل االأعرا�ض االأخرى للتعر�ض مل�صاحيق التنظيف ال�صامة: ال�صعور 
التن�صيق،  وفقدان  والقيء،  وال�صعال،  والعطا�ض،  وال�صداع،  بالدوخة، 

وعدم انتظام اجلهاز التنا�صلي، وتلف الكبد والكلى. 

وبالطبع فاإن العبوات الزجاجية هي اخليار االأكرث اأمانا، 
االأرخ�ض،  اإىل اخليار  العظمى  الغالبية  تتجه  ومع ذلك 
فما  بال�صتيكية،  ال��ع��ب��وات  ���ص��راء  اإىل  مييلون  وب��ال��ت��ايل 

مقدار االأمان يف املياه املعباأة بالعبوات البال�صتيكية؟
ت�صنيعها  يتم  البال�صتيكية  املواد  اأن معظم  املعروف  من 
وقد  الهيدروكربون،  جزيئات  من  طويلة  �صال�صل  عرب 
اأو حتى  املواد الكيماوية لتح�صني مرونة  اأ�صيفت معظم 

لون تلك العبوات.
البال�صتيكية  ال��ع��ب��وات  وج����ودة  ���ص��الم��ة  تختلف  ك��ذل��ك 
باختالف نوع البال�صتيك امل�صتخدم، فاملنتجات منخف�صة 
اجلودة قد حتتوي على م�صكالت �صحية خطرية قد توؤدي 

اإىل االإ�صابة باأمرا�ض مثل ال�صرطان، وفقا للدرا�صات.
وفيما يلي بع�ض االأ�صباب التي تو�صح االآثار ال�صلبية ملياه 

ال�صرب من العبوات البال�صتيكية.
اأن معظم  املعروف لكثريين  املتكرر: من  1. اال�صتخدام 
خم�ص�صة  االأ���ص��واق  يف  امل��ت��واف��رة  البال�صتيكية  العبوات 
ال�صائع  م��ن  لكن  واح���دة،  مل��رة  اأي  ال��ف��ردي،  لال�صتخدام 
البال�صتيكية  امل��واد  ه��ذه  ا�صتخدام  النا�ض  يعيد  اأن  ج��دا 
لتخزين  ترييفثاالت”  اإيثيلني  “البويل  من  امل�صنوعة 

املياه.
وب�����ص��رف ال��ن��ظ��ر ع��ن ال��ت��ل��وث البيئي ال��ن��اج��م ع��ن هذه 
العبوات البال�صتيكية ذات اال�صتخدام الواحد، فاإن تكرار 
ا�صتخدام هذه العبوات، قد يوؤدي اإىل تعر�صها للحرارة اأو 
اأ�صعة ال�صم�ض وبالتايل تت�صرب مواد كيماوية واختالطها 

يف املاء.
ا�صطرابات  الكيماوية  امل��واد  ه��ذه  بع�ض  عن  ينجم  وق��د 

حمتملة يف الغدد ال�صماء.
الفينول”،  “ثنائي  مادة  اأثبتت  احلمل:  م�صاعفات   .2
من  البال�صتيكية  امل��ي��اه  ع��ب��وات  �صناعة  يف  امل�صتخدمة 

النوع 7، اأنه ي�صبب م�صاعفات للحوامل واجلنني.
هرمون  يحاكي  الفينول  ثنائي  ف���اإن  ل��درا���ص��ات،  ووف��ق��ا 
اإىل  الزائف”  “اال�صرتوجني  ه��ذا  وق��د  اال���ص��رتوج��ني، 
خلقية  عيوب  اإىل  ي��وؤدي  مما  الكرومو�صومات،  يف  ت�صوه 

لدى االأجنة.
لهرمون  نتيجة حماكاتها  املتاأخر:  اأو  املبكر  البلوغ   .3

الكيماوية  ل��ل��م��واد  التعر�ض  ف���اإن  اال���ص��رتوج��ني، 
�صيغري توقيت البلوغ.

وب�صرف النظر عن ذلك، ميكن اأن يقلل اأي�صا من 
اخل�صوبة، ويزيد الدهون يف اجل�صم ويوؤثر على اجلهاز 

الع�صبي.
باالإ�صرتوجني  ال�صبيهة  اأن تكون اخلا�صية  كذلك ميكن 
يف م���ادة ث��ن��ائ��ي ال��ف��ي��ن��ول ال��ك��ي��م��اوي��ة ���ص��ارة للغاية على 

االأطفال يف مرحلة النمو.
بال�صتيكية  ع��ب��وات  م��ن  لل�صرب  ميكن  االل��ت��ه��اب��ات:   .4
رخي�صة اجلودة اأن يوؤثر �صلبا على نظام املناعة لدى املرء، 
ذلك اأن ثنائي الفينول يوؤثر على جهاز املناعة وي�صعفه، 

وبالتايل يعر�ض اجل�صم لالأمرا�ض املختلفة.
مياه  الناجمة عن  املحتملة  االآث��ار اجلانبية  اإىل  بالنظر 

ال�����ص��رب امل���ع���ب���اأة يف 
عبوات بال�صتيكية، 
ه�����ن�����اك و�����ص����ائ����ل 
تبنيها  مي����ك����ن 
عن  ل����الب����ت����ع����اد 
الناجم  ال�صرر 

عن ذلك.
وم�������������ن ه�������ذه 
على  الو�صائل 
املثال،  �صبيل 
ا������ص�����ت�����خ�����دم 
ب���������������دائ���������������ل 
للبال�صتيك، 
الزجاج  م��ث��ل 
التي حتتوي  العبوات  لل�صداأ، وجتنب  املقاوم  الفوالذ  اأو 
على رموز اإعادة التدوير من 3 اأو 7، فاإذا مل يكن هناك 
خيارات اأخرى، ميكن ا�صتخدم العبوات التي حتتوي على 

رموز اإعادة التدوير 2 و4 و5.
العديدة،  البال�صتيك  الأ���ص��رار  نظرا  اأخ���رية،  مالحظة 
وفقا  والبيئة،  ال�صحة  على  للحفاظ  و�صيلة  اأف�صل  ف��اإن 
لالأطباء، هي جتنب املياه املعباأة يف عبوات من البال�صتيك، 
فاأنت ال  البال�صتيكية،  العبوات  التخل�ض من تلك  وعرب 
تقوم فقط بتح�صني �صحتك، بل تقوم اأي�صا بتوفري املال 

واإنقاذ االأر�ض.

»معطف الّدب« عالمة 
غري ُمكلفة ومنط �سهري

القطع  م��ن  ال���ّدب  معطف  اأ�صبح   
مدونات  �صفوف  يف  �صهرة  االأك��رث 
االأزياء والنجمات وعا�صقات املو�صة 
على مدى العامني املا�صيني، وهو 
االأ�صرتالّية  ال��ع��الم��ة  توقيع  م��ن 
عالمة  وه����ي   ،I.AM.GIA
جتارّية غري ُمكلفة حتظى ب�صعبّية 
ك����ب����رية ب����ني امل�������ص���اه���ري، و اأب������رز 

الفا�صيني�صتات على “اإن�صتغرام«.
 ،Pixie املعطف الذي يحمل ا�صم
ظ��ل��ّي��ة �صخمة مع  ب�����ص��ورة  ي��اأت��ي 
ك��ب��رية، م�صنوعة  اأم��ام��ّي��ة  ج��ي��وب 
من الفرو ال�صناعّي بظّل اجَلمل.

اأ�صهر  ط��رح��ت  ل�صعبيته،  ون��ظ��ًرا 
ن�صًخا  ب��ال��ت��ج��زئ��ة،  ال��ب��ي��ع  م��ت��اج��ر 
متنّوعة من معطف الّدب باأطوال 
و���ص��ور ظ��ل��ّي��ة خم��ت��ل��ف��ة، ويف حني 
من  ن���ف���د  االأ�����ص����ل����ّي  امل���ع���ط���ف  اأّن 
عّدة  االأ�صرتالّية  العالمة  خم��ازن 
احل�صول  مي��ك��ن��ِك  ل��ك��ّن��ه  م�������ّرات، 
العالمات  م��ن  مماثلة  ن�صخ  على 
ماجنو،  مثل  ال�صعبّية،  التجارّية 
ف���ري ب��ي��ب��ول، ���ص��ان��دي ل��ي��ان��غ و ذا 
اأك��ن��ِت ترغبني يف  اي��ري��ف��ل.و���ص��واء 
من  �صخم  معطف  على  احل�صول 
اأو  املا�صي،  القرن  �صبعينيات  وحي 
اأو  البومرب،  �صرتة  بنمط  معطف 
اأخ�صر  ك��ظ��ّل  ف��اق��ع  ب��ل��ون  معطف 
اأو االأحمر اجلريء، تعّريف  النيون 
معنا على بع�ض الّن�صخ املُتاحة من 

املعطف االأيقويّن.

�سماعة جديدة 
لع�ساق الألعاب 

كينغ�صتون  �����ص����رك����ة  اأط�����ل�����ق�����ت 
حتمل  جديدة  �صماعة  االأمريكية 
 HyperX Cloud« ا����ص���م 
ع�صاق  ت��خ��اط��ب   »Alpha S
العاملية  باالأ�صواق  تتوفر  االألعاب، 

ب�صعر 130 دوالراً اأمريكياً.
ال�صوت  ب��دع��م  ال�����ص��م��اع��ة  ومت��ت��از 
7.1، حيث  االف��رتا���ص��ي  امل��ح��ي��ط 
التتبع  زي�������ادة  ع���ل���ى  ذل�����ك  ي��ع��م��ل 
األ����ع����اب  ل������الأع������داء يف  ال�������ص���وت���ي 
ت��ت��م��ت��ع بجميع  ك���م���ا  ال���ف���ي���دي���و.  
وظائف املوديل االأ�صا�صي لل�صماعة، 
ملم،   50 م�����ص��غ��ل  ع��ل��ى  وت��ع��ت��م��د 
اجلديدة  ال�����ص��م��اع��ة  ت�صنيع  ومت 
ل��ت��وف��ري متانة  االأل���وم���ن���ي���وم  م���ن 
اأذن من اجللد  و���ص��ادات  عالية مع 
ببع�ض  وتت�صم  اال�صتعمال.  لراحة 
باالإ�صدار  م��ق��ارن��ة  ال��ت��ح�����ص��ي��ن��ات 
على  مفتاح  ي��وج��د  حيث  ال�صابق، 
ال�صماعة الي�صرى ل�صبط النغمات 
اأو  املو�صيقى  ت�صغيل  عند  العميقة 

األعاب الفيديو.

ماء الزجاجات البال�ستيكية.. 
ماذا يفعل باجل�سم؟

للحفاظ على �صحة  املاء �صروري  �صرب  اأن  اثنان يف  ي�صك  ال 
�صربتها وم�صدرها ال  التي  املياه  فاإن كمية  ذلك،  ومع  اجل�صم، 
يكفيان ل�صمان �صحة اجل�صم، فما هو يف غاية االأهمية يف هذه 

امل�صاألة هو “اأين كانت هذه املياه خمزنة؟«
عبوات  اأو  زج��اج��ات  يف  خم��زن��ة  امل��ي��اه  ك��ان��ت  ف����اإذا 

“ما  هو  نف�صه  يطرح  الذي  املهم  فال�صوؤال  بال�صتيكية، 
مدى اأمان �صرب املاء من العبوات البال�صتيكية؟«

الأمور تتعلق بالراحة وال�صعر، مييل كثري من النا�س اإىل �صراء 
ملرة  لال�صتخدام  معدة  بال�صتيكية  عبوات  يف  املعباأة  املياه 
اإىل  متيل  للمياه  املنتجة  ال�صركات  اأن  املعروف  ومن  واح��دة، 
نوعني من اأنواع تعبئة وتخزين املياه، فاإما اأن تعبئها يف عبوات 

زجاجية اأو يف عبوات بال�صتيكية.
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�ش�ؤون حملية

تعزيزًا للعالقات العلمية والثقافية بني طلبة اجلامعتني

وفد طالبي من جامعة زيجاجن ال�سينية يزور جامعة الإمارات

ان�صجاما مع �صعار »املراأة رمز للت�صامح«

حديقة احليوانات بالعني تقدم كوادر فريدة للت�سامح مع الطبيعة واحلياة الربية يف يوم املراأة الإماراتية

ي�صتلهم مو�صوعاته من قيم عام الت�صامح

مركز الفنون بجامعة نيويورك اأبوظبي يطلق عرو�سًا ا�ستثنائية يف مو�سمه اخلام�ص 

»الزراعة وال�سالمة الغذائية« ت�سارك يف 
املعر�ص الدويل لل�سيد والفرو�سية 2019

•• اأبوظبي  - الفجر

ت�صارك هيئة اأبوظبي للزراعة وال�صالمة الغذائية بفعاليات الدورة ال�صابعة 
2019 الذي انطلق �صباح  ع�صر من املعر�ض الدويل لل�صيد والفرو�صية 
وي�صتمر  )اأدن��ي��ك(  للمعار�ض  الوطني  اأبوظبي  مركز  يف  الثالثاء،  اأم�ض 
اإط��ار حر�صها على امل�صاركة الفاعلة  حتى نهاية ال�صهر اجل��اري، وذلك يف 
يف االأن�صطة والفعاليات املت�صلة مبجاالت عملها، والتزاماً بدورها يف تعزيز 
احليوانية  واالآف���ات  االأم��را���ض  من  للوقاية  احليوي  االأم��ن  نظام  فاعلية 
والنباتية، من خالل و�صع اخلطط والربامج الفاعلة واالإ�صراف والرقابة 

على تنفيذها بالتن�صيق مع اجلهات املخت�صة.
واخلدمات  املتنقل  البيطري  للمخترب  عر�ض  يف  الهيئة  م�صاركة  وتتمثل 
وامل�صاركني  املعر�ض  رواد  وتعريف  احليوانية،  ال��رثوة  ملربي  تقدمها  التي 
ن�صرات  توزيع  جانب  اإىل  والت�صخي�صية،  والوقائية  العالجية  بخدماتها 
توعوية خا�صة باأف�صل املمار�صات املتبعة يف جمال تربية الرثوة احليوانية 
االأو���ص��ط وت�صجيل  ال�صرق  ي��وروت��ري  واالأم���ن احل��ي��وي، وال��رتوي��ج ملعر�ض 
ال�صركة  قبل  من  موظف  تخ�صي�ض  خالل  من  املعر�ض  بزيارة  الراغبني 
الغذائية  وال�صالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة  وتوفر  الغر�ض.  لهذا  املنظمة 
الالزمة  التقنيات  واأح���دث  باأف�صل  وجم��ه��زة  متنقلة  بيطرية  خم��ت��ربات 
املخربية  الفحو�صات  من  ع��دد  اإج��راء  خاللها  من  ميكن  والتي  للتحليل 
ا�صتخدام  يتم  حيث  احل���دث،  م��وق��ع  يف  املتكامل  البيطري  والت�صخي�ض 
عمليات  اإىل  باالإ�صافة  وال��ع��زب  املهرجانات  مواقع  يف  املتنقلة  املختربات 
التحاليل  من  جمموعة  وتوفري  الوبائية،  االأمرا�ض  لطوارئ  اال�صتجابة 
املخربية باأعلى معايري �صبط اجلودة ووفقاً ملعايري االآيزو 17025 مثل 
الكبد  ووظ��ائ��ف  ال��دم  ع��ن مكونات  للك�صف  ال�صامل  ال��دم  خ��دم��ات فح�ض 
والكلى والفيتامينات، كما تقدم جمموعة من التحاليل امليكروبيولوجية 
وحتاليل الك�صف عن ال�صموم يف ج�صم احليوان واالأع��الف، باالإ�صافة اإىل 
خدمة الت�صريح وحتليل االأن�صجة للك�صف عن االأمرا�ض وم�صببات النفوق.  
م�صاركتها  خالل  من  الغذائية  وال�صالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة  وتهدف 
يف املعر�ض اإىل ن�صر التوعية وتعريف ال��زوار  وامل�صاركني بخدمات الهيئة 
اإىل مواكبة  املبتكرة يف جمال الرثوة احليوانية والتي ت�صعى من خاللها 
التطورات يف جمال التكنولوجيا احلديثة واإر�صاء منظومة االأمن احليوي 

وتعزيز ال�صحة العامة يف االإمارة.

بينونة الوطنية تعر�ص اأحدث 
بنادق ومعدات ال�سيد

•• اأبوظبي  - الفجر

ت�صارك �صركة بينونة الوطنية لتجارة املعدات الع�صكرية وال�صيد يف فعاليات 
الدورة ال� 17 من املعر�ض الدويل لل�صيد والفرو�صية يف اأبوظبي، وي�صم 
جناح ال�صركة الذي ميتد على م�صاحة 350 مرتاً مئات القطع احلديثة 
من البنادق وم�صد�صات ال�صيد بالتعاون مع �صركات عاملية، وتعد بينونة من 
ال�صركات االإماراتية املتخ�ص�صة يف بيع االأ�صلحة واملناظري ومعدات ال�صيد 

الربي واأحدث البنادق واالأ�صلحة اخلفيفة مبختلف اأنواعها. 
الع�صكرية  للمعدات  بينونة  ل�صركة  التنفيذي  املدير  الغفلي  �صعيد  وق��ال 
وال�صيد  التي تتخذ من من مدينة العني مقراً لها، اإن ال�صركات املحلية 
اأثبتت تواجدها بقوة  يف املعر�ض، وهذا يوؤكد اإثبات وقدرة اأبناء الوطن يف 
اخلربات  لتبادل  كبرية  فر�صة  ي�صكل  املعر�ض  اأن  اإىل  م�صرياً  املجال،  هذا 

وعقد ال�صفقات بني ال�صركات العاملية املتخ�ص�صة وذات االهتمام. 
املحلية والدولية  امل�صاركات  املعر�ض وحجم  الغفلي مب�صتوى تنظيم  ونوه 
ونوعية املعرو�صات خالل هذا العام، م�صيداً باالإقبال الكبري على املعر�ض 
بهذا  الكبريين  وال�صعبي  الر�صمي  االهتمام  يعك�ض  ال��ذي  االأول   يومه  يف 
احلدث ال�صنوي الذي يعنى ب�صون الرتاث واحلفاظ عليه، وهي ن�صاطات 

وفعاليات حتر�ض القيادة الر�صيدة للدولة على ا�صتمراريتها. 

•• العني - الفجر

العايل  والتعليم  العليا  الدرا�صات  طلبة  من  وف��د  ق��ام 
واأعرق  اأرقى  اإحدى  العلمي بجامعة زيجاجن  والبحث 
بزيارة  ال�����ص��ع��ب��ي��ة،  ال�����ص��ني  اجل��ام��ع��ات يف ج��م��ه��وري��ة 
علمية اإىل جامعة االإمارات والتي تاأتي يف اإطار تعزيز 
طلبة  ب��ني  امل�صرتكة  والبحثية  التعليمية  ال��ع��الق��ات 

اجلامعتني.
وتعد هذه الزيارة الثانية لوفد جامعة زياجن ال�صينية 

العام  يف  املوقعة  التفاهم  ومذكرة  لالتفاقيات  تفعياًل 
العليا  2017 بني اجلامعتني، وقدم طلبة الدرا�صات 
اأحدث  ح��ول  تو�صيحاً  ع��ر���ص��اً  ال�صينية  اجل��ام��ع��ة  يف 
امل�صاريع املتعلقة بتطوير احلياة الثقافية واالجتماعية 
التقنية  النظم  اأح���دث  وا�صتخدام  االإع���الم،  و�صناعة 
القائمة على بناء االقت�صاد امل�صتدام، وتقنيات تطوير 
وكيفية معاجلة  والتخطيط احل�صري،  الذكية،  املدن 
التحديات االجتماعية التي تواجه االإن�صان يف الع�صر 

احلايل.  

–من ق�صم االت�صال  واأ�صارت الدكتورة �صوجن جياجن 
الزيارة  ه��ذه  اأن  اإىل  االإم���ارات  اجلماهريي يف جامعة 
العلمية تاأتي يف اإطار التعاون البحثي والعلمي امل�صرتك 
بني اجلامعتني يف جماالت العلوم االجتماعية، وتبادل 
اخل����ربات ب��ني ال��ط��رف��ني م��ن خ���الل اإق���ام���ة الندوات 
تلبية  �صاأنها  من  التي  واملعار�ض  العلمية  وامل��وؤمت��رات 
العلوم  ملختلف  امل�����ص��رتك  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث  متطلبات 
االج��ت��م��اع��ي��ة وع��ل��ى وج���ه اخل�����ص��و���ض ع��ل��وم االت�صال 
اجل���م���اه���ريي واأح������دث االجت����اه����ات ال��ع��امل��ي��ة يف عامل 

تعلم  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  الرقمية  وال�صحافة  ال�صحافة 
واملهتمني  والباحثني  للطلبة  واآداب��ه��ا  ال�صينية  اللغة 
وثقافتها  ال�صينية  اللغة  لتعلم  االأع��م��ال  واأ���ص��ح��اب 

وتقوية العالقات التعليمية والثقافية بني البلدين.
ت��ع��رف��وا من  ال��زائ��ر بجولة ميدانية  ال��وف��د  ق��ام  وق��د 
خاللها على خمتلف املرافق العلمية والبحثية بجامعة 
االإمارات واطلع على النظم التقنية يف تطوير مهارات 
طلبة تخ�ص�ض االإعالم واأ�صتديوهات االإعالم الرقمي 

للكلية واللغات يف جامعة االإمارات.

•• العني -  الفجر

�صمن اإجنازاتها يف توطني الوظائف الن�صائية النادرة 
ا�صتطاعت حديقة احليوانات بالعني تقدمي مناذج هي 
ورعاية  الطبيعة  ���ص��ون  جم��ال  يف  نوعها  م��ن  االأوىل 
احلياة الربية، فقد بلغت ن�صبة توطني الكادر الن�صائي 
الن�صف من اإجمايل املوظفني  يفوق  ما  ، وهو   33%

املواطنني يف احلديقة البالغة ن�صبتهم 57%.
الذي  ال��ن��ادر  امل��ي��داين  امل��ج��ال  ب��ني  وتنوعت وظائفهن 
ق���دم اول م��درب��ة ط��ي��ور ج��ارح��ة وط��ب��ي��ب��ات بيطريات 
واخ�صائيات تغذية وب�صتنة وفنيات خمتربات وت�صريح، 
باالإ�صافة   ، وغ���ريه���ا  و���ص��ف��اري  ���ص��ي��اح��ة  وم���ر����ص���دات 
الطبيعة  �صون  جم��ال  يف  واالإ���ص��رايف  االإداري  للمجال 

ورعاية احليوانات.
وقال �صعادة غامن مبارك الهاجري مدير عام املوؤ�ص�صة 
 “ بالعني  املائية  واالأح��ي��اء  احل��ي��وان  حلديقة  العامة 
احليوانات  حديقة  يف  االإم��ارات��ي��ة  املوظفة  ب���داأت  لقد 
بالعني م�صريتها يف جمال رعاية ومالحظة احليوانات 
للت�صامح  1994، لنقدم بذلك بعداً جديداً  منذ عام 

يتجاوز االإن�صان لي�صل اإىل البيئة والطبيعة واالأحياء 
ا�صتمرت  التي  احلديقة  م�صرية  طوال  والربية  املائية 

اأكرث من خم�صني عاما، ما ي�صكل جت�صيداً حياً وفريًد 
رمز  “املراأة   2019 االإم���ارات���ي���ة  امل�����راأة  ع���ام  ل�����ص��ع��ار 

للت�صامح«.«
فاطمة  ال�صيخة  �صمو  االإمارات  اأم  اختيار  واأ�صاف”اإن 
بنت مبارك لهذا ال�صعار ما هو اإال دليل على ثقة قيادتنا 
احلكيمة ويقينها باأن املراأة االإماراتية كانت منذ القدم 
اأفراد  ب��ني  واملحبة  والت�صامح  للعطاء  رم��زا  وم��ازال��ت 
بالعني  احليوانات  حديقة  ويف  ككل،  واملجتمع  اأ�صرتها 
الكائنات  لت�صمل  والعطاء  الت�صامح  دائ��رة هذا  ات�صعت 
الطموحة  االإماراتية  ولتثبت  الربية،  واحلياة  احلية 
التي توكل  املهام  ق��ادرة على االإجن��از والتميز يف  باأنها 

اإليها يف خمتلف امليادين«.
واأكد الهاجري” اأننا بدورنا نوؤكد وجندد دعمنا الأختنا 
املراأة ونقف بجانبها دائما للو�صول اإىل اأعلى امل�صتويات 
ومتكينها على جميع االأ�صعدة حمليا وعامليا، مقتدون 
باخلطا التي و�صعها موؤ�ص�ض دولتنا الغالية املغفور له 
، وامتداداً  اآل نهيان  ال�صيخ زايد بن �صلطان  ب��اإذن اهلل 
اآل نهيان  لدعم �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد 
“اأم  مبارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة  و�صمو   ، اهلل  حفظه 
املراأة  لت�صامح  االأول  النموذج  مثلت  “ التي  االإم���ارات 

االإماراتية«.

•• اأبوظبي - الفجر

 اأعلن مركز الفنون يف جامعة نيويورك اأبوظبي ر�صمياً 
عن اإطالق املو�صم اخلام�ض من عرو�ض االأداء املتنوعة، 
ذلك  ج��اء  لتاأ�صي�صه،  اخلام�صة  بالذكرى  احتفاًء  وذل��ك 
ب��ي��ل براجني،  ا���ص��ت��ع��ر���ض خ��الل��ه  يف م���وؤمت���ر ���ص��ح��ف��ي 
العرو�ض  قائمة  الفنون،  ملركز  التنفيذي  الفني  املدير 
على  ال�صوء  ت�صليط  مع  اجلديد،  للمو�صم  اال�صتثنائية 

هذا االإجناز املتميز يف م�صرية مركز الفنون. 
حيث  “التوا�صل”،  �صعار  املو�صم اجلديد حتت  وينطلق 
دولة  ال��ت�����ص��ام��ح يف  ع���ام  ق��ي��م  م��ن  م��و���ص��وع��ات��ه  ي�صتلهم 
االإمارات العربية املتحدة، والذي يعك�ض ال�صبل املتعددة 
التي يتبناها مركز الفنون للتقريب بني االأ�صخا�ض من 

خمتلف الثقافات عرب التجارب الفنية امل�صرتكة.
و���ص��ت��ج��ري ف��ع��ال��ي��ات امل��و���ص��م اخل��ام�����ض يف ال���ف���رتة من 
نخبة  لتحت�صن   ،2020 يونيو  حتى   2019 �صبتمرب 
املحلي  ال�صعيدين  ع��ل��ى  امل��ل��ه��م��ني  ال��ف��ن��ان��ني  اأب����رز  م��ن 
عر�ض   100 م��ن  اأك���رث  �صيقدمون  وال��ذي��ن  وال��ع��امل��ي، 
ُتقام  ع��رو���ض  وث��الث��ة  فنية  تكليف  اأع��م��ال  �صتة  ت�صمل 
االأوىل  للمرة  يقام  و14عر�صاً  العامل  يف  االأوىل  للمرة 
90 فعالية  اأك��رث من  اإىل  يف دول��ة االإم���ارات، باالإ�صافة 
تفاعلية وتعليمية يف اإطار برنامج ’خارج خ�صبة امل�صرح‘. 
وت�����ص��ت��ن��د ف��ع��ال��ي��ات امل��و���ص��م اجل��دي��د ع��ل��ى م��ه��م��ة مركز 
ورعاية  النا�ض،  بني  التوا�صل  لت�صجيع  الرامية  الفنون 
االإبداع واحلوار الثقايف املنفتح، ف�صاًل عن دعم املواهب 

النا�صئة. 
ويف خ��ط��وة ج��دي��دة ه���ذا ال���ع���ام، ي��رح��ب م��رك��ز الفنون 
ب�صركائه اجلدد من املجتمع املحلي، والذي ي�صهم دعمهم 
ال�صخي يف تقدمي زخم اإ�صايف لربامج املركز الطموحة. 
من  كاًل  الفنون  ملركز  الرئي�صيني  الرعاة  قائمة  وت�صم 
تن�صم  فيما  التجاري”،  اأب��وظ��ب��ي  و”بنك  “مبادلة” 

�صركتا ’جي اإيه �صي جلوبال‘ ك�صريك داعم للمركز. 
يطلقه  ال��ذي  اخلام�ض  الفني  املو�صم  على  تعليقها  ويف 
رئي�ض  نائب  وي�صرتمان،  مارييت  قالت  الفنون،  مركز 
جامعة نيويورك اأبوظبي: “يغمرين ال�صرور باالحتفال 
ب���ال���ذك���رى ال�����ص��ن��وي��ة اخل��ام�����ص��ة مل��رك��ز ال��ف��ن��ون وبهذه 
والتي  ب��ال��ن��ج��اح،  املكللة  م�صريته  م��ن  ال���ب���ارزة  امل��ح��ط��ة 
جلامعة  العا�صرة  االأكادميية  ال�صنة  حلول  مع  تتزامن 
نيويورك اأبوظبي، واالأوىل يل يف من�صبي كنائب لرئي�ض 

اجلامعة«.
ت�صكيل  يف  دوري  م��ن  “انطالقاً  وي�صرتمان:  واأ���ص��اف��ت 
الروؤية االأ�صلية جلامعة نيويورك اأبوظبي حينما �صغلت 
اأ�صبه بعودٍة  من�صب عميد موؤ�ص�ض، جاءت هذه اخلطوة 
حميدة يل اإىل حيث اأنتمي. ومن الرائع اأن ن�صهد مدى 
اجلامعة  اأبحاث  حققتها  التي  االإجن���ازات  وحجم  النمو 
وم��ن��ح��ه��ا ال��درا���ص��ي��ة، ف�����ص��اًل ع���ن ري��ادت��ه��ا يف جماالت 
املجتمع  التي تخّطت حدود حرم اجلامعة نحو  الفنون 

ع��ل��ى ن��ط��اق اأو����ص���ع، ح��ي��ث ا���ص��ت��ق��ط��ب��ت اإب����داع����ات املركز 
�صرائح متنوعة من اجلمهور عرب برامج عامة واأن�صطة 
تفاعلية متميزة. واأفتخر باملكانة التي و�صل لها املركز، 
الذي  الغني  الثقايف  الن�صيج  من  رئي�صاً  ج��زءاً  اأ�صبح  اإذ 
ي�صّكل اأبوظبي ودولة االإمارات ب�صكل عام؛ واأنا متفائلة 
نيويورك  جامعة  عن  �صتفي�ض  التي  الفنية  باالإبداعات 

اأبوظبي خالل ال�صنوات اخلم�ض املقبلة«.
امل��و���ص��م اخل��ام�����ض، قال  اإط����الق  ع��ل��ى  اإط����ار تعليقه  ويف 
هذا  اإىل  ل��و���ص��ول��ن��ا  ل��ل��غ��اي��ة  “�صعيدون  ب���راج���ني:  ب��ي��ل 
االإجناز املتميز، والذي ياأتي بالتوازي مع م�صرية النمو 
والتطور امل�صتمرة للمركز. ون�صكر �صيوف املركز على ما 
والذين  يبدونه من حما�ض وثقة كبريتني مبا نقدمه، 
اأحدث  ال�صتك�صاف  املختلفة  املو�صم  فعاليات  يق�صدون 
التجارب الفنية امللهمة واأعمال التكليف الفنية اجلديدة 
م�صتوى  ع��ل��ى  ن��وع��ه��ا  م���ن  االأوىل  ال��ف��ن��ي��ة  وال���ع���رو����ض 
الفنانني  اأب��رز  اإب��داع��ات  من  جميعها  واملُقدمة  املنطقة، 

املتميزين«. 
لتعزيز  ج��ه��ودن��ا  م��ع  “بالتوازي  براجني”  واأ����ص���اف 
�صركائنا  اإىل  بال�صكر  ن��ت��وج��ه  اجل��م��ه��ور،  م��ع  عالقتنا 
املرموقني من جمتمع االأعمال يف دولة االإمارات العربية 
التجاري‘،  اأبوظبي  ’مبادلة‘ و’بنك  فيهم  مبا  املتحدة، 
على دعمهم املتوا�صل مل�صرية جناحات املركز. وباالإ�صافة 
اإىل  وي�صرتمان  مارييت  بعودة  الرتحيب  ي�صرنا  لذلك، 
جامعة نيويورك اأبوظبي خالل العام احلايل يف من�صبها 
ال�صابق  عملها  وخ��الل  اجلامعة.  رئي�ض  كنائب  اجلديد 
كاأول عميد جلامعة نيويورك اأبوظبي، اأبدت وي�صرتمان 
الربامج  بها  تتمتع  التي  املحورية  للقيم  معّمقاً  فهماً 
العامة بالن�صبة للجامعة واأهمية اندماجها �صمن احلياة 
املتحدة،  العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف  والفكرية  الثقافية 

والتي انعك�صت ب�صورة جلية يف التطور اال�صتثنائي الذي 
حققه مركز الفنون«. 

اأن يفتتح مركز الفنون يف جامعة نيويورك  ومن املقرر 
و7  و6   5 يف  ر�صمياً  اخلام�ض  املو�صم  فعاليات  اأبوظبي 
�صبتمرب 2019 مع عر�ض ’االأحالم االإثيوبية‘ لفرقة 
االأثيوبية‘  ’االأحالم  فعالية  وتزخر  احلب�صة‘.  ’�صريك 
بعرو�ض مليئة باحلما�ض والت�صويق واملرح �صمن اأجواء 
االحتفال  لُيج�صد  العائلة،  اأف���راد  كافة  تالئم  متميزة 
وبحلول  اجل��دي��دة،  امل��و���ص��م  فعاليات  ب��ان��ط��الق  االأم��ث��ل 
م��ن��ا���ص��ب��ة راأ������ض ال�����ص��ن��ة االأث��ي��وب��ي��ة يف االأ����ص���ب���وع التايل 

للعر�ض. 
من  ’فاليت‘  امل�صرحي  العر�ض  اإق��ام��ة  املو�صم،  وي�صهد 
املبتكر،  االأ�صكتلندي  موتو�ض‘  ’فوك�ض  م�صرح  اإب����داع 
“التوا�صل” وقيم عام  اإلهامه من �صعار  والذي ي�صتقي 
’هينرتالند‘  رواية  اإىل  العر�ض  وي�صتند هذا  الت�صامح. 
للموؤلفة كارولني براذرز- والتي �صتكون حا�صرة خالل 
اأبوظبي  نيويورك  جامعة  معهد  �صمن  ح��واري��ة  جل�صة 
خالل فرتة اإقامتها. وُيقام هذا العر�ض الفريد للموؤلف 
اأوليفر اإميانو بغياب اأية ممثلني وبح�صور 25 �صخ�صاً 
فقط لكل عر�ض. وتدور اأحداث هذه الق�صة املوؤثرة حول 
�صابني الجئني من اأفغان�صتان خالل رحلتهما للو�صول 

اإىل بر االأمان يف اأوروبا. 
عر�صني  ال��ف��ن��ون  م��رك��ز  يحت�صن  ل��ذل��ك،  وب��االإ���ص��اف��ة 
القارة  يف  العربية  االأ�صوات  ي�صتك�صفان  ممّيزين  فنيني 
الفنان  اإىل زجنبار. حيث �صيحيي  االأفريقية من م�صر 
فتحي �صالمة وال�صيخ حممود تهامي عر�ض ’ال�صوفية 
الداو  بلدان  ’اأكادميية  �صتقدم  فيما  الع�صرية‘،  مقابل 
ملو�صيقى الطرب وكيدومباك  للمو�صيقى‘ عر�صاً مميزاً 
’الرُبدة‘،  اأه��داف مهرجان  من زجنبار. ويعك�ض احلفل 

اأطلقته وزارة الثقافة وتنمية املعرفة يف االإمارات  الذي 
هذا  ويجمع  املعا�صرة.  االإ�صالمية  الفنون  دع��م  بهدف 
اأ����ص���وات واإي��ق��اع��ات االأن��ا���ص��ي��د ال�صوفية  ال��ع��ر���ض ب��ني 
التقليدية مع اجلاز امل�صري املعا�صر، واملُقدمة من اإبداع 
فتحي �صالمة، الفنان العربي الوحيد احلائز على جائزة 
تهامي.  حممود  املن�صد  مع  جنب  اإىل  جنباً  ’جرامي‘، 
للمو�صيقى‘ عر�صاً  الداو  بلدان  ’اأكادميية  �صتقدم  فيما 
متتزج خالله االأنغام القادمة من ثقافة املحيط الهندي 
الطربية،  للمو�صيقى  العربية  االأفريقية  التوليفة  مع 
نيويورك  جامعة  يف  املو�صيقى  ب��رن��ام��ج  م��ع  بال�صراكة 

اأبوظبي. 
لوالدة  املئوية  بالذكرى  العاملية  االحتفاالت  اإط��ار  ويف 
ما  ع�صر  يف  الرق�صات  ت�صميم  رائ��د  كنينجهام،  مري�ض 
بعد احلداثة االأكرث تاأثرياً يف القرن الع�صرين، �صي�صهد 
للمرة  ’بايبد‘  امل�صرحي  العر�ض  اإق��ام��ة  الفنون  مركز 
راق�ض  وه��و عر�ض  االأو���ص��ط،  ال�صرق  االأوىل يف منطقة 
اإبداع  م��ن  حية  مو�صيقية  اأن��غ��ام  م��ع  ال��و���ص��ائ��ط  متعدد 
اإىل  باالإ�صافة  املو�صيقية،  وفرقته  بريارز  جافن  املوؤلف 
تعاون  ثمرة  رن‘،  اآن��د  ف��ول  كيك،  با�ض،  تو  ’هاو  عر�ض 
وياأتي  كيج.  املبدع جون  املو�صيقي  املوؤلف  مع  كنينجهام 
هذان العر�صان يف اإطار م�صاعي املركز احلثيثة لت�صليط 
فرتة  م��ن  الراق�صة  الفنية  االأع��م��ال  اأب���رز  على  ال�صوء 

اأواخر القرن الع�صرين. 
وي�����ص��ه��د امل��و���ص��م ال��ف��ن��ي اخل��ام�����ض ع����ودة جم��م��وع��ة من 
الفعاليات املميزة واملحببة للجمهور، مبا ي�صمل تقدمي 
اأم�صية ال�صعر والغناء ’حكاية‘، والتي ُتقام للمرة االأوىل 
االإمارات  يف  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  رعاية  حتت 
احتفااًل باليوم الوطني لدولة االإمارات العربية املتحدة 
قبل  ’حكاية‘ من  تقدمي  و�صيتم  الت�صامح.  ع��ام  خ��الل 
جمموعة  ومب�صاركة  العطا�ض،  �صامل  االإماراتي  ال�صاعر 
من الفنانني الذين ينتمون اإىل املجتمعات املتنوعة التي 
يف  اإبداعاتهم  �صي�صاركون  والذين  االإم���ارات،  حتت�صنها 
جمال ال�صعر والنرث والغناء. و�صيجري اختيار الفنانني 
امل�صاركني عرب عملية تعاونية من تنظيم اأع�صاء الهيئة 
اأبوظبي،  نيويورك  جامعة  لدى  والعاملني  التدري�صية 
اأمثال  اأع�صاء جمتمع اجلامعة من  اإىل جنب مع  جنباً 
اونيكري�صنان  ودي���ب���اك  ول��ي��ام��ز  ودي���ب���ورا  ب��راج��ني  ب��ي��ل 
نرماال  واآثما  الها�صمي  رودج��رز وحممد  ب��ول  ودوري���ان 

ديو�ض. 
ومن الفعاليات املتميزة التي تعود مرة اأخرى اإىل املو�صم 
والتي  ’�صينمانا‘،  امل��ع��ا���ص��رة  العربية  االأف����الم  �صل�صلة 
تنطلق خالل اأم�صيات خمتارة اأيام االثنني بالتعاون مع 
نيويورك  واالإع��الم اجلديد يف جامعة  ال�صينما  برنامج 
اأبوظبي وجامعة ال�صوربون- باري�ض اأبوظبي؛ باالإ�صافة 
ال�صعرية  االأم�����ص��ي��ة  ف��ع��ال��ي��ة  م���ن  ال��ث��ام��ن  امل��و���ص��م  اإىل 
من  بدعٍم  تعقد  ال�صطح‘ التي  على  ’اإيقاعات  املفتوحة 

ال�صفارة االأمريكية.

�سرطة اأبوظبي تنفذ توعية مرورية ل�سائقي الأجرة
•• اأبوظبي – الفجر

التوعية  م��ن  اأبوظبي  يف  االأج���رة  مركبات  �صائقي  م��ن  كبري  ع��دد  ا�صتفاد 
ور�ض   4 خ��الل  امل��روري��ة، من  واملخالفات  احل��وادث  للحد من  اال�صتباقية 

حول ن�صر الثقافة املرورية يف قطاع النقل ملركبات االأجرة.
ونفذ ور�ض التوعية مديرية املرور والدوريات بقطاع العمليات املركزية  يف 
املتكامل، �صمن  النقل  النقل ومركز  دائ��رة  بالتن�صيق مع  اأبوظبي،  �صرطة 
يرتكبها  التي  واملخالفات  احل��وادث  من  للحد  اال�صتباقية،  التوعية  خطة 

�صائقي التاك�صي على الطرق.
ومت تقدمي الربامج باال�صتعانة مبقاطع تعريفية حول ال�صلوكات ال�صلبية 
االأجرة،  ملركبات  �صركات   8 يف  يعملون  ال��ذي��ن  لل�صائقني  ال��ط��ري��ق،  على 

وترجمتها اىل اللغة االإجنليزية ولغات اآ�صيوية.
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التي  التحديات  اأ�صعب  من  احلايل  وقتنا  يف  ال��وزن  اإنقا�س  حتدي  يعّد 
احلياة  منط  اجتاه  مع  خا�صة  حياته،  من  ما  مرحلة  يف  املرء  يخو�صها 

مقابل  الرفاهية  درج��ات  اأق�صى  على  للح�صول  الع�صري 
على  غالبا  نح�صل  ال  والأننا  اجل�صدية.   احلركة  قلة 
النتائج املرغوبة على الفور، فاإننا منر بتجارب خمتلفة 
اإكمالها  يف  ننجح  قد  غذائية  حمية  التباع  ومتكررة 
وقد نياأ�س �صريعا، فالطريق طويل ويحتاج اإىل اإرادة.

االأف���راد يف  اأن نلخ�ض �صر جن��اح بع�ض  ل��ذا ميكننا 
اإجراء  يف  عالية  ولياقة  مثايل  وزن  على  احل��ف��اظ 
اليومي،  الغذائي  النمط  على  تدريجية  تغيريات 
مما يوفر لهم منط حياة �صحيا 
م�صتمرا مبجهود اأقل ونتيجة 
والن�صائح  امل������دى.  ط��وي��ل��ة 
ت�����ص��اع��دك يف حتقيق  ال��ت��ال��ي��ة 

هذه الفكرة:

ابداأ يومك بوجبة فطور مغذية 
لك  توفر  التي  االأوىل  الوجبة  ه��و  الفطور 
ال��ط��اق��ة ال���الزم���ة خ���الل ال���ي���وم، ل���ذا ال يف�صل 
تخطيها خا�صة عندما يتعلق االأمر بالرغبة يف فقدان 

الوزن.
فتخطي الفطور يزيد من �صعورك ال�صديد باجلوع، مما 
اإىل تناول كميات كبرية من الطعام خالل وجبة  ي��وؤدي 
ال��ي��وم مع  ن��ب��داأ  اأن  التغذية  ل��ذا ين�صح خ���رباء  ال��غ��داء، 
الكاملة  احل��ب��وب  م��ن  وع��اء  مثال  مغذية،  فطور  وجبة 
اأو  والفاكهة  الزبادي  من  كوب  مع  التح�صري  ال�صريعة 
احلليب اخلايل الد�صم، اأو بي�ض م�صلوق مع �صرائح من 

الطماطم واخليار وخبز كامل احلبة.
ومن اأف�صل التغيريات التي ميكنك تعديلها كي تتمتع 
على  الغذائي  نظامك  يعتمد  اأن  �صحية،  حياة  بنمط 

احلبوب الكاملة لكل املكونات الغذائية، فبذلك ميكنك 
والدهون  امل�صاف  ال�صكر  م��ن  ك��ب��رية  كميات  جتنب 

واملواد الغذائية امل�صنعة.

ركز على الربوتني
يحرق ج�صمك ال�صعرات احلرارية عند ه�صم وحرق 

الغذائي  للنظام  ميكن  لذلك  تاأكله،  ال��ذي  الربوتني 
اأن يعزز عملية االأي�ض مبا ي�صل اإىل  الغني بالربوتني 

80-100 �صعر حراري يوميا، كما ي�صاعد على ال�صعور 
بال�صبع ويقلل من ا�صطراب ال�صهية.

احلرارية  �صعراتك  معظم  با�صتهالك  ال��درا���ص��ات  تن�صح 
لديك  ويكون  باجلوع،  اإح�صا�صك  يقلل  مما  ال�صباح  خالل 

فر�ض اأكرب حلرق تلك ال�صعرات خالل اليوم.

اجلوع عدوك واملاء �صديقك
الذي  ه��و  فقط  الفطور  وجبة  تخطي  لي�ض 
يقلل م��ن ف��ق��دان ال���وزن ال��زائ��د، ب��ل تخطى 
اأي�����ص��ا، فالبقاء الأك��رث من  ال��وج��ب��ات االأخ���رى 

خم�ض �صاعات دون تناول الطعام يبطئ عمليات االأي�ض، وال 
يعني هذا اأن متالأ معدتك بالطعام طوال اليوم، ولكن تاأكد 
من تناول ثالث وجبات على مدار اليوم مع وجبة خفيفة 

�صحية بني الغداء والع�صاء.
ي�صاعد املاء على زيادة معدل احلرق، فعندما ت�صرب ن�صف 
لرت من املاء قد يزيد ذلك من معدل حرق ال�صعرات من 24 
اإىل %30 بعد �صاعة من زمن ال�صرب. كما اأن �صرب كوب 
من املاء قبل الوجبات قد يقلل من ا�صتهالكك للمزيد من 
االأطعمة  تناول  ي�صاعد  بينما  الزائدة،  احلرارية  ال�صعرات 

الغنية باملاء على تقليل �صعراتك.

اغ�صل اأ�صنانك واأغلق التلفاز
هل �صبق لك اأن جربت �صعورك بعدم الرغبة يف تناول الطعام 

احليلة  ه��ذه  االأ�صنان؟  غ�صيل  جت�����ع�����ل ال���ك���ث���ري بعد 
يفقدون  االأ���ص��خ��ا���ض  رغ���ب���ت���ه���م م���ن 

مذاق  اأن  كما  االأك���ل،  الطعام يف 
واأحيانا  خمتلفا  �صيئا ي��ب��دو 
للبع�ض،  ب���ال���ن�������ص���ب���ة 

اأن  ع������ن  غ�������ص���ل ف���������ص����ال 
ل��������������دى االأ�صنان 

الكثريين يرتبط بانتهاء وقت الطعام.
التلفاز  مب�صاهدة  يرتبطون  النا�ض  من  الكثري  ف��اإن  كذلك 
اأثناء تناول الطعام، ولكن مع االأ�صف تعمل هذه العادة على 
زيادة تناولك للطعام مبعدل %40 من ال�صعرات االإ�صافية 

عن منط ا�صتهالكك التقليدي.
فتناول الطعام يف عدم وجود م�صتتات ي�صاعدك على تناول 
ما حتتاجه فقط، فاحر�ض على تناول طعامك ببطء ووعي 
دون وجود اأي م�صتتات �صواء التلفاز اأو الهاتف اأو التحدث 

مع االأ�صدقاء.

الفاكهة واملك�صرات وجباتك اخلفيفة
على  يوميا  م��رت��ني  مب��ع��دل  خفيفة  وج��ب��ات  ت��ن��اول  ي�صاعد 
جتنب نوبات اجلوع احلادة، كما يبقي على عملية االأي�ض يف 

قمة ن�صاطها. ونظرا لفوائدها، احر�ض على اعتماد 
املك�صرات كوجبة خفيفة، وحدد الكمية بقب�صة 

ي���دك وت��ن��اول��ه��ا م���رة واح�����دة خ���الل اليوم، 
وميكنك مزجها مع الفاكهة املجففة.

ال��ف��اك��ه��ة م��ث��ال��ي��ة ل��ل��وج��ب��ات اخل��ف��ي��ف��ة اإذ 
ال حت��ت��وي ع��ل��ى ده����ون وه���ي غ��ن��ي��ة باملاء 
املفيدة  وال����ك����رب����وه����ي����درات  واالأل������ي������اف 

معظم  ويف  جل�����ص��م��ك، 
ت�صعرك  االأح����ي����ان 

ب���ال�������ص���ب���ع ب����دال 
م����������ن اجل����������وع 

ال�صريع.

امل�����������ص�����ي 
وت�����ن�����اول 

ال���ع�������ص���اء 
مبكرا

تق�صي  ك���ن���ت  اإن 
يوميا ثماين �صاعات 

على  ال����ي����وم  يف 
 ، مكتبك

مبا  �صاعتني  ك��ل  دق��ائ��ق  خم�ض  مل��دة  تتحرك  اأن  نن�صحك 
يوازي يف نهاية يومك 20 دقيقة.

ت�صاعدك تلك الفوا�صل على جتنب تناول الوجبات اخلفيفة 
طوال الوقت طاملا كنت جتل�ض على مكتبك.كما اأن مراقبة 
حركتك اليومية �صتكون مفيدة جدا، اإذ يف املتو�صط مي�صي 
باب  اآالف، وميكنك من  اإىل ثالثة  األفي خطوة  الفرد من 
األف اأخرى تدريجيا، و�صتالحظ كيف  حتدي نف�صك زيادة 
تتح�صن لياقتك وتبداأ يف فقدان الوزن الزائد تدريجيا عند 

اال�صتمرار على حتقيق ذلك الهدف.
واإذا مل يكن لديك م�صاكل يف �صكر الدم، ميكنك اأن تتوقف 
عن تناول الطعام من ال�صاعة 8 م�صاء حتى ال�صاعة العا�صرة 
الع�صاء  فقط.فتناول  االأع�����ص��اب  اأو  امل��اء  �صرب  م��ع  �صباحا 
بحلول ال�صاعة الثامنة م�صاء اأو يف غ�صون ثالث �صاعات من 
وقت النوم، مينع ال�صعور باالنتفاخ وي�صهل ه�صم الطعام.

واإذا وجدت �صعوبة يف مقاومة التوقف عن الطعام 
الع�صبي. ال�صاي  بع�ض  على  احل�صول  فيمكنك 

اأهمية  اإىل  ب���االإ����ص���ارة  ال��ن�����ص��ائ��ح  ه����ذه  ن��خ��ت��م 
احل�صول على ق�صط كاف من النوم، ملا له من 
الزائد ومنع  ال��وزن  دور مهم جدا يف فقدان 
زيادته م�صتقبال، فاحر�ض على النوم ثماين 
�صاعات على االأقل كي ي�صتعد ج�صدك حلرق 
��ا ع��ل��ى ت���وازن  ال���ده���ون وي��ع��م��ل اأي�����صً
الهرمونات مبا ي�صاعد على �صبط 

�صهيتك للطعام.

وداعا للريجيم القا�صي

 ن�سائح عملية و�سريعة للتخل�ص من الوزن الزائد

فقد تو�صلت درا�صة لتحديد اأف�صل امل�صروبات التي تخفف 
اأو  الكاب�صي�صني،  فيها  وا�صتخدم  الفلفل  بحرارة  ال�صعور 
باحلرقة  ال�صعور  ي�صبب  الذي  احلار  الفلفل  م�صتخل�ض 
لفرط حرارته، اإىل اأن احلليب �صواء كان كامل الد�صم اأو 

خاليا منه ي�صاهم يف اإطفاء حرارة الفلفل.
امل�صارك يف علوم االأغذية يف  االأ�صتاذ  ويقول جون هايز، 
احل�صي  التقييم  مركز  ومدير  بن�صلفانيا  والي��ة  جامعة 
اإعطاء حماليل  على  اهتمامنا  ان�صب  نف�صها،  باجلامعة 
حتتوي على م�صتخل�ض الفلفل للعديد من امل�صاركني يف 
اختبارات التذوق، وكنا مهتمني بال�صعور باحلرقة الذي 

يبقى بعد نهاية التجربة.

احلارة  واالأط��ع��م��ة  الفلفل  ا�صتهالك  ك��رثة  اأن  وي�صيف 
كاأجنحة الدجاج احلارة وال�صل�صة احلارة، ت�صري اإىل اأن 
باحلرقة  ال�صعور  بذلك  ي�صتمتعون  النا�ض  من  العديد 

الذي ي�صببه تناول الفلفل.
رجال،  و30  ام���راأة   42 �صخ�صا،   72 ال��درا���ص��ة  �صملت 
امل�����ص��روب��ات حت��ت��وي على  اأن����واع م��ن  ق��دم��ت لهم خم�صة 
م�صتخل�ض الفلفل، وطلب منهم تقييم �صعورهم االأويل 

بحرارة الطعم بعد تناولها مبا�صرة.

م�صروبات
وطلب من امل�صاركني يف جتارب الحقة، تناول املاء العادي، 

Cool-( ”واملياه الغازية، والكوال، وم�صروب “كول اآيد
الكحول،  م��ن  اخلالية  وال��ب��رية  ال��ك��رز،  بنكهة   )Aid

واحلليب اخلايل من الد�صم، واحلليب الكامل الد�صم.
�صعورهم  تقييم  امل�صاركون  وا�صل  ثماين جت��ارب،  خالل 
امل�صروبات كل ع�صر ثوان ملدة  بحرارة الطعم بعد تناول 
االختبار  قيد  امل�صروبات  التجارب  كل  و�صملت  دقيقتني. 

اإال واحدة.
اإىل  الدرا�صة،  ح�صب  امل�صروبات،  جميع  تناول  اأدى  وق��د 
�صائل  م�صتخل�ض  تناول  عند  باحلرقان  ال�صعور  خف�ض 
كامل  تناول احلليب  اأن  الباحثني الحظوا  لكن  الفلفل، 
الد�صم واخلايل من الد�صم و”كول اآيد” اأدى اإىل خف�ض 

ال�صعور باحلرقة بن�صبة اأكرب.
يف  م�صاعدة  اأ�صتاذة  وه��ي  ن��ول��دن،  األي�صا  للباحثة  ووفقا 
هناك  فاإن  ما�صات�صو�صت�ض،  بجامعة  االأغذية  علوم  ق�صم 
حاجة اإىل مزيد من البحث لتحديد كيفية تقليل هذه 
االأطعمة  ت��ن��اول  بعد  ب��احل��رق��ة  ال�صعور  م��ن  امل�����ص��روب��ات 
احلارة، واأعربت عن اعتقادها بارتباط ذلك بكيفية تفاعل 

م�صتخل�ض الفلفل مع الدهون والربوتني وال�صكر.
وقالت نولدن: مل نتفاجاأ باإ�صارة بياناتنا اإىل اأن احلليب 
هو اخليار االأف�صل للتخفيف من ال�صعور باحلرقة، لكننا 
مل نتوقع اأن تكون فعالية احلليب اخلايل من الد�صم يف 

احلد من احلرقة كفعالية احلليب كامل الد�صم.
 يبدو اأن هذا يعني اأن وجود الدهون يف امل�صروب لي�ض هو 

العامل احلا�صم، 
كما ي�صري اإىل اأن وجود الربوتني قد يكون اأكرث اأهمية 
التجارب،  م��ن جميع  االنتهاء  ال��ده��ون.ع��ن��د  وج��ود  م��ن 
طلب من امل�صاركني االإجابة على �صوؤالني هما “كم عدد 
ه��ل حتب  و  احل���ار؟   الطعام  فيها  ت�صتهلك  التي  امل���رات 
كانوا  الباحثني  ف���اإن  ن��ول��دن  وح�صب   ، احل���ار؟  ال��ط��ع��ام 

امل�صاركني  اإج��اب��ات  خ��الل  من  يتو�صلوا  اأن  ياأملون 
تناول  بعد  باحلرقة  امل�صاركني  �صعور  اإىل عالقة بني 
م�صتخل�ض الفلفل وبني تعودهم على الطعام احلار، 

ولكن الدرا�صة مل تقد اإىل ذلك.

م�صروبات غري فعالة
االأطعمة  م�صتهلكي  بع�ض  اإن  ن��ول��دن  تقول 

احلارة قد يتفاجوؤون بنتائج الدرا�صة، 
غري اأنها تقول اإن تلك النتائج 

فامل�صروبات  م��ت��وق��ع��ة، 
ال���ت���ي حت���ت���وي على 

مثل  الكربونات 
ال�����������������ص��������ودا 
وامل��������������ي��������������اه 
ال��������غ��������ازي��������ة 

اأن  ي������ت������وق������ع 
فعالة  ت����ك����ون  ال 

ال�صعور  م����ن  احل�����د  يف 
ب�������احل�������رق�������ان ب�����ع�����د ت�����ن�����اول 

يتعلق  ال��ف��ل��ف��ل.وف��ي��م��ا  م�صتخل�ض 
نولدن  ف���اإن  اآيد”  “كول  م�صروب  بتاأثري 

ال  ال��درا���ص��ة  على  القائمني  وزم��الءه��ا 
يعتقدون اأنه يزيل ال�صعور بحرارة 

ولكن  ال���ف���ل���ف���ل،  م�����ص��ت��خ��ل�����ض 
احل��ل��و. بطعمه  عليه  يتغلب 
الدرا�صة  اأن  ن���ول���دن  وت����رى 

�صملت  الأن���ه���ا  ب��ج��دي��د،  ج�����اءت 
م��ن��ت��ج��ات م���وج���ودة يف ال�����ص��وق، مما 

ي�صهل اال�صتفادة منها.

ما امل�سروب الأف�سل لإطفاء حرارة الفلفل؟
عندما تطلب وجبة تعتقد اأنها حارة جدا، فما هو امل�صروب الذي عليك اأن حت�صره بجانبك الإطفاء حرارتها؟

.)Futurity( اجلواب هو كوب من احلليب، وذلك بناء على درا�صة جديدة ن�صرت يف موقع فيوت�صرييتي
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العدد 12717 بتاريخ 2019/8/28   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2019/1227 جتاري جزئي  
اىل املحكوم عليه/1- خلفان علي خلفان �صياح اليماحي  جمهول حمل االقامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2019/5/14  يف الدعوى 
املوا�صي - ذ م م وهو اال�صم  االإم��ارات لتجارة  اع��اله ل�صالح/ تران�ض  املذكورة 
وفوائده  درهم   162885 للمدعية مبلغ  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  احلايل 
والف  امل�صروفات  والزمته  ال�صداد  مت��ام  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع 
املحاماة ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة  اتعاب  دره��م مقابل 
احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر 
اآل  هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

»اإمباور« حتتفل بـ»يوم املراأة الإماراتية«.. وتوؤكد 
دورها ك�سريك فاعل يف دفع عجلة التنمية والتطوير

•• دبي-الفجر:

انطالقاً من اأهمية االحتفال بيوم املراأة االإماراتية؛ وتاأكيد لدورها الرائد 
يف بناء املجتمع وامل�صاركة يف �صنع م�صتقبل يليق باالأجيال القادمة، اأكدت 
اأكرب مزود خلدمات  موؤ�ص�صة االإمارات الأنظمة التربيد املركزي “اإمباور”، 
تربيد املناطق يف العامل، التزامها بتمكني املراأة وتنميتها يف جميع املجاالت، 
خا�صة يف قطاع تربيد املناطق، من خالل توفري الدعم الالزم والوظائف، 

التي تتنا�صب مع طبيعتها واهتماماتها.
“ندوة  بعنوان  ن��دوة  يف  “اإمباور”،  موظفات  �صاركت  ه��ذا،  من  وانطالقا 
ومعر�ض يوم املراأة االإماراتية- املراأة رمز للت�صامح”؛ لت�صليط ال�صوء على 
الت�صامح من منظور املراأة االإماراتية، التي اأقيمت يف غرفة جتارة و�صناعة 
الذي يوافق ال�28  دبي؛ وذلك يف اإطار احتفالها ب�”يوم املراأة االإمارتية”، 

من اأغ�صط�ض يف كل عام.
اأي�صا، على دعم املراأة عامليا؛ حيث �صاركت وبالتعاون  كما عملت “اإمباور”، 
 5 لتوزيع  اإماراتية جديدة  يف مبادرة  “االحتاد للطريان”،  مع جمموعة 
وبداأت  واليونان.  ولبنان  االأردن  خميمات  يف  الالجئات  على  عباءة  اآالف 
املبادرة يف  يوليو املا�صي واإ�صتمرت حتى اأغ�صط�ض ؛ حيث هدفت اإىل جمع 5 
اآالف عبادة، �صيتم توزيعها على الالجئات يف عدة خميمات؛ وذلك بالتزامن 
اأغ�صط�ض.  ال�28 من  الذي يوافق  ب�”يوم املراأة االإماراتية”،  مع االحتفاء 
وقال اأحمد بن �صعفار، الرئي�ض التنفيذي ملوؤ�ص�صة االإمارات الأنظمة التربيد 
نفخر  “اإننا  “اإمباور”،  امل���رك���زي 
االإماراتية  امل�����راأة  ت��ك��ون  ب����اأن  ال��ي��وم 
دفع  يف  واملوؤثر  الفعلي  ال�صريك  هي 
التنمية والتطوير يف الدولة،  عجلة 
حمليا  ق��وي��اً  مناف�صاً  اأ���ص��ب��ح��ت  ك��م��ا 
اإبداعاتها واإجنازاتها  وعامليا، بف�صل 

يف كافة القطاعات والتخ�ص�صات«.
دائما  ت�صعى  “اإمباور  اأن  واأ����ص���اف، 
امل�صاهمة  خ���الل  م��ن  امل����راأة  لتمكني 
لتمكني  الوطنية  اال�صرتاتيجية  يف 
وري��������ادة امل��������راأة يف دول������ة االإم��������ارات 
توفري  اأج���ل  م��ن   ،2021-2015
حياة كرمية للمراأة جلعلها متمكنة، 
ت�������ص���ارك يف كل  ري�����ادي�����ة، م�����ب�����ادرة، 
املجاالت العملية التنموية امل�صتدامة، مبا يحقق جودة احلياة لها، واإميانا 
بدورها املوؤثر على كافة االأ�صعدة«. واأ�صاف، “نعمل دائما على فتح العديد 
املراأة االإماراتية،  التي ت�صاهم يف متكني عمل  من املجاالت والتخ�ص�صات، 
واإمدادها باخلربات والتاأهيل الالزم لقيادة العديد من م�صروعاتها، اإميانا 
اإمباور  “يف  واأك��د،  الوطن«.  �صركاء  لدعم  و�صعيا  الر�صيدة،  القيادة  بروؤية 
الكوادر  م��ن  وت��ط��وي��ر موظفيننا خا�صة  ب��ت��دري��ب  خ��ا���ص��اً  اه��ت��م��ام��اً  ن��ويل 
الن�صائية االإماراتية من خالل اأجندة �صنوية لتعزيز م�صتوى االأداء املهني 
والقدرة على االإنتاجية، ومتكينهن يف خمتلف االأق�صام والتخ�ص�صات داخل 

ال�صركة«.

»الحتادية للجمارك« حتتفل 
بعطاءات املراأة الإماراتية

•• اأبوظبي-وام:

حتتفل الهيئة االحتادية للجمارك اليوم “االأربعاء” بيوم املراأة االإماراتية 
حتت �صعار “املراأة رمز للت�صامح” يف اإطار احتفاء الدولة ال�صنوي بعطاء 
امل�صتقبل  وبناء  التنمية  م�صرية  يف  الفاعلة  وم�صاهمتها  االإماراتية  امل��راأة 

وخدمة الوطن يف ظل الرعاية الكرمية للقيادة احلكيمة.
الهيئة  رئي�ض  اجل��م��ارك  مفو�ض  النيادي،  مطر  �صعيد  علي  معايل  وق��ال 
احلكيمة  للقيادة  ال�صامية  التوجيهات  بف�صل  اإن��ه  للجمارك  االحت��ادي��ة 
ال�صيخة فاطمة بنت مبارك رئي�ض االحتاد  والدعم الالحمدود من �صمو 
الن�صائي العام رئي�ض املجل�ض االأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�ض االأعلى 
االإم��ارات من تر�صيخ من��وذج عاملي  دول��ة  االأ�صرية متكنت  التنمية  ملوؤ�ص�صة 
االإماراتية  وال���ع���ادات  التقاليد  و  ال��دي��ن��ي  و  ال��ث��ق��ايف  امل����وروث  اإىل  ي�صتند 
االأ�صيلة لدعم ومتكني املراأة االإماراتية يف املجاالت والقطاعات كافة حتى 
والتقدم  التطور  فاعاًل من عنا�صر  وعن�صراً  اأ�صا�صاً  �صريكاً  املراأة  اأ�صبحت 

وبناء امل�صتقبل.
امل��راأة يف العمل والقيادة والريادة ميثل مبداأ  اأن متكني  واأ�صار معاليه اإىل 
اأ�صا�صياً يف منظومة التنمية وم�صرية البناء التي تتبناها القيادة احلكيمة 
منذ بداية دولة االحتاد على يد االآباء املوؤ�ص�صني.. الفتاً اإىل املراأة االإماراتية 
واأن لديها من  امل�صوؤولية  اأنها على قدر  لل�صك  اأثبتت مبا ال يدعم جمااًل 
االإمكانيات والطاقات والقدرة على االبتكار واالإب��داع ما يفوق مثيلتها يف 

املنطقة والعامل.
االحتادية  للهيئة  التنظيمي  الهيكل  يف  امل���راأة  ن�صبة   “ معاليه:  واأ���ص��اف 
فيما  العاملني حالياً  اإجمايل عدد  % من   41 اأك��رث من  للجمارك بلغت 
يبلغ ن�صيب املراأة االإماراتية من املنا�صب القيادية يف الهيئة حوايل 46% 
ما يوؤكد قناعة الهيئة بقدرة امل��راأة على العطاء واالإب��داع يف جمال العمل 
القرار  الهيئة  رئي�ض  املفو�ض  اأ�صدر معايل  اأخ��رى،  ناحية  اجلمركي. من 
برئا�صة  الهيئة  الن�صائية يف  اللجنة  ت�صكيل  ب�صاأن   2019 ل�صنة   56 رقم 
اإدارة العمليات وال�صيطرة واجلمركية. ت�صمن  هدى حميد بالهول مدير 
االجتماعية  لالأن�صطة  ال�صنوية  اخل��ط��ة  بو�صع  اللجنة  تكليف  ال��ق��رار 
لقاءات  وتنظيم  املجتمع،  يف  بالهيئة  املوظفة  امل���راأة  دور  بتعزيز  اخلا�صة 
دورية للموظفات بهدف تعزيز روح التوا�صل وخلق بيئة عمل جاذبة للمراأة 
وتنظيم  واالجتماعية،  املهنية  العاملة  امل���راأة  حياة  بني  ال��ت��وازن  وحتقيق 
جل�صات حوارية لرفع امل�صتوى الفكري والثقايف للعن�صر الن�صائي يف الهيئة 

وقطاع اجلمارك بالدولة.

مطر النيادي: فخورون باإجنازات املراأة الإماراتية يف قطاع الطاقة وال�سناعة

هدى املطرو�سي: يوم املراأة الماراتية يوؤكد م�ساهمتها يف التنمية القت�سادية للدولة

% ن�سبة املراأة الإماراتية من اإجمايل املواطنني يف  الباكري: 40 

 �سمرية واإميان.. اإماراتيتان رائدتان يف �سناعة هياكل الطائرات

•• اأبوظبي -وام:

النيادي  حامد  مطر  الدكتور  �صعادة  اأكد 
املراأة  اأن  وال�صناعة  الطاقة  وزارة  وكيل 
القيادة  اه��ت��م��ام  ت��ت�����ص��در ج��ل  االإم������ارات 
اإح������دى ركائز  ك��ون��ه��ا مت��ث��ل  ال���ر����ص���ي���دة 
الت�صامح  م��ب��ادئ  ال��ت��ي جت�����ص��د  امل��ج��ت��م��ع 
اأ�صيل  نهج  وه��و  االآخ���ر  وتقبل  وال�����ص��الم 
زايد ين  ال�صيخ  له  املغفور  اأر�صى قواعده 
من  “طيب اهلل ثراه”  اآل نهيان  �صلطان 

اإميانه الكبري بدور املراأة يف املجتمع.
ل��ه مبنا�صبة  ت�����ص��ري��ح  ال��ن��ي��ادي يف  وق���ال 
ي��وم امل����راأة االإم��ارات��ي��ة ال���ذي ي��واف��ق 28 
�صاحب  رعاية  اإن  ع��ام  كل  من  اأغ�صط�ض 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 

و�صاحب  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�ض 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 
نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء 
ال�صمو  و�صاحب  اهلل”  “رعاه  دبي  حاكم 
ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
تتبواأ  جعلتها  االإماراتية  للمراأة  امل�صلحة 
اأعلى املنا�صب القيادية وت�صارك يف �صنع 
ال��ق��رار اإمي��ان��ا ب��دوره��ا ال��رائ��د يف م�صرية 

التنمية والتطور التي ت�صهدها الدولة.
امل���راأة االم��ارات��ي��ة تقوم بدور  اأن  واأ���ص��اف 
ال��ط��اق��ة واملياه  ك��ب��ري وح��ي��وي يف ق��ط��اع 
وال�����ص��ن��اع��ة يف ال��دول��ة ع��ل��ى ن��ح��و ا�صبح 
م�صدر فخر للقائمني على قطاع الطاقة 
واملياه وال�صناعة وجناح ل�صيا�صة التمكني 

وال����ت����وازن ال���ت���ي ت��ع��م��ل ع��ل��ي��ه��ا ال���دول���ة.   
وال�صناعة  الطاقة  وزارة  وكيل  واأ���ص��اف 
العام  ه���ذا  االإم�������ارات  دول����ة  اح��ت��ف��ال  اأن 
“املراأة  �صعار  حتت  االإماراتية  امل��راأة  بيوم 
لدورها  ترجمة حقيقية  للت�صامح”  رمز 
البارز عامليا يف ن�صر واإر�صاء قيم الت�صامح 
اأيقونة  اأ�صبحت  حتى  والعطاء  وال�صالم 

للت�صامح.
�صمو  ودع�����م  رع���اي���ة  اإن  ال���ن���ي���ادي  وق�����ال 
م���ب���ارك رئي�ض  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�����ص��ي��خ��ة 
االحت����اد ال��ن�����ص��ائ��ي ال��ع��ام رئ��ي�����ض املجل�ض 
الرئي�ض  وال��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة  االأع���ل���ى 
لبنات  االأ�صرية  التنمية  ملوؤ�ص�صة  االأع��ل��ى 
االإم��ارات جعال منهن رائ��دات يف امليادين 

كافة .

•• اأبوظبي-الفجر:

اأو�صحت الدكتورة هدى املطرو�صي ع�صو 
اأعمال  �صيدات  ملجل�ض  التنفيذية  الهيئة 
ت�صاهم يف  االإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  اأن  اأبوظبي 
دورها  خ��الل  م��ن  االقت�صادية  التنمية 
الفاعل يف خمتلف القطاعات، وياأتي ذلك 
يف ظل م�صرية متكني املراأة يف االإمارات، 
قيادتها  بف�صل  ال��دول��ة  اأ�صبحت  حيث 
الر�صيدة منوذجاً رائداً يف متكني جميع 
اأبنائها وبناتها من امل�صاركة احلقيقية يف 
تاأكيد  يف  رائ��دًة  وباتت  املجتمع،  م�صرية 
التنمية  عن�صر  باعتبارها  امل���راأة  مكانة 

الناجحة يف ربوع الوطن كافة.
ت�صريح  يف  املطرو�صي  الدكتورة  وذك��رت 
االماراتية  امل���راأة  ي��وم  مبنا�صبة  �صحفي 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم��������ارات  دول�����ة  اأن  
طورت عرب تاريخها روؤية طموحة لبناء 

الدولة  موؤ�ص�ض  ركائزها  و�صع  االإن�صان 
اآل  �صلطان  ب��ن  زاي���د  ال�صيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور 
ن��ه��ي��ان، ط��ي��ب اهلل ث����راه، م��وؤ���ص�����ض دولة 
االم��ارات العربية املتحدة معلناً مقولته 
اأ�صا�ض  هو  االإن�صان  »اأن  حينها  ال�صهرية 

اأي عملية ح�صارية«.
 واأفادت اأن املراأة االإماراتية نالت اهتمام 
وت�صجيع ودعم الدولة لتعزيز مكانتها يف 
املجتمع وامل�صاهمة يف م�صرية بناء الدولة 
وتعزيز التنمية ال�صاملة امل�صتدامة التي 
ت�صهدها، حيث اأثبتت ابنة االإمارات اأنها 
فاقتحمت  الر�صيدة،  القيادة  ح�صن  عند 
العمل  جم���االت  خمتلف  وع��زمي��ة  بثقة 
واملناحي  القطاعات  فيها  مب��ا  واالإن��ت��اج 
اأنها حكراً على  التي كان البع�ض يعتقد 
امل���ال واالأعمال  ال���رج���ال، وم��ن��ه��ا جم���ال 
وع����امل ال��ت��ج��ارة ال��وا���ص��ع ف��ت��ف��وق��ت فيه 
بجدارة، واأ�صبحت رقماً �صعباً يف جمال 

�صركات وموؤ�ص�صات  االأعمال تدير متلك 
ك���ربى ب��ا���ص��ت��ث��م��ارات م��ه��م��ة. وت��اب��ع��ت د. 
احلثيثة  اجل���ه���ود  ن��ث��م��ن  املطرو�صي:” 
بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو  تبذلها  التي 
االحتاد  رئي�صة  االمارات”،  “ اأم  مبارك 
ملوؤ�ص�صة  االأعلى  الرئي�صة  العام  الن�صائي 
االأعلى  املجل�ض  رئي�صة  االأ�صرية  التنمية 
اتخاذ  وال��ط��ف��ول��ة، ح��ي��ث مت  ل��الأم��وم��ة 
ع��دد من االإج����راءات وامل��ب��ادرات ل�صمان 
ورفع  االقت�صادي  امل��راأة  بو�صع  النهو�ض 
دفع  يف  وم�صاهماتها  م�صاركاتها  معدل 
حيث  بالدولة،  االقت�صادي  النمو  عجلة 
الباب  فتح  على  االإم����ارات«  »اأم  حر�صت 
للمراأة للم�صاركة بفاعلية يف جمال ريادة 
�صيدات  جمال�ض  اإن�صاء  ودعمت  االأعمال 
املنا�صبة  البيئة  اأجل توفري  االأعمال من 
التجاري  ال��ق��ط��اع  يف  ل��ل��دخ��ول  ل��ل��م��راأة 

وقطاع االأعمال ب�صكل عام«.

•• اأبوظبي-الفجر: 

 – اأول  م���دي���ر  ال����ب����اك����ري،  �����ص����ارة  اأك�������دت 
الوطنية  ال�صركة  يف  والتوطني  التدريب 
يوم  اأن  – “تربيد”،  امل���رك���زي  ل��ل��ت��ربي��د 
املنا�صبات  اأهم  االإماراتية يعترب من  امل��راأة 
نه�صة  على  ال�صوء  ت�صلط  التي  الوطنية 
دولة االإمارات وم�صاهمة املراأة يف بناء هذا 

املجتمع وتعزيز اإجنازاته.
املراأة  كانت  لطاملا  اأن��ه  الباكري  واأ���ص��اف��ت 
القيادة  بدعم  للت�صامح،  رم��زاً  االإماراتية 
اأ�صهم  م��ا  احلثيثة،  ومتابعتها  ال��ر���ص��ي��دة 
القيمة  لهذه  اخل�صبة  االأر���ض  ت�صكيل  يف 
ال��ن��ب��ي��ل��ة، وال���غ���ر����ض ال��ط��ي��ب ال�����ذي يعزز 
الثقافات  م��ع خم��ت��ل��ف  االأج���ي���ال  ت��ع��اي�����ض 
ال��ت�����ص��ام��ح ثقافة،  واالأدي��������ان، جل��ع��ل م���ن 
وت�صبح دول��ة االإم��ارات منوذجاً وق��دوة يف 

من  جميع  بني  و�صالم  بان�صجام  التعاي�ض 
جن�صياتهم  باختالف  اأر�صها  على  يعي�ض 

وثقافاتهم.
تفخر  “تربيد”  اأن  اإىل  الباكري  واأ�صارت 
بكوادرها االإماراتية ال�صابة ون�صب التوطني 
التي جنحت حتى اليوم يف الو�صول اإليها، 
االإماراتية  الن�صائية  الكوادر  اإذ تبلغ ن�صبة 
العاملني  امل��واط��ن��ني  اإج��م��ايل  %40 م��ن 

لديها على م�صتوى ال�صركة.
واأكدت الباكري اأن “تربيد” حر�صت على 
مواطنات  م��ن  للموظفات  الفر�ض  توفر 
الدولة خلو�ض مهن الهند�صة واالإن�صاءات 
وال���ت���ي ت�����ص��ه��م يف ت��ر���ص��ي��خ ح�����ص��وره��ن يف 
بالوظائف  مقارنة  تقليدية  جماالت غري 
االأخ��رى، وهو ما جنحت يف جت�صيده من 
تدعم  مهنية  م���ب���ادرات  جم��م��وع��ة  خ���الل 

املواهب وتطور الكوادر الب�صرية.

•• اأبوظبي -وام:

ا�صتطاعت �صمرية �صعيد الزيدي واإميان 
حممد املال اقتحام اأحد اأكرث جماالت 
العامل  م�صتوى  على  الدقيقة  العمل 
للم�صاهمة يف حتقيق طموحات وطنهما 
جديدة  م���ع���ادل���ة  ب���ت���وف���ري  االإم����������ارات 
النفط  على  فقط  تعتمد  ال  لالقت�صاد 
قادرات  االإم���ارات  بنات  اأن  موؤكدتني   ..
على التفوق واملناف�صة يف املجاالت كافة 
فهن ملهمات وقدوة جليل امل�صتقبل يف 

االإجناز واالإبداع واالبتكار والعطاء.
اأثبتتا  اإم���ارات���ي���ت���ان  واإمي�������ان  ���ص��م��رية 
وهياكل  اأج���زاء  ت�صنيع  على  قدرتهما 
“بوينج”  �صركتي  ل�صالح  ال��ط��ائ��رات 
جناحات  ح��ق��ق��ت��ا  ف��ق��د  و”اإيربا�ض” 
كبرية يف هذا املجال احليوي واأكدتا اأن 

االإ�صرار وال�صغف هما اأ�صا�ض النجاح.
الذي  االإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  ي��وم  ومبنا�صبة 
ك����ل عام  م����ن  اأغ�����ص��ط�����ض   28 ي����واف����ق 
ال��ت��ق��ت وك��ال��ة اأن���ب���اء االإم������ارات “وام” 
باإميان و�صمرية اللتني متثالن الكوادر 
عملها  يف  املتفوقة  امل��واط��ن��ة  الن�صائية 
تركن  وال��ت��ي  “�صرتاتا”،  �صركة  ل��دى 
ب�صمة عاملية يف اأحد اأ�صعب القطاعات 
ال�����ص��ن��اع��ي��ة. ال��ت��ح��ق��ت اإمي������ان حممد 
على  حا�صلة  كهرباء  مهند�صة   - امل��ال 
من  النظم  واإدارة  هند�صة  ماج�صتري 
– بالعمل   2016 ع��ام  جامعة خليفة 
يف “�صرتاتا” يف اأبريل 2017 وخالل 
اإثبات نف�صها  فرتة ق�صرية متكنت من 
يف كثري من الربامج اخلا�صة بت�صنيع 

الطائرات.
“خالل ف����رتة ع��م��ل��ي يف  امل����ال  وق���ال���ت 

العمل  ف��ر���ص��ة  يل  اأت��ي��ح��ت  “�صرتاتا” 
على 3 برامج خمتلفة لكربيات �صركات 
�صناعة الطائرات يف العامل حيث بداأت 
رفارف  ل�صناعة  فريق  �صمن  عملي  يف 
ت�صهم  التي   A350 ط��ائ��رات  اأجنحة 
الهوائية  التيارات  ان�صيابية  حت�صني  يف 
ح����ول اأج���ن���ح���ة ال���ط���ائ���رة، وه����ي فرتة 
اأيدي  على  تدربت  وخاللها  “متهيد” 
مهند�صني ذوي خربة يف ت�صنيع اأجزاء 
“التحقت بفريق  واأ�صافت  الطائرات«. 
 Boeing 777x ل��ربن��ام��ج  اإع�����داد 
اأ�صالع  جم��م��وع��ة  ل�����ص��ن��اع��ة  اجل���دي���د 
للطائرات  وال��ع��م��ودي  االأف���ق���ي  امل��ث��ب��ت 
وع��م��ل��ت ���ص��م��ن ف��ري��ق م��ك��ون م��ن 13 
بتطوير  ق��م��ن��ا  اإذ  اإم���ارات���ي���ا  م��ه��ن��د���ص��ا 
اخلارجية  االأ���ص��ط��ح  ت�صنيع  وحت�صني 
اإيربا�ض  ط���ائ���رات  اأج��ن��ح��ة  ل���رف���ارف 
الكربون  األ��ي��اف  ب��ا���ص��ت��خ��دام   A330
خلف�ض وزن الهيكل املطور بن�صبة تزيد 
امل�صروع  ه���ذا  خ���الل  وم���ن   15% ع��ن 
ح�صلت “�صرتاتا” على �صهادة االعتماد 
 EN9100 ال��ه��ن��د���ص��ي  ل��ل��ت�����ص��م��ي��م 

لهياكل الطائرات«.
بفريق  م����وؤخ����را  “التحقت  وت���اب���ع���ت 
رجال  طائرة  بطن  ل�صناعة  بيالتو�ض 
الربنامج  اإدارة  من  ومتكنت  االأع��م��ال، 
مهند�صة  ح��ال��ي��ا  واأ����ص���ب���ح���ت  ك���ام���ال، 
ت�صنيع لهياكل اأجزاء الطائرات لبطن 
طائرة بيالتو�ض بي �صي 24 يف “الكلني 

روم” “الغرفة النظيفة«.
وعربت املال عن فخرها بكونها من بني 
املواطنات  ن�صبة  متثل  التي   86% ال��� 
والتي  “�صرتاتا”،  ب�صركة  ال��ع��ام��الت 
 53% ف��ي��ه��ا  امل��واط��ن��ني  ن�صبة  ت�صكل 

منهم..   86% ن�صبة  ال��ن�����ص��اء  ت�صكل 
الطائرات  ���ص��ن��اع��ة  “جمال  وق���ال���ت: 
جمال ح�صا�ض يحتاج اإىل دقة عالية يف 
العمل ونحن يف �صركة “�صرتاتا” جميعا 
نعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق هذا 
الهدف واإثبات اأن املراأة االإماراتية قادرة 
على اأن تبهر العامل بتميزها«. واأ�صافت 
ت�صنيع  جم�����ال  يف  “جتربتي  امل������ال: 
ال���ط���ائ���رات ب������داأت م���ن م��دي��ن��ة العني 
اأث��ب��ت نف�صي  اأن  ال��ق��ادم ه��و  وال��ت��ح��دي 
من خالل م�صاركتي يف برنامج تدريب 
ل�صناعة الطائرات  “بوينج”  يف �صركة 
اأم����ري����ك����ا«. وح����ول  اأ����ص���ه���ر يف   8 مل�����دة 
 .. الطائرات  ت�صنيع  مبجال  التحاقها 
واأ�صررت  نف�صي  “حتديت  امل��ال:  قالت 
“�صرتاتا”،  ب�����ص��رك��ة  االل���ت���ح���اق  ع��ل��ى 
ت�صنيع  جمال  يف  جتربتي  اأخو�ض  واأن 
هياكل الطائرات كونه جمال امل�صتقبل 
وتوجهاتها  ال��دول��ة  طموحات  وي��واك��ب 
يف حتقيق معادلة جديدة القت�صادنا ال 
تعتمد على النفط فقط بل تطور كفاءة 
موؤكدة  القطاعات”..  جميع  واإنتاجية 
التفوق  ق��ادرات على  اأن بنات االإم���ارات 
واملناف�صة يف املجاالت كافة كونهن قدوة 
واالإب�����داع  االإجن�����از  يف  امل�صتقبل  جل��ي��ل 

واالبتكار والطاقة االإيجابية والعطاء.
ال����زي����دي فتعمل  ���ص��ع��ي��د  ���ص��م��رية  اأم�����ا 
ق�صم  يف  الطائرات  هياكل  ت�صنيع  فني 
لرفارف  اخلارجية  لالأ�صطح  التجميع 
اأجنحة طائرات “اإيربا�ض اإيه 380”، 
“�صرتاتا”  �صركة  يف  بالعمل  والتحقت 

عن طريق برنامج تدريبي لل�صركة.
التطبيقي  م�����ص��واري  “بداأت  وق��ال��ت: 
جامعة  يف  اأ����ص���ه���ر   8 مل�����دة  وال���ع���م���ل���ي 

للعمل  ب�صرتاتا  التحقت  ث��م  االإم����ارات 
امليداين ملدة 1700 �صاعة تدريبية اإىل 
الوظيفي  وامل�صمى  التاأهيل  اأخ���ذت  اأن 
احل������ايل ح���ي���ث اأك���م���ل���ت 4 ����ص���ن���وات يف 

ال�صركة«.
م�صتحيل  ���ص��يء  “ال   : �صمرية  واأك����دت 
تنجز  اأن  على  ق��ادرة  االإماراتية  فاملراأة 
وتعمل وت�صل اإىل اأعلى املنا�صب كونها 
القيادة  م���ن  ال��ك��ام��ل  ب��ال��دع��م  حت��ظ��ى 
���ص��وى اختيار  ع��ل��ي��ه��ا  ال��ر���ص��ي��دة، وم����ا 
 “ اإليه  والو�صول  والتخطيط  الهدف 
.. موؤكدة اأن طريق النجاح لي�ض �صهال 
اأ�صا�ض  ول��ك��ن االإ����ص���رار وال�����ص��غ��ف ه��م��ا 
النجاح .. معربة عن فخرها واعتزازها 
مبا تقدمه من عمل غري تقليدي كونها 
اأ�صبحت قدوة لبنات االإمارات الراغبات 

يف العمل مبجال �صناعة الطائرات.
ب���ن���ات االإم������ارات  ووج���ه���ت ر���ص��ال��ة اإىل 
اأو  طموح  لها  بنت  ك��ل  “اأ�صجع  قائلة: 
ترتد  ال  اأن  ال��ط��ريان  جم���ال  يف  �صغف 
فلدينا  هدفها  اإىل  للو�صول  ال�صعي  يف 
ق��ي��ادت��ن��ا الر�صيدة  ال��ك��ام��ل م��ن  ال��دع��م 
خلو�ض املراأة جتربتها يف املجاالت كافة 
ال�صيما جمال فريد من نوعه ك�صناعة 

الطائرات«.
م���ن ج��ان��ب��ه اأك�����د اإ���ص��م��اع��ي��ل ع��ب��د اهلل 
“�صرتاتا”  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ض 
يف ت�صريح ل� “وام” اأن ال�صركة توا�صل 
اأمام  املتاحة  الفر�ض  بتعزيز  التزامها 
االإماراتيني يف قطاع الطريان من خالل 
تخريج دفعة جديدة من املنت�صبني اإىل 
برنامج فنيي هياكل الطائرات لرتتفع 
 53% بذلك ن�صبة التوطني فيها اإىل 
 86% ن�صبة  ال��ن�����ص��اء  ت�صكل  ف��ي��م��ا   ..

منهم.
على  “�صرتاتا”  “حتر�ض   : واأ����ص���اف 
تقدمي كل ما يلزم لدعم التطور املهني 
ال�صركة  يف  امل��واط��ن��ة  ل��ل��م��راأة  والعملي 
حيث تتم ال�صيا�صات واالأطر التنظيمية 
لت�صهيل  امل��وظ��ف��ات  م���ع  ي��ت��ن��ا���ص��ب  مب���ا 
ال����ق����ي����ام مب���ه���ام���ه���ن ال���وظ���ي���ف���ي���ة مما 
الب�صرية  امل��وارد  قوانني  مرونة  يعك�ض 
ومواكبتها الحتياجات وطموحات املراأة 
الكفاءات  توظيف  اإىل  اإ�صافة  العاملة 
االأمثل  بال�صكل  االإم��ارات��ي��ة  وامل���ه���ارات 

وفقا ملتطلبات الوظيفة«.
بناء  على  “�صرتاتا”  “تعمل   : وت��اب��ع 
م��ن خالل  الب�صرية  ال��ك��وادر  وت��ط��وي��ر 
وجامعة  “م�صدر  �صركائها  مع  العمل 
لالأبحاث  م��راك��ز  اإن�صاء  على  خليفة” 
متخ�ص�صة  تدريبية  ب��رام��ج  وت��ط��وي��ر 
وفق اأعلى املعايري العاملية مثل برنامج 
“بوينج” للتدريب يف الواليات املتحدة 
ي��ت��ل��ق��ى خالله  وال�������ذي  االأم���ري���ك���ي���ة، 
مهند�صو “�صرتاتا” تدريبا متخ�ص�صا 
“بوينج”  ومن�صاآت  مرافق  من  عدد  يف 

حول العامل«.
واأو�صح عبداهلل اأن برنامج فنيي هياكل 
امل�صاركني  ت��زوي��د  يف  ي�صهم  ال��ط��ائ��رات 
باملهارات الالزمة للم�صاهمة يف حتقيق 
ال�صركة  ت�صبح  اأن  يف  “�صرتاتا”  روؤي��ة 
�صناعة  جم����ال  يف  ال����رائ����دة  ال��ع��امل��ي��ة 
تعتمد  والتي  الطائرات،  هياكل  اأج��زاء 
وذل��ك مبا  را�صخة،  على ج��ذور حملية 
اأبوظبي  “روؤية  اأه��داف  ي�صمن حتقيق 
اقت�صاد  ب��ن��اء  اإىل  ال��رام��ي��ة   ”2030
واالبتكار  امل��ع��رف��ة  اأ���ص�����ض  ع��ل��ى  ق���ائ���م 

والتنويع االقت�صادي.

حديد الإمارات: املراأة الإماراتية 
اأ�سهمت يف نه�سة الوطن وتقدمه

•• اأبوظبي-وام:

الرئي�ض  ال��رم��ي��ث��ي  غ��م��ران  �صعيد  امل��ه��ن��د���ض  اأك����د 
التنفيذي ل�صركة حديد االإمارات اأن املراأة االإماراتية 
الدولة  حققت مكانة متميزة يف خمتلف قطاعات 
يف  ذل���ك  و  وتنميتها  نه�صتها  يف  م�صاركتها  ع��رب 
تعزيز  �صاهمت يف  التي  الر�صيدة  القيادة  دعم  ظل 

ح�صورها على ال�صعيدين املحلي والدويل.
امل���راأة  ي���وم  مبنا�صبة  ل��ه  كلمة  يف  ال��رم��ي��ث��ي  وق���ال 
االإم���ارات���ي���ة ال���ذي ي��واف��ق 28 اأغ�����ص��ط�����ض م��ن كل 
عام: “ اإن االحتفال بيوم املراأة االإماراتية منا�صبة 
وطنية مميزة لتكرمي املراأة االإماراتية التي اأثبتت 
عطاءها الفاعل و املتميز خلدمة وطنها يف جميع 
ملهمة يف جميع  ق�ص�ض جن��اح  و�صطرت  امل��ج��االت 
مواقع العمل واأثبتت كفاءتها العالية وقدرتها على 
حتمل امل�صوؤولية يف قطاع احلديد وال�صلب وغريه 

من القطاعات املختلفة«.
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املال والأعمال

�سوق اأبوظبي لالأوراق املالية 
يحتفل بيوم املراأة الإماراتية

•• اأبوظبي-الفجر: 

اح��ت��ف��ل ���ص��وق اأب��وظ��ب��ي ل�����الأوراق امل��ال��ي��ة مبنا�صبة ي���وم امل����راأة االإم��ارات��ي��ة و 
اأغ�صط�ض من كل عام مع موظفاته تعبرياً عن تقديره   28 الذي ي�صادف 
القطاع  امل��راأة يف  م�صاركة  اأهمية  على  تاأكيداً  و  املثمر  وعطائهن  جلهودهن 
متكني  برامج  خالل  من  الر�صيدة  احلكومة  �صيا�صة  ت�صمنتها  التي  امل��ايل، 
املراأة االإماراتية وتعزيز قدراتها لتكون عن�صراً فاعاًل ورائداً يف بناء الوطن 

وحتقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة التي ر�صمتها القيادة الر�صيدة.
اأبوظبي  ل�صوق  التنفيذي  الرئي�ض  املن�صوري،  �صامل  خليفة  �صعادة  وق��ال 
لالأوراق املالية باالإنابة: “يحر�ض �صوق اأبوظبي لالأوراق املالية على توفري 
وتوظيف  طاقاتها  ا�صتثمار  فيها  ميكنها  االإم��ارات��ي��ة  للمراأة  مالئمة  بيئة 
ال��ق��ط��اع، وي��اأت��ي ه��ذا احل��ر���ض من  التمّيز يف ه��ذا  اإب��داع��ه��ا ويحفزها على 
الدافع الوطني الذي غر�صه فينا الوالد املوؤ�ص�ض املغفور له، باإذن اهلل تعاىل، 
ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان “طّيب اهلل ثراه” حيث كان تفعيل دور املراأة 
االإماراتي.  االحت��اد  االإع��الن عن  فور  تبناها  التي  االأ�صا�صية  ال�صيا�صات  من 
حتى اأ�صبحت املراأة م�صدراً لالبتكار ملا متلكه من طاقات قادرة على اإحداث 
املالية حيث  ل��الأوراق  اأبوظبي  �صوق  ت�صغله ال�صيما يف  اأي موقع  التغيري يف 
للفخر  يدعونا  ال��ق��رار، مما  يف عملية �صنع  م��وؤث��راً  قيادياً  دور  امل��راأة  تلعب 
يف  وخ�صو�صاً  الدولة  قطاعات  مبختلف  التغيري  عجلة  دفع  على  بقدراتها 

تعزيز دور ال�صوق يف زيادة النمو االقت�صادي للدولة.«
واأ�صاف �صعادته: “منذ تبني �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك، رئي�ض االحتاد 
الرئي�ض االأعلى  العام، رئي�ض املجل�ض االأعلى لالأمومة والطفولة،  الن�صائي 
بلغت  الدولة،  يف  الن�صائي  ال�صاأن  االمارات”  “اأم  االأ�صرية،  التنمية  ملوؤ�ص�صة 
املراأة االإماراتية م�صتويات رفيعة من التميز على امل�صتوى العاملي ويف خمتلف 
وتقدمه  االإم��ارات��ي  املجتمع  على عطاء  اإ�صافة  �صكل  احل��ي��اة، مما  جم��االت 
وازده��اره، واليوم توجت �صموها  املراأة االإماراتية بجميع قيم الت�صامح مبا 

يحمله من مفاهيم ذات دالالت اإن�صانية راقية«.
املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي  �صوق  يف  العامالت  املواطنات  املوظفات  عدد  ويبلغ 
حتى االآن 54 من اإجمايل العاملني يف ال�صوق البالغ عددهم 130 موظف 
من   37% الن�صائي  العن�صر  ي�صغل  و  كما    41.5% بن�صبة  اأي  وموظفة 
الوظائف اال�صرافية يف ال�صوق.   وعلى نف�ض ال�صعيد، فقد بلغ عدد امل�صتثمرات 
االماراتيات يف ال�صوق مع نهاية الن�صف االأول من 2019 نحو 222 األف 
م�صتثمرة ي�صكلن ما ن�صبته نحو %75 من اإجمايل عدد امل�صتثمرات االناث 
يف ال�صوق، كما و ت�صكل امل�صتثمرات االماراتيات ما ن�صبته %51 من اإجمايل 

عدد امل�صتثمرين االإماراتيني االأفراد رجااًل و ن�صاًء.  
االماراتيات  امل�صتثمرات  �صراء(  و  )بيع  ت��داوالت  قيمة  اإجمايل  بلغت  و  كما 
1.4 مليار درهم  2019 ما يزيد عن  ال�صوق خالل الن�صف االأول من  يف 
ال�صوق  االن��اث يف  امل�صتثمرات  ت��داوالت  اإجمايل  %87 من  بذلك  م�صكلني 
خالل نف�ض الفرتة و بلغ حجم تداوالتهن )بيع و �صراء( ما يزيد عن 630 
مليار �صهم.   اأما على م�صتوى القيمة ال�صوقية لالأ�صهم املودعة، فقد ارتفعت 
قيمة االأ�صهم التي متتلكها امل�صتثمرات االإماراتيات مع نهاية الن�صف االأول 
من 2019 لت�صل اإىل نحو 21 مليار درهم مقارنة بحوايل 19 مليار درهم 

مع نهاية الن�صف االأول من 2018 اأي بن�صبة زيادة بلغت نحو 8%.   

مطارات اأبوظبي : املراأة الإماراتية 
منوذج ريادي يف قطاع الطريان 

•• اأبوظبي-وام:

مطارات  يف  ب��االإن��اب��ة  للعمليات  التنفيذي  الرئي�ض  ال�صام�صي  اأح��م��د  اأك��د 
امليادين  خمتلف  يف  ري��ادت��ه��ا  على  برهنت  االإم��ارات��ي��ة  امل����راأة  اأن  اأب��وظ��ب��ي 
اأه��ل��ه��ا ل��رتك ب�صمتها  وامل��ج��االت مل��ا تتمتع ب��ه م��ن علم وم��ع��رف��ة وك��ف��اءة 
االإماراتية  امل��راأة  ي��وم  مبنا�صبة  ت�صريح  يف  ال�صام�صي  واأ���ص��اد  جميعا.  فيها 
التي  وال��ري��ادة  النجاح  ع��ام مب�صرية  ك��ل  م��ن  اأغ�صط�ض   28 ي��واف��ق  ال��ذي 
الطريان  بينها قطاع  القطاعات، ومن  امل��راأة على م�صتوى جميع  حققتها 
اإىل جانب  العمل  ال��ذي برهنت من خالله على ن�صج جتربتها يف ميدان 
جناحها على ال�صعيد االأ�صري. ونوه اإىل اأن املراأة االإماراتية توا�صل م�صرية 
النجاحات التي حققتها يف قطاع الطريان اإذ لعبت دورا حموريا من خالل 
باأن ت�صبح جمموعة  اأبوظبي  روؤية مطارات  اإىل حتقيق  الرامية  جهودها 

املطارات الرائدة يف العامل.

تريليون درهم   2.976
اأ�سول اجلهاز امل�سريف خالل يوليو

•• اأبوظبي-وام:

القبوالت  �صامال  االإم��ارات  دول��ة  امل�صريف يف  اأ�صول اجلهاز  اإجمايل  ارتفع 
امل�صرفية اإىل 2.976 تريليون درهم خالل �صهر يوليو من العام 2019 
بنمو ن�صبته %0.6 مقارنة مع 2.958 تريليون درهم خالل �صهر يونيو 

من العام ذاته وذلك وفقا ملا اأعلن عنه م�صرف االإمارات املركزي.
ويعد امل�صتوى - الذي بلغته اأ�صول اجلهاز امل�صريف - االأعلى منذ تاأ�صي�ض 
ال��ذي �صهده  الكبري  التطور  ال��ذي يعك�ض م��دى  االأم��ر  ال��دول��ة  اجلهاز يف 
امل�صرف  ال�صادرة عن  االإح�صائيات  اأح��دث  املا�صية. وتظهر  الفرتة  خالل 
املركزي اأن ارتفاع االأ�صول جاء بدعم من زيادة اإجمايل االئتمان امل�صريف 
بن�صبة 0.7 % خالل �صهر يوليو املا�صي بالغة م�صتوى 1.705 تريليون 

درهم مقارنة مع 1.692 تريليون درهم تقريبا خالل يونيو املا�صي.
وعلى �صعيد الودائع .. فقد ارتفعت مبقدار 3.3 مليار درهم نتيجة زيادة 
ارتفاع مبقدار 6.3 مليار درهم يف ودائع غري املقيمني وذلك على الرغم 
من انخفا�ض ودائع املقيمني مبقدار 3 مليارات درهم . ويت�صح من خالل 
انخفا�ض   .. وامل�صرفية  النقدية  التطورات  عن  امل��رك��زي  امل�صرف  تقرير 
503 مليارات دره��م مع نهاية  % بالغا   1 بن�صبة  “ ن1”  النقد  عر�ض 
�صهر يوليو من العام اجلاري مقارنة مع 508 مليارات درهم خالل يونيو 
يف حني ارتفع عر�ض النقد “ ن2 “ خالل فرتة الر�صد ذاتها من 1.351 
تريليون درهم اإىل 1.364 تريليون درهم تقريبا. ويعزى االنخفا�ض يف 
الودائع  دره��م يف  مليار   4.2 تراجع مبقدار  نتيجة  “ن1”  النقد  عر�ض 
النقدية ومليار درهم يف النقد املتداول خارج البنوك .. فيما جاء االرتفاع 
يف “ ن2 “ بدعم من زيادة مبقدار 18 مليار درهم يف الودائع �صبه النقدية 
من   0.02% بن�صبة  انخف�ض  “ فقد  “ ن3  النقد  عر�ض  �صعيد  وعلى 
1.645 تريليون درهم يف يونيو 2019 اىل 1.642 تريليون درهم مع 
نهاية �صهر يوليو من العام اجلاري وجاء االنخفا�ض يف هذا البند نتيجة 

تراجع الودائع احلكومية مبقدار 15.7 مليار درهم.

% من املرحلة الثانية مل�سروع براري عني الفاي�سة يف مدينة العني بيع 75 
•• اأبوظبي-الفجر

اأفادت كاميليا علقم مدير �صركة براري عني الفاي�صة للتطوير اأن ال�صركة 
متكنت من بيع %75 من اأرا�صي املرحلة الثانية من م�صروع براري عني 

الفاي�صة الواقع مبدينة العني يف اإمارة اأبوظبي.
واأو�صحت علقم على هام�ض م�صاركة ال�صركة يف فعاليات معر�ض الفرو�صية 
ت�صم  التي  الثانية  املرحلة  اأن  للمعار�ض  اأبوظبي  مركز  يف  املقام  وال�صيد 
400 قطعة اأر�ض قد �صهدت اإقبااًل كبرياً من قبل مواطني الدولة وذلك 
بف�صل املوقع املتميز للم�صروع وطرق ال�صداد املي�صرة التي تغني املواطنني 

عن اال�صتعانة بالبنوك لتمويل �صراء قطع االأرا�صي.
للمواطنني  ال�صداد حيث ميكن  وقالت:” لقد طرحنا عرو�ض مي�صرة يف 
�صداد دفعة اأوىل بقيمة 25 األف درهم اإماراتي وتق�صيط بقية قيمة االأر�ض 

على دفعات ملدة 5 �صنوات ، وتبلغ قيمة كل دفعة 5000 درهم اإماراتي«.
عر�صاً  طرحنا  فقد  امل��ع��ر���ض،  يف  امل�صاركة  ومبنا�صبة  علقم:”  واأ���ص��اف��ت 
االأرا�صي  ت�صجيل  ر�صوم  دف��ع  ال�صركة  �صتتوىل  حيث  للمواطنني  متميزاً 
بداًل عن املواطنني، و �صهدنا منذ اليوم االأول من املعر�ض اهتماماً واقبااًل 
ملحوظاً من املواطنني ل�صراء قطع االأرا�صي التي تبلغ قيمتها 520 األف 

درهم اماراتي«.
وذكرت مديرة �صركة براري عني الفاي�صة اأن ال�صركة با�صرت عمليات مد 
�صبكات ال�صرف ال�صحي يف امل�صروع، و اأجنزت مراحل متقدمة من ت�صوية 
االأرا�صي، و�صيكون باإمكان املواطنني الذين متلكوا االأرا�صي اأن يبا�صروا يف 

بنائها خالل االأ�صهر القليلة املقبلة.

 م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي يوفر من�سات لوحية يف فروعه لتقليل زمن خدمة العمالء 

الإمارات و اأوكرانيا تبحثان �سبل تنمية العالقات القت�سادية

•• اأبوظبي-الفجر: 

االإ�صالمي،  اأب���وظ���ب���ي  م�����ص��رف  اأع���ل���ن 
االإ�صالمية  املالية  اخلدمات  جمموعة 
ال���رائ���دة، ع��ن ت��وف��ري م��ن�����ص��ات لوحية 
لت�صريع  ف��روع��ه  يف  ال��ذات��ي��ة  للخدمة 
النقدية  غ���ري  امل��ع��ام��الت  اإمت�����ام  زم���ن 
التي تندرج حتت مهام خدمة العمالء 
وبالتايل تقليل اأوقات انتظارهم ب�صكل 

كبري. 
وي����اأت����ي ط����رح ه����ذه امل��ن�����ص��ات ب��ع��د اأن 
 40% اأن  اإح�صائيات امل�صرف  اأظهرت 
فروعه  يف  العمالء  خدمة  طلبات  م��ن 
يكون غر�صها حتديث بيانات احل�صابات 

اأو املعلومات ال�صخ�صية. 
التي  ال��ذات��ي��ة  اخل��دم��ة  من�صات  وتتيح 
ب���ات���ت م��ت��اح��ة ال���ي���وم يف م��ع��ظ��م ف���روع 
بياناتهم  حت��دي��ث  ل��ل��ع��م��الء  امل�����ص��رف، 
اللوحية  االأج���ه���زة  خ���الل  م��ن  ب�صرعة 
ت��غ��ي��ري بيانات  ال��رق��م��ي��ة، مب��ا يف ذل���ك 
ومعلومات  وال�����رات�����ب  ال���ع���م���ل  ج���ه���ة 
االت�صال ال�صخ�صية اإ�صافة اإىل حتديث 
م�صتندات الهوية التعريفية مثل بطاقة 
الهوية االإماراتية. وبف�صل هذه املبادرة، 

•• كييف-وام:

وكيل  �صالح  اآل  اهلل  عبد  ���ص��ع��ادة  اأك���د 
التجارة  ل�������ص���وؤون  االق���ت�������ص���اد  وزارة 
االإماراتية  ال�����ص��رك��ات  اأن  اخل��ارج��ي��ة 
ام�ض جنحت يف النفاذ اإىل العديد من 
وتر�صيخ  والدولية  االإقليمية  االأ�صواق 
التناف�صية  ق��درات��ه��ا  وت��ع��زي��ز  مكانتها 
واخلدمات  ال�صناعات  من  العديد  يف 
العاملية املتقدمة مثل �صناعة الطريان 
والقطاع  اجل������وي  ال���ن���ق���ل  وخ����دم����ات 
التحتية،  والبنى  وامل��وان��ئ  اللوج�صتي 
والرتفيه،  والفنادق  ال�صياحة  وقطاع 
الطاقة  جم��ال  يف  تفوقها  ع��ن  ف�صال 
وقطاع  ال��ع��ق��اري  والتطوير  امل��ت��ج��ددة 
املعلومات،  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  االت�����ص��االت 

واخلدمات املالية وامل�صرفية.
اآل  ج��اء ذل��ك خ��الل م�صاركة عبد اهلل 
�صالح يف فعاليات افتتاح تو�صعات جديدة 
ال�صناعية  امل��ج��م��وع��ة  م�����ص��ان��ع  الأح����د 
 INDUSTRIAL االب����ت����ك����اري����ة 
 INNOVATION GROUP
وهي  كييف  االأوك��ران��ي��ة  العا�صمة  يف 
ا����ص���ت���ث���م���ارات اإم����ارات����ي����ة-اأوك����ران����ي����ة 
املتعلقة  االأن�صطة  يف  تعمل  م�صرتكة 
من  املوؤمنة  التكنولوجية  باخلدمات 
عالية  الذكية  ال�صرائح  وطباعة  اإنتاج 

االأمان.
ال�صركات  ق�����درات  ت��ط��وي��ر  اإن  وق�����ال 
املرتبطة  امل����ج����االت  يف  االإم�����ارات�����ي�����ة 
بالتحول الذكي والتقنيات التكنولوجية 
املرحلة  خ��الل  اأول��وي��ة  ميثل  املتقدمة 
املقبلة مبا يتواءم مع جهود الدولة يف 

�صينخف�ض زمن خدمة العمالء الالزم 
 90% امل��ه��ام بن�صبة  الإمت���ام مثل ه��ذه 
دقائق.   3 م��ن  اأق����ل  اإىل  امل��ت��و���ص��ط،  يف 
العام  نهاية  بحلول  امل�صرف،  و�صيقوم 

اجلاري، باإ�صافة االأجهزة اللوحية اإىل 
ك��اف��ة ف��روع��ه يف دول���ة االإم����ارات والتي 

يتجاوز عددها 70 فرعاً. 
كينج،  فيليب  ق���ال  امل��ن��ا���ص��ب��ة،  ه���ذه  ويف 

م�صتدام  متنوع  اقت�صاد  اإىل  االنتقال 
واأ�صاف  واالب��ت��ك��ار.  املعرفة  على  قائم 
ال�صناعية  امل��ج��م��وع��ة  اأن  ���ص��ال��ح  اآل 
ال�صراكة  مناذج  اأحد  ت�صكل  االبتكارية 
امل��ت��م��ي��زة ب���ني ال���ق���ط���اع اخل���ا����ض من 
ال��ب��ل��دي��ن، وت��دع��م ج��ه��وده��م��ا يف فتح 
اآفاق اأو�صع لتنمية التبادالت التجارية 
جمتمع  وت�������ص���ج���ي���ع  وال���������ص����ي����اح����ي����ة، 
ا�صتك�صاف  اجل��ان��ب��ني يف  م��ن  االأع��م��ال 
القائمة  امل��ج��االت  يف  ال�صراكة  ف��ر���ض 
على االب��ت��ك��ار وال��ت��ي ت��خ��دم االأه���داف 
�صارك  ال�صديقني.  للبلدين  التنموية 
اأحمد  �صامل  �صعادة  االفتتاح  فعالية  يف 

����ص���امل ال��ك��ع��ب��ي ���ص��ف��ري ال����دول����ة لدى 
���ص��ع��ادة يوري  اأوك���ران���ي���ا و  ج��م��ه��وري��ة 
اأوكرانيا  ج��م��ه��وري��ة  ���ص��ف��ري  ب��ول��وري��ز 
نائب  بريفزينت�صيف  األيك�صاي  و�صعادة 
والتجارة  االقت�صادية  التنمية  وزي���ر 
االأوك���راين وت��رمي مطر ت��رمي، رئي�ض 
ال�صناعية  امل��ج��م��وع��ة  اإدارة  جم��ل�����ض 
االبتكارية، و نخبة من ممثلي اجلهات 
احلكومية والقطاع اخلا�ض باأوكرانيا.

واط��ل��ع ���ص��ع��ادت��ه خ���الل االف��ت��ت��اح على 
ال�صناعية  املجموعة  وخدمات  اأن�صطة 
الرئي�صي  مقرها  يقع  التي  االبتكارية 
يف دولة االإم��ارات، وهي متخ�ص�صة يف 

•• اأبوظبي-وام:

اأ�صواق املال االإماراتية �صعودها  وا�صلت 
القوي لليوم الثاين على التوايل و ذلك 
القيادية  االأ���ص��ه��م  ���ص��ري��ح��ة  م��ن  ب��دع��م 
�صهية  م���ن  اأ���ص��ع��اره��ا  زاد حت�����ص��ن  ال��ت��ي 
التداوالت. و مع ا�صتمرار االرتفاع فقد 
عززت القيمة ال�صوقية الأ�صهم ال�صركات 
 15.3 مبقدار  مكا�صبها  من  املتداولة 

مليار درهم يف ختام التعامالت.
اأبوظبي  ل�����ص��وق  ال��ع��ام  امل��وؤ���ص��ر  وارت���ف���ع 
 5130 م�صتوى  اإىل  امل��ال��ي��ة  ل�����الأوراق 
% خالل   2.67 بن�صبة  نقطة مرتفعا 
ربع ال�صاعة االأخرية من اجلل�صة يف حني 
اأغلق املوؤ�صر العام ل�صوق دبي املايل عند 
2751 نقطة بزيادة ن�صبتها 0.82% 

مقارنة مع جل�صة اأم�ض االأول. و وا�صل 
ب��ال��غ��ا م�صتوى  ����ص���ع���وده  اإع����م����ار  ���ص��ه��م 
4.95 درهم وحلق به يف االجتاه نف�صه 
عند4.17  املغلق  للتطوير  اإعمار  �صهم 
االإ�صالمي  دبي  بنك  �صهم  وارتفع  درهم 

اإىل 5.10 درهم .
وع��ل��ى اجل��ان��ب االآخ���ر فقد ج��اء الدعم 
يف ���ص��وق اأب��وظ��ب��ي ل�����الأوراق امل��ال��ي��ة من 
ال����ذي قفز  االأول  اأب��وظ��ب��ي  ب��ن��ك  ���ص��ه��م 
ت�����داوالت  و����ص���ط  دره�����م   15.48 اىل 
مليون   127 قيمتها  جت����اوزت  ك��ب��رية 
اأبوظبي  بنك  �صهم  اإىل  باالإ�صافة  درهم 
التجاري املغلق عند 8.35 دراهم، فيما 
 2.22 م�صتوى  اإىل  ال���دار  �صهم  ارت��ف��ع 
 16.52 اىل  ات�����ص��االت  و���ص��ه��م  دره����م 

درهم.

ال���رئ���ي�������ض ال���ع���امل���ي ل���ق���ط���اع اخل���دم���ات 
اأبوظبي  م�صرف  يف  لالأفراد  امل�صرفية 
ال��رئ��ي�����ض يف  “اإن ه��دف��ن��ا  االإ����ص���الم���ي: 
ت��ق��ن��ي��ات وحلول  ت���وف���ري  امل�����ص��رف ه���و 
م��ب��ت��ك��رة ت��ع��زز راح����ة ع��م��الئ��ن��ا وتوفر 
ومن  �صل�صلة.  م�صرفية  جت��رب��ة  ل��ه��م 
اللوحية  االأج��ه��زة  من�صات  اإتاحة  �صاأن 
الوقت  من  الكثري  اخت�صار  فروعنا  يف 
حد  على  وموظفينا  عمالئنا  ل�صالح 
املوظفني  �صيمكن  ال���ذي  االأم���ر  ���ص��واء، 
اأكرث على تزويد العمالء  من الرتكيز 
عالية  م���ال���ي���ة  وخ������دم������ات  مب���������ص����ورة 

اجلودة«. 
ومت���ث���ل امل����ب����ادرة اجل���دي���دة ج������زءاً من 
االأو�صع  الرقمي  التحول  ا�صرتاتيجية 
التي ينفذها امل�صرف ويعمل يف اإطارها 
اأح�����دث احللول  اب��ت��ك��ار وت���وف���ري  ع��ل��ى 
واخلدمات امل�صرفية الرقمية لعمالئه 
مب����ا ي�����رثي جت���رب���ت���ه���م وي���رت���ق���ي اإىل 

م�صتوى تطلعاتهم. 
االإ�صالمي  اأب��وظ��ب��ي  م�����ص��رف  و���ص��ه��د 
خالل ال�صنوات االأخرية منواً مت�صارعاً 
لقنواته  ع��م��الئ��ه  ا���ص��ت��خ��دام  م��ع��دل  يف 
يجري  ب��اأن��ه  علماً  املختلفة،  الرقمية 

التكنولوجي  التكامل  تطوير وحتقيق 
ب����ني ج��م��ي��ع م���ك���ون���ات ع��م��ل��ي��ة اإن���ت���اج 
وتقنيات  امل��وؤم��ن��ة  ال��ذك��ي��ة  ال��ب��ط��اق��ات 
والوثائق  امل�����ص��ت��ن��دات  وط��ب��اع��ة  اإن���ت���اج 
االإلكرتونية والذكية وتطوير احللول 
املتقدمة يف جمال ال�صرائح االإلكرتونية 
وغريها  التالم�صية  وغري  التالم�صية 
املعلوماتية  واالأن���ظ���م���ة  ال��ن��ظ��م  م���ن 
الطوابع  فيها  مبا   - الذكية  واالأدوات 
القطاع  يف  امل�صتخدمة   - ال�صريبية 
ال�����ص��ري��ب��ي، واحل���ل���ول امل��ت��ك��ام��ل��ة ملنع 
املوؤمنة  امل�����ص��ت��ن��دات  وت��زي��ي��ف  ت���زوي���ر 

وال�صلع واملنتجات.

عرب  معاملة  مليوين  م��ن  اأك���رث  اإمت���ام 
كل  الذكية  للهواتف  امل�صرف  تطبيق 
للتحول  ا�صرتاتيجيته  اإط��ار  ويف  �صهر. 
خدمة  موؤخراً  امل�صرف  اأطلق  الرقمي، 
اإك�صربي�ض«  »متويل  ا�صم  حتت  جديدة 
القطاع  االأوىل من نوعها يف  تعد  التي 
املوؤهلني م�صبقاً فر�صة  وتتيح للعمالء 
احل�������ص���ول ع���ل���ى مت���وي���ل ���ص��خ�����ص��ي يف 
30 دق���ي���ق���ة ف���ق���ط ع�����دا عن  غ�������ص���ون 
للتقدم  مب�صطة  و���ص��ي��ل��ة  ت��وف��ر  ك��ون��ه��ا 
ب��ط��ل��ب احل�����ص��ول ع��ل��ى ال��ت��م��وي��ل عرب 
ه��وات��ف��ه��م ال��ذك��ي��ة. وك���ان امل�����ص��رف قد 
العديد  املا�صية  االأ���ص��ه��ر  خ��الل  ح�صد 
الرقمية  حللوله  تقديراً  اجل��وائ��ز  من 
ال���رائ���دة لتمويل  امل��ت��م��ي��زة وم��ن��ت��ج��ات��ه 
“اأف�صل  ج��ائ��زة  بينها  وم���ن  ال��ت��ج��ارة، 
توزيع  ح��ف��ل  خ���الل  اإ�صالمي”  ل  مُم����وِّ
ج��وائ��ز مت��وي��ل ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة لعام 
م�صرف  “اأف�صل  وج���ائ���زة   ،2019
اإ�صالمي رقمي” يف دولة االإم��ارات من 
وجائزة  فاينان�ض”،  “جلوبال  جملة 
العامل”  يف  اإ�صالمي  م�صرف  “اأف�صل 
من جملة “ذا بانكر” التابعة ل�صحيفة 

“فاينان�صال تاميز«. 

»الإمـــــــــــارات لــلــطــاقــة 
النووية«: دور فاعل للمراأة 
القطاع يف  الإمـــاراتـــيـــة 

•• اأبوظبي -وام:

اإبراهيم  امل��ه��ن��د���ض حم��م��د  ���ص��ع��ادة  اأك����د 
ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�ض  احل��م��ادي 
اأن امل����راأة  االإم�������ارات ل��ل��ط��اق��ة ال���ن���ووي���ة 
قطاع  يف  ف��اع��ال  دورا  لعبت  االإم��ارات��ي��ة 
ال���ن���ووي���ة وذل�����ك ع��ل��ى الرغم  ال���ط���اق���ة 
بباقي  مقارنة  القطاع  ه��ذا  حداثة  من 

القطاعات احليوية االأخرى يف الدولة.
وقال اإن املراأة االإماراتية ت�صغل منا�صب 
النووية  الطاقة  قطاع  يف  مهمة  قيادية 
ال�صلمية على خمتلف امل�صتويات االإدارية 
من  جنحت  حيث  والتقنية  والتنفيذية 
خاللها يف اإحراز التقدم واالإجناز جنبا 
القطاع  ه���ذا  ال��رج��ل يف  م��ع  ج��ن��ب  اإىل 
ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة يف  ب��اأه��م��ي��ة  ال���ذي يتمتع 

الدولة واملنطقة على حد �صواء.
املراأة  حققته  ال��ذي  النجاح  اأن  واأ���ص��اف 
العمل  م��ي��ادي��ن  خمتلف  يف  االإم��ارات��ي��ة 
هو نتيجة دعم القيادة الر�صيدة للدولة 
و�صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك رئي�ض 
املجل�ض  رئي�ض  ال��ع��ام  الن�صائي  االحت���اد 
الرئي�ض  وال��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة  االأع��ل��ى 
التي  االأ�صرية  التنمية  ملوؤ�ص�صة  االأع��ل��ى 
االإم��ارات��ي��ة وحثتها على  امل����راأة  األ��ه��م��ت 
ال��ع��م��ل امل��ت��وا���ص��ل ل��ت��م��ث��ل االإم�������ارات يف 

املحافل العربية والدولية.
اأن  ا�صتطاعت  االإماراتية  امل��راأة  اأن  وتابع 
الطاقة  قطاع  يف  مرموقة  مكانة  تتبواأ 
النووية مما جعلها �صريكا مهما وفاعال 
يف عملية تاأ�صي�ض هذا القطاع احليوي. 

اأ�سواق الأ�سهم توا�سل �سعودها 
القوي و تك�سب 15.3 مليار درهم
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 اعـــــــالن 

انه يف يوم االإثنني املوافق 2019/8/26 
رقم  ه��وي��ة  بطاقة   - اجلن�صية  اإم���ارات���ي   - ال��زي��ودي  حممد  علي  ع��ب��داهلل  ال�صيد/ح�صن  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن 
784197405905080 وب�صفته مالك / كافترييا الدجاج احلار - ري�صه الفنان ملقاوالت االأ�صباغ - رخ�صة جتارية 
رقم )560474( �صادرة من دائرة التنمية االإقت�صادية - فرع دبا احل�صن ون�صاطه التجاري : ا�صباغ - مقاوالت فئة 
�صاد�صة ، باأنه تنازل عن ح�صته يف / كافترييا الدجاج احلار - والبالغة %100 وذلك لل�صيد/ حممد هارون ميا منطور 
ا�صالم - اجلن�صية بنغالدي�صي - جواز �صفر رقم BW0644537 )املالك( را�صد حممد را�صد احلدوري اليماحي - 
القانوين من موؤ�ص�صة  ال�صكل  784197307607040 )وكيل خدمات( مع تغيري  اإماراتي اجلن�صية - هوية رقم 
فردية اىل وكيل خدمات حملي ، مع تغيري اال�صم من كافترييا الدجاج احلار - اىل / ري�صة الفنان ملقاوالت االأ�صباغ على 
784197307607040 )وكيل  اإماراتي اجلن�صية - هوية رقم  ان يبقى را�صد حممد را�صد احلدوري اليماحي - 
خدمات( وللمتنازل اليه مطلق احلرية يف الت�صرف يف ح�صته امل�صار اليها اأعاله وله حق الت�صرف فيها ت�صرف املالك 
يف ملكه. وعمال لن�ض املادة )16( فقرة 3 من القانون االحتادي رقم )22( ل�صنة 1991 يف �صان الكاتب العدل  فقد 
اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االجراء ان يقوم باملراجعة اىل كاتب العدل 

خالل ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا االعالن  واال�صت�صتكمل االجراءات القانونية.

الكاتب العدل   
حمكمة دباحل�سن الحتادية البتدائية  

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
حمكمة دبا احل�سن البتدائية   
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 993
االإمارات   - ال�صويدي  �صاهني  حممد  �صلطان  حممد  ال�صيد/�صلطان  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
احمد  ال�صيد/�صامل  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�صية 
�صيف حممد الزعابي - االإمارات اجلن�صية وال�صيد/خالد عبداهلل طالب - �صوريا اجلن�صية وذلك يف 
الرخ�صة )�صيدلية ابى الفداء( تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )16881( ال�صادرة من 
دائرة التنمية االإقت�صادية بال�صارقة.  تعديالت اخرى : مت التغري اال�صم التجاري من )�صيدلية ابي 
الفداء( اىل )�صيدلية الرعاية العائلية ذ م م( ومت التغري ال�صكل القانوين من )موؤ�ص�صة فردية( اىل 
)�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة ذ م م( وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي 
رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم 
الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
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العدد 12717 بتاريخ 2019/8/28   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 992

االإمارات    - ال�صويدي  �صاهني  حممد  �صلطان  حممد  ال�صيد/�صلطان  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
احمد  �صامل  ال�صيد/  اىل  البالغة 100%  وذلك  كامل ح�صته  والتنازل عن  البيع  اجلن�صية يرغب يف 
وذلك  �صوريا اجلن�صية   - وال�صيد/ خالد عبداهلل طالب  االإمارات اجلن�صية   - الزعابي  �صيف حممد 
يف الرخ�صة )�صيدلية ال�صم�ض( تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )14945( ال�صادرة من 
التجاري من )�صيدلية  اال�صم  التغري  :  مت  بال�صارقة.  تعديالت اخرى  االإقت�صادية  التنمية  دائرة 
اىل  فردية(  )موؤ�ص�صة  من  القانوين  ال�صكل  التغري  ومت   - م(  م  ذ  ال�صم�ض  )�صيدلية  اىل  ال�صم�ض( 
القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض   - م(   م  ذ   - حمدودة  م�صوؤولية  ذات  )�صركة 
االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف 
يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12717 بتاريخ 2019/8/28   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 990

البيع  يف  يرغب  اجلن�صية  باك�صتاين   ، خان  باز  علي  خان  زبري  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  يف زبري علي خلياطة املالب�ض الرجالية بدر ال�صماء لتجارة 
االجهزة الكهربائية ، مبوجب رخ�صة رقم )625884( وذلك اىل ال�صيد/ علي باز خان نوبات خان ، 
باك�صتاين اجلن�صية - تعديالت اخرى : تنازل �صاحب الرخ�صة الخر ،  وتغيري اال�صم التجاري من 
البحري وخدمات جرز  لل�صحن  الزبري  �صم�ض  )�صم�ض  اىل  الرجالية(  املالب�ض  )زبري علي خلياطة 
الب�صائع( وتغيري الن�صاط من )تف�صيل وخياطة وحياكة املالب�ض الرجالية العربية( اىل )خدمات 

ال�صحن البحري للب�صائع خدمات حزم الب�صائع(
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب 
العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد 
الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12717 بتاريخ 2019/8/28   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 995

اليمن اجلن�صية يرغب   - ال�صيد/ عبدالقادر هزاع �صالم اجلوحلي  بان  ليكن معلوما للجميع 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  وذلك اىل ال�صيد/ �صري احمد نياز احمد - 
باك�صتان اجلن�صية با�صم )الدمام لل�صيارات امل�صتعملة - فرع 1( والتي تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة 
مبوجب رخ�صة رقم )524690(  تعديالت اخرى : مت تغيري اال�صم التجاري للرخ�صة حيث كان 
اال�صم ال�صابق )الدمام لل�صيارات امل�صتعملة - فرع 1( لي�صبح اال�صم التجاري احلايل )االخوان 

ال�صبعة لتجارة ال�صيارات امل�صتعملة( 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12717 بتاريخ 2019/8/28   
  اإعالن �سطب قيد

اخلا�صة  للتكنولوجيا  كيو�صك  كوالتي  �صركة  ال�صادة/  ب��اأن  االقت�صاد  وزارة  تعلن 
املحدودة )اجلن�صية : الهند( قد تقدمت بطلب �صطب قيد فرع ال�صركة يف امارة دبي 
)العنوان : الكبري - مكتب 313 ملك نا�صر احمد لوتاه - ام هريرة - �ض ب 119470 
دبي ، �ض ب 119470( واملقيدة حتت رقم )3972( يف �صجل ال�صركات االأجنبية بالوزارة.  
وتنفيذاً الأحكام القانون االحتادي رقم )2( ل�صنة 2019 يف �صاأن ال�صركات التجارية 
وتعديالته والقرار الوزاري رقم )377( ل�صنة 2010م يف �صان اعتماد دليل اإجراءات 
الرتخي�ض لفروع ومكاتب املن�صاآت املوؤ�ص�صة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة. يرجى 
من ال�صادة اأ�صحاب احلق يف االعرتا�ض ان يتقدموا باعرتا�صهم اىل الوزارة يف ميعاد 

ال يتجاوز �صهر من تاريخ الن�صر على العنوان التايل:
وزارة االقت�صاد -  ادارة الت�صجيل التجاري

�س.ب )3625( دبي

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�ساد

العدد 12717 بتاريخ 2019/8/28   
فقدان عقد رهن ماثيو

فقد ال�صيد / اأحمد ال�صعيد ابراهيم عو�ض �صهادة ت�صجيل عبارة 
دائرة  ال��درج��ة االويل( ���ص��ادرة م��ن  ع��ن )ا���ص��ل عقد رهن  م��ن 
االرا���ص��ي واالم���الك ب��اأم��ارة دب��ى ب��ني ك��ال م��ن الراهن  )ماثيو 
وامل�صجلة  ع(  م  �ض  التجاري  دبى  )بنك  له  واملرتهن  وود(  فيليب 
رقم  للوحدة   2011 ل�صنة   62480 رقم  حتت  بعقد  بالدائرة 
3404 الكائنة باأمارة دبي منطقة الثنيه اخلام�صة باملبنى رقم 1 
الواقع على قطعه  االر�ض رقم 915  على من يجدها ت�صليمها 

القرب مركز �صرطة.

فقدان عقد رهن  
العدد 12717 بتاريخ 2019/8/28   

فقدان عقد رهن �سونيل
فقد ال�صيد / اأحمد ال�صعيد ابراهيم عو�ض �صهاده ت�صجيل عبارة عن 
دائ��رة االرا�صي  الدرجة االويل(  �صادرة من  )ا�صل عقد رهن من 
واالمالك باأمارة دبي �صادرة بتاريخ  19 �صبتمرب عام 2010 بني 
كال من الراهن  )�صونيل �صاين جاجدي�ض �صانى( واملرتهن له )بنك 
دبى التجاري �ض م ع ( وامل�صجلة بالدائرة بعقد رقم 40442 ل�صنة 
برج  منطقة  دبي  بامارة  الكائنة    2121 رقم   للوحدة   2010
خليفة  باملبنى رقم 1 الواقع على قطعة االر�ض رقم155 على من 

يجدها ت�صليمها القرب مركز �صرطة .

فقدان عقد رهن  
العدد 12717 بتاريخ 2019/8/28   

فقدان عقد رهن حممد �سهباز
عبارة  ت�صجيل  �صهادة  عو�ض  ابراهيم  ال�صعيد  احمد   / ال�صيد  فقد 
عن )ا�صل عقد رهن من الدرجة االويل( �صادرة من دائرة االرا�صي 
2014 بني كال  اأبريل عام   14 باأمارة دبي �صادرة فى  واالم��الك 
الراهن  )حممد �صهباز م�صتاق احمد( واملرتهن له )بنك دبى  من 
التجاري �ض م ع( وامل�صجلة بالدائرة برقم 31984 ل�صنة 2014 
للوحدة رقم  2305 الكائنة بامارة دبي منطقة برج خليفة مببنى  
رقم  االر����ض  ال��واق��ع على قطعة    2 رق��م  بوليفارد مبنى   29 د  ب  

�صرطة. مركز  القرب  ت�صليمها  يجدها  من  على   190

فقدان عقد رهن  

العدد 12717 بتاريخ 2019/8/28   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : اخلربة للتخلي�س اجلمركي  
ال�صيخ حممد بن ثاين ال مكتوم -دي��رة - بور�صعيد  العنوان : مكتب رقم 10 ملك 
القيد  رقم   624677 : الرخ�صة  رقم   ، ذات م�صوؤولية حم��دودة   : القانوين  ال�صكل   -
بال�صجل التجاري : 1106564 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي باأنه 
، وذلك  اأعاله  ال�صركة املذكورة  باإنحالل  التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها  قد مت 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/6/30 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ 2019/6/30 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني 
ميثاق لتدقيق احل�صابات العنوان : مكتب رقم 308 ملك ال�صيخ جمعه بن احمد 
بن جمعه ال مكتوم - ديرة - القرهود  هاتف : 2500781-04  فاك�ض : 04-2500782  
م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�صر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12717 بتاريخ 2019/8/28   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : ميثاق لتدقيق احل�صابات
العنوان : مكتب رقم 308 ملك ال�صيخ جمعه بن احمد بن جمعه ال مكتوم 
مبوجب   04-2500782  : فاك�ض   04-2500781  : هاتف  القرهود    - دي��رة   -
هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور 
اأعاله لت�صفية اخلربة للتخلي�س اجلمركي وذلك مبوجب قرار حماكم 
دب��ي ب��ت��اري��خ 2019/6/30 وامل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب ال��ع��دل حم��اك��م دب��ي بتاريخ 
امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2019/6/30
معه  م�صطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني 
ن�صر  تاريخ  من  يوماً   )45( وذلك خالل  الثبوتية  واالأوراق  امل�صتندات  كافة 

هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12717 بتاريخ 2019/8/28   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/1354  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �صده/1-حممد را�صد قا�صمي عبدال�صكور جمهول حمل 
اأقام  اأم��واج - �ض م ع م  قد  التنفيذ/�صركة  االقامة مبا ان طالب 
املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك 
خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )23363( وق���دره  ب��ه  املنفذ 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر 

هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12717 بتاريخ 2019/8/28   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/3875   تنفيذ جتاري  
االأوىل  ملديونية  و�صامنة  كفيلة  ب�صفتها  بانريجى  �صيمريت  ���ص��ده��م/1-  املنفذ  اىل 
3-رونني   ، االأوىل  ملديونية  و�صامن  كفيل  ب�صفته  بو�صان  كريتى  بانريجي  2-�صاندان 
�صيف بانريجي ب�صفته كفيل و�صامن ملديونية االأوىل ، 4- عرب البحار العاملية لل�صناعات 
احلديدية �ض م م ب�صفتها كفيل و�صامنة ملديونية عرب البحار خلدمات التوزيع جمهويل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك الفجرية الوطني )فرع دبي( وميثله / حممد 
املذكورة اعاله والزامك  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  ال�صويدي - قد  عي�صى �صلطان 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )3898551.94( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12717 بتاريخ 2019/8/28   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/454 تنفيذ جتاري  
2-م�صطفى  م  م  ذ  �ض   - للتجارة  �صدهما/1-مايكروماك�ض  املنفذ  اىل 
���ص��ب��ري ���ص��ب��ري ع��ل��ي -جم��ه��ول حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب التنفيذ/ 
البنك العربي املتحد وميثله/موزة عبيد ربيع اخلظر - قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )3614010(
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12717 بتاريخ 2019/8/28   

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/2886 جتاري جزئي 

كون�صارى جمهويل  نيكو  2-م��و مو�صا  ج��اوث��ي��ري   ان���دري   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
يعقوب  ك��وم��ار وميثله / حممد مرت�صى  فينود  امل��دع��ي/  ان  االق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - الها�صمي  برهان  مرت�صى 
املدعي عليهم مببلغ وقدره )ثمانية و�صبعون الف ومائة وت�صعون درهم( والر�صوم 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام 
و �صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وح��ددت لها جل�صة يوم االحد املوافق 
2019/9/1 ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12717 بتاريخ 2019/8/28   
 اإعادة اإعالن بالن�سر يف الدعوى رقم 2019/103 مدين جزئي 

)باللغة العربية والجنبية( 
اىل املدعي عليه/ نذير مانارا تهودوفيل - اجلن�صية / الهند 

حيث ان املدعي / عبداهلل احمد عبداهلل احمد النقبي ، اجلن�صية / 
االإمارات  اقام عليك لدى املحكمة الدعوى املذكورة اعاله يقت�صي 
من  �صباحا  والن�صف  الثامنة  ال�صاعة  يف  املحكمة  اأم���ام  ح�صورك 
اأو  تخلفك عن احل�صور  2019/9/8  ويف حالة  املوافق  االأح��د  ي��وم 
عدم اإر�صال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �صتبا�صر نظر 

الدعوى يف غيابك.
رئي�س مكتب اإدارة الدعوى 
مرمي �سعيد احلميدي 

     دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل 

حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية

العدد 12717 بتاريخ 2019/8/28   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : الوعب لتجارة مواد البناء - �س ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 1706 ملك ليندا املدين - بردبي - اخلليج التجاري ال�صكل القانوين 
 : التجاري  بال�صجل  القيد  رق��م   753167  : الرخ�صة  رق��م    ، حم��دودة  م�صوؤولية  ذات   :
يف  التاأ�صري  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1290918
، وذلك مبوجب قرار حماكم  اأعاله  باإنحالل ال�صركة املذكورة  ال�صجل التجاري لديها 
  2019/1/30 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2019/1/29 بتاريخ  دب��ي 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني ات�س ال بي هامت 
حما�صبون قانونيون العنوان : مكتب )1801( ملك ال�صيخه هند بنت مكتوم بن جمعة 
 04-3277677  : فاك�ض   ،  04-3277775  : هاتف   - التجاري  املركز   - بردبي   - مكتوم  ال 
م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر 

هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12717 بتاريخ 2019/8/28   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : بدر ال�صاهني ل�صناعة اخلر�صانة �صركة ال�صخ�س الواحد -�س ذ م م 
العنوان : مكتب 1706 ملك ليندا املدين - بردبي - اخلليج التجاري - ال�صكل القانوين : 
الواحد - ذ م م - رقم الرخ�صة : 718460 رقم  ال�صخ�ض  �صركة ذات م�صوؤولية حم��دودة - 
بدبي  االقت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   1331411  : التجاري  بال�صجل  القيد 
وذلك   ، اأع��اله  امل��ذك��ورة  ال�صركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت  قد  باأنه 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/1/29 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2019/1/30  وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني ات�س ال بي 
ال�صيخه هند بنت مكتوم بن  : مكتب )1801( ملك  العنوان  هامت حما�صبون قانونيون 
جمعة ال مكتوم - بردبي - املركز التجاري - هاتف : 3277775-04 ، فاك�ض : 04-3277677 
ن�صر  تاريخ  الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من  واالأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً 

هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12717 بتاريخ 2019/8/28   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : ات�س ال بي هامت حما�صبون قانونيون
العنوان : مكتب )1801( ملك ال�صيخه هند بنت مكتوم بن جمعة ال مكتوم - 
بردبي - املركز التجاري - هاتف : 3277775-04 ،  فاك�ض : 3277677-04  مبوجب 
املذكور  امل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا 
اأعاله لت�صفية الوعب لتجارة مواد البناء - �س ذ م م  وذلك مبوجب قرار 
بتاريخ  العدل حماكم دبي  بتاريخ 2019/1/29 واملوثق لدى كاتب  حماكم دبي 
2019/1/30 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف 
مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12717 بتاريخ 2019/8/28   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : ات�س ال بي هامت حما�صبون قانونيون
العنوان : مكتب )1801( ملك ال�صيخه هند بنت مكتوم بن جمعة ال مكتوم - 
بردبي - املركز التجاري - هاتف : 3277775-04 ، فاك�ض : 3277677-04  مبوجب 
املذكور  امل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا 
الواحد  ال�صخ�س  �صركة  ل�صناعة اخلر�صانة  ال�صاهني  بدر  لت�صفية  اأعاله 
وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي بتاريخ 2019/1/29 واملوثق لدى  -�س ذ م م 
اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2019/1/30 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب 
اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور  مطالبة التقدم 
اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12717 بتاريخ 2019/8/28   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : كافيه افوجاتو - �س ذ م م  
العنوان : حمل fb2a ملك كورتيلي ريتيل - �صيح �صعيب - بردبي - ال�صكل القانوين : 
ذات م�صوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�صة : 762396 رقم القيد بال�صجل التجاري : 1237836 
ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  ب��دب��ي  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب 
التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2019/4/7 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/4/7 وعلى من لديه اأي 
اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني م�صعل الزرعوين للمحا�صبة القانونية 
العنوان : مكتب رقم 2403 احمد عبدالرحيم العطار - بردبي - املركز التجاري الثاين 
- هاتف : 3589996-04  فاك�ض : 3589966-04  م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12717 بتاريخ 2019/8/28   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : م�صعل الزرعوين للمحا�صبة القانونية
املركز   - ب��ردب��ي   - ال��ع��ط��ار  عبدالرحيم  اح��م��د   2403 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
التجاري الثاين - هاتف : 3589996-04  فاك�ض : 3589966-04  مبوجب هذا 
تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله 
لت�صفية كافيه افوجاتو - �س ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2019/4/7 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/4/7 وعلى من 
لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12717 بتاريخ 2019/8/28   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�صم ال�صركة : تي يف ا�س �صتار خلدمات نقل الوثائق وال�صحن - �س ذ م م     
العنوان : حمل رقم 36 ملك حممد عقيل علي ح�صن الزرعوين - ديرة عيال نا�صر 
- ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة. رقم الرخ�صة : 738564  رقم القيد 
بال�صجل التجاري : 1181550  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي 
باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله، وذلك 
العدل حماكم  بتاريخ 2019/7/15 واملوثق لدى كاتب  مبوجب قرار حماكم دبي 
دبي بتاريخ 2019/7/15 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي 
ملك   3 رق��م  مكتب   : العنوان  قانونيون  حما�صبون  وم�صاركوه  الكتبي  املعني 
 مكتب ويل عهد دبي اللجنة املوؤقتة - بردبي - القوز االوىل - هاتف  04-3215355 
وذلك  الثبوتية  واالأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً   04-3215356 فاك�ض: 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12717 بتاريخ 2019/8/28   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�صم امل�صفي/الكتبي وم�صاركوه حما�صبون قانونيون
 العنوان : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي اللجنة املوؤقتة - بردبي - القوز 
دائرة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   -  04-3215356 فاك�ض:   04-3215355 ه��ات��ف    - االوىل 
التنمية االقت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية  تي يف 
ا�س �صتار خلدمات نقل الوثائق وال�صحن - �س ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2019/7/15 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/7/15 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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العدد 12717 بتاريخ 2019/8/28   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2019/1064 امر اأداء                 

فراهانى   وزي��رى  هو�صنك  /1-بهمن  عليه  املدعي  اىل 
جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ حممد �صامر 
جا�صم العبد وميثله / عبدالعزيز عي�صى ح�صن عبداهلل 
العظب املطرو�صي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
و�صتة  )م��ائ��ة  دره���م   136.000 وق����دره  مببلغ  اداء  ام���ر 

وثالثون الف درهم فقط ال غري(
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12717 بتاريخ 2019/8/28   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2019/946 ا�ستئناف مدين      

اىل امل�����ص��ت��اأن��ف ���ص��ده/1-ع��م��ر حم��م��د ي��و���ص��ف ي��و���ص��ف ب��ن يعقوب  
جمهول حمل االقامة مبا ان امل�صتاأنف /نعيم احمد اإدري�صي رحمة 
بالدعوى رقم 2019/750 مدين  ال�صادر  ا�صتاأنف احلكم  اهلل - قد 
جزئي بتاريخ 2019/7/30م وحددت لها جل�صه يوم االثنني  املوافق 
2019/9/2 ال�صاعة 10.00 �صباحا بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه 
يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12717 بتاريخ 2019/8/28   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/1651 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �صده/1- حممد م�صعد احمد عبداجلواد حممد ال�صريف  
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/جنالء الفي�صلي وميثله 
اأق��ام عليك الدعوى  / احمد احلاج خادم بطي امليدور املهريي - قد 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب   )366195(
املحكمة �صتبا�صر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12717 بتاريخ 2019/8/28   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/2703 تنفيذ جتاري  
اىل امل��ن��ف��ذ ����ص���ده/1- ح���امت ���ص��امل ع��م��ر اح��م��د امل��ن��ه��ايل جم��ه��ول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/احمد ح�صن عبدالرحمن العلي - ب�صفته 
الويل الطبيعي البنه - �صيف وميثله / �صلمان لطفي علي ح�صني - قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )193170( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12717 بتاريخ 2019/8/28   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/3557   تنفيذ جتاري  
م   م  ذ   - ال��ط��رق  مل��ق��اوالت  االأول  اخل���ط اخلليجي  ����ص���ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ات�صاالت الإدارة املرافق - ذ 
م م - فرع دبي وميثله / احمد احلاج خادم بطي امليدور املهريي - قد اأقام 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
وقدره )1030972.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12717 بتاريخ 2019/8/28   
اإعالن بالن�سر 

الدعوى رقم 1139 ل�سنة 2019 
لدى حمكمة ابوظبي الإبتدائية - الدائرة املخت�سة بالدعاوى الإنتهائية

املرفوعة من : م�صرف اأبوظبي االإ�صالمي 
�صد : �صامل عامر �صامل حممد الكربي 

املدعي عليه / �صامل عامر �صامل حممد الكربي - مدعو للح�صور �صخ�صيا او 
بوا�صطة وكيل معتمد الإجتماع اخلربة )امل�صرفية( املقرر عقده يوم الثالثاء 
املوافق 2019/9/3 ال�صاعة 3.00 م�صاءا وذلك مبقر اخلبري الكائن يف : ال�صارقة 

- مويلح - �صارع املدينة اجلامعية - بناية عيادة اك�ص�ض مكتب رقم 202
للتوا�صل : هاتف رقم / 0501663444 

اخلبري امل�سريف 
يون�س علي حممد املال  

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12717 بتاريخ 2019/8/28   
رقم الرخ�سة  67475

غرفة جتارة و�سناعة عجمان -  ق�سم ال�سجل التجاري 
اإعالن وحل وت�سفية 

اال�صم التجاري : مطعم اجلنادرية للمندي واملظبي - ذ م م 
نعلن للجميع بان ال�صركة املذكورة اعاله هي : مطعم اجلنادرية للمندي واملظبي 
ام��ارة عجمان مبوجب قانون  - ذ م م �صركة ذات م�صوؤولية حم��دودة تا�ص�صت يف 
ال�صركات االحتادي  رقم  )8( ل�صنة )1984( وتعديالته مرخ�صة يف دائرة التنمية 
االقت�صادية و�صجلته  بالتنمية االقت�صادية  حتت رقم )67475( وقد قرر ال�صركاء 

حلها وت�صفيتها وتعيني ال�صيد.
  جمال لتدقيق احل�صابات     

م�صفى  قانوين لل�صركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�ض التقدم به للم�صفي 
امل��ذك��ورة اع��اله خ��الل م��دة )45( يوما من تاريخ ن�صر االع��الن وعلى  القانوين 

العنوان التايل : امارة عجمان ، هاتف : 067447771 ، �ض.ب : 1131

دائرة التنمية القت�سادية    
حكومة عجمان

العدد 12717 بتاريخ 2019/8/28   
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
�سادر من حمكمة ال�سارقة الإحتادية 

اعالن حكم بالن�سر باللغتي العربية والنكليزية 
يف  الدعوى رقم 2019/297       

املرفوعة من املدعي/موؤ�ص�صة غنتوت التجارية 
�صد املدعي عليه / 1- الواحة ل�صناعة الزيوت وال�صحوم ذ م م 

           2- �صريدار برهمافرموهان برجارى 
نعلمك بانه قد �صدر بحقكم حكما يف الدعوى امل�صار اليها ق�صى باالآتي : 

بالت�صامن  والثانية  االأوىل  عليها  املدعي  بالزام   -: احل�صوري  مبثابة  املحكمة  حكمت 
فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره مليون و�صتمائة وثمانية ع�صر الف  و�صتمائة 
وثمانية وثالثون درهم والزمتهما بفائدة مقدار 5% �صنويا اعتبارا من تاريخ متام ال�صداد 
علىاال تزيد الفائدة على ا�صل الدين املق�صى به والزمتهما بامل�صروفات والف درهم اتعاب 

حماماة. 
مكتب اإدارة الدعوى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

اعالن حكم بالن�سر
يف  الدعوى رقم 2019/3302 امر اداء 

املرفوعة من املدعي/ �صريف �صبحي قنديل 
اىل املدعي عليه / و�صيم ابراهيم عويد 

االداء  االمر  يف   2019/7/24 بتاريخ  قرار  �صدر  قد  بانه  نعلمكم 
املذكور اعاله 

نامر بالزام املطلوب �صده بان يوؤدي للطالب مبلغا وقدره 20.000 
درهم مع فائدة قانونية بواقع 5% من تاريخ قيد الدعوى والزمته 

بالر�صوم وامل�صروفات.  
  اإدارة اخلدمات الق�سائية  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/943 جتاري كلي                 

اىل املدعي عليه /1- �صوبر فري�ض تودي للتجارة العامة - �ض ذ م م 2-حممد عا�صف 
بي  ا�صرتاليا  ما�صرت  ف��روت  امل��دع��ي/  ان  االق��ام��ة مب��ا  يو�صف جمهويل حم��ل  حممد 
الدعوى  اأق���ام عليك  ق��د   - امل���ازم  ن��ور  احمد  م���روان حممد   / ليمتد وميثله  واي  ت��ي 
والر�صوم  دره��م(   1560932( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  9% �صنويا من تاريخ اال�صتحقاق يف 2017/4/30 
وحتى ال�صداد التام و �صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�صة يوم 
االربعاء  املوافق  2019/9/4  ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف 
او م�صتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�صور 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12717 بتاريخ 2019/8/28   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/1130 جتاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1- داوود �صيف الدين يعقوب اليعقوب  2-عبدامللك داوود �صيف 
الدين اليعقوب جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك دبي التجاري - �ض م ع 
وميثله / نا�صر حمد �صليمان جابر ال�صام�صي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
وقدره  مببلغ  وال��ت��ك��اف��ل  وال��ت�����ص��امم  بالت�صامن  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
)395669424.12 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة وحتى ال�صداد التام 
و �صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�صة يوم االثنني  املوافق  
2019/9/2  ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12717 بتاريخ 2019/8/28   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/5094  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1- �صمارت كريا�صن خلدمات اإدارة املن�صات ملالكها ي�ض معنى 
�صركة ال�صخ�ض الواحد �ض ذ م م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / �صايل 
احمد م�صلماين وميثله / را�صد احمد عبيد عيد دميا�ض ال�صويدي - قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )29906 درهم(  
والر�صوم وامل�صاريف ورقم ال�صكوى)MB191913731AE( وحددت لها 
  Ch1.A.2 جل�صة يوم االثنني املوافق 2019/9/2 ال�صاعة 8.30 �ض  بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2019/98 ا�ستئناف تظلم جتاري 
اىل امل�صتاأنف �صده/ 1-ال�صكنية لتجارة مواد البناء واالدوات الكهربائية  
جمهول حمل االقامة مبا ان امل�صتاأنف /بار�صوتام رامدا�ض ميغ�صياين  
ا�صتاأنف احلكم  وميثله / يو�صف حممد احمد يو�صف احلمادي - قد 
لها جل�صه  وح��ددت   - رق��م 2019/10 تظلم جت��اري  بالدعوى  ال�صادر 
رقم  بالقاعة  م�صاءا   17.30 ال�صاعة   2019/9/4 املوافق  االأرب��ع��اء  ي��وم 
ch1.B.7 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12717 بتاريخ 2019/8/28   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2019/883 ا�ستئناف مدين      

فا�صوبيالى  ك��ري�����ص��ن��اب��ي��الى  1-ب���ي���ج���وك���وم���ار  ����ص���ده/  امل�����ص��ت��اأن��ف  اىل 
م  م  ذ   - والغاز  النفط  حقول  ملعدات  االف�صل  2-الطريق  كري�صنابيالي 
رفيق  حممد  رم�صان  /حممد  امل�صتاأنف  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهويل 
مدين   345/2019 رقم  بالدعوى  ال�صادر  احلكم  القرار/  ا�صتاأنف  قد   -
ال�صاعة   2019/9/19 امل��واف��ق  اخلمي�ض  ي��وم  جل�صه  لها  وح���ددت  ج��زئ��ي 
او  يقت�صي ح�صوركم  وعليه   ch1.C.11 رقم  بالقاعة  �صباحا   10.00

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12717 بتاريخ 2019/8/28   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/3783   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- عالء ر�صدي ر�صوان متوىل  جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/دار التمويل - �ض م ع وميثله / �صيخه حممد 
�صيف علي املحرزي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
املنفذ به وقدره )61226.10( درهم اىل طالب  املبلغ  والزامك بدفع 
االجراءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12717 بتاريخ 2019/8/28   
يف  الدعوى 2019/2514 جتاري جزئي - دبي

املدعي / موارد للتمويل بوكالة املحامي / نا�صر بطي للمحاماة واال�صت�صارات القانونية  
املعلن اليه / املدعي عليه / عمار عبداهلل علي فريوز اآل علي  

فقد  اعاله  الدعوى  يف  اخلربة  العمال  املوقرة  دبي  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  على  بناء 
االإجتماع  لعقد  م�صاء  اخلام�صة  ال�صاعة  متام  يف   2019/9/4 املوافق  االأربعاء  يوم  حددنا 
�صارع   - القرهود   - دبي   - ال�صارد  مكتب   : يف  الكائن  مكتبنا  مبقر  وذلك  للخربة  االأول 

املطار - مبنى الفجر لالعمال - الطابق االأول - مكتب 120 
كافة  اإح�صار  مع  املذكور  االجتماع  حل�صور  قانونا  ميثلكم  من  او  ح�صوركم  يطلب  لذا 
ا�صتف�صارات  اية  ب�صاأن  باأول  اوال  اخلبري  مراجعة  وعليكم   ، بالدعوى  املتعلقة  امل�صتندات 

وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�صتالم امل�صتندات والتعقيب عليها. 
اخلبري / �سعيد حممد ال�سارد الفال�سي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133
رقم القيد بوزارة العدل 449  

دعوة حل�سور 
الجتماع الأول للخربة   
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 399
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ال�صيخ عبدالعزيز بن عبداهلل بن �صلطان بن ماجد املعال - 
اإماراتي اجلن�صية وال�صيد/ ريا�ض احمد �صودري باك�صتاين اجلن�صية يرغبون يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�صتهم البالغة 100% وذلك اىل ال�صادة/مركز ريا�ض الطبي التخ�ص�صي ذ م م وذلك 
يف الرخ�صة املهنية امل�صماة با�صم )مركز ريا�ض الطبي اجلديد( تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب 
رخ�صة مهنية رقم )24100( - مت تغيري اال�صم التجاري من مركز ريا�ض الطبي اجلديد اىل 
اعمال  �صراكة  القانوين من  ال�صكل  تغيري  1 - مت  م فرع  م  ذ  التخ�ص�صي  الطبي  ريا�ض  مركز 

بوكيل خدمات اىل �صراكة ذات م�صوؤولية فرع لرخ�صة حملية
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الت�صديق  على االجراء  يتم  �صوف  وانه  للعلم  ن�صر هذا االعالن  اقت�صى  العدل. فقد  الكاتب 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

  الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
العدد 12717 بتاريخ 2019/8/28   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2018/1762 جتاري جزئي 

بلعبا�ض  م  وميثلها مديرها  م  ذ  �ض   - للمقاوالت  �صمان  عليه/1-  املحكوم  اىل 
بن ابراهيم جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة 
بتاريخ 2018/7/25 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ بي�صة ل�صناعة احلديد 
الف  ت��وؤدي للمدعية مبلغ �صبعة وخم�صني  بان  املدعي عليها  بالزام  ذ م م(  )�ض 
وثمانية ع�صر درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ االإ�صتحقاق احلا�صل 
درهم  ال��ف  ومببلغ  بامل�صروفات  والزمتها  ال�صداد  مت��ام  وحتى   2019/9/30 يف 
مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني 
ال�صمو  �صاحب  با�صم  �صدر  االع��الن  ه��ذا  لن�صر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما 

ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2019/1336 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- بادوي للخدمات الفنية �ض ذ م م - وميثلها مديرتها / اميتا �صيتي 
الزار باول جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  
2019/6/25  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ دانوب ملواد  البناء - �ض م ح - وميثلها 
مديرها / �صاجن ر�صوان ع�صكر بالزام املدعي عليها بان توؤدي  للمدعية مبلغ ع�صرين 
الق�صائية  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م  وخم�صمائة  ال��ف 
احلا�صل  يف 2018/12/24 وحتى متام ال�صداد والزمتها بامل�صروفات ومببلغ خم�صمائة 
درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني 
ال�صيخ  ال�صمو  با�صم �صاحب  االع��الن �صدر  لن�صر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن اأمر اأداء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2019/898  امر اداء    

للتجارة  انرتنا�صيونال  اب��ي��دان  مدير  ب�صفته  بيجنا  تادي�صي  اب��ي   -1 عليه/  املدعى  اىل 
ذ م م جمهويل حمل  العامة - �ض  ابيدان انرتنا�صيونال للتجارة  م  2-  م  ذ  العامة - �ض 
االقامة مبا ان املدعي/ ياماكو للتجارة العامة - �ض ذ م م وميثلها �صينغ وان ه�صيه - طلب 
املدعى  بالزام  بتاريخ 2019/6/27  االبتدائية  دبي  اداء فقد قررت حمكمة  اأمر  ا�صت�صدار 
ابي تادي�صي بيجنا بان يوؤديا  العامة - �ض ذ م م و  ابيدان انرتنا�صيونال للتجارة  عليهما 
للمدعية ياماكو للتجارة العامة - �ض ذ م م  مبلغ 797692 درهم )�صبعمائة و�صبعة وت�صعون 
الف و�صتمائة واثنني وت�صعون درهم( والفائدة القانونية 9% �صنويا من تاريخ 2017/3/26 
ولكم  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  الف  ومبلغ  وامل�صاريف  والر�صوم  التام  ال�صداد  وحتى 

احلق يف اإ�صتئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن اأمر اأداء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/866 امر اداء    
االقامة  ايانا بيالى جمهول حمل  نار  �صانكارا  املدعى عليه/1- جاغادي�ض  اىل 
مبا ان املدعي/ 7 ام لالإ�صت�صارات موؤ�ص�صة فردية  وميثله/علي ابراهيم حممد 
احلمادي - طلب ا�صت�صدار اأمر اأداء طلب ا�صت�صدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة 
نار  �صانكارا  عليه/ جاغادي�ض  املدعى  بالزام   2019/6/25 بتاريخ  االبتدائية  دبي 
ايانا بيالى بان يوؤدي للمدعية / 7  ام لالإ�صت�صارات موؤ�ص�صة فردية مبلغ 232000 
دره���م )م��ائ��ت��ني واث��ن��ني وث��الث��ون ال��ف دره���م( وال��ف��ائ��دة 9% �صنويا م��ن تاريخ 
خم�صمائة  ومبلغ  وامل�صاريف  والر�صوم  التام  ال�صداد  وحتى  �صيك  كل  ا�صتحقاق 
ي��وم من  اإ�صتئناف االأم��ر خ��الل 15  اتعاب املحاماة. ولكم احل��ق يف  دره��م مقابل 

اليوم التايل لن�صر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12717 بتاريخ 2019/8/28   

اعالن اأمر اأداء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2019/1014  امر اداء    

اىل املدعى عليه/ 1- حممد ر�صا ح�صني بورنغمت الهي منزه جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي/ حامت حممد ح�صن عبده ف��راج قررت 
حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2019/7/10 بالزام املدعى عليه حممد 
ر�صا ح�صني بورنغمت الهي منزه بان يوؤدي للمدعي / حامت حممد 
ح�صن عبده فراج مبلغ 294000 درهم )مائتني واربعة وت�صعون الف 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف. ولكم احلق يف اإ�صتئناف االأمر خالل 15 

يوم من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12717 بتاريخ 2019/8/28   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/277 عقاري جزئي                 

اىل اخل�صم املدخل/ 1- حممد علي فايز الغول  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
دي�صكفري جاردنز )�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة(  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 1. 
�صم ملف النزاع رقم 1003/2019 نزاع مدين  2- الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعيتان 
درهم  وثمانون  وواح��د  وت�صعمائة  الف  واربعون  )اربعة  دره��م  وق��دره 44.981.81  مبلغ 
وواحد وثمانون فل�صا( مع الفائدة بواقع 9% �صنويا من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى 
لها  املحاماة. وح��ددت  واتعاب  وامل�صاريف  بالر�صوم  املدعي عليه  ال��زام   -3 ال�صداد.  متام 
لذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �ض   8.30 ال�صاعة   2019/9/12 املوافق  اخلمي�ض  ي��وم  جل�صة 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12717 بتاريخ 2019/8/28   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/283 مدين كلي                 

اىل املدعي عليه / 1-�صيفيل ا�ض بي ار للتجارة العامة - �ض ذ م م 2-حممد �صليم �صلطان  
3- �صاميه �صلطان حاجي جالل الدين - جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ �صركة 
الدعوى  اأق��ام عليك  امل�صايبه  قد  ابراهيم  ب�صار عبداهلل علي   / النقي وميثله  الغداء 
وقدره  مببلغ  ومت�صاميم   مت�صامنني  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها 
تاريخ  من   %12 والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   19481817(
اال�صتيالء وحتى ال�صداد التام و �صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها 
لذا   Ch2.E.21 بالقاعة  �ض   9.30 ال�صاعة   2019/9/1 امل��واف��ق  االأح��د  ي��وم  جل�صة 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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االإم��ارات��ي��ة على  امل���راأة  ومل يقت�صر دور 
برز  ب��ل  فح�صب،  بيتها  ���ص��وؤون  م��راع��اة 
اإذ  ف��اع��اًل وم���وؤث���راً يف حميطها،  دوره���ا 
امل��ع��رو���ص��ة يف  واملقتنيات  ال�����ص��ور  ت��وث��ق 
برعت  كيف  ال��ب��ح��ري  ال�����ص��ارق��ة  متحف 
التي  االأدوات  االإم��ارات��ي��ة يف �صنع  امل��راأة 
ت�����ص��ت��خ��دم��ه��ا يف ح��ي��ات��ه��ا ال��ي��وم��ي��ة من 
البيئة فاأتقنت  اأول��ي��ة م��وج��ودة يف  م��واد 
حرفة �صف اخلو�ض التي زينتها باألوان 
ومقتنيات  �صوراً  ُتظهر  بينما  الطبيعة، 
كيف  للرتاث  ال�صارقة  متحف  يعر�صها 
وخياطة  ومزينة  كمولدة  امل���راأة  عملت 
وم��ع��ل��م��ة ق������راآن و���ص��ن��ع��ت ال��ت��ل��ي وهي 

اخليوط الف�صية والذهبية وامللونة.
امل�����راأة  ب���رع���ت  ف��ق��د  ذل����ك  واإىل ج���ان���ب 
املحا�صيل  وجني  الزراعة  يف  االإماراتية 
احل���ي���وان���ات  ت���رب���ي���ة  وت�������ص���وي���ق���ه���ا، ويف 

البقر  حليب  مثل  منتجاتها  وا�صتخدام 
و�صنع ال�صمن العربي وبيعه يف االأ�صواق، 
ف�صاًل عن دورها يف الن�صاطات التجارية 
من خالل بيع الدخون واحلناء وكذلك 
البحرية،  باحلياة  املتعلقة  ال�صناعات 
يف  وت�صارك  االأ�صماك،  تبيع  كانت  حيث 
م�صدر  اإنتاجها  م��ن  جعل  م��ا  جتفيفها 

دخل مهم لالأ�صرة.
االإماراتية  امل����راأة  ت��اري��خ  يف  وللباحثني 
ح�صن  متحف  يعر�صها  ���ص��ورًة  فتوؤكد 
اإم����ارات����ي����ات يبعن  ل�����ص��ي��دات  ال�����ص��ارق��ة 
اأن��ه��ا مل تكن  ال�����ص��وق، على  اخل�����ص��ار يف 
�صريكاً  بل  االأح���داث،  هام�ض  على  يوماً 
رئ���ي�������ص���اً يف ���ص��ن��ع احل������دث م����ن خالل 
اأ�صرتها  حتملها امل�صوؤولية الكاملة جتاه 

وجمتمعها.
الرفيعة  املكانة  ب��اأن  ال�صورة  توؤكد  كما 

التي حتتلها املراأة يف املجتمع االإماراتي 
مل تاأت من فراغ، واأنها غري جمتزاأة من 
ال�صياق التاريخي لالأحداث والتطورات 
ال��ت��ي ���ص��ه��ده��ا امل��ج��ت��م��ع، ب��ل ه��ي مكانة 
وال�صرب  واجل���ه���د  ب��ال��ك��ف��اح  ���ص��ن��ع��ت��ه��ا 

والتحلي بامل�صوؤولية.
وف��ي��م��ا ك��ان��ت امل�����راأة االإم���ارات���ي���ة ت�صنع 
اأ�صرتها مب�صوؤولية كبرية  احلياة الأفراد 
ال�صورة  فهي يف  االأوىل  ال�صورة  كما يف 
ح�صن  متحف  يعر�صها  ال��ت��ي  ال��ث��ان��ي��ة 
ال�صارقة توؤكد على اإدراكها املبكر ووعيها 
باأهمية التعليم ودوره يف تنمية املجتمع 

وتطوره.
حيث تظهر يف ال�صورة عدداً من الطالبات 
االإماراتيات يف املدر�صة النظامية االأوىل 
بالدولة التي احت�صنتها اإمارة ال�صارقة، 
ب�صحبة معلمتهم �صريفة البعباع، حيث 

العنان  ال�صورة  ه��ذه  يف  الفتيات  تطلق 
اإىل  وال��و���ص��ول  التغيري  يف  لطموحهن 
يعك�ض  ما  الدولة،  يف  احلالية  مكانتهن 
جمتمعي  ح�����ص��ور  ت��ع��زي��ز  يف  ���ص��غ��ف��ه��ن 
متميز ويوؤكد اأن املراأة االإماراتية عربت 
عليه  م��اه��ي  اإىل  لت�صل  ���ص��اق��اً  ط��ري��ق��اً 
اليوم.وتك�صف ال�صور للرائي عن كلمتي 
ال�صر يف حتقيق املراأة االإماراتية حللمها، 
الذي  االإك�صري  هما  واالإرادة  فالطموح 
�صر قوتها  امل��راأة  ا�صتمدت من خاللهما 
االإم���ارات���ي،  احل��ل��م  حتقيق  يف  و�صغفها 
بالو�صول اإىل الرقم واحد يف كل مناحي 

احلياة.
وال���ط���م���وح يف ه����ذه احل���ال���ة اإمن�����ا جاء 
كحالة وعي مبكرة عند املراأة االإماراتية، 
حكيمة  �صيا�صة  فرتجمتها  االإرادة  اأم��ا 
روؤى  م����ع  ان�������ص���ج���م  جم��ت��م��ع��ي  ووالء 

اأدركت  ال��ت��ي  ل��ل��دول��ة  الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة 
اإجن��از نقلة نوعية  البداية �صرورة  منذ 

وال�صري بالوطن نحو القمة.
وحتقيقاً لهذا الهدف فقد وفرت القيادة 
احلكيمة كافة املقدرات واالإمكانات الأبناء 
وقدمت  العقبات  واأزال��ت  الوطن  وبنات 
باإرادة  القيادة  اإرادة  احلوافز، فامتزجت 
كافة  اأمامهم  وج���دوا  ال��ذي��ن  املواطنني 
مقومات حتقيق حلمهم، للعي�ض مبكانة 

متميزة بني �صعوب العامل.
واإجنازات  مكانة  من  اليوم  ن�صهده  وما 
االإماراتية، ما هو  امل��راأة  نوعية حققتها 
اإال ترجمة حقيقية ل�صيا�صات واعية، من 
فراأوا  امل�صتقبل،  ا�صت�صرفوا  حكماء  قادة 
ما تتميز به بنت االإمارات من اإمكانات، 
مع  مقارنة  املتقدمة  مكانتها  و�صاهدوا 

نظرياتها حول العامل.

�صور يف متاحف ال�صارقة تروي تاريخها املُ�صرق

املراأة الإماراتية �سريكة يف العطاء 
وعن�سر فاعل يف منو الوطن وازدهاره

•• اأبوظبي-الفجر: 

www. اخ���ت���ار م��وق��ع “ ه��وت��ل ان���دري�������ص���ت.ك���وم
 “ االأخ������ب������اري    «  hotelandrest.com
معلما   20 اأع��ظ��م  �صمن  “باأبوظبي  ال��وط��ن  ق�صر 
للثقافة والفنون املعا�صرة يف العامل ، وا�صتند املوقع 
املتخ�ص�ض يف االإعالم ال�صياحي اإىل اأن ق�صر الوطن 
، هو االأبرز يف الوطن العربي واآ�صيا ، نظراً لتقدميه 
املوروث الثقايف والتاريخي باأ�صلوب ح�صاري جديد 
يج�صد التوا�صل املعريف حل�صارة االإمارات واملنطقة 

عموماً وملا ميثله من اإبداع يف فنون العمارة العربية 
ق�صر  جممع  �صمن  الوطن  ق�صر  ويقع   . املعا�صرة 
مرت  األ���ف   380 م�صاحة  على  ب��اأب��وظ��ب��ي  ال��رئ��ا���ص��ة 
مربع ، حيث ا�صتغرق بناءه 150 مليون �صاعة ومت 
والذي  ال�صلب  القيقب  خ�صب  م��ن  اأب��واب��ه  ت�صنيع 
واملحالة  ال��ف��احت  ول��ون��ه  ملتانته  ن��ظ��راً  اخ��ت��ي��اره  مت 
23 قرياطا فيما مت نق�ض  الفرن�صي عيار  بالذهب 
الر�صوم على االأب��واب يدوياً وا�صتغرق �صنع كل باب 
اندري�صت.كوم  هوتل   “ موقع  �صاعة.ولفت   350
اأن  اإىل    «  www.hotelandrest.com

القاعة الكربى الواقعة يف قلب الق�صر المثيل لها 
، ورمبا هي االأجمل يف العامل مقارنة مبا �صاهدناه 
يف الق�صور الثقافية املعا�صرة يف دوال كثرية ، حيث 
بقبة  واملتَوجة  الفريد  الهند�صي  بت�صميمها  تتميز 
عمالقة يبلغ قطرها 37 مرتا وارتفاعها 60 مرتا 
، وهي واح��دة من اأكرب القباب يف العامل ، حيث مت 
ي�صتند  الكربى  القاعة  يف  هند�صي  ت�صميم  اعتماد 
اإىل تق�صيم اجلدران �صمن ثالثة م�صتويات بهدف 
6.1 مرت  االأول بعلو  امل�صتوى  القاعة  اإظهار هيكل 
والثاين 15.5 مرت والثالث 21 مرتا والتي ميكن 
من  فيها  امل��ع��م��اري��ة  التفا�صيل  اأدق  ع��ل��ى  االط����الع 
خالل اأربعة جم�صمات مكعبة تظهر هذه التفا�صيل 
األوان  ا�صتوحيت  حيث  واالأ���ص��ك��ال  االأمن���اط  وت��ن��وع 
جدران ق�صر الوطن من مياه اخلليج ولونها االأزرق 
باالإ�صافة اإىل اللون االأ�صفر امل�صتوحى من ال�صحراء 

التي تعد جزءا من ت�صاري�ض دولة االإمارات.
“ هوتل  موقع  و�صفه  ال��ذي  ال��وط��ن  ق�صر  وي�صم 
www.hotelandrest. ان���دري�������ص���ت.ك���وم 

االخباري  “ باأنه اأعجوبة معمارية فريدة   «  com
املائدة  جناح  و  الرئا�صية  الهدايا  جناح  نوعها  م��ن 
الرئا�صية ، وت�صم القاعة 149،000 قطعة ف�صية 

وكري�صتالة م�صممة خ�صي�صا لق�صر الوطن.
وهناك يف الق�صر اأي�صا قاعة روح التعاون بت�صميمها 
م�صرح  هيئة  على  م��ت��درج  وب�صكل  املميز  ال��دائ��ري 
القاعة  املوجودة يف  الرثيا  وزن  يبلغ  ، حيث  مفتوح 
12 ط��ن��ا وه���ي م��ك��ون��ة م��ن ث���الث ط��ب��ق��ات جمعت 

من  وب��ال��رغ��م  ل�صخامتها  ن��ظ��را  نف�صها  القاعة  يف 
واحدة  نقطة  من  معلقة  اأنها  اإال  حجمها  �صخامة 
األف   350 ع��ل��ى  ال��رثي��ا  ه���ذه  ال�صقف وحت��ت��وي  يف 
قطعة من الكري�صتال وباالإ�صافة اإىل كونها عن�صرا 
فاإن  القاعة  االأناقة على  ي�صفي مزيدا من  جماليا 
امت�صا�ض  على  بقدرتها  تتمثل  عملية  وظيفة  لها 

ال�صجيج وال�صو�صاء يف القاعة.
ك��م��ا ي�����ص��م ق�����ص��ر ال���وط���ن جم��ل�����ض ال������ربزة ال���ذي 
ا�صتوحيت ت�صاميمه من االإرث التاريخي االإماراتي 
اأكرب قاعات ق�صر الوطن  العريق والذي يعد ثاين 
)ال�صودااليت(  الربازيلي  اجلرانيت  اأعمدة  وي�صم 
البع�ض  ويعتربها  والقيمة  ال��ن��ادرة  امل��واد  من  وه��و 
من االأحجار �صبه الثمينة .ويعر�ض اجلناح ال�صرقي 
الفريدة  ال��ف��ن��ي��ة  االأع���م���ال  اإح����دى  ال��وط��ن  لق�صر 
ب��ع��ن��وان )ط��اق��ة ال���ك���الم( وه���و ع��ب��ارة ع��ن مقوالت 
“طيب  ال�صيخ زايد بن �صلطان  ماأثورة للمغفور له 
ثروة  ه���ي  احل��ق��ي��ق��ي��ة  “الرثوة  وه����ي  ثراه”  اهلل 
الرجال ولي�ض املال والنفط وال فائدة يف املال اإذا مل 

ي�صخر خلدمة ال�صعب«.
الذي ي�صم  املعرفة  بيت  اأي�صا جناح  الق�صر  وي�صم 
على  ال�صوء  تلقي  ن���ادرة  فنية  واأع��م��اال  معرو�صات 
واإ�صهاماتها  ال��ع��رب��ي��ة  للح�صارة  ال��ذه��ب��ي  الع�صر 
امل��ع��رف��ة االإن�����ص��ان��ي��ة م��ن علوم  يف خمتلف جم���االت 
وفنون واآداب.وي�صتعر�ض جمموعة من املخطوطات 
ال��ق��دمي��ة ال��ت��ي ت��ع��ود اإىل ع���دة ق���رون م��ا���ص��ي��ة من 
خمتلف اأنحاء العامل العربي مبا يف ذلك خمطوطة 

برمنجهام للقراآن الكرمي وخمطوطة اأطل�ض يف علم 
الق�صاء  بفقه  اخلا�صة  الزقاق  المية  و�صرح  الفلك 
جمموعة  وتعد  الكثري  وغريها  املحاكمات  واأ�صول 
تاريخيا  �صجال  الق�صر  يعر�صها  التي  املخطوطات 

قّيما ي�صاهم ق�صر الوطن يف حفظها وم�صاركتها.
وت�����ص��م��ل امل��خ��ط��وط��ات ال���ن���ادرة امل���وج���ودة يف ق�صر 
للقراآن  ال��ب��اق��ي��ة  الن�صخ  اأق����دم  م��ن  واح����دة  ال��وط��ن 
ال��ك��رمي م��ك��ت��وب ب��اخل��ط احل��ج��ازي ال���ذي ي��ع��د من 
يف  املخطوطة  وكتبت هذه  العربية  اأق��دم اخلطوط 
بزوغ  م��ن  االأوىل  ال�صنوات  خ��الل  االأو���ص��ط  ال�صرق 

موجودة  منها  االأ���ص��ل��ي��ة  والن�صخة  االإ���ص��الم  فجر 
اليوم يف جامعة برمنغهام حيث قدم االأمري ت�صارلز 
اإىل �صاحب  الن�صخة  املتحدة هذه  اململكة  ويل عهد 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د االأع��ل��ى ل��ل��ق��وات امل�صلحة يف 
“التاريخ الطبيعي”  2016.و ت�صم مو�صوعة  عام 
الباحث  األف حقيقة قام بجمعها   20 اإىل  ما ي�صل 
والذي  “23-79م”  االأك���رب  بلينيو�ض  ال��روم��اين 
اجلغرافية  للمعرفة  اأه��م��ي��ة  االأك����رث  امل�����ص��در  ي��ع��د 

والعلمية يف الع�صور القدمية الكال�صيكية.

موقع هوتل اندري�صت : 

ق�سر الوطن �سمن اأعظم 20 معلما للثقافة والفنون املعا�سرة يف العامل

االآثار  اإدارة  مدير  يو�صف  بعي�صى  ممثلة  ل��الآث��ار  ال�صارقة  هيئة  �صاركت 
و�صمال  االأدن���ى  لل�صرق  االإقليمي  ال��ربن��ام��ج  يف  بالهيئة  امل���ادي  وال���رتاث 
الزائر  ومكتب  والثقافية  التعليمية  ال�صوؤون  مكتب  يرعاه  الذي  اأفريقيا 
مركز  يف  موؤخرا  اأعماله  واأختتمت  االأمريكية  اخلارجية  ب��وزارة  ال��دويل 

مرييديان الدويل بالواليات املتحدة االأمريكية.
املتنزهات  خا�صة  الثقايف  ال��رتاث  مواقع  حماية  كيفية  الربنامج  تناول 
وامل�صتوطنات  القدمي  الب�صري  التواجد  جذور  عن  تك�صف  التي  الوطنية 
من  االإن�صاين  التطور  م�صرية  �صمن  الزمن  ق��دمي  يف  ت�صييدها  مت  التي 
االإقليمي  الربنامج  ك��ان  وال��ت��ق��ّدم.  احل��داث��ة  زم��ن  اإىل  البدائية  احلقب 

على  ب��ن��اًء   1940 ال��ع��ام  يف  انطلق  ق��د  اأفريقيا  و���ص��م��ال  االأدن����ى  لل�صرق 
مذكرات التفاهم والتعاون امل�صرتك بني الواليات املتحدة والدول االأخرى 
يف كثري من املجاالت، ومن �صمنها جمال حماية االآثار والرتاث الثقايف 
لل�صعوب حول العامل، وذلك من خالل الزيارات املتبادلة التي تعّمق الروؤية 
التاريخية  الكنوز  على  احلفاظ  وممار�صات  بتقنيات  اخلا�صة  والتجربة 
وتوفري الظروف املنا�صبة لدميومتها وا�صتمرارية رونقها املادي واملعنوي، 

للم�صاهمة يف حفظ الفلكلور واالآثار والرتاث املادي وغري املادي.
التعرف عن قرب على و�صائل  له  اأت��اح  الربنامج  اأن  اأك��د عي�صى يو�صف  و 
جديدة ومبتكرة لرتميم االآثار و�صيانتها وحفظها وتوثيق مواقع االآثار 

و�صمل زيارات ملواقع مت اإحلاقها مبواقع الرتاث العاملي املعتمدة من قبل 
منظمة االأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة “ اليوني�صكو “ اإىل جانب 
االهتمام  على  رّك��زت  اأمريكية  ومقاطعات  والي��ات  ع��دة  يف  ثقافية  جولة 
وتخريب  نهب  مثل  امل�صروعة  غري  االأع��م��ال  مبكافحة  والعملي  الوا�صح 
اإن�صانياً  اإرث���اً  تعترب  التي  وال�صواهد  ال�صواخ�ض  وتهديد  االآث���ار  و�صرقة 

�صامال .
وت�صمن الربنامج كذلك زيارة مركز “ �صميث �صونيان” لالأبحاث الفنية 
وهو  املتاحف،  يف  وعر�صها  االآث��اري��ة  واللقى  املقتنيات  بجمع  املتخ�ص�صة 
مركز مهتم باملعرفة والتاريخ والتكنولوجيا والتقنيات العلمية احلديثة 

وو�صع  واالأن��رثوب��ول��وج��ي��ة،  الفنية  للقطع  البحثية  ال��درا���ص��ات  وت��وف��ري 
القوانني املتعلقة بحماية املمتلكات الثقافية، اإىل جانب زيارة مقر وزارة 
الدفاع يف البنتاجون الإبراز دور الوزارة يف حماية مواقع الرتاث الثقايف 

بالدول التي ت�صهد توترات داخلية ونزاعات م�صلحة.
الأنها  الربنامج  االأهم يف  نيويورك وهي  بزيارة مدينة  الربنامج  واأختتم 
والثقافية  الفنية  واملوؤ�ص�صات  املتاحف  اأبرز  �صملت االطالع على مقتنيات 
وحماية  اجلمارك  واإدارة  العلنية،  للمزادات  كري�صتيز  دار  مثل  العريقة 
احلدود، ووزارة االأمن القومي، اإ�صافة اإىل متحف ميرتوبوليتان ال�صهري، 

ومتحف بروكلني.

ال�سارقة لالآثار ت�سارك يف اأعمال »الربنامج الإقليمي لل�سرق الأدنى و�سمال اأفريقيا«

•• ال�شارقة - الفجر:

يجد الباحث يف تاريخ االإمارات نف�صه اأمام دور فاعل 
وموؤثر للمراأة االإماراتية يف �صتى مناحي احلياة، اإىل 
جانب ما قدمته من م�صاهمة يف احلياة االقت�صادية 
لالأ�صرة خا�صة يف الفرتات التي كانت ت�صتدعي غياب 
الرجال يف رحالت الغو�س التي ت�صل اإىل قرابة ال�6 
اأ�صهر بحثًا عن اللوؤلوؤ، حيث كانت تتوىل ت�صيري �صوؤون 

العائلة اإىل حني عودتهم.
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الفني م�صواري  يف  التجارب  االأوبرا" اأهم  "�صبح 

هبة الدري: ظاهرة البطل
 الأوحد اأ�سبحت قدمية

االأوبرا"؟ "�صبح  م�صرحية  يف  جتربتك  عن  • حدثينا 
- اأهم التجارب يف م�صواري الفني، لذا اأنا �صعيدة با�صتئناف العرو�ض خالل اأيام العيد، ونحن م�صتمرون 
بعد العيد يف عرو�ض متوا�صلة، واأعد اجلمهور باال�صتمتاع بالعر�ض الذي ي�صهد خلطة مميزة من النجاح 
بني العمل العاملي اخلالد، واملحلي الراقي، الذي ا�صتطاع الفنان حممد احلملي اأن يوؤديه يف ن�ض من 

اإعداده واإخراجه للخروج بهذه ال�صورة امل�صرفة التي حازت ر�صا اجلمهور منذ العرو�ض االأوىل.
بينهما؟ االختالف  وجدت  "رعب" كيف  االأوبرا" و"التابعة" كالهما  • "�صبح 

- يوجد فارق كبري بني العملني ف� "التابعة" م�صرح رعب مييل اإىل االأكادميي، وما فيه من كوميديا 
جتربة  اأول  وه��ي  نف�صياً،  ك��ان  والرعب  العمل،  على  غالبة  والرتاجيديا  مكانها،  ويف  مدرو�صة 
بالن�صبة يل مع املخرج عبداهلل الرميان لكنها كانت ناجحة و�صداها كان رائعاً، و�صاعدت يف 
تقدميي اأنا وزميلي اأحمد م�صاري ب�صكل جديد متاماً، كما راأى اجلمهور كيف اأن اأطفااًل يف 

عمر املمثلة جنى الفيلكاوي يوؤدون اأدوارهم برباعة.
اأما "�صبح االأوبرا" فعمل جماهريي كوميدي ي�صنف للكبار بالغنائي، وبه ق�صة ودراما 
م�صرحية  وه��ي  ال�صادم،  الرعب  اإط��ار  يف  لي�صت  لكنها  متعددة  وخ��دع  مميز  ودي��ك��ور 
عاملية تعر�ض يف لندن منذ 50 عاماً اإىل اليوم، وا�صتطاع حممد احلملي اأن يقتب�صها 
ب�صكل مغاير وحملي، وقدمنا قالباً كوميدياً جديداً جداً الأول مرة ي�صاهده اجلمهور 
الكويتي واأنا �صعيدة جداً بتفاعل النا�ض معي ومع العمل عموماً، واأطمح اأن ن�صل اإىل 
اأن كلتا التجربتني من  100 عر�ض، خ�صو�صاً  ال�  اإيجابي واأن نتجاوز  عدد عرو�ض 

روؤية اإخراجية مميزة لذات الفنان حممد احلملي، وهو قادر على ذلك.
ال�صر"؟ "حدود  يف  الفهد  حياة  مع  للعمل  عودتك  كانت  • كيف 

اأه��م ما  اإيّل الكثري، لكن مل يكن ذلك  اأ�صاف  - على الرغم من جناح امل�صل�صل واأن��ه 
ي�صغلني، واأهم مك�صب حقته من هذا امل�صل�صل هي عودتي اإىل جوار القديرة واحلبيبة 
الفنانة حياة الفهد، فاأنا االبنة املدللة لها يف واقع احلياة ال يف امل�صل�صل، واأعتربها اأمي 
احلنون، لذا فاإن امل�صل�صل ذوب الثلج بيننا واأعادنا اإىل عالقتنا القدمية التي ميالأها احلب 

بعد فرتة من القطيعة واخل�صام.
تلك  ت�صفني  ك��ي��ف  ال��ب��ط��ول��ة...  اأدوار  واأداء  ال��ن��ج��وم��ي��ة  م��ن  ح��ال��ة  تعي�صني   •

املرحلة؟
- رغم �صعادتي بهذه املرحلة لكنها تاأخرت كثرياً، وكنت اأنتظرها منذ �صنوات، 
الو�صط من عالقات و"تربيطات"  ولالأ�صف حال بيني وبينها ما يغلب على 
و�صللية، واأن بع�ض املنتجني يركزون على اأ�صماء بعينها ويركزون على املظهر 
ال على قدرات الفنان، اأما االآن فالنظرة اختلفت واأ�صبح املنتجون يقدرون 
اأو  ال�صكل  مييزه  م��ا  "موديل" اأه��م  جم��رد  يعتربونه  وال  الفنان  موهبة 
نف�صي  اإث��ب��ات  ا�صتطعت  والتفا�صيل  ال���دور  على  اأت��ع��ب  والأن��ن��ي  االأزي����اء، 

وحققت ما طمحت وعملت له منذ �صنوات.
املقبلة؟ الفرتة  خالل  وطموحاتك  خططك  عن  • وماذا 

- اأحالمي التتوقف وكل عمل اأحلم اأن اأقدم اجلديد الذي مل اأقدمه 
اأجعل  اأن  اأح��اول  من قبل، واأحقق من خالله جناحاً ملحوظاً، كما 
اأوؤدي��ه نكهة خا�صة بي، واأ�صع ب�صمتي عليه كي تكون يل  لكل دور 
اأ�صبح  اأن اجلمهور االآن  امل�صتقلة يف االأداء، وخ�صو�صاً  �صخ�صيتي 
البطل  واأن ظ��اه��رة  اجل��م��اع��ي��ة،  البطولة  اأه��م��ي��ة  وي��ق��در  واع��ي��اً 
اأهميته ومذاقه اخلا�ض  له  دور  اأ�صبحت قدمية، وكل  االأوح��د 
واحد  م�صهد  من  يظهر  املبدع  الفنان  واأن  حجمه،  كان  مهما 
االأعمال  اأرف�ض  وي�صع ب�صمته مهما كان حجم ظهوره، لذا 
التي تعترب م�صاندة الأحد االأبطال، ويف "حدود ال�صر" مثاًل 
كنا جميعاً اأبطال، وهي الفر�صة التي اأعطتها الفنانة حياة 

الفهد الفر�صة لكل جنوم العمل.
اجلديدة؟ الدرامية  اأعمالك  عن  • وماذا 

ال�صباق  ال��درام��ي��ة خل��و���ض  الن�صو�ض  م��ن  ع���دداً  اأق����راأ   -
الدرامي القادم، اإىل جانب اأعمال تلفزيونية تعر�ض قبل 
ال�صينمائية  اأعمايل  اأحدث  اأترقب عر�ض  كما  رم�صان، 
يف اأك��ت��وب��ر امل��ق��ب��ل ول����دي ف��ي��ه ظ��ه��ور خ��ا���ض �صيعجب 
اجلمهور، وكانت يل جتربة �صابقة مع رم�صان خ�صروه 
ح�صني  اإخ���راج  بحريني  واآخ���ر  زمان"،  "�صاعة  فيلم  يف 

احلليبي.

حممود الع�سيلي يعتذر 
جلمهوره 

عربت  "يوتيوب"،  على  اجلديدة،  الأغنيته  الت�صويقي  االإع��الن  ن�صره  بعد 
له،  ال�صديد  حبها  عن  الع�صيلي  حممود  امل�صري  الفنان  متابعات  اإح��دى 
�صريع،  ب��ردٍّ  فاجاأها  ب��دوره  الع�صيلي  لكن  زفافها،  حفل  يحيي  لو  ومتنت 
اإياها انه �صيح�صر بال وا�صطة  واأعلن اأنه م�صتعد لذلك، وجمانا، ممازحاً 

من اأحد.
ويبدو اأن الع�صيلي يحاول حت�صني �صورته اأمام جمهوره واالعتذار له، بعد 
اإحيائه حفال مو�صيقيا، ما  اأثناء  اأحد املعجبني،  رف�صه التقاط �صورة مع 
اجلديدة  الع�صيلي  حممود  اأغنية  اأن  يذكر  االنتقادات.  من  ملوجة  عر�صه 

حتمل عنوان "اإنتي وب�ض".

تاأخرت  اأنها  معتربة  راهنًا  النجومية  ببلوغ  �صعادتها  عن  الدري  هبة  الفنانة  عربت 
كثريًا ب�صبب ال�صللية وتركيز بع�س املنتجني على املظهر ال على قدرات الفنان. الدري 
يف هذا احلوار، تطرقت اإىل دورها يف م�صرحية "�صبح االأوبرا" اإ�صافة اإىل م�صاركاتها 

االأخرى..

 اأحمد فهمي: هنا الزاهد 
غريت راأيي يف الزواج

اأحمد  امل�������ص���ري  ال���ف���ن���ان  ذك����ر 
فهمي اأن هنا الزاهد جنحت يف 
اأن تخطف قلبه، واأجربته على 
تغيري وجهة نظره يف العزوف 
جتربتني  ب���ع���د  ال���������زواج،  ع����ن 

فا�صلتني.
ت�صريحات  يف  ف��ه��م��ي،  وق����ال 
�صحافية، "لقد �صبق اأن اأعلنت 
اأن��ن��ي ل��ن اأك���رر جت��رب��ة الزواج 
الثانية،  املرة  انف�صايل يف  بعد 
ل��ك��ن احل��ق��ي��ق��ة ع��ن��دم��ا قابلت 
ب�صبب  اإل���ي���ه���ا  اجن����ذب����ت  ه���ن���ا 
وطيبتها،  وتلقائيتها  عفويتها 
م�صوؤوال  فجاأة  نف�صي  ووج��دت 

منها وهي م�صوؤولة مني".
خطفتني،  "هنا  واأ�������ص������اف: 
التواجد  اأف�������ص���ل  واأ���ص��ب��ح��ت 
م��ع��ه��ا، ل��ذل��ك غ���ريت راأي����ي يف 
اأتزوجها"،  اأن  وق��ررت  ال��زواج، 
موؤكدا اأن زواجه �صيكون خالل 
وي���ق���وم حاليا  ال�����ص��ي��ف،  ه����ذا 
يذكر  الزوجية.  بتاأ�صي�ض ع�ض 
اأن فهمي وهنا اأعلنا خطبتيهما 

يف اأغ�صط�ض 2018.

كرمي عبدالعزيز ي�ستاأنف
 )البع�ص ل يذهب للماأذون(

عبدالعزيز  ك������رمي  ال���ن���ج���م  ي�������ص���ت���اأن���ف 
ال  )البع�ض  اجلديد  لفيلمه  التح�صريات 
اأن يخو�ض من  امل��ق��رر  ل��ل��م��اأذون(،  ي��ذه��ب 
ال�صينمائي،  العام  ن�صف  مناف�صات  خالله 
م���ن ت��األ��ي��ف اأمي�����ن وت�����ار، واإخ�������راج اأحمد 
اجل��ن��دي، ح��ي��ث ان��ت��ه��ى م��وؤل��ف ال��ع��م��ل من 
يبداأ  اأن  على  ال�صيناريو،  من  االأول  اجل��زء 
�صبتمرب  منت�صف  خ���الل  الفيلم  ت�صوير 

املقبل.
العمل  ف���ري���ق  ي��ع��ق��د  م��ت�����ص��ل،  ���ص��ي��اق  ويف 
بقيادة  املقبلة،  االأي���ام  خ��الل  عمل  جل�صات 
اأ�صماء  ل��رت���ص��ي��ح  اأح��م��د اجل���ن���دي،  امل��خ��رج 
مبا�صرة،  التعاقد معهم  اأجل  املمثلني، من 
ف�صال عن اختيار البطلة الرئي�صة للعمل، 
واملالب�ض  الت�صوير  مواقع  معاينة  بجانب 

وخالفه.
وُي��ع��ر���ض ح��ال��ي��اً ل��ك��رمي ع��ب��دال��ع��زي��ز فيلم 
�صاحقاً  جناحاً  حمققاً   ،"2 االأزرق  "الفيل 
مليون   62 اإىل  و���ص��ل  ال��ت��ذاك��ر،  �صباك  يف 
بطولته  يف  وي�����ص��ارك  ع��ر���ص��ه،  م��ن��ذ  جنيه 
نيللي كرمي و�صريين ر�صا، وان�صمت لهما 
النجمة هند �صربي يف اجلزء الثاين، كما 
يظهر الفنان اإياد ن�صار وعدد من الفنانني 
والعمل  عماد،  ت��ارا  منهم  �صرف،  ك�صيوف 

من اإنتاج �صركة �صيرنجي فيلمز.
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عث الطعام قد يوؤدي اإىل 
م�ساكل �سحية خطرية

االأغذية  ت��ن��اول  �صابر�صكي  م��ن  اآن��ي��ت��ه  االأمل��ان��ي��ة  ال��ت��غ��ذي��ة  ح���ذرت خ��ب��رية 
املحتوية على عث الطعام، حيث قد يوؤدي اإىل م�صاكل  �صحية خطرية مثل 
احل�صا�صية واأمرا�ض اجللدية واجلهاز اله�صمي. لذا  يجب التخل�ض من 

االأغذية امل�صابة بالعث على الفور.
 واأ�صافت �صابر�صكي اأن الفخاخ الال�صقة لي�صت كافية ملحاربة هذه احل�صرة 

التي  قد ترد للمنزل مع م�صرتيات كاالأرز والدقيق والتوابل.
املناطق  بوا�صطة اخلل، وكذلك  تنظيف جميع  اخلزانات جيدا  لذا يجب 
التي ي�صعب الو�صول اإليها  مثل ال�صقوق، بوا�صطة الهواء ال�صاخن ملجفف 
ال�صعر، من اأجل قتل الريقات  والبي�ض املوجود.  ومن االأف�صل االبتعاد عن 
اإىل  واللجوء بدال منها  املبيدات احل�صرية،   بوا�صطة  الكيميائية  املكافحة 
املواد الطاردة غري الكيميائية التي تعتمد  على الروائح والزيوت العطرية 

مثل الالفندر وخ�صب االأرز والنعناع والقرنفل  لطرد العث.

فح�ص للدم يك�سف األزهامير 
قبل 20 عاما من الإ�سابة به

قام فريق بحث علمي اأمريكي باإجناز كبري، حيث طور اختبارا للدم يك�صف 
عن مر�ض األزهامير قبل ع�صرين عاما من االإ�صابة به، وذلك بدقة ت�صل 

اإىل %94، وفق ما قالته �صحيفة لوباريزيان الفرن�صية.
وراأت ال�صحيفة اأن هذا االختبار اجلديد ميكن اأن ي�صكل ثورة، الأن الك�صف 
املغناطي�صي،  بالرنني  الت�صوير  يتم فقط عن طريق  األزهامير حاليا  عن 

وهي تقنية مكلفة وت�صتغرق وقتا طويال.
ويقول راندال بامتان -وهو اأحد كبار كتاب الدرا�صة- يف حديث ل�صحيفة 
اآالف  اإن هذا الفح�ض �صيمكنهم نظريا من اختبار  الغارديان الربيطانية 
االأ�صخا�ض �صهريا، و�صيمكن كذلك من العثور على العالج ب�صكل اأ�صرع، مما 

�صيكون له تاأثري كبري على تكلفة املر�ض واملعاناة التي ي�صببها.
االأع�صاب” اأن��ه متكن من  “علم  العلمية  املجلة  البحث يف  واأو���ص��ح فريق 
قيا�ض مدى وجود بروتني “بيتا اأميلويد” يف الدم، وهو موؤ�صر رئي�صي على 
مر�ض األزهامير، م�صيفا اأن جماميع بيتا اأميلويد هذه قابلة لالكت�صاف 

قبل ع�صرين �صنة من بدء املر�ض.
لكن فح�ض الدم وحده ال تتجاوز دقته %88، وهو ما ال يكفي لتحقيق 
اأخرى  التقنية مبوؤ�صرات  ه��ذه  رب��ط  خ��الل  ولكن من  بها،  نتيجة موثوق 
من  متكنوا  باملر�ض،  املرتبط   )APOE4( مثل العمر واملتغري الوراثي

الو�صول اإىل دقة ت�صل اإىل 94%.
وانتهت ال�صحيفة اإىل اأنه مع ذلك، �صيكون من ال�صروري انتظار العالجات 

االأوىل للمر�ض حتى ميكن ا�صتخدام هذا االختبار على نطاق وا�صع.

عام  مات  الذي  االجنليزي  العاملي  االدي��ب  هو  من   •
على خ�صبة امل�صرح ؟ 1870م 

ت�صارلز ديكنز
�صوريا ما معنى اجلوالن ؟ يف  اجلوالن  ه�صبة  • تقع 

الرتاب واحل�صى
يف التاريخ االأمريكي تتوىل رئا�صة  امراأة  اأول  • من 
جمل�س النواب وذلك اإثر انتخابات نوفمرب 2006م؟

نان�صي بيلو�صي.
اأبي كرمًا ومل اأقدم له  اأعطاين  املثل  ا�صل هذا  •  ما 

عنقودًا واحدًا ؟
ارميني

توروكو الفنلندية؟ ت�صتهر  •  مباذا 
�صناعة ال�صفن

• هل تعلم اأن الكحول هو خمدر، يدخل خاليا االأع�صاب ب�صرعة ومييل الإ�صابتها بال�صلل ولكن قبل اأن يقوم 
الكحول على  يوؤثر  والتهيج. كيف  االإث��ارة  االأع�صاب وي�صعها يف حالة من  ينبه خاليا  فاإنه  بال�صلل  املخدر 
الدماغ؟ التاأثري االأول هو ال�صعور بالتنبه فيت�صارع العمل والكالم وتزداد الب�صرة احمراراً ويرتفع �صغط الدم 

وتت�صارع دقات القلب والتنف�ض. ثم ت�صاب الوظائف العليا للدماغ بال�صلل فقوة التحكم باالأمزجة ت�صيع. 
• هل تعلم اأن عدد �صمامات القلب يف ج�صم االإن�صان اأربعة. 

• هل تعلم اأن اال�صعاف االأويل للمغمى عليه يكون باإ�صجاعه على ظهره ثم ترفع رجاله لالأعلى حتى ينزل 
الدم اإىل الراأ�ض وتعود الدورة الدموية للعمل من جديد، وين�صق حملول الن�صاء اإن وجد اأو اأي عطور اأخرى. 
ويحدد �صبب االإغماء بوا�صطة النظرة املتفح�صة للم�صاب وما حوله ومن لون وجه امل�صاب. وبعد اأن ميدد 
امل�صاب يفح�ض بدقة، ثم يدفاأ قلياًل ويعطي �صوائل �صاخنة اإذا اأفاق واإذا بدا على وجه املغمى عليه االإرهاق 

فهذا يعني اأنه م�صاب باالختناق فيقت�صي ذلك نقله اإىل مركز �صحي. 

الفار�س واحلاكم الظامل
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فوائد االألياف الغذائية
االأل������������ي������������اف ن������������وع م���ن 
ال�������ك�������رب�������وه�������ي�������درات ال 
املعدة  اإن��زمي��ات  ت�صتطيع 
ه�صمه،  ل��ي��ت��م  ت��ف��ك��ي��ك��ه 
االأ�صا�صي  العن�صر  وه��ي 
فوائد  وهناك  ل��الإخ��راج. 
الكمية  الأك�������ل  ع�����دي�����دة 
ال�����ص��ح��ي��ة م���ن االأل���ي���اف 
مثل التخل�ض من ال�صكر 
يف  الزائد  والكول�صرتول 

الطعام.
واخل�صراوات  والبقوليات  الكاملة  واحلبوب  املك�صرات  يف  االألياف  وتوجد 

والفاكهة، ومن اأهم فوائدها ما يلي:
- ت�صاعد االألياف على خف�ض الوزن اإذا تناولت الكمية ال�صحية منها، وهي 

30 غراماً للرجل و25 غراماً للمراأة.
ن�صبة  اأدوات �صبط  ال�صكري، وم��ن  الوقاية من  االأل��ي��اف من ط��رق  اأك��ل   -

ال�صكر بالدم بالن�صبة للم�صابني.
- االألياف الغذائية اأحد اأدوات الوقاية من ح�صى الكلى.

- اأظهرت درا�صات اأن اأكل احل�صة الكاملة من االألياف ي�صاعد على تقوية 
العظام وزيادة كثافتها.

املو�صيقي الكولومبي جيه بالفني »ي�صار« واملغني البورتوريكي باد بوين على خ�صبة امل�صرح خالل حفل توزيع 
جوائز مو�صيقى فيديو اإم تي يف 2019 يف نيوارك. ا ف ب

يف احدى املدن ال�صينية حدث قدميا ان جاءهم حاكما ظاملا اراد ان ميتلك اهل املدينة مثلما ميتلك اخليول 
واجلواهر واالموال فاأعلن احكاما قا�صية عليهم وا�صتعبدهم، والنهم �صعفاء وفقراء مل ي�صتطع ان يقف امامه 

احد.
وجاء يوم �صمع اجلميع عن فار�ض خرج يف الليل على قافلة احلاكم ونهب كل مافيها وعندما انتهى هذا النهار 
الفقراء نقودا لي�صرتوا بها ما ي�صد جوعهم ومينحهم دواء ي�صفي  االب��واب ليال ليعطي  كان هناك من يدق 
باية  ينطقوا  لكنهم مل  امل�صاكني  الفقراء  ي�صرق احلاكم ويعطي  وا�صتمر احلال هكذا.. هناك من  امرا�صهم، 
كلمة فقد اخفى كل منهم ال�صر ظنا انه ياأتي اليه وحده فقط، بعد ذلك ا�صبح ذلك الغريب يدفع اليهم باوراق 
كتب فيها من يف ا�صتطاعته ان يقف معه وي�صانده للق�صاء على الظلم والظامل فلياأتي اإىل ا�صفل اجلبل وينتظر 

هناك فجرا.
قبيل الفجر كان الفار�ض يختبئ هناك فهو يعرف مبدى اخلوف الذي يتلب�ض قلوب اهل املدينة ولذلك فهو 

اي�صا يعرف متاما انه لن ياأتي اليه احد وان اأتي �صيكون احلاكم نف�صه.
ذلك  بذبح  ق��ال-  لي�صتمتع -كما  القا�صي  املغرور  امللك  �صيء فخرج  امللك عن كل  اخرب  وبالفعل هناك خائن   
الفار�ض ال�صجاع، بل اق�صم انه �صيقطعه ا�صالء و�صمنح اهل املدينة كال منهم قطعة من ج�صد الفار�ض، وجاء 
احلاكم مبجموعة من رجاله اخلونة فوقف يلتفت ميينا وي�صارا بحثا عن الفار�ض لكن احد رجاله قال: الوقت 
مبكر ياموالي لنختباأ ونفاجاأهم جميعهم، وتفرق اجلميع ليختباأ كل منهم يف مكان وهذا ما كان يريده الفار�ض 
الذي يعرف عمله جيدا، وعندما مر الوقت وبداأ نور النهار يظهر، كان هناك رجال يجرجر جثثا ويرمي بها 
فوق بع�صها البع�ض، لكنه كان قد قيد احدهم وتركه جانبا ثم جره خلف ح�صانه حتى و�صط املدينة واعلن 
لهم موت امللك، وقال: اما هذا فانتم احرار فيه انه اخلائن الذي ينقل ا�صراركم اإىل احلاكم فاأنهالت االيدي 
ت�صرب وته�صم عظام ذلك اخلائن وذهب رجال كرث اإىل ا�صفل اجلبل لينظروا احلاكم م�صرجا يف دمائه فهللوا 
وتكاثفوا وخرجوا جميعهم اإىل ق�صره لينظفوه من باقي اخلونة واق�صموا وتعاهدوا على عدم اخلوف وانه لن 

يحكمهم ظامل منذ ذلك الوقت.

حتى لو كنت ت�سعى لإنقا�ص الوزن..  
ل تتخلَّ عن اخلبز والأرز وال�سكر

غابرييال  االأملانية  التغذية  خبرية  ح��ذرت 
ك����اوف����م����ان م�����ن اال����ص���ت���غ���ن���اء ال�����ت�����ام عن 
الكربوهيدرات التي تتوفر يف اخلبز واالأرز 
واملعكرونة وال�صكر والفواكه واخل�صراوات 
من اأجل اإنقا�ض الوزن والتمتع بالر�صاقة، 
اآث��ار جانبية  على  ينطوي  ذل��ك  اإن  وقالت 
ت��ه��دد ال�����ص��ح��ة. واأو����ص���ح���ت ك��اوف��م��ان اأن 
الطاقة  م�����ص��در  مت��ث��ل  ال���ك���رب���وه���ي���درات 
طاقته  ي�صتمد  ال����ذي  للج�صم  ال��رئ��ي�����ض 

الكربوهيدرات،  يف  امل��وج��ود  الغلوكوز  من 
واجل�صم يلجاأ يف حال اال�صتغناء عنها اإىل 
عرب  ط��اق��ة  اإىل  لتحويلها  ال��ده��ون  ح��رق 
مما  طويال،  وقتا  وت�صتغرق  �صاقة  عملية 
يت�صبب يف ال�صعور امل�صتمر بالتعب واالإرهاق 
و�صعف الرتكيز. ويت�صبب اال�صتغناء التام 
عن الكربوهيدرات يف حرمان اجل�صم من 
اله�صم،  لعملية  املهمة  الغذائية  االأل��ي��اف 
فيعاين املرء من م�صاكل اله�صم مثل اآالم 

عملية  ت��راف��ق  فيما  واالإم�������ص���اك،  ال��ب��ط��ن 
ما  اإنتاج  زي��ادة  طاقة  اإىل  الدهون  حتويل 
يعرف “باالأج�صام الكيتونية”، مما يت�صبب 

يف انبعاث رائحة كريهة من الفم.
اأه��م��ي��ة احتواء  ع��ل��ى  ك���اوف���م���ان  و����ص���ددت 
الكربوهيدرات  ع��ل��ى  ال���غ���ذائ���ي  ال���ن���ظ���ام 
اال�صتغناء  من  حم��ذرة  باعتدال،  وتناولها 
اأو  ال��ط��ب��ي��ب  ا���ص��ت�����ص��ارة  ع��ن��ه��ا دون  ال���ت���ام 

اخت�صا�صي التغذية.


