
�ص 22

�ص 31

انطالق اأعمال امل�ؤمتر العاملي 
للجي�فيزياء الهند�سية يف 

جامعة الإمارات

ب�شـــــــــرى:

 يف الغناء والتمثيل.. لن اأقدم 
اإل الأعمال التي تعجبني

املرا�سالت: �ص.ب :505
email:munawaat@alfajrnews.ae

ال  املوظفني  من  اأنواع   6
يح�صلون على ترقية

يجتهد املوظفون عادة لت�صلق ال�صلم الوظيفي واحل�صول على ترقية 
يف العمل حت�صن من و�صعهم املادي واملعنوي يف ال�صركة التي يعملون 

ل�صاحلها. 
الأن��واع من املوظفني، يف�صلون يف احل�صول على  اأن هناك بع�ض  اإل 
ترقية، ب�صبب تق�صريهم يف واجباتهم، اأو القيام بت�صرفات ل ير�صى 

عنها روؤ�صاوؤهم يف العمل.
منح  عند  ا�صتثناوؤهم  يتم  ال��ذي��ن  امل��وظ��ف��ني  اأن����واع  اأه���م  يلي  وفيما 

الرتقيات واملكافاآت، بح�صب �صحيفة بيزن�ض اإن�صايدر الأمريكية:
التوا�صل مطلوب بني زمالء العمل، اإل اأن  اأن  حني  يف  الرثثار:   1-
املوظف الرثثار الذي ين�صر الأقاويل وال�صائعات غري حمبوب غالباً 
التوا�صل  اأن يكون  العمل، حيث يجب  روؤ�صائه يف  ل من زمالئه ول 

اإيجابياً مبل يخدم م�صلحة ال�صركة.
هو  وج��ه  اأك��م��ل  على  لعمله  امل��وظ��ف  اأداء  اأن  �صك  ل  ال�صعيف:   2-
اأف�صل طريقة لت�صلق ال�صلم الوظيفي، لكن ل يعني هذا حتمل كافة 
اأعباء العمل عن الآخرين، بل يجب اأن يكون املوظف قادراً على قول 

ل عند احلاجة.
املوظفني جنده يف الكثري من ال�صركات،  النوع من  ال�صلبي: هذا   3-
دون  دائ���م،  ب�صكل  ويتذمر  زم��الئ��ه،  م�صاعدة  امل��وظ��ف  يرف�ض  حيث 
اإيجابية، ومن غري  اأفكاراً  ما يطرح  ون��ادراً  و�صعه،  لتح�صني  ال�صعي 

املرجح اأن يكون من املوظفني املف�صلني لدى رب العمل.
العرتاف  يرف�صون  املوظفني  بع�ض  امل�صوؤولية:  حتمل  ع��دم   4-
لوم  اإىل  وي�صعون  دائماً،  ك�صحية  اأنف�صهم  ويقدمون  �صعهم،  بنقاط 
يف�صلون يف ك�صب ثقة  ما  اأو تق�صري، وغالباً  اأي خطاأ  الآخرين على 

زمالئهم وم�صرفيهم يف العمل.
مبزاج �صيء مكروه  يتمتع  الذي  ال�صخ�ض  اأن  �صك  ل  الع�صبي:   5-
لدى اجلميع، ويف كثري من الأحيان يدخل يف �صجارات مع زمالئه، 

وين�صر جواً م�صحوناً دائماً يف املكتب، مما يوؤثر على �صري العمل.
اأن تظهر مبظهر من يعرف كل �صيء يف كل  امل��ّدع��ي: ل حت��اول   6-
جمال، فالإن�صان بحاجة اإىل التعلم دائماً، وادعاء املعرفة دون اأ�صا�ض 

واقعي يقلل من اأ�صهمك لدى الآخرين.

ال�صني تفوق اأمريكا بعدد االأغنياء
اأن ع��دد الأغ��ن��ي��اء من  اأع��ده��ا بنك ك��ري��دي �صوي�ض  اأظ��ه��رت درا���ص��ة 
يوا�صل  حني  يف  م��رة  لأول  الأمريكيني  من  عددهم  ف��اق  ال�صينيني 

البلدان اإفراز املزيد املليونريات.
واأظهر تقرير الرثوات الذي ي�صدره البنك ال�صوي�صري �صنويا اأن مئة 
مليون �صيني مدرجني على قائمة الع�صرة باملئة الأغنى على م�صتوى 

العامل منذ منت�صف هذا العام مقابل 99 مليون اأمريكي.
والأبحاث  القت�صاديات  رئي�صة قطاع  نانيت ها�صلر-فايدربي  وقالت 
املتحدة  ال��ولي��ات  ب��ني  التجارية  ال��ت��وت��رات  "رغم  �صوي�ض  ب��ك��ري��دي 
وال�صني على مدى 12 �صهرا م�صت حقق البلدان اأداء قويا يف تكوين 
دولر  تريليون  و1.9  دولر  تريليون   3.8 مببلغ  واأ�صهما  ال��رثوات 

على التوايل".
واأ�صافت الدرا�صة اأن عدد مليونريات العامل زاد مبقدار 1.1 مليون 
�صكل  على  دولر  تريليون   158.3 معا  ميلكون  مليون   46.8 اإىل 

اأ�صول ثابتة اأي ما يعادل 44 باملئة من الإجمايل العاملي.
الزيادة  ن�صف  من  باأكرث  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  املليونريات  ع��دد  وزاد 

العاملية فدخل القائمة 675 األف مليونري جديد.
وتوقعت الدرا�صة زيادة الرثوات العاملية بن�صبة 27 باملئة يف غ�صون 
خم�ض �صنوات اإىل 459 تريليون دولر بحلول 2024 بعد زيادتها 

بن�صبة 2.6 باملئة يف العام املا�صي.
 63 نحو  اإىل  نف�صها  الفرتة  خ��الل  املليونريات  ع��دد  زي��ادة  وتوقعت 

مليونا.
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االأمري هاري: لن يتم 
تخويفي بلعبة قتل اأمي 

قال الأمري الربيطاين هاري اإن ذكرى اأمه الراحلة الأمرية ديانا ما زالت 
حية جدا يف وجدانه بعد اأكرث من 20 عاما على موتها واإنه لن يتم دفعه 

الإعالم يعتقد اأنها كانت وراء موتها. و�صائل  بلعبة" مع  "للقيام 
واأ�صبحت الأمرية ديانا اإحدى اأ�صهر الن�صاء على كوكب الأر�ض بعد زواجها 
من الأمري ت�صارلز وان�صمامها لالأ�صرة امللكية الربيطانية وقد لقت حتفها 
يف حادث �صيارة يف 1997 بعد اأن طاردها م�صورون �صحفيون عرب �صوارع 

باري�ض.
ويف وقت �صابق من ال�صهر اجلاري اأقامت ميجان ماركل زوجة الأمري هاري 
"بتنمر" بع�ض  الزوجان  دعوى ق�صائية �صد �صحيفة ردا على ما و�صفه 
قطاعات و�صائل الإعالم الربيطانية. وقال الأمري هاري يف ذلك الوقت اإن 

طريقة معاملة ال�صحافة مليجان يذكره باأ�صلوب تعاملها مع اأمه.
وقال الأمري هاري ملحطة)اإي.تي.يف( يف مقابلة مت ت�صويرها خالل جولة 
"كل �صيء  الأح��د  ال�صهر اجل��اري وٌبثت يوم  �صابق من  اأفريقيا يف وقت  يف 
مرت به وما حدث لها اأتذكره ب�صكل ل ميكن و�صفه كل يوم وهذا ل يعني 

اأنني م�صاب بالبارانويا. هذا فقط لأ نني ل اأريد تكرار املا�صي".
واأ�صاف " لن يتم تخويفي للقيام بلعبة قتلت اأمي".

ويقا�صي الأمري هاري اأي�صا نا�صري �صحيفة �صن اململوكة لقطب الإعالم 
روبرت مردوخ و�صحيفة ديلي مريور ب�صبب ادعاءات باخرتاق هاتفه.

اأداة جديد حلماية 
ويندوز من االخرتاق

ال�صويدية  "يوبيكو"  ���ص��رك��ة  ط�����ورت 
املتخ�ص�صة يف اإنتاج اأدوات تاأمني �صبكات 
تطبيقاً  الكمبيوتر،  واأج��ه��زة  املعلومات 
اإىل نظام  الدخول  يتيح ت�صجيل  جديداً 
اأحد  خ����الل  م���ن  "ويندوز"  ال��ت�����ص��غ��ي��ل 
اأمني  اإج���راء  وه��و  "يو.اإ�ض.بي"  منافذ 
ي��وف��ر ح��م��اي��ة اأق�����وى م���ن جم����رد كلمة 

املرور.
كوم"  دوت  ن����ت  "�صي  م���وق���ع  واأ������ص�����ار 
التكنولوجيا  مو�صوعات  يف  املتخ�ص�ض 
اإىل اأن اأداة "يوبي كي" خ�صعت لالختبار 
يف  طرحها  قبل  ع���ام،  ن�صف  م��دى  على 

الأ�صواق الآن.
مثل  احلماية  اأدوات  اأن  امل��وق��ع  واأ���ص��اف 
"يوبي كي" و"غوغل تيتان" حتتاج من 
يف  �صغرية  معدة  تركيب  اإىل  امل�صتخدم 
اجلهاز  يف  "يو.اإ�ض.بي"  فتحات  اإح��دى 
اإليه.  وال���دخ���ول  ت�صغيله  مي��ك��ن  ح��ت��ى 
وع����ادة م��ا ي��ت��م اجل��م��ع ب��ني ه���ذه الأداء 
وو���ص��ائ��ل ال��ت��اأم��ني الأخ�����رى م��ث��ل كلمة 
املرور اأو ب�صمة الأ�صابع اأو �صورة الوجه 

اأو الرقم ال�صري.

بكترييا الوجه.. 5 اأخطاء عليِك 
جتنبها حلماية ب�صرة وجِهك �ص 23

ال�صهر املزمن من عوامل 
االإح�صا�س باحلزن

النوم 7 �صاعات يومياً من اأدوات احلفاظ على �صحة 
جيدة، وخا�صة من ناحية توازن الهرمونات و�صفاء 
نق�ض  متالزمة  وتعترب  الع�صالت.  وراح���ة  ال��ذه��ن 
انت�صارها،  يتزايد  التي  ال�صحية  امل�صاكل  اأح��د  النوم 
الأرق.  زي��ادة  يف  دوراً  الإلكرتونية  ال�صا�صات  وتلعب 

"�صليب"  وقد وجدت درا�صة حديثة ن�صرت يف دوري��ة 
 8 ال��ي��وم��ي��ة ك���ان  ن���وم الإن�����ص��ان  ���ص��اع��ات  اأن متو�صط 
�صاعات قبل 30 �صنة، لكنه تقّل�ض اإىل 7 �صاعات قبل 

حالياً! �صاعات   6 ثم  �صنوات،   10
ال�صهية، وع��دم توازن  زي��ادة  النوم يف  ويت�صبب نق�ض 
الهرمونات، وحتديداً زيادة هرمون التوتر 
ال�صعادة  ه��رم��ون  ون��ق�����ض  )ال��ك��ورت��ي��زول( 

)الدوبامني(.
ميكن  ال������وزن  زي������ادة  ج���ان���ب  اإىل  اأن�����ه  اأي 
زيادة  يف  امل��زم��ن  ال��ن��وم  نق�ض  يت�صبب  اأن 
ال�صاق،  الإح�صا�ض باحلزن، وتوتر ع�صالت 

و�صعوبة الرتكيز، والإجهاد.
ما  ال��ن��وم  على  ال�صحية  التو�صيات  وحت��ث 
بني 7 و9 �صاعات يف اليوم ليح�صل اجل�صم 
الطاقة،  ل��ت��ج��دي��د  ال��ك��اف��ي��ة  ال���راح���ة  ع��ل��ى 
وت��ن��ظ��ي��ف خ��الي��ا ال���ذاك���رة، وت���ف���ادي خلل 

الهرمونات.

طرق �ضهلة لإعداد امللفوف الأخ�ضر
من  اأك��رث  هناك  الأخ�صر  امللفوف  وطبخ  لتناول  وبالن�صبة 
طريقة ح�صب موقع جملة "فوك�ض"، اإذ ميكن اإ�صافته اإىل 
اخل�صار الأخرى يف ال�صلطة. كما ميكن تقطيعها على �صكل 
 4 –  3 مل��دة  م��اء مغلية مملحة  �صلقها يف  و  رفيعة  �صرائح 
اإخراجها وتركها لبع�ض الوقت حتى جتف  دقائق ومن ثم 
بع�ض ال�صيء، ثم نقوم بقليها يف الزبدة حتى ت�صبح حمراء 
اللون بعدها ميكن اإ�صافتها على اخل�صار الأخرى مثل التي 
اإ�صافتها وتناولها مع فواكه  ت�صاف للمعكرونة، كما ميكن 
اأما التوابل املنا�صبة للملفوف الأخ�صر فهي كثرية  البحر. 
الطيب  وج���وزة  وال��ك��زب��رة  والقرنفل  الكمون  اأهمها:  وم��ن 
وي��زي��د من  نكهة مم��ي��زة  ي�صيف غليه  ال���ذي  وال��ث��وم طبعا 

فائدته ال�صحية.

ن�ضائح ذهبية لتقوية جهاز املناعة
ي��ع��م��ل ج���ه���از امل���ن���اع���ة يف اجل�����ص��م ك���ربام���ج احل���م���اي���ة من 
الفريو�صات يف اأجهزة الكمبيوتر احلديثة، اإذ ميكنه حماربة 
الفريو�صات وامليكروبات والفطريات يف اجل�صم. لكنه يحتاج 
اإىل عناية دائمة لي�صتمر يف عمله ب�صكل جيد، فما هي طرق 

زيادة كفاءته؟
البكترييا  ماليني  من  يومياً  اجل�صم  يحمي  املناعة  جهاز 
والفريو�صات والفطريات وم�صببات احل�صا�صية، التي حتاول 
جهاز  ويعمل  بالأمرا�ض.  اجل�صم  اإ�صابة  الطرق  مبختلف 
حياتنا،  م�صرية  على  ليحافظ  الكفاءة  ع��ايل  ب�صكل  املناعة 
واأي خلل ب�صيط يطراأ عليه ي�صبب اأعرا�ض مر�صية �صريعة، 
ويجعل اجل�صم عر�صة لالأمرا�ض والفريو�صات دون حماية.

وميكن للمرء احلفاظ على كفاءة عمل جهاز املناعة عرب اتباع 
بع�ض الن�صائح، كما اأ�صار موقع "بانكهوفر غي�صوندهايت�ض 

تيب�ض" الأملاين املخت�ض يف تقدمي الن�صائح الطبية.

يف  امل��ن��اع��ة  ج��ه��از  لتقوية  مفيدة  ن�صائح  �صبع  يلي  م��ا  ويف 
اجل�صم:

املهمة:  الغذائية  وامل���واد  للفيتامينات  �صحيح  تناول   .1
ت���ن���اول الأط��ع��م��ة اجلاهزة  اإىل  ال��ن��ا���ض  ال��ك��ث��ري م���ن  ي��ل��ج��اأ 
ال�صعرات  من  الكثري  على  حتتوي  التي  املقلية،  والأغ��ذي��ة 
احلرارية الكافية لنمو اجل�صم، لكنها تخلو من الفيتامينات 
وخا�صة  اجل�صم،  اأع�صاء  لعمل  ال�صرورية  الغذائية  وامل��واد 
ال�صتاء  ف�صل  يف  خا�صة  اخلطر  ه��ذا  وي���زداد  املناعة.  جهاز 
ت��زاي��د ع��دد امليكروبات واجلراثيم  ب���رودة اجل��و، وم��ع  وم��ع 

والفريو�صات يف اجلو.
من  والإك��ث��ار  الغذائية  للمواد  �صليم  تناول  يف  يكمن  احل��ل 
ت��ن��اول ال��ف��واك��ه واخل�����ص��ار ال��ط��ازج��ة، وخ��ا���ص��ة ت��ل��ك التي 
حتتوي على ن�صبة كبرية من اللون الأحمر، كالفلفل الأحمر 
والطماطم، بالإ�صافة اإىل امللفوف اأو الكرنب الذي ي�صاعد 

على تقوية جهاز املناعة.
النوم الكايف: جهاز مناعة القوي يحتاج اإىل فرتة راحة   .2
ج�صدية لإعادة ن�صاطه. وعند قلة النوم يفقد جهاز املناعة 
واأثبتت  ل��ل��ف��ريو���ص��ات.  ع��ر���ص��ة  وي�صبح  ك��ف��اءت��ه  م��ن  ج����زءاً 
درا�صات حديثة اأن اجل�صم ينتج ن�صف عدد الأج�صام امل�صادة، 
وال��ف��ريو���ص��ات، عند قلة  الأم���را����ض  م��ن  ال��ت��ي تقي اجل�صم 
النوم. ويطالب اخلرباء باأن يخلد الإن�صان للنوم لفرتة ل 

تقل عن �صت �صاعات يف اليوم.
ت�صبب  امل��ن��اع��ة:  ج��ه��از  ت�صعفان  ال���ب���اردت���ان  ال��ق��دم��ان   .3
على  وتوؤثر  لالإن�صان  مر�صية  اأعرا�ض  الباردتان  القدمان 
�صريعة  ب�����ص��ورة  يتفاعل  اجل�صم  لأن  امل��ن��اع��ة،  ج��ه��از  ك��ف��اءة 
اإيعازات خمتلفة لتفادي ذلك.  مع برودة القدمني ويعطي 
وب��ع�����ض ه���ذه الإي����ع����ازات ت��ق��وم ع��ل��ى تقليل ت��دف��ق ال����دم يف 
ال���دم يف  ت��دف��ق  اجل��ل��د والأغ�����ص��ي��ة املخاطية، م��ا ي�صبب قلة 
املخاطية  الأغ�صية  بذلك  وتفقد  وبرودتهما.  والفم  الأن��ف 

قابليتها على التقاط الفريو�صات وامليكروبات، التي ميكنها 
اإىل  البقاء والعي�ض يف الأغ�صية املخاطية ومن ثم الدخول 
ج�صم الإن�صان. ونتيجة لذلك تبداأ اأعرا�ض ال�صعال والزكام 

واأوجاع الرقبة.
وعدم  جيدة  ب�صورة  القدمني  تغطية  يف  يكمن  هنا  واحل��ل 

تركهما للتعر�ض للربد.
مهمة  الريا�صة  املناعة:  جهاز  عمل  تقوي  الريا�صة   .4
لكن  املناعة.  جهاز  لتقوية  اأي�صاً  ومهمة  الإن�����ص��ان  ل�صحة 
ممار�صة الريا�صة ب�صورة مبالغة بها تقلل من كفاءة جهاز 
املناعة اأي�صاً وجتعل اجل�صم عر�صة للفريو�صات وامليكروبات، 
كما اأ�صار موقع "بانكهوفر غي�صوندهايت�ض تيب�ض". ولذلك 
اأثناء  بالتعب  ال�صعور  عند  الراحة  من  نوبات  باأخذ  ُين�صح 

ممار�صة الريا�صة.
امل���ن���اع���ة: ق���د ي���ك���ون ال��ت��وت��ر هو  ج���ه���از  ع����دو  ال��ت��وت��ر   .5
الفريو�صات  بعد  الطبيعة  يف  املناعة  جلهاز  الكبري  ال��ع��دو 
من  كبرية  كميات  اإنتاج  على  اجل�صم  يعمل  اإذ  وامليكروبات، 
والذي  التوتر،  ن��وب��ات  اأث��ن��اء  "كورتيزول"  التوتر  ه��رم��ون 
يعمل على حت�صري اجل�صم خلطر ما، كالتح�صري للهروب 
بتقليل  اإيعازات  الدماغ  يعطي  احلالة،  هذه  ويف  القتال.  اأو 
عمل الأجهزة الأخرى يف اجل�صم، ومن بينها جهاز املناعة. 
اأو يف  العمل  امل�صتمر يف  التوتر  يعاين من  يكون من  لذلك 

احلياة العامة اأكرث عر�صة لالأمرا�ض من الآخرين.
تو�صل  ل��ل��ف��ريو���ص��ات:  اجل�����ص��م  اأب�����واب  تفتح  ال��ك��ح��ول   .6
املناعة يف  بع�ض خاليا  يعيق عمل  الكحول  اأن  اإىل  باحثون 
اجل�صم. وعند التناول امل�صتمر اأو اإدمان الكحول تفقد هذه 

اخلاليا قابلية مقاومة الفريو�صات وامليكروبات.
م�صتمرة  ب��رد  لنوبات  التعر�ض  ذل��ك  حني  للج�صم  وميكن   
اأو حتى الإ�صابة بفريو�صات خطرية ب�صبب قلة كفاءة جهاز 

املناعة.

ميغان ماركل تنهار 
خالل مقابلة تلفزيونية

���ص��ا���ص��ي��ك�����ض ميغان  ان���ه���ارت دوق����ة 
م���ارك���ل ح��ي��ث ظ��ه��رت ال���دم���وع يف 
عينيها خالل مقابلة اأُجريت معها 

موؤخًرا وُبّثت اجلمعة.
لوقوعها  كفاحها  ميغان  و�صرحت 
و�صائل  يف  الأ�����ص����وء  دائ������رة  حت���ت 
حجم  اإىل  م���������ص����ريًة  الإع������������الم، 
ان���ه���ي���اره���ا ب�����ص��ب��ب اأن����ه����ا وج����دت 
�صعوبًة يف التغلب على الأمر بعد 

الزواج واإجنابها.
تلفزيون  مع  املقابلة  ت�صوير  ومت 
الربيطاين  نيوز"  يف  ت���ي  "اآي 
اأثناء جولتها مع الأم��ري هاري يف 

اأفريقيا التي بداأت يف �صبتمرب.
وقالت ميغان خالل حديثها: "مل 
اإذا  عما  النا�ض  م��ن  الكثري  ي�صاأل 

كنت على ما يرام اأم ل".
وع�����ن�����دم�����ا ����ص���ئ���ل���ت ع������ن ت����اأث����ري 
ال�������ص���دي���د على  ال����ع����ام  ال���ت���دق���ي���ق 
والعقلية"  اجل�����ص��دي��ة  "�صحتها 
خا�صًة  ام���راأة  اأي  اأجابت:"انظْر، 
عندما تكون حاماًل، فهي �صعيفة 
ح��ًق��ا وم����ن ث���م اأ���ص��ب��ح ه����ذا اأم����ًرا 
���ص��ع��ًب��ا ، ث���م ع��ن��دم��ا ي��ك��ون لديك 
وب�����ص��ف��ة خا�صة  ج���دي���د،  م���ول���ود 
اأن  واأ�صافت  كثري".  ه��ذا  ك��ام��راأة، 
ما  يعرفون  ل  النا�ض  م��ن  الكثري 
اإىل  م�صريًة  الكوالي�ض،  خلف  ميرُّ 
وتاأتي  ب��ال�����ص��راع.  اأ�صبه  الأم���ر  اأن 
املقابلة بعد اأ�صهر من اجلدل حول 
حياة الأمري هاري وميغان اللذين 
مطالبهما  بعد  لالنتقاد  تعّر�صا 
املُتعّلقة باخل�صو�صية ب�صبب تعميد 
وا�صتخدامهما  اآر����ص���ي  ط��ف��ل��ه��م��ا 

للطائرات اخلا�صة.

هواوي تطلق هاتفها 
الرخي�س اإجنوي 10

اأعلنت �صركة "هواوي" عن اإطالق 
وال����ذي   ،"10 "اإجنوي  ه��ات��ف��ه��ا 
املوا�صفات  م��ن  جم��م��وع��ة  ي��دع��م 
ب�صعر  ي����اأت����ي  اأن������ه  ك���م���ا  اجل����ي����دة، 
الهاتف  وياأتي  رخي�ض.  اقت�صادي 
نوع  م��ن  ع��ر���ض  ب�صا�صة  اجل��دي��د 
 6.39 ب��ق��ي��ا���ض   IPS LCD
 720×1560 وب��دق��ة  اإن�����ص��ات، 
الهاتف  ي���دم���ج  ك���ذل���ك  ب���ك�������ص���ل. 
دقة  خلفيتني،  كامريتني  ك��ام��ريا 
ميغابك�صل،   48 منهما  الرئي�صية 
وال���ث���ان���وي���ة 2 م��ي��غ��اب��ك�����ص��ل، اأم����ا 
ال��ك��ام��ريا الأم��ام��ي��ة فهي ب��دق��ة 8 
م��ي��غ��اب��ك�����ص��ل، وف���ق م���ا ذك���ر موقع 
بالأخبار  "غادجيت�ض" املتخ�ص�ض 
الهاتف  موا�صفات  وم��ن  التقنية. 
و�صول  ل�����ذاك�����رة  دع���م���ه  اأي���������ص����ا، 
ع�صوائي 4 اأو 6 غيغابايت، يف حني 
ت�صل �صعة التخزين الداخلية 64 
للزيادة  قابلة  128 غيغابايت،  اأو 
اإ�ض  "مايكرو  ب��ط��اق��ة  ب��ا���ص��ت��خ��دام 
دي"، لت�صل اإىل 512 غيغابايت.  

امللفوف االأخ�صر.... طعم لذيذ وفوائد �صحية كثرية

حيث  لل�ضحة،  فائدة  املختلفة  امللفوف  اأنواع  اأكرث  من  واحدا  الأخ�ضر  امللفوف  يعترب 
يقوي اجلهاز املناعي والع�ضبي فهو غني بالفيتامينات والألياف واحلمو�ض الأمينية 

كما اأن طعمه لذيذ وميكن طبخه باأكرث من طريقة.
وذلك  والع�ضبي،  املناعي  للجهازين  ول�ضيما  لل�ضحة  جدا  مفيد  الأخ�ضر  امللفوف 
حاجة  يغطي  منه  غرام   200 اأن  اإذ  �ضي  فيتامني  ول�ضيما  بالفيتامينات  لغناه 

ملجلة  الإلكرتوين  املوقع  اأورده  ما  بح�ضب  الفيتامني،  لهذا  اليومي  اجل�ضم 
اأو  امللفوف  من  النوع  هذا  يحتوي  ذلك  على  وعالوة  الأملانية.  فوك�ض 

الكرنب كما ي�ضمى اأي�ضا، على الكثري من فيتامني بي 6 الذي ي�ضاعد 
على ه�ضم الربوتني وبناء اخللية الع�ضبية. امللفوف الأخ�ضر مفيد 

ف�ضال  األف  فيتامني  على  لحتوائه  الب�ضر  ويقوي  للعيون  اأي�ضا 
اخلاليا  ويحمي  يقوي  الذي  اإي  فيتامني  على  يحتوي  اأنه  عن 

الع�ضبية.
اخلاليا  لبناء  جدا  مفيد  امللفوف  من  النوع  هذا  ويعترب 

وحم�ض  ك  و  بي  فيتامني  على  لحتوائه  وانق�ضامها 
على  ولحتوائه  للحوامل.  به  ين�ضح  لذا  الفوليك، 

بناء  على  ي�ضاعد  فاإنه  والبوتا�ضيوم  الكال�ضيوم 
اأن  كما  ال���دم.  �ضغط  وتنظيم  العظام  وتقوية 
ال�ضروري  احلديد  على  يحتوي  الأخ�ضر  امللفوف 

بنقل  تقوم  التي  احلمراء  الدم  كريات  لت�ضكيل 
الأوك�ضجني اإىل الدم، ح�ضب موقع "غزوندهايت" 
الطبي. وين�ضح من يتبع حمية غذائية لتخفيف 

وزنه بتناول امللفوف الأخ�ضر لأنه م�ضبع ويحتوي 
على ن�ضبة قليلة من ال�ضعرات احلرارية، اإذ اأن 100 

غرام منه يحتوي على 25 �ضعرة حرارية فقط.
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�ش�ؤون حملية

برعاية طحنون بن حممد

انطالق اأعمال املوؤمتر العاملي للجيوفيزياء الهند�صية يف جامعة االإمارات
وباحثني من خمتلف اجلامعات واملراكز البحثية العاملية علماء  مب�ضاركة  اخلام�ضة  ن�ضخته  يف  علميًا  بحثًا   91

وخا�ضة يف فعاليات املعر�ض امل�ضاحب ، �ضملت التطبيقات اجليوفيزيائية الهند�ضية  حكومية  جهة   24

وفد اجلمعية االأمريكية للمهند�صني املدنيني ي�صتعر�س اأبرز التوقعات امل�صتقبلية للقطاع يف جامعة اأبوظبي

•• العني – الفجر 
ت�صوير – حممد معني

انطلقت �صباح اأم�ض اأعمال الدورة اخلام�صة للموؤمتر 
ال��ع��امل��ي ل��ل��ج��ي��وف��ي��زي��اء ال��ه��ن��د���ص��ي��ة، ال����ذي ي��ق��ام حتت 
اآل نهيان  ب���ن حم��م��د  ال�����ص��ي��خ ط��ح��ن��ون  ���ص��م��و  رع���اي���ة 
جامعة  وبتنظيم  العني-   منطقة  يف  احلاكم  –ممثل 
الإمارات وبلدية مدينة العني خالل الفرتة 24-21 
اأكتوبر اجلاري مب�صاركة علماء وباحثني من خمتلف 

اجلامعات واملراكز البحثية العاملية .
جلامعة  الأع��ل��ى  الرئي�ض  غبا�ض-  اأح��م��د  �صعيد  واأك���د 
ياأتي  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  اأن  على  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
احلكومية  املوؤ�ص�صات  ب��ني  امل�صرتكة  اجل��ه��ود  اإط���ار  يف 
مبا فيها جامعة الإم��ارات وبلدية مدينة العني لدعم 
امل�صتدامة  التنمية  لعملية  ال�صاملة  ال�صرتاتيجية 
القيادة  ت��ط��ل��ع��ات  م���ع  ان�����ص��ج��ام��اً  الإم���������ارات  ل���دول���ة 
الأجندة  ملتطلبات  وا���ص��ت��ه��داف��اً  ال��دول��ة  يف  ال��ر���ص��ي��دة 
حيث   "2071 الإم�����ارات  وم��ئ��وي��ة   2021 الوطنية 
ت��ب��ذل الإم��������ارات ج���ه���وداً واع���ي���ة ن��ح��و الن���ت���ق���ال اإىل 
موؤمتر  اأهمية  اإىل  م�صرياً  ا�صتدامة،  اأك��رث  م�صتقبل 
بني  جتمع  من�صة  باعتباره  الهند�صية  اجليوفيزياء 
جمال  يف  واملخت�صني  وال��ب��اح��ث��ني  العلماء  م��ن  نخبة 
العامل  دول  م���ن خم��ت��ل��ف  ال��ه��ن��د���ص��ي��ة  اجل��ي��وف��ي��زي��اء 
وق��ال معاليه  امل��ج��ال.  ه��ذا  التحديات يف  اآخ��ر  ملناق�صة 
اأحد  املوؤمتر هو  "اإن جناح  املوؤمتر:  افتتاحية  يف كلمة 
جامعة  ب��ني  ال�صرتاتيجية  لل�صراكة  املثمرة  النتائج 
العني، مبا يعك�ض دورهما يف  الإم��ارات وبلدية مدينة 
خدمة املجتمع ومتابعة التطور امل�صتمر يف التطبيقات 
التي  املرحلة  املختلفة وخا�صة يف  املجالت  املتعددة يف 
وال�صناعي  ال��ع��م��راين  ال��ت��ط��ور  يف  ال���دول���ة  ت�����ص��ه��ده��ا 
وال�صياحي، وذلك ملا يحظى به املوؤمتر من اأهمية علمية 
لي�ض على ال�صعيد املحلي فح�صب واإمنا على ال�صعيد 
الإقليمي والدويل." واأ�صاف " نحن على ثقة تامة باأن 
اأجندة املوؤمتر وما فيها من اأعمال �صتكون ذات اأهمية 

كبرية يف تعزيز الدراية الفنية جلميع امل�صاريع البيئية 
والقت�صادية والجتماعية والأثرية، وامل�صاعدة يف بناء 

بيئة م�صتدامة."  
وم���ن ج��ه��ت��ه اأ����ص���ار اأح��م��د حم��م��د ال��ك��ع��ب��ي – الوكيل 
املعدنية يف  وال���رثوة  وال��غ��از  ال��ب��رتول  ل�صوؤون  امل�صاعد 
الإم��ارات يف  دولة  وال�صناعة، وحمافظ  الطاقة  وزارة 
الكلمة  »اأوب����ك« يف  ل��ل��ب��رتول  امل�����ص��درة  ال���دول  منظمة 
معايل  ع��ن  نيابة  األقاها  وال��ت��ي  للموؤمتر  الفتتاحية 
بدولة  وال�����ص��ن��اع��ة  ال��ط��اق��ة  –وزير  امل���زروع���ي  �صهيل 
ال���ذي ي�صتعر�ض  امل��وؤمت��ر  اأه��م��ي��ة ه��ذا  اإىل  الإم�����ارات، 
باعتبارها  الهند�صية  اجليوفيزياء  يف  خمتلفة  جوانب 
اأ�صا�صي يحقق متطلبات ال�صتدامة يف خمتلف  عن�صر 
النفط  ا�صتك�صاف  مثل  ال��دول��ة  يف  املهمة  ال��ق��ط��اع��ات 
اجلغرايف  وال���رتاث  وال�����ص��دود  والهيدرولوجيا  وال��غ��از 
 " وق��ال  والطاقة،  والبيئة  اجلغرافية  املخاطر  واإدارة 
املوؤمتر  ه��ذا  وتو�صيات  نتائج  اأن  م��ن  ثقة  على  نحن 
يف  اجليولوجية  العلوم  م�صتقبل  ت�صكيل  يف  �صت�صاعد 

دولة الإمارات، كما �صتقوم ببناء وتو�صيع ال�صبكات مع 
الأكادمييني واخل��رباء الآخرين يف هذا املجال حملًيا 

وعاملًيا."

الذكاء ال�ضطناعي حمور رئي�ض يف املوؤمتر
اأح��م��د م���راد رئي�ض اللجنة  ال��دك��ت��ور  اأو���ص��ح الأ���ص��ت��اذ 
التنظيمية للموؤمتر باأنه مت ا�صتالم 123 بحثاً علمياً 
لهذه الدورة مت اختيار منها 91 بحثاً لعر�صها خالل 
املوؤمتر ح�صب ال�صوابط العلمية والتي تعترب اآخر ما 
التطبيقات اجليوفيزيائية  العلم يف جمال  اإليه  و�صل 
تخ�ص�صية..  جل�صات  على  وزع��ت  ا�صتالمها  مت  حيث 
الذكاء  حم����ور  اإدخ������ال  مت  اأن�����ه  اإىل  "مراد"  واأ�����ص����ار 
ال�صطناعي يف حماور املوؤمتر لهذه ال�صنة اإ�صافة اإىل 
جل�صات وور�ض عمل تناق�ض املوا�صيع املهمة واحل�صا�صة 
التي تتعلق بتطبيقات اجليوفيزياء وجل�صة حوار تركز 
على التغيري املناخي ودور اجليوفيزياء يف هذا املجال. 
كما �صيكون هناك اأربعة خرباء كمتحدثني رئي�صني يف 

جل�صات املوؤمتر.
رئي�ض   ، بكر  حيدر  الدكتور  الأ�صتاذ  اأ�صار  جهته  وم��ن 
اللجنة العلمية للموؤمتر اإىل اأهمية هذا املوؤمتر كونه 
�صيناق�ض بحوثاً علمية مهمة والتي تعد من م�صتجدات 
البحث العلمي يف جمال اجليوفيزياء الهند�صية والتي 
تكمن اأهميتها يف طرق ا�صتخدامها للك�صف عن مواقع 
ت��ك��ون م�صدر  ق��د  وال��ت��ي  ال�صطحية  ال��رتاك��ي��ب حت��ت 
اللجوء  ب���دون  وذل���ك  وامل��م��ت��ل��ك��ات  الأرواح  ع��ل��ى  خ��ط��ر 
الطرق  ه��ذه  واأن  امل��وق��ع  م��ع��امل  تغيري  اأو  احل��ف��ر  اإىل 
الطرق  م��ن  العديد  هنالك  واأن  للبيئة  م��دم��رة  غ��ري 
املختلفة ل�صتخداماتها حيث توجد على الأقل طريقة 
واحدة تالئم خ�صو�صية اأي موقع يف اأي مكان. وتزداد 
البناء  جم���الت  يف  كبري  ب�صكل  اجل��ي��وف��ي��زي��اء  اأه��م��ي��ة 
اأ�صبحت  حيث  والآث���ار،  اجلنائية  والتحريات  والبيئة 
ب�صكل عام من الطرق التي ل ميكن ال�صتغناء عنها يف 
درا�صة مواقع املن�صاآت املدنية وال�صناعية والبحث عن 
مهمة  اأداة  تعترب  كما  وغريها،  اجلوفية  املياه  مواقع 
ويف  ال�صحيحة  بالطرق  ا�صتعمالها  اأن  حيث  واأ�صا�صية 
عنها  غنى  ل  اأ�صا�صية  معلومات  يعطي  املنا�صب  املكان 
للمهند�ض امل�صمم. واأن ا�صتخدام امل�صح اجليوفيزيائي 
قد  املدنية  الهند�صة  لأغرا�ض  البناء  مواقع  درا�صة  يف 

تطور ب�صكل كبري يف العقود الأخرية..

جائزة ابتكار اجليوفيزياء الهند�ضية:
الفتتاح  حفل  خالل  للموؤمتر  املنظمة  اللجنة  اأعلنت 
عن اأ�صماء الفائزين بجائزة البتكار يف دروتها الثانية 
وق���د ح�����ص��ل ع��ل��ى امل��رك��ز الأول: ن��ي��ل��ز ج����روب – من 
وح�صل  الأمريكية،  املتحدة  بالوليات  ه��اواي  جامعة 
املركز  على  بال�صعودية  اأرام��ك��و   - كولومبو  دانييلي 
قد  ال�صينية  جيلني  جامعة  م��ن  يل  وجينغ  ال��ث��اين، 

ح�صل على املركز الثالث.
وعلى هام�ض املوؤمتر �صاركت 24 جهة حكومية وخا�صة 
اأف�صل  امل�صاحب، حيث مت عر�ض  املعر�ض  فعاليات  يف 

املمار�صات يف التطبيقات اجليوفيزيائية الهند�صية.

•• اأبوظبي - الفجر

 ا�صتقبل ق�صم الهند�صة املدنية يف كلية الهند�صة بجامعة 
للمهند�صني  الأمريكية  اجلمعية  م��ن  وف���داً  اأب��وظ��ب��ي 
ت��راأ���ص��ت��ه روب�����ن ك��ي��م��رب، رئ��ي�����ض اجلمعية  امل���دن���ي���ني، 
التدري�صية  الهيئة  واأع�����ص��اء  اجلامعة  بطلبة  والتقى 
اأع�صاء  ا���ص��ت��ع��ر���ض  ح��ي��ث  امل��دن��ي��ة،  ال��ه��ن��د���ص��ة  ق�صم  يف 
الوفد املقرتحات والتو�صيات حول متطلبات العتماد 

والتغيريات امل�صتقبلية املتوقعة يف هذا املجال.
اأحد  املدنيني  للمهند�صني  الأمريكية  اجلمعية  وُتعد 
م�صتوى  على  املدنية  الهند�صة  جمعيات  واأب���رز  اأق���دم 
املدنية  الهند�صة  برامج  معايري  بو�صع  وُتعنى  العامل، 
العتماد  جمل�ض  اعتمادات  على  احلا�صلة  التعليمية 

.)ABET( للهند�صة والتكنولوجيا
و���ص��م ال���وف���د، اإىل ج��ان��ب رئ��ي�����ض اجل��م��ع��ي��ة، ك���ل من 
يف   10 القطاع  رئي�ض  �صياح،  بطر�ض  اليا�ض  الدكتور 
رئي�ض  �صابوين،  عبدالرحيم  والربوفي�صور  اجلمعية، 
اجلمعية الأمريكية للمهند�صني املدنيني يف الإمارات، 
والربوفي�صور جاجنان م. �صابن�ض، نائب رئي�ض اجلمعية 

الأمريكية للمهند�صني املدنيني يف الإمارات. 
وكان يف ا�صتقبال الوفد كل من الربوفي�صور وقار اأحمد، 
ال�صيباين،  حمدي  وال��دك��ت��ور  اأب��وظ��ب��ي،  جامعة  مدير 
عميد كلية الهند�صة، والدكتورة رمي �صابوين، الأ�صتاذة 
امل�صاركة يف جامعة اأبوظبي ورئي�ض جمعية املهند�صات 
المارات.  يف  الهيكلية  للخر�صانة  ال��دويل  الحت��اد  يف 
وكانت الدكتورة رمي �صابوين قد نظمت اللقاء كجزء 
من جهود جامعة اأبوظبي لإتاحة الفر�صة اأمام الطلبة 

للتفاعل مع خرباء وخمت�صني عامليني يف املجال. 

املثمر  والنقا�ض  احل��ار  الرتحيب  على  كيمرب  واأث��ن��ت 
املدنية يف جامعة  الهند�صة  الذي حظيت به مع طلبة 
اأب��وظ��ب��ي، ك��م��ا اأ���ص��اد ال��دك��ت��ور اإل��ي��ا���ض ب��ط��ر���ض �صياح 
مب�صتويات التوظيف املرتفعة التي يتميز بها خريجو 
مبثيالتها  مقارنة  اجلامعة  يف  املدنية  الهند�صة  ق�صم 

من اجلامعات يف الدولة. 
و�صلط اأع�صاء الوفد خالل اللقاء ال�صوء على التحول 
لتكون  وانتقالها  التعليمية  الأ�صاليب  ت�صهده  ال��ذي 
ع��ل��ى عنا�صر  ت��رتك��ز  اأن  م��ن  ب���دًل  الأداء  ع��ل��ى  ق��ائ��م��ة 

التعليم، وكذلك الفر�ض املتاحة لتعزيز �صبل التوا�صل 
بني الكفاءات املوهوبة املنت�صرة بني العاملني يف القطاع 
وط��ل��ب��ة ال��ه��ن��د���ص��ة امل��دن��ي��ة خ���الل امل��رح��ل��ة اجلامعية 
فر�ض  زي��ادة  اإىل  م�صريين  العليا،  الدرا�صات  ومرحلة 
ال��ع��م��ل ل���دى خ��ري��ج��ي ال��ه��ن��د���ص��ة امل��دن��ي��ة، ن��ظ��راً اإىل 
التحتية  البنى  واأن�صطة  م�صروعات  اأع��داد  يف  الرتفاع 

على م�صتوى العامل.
فرع  اأع�صاء  الفعالية  خالل  اجلمعية  رئي�صة  والتقت 
للمهند�صني  الأم��ري��ك��ي��ة  للجمعية  الطالبي  املجل�ض 

وذلك  حديثاً،  واملنتخبني  اأبوظبي  جامعة  يف  املدنيني 
اجلمعية،  ط��الب  انتخابات  نتائج  ع��ن  الإع���الن  عقب 
املجل�ض  ف��رع  و���ص��ول  �صبل  اأم��ام��ه��م  ا�صتعر�صت  حيث 
م�صاف  اىل  اأب��وظ��ب��ي  ج��ام��ع��ة  يف  للجمعية  ال��ط��الب��ي 
م�صتوى  على  للجمعية  ال��رائ��دة  الطالبية  املجال�ض 
ال���ع���امل. واخ��ت��ت��م وف���د اجل��م��ع��ي��ة ال���زي���ارة ب��ج��ول��ة يف 
احلرم اجلامعي تعرفوا خاللها على مرافق اجلامعة، 
التي  واملجتمعية  البحثية  املبادرات  اأبرز  على  واطلعوا 

ي�صارك فيها طلبة الهند�صة املدنية. 

اتفاقية تعاون بني جمعيتّي واجب التطوعية و رعاية الأحداث
خليفة بن حممد: ال�صباب عماد الوطن 

والقوة املحفزة لنمو قطاع التطوع 
•• اأبوظبي - الفجر

اأبرمت جمعية واجب التطوعية، وجمعية توعية ورعاية الأحداث، مذكرة 
تفاهم لتعزيز التعاون امل�صرتك وتكري�ض الثقافة التطوعية ال�صبابية. 

وقع التفاقية، ال�صيخ خليفة بن حممد بن خالد اآل نهيان، رئي�ض جمل�ض 
اإدارة جمعية واجب التطوعية، ومعايل الفريق �صاحي خلفان متيم، نائب 
توعية  اإدارة جمعية  رئي�ض جمل�ض  دب��ي،  العام يف  والأم��ن  ال�صرطة  رئي�ض 

ورعاية الأحداث.
واأكد ال�صيخ خليفة بن حممد، اأهمية دور ال�صباب يف نه�صة الوطن، معترباً 
اأنهم عماد القوة الدافعة واملحفزة لنمو القطاع التطوعي، �صمن م�صرية 
وروؤيتها  العليا،  قيادتها  بف�صل  الإم����ارات  دول��ة  تنتهجها  التي  التطوير 
التعليمات  اأن  اإىل  م�صرياً  واملجتمعية،  الإن�صانية  امل��ج��الت  يف  امل�صتقبلية 
الطموح  للعمل  وامل��وّج��ه  النربا�ض  دوم���اً  ه��ي  الر�صيدة  لقيادتنا  ال�صامية 
م�صتوياتها،  ب��اأرق��ى  اخل��دم��ات  ي�صمن احلفاظ على جميع  ال��ذي  ال��ه��ادف 

ودعم ون�صر مفاهيم التطوع.
ول��ف��ت اإىل م���ا ح��ق��ق��ه ال���وط���ن م���ن اجن�����ازات وال�����ص��ع��ي ال���دائ���م للتطوير 
والتحديث، وت�صخري جميع الإمكانات لتقدمي اخلدمات ذات النفع العام، 
"جمعية واجب  التي ر�صختها  التطوعي  العمل  اإىل مبادئ تطوير  م�صرياً 
التطوعية" بكل اأمانة وم�صوؤولية، منوهاً اإىل م�صاعي اجلمعية ل�صتقطاب 
يعك�ض جناح  التطوعية، مما  امل��ب��ادرات  والن�ضء يف  ال�صباب  ق��در من  اأك��رب 

التجربة و�صناعة الأثر؛ تكري�صاً لثقافة التطوع.
العمل  يف  الت�صاركي  املوؤ�ص�صي  ال��ت��ع��اون  ع��الق��ات  تعزيز  اأه��م��ي��ة  اأك���د  كما 
والعمل  ب��ال��واج��ب��ات،  النهو�ض  يف  اجل��ه��ات  خمتلف  وم�صاندة  التطوعي، 
كفريق واحد لتحقيق الغايات املرجوة التي ت�صب يف خدمة الوطن واأفراد 
لتبقى  واملكت�صبات،  املنجزات  على  حفاظاً  التنمية؛  عجلة  ورف��ع  املجتمع، 

الإمارات حمط اأنظار دول العامل.
وذكر ال�صيخ خليفة بن حممد، اأن توقيع مذكرة التفاهم مع "جمعية توعية 
باأهمية  الإدراك  منطلق  من  الجت��اه،  هذا  يف  ين�صب  ورعاية الأحداث" 
توافر العالقات التكاملية، والتي جتمعها التحديات امل�صرتكة، وهذا ما ل 
املوؤ�ص�صي، واإيجاد قنوات جديدة  التعاون  اأرك��ان  ميكن حتقيقه دون تعزيز 

للتفاعل املثمر لتحقيق امل�صالح الوطنية.
لتبنيهم  الأح���داث  ورع��اي��ة  توعية  القائمني يف جمعية  على جهود  واأث��ن��ى 
ن�صر  والعمل على  املجتمع،  الأح��داث يف  لفئة  الهادفة  املجتمعية  املبادرات 
ثقافة الت�صامح ومبادئ العطاء وال�صتثمار يف الإن�صان، الذي يعّد منهجاً 
رائداً لدولة المارات، يف تر�صيخ قيم التالحم املجتمعي والتعاون التطوعي 
اأر�صاها املغفور له باإذن اهلل، ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان "طيب  التي 

اهلل ثراه".
اأه��م��ي��ة ن�صر ثقافة ال��ت��ط��وع يف  اأك���د ال��ف��ري��ق �صاحي خ��ل��ف��ان،  م��ن ج��ان��ب��ه، 
والأح��داث، مما  ال�صباب  الفئات من  وا�صتهداف  املدين،  املجتمع  موؤ�ص�صات 
تعزيز  يف  الإن�صاين  العمل  هذا  رّواد  يتبناها  م�صافة  وقيمة  دور  من  لهم 
املواطنة ال�صاحلة، وامل�صاهمة يف م�صرية التطوير التي ت�صهدها الدولة يف 

جميع جمالت احلياة. 
واأ�صار معاليه اإىل ما يتميز به املتطوعون ال�صباب والأحداث من قوة ون�صاط 
وعطاء يف هذه املرحلة اأكرث من غريها، فاإجنازاتهم ل ميكن ح�صرها، واإن 
والن�ضء من  ال�صباب  ق��درات  ت�صهم يف تطوير  التفاقيات  اإب��رام مثل هذه 
الفاعلة  التغيريات  لإح��داث  الإيجابي؛  بال�صكل  طاقاتهم  ا�صتثمار  خالل 

التي تعود بالنفع على الأفراد واملجتمع ككل.
وقال: اإن اإبرام مذكرة التفاهم بني اجلمعيتني من �صاأنه اأن يحقق تعاوناً 
موؤكداً  معاً،  واملتطوعني  لالأحداث  م�صلحة  فيه  ملا  الطرفني  بني  مثمراً 
على �صرورة تفعيل مهام املوؤ�ص�صات ذات النفع العام يف اإثراء وتعزيز الدور 

ال�صبابي والتطوعي  يف املجتمع.
باأبوظبي،  التطوعية  واج��ب  جمعية  مقر  يف  املذكرة  توقيع  مرا�صم  �صهد 
اللجنة  رئي�ض  نهيان،  اآل  خالد  بن  حممد  بن  خليفة  بن  طحنون  ال�صيخ 

التنفيذية جلمعية واجب التطوعية.
�صلطان بن  �صعادة  م��ن:  الأح���داث، ح�صر كل  وم��ن جمعية توعية ورعاية 
�صقر �صلطان ال�صويدي، نائب رئي�ض جمل�ض الإدارة، والدكتور حممد مراد 
عبد اهلل، اأمني ال�صر العام، والدكتور �صيف اجلابري، رئي�ض جلنة البحوث 
والدرا�صات. وتهدف املذكرة اإىل دعم وتنمية اأوجه التعاون بني الطرفني 
وتر�صيخ  التطوعي،  العمل  جم��الت  كافة  يف  والتن�صيق  اخل��ربات،  وتبادل 
ا�صتثمار  وكذلك  املقبلة،  لالأجيال  التطوع  ثقافة  ون�صر  التطوع  مفاهيم 
اأوقات الفراغ لدى املتطوعني، وتوظيف قدراتهم وطاقاتهم يف الفعاليات 
التطوعية الهادفة خلدمة املجتمع، واإبراز اأهمية العمل التطوعي، وتوفري 
اإ�صافة اإىل تنمية روح امل�صاركة يف املجتمع  فر�ض التدريب والتاأهيل لهم، 
م�صاركتهم  خ��الل  من  والعطاء  البذل  على  وت�صجيعهم  دوره���م،  وتفعيل 

الفاعلة وبناء مفهوم العمل التطوعي.
وتت�صمن املذكرة تنفيذ اأن�صطة خمتلفة، منها تنظيم الفعاليات املرتبطة 
ممثلني  وم�صاركة  امل�صرتك،  الهتمام  ذات  والأمنية  املجتمعية  بالق�صايا 
اإع��داد وتن�صيق الأن�صطة امل�صرتكة  عن قيادات ومنت�صبي كال الطرفني يف 
اأو التي يقوم اأياً من الطرفني بتنظيمها، وكذلك تبادل اخلربات وتن�صيق 
اجلهود مبا يدعم الأه��داف الثنائية يف خدمة املجتمع الإماراتي، وتبادل 
اخلربات املعرفية والإ�صدارات العلمية بينهما، وال�صتعانة باأع�صاء وممثلي 
الطرفني كمتحدثني يف الفعاليات واملجال�ض املختلفة، ون�صر ثقافة التطوع 
مع  والتن�صيق  الأح����داث،  ورع��اي��ة  توعية  جمعية  ومنت�صبي  اأع�����ص��اء  ب��ني 

الفعاليات واملبادرات التي تنظمها جمعية واجب التطوعية.
واتفق الطرفان مبوجب بنود املذكرة على التزام جمعية واجب التطوعية 
التي تنظمها، حول ثقافة  التوعوية  الثاين يف احلمالت  باإ�صراك الطرف 
حول  التدريبية  ال��ور���ض  وتنفيذ  واأهميتها،  املجتمع  يف  ودوره���ا  التطوع 
اأوجه  وتفعيل  املجتمع،  خلدمة  الفراغ  اأوق��ات  وا�صتثمار  التطوع  مفاهيم 
التعاون امل�صرتك يف املنا�صبات الوطنية والعاملية، واإتاحة ع�صوية اجلمعية 

للمتطوعني املتميزين.
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وم�ضوؤولة  ال�ضباب  حب  بظهور  تت�ضبب  الوجه  بكترييا 
عن جميع م�ضاكل الب�ضرة. فاإذا كنِت تفكرين بالعناية 
بوجهِك عن طريق غ�ضله خالل ال�ضتحمام، ثم تطبيق 
هذه  تكون  قد  ا.  جافًّ اجللد  يكون  عندما  مرطب  كرمي 
الأخطاء التالية هي امل�ضوؤولة عن جميع م�ضاكل الب�ضرة 

التي تعانينها.
اكت�ضفي الأمر يف املو�ضوع الآتي:

ت�ضتخدمني ليف ال�ضتحمام
ت�صتخدمني  ع��ن��دم��ا  الأو�����ص����اخ  ت��زي��ل��ني  اأن�����ِك  ت��ع��ت��ق��دي��ن 
بذلك  ولكنِك  وج��ِه��ك،  ب�صرة  لتنظيف  ال�صتحمام  ليف 

اجليدة  البكترييا  ت��وازن  بعدم  �صيء  كل  ف��وق  تخاطرين 
املوجودة على ب�صرة الوجه. فهذه البكترييا متنع العدوى 
على  وحتافظ  اجل��روح،  �صفاء  على  وت�صاعد  واللتهابات، 

الب�صرة قوية. ولتجّنب التنظيف العدواين لب�صرة وجهِك 
ا�صتخدمي يديِك النظيفتني لتنظيف وجِهك.

ال�صاخن  ب��امل��اء  وج��ه��ِك  تنظيف  جتّنبي  اأخ���رى:  ن�صيحة 
ا، ال���ذي يعمل ع��ل��ى ج��ف��اف اجل��ل��د وي��دم��ر حواجزه  ج����دًّ

الطبيعية.
ل  اإن��ه  ال��ق��ول  تعني  ل  الب�صرة  على  املحافظة  يف  الرغبة 
املكياج.  ت�صعني  كنِت  اإذا  ا  خ�صو�صً اأب���ًدا،  تنظيفها  يجب 
وجهِك  اغ�صلي  امليتة،  واخلاليا  الأو�صاخ  تراكم  ولتفادي 
ك��ل م�����ص��اء وب��ع��د ال��ت��ع��ّرق ال�����ص��دي��د، ب��ا���ص��ت��خ��دام منتجات 

لطيفة ومرطبة.

ت�ضربني احلليب قليل الد�ضم وال�ضودا
احل��ل��ي��ب خ���ايل ال��د���ص��م ال���ذي ق��د ي�����ص��اع��دِك ع��ل��ى فقدان 
اأن يوؤذي ب�صرتِك. ويف درا�صة نقلتها  ال��وزن، ميكن كذلك 

 Reader's داي���ج�������ص���ت  ري��������درز 
�صلة  وج���ود  اأث��ب��ت��ت   Digest

الد�صم  خ����ايل  احل��ل��ي��ب  ب���ني 
وحب ال�صباب. فالربوتينات 
احل���ل���ي���ب،  يف  امل��������وج��������ودة 
والكا�صني،  ال��ل��ن  وم�����ص��ل 
ت��اأث��ري على  ق��د يكون لها 

الأن�صولني  م�����ص��ت��وي��ات 
وت�������ص���ب���ب الل����ت����ه����اب، 

اإ�صافة  ي��ت��م  م��ا  وغ��ال��ًب��ا 
هذه الربوتينات بكميات 

احلليب  اإىل  ك����ب����رية 
خايل الد�صم من اأجل 

زيادة كثافته.
اإ�صافة اإىل ذلك، متيل 

املُ�����ح�����ّل�����ي�����ات 

ال�������ص���ن���اع���ي���ة امل������وج������ودة يف 
ال�صودا، اإىل تعديل م�صتويات 
بناًء عليه  الأن�صولني وتزيد 
مثل  والأمرا�ض،  اللتهابات 
ال�صكري  وداء  ال�صباب  ح��ب 
جلدية  )ح���ال���ة  وال�����وردي�����ة 

مزمنة(.

�ضد  ك��رمي  و�ضع  تن�ضني 
ال�ضم�ض والنظارات

اأهم  م��ن  لل�صم�ض  التعر�ض 
الب�صرة  ���ص��ي��خ��وخ��ة  اأ���ص��ب��اب 
ت�صاعد  وق��������د  امل������ب������ّك������رة. 
�صد  ال����واق����ي����ة  ال����ك����رمي����ات 
منع  ع����ل����ى  ال�������ص���م�������ض 
م�صاكل  خم���ت���ل���ف 
اجللد مبا فيها 
ال���������ص����رط����ان. 
يجب  ول���ك���ن 
ع���������ل���������ي���������ِك 

عندما  فقط  ولي�ض  بانتظام  ا�صتخدامها 
ال�صباحة.  اأو عند  ال�صاطىء  اإىل  تذهبني 
النظارات  ع��ل��ى  ي��ن��ط��ب��ق  ذات�����ه  والأم�������ر 
ذاته  ال��وق��ت  يف  حت��م��ي  ال��ت��ي  ال�صم�صية 
املحيطة  احل�صا�صة  وال��ب�����ص��رة  العينني 

بهما.

اخل�������ض���روات  ت���اأك���ل���ني  ل 
والفواكه

اج����ع����ل����ي 
ط��ب��ق��ك 
م���ل���ي���ئ���ًا 

بالفواكه واخل�ضروات
الغنية  واخل�����ص��روات  بالفواكه  مليًئا  طبقِك  يكن  مل  اإذا 
ذلك  ينعك�ض  ب��اأن  تخاطرين  ف��اإن��ِك  الأك�����ص��دة،  مب�صادات 
على ب�صرِتك. فقد اأثبت العديد من الدرا�صات اأّن م�صادات 
الأك�صدة، باإمكانها اأن توؤخر اأو حتى تعك�ض اجتاه عالمات 
باأن  البنية،  والبقع  التجاعيد  ذل��ك  يف  مب��ا  ال�صيخوخة، 
واللتهابات  ال�صم�ض  ح��روق  وي��الت  �صد  الب�صرة  حتمي 

وتلف احلم�ض النووي.
اللتهابية  ال��ف��ع��ل  ردود  تخفف  اأن  ك��ذل��ك  ميكنها  ك��م��ا   
ال��ت��ي ت��غ��ذي الل��ت��ه��اب��ات، م��ث��ل ح��ب ال�����ص��ب��اب والأكزميا 
الفواكه  اأن��واع  جميع  باأكل  وُين�صح  وال�صدفية.  والوردية 
واخل�صروات ذات الألوان الزاهية، مثل البندورة والفواكه 
على  لتح�صلي  احللوة،  والبطاطا  واجل��زر  اللون،  حمراء 

ب�صرة جميلة.

بكترييا الوجه.. 5 اأخطاء عليِك جتنبها 
حلماية ب�صرة وجِهك

فوائد زيت فيتامني E لل�ضعر
اإليه  فيعيد  واملتك�صر،  املتق�صف  ال�صعر  معاجلة  على  يعمل   -

حيويته ومظهره الأنيق والالمع.
الأك�صدة  م�صادات  على  احتوائه  اىل  نظراً  ال�صيب  من  يحد   -
من  يحد  وبالتايل  وق��وي��ة،  �صحية  اجل�صم  اأن�صجة  جتعل  التي 

ال�صيخوخة التي ت�صبب ال�صيب.
- ي�صاعد يف تقوية ال�صعر وتعزيز كثافته، فالفيتامني E يعمل 

كمن�صط لنمو ال�صعريات الدموية.
E زيت فيتامني

زيت فيتامني E لتطويل ال�ضعر
امزجي كب�صولتني من زيت فيتامني E مع ملعقتني كبريتني 

من زيت الزيتون، من ثم دلكي باملزيج فروة راأ�صك جيداً، 
�صاعة،  ن�صف  مل��دة  اخلليط  ات��رك��ي  اأ���ص��اب��ع��ك.  ب��اأط��راف 

بعدها اغ�صلي �صعرك بال�صامبو املنا�صب و�صطفيه باملاء 
الفاتر.

�صعرك،  ط��ول  تعزيز  يف  ج��داً  فعالة  اخللطة  ه��ذه 
فهي تعمل على تن�صيط الدورة الدموية يف فروة 

ال��راأ���ض، ال���ذي ب���دوره ي��ع��زز م��ن من��و ال�صعر 
ب�صرعة، فتح�صلني على �صعر طويل 

حيوي وجذاب.

خلطة زيت 

فيتامني E لتكثيف ال�ضعر
ت��ع��زي��ز كثافة  وت��ري��دي��ن  ال�صعر اخل��ف��ي��ف  ت��ع��ان��ني م��ن  ك��ن��ت  اإن 
�صعرك، يعد زيت الفيتامني E احلل املثايل لك، فهو يحفز منو 
ال�صعر ويجعله كثيفاً جداً. يكفي اأن تفرغي كب�صولت عدة من 
على  احلر�ض  مع  راأ���ص��ك،  ف��روة  على  وتطبقيها   ،E الفيتامني 
تدليكها لدقائق عدة. اتركي الزيت على فروة راأ�صك ملدة ن�صف 

�صاعة، بعدها اغ�صلي �صعرك على الطريقة املعتادة.

زيت فيتامني E لتنعيم 
ال�ضعر

ام���������زج���������ي ث������الث 
من  ك����ب���������ص����ولت 
فيتامني  زي���ت 
كوب  ورب��ع   E
م����������������ن زي�����������ت 
ال�����ص��م�����ص��م، من 
ثم طبقي املزيج 
على �صعرك وفروة 
واتركيه مدة  راأ�صك 
اغ�صلي  بعدها  ���ص��اع��ة. 
الطريقة  ع��ل��ى  ���ص��ع��رك 

العتيادية.
متتلك هذه اخللطة قدرة كبرية على 
ملم�ض حريري  ذا  وجعله  ال�صعر  تنعيم 
وف���روة  ال�����ص��ع��ر  يف  تتغلغل  ف��ه��ي  ج�����ذاب، 
العميق،  الرتطيب  ال�صعر  فتمنح  الراأ�ض 

وتعطيه مظهراً �صحياً ل ت�صوبه �صائبة.

فوائد زيت فيتامني E لل�صعر
جفاف ال�ضعر، عدم منو ال�ضعر بال�ضكل املطلوب، �ضعر خفيف... م�ضكالت �ضائعة بني الن�ضاء توؤثر �ضلبًا على مظهر �ضعرهن وجمال 
اإطاللتهن. وبغ�ض النظر عن الأ�ضباب التي توؤدي اىل تلك امل�ضكالت، من ال�ضروري التفتي�ض عن حل �ضريع لتطويل ال�ضعر وتعزيز 
كثافته واأي�ضًا تنعيمه واإعادة احليوية اإليه. وهذا احلل يكمن يف ا�ضتخدام زيت فيتامني E، ب�ضكل دوري على �ضعرك، وهو كفيل 

باأن مينحك �ضعرًا طوياًل وكثيفًا وذات ملم�ض حريري
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�ملال و�لأعمال

»مبادلة« تطلق �صندوقني لال�صتثمار يف �صركات 
التكنولوجيا يف منطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا

•• اأبوظبي-الفجر: 

عن  لال�صتثمار،  مبادلة  ل�صركة  التابعة  املالية،  لال�صتثمارات  مبادلة  اأعلنت 
اإطالق اأول �صندوقني ا�صتثماريني يف �صركات التكنولوجيا يف منطقة ال�صرق 
اأمريكي  دولر  مليون   250 تبلغ  اإجمالية  بقيمة  اأفريقيا،  و�صمال  الأو�صط 
ال�صناديق يف قطاع الأعمال  اإماراتي(. و�صت�صتثمر هذه  )918 مليون درهم 
النا�صئة املزدهر يف املنطقة، كما �صتعمل على متكني املواهب التكنولوجية يف 

الإمارة وخمتلف اأنحاء املنطقة.
مليون   150 بقيمة  �صناديق  �صندوق  �صكل  على  الأول  ال�صندوق  و�صيكون 
دولر اأمريكي )551 مليون درهم اإماراتي(، والذي �صي�صتثمر يف ال�صناديق 
التي تتخذ من اأبوظبي   Hub71 امللتزمة بدعم من�صة التكنولوجيا العاملية
التو�صع  لتحقق  املن�صة  م��ن  ت�صتفيد  التي  ال�صركات  ذل��ك  يف  مب��ا  لها،  م��ق��راً 
لال�صتثمارات  مبادلة  اأعلنت  ال��ربن��ام��ج،  ه��ذا  م��ن  وك��ج��زء  اإقليمياً.  والنمو 
يف  كوليكتيف”  “داتا  �صركة  وه��ي   ، �صركات  ث��الث  بتمويل  التزامها  املالية 
و�صركة “جلوبال  �صان فران�صي�صكو، و�صركة “ميدل اإي�صت فينت�صر بارترنز”، 
 100 بقيمة  �صندوق  تخ�صي�ض  ال�صتثمار  برنامج  ويت�صمن  فين�صرتز«.  
يف  املبا�صر  لال�صتثمار  اإم��ارات��ي(  دره��م  مليون   367( اأمريكي  دولر  مليون 
من  بالعمل  وملتزمة  موؤ�ص�صيها  قبل  م��ن  ت���دار  نا�صئة  تكنولوجيا  �صركات 
يف  ال�صندوق  ي�صتثمر  �صوف   .Hub71 العاملية  التكنولوجيا  من�صة  خالل 
�صركات يقودها موؤ�ص�صوها، يف قطاع امل�صاريع اأو القطاع ال�صتهالكي، ولديها 
15 �صركة خمتلفة.   اإىل متويل  ال�صندوق  للت�صويق. ويطمح  منتجات قابلة 
ويتمثل ال�صتثمار الأول من �صندوق ال�صتثمار املبا�صر، يف �صركة “بيزات”؛ 
وهي �صركة نا�صئة مقرها دولة الإم��ارات العربية املتحدة، وتركز على توفري 
جتربة متميزة للموظفني جلميع ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة عرب من�صة 
مواردها  اإدارة  اأمتتة  لل�صركات  “بيزات”  وتتيح  جمانية.  �صحابية  حو�صبة 
“بيزات”،  الب�صرية، وعمليات دفع الرواتب، وال�صمان ال�صحي. وقد جنحت 
 16 Hub71، يف جمع  اإىل من�صة  اأوائ��ل ال�صركات التي ان�صمت  وهي من 
الثانية  التمويل  اإماراتي( يف جولة  درهم  اأمريكي )58 مليون  مليون دولر 
“مبادلة  بينهم  م��ن  والعامليني  الإقليميني  امل�صتثمرين  م��ن  جمموعة  م��ن 
ال�صركة حتى  وقد متكنت  فينت�صرز”.   72 و”بوينت  املالية”،  لال�صتثمارات 
الآن من ا�صتقطاب ما ي�صل اإىل 31 مليون دولر اأمريكي )113 مليون درهم 
التكنولوجيا وجتربة  املال يف تطوير  راأ�ض  اماراتي(، وهي تخطط ل�صتثمار 
العمالء. ويف هذه املنا�صبة، قال اإبراهيم عجمي، رئي�ض “وحدة ال�صتثمار يف 
“بعد ع�صر �صنوات  ال�صركات النا�صئة” لدى “مبادلة لال�صتثمارات املالية”: 
من ال�صتثمار يف �صركات التكنولوجيا حول العامل، بتنا منتلك جتربة مُيِكُننا 
توظيفها خلدمة وتطوير �صوقنا املحلية. �صوف ت�صهم �صناديقنا ال�صتثمارية 
دفع  يف  اأفريقيا  و�صمال  الأو���ص��ط  ال�صرق  منطقة  يف  التكنولوجيا  �صركات  يف 
عجلة التنمية القت�صادية يف اأبوظبي عن طريق حفز املزيد من ال�صتثمارات 
دولة  اإمكانيات هائلة وفر�ض غري م�صتغلة يف  التكنولوجيا. توجد  يف جمال 
خطوة  ال�صندوق  ه��ذا  اإط���الق  نعترب  ل��ذا  املنطقة،  م�صتوى  وعلى  الإم����ارات 
على الطريق ال�صحيح لت�صجيع املزيد من البتكارات املحلية، وجذب املواهب 

ال�صتثنائية، وت�صريع وترية تطور القطاع التكنولوجي يف اأبوظبي«. 

موانئ دبي العاملية تفتتح من�صة 
كيغايل اللوج�صتية يف رواندا

•• كيغايل - دبي-وام: 

من�صة   - العاملية  التجارة  حمفزة   - العاملية  دبي  موانئ  جمموعة  افتتحت 
كيغايل اللوج�صتية التابعة لها بح�صور فخامة بول كاغامي رئي�ض جمهورية 
التنفيذي  والرئي�ض  الإدارة  رئي�ض جمل�ض  �صليم  بن  اأحمد  و�صلطان  روان��دا 
ب����داأت عملياتها  ال��ت��ي  امل��ن�����ص��اأة  وت��ت��م��ت��ع  ال��ع��امل��ي��ة«.  دب���ي  “موانئ  مل��ج��م��وع��ة 
التجريبية يف اأغ�صط�ض من العام املا�صي بقدرة تبلغ 50 األف حاوية منطية 
اأن  الت�صغيلية  طاقتها  بكامل  عملها  عند  املتوقع  وم��ن  ق��دم��ا..   20 قيا�ض 
قيمتها  تقدر  روان��دا  الأع��م��ال يف  لقطاع  لوج�صتية  وف��ورات  بتحقيق  ت�صهم 
بنحو 50 مليون دولر اأمريكي �صنويا. و�صاعدت من�صة كيغايل اللوج�صتية 
الزمن  بتقليل  املا�صي  العام  الرواندية  العا�صمة  يف  عملياتها  انطالق  منذ 
الالزم لل�صاحنات لإمتام مهامها من 10 - 14 يوما اإىل ثالثة اأيام و�صطيا. 
رواندا  تربط  اأفريقيا  قلب  يف  ب��واب��ة  اللوج�صتية  كيغايل  من�صة  و�صتكون 
وبروندي  الدميقراطية  الكونغو  جمهورية  �صمنها  ومن  املجاورة  بالدول 
واأوغندا وتنزانيا وكينيا.. كما �صتتمتع بروابط مع ميناء مومبا�صا يف كينيا 
ودار ال�صالم يف تانزنيا ما يوفر لها بوابتني جتاريتني على البحر. و�صيمر 
خط ال�صكك احلديدية من ميناء مومبا�صا يف كينيا اإىل رواندا عرب اأوغندا 
كيغايل  اإىل  ال�صالم  دار  ال�صكك احلديدية من  اأعمال مد خط  تنفيذ  ويتم 
و�صتكون حمطته اجلانبية الأخرية لل�صحن يف من�صة كيغايل اللوج�صتية.. 
وميكن لربط من�صة كيغايل اللوج�صتية عرب خطوط ال�صكك احلديدية اأن 
يقلل ب�صكل ملمو�ض من تكاليف ال�صادرات والواردات عرب البوابات الدولية 
على ال�صواحل اإذ اأن التكلفة احلالية لنقل حاوية من كيغايل اإىل دار ال�صالم 
تبلغ ثالثة اأ�صعاف تكلفة نقل حاوية من دار ال�صالم اإىل �صنغهاي. واأعرب 
�صلطان اأحمد بن �صليم رئي�ض جمل�ض الإدارة والرئي�ض التنفيذي ملجموعة 
“موانئ دبي العاملية” عن ثقته من الإمكانيات القت�صادية التي تتمتع بها 
اأن موانئ دبي  اأفريقيا.. م�صريا اىل  رواندا ومنطقة البحريات العظمى يف 
ب��اأن ت�صبح مركزا جتاريا  العاملية فخورة بدعم روان��دا يف حتقيق طموحها 
خالل  من  للبالد  القت�صادي  النمو  وت�صريع  املنطقة  يف  رئي�صيا  وخدميا 
عن  معربا  والتكنولوجيا..  البتكار  جم��ال  يف  وخرباتها  معارفها  م�صاركة 
لتو�صيع  الرواندية  احلكومة  مع  ال�صرتاتيجية  �صراكتهم  لتعزيز  تطلعهم 
القطاع التجاري واللوج�صتي عرب متكني ال�صعب الرواندي من زيادة جاذبية 

البالد ب�صفتها مركزا جتاريا رئي�صيا يف اأفريقيا.

املن�صوري: قريغيز�صتان وجهة واعدة للتجارة واال�صتثمار وال�صياحة يف و�صط اآ�صيا
•• اأبوظبي-وام:

�صعيد  ب������ن  �����ص����ل����ط����ان  م�����ع�����ايل  اأك����������د 
دولة  حر�ض  القت�صاد  وزي��ر  املن�صوري 
التعاون  م�����ص��ت��وى  رف���ع  ع��ل��ى  الإم������ارات 
ال��ت��ج��اري وال���ص��ت��ث��م��اري م��ع جمهورية 
قريغيز�صتان، وتطوير �صراكات تنموية 
امل�صرتك  اله��ت��م��ام  ذات  ال��ق��ط��اع��ات  يف 
واخلدمات  التحتية  البنية  اأب��رزه��ا  من 

اللوج�صتية والنقل اجلوي وال�صياحة.
واأكد معاليه �صرورة العمل على تطوير 
امل�صتثمرين  جت��م��ع  م�صرتكة  من�صات 
ورجال الأعمال من اجلانبني لطالعهم 
ب�صكل م�صتمر على الت�صهيالت واحلوافز 
البلدين  اأ�صواق  يف  املطروحة  والفر�ض 

ال�صديقني.
معاليه  ا����ص���ت���ق���ب���ال  خ�����الل  ذل�����ك  ج�����اء 
جمهورية  م���ن  امل�����ص��ت��وى  رف���ي���ع  وف������داً 
قريغيز�صتان برئا�صة معايل زامريبيك 
ع���������ص����ك����روف ن����ائ����ب رئ����ي���������ض ال����������وزراء 
�صينغيز  ���ص��ع��ادة  وبح�صور  القريغيزي 

اجلمهورية  ����ص���ف���ري  اإي�������ص���ي���م���ب���ي���ك���وف 
ابيك  و�صعادة  الدولة  لدى  القريغيزية 
ماماتبيكوف القن�صل العام القريغيزي 
لدى الدولة، وذلك مبقر الوزارة يف دبي. 
�صلطان  اهلل  عبد  ���ص��ع��ادة  ال��ل��ق��اء  ح�صر 
لقطاع  امل�صاعد  الوكيل  ال�صام�صي  الفن 
وعبداهلل  ب��ال��وزارة  التجارية  املعاجلات 
وهند  ال�صياحة  اإدارة  م��دي��ر  احل��م��ادي 
اليوحه مدير اإدارة ال�صتثمار وعدد من 

امل�صت�صارين وامل�صوؤولني من اجلانبني.
جمهورية  اأن  اإىل  امل��ن�����ص��وري  واأ�����ص����ار 
للتجارة  واع�����دة  وج��ه��ة  ق��ريغ��ي��ز���ص��ت��ان 
و�صط  وال�صياحة يف منطقة  وال�صتثمار 
اآ�صيا، موؤكداً وجود العديد من الفر�ض 
اخلارجية  ال��ت��ج��ارة  ب��ح��ج��م  ل��الرت��ق��اء 
ب���ني اجل��ان��ب��ني خا�صة  ال��ن��ف��ط��ي��ة  غ���ري 
وال�صلع  ال�صلعية  ال�صادرات  �صعيد  على 
ال��غ��ذائ��ي��ة وذل����ك يف ظ���ل م���ا ي��ت��م��ت��ع به 
وموقع  اقت�صادية  اإمكانات  من  البلدان 
الأ�صواق  من  بالعديد  مرتبط  جغرايف 
الواعدة، والعديد من املميزات الأخرى 

التي مت ت�صليط ال�صوء عليها يف اأعمال 
القت�صادية  اللجنة  من  الأوىل  ال��دورة 
يف  عقدت  التي  البلدين،  بني  امل�صرتكة 
واأ�صفرت  العام اجلاري  الأول من  الربع 
عن اأجندة وا�صحة للقطاعات امل�صتهدف 
املرحلة  بها  الثنائي  التعاون  جهود  دفع 

املقبلة.
ولفت اىل جتاوز حجم التبادل التجاري 
غري النفطي بني البلدين حاجز املليار 
من  مرتفعاً   ،2018 عام  بنهاية  دولر 

310 ماليني دولر يف 2017.
واأ�صاف معايل الوزير اأننا نتطلع خالل 
اإىل م��زي��د م��ن برامج  امل��ق��ب��ل��ة  امل��رح��ل��ة 
الهتمام  ذات  ال��ق��ط��اع��ات  يف  ال��ت��ع��اون 
ال�صياحة  ق��ط��اع  يف  امل�����ص��رتك، حت��دي��داً 
الواعدة  ال�صياحية  الإمكانات  وتوظيف 
ا���ص��ت��ق��ط��اب مزيد  يف  اجل���ان���ب���ني  ل����دى 
التبادل  م���ع���دلت  ورف�����ع  ال�����ص��ي��اح  م���ن 
ال�����ص��ي��اح��ي م��ع ت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات ب�صاأن 
ال�صياحية  امل�صاريع  يف  ال�صتثمار  فر�ض 
امل�����ط�����روح�����ة ب����ال���������ص����وق ال���ق���ريغ���ي���زي 

ال�صياحية  امل��ق��وم��ات  م���ن  وال���ص��ت��ف��ادة 
ق��ريغ��ي��ز���ص��ت��ان يف جميع  ج��م��ه��وري��ة  يف 
ف�����ص��ول ال���ع���ام. واأو����ص���ح امل��ن�����ص��وري اأن 
اجلوي  النقل  جم��ال  يف  التعاون  تعزيز 
يعزز من فر�ض تنمية التعاون التجاري 
العمل على  م��ا يجب  وه��و  وال�����ص��ي��اح��ي، 

تنميته خالل املرحلة املقبلة.
م���ن ج��ان��ب��ه، ق����ال م��ع��ايل ن��ائ��ب رئي�ض 
زي����ارت����ه  اإن  ال����ق����ريغ����ي����زي،  ال������������وزراء 
احلالية اإىل دولة الإم��ارات تاأتي ملتابعة 
املخرجات املهمة التي اأ�صفرت عن اأعمال 
القت�صادية  اللجنة  من  الأوىل  ال��دورة 
يف  عقدت  والتي  البلدين  بني  امل�صرتكة 
لها  وك��ان  املا�صي  م��ار���ض  قريغيز�صتان 
وا�صحة  خ��ط��ط  ت��ط��وي��ر  يف  ك��ب��ري  دور 
للتعاون الثنائي يف املجالت القت�صادية 

والتجارية وال�صتثمارية.
ع��ل��ى تطوير  ب����الده حت��ر���ض  اأن  وت��اب��ع 
ك���اف���ة اأ����ص���ك���ال ال���ت���ع���اون ال���ث���ن���ائ���ي مع 
ال�صعيد  ع��ل��ى  الإم�������ارات خ��ا���ص��ة  دول����ة 
املوقع  م���ن  الق���ت�������ص���ادي، وال����ص���ت���ف���ادة 

اجلغرايف ال�صرتاتيجي لدولة الإمارات 
كمركز لوج�صتي حيوي لل�صلع الغذائية 
منطقة  اإىل  ال��ق��ريغ��ي��زي��ة  وال���زراع���ي���ة 
اأهمية  اإىل  واأ����ص���ار  الأو�����ص����ط.  ال�����ص��رق 
ل��ت��ق��ري��ب جمتمعي  احل���ال���ي���ة  اجل���ه���ود 
الأعمال من اجلانبني، حيث ت�صت�صيف 
الأ�صبوع اجل��اري ملتقى  ال�صارقة  اإم��ارة 
ال��ب��ل��دي��ن وه���و ما  اأع��م��ال م�صرتكا ب��ني 
ميثل فر�صة منا�صبة ل�صتعرا�ض جوانب 

التعاون وال�صراكات املطروحة.
واأك�������د م���ع���ايل ن���ائ���ب رئ���ي�������ض ال�������وزراء 
ال���ق���ريغ���ي���زي اأه���م���ي���ة ت���ط���وي���ر اأوج�����ه 
ال�صياحي  ال��ق��ط��اع  يف  الثنائي  ال��ت��ع��اون 
البلدين،  جتمع  ال��ت��ي  القوا�صم  ظ��ل  يف 
لبالده  ال�صياحية  املميزات  وا�صتعر�ض 
م���ن خ����الل ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا اجل��ب��ل��ي��ة وتنوع 
املقا�صد والأن�صطة ال�صياحية على مدار 
اإىل وجود  العام الأربعة، م�صرياً  ف�صول 
وال�صتثمار  التعاون  فر�ض  من  العديد 
ال�صياحية  للم�صاريع  التحتية  البنية  يف 

بالدولة.

 »مبادلة« توفر اأكرث من 760 فر�صة عمل للمواطنني من خالل برناجمي »التدريب من اأجل التوظيف« و»مثابرة«
•• اأبوظبي-وام:

اأم�ض  لال�صتثمار  م��ب��ادل��ة  �صركة  اأع��ل��ن��ت 
مواطن   760 م���ن  اأك����رث  ت��وظ��ي��ف  ع���ن 
الهمم،  ذوي  12 من  بينهم  اإماراتي من 
خالل  �صركاتها  جمموعة  �صمن  للعمل 

هذا العام.
وياأتي هذا يف اإطار برنامج “التدريب من 
ال�صركة  اأطلقته  ال��ذي  التوظيف”  اأج��ل 
املوارد  هيئة  جهود  مل�صاندة  املا�صي  العام 
امل�صرعات  ب��رن��ام��ج  تطبيق  يف  ال��ب�����ص��ري��ة 

احلكومية �صمن مبادرة “غداً 21«.
اأ�صحاب  ياأتي ان�صمام جمموعة من  كما 
الهمم الإماراتيني للمجموعة كجزء من 
“مثابرة”  برنامج  بدعم  مبادلة  ال��ت��زام 
العليا  زاي�����د  م��وؤ���ص�����ص��ة  م���ع  ب��ال�����ص��راك��ة 

لأ�صحاب الهمم.
ويف احتفال خا�ض نظمته مبادلة وهيئة 
املوارد الب�صرية وموؤ�ص�صة زايد العليا، قام 
455 من املوظفني اجلدد بتوقيع عقود 
اإماراتي   300 اإىل  لين�صموا  توظيفهم، 
���ص��ب��ق ا���ص��ت��ي��ع��اب��ه��م خ����الل ه����ذا ال���ع���ام يف 
خمتلف �صركات جمموعة مبادلة وح�صر 
الح��ت��ف��ال ك��ب��ار امل�����ص��وؤول��ني م��ن اجلهات 
من  “التدريب  ب��رن��ام��ج  وي��ع��د  ال���ث���الث. 
مبادلة  مبادرات  اإحدى  التوظيف”  اأجل 
ال�صباب الإماراتي  التي ت�صتهدف تدريب 

الفر�صة لهم  وتطوير مهاراتهم وتوفري 
توؤهلهم  التي  العملية  اخل��ربة  لكت�صاب 

لكي ي�صبحوا جزءاً من القوى العاملة.
ل�صتك�صاف  “مثابرة”  برنامج  وي��ه��دف 
امل�صاريع  م����ن  ع�����دد  وت��ن��ف��ي��ذ  ال���ف���ر����ض 
والرامية  اأب��وظ��ب��ي  اإم�����ارة  يف  امل�����ص��رتك��ة 
وت�صهيل  ال���ه���م���م  اأ�����ص����ح����اب  ل���ت���م���ك���ني 
يركز  ك���م���ا  امل���ج���ت���م���ع..  يف  ان���دم���اج���ه���م 
الربنامج على حتديد الفر�ض الوظيفية 
مبادلة،  �صركات  جمموعة  �صمن  املتاحة 
ل�صغلها  امل��ن��ا���ص��ب��ني  امل��ر���ص��ح��ني  وحت��دي��د 

وتزويدهم باملهارات واخلربة العملية.
الرئي�ض  ن���ائ���ب  ال�����ص��م��ري  ح��م��ي��د  وق�����ال 
التنفيذي للمجموعة والرئي�ض التنفيذي 
يف  الب�صرية  وامل����وارد  املوؤ�ص�صية  لل�صوؤون 
مبادلة.. “ نحن �صعداء بوفائنا بالتزامنا 
قاعدة  وت���ط���وي���ر  ب��ا���ص��ت��ق��ط��اب  ال����دائ����م 
متنوعة من الكفاءات الإماراتية، انطالقاً 
من قناعتنا الثابتة باأن النمو القت�صادي 
يبداأ بال�صتثمار يف الكادر الب�صري.. �صوف 
قدرات  با�صتثمار  ملتزمة  م��ب��ادل��ة  تظل 
امل��واط��ن��ني الإم��ارات��ي��ني ون��ح��ن فخورون 
من  ال��ق��ادم  اجليل  اإع���داد  يف  مب�صاهمتنا 
الكفاءات  م��ن  نخبة  قدمنا  حيث  ال��ق��ادة 
املميزة والذين ي�صغلون الآن العديد من 
املنا�صب القيادية حلكومة اأبوظبي ودولة 

الإمارات«.

مبادلة  جم��م��وع��ة  يف  “ ن��ح��ن  واأ�����ص����اف 
ملتزمون باتخاذ كل ما من �صاأنه توفري 
لتحقيق  ال���ه���م���م  لأ�����ص����ح����اب  ال���ف���ر����ض 
طموحاتهم وامل�صاهمة يف نه�صة بالدهم. 
للجميع  تتيح  عمل  بيئة  بتوفري  ونفخر 

تقدمي اأف�صل ما لديهم«.
احلو�صني  ح�صن  �صعادة  اأك��د  جانبه،  م��ن 
بالإنابة  الب�صرية  امل��وارد  مدير عام هيئة 
لإم�������ارة اأب���وظ���ب���ي ح���ر����ض ال��ه��ي��ئ��ة على 
امل�صرتكة  اجل����ه����ود  ت��ن�����ص��ي��ق  ا����ص���ت���م���رار 
ال�����ص��رك��اء ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ني بهدف  م���ع 
الوطنية  ال��ك��ف��اءات  ا���ص��ت��ق��ط��اب ومت��ك��ني 
ل�صمان م�صاهمتها الفعالة يف القطاعات 
الكاملة  الفر�صة  واإع��ط��ائ��ه��م  احل��ي��وي��ة، 
ملمار�صة دوره��م املهني يف قيادة العمل يف 
وبالتايل  وال��ق��ط��اع��ات  امل��ج��الت  خمتلف 
امل�صاهمة يف تعزيز تناف�صية اإمارة اأبوظبي 
ب�صكل  للدولة  ال�صاملة  التنمية  وم�صرية 

عام.
جميع  اجل����ه����ود  ت�������ص���اف���ر  اأن  واأو������ص�����ح 
�صبيل  اأ�صا�صية يف  ركيزة  القطاعات ميثل 
الطاقات  يف  ال���ص��ت��ث��م��ار  غ���اي���ة  حت��ق��ي��ق 
الكفاءات  ت��ن��اف�����ص��ي��ة  وت��ع��زي��ز  ال��ب�����ص��ري��ة 
للقيادة  ال�صديدة  ال��روؤي��ة  وف��ق  الوطنية 

الر�صيدة.
م���ن ج��ان��ب��ه اأ����ص���اد ���ص��ع��ادة ع��ب��د اهلل عبد 
ع���ام موؤ�ص�صة  اأم����ني  احل��م��ي��دان،  ال��ع��ايل 

ال��ه��م��م بجهود  ال��ع��ل��ي��ا لأ����ص���ح���اب  زاي�����د 
فيها،  وامل�صوؤولني  لال�صتثمار”  “مبادلة 
وب��ت��ع��اون��ه��م ال�����ص��ادق م���ع امل��وؤ���ّص�����ص��ة مبا 
ميثل منوذج متميز لل�صراكات املجتمعية 
الهادفة والناجحة لتمكني ودمج اأ�صحاب 
الر�صيدة  القيادة  لروؤية  جت�صيداً  الهمم، 
يف حتقيق الندماج الجتماعي وت�صجيع 
بناء جمتمع تتوافر فيه فر�ض مت�صاوية 
تعزيز  يف  احل���ك���وم���ة  وم����ب����ادئ  ل��ل��ج��م��ي��ع 
التعاون والتن�صيق بني اجلهات واملوؤ�ص�صات 

خلدمة اأ�صحاب الهمم.
من  “التدريب  ب��رن��اجم��ي  ع��ل��ى  واأث���ن���ى 
اأجل التوظيف” و”مثابرة” ل�صتك�صاف 
امل�صاريع  م����ن  ع�����دد  وت��ن��ف��ي��ذ  ال���ف���ر����ض 
والرامية  اأب��وظ��ب��ي  اإم�����ارة  يف  امل�����ص��رتك��ة 
وت�صهيل  ال���ه���م���م  اأ�����ص����ح����اب  ل���ت���م���ك���ني 
اأ�صحاب  وه��ن��اأ  امل��ج��ت��م��ع،  يف  ان��دم��اج��ه��م 
التوظيف  ع��ق��ود  وق���ع���وا  ال���ذي���ن  ال��ه��م��م 
مبادلة  �صركات  جمموعة  �صمن  للعمل 
ق��دم��اً، والج��ت��ه��اد يف  وط��ال��ب��ه��م بامل�صي 
ق��درات��ه��م على  واإث���ب���ات  اجل��دي��د  عملهم 
اأولياء الأمور  الإبداع والعطاء، كما �صكر 
املوؤ�ّص�صة  التي تدعم وتتعاون مع  والأ�صر 
جل��ع��ل اأب���ن���ائ���ه���م م��ن��ت��ج��ني وف���اع���ل���ني يف 

املجتمع.
لأ�صحاب  العليا  زاي��د  موؤ�ص�صة  اإن  وق��ال 
�صمو  ومتابعة  لتوجيهات  وتنفيذاً  الهمم 

رئي�ض  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خ��ال��د  ال�صيخ 
جمل�ض اإدارة موؤ�ص�صة زايد العليا لأ�صحاب 
ا�صرتاتيجية  خطة  وف��ق  تعمل   ، الهمم 
التاأهيلي  الهمم  اأ�صحاب  متكني  ل��زي��ادة 
والعالجية  ال��رتب��وي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  وت��ط��وي��ر 
ال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة، وت��ن��وي��ع ف��ر���ض ال��ع��م��ل لهم، 
التوا�صل  ج�صور  بناء  على  بالعمل  وذلك 
مع كافة فئات وموؤ�ص�صات املجتمع، بهدف 
اأجل  اأ�صحاب الهمم من  تعريفهم بفئات 
دجمهم مع الفئات الأخرى، وتنمية روح 

العمل لدى طلبة املوؤ�ّص�صة.
اأجل  م��ن  “التدريب  ب��رن��ام��ج  ويت�صمن 
اأ�صهر  التوظيف” فرتة درا�صية ملدة �صتة 
تزويد  ب��ه��دف  العليا  التقنية  ك��ل��ي��ات  يف 
واملهنية،  ال�صخ�صية  باملهارات  املتدربني 
خمتلف  يف  ا�صتيعابهم  يتم  ذل��ك  وع��ق��ب 
حيث  مبادلة  ملجموعة  التابعة  ال�صركات 
�صهراً ميكن   18 ملدة  لتدريب  يخ�صعون 

بعدها تقدمي عرو�ض توظيف لهم.
اأم����ا ب��رن��ام��ج م��ث��اب��رة ف��ق��د ان��ط��ل��ق عقب 
مبادلة  ب����ني  ت���ف���اه���م  م����ذك����رة  ت���وق���ي���ع 
يعمل  ح��ي��ث ظ��ل  العليا  زاي���د  وم��وؤ���ص�����ص��ة 
على تطوير بيئة العمل لتنا�صب اأ�صحاب 
لل�صحة  العاملية  للمعايري  وف��ق��اً  الهمم 
برامج  وت��ن��ف��ي��ذ  وت���ط���وي���ر  وال�������ص���الم���ة، 
ت��دري��ب��ي��ة وت��وج��ي��ه��ي��ة ل���ه���ذه ال��ف��ئ��ة من 

املوظفني وللفرق التي يعملون معها.

•• دبي-الفجر: 

اأظ��ه��ر ت��ق��ري��ر ح��رك��ة الأع���م���ال ال�����ص��ادر ع��ن قطاع 
دبي  اقت�صادية  يف  التجاري  والرتخي�ض  الت�صجيل 
اأن اإجمايل عدد الرخ�ض اجلديدة التي مت اإ�صدارها 
 4،057 اإىل  و���ص��ل   2019 �صبتمرب  �صهر  خ��الل 
اإىل  وظيفة   12،102 اإ�صافة  يف  �صاهمت  رخ�صة، 
على  اجلديدة  الرخ�ض  تلك  وتوزعت  العمل.  �صوق 
ع���دة اأن�����ص��ط��ة ج���اء يف م��ق��دم��ت��ه��ا الأن�����ص��ط��ة املهنية 
بن�صبة %65.2، والتجارية %33.2، وال�صياحية 
لتوزيع  وبالن�صبة   .0.4% وال�صناعية   ،1.2%
الرخ�ض اجلديدة وفق اجلن�صيات، جاءت بنجالد�ض 
يف املرتبة الأوىل، تلتها الهند وباك�صتان وجمهورية 
العربية وبريطانيا وال�صني والأردن واململكة  م�صر 
املتحدة  وال���ولي���ات  وال�����ص��ودان  ال�صعودية  العربية 

الأمريكية.
الأعمال‘،  خ��ارط��ة  ال�����ص��ادرة عن’  الأرق�����ام  وت��وؤك��د 
املن�صة الرقمية املعلوماتية التابعة لقت�صادية دبي، 
ا�صتمرار حكومة دبي يف توفري بيئة مالئمة ملمار�صة 
م�صريته  يف  القت�صاد  وا�صتمرار  التجارية  الأعمال 

مكانة  وتر�صيخ  التميز  نحو  الطموحة  التنموية 
املنطقة  م�صتوى  على  والأع��م��ال  للمال  كمركز  دب��ي 

والعامل، واأن يكون مقراً لل�صركات العاملية.
الت�صجيل  م��ع��ام��الت  اإج��م��ايل  اأن  التقرير  واأو���ص��ح 
�صبتمرب  �صهر  خالل  املنجزة  التجاري  والرتخي�ض 
واأجن���زت  م��ع��ام��ل��ة.   30،523 اإىل  و���ص��ل   2019
بدبي  املناطق  خمتلف  يف  املتواجدة  التعهيد  مراكز 
24،109 معاملة اأي ما ي�صكل %79 من اإجمايل 
الذي يظهر  الأم��ر  املنجزة )30،523(،  املعامالت 
ال�����دور احل���ي���وي ل��ه��ذه امل���راك���ز يف ت��ق��دمي خدمات 
التي  الأرق��ام اجلهود  تعك�ض  للجمهور، كما  متميزة 
قيمة  ذات  خ��دم��ات  لتقدمي  دب��ي  اقت�صادية  تبذلها 
الأعمال  مزاولة  ت�صهيل  �صبيل  يف  للعمالء  م�صافة 

والأن�صطة التجارية.
 5،371 ال��ت��ج��اري��ة  الأ���ص��م��اء  وب��ل��غ��ت عملية ح��ج��ز 
اإج���راء،   4،515 املبدئية  امل��واف��ق��ات  وع���دد  اإج����راء، 
يف  التجارية  الت�صاريح  عدد  اإجمايل  و�صل  حني  يف 
�صبتمرب 2019 اإىل 1،329 ت�صريح، الأمر الذي 
الأن�صطة  م��زاول��ة  يف  للراغبني  دب��ي  جاذبية  ي��وؤك��د 
ال��ت��ج��اري��ة م��ن ج��ه��ة، اإىل ج��ان��ب زي����ادة ث��ق��ة رجال 

الأعمال مبتانة القت�صاد املحلي. وبلغ عدد الرخ�ض 
بدون  واح��دة  اإ�صدارها يف خطوة  يتم  التي  الفورية 
موقع لل�صنة الأوىل واإعفاء من عقد التاأ�صي�ض لذات 
الفرتة 258 رخ�صة، يف حني بلغ عدد رخ�صة تاجر 
295 رخ�صة. وت�صعى اقت�صادية دبي على تاأكيد دور 
مبادراتها يف تعزيز الرتابط مع �صركائها من القطاع 
اخلا�ض ل�صمان ا�صتمرارية ومنو اأعمالهم التجارية. 
واأو�صح التقرير اأن اإجمايل معامالت التجديد و�صل 
اإىل 11،590 معاملة خالل �صهر �صبتمرب 2019، 
التجارية  للرخ�ض  جتديد  معاملة   5،755 �صمت 
ما  وهو  الن�صية،  الر�صائل  تلقائي من خالل  ب�صكل 
ي�صكل %50 من اإجمايل املعامالت، مما يوؤكد على 

ا�صتدامة وتناف�صية الأعمال يف اإمارة دبي. 
توزيع  على  ال�صوء  الأع��م��ال  ح��رك��ة  تقرير  و�صّلط 
 2019 �صبتمرب  �صهر  خ���الل  اجل���دي���دة  ال��رخ�����ض 
اإم��ارة دبي، حيث حازت  الرئي�صية يف  املناطق  ح�صب 
 2،114 باإجمايل  الأك���رب  الن�صبة  دب��ي  ب��ر  منطقة 
رخ�صة،   1،939 دي���رة  منطقة  ث��م  وم���ن  رخ�����ص��ة، 
4 رخ�����ض جت���اري���ة جديدة.  ب���واق���ع  وم��ن��ط��ق��ة ح��ت��ا 
لأعلى  اجل��دي��دة  الرخ�ض  ت��وزي��ع  التقرير  واأو���ص��ح 

 69.6% ن�صبة  �صكلت  والتي  ع�صر مناطق فرعية، 
امل��ن��اط��ق، ح��ي��ث ج���اءت منطقة  اإج��م��ايل جميع  م��ن 
الأوىل  امل��رت��ب��ة  يف  الأوىل  لال�صتثمار  دب���ي  جم��م��ع 
بور   ،)13.4%( ال��ق��ره��ود  ت��ل��ت��ه��ا   ،)13.8%(
الفهيدي   ،)7.5%( خليفة  برج   ،)8.0%( �صعيد 
)%5.7(، عود املطينة الثالثة )%5.4(، الرب�صاء 
امل���رر   ،)4.1%( امل���رق���ب���ات   ،)4.5%( الأوىل 

)%3.8(، واخلبي�صي )3.4%(.
وب��ح�����ص��ب ت��وزي��ع الأن�����ص��ط��ة الق��ت�����ص��ادي��ة للرخ�ض 
2019، ح���ازت  ���ص��ب��ت��م��رب  ���ص��ه��ر  اجل����دي����دة خ����الل 
على  الأعمال”  وخ���دم���ات  وال���ت���اأج���ري  “العقارات 
“التجارة  تلتها  الأن�����ص��ط��ة،  ح�صة  م��ن   51.9%
“خدمات   ،)23.4%( الإ�صالح”  وخ����دم����ات 
وت�صييد”  “بناء   ،)7.4%( و�صخ�صية”  جمتمعية 
 ،)3.2%( “نقل وتخزين وات�صالت”   ،)7.3%(
“�صناعة   ،)2.8%( الفنادق”  “جمموعة 
حتويلية” )%1.4(، “و�صاطة مالية” )1.1%(، 
“ال�صحة   ،)0.5%( املقاولت”  “جمموعة 
و”   ،)0.4%( )%0.4(،”التعليم”  والعمل” 

الزراعة” )0.2%(.

تعزيز امل�ضرية التنموية لقت�ضاد دبي 

اقت�صادية دبي ت�صدر 4,057 رخ�صة جديدة يف �صبتمرب 2019
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�ملال و�لأعمال

مليار درهم قيمة خطابات ال�صمان   5.3
التي قدمتها البنوك خالل 8 اأ�صهر

•• اأبوظبي-وام:

ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة خ��ط��اب��ات ال�����ص��م��ان ال��ت��ي اأ���ص��درت��ه��ا ال��ب��ن��وك لعمالئها من 
املوؤ�ص�صات وال�صركات العاملة يف الدولة 5.3 مليار درهم تقريبا خالل اأول 
ثمانية اأ�صهر من العام 2019 بزيادة ن�صبتها %5.3 مقارنة مع دي�صمرب 
ومع توا�صل الدعم الذي تقدمه البنوك للقطاعات القت�صادية   .2018
اأ�صدرتها اىل نحو  التي  ال�صمان  ارتفع اجمايل قيمة خطابات  كافة فقد 
م�صرف  اأ�صدرها  التي  الإح�صائيات  وف��ق  وذل��ك  دره��م  مليار   105.14
ال�صمان  خطابات  تقدمي  يف  البنوك  توا�صل  ويعك�ض  امل��رك��زي.  الإم���ارات 
النفطية  غ��ري  الق��ت�����ص��ادي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  ت�صهده  ال���ذي  الن�صاط  م�صتوى 
ف��اإن خطاب  املالية  املفاهيم  العام اجل��اري. وبح�صب  بداية  الدولة منذ  يف 
ال�صمان يعد مبثابة التزام مكتوب بالدفع، يتم اإ�صداره من بنك امل�صرتى 
بنك  امل�صتقبل  البنك  ي�صمى  حني  يف  امل�صدر  البنك  وي�صمى  “امل�صتورد” 
امل�صرتى  يقوم  اأن  امل�صدر  البنك  ي�صمن  اخلطاب  ه��ذا  ومبوجب  البائع. 
بتوريد  البائع  قيام  للبائع نظري  معينة  بعملة  التزام  عليه من  ما  ب�صداد 
التفاق  متت  التي  وبال�صروط  توريدها  على  الت��ف��اق  مت  التي  الب�صاعة 
تقدمي  يف  امل�����ص��ريف  اجل��ه��از  ن�صاط  ح��رك��ة  وتظهر  ال��ط��رف��ني.  ب��ني  عليها 
خطابات ال�صمان للموؤ�ص�صات وال�صركات اأن الربع الأول من العام اجلاري 
�صهد قيام البنوك باإ�صدار خطابات �صمان بقيمة 3.1 مليار درهم تقريبا 
بقيمة  تقدمي خطابات �صمان  ذات��ه  العام  الثاين من  الربع  �صهد  يف حني 
106 مليارات درهم  اإجمايل الر�صيد اىل  2.2 مليار دره��م، ما رفع من 
وخالل �صهر يوليو توا�صل الرتفاع اىل م�صتوى 107.6 مليار درهم قبل 
ان ينخف�ض اىل 105.144 مليار درهم يف اأغ�صط�ض وذلك نتيجة عمليات 

الت�صوية املالية التي متت بني اجلهاز امل�صريف والعمالء.

اينوك حتقق وفورات بقيمة 71.4 مليون 
درهم بف�صل كفاءة ا�صتهالك الطاقة 

•• دبي-الفجر: 

71.4 مليون  ك�صفت جمموعة اينوك عن حتقيق وفورات تراكمية بلغت 
العمليات  ا�صتهالك الطاقة املطّبقة يف خمتلف   درهم عرب معايري كفاءة 
ن�صرت  فقد  املا�صية.  اخلم�ض  ال�صنوات  م��دار  على  للمجموعة  الت�صغيلية 
املجموعة هذه النتائج يف الن�صخة الثالثة من تقريرها “الطاقة والكفاءة”، 
اأكرب معر�ض   ،”2019 “ويتيك�ض  الذي مت اإطالقه على هام�ض معر�ض 

لتقنيات ال�صتدامة والطاقة املتجددة يف املنطقة.
هذا ويعّد تقرير “الطاقة والكفاءة” تقريراً رائداً من نوعه ُير�صي معايري 
ح  جديدة لإدارة ا�صتهالك الطاقة يف قطاع الطاقة والنفط والغاز، ويو�صّ
جميع  �صمن  مبتكرة  م��ب��ادرات  تطبيق  يف  اينوك  تنتهجه  ال��ذي  الأ�صلوب 

قطاعات العمل يف املجموعة بغية حتقيق وفورات كبرية.
ففي عام 2018، حققت اينوك وفورات قدرها 11.2 مليون درهم عرب 
برنامج اإدارة الطاقة واملوارد، متجاوزًة بذلك الأهداف املتوقعة عند اإطالقه 
كافة  يف  ال�صتدامة  معايري  تطبيق  على  تركيزها  وع��رب   .2008 ع��ام  يف 
عملياتها من خالل ا�صتخدام م�صادر نظيفة لتوليد الطاقة وا�صتخدامها 
للطاقة يف قطاع  ا�صتهالكاً  الأق��ل  امل�صّغل  ت�صبح  باأن  اينوك  تلتزم  بكفاءة، 
النفط والغاز على م�صتوى العامل، وتعمل املجموعة على حتقيق ذلك عرب 
ا�صتخدام 1.1 ميجاواط من الطاقة املوّلدة عرب من�صاآت الطاقة ال�صم�صية، 

مما �صيوؤدي اإىل توفري حوايل مليون درهم �صنوياً.
التنفيذي  الرئي�ض  ال��ف��ال���ص��ي،  حميد  �صيف  ���ص��ع��ادة  ق��ال  املنا�صبة،  ب��ه��ذه 
التي   ‘2030 للطاقة  املتكاملة  دبي  ’ا�صرتاتيجية  “اإن  اينوك:  ملجموعة 
بدمج  املوؤ�ص�صات  كافة  وّج��ه��ت  دبي‘  يف  للطاقة  الأع��ل��ى  ’املجل�ض  اأطلقها 
امل��وارد يف عملياتها. وقد جنحنا يف اينوك  ممار�صات كفاءة الطاقة واإدارة 
و�صنوا�صل  الطاقة،  ا�صتهالك  كفاءة  �صعيد  على  نوعية  قفزات  بتحقيق 
القطاع.  وامل��وارد يف  الطاقة  اإدارة  بالتاأكيد جهودنا نحو الرتقاء مبعايري 
وناأمل لهذا التقرير اأن يوّفر مرجعاً غنياً ت�صتفيد منه ال�صركات الأخرى 

لدى دمج معايري وممار�صات اإدارة الطاقة واملوارد يف عملياتها.«

895.5 مليار درهم القيمة ال�صوقية 
الأ�صهم ال�صركات يف �صوقي اأبوظبي ودبي

•• اأبوظبي -وام:

بلغت القيمة ال�صوقية لأ�صواق املال الإماراتية “ال�صركات امل�صاهمة العامة 
واخلا�صة” 895.5 مليار درهم مع نهاية الثلث الثاين من �صهر اأكتوبر 
بداية  منذ  دره��م  مليار   47.5 وق��دره��ا   5.6% ن�صبتها  ب��زي��ادة  اجل���اري 
اأن تتجاوز القيمة ال�صوقية لأ�صهم ال�صركات  ومن املنتظر   .2019 العام 
مع  دره��م  مليار   900 حاجز  املاليني  ودب��ي  اأبوظبي  �صوقي  يف  امل��ت��داول��ة 
نهاية العام اجلاري بح�صب توقعات العديد من بيوت اخلربة العاملية التي 
باتت حتظى الأ�صواق الإماراتية باأهمية �صمن موؤ�صراتها اخلا�صة باأ�صواق 
منطقة ال�صرق الأو�صط ويظهر التحليل اخلا�ض بالقيمة ال�صوقية لأ�صهم 
ت�صكل نحو  باتت  اأن��ه��ا  اأك��ت��وب��ر اجل���اري   21 ت��اري��خ  امل��ت��داول��ة يف  ال�صركات 
الناجت املحلي الإجمايل لدولة الإم��ارات يف موؤ�صر على مدى  %63 من 
املدرجة  لالأ�صهم  ال�صوقية  القيمة  موؤ�صر  وي�صنف  وجاذبيتها.  تناف�صيتها 
باأ�صواق املال مقارنة مع الناجت املحلي الإجمايل بكونه واحدا اأهم املوؤ�صرات 
على  للدول  التناف�صية  تقارير  اع��داد  عند  العتبار  بعني  اأخذها  يتم  التي 

امل�صتوى العاملي.
وبالعودة اىل تفا�صيل حركة التطور التي �صهدتها القيمة ال�صوقية لأ�صهم 
من  العديد  ت�صافر  يت�صح  ودب��ي  اأبوظبي  من  كل  يف  املتداولة  ال�صركات 
العوامل التي اأ�صهمت يف حتقيق النمو امل�صجل ومنها التح�صن الذي حققته 
�صريحة كبرية من اأ�صعار ا�صهم ال�صركات املدرجة وذلك بدعم من �صيولة 
اأجنبية قررت ال�صتثمار يف الأ�صواق وذلك بالإ�صافة اىل زيادة روؤو�ض عدد 
468.8 مليار درهم وهو ما  من ال�صركات. وا�صتحوذ قطاع البنوك على 
ي�صكل نحو %52 من اإجمايل القيمة ال�صوقية لأ�صهم ال�صركات املتداولة 
يف �صوقي اأبوظبي ودبي املاليني تاله قطاع الت�صالت بقيمة �صوقية بلغت 
بقيمة و�صلت اىل  والن�صاءات  العقارات  ثم قطاع  درهم  مليار   168.75
104.86 مليار درهم وقطاع الطاقة 43 مليار درهم ثم جاءت بعد ذلك 
بقية القطاعات. ي�صار اإىل اأن ن�صبة القيمة ال�صوقية لالأ�صواق مقارنة مع 
 2014 ال��ع��ام  يف   53.3% نحو  بلغت  للدولة  الإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت 
وارتفعت اىل %56 خالل العام 2015 ثم مل�صتوى %62 يف العام الذي 
تاله قبل اأن تنخف�ض اإىل %59 يف العام 2017 ثم تعاود ال�صعود جمددا 

مع نهاية العام 2018.

حمدان بن را�صد يفتتح الدورة الـ21 من معر�س ويتيك�س والرابعة من معر�س دبي للطاقة ال�صم�صية 

 »بيئة« تتعاون مع »م�صدر« لبناء حمطة للطاقة ال�صم�صية يف املقر الرئي�صي اجلديد لل�صركة يف ال�صارقة

•• دبي-وام: 

اف��ت��ت��ح ام�����ض ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ح��م��دان بن 
وزير  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د 
دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  ورئي�ض  املالية 
ال��دورة احلادية والع�صرين من معر�ض 
والبيئة  وال���ط���اق���ة  امل���ي���اه  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
الرابعة من  وال��دورة    2019 ويتيك�ض 
اللذين  ال�صم�صية  للطاقة  دبي  معر�ض 
ت��ن��ظ��م��ه��م��ا ه��ي��ئ��ة ك���ه���رب���اء وم���ي���اه دبي 
بتوجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
الدولة  اآل مكتوم نائب رئي�ض  بن را�صد 
رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�ض جمل�ض 
اهلل وحتت رعاية �صمو ال�صيخ حمدان بن 

را�صد اآل مكتوم .
ك��م��ا ن��ظ��م��ت ال��ه��ي��ئ��ة امل��ع��ر���ص��ني حتت 
“الأ�صبوع  م��ن  ال�صاد�صة  ال���دورة  مظلة 
غدا  وحتى  ام�ض  من  ابتداء  الأخ�صر” 
الربعاء يف مركز دبي الدويل للموؤمترات 
واملعار�ض مب�صاركة نحو 2،350 �صركة 

عار�صة من 55 دولة.
حمدان  ال�صيخ  �صمو  ا�صتقبال  يف  وك��ان 
اآل مكتوم معايل مطر حميد  را�صد  بن 
الطاير رئي�ض جمل�ض اإدارة هيئة كهرباء 
ومياه دبي و�صعادة �صعيد حممد الطاير 
الع�صو املنتدب الرئي�ض التنفيذي لهيئة 
دب����ي م��وؤ���ص�����ض ورئي�ض  ك��ه��رب��اء وم���ي���اه 
م���ع���ر����ض وي��ت��ي��ك�����ض وع����ب����داهلل حممد 
الها�صمي وماجد حمد ال�صام�صي اأع�صاء 

جمل�ض اإدارة الهيئة.
الدكتور  معايل  الفتتاح  يف  ���ص��ارك  كما 
ث��اين ب��ن اأح��م��د ال��زي��ودي وزي���ر التغري 
املناخي والبيئة ومعايل عبدالرحمن اآل 
�صالح املدير العام لدائرة املالية يف دبي 
ومعايل �صعيد الكندي ومعايل را�صد بن 
حميدان  بن  حممد  اأحمد  و�صعادة  فهد 
ن���ائ���ب م���دي���ر ع����ام دي������وان ���ص��م��و حاكم 
عام  اأم��ني  املحريبي  اأحمد  و�صعادة  دب��ي 
و�صعادة  دبي  يف  للطاقة  الأعلى  املجل�ض 
عام  مدير  العور  عبدالرحمن  الدكتور 
الب�صرية  ل��ل��م��وارد  الحت���ادي���ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
احلكومية و�صعادة داود الهاجري مدير 
ع����ام ب��ل��دي��ة دب����ي و����ص���ع���ادة ه����الل املري 
والت�صويق  ال�صياحة  دائ����رة  ع���ام  م��دي��ر 
بطي  �صلطان  و�صعادة  دب��ي  يف  التجاري 
ب��ن جم���رن م��دي��ر ع���ام دائ����رة الأرا�صي 
والأم�������الك يف دب����ي و����ص���ع���ادة ع��ب��د اهلل 
اإدارة  جمل�ض  رئ��ي�����ض  ال��ع��وي�����ض  �صلطان 
و�صعادة  ال�صارقة  و�صناعة  جت��ارة  غرفة 
عبدالنا�صر بن كلبان الرئي�ض التنفيذي 
�صيف  و���ص��ع��ادة  القاب�صة  دوب���ال  ل�صركة 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�صركة  ال��رئ��ي�����ض  ال��ف��ال���ص��ي 
برتول الإمارات الوطنية و�صعادة اأحمد 
ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�ض  �صعفار  ب��ن 
املركزي  ال��ت��ربي��د  لأن��ظ��م��ة  الإم��������ارات 
اإم���ب���اور و���ص��ع��ادة ع��ل��ي را����ص���د اجل����روان 
“دراجون  ل�صركة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض 
و�صعادة  امل��و���ص��ى  ���ص��امل  و���ص��ع��ادة  اأويل” 
عي�صى امليدور اإ�صافة اإىل عدد من كبار 
احلكومية  املوؤ�ص�صات  م��ن  ال�صخ�صيات 
واخلا�صة وم�صوؤويل هيئة كهرباء ومياه 

دبي.
را�صد  ب��ن  ح��م��دان  ال�صيخ  �صمو  وجت���ول 
اآل مكتوم و�صعادة �صعيد حممد الطاير 
وكبار امل�صوؤولني يف اأرجاء املعر�ض حيث 
والبتكارات  التقنيات  على  �صموه  اطلع 
وامل��ن��ت��ج��ات اجل��دي��دة يف جم��ال الطاقة 
اخل�صراء  وال��ت��ق��ن��ي��ات  امل���ي���اه  وحت��ل��ي��ة 
واملتجددة  ال��ن��ظ��ي��ف��ة  ال��ط��اق��ة  وح���ل���ول 
والغاز  وال��ن��ف��ط  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  وال���ص��ت��دام��ة 

وغريها.
كهرباء  هيئة  جناح  بداية  �صموه  وتفقد 
وم��ي��اه دب���ي ح��ي��ث اأط��ل��ق ن��ظ��ام التحكم 
بالتعاون  الهيئة  ط��ورت��ه  ال���ذي  ال��ذك��ي 
للتحكم  العاملية  “�صيمن�ض”  �صركة  مع 
اإنتاج  الغازية يف حمطات  التوربينات  يف 
على  ن���وع���ه  م���ن  الأول  وي���ع���د  ال��ط��اق��ة 

م�صتوى العامل.
را�صد  ب��ن  ح��م��دان  ال�صيخ  �صمو  واط��ل��ع 
الطاير  ���ص��ع��ي��د  ���ص��ع��ادة  م���ن  م��ك��ت��وم  اآل 
الهيئة  م���������ص����روع����ات  م�����ن  ع������دد  ع���ل���ى 
واأب����رزه����ا جم��م��ع حم��م��د ب���ن را����ص���د اآل 
م�صروع  اأكرب  ال�صم�صية،  للطاقة  مكتوم 
املتجددة  ال��ط��اق��ة  لإن��ت��اج  ا���ص��رتات��ي��ج��ي 
ال���ع���امل وف����ق نظام  يف م��وق��ع واح����د يف 
الإنتاجية  و�صتبلغ قدرته  امل�صتقل  املنتج 
5000 ميجاوات بحلول العام 2030 
ب��ا���ص��ت��ث��م��ارات ت��ب��ل��غ 50 م��ل��ي��ار دره����م، 
الأخ�صر”  “الهيدروجني  وم�������ص���روع 
اإك�صبو  الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع 
الأول  وي���ع���د  و���ص��ي��م��ن�����ض  دب����ي   2020
الأو�صط  ال�����ص��رق  منطقة  يف  ن��وع��ه  م��ن 
تخزين  �صيتم  ح��ي��ث  اإف��ري��ق��ي��ا،  و���ص��م��ال 
ومن  اإنتاجه  �صيتم  ال��ذي  الهيدروجني 

ثم ا�صتخدامه يف جمالت متعددة.
ك��م��ا اط���ل���ع ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ح���م���دان بن 
ال�صتجابة  خدمة  على  مكتوم  اآل  را�صد 
للكهرباء  ال��ف��ن��ي��ة  ل��ل��ب��الغ��ات  ال��ذك��ي��ة 
وت�صتمل  الهيئة  اأطلقتها  ال��ت��ي  وامل��ي��اه 
الت�صخي�ض  منها  خ�صائ�ض  ع��دة  على 
املنازل  داخ��ل  الفنية  لالأعطال  ال��ذات��ي 
وتقلي�ض اخلطوات الالزمة للتعامل مع 
البالغات ومتابعتها وحلها عرب تطبيق 
الإل��ك��رتوين مبا  وامل��وق��ع  الذكي  الهيئة 
املتعامل وكفاءة  تعزيز جتربة  ي�صهم يف 

اخلدمات.

لأبرز  من��اذج  على  كذلك  �صموه  واط��ل��ع 
ال�صبكة  حمطة  مثل  الهيئة  م�صروعات 
ب����ني مفهوم  ال���ت���ي جت���م���ع م����ا  ال���ذك���ي���ة 
جانب  اإىل  ال��ذك��ي��ة،  وامل���ن���ازل  ال�صبكات 
اجلديد  الرئي�صي  الهيئة  ملبنى  من��وذج 
اأعلى  �صيكون  وال���ذي  ال�صراع”  “مبنى 
واأك�����رب واأذك�����ى م��ب��ن��ى ح��ك��وم��ي �صفري 
اإىل م�صروع  اإ���ص��اف��ة  ال��ع��امل  ال��ط��اق��ة يف 
الكهرباء  لتوليد  الكهرومائية  املحطة 
يف حتا الأول من نوعه يف املنطقة بقدرة 
ميجاوات،   250 اإىل  ت�����ص��ل  اإن��ت��اج��ي��ة 
لت�صجيع  دبي”،  “�صم�ض  وم�����ب�����ادرة 
اأ���ص��ح��اب امل��ن��ازل وامل��ب��اين ع��ل��ى تركيب 
الكهرو�صوئية  ال�����ص��م�����ص��ي��ة  الأل���������واح 
ب�صبكة  وربطها  النظيفة  الطاقة  لإنتاج 
اأكتوبر  الهيئة حتى  انتهت  الهيئة حيث 
2019 من ربط 1355 مبنى ب�صبكة 
الكهرباء بقدرة اإنتاجية تزيد عن 130 
“ال�صاحن الأخ�صر”  ميجاوات ومبادرة 
لإن�صاء البنية التحتية وحمطات �صحن 
ال�صيارات الكهربائية حيث انتهت الهيئة 
200 حمطة  م���ن  اأك�����رث  ت��رك��ي��ب  م���ن 
دب��ي؛ ومبادرة  اإم���ارة  اأن��ح��اء  يف خمتلف 
الذي  الف��رتا���ص��ي  امل��وظ��ف  “رما�ض” 
وتوفر  ال�صطناعي  الذكاء  على  يعتمد 
م���دار  ع��ل��ى  ح��ال��ي��ا  “رما�ض”  ال��ه��ي��ئ��ة 
باللغتني  الأ���ص��ب��وع  اأي���ام  ط���وال  ال�صاعة 
من�صة  خالل  من  والإجنليزية  العربية 
“وات�صاب بزن�ض” وموقعها الإلكرتوين 
وتطبيقها الذكي عرب من�صتي “اآي. اأو. 
اإ�ض” و”اأندرويد” وكذلك على ح�صاب 
الهيئة على موقع التوا�صل الجتماعي 
“األيك�صا”  اأنظمة  اإىل  اإ�صافة  في�صبوك 
اأم������ازون وم��ن�����ص��ة م�صاعد  ال��ذك��ي��ة م��ن 

جوجل والروبوتات.
واطلع �صمو ال�صيخ حمدان بن را�صد اآل 

الرت�صيد”  “من�صة  على  كذلك  مكتوم 
دبي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  هيئة  ت�صلط  ال��ت��ي 
اأبرز مبادراتها  من خاللها ال�صوء على 
اأفراد  ت�صجيع  ت�صهم يف  التي  وبراجمها 
وطالب  وال�����ص��ب��اب  ع���ام  ب�صكل  املجتمع 
منط  تبني  على  خ��ا���ض  ب�صكل  امل��دار���ض 
ا�صتهالك  ل��رت���ص��ي��د  م�������ص���ت���دام  ح���ي���اة 

الكهرباء واملياه واحلفاظ على البيئة.
كما تفقد �صمو ال�صيخ حمدان بن را�صد 
الوطنية  الأجنحة  من  ع��ددا  مكتوم  اآل 
والعاملية امل�صاركة، ومنها جناح جمهورية 
اأك��رب عدد  ي�صم  ال��ذي  ال�صعبية  ال�صني 
م���ن ال�������ص���رك���ات ال�����ص��ي��ن��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة يف 
والبيئة حيث  وال��ط��اق��ة  امل��ي��اه  جم���الت 
�صركات   110 ب��ن��ح��و  ال�����ص��ني  ت�����ص��ارك 
للطاقة  دب��ي  وم��ع��ر���ض  “ويتيك�ض”  يف 
ال�����ص��م�����ص��ي��ة واجل���ن���اح الإي����ط����ايل ال���ذي 
�صركة برتول  �صركة ومن�صة   22 ي�صم 
و�صركة  اي����ن����وك  ال���وط���ن���ي���ة  الإم����������ارات 
اأبوظبي لطاقة امل�صتقبل م�صدر و�صركة 
�صيمن�ض  و���ص��رك��ة  ال�صعودية  ب���اور  اأك���وا 
العاملية”،  بي  بي  “ايه  و�صركة  الأملانية 
وموؤ�ص�صة  دب��ي   2020 اإك�صبو  ومن�صة 
الإم�����ارات لأن��ظ��م��ة ال��ت��ربي��د امل��رك��زي /

البيانات  “مركز  و����ص���رك���ة  اإم�����ب�����اور/ 
مركز  خل���دم���ات  املتكاملة”  ل��ل��ح��ل��ول 
ومن�صات  دوكاب  و�صركة  مورو  البيانات 
دائرة الطاقة يف اأبوظبي وهيئة الطرق 
واملوا�صالت يف دبي وبلدية دبي و�صركة 
الحت���اد خل��دم��ات ال��ط��اق��ة احت���اد اإ�صكو 

وغريها.
من  الأك���رب  املعر�ض  “ويتيك�ض”  ويعد 
املعار�ض  اأك���رب  واأح���د  املنطقة  يف  ن��وع��ه 
املتخ�ص�صة يف العامل وبات موعدا �صنويا 
وال�صركات  والهيئات  املوؤ�ص�صات  ترتقبه 
واملياه  الطاقة  قطاعات  يف  املتخ�ص�صة 

والتنمية  وال����غ����از  وال���ن���ف���ط  وال���ب���ي���ئ���ة 
ال�صلة  ذات  وال���ق���ط���اع���ات  اخل�������ص���راء 
ل���ط���رح حلولها  وال���ع���امل  امل��ن��ط��ق��ة  م���ن 
املمار�صات  اأف�صل  ومناق�صة  ومنتجاتها 
واأح�����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات والب���ت���ك���ارات حيث 
ينظم  ال���ذي   ”2019 “ويتيك�ض  يعد 
ال�صتدامة”  ط��ل��ي��ع��ة  “يف  ���ص��ع��ار  حت���ت 
مب�صاحة  امل���ع���ر����ض  ت����اري����خ  يف  الأك�������رب 
وم�صاركة  مربع  مرت   85،000 عر�ض 

2،350 عار�ض من 55 دولة.
و”دبي  “ويتيك�ض”  م���ن  ك���ل  وي��ت��ي��ح 
للزوار  ال��ف��ر���ص��ة  ال�صم�صية”  ل��ل��ط��اق��ة 
احلافل  الأعمال  جدول  من  لال�صتفادة 
العمل  وور�������ض  واجل��ل�����ص��ات  ب���ال���ن���دوات 
ت�صت�صيف  التي  املتخ�ص�صة  والفعاليات 
ملناق�صة  ع��امل��ي��ني  وخم��ت�����ص��ني  خ�����رباء 
الطاقة  ا�صتخدام  اآف��اق  وتو�صيع  تطوير 
التنمية  لتحقيق  املنطقة  يف  ال�صم�صية 
من�صة  املعر�صان  يوفر  كما  امل�صتدامة 
العاملة  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  لل�صركات  ف��ري��دة 
ملنتجاتها  ل��ل��رتوي��ج  القطاعات  ه��ذه  يف 
بامل�صوؤولني  والل����ت����ق����اء  وخ���دم���ات���ه���ا 
وامل�������ص���ت���ث���م���ري���ن م����ن خم���ت���ل���ف اأن����ح����اء 
ال�صراكات  وبناء  ال�صفقات  لعقد  العامل 
والط��الع على اأح��دث التقنيات يف هذه 
التعرف  اإىل  اإ�صافة  القطاعات احليوية 
على احتياجات ال�صوق واأبرز امل�صروعات 
احلالية وامل�صتقبلية يف املنطقة ل �صيما 
م��ع ال��ت��و���ص��ع ال��ك��ب��ري يف الع��ت��م��اد على 
ال��ن��ظ��ي��ف��ة وامل���ت���ج���ددة يف دولة  ال��ط��اق��ة 
واملنطقة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات 

ب�صكل عام.
قاعة  “ويتيك�ض”  م��ع��ر���ض  ويت�صمن 
خم�ص�صة لفعاليات “الأ�صبوع الأخ�صر” 
املجتمعي  الوعي  رف��ع  اإىل  يهدف  ال��ذي 
باأهمية الرت�صيد يف ا�صتهالك الكهرباء 
م��ب��ادرات فعالة وور�ض  وت��ق��دمي  وامل��ي��اه 
املجتمع  اأف����راد  جلميع  وم��ب��ادرات  عمل 

للتوعية باأهمية املمار�صات اخل�صراء.
الهيئات  من  نخبة  الفعالية  وت�صتقطب 
الكهرباء  ق���ط���اع���ات  يف  امل��ت��خ�����ص�����ص��ة 
الق�صايا  اأب����رز  ل��ب��ح��ث  وال��ب��ي��ئ��ة  وامل���ي���اه 
امل�����وارد  ب��امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى  ال�����ص��ل��ة  ذات 
تعترب  التي  الطاقة  وتر�صيد  الطبيعية 
اأمنا  اأك��رث  م�صتقبل  لبناء  ملحا  مطلبا 
ال��ق��ادم��ة وت�صمل  وا���ص��ت��دام��ة ل��الأج��ي��ال 
ور�ض  اأي�صا  الأخ�صر  الأ�صبوع  فعاليات 
وفعاليات  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع  ملوظفي  عمل 
وم�صابقات  الج���ت���م���اع���ي  ل���ل���ت���وا����ص���ل 
التجارية  املراكز  يف  للجمهور  وعرو�ض 
توعية  وح����م����الت  ���ص��ب��اب��ي��ة  وح���ل���ق���ات 
لأ�صحاب  خم�ص�صة  وجل�صات  تطوعية 
وا�صت�صافة  الب��ت��ك��ار  ق��اع��ة  يف  ال��ه��م��م 

اجتماعات لرواد الأعمال.
فر�صة  الأخ�صر”  “الركن  ي��وف��ر  كما 
من  واملبدعني  واملخرتعني  للمبتكرين 
لعر�ض  واجل���ام���ع���ات  امل����دار�����ض  ط����الب 
وامل�صتدامة  اخل�������ص���راء  م�����ص��روع��ات��ه��م 
وتتميز الندوات مبو�صوعاتها التفاعلية 
امل��ت��ن��وع��ة ع��ل��ى م����دار ث��الث��ة اأي����ام حيث 
ت�����ص��ل��ط ال�������ص���وء ه����ذا ال���ع���ام ع��ل��ى عدة 
ال�صطناعي  الذكاء  ت�صمل  مو�صوعات 
الذكية  وال�����ص��ب��ك��ات  ال���ط���اق���ة  وك����ف����اءة 
والتقنيات احلديثة يف الطاقة ال�صم�صية 
النبعاثات  م��ن  واحل���د  الكهرو�صوئية 
املعتمد  ال��ت��ن��ق��ل  واأن���ظ���م���ة  ال��ك��رب��ون��ي��ة 
اإىل  اإ�صافة  الأخ�صر  الهيدروجني  على 
الكهربائية  ال�����ص��ي��ارات  تقنيات  اأح����دث 
املياه  التطورات يف تقنيات حتلية  واآخ��ر 

با�صتخدام الطاقة ال�صم�صية.

•• دبي-الفجر: 

يف  ال��رائ��دة  ال�صركة  “بيئة”،  اأع��ل��ن��ت 
الأو�صط،  ال�صرق  يف  ال�صتدامة  جمال 
اجلديد  الرئي�صي  مقرها  ت��زوي��د  ع��ن 
يف ال�صارقة بالطاقة ال�صم�صية، تاأكيداً 
ال�صتدامة  جهود  بدفع  التزامها  على 
اأبوظبي  ���ص��رك��ة  و���ص��ت��ت��وىل  والب��ت��ك��ار، 
التابعة  “م�صدر”،  امل�صتقبل  لطاقة 
ل�صركة “مبادلة لال�صتثمار” واإحدى 
ال�����ص��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة ال���رائ���دة يف قطاع 
الطاقة املتجددة، مهمة تطوير حمطة 
الطاقة ال�صم�صية وبنائها، بدعم من “ 
تقنيةPowerpacks  من ت�صال “ 
الزائدة  الطاقة  بتخزين  �صتقوم  التي 

لت�صغيل املقر الرئي�صي لياًل.
“ويتك�ض”،  م��ع��ر���ض  ه��ام�����ض  وع���ل���ى 
اتفاقية  و”م�صدر”  “بيئة”  وق��ع��ت 
كمدير  “م�صدر”  مب��وج��ب��ه��ا  ت��ع��م��ل 
ت�صليم م�صروع يت�صمن تركيب حمطة 
“بيئة”  اأر�صية يف مقر  �صم�صية  طاقة 
اجل����دي����د، ح��ي��ث وّق�����ع الت���ف���اق���ي���ة كل 
الرئي�ض  ال��رحم��ي،  جميل  حممد  م��ن 
و�صعادة  “م�صدر”  ل�صركة  التنفيذي 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  احل��رمي��ل،  خ��ال��د 

للمجموعة يف �صركة “بيئة«.
الذي  امل��ب��ن��ى،  ي��ك��ون  اأن  امل���ق���رر  وم����ن 
الراحلة  املعمارية  املهند�صة  �صممته 
زها حديد، اأول مبنى مدعوم بتقنيات 
الذكاء ال�صطناعي يف دولة الإمارات، 
ب��ن��ائ��ه يف العام  و���ص��ي��ت��م الن��ت��ه��اء م��ن 

خطوة  املحطة  بناء  وي�صكل   ،2020
الرئي�صي  امل��ق��ر  ج��ه��ود  دف���ع  لف��ت��ة يف 
 LEED ����ص���ه���ادة  ع���ل���ى  ل��ل��ح�����ص��ول 
ال��ب��الت��ي��ن��ي��ة، ع��رب ���ص��م��ان دع���م املبنى 

بطاقة متجددة.
ب�����دوره، ق���ال ���ص��ع��ادة خ��ال��د احلرميل 
ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��م��ج��م��وع��ة يف 
مفهوم  “ي�صكل  “بيئة”:  ����ص���رك���ة 
اأعمالنا، وعليه فاإن  ال�صتدامة �صميم 
تزويد مقرنا اجلديد بالطاقة النظيفة 
مبثابة دليل على اأهمية هذه الركيزة، 
وانطالقاً من جهودنا احلثيثة الرامية 
لتويل الريادة يف هذا املجال، �صيج�صد 
يف  الت�صغيلي  التميز  اجل��دي��د  مقرنا 
ال�صتدامة والتكنولوجيا، كما �صي�صهم 
ا�صتخدامنا للطاقة ال�صم�صية اأي�صاً يف 
الإمارات  ا�صرتاتيجية  اأه��داف  حتقيق 
اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي   ،2050 ل��ل��ط��اق��ة 
زي�������ادة مت��ث��ي��ل ال���ط���اق���ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة يف 
الدولة  يف  ال���ط���اق���ة  م���زي���ج  اإج����م����ايل 
العام  بحلول   50% اإىل   25% م��ن 
الب�صمة  تقليل  على  ع���الوة   ،2050
بن�صبة  ال��ط��اق��ة  ل��ت��ول��ي��د  ال��ك��رب��ون��ي��ة 

.»70%
بعملنا مع  “نفخر  اأ���ص��اف احل��رمي��ل: 
الرائدة  ال�����ص��رك��ة  “م�صدر”،  ���ص��رك��ة 
ع��امل��ي��اً يف جم���ال احل���ل���ول امل��ب��ت��ك��رة يف 
�صيقومون  ال���ذي���ن  ال���ط���اق���ة،  جم����ال 
ب��ت�����ص��م��ي��م وب����ن����اء وت�����ص��غ��ي��ل حمطة 
اجلديد،  مقرنا  يف  ال�صم�صية  الطاقة 
عرب  التقطع  حت��دي  اأي�صاً  نعالج  كما 

 Powerpacks  « تقنية  ا�صتخدام 
» من ت�صال لتخزين الطاقة ال�صم�صية 
الزائدة من الألواح لتغذية املبنى عند 
ي�صهم هذا  اأن  امل��ت��وق��ع  احل��اج��ة، وم��ن 
واملخزنة  املتجددة  الطاقة  من  املزيج 
ب�صكل  الكربونية  انبعاثاتنا  تقليل  يف 

كبري«.
واأكد حممد جميل الرحمي، الرئي�ض 
اأن  ع���ل���ى  “م�صدر”،  ل�����  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
التفاقية التي مت الإعالن عنها اليوم 
تعزز من عالقة ال�صراكة ال�صرتاتيجية 
و”بيئة”،  “م�صدر”  بني  جتمع  التي 
اأول  الطرفان يف تطوير  يتعاون  حيث 

حمطة لتحويل النفايات اإىل طاقة يف 
دولة الإمارات.

طويلة  خ���ربة  م�����ص��در  “لدى  وق�����ال: 
الطاقة  حم���ط���ات  ت��ط��وي��ر  جم����ال  يف 
�صمن  تركيبها  ي��ت��م  ال��ت��ي  ال�صم�صية 
األواح  تركيب  لها  �صبق  فقد  الأب��ن��ي��ة، 
عدد  اأ���ص��ط��ح  وع��ل��ى  اأر���ص��ي��ة  �صم�صية 
اأبوظبي،  يف  احل��ك��وم��ي��ة  امل���ب���اين  م���ن 
املباين  ح��ل��ول  تطبيق  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
باأبوظبي  م�صدر  مدينة  يف  اخل�صراء 
اأكرث  كفاءتها على مدى  اأثبتت  والتي 
فخورون  ونحن  الزمن،  من  عقد  من 
الطاقة  ل��ت��ط��وي��ر حم��ط��ة  ب��اخ��ت��ي��ارن��ا 

“بيئة”  م���ق���ر  م��ب��ن��ى  يف  ال�����ص��م�����ص��ي��ة 
واأن����ه م�صتوحى من  خ��ا���ص��ة  اجل��دي��د، 
املهند�صني  اأ�صهر  من  واح��دة  ت�صاميم 

املعماريني يف العامل. » 
وبالإ�صافة اإىل ذلك، �صيتم جتهيز مبنى 
املقر الرئي�صي اجلديد ل��صركة “بيئة” 
املباين  حلول  من  متكاملة  مبجموعة 
مايكرو�صوفت،  تدعمها  التي  الذكية 
فولت«  »دي��ج��ت��ال  من�صة  وب��ا���ص��ت��خ��دام 
التي تتم توفريها من قبل “ايفوتك” 
كما �صيزود  “جون�صون كونرتولز”.  و 
املقر الرئي�صي اجلديد باأنظمة واأجهزة 
ذكية، م�صممة لتح�صني كفاءة الطاقة. 
ومبا يرمي اإىل حتقيق اأف�صل ا�صتفادة 
اإنتاجية  وتعزيز  املتاحة  امل�صاحة  م��ن 
ذكاء  واجهة  خ��الل  من  املبنى  �صاغلي 
تفّعيل  وواجهة  افرتا�صية  ا�صطناعي 

بال�صوت.
النظيفة  الطاقة  ا�صرتاتيجية  وتوؤكد 
للمقر على التزام �صركة “بيئة” بتبني 
تعاون  بعد  امل��ت��ج��ددة،  الطاقة  تقنيات 
العام  يف  و”م�صدر”  “بيئة”  �صركتي 
الإم����ارات  “�صركة  لتاأ�صي�ض   2017
والتي  طاقة”،  اإىل  النفايات  لتحويل 
اأول حمطة  ب��ن��اء  ع��ل��ى  ح��ال��ي��اً  ت��ع��م��ل 
دولة  يف  طاقة  اإىل  النفايات  لتحويل 
حتويل  اإىل  وال����رام����ي����ة  الإم������������ارات، 
�صنوياً  النفايات  300،000 طن من 
ال�صارقة،  يف  النفايات  مكب  عن  بعيداً 
لتلبية  امل���ول���دة  ال��ط��اق��ة  وا����ص���ت���خ���دام 

احتياجات نحو 28000 منزل. 
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�ملال و�لأعمال
اأرا�ضي دبي تنظم موؤمتر » القاهرة - دبي العقاري«

الن�صخة االأوىل من احلدث ا�صتقطبت 200 �صخ�صية عقارية لتعزيز التعاون بني البلدين

جمموعة عمل ال�صركات متعددة اجلن�صيات تعلن التزامها بنموذج �صراكة لدعم اال�صتدامة باملنطقة

•• دبي-الفجر:

نظمت دائرة الأرا�صي والأمالك يف دبي 
الن�صخة الأوىل من موؤمتر “القاهرة - 
دبي العقاري” الذي انطلقت فعالياته 
موؤخًرا.  القاهرة  امل�صرية  العا�صمة  يف 
واأق�����ي�����م ه������ذا احل��������دث حت�����ت ع���ن���وان 
اإ�صرتاجتيات  وت�����ص��م��ي��م  “تخطيط 
بالتعاون   ،“ الذكية  العمرانية  امل���دن 
الأعمال  ل�صيدات  العربي  املجل�ض  مع 
وغ��رف��ت��ي ال��ت��ط��وي��ر ال���ع���ق���اري وم����واد 
وجمعية  ال�����ص��ن��اع��ات  ب���احت���اد  ال��ب��ن��اء 

“م�صتثمري ال�صاد�ض من اأكتوبر«.
تفعيل  خ���ط���وات  اأوىل  امل���وؤمت���ر  وي��ع��د 
التعاون بني دائرة الأرا�صي والأمالك 
ل�صيدات  ال��ع��رب��ي  وامل��ج��ل�����ض  دب�����ي،  يف 
العربية.  م�صر  جمهورية  يف  الأع��م��ال 
وكان الهدف من املوؤمتر تبادل املعرفة 
العقارية ونقل جتربة دبي لالأ�صقاء يف 
جانب  اإىل  العربية،  م�صر  جمهورية 
التي ترتكز  البيئة ال�صتثمارية  توفري 
ع��ل��ى اخل����دم����ات ال���ذك���ي���ة خل��ل��ق بيئة 

عقارية عاملية مبتكرة وم�صتدامة.
واك��ت�����ص��ب ه���ذا امل��وؤمت��ر اأه��م��ي��ة خا�صة 
�صلط  اأنه  طليعتها  ويف  مهمة،  لأ�صباب 
احلقائق  م����ن  ال���ك���ث���ري  ع���ل���ى  ال�������ص���وء 
حتقيقها  مي��ك��ن  ال���ت���ي  والإي���ج���اب���ي���ات 
ع��ل��ى اأر�����ض ال���واق���ع م��ن م��ف��ه��وم املدن 
ال��ذك��ي��ة وال��ت��ق��ن��ي��ات، وم���ا ي��ق��دم��ه من 
حلول مثلى مل�صتقبل التطوير العقاري 
والعمال العمرانية، اإىل جانب تر�صيخ 
التقليل  على  وتعمل  وال�صعادة،  الثقة 
ال��ت��ك��ال��ي��ف والإج�����������راءات، �صمن  م���ن 
الإجراءات  تدعمها  متناغمة  منظومة 

القانونية.
وق�����ّدم امل���وؤمت���ر من���وذًج���ا ف���ري���ًدا حول 
ال�صراكات  واأهمية  التوا�صل،  ���ص��رورة 
بني الدول والقطاعات املختلفة لتنمية 
العقارية.  املنظومة  وتعزيز  الأع��م��ال 
اإ�صهامه  الكثرية  الإيجابية  اآث��اره  ومن 
بدور اإيجابي ومهم لت�صجيع التوا�صل 
املعرفة،  وت����ب����ادل  ال��ت��ع��ل��م  وت���ط���وي���ر 

والرتقاء باملمار�صات العقارية.
وق�����ال�����ت ه���ن���د ع���ب���ي���د امل���������ري، امل���دي���ر 
“�صجل  العقاري:  التنفيذي ملعهد دبي 
ب�صفته  م���ت���م���ي���زة  م�������ص���ارك���ة  امل���ع���ه���د 
وتوىل  احل���دث،  لهذا  املنظم  ال�صريك 
اخ���ت���ي���ار م��وا���ص��ي��ع امل����وؤمت����ر وحم����اور 
ال�صوقني  خلدمة  النقا�صية،  جل�صاته 
ا  اأي�صً امل�����ص��ري والإم���ارات���ي. وط��رح��ن��ا 

دورة “م�صت�صار مبيعات عقاري دويل” 
جلميع املهتمني بال�صوق دبي العقاري ، 
املوؤمتر، عملنا  وخ��الل وجودنا يف هذا 
مع الأط��راف الأخ��رى من اأج��ل تعزيز 
م�صتقبل التعاون بني دولتينا، الإمارات 
امل��ت��ح��دة وج��م��ه��وري��ة م�صر  ال��ع��رب��ي��ة 
العربية. اإن التعاون بني  دائرة الأرا�صي 
العقاري  امل��ع��ه��د  يف  ممثلة  والم�����الك 
الأعمال،  ل�����ص��ي��دات  ال��ع��رب��ي  وامل��ج��ل�����ض 
ت��ف��اع��ل��ي��ة بني  خ��ل��ق من�صة  ي�����ص��ت��ه��دف 
يف  الإن�����ص��ان  اأهمية  وتعزيز  الطرفني، 
جمتمع عربي متوحد، ونناق�ض عديد 
الفر�ض بني كافة الأطراف امل�صاركة يف 

املوؤمتر ».
اأحد  التعليم  “يعّد  امل����ري:  واأ���ص��اف��ت 
املدن  تعميم  اأه��م��ي��ة  ن�صر  دع��ائ��م  اأه���م 
عمل  اآليات  مع  دجمها  و�صبل  الذكية، 
نركز  اأننا  اإىل  م�صرية  العقاري،  املعهد 
اخلا�صة  والقدرات  الكفاءات  بناء  على 
ونوجهها  ل��دي��ن��ا  ال��ب�����ص��ري��ة  ب���ال���ك���وادر 
ذلك  وتعزيز  الرقمي،  التحول  باأهمية 
مع  ونتعاون  مكثفة  دورات  خ��الل  م��ن 
ج��م��ع��ات ع��امل��ي��ة ع��ل��ى راأ���ص��ه��م هارفرد، 
اجل���ي���ل اجلديد  ب������دون  اأن������ه  م����وؤك����دة 
وال�صباب لن�صتطيع تطوير وتخطيط 

املدن الذكية
رئ��ي�����ض املجل�ض  وق���ال���ت ع��ب��ري ع�����ص��ام 
ال��ع��رب��ي ل�����ص��ي��دات الأع���م���ال: “ يوجد 
العربيات  ال�����ص��ي��دات  ل���دور  مهم  ه��دف 
ب��ال��ق��ط��اع ال���ع���ق���اري. وي�����ص��ت��ه��دف هذا 

لدعم  ال��ت��ع��اون  �صبل  تن�صيط  امل��وؤمت��ر 
والعامل  م�����ص��ر  يف  ال���ع���ق���اري  ال��ق��ط��اع 
ال��ع��رب��ي، م���ن خ���الل خ��ط��ط حم���ددة.  
اأرا�صي  ال�صتفادة من خربات  وميكننا 
دبي، حيث تلعب دوًرا حيوًيا يف تن�صيط 
ال��ت�����ص��رف��ات ال��ع��ق��اري��ة وال��ي��وم��ي��ة، وله 
بالقطاع  املتعاملني  ع��ل��ى  م��ه��م  ت��اأث��ري 
العقاري واملهتمني بال�صتثمار العقاري 

بدبي.
املدير  ر�صيد  علي  ماجدة  وا�صتعر�صت 
بدائرة  ال���ص��ت��ث��م��ار  ل��ق��ط��اع  التنفيذي 
الأرا���ص��ي والأم���الك يف دب��ي يف كلمتها 
على هام�ض املوؤمتر، اأبرز الأرق��ام التي 
خالل  بدبي  ال��ع��ق��اري  القطاع  حققها 
ال���ف���رتة ال�����ص��اب��ق��ة، ح��ي��ث ب��ل��غ��ت 80 
اإىل  م�����ص��رية   ،2018 دره���م يف  م��ل��ي��ار 
التوا�صل،  امل�صاركة ت�صتهدف تعزيز  اأن 
القطاع  يف  امل�����راأة  دور  اأه��م��ي��ة  وت��اأك��ي��د 
“كان هذا احلدث  العقاري. واأ�صافت: 
م��ن جمالت  ل��ل��م��زي��د  ان��ط��الق  نقطة 
فر�ض  عن  ف�صاًل  امل�صتقبلية،  التعاون 
تعود  التي  اخلدمات  من  املزيد  توفري 
يف  العقاريني  القطاعني  على  بالنفع 
التعاون  عالقات  وتعزيز  وم�صر،  دب��ي 
امل��زي��د من  ل��ت��ب��ادل اخل����ربات، وتنظيم 

الدورات واللقاءات يف امل�صتقبل.
املهند�ض  اأ���ص��اد  امل��وؤمت��ر،  هام�ض  وع��ل��ى 
ط���ارق ���ص��ك��ري رئ��ي�����ض غ��رف��ة التطوير 
بالقدرة  ال�صناعات،  ب��احت��اد  ال��ع��ق��اري 
التطور  واإح��رازه��ا  ل��الم��ارات،  الهائلة 

ال���ع���ق���اري، حيث  ال���ق���ط���اع  ال���ه���ائ���ل يف 
مدينة   14 ب��ن��اء  الإم����ارات  ا�صتطاعت 
 40 ال�صكان فيها  جديدة يتجاوز عدد 
مليونا، وحتويل الرقمنة اإىل جزء من 
العقاري  التطور  اأن  واأك��د  نهج احلياة. 
ث��اب��ت��ة وقوية  ب��خ��ط��ي  ي�����ص��ري  مب�����ص��ر 
ولديها القدرة علي التو�صع يف القطاع 
فيه  ال�صتثمارات  وا�صتقبال  العقاري 
ب�صورة كبرية، م�صرًيا اإىل اأن اللقاءات 
حجم  تعك�ض  ال��ط��رف��ني  ب��ني  الثنائية 
ال��ت��ع��اون ب���ني م�����ص��ر والإم��������ارات. من 
ناحيته اأ�صار وليد عبا�ض م�صاعد وزير 
العمرانية  املجتمعات  ل�صئون  الإ�صكان 
ت�صتهدف  احل��ك��وم��ة  اإن  اإىل  كلمته  يف 
اجلديدة،  ب��امل��دن  اخل��ا���ص��ة  خطتها  يف 
حيث مت درا�صة اإن�صاء 30 مدينة وجاٍر 
14 مدينة منهم، مما يوفر  العمل يف 
املدن  كاملة، من خالل  تقنية  خدمات 

الذكية.
وركز امل�صاركون يف املوؤمتر على �صرورة 
فتح اأفاق التعاون بني العاملني بقطاع 
ونظرائهم  م�صر  يف  العقاري  التطوير 
يف الدول العربية، بالإ�صافة اإىل تبادل 
التطوير  جم���ال  يف  والأراء  اخل����ربات 
العقاري، والتوا�صل البناء مع �صانعي 
التطوير  ����ص���ن���اع���ة  ل����دع����م  ال������ق������رار، 
مثالية  فر�صة  املوؤمتر  وك��ان  العقاري. 
العقاري،  التطوير  للعاملني يف جمال 
حيث وفر لهم البيئة املثالية للتوا�صل 
م���ع اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة وال��ق��ائ��م��ني علي 

�صناعة القرار ودعم املجال.
وا����ص���ت���م���ل امل����وؤمت����ر ال������ذي مت���ك���ن من 
متثل  ���ص��خ�����ص��ي��ة   200 ا����ص���ت���ق���ط���اب 
واملوؤ�ص�صات  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات  ك��اف��ة 
واجل���م���ع���ي���ات امل��خ��ت��ل��ف��ة، ع���ل���ى ثالث 
م��وا���ص��ي��ع يف غاية  ن��اق�����ص��ت  ج��ل�����ص��ات 
التحديد:  وج��ه  على  وكانت  الأهمية، 
التطوير  م�صتقبل   .. ال��ذك��ي��ة  “املدن 
التطوير  “قطاع  و  العقاري”،   
العقاري .. املنظومة الداعمة والفر�ض 
ال�صتثمار  “حتديات  و  ال�صتثمارية”، 
والعاملي”.  وامل��ح��ل��ي  ال��ع��رب��ي  ال��ع��ق��اري 
وتناول امل�صاركون يف النقا�صات “فر�ض 
“اأبرز  و  حت�صني ال�صتثمار العقاري”، 
الدولتني”،  ب��ني  امل�����ص��رتك��ة  امل���ب���ادرات 
اإ�صافة اإىل “م�صتقبل التعاون امل�صري 

الإماراتي«.
اأرا�صي دبي قد وقعت يف �صيتي  وكانت 
مع  ت��ف��اه��م  م���ذك���رة   2018 ���ص��ك��ي��ب 
ل�صيدات  ال��ع��رب��ي  امل��ج��ل�����ض  م��وؤ���ص�����ص��ة 
ب�صكل  امل�������راأة  دور  ل��ت��ع��زي��ز  الأع����م����ال 
دولة  يف  امل���راأة  دور  اأهمية  مع  يتما�صى 
وجمهورية  املتحدة  العربية  الم���ارات 
جمتمعات  خ��الل  م��ن  العربية،  م�صر 
املراأة وتر�صيخ الثقة يف القطاع العقاري 
يف اأو�صاط �صيدات م�صر والمارات، من 
مميزة  ا�صتثمارية  بيئة  ت��وف��ري  خ��الل 
ومتوازنة، ترتكز على اخلدمات الذكية 
ع��امل��ي��ة مبتكرة  ع���ق���اري���ة  ب��ي��ئ��ة  خل��ل��ق 

وم�صتدامة.

•• دبي-الفجر:

اأكدت نخبة من اأبرز ال�صركات العاملية 
دولة  يف  والعاملة  اجلن�صيات  متعددة 
الإم����ارات خ��الل م��وؤمت��ر ال�صراكة من 
اأجل ال�صتدامة دعمها لنموذج ال�صراكة 
ب����ني ال���ق���ط���اع احل���ك���وم���ي واخل����ا�����ض 
مل�صاندة اجلهود املبذولة من قبل دولة 
الإم��ارات يف �صبيل حتقيق ال�صتدامة. 
و�صم املوؤمتر العديد من ال�صيوف من 
اخلا�ض وممثلني عن  القطاع  �صركات 
امل����دين؛ والذين  احل��ك��وم��ة وامل��ج��ت��م��ع 
املو�صوعات  حتديد  اأهمية  على  اأك��دوا 
كما  ال�������ص���دد،  ه����ذا  يف  الأول����وي����ة  ذات 
اأكدوا على اأهمية التعاون بني خمتلف 
الدولة  خ��ط��ط  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال��ق��ط��اع��ات 

الطموحة يف جمال ال�صتدامة.

وقال �صعادة ماجد �صيف الغرير، رئي�ض 
جمل�ض اإدارة غرفة جتارة و�صناعة دبي، 
خالل كلمته الفتتاحية يف املوؤمتر اأن 
ال�صركات متعددة اجلن�صيات تلعب دوراً 
ا�صرتاتيجية  وتنفيذ  دع���م  يف  ح��ي��وي��اً 
امل�صتدامة،  للتنمية  الإم������ارات  دول����ة 
روؤية  لالهتمام  املثري  من  اأن��ه  معترباً 
دبي  يف  ال�صركات  من  املتزايد  التوجه 
نحو دمج اأهداف التنمية امل�صتدامة يف 
م�صرياً  وممار�صاتها،  ا�صرتاتيجياتها 
ن��ح��و جمتمع  اأن��ه��ا خ��ط��وة ه��ام��ة  اإىل 
اأعمال م�صوؤول واأكرث قدرة على تلبية 

متطلبات النمو امل�صتدام
اأن جم��م��وع��ة عمل  ال��غ��ري��ر  واأو�����ص����ح 
ال�صركات متعددة اجلن�صيات قادرة من 
وممار�صاتها  اجتاهاتها  توحيد  خالل 
وجهودها على اإحداث تاأثري اجتماعي 

ا�صتثنائي يف املجتمع، معترباً ان املوؤمتر 
وما ي�صهده متبادل للمعارف واخلربات 
واإيجاد  امل��م��ار���ص��ات  اأف�����ص��ل  ومناق�صة 
التحديات  مل���واج���ه���ة  م��ب��ت��ك��رة  ح���ل���ول 
العاملية يف جمال ال�صتدامة هو مبادرة 
قيمة تعك�ض الدور املتنامي الذي تلعبه 
���ص��رك��ات وم��وؤ���ص�����ص��ات ال��ق��ط��اع اخلا�ض 
واملمار�صات  الأع���م���ال  بيئة  حتفيز  يف 

امل�صتدامة يف جمتمع الأعمال.
وق���د اأك���د رام���ي زك���ي، رئ��ي�����ض جمل�ض 
اإدارة جمموعة عمل ال�صركات متعددة 
الذي  ال���دور  اأه��م��ي��ة  على  اجلن�صيات، 
حتقيق  يف  اخل����ا�����ض  ال���ق���ط���اع  ي��ل��ع��ب��ه 
زكي:  وق��ال  البيئة.  على  اإيجابي  اأث��ر 
يتوجب علينا ك�صركات م�صوؤولة، اإيجاد 
ا�صتدامة  ل�����ص��م��ان  امل��ن��ا���ص��ب��ة  احل���ل���ول 
ب��ي��ئ��ت��ن��ا ب����ط����رق ه����ادف����ة وع����ل����ى نحو 

امل�صتهلكني  اأن  اإىل  واأ���ص��ار  ت��دري��ج��ي. 
يتطلعون حالياً للح�صول اإىل املنتجات 
حياة  امل�صتقبلية  لالأجيال  توفر  التي 
�صحية وم�صتدامة على الأر���ض. ومن 
ال�صروري اأن يكون امل�صتهلك على وعي 
واطالع باجلهود التي تبذلها ال�صركات 
من اأجل حتقيق هذه الأه��داف. ولكن 
علينا العرتاف بوجود حتديات كبرية 
توفر  اإىل عدم  اإ�صافة  ال�صدد،  يف هذا 
حتقيق  ت�صمن  حم���ددة  ا�صرتاتيجية 
كلمته  زكي يف  الأهداف.” و�صدد  هذه 
على اأن ال�صراكات بني القطاع اخلا�ض 
�صت�صرع  امل��دين  واملجتمع  واحلكومات 
املبتكرة،  احللول  اإي��ج��اد  عملية  وت��رية 
وي��ع��ت��رب امل���وؤمت���ر ال�����ذي ي��ج��ت��م��ع فيه 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض واحل��ك��وم��ي، الدليل 

الأكرب على ذلك.

واجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن دول���ة الإم����ارات 
ا�صرتاتيجية  م����ن  ك����ج����زء  حت����ر�����ض 
من  م�����ص��ت��وى  اأع��ل��ى  لتحقيق  ال���دول���ة 
اأه�������داف ال��ت��ن��م��ي��ة امل�������ص���ت���دام���ة، حيث 
ت��ف��وق��ت يف حت��ق��ي��ق ه����ذه الأه�������داف؛ 
الإح�صائيات  اأك��دت   2018 ع��ام  ففي 
اأن دولة الإم��ارات قد حققت اأكرث من 
%50 من الأهداف املطلوب حتقيقها 
التي مت و�صعها من  88 موؤ�صر  ال���  يف 
التنمية  لأه����داف  امل��ت��ح��دة  الأمم  قبل 
عمل  ف��رق  ت�صكيل  ويعترب  امل�صتدامة. 
تنفيذية للربنامج الوطني من �صمن 
اأولويات احلكومة؛ بحيث �صت�صم هذه 
احلكومي  القطاع  عن  ممثلني  الفرق 
واخل���ا����ض ل��ت�����ص��ك��ي��ل خ��ط��وة اأول���ي���ة يف 
امل�صتدامة  الأه�������داف  حت��ق��ي��ق  ���ص��ب��ي��ل 

للدولة.

�ضركة ت�ضارك حاليا يف املخترب التنظيمي لأبوظبي العاملي   30
�صركة نا�صئة يف Hub71 تخطط   18

ال�صتقطاب 100 مليون دوالر خالل عام 2020
•• اأبوظبي -وام:

اأكد حممود عدي الرئي�ض التنفيذي ل� Hub71 اأن عدد ال�صركات النا�صئة 
التكنولوجيا  18 �صركة تعمل يف خمتلف قطاعات  املن�صة بلغ  امل�صجلة يف 

وتخطط ل�صتقطاب نحو 100 مليون دولر خالل العام املقبل 2020.
اأعمال  ل�«Hub71« يف ت�صريحات على هام�ض  التنفيذي  الرئي�ض  وقال 
يف  ام�ض  انطلق  ال��ذي   2019 اأبوظبي”  “فينتك  ملهرجان  الأول  ال��ي��وم 
من  طلب   300 م��ن  اأك��رث  تلقت  املن�صة  اإن  ال��ع��امل��ي..  اأبوظبي  �صوق  مقر 
م��ن فتح  �صهر  ال��ع��امل خ��الل  م��ن ح��ول  الأع��م��ال  النا�صئة ورواد  ال�صركات 
باب تلقي الطلبات والذي بداأ بنهاية �صبتمرب املا�صي حيث �صيتم غلق باب 
تلقي الطلبات يف 17 نوفمرب املقبل وهو ما يعك�ض قدرة املن�صة على جذب 

العديد من ال�صركات الرائدة لنطالق اأعمالها من اأبوظبي.
وقع  ال��ذي  الأع��م��ال  ورواد  النا�صئة  ال�صركات  ا�صتدعاء  �صيتم  اأن��ه  واأ���ص��اف 
الإجراءات  واتخاذ   »Hub71  « من�صة  اإىل  لالن�صمام  الختيار  عليهم 

املطلوبة لبدء اأعمالهم من اأبوظبي مطلع العام املقبل 2020.
ال�صركات  م��ن   %  50 اأن  اإىل   »Hub71»�ل التنفيذي  الرئي�ض  واأ���ص��ار 
تخطط  بينما  الإم�����ارات  خ���ارج  تاأ�صي�صها  مت   »Hub71  « يف  امل�صجلة 
ال�3  100 �صركة نا�صئة من حول العامل خالل  »Hub71« ل�صتقطاب 

�صنوات املقبلة.
وقال اإن ال�صركات امل�صجلة يف من�صة »Hub71« حتظى بدعم وامتيازات 
حيث  ال�صحي  وال��ت��اأم��ني  وال�صكن  املكتبية  امل�صاحات  �صعيد  على  كاملة 
يرتاوح الدعم ما بني 50 اإىل جماين بن�صبة 100 % وذلك وفقا حلجم 
التي تنجح يف  ال�صركات  اأن  اإىل  ن�صاطها م�صريا  ال�صركة وطبيعة  تو�صعات 
جذب ا�صتثمار خارجي باإمكانها اأن حت�صل على دعم اإ�صايف من خالل مكتب 

اأبوظبي لال�صتثمار.

 بور�صة دبي للطاقة تبيع مليوين برميل من مزيج نفط خام 
عمان ت�صليم دي�صمرب بعالوة بلغت 0.25 دوالر للربميل

•• دبي -وام:

يف  وال��غ��از  النفط  وزارة  ل�صالح  م���زادا  ام�ض  للطاقة  دب��ي  بور�صة  نظمت 
�صلطنة عمان وذلك لبيع �صحنة من مزيج نفط خام عمان بعالوة ت�صاف 
النفط  على  الطلب  تنامي  يعك�ض  ال��ذي  الأم��ر  الر�صمية  البيع  اأ�صعار  اإىل 

اخلام يف منطقة ال�صرق الأو�صط واآ�صيا.
برميل من مزيج نفط خام عمان  2 مليون  املكونة من  ال�صحنة  بيع  ومت 
للربميل  اأم��ري��ك��ي  دولر   0.25 بلغت  ب��ع��الوة   2019 دي�صمرب  ت�صليم 

ت�صاف اإىل اأ�صعار البيع الر�صمية ل�صهر دي�صمرب.
14 �صركة يف  وكانت من�صة م��زادات بور�صة دبي للطاقة �صهدت م�صاركة 
املزاد الذي اأقيم اأم�ض حيث مت تقدمي ما يزيد عن 17 عطاء خالل نافذة 
زمنية تبلغ دقيقتني.. ويتم احت�صاب اأ�صعار البيع الر�صمية خلام عمان على 

اأ�صا�ض املتو�صط ال�صهري ل�صعر املوؤ�صر اليومي لبور�صة دبي للطاقة.
وقال رائد ال�صالمي املدير العام لبور�صة دبي للطاقة.. اأن مزادات بور�صة 
الأكرث  والآلية  الأمثل  املن�صة  توفر  اأنها  اأخ��رى  مرة  برهنت  للطاقة  دبي 
فر�صة  للمتداولني  تتيح  وهي  اخلام  النفط  وبيع  �صراء  لعمليات  �صفافية 
مت�صاوية للح�صول على كميات اإ�صافية من ال�صوق خالل نافذة زمنية تبلغ 

دقيقتني فقط.
ومت ب��ي��ع 41.6 م��ل��ي��ون ب��رم��ي��ال م��ن م��زي��ج خ���ام ع��م��ان وخ��ام��ي الب�صرة 
اخلفيف والثقيل وخام كيمانيز املاليزي عرب هذه املن�صة حمققة عالوات 

بلغت قيمتها 17.8 مليون دولر اأمريكي منذ اإطالق املن�صة.

العدد 12763 بتاريخ 2019/10/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدع�ى 2019/644 عقاري كلي                 

ن��وري  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/  اىل املدعي عليه /1-ترانه خواجة 
اأق��ام عليك الدعوى  عبداللطيف هادف وميثله / جو�صلني �صبلي خري اهلل - قد 
ملكية  وتثبيت   2005 عام  املربم يف  البيع  ونفاذ عقد  ب�صحة  املطالبة  ومو�صوعها 
املدعي  مل�صلحة  التحفظي  احلجز  وتوقيع   )904( رق��م  العقارية  للوحدة  املدعي 
وامل�صاريف  والر�صوم  ال��دع��وى  لئحة  يف  ال���واردة  املدعي  طلبات  بكافة  واحلكم   ،
 2019/10/29 املوافق  الثالثاء  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت  املحاماة.   اتعاب  ومقابل 
ال�صاعة 11.00 �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 الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12763 بتاريخ 2019/10/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدع�ى 2019/2473  مدين جزئي               

اىل املدعي عليه /1- اناندا كيت�صريي كالوراكت�صيج -جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ �صركة البحرية الوطنية للتاأمني )فرع دبي( وميثله / ماجد حممد 
ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  اخل��زرج��ي   ال�صيخ ح�صن  بن  احمد  ال�صيخ 
وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   7190( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة 
ال�صداد  الق�صائية وحتى  املطالبة  تاريخ  وال��ف��ائ��دة     12% من  املحاماة  واتعاب 
التام و �صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء  
فاأنت  ل��ذا   Ch2.D.19 بالقاعة  ���ض   8.30 ال�صاعة   2019/10/29 امل��واف��ق  
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12763 بتاريخ 2019/10/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدع�ى 2019/1304 جتاري كلي                 

ان  القامة مبا  النهدي  جمهول حمل  �صالح  ام��ل  عليه/1-  املدعي  اىل 
املدعي/ �صلطان عي�صى احمد حميد املطرو�صي - قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )5.125.000.00 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من 2016/7/28 
وحتى ال�صداد التام.  وحددت لها جل�صة يوم الربعاء املوافق 2019/11/6 
اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.E.22 بالقاعة  �ض   9.30 ال�صاعة 
م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12763 بتاريخ 2019/10/22   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر 

 يف  الدع�ى 2019/3740 جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه / 1-رافايال كارنفايل جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ ربيع احمد 
النزاع  اأق��ام عليك الدعوى ومو�صوعها �صم ملف  ربيع حممد �صريف العو�صي - قد 
رقم 235/2019 نزاع تعيني خربة جتاري مللف الدعوى الراهنة حال ت�صجيلها والزام 
املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ مقداره 905.000 درهم )ت�صعمائة وخم�صة الف 
اإماراتيا( بالإ�صافة اىل الفائدة القانونية بواقع )12%( من تاريخ الإ�صتحقاق  درهما 
وحتى متام ال�صداد والزامها بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها 
جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2019/11/5 ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 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 الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12763 بتاريخ 2019/10/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدع�ى 2019/5393  عمايل جزئي             

اىل اخل�����ص��م امل���دخ���ل / 1-ج���و����ص���ب ك��اف��ي��ه وح���ل���وي���ات جم���ه���ول حمل 
الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي / ف��ي��ك��رام راج�����ان  ق���د اأق�����ام ع��ل��ي��ك الدعوى 
درهم(   296734( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها 
وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره������م( وال���ر����ص���وم وامل�������ص���اري���ف ورق���م 
ال�صكوى)MB194413457AE( وحددت لها جل�صة يوم الثنني 
املوافق 2019/10/28  ال�صاعة 8.30 �ض  بالقاعة Ch1.A.2 لذا فاأنت 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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�ملال و�لأعمال
ح�ضر حفل ا�ضتقبال البنوك الإماراتية

عبيد حميد الطاير يلتقي مع كبار 
امل�صوؤوليني يف �صندوق النقد والبنك الدوليني 

•• وا�صنطن-الفجر: 

الدولة  وزي���ر  ال��ط��اي��ر،  حميد  عبيد  م��ع��ايل  اجتمع 
لل�صوؤون املالية مع جمموعة من كبار امل�صوؤولني يف 
�صندوق النقد وجمموعة البنك الدوليني، وح�صر 
وذلك  الإم��ارات��ي��ة  ال��ب��ن��وك  ا�صتقبال  ح��ف��ل  معاليه 
النقد  ل�صندوق  ال�صنوية  الجتماعات  هام�ض  على 
وجمموعة البنك الدوليني التي انطلقت موؤخراً يف 

العا�صمة الأمريكية وا�صنطن.
اأكد معايل عبيد حميد الطاير اأهمية م�صاركة دولة 
املالية يف ه��ذه الجتماعات  ب��وزارة  الإم���ارات ممثلة 
بالقت�صاد  امل��ت��ع��ل��ق��ة  وامل��ل��ف��ات  امل��وا���ص��ي��ع  مل��ن��اق�����ص��ة 
العاملي، وال�صيا�صات املالية والنقدية الدولية، و�صبل 
القت�صادية  التنمية  وحتقيق  الفقر،  على  الق�صاء 
يف املنطقة. وقال معاليه: “ت�صكل هذه الجتماعات 
كبار  م��ع  والج��ت��م��اع  اخل���ربات  لتبادل  هامة  من�صة 
توطيد  اأط��ر  لبحث  الدوليني،  واخل��رباء  امل�صوؤولني 
اأوا�صر العمل والتعاون امل�صرتك مع خمتلف الدول 
دفع  يف  خرباتهم  من  وال�صتفادة  املالية،  واملنظمات 
عجلة النمو القت�صادي يف املنطقة، وحتقيق التنمية 

القت�صادية والجتماعية امل�صتدامة.«
ال�صنوية  الجتماعات  كلمته خالل  معاليه يف  ون��ّوه 
اإىل  ال��دول��ي��ني  البنك  وجم��م��وع��ة  النقد  ل�صندوق 
اأن دول���ة الإم�����ارات ق��د حققت اإجن����ازات ه��ام��ة على 

يتعلق  فيما  وخا�صة  التحتية  بنيتها  تعزيز  �صعيد 
يف  ال���ص��ت��م��رار  على  وحت��ر���ض  امل��ال��ي��ة،  بالت�صريعات 
العمل على اعتماد �صيا�صات �صاملة قائمة على اأف�صل 
املمار�صات واملبادئ التوجيهية الإدارية مبا ي�صاهم يف 
والقت�صادي  امل��ايل  القطاع  يف  املخاطر  اإدارة  تعزيز 
يف الدولة. واأ�صار اإىل اأن الدولة تعمل على حت�صني 
بهدف حت�صني  دائم  ب�صكل  التحتية  بنيتها  وتطوير 
الدوليني  وامل�صتثمرين  الأع��م��ال  ل���رواد  جاذبيتها 
من خالل ال�صتثمار يف اقت�صاد املعرفة مثل الذكاء 

ال�صطناعي، والبلوك ت�صني والروبوتات وغريها. 
هام�ض  ع��ل��ى  ال��ط��اي��ر  حميد  عبيد  م��ع��ايل  وح�����ص��ر 
كري�صتالينا  ال�صيدة  اجتماع  ال�صنوية،  الجتماعات 
جورجييفا، املدير العام ل�صندوق النقد الدوىل مع 
وزارء مالية ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا، ووجه 
جورجييفا  كري�صتالينا  لل�صيدة  التهنئة  معاليه 
النقد  ل�صندوق  العام  املدير  ملن�صب  اختيارها  على 
ك��ف��اءة وخربات  ب��ه م��ن  ال���دويل، م�صيًدا مب��ا تتمتع 
كبرية يف هذا املجال والذي �صينعك�ض بدوره وب�صكل 
اإيجابي على عالقة دولة الإم��ارات العربية املتحدة 
مع ال�صندوق. ومت احلوار حول �صبل تعزيز عالقات 
التعاون مع ال�صندوق خالل الفرتة املقبلة من خالل 
العمل امل�صرتك يف م�صاورات املادة الرابعة، وامل�صاركة 
يف فعاليات القمة العاملية للحكومات، والتاأكيد على 
املالية  وزارة  التعاون بني  تعزيز  ا�صتمرارية  �صرورة 

وال�صندوق يف التقدم بال�صيا�صات املالية وال�صفافية.
الببالوي،  حازم  الدكتور  مع  اأي�صاً،  معاليه  والتقى 
�صندوق  يف  العربية  للمجموعة  التنفيذي  امل��دي��ر 
النقد الدويل، حيث مت احلوار حول اآخر التطورات 
القت�صادية ملنطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا، 
وتوقعات ال�صندوق للدول العربية يف ظل املتغريات 
م�صاركة  مناق�صة  عن  ف�صاًل  احلالية،  القت�صادية 
العاملية للحكومات  القمة  الدويل يف  النقد  �صندوق 
مريزا  ال��دك��ت��ور  م��ع  معاليه  وال��ت��ق��ى  كما   .2020
ح�����ص��ن، امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��م��ج��وع��ة ال��ع��رب��ي��ة يف 
جم��م��وع��ة ال��ب��ن��ك ال�����دويل، ح��ي��ث ن��اق�����ض الجتماع 
ل���ل���دول العربية  امل��ج��م��وع��ة  ت��ق��دم��ه  ال����ذي  ال���دع���م 
م�صتدامة  اقت�صادية  تنمية  حتقيق  يف  مل�صاندتها 
قيام  ا�صتمرارية  على  التاأكيد  ذلك  يف  مبا  و�صاملة، 
البنك بدعم الدول العربية. وا�صتعر�ض تقرير املراأة 
جمموعة  عن  ال�صادر   2019 والقانون  والأع��م��ال 
البنك الدويل، وم�صاريع الدعم الفني التي تقدمها 
مناق�صة  ع��ن  ف�صاًل  الإم�����ارات،  دول���ة  يف  املجموعة 
العربية يف  ال��دويل للدول  البنك  توقعات جمموعة 

ظل املتغريات القت�صادية احلالية.
الجتماعات  ه��ام�����ض  ع��ل��ى  امل��ال��ي��ة  وزارة  ون��ظ��م��ت 
ال�صنوية حفل ا�صتقبال البنوك الإماراتية للتعريف 
الإمارات  دول��ة  يف  وممّكناته  امل��ايل  القطاع  باأهمية 
والرتويج لأهم النجاحات والإجن��ازات التي حققها 

القطاع على مدى الأعوام الأخرية، وذلك بالتعاون 
و�صوق  العاملي  اأبوظبي  و�صوق  املركزي  امل�صرف  مع 
وبنك  الأول،  اأب��وظ��ب��ي  وب��ن��ك  ال��ع��امل��ي  امل����ايل  دب���ي 
الإم�����ارات دب��ي ال��وط��ن��ي، وب��ن��ك اأب��وظ��ب��ي التجاري، 
وم�صرف اأبوظبي الإ�صالمي، وبنك دبي الإ�صالمي، 
الإ�صالمي،  ال�صارقة  وم�صرف  التجاري،  دبي  وبنك 
الوطني، وبنك نور. وح�صر احلفل  الفجرية  وبنك 
املركزية،  البنوك  املالية، وحمافظي  وزراء  عدد من 
املالية  واملوؤ�ص�صات  ال�صتثمارية  املوؤ�ص�صات  وروؤ���ص��اء 
الدولية، والروؤ�صاء التنفيذيون للعديد من البنوك 
الإماراتية  البنوك  عن  ممثلني  جانب  اإىل  العاملية، 
امل�����ص��ارك��ة. وك����ان م��ع��ايل ع��ب��ي��د ح��م��ي��د ال��ط��اي��ر قد 
�صارك اأي�صاً يف جمموعة من الفعاليات على هام�ض 
الج��ت��م��اع��ات ال�����ص��ن��وي��ة ل�����ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال����دويل 
اللجنة  اج��ت��م��اع  ومنها  ال���دويل  البنك  وجم��م��وع��ة 

الدولية املالية والنقدية.

•• دبي-الفجر: 

الأمني  الب�صطي  ع��ب��داهلل  �صعادة  اأك���د 
ال���ع���ام ل��ل��م��ج��ل�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم�����ارة 
التوجيهية  اللجنة  رئي�ض  ونائب  دبي 
لدول   C40 الأرب���ع���ون  امل���دن  ل�صبكة 
جنوب وغرب اآ�صيا اأن الإم��ارة تربطها 
املجاورة   ال��دول  مع  تاريخية  عالقات 
م��ن امل���دن الآ���ص��ي��وي��ة، م�����ص��دداً �صعادته 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  روؤي���ة  اأن  على 
حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ض 
حاكم  ال����وزراء  جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة 
دبي رعاه اهلل، وتوجيهات �صمو ال�صيخ 
حمدان بن حممد بن را�صد اآل مكتوم 
ويل عهد دبي رئي�ض املجل�ض التنفيذي 
اأر�����ص����ت اأ����ص���ا����ص���اً م��ت��ي��ن��اً ل��ت��ع��زي��ز هذه 
كمحور  دب��ي  ري���ادة  لتاأكيد  ال��ع��الق��ات 
بالغرب،  ال�صرق  يربط  رئي�ض  اإقليمي 
���ص��ع��ادت��ه ع��ل��ى اأن ت��روؤ���ض دبي  م�����ص��رياً 
مظلة  حتت  اآ�صيا  مدن  عمداء  اجتماع 
للتغري  ال��ق��ي��ادي��ة   C40 امل���دن  �صبكة 
املناخي، يعزز دور دبي الريادي يف دفع 
وتتويجاً  ال���ص��ت��دام��ة،  اأج��ن��دة  تطبيق 
جل��ه��وده��ا الإق��ل��ي��م��ي��ة ل��ق��ي��ادة م�صرية 
النمو الأخ�صر وخلق م�صتقبل  اأف�صل 

لالأجيال املقبلة.
ج��اء ذل��ك خ��الل ت��روؤ���ض دب��ي لجتماع 
للمرة  يعقد  وال��ذي  اآ�صيا  مدن  عمداء 
الأوىل اإىل جانب هونغ كونغ وبح�صور 
رئي�ض اللجنة التوجيهية وعمدة لو�ض 
ركز  حيث  غار�صيتي،  اإري���ك  اجن��ل��و���ض 
الجتماع على مناق�صة التحديات التي 
اآ�صيا من خالل عر�ض  تواجه منطقة 
تواجهها  التي  لل�صعوبات  مدينة  ك��ل 
وكيفية  امل��ن��اخ��ي  للتغري  ال��ت�����ص��دي  يف 
خالل  من  ومواجهتها  معها  التعامل 
بالإ�صافة  املطبقة  والربامج  اخلطط 

اإىل اأهم الدرو�ض امل�صتفادة والتي ميكن 
للمدن الأخرى التعلم منها وتنفيذها، 
ك��م��ا اأب�����دت ه���ذه امل����دن ارت��ي��اح��ه��ا من 
عقد هذا الجتماع لأول مرة باعتباره 
الآ�صيوية  املدن  لعمداء  فر�صة مثالية 
لتعزيز �صبل التعاون امل�صرتك وت�صليط 
يتعلق  فيما  الأول���وي���ات  ع��ل��ى  ال�����ص��وء 
املناخي،  ال��ت��غ��ري  ل��ظ��اه��رة  ب��ال��ت�����ص��دي 
ممثاًل  باعتبارها  دب��ي  اإم��ارة  و�صتعمل 
اللجنة  اآ���ص��ي��ا يف  غ���رب وج���ن���وب  مل���دن 
نقل  على   ،C40 ل�صبكة  التوجيهية 
خم��رج��ات الج��ت��م��اع ل��ط��اول��ة اللجنة 
ل�صمان  لل�صبكة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ت��وج��ي��ه��ي��ة 
ال�صرتاتيجية  اخل��ط��ة  يف  انعكا�صها 
ل��ل�����ص��ب��ك��ة وو���ص��ع��ه��ا ���ص��م��ن اأول����وي����ات 

املرحلة املقبلة. 
متثيلنا  “ينطوي  ال��ب�����ص��ط��ي:  وق����ال 

للمدن الآ�صيوية يف اللجنة التوجيهية 
جهود  ق����ي����ادة  ع���ل���ى   C40 ل�����ص��ب��ك��ة 
ال���ت���ي تعرتي  ل��ل��ت��ح��دي��ات  ال��ت�����ص��دي 
املناخي،  التغري  على  وت��وؤث��ر  املنطقة 
وي���اأت���ي ه���ذا الج��ت��م��اع ل��ل��ت��ع��رف على 
والتحديات  الآ����ص���ي���وي���ة  امل�����دن  روؤي������ة 
احللول  و�صع  �صبيل  يف  تواجهها  التي 
غايتنا  اإىل  بنجاح  للو�صول  املالئمة 
هذا  وم���ن  م�����ص��ت��دام،  م�صتقبل  ب��خ��ل��ق 
امل��ن��ط��ل��ق ت����ربز اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��رف على 
اأن تدعمها �صبكة  املجالت التي ميكن 
C40 ب�صكل اأف�صل ومبا ي�صهم يف دفع 
ومكافحة  ال���ص��ت��دام��ة  اأج��ن��دة  تطبيق 

التغري املناخي«. 
بالعمل  م��ل��ت��زم��ون  “نحن  واأ�����ص����اف: 
اأهداف  لتحقيق  اآ�صيا  مع عمداء مدن 
ونتمنى  امل�صتدامة،  التنمية  وغ��اي��ات 

الكامل  ال��دع��م  تقدمي  م��ن  نتمكن  اأن 
خمرجات  ع��ر���ض  اإىل  واأت��ط��ل��ع  ل��ه��م، 
اجتماع اليوم على اللجنة التوجيهية، 
خالل  ومراعاتها  العمل  عجلة  لدفع 

اخلطط امل�صتقبلية«.
اإط���ار م�صاركة  الجتماع يف  ه��ذا  ي��اأت��ي 
دبي يف قمة عمداء �صبكة املدن الأربعني 
القيادية للتغري املناخي والتي   C40
الدامناركية  ال��ع��ا���ص��م��ة  ا�صت�صافتها 
ك��وب��ن��ه��اج��ن خ����الل اأك���ت���وب���ر اجل����اري، 
والتي ارتكزت حمادثاتها حول احلاجة 
التغري  لظاهرة  للت�صدي  عاملياً  امللحة 
امل���ن���اخ���ي، و���ص��ه��دت ت��وق��ي��ع دب����ي على 
الن�����ص��م��ام مل��ع��اه��دة ج���ودة ال��ه��واء اإىل 
ج��ان��ب 34 م��دي��ن��ة ق��ي��ادي��ة اأخ����رى يف 

العامل.
وت�������ص���ك���ل ق���م���ة ع����م����داء ���ص��ب��ك��ة امل����دن 

الأربعني C40 فر�صة مثالية للمدن 
املناخ  تغري  حتديات  ملناق�صة  القيادية 
وط����رح ح��ل��ول م��ن ���ص��اأن��ه��ا ت��ع��زي��ز دور 
امل����دن مل��واج��ه��ة احل��اج��ة امل��ل��ح��ة للحد 
القادة  القمة  وحت��ث  امل��ن��اخ،  تغري  م��ن 
حثيثة  مناق�صات  يف  الن���خ���راط  ع��ل��ى 
حول هذا املجال وا�صتك�صاف ال�صراكات 
للت�صدي  امل��ح��ت��م��ل��ة  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 

بفعالية لتغري املناخ.
وك��ان��ت م��دي��ن��ة دب���ي ق��د ان�����ص��م��ت اإىل 
 C40 الأرب��ع��ني  امل��دن  �صبكة  ع�صوية 
العام  يف  امل���ن���اخ���ي  ل��ل��ت��غ��ري  ال���ق���ي���ادي���ة 
جمموعة  ���ص��م��ن  ل��ت�����ص��ب��ح   2015
النخبة ملدن العامل احلا�صلة على هذه 

الع�صوية. 
دب��ي ممثلة  انتخبت   ،2017 ع��ام  ويف 
التنفيذي  للمجل�ض  العامة  الأمانة  يف 
لإمارة دبي لع�صوية اللجنة التوجيهية 
ع�صواً   17 من  تتاألف  والتي  لل�صبكة 
مي��ث��ل��ون امل��ن��اط��ق اجل���غ���راف���ي���ة، حيث 
اآ�صيا،  وغ��رب  جنوب  اإقليم  دب��ي  متثل 

مبا فيها 11 مدينة.

من�صة »م�س« توفر من دبي فر�س 
عمل مبتكرة الأ�صحاب الكفاءات احلرة

•• دبي -وام:

باأربعة موؤ�ص�صني من خريجي برنامج “القيادات املوؤثرة” من “مركز حممد 
بن را�صد لإعداد القادة” انطلقت من�صة “م�ض« /mesh/ الإلكرتونية 
من دبي، لت�صكل �صلة و�صل مفتوحة بني ال�صركات واملوؤ�ص�صات الباحثة عن 
مواهب متميزة وبني اأ�صحاب الكفاءات احلرة واملبدعني والباحثني عن 
مناذج عمل مرنة جديدة، يف ا�صت�صراف التوجهات القت�صادية امل�صتقبلية 
مثل القت�صاد الرقمي واملعريف والت�صاركي، مما ير�صخ مكانة دبي ودولة 
الإمارات كمخترب مفتوح لالأفكار املبتكرة وكوجهة عاملية لرّواد الأعمال 

وموؤ�ص�صي امل�صاريع النا�صئة واأ�صحاب الأفكار الإبداعية املبتكرة.
وكان �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة 
رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” اأثنى على موؤ�ص�صي املن�صة 
ل�صموه عرب  �صابقة  تغريدة  املوؤثرة” يف  “القيادات  برنامج  من خريجي 
ب��رن��ام��ج حممد  م��ن  ج��دي��دة  ق��ي��ادات  تخريج  “اأثناء  فيها:  ق��ال  ت��وي��رت 
غري  موؤ�ص�صتني  لإن�صاء  فكرتني  لهم  اعتمدت  ال��ق��ادة  لإع���داد  را���ص��د  ب��ن 

حكوميتني تقدمان خدمات مبتكرة للمجتمع«.
عالية  م��ن  ك��ٌل  اأ�ص�صها  ال��ت��ي  ل��الأع��م��ال  “م�ض” الرقمية  من�صة  وت��ق��وم 
احل���ّم���ادي وم��ن��ى ع��ب��د احل��ك��ي��م وح�����ص��ني خ��ان�����ص��اح��ب وع��ائ�����ص��ة راورت، 
بني  اجلمع  مبداأ  على  املوؤثرة”،  “القيادات  برنامج  خريجو  وجميعهم 
تفاعلية  من�صة  على  امل�صتقلني  واملحرتفني  واملبدعني  احل��رة  الكفاءات 
واحدة تتيح التوا�صل املبا�صر فيما بينهم دون و�صطاء، وتعّرف بالفر�ض، 
املعرفة  اقت�صادات  مع  تتالءم  للكفاءات  جديدة  عمل  م�صاحات  وتخلق 

واخلدمات احلرة التي يتجه العامل نحو تبنيها ب�صكل مت�صارع.
اأ�صحاب الكفاءات احلرة فر�صاً حقيقية وم�صاحات لإدراج  ومتنح املن�صة 
التفاعلية، ف�صاًل عن  املن�صة  مهاراتهم وخدماتهم من دون مقابل عرب 
اإمكانية عر�ض مهاراتهم التخ�ص�صية ومناذج عن امل�صاريع التي اأجنزوها 
وقال  الأعمال.  واأ�صحاب  واملوؤ�ص�صات  ال�صركات  متناول  لتكون يف  بنجاح، 
عبداهلل الرميثي، مدير مركز حممد بن را�صد لإعداد القادة: “ي�صعدنا 
اأن نرى توايل املبادرات اخلالقة التي يطلقها خريجو مركز حممد بن 
را�صد لإعداد القادة عرب براجمه املختلفة، وهو ما ميثل ترجمًة وحتقيقاً 
لأهداف املركز يف بناء وتطوير قيادات اإماراتية قادرة على قيادة م�صاريع 
برامج  ع��رب  وذل��ك  عاملياً،  ري��ادي��ة  كوجهة  دب��ي  مكانة  تر�صيخ  يف  ت�صاهم 
متخ�ص�صة لتاأهيل الكوادر يف القطاعني احلكومي واخلا�ض اإدارياً وفنياً 
ومهنياً، ويف هذا ال�صياق ياأتي اإطالق مبادرة “م�ض” التي توظف املعرفة 

والتطور التكنولوجي لرت�صيخ النمو امل�صتدام لقت�صادنا الوطني«.

C40 على هام�ض قمة عمداء املدن الأربعني 

دبي ترتاأ�س اجتماع عمداء املدن االآ�صيوية للت�صدي لتحديات التغري املناخي 

العدد 12763 بتاريخ 2019/10/22   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدع�ى 2019/2039 اإ�ستئناف جتاري 
اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- �صتار نايت لالأعمال الفنية - �ض ذ م م 2-حممد ار�صد غالم ر�صول 
ب�صفته كفيال �صخ�صيا مت�صامنا ملديونية �صتار نايت لالأعمال الفنية - �ض ذ م م 3- ايفان 
دمييف - ب�صفته كفيال �صخ�صيا مت�صامنا ملديونية �صتار نايت لالأعمال الفنية - �ض ذ م 
م  4- دي كي فيت اوت�ض �ض ذ م م - ب�صفتها كفيال �صخ�صيا مت�صامنا ملديونية �صتار نايت 
لالأعمال الفنية - �ض ذ م م  جمهويل حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف /بنك ابوظبي التجاري 
�ض م ع )بنك الإحتاد الوطني �صابقا( اإماراتي اجلن�صية - قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر 
بالدعوى رقم 2018/2768 جتاري كلي بتاريخ 2019/8/29 وحددت لها جل�صه يوم الأحد 
يقت�صي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �صباحا   10.00 ال�صاعة   2019/11/3 امل��واف��ق 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12763 بتاريخ 2019/10/22   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر

                         يف الدع�ى رقم  2019/3575 تنفيذ جتاري  
ابو  �صيد  ح�صني  م" 2-�صيد  م  "ذ  التجارية  �صيدى  م�صعود  �صركة  �صدهم/1-  املنفذ  اىل 
قم�صري  مزروعي  اكرب  علي  "�ض.ذ.م.م" 4-حممود  3-�صيناكو  �صمداين  معني  القا�صم 
 - مهاجر  لنكراين  ها�صم  6-حم��م��د  م   م  ذ  ���ض   - العامة  للتجارة  الأخ�����ص��ر  5-ال�صهند 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك �صادرات ايران  قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم من املنفذ �صده الأول حتى الرابع بدفع املبلغ املنفذ 
به بالت�صامن وقدره )26176712.44 درهم( والزام املنفذ �صدها اخلام�ض وال�صاد�ض بدفع 
املبلغ به بالت�صامن وقدره )988456( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.   وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12763 بتاريخ 2019/10/22   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر

                         يف الدع�ى رقم  2019/3733 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- �صركة رزان للتجارة العامة - ذ م م 2-ح�صني نياز علي جاليل 
اجيونك  5-���ص��رك��ة  اروري  عبا�ض  4-ق��م��ر  ب��ور  3-اأم���ري ح�صني ح�صني ج��اليل  ب��ور 
للتجارة العامة  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك �صادرات ايران 
- قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزام املنفذ �صدهم من )الأول 
املنفذ �صده  املنفذ به وق��دره )2185135 دره��م( وال��زام  املبلغ  حتى اخلام�ض( بدفع 
به وقدره )85559761.22(  املنفذ  ب�صداد  بالت�صامن  املدخلني  الأول مع اخل�صمني 
درهم  وت�صليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12763 بتاريخ 2019/10/22   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر

                         يف الدع�ى رقم  2019/3985  تنفيذ جتاري  
العامة )ذ م م( 2-حممد حممد علي  املنفذ ���ص��ده/1- �صركة رك��ن رمي��ا للتجارة  اىل 
معدات  لتجارة  4-اي��ف��ورت  اق���دم   ام��ري  طهما�صب  3-ف��رزان��ه  جا�صبي  ها�صم  حممد 
الطبية )�ض ذ م م( 5- هادي حممد حممد ها�صم جا�صبي 6-حامد حممد حممد ها�صم 
م   م  ذ   - للتجارة  �صركة حميد مع�صومي   -8 ا�صماعيل غفار ها�صمي  7- علي  جا�صبي 
جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك �صادرات ايران )الفرع الرئي�صي( 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  والتكافل  بالت�صامن  دره��م   )3482292.71(
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12763 بتاريخ 2019/10/22   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر

                         يف الدع�ى رقم  2019/4119 تنفيذ جتاري  
غ��رام احمد ظاهر عالونة جمهول حمل  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/املطبعة الفنية )موؤ�ص�صة فردية( 
والزامك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
املبلغ املنفذ به وقدره )84268( درهم اىل طالب التنفيذ  بدفع 
الج����راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12763 بتاريخ 2019/10/22   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر

                         يف الدع�ى رقم  2019/4074   تنفيذ جتاري  
2-الن  م  م  ذ  ���ض   - العامة  للتجارة  العاملية  ليدن  ���ص��ده��م/1-  املنفذ  اىل 
�صوران�صون 3-الن للتجارة - �ض ذ م م 4-خمتار عبداهلل احمدي 5- كاوه 
التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول   - زاده  بهلول  حممد 
�صادرات ايران )الفرع الرئي�صي( قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )270435.21( درهم بالت�صامن 
�صتبا�صر  امل��ح��ك��م��ة  ف���ان  وع��ل��ي��ه  امل��ح��ك��م��ة.   خ��زي��ن��ة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل 
املذكور خالل  بالقرار  التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام  الج��راءات 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12763 بتاريخ 2019/10/22   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر

                         يف الدع�ى رقم 2019/2035 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ ���ص��ده/1- حممد ح�صني اك��رب م��ولئ��ي  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك �صادرات ايران )الفرع الرئي�صي( 
بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )15721674.35( درهم بالت�صامن اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12763 بتاريخ 2019/10/22   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر

                         يف الدع�ى رقم 2019/1877  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �صده/1- �صركة نا�صيونال جلف لالإن�صاءات - �ض ذ م م  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �صركة الفجرية الوطنية للتاأمني 
�ض.م.ع. وميثله / مارون وديع مطر قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )728408.59( درهم 
املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  بالت�صامن 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �صتبا�صر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12763 بتاريخ 2019/10/22   
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

اعالن حكم بالن�سر
يف  الدع�ى رقم 2018/340 ت ك 

املرفوعة من املدعي/مركز وول �صرتيت لل�صرافة - �ض ذ م م  
اىل املدعي عليه / اورجن �صوبر ماركت �ض ذ م م - و راجي�ض �صرييات دامودران 

درهم   /  300.000  /- وقدره  مبلغ  للمدعية  يوؤديا  بان  عليهما  املدعي  بالزام 
ثالثمائة الف درهم واإعادة اأ�صل ال�صيكات ذوات الأرقام 3941 و 3942 بالإ�صافة 
للر�صوم وامل�صاريف ورف�ض ما عدا ذلك من طلبات.  حكما قابال لال�صتئناف 
امليعاد  هذا  وبفوات   ، لالعالن  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل 
دون طعن منكم على احلكم امل�صار اليه و�صتتخذ بحقكم الجراءات القانونية 

لتنفيذه �صدكم. 
مكتب اإدارة الدع�ى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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العدد 12763 بتاريخ 2019/10/22   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1199
اإماراتي   ، املازمي  �صامل  ابراهيم  خمي�ض  ابراهيم  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل احل�ص�ض البالغة )100%( يف دار الربهان 
خلياطة وتطريز املالب�ض الن�صائية - مبوجب رخ�صة رقم )752305( وذلك اىل ال�صيد/ 
اإماراتي اجلن�صية  تعديالت   - الها�صمي  القادر  ال�صيد احمد عبد  الرحمن  حممد عبد 

اخارى : تنازل �صاحب  الرخ�صة لخر. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12763 بتاريخ 2019/10/22   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1197
الإمارات   - العليلي  بدر  بن  �صيف  جابر  ال�صيد/عبيد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
)�صالون   %100 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�صية 
فرانكفورت للحالقة( والتي تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )605280( 
وذلك اىل ال�صيد/ حممد بازال �صم�ض احلق - بنغالدي�ض اجلن�صية - تغيري ال�صكل 

القانوين من موؤ�ص�صة فردية اىل موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات. 
ل�صنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض 
2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم 

الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12763 بتاريخ 2019/10/22   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 170
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ علي حممد فرحات - لبنان اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن جزء من ح�صته )%51( 
كامل ح�صته البالغة )100%( يف )�صوي�صرا لتجارة ال�صيارات امل�صتعملة( تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )119202( 
وذلك اىل ال�صيد/ حممد عبدالرحمن حممد �صليمان احلمادي - الإمارات اجلن�صية  ،  و يرغب ال�صيد/ علي حممد فرحات - 
لبنان اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن جزء من ح�صته )16%( كامل ح�صته البالغة )100%( يف )�صوي�صرا لتجارة ال�صيارات 
امل�صتعملة( تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )119202( وذلك اىل ال�صيد/ ال�صيد عبد املعطي خمي�ض رم�صان - م�صر 
اجلن�صية  ، و يرغب ال�صيد/ علي حممد فرحات - لبنان اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن جزء من ح�صته )11%( كامل 
ح�صته البالغة )100%( يف )�صوي�صرا لتجارة ال�صيارات امل�صتعملة( تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )119202( وذلك 
البيع  لبنان اجلن�صية يرغب يف   - ال�صيد/ علي حممد فرحات  و يرغب   ، لبنان اجلن�صية    - ب�صري فوزي  ال�صيد/ حممد  اىل 
باإمارة  تاأ�ص�صت  امل�صتعملة(  ال�صيارات  لتجارة  البالغة )100%( يف )�صوي�صرا  والتنازل عن جزء من ح�صته )22%( كامل ح�صته 
ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )119202( وذلك اىل ال�صيد/ ارام نايل - املانية اجلن�صية  - تعديالت اخرى : تغيري ال�صم التجاري 
من )�صوي�صرا لتجارة ال�صيارات امل�صتعملة( اىل ال�صم التجاري اجلديد )ما�ض لتجارة ال�صيارات امل�صتعملة ذ م م( تغيري ال�صكل 
القانوين من موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة.  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  
القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  

على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن
الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 12763 بتاريخ 2019/10/22   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : وي�ضت كرومويل للتجارة العامة - �ض ذ م م 
العنوان : مكتب رق��م 1511 ملك بنك الإم���ارات دب��ي الوطني - دي��رة - البطني - 
القيد  رق��م   660403  : الرخ�صة  رق��م   ، حم��دودة  م�صوؤولية  ذات   : القانوين  ال�صكل 
بدبي  القت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن  1084018 مبوجب هذا   : التجاري  بال�صجل 
 ، اأع��اله  املذكورة  ال�صركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل  التاأ�صري يف  باأنه قد مت 
العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2019/9/22 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك 
حماكم دبي بتاريخ 2019/9/22 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�صفي املعني دوكيوبيليتي لتدقيق احل�ضابات العنوان : مكتب رقم 1006 ملك 
ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة  هاتف : 4421762-04  فاك�ض : 04-4421764 
م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12763 بتاريخ 2019/10/22   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : دوكيوبيليتي لتدقيق احل�ضابات
العنوان : مكتب رقم 1006 ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة  هاتف 
التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب   04-4421764  : فاك�ض   04-4421762  :
وي�ضت  اأعاله لت�صفية  املذكور  امل�صفي  باأنه قد مت تعيني  القت�صادية بدبي 
كرومويل للتجارة العامة - �ض ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ  2019/9/22 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/9/22 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه 
امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً  اأع���اله،  امل��ذك��ور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12763 بتاريخ 2019/10/22   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/7575(

املنذرة : العري�ض لل�صحن والتخلي�ض والنقل الربي العام 
املنذر اليه : حممد جمال باليات برامبيل عبدالر�صيد 

مبوجب الإنذار رقم 2019/1/417784 انذار عديل وامل�صجل لدى كاتب العدل بدبي 
فاإن املنذرة تنذر املنذر اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره 25.056 درهم )خم�صة وع�صرون 
الإن��ذار وذلك خالل  املبينة ب�صدر هذا  ال�صيكات  الف و�صتة وخم�صون دره��م( قيمة 
�صبعة ايام من تاريخ الن�صر واإل �صت�صطر املنذرة اأ�صفة اىل اتخاذ الإجراءات القانونية 
والق�صائية �صد املنذر اليه مع الزامه بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة املرتتبة  

على ذلك مع حفظ كافة حقوق املنذرة الأخرى. 
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12763 بتاريخ 2019/10/22   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/7557(

املنذر : �صركة دبي لتاأجري ال�صيارات - �ض ذ م م  
املنذر اليه : مكدير موت ال�صرق الو�صط انك   )جمهول حمل الإقامة( 

ا�صتنادا لحكام القانون وبتكليف من موكلنا نخطركم ب�صداد م�صتحقات موكلنا لديكم حيث انه 
تر�صد بذمتكم مبلغ وقدره =/ 423056 درهم ل�صالح موكلنا عن قيمة فواتري م�صتحقة ملوكلنا 
ومل تلتزموا بال�صداد رغم وعودكم املرتكررة وقد مت توجيه اكرث من مطالبة ل�صركتكم اإل انكم 

مل تقوموا بال�صداد. 
وحر�صا منا على العالقات الودية طلب موكلنا ان ننذركم ب�صداد املبالغ املرت�صدة بذمتكم وقدرها 
=/ 423056 درهم خالل خم�صة ايام من تاريخه ما مل فان موكلنا واحلق بجانبه �صيقوم باتخاذ 
الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقه مع حتميلكم الر�صوم وامل�صاريف والتعوي�صات املقررة 

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

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12763 بتاريخ 2019/10/22   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/7560(

املنذر : من�صور اخوان - ذ م م 
املنذر اليه : اليمنت�ض فيتوت للديكور - �ض ذ م م  )جمهول حمل الإقامة( 

ا�صتنادا لحكام القانون وبتكليف من موكلنا نخطركم ب�صداد م�صتحقات موكلنا لديكم حيث انه 
تر�صد بذمتكم مبلغ وقدره =/ 34816 درهم ل�صالح موكلنا عن فواتريكم امل�صتحقة ملوكلنا ومل 
مل  انكم  اإل  ل�صركتكم  مطالبة  من  اكرث  توجيه  مت  وقد  املتكررة  وعودكم  رغم  بال�صداد  تلتزموا 

تقوموا بال�صداد. 
وحر�صا منا على العالقات الودية طلب موكلنا ان ننذركم ب�صداد املبالغ املرت�صدة بذمتكم وقدرها 
ايام من تاريخه ما مل فان موكلنا واحلق بجانبه �صيقوم باتخاذ  =/ 34816 درهم خالل خم�صة 
الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقه مع حتميلكم الر�صوم وامل�صاريف والتعوي�صات املقررة 

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

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12763 بتاريخ 2019/10/22   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

يف الدع�ى رقم 2019/363 تنفيذ عمايل      
 - م  م  ذ  الكرتو لل�صناعات )دب��ي( �ض  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة  مبا ان طالب التنفيذ/ فندى حممد 
املقداد  نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي 
عبارة عن مركبات عائدة لكم وامل�صجلة لدى هيئة الطرق 
للعلم مبا جاء  به وذل��ك  املطالب  واملوا�صالت وف��اء للمبلغ 

فيه ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س الق�سم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12763 بتاريخ 2019/10/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدع�ى 2019/6459 عمايل جزئي             

الفنية - �ض ذ م م جمهول  اىل املدعي عليه/1- حممد اجلنايني لالعمال 
- قد  �صلبي  ال�صيد  احمد عبداهلل احل�صيني   / املدعي  ان  القامة مبا  حمل 
وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ص��وع��ه��ا  ال��دع��وى  عليك  اأق����ام 
)24297 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف ورقم 
الأربعاء  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت   )MB195714728AE(ال�صكوى
فاأنت  ل��ذا   Ch1.B.10 بالقاعة  �ض   8.30 ال�صاعة   2019/10/30 املوافق 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12763 بتاريخ 2019/10/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدع�ى 2019/9662 عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه /1- زه��رة الوركيد لتنظيم احلفالت والف��راح جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي / ر�صا عمري حممد �صالمة - قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )10200 درهم( 
املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة 
يوم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB197483271AE(ال�صكوى ورق���م 
Ch1.A.1 لذا  ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة  املوافق 2019/11/18  الثنني 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12763 بتاريخ 2019/10/22   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدع�ى 2019/1058 ا�ستئناف جتاري      

ذ  ���ض   - ال��ع��ام��ة  للتجارة  اخل�����ص��راء  1-اخل��ط��وط  ���ص��ده/  امل�صتاأنف  اىل 
بن فهد  زري��ب  بن  امل�صتاأنف /ح�صني  ان  القامة مبا  م م جمهول حمل 
امل�صارير  الدو�صري وميثله/علي اإ�صماعيل ابراهيم اجلرمن - قد ا�صتاأنف 
القرار/ احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 3335/2018 جتاري جزئي بتاريخ 
ال�صاعة  املوافق 2019/11/3  الأح��د  2019/5/19 وح��ددت لها جل�صه يوم 
او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.E.23 رقم  بالقاعة  �صباحا   10.00

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12763 بتاريخ 2019/10/22   
   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

 يف  الدع�ى 2019/3871 جتاري جزئي                 
اىل املدعي عليه /1- �صمارت ورلد لتخلي�ض املعامالت - �ض ذ م م جمهول 
اأقام  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ حممد ح�صن خ��ال��د احل��م��وي - ق��د 
وقدره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك 
وال��ف��ائ��دة  9% من  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم  دره���م(   8500(
تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة يوم الأربعاء املوافق 
فاأنت مكلف  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  ال�صاعة 8.30 �ض   2019/10/30
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12763 بتاريخ 2019/10/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدع�ى 2018/2750 جتاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1- ليدر كابيتال - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
اأقام  امل�صايبة - قد  علي بن ح�صن بن علي دايخ وميثله / ب�صار عبداهلل علي ابراهيم 
عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بان يوؤدوا بالت�صامن للمدعي 
والفائدة  دره��م(   8.080.600( مبلغ  يعادله  ما  او  امريكي(  دولر   2.200.000( مبلغ 
والزام   ال�صداد  متام  وحتى   2007/3/19 الإ�صتحقاق  تاريخ  من   %12 بن�صبة  القانونية 
بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت 
 Ch2.E.22 لها جل�صة يوم الربعاء املوافق 2019/10/30 ال�صاعة 9.30 �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 الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12763 بتاريخ 2019/10/22   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدع�ى رقم 2019/2305 جتاري جزئي                                                

اىل امل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه/1- ن��ربا���ض لتجهيز امل��ب��اين ب��امل��واد ال��ع��ازل��ة )����ض ذ م م( 
بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول 
�ض ذ  للمقاولت  بي  اند  ل�صالح/جي  اع��اله  املذكورة  الدعوى  2019/7/28 يف 
م م  بالزام املدعي عيها بان توؤدي للمدعية مبلغ مائتي وثمانية وع�صرين الف 
وثمانني درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الإ�صتحقاق احلا�صل يف 
2019/4/2 وحتى متام ال�صداد والزمتها بامل�صروفات ومببلغ الف درهم مقابل 
اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12763 بتاريخ 2019/10/22   

اعالن اأمر اأداء بالن�سر
 يف الدع�ى رقم 2019/2200  امر اداء 

اىل املدعى عليه/ 1- جلف تروت�ض )�ض ذ م م(  جمهول حمل القامة  مبا ان املدعي/
 / وميثله  م  م  ذ  مك�ض(  )يني  امل��ح��دودة  امل�صلحة  اخلر�صانة  ملنتجات  العاملية  ال�صركة 
اأداء فقد قررت حمكمة  ا�صت�صدار امر  فاطمة عبدالعزيز حممد مراد �صاكر - طلب 
دبي البتدائية بتاريخ 2019/10/3 اأول : بانفاذ العقد التجاري املربم بني الطرفني. 
ثانيا : بالزام املدعي عليها جلف تروت�ض )�ض ذ م م( بان توؤدي للمدعية ال�صركة العاملية 
درهم   487.116.50 مبلغ  م  م  ذ  مك�ض(  )يني  امل��ح��دودة  امل�صلحة  اخلر�صانة  ملنتجات 
والفائدة  فل�صا(  وخم�صون  درهما  ع�صر  و�صتة  ومائة  الفا  وثمانون  و�صبعة  )اربعمائة 
القانونية 9% �صنويا من تاريخ الإ�صتحقاق يف 2017/10/31 والر�صوم وامل�صاريف ومبلغ 
خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  ولكم احلق يف اإ�صتئناف الأمر خالل 15 يوم من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12763 بتاريخ 2019/10/22   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدع�ى 2019/1736 اإ�ستئناف جتاري      
اىل امل�صتاأنف �صده/1-مرمي جا�صم مطر جا�صم مفتاح جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�صتاأنف /هند ج�صام مطر جا�صم وميثله / احمد احلاج 
خادم بطي امليدور املهريي - قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 
لها جل�صه  وح��ددت  2019/7/25م  بتاريخ  2017/248 جت��اري جزئي   :
يوم الحد املوافق 2019/10/27 ال�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة رقم 
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.19

حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12763 بتاريخ 2019/10/22   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر

                         يف الدع�ى رقم 2018/4504 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- و�صام حممد علي رزق جمهول حمل القامة 
حممد   / وميثله  ع  م  ���ض   - امل�����ص��رق  التنفيذ/بنك  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
بتاريخ  الإبتدائية  دبي  حمكمة  قررت   - ال�صويدي  �صلطان  عي�صى 
)2019/9/9( اخطاركم ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )3412170.91( 
درهم خالل 15 يوم من تاريخ التبليغ واإل بيع الر�ض رقم 1378 
ملقت�صيات  وفقا  املزايدة  بطريق  لكم  والعائدة  علي  مبنطقة جبل 

ن�ض املادة 295 من قانون الإجراءات املدنية. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12763 بتاريخ 2019/10/22   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر

                         يف الدع�ى رقم 2019/3980 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- خالد عبداملجيد حممود جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/عبدالغفور لتجارة الديزل - �ض ذ م م وميثله 
/ ابراهيم علي املو�صى احلمادي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )30636.75( 
املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12763 بتاريخ 2019/10/22   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر

                         يف الدع�ى رقم  2019/4392   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- �صركة خليفة الفهد للمقاولت - ذ م م  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ال�صركة العاملية ملنتجات اخلر�صانة امل�صلحة 
املحدودة )يني مك�ض( وميثله / فاطمة عبدالعزيز حممد مراد �صاكر - قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )863285.46( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام  فان املحكمة �صتبا�صر الج��راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12763 بتاريخ 2019/10/22   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر

يف الدع�ى رقم 2019/460 تنفيذ عقاري
اأر�صد خور�صيد جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ اىل املنفذ �صده/1- حممد 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  عامة(  م�صاهمة  )�صركة  الإ�صالمي  دبي  بنك 
اعاله والزامك بتنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2018/918 عقاري كلي ، بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )173000( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  2- ف�صخ التفاقية 
امل�صماة )الإجارة الآجلة( ومالحقها مو�صوع الدعوى وبالزام املدعي عليه بت�صليم العقار 
)الإجارة  العقاري  القيد  اإ�صارة  وبالغاء   ، ال�صواغل  من  خاليا  للمدعي  الدعوى  مو�صوع 
املنتهية بالتملك( الواردة ب�صهادة امللكية ل�صالح املدعي عليه التي مفادها )تخ�صع ملكية 
العقار اىل ترتيبات الإجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد اليجار املنتهي بالتملك وملحقاته 
املودع لدى الدائرة(  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12763 بتاريخ 2019/10/22   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر

                         يف الدع�ى رقم  2019/459  تنفيذ عقاري   
التنفيذ/بنك دبي  املنفذ �صده/1- كينيت بروديريك جمهول حمل القامة مبا ان طالب  اىل 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك  اأقام عليك الدعوى  الإ�صالمي )�صركة م�صاهمة عامة( قد 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع   ، كلي  عقاري   2018/522 رق��م  الدعوى  يف  ال�صادر  احلكم  بتنفيذ 
)49365( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  2- ف�صخ اتفاقية الإجارة املنتهية بالتملك 
املربمة بني املدعي واملدعي عليها بتاريخ 2014/5/27 الوحدة العقارية رقم 3701 و�صت هايت�ض 
1 الطابق 37 مبنى رقم 5 املقام على قطعة الر�ض رقم 412 والزام املدعي عليه بت�صليم الوحدة 
العقارية ورد حيازتها للمدعي وحمو القيد الذي فحواة   )تخ�صع ملكية العقار اىل ترتيبات 
بالتملك وملحقاته  املنتهي  الج��ارة  املدعي عليه طبقا لعقد  بالتملك ل�صالح  املنتهية  الإج��ارة 
ال��واردة ب�صهادة ملكية(  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية  املودع لدى الدائرة 

بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12763 بتاريخ 2019/10/22   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدع�ى رقم 2019/2101 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- ع�صتار للديكور - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
�صوتيك�ض  ل�صالح/  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف   2019/6/30 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت 
ميدل اي�صت )�ض م ح( ب بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية الأوىل مبلغ ثالثة وثمانني 
تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  فل�صا  و�صتني  دره��م  وت�صعني  وت�صعة  و�صبعمائة  الف 
الإ�صتحقاق احلا�صل يف 2018/8/4 وحتى متام ال�صداد وبان ترد لها �صيك ال�صمان رقم 001138 
مببلغ مائة وع�صرة الف واربعمائة و�صبعة وخم�صني درهم وثالثة وع�صرين فل�صا وامل�صحوب 
او برد بقيمته ويف حالة �صرفه  الوطني  الإم��ارات دبي  الأوىل لدى بنك  املدعية  على ح�صاب 
والزمتها بامل�صروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري قابال 
لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12763 بتاريخ 2019/10/22   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدع�ى رقم 2019/3039 جتاري جزئي 

القامة  حمل  جمهول  ابراهيم   احمد  حممد  �صيف  امنه  عليه/1-  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف    2019/10/9 بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�صالح/ دار التمويل �ض م ع بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية 
فل�صا  وت�صعني  واثنني  دره��م  و�صبعني  و�صتة  وثمامنائة  الف  و�صتني  ثمانية  مبلغ 
والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�صائية احلا�صل يف 2019/7/9 
وحتى متام ال�صداد والزمتها بامل�صروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  
حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو 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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•• ال�صارقة-الفجر

جتمع خ�صبة م�صرح الدورة ال� 38  ينطلق معر�ض ال�صارقة 
الدويل للكتاب 2019، الذي تنظمه هيئة ال�صارقة للكتاب، 
الفرتة  من  اأذه��ان��اً«، خالل  تفتح  كتاباً..  »افتح  �صعار  حتت 
ال�صارقة،  اإك�صبو  املقبل  يف مركز  نوفمرب  اأكتوبراإىل9   30
الرتفيهية  وال��ع��رو���ض  الفعاليات  م��ن  متنوعة  جمموعة 

والتعليمية ال�صائقة، التي ت�صتمر على مدار 11 يوماً. 

ويجمع املعر�ض نخبة من الفنانني املتخ�ص�صني يف جمالت 
ال�صتعرا�ض، والر�صم، واألعاب اخلفة، العازفني على الآلت 
اإىل جانب املمثلني يف العرو�ض  املو�صيقية، ورواة الق�ص�ض، 
غر�ض  ب��ه��دف  العمرية  الفئات  ملختلف  املقدمة  امل�صرحية 
البهجة يف نفو�صهم، واإتاحة الفر�صة للم�صاركة يف فقراتها 
»واكاندا«،  مل�صرحية  عر�ض  الفعاليات  املختلفة.وتت�صمن 
امل�صلم،  وحممد   ، احلربي  وط��ارق  الكندري،  هنادي  بطولة 
وب����در ال�����ص��ع��ي��ب��ي، ون��ا���ص��ر ع��ب��ا���ض، وره����ف ال��ع��ن��زي، وروان 

م���ه���دي، وت������دور اأح�������داث امل�����ص��رح��ي��ة ح����ول جم��م��وع��ة من 
ال�صباب املوهوبني ولديهم قدرات خارقة، وتنتمي م�صرحية 
اإبداعيا  م�صرحا  يعد  ال��ذي  الأ���ص��ود«،  »للم�صرح  »واك��ان��دا«، 

يعتمد �صينوغرافيا متميزة.
وتقدم فقرة »األي�ض وماد هاتر« للزوار فر�صة الرتحال معها 
»بروف�صور  اأم��ا  رائ��ع��ة،  واأ���ص��اط��ري  ع��وامل ج��دي��دة  واكت�صاف 
البالونات  ع��رو���ض  خ��الل  م��ن  احل�صور  فيبهر  الفقاعات« 
التي ي�صتخدم فيها احليل يف اأجواء كوميدية مفعمة باملرح، 

متجاوزاً احلدود ما بني الواقع واخليال.
العر�ض  م��ن خ��الل  ال�صهري  الأدغ����ال  م��اوك��ل��ي فتى  وي��ع��ود 
امل�����ص��رح��ي امل�����ص��ت��وح��ى م���ن ق�����ص��ة ال��ك��ات��ب رودي������ارد كبلينغ 
كتاب  »ع��ر���ض  فعالية  �صمن  وذل��ك  ال�صهرية،  الكال�صيكية 
واأ�صدقائه،  ماوكلي  ح��ول  ي��دور  ال��ذي  امل�صرحي«،  الأدغ���ال 
بطريقة  وال��ق��راءة  التعليم  اأهمية  على  ال�صوء  ي�صلط  كما 

مده�صة.
ا�صتعداد  بوبينز«، ق�صة  »م��اري  ال��زوار �صمن عر�ض  ويتابع 
مربية  ل�صتقبال  وامل��ت��زم��ت��ة  الغنية  بانك�ض  عائلة  اأط��ف��ال 
ج���دي���دة مت��ت��ل��ك ق�����درات ���ص��ح��ري��ة، ح��ي��ث ت��خ��و���ض العائلة 
بريت،  و�صديقها  ماري  مع  ال�صائقة،  املغامرات  من  �صل�صلة 
حكاية  امل��ع��ر���ض  جلمهور  فتقدم  راب��ون��زي��ل«  »الأم����رية  اأم���ا 
لتدمري  ت�صعى  �صريرة  و�صاحرة  بطلني  بني  م�صتمر  �صراع 
�صعادتهما، اإل اأن اخلري ينت�صر على ال�صر يف النهاية برغم 

كل ال�صعوبات.
وت��ت��ي��ح ف��ع��ال��ي��ة »الأط����ف����ال ال���ذي���ن ه��ب��ط��وا اإىل الأر�������ض« 
يف  وقدراتهم  ملخيالتهم  العنان  اإط��الق  فر�صة  للم�صاركني 
م�صاعدة كل من زينغ وزونغ الذين هبطا اإىل الأر�ض طلباً 
للم�صاعدة يف اإنقاذ كوكبهما، ُويدخل »بوتيك البالون« النا�ض 

باإبداعات  خاللها  يتزينون  ن��وع��ه��ا،  م��ن  ف��ري��دة  جت��رب��ة  يف 
الدولية  امل��واه��ب  وكالة  من  امل�صنوعة  الأزي���اء  من  مبتكرة 
للبالونات، اأما »عازفو الطبول« فيقدمون جلمهور املهرجان 
الثقايف عر�صاً احرتافياً مثرياً با�صتخدام الأ�صواء ال�صاطعة 

والألعاب البهلوانية، وهم يتحركون على عجلة واحدة.
ال�صريعة«،  »ال��ل��وح��ات  ال�صرر  ر���ص��ام  عمل  ور���ص��ة  تتيح  كما   
لوحاتهم  اإب���داع  العمرية  الفئات  خمتلف  م��ن  للم�صاركني 
الفنون  م��ن  اإب��داع��ي  ن��وع  وه��و  ال�صرر،  با�صتخدام  اخلا�صة 

الت�صكيلية التي تعد اللوحة خالل ب�صعة دقائق فقط.
تاأخذ  حيث  الأن�صطة،  من  ن�صيب  وال�صحر  اخلفة  ولألعاب 
ل�صتك�صاف  رحلة  يف  اجلمهور  ال�صحرية«  »الريا�صات  فقرة 
احل�صارات القدمية، وتعرفهم بال�صحرة والعلماء القدامى 
الت�صويق  فعالية  تنقل  فيما  وفيثاغور�ض،  اإحم��وت��ب  مثل 
والإثارة يف »العر�ض اخلارق للطبيعة« �صيوف املعر�ض اإىل 
وت�صعرهم  الأبعاد  با�صتخدام اخلرائط ثالثية  عامل جديد 

وكاأنهم داخل فيلم �صينمائي، خالل ثماين دقائق. 

باقة متنوعة ت�ضتهدف خمتلف الفئات العمرية

م�صرحيات واألعاب خفة وعزف على الطبول على م�صرح »ال�صارقة الدويل للكتاب 2019«

•• ال�صارقة –الفجر:

لكتب  الإم��ارات��ي  املجل�ض  ا�صت�صاف   ،2019 للكتاب  العاملية  العا�صمة  لقب  ال�صارقة  بنيل  احتفاًء 
اليافعني الكاتبة الإماراتية �صاحلة غاب�ض يف جل�صة نقا�صية، �صمن فعاليات حملة “اقراأ، اأحلم، ابتكر” 
الذي اأطلقها املجل�ض يف العام 2013 بهدف حتقيق تقارب اأكرب بني الأجيال اجلديدة والكتاب، عقدت 
خاللها حواراً مع اليافعني، وقدمت قراءة حول كتابها ال�صادر عن دار �صديقات للن�صر والتوزيع »وردي 

واأزرق«. 
وجمعت اجلل�صة التي عقدت يف املدر�صة الأ�صرتالية الدولية بال�صارقة وامتدت على مدار �صاعتني من 
الزمن، جمموعة من الطالب والطالبات من الفئة العمرية )-12 13( عاماً، حيث ا�صتعر�صت غاب�ض 
اأهمية القراءة، ودورها يف بناء �صخ�صية الإن�صان وتنمية مهارته، وفتح اآفاق الإبداع لديه، ووزع املجل�ض 

الإماراتي لكتب اليافعني ن�صخاً من كتاب “وردي واأزرق” على اليافعني احلا�صرين.
والتطّور،  النهو�ض  اإىل  العامل  بلدان  من  الكثري  ق��ادت  التي  هي  واملعرفة  “القراءة  غاب�ض:  وقالت 
ولولها ملا كنا ننعم اليوم بالكثري من البتكارات والخرتاعات التي غريت حياتنا، ونحن يف بالد تفتح 
اأمام الأجيال اجلديدة املجال للتفكري واحللم والإبداع، وما عليهم �صوى التم�صك باملعرفة واملواظبة 
على القراءة ليكونوا قادرين على حتقيق تطلعات دولة الإمارات، وي�صجلوا اأ�صماءهم يف تاريخ البالد؛ 

علماء، وفنانني، ومبتكرين، وكّتاب”.
وحول قراءة كتابها “ وردي واأزرق« على م�صامع الأطفال، اأكدت غاب�ض اأن لقاء الكاتب بجمهوره من 
القراء له اأثر كبري على جتربته، ويت�صاعف هذا الأثر لدى الكتاب املتخ�ص�صني يف اأدب الطفل، حيث 

يتابع الكاتب تعابري وجوه الأطفال، ويرى حجم ر�صاهم وتقبلهم ووعيهم مبا يقراأ عليهم. 
ابتكر(،  احلم،  )اق���راأ،  م��ب��ادرة  اأهمية  تظهر  املبا�صر،  التوا�صل  ه��ذا  من  »انطالقا  غاب�ض:  واأو�صحت 

وتنك�صف جهود املجل�ض الإماراتي لكتب اليافعني الذي يقود عاماً بعد عام م�صروعاً نوعياً ومميزاً على 
م�صتوى الإمارات واملنطقة للنهو�ض بعالقة الطفل بالكتاب، وي�صتحدث مبادرات وحلول لتعميق قيمة 

القراءة لدى الأجيال اجلديدة«. 
ي�صار اإىل اأن املجل�ض الإماراتي لكتب اليافعني اأطلق حملة “اقراأ، احلم، ابتكر” يف عام 2013، بهدف 
تعزيز ثقافة القراءة بني جميع اأفراد املجتمع الإماراتي، وخا�صة الأطفال، واليافعني، ودعم قدراتهم 

وت�صجيعهم على القراءة، والكتابة، والبتكار، والإبداع يف جمال ق�ص�ض الأطفال.
وت�صعى حملة »اقراأ، احلم، ابتكر« اإىل ترويج وتعزيز اأهمية القراءة بني جميع اأفراد املجتمع الإماراتي، 
وخا�صة الأطفال، وتطوير مهاراتهم يف فن كتابة الق�ص�ض، لتحويل اأفكارهم اإىل ق�ص�ض مكتوبة ب�صكل 
جّيد، لت�صاعد بذلك يف فهم اأكرب لحتياجات الطفل العربي يف جمال اأدب الأطفال، وعملت هذه احلملة 

على ت�صجيع كافة �صرائح املجتمع للم�صاركة والتطوع يف الفعاليات القرائية التي يتم تنظيمها.

خالل جل�ضة نقا�ضية نظمها املجل�ض الإماراتي لكتب اليافعني للكاتبة الإماراتية �ضاحلة غاب�ض

»اقراأ. احلم. ابتكر« تفتح اأمام اليافعني عامل »وردي واأزرق«

•• ال�صارقة-الفجر:

ال�صارقة  لهيئة  التابعة  العامة،  ال�صارقة  مكتبات  �صاركت 
املعلوماتي  »الت�صامح  ب��ع��ن��وان  ح��واري��ة  بجل�صة  للكتاب، 
وتطبيقاته يف اخلدمات املكتبية لأ�صحاب الهمم«، �صمن 
ندوة مكتبات الإمارات يف ن�صختها اخلام�صة، اأول من اأم�ض 
الأحد 20 من اأكتوبر اجلاري، مب�صاركة اإميان بو �صليبي 

مدير اإدارة مكتبات ال�صارقة، وب�صمى امل�صوح.
تطبيق  اآل��ي��ات  اإىل  اجلل�صة،  خ��الل  �صليبي  ب��و  وتطرقت 
و�صبل  ال��ع��ام��ة،  املكتبات  يف  املعلوماتي  الت�صامح  م��ب��ادئ 
املجتمع  اأف����راد  منها  ي�صتفيد  را���ص��خ��ة  كثقافة  تعزيزها 

اخلا�صة  الحتياجات  ذوي  من  الهمم  واأ�صحاب  عموماً، 
خ�صو�صاً، باعتبار اأن املكتبة العامة �صريك ا�صرتاتيجي يف 

العملية الثقافية وحمراب اأدبي للت�صامح املجتمعي.
وتناولت بو �صليبي دور املكتبات العامة يف تطبيق مفاهيم 
الت�صامح املعلوماتي من خالل تنوع جمتمع امل�صتفيدين، 
اأ���ص�����ض من  ع��ل��ى  املكتبية  اخل���دم���ات  ت��ق��دمي  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
الحتياجات  ذوي  من  الهمم  لأ�صحاب  خا�صة  الت�صامح، 

اخلا�صة والتحديات الب�صرية واملكفوفني.
واعتربت بو �صليبي املكتبات العامة اأماكن للت�صامح، كونها 
تقدم خدماتها جلميع اأفراد املجتمع دون حتيز اأو متييز، 
واجلن�صية،  والعرق،  واللون،  اجلن�ض،  عن  النظر  ب�صرف 

عناية  حتتاج  التي  الفئات  بخدمة  اهتمامها  اإىل  اإ�صافة 
خا�صة، مثل اأ�صحاب الهمم وغريهم.

الهتمام  من  مزيد  اإىل  ال�صارقة  مكتبات  مديرة  ودع��ت 
حيث  من  اخلا�صة،  الحتياجات  وذوي  الهمم،  باأ�صحاب 
املكتبة،  جمموعات  ع��رب  لهم  املقدمة  املكتبية  اخل��دم��ات 
ال�صيارات،  وم��واق��ف  امل��ك��ت��ب��ة،  اإىل  ال��و���ص��ول  وا���ص��ه��ي��الت 
واملرافق داخل املبنى، اإ�صافة اإىل وجود اأ�صخا�ض موؤهلني 

للتعامل معهم.
قيمة  باعتباره  الت�صامح  اأهمية  على  �صليبي  ب��و  واأك���دت 
وتعزز  الجتماعي،  ن�صيجها  للمجتمعات  ت�صمن  حياتية، 
من اأوا�صر التالحم والرتاحم بني اأفرادها، مو�صحة اأن 

قيمة الت�صامح ل تكون ثقافة اإل بعد ر�صوخها كاأخالقية 
عامة ت�صو�ض النا�ض وي�صدر عنها الأفعال.

واأ�صارت بو �صليبي اإىل النموذج الإماراتي الذي يعترب اأحد 
النماذج النا�صعة،

 التي ر�صخت مفهوم الت�صامح يف اأبهى �صور التعاي�ض مع 
الآخر، حيث ي�صكل مفهوم الت�صامح اأحد املبادئ الإن�صانية 
والأخالقية التي قامت على اأركانها الدولة بف�صل القيادة 
للتعاي�ض  مثال  ال��ع��امل  نظر  يف  وب��ات��ت  للدولة  احلكيمة 
 200 م��ن  اأك���رث  اأر���ص��ه��ا  على  حتت�صن  حيث  والت�صامح 
وئام  يف  يعي�صون  ودي��ان��ات��ه��ا  ثقافاتها  مبختلف  جن�صية 

وان�صجام.

خالل جل�ضة بعنوان »الت�ضامح املعلوماتي وتطبيقاته يف اخلدمات املكتبية لأ�ضحاب الهمم«

»مكتبات ال�صارقة« ت�صتعر�س التجربة االإماراتية امللهمة يف تعزيز 
مفاهيم الت�صامح وتر�صيخه كثقافة جمتمعية
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لأ�ضرتي الأولوية  يف حياتي دائمًا ول اأتاأخر عنهم

ب�صرى: يف الغناء 
والتمثيل.. لن اأقدم اإال 

االأعمال التي تعجبني

اجلونة؟ مهرجان  من  الثالثة  الدورة  ترين  • كيف 
اأح�����ب ت��ق��ي��ي��م امل���ه���رج���ان واإع����ط����اء الن���ط���ب���اع���ات ع��ن��ه على  - ل 
ال��ف��ور، وه��ذا راأي���ي دائ��م��ا حتى عندما ك��ان يوجه يل ال�����ص��وؤال باأي 

ان��ت��ه��اء الفاعليات  ان��ت��ظ��ار  اأك�����ون ح��ري�����ص��ة ع��ل��ى  اآخ����ر  م��ه��رج��ان 
والعرو�ض ثم البدء يف التقييم وهذا اأمر مهم جدا؛ لأن هناك ور�صاً 
حتدث  التي  الفنية  التفا�صيل  من  وغريها  تعر�ض  واأف��الم��ا  تتم 
حتى حفل اخلتام، ولكي يكون التقييم مو�صوعياً لبد من انتظار 

النتهاء من اخلتام والتقييم ب�صكل كامل ل من جانب واحد.
للظلم  ت��ع��ر���ض  ال�صينمائي  اجل��ون��ة  م��ه��رج��ان  اأن  ت��ري��ن  •هل 

اإعالمياً؟
- هناك من يقوم ب�صحذ ال�صكاكني له، ويقوم بالهجوم علينا لأي 
اأننا ل نقع يف اأخطاء، لكننا نتعلم مما نقع  �صبب، وهذا ل يعني 
اأ�صعر  ل  ال��وق��ت  م���رور  م��ع  واأ�صبحت  ون�صححه،  بالفعل  فيه 
بال�صيق على الإطالق، فنحن ن�صعى لتقدمي اأف�صل ما لدينا، 
ك��ل دورة، لكي نحافظ على ما  وب���ذل م��زي��د م��ن اجل��ه��د يف 
اأ�صبح يروج لل�صياحة امل�صرية وال�صينما  حتقق، فاملهرجان 

امل�صرية، واأ�صبح على اخلريطة العاملية.
ال�صابق  ال�صريك  مع  متت  �صفقة  عن  اأحاديث  ثمة   •
دعوته  ج��رت  ثم  وم��ن  خ�صر،  حممد  خ�صر  باملهرجان 

العام احلايل؟
�صريكة  اأن������ا  اأك������ن  مل  واخل�������الف  ���ص��ف��ق��ة،  ل��ي�����ص��ت   -
التي  للر�صالة  ت�صتمع  وع��ن��دم��ا  الإط�����الق،  ع��ل��ى  ف��ي��ه 
وكفريق  م��ع��ي،  خ��الف��ه  يكن  مل  �صوتياً،  فيها  حت��دث 
ع��م��ل ل��ل��م��ه��رج��ان مل ن���رد احل��دي��ث يف الأم����ر ب�صبب 
الق�صاء  اأم��ام  كانت منظورة  التي  الق�صائية  الدعوى 
وخ�����ص��ره��ا خ�����ص��ر، وال��ت�����ص��ال��ح م��ع��ه ك���ان م���ن خالل 
الإداري  املدير  جل�صة عقدت بينه وبني عمرو من�صي 

ح�صته  فهي  عليها  ح�صل  التي  لالأموال  بالن�صبة  اأم��ا  للمهرجان، 
والتي كانت موجودة بالفعل من الدورة الأوىل للمهرجان لكنه مل 
الأوراق اخلا�صة  توقيعه على  وكان لبد من  عليها  للح�صول  ياأت 

بالت�صلم لأنها ح�صابات وعهدات مالية.
املهرجان؟ فاعليات  ح�صور  رم�صان  حممد  يوا�صل  مل  • ملاذا 

- حممد رم�صان كانت لديه فكرة خاطئة عن اجلونة، ومن الدورة 
وارتباطاته  ظروفه  لكن  للح�صور  له  دع��وة  بتوجيه  نقوم  الوىل 
ب��اأن لديه حفاًل يف جدة  اأخربنا  العام  مل تكن ت�صمح بذلك، وه��ذا 
�صي�صطر لل�صفر للتح�صري له وبناًء عليه �صيح�صر الفتتاح وعدة 

اأيام اخرى، وهو ما حدث بالفعل.
الدورتني  م��ن  اق���ل  ك���ان  ال��ف��ن��ي  احل�����ص��ور  اأن  ي���رى  ال��ب��ع�����ض   •

ال�صابقتني؟
اأمر مرهون بارتباطاتهم الأخ��رى، فهناك من  - ح�صور الفنانني 
يقوم بالت�صوير، ومن يوجد يف اخلارج،ويف النهاية كمهرجان نقوم 
ظروفهم  ت�صمح  ل  من  هناك  لكن  للح�صور  كبرية  اأع���داد  بدعوة 
باحل�صور وهو ما نتفهمه، كما اأننا يف كل دورة نحاول توجيه الدعوة 
لفنانني مل يح�صروا من قبل، ويف راأيي املهرجان ل يقا�ض جناحه 
مبدى احل�صور الفني ولكن مب�صتوى الأعمال املقدمة اي�صا وهذه 

نقطة مهمة جدا، يجب الرتكيز عليها وعدم اإغفالها.
وعائلتك؟ املتعددة  الرحالت  بني  توفقني  • كيف 

معي  اأ�صطحبهم  مل  واأط��ف��ايل،  بعائلتي  الهتمام  على  اأح��ر���ض   -
رعايتهم  على  واأح��ر���ض  بالفعل،  ب���داأت  درا�صتهم  لأن  اجل��ون��ة  اإىل 

ومتابعتهم طوال الوقت، 
واأقوم بق�صاء وقتي بالكامل معهم فور النتهاء من ارتباطتي، فهم 

لهم الأولوية يف حياتي دائماً ول اأتاأخر عنهم.
التمثيل؟ عن  لبتعادك  بالندم  ت�صعرين  •األ 

- على الإطالق، فما يقدم يف ال�صينما والتلفزيون حالياً يجعلني 
اأ�صعر بالندم، فال يوجد عمل يلبي طموحاتي وما  ل 

اأمتنى تقدميه، 
لكن هذا ل يعني اأنني قررت العتزال، 
ولكنني �صاأقدم الأعمال التي 
الغناء  يف  تعجبني، 

والتمثيل.

اأمل عرفة تتعر�س 
للتنمر وتقرر االإعتـزال!

التوا�صل  �صبكات  اإع��ت��زال  ق��ررت  اأنها  عرفة  اأم��ل  ال�صورية  الفنانة  اأعلنت 
الجتماعي ، بعدما تعر�صت للتنمر والتعليقات اجلارحة املر�ض وال�صاخرة 

حيث كتبت التايل:
اللطيف  الفيديو  بهذا  �صاأودعكم  لكني  اأحداً  اأحذف  مل  الأ�صدقاء  "اإىل 
اأن�صب.. بوقٍت  اآخ��ر  لقاء  ...اإىل  ومهنتي  واأتفرغ حلياتي  )روح��ي(  لبنتي 

غداً يف احلادية ع�صرة ظهراً �صتغلق ال�صفحة اىل اأن ي�صاء اهلل. متنياتي لكم 
و)التنمري  القطيع اجلارحة  البع�ض عن غريزة  وابتعاد  باللطف واخلري 

بحق بع�صنا( �صالمي وكونو باألف خري مع حمبتي".
يذكر اأن عرفة ت�صارك يف م�صل�صل "حار�ض القد�ض" الذي يجري ت�صويره 

مع املخرج ال�صوري با�صل اخلطيب.

اعتربت الفنانة ب�ضرى اأن ابتعادها عن التمثيل 
الو�ضع  ب�ضبب  جاء  بل  اعتزالها،  يعني  ل  حاليًا 
اأ�ضرتها  اأه��م��ي��ة  اإىل  لف��ت��ة  حت��ب��ذه،  ل  ال���ذي 
ب�ضرى  ، حت��دث��ت  احل���وار  ه��ذا  واأولده�����ا. ويف 
اجلونة  مهرجان  وخفايا  املقبلة  م�ضاريعها  عن 

الأخري... وفيما يلي التفا�ضيل:

ورد اخلال تلتقي 
عبا�س النوري يف 
)يا مالكًا قلبي(

اأفادت م�صادر فنية ان املمثلة اللبنانية ورد اخلال متجهة 
"يا  م�صل�صل  بطولة  دور  لتج�صيد  ���ص��وري��ا  اىل  ال��ي��وم 

اع��م��ت��د حتى  ال�����ذي  ال����ص���م  وه����و  قلبي" ،  م��ال��ك��اً 
جانب  اىل  ا���ص��ت��ب��دال��ه  ام��ك��ان��ي��ة  م��ع  للعمل  الآن 

ان  املفرت�ض  من  وك��ان  النوري.  عبا�ض  املمثل 
ال  الرا�صي  نادين  املمثلة  ال�صخ�صية  جت�صد 
ان���ه ل��ظ��روف وا���ص��ب��اب معينة ل��ن ت��ق��دم هي 
ال�صخ�صية فتم التوا�صل مع ورد التي رّحبت 

بالفكرة ومت التفاق.
و�صيمثل فيه عدد من املمثلني اىل جانب النوري 

واخلال منهم جيني ا�صرب ورمي زينو ويزن ال�صيد 
ورمي  ���ص��وري��ا  م��ن  �صاهني  وف��ات��ن  مارتيني  وب���الل 

ونتا�صا  �صديد  اأب��و  وه��ي��ام  وم��اري��ب��ال طربيه  خ��وري 
�صوفاين من لبنان و�صيتم ت�صوير العمل الذي كتبه 
عثمان جحى يف دم�صق حتت اإ�صراف املخرج علي علي. 

الذي  املميز  باأدائها  ال�صخ�صية  �صتقدم  ورد  ان  �صك  ول 
هذا  يف  ال�صرب  ب��ف��ارغ  ينتظرها  واجل��م��ه��ور  عليه  تعودنا 

العمل اجلديد.

تارا عماد تن�صم خلالد ال�صاوي 
يف فيلم )�صريط 6(

ان�صمت الفنانة تارا عماد لأبطال فيلم "�صريط 6" للنجم خالد 
ال�صاوي ،

الأيام  الأوىل خالل  ت�صوير م�صاهدها  تبداأ  اأن  املقرر   ومن 
اأنور  وخ��ال��د  العمل  بطل  وب��ني  بينها  جتمع  وال��ت��ي  املقبلة 

وحممد ال�صرنوبي.
وت��دور اأح��داث الفيلم يف اإط��ار رومان�صي ليت، اإذ يناق�ض 

يوميات اجليل اجلديد من ال�صباب، 
ويج�صد الفنان خالد ال�صاوي من خالل العمل �صخ�صية 
ال�صخ�صيات  م���ن  ل��ل��ع��دي��د  وم��ع��ال��ج  نف���صي  ط�����بيب 

العامة.
ال�صاوي  خ��ال��د  بجانب  الفيلم  بطولة  يف  وي�����ص��ارك 

حممد ال�صرنوبي وخالد اأنور،
 فيما يظهر بالفيلم عدد من �صيوف ال�صرف على 

راأ�صهم نيللي كرمي.
من  ك��ان  ال�صينمائية  ت��ارا  اأدوار  اأح���دث  اأن  يذكر 
2" مع  الأزرق  "الفيل  فيلم  يف  م�صاركتها  خ��الل 
النجوم كرمي عبدالعزيز ونيللي كرمي واإياد ن�صار 
واملوؤلف  م��روان حامد  واملخرج  وهند �صربي 
يف  كبرياً  العمل جناحاً  م��راد وحقق  اأحمد 
ال�صينمات متجاوزاً ال� 100 مليون جنيه 

ب�صباك التذاكر.
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فح�س �صرطان الثدي... اخل�صوع املنتظم للت�صوير 
االإ�صعاعي اأف�صل الطرق لتخفي�س خماطر الوفاة

الذي يك�صف  الفح�ض  الأو�صاط الطبية، ي�صود جدل متوا�صل حول قدرة  يف 
عن �صرطان الثدي على حت�صني فر�ض جناة املراأة امل�صابة باملر�ض عند اإجرائه 

دورياً، يحاول بحث جديد ح�صم ذلك اجلدل الآن.
وفق منظمة ال�صحة العاملية، توفيت اأكرث من 508 اآلف امراأة عام 2011 
الثدي  �صرطان  اأ�صكال  معظم  لكن  الثدي.  ب�صرطان  مرتبطة  لأ�صباب  وحده 
قابل للعالج، وي�صود افرتا�ض عام مفاده اأن ت�صخي�ض املر�ض يف اأبكر مرحلة 
ممكنة يجعل العالج اأكرث فاعلية. يف الفرتة الأخرية، قرر خرباء من جامعة 
"كوين ماري" يف لندن بربيطانيا، ومن م�صت�صفى "فالون" املركزي يف ال�صويد 
وعدد من املعاهد البحثية الأخرى حول العامل، حتديد مدى اأهمية فح�ض 
البحث معلومات  راجع  املر�ض.  ت�صخي�ض  بعد  النجاة  لزيادة معدلت  الثدي 
ال��ث��دي مفيد  اأن فح�ض  واكت�صف  ام���راأة  األ��ف   50 م��ن  اأك��رث  اإىل  تعود  طبية 
جداً. ُن�صر تقرير الدرا�صة حديثاً يف جملة "ال�صرطان" ال�صادرة عن "جمعية 

ال�صرطان الأمريكية".

تراجع خطر الوفاة
52438 ام����راأة ترتاوح  ب��ي��ان��ات م��اأخ��وذة م��ن  ال��ب��اح��ث��ون يف درا���ص��ت��ه��م  حلل 
اإجراء فح�ض �صرطان  40 و69 عاماً. قررت بع�ض امل�صاِركات  اأعمارهّن بني 
"دالرنا"،  يف  و2015   1977 ع��اَم��ي  ب��ني  �صنة،   39 ف��رتة  خ��الل  ال��ث��دي 
يف  ال��ث��دي  لفح�ض  املنّظمة  امل��ب��ادرات  اأث��ر  تقييم  طريقة  لتح�صني  ال�صويد. 
طريقة  الأخ��رية  الدرا�صة  اأج��روا  الذين  اخل��رباء  ا�صتعمل  ال�صحية،  النتائج 
الوفاة  ُت�صبب  التي  ال�صنوية  الثدي  �صرطان  ح��الت  احت�صاب  �صملت  جديدة 

خالل فرتة 10 �صنوات و20 �صنة بعد ت�صخي�ض املر�ض.
اإىل برنامج منّظم لفح�ض �صرطان  امل��راأة التي ان�صّمت  اأن  اكت�صف الباحثون 
الثدي كانت اأقل عر�صة للوفاة بن�صبة %60 خالل ال�صنوات الع�صر التي تلت 
ت�صخي�ض ذلك ال�صرطان. كذلك كانت اأقل عر�صة للوفاة بن�صبة 47 يف املئة 
خالل 20 �صنة بعد ت�صخي�ض املر�ض. ذكر الباحثون اأي�صاً اأن جميع امل�صاركات 
اإليها  و���ص��ل  ال��ت��ي  املرحلة  ينا�صب  ع��الج��اً  تلقني  ال��ث��دي  ب�صرطان  امل�صابات 
ال�صحية احلديثة  التوجيهات  ال�صرطان يف حالتهّن، مبا يتما�صى مع معظم 
يف تلك الفرتة. يظن الباحثون اأن هذا الفح�ض ي�صمح للخرباء بر�صد الأورام 
طريقة  وحت�صني  معاجلتها  اإم��ك��ان  يعني  م��ا  مبكرة،  مرحلة  يف  ال�صرطانية 

جتاوبها مع العالج.

تن�ضيق تام بني الفح�ض والعالج
يقول امل�صرف الرئي�ض على الدرا�صة �صتيفن دايف من جامعة "كوين ماري" يف 
لندن: "اأدت اأحدث التطورات يف العالجات اإىل تراجع حالت الوفاة الناجمة 
الذي  املحوري  ال��دور  عن  اجلديدة  النتائج  تك�صف  لكن  الثدي.  �صرطان  عن 
اأكرب  املعا�صرة بدرجة  امل��راأة من العالجات  اإذ ت�صتفيد  اأي�صاً،  الفح�ض  يوؤديه 
الثدي، ل�صيما يف  برامج فح�ض  امل�صاركة يف  اأن ن�صمن حت�ّصن  بكثري. يجب 
يف  الدرا�صة  على  امل�صرفون  كتب  واقت�صادياً".  اجتماعياً  املحرومة  املناطق 
التقرير املن�صور: "ُيفرت�ض اأن تكون نتائجنا املبنية على بيانات دقيقة وفردية 
امتدت على �صتة عقود كفيلة بطماأنة الن�صاء والأطباء واإقناعهم باأن اخل�صوع 
املنتظم للت�صوير ال�صعاعي للثدي عايل اجلودة هو اأف�صل طريقة لتخفي�ض 

خماطر الوفاة املبكرة ب�صبب �صرطان الثدي".

؟ و�ضتعمله  ال�ضابون  �ضنع  من  اأول  • من 
- هو �صيدنا �صليمان عليه ال�صالم

؟ ال�ضطرجن  لعبة  اإخرتع  من  اأول  • من 
- هو الفار�صي كرناماك يف الهند يف 500م

؟ باك�ضتان  لدولة  رئي�ض  اأول  هو  • من 
- هو حممد علي جناح ثم خواجه نظام الدين 

التاريخ؟  يف  معماري  مهند�ض  اأول  هو  •  من 
-هو الفرعوين اأميحوتب 

؟ ال�ضاي  �ضرب  من  اأول  • من 
- هو الإمرباطور ال�صيني �صن تواجن وكان يغلي املاء قبل �صربه

من احليوانات  اأن عدد كبرياً  ال�صتاء. وحيث  اأكرث يف ف�صل  نّوامة ل  ت�صبح  الثديات  بع�ض  اأن  تعلم  • هل 
ت�صرف ال�صتاء يف ال�صبات. بع�ض احليوانات الأخرى تهاجر يف ال�صتاء ومنها الرنة وعدد كبري من الطيور 

وكل احليوانات التي جتد غذاءها يف الأنهار والبحريات، التي تتجمد طوال اأ�صهر كثرية يف ال�صنة. 
مرتاً   30 من  اأكرث  اإىل  طوله  ي�صل  الذي  العامل،  يف  الأ�صخم  احليوان  هو  الأزرق  احلوت  اأن  تعلم  • هل 
ويزن حوايل 125 طناً. وهو اأكرث ما يتواجد يف املحيط البا�صيفيكي. وما يثري الغرابة اأن هذا النوع من 
اأ�صنان لها، فاأفواهها م�صنوعة من مئات ال�صفائح العظمية  التي ل  احليتان ي�صنف يف جمموعة احليتان 

وهي تنمو اإىل اأ�صفل من �صقف الفم وت�صكل نوعاً من املنخل. 
اأكرب احليوانات الالحمة يف املنطقة القطبية ال�صمالية هو الدب القطبي الذي ينتقل دون  اأن  • هل تعلم 
النهمة جريئاً وج�صوراً  التعب جتعله �صهيته  اأي�صاً �صياد ل يعرف  كلل يفت�ض عن فري�صة. الذئب القطبي 

اإىل اأبعد حد
الدهن  طبقة  بف�صل  ال��ت��زاوج،  مو�صم  يف  اإل  ال�صاطىء  ت��زور  ل  البحر  واأ���ص��د  الفقمة  اأن  تعلم  ه��ل   •
ال�صميكة التي ترتاكم حتت جلودها، ت�صتطيع هذه احليوانات حتمل درجات احلرارة املنخف�صة يف املناطق 

القطبية. 
• هل تعلم اأن البطاريق )جمع بطريق( يف مو�صم التوالد تتجمع يف م�صتعمرات كثيفة يف القارة القطبية 
اجلنوبية، والأ�صقاع القريبة منها. وتتكيف هذه الطيور ب�صكل جيد مع احلياة البحرية يف املناطق القطبية 

الباردة. وهناك نوع من البطاريق ت�صمى )اديلي( تدخل اإىل داخل الرب لتبني اأع�صا�صها هناك. 

الثعبان وال�ضفدع 
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فوائد ال�ضبانخ 

مِلا  ة  ِع��دَّ اأمرا�ض  تقي من  ال�صبانخ  اأنَّ  الأملانية،  ذك��رت جملة )فرويندين( 
تزخر به من نرتات تنتج اأُحادي اأك�صيد النيرتوجني، ُت�صاعد اجل�صم على 
رّي، كما لُها تاأثري اإيجابي  كَّ منع حدوث جتلطات دموية ونوبات قلبية وال�صُّ

تقي من �صرطانات: )الثدي، الربو�صتاتا، واجللد(.
من  َكْنزاً  وُتعترب  الأك�صدة،  وم�صادات  املاغني�صيوم  على  ال�صبانخ  وحتتوي 
الفيتامينات، مثل: فيتامني C، احلامي من العدوى، وفيتامني A الذي 

ي�صاعد على �صبط �صغط الدم، والبوتا�صيوم، وتقوية الع�صالت.

م�ضاركون  ي�ضتعدون خلو�ض �ضباق يف ال�ضوارع يف بداية احلدث ال�ضنوي ال�ضاد�ض »جري املهرجني« يف با�ضادينا، كاليفورنيا. اأ ف ب

جل�صت �صي �صوجن تبكي اباها املري�ض يف دارهما اجلميلة املطلة على النهري ال�صغري، وكانت مياه النهري ت�صري 
ببطء �صديد وكاأنها حزينه حلزن �صي �صوجن، وعندما كان النا�ض يتوافدون لالطمئنان على والدها العجوز 
الطيب كانت ت�صمع على ال�صنتهم كلمات تعني انه لي�ض هناك امل يف ال�صفاء وق�صت ليايل طويلة على هذا 
احلال. اياما مرت قبل ان ت�صل لبيتها عجوز قبيحة لتطلب ان تراها وعندما اقبلت عليها �صي �صوجن قالت 
العجوز : ايتها اجلميلة هل تريدين لوالدك ان ي�صفي ويعي�ض و�صط النا�ض حكيما طليق الل�صان واحلكمة كما 
كان؟.. فقالت : بالطبع امتنى ذلك.. فقالت العجوز : ح�صنا، ما عليك غري ان تتزوجي الثعبان ملك اجلبل، 
انه يقف �صاخما اعلى القمة واذا ح�صرت الليلة يف امل�صاء ليتم زواجكم معا �صي�صفى والدك يف احلال.. جل�صت 
�صي �صوجن حزينة تبكي حالها وتقول : ح�صنا ان حياه ابي ت�صاوي الكثري و�صاأتزوج الثعبان ليعي�ض ابي.. ف�صمعت 
مربيتها قولها وتناقلته مع ا�صدقاءها حتى و�صل اخلرب اإىل والدها الذي قال : ان فعلت ذلك فلن اقبل العي�ض 
من بعدك.. ولكن �صي �صوجن قالت : لقد وعدت يا ابي و�صاأيف بوعدي.. حزن اجلميع خا�صة ال�صفدع ر�صيق 
ال�صديق الويف ل�صي �صوجن، وقد قرر ان يحميها قدر ا�صتطاعته وقال لنف�صه حياتي فداءا ل�صي �صوجن، وعندما 
جاء الليل ت�صللت �صي �صوجن يف طريقها اإىل اعلى اجلبل، وهناك وجدت العجوز التي رحبت بها وابدى الثعبان 
�صعادته وامر العجوز ان تفك �صحرها عن والد �صي �صوجن يف احل��ال.. ثم مد راأ�صه الكبري وحمل عليها �صي 
�صوجن لي�صعها يف غرقته الكبرية الوا�صعة وذهب ليتناول وجبه �صهية تاركا اياها يف رعب كبري.. يف هذه الثناء 
كان ال�صفدع م�صرعا اإىل فم الثعبان املفتوح وبداأ يف احلال ينتفخ وينتفخ بقوة كبرية ويزداد حجمه حتى ا�صبح 
مثل كرة خ�صراء عمالقه اختنق ب�صببها الثعبان الذي كان ذيله يتلوى يف كل مكان وعيناه جتحظان وقدرته 
على املقاومة تنهار حتى كادت حركته ان ت�صكن حني حدث انفجار �صخم رهيب جعل حوائط الق�صر تتداعى 
فانت�صبت �صي �صوجن واقفه وهربت م�صرعة قبل ان ينهار الق�صر عليها وعندما ابتعدت ا�صبح الق�صر كومة 
من احلجارة، ففرت اإىل ق�صر والدها لتجده يف ا�صد ال�صحة والعافية واحلزن، لكنه عندما راآها �صمها حل�صنه 
لتعود اليه �صعادته وروحه، لكنها مل تعرف ماذا حدث لر�صيف ال بعد ان اخربتها مربيتها الطيبة، وبعد عدة 

ايام كان هناك متثال �صخم ل�صفدع اخ�صر جميل ينت�صب يف �صاحة ق�صر �صي �صوجن.

ن�صائح مهمة حتى تتفاخر بنف�صك بـ»توا�صع«
اأنَّ  ك�صف بحث ن�صرته جملة )الذات والهوية(، عن 
النا�ض ي�صتجيبون ب�صكل اأف�صل لالأفراد املتوا�صعني 
اأف�صل للتباهي  اأكرث، واأنَّ النا�ض ي�صتجيبون ب�صكل 
ه  ع��ن��دم��ا ي��ك��ون ه��ن��اك دل��ي��ل ي��دع��م��ه، ل��ذل��ك ُيوجِّ

الباحثون امل�صاركون يف الدرا�صة عدة ن�صائح:
اأوًل: اإذا كنت تريد تقدمي نف�صك بطريقة اإيجابية 
والتحدث عن اإجنازاتك، فمن املفيد حًقا احل�صول 
الدعم املو�صوعي ملدى تفوقك يف �صيء ما، ف�صوف 
يعجب الأ�صخا�ض اأكرث اإذا كنت ت�صف نف�صك قلياًل 

بطريقة متوا�صعة.

للتفاخر  اأف�����ص��ل  ب�صكل  ي�صتجيبون  ال��ن��ا���ض  ث��ان��ًي��ا: 
ع��ن��دم��ا ي��ك��ون دق���ي���ًق���ا، ب����دًل م���ن ك��ون��ه خ��اط��ًئ��ا اأو 

ا. غام�صً
وثالًثا: ل تقارن بني اأدائك بالآخرين، حتدث فقط 

عن بع�ض اإجنازاتك، فقد يعّزز هذا النظرة اإليك.
رابًعا: ل تقلل من �صاأن نف�صك، ول تبالغ يف التوا�صع، 
ال��درا���ص��ة كانوا  امل�����ص��ارك��ني يف  اأن  ال��رغ��م م��ن  فعلى 
ينظرون ب�صكل اإيجابي اإىل الأ�صخا�ض املتوا�صعني، 
لو  حتى  الذاتي  التعادل  ببيان  اأدل��وا  الذين  اأولئك 
كانوا  اأن��ه��م  اإىل  م�صري  اخل��ارج��ي��ة  املعلومات  ك��ان��ت 

اأنَّ ذلك مل يحقق لهم  اإل  اأكرث ذكاًء من الآخرين، 
نف�ض الأثر على و�صائل التوا�صل الجتماعي.

بني  وا�صًحا  يكون  اأن  يجب  متييز  هناك  خام�ًصا: 
ال��ت��وا���ص��ع وب���ني ال��ت��ن��ك��ر، ف��ت��ح��دث ع���ن اإجن���ازات���ك 
ب�صكل  ال����ذات  واإب�����راز  حتقيق  اإىل  ت����وؤدي  ب��ط��ري��ق��ة 

حقيقي.
اأم���ر �صعب حًقا،  ال����ذات  ت��ق��دمي  اأنَّ  اع��ل��م  ���ص��اد���ًص��ا: 
تقدمي  حيث  من  رفيع  خط  على  ت�صري  اأن  فعليك 
املفيد فهم  ل، ومن  دون حديث مطوَّ نف�صك ككفء 

النا�ض ملا تعنيه وما اأنت عليه.


