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هكذا تتفادى رائحة العرق القوية 
ويعيق  الطق�س،  رطوبة  ارتفاع  مع  باملاء  الهواء  ت�شّبع  ن�شبة  ترتفع 
ذلك قدرة اجل�شم على تربيد نف�شه من خالل التعّرق، فتزداد حرارة 
اجل�شم وغزارة العرق اإىل اأن ت�شبح الرائحة كريهة. وميكنك تفادي 
الرائحة النفاذة للعرق خالل ال�شيف بوا�شطة تعديل بع�س العادات، 

كالتايل:
* ال تتناول النيكوتني والكافيني مع بع�شهما البع�س، وباملثل يوؤدي 
الرائحة  وه��ي  نف�شها،  النتيجة  اإىل  النيكوتني  مع  الكحول  تعاطي 
الكافيني  من  ج�شمك  مدخالت  قلل  تدخن  كنت  اإذا  للعرق.  القوية 

مثل القهوة.
* ال ت�شتحم مباء �شاخن، الأنه يزيد تعّرق اجل�شم خالل ال�شاعة التايل 

للحّمام، حتى لو كان ذلك قبل النوم مبا�شرة.
ويخّفف  ال��ت��ع��ّرق،  م��ن  يقلل  ال��وا���ش��ع��ة  القطنية  امل��الب�����س  اخ��ت��ي��ار   *

الرائحة.
* تخرج ال�شموم واملواد املوؤك�شدة مع العرق، لذلك ا�شرب الكثري من 

املاء ليقوم اجل�شم باإخراج ف�شالته عن طريق البول اأي�شاً.
وال��ب��ه��ارات احل���اّرة واالأطعمة  وال��ث��وم  الب�شل  الكثري م��ن  ت��اأك��ل  * ال 

املقلية.
امل�شاد  ال�شابون  ا�شتخدم  للعرق  القوية  الرائحة  م�شكلة  اإذا ظّلت   *

للبكرتيا لب�شعة اأ�شابيع خا�شة يف اال�شتحمام قبل النوم.

حيلة ذكية لتق�شري املندرين يف املنزل
كل �شخ�س لديه اأ�شلوبه اخلا�س يف تق�شري املندرين، لكن هذه احليلة 
وباأقل  ب�شهولة  املنع�شة  الفاكهة  تق�شري  على  �شت�شاعدك  الب�شيطة 

جمهود. 
ت�شاعد  ذكية،  حيلة  االجتماعي  التوا�شل  مواقع  م�شتخدمو  ت��داول 
على تق�شري حبات املندرين وتقدميها، دون احلاجة اإىل اإزالة الق�شرة 

بالكامل.
ويو�شح الفيديو التو�شيحي، كيف يتم تق�شري حبة املندرين لت�شبح 

الثمار يف خط م�شتقيم، وي�شهل االختيار فيما بينها؟
وال�شفلي،  العلوي  الطرفني  من  الق�شرة  باإزالة  الطريقة  وتتلخ�س 
وفتح حبة املندرين من اأحد االطراف لتكون على خط م�شتقيم، دون 

احلاجة اإىل اإزالة الق�شرة بالكامل كما تعود الكثريون.
اأنه حظي  اإال  اأن الفيديو من�شور قبل عدة �شنوات،  وعلى الرغم من 
وا�شع يف مواقع  تداوله على نحو  اأن مت  بعد  ب�شعبية كبرية موؤخراً، 
توفر  ال��ت��ي  الطريقة  على  ال��ك��ث��ريون  واأث��ن��ى  االج��ت��م��اع��ي،  التوا�شل 

الكثري من الوقت واجلهد، بح�شب �شحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

اأ�شرار لتن�شيق الدانتيل مع املالب�س الريا�شية
يرتبع الدانتيل على عر�س املو�شة الن�شائية يف �شيف 2019 ليمنح 
املراأة اإطاللة فخمة تنطق بالرقة واالأنوثة. ويتطلب تن�شيق الدانتيل 

ح�شا عاليا للح�شول على مظهر اأنيق بدون تكلف اأو مبالغة.
الدانتيل  اأن  �شتارالي  كاتارينا  االأملانية  املظهر  م�شت�شارة  واأو�شحت 
ميتاز بطابع فخم ورومان�شي، كما اأنه ي�شيع اإح�شا�شا باخلفة ينا�شب 
اأجواء ال�شيف، ف�شاًل عن مظهره اجلريء، الذي يبوح باأنوثة املراأة.

اأن  هيلبي�س  اآنيته  االأمل��ان��ي��ة  املظهر  م�شت�شارة  اأ�شافت  جانبها  وم��ن 
الدانتيل يقتحم اإطاللة احلياة اليومية هذا املو�شم من بوابة املالب�س 

الريا�شية، حيث اإنه يزين على �شبيل املثال التي�شريتات املخططة.
تن�شيق  اأن  اإىل  االأملانية ماريا هانز  املظهر  اأ�شارت م�شت�شارة  وبدورها 
والتكلف،  للمبالغة  اإىل ح�س عال وذوق رفيع جتنباً  الدانتيل يحتاج 
كتوب  بالدانتيل  تتاألق  واح��دة  بقطعة  االكتفاء  ينبغي  اأن��ه  مو�شحة 
مثال، على اأن يتم تن�شيق التوب مع �شروال جينز.واأ�شافت هانز اأنه 
ينبغي  حيث  ب�شروط؛  ولكن  اأي�شاً  العمل  يف  الدانتيل  ارت��داء  ميكن 
اأن يكون الدانتيل حتته بطانة قما�شية، كي ال يكون كا�شفاً للج�شم، 
االأذرع  يزين  الدانتيل  كان  اإذا  البطانة  اال�شتغناء عن  يجوز  يف حني 

واالأكتاف مثاًل.
ومن املهم اأي�شا الإطاللة العمل اأال يتم تن�شيق الدانتيل مع اأية نقو�س 
الزهور  الدانتيل عادة ما جت�شد  الزهور الأن نقو�س  با�شتثناء نقو�س 

واالأغ�شان. 
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كيف تتحكم يف �شغط الدم عن طريق راأ�شك؟
اأن �شبط �شغط الدم املرتفع مرتبط بتقوية الدماغ  اأكدت درا�شة حديثة 

وحت�شني الذاكرة.
الرقم  اأن  اإذ   ،80 120 على  املثايل هو  ال��دم  ب��اأن �شغط  وين�شح االأطباء 
وهو  القلب،  نب�س  اأثناء  ال�شرايني  ج��دران  على  ال�شغط  اإىل  ي�شري  االأول 
اأكرب، الأنه مرتبط مبخاطر االإ�شابة  الرقم الذي يوليه االأطباء اهتماما 

باأمرا�س القلب، خا�شة مع التقدم يف العمر.
ون�شرتها   ،»SPRINT MIND« ا�شم  حتمل  التي  الدرا�شة  وقامت 
عيادة “كليفالند” االأمريكية، بتحليل بيانات ما يقرب من 700 مري�س، 
ممن تزيد اأعمارهم عن 50 عاما، ومت �شبط �شغط دمهم على 120 اأو 

اأقل، مقابل جمموعة اأخرى اجتازت 140.
وتلقى املر�شى فحو�شات الأدمغتهم مرتان، االأوىل مع بداية التجربة، اأما 
املرة االأخرى فكانت بعد 4 �شنوات، ووجد الباحثون اأن اأولئك الذين لديهم 
�شغط دم 120 كانوا ميلكون مادة بي�شاء قليلة، وهو ما يعني فر�شة اأقل 
ا يف املهمات التنفيذية،  باالإ�شابة ب�شعف االإدراك، ومل يظهروا اأداء منخف�شً

و�شرعة املعاجلة، والذاكرة، وكذلك املهمات املتعلقة بالتعليم.
ويقول اخت�شا�شي طب ال�شيخوخة، رونان فاكتورا، اإن “مثل هذه الدرا�شات 
جيدة للغاية، خ�شو�شا بالن�شبة للمر�شى االأكرب �شنا، خا�شة مع مالحظتنا 
�شراع البع�س منهم مع مر�س فقدان الذاكرة )األزهامير( ومعاناتهم من 
�شعف يف االإدراك”، م�شريا اإىل اأن هذه الدرا�شات ت�شكل حافزا قويا للعمل 

نحو جعل �شغط دم املر�شى ال يعلو عن 120.
الذين  املر�شى   ،»SPRINT MIND« درا���ش��ة  معدو  ا�شتبعد  ولكن 
يعانون من اأمرا�س، كال�شكري واأمرا�س الكلى وعدد من احلاالت االأخرى، 
وذلك للتاأكيد على اأنه ال يوؤخذ يف االعتبار العديد من �شيناريوهات احلياة 

الواقعية، املتعلقة باإدارة ارتفاع �شغط الدم.

حتاليل تك�شف موؤ�شرات 
الألزهامير مبكرا

ال�شعي  ط��ال  ه��دف  من  العلماء  يقرتب 
اإليه: حتليل دم لفح�س االأ�شخا�س بحثا 
األزهامير  ملر�س  حمتملة  موؤ�شرات  عن 

واأ�شكال اأخرى من اخلرف.  
ففي موؤمتر للجمعية الدولية للزهامير 
6 جمعيات  ق��دم��ت  ل��و���س اجن��ل��و���س،  يف 
ب���ح���ث ن���ت���ائ���ج ج�����دي�����دة ع�����ن ع������دد من 
اأنه  يبدو  اأحدها  التجريبية.  التحاليل 

دقيق بن�شبة 88 باملئة.
حت���ل���ي���ل ك����ه����ذا مي���ك���ن ا����ش���ت���خ���دام���ه يف 
يتم  حيث  للطبيب،  الروتينية  الزيارات 
اأع���را����س اخل����رف االآن.  ت��ق��ي��ي��م م��ع��ظ��م 
املخ  فح�س  ك��اأ���ش��ع��ة  احل��ال��ي��ة  واالأدوات 
الثمن  ال�شوكي باهظة  ال�شائل  وحتاليل 
اأك����ر م���ن ال�����الزم اأو اأث��ب��ت��ت اأن���ه���ا غري 

عملية لتحديد ذلك.
وي��ق��ول رئ��ي�����س ال��ع��ل��وم يف اجل��م��ع��ي��ة اإن 
كامل.  اإىل حتليل  يحتاجون  االأطباء ال 
مل��ع��رف��ة من  ي���ري���دون ف��ق��ط �شيئا  اإن��ه��م 

يحتاج اإىل املزيد من التحاليل املكثفة.
العامل  ح����ول  ن�����ش��م��ة  م��ل��ي��ون   50 ن��ح��و 
يعانون من اخلرف، والزهامير هو اأكر 

اأ�شكاله �شيوعا

قواعد اأ�شا�شية لفقدان 
الوزن بطريقة �شحية �ص 23

نق�س اليود يهدد 
الغدة الدرقية

الغدة  ري���زه، م��ن خطر ق�شور  اإم��ك��ه  االأمل��ان��ي��ة  التغذية  ح��ذرت خبرية 
الدرقية ب�شبب نق�س اليود، وتتمثل اأعرا�شه يف زيادة الوزن، وال�شعور 

بالربودة، و�شحوب الوجه، وال�شعور امل�شتمر بالتعب، واعتالل املزاج.
واأو�شحت ريزه اأن م�شادر االأغذية الغنية باليود هي االأ�شماك البحرية 

مثل ال�شلمون، وفواكه البحر، باالإ�شافة اإىل الربوكلي والكاجو.
ما  اإىل  البالغ  يحتاج  للتغذية،  االأمل��ان��ي��ة  اجلمعية  لتو�شيات  ووف��ق��اً 
يرتاوح بني 180 و200 ميكروغرام من اليود يومياً، وتزيد احلاجة 
اإليه عند احلوامل مبا يرتاوح بني 230 و260 ميكروغرام، علماً اأنه 
ميكن للحامل تغطية هذا احلاجة بتعاطي اأقرا�س اليود، حتت اإ�شراف 

طبيبها املتابع.  

العادة  ه����ذه  ت��ب��ن��ي  اأن  ال��ك��ات��ب  واأ�����ش����اف 
اأع�������ش���اء اجل�شم.  ب��ب��اق��ي  ل��ل��غ��اي��ة  م�����ش��ر 
 600 درا���ش��ة �شملت  اأث��ب��ت��ت  ال��واق��ع،  ويف 
)وهو  ال��ب��ارا���ش��ي��ت��ام��ول  اأن  �شخ�س  األ����ف 
ال��������دواء االأك�������ر ا���ش��ت��ه��الك��ا يف ال���ع���امل، 
اأ�شيتامينوفني  ب���ا����ش���م  اأي�������ش���ا  وي����ع����رف 
اأن  مي��ك��ن   )Acetaminophen
املدى  على  خ��ط��رية  جانبية  اآث����ارا  ي�شبب 

الطويل اإذا ا�شتهلك يوميا.
االآالم  ه��ذه  اأغلبية  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
لي�شت خطرية فاإنه يوجد اأكر من 150 
نوعا من اآالم الراأ�س التي ينفرد كل منها 
اأوىل  وتتمثل  واأعرا�شه اخلا�شة،  باأ�شبابه 
اخلطوات للتخل�س من اآالم الراأ�س نهائيا 

يف حتديد نوع االآالم التي نعاين منها.
الراأ�س  ب���اآالم  ال�شعور  ينتج  عموما،  لكن 
اإطالق  امل�شوؤولة عن  االأن�شجة  اإ�شابة  عن 
“م�شتقبالت  با�شم  تعرف  التي  اخل��الي��ا 
عن  م�شوؤولة  اخلاليا  ه��ذه  وتعد  االأمل”، 
واحلرارية  امليكانيكية  االإ�شارات  ا�شتقبال 
احتمال  اإىل  ت�����ش��ري  ال���ت���ي  وال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 

حدوث �شرر يف اجل�شم.

وم��ع ذل��ك، ال تعد ه��ذه االأع��را���س اأ�شبابا 
ت��ت��اأث��ر اإىل درج����ة كربى  م��ب��ا���ش��رة، ف��ه��ي 
تكرر  مثل  البيولوجية،  غ��ري  باملتغريات 
هذا اخللل على م�شتوى االأن�شجة اأو غريه 

من العوامل النف�شية.

ما م�شادر ال�شعور بالأمل؟
ال��ن��اجت عن  ال�����ش��داع  اأن  اإىل  الكاتب  اأ���ش��ار 
تعب العني اأ�شبح اأكر �شيوعا وعلى نحو 
متزايد، نظرا ال�شتمرار الكثري من النا�س 
ال�شا�شات  اإىل  طويلة  ل��ف��رتات  النظر  يف 

االإلكرتونية.
وباالإ�شافة اإىل ذلك، ي�شبب جفاف العني 
اأو  الدموع  من  كثريا  اإطالقها  اأو  وتعبها 
ال�شعور بوخز فيها انت�شار اآالم الراأ�س اإىل 

الرقبة والكتفني.
ووفق الدكتور اإي. لوكهارت املتخ�ش�س يف 
هذا النوع من االآالم، يتمثل احلل يف اأخذ 
ق�شط من ال��راح��ة على االأق��ل مل��دة خم�س 
من  ال��ت��اأك��د  يجب  كما  ال�شاعة،  يف  دق��ائ��ق 
االأن�شب  ه��ي  ترتديها  التي  ال��ن��ظ��ارات  اأن 

بالن�شبة لك.

االنزعاج  ك��ان  ح��ال  اأن���ه يف  ال��ك��ات��ب  واأورد 
جراء اآالم الراأ�س قويا اإىل درجة اأنه يوؤدي 
احل�شا�شية  م��ن  امل��ع��ان��اة  اأو  ال��غ��ث��ي��ان  اإىل 
الروائح  اأو  ال�شوت  اأو  لل�شوء  ال�شديدة 
واخل�شوع  الطبيب  ا�شت�شارة  يجب  ف��اإن��ه 

لفحو�شات.
اأن ه��ذه االأع��را���س حتيل اإىل  وم��ن املوؤكد 
يعد  ال���ذي  الن�شفي  ب��ال�����ش��داع  االإ���ش��اب��ة 
 11 ب��ني  ي�شيب  ال���ذي  الع�شبي  امل��ر���س 
توجد  لكن ال  العامل،  �شكان  و%16 من 
لهذا املر�س اأ�شباب معروفة اأو عالج ثابت، 
اأ�شباب  اإىل  امل�شكلة  ه��ذه  تعزى  ما  وغالبا 
متعلقة بالهرمونات اأو ن�شاط الدماغ غري 

الطبيعي.
“بالتوقف  ل���وك���ه���ارت  ال���دك���ت���ور  ون�����ش��ح 
خا�شة  يومي،  ب�شكل  الكافيني  �شرب  عن 
�شتزداد  ال�شكل  وبهذا  القهوة،  من  املتاأتي 
الراأ�س  باأمل  ال�شعور  وعند  له،  احل�شا�شية 
مي��ك��ن اح��ت�����ش��اء م�������ش���روب ي��ح��ت��وي على 
الدموية  االأوع���ي���ة  مل��ن��ع مت���دد  ال��ك��اف��ي��ني 

واإيقاف اأعرا�س اآالم الراأ�س«.
تكون  اأن  ميكن  ال�شدد،  هذا  “يف  واأ�شاف 

اأي�شا”، ولكن  مكمالت املغني�شيوم مفيدة 
بعد ا�شت�شارة الطبيب.

�شداع التوتر
ال��ت��وت��ر يعد  اأن ���ش��داع  ال��ك��ات��ب اإىل  اأ���ش��ار 
تقل�شات  �شيوعا، وينتج عن  االأن��واع  اأك��ر 
على م�شتوى الع�شالت املوجودة يف الراأ�س 

والرقبة.
ويف ه���ذا ال�����ش��دد، ي��ع��د ال��ت��دل��ي��ك واحلزم 
اأو ال�����ش��اخ��ن��ة ال��ت��ي حت��ت��وي على  ال���ب���اردة 
التي  احللول  بني  من  الكافور  اأو  املنثول 

تخفف حدة اآالم الراأ�س.
التي  التقنيات  ت�شاعد  اآخ����ر،  ج��ان��ب  م��ن 
ت�شاهم يف التخل�س من التوتر مثل اليوغا 
اأو التاأمل على حت�شني النف�س من �شداع 

التوتر.
اأو  االإره�����اق  اأو  ال��ق��ل��ق  ي�شبب  امل��ق��اب��ل،  يف 
لذلك  ال���راأ����س،  اآالم  اأن����واع  جميع  احل���زن 
ي���ج���ب ال���ب���ح���ث ع����ن ط�����رق ت�����ش��اع��د على 
من  للتخل�س  واالإج��ه��اد  التوتر  تخفيف 
امل��ع��ان��اة ال��ي��وم��ي��ة، واأخ������ريا، ي��ع��د العالج 

باالإبر )ال�شينية( مفيدا يف هذا ال�شدد.

كيف تنظف نظارتك 
ال�شم�شية من الرمال؟ 
خالل  ال�شم�شية  النظارة  تتعر�س 
ال�شاطئية  ال�����ش��ي��ف��ي��ة  ال���رح���الت 
الرمال  ب�شبب  االت�شاخات  لبع�س 
البحر.  وم���ي���اه  ال�����ش��م�����س  وك�����رمي 
فكيف ميكن تنظيفها ب�شكل �شليم؟ 
لالإجابة عن هذا ال�شوؤال، اأو�شحت 
ينبغي  اأنه  كرو�شين�شكي  كري�شتني 
���ش��ط��ف ال���ن���ظ���ارة ال�����ش��م�����ش��ي��ة على 
الفور حتت ماء ج��ار، ثم تنظيفها 
الدقيقة.  االأل���ي���اف  م��ن  مبن�شفة 
الب�شريات  اأخ�����ش��ائ��ي��ة  وح������ذرت 
النظارة  ت��ن��ظ��ي��ف  م����ن  االأمل����ان����ي����ة 
ورقي  منديل  بوا�شطة  ال�شم�شية 
�شريت  ال���ت���ي  ط����رف  ب��وا���ش��ط��ة  اأو 
الرمال قد جتعل  الأن حبات  نظراً 
تاأثري  يحاكي  القما�س  اأو  املنديل 
تتعر�س  وبالتايل  ال�شنفرة،  ورق 
ميكن  ال  خل�����دو������س  ال����ع����د�����ش����ات 

اإ�شالحها.  

هواوي تتجه ل�شتثمار 3 
مليارات دولر يف اإيطاليا

ال�شينية  ه������واوي  ���ش��رك��ة  اأع���ل���ن���ت 
العمالقة لالت�شاالت  اأنها م�شتعدة 
3،1 مليارات دوالر حتى  ال�شتثمار 
العام 2021 يف اإيطاليا وخلق األف 

وظيفة.
بالتزامن  االإع�������الن  ه����ذا  وي����اأت����ي 
لهذه  ت��رام��ب  اإدارة  ا���ش��ت��ه��داف  م��ع 
مع  بالتعاون  تتهمها  التي  ال�شركة 
ال�شلطات ال�شينية، ونقلت �شحيفة 
ب�شدد  اأن��ه��ا  ج��ورن��ال  �شرتيت  وول 
الواليات  يف  الوظائف  مئات  اإل��غ��اء 
يعملون   850 اأ���ش��ل  م��ن  امل��ت��ح��دة 
لهواوي  العام  املدير  وق��ال  معها.   
فرع اإيطاليا توما�س مياو يف موؤمتر 
“خالل  ميالنو  يف  ع��ق��ده  �شحايف 
ال�������ش���ن���وات امل��ق��ب��ل��ة ���ش��ن�����ش��ت��ث��م��ر يف 
اإيطاليا 1،9 مليار دوالر للح�شول 
دوالر  م��ل��ي��ار  و1،2  م���ع���دات،  ع��ل��ى 
مليون  و52  وت�شويق،  عمليات  يف 

دوالر يف االأبحاث والتطوير«.
اال�شتثمارات  ه�����ذه  اأن  واأ������ش�����اف 
�شتوؤدي اإىل “اإن�شاء 3000 فر�شة 
و2000  مبا�شرة  منها  األ��ف  عمل، 

ب�شكل غري مبا�شر من الباطن«.
و������ش�����دد ت����وم����ا�����س م����ي����او ع���ل���ى اأن 
الواليات  ب��ني  التجارية  ال��ت��وت��رات 
الوقت  توؤثر يف  املتحدة وال�شني ال 
احل���ا����ش���ر ع��ل��ى ن�����ش��اط ه������واوي يف 
اإي���ط���ال���ي���ا. وت���اب���ع يف ه����ذا االإط�����ار 
ونتحاور  بعملنا  نقوم  االآن  “حتى 
مع �شركائنا على غرار ما كنا نقوم 
ثقته  ع��ن  واأع�����رب  االآن«.  ح��ت��ى  ب��ه 
احلكومة  الأن  “اأوال  ب��امل�����ش��ت��ق��ب��ل 
منفتحة  �شيا�شة  لديها  االإيطالية 
و���ش��ف��اف��ة ل��ن ت��ت��اأث��ر ب��امل�����ش��اك��ل بني 
وثانيا  وال�شني،  املتحدة  ال��والي��ات 

الأن جمتمعنا العب مهم جدا«.

كيف تتخل�س من ال�شداع دون اأدوية؟

اللجوء  الراأ�س ل يعد  اآلم  يف خمتلف حالت 
اإىل خزانة الأدوية دائما احلل الأف�شل. ويف 
هذا ال�شدد، توجد العديد من الإ�شرتاتيجيات 

التي ت�شاعد على تخفيف هذه امل�شاكل.
اأكرث  م��ن  الن�شفي  وال�����ش��داع  ال�����ش��داع  ويعد 

ت�شبب  اأن  ميكن  التي  �شيوعا  الآلم 
عاجزا  الإن�����ش��ان  جتعل  متاعب 

عن اأداء مهامه، وذلك بح�شب 
ومكانها،  الآلم  ه��ذه  كثافة 
التوجه  ج���دا  ال�����ش��ائ��ع  وم���ن 

اآلم  اأق��را���س  لتناول  مبا�شرة 
هذا  مبثل  ال�شعور  مبجرد  الراأ�س 

النزعاج.
باملثل، اأ�شبح البع�س يعتقدون اأن اأف�شل حل 

لآلم الراأ�س هو التداوي الذاتي عرب �شرب هذه 
امل�شكنات، اإل اأن هذا التفكري خاطئ متاما، وذلك 
الكونفدن�شيال  �شحيفة  ن�شرته  لتقرير  وفقا 

الإ�شبانية للكاتب اأدري لوبيث.
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�ش�ؤون حملية

اأن�شطة متنوعة للمراكز الن�شائية يف ملتقى ال�شمالية ال�شيفي

طالبات مركز العني  الن�شائي ي�شاركن يف دورة تدريبية لتعليم اللغة الأملانية يف مكتبة زايد املركزية

مركز ال�شيخ زايد لعلوم ال�شحراء يطلق برناجمه ال�شيفي باأن�شطة وفعاليات تفاعلية

•• العني - الفجر

توا�شل املراكز الن�شائية التابعة لنادي تراث االإمارات، 
ال�شاد�س  ال�شيفي  ال�����ش��م��ال��ي��ة  ملتقى  يف  ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا 
ُيقام حتت رعاية كرمية من �شمو  والع�شرين، والذي 
ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان ممثل �شاحب ال�شمو 
رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س ن����ادي ت����راث االإم�������ارات، حيث 
الثالث  الن�شائية فعالياتها لالأ�شبوع  املراكز  ا�شتكملت 
على التوايل بعدة اأن�شطة تراثية منوعة تركت ب�شمة 

مميزة يف نفو�س الطالبات.
وا�شتهل مركز ال�شمحة الن�شائي فعالياته يف االأ�شبوع 
اإدارة  يف  للمكتبة  مميزة  ب��زي��ارة  ال��ت��وايل  على  الثالث 
الطالبات  تعرفن  االإم���ارات،  ت��راث  ن��ادي  االأن�شطة يف 

اإىل  باالإ�شافة  تراثية ثقافية،  خاللها على عدة كتب 
و�شاهدن  والر�شم  القراءة  ومار�شن  االأطفال،  ق�ش�س 
حيث  امل��ن��وع��ة،  ال��زي��ارة  ه��ذه  يف  وا�شتمتعن  ال�شينما، 
اأن�شطة منوعة كالطبخ ال�شعبي اجلامي،  اأقيمت عدة 

واحلرف اليدوية كالر�شم وال�شدو والغزل والر�شم. 
ومن جانب اآخر، ح�شرت طالبات مركز العني الن�شائي 
زايد  مكتبة  يف  االأمل��ان��ي��ة  اللغة  لتعليم  تدريبية  دورة 
املركزية، وذلك بهدف التبادل الثقايف ما بني الدول، 
“النظام  بعنوان  حما�شرة  اأقيمت  امل��رك��ز  داخ���ل  ويف 
لطيفة  ال��دك��ت��ورة  قدمتها  وال��ت��ي  ال�شليم”،  ال�شحي 
ال�شحي  ال��غ��ذاء  اأه��م��ي��ة  خاللها  ت��ن��اول��ت  ال�شام�شي، 

وكيفية اختيار املنا�شب منه جل�شم االإن�شان. 
االأن�شطة  ق�����ش��م  رئ��ي�����س  التميمي  ف��اط��م��ة  وب��ح�����ش��ور 

الن�شائية يف نادي تراث االإم��ارات، اأقيمت داخل املركز 
التلي  تعليم  ومنها  اليدوية  كاحلرف  متنوعة  ور���س 
اإىل  باالإ�شافة  ال�شعبي،  والطبخ  وال��غ��زل،  واخلياطة 
اال�شتفادة  للطالبات وكيفية  وتعليمها  التدوير  ور�شة 
م��ن ه���ذه ال��ور���ش��ة امل��م��ي��زة.  وع��ل��ى ه��ام�����س فعاليات 
يف  الن�شائي  اأبوظبي  مركز  �شارك  ال�شمالية،  ملتقى 
ور�شة حوار حرف االأجداد، ونادي اأطفال �شباب الدار 
موؤ�ش�شة  تقيمها  وال��ت��ي  ال����دار،  ب��رك��ة  ب��رن��ام��ج  �شمن 
التنمية االأ�شرية فرع الوثبة، بهدف تعريف الطالبات 
مازلوا  التي  والتقاليد  والعادات  امل�شنني  دور  باأهمية 
لهن  ���ش��رح  ت��ق��دمي  ومت  ه���ذا،  يومنا  حتى  ميار�شونها 
عن كيفية دعم احلياة االجتماعية الكرمية للم�شنني، 
ودور  االجتماعية  امل�شوؤولية  وتعزيز  حقوقهم،  وتبني 

االأ�شر جتاههم لدجمهم يف املجتمع. واأي�شاً مت تعريف 
طالبات املركز برفقة مدربات من االأر�شيف الوطني، 
خالل  من  الوطني  االأر�شيف  يقدمها  التي  بالر�شالة 
املعلومات  لتقدمي  ال��وث��ائ��ق��ي  ال���رتاث  على  احل��ف��اظ 
املوثقة واالأمينة ملتخذي القرار وعاّمة النا�س ولتعزيز 

روح االنتماء والهوية الوطنية.
وداخل املركز اأقيمت عدة اأن�شطة منوعة منها احلرف 
واخلياطة”،  وال��ت��ل��ي  وال�������ش���دو  “كالغزل  ال���ي���دوي���ة 
الرتاثية،  واالأل���ع���اب  وال��ر���ش��م  ال�����ش��ع��ب��ي��ة،  واالأك������الت 
يهدف  ال��ذي  ال�شغري  التاجر  برنامج  اإىل  باالإ�شافة 
ن�شر  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��ري��ادي��ة،  امل���ه���ارات  تعليمهن  اإىل  
واالبتكار  املبادرة  روح  وغر�س  والتجاري  املايل  الوعي 

لديهن.

»الزراعة وال�شالمة الغذائية« تنفذ 964 �شاعة توعوية يف الن�شف الأول من العام اجلاري
•• اأبوظبي - الفجر 

اأبوظبي للزراعة وال�شالمة الغذائية  نفذت هيئة 
 964 اجل����اري،  ال��ع��ام  م��ن  االأول  الن�شف  خ��الل 
متنوعاً  ن�شاطاً   164 خ��الل  م��ن  توعوية  �شاعة 
ت��ن��اول��ت م��وا���ش��ي��ع ال�����ش��الم��ة ال��غ��ذائ��ي��ة وال����روة 
احليوانية واال�شتدامة الزراعية يف اإمارة اأبوظبي، 
املدار�س  طلبة  م��ن  االآالف  ع�����ش��رات  وا�شتهدفت 
واملهرجانات  البيع  منافذ  وم��رت��ادي  االإم����ارة  يف 
وال��ف��ع��ال��ي��ات امل��ت��ن��وع��ة ال��ت��ي اأق��ي��م��ت خ���الل هذه 
م��ن خالل  الهيئة  م��وظ��ف��ي  ج��ان��ب  اإىل  ال��ف��رتة، 
اإطار  يف  وذل���ك  ال��داخ��ل��ي��ة،  ال��ت��وع��وي��ة  الفعاليات 
املجتمعي  ب��ال��وع��ي  االرت��ق��اء  على  الهيئة  ح��ر���س 
وجماالت  الغذائية  ال�شالمة  بق�شايا  يتعلق  مبا 
القا�شمي  را����ش���د  ث��ام��ر  امل��ه��ن��د���س  واأك�����د  ع��م��ل��ه��ا. 
الفعاليات  اأن  ال��ه��ي��ئ��ة  ب��ا���ش��م  ال��ر���ش��م��ي  امل��ت��ح��دث 

بالتنوع  ات�����ش��ف��ت  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  ال��ت��ي مت  ال��ت��وع��وي��ة 
الكبري يف املوا�شيع التي تناولتها، حتقيقاً حلر�س 
الهيئة على ن�شر ر�شائلها التوعوية يف كافة اأرجاء 
اجلمهور  وف��ئ��ات  يتنا�شب  ومب���ا  اأب��وظ��ب��ي  اإم�����ارة 
امل�����ش��ت��ه��دف، وق��ط��اع��ات ال���غ���ذاء امل��ت��ن��وع��ة، وذلك 
بكافة  للجمهور  االأمثل  الو�شول  حتقيق  ل�شمان 
اأطيافه و�شرائحه، اإمياناً من الهيئة باأهمية دورها 
حتقيق  يف  الرقابي  دوره��ا  مع  وتكامله  التوعوي 

�شالمة الغذاء واال�شتدامة الزراعية.
الهيئة  نفذتها  التي  التوعية  ب��رام��ج  اأن  واأو���ش��ح 
ت���وزع���ت ب���ني جم����االت ال�����روة احل��ي��وان��ي��ة التي 
ال�شاعات  ب��ني  م��ن  ���ش��اع��ة   279 ع��ل��ى  ا���ش��ت��اأث��رت 
التوعوية املنجزة من خالل 34 فعالية متنوعة، 
وجم����االت ال�����ش��الم��ة ال��غ��ذائ��ي��ة ال��ت��ي ح���ازت على 
اإىل  فعالية،   44 عرب  تنفيذها  مت  �شاعة   159
جانب التوعوية الزراعية من خالل  162 �شاعة 

اإ�شافة  23 فعالية خمتلفة،  توعوية  نفذت عرب 
اإىل اأن�شطة التوعوية املوؤ�ش�شية اخلا�شة بالتعريف 
ن�شاطاً   51 ع��دده��ا  ال��ب��ال��غ  الهيئة  وع��م��ل  مب��ه��ام 
جانب  اإىل  توعوية،  �شاعة   260 ب��اإجن��از  اأث��م��رت 

�شاعات م�شرتكة يف جماالت عمل الهيئة.   104
واأ�شاف القا�شمي اأن االأن�شطة التي نفذتها الهيئة 
ا�شتملت  اجل��اري  العام  من  االأول  الن�شف  خ��الل 
امل��ج��ت��م��ع��ي مبوا�شيع  وال��ت��ث��ق��ي��ف  ال��ت��وع��ي��ة  ع��ل��ى 
والزراعة،  احليوانية  وال��روة  الغذائية  ال�شالمة 
بهدف  والداخلية  املوؤ�ش�شية  التوعية  جانب  اإىل 
ن��ق��ل امل��ع��رف��ة ب���ني ف����رق ع��م��ل ال��ه��ي��ئ��ة وتعريف 
وتطورات  وواج����ب����ات  ال��ع��الق��ة مب��ه��ام  اأ����ش���ح���اب 
لتعزيز دوره��ا يف  اإط��ار توجهها  العمل، وذل��ك يف 
الزراعية  للممار�شات  وال��رتوي��ج  املجتمع  توعية 
فعالة  ت��وع��وي��ة  ب��رام��ج  ع��رب  ال�شليمة  وال��غ��ذائ��ي��ة 
ومتكاملة ت�شل ملختلف �شرائح املجتمع، وت�شهم يف 

ت�شحيح املمار�شات الغذائية اخلاطئة فيه، وتزويد 
ال�شليم  للتعامل  الالزمة  باملعرفة  املجتمع  اأف��راد 
ال�شل�شلة  ك��اف��ة م��راح��ل  ال��غ��ذاء وت���داول���ه يف  م��ع 
الغذائية.  ومن بني اأبرز الفعاليات التي نظمتها 
رم�شان   ( وحملة  رم�����ش��ان،  �شهر  حملة  الهيئة، 
امل��رور يف وزارة  بالتعاون مع قطاع   ) بال ح��وادث 
الداخلية، ومهرجان ال�شيخ زايد الرتاثي بالوثبة، 
اإىل جانب تقدمي ع�شرات  الور�س التوعوية لطلبة 
اأبوظبي والعني والظفرة، وم�شاركتها  املدار�س يف 
يف فعالية عا�شمتي)عا�شمة اال�شتدامة( بالتعاون 
مع مركز بلدية الوثبة، وفعالية اأ�شبوع الت�شجري، 
الهيئة  نظمت  كما  للعلوم،  اأب��وظ��ب��ي  وم��ه��رج��ان 
زي��ارات ميدانية لطلبة  التوعوية  �شمن جهودها 
يف  للهيئة  التابعة  االأبحاث  حمطات  اإىل  املدار�س 
ال�شكانية  املجال�س  وحما�شرات  والعني،  اأبوظبي 

املعتمدة من ديوان ويل العهد.

•• العني - الفجر

ال�شيفي  الربنامج  فعاليات  ال��ق��ادم  االأ�شبوع  تنطلق   
ملركز ال�شيخ زايد لعلوم ال�شحراء يف حديقة احليوانات 
بالعني والتي ت�شتمر من 21 يوليو حتى 8 اأغ�شط�س 
التفاعلية  واالأن�شطة  العمل  ور���س  من  متنوعة  بباقة 
التي ت�شتهدف الفئات العمرية من 5 اإىل 15 �شنة يف 

الفرتتني ال�شباحية وامل�شائية.
وي���ق���دم ال���ربن���ام���ج ف��ر���ش��ة م��ث��ال��ي��ة ل��ل��م�����ش��ارك��ني يف 
حتقيق املتعة والفائدة خالل اأوقات الفراغ يف االإجازة 
ال�شيفية  اإىل جانب اإك�شابهم معارف جديدة ومهارات 
املواهب  وتنمية  اجلماعي  والعمل  االإيجابية  امل�شاركة 
ت�شنيفها  مت  اأ�شابيع  ث��الث��ة  خ��الل   ، لديهم  الكامنة 
والثاين  تراثية  اأن�شطة  االأول  ي�شم   ، االأن�شطة  ح�شب 
اأن�شطة التدوير واال�شتدامة و االأ�شبوع الثالث اأن�شطة 

القراءة.
و تت�شمن فعاليات الربنامج التي تبداأ  من 09:00 
 06:00 حتى   04:00 ومن  �شباحاً   11:00 حتى 
واألعاب وجوالت  وم�شابقات  متنوعة  ور�س عمل  م�شاًء 
افالم  وم�شاهدة  املختلفة  ومرافقه  املركز  معار�س  يف 

العربية  ال�����ش��ح��راء  و  اال���ش��ت��دام��ة  فيلم  مثل  ثقافية 
وقرية  زاي���د  ���ش��رود  م��ث��ل  و�شعبية  ت��راث��ي��ة  ان�شطة  ،و 
ال�شل�شال وغريها ، باال�شافة جلل�شات قراءة وم�شرح 
للعرائ�س وعرو�س الطيور املحببة مثل عر�س “جوارح 
ال�شحراء” ، واأن�شطة ريا�شية مثل املارثونات ، وور�س 
اال�شتدامة و التدوير وغريها من االأن�شطة التفاعلية 

املمتعة.
احلو�شني  جا�شم  منرية  اأو�شحت  الربنامج  اآلية  وعن 
مدير اإدارة مركز ال�شيخ زايد لعلوم ال�شحراء قائلة “ 
من  ال�شغار  فئة  هما  فئتني  اإىل  امل�شاركني  تق�شيم  مت 
5-8 �شنوات و  فئة الكبار من 9-15 �شنة، بواقع 15 
 ، 3 جمموعات  اإىل  تق�شيمهم  يتم  ور�شة  لكل  م�شاركاً 
ذوي  من  بالغ  ل�شخ�س  جمانية  مب�شاركة  ي�شمح  كما 
عرب  امل�شاركني  ن�شتقبل   نحن   “ م�شيفاً   ، امل�شارك” 
الت�شجيل من املوقع االلكرتوين للحديقة او االت�شال 
ل�����ش��م��ان ح�شول  ال���ع���دد  ن��ت��ج��اوز ه���ذا  ال��ه��ات��ف��ي ،وال 
والوقت  املعرفة  ومنحه  ا�شتفادة  اأق�شى  على  امل�شارك 
واالهتمام الكايف من قبل القائمني على الربنامج ، كما 
يتاح للم�شارك الت�شجيل يف ور�شة واحدة كحد اأدنى و7 

ور�س كحد اأق�شى.«

واأكدت احلو�شني” يعد الربنامج ال�شيفي مبركز ال�شيخ 
للم�شاركني  ج��دا  ثرية  جتربة  ال�شحراء  لعلوم  زاي��د 
 ، والنظرية  امليدانية  واالأن�شطة  التفاعل  على  تعتمد 
امل�شارك وتطوير  املعارف لدى  تنمية  اإىل  التي تهدف 
ال�شخ�شي  ال�شعيد  على  وقدراته  ومداركه  �شخ�شيته 

واالجتماعي والثقايف.«
ال�شحراء  لعلوم  زاي��د  ال�شيخ  مركز  اأن  بالذكر  جدير 
م�شتداما  �شرحا  ميثل  بالعني  احليوانات  حديقة  يف 
اأن�شطة  م��ن  ي�شت�شيفه  وم��ا  يقدمه  مل��ا  رائ���دا  ثقافيا 
، ومل���ا ي�شمه م��ن م��راف��ق ومعار�س  ال��ع��ام  ع��ل��ى م���دار 
واإمكانيات تتيح له ال�شدارة يف جمال التعليم والثقافة 
م�شتوى  على  االأول  املبنى  وه��و  املدينة،  م�شتوى  على 
لنظام  اخلم�س  الالآلئ  ت�شنيف  على  احلا�شل  الدولة 
وال�شهادة  واالإن�شاء،  الت�شميم  )ا�شتدامة( يف مرحلتي 

البالتينية )لييد( عن برنامج اال�شتدامة العاملي  .
يخلد املركز روؤية املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
امل�شتدامة،  والتنمية  البيئة  على  احلفاظ  جتاه  نهيان 
من خالل ما يقدمه من موروث بيئي ومعريف وطني 
، ب��االإ���ش��اف��ة اإىل اك��ت�����ش��اف ع��ل��وم ال��ب��ي��ئ��ة واالأر������س يف 
خم�شة معار�س �شممت مبحتوى هند�شي عاملي ليكون 

االأعمار،  خمتلف  م��ن  ل��ل��زوار  ج��اذب��ة  �شياحية  وج��ه��ة 
الطبيعية  االإماراتية  احلياة  عن  واقعية  �شوراً  وينقل 
تقدمها  ومبتكر،  فريد  بطابٍع  والتاريخية  والثقافية 
العنا�شر  بذلك جميع  لتكتمل  موؤهلة  اإماراتية  ك��وادر 

لدى الزائر عن طبيعة االإمارات .
واحدة  ي�شم  �شينمائيا  م�شرحا  اأي�شا  امل��رك��ز  وي�شم 
الدولة  م�شتوى  على  ال�شينمائية  ال�شا�شات  اأك��رب  من 
ي�شتقبلك بفيلم )روؤية ال�شحراء العربية( الذي ي�شور 
حياة ال�شحراء وكيف ا�شتطاع االإماراتي التعاي�س مع 
الذي  االأب��ح��اث  ملركز  باالإ�شافة  عظمتها.  و  ق�شوتها 
ي�شم اأكر من 10،000 م�شدر ورقي، وقواعد بيانات 
الكتب االإلكرتونية املحدثة،  اإلكرتونية توفر ماليني 
لي�شبح املركز بذلك اأكرب مكتبة متخ�ش�شة يف العلوم 

البيئية بالدولة ميكن للباحثني اللجوء اإليها .
تبلغ م�شاحة املركز 12 األفاً و500 م مربع وتبلغ ن�شبة 
ا�شتخدام الطاقة ال�شم�شية حوايل %10 اإىل 20%، 
معار�س  ي�شم  و   50% بن�شبة  امل��ي��اه  على  ويحافظ 
له  انتجت  ب�شرية  وم���واد  متعددة  وو�شائط  تفاعلية 
املراحل  جلميع  تعليمية  برامج  يقدم  كما   ، خ�شي�شاً 
الدرا�شية وي�شتقبل اأكر من 40،000 طالب �شنويا.

�شرطة  اأبوظبي تبحث التعاون 
مع  مكتب حتقيقات �شنغافورة

•• اأبوظبي - الفجر

الوظيفية  ال��ن��زاه��ة  يف  التحقيقات  مكتب  م���ع   ظ��ب��ي  اأب���و  ���ش��رط��ة  بحثت 
واأهمية  املطبقة  املمار�شات  واأف�شل  امل�شرتك  التعاون  اأوج���ه  ب�شنغافورة 

التن�شيق امل�شرتك بني اجلانبني يف املجاالت ال�شرطية.
وزار وفد �شرطة اأبوظبي  مكتب التحقيقات ب�شنغافورة برئا�شة :  العقيد 
مطر مع�شد املهريي مدير اإدارة مكافحة الف�شاد ب�شرطة اأبو ظبي، وعدد 
من ال�شباط، واأكد املهريي، اأهمية الزيارة يف تعزيز التعاون الدويل االأمني 
وتبادل املعارف واخلربات بني اجلانبني، واال�شتفادة من فر�س التح�شني 
الوظيفية  ال��ن��زاه��ة  يف  التحقيقات  مكتب  ورح���ب  �شنغافورة.  يف  املطبقة 
ب�شنغافورة بالزيارة م�شيداً مبا حققته �شرطة اأبوظبي من تطورات مهمة 

جعلتها يف م�شاف اأرقى االأجهزة االأمنية عامليا.

�شرطة اأبوظبي تنظم ور�شة عمل 
حول تطوير الدفاع املدين

•• اأبوظبي - الفجر

ور�شة  اأب��وظ��ب��ي  ب�شرطة  املوؤ�ش�شي  والتطوير  اال�شرتاتيجية  م��رك��ز  نظم 
عمل حول تطوير االإدارة العامة للدفاع املدين  باأبوظبي، وذلك  يف خيمة 
الفعاليات مبجمع اإدارات ال�شرطة �شمن اهتمام القيادة ال�شرطية مبواكبة 
املمار�شات  اأف�����ش��ل  بتطبيق   ال��ع��م��ل   مب�شرية  واالرت���ق���اء  امل�شتمر  ال��ت��ط��ور 
اأهمية  موؤكدة  التطوير  م�شروع  متطلبات  الور�شة  وا�شتعر�شت  املتقدمة. 
والفجوات  التحديات  ملناق�شة  وامليدانية  االإداري���ة  القيادات  بني  التوا�شل 
االأ�شاليب  اأف�شل  على  وال��ت��ع��رف  املهنية  باملمار�شات  املرتبطة  الرئي�شية 
مع  بالتن�شيق  التطوير  ف��ر���س  ،وحت��دي��د  امل���دين  ال��دف��اع  عمل  يف  املطبقة 
خمتلف ال�شركاء، و�شواًل للمهارات واملمكنات ل�شمان اال�شتعداد واال�شتجابة 
االأمثل للحوادث.   ورحب العميد حممد معيوف الكتبي مدير عام الدفاع 
،ودعا  املدين  الدفاع  املبذولة لتطوير  على اجلهود  املدين باحل�شور مثنياً 
حتقيق  اأج���ل  م��ن  الكفيلة  وامل��ق��رتح��ات  امل��الح��ظ��ات  ت��ق��دمي  اإىل  امل�شاركني 
اهداف الور�شة. واأكد احلر�س على تطبيق اأعلى معايري االأمن وال�شالمة 
اأفراد املجتمع وتوعيتهم وفق ا�شرتاتيجية وخطط الدفاع  لتاأمني �شالمة 
املدين  .    واأ�شاف اأن قطاع الدفاع املدين يحظى باهتمام ودعم م�شتمرين 
اخت�شا�شاته،  جم��االت  تنويع  من  مكنه  نحو  على  ال�شرطية،  قيادتنا  من 
املعايري  اأف�شل  وفق  اإىل اجلمهور،  يقدمها  التي  وحت�شني جودة اخلدمات 
العاملية يف هذا املجال. وح�شر الور�شة العميد حممد اإبراهيم العامري نائب 
اأحمد �شعيد العفريت رئي�س ق�شم الدعم اال�شت�شاري  املدير ، وقدم الرائد 
،  عر�شاً للمحاور الرئي�شية للور�شة  مب�شاركة   عدد من ال�شباط و�شباط 
ال�شف من امل�شوؤولني والفنيني واالإطفائيني من خمتلف الرتب واالدارات  
املعلومات  وتقنية  الب�شرية  وامل���وارد  ال�شريع  والتدخل  امل��دين  ال��دف��اع  من 
واالت�شاالت والتدريب و �شملت خم�شة حماور هي: املوارد الب�شرية والبنية 
ال�شركاء.قائد عام  الت�شغيلية واالآليات والتن�شيق مع  التحتية واالج��راءات 

�شرطة اأبوظبي يد�شن �شبكة االت�شاالت LTE )اأثري(
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اأحيانًا  ّحني  ُت�شَ الزائدة،  الكيلوغرامات  من  للتخل�س 
بالتوازن الغذائي. لتحقيق النحافة بطريقة �شحية، 
ال�شعرات  بتخفيف  الفاعل  الغذائي  الربنامج  يق�شي 
احلرارية امل�شتهلكة من دون حرمان اجل�شم من حاجته 
اأ�شا�شية  قواعد   8 اإليك  واملعادن.  الفيتامينات  اإىل 

لفقدان الوزن بطريقة �شحية..
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الطازجة واخل�شراوات  الفاكهة  تناويل   1
وغنية  احل��راري��ة  ال�شعرات  قليلة  االأغ��ذي��ة  ه��ذه 
واملعادن   ،C الفيتامني  �شيما  ال  بالفيتامينات، 
كال�شيوم،  )ب���وت���ا����ش���ي���وم،  ال���زه���ي���دة  وال��ع��ن��ا���ش��ر 
وتعطي  االأك�شدة،  وم�شادات  حديد(  مغني�شيوم، 

�شعوراً �شريعاً بال�شبع نظراً اإىل غناها باالألياف.

املنا�شبة الن�شويات  اختاري   2
واملعكرونة  اخل��ب��ز  م��ن  ال��ك��ام��ل��ة  الن�شخ  حت��ت��وي 
الن�شخ  م��ن  اأك����ر  م��ف��ي��دة  م��غ��ذي��ات  ع��ل��ى  واالأرز 
الغنية  االأغ��ذي��ة  تتعدد   !57% بن�شبة  امل��ك��ّررة 
ل��ذا يجب  ب��ط��اط��ا...(  كينوا،  )ب��رغ��ل،  بال�شعرات 
حتقيق  تريدين  كنت  اإذا  باعتدال  تتناوليها  اأن 
نظامك  من  بالكامل  حتذفيها  ال  لكن  النحافة، 
عليها  حتتوي  التي  الكربوهيدرات  الأن  الغذائي 
متنع نوبات التعب واالأكل الع�شوائي بني وجبات 

الطعام الرئي�شة.

املفيدة الدهون  اختاري   3
االأوميغا  مثل  الدهنية،  االأحما�س  بع�س  ي�شاهم 
مبفعول  ويتمتع  ال��ده��ون  ح��رق  ت�شريع  يف   ،3
اجل��ذور احلرة  ي�شمح مبكافحة  لالأك�شدة  م�شاد 
ال��ت��ي ت�����ش��ّر ب��ال�����ش��ح��ة. ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د اآخ�����ر، هذه 
التوازن  اإىل  بالن�شبة  اأي�����ش��اً  ���ش��روري��ة  العنا�شر 

النف�شي والهرموين.

اللحوم ا�شتهالك  توقفي  ل   4
للحديد.  غ��ذائ��ي  م�شدر  اأف�شل  اللحوم  ت�شّكل 
اللحوم على كمية كبرية من احلديد  ال حتتوي 
ميت�شه  ال���ذي  الهيم  ح��دي��د  ت�شمل  ب��ل  فح�شب، 
املنتجات  امل��وج��ود يف  احل��دي��د  م��ن  اأك���ر  اجل�شم 
عالية  بربوتينات  غنية  اللحوم  كذلك،  النباتية. 
وحتمي  بال�شبع  �شريعاً  �شعوراً  فتعطي  اجل���ودة، 
لالأحما�س  م�����ش��دراً  وت�����ش��ك��ل  الع�شلية  ال��ك��ت��ل��ة 
الع�شبية  الناقالت  لت�شنيع  ال�شرورية  االأمينية 
الزنك  امل���زاج وجت���دد اخل��الي��ا مثل  ال��ت��ي حت�ّشن 

.B والفيتامينات

وغ��ري  ال��ده��ن��ي��ة  الأ����ش���م���اك  ت���ن���اويل   5
الدهنية

حتتوي االأ�شماك على ن�شبة معتدلة من ال�شعرات 
اأنها  عن  ف�شاًل  دهنية،  كانت  لو  حتى  احلرارية، 
غنية بالربوتينات واأحما�س االأوميغا 3 الدهنية 
الزنك  مثل  الدقيقة  امل��غ��ذي��ات  م��ن  كبري  وع���دد 
ال�شدف، مثل  اأن��واع  بع�س  ُيعترب  واليود. كذلك 
اأغنى االأغذية باحلديد الذي ي�شهل  اأحد  املحار، 

اأن ميت�شه اجل�شم.

ال�شحيح الأكل  اإيقاع  اختاري   6
تناول  اإىل  وامل���ي���ل  ال��ع�����ش��وائ��ي  االأك������ل  ي��رت��ب��ط 
اأي  ال�����ش��ريوت��ون��ني،  يف  بنق�س  غ��ال��ب��اً  ال�شكريات 
املزاج  تنظيم  يف  ي�شاهم  ال���ذي  الع�شبي  ال��ن��اق��ل 
وال�شهية وي�شارك الرتبتوفان املوجود يف االأغذية 

يف ت�شنيعه. 
الغذائية  ال�شلوكيات  وا�شتباق  اإن��ت��اج��ه  لتنظيم 
الع�شوائية، يجب اأن ت�شتهلكي املاأكوالت املفيدة يف 
بالربوتينات  وغني  مالح  فطور  املنا�شب:  الوقت 
الع�شوائي يف نهاية  التعب واالأك��ل  نوبات  لتجنب 
فرتة ال�شباح، ووجبة حلوة املذاق وغنية بعن�شر 
تناول  ل��ت��ج��ن��ب  ال��ع�����ش��ر  ف����رتة  ال���رتب���ت���وف���ان يف 

ال�شكريات م�شاًء.

املنا�شبة احلليب  م�شتقات  ا�شتهلكي   7
ُتعترب م�شتقات احلليب م�شدراً اأ�شا�شياً للكال�شيوم 
الذي ي�شمح بتفريغ الدهون الزائدة بالتعاون مع 
باملحفزات  غنية  املنتجات  ه��ذه   .D الفيتامني 

احليوية وُيعترب بع�شها �شرورياً ل�شالمة البيئة 
املعوية وعمل املناعة. ميكنك تناول احلليب 

املخّمر واالألبان مثاًل.

ل�شرب  ا�شرتاحة  خ��ذي   8
ال�شوائل

يرتاجع  ال�شتاء  ف�شل  خ��الل 
ل��ل�����ش��وائ��ل، لكن  ا���ش��ت��ه��الك��ن��ا 

 2 يكفي اأن يجّف اجل�شم بن�شبة 
 20 بن�شبة  اأداوؤه  يرتاجع  % كي 
مثل  كثرية  م�شروبات  ت�شاهم   !%
املاء  اأن���واع  وبع�س  ال�شاخن  النقيع 

املغذيات  ا�شتهالك  زي��ادة  املعدين يف 
�شعرات  اإدخ�����ال  دون  م���ن  ال��دق��ي��ق��ة 
احتفظي  ل��ذا  اجل�شم.  اإىل  اإ�شافية 
وخذي  م���اء  بقنينة  ال��ي��وم  م��ر  ع��ل��ى 
اأو  ال�شاي  ل�شرب  متكررة  ا�شرتاحات 

اأي �شوائل �شحية.

اأهم املغذيات الدقيقة
تفاعل   300 اأكر من  ي�شاهم يف  • املغني�شيوم: 
ل��ن��ق��ل التدفق  داخ����ل اجل�����ش��م وُي��ع��ت��رب ���ش��روري��اً 
داخل  الطاقة  واإنتاج  الع�شالت  واإرخ��اء  الع�شبي 
الكاملة  احل���ب���وب  يف  اإي����ج����اده  مي��ك��ن  اخل���الي���ا. 
وبع�س  وال��ك��اك��او  الزيتية  وال��ب��ذور  والبقوليات 

اأنواع املاء املعدين.
• احلديد: ي�شمح بنقل االأوك�شجني وتثبيته من 
الع�شالت. يرتافق اأي نق�س يف احلديد مع تعب 
اإيجاده  ميكن  املناعية.  الدفاعات  و�شعف  �شديد 
احليوانات  وكبد  واحل��م��راء  البي�شاء  اللحوم  يف 

وال�شدف والبقوليات والفاكهة املجففة.
جهاز  حتفيز  يف  املعدن  ه��ذا  ي�شاهم  ال��زن��ك:   •
امل���ن���اع���ة وي��ن��ع��ك�����س اإي����ج����اب����اً ع���ل���ى ع���م���ل بع�س 
التعب  يخّفف  اأن  ومي��ك��ن  اجل�شم  يف  االأن��زمي��ات 
اإيجاده  ميكن  الكربوهيدرات.  حرق  ت�شهيل  عرب 

يف املحار وكبد احليوانات واللحوم والق�شريات.
عرب  اجل�شم  دف��اع��ات  ي��ق��وي   :C الفيتامني   •
ال��ت��ي تنتجها  االإن���رتف���ريون  اإن��ت��اج جزيئة  زي���ادة 
امليكروبات  ع��ل��ى  ل��ل��ق�����ش��اء  امل��ن��اع��ة  خ��الي��ا ج��ه��از 
هذا  يتمتع  البي�شاء.  ال���دم  ك��ري��ات  دور  وت��ق��وي��ة 
اأي�����ش��اً مب��ف��ع��ول ق���وي ���ش��د االأك�شدة  ال��ف��ي��ت��ام��ني 
وُي�����ش��ّه��ل ام��ت�����ش��ا���س احل���دي���د. مي��ك��ن اإي���ج���اده يف 
الفاكهة واخل�شراوات الطازجة، ال �شيما الكيوي 

واحلم�شيات والفاكهة احلمراء وامللفوف...
• اأحما�س االأوميغا 3 الدهنية: ت�شاهم يف زيادة 
اإفراز  ع��ن  امل�شوؤولة  البي�شاء  ال��دم  ك��ري��ات  اإن��ت��اج 
مب��ف��ع��ول م�شاد  اأي�����ش��اً  وتتمتع  م�����ش��ادة  اأج�����ش��ام 
الدهنية  االأ�شماك  يف  اإيجادها  ميكن  لاللتهاب. 
وبذور  واجل��وز  الكولزا  وزي��وت  الزيتية  وال��ب��ذور 

ال�شيا والكتان.
الدم  ك��ري��ات  ن�����ش��اط  ي��زي��د   :D ال��ف��ت��ي��ام��ني   •
اإنتاج  البي�شاء الإبطال مفعول اجلراثيم وتعزيز 
اإي���ج���اده يف  ل��الل��ت��ه��اب. مي��ك��ن  امل�����ش��ادة  العنا�شر 
االأ�شماك الدهنية )ماكريل، �شاردين، �شلمون...( 

و�شفار البي�س.
من  ال��ف��ئ��ة  ه����ذه  ت�����ش��م��ح   :B ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات   •
الفيتامينات بتحويل الكربوهيدرات والربوتينات 
عمل  على  وتنعك�س  طاقة  م�شادر  اإىل  وال��ده��ون 
الدم  كريات  ت�شنيع  وت�شاهم يف  الع�شبي  اجلهاز 
احل���م���راء وال��ب��ي�����ش��اء وت��ق��وي اخل��الي��ا اجللدية 
اإي��ج��اده��ا يف احلبوب  واالأظ���ف���ار وال�����ش��ع��ر. ميكن 
ال����ك����ام����ل����ة 

واالأ�شماك  وال����دواج����ن  وال���ل���ح���وم  وال��ب��ق��ول��ي��ات 
والفطر والبي�س واالأجبان.

مع  تزامنًا  ال��وزن  لفقدان  اأ�شبوعية  خطة 
احلفاظ على الطاقة

الثنني
بال  �شاخن  نقيع  اأو  �شاي  اأو  قهوة  الفطور:   •
غراماً   50 م�شلوقة،  بي�شة  ك��ي��وي،  حبة  �شكر، 

من خبز القمح مع 5 غرامات من الزبدة.
غراماً   150 خل،  �شل�شة  مع  اأنديف  • الغداء: 
البخار،  على  مطبوخة  لوبياء  االأرن���ب،  حلم  من 
حبتا بطاطا �شغريتان ومطبوختان على البخار، 

املطبوخ. التفاح  من  غرام   100
• وجبة الع�شر: كوب من لنب ال�شويا الطبيعي، 
ح���ب���ت���ان م����ن امل�����ش��م�����س امل���ج���ف���ف، م��ك��ع��ب��ان من 

ال�شوكوالتة ال�شوداء )70 % من الكاكاو(.
 150 ن�شويات،  • الع�شاء: ح�شاء خ�شراوات بال 
غراماً من �شمك البقلة مع ليمون وزعرت وزيت 
البخار،  على  مطبوخ  بروكويل  زيتون،  اأو  كولزا 

اإجا�شة.

الثالثاء
بال  �شاخن  نقيع  اأو  �شاي  اأو  قهوة  الفطور:   •
���ش��ك��ر، ح��ب��ة ل��ي��م��ون ه��ن��دي م��ع�����ش��ورة، 12 حبة 
م�شاف  �شكر  بال  الع�شيدة  من  غراماً   40 ل��وز، 

مع كمية �شغرية من ع�شري نباتي طبيعي.
 125 خل،  �شل�شة  مع  مربو�س  جزر  • الغداء: 

غراماً من اللحم املفروم، حبة برتقال.
اجلبنة  م���ن  غ�����رام   100 ال��ع�����ش��ر:  وج���ب���ة   •
ت���ني، مكعبان  م���اع���ز(، ح��ب��ة  اأو  ال��ب��ي�����ش��اء )غ��ن��م 
% من  �شغريان من ال�شوكوالتة ال�شوداء )70 

الكاكاو(.
املحار،  ¾ ليرت من  بامللفوف،  • الع�شاء: ح�شاء 
وملعقة  ليمون  م��ع  و�شمندر  خ�����ش��راوات  �شلطة 
ك��ب��رية م���ن زي���ت ال���ك���ول���زا، ت��ف��اح��ة م��ط��ب��وخ��ة يف 

الفرن.

الأربعاء
بال  �شاخن  نقيع  اأو  �شاي  اأو  قهوة  الفطور:   •
 5 احل��ب�����س،  م��ن  �شريحتان  ب��رت��ق��ال،  حبة  �شكر، 
مع  ال�شوداء  احلنطة  خبز  من  مقرم�شة  �شرائح 

الزبدة. من  غرامات   5
 150 ليمون،  مع  خ�شراوات  �شلطة  الغداء:   •
غراماً من �شرائح حلم البقر )مع ملعقة كبرية 
4 مالعق كبرية من  من زيت الزيتون(، �شبانخ، 
املعكرونة ن�شف الكاملة، 150 غراماً من �شلطة 

الفاكهة الطازجة.
حبتان  ل����وز،  ح��ب��ات   10 ال��ع�����ش��ر:  وج��ب��ة   •
م��ك��ع��ب��ان �شغريان  امل���ج���ف���ف،  امل�����ش��م�����س  م���ن 
% من  ال�������ش���وداء )70  ال�����ش��وك��والت��ة  م���ن 

الكاكاو(.
ال�شلمون  م��ن  غ��رام��اً   150 الع�شاء:   •
والليمون،  االأع�������ش���اب  م���ع  امل���ط���ب���وخ 
ح�����������ش�����اء ب���ال���ط���م���اط���م 
والكو�شا،  والب�شل 

حبتا كلمنتني.

اخلمي�س
 •

اأو نقيع �شاخن بال �شكر،  اأو �شاي  الفطور: قهوة 
200 ملل من ع�شري التوت الربي، 50 غراماً 
م���ن ال�����ش��ل��م��ون امل���دخ���ن، 50 غ���رام���اً م���ن خبز 

اجلاودار مع 5 غرامات من الزبدة.
�شمك  من  غ��رام   200 اأ���ش��ود،  فجل  • ال��غ��داء: 
االأبرامي�س )مع ملعقة كبرية من زيت الزيتون(، 
100 غ���رام من  ن�����ش��وي��ات(،  هري�شة زه���رة )ب��ال 

التفاح املطبوخ.
ماعز  ل���نب  ال��ع�����ش��ر:  وج���ب���ة   •

مكعبان  ت����ني،  ح��ب��ة  غ���ن���م،  اأو 
ال�شوكوالتة  م���ن  ���ش��غ��ريان 

من   %  70( ال�����������ش�����وداء 
الكاكاو(.

بالكرف�س  يخنة  • الع�شاء: 
غراماً   150 ن�شويات،  بال 

م����ن اإ����ش���ك���ال���وب ال�����دج�����اج مع 
زيت  من  كبرية  )ملعقة  االأع�شاب 

���ش��ري��ح��ة من  ال���زي���ت���ون(،  اأو  اجل�����وز 
االأنانا�س الطازج.

اجلمعة
نقيع  اأو  �شاي  اأو  قهوة  • الفطور: 

حبة  �شكر،  ب��ال  �شاخن 
غراماً   30 كيوي، 

م��������ن اجل����ب����ن����ة 
)اأق�����������������ل م���ن 

�شعرة   300
ح��راري��ة يف 

 100 كل 
غ���������رام(، 

 5 0
ماً  ا غر

م���������������������ن 
اخلبز الريفي مع 5 غرامات من الزبدة.

من  غراماً  و125  خ�شراوات  �شلطة  • الغداء: 
وملعقة  ليمون  ع�شري  م��ع  املقلي  ال��دج��اج  كبد 
50 غراماً  اأو اجل����وز،  ال��ك��ول��زا  ك��ب��رية م��ن زي���ت 

من اخلبز الكامل، اإجا�شة مطبوخة.
حبتان  ج������وز،  ح���ب���ات   5 ال���ع�������ش���ر:  وج���ب���ة   •
م���ن امل�����ش��م�����س امل��ج��ف��ف، م��ك��ع��ب��ان ���ش��غ��ريان من 

ال�شوكوالتة ال�شوداء )70 % من الكاكاو(.
وملعقة  الفطر  مع  مطبوخ  اأنديف  الع�شاء:   •

ال��زي��ت��ون، �شريحتان  زي���ت  ك��ب��رية م��ن 
من احلب�س، برتقالة.

ال�شبت
اأو  ���ش��اي  اأو  ق��ه��وة  • ال��ف��ط��ور: 
ن��ق��ي��ع ����ش���اخ���ن ب����ال ����ش���ك���ر، 12 
ح��ب��ة ل����وز، ح��ب��ة ل��ي��م��ون هندي 
40 غراماً من دقيق  مع�شورة، 

ال�شوفان مع ع�شري نباتي.
بروكويل  ���ش��ل��ط��ة  ال����غ����داء:   •
وزه��رة مع �شل�شة خل )ملعقة 
ك���ب���رية م����ن زي�����ت ال����ك����ول����زا اأو 
اجل�����وز(، ���ش��ري��ح��ت��ان م��ن �شمك 
امل��اك��ري��ل امل�����ش��وي يف ال���ف���رن، 4 
العد�س  م�����ن  ك����ب����رية  م����الع����ق 
االأحمر، 150 غراماً من �شلطة 

الفاكهة اال�شتوائية الطازجة.
• وجبة الع�شر: 100 غرام من 

اأو ماعز(،  البي�شاء )غنم  اجلبنة 
ح��ب��ة ت���ني، م��ك��ع��ب��ان ���ش��غ��ريان من 

من   %  70( ال�شوداء  ال�شوكوالتة 
الكاكاو(.

150 غراماً  باللفت،  • الع�شاء: ح�شاء 
ال��زع��رت والليمون،  ال��ق��د م��ع  ���ش��م��ك  م��ن 

لوبياء مطبوخة على البخار، تفاحة.

الأحد
�شاخن  نقيع  اأو  �شاي  اأو  قهوة  • الفطور: 
اللحم  من  غ��رام��اً   50 كيوي،  �شكر، حبة  بال 
امل���ق���دد، 50 غ���رام���اً م���ن اخل��ب��ز ال��ري��ف��ي م���ع 5 

غرامات من الزبدة.
والفجل  ال��ن��يء  بال�شمندر  �شلطة  ال���غ���داء:   •
االأ����ش���ود امل���ربو����س ف���وق ط��ب��ق��ة م��ن ال��ب��ق��ل��ة )مع 
ملعقة كبرية من زيت اجلوز(، 150 غراماً من 
�شرائح حلم البقر، 4 مالعق كبرية من الكينوا، 
التوابل. مع  املطبوخ  االأنانا�س  من  غراماً   150

املاعز، حبة تني،  الع�شر: كوب من لنب  • وجبة 
مكعبان �شغريان من ال�شوكوالتة ال�شوداء )70 

الكاكاو(. % من 
ليمون  م����ع  خ���������ش����راوات  ���ش��ل��ط��ة  ال���ع�������ش���اء:   •
حبتا  زي��ت��ون،  زي��ت  مع  �شاردين  علبة  وبقدون�س، 

كلمنتني.

خطة اأ�شبوعية تزامنًا مع احلفاظ على الطاقة

قواعد اأ�شا�شية لفقدان الوزن بطريقة �شحية
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العدد 12685 بت�ريخ 2019/7/18   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2019/3280 

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2019/07/29 الثنني  يوم  م�شاء   6:00 ال�شاعة 

�شده مركز جنمة اطل�س الطبي �س.ذ.م.م او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                             الو�شف          �شعر التقييم  

                                                       معدات طبيه            39،635 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املن�زع�ت االيج�رية

العدد 12685 بت�ريخ 2019/7/18   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2019/3307 

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2019/07/29 الثنني  يوم  م�شاء   6:00 ال�شاعة 

�شده اورينتالز داينمك �شوليو�شنز او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                           الو�شف            �شعر التقييم  

                                                   معدات كهربائيه               26،185 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املن�زع�ت االيج�رية

العدد 12685 بت�ريخ 2019/7/18   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2019/4440 

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
�شينعقد  باأنه  دبي  يف  الإيجارية  املنازعات  ف�س  مركز  تكليف  على  وبناء  للمزادات  المارات  تعلن 
مزاد علني على موقع المارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�شاعة 
باندا  �شده  للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2019/07/29 الثنني  يوم  م�شاء   6:00

لتجارة النظارات و  طارق حكمت �شدقى م�شعود او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                                      الو�شف           �شعر التقييم  

                                                             نظارات متنوعه                2،000 
التف�شل  املعلومات  من  وللمزيد  �شمان  ب�شيك  او  نقدي  بتاأمني  يتقدم  ان  باملزايدة  يرغب  من  فعلى 
التقدم  اعرتا�س  له  من  كل  وعلى   .  www.emiratesauction.ae اللكرتوين  املوقع  بزيارة 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املن�زع�ت االيج�رية

دولة االإم�رات العربية املتحدة
وزارة االقت�ص�د

اإدارة العالم�ت التج�رية   
اخلمي�ض  18  يوليو  2019 العدد 12685 

منوذج اإعالن الن�شر  عن التجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

ال�شيدة/ماليني مينون .
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية

املودعة بالرقم:130550 
با�شم: ال�شيدة/ماليني مينون

وعنوانه:دبي - االمارات
بتاريخ:2011/3/17 وامل�شجلة حتت الرقم:134694 

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخرى اعتبارا من تاريخ 
االيداع يف:2009/6/18 وحتى تاريخ انتهاء احلماية يف:2019/6/18

دولة االإم�رات العربية املتحدة
وزارة االقت�ص�د

اإدارة العالم�ت التج�رية   
اخلمي�ض  18  يوليو  2019 العدد 12685 

دولة االإم�رات العربية املتحدة
وزارة االقت�ص�د

اإدارة العالم�ت التج�رية   
اخلمي�ض  18  يوليو  2019 العدد 12685 

فقدان �شهادة اأ�شهم 
يعلن ال�شيد/ يا�شر حممد هادي القبي�شي )اإماراتي اجلن�شية( 
العاملية  الواحة  )�شركة  من  �شادرة  اأ�شهم  �شهادة  فقدان  عن 

للتاأجري �س م ع(  بالرقم: 1125570  .. بعدد )271( �شهما..
على من يجدها برجاء ت�شليمها لل�شركة املذكورة اعاله

او ت�شليمها لأقرب مركز �شرطة.. او الت�شال على تلفون رقم: 
0509060522 م�شكورا.

فقدان �شهادة اأ�شهم 
اجلن�شية(  )اإماراتي  العريفي  مطر  �شامل  حممد  ال�شيد/  يعلن 
العاملية  الواحة  )�شركة  من  �شادرة  اأ�شهم  �شهادة  فقدان  عن 

للتاأجري �س م ع( بالرقم: 1125571 .. بعدد )271( �شهما..
على من يجدها برجاء ت�شليمها لل�شركة املذكورة اعاله

او ت�شليمها لأقرب مركز �شرطة.. او الت�شال على تلفون رقم: 
0503241214 م�شكورا.

العدد 12685 بت�ريخ 2019/7/18   
       مذكرة اعالن مدعي عليه ب�لن�صر

   يف  الدعوى 2019/2507  جت�ري جزئي
االقامة  ال علي جمهول حمل  زاي��د خليفه خمي�س  / 1-خليفه  املدعي عليه  اىل 
مبا ان املدعي/م�شرف االمارات اال�شالمي )�شركة م�شاهمه عامة( قد اأقام عليك 
الدعوى مو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )344.975.13( درهم 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد 
اخلمي�س  يوم  جل�شة  لها  كفالة.وحددت  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول  التام 
ال�شاعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.C.14  لذا فاأنت مكلف  املوافق:2019/7/25 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�صعبة 

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد 12685 بت�ريخ 2019/7/18   
       اعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�صر

   يف  الدعوى 2019/2547  جت�ري جزئي

االقامة  حمل  جمهول  احللو  حممد  عي�شى  عبداهلل  1-وليد   / ال  اىل 
مبا ان/الدولية لالجهزة االلكرتونية ���س.ذ.م.م مبوجب قرار املحكمة 
ال�شادر بتاريخ:2019/7/7 بتكليفكم بالوفاء يف الدعوى املذكورة اعاله 
فاأنت مكلف ب�شداد مبلغ وقدره )5500( درهم فقط للمدعي او بخزينة 
عدم  حالة  يف  بحقكم  االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة 
االلتزام بالقرار املذكور خالل خم�شة ايام من تاريخ ن�شر هذا االعالن .
رئي�ض ال�صعبة 

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد 12685 بت�ريخ 2019/7/18   
       اعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�صر

   يف  الدعوى 2019/2355  جت�ري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-دي ان ايه للتجارة �س.ذ.م.م 2- ديباك وتدوا �شاتي�س 
كومار وادوا جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/زيدان للتجارة العامه 
بتكليفكم  بتاريخ:2019/7/14  ال�شادر  املحكمة  قرار  مبوجب  ���س.ذ.م.م 
ب�شداد مبلغ وقدره  ف��اأن��ت مكلف  اع���اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  ب��ال��وف��اء يف 
)180000( درهم فقط للمدعي او بخزينة املحكمة وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر االجراءات بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

خم�شة ايام من تاريخ ن�شر هذا االعالن .
رئي�ض ال�صعبة 

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد 12685 بت�ريخ 2019/7/18   
       مذكرة اعالن متظلم �صده ب�لن�صر  

   يف  الدعوى 2019/243  تظلم جت�ري
اىل املتظلم �شده / 1-يوليا بيلونوغ جمهول حمل االقامة مبا ان املتظلم / قا�شم 
عبا�س جنفي اأ�شل وميثله:علي ا�شماعيل ابراهيم اجلرمن قد اأقام عليكم التظلم 
 316/2019 رق��م  الدعوى  يف  ال�شادر  القرار  من  تظلم  ومو�شوعه  اع��اله  املذكور 
حجز حتفظي جتاري والر�شوم وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم االحد املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    Ch 1.A.5  : بالقاعة  ���س   08.30 ال�شاعة     2019/7/28
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون 

مبثابة ح�شوري .
رئي�ض ال�صعبة 

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد 12685 بت�ريخ 2019/7/18   
       مذكرة اعالن مدعي عليه ب�لن�صر

   يف  الدعوى 2019/977  جت�ري كلي
اجلاهزة  للمالب�س  اوك�شجني   -2 ����س.ذ.م.م  لالزياء  1-اوك�شجني   / عليه  املدعي  اىل 
موؤ�ش�شة فردية وميثلها مالكها/�شاحاك اكوب جاريقيان لبناين اجلن�شية 3- �شاحاك 
املدعي/بنك  ان  االق��ام��ة مب��ا  ق�شي�س جمهول حم��ل  م��رتى  4- حنا  اك��وب جاريقيان 
امل�شرق )�شركة م�شاهمه عامة( وميثله:حمده ح�شني احمد جا�شم مكي قد اأقام عليك 
والتكافل  والت�شامم  بالت�شامن  عليهم  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  مو�شوعها  ال��دع��وى 
مببلغ وقدره )3638791( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 13% من 
تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها 
جل�شة يوم االربعاء املوافق:2019/7/31 ال�شاعة:09:30 �س بالقاعة:ch1.B.8  لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�صعبة 

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
العدد 12685 بت�ريخ 2019/7/18   

       مذكرة اعالن مدعي عليه ب�لن�صر
   يف  الدعوى 2019/1015  جت�ري كلي

اىل املدعي عليه / 1-�شركة نيلم التجارية ذ.م.م 2- عمر لطيف زاهد لطيف 3- عثمان 
لطيف زاهد جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/بنك امل�شرق )�شركة م�شاهمه عامة( 
املطالبة  الدعوى مو�شوعها  اأق��ام عليك  احمد جا�شم مكي قد  وميثله:حمده ح�شني 
بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والت�شامم والتكافل مببلغ وقدره )1614364( درهم 
الق�شائيه  املطالبة  تاريخ  من   %13 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم 
يوم  لها جل�شة  كفالة.وحددت  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول  التام  ال�شداد  وحتى 
االثنني املوافق:2019/7/22 ال�شاعة:09:30 �س بالقاعة:ch1.B.8  لذا فاأنت مكلف 
او م�شتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�شور 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�صعبة 

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد 12685 بت�ريخ 2019/7/18   
مذكرة اعالن ب�لن�صر

             يف  الدعوى 2019/147  ا�صتئن�ف تظلم جت�ري    

�شكيل احمد خان  جمهول  �شاداب  امل�شتاأنف �شده/ 1- حممد  اىل 
�س.ذ.م.م   لالن�شاءات  �شتار  اأرك��د   / امل�شتاأنف  ان  مبا  االقامة  حمل 
قد ا�شتاأنف/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2019/124 تظلم جتاري 
وحددت لها جل�شه يوم االربعاء  املوافق 2019/7/24 ال�شاعة 17.30 
او من  ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم  بالقاعة رقم  م�شاءا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�صم

حم�كم دبي

حمكمة اال�صتئن�ف
العدد 12685 بت�ريخ 2019/7/18   

مذكرة اعالن ب�لن�صر
يف  الدعوى 2019/712 اإ�صتئن�ف مدين

امل�شتاأنف �شده/ 1-مامون علي حممود عفانه  جمهول حمل  اىل 
االقامة مبا ان امل�شتاأنف / اجمد حممود احمد البيك قد ا�شتاأنف 
لها  وح���ددت  كلي   م��دين   2019/96 رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم 
10.00�شباحا  ال�شاعة   2019/7/25 امل��واف��ق  اخلمي�س   ي��وم  جل�شه 
بالقاعة رقم ch1.C.11 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�صم

حم�كم دبي

حمكمة اال�صتئن�ف

العدد 12685 بت�ريخ 2019/7/18   
انذار عديل ب�لن�صر

رقم 2019/5291
                 املنذر :- بنك دبي التجاري - �س م ع 

   �شد املنذر : بنك دبي التجاري - �س م ع  - املنذر اليه االأول : فندق جراند مريكيور - �س ذ م م 
املنذر اليه الثاين : داوود �شيف الدين يعقوب اليعقوب - اجلن�شية : االإمارات 

املنذر اليه الثالث : عبدامللك داوود �شيف الدين اليعقوب - اجلن�شية : االإمارات 
املو�شوع / اإعالن املنذر اليه ن�شرا ح�شب االأ�شول باالنذار العديل برقم حمرر 2019/1/119058 

حيث حت�شل املنذر اليه الثاين على ت�شهيالت ا�شالمية متثلت يف ت�شهيالت اجارة وتورق من البنك املنذر بتاريخ 2017/7/9 كما 
مت تعديل هذه الت�شهيالت مبالحق عديدة ومنها امللحق املوؤرخ يف 16 ابريل 2018 حيث متت ا�شافة ال�شركة املنذر اليها االوىل 
فيه كمدين ا�شلي كل ذلك بكفالة املنذر اليه الثاين والثالث ، فتعر املنذر اليهم يف �شداد تلك الت�شهيالت فرت�شد معه يف ذمتهم 
للبنك املنذر مبلغا وقدره : 395.669.424.12 درهم )ثالثمائة وخم�شة وت�شعون مليون و�شتمائة وت�شعة و�شتون الف واربعمائة 
واربعة وع�شرون درهما واثني ع�شر فل�شا( كما بتاريخ 2019/6/9 ، و�شمانا لهذه الت�شهيالت قام املنذر اليه الثاين برهن العقار 
االتي بيانه : نوع العقار : ار�س - رقم قطعة االأر�س 19 - رقم البلدية : 206 - 336 - مبنطقة : املركز التجاري الثانية - امل�شاحة 
الكلية مرت مربع 929.03 - امل�شاحة الكلية بالقدم املربع 10.000.00 بقيمة : 450.000.000.00 درهم )اربعمائة وخم�شون مليون 
درهم( رهنا من الدرجة االأوىل ل�شالح املرتهن )البنك املنذر( كما مت تعديل عقد الرهن بتاريخ 2018/5/9 لي�شمل الت�شهيالت 

املمنوحة اي�شا للمنذر اليهما االأوىل بذات القيمة �شالفة الذكر. 
ل��������������������������������������������������������������������ذلك 

فان البنك املنذر ينذركم عمال باحكام املادتني 25.26 من القانون رقم 14 ل�شنة 2008 ب�شاأن الرهن التاأميني يف اإمارة دبي ، للمبادرة 
اىل �شداد املبلغ املرت�شدة بذمتكم وقدره 395.669.424.12 درهم )ثالثمائة وخم�شة وت�شعون مليون و�شتمائة وت�شعة و�شتون الف 
تاريخ اعالنكم بهذا  ، وذلك خالل )30( يوما من  بتاريخ 2019/6/9  واثني ع�شر فل�شا( كما  واربعة وع�شرون درهما  واربعمائة 
االإنذار حتت طائلة اتخاذ كافة االإجراءات القانونية لبيع العقار املرهون ل�شالح لبنك املنذر واالتي بيانه : نوع العقار : ار�س - رقم 
قطعة االر�س 19 - رقم البلدية : 206 - 336 مبنطقة : املركز التجاري الثانية - امل�شاحة الكلية مرت مربع : 929.03 - امل�شاحة 
الكلية بالقدم املربع : 10.000.00 رهنا من الدرجة االأوىل وامل�شجل ا�شوال لدى دائرة االرا�شي واالأمالك بدبي - مع حتميلكم 

كافة الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. 

الك�تب العدل

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد 12685 بت�ريخ 2019/7/18   
انذار عديل ب�لن�صر

 رقم 2019/5301 

الك�تب العدل

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد 12685 بت�ريخ 2019/7/18   
مذكرة اعالن املدعى عليه ب�لن�صر 

ا                             اىل املدعي عليه/�شركة ت�شامرز للهند�شة - ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقامو عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت 

املحكمة لها جل�شة 2019/7/22 ال�شاعة 11.00 

لديكم  ما  تقدميا  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�شور  املحكمة  وكلفتكم 
االقل  على  اي���ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن 
باال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف ويف حال تخلفكم �شوف ي�شدر احلكم مبثابة 

احل�شوري. 
 رئي�ض الق�صم 

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

رقم الق�شية
 5655/2019/13
 5657/2019/13
 5658/2019/13
 5659/2019/13
 5661/2019/13
 5664/2019/13
 5667/2019/13
 5665/2019/13
 5666/2019/13
5660/2019/13

ا�شم املدعي
 بو�شبادا�شان موبي�شريي فياليودهان 

جيومون مارامانغاالم انطوين 
�شونيل كومار تاداتيل بالكري�شنان 

ماين فيدوفاتو بارامبيل
براجيل توزوتومبارامبيل برميالل

عبدو مناف بيدييكال 
�شانثو�س جوباالكري�شنان ناير 

ا�شارى مادهافان جناردانان 
اجلي�شان كايال�شام 

موريل كوفيلفاالبيل رامانكوتي  

مبلغ املطالبة
88418 درهم + تذكرة العودة 
69882 درهم + تذكرة العودة 
23841 درهم + تذكرة العودة 
94163 درهم + تذكرة العودة 
77933 درهم + تذكرة العودة 
75250 درهم + تذكرة العودة 
32098 درهم + تذكرة العودة 
89250 درهم + تذكرة العودة 
30700 درهم + تذكرة العودة 
68639 درهم + تذكرة العودة

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

ف��ق��د امل���دع���و/ زاك����ر ح�شني 
جم�شري خال�شي ، بنغالد�س 
رقم  �شفره  ج���واز  اجلن�شية 
)0266793(يرجى ممن 
يعر عليه ت�شليمه بال�شفارة 
البنغالدي�شية او اقرب مركز 

�شرطة باالمارات.   

فقدان جواز �شفر
الدين  امل���دع���و/ رح��ي��م  ف��ق��د 
بنغالدي�س   ، م�����ي�����اه  ك�������اال 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)3243977(  يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعر 
البنغالدي�شية او اقرب مركز 

�شرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر

لإعالناتكم
 فـــي 

يرجى الت�شال على
هاتف:024488300  
فاك�س:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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املال والأعمال
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موانئ دبي العاملية تنظم ندوة 
التجارة وال�شتثمار لتعزيز التابدل 

القت�شادي بني الإمارات والهند
•• �شانديغار، الهند-دبي-الفجر: 

– اإقليم  العاملية  دبي  موانئ  موؤخراً  اأطلقتها  التي  الهامة  املبادرة  بدعم من 
االإمارات، �شتكون دولة االإمارات العربية املتحدة والهند على موعد مع تعزيز 
النمو  م��ن  ج��دي��دة  ملرحلة  ي�شعيان  �شديقني  بلدين  ب��ني  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل 

والتطور، ومبا يوؤازر الروؤية الطموحة مل�شتقبل التنمية يف البلدين.
اأجمع على ذلك امل�شاركون يف الندوة التي عقدت يوم 16 يوليو، يف �شانديغار 
مع  وبالتعاون  االإم���ارات  – اإقليم  العاملية  دبي  موانئ  نظمتها  والتي  بالهند، 

احتاد ال�شناعات الهندية يف �شانديغار، والتي تناولت التجارة واال�شتثمار. 
– اإقليم  العاملية  دب��ي  م��وان��ئ  التنفيذيني يف  م��ن  ع��دد  ق��ام  ال��ن��دوة،  وخ���الل 
توفرها حمفظة  التي  والتاآزر  التكامل  اأوج��ه  ال�شوء على  بت�شليط  االإم��ارات 
ال�شركة يف جميع اأنحاء الهند واالإمارات، واحللول املتكاملة التي متزج عمليات 
اإ�شافة  الداخلية،  وتلك  املوانئ،  يف  املتمركزة  اللوج�شتية  واخلدمات  املوانئ، 
التجارية من خالل  التدفقات  االأه��م هو تعزيز  الهدف  ال�شحن والنقل.  اإىل 

احللول الفائقة ل�شل�شلة التوريد. 
وقد جرى ت�شليط ال�شوء على مبادرة “اجل�شر الهندي – االإماراتي” التي 
مت اإطالقها بهدف ت�شجيع اجلذب املتبادل للتجارة واال�شتثمار بني االإمارات 
االأعمال  ل��رواد  التكنولوجيا  على  القائمة  الذكية  احللول  وتقدمي  والهند، 
بروؤية  ملتزمة  العاملية  دب��ي  م��وان��ئ  وتبقى  ال��ب��اب.  اإىل  ال��ب��اب  م��ن  الهنديني 
االأول يف  التجاري  املركز  اأن تظل  دبي يف  وكذلك بطموح  الهند”،  “�شنع يف 

املنطقة وبوابة الهند لالأ�شواق العاملية.
تدعم احللول الفائقة من  ويف اإطار مبادرة “اجل�شر الهندي – االإماراتي”، 
الباب اإىل الباب امل�شتثمرين من خالل العرو�س ذات القيمة املعززة، والقدرات 
الو�شول  يتيح  البلدين، مما  العاملية يف كال  دبي  التي توفرها مرافق موانئ 
اإىل اأ�شواق امل�شتهلكني عرب ميناء جبل علي الذي يتمتع ب�شبكة ت�شم اأكر من 
اأ�شبوعية مبا�شرة، وكذلك من خالل حمفظة  80 خدمة  150 ميناء عرب 
40 دولة  اأكر من  150 مرفقاً يف  اأكر من  موانئ دبي العاملية التي ت�شم 
عرب قارات العامل ال�شت.وكجزء من هذه املبادرة، اأطلقت موانئ دبي العاملية 
“جافزا  يف  الهنديني  االأع��م��ال  رج���ال  الحت�شان  م��رك��زاً  االإم����ارات  اإقليم   –
علي،  جبل  يف  املتكاملة  البيئة  من  االأع��م��ال  قطاعات  �شت�شتفيد  حيث  ون”، 
اأ�شواق جديدة يف جميع  اإىل  الذي يتيح لها تو�شيع قاعدتها للو�شول  االأم��ر 
املعلم،  قال حممد  املنا�شبة،  وبهذه  املجاورة.  واملناطق  االأو�شط  ال�شرق  اأنحاء 
واملدير  االإم���ارات،  – اإقليم  العاملية  دبي  موانئ  عام  ومدير  التنفيذي  املدير 
العربية  االإم���ارات  ودول��ة  الهند  جمعت  ال�شنني،  مر  جلافزا:»على  التنفيذي 
اأف�شل  ب��ني  م��ن  الهند  االأم���د. وتعد  ع��الق��ات جت��اري��ة وودي���ة طويلة  املتحدة 
ثالثة �شركاء جتاريني لالإمارات، فيما تعترب تدفقات اال�شتثمار طويل االأجل 
البع�س. هدفنا  التي ن�شعها يف بع�شنا  يف كال االجتاهني �شمة مميزة للثقة 
ال�شركاء خللق قيمة معّززة وفر�شاً  التعاون مع  العمل على تعزيز  اليوم هو 
وجافزا«.  علي  جبل  ميناء  من  انطالقاً  البلدين  كال  يف  امل�شتثمرين  جلميع 
واأ�شاف: “يف موانئ دبي العاملية – اإقليم االإمارات، نحر�س على جعل التجارة 
التقنيات  اأح��دث  اأ�شهل من خالل �شبكة ربط عاملية وخ��ربات حملية تقودها 
التي ن�شتخدمها. اأما احللول التي نوفرها فيتم تخ�شي�شها بناًء على احلاجة 
بل  فح�شب،  العامل  ح��ول  الب�شائع  نقل  يف  ن�شاعد  ال  ونحن  الطلب.  وحجم 
ن�شيف قيمة فعلية يف جميع املراحل الرئي�شية يف �شل�شلة التوريد. ومن خالل 
متركزنا يف كل خطوة على طول �شل�شلة التوريد، ندعم عمالءنا اأينما ومتى 
جلعل  الهنديني  وامل�شتثمرين  وال�شركات  بال�شناعات  ونرحب  يحتاجوننا. 
تاأ�شي�س �شندوق م�شرتك ملوانئ  2018، مت  العام  املف�شل«.يف  دبي مركزهم 
دبي العاملية وال�شندوق الوطني لال�شتثمار والبنية التحتية يف الهند، بهدف 
ا�شتثمار 3 مليارات دوالر يف حيازة اأ�شول وتطوير م�شاريع يف املوانئ البحرية 
والنهرية وممرات ال�شحن واملناطق االقت�شادية اخلا�شة، اإ�شافة اإىل حمطات 

احلاويات الداخلية، والبنية التحتية اللوج�شتية مثل املخازن املربدة.
تعد الهند اإحدى اأكرب ال�شركاء التجاريني لدولة االإم��ارات العربية املتحدة، 
حيث بلغت التجارة الثنائية بني البلدين 60 مليار دوالر، ومبعدل منو �شنوي 
11 باملئة، و�شط توقعات بتجاوز م�شتوى 100 مليار دوالر. وتلعب دبي دوراً 

اأ�شا�شياً كبوابة لت�شهيل التجارة بني البلدين.  
بدورها، تعد دولة االإمارات العربية املتحدة من بني اأكرب 10 م�شتثمرين يف 
الهندية،  املبا�شر، وفًقا لوزارة اخلارجية  الهند من حيث اال�شتثمار االأجنبي 
والطاقة  ال��ع��ق��اري  التطوير  ه��ي:  رئي�شية،  ق��ط��اع��ات  خم�شة  تت�شدر  حيث 

والكهرباء والنقل اجلوي والفنادق وال�شياحة والتعدين.

ح�شني املناعي رئي�س الحتاد العربي لالإعالم ال�شياحي: م�شاركة اإماراتية 
مميزة يف املنتدى العربي الأول لل�شياحة والرتاث ب�شاللة 2019

ت�شتهدف متويل 3700 م�شروع وتوفري 13000 فر�شة عمل

»�شندوق خليفة« و »حكومة جمهورية توغو« يتفقان على الإطار 
التنفيذي لتفاقية دعم ريادة الأعمال

•• لومي-الفجر:

اتفق �شندوق خليفة لتطوير امل�شاريع مع 
حكومة جمهورية توغو على اإطار تنفيذي 
ال�شغرية  امل�������ش���اري���ع  مت���وي���ل  الت���ف���اق���ي���ة 
�شهر  يف  اجلانبني  بني  املوقعة  واملتو�شطة 
دوالر  م��ل��ي��ون   15 بقيمة  امل��ا���ش��ي  م��ار���س 

اأمريكي، ما يعادل 55 مليون درهم.
يف  م��وؤخ��راً  وقعها  التي  االتفاقية  وح�شب 
مدينة لومي، عا�شمة جمهورية توغو، كل 
رئي�س  النوي�س،  جا�شم  ح�شني  �شعادة  من 
لتطوير  خ��ل��ي��ف��ة  ���ش��ن��دوق  اإدارة  جم��ل�����س 
امل�������ش���اري���ع، وم���ع���ايل ن���وي���ل ب���ات���اك���ا، وزي���ر 
�شيتم  ف��اإن��ه  ت��وغ��و،  ال��زراع��ة يف جمهورية 
���ش��رف امل��ب��ل��غ ع��ل��ى م����دار خ��م�����س �شنوات 

بدفعات مت�شاوية.
املالية  ووزارة  خ��ل��ي��ف��ة  ����ش���ن���دوق  وك������ان 
ق���د وق��ع��ا يف مار�س  ت��وغ��و  يف ج��م��ه��وري��ة 
بقيمة  متويل  اتفاقية  اأبوظبي  يف  املا�شي 
مليون   55 ي��ع��ادل  م��ا  دوالر،  مليون   15
متناهية  امل�����ش��اري��ع  دع����م  ب���ه���دف  دره������م، 
القطاع  يف  واملتو�شطة  وال�شغرية  ال�شغر 
للقطاع  الداعمة  والتكنولوجيا  ال��زراع��ي 
�شاحب  ب��ح�����ش��ور  ت���وغ���و  ج���م���ه���وري���ة  يف 
نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
ال��ق��ائ��د االأعلى  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ويل ع��ه��د 

فور  الرئي�س  وف��خ��ام��ة  امل�شلحة،  ل��ل��ق��وات 
غنا�شينغبي، رئي�س جمهورية توغو.

وقال النوي�س اإن االتفاقية �شتوفر متويال 
لنحو 3700 م�شروع تقع جميعها �شمن 
هذه  ت�شهم  اأن  متوقعاً  ال��زراع��ي  القطاع 
 13000 ع��ن  ي��رب��و  م��ا  بتوفري  امل�شاريع 
توغو  جمهورية  يف  لل�شباب  عمل  فر�شة 
ال�شديقة خالل الفرتة القريبة القادمة.

امل�شاريع  من   40% اأن  النوي�س  واأو���ش��ح 
امل�شتهدفة �شتكون من ن�شيب امل��راأة، فيما 
�شيتم اإتاحة باقي امل�شاريع اأمام كافة فئات 
املواطنني م�شرياً اإىل اأن %65 من قيمة 
للم�شاريع  تخ�شي�شها  �شيتم  ال��ت��م��وي��ل 

اجلديدة ولي�شت للم�شاريع القائمة.
االتفاقية  ه���ذه  خ���الل  م��ن  ن�شعى  وق����ال 
دوره���ا يف اجلهود  وت��ع��زي��ز  امل����راأة  لتمكني 
تنمية  خ���ل���ق  اإىل  ال���رام���ي���ة  احل���ك���وم���ي���ة 
ال�شديقة،  توغو  جمهورية  يف  م�شتدامة 
اإطاراً  يوفر  التمويل  هذا  اأن  على  م�شدداً 
يف  احلكومية  اجل��ه��ود  لدعم  وفيناً  مالياً 
ن�شر وتعزيز  اإىل  الهادفة  جمهورية توغو 
امل�شاريع  االأع���م���ال ومت��ك��ني  ري����ادة  ث��ق��اف��ة 
واملتو�شطة  وال�����ش��غ��رية  ال�شغر  متناهية 
القطاع  يف  خ�����ش��و���ش��اً  و  اجل��م��ه��وري��ة  يف 

الزراعي.
بالعالقات  باتاكا  نويل  اأ���ش��اد  جانبه،  م��ن 

املتميزة التي جتمع دولة االإمارات العربية 
املتحدة بجمهورية توغو معربا عن تطلع 
التعاون  ه���ذا  اأوا����ش���ر  ت��ع��زي��ز  اإىل  ب����الده 
خطوة  ت�شكل  االت��ف��اق��ي��ة  اأن  ال��ب��ن��اء.واأك��د 
ال��ت��ع��اون م��ع دولة  مهمة نحو م��زي��د م��ن 
�شندوق  ع��رب  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم�����ارات 
خليفة لتطوير امل�شاريع، الذي يعد اإحدى 

وتعزيز  ن�شر  جمال  يف  الرائدة  املوؤ�ش�شات 
املناخ لقطاع  وتهيئة  االأعمال  ريادة  ثقافة 
واملتناهية  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شاريع 
لتطوير  خليفة  �شندوق  اأن  ال�شغر.يذكر 
12 عاماً  تاأ�ش�س قبل نحو  الذي  امل�شاريع 
املوؤ�ش�شات  اأب��رز  اإح��دى  اأ�شبح  اأبوظبي  يف 
ودعم  االأع��م��ال  ري��ادة  ثقافة  بن�شر  املعنية 

امل�����ش��اري��ع ال�����ش��غ��رية وامل��ت��و���ش��ط��ة يف دولة 
االإمارات العربية املتحدة، حيث مول اأكر 
فيما  ال��دول��ة،  داخ��ل  1600 م�شروع  من 
 20 اأك��ر من  اإىل  الناجحة  نقل جتربته 
واأفريقيا  اآ�شيا  يف  و�شديقة  �شقيقة  دول��ة 
واأوروبا عرب برامج متويلية و برامج دعم 

فني رائدة.

 •• �شاللة-الفجر: 

مب�������ش���ارك���ة مم����ي����زة م�����ن جم���م���وع���ة من 
والفندقية  ال�������ش���ي���اح���ي���ة  امل����وؤ�����ش���������ش����ات 
عمان  �شلطنة  ت�شت�شيف   ، واالإع��الم��ي��ة 
لل�شياحة  االأول  العربي  املنتدى  ال�شقيقة 
املركز  ينظمه  وال����ذي   2019 وال����رتاث 
ال�شياحي ب�شلطنة عمان  العربي لالإعالم 
حت���ت رع���اي���ة م���ع���ايل ال�����ش��ي��د حم��م��د بن 
�شلطان البو�شعيدي وزير الدولة حمافظ 
يوليو   25-21 من  الفرتة  خ��الل  ظفار 

اجلاري .
وقال الدكتور �شلطان بن خمي�س اليحيائي 
ال�شلطنة  املركز يف  املركز: يحر�س  رئي�س 
�شنوية  ع��امل��ي��ة  فعالية  اإق��ام��ة  ع��ل��ى  دائ��م��ا 
اأ�شحاب  ال��ت��ق��اء  ع��ل��ى  تعمل  ال�شلطنة  يف 
اخلربة يف املجاالت االإعالمية وال�شياحية 
والرتاثية للرتويج عن ال�شلطنة وتن�شيط 
دور االإعالم ال�شياحي يف اإبراز ما تزخر به 
ال�شوء  وت�شليط  مقومات  م��ن  ال�شلطنة 

عليها .
�شاللة  م��دي��ن��ة  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  اأن  واأ�����ش����اف 
اختيارها  م���ع  ت��زام��ن��ا  ه���و  اإمن����ا  ل��ل��ح��دث 
على  و�شيتم  العربية  للم�شايف  عا�شمة 
هام�س املنتدى تكرمي معايل ال�شيخة مي 
رئي�س  خليفة  اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بنت 
بجائزة  واالآث����ار  للثقافة  البحرين  هيئة 
ح�شور  و���ش��ط  ال��ع��رب��ي  ال���رتاث  �شخ�شية 
ع���دد م��ن اأ���ش��ح��اب امل��ع��ايل وال�����ش��ع��ادة من 

داخل ال�شلطنة وخارجها . 
وي�شت�شيف املنتدى اأكر من 55 �شخ�شية 
م��وؤث��رة من  وت��راث��ي��ة  و�شياحية  اإع��الم��ي��ة 

خمتلف اأرجاء الوطن العربي .
اأ���ش��اد االإع��الم��ي ح�شني علي  وم��ن جانبه 
لالإعالم  ال��ع��رب��ي  االحت���اد  رئي�س  امل��ن��اع��ي 
االإم��ارات لالإعالم  رئي�س مركز  ال�شياحي 
ال�شياحي برعاية معايل ال�شيد حممد بن 
�شلطان البو�شعيدي وزير الدولة حمافظ 
لل�شياحة  االأول  العربي  للمنتدى  ظ��ف��ار 
املركز  ينظمه  وال����ذي   2019 وال����رتاث 
ال�شياحي ب�شلطنة عمان  العربي لالإعالم 

ومرحبا بالوفود امل�شاركة .

مي �شخ�شية العام
امل���رك���ز العربي  امل��ن��اع��ي : م��ن��ح   واأ����ش���اف 
�شخ�شية  ج���ائ���زة  ال�����ش��ي��اح��ي   ل����الإع����الم 
بنت  م��ي  ال�شيخة  معايل  العربي  ال���رتاث 
البحرين  هيئة  رئي�س  خليفة  اآل  حممد 
الكبري  ل��دوره��ا  ت��ق��دي��ًرا  واالآث����ار  للثقافة 
قطاعي  بني  التكاملية  العالقة  تعزيز  يف 

حتتية  بنى  وتاأ�شي�شها  وال�شياحة  الثقافة 
امل�شتدامة،  ال��ت��ن��م��ي��ة  اأج����ل  م���ن  ل��ل��ث��ق��اف��ة 
وحل�شورها الدويل الذي ي�شهم يف تعزيز 
ال�����دور ال��ث��ق��ايف ال��ب��ح��ري��ن��ي ع��ل��ى خارطة 
ال��ث��ق��اف��ة ال���دول���ي���ة، ول����دوره����ا ال���ب���ارز يف 
واالإن�شاين  الثقايف  ال��رتاث  واإب��راز  حماية 
يعك�س  �شياحي  ج��ذب  كعن�شر  وا�شتثماره 

الهوية الوطنية يف كل بلد عربي.
خ���ل���ي���ف���ة  من  اآل  م�����ي  ال�������ش���ي���خ���ة  وت����ع����د 
املرموقة  والعاملية  العربية  ال�شخ�شيات 
التاريخ  يف  املاج�شتري  على  ح�شلت  فقد 
انكلرتا  يف  �شيلفد  جامعة  م��ن  ال�شيا�شي 
التاريخ   م��وؤل��ف��ات يف جم���ال  ���ش��ب��ع��ة  ول��ه��ا 
البحرين”،  يف  االأدب  ���ش��ي��خ  “مع  ه����ي: 
“�شبزاآباد  املوازي”،  والتاريخ  “االأ�شطورة 
�شواد  “من  البهية”،  ال����دول����ة  ورج������ال 
“100 عام على  البحرين”،  اإىل  الكوفة 
التعليم النظامي يف البحرين”،” ت�شارلز 
“عبداهلل  واملذكرات”،  ال�شرية  بلجريف: 
تولت  يهداأ”،  مل  حم������ارب  اأح����م����د  ب����ن 
االأول  احل��ك��وم��ي  من�شبها  م��ي  ال�شيخة 
كوكيل لوزارة االإعالم يف عام 2002 وهنا 
�شمن  البحرين  قلعة  اإدراج  العامل   �شهد 
قائمة الرتاث االإن�شاين العاملي وذلك قبل 
اأن ت�شبح اأول وزيرة لالإعالم والثقافة يف 
اخلليج ، وتدير ال�شيخة مي وت�شرف على 
الثقافية وجمموعة  املراكز  جمموعة من 
ال��ف��ن��ي��ة، م��ث��ل  بيت  ال��ب��ي��وت  متنوعة م��ن 
ال�����ش��ح��ايف  ومركز  ال����رتاث  وب��ي��ت  ال�شعر 
البحوث مبدينة املحرق وبيت فن ال�شوت 
وبيت الكورار لفن التطريز الذي متار�شه 
ال�شيخة مي  ود�شنت   K البحرينية  امل��راأة 
ومهرجان  اق���راأ  االأط��ف��ال  مكتبة  م�شروع 
اختيارها  يف  �شاهم  ال��ذي  الثقايف  الربيع 
 50 اأق��وى  من قبل جملة فورب�س �شمن 

�شخ�شية عربية.

وح�شدت ال�شيخة مي جوائز عديدة منها 
ج��ائ��زة امل����راأة ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��م��ي��زة يف جمال 
املراأة  درا���ش��ات  االإداري���ة من مركز  القيادة 
الفار�س للفنون واالآداب  باري�س وو�شام  يف 
الذي منحته اإياها اجلمهورية الفرن�شية.

اليوم  ن��ح��ت��ف��ي  وه���ن���ا يف م��دي��ن��ة ���ش��الل��ة 
بجهودها الكبرية يف احلفاظ على الرتاث 
ال��ب��ح��ري��ن��ي وال���ع���رب���ي وت��ت��وي��ج��ه��ا بلقب 
األفني  ل���ع���ام  ال��ع��رب��ي  ال�����رتاث  ���ش��خ�����ش��ي��ة 

وت�شعة ع�شر .

�شياحة املوؤمترات
وقال الدكتور �شلطان بن خمي�س اليحيائي 
ال�شياحي  ل��الإع��الم  العربي  امل��رك��ز  رئي�س 
تعد  ال�����ش��ي��اح��ة  ���ش��ن��اع��ة  ع��م��ان:  ب�شلطنة 
وخلق  االقت�شادية  التنمية  ق��اط��رة  االآن 
واحلفاظ  التنمية  وتعزيز  العمل  فر�س 
على الرتاث الثقايف وحماية الكوكب الذي 
الثقافات  بني  اجل�شور  وبناء  عليه  نعي�س 
وال�شالم  والت�شامح  التفاهم  قيم  وتعزيز 

بني ال�شعوب .
واأ�شار اإىل اأنه ي�شعى املنتدى العربي االأول 
لل�شياحة والرتاث 2019 لتحقيق تبادل 
القطاعات  يف  ال��ع��ام��ل��ني  ب���ني  اخل������ربات 
امل��خ��ت��ل��ف��ة م���ن اإع������الم و���ش��ي��اح��ة وت����راث 
ال�شركات  يف  ل��ل��ع��ام��ل��ني  ف��ر���ش��ة  واإع���ط���اء 
املتو�شطة وال�شغرية الإبرازها يف مثل هذه 

املحافل .
املقومات  اإب�����راز  اإىل  امل��ن��ت��دى  ي�شعى  ك��م��ا 
ال���رتاث���ي���ة ال���ت���ي ت���زخ���ر ب��ه��ا ال�����ش��ل��ط��ن��ة ، 
وه���و ف��ر���ش��ة الل��ت��ق��اء اأ���ش��ح��اب ال��ق��رار يف 
والإبراز  وال�شياحي  االإع��الم��ي  القطاعني 
االإعالم  من�شات  ع��رب  اإعالميا  ال�شلطنة 
العربية والعاملية وفر�شة ال�شتقطاب اأهم 
ال�شلطنة  يف  لتنفيذها  العربية  الفعاليات 

لرتويج �شياحة الفعاليات واملوؤمترات .

برنامج حافل 
بيوم  ي��ب��داأ  حافل  برنامج  املنتدى  وي�شم 
الوفود  ب��ا���ش��ت��ق��ب��ال  ي���ول���ي���و    21 االأح������د 
امل�شاركة ليتم  حفل افتتاح املنتدى �شباح 
ال����ذي يت�شمن  ي��ول��ي��و   22 االث��ن��ني  ي���وم 
ب����ن خمي�س  ���ش��ل��ط��ان  ل���ل���دك���ت���ور  ك���ل���م���ات 
لالإعالم  العربي  املركز  رئي�س  اليحيائي 
رئي�شة  وكلمة  ع��م��ان  ب�شلطنة  ال�شياحي 
جمل�س  رئي�س  ال��رف��اع��ي  ط��ال��ب  للدكتور 
ال�شياحي  ل��الإع��الم  العربي  امل��رك��ز  اأم��ن��اء 
ب�شلطنة عمان وعر�س مرئي عن �شلطنة 
بن  �ش�����امل  ال�شيخ  ل�شعادة  وكلمة  ع��م��ان 
ظف�����ار  بل�����دية  رئي�س  ال�شنفري  ع�����وفيت 
وهق������ه  ب��ن  حم�����ود  لل�ش����اعر  وق�ش�����يدة 
دان����ا  لالأم�����رية  وكلم������ة  اليحي������ائية 
اليون�شك����و  منظم������ة  �شف������ري  ف���را����س 
ل���ل���ن���واي���ا احل�������ش���ن���ة وع����ر�����س م���رئ���ي عن 
�شخ�شية الرتاث العربي لعام 2019 ثم 
ورعاة  معاليها  وتكرمي  ال�شخ�شية  كلمة 

املنتدى.
تعقد بعدها اأوىل جل�شات املنتدى بعنوان “ 
اال�شتثمار ال�شياحي وحتقيق اال�شتهدافات 
كنموذج  امل�شتقبل  م�شروعات   – الوطنية 
ع��امل��ي “ وت��دي��ره��ا االإع��الم��ي��ة اأم����ل بنت 
وت�����ش��ت��ع��ر���س اجلل�شة  اجل��ه��وري��ة  حم��م��د 
 “ ب���ع���ن���وان  االأوىل   ، ع��م��ل  اأوراق  ث����الث 
زيادة  على  وتاأثريها  اال�شتثمار  حمفزات 
بن  مبارك  الفا�شل  ويقدمها   “ النفقات 
التجارة  ع����ام  م���دي���ر  ال����دوح����اين  حم��م��د 
ب�����وزارة ال��ت��ج��ارة وال�����ش��ن��اع��ة ال��ع��م��ان��ي��ة ، 
الورقة الثانية بعنوان “ منوذج مل�شروعات 
 “ العربية  للمنطقة  ال�شياحي  امل�شتقبل 
وي��ق��دم��ه��ا ال��ف��ا���ش��ل خ��ل��ي��ل ح�����ش��ن مدير 
���ش��رك��ة نريفانا  احل��ك��وم��ي��ة يف  ال��ع��الق��ات 
لل�شفر وال�شياحة ، الورقة الثالثة بعنوان 
“ تطوير املنتج ال�شياحي الثقايف والرتاثي 

يف حمافظة ظفار ، وت�شكيل برامج �شياحية 
وال��ت�����ش��وي��ق وال����رتوي����ج ل��ه��ا يف االأ����ش���واق 
املهند�س  ويقدمها   “ املختلفة  ال�شياحية 
ح�شني بن حثيث البطحري رئي�س جمل�س 

اإدارة فرع الغرفة مبحافظة ظفار.
امل�����ش��ائ��ي��ة احلوارية  ت��ع��ق��د اجل��ل�����ش��ة  ف��ي��م��ا 
كيفية   “ بعنوان  االث��ن��ني  ليوم  للمنتدى 
“ ويديرها  العماين  ال�شوق  عن  الرتويج 
كال  فيها  وي�شارك  خليل  خالد  االإعالمي 
�شعيد  بن  : مرهون  ال�شعادة  اأ�شحاب  من 
مبحافظة  ال�شياحة  ع��ام  مدير  العامري 
ظ��ف��ار – ���ش��امل ب��ن ع��و���س ال��ن��ج��ار مدير 
ع���ام االإع�����الم مب��ح��اف��ظ��ة ظ��ف��ار – اأحمد 
ب���ن ���ش��امل احل���ج���ري م��دي��ر ع����ام ال����رتاث 
ب���ن عبداهلل  – اأح���م���د  مب��ح��اف��ظ��ة ظ��ف��ار 
ال��غ�����ش��اين م��دي��ر ع���ام االإع����الم مبحافظة 
ظفار – الكابنت حممد بن اأحمد الرئي�س 

التنفيذي لطريان ال�شالم .
جولة  االأول  ال���ي���وم  ب��رن��ام��ج  وي��ت�����ش��م��ن 
مب�شاركة  البليد  منتزه  يف  فنية  واأم�شية 
العمانية  واجلمعية  �شعبية  فلكور  فرقة 
لهواة العود .وتقام يوم الثالثاء 23 يوليو 
للمركز  االأوىل  تخ�ش�شية   ور����س  ث��الث 
و�شيقدمها  ال�����ش��ي��اح��ي  ل��الإع��الم  ال��ع��رب��ي 
الدكتور اأنور بن حممد الروا�س ، والور�شة 
و�شيقدمها  اليوني�شكو  ملنظمة  ال��ث��ان��ي��ة 
باملكتب  اخل���ب���ري  رح������ال  ع���ل���ي  ال���دك���ت���ور 
، والور�شة  بال�شارقة  لليوني�شكو  االإقليمي 
الثالثة ملنظمة ال�شياحة العاملية و�شيقدمها 
اأ�شتاذ االقت�شاد  الدكتور �شعيد البطوطي 

الكلي بجامعة فرانكفورت االأملانية .
الت�شابكية  ال���ع���الق���ة   “ ع����ن����وان  وحت�����ت 
يف  االإع����الم  ودور  ال���رتاث  ب��ني  التكاملية 
لل�شكان  ال�شياحي  الوعي  وزي��ادة  الرتويج 
املحليني “ تعقد اجلل�شة اخلتامية  “ حلقة 
الفا�شل  و�شيديرها  للمنتدى   “ ح��واري��ة 
 : م��ن  ك��ال  بها  و�شي�شارك  ب��ن مطر  هيثم 
الدكتور اأنور بن حممد الروا�س والدكتور 
البطوطي  �شعيد  وال��دك��ت��ور  رح����ال  ع��ل��ي 
ومنى بنت نا�شر املعمري مديرة ال�شحافة 
لالت�شاالت  العمانية  بال�شركة  واالإع��الن 
“ و���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور خ��ال��د بن  عمانتل   “
بن  اأح��م��د  وال��ف��ا���ش��ل  ال�شليطي  اإب��راه��ي��م 
م�شلم ك�شوب مدير عام ال�شوؤون التجارية 
رعاية  للمثانول .وحتت  �شركة �شاللة  يف 
ال���ع���م���اين يعقد  م���ع���ايل وزي������ر االإع��������الم 
التو�شيات  عر�س  مت�شمنا  اخل��ت��ام  حفل 
وتكرمي  ال��ب��ط��وط��ي  �شعيد  ال��دك��ت��ور  م��ن 
امل�شاركني ، تعقبه جولة �شياحية يف مناطق 

ظفار وزيارة ملهرجان �شاللة.
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غرفة عجمان تنظم حلقة نقا�شية بعنوان
 »تعزيز الطاقات الب�شرية ملواكبة البيئة القت�شادية«

اإجناز 50 يف املائة من م�شروع م�شح دخل واإنفاق الأ�شرة بالدولة لعام 2019 

عمار النعيمي يطلع على نتائج التقرير 
النهائي مل�شروع قيا�س كفاءة العمل وحت�شني الإنتاجية

•• عجمان-وام:

اط���ل���ع ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���م���ار ب����ن حميد 

النعيمي ويل عهد عجمان رئي�س املجل�س 
النهائي  التقرير  نتائج  على  التنفيذي 
للمرحلة االأوىل من م�شروع قيا�س كفاءة 
ال��ع��م��ل وحت�����ش��ني االإن��ت��اج��ي��ة يف حكومة 
عجمان والذي ت�شرف عليه دائرة املوارد 
االإم��ارة ويت�شمن جمموعة  الب�شرية يف 
من املحاور والتو�شيات لتنفيذ امل�شروع. 
ووج�����ه ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���م���ار ب���ن حميد 
جاء  م��ا  تنفيذ  يف  ف���وراً  بالبدء  النعيمي 
امل�شروع  م��ن  النهائي  التقرير  نتائج  يف 
املحلية  ال��دوائ��ر  م��ع  االأوىل  مرحلته  يف 
التي �شملها التقرير وهي دائرة البلدية 
والتنظيم  االأرا���ش��ي  ودائ��رة  والتخطيط 
االقت�شادية  التنمية  ودائ����رة  ال��ع��ق��اري 
..داعيا تلك اجلهات للتعاون مع القائمني 
الت�شهيالت  كافة  وتقدمي  امل�شروع  على 
التو�شيات اخلا�شة  تنفيذ  لالنتهاء من 
بكل دائرة. واأ�شاد �شمو ويل عهد عجمان 
بجهود دائرة املوارد الب�شرية يف عجمان 
من  االأوىل  امل��رح��ل��ة  اإجن�����از  يف  ودوره�����ا 

الكوادر  ق��درات  تعزيز  اأج��ل  امل�شروع من 
العاملة  ال���ق���وى  وت��خ��ط��ي��ط  ال��وط��ن��ي��ة 
لل�شنوات  ع��ج��م��ان  ح��ك��وم��ة  يف  ال���الزم���ة 
اخل��م�����س ال���ق���ادم���ة. ودع�����ا ���ش��م��وه كافة 
اجلهات احلكومية يف اإمارة عجمان لبذل 
املزيد من اجلهد لتعزيز اإنتاجية العمل 
ال�شرتاتيجيات  ال��دائ��م  ال��ت��ط��وي��ر  ع��رب 
العمل التي من �شاأنها مواكبة التطورات 
القيادات  �شموه  ..مطالبا  امل�شروع  ودعم 
ب�شرورة  عجمان  حكومة  يف  وامل�شوؤولني 
ال��ت��ع��اون واالل���ت���زام مب��ا ج���اء يف اأه���داف 
مراحله.  بجميع  امل�����ش��روع  عمل  وخ��ط��ة 
واأك�����د ����ش���رورة ت��ط��وي��ر ومت��ك��ني امل����وارد 
وقدراتها  ب��اأدائ��ه��ا  ل��الرت��ق��اء  ال��ب�����ش��ري��ة 
ومتكني الكفاءات الوطنية وتطوير راأ�س 
املال الب�شري والنهو�س بدورها. وا�شتمع 
را�شد  ���ش��ع��ادة  م��ن  واف  ���ش��رح  اإىل  �شموه 
عبدالرحمن بن جربان ال�شويدي مدير 
املرحلة  ع��ن  الب�شرية  امل���وارد  دائ���رة  ع��ام 
العمل  كفاءة  قيا�س  م�شروع  من  االأوىل 
وحت�شني االنتاجية التي ا�شتهدفت ثالث 
جهات حكومية متثلت يف دائ��رة البلدية 
والتنظيم  االأرا���ش��ي  ودائ��رة  والتخطيط 
االإقت�شادية  التنمية  ودائ����رة  ال��ع��ق��اري 

وع��ر���س ن��ت��ائ��ج ت��ق��ري��ر امل��رح��ل��ة االأوىل 
بناء على املنهجية العامة للم�شروع التي 
ا�شتملت على مراجعة الهيكل التنظيمي 
وتقييم طرق ممار�شة االأعمال واالطالع 
التنظيمية  الوحدات  ارتباط  مدى  على 
ب���ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة ك����ل ج���ه���ة وم���راج���ع���ة 
وم��ط��اب��ق��ة االخ��ت�����ش��ا���ش��ات يف ك��ل وحدة 
وطرق  العمل  ع��بء  توزيع  اآلية  وتقييم 

مناق�شة  ج��ان��ب  اإىل  االأع���م���ال  مم��ار���ش��ة 
اإنتاجية  ع��ل��ى  ت���وؤث���ر  ال���ت���ي  ال��ت��ح��دي��ات 
بهدف  التح�شينية  وال��ف��ر���س  ال��وح��دات 

زيادة االإنتاجية.
متطلبات  تقييم  اإىل  ال��ع��ر���س  وت��ط��رق   
خالل  م��ن  ال��ب�����ش��ري��ة  امل����وارد  وتخطيط 
لقيا�س  م��ع��اي��ري  وا���ش��ت��ح��داث  م��راج��ع��ة 
جلميع  االإنتاجية  وموؤ�شرات  االإنتاجية 
البيانات  وج��م��ع  التنظيمية  ال���وح���دات 
حتليل  اإىل  باالإ�شافة  لقيا�شها  املطلوبة 
ب��ي��ان��ات ال��ط��ل��ب وال��ع��ر���س ع��ل��ى امل����وارد 
وتطوير  واالأداء  واالإن��ت��اج��ي��ة  الب�شرية 
وتخطيط  ال���ع���م���ل  ع�����بء  حت��ل��ي��ل  اأداة 
اأن  ال�شويدي  واأو���ش��ح  العاملة.  ال��ق��وى 
بامل�شروع  ب����داأت  الب�شرية  امل����وارد  دائ����رة 
يف ال���رب���ع االأخ�����ري م���ن ال���ع���ام امل��ا���ش��ي و 
تقييم  على  امل�شروع  عمل  نطاق  ا�شتمل 
اجتماعاً  و44  تنظيمية  وح���دة   117
لتقييم الوحدات التنظيمية و 11 زيارة 
لنقل  ور����ش���ة   16 ج��ان��ب  اإىل  م��ي��دان��ي��ة 
املعرفة .. م�شريا اإىل اأن امل�شروع ت�شمن 
متثلت  رئي�شية  خم��رج��ات  خم�شة  ع��ل��ى 
احلايل  الو�شع  تقييم  تقرير  اإع���داد  يف 
على  الرئي�شية  التح�شينات  ذل��ك  يف  مبا 
ممار�شة  وط����رق  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ال��ه��ي��اك��ل 

االأع���م���ال وو����ش���ع خ��ط��ة ت��ط��وي��ر امل����وارد 
يف  االإ�شرتاتيجية مبا  الب�شرية وحتقيق 
ت�شميم  واإع��ادة  الرئي�شية  املبادرات  ذلك 
وحتديد  للم�شتقبل  التنظيمي  الهيكل 
اأداة  وو�شع  واالأداء  االإنتاجية  موؤ�شرات 
العمل  ع��بء  وحتليل  االإن��ت��اج��ي��ة  قيا�س 
واإع��داد خطة  العاملة  القوى  وتخطيط 
اخلا�شة  والنماذج  والعمليات  االت�شال 
ب��ت��ح�����ش��ني ال���ك���ف���اءة وت��خ��ط��ي��ط امل�����وارد 
ل��ل�����ش��ن��وات اخلم�س  ال���الزم���ة  ال��ب�����ش��ري��ة 
القادمة. و اأ�شاف ان دائرة املوارد الب�شرية 
و�شعت روؤيتها حول بناء كفاءات ب�شرية 
م��ت��م��ي��زة ت��دع��م روؤي�����ة ع��ج��م��ان 2021 
املال  راأ����س  ا�شتثمار  تعزيز  على  وتعمل 
�شيا�شات  منظومة  خ��الل  م��ن  الب�شري 
متكاملة وفعالة و اأنظمة عمل م�شتدامة 

و�شوال اإىل حكومة متميزة.
�شعيد  ال��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  ال��ع��ر���س  ح�شر 
للمجل�س  العام  االأم��ني  املطرو�شي  �شيف 
املهريي  عبيد  م��روان  و�شعادة  التنفيذي 
االأمني العام امل�شاعد لل�شوؤون التنفيذية 
ال�شام�شي  وم���وزة  التنفيذي  املجل�س  يف 
الب�شرية  امل���وارد  �شيا�شات  اإدارة  م��دي��رة 
عمل  وف��ري��ق  الب�شرية  امل����وارد  دائ���رة  يف 

امل�شروع وعدد من كبار امل�شوؤولني .

•• عجمان- الفجر 

نقا�شية  و�شناعة عجمان حلقة  نظمت غرفة جتارة 
البيئة  مل��واك��ب��ة  الب�شرية  ال��ط��اق��ات  “تعزيز  ب��ع��ن��وان 
االقت�شادية” وذلك �شمن �شل�شلة احللقات النقا�شية 
لفتح  تنظميها  ع��ل��ى  ع��ج��م��ان  غ��رف��ة  ال��ت��ي حت��ر���س 
ال��ل��ق��اءات املبا�شرة  وت��ب��ادل اخل���ربات واالط���الع بني 
كافة موظفي الغرفة للخروج مبقرتحات وتو�شيات 

بناءة ت�شب يف جودة بيئة العمل ومرونتها.
املويجعي  ع��ب��داهلل  �شعادة  النقا�شية  احللقة  ت��راأ���س 
�شعادة  بح�شور  عجمان  غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
التنفيذيون  وامل���دراء  العام،  املدير   � ال�شويدي  �شامل 

وموظفي الغرفة.
���ش��ع��ادة ع��ب��داهلل املويجعي  ب��داي��ة احل��ل��ق��ة رح���ب  يف 
ب��احل�����ش��ور، واأك����د ع��ل��ى اأه��م��ي��ة احل��ل��ق��ة ك��ون��ه��ا تلقي 
التغريات  ملواكبة  ال��ف��رد   طاقة  تعزيز  على  ال�شوء 
والذي  ال��ع��امل��ي  االقت�شاد  ي�شهدها  ال��ت��ي  املت�شارعة 
والذكاء  التكنولوجيا  على  كبري  ب�شكل  يعتمد  ب��ات 
فالكفاءات  العلمي،  والبحث  واملعرفة  اال�شطناعي 
الب�شرية هي مفتاح التنمية االقت�شادية واالجتماعية 

واأ�شا�س االإبداع واالبتكار.
منظمة  بح�شب  الب�شري  امل��ال  راأ���س  احللقة  وعرفت 
اليوني�شيف على اأنه “املخزون الذي متتلكه دولة ما 
واملنتجني،  االأك��ف��اء  املتعلمني  االأ�شحاء  ال�شكان  من 
من  اإمكانياتها  تقدير  يف  رئي�شاً  عاماًل  يعد  وال��ذي 
الب�شرية”،  التنمية  وتعزيز  االقت�شادي  النمو  حيث 
كما تتكون عنا�شر اال�شتثمار الب�شري يف عدة حماور 
وهي “التعليم والبحث العلمي والتطوير والتدريب 

و التاأهيل ال�شحي«.
تعزيز  يف  التعليمي  القطاع  اأهمية  احللقة  وتناولت 
اطلع  ملا حوله من متغريات  حيث  االإن�شان  مواكبة 
احل�شور على عدة جتارب تعليمية ناجحة يف كال من 
كندا وماليزيا واليابان، واأهمية اال�شتثمار يف التعليم 
مع  يتوافق  مب��ا  تخ�ش�شاته  وت��ن��وع  اأدوات���ه  وتطوير 
متطلبات �شوق العمل حمليا ودوليا، واأ�شاد احل�شور 

ب��ج��ه��ود احل��ك��وم��ة يف ا���ش��ت�����ش��راف امل�����ش��ت��ق��ب��ل وربط 
التخ�ش�شات املطروحة مبوؤ�ش�شات التعليم العايل مع 

�شوق العمل. 
كما اأكدت احللقة على دور املوارد الب�شرية يف املوؤ�ش�شات 
املوظفني  ت��دري��ب  عمليات  يف  واخل��ا���ش��ة  احلكومية 
وتاأهليهم ب�شكل م�شتمر لتطوير كوادرها الوظيفية 
مبا ينعك�س على خمرجات بيئة العمل هذا اإىل جانب 

�شرورة توفري البيئة ال�شحية للموظفني.
و اأكد احل�شور على اأهمية التعليم املهني والتطبيقي 
و����ش���رورة االع��ت��م��اد ع��ل��ي��ه يف اي���ج���اد ك�����وادر مبهارة 
�شرورة   اإىل  هذا  االنتاج،  منظومة  يف  ت�شاهم  عالية 
مع  العايل  التعليم  مبوؤ�ش�شات  العلمي  البحث  رب��ط 
موؤ�ش�شات القطاع اخلا�س مبا يعود بالنفع على كافة 

االأطراف.

•• دبي-وام:

واالإح�شاء  للتناف�شية  االحت��ادي��ة  الهيئة  اأعلنت 
عن اإجناز اأكر من 50 يف املائة من اأعمال م�شح 
2019 والذي يغطي  دخل واإنفاق االأ�شرة لعام 
 20 عينة حجمها  الدولة �شمن  اإم��ارات  جميع 
االإمارات  كافة  على  موزعة  اأ���ش��رة   500 و  األفا 
وذلك بالتعاون مع وزارة تنمية املجتمع ومراكز 

االإح�شاء املحلية.
واأظهرت اأحدث االإح�شائيات اخلا�شة مبجريات 
ن�شبة  م��ع��دل  اأن  ال��ب��ح��ث  م�����ش��روع  اإدارة  ف��ري��ق 
العام  من  االأول  الن�شف  خالل  االأ�شر  ا�شتجابة 
و  اآالف   9 يعادل  ما  اأي  املائة  89 يف  اإىل  و�شل 
628 اأ�شرة مت التوا�شل معها للم�شاركة يف اأحد 

اأهم امل�شاريع االإح�شائية يف الدولة.
وبهذه املنا�شبة .. اأكدت معايل ح�شة بنت عي�شى 
م�شاركة  اأهمية  املجتمع  تنمية  وزي��رة  حميد  بو 
اأن  اإىل  امل�شروع احليوي ..م�شرية  االأ�شر يف هذا 
ياأتي  االأ���ش��رة  واإن��ف��اق  تنفيذ م�شروع م�شح دخ��ل 
تنمية  ل����وزارة  اال�شرتاتيجية  االأه����داف  �شمن 
املجتمع والتي تلبي توجيهات قيادتنا الر�شيدة يف 

ا�شتدامة التطور االقت�شادي والنمو االجتماعي 
لكافة �شكان دولة االإمارات.

وق����ال����ت اإن ن���ت���ائ���ج امل�������ش���ح ت���ع���د م����ن ال����رواف����د 
يف  احل��ي��اة  ج��ودة  ا�شرتاتيجية  لتنفيذ  الداعمة 
دول����ة االإم������ارات م��ن خ���الل ال��ب��ي��ان��ات الدقيقة 
مل�شتوى  احل��ايل  الواقع  تعك�س  والتي  واحلديثة 
ال��دخ��ل واالإن���ف���اق ل���دى االأ����ش���ر يف ال���دول���ة مما 
من  القرار  �شانعي  متّكن  معرفية  قاعدة  يوفر 
اإطالق ال�شيا�شات واملبادرات االجتماعية والعمل 
على تنفيذها مع اجلهات احلكومية وموؤ�ش�شات 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���س م��ن اأج����ل االرت���ق���اء مبختلف 
وي�شمل  واالأ����ش���ر  ل���الأف���راد  احل��ي��ات��ي��ة  املتطلبات 
ذلك جوانب متعددة من اأهمها التعليم وال�شحة 
ما�شية يف  االإم���ارات  دول��ة  اأن  يثبت  ما  وال�شكن 

م�شريتها لت�شبح موطنا لل�شعادة.
“فخورون مبا حققه فريق   : واأ�شافت معاليها 
ع��م��ل م�����ش��روع امل�����ش��ح ح��ت��ى ال��ي��وم وف��ق��ا للخطة 
امل��و���ش��وع��ة م��ن ح��ي��ث ال��وق��ت واالإجن�����از .. واأود 
امل�شروع من  القائمني على هذا  اأ�شكر جميع  اأن 
فنيني واإداري����ني واالأ���ش��ر م��ن خ��الل تعاونها يف 
ت��ق��دمي ال��ب��ي��ان��ات م��ن اأج����ل ال��ن��ج��اح يف حتقيق 

م�شتهدفات امل�شح«.
م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ع��ب��د اهلل ل���وت���اه امل���دي���ر العام 
اإن  واالإح�������ش���اء  للتناف�شية  االحت���ادي���ة  للهيئة 
ح��ج��م ف��ري��ق ال��ع��م��ل ال��ق��ائ��م ع��ل��ى امل�����ش��ح و�شل 
وامل�شرفني  واملراقبني  الباحثني  من   450 اإىل 
واخل��رباء والفنيني واالإداري��ني وذلك بال�شراكة 
اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  املحلية  االإح�شائية  امل��راك��ز  م��ع 
للتناف�شية  االحتادية  الهيئة  يف  االإداري���ة  الفرق 
تقدم  التي  املحلية  االإح�شاء  ومراكز  واالإح�شاء 
فريق  ل��دع��م  وال��ف��ن��ي��ة  الب�شرية  االإم��ك��ان��ات  ك��ل 

العمل القائم على امل�شروع.
وتقدم لوتاه بال�شكر لفرق العمل على اإخال�شهم 
والتي  امليدانية  وباالأخ�س  العمل  يف  وتفانيهم 
تعمل اأحيانا يف ظروف جوية قا�شية معربا عن 
التي  االأ�شر  اأكرب من كل  التطلع قدما لتجاوب 
يتم التوا�شل معها من طرف فرق امل�شح امليداين 
الأفراد  الدقيقة  ال��ب��ي��ان��ات  ت��وف��ري  يف  وال��ت��ع��اون 
حر�شا  ال�شاعة  م��دار  على  يعمل  ال��ذي  الفريق 
للم�شروع  الزمني  باجلدول  االلتزام  على  منهم 
من  لكل  وف��ائ��دت��ه  امل�شح  جن��اح  باأهمية  واإمي��ان��اً 

يعي�س على اأر�س دولة االإمارات.

وي��ع��م��ل ع��ل��ى اإجن����از امل�����ش��ح ف��ري��ق م��ن املراقبني 
على  امل��وزع��ني  واخل���رباء  والباحثني  وامل�شرفني 
الفرق  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ال���دول���ة  اإم�������ارات  ك��اف��ة 
للتناف�شية  االحت�����ادي�����ة  ال��ه��ي��ئ��ة  يف  االإداري����������ة 
واالإح�������ش���اء وم���راك���ز االإح�����ش��اء ال��وط��ن��ي��ة التي 
لفريق  والفنية  الب�شرية  االإم��ك��ان��ات  ك��ل  ت��ق��دم 
اإىل  امليدانية  الفرق  العمل حيث خ�شعت جميع 
باأحدث  وموؤهلون  م��زودون  وه��م  مكثف  تدريب 
اأنظمة  مثل  احلديثة  امل��ي��داين  العمل  اأ�شاليب 
تعبئة  وتطبيقات  اجليومكانية  امل��واق��ع  حتديد 
اال���ش��ت��م��ارات ع��ل��ى االأج���ه���زة امل��ح��م��ول��ة وغريها 
االإح�شائية  واالأ�شاليب  املتقدمة  التقنيات  من 

احلديثة ل�شمان دقة النتائج وجودتها.
 115 م��ن  اأك��ر  ا�شتخراج  على  امل�شح  وي�شاعد 
���ش��ل��ة ال�شلع  اأ���ش��ا���ش��ي��ا وم��ن��ه��ا حت��دي��د  م���وؤ����ش���را 
وموؤ�شر  امل�شتهلك  اأ�شعار  وموؤ�شرات  واخلدمات 
ي�شاعد  مما  الغالء  وم��وؤ���ش��رات  املعي�شة  تكاليف 
لالأ�شر  املعي�شية  ال��ظ��روف  م�شتوى  تقييم  على 
ال�شكانية  اخل�����ش��ائ�����س  ح����ول  حت���دي���ث  وي��ت��ي��ح 
يف  واالأ�شر  لالأفراد  واالقت�شادية  واالجتماعية 
موؤ�شرات  م��ع  بربطها  ي�شاهم  وال���ذي  املجتمع 

الدخل واالإنفاق.
االأ�شا�س  �شنوات  حتديث  على  امل�شح  ي�شاعد  كما 
للموؤ�شرات االإح�شائية كمعدالت الت�شخم نظرا 
�شنوات  خم�س  اإىل  امل�شح  تنفيذ  دوري��ة  الم��ت��داد 
واإنفاق  املو�شمية ملعدالت دخل  التغطية  وتوفري 

االأ�شرة.
ويوفر امل�شح اأي�شا جمموعة كبرية من البيانات 
وامل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي ت�����ش��اع��د ���ش��ان��ع��ي ال���ق���رار يف 
وذلك  وال���ربام���ج  امل���ب���ادرات  وو���ش��ع  التخطيط 
املعي�شية على  امل�����ش��ت��وي��ات  ال��ن��ظ��ر يف  خ���الل  م��ن 
اختالفها وقيا�س م�شتوى الرفاه وجودة احلياة 
�شلوك  على  ال��ت��ع��رف  ي�شاعد  كما   .. ال��دول��ة  يف 
واأمناط اال�شتهالك لدى االأفراد والتعرف على 
للتغري احلا�شل  اأمن��اط اال�شتهالك نظرا  تغري 
يف دخ���ل االأف�����راد ..ك��م��ا تكمن اأه��م��ي��ة امل�����ش��ح يف 
عملية توفري البيانات احلديثة ذات ال�شلة والتي 
واالجتماعية  ال��دمي��وغ��راف��ي��ة  ال��ن��واح��ي  ت��خ��دم 
ت�شلط  بيانات  توفري  ع��ن  ف�شال  واالقت�شادية 
ال�شوء على جمموعة من اأهم موؤ�شرات اأمناط 
اال�شتهالك واالأو�شاع االجتماعية واالقت�شادية 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  �شرائح جمتمع  ملختلف 

وتوزيعها  ال��ع��ي��ن��ة  ح��ج��م  امل���ت���ح���دة.ومت حت��دي��د 
االإح�شائية  العلمية  املنهجيات  �شمن  امل�شح  يف 
فريق  خ���الل  م���ن  ال��ع��ي��ن��ات  بت�شميم  امل��ع��ت��م��دة 
الوطنية  االإح�����ش��اء  الهيئة وم��راك��ز  اخل���رباء يف 
ب�شكل يحقق م�شتوى الدقة املطلوب لهذا امل�شح 
ح��ي��ث مت ت��وزي��ع ال��ع��ي��ن��ة ب��ني االإم������ارات ال�شبع 
احلجم  مع  املتنا�شب  التوزيع  اأ�شلوب  با�شتخدام 
لعدد االأ�شر املواطنة وغري املواطنة يف كل اإمارة 

بحيث يحقق م�شتوى الدقة املطلوبة.
وي��ع��ت��رب م�����ش��ح دخ���ل واإن���ف���اق االأ����ش���رة م���ن اأهم 
ويعد  االإح�شائي  النظام  يف  العاملية  امل�شوحات 
التعداد  م�شح  بعد  م��ن  واالأ���ش��م��ل  االأك���رب  امل�شح 
البيانات  وتوفري  االأهمية  ناحية  من  ال�شكاين 
ع������ددا كبريا  ل��ي��ق��ي�����س  امل�������ش���ح  ���ش��م��م  ف��ي��م��ا   ..
امل�شتويات  تعك�س  ال��ت��ي  ال��ه��ام��ة  امل��وؤ���ش��رات  م��ن 
ولت�شخي�س  لالأ�شر  واالقت�شادية  االجتماعية 
ال��و���ش��ع امل��ع��ي�����ش��ي احل��ق��ي��ق��ي ل��ه��م ح��ي��ث ي�شتند 
و�شع  امل�����ش��ح يف  ه���ذا  ن��ت��ائ��ج  اإىل  ال��ق��رار  �شانعو 
واالقت�شادية  التنموية  واخل��ط��ط  ال�شيا�شات 
وحتقيق  املعي�شة  مب�شتوى  ل��الرت��ق��اء  ال��رام��ي��ة 

اال�شتقرار والرفاهية.

�شخ�س ي�شجلون يف اجلولت   3300
املقررة ملوقع اإك�شبو 2020 دبي بعد 

3 �شاعات من الإعالن عنها
•• دبي -وام: 

م��ق��اع��د احلافالت  ح��ج��ز جميع  اك��ت��م��ال  ع��ن  دب���ي   2020 اإك�����ش��ب��و  ك�شف 
املخ�ش�شة للجمهور لزيارة املوقع ب�شبب االإقبال الهائل على الرحالت التي 
اجلارية  التح�شريات  عن  ملحة  على  احل�شول  من  النا�س  لتمكني  تهدف 

ال�شتقبال احلدث االأ�شخم يف العامل.
لزيادة  ال���الزم  ات��خ��اذ  على  حاليا  يعكف  اأن���ه  دب��ي   2020 اإك�شبو  واأع��ل��ن 
الرحالت، واأن هذه واحدة من �شل�شلة من الفر�س التي تتيح للجميع يف 

اأنحاء الدولة كي يكونوا جزءا من حكاية اإك�شبو.
واأتاحت هذه الرحالت الأكر من 3300 �شخ�س التقدم بالت�شجيل ليكونوا 
دبي،   2020 باإك�شبو  اخلا�شة  االإن�شائية  االأعمال  ي�شاهد  من  اأوائ��ل  من 
وهي متاحة ل�شكان االإم��ارات من املواطنني واملقيمني، من جميع االأعمار 
واجلن�شيات، للم�شاركة يف اجلوالت اإىل حيث ي�شنع احلدث االأروع يف العامل 
�شمن رحالت رائعة وجمانية اإىل موقع اإك�شبو املمتد على 4.38 كيلومرت 
مربع يف دبي اجلنوب.واعتبارا من يوم ال�شبت 20 يوليو اإىل ال�شبت 31 
اأغ�شط�س، �شُتقل حافالت اإك�شبو 2020 الزوار من نقاط جتمع حمددة، 
مبا فيها دبي مول واأبوظبي مول وعدد اآخر من املواقع املختارة يف ال�شارقة 
واملناطق ال�شمالية.ويف طريقهم اإىل موقع اإك�شبو، �شيتم تعريف الزوار على 
تاريخ اإك�شبو الدويل ودوراته املختلفة، وعند و�شولهم اإىل املوقع، �شيجوب 
والتثقيفية، قبل  الرتفيهية  باالأن�شطة  ويتمتعون  ال��زوار،  اجلمهور مركز 
العودة اإىل احلافلة والتوجه اإىل موقع اإك�شبو، و�شيكون هوؤالء الزوار من 
اأوائل النا�س الذين �شيكت�شفون معامل اإك�شبو الرئي�شية، و�شي�شتمعون اإىل 
 2020 اأكتوبر  من  دب��ي   2020 اإك�شبو  فعاليات  ب�شاأنها.وتنطلق  �شرح 
وحتى اإبريل 2021، وُيتوقع لهذه الوجهة العاملية اأن ت�شتقطب اأكر من 
25 مليون زائر واأن ياأتي نحو %70 من زوارها من خارج دولة االإمارات، 
ال���دويل، و�شوف  اإك�شبو  ت��اري��خ  الدوليني يف  ال���زوار  م��ن  ن�شبة  اأع��ل��ى  وه��ي 
ي�شارك يف احلدث ال�شخم اأكر من 192 دولة �شيكون لكل منها جناحها 

اخلا�س وهي �شابقة اأخرى حتدث للمرة االأوىل يف اإك�شبو دويل.

مليار درهم اأرباح اأبوظبي الأول   6.3
يف الن�شف الأول من 2019

•• اأبوظبي -وام:

بلغ �شايف اأرباح بنك اأبوظبي االأول 6.3 مليار درهم خالل الن�شف االأول 
من العام احلايل بارتفاع %4 مقارنة مع الفرتة نف�شها من العام املا�شي، 
املخاطر  واإدارة  التكاليف  �شبط  وموا�شلة  االإي����رادات  من��و  نتيجة  وذل��ك 
بال�شكل االأمثل.وحقق بنك اأبوظبي االأول �شايف اأرباح يف الربع الثاين من 
العام احلايل بقيمة 3.2 مليار درهم بارتفاع ن�شبته %4 مقارنة مع الربع 
العام  الثاين من  الربع  %5 مقارنة مع  وبن�شبة  العام احل��ايل  االأول من 
املا�شي بينما بلغت قيمة العائد ال�شنوي على ال�شهم 1.12 درهم مقارنة 

مع 1.08 درهم يف الن�شف االأول من عام 2018.
كما ارتفعت االإيرادات الت�شغيلية لبنك اأبوظبي االأول خالل الن�شف االأول 
من العام احلايل بن�شبة %3 مقارنة مع الفرتة نف�شها من العام املا�شي 
لتفوق قيمتها 10 مليارات درهم.وبلغت القرو�س وال�شلفيات 366 مليار 
درهم بارتفاع ن�شبته %6 مقارنة مع نهاية الفرتة نف�شها من العام املا�شي 
بينما بلغت ودائع العمالء 462 مليار درهم بارتفاع ن�شبته %7 مقارنة 
االأول  اأبوظبي  بنك  املا�شي.وحققت  ال��ع��ام  م��ن  نف�شها  ال��ف��رتة  نهاية  م��ع 
بنهاية   137% ال�شيولة  تغطية  معدل  بلغ  حيث  جيد  �شيولة  م�شتوى 
�شهر يونيو 2019، وجمع اأكر من 12 مليار درهم من التمويل االآجل 
البنك  كما حقق  تناف�شية  وباأ�شعار   2019 عام  االأول من  الن�شف  خالل 
بلغ معدل  3؛ حيث  لبازل  التنظيمية  املتطلبات  تتوافق مع  ر�شملة جيدة 
.وقال عبد احلميد �شعيد، الرئي�س  حقوق امللكية – ال�شق االأول 13.6% 
اأداء مايل  “وا�شل البنك حتقيق  اأبوظبي االأول:  التنفيذي ملجموعة بنك 
املجموعة منواً  وقد حققت   2019 عام  االأول من  الن�شف  متميز خالل 
يف االأ�شول واالإي���رادات و�شايف االأرب��اح مقارنة مع الفرتة نف�شها من عام 
2018 كما حافظنا على قوة امليزانية العمومية، ومعدالت جيدة جلودة 

االأ�شول ومعدالت ال�شيولة وراأ�س املال ».
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رئي�س غامبيا ومدير عام �شندوق اأبوظبي 
للتنمية يبحثان تعزيز التعاون امل�شرتك

•• اأبوظبي - وام:

اإقامته  اأم�س يف مقر  رئي�س جمهورية غامبيا  ب��ارو  اآدام��ا  ا�شتقبل فخامة 
�شندوق  عام  مدير  ال�شويدي  �شيف  حممد  �شعادة  لالإمارت  زيارته  خالل 
اللقاء الذي ح�شره �شعادة فان�شو بوجانغ �شفري  اأبوظبي للتنمية.وتناول 
غامبيا  يف  وامل�شوؤولني  ال���وزراء  من  وع��دد  الدولة  ل��دى  غامبيا  جمهورية 
العالقات الثنائية بني �شندوق اأبوظبي للتنمية واحلكومة الغامبيه و�شبل 
اللقاء  بداية  يف  ال�شويدي  �شيف  حممد  �شعادة  وتطويرها.ونقل  تنميتها 
حتيات �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير �شوؤون الرئا�شة رئي�س جمل�س اإدارة �شندوق اأبوظبي للتنمية للرئي�س 
اأبوظبي  �شعادته على عمق العالقات التي تربط �شندوق  ال�شيف، موؤكداً 

للتنمية بجمهورية غامبيا والتي تعود للعام 1977.
مع  ال��ت��ع��اون  ع��الق��ات  لتعزيز  الفر�شة  ه��ذه  نغتنم  “اإننا  �شعادته  وق���ال 
التنموية”،  امل��ج��االت  كافة  يف  اأك��رب  زخ��م��اً  واإعطائها  الغامبية  احلكومة 
لدعم اجلهود  بالغاً  اهتماماً  للتنمية يويل  اأبوظبي  اأن �شندوق  اإىل  الفتاً 
امل�شتدامة يف  التنمية  وذلك بهدف حتقيق  االأفريقية،  القارة  التنموية يف 
القطاعات االقت�شادية املتنوعة.واأ�شار اإىل اأن �شندوق اأبوظبي للتنمية يقدم 
امل�شاعدات التنموية يف 90 دولة يف خمتلف قارات العامل، حيث �شاهمت تلك 
امل�شاعدات يف حت�شني الظروف املعي�شية لل�شكان يف الدول النامية وحتقيق 
االأهداف االإمنائية.من جانبه قدم الرئي�س الغامبي ال�شكر لدولة االإمارات 
العربية املتحدة وقيادتها على وقوفهم الدائم اإىل جانب ال�شعب الغامبي، 
م�شيداً بدور دولة االإمارات الداعم للدول االأفريقية واملكانة الريادية التي 
دور  كذلك  مثمناً  والتنموية،  االإن�شانية  امل�شاعدات  جمال  يف  بها  ت�شطلع 

�شندوق اأبوظبي للتنمية يف دعم م�شرية التنمية يف غامبيا.
اآداما بارو الفر�س اال�شتثمارية احلالية يف غامبيا،  كما ا�شتعر�س فخامة 

والتي ت�شمل قطاعات الزراعة وال�شياحة والنقل.
لالأولويات  وفقاً  امل�شروعات  متويل  يف  بالنظر  اهتماماً  ال�شندوق  واأب��دى 
العام  امل��دي��ر  �شعادة  اأك��د  حيث  غامبيا،  حلكومة  التنموية  واالح��ت��ي��اج��ات 
البنية  م�����ش��اري��ع  مت��وي��ل  يف  للنظر  للتنمية  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��ن��دوق  ا���ش��ت��ع��داد 
التحتية لتحقيق التنمية امل�شتدامة يف البالد، م�شرياً اإىل اأن غامبيا تزخر 
بالفر�س اال�شتثمارية العديدة، حيث يتطلع ال�شندوق اإىل درا�شة الفر�س 

اال�شتثمارية املتاحة والتو�شع يف اال�شتثمارات التنموية يف غامبيا.
القارة  يف  التنموي  ن�شاطه  ب��داأ  للتنمية  اأبوظبي  �شندوق  اأن  اإىل  وي�شار 
تنموية يف قطاعات  م�����ش��اري��ع  م���ول  ح��ي��ث   ،1974 ع���ام  م��ن��ذ  االأف��ري��ق��ي��ة 
اقت�شادية متنوعة وبقيمة اجمالية تتجاوز 20 مليار درهم، ا�شتفادت منها 
40 دولة، كما عمل ال�شندوق على توجيه ا�شتثمارات منتقاة يف قطاعات 
ا�شرتاتيجية للم�شاهمة يف دفع عجلة التنمية االقت�شادية، حيث ا�شتثمر يف 
8 �شركات يف عدد من الدول االأفريقية �شمن قطاعات متنوعة واثنني من 

املحافظ اخلا�شة.

مطارات دبي ترحب بالرحلة 
الفتتاحية خلطوط اأير اإنديا 

•• دبي-وام: 

رحبت مطارات دبي بالرحلة االفتتاحية للناقل الوطني الهندي خطوط اأير 
اإنديا قادمة من مدينة اندور وهي العا�شمة التجارية لوالية ماديا برادي�س 
.و�شت�شري الناقلة رحالت تربط بني اندور وكلكتا مع مدينة دبي مبعدل 3 
رحالت اأ�شبوعيا يف خطوة �شوف تعزز احلركة التجارية وال�شياحية بني الهند 
اإدارة  رئي�س جمل�س  االفتتاحية  الرحلة  على منت  االإم��ارات.وو���ش��ل  ودول��ة 
الناقلة من بني 150 راكبا و�شلوا على منت الرحلة التي حظيت با�شتقبال 
احتفايل من ممثلي مطارات دبي و�شركائها اال�شرتاتيجيني .وبذلك يرتفع 
اإجمايل عدد الرحالت التي ت�شريها اأربع �شركات طريان هندية اإىل دبي يف 

الوقت الراهن اإىل 382 رحلة اأ�شبوعيا تخدم 20 وجهة

الإمارات الإ�شالمي يعلن عن نتائجه املالية للن�شف الأول من العام 2019

»غرفة راأ�س اخليمة« وغانا  تعززان التجارة البينية
•• راأ�س اخليمة- الفجر  

جمل�س  رئي�س  النعيمي،  م�شبح  علي  حممد  ناق�س  
راأ���س اخليمة موؤخرا مع  �شاماتا جيفتي  اإدارة غرفة 
�شبل  بدبي،  غانا  جلمهورية  العام  القن�شل  ب��وك��اري، 
تطوير العالقات التجارية وزيادة اللقاءات االقت�شادية 
اإىل  باالإ�شافة  الطرفني،  ل��دى  اخلا�س  القطاع  بني 
مناق�شة الفر�س اال�شتثمارية يف القطاعات امل�شرتكة.

ودعا النعيمي خالل اللقاء اإىل �شرورة زيادة وتعزيز 
التجارة البينية مع غانا واإيجاد اآليات وو�شائل تدعم 
القطاع اخلا�س لدى الطرفان من خالل عقد لقاءات 
راأ�س اخليمة وغانا، مبا ي�شاهم  اأعمال  بني جمتمعي 
يف زيادة معدالت اال�شتثمار بني اجلانبان، موؤكدا على 
توفري غرفة راأ�س اخليمة الدعم الالزم للم�شتثمرين 
التي  االق��ت�����ش��ادي��ة  ال�����ش��راك��ات  لتعزيز  م��ن اجل��ه��ت��ني 

تخدم االأهداف اال�شرتاتيجية.

املقومات الزراعية ..
املناطق  من  اخليمة  وراأ���س  غانا  اأن  النعيمي  واأ�شاف 
اأن  اإىل  توؤهلها  متميزة  زراع��ي��ة  مقومات  لديها  التي 
للعديد  الغذائية  االحتياجات  لتوفري  م�شدرا  تكون 
من الدول، حيث تتجه االأنظار اليوم نحو اال�شتثمار 

املتنامية  االح��ت��ي��اج��ات  ل��ت��وف��ري  ال��غ��ذائ��ي  االأم����ن  يف 
لدول العامل من الغذاء، الفتا اإىل اأن املوؤمتر العربي 
راأ�س  ت�شت�شيفه  ال��ذي  الغذائي  االأم��ن  يف  لال�شتثمار 
ال�شوء  ت�شليط  اإىل  ي��ه��دف  املقبل  دي�شمرب  اخليمة 
االأمثل  اال���ش��ت��غ��الل  لتحقيق  ال��ذك��ي��ة  ال���زراع���ة  ع��ل��ى 
دعوة  موجها  الزراعية،  اال�شتدامة  لتحقيق  للموارد 
وموؤكداً  امل��وؤمت��ر  يف  للم�شاركة  ال��غ��اين  القن�شل  اإىل 
على تقدمي غرفة راأ�س اخليمة الدعم الالزم لت�شهيل 

م�شاركة الدول الراغبة يف املوؤمتر.
تعزيز ال�شراكات .. 

القن�شل  بوكاري،  جيفتي  �شاماتا  اأ�شادت  جانبها  من 
الذي  املتميز  االقت�شادي  بالتنوع  بدبي،  لغانا  العام 
تتبعه راأ�س اخليمة خا�شة واأن اقت�شادها غري نفطي 
وي��ع��ت��م��د ع��ل��ى ال��ع��دي��د م��ن امل��ق��وم��ات االأخ�����رى منها 
اإىل الزراعة،  ال�شناعة وال�شياحة والتجارة باالإ�شافة 
واأك����دت ع��ل��ى ���ش��رورة ت��ع��زي��ز ال�����ش��راك��ات م��ع االإم����ارة 
اال�شتثمارات يف  زيادة  اإىل  االإماراتية  ال�شركات  داعية 
غانا ملا تقدمه من حوافز ومقومات اقت�شادية ت�شكل 
واعدا  �شوقا  غانا  تعد  حيث  لالأعمال،  م�شافة  قيمة 

للت�شدير للدول املحيطة بها.
راأ�س  غ��رف��ة  رئ��ي�����س  اإىل  دع���وة  غ��ان��ا  قن�شل  وق��دم��ت 
املزمع  ال��غ��اين  ال��رئ��ي�����س  ل��ق��اء  يف  للم�شاركة  اخل��ي��م��ة 

نوفمرب  املتحدة يف  العربية  االإم����ارات  ل��دول��ة  زي��ارت��ه 
التجاري  التعاون  �شبل  تعزيز  يف  ي�شاهم  مب��ا  ال��ق��ادم 

واالقت�شادي بني الطرفان.
ون��اق�����س رئ��ي�����س ال��غ��رف��ة وال��ق��ن�����ش��ل ال��غ��اين الفر�س 
االقت�شادية  امل�شتجدات  واأه��م  ب��االإم��ارة  اال�شتثمارية 
بهدف تعزيز اأطر التعاون االقت�شادي، و�شبل تطوير 

ال���ع���الق���ات، وامل���ج���االت امل��ت��اح��ة ل��ل��ت��ع��اون ب���ني رجال 
الطرفان،   املنتجة لدى  القطاعات  واأ�شحاب  االأعمال 
ك��م��ا مت ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ب���ذل اجل���ه���ود خا�شة 
التبادل  حجم  وتعزيز  ل��زي��ادة  اخل��ا���س،  القطاع  م��ن 
االقت�شادي والتجاري بني اجلانبان لتحقيق االأهداف 

املن�شودة.

•• دبي-الفجر: 

اأعلن االإمارات االإ�شالمي، اإحدى املوؤ�ش�شات 
املالية االإ�شالمية الرائدة يف دولة االإمارات 
املالية  نتائجه  عن  اأم�س  املتحدة،  العربية 
 ،2019 ي��ون��ي��و   30 يف  املنتهية  ل��ل��ف��رتة 
 673 اأرب���اح و���ش��ل اىل  حيث حقق ���ش��ايف 
العام  م���ن  االأول  للن�شف  دره����م  م��ل��ي��ون 
مقارنة   39% بن�شبة  مرتفعا   ،2019
ويعود  ال�شابق.  ال��ع��ام  م��ن  ذات��ه��ا  بالفرتة 
القوية  النتائج  وراء هذه  الرئي�س  ال�شبب 
دخل  وارتفاع  العمومية  امليزانية  منو  اإىل 
معامالت  دخ����ل  يف  وال��ن��م��و  ال��ت��م��وي��الت 
�شرف العمالت االأجنبية و�شبط التكاليف 

وانخفا�س معدل التكلفة اإىل املخاطر.  

اأبرز النتائج املالية للن�شف الأول من 
العام 2019: 

ارت��ف��اع ���ش��ايف االأرب����اح بن�شبة   •
%39 م��ق��ارن��ة ب��ال��ف��رتة ذات��ه��ا م��ن العام 

ال�شابق لي�شل اإىل 673 مليون درهم.
بن�شبة  الدخل  اإجمايل  ارتفاع   •
%10 م��ق��ارن��ة ب��ال��ف��رتة ذات��ه��ا م��ن العام 

ال�شابق لي�شل اإىل 1.3 مليار درهم.
الدخل  حت�شن �شايف هوام�س   •
مقارنة  اأ���ش��ا���س  نقطة   21 ب��واق��ع  امل��م��ول 
لت�شل  ال�شابق  ال��ع��ام  م��ن  ذات��ه��ا  ب��ال��ف��رتة 

اأ�شعار  ب��ارت��ف��اع  م��دع��وم��ة   3.16% اإىل 
الفائدة.

بلغ اإجمايل املوجودات 61.1   •
عن   5% بن�شبة  م��رت��ف��ع��اً  دره�����م،  م��ل��ي��ار 

نهاية العام 2018. 
بلغت ذمم االأن�شطة التمويلية   •
36.6 مليار درهم،  املدينة  واال�شتثمارية 
العام  ن��ه��اي��ة  ع���ن   1% ب��ن�����ش��ب��ة  م��رت��ف��ع��ة 

.2018
املتعاملني  ح�����ش��اب��ات  ارت���ف���اع   •
 2018 ال���ع���ام  ن��ه��اي��ة  ع���ن   5% ب��ن�����ش��ب��ة 

لت�شل اإىل 43.8 مليار درهم.
احل�شابات  اأر�����ش����دة  ارت����ف����اع   •
 3% بن�شبة  التوفري  وح�شابات  اجل��اري��ة 

عن نهاية العام 2018. 
ب����ل����غ����ت ن���������ش����ب����ة االأن���������ش����ط����ة   •
مع   8.6% القيمة  منخف�شة  التمويلية 

ن�شبة تغطية قوية بلغت 115%. 
ب��ل��غ��ت ن�����ش��ب��ة ال���ت���م���وي���ل اإىل   •
الودائع %83 وهي تعك�س و�شع ال�شيولة 

ال�شليم.
من  االأول  ال�شق  ن�شبة  بلغت   •
راأ�س  كفاية  ون�شبة   17.8% امل��ال  راأ����س 

املال 18.9%.
�شرح  ال��ن��ت��ائ��ج،  على  تعليقه  معر�س  ويف 
ه�شام عبداهلل القا�شم، رئي�س جمل�س اإدارة 
االإم��ارات االإ�شالمي ونائب رئي�س جمل�س 
بنك  ملجموعة  امل��ن��ت��دب  وال��ع�����ش��و  االإدارة 
“ا�شتمراراً  قائاًل،  الوطني،  دبي  االإم��ارات 
ل��زخ��م ال��ن��م��و ال��ق��وي ال����ذي ���ش��ه��ده العام 
2018، فاإنه ملن دواعي �شرورنا اأن يتمكن 
االإم����ارات االإ���ش��الم��ي جم���دداً م��ن حتقيق 
العام  م���ن  االأول  ل��ل��ن�����ش��ف  ق���وي���ة  ن��ت��ائ��ج 
اليوم  االإ���ش��الم��ي  االإم�����ارات  اإن   .2019
يربز كقوة دافعة لنمو اخلدمات امل�شرفية 
العربية  االإم�������ارات  دول����ة  يف  االإ���ش��الم��ي��ة 
امل���ت���ح���دة، ح��ي��ث ي��ر���ش��ي م��ع��اي��ري جديدة 
العمالء  جت���رب���ة  جم����ال  يف  ال��ت��م��ي��ز  م���ن 
ال��ي��وم مدى  ويعك�س جن��اح��ن��ا  واالب��ت��ك��ار. 
امل�شرفية  اخلدمات  على  املتزايد  االإقبال 
املتوافقة مع اأحكام ال�شريعة االإ�شالمية يف 

�شن�شتمر  بدورنا  ونحن  واملنطقة،  الدولة 
يف دعم روؤية حكومتنا الر�شيدة جلعل دبي 

عا�شمة عاملية لالقت�شاد االإ�شالمي.«
“وباعتبار  ق��ائ��اًل،  القا�شم  ه�شام  واأ���ش��اف 
بارزاً  دوراً  با�شتمرار  يلعب  م�شرف  اأن��ن��ا 
االإمارات  دول��ة  جمتمع  وتنمية  خدمة  يف 
امل��ت��ح��دة، ومت��ا���ش��ي��اً م��ع مبادرة:  ال��ع��رب��ي��ة 
اأطلقها  التي  الت�شامح”،  عام   -  2019“
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  �شاحب 
�شنوا�شل  – ف��اإن��ن��ا  اهلل  – حفظه  ن��ه��ي��ان 
املبادرات  م��ن  العديد  اإىل  ال��دع��م  ت��ق��دمي 
�شندوق  خ��الل  م��ن  واملجتمعية  اخل��ريي��ة 

االإمارات االإ�شالمي اخلريي.«
م��ن ج��ان��ب��ه حت���ّدث ���ش��الح حم��م��د اأمني، 
االإ�شالمي  ل��الإم��ارات  التنفيذي  الرئي�س 
االإ�شالمي  االإم�������ارات  يف  “نحن  ق���ائ���اًل، 
ق��وي ومربح،  نوا�شل حتقيق منو  الن��زال 
والذي انعك�س بارتفاع �شايف االأرباح بن�شبة 
العام  من  نف�شها  بالفرتة  مقارنة   39%
درهم  م��ل��ي��ون   673 اإىل  لي�شل  ال�����ش��اب��ق 
وياأتي   .2019 العام  من  االأول  للن�شف 
ه����ذا االجن������از امل��ت��م��ي��ز ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة منو 
ارتفعت  حيث  لدينا،  االأ�شا�شية  االأع��م��ال 
اأن�شطة التمويل وودائع املتعاملني مقارنة 
ارت��ف��ع دخل  ك��م��ا   .2018 ال��ع��ام  ب��ن��ه��اي��ة 
معامالت �شرف العمالت االأجنبية نتيجة 
االإقبال املتنامي للمتعاملني على اال�شتفادة 
االأجنبية  ال��ع��م��الت  ���ش��رف  م��ن خ��دم��ات 
امل���ق���دم���ة م����ن ق���ب���ل امل���������ش����رف. والت������زال 
امل��ي��زان��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة ل��ل��م�����ش��رف حتافظ 
مزيداً  �شهدت  حيث  القوي،  مركزها  على 
االأرباح  نتيجة  امل���ال  راأ����س  ن�شب  دع��م  م��ن 
املحتجزة وم�شتوى جودة االئتمان امل�شتقر 
قائاًل:  اأم��ني  واأ���ش��اف �شالح  وال�شيولة.« 
وم�شاريع  التكنولوجيا  يف  ا�شتثمارنا  “اإن 

االبتكارات  ج��ان��ب  اإىل  ال��ت��ح��ت��ي��ة،  ال��ب��ن��ي��ة 
امل�شتمرة يف املنتجات، قد �شاهم يف حت�شني 
املتعاملني نحو االإمارات االإ�شالمي  نظرة 
له  اإ�شالمي  كم�شرف  ت�شورهم  يف  ليربز 
االبتكار.  جم��ال  يف  مميزة  ب�شمة  بالفعل 
وقد تعزز ذلك عندما ح�شلنا على جائزة 
يف  ابتكاراً”  االأك��ر  االإ�شالمي  “امل�شرف 
دولة االإمارات العربية املتحدة خالل حفل 
توزيع جوائز “اإ�شالميك فاينان�س نيوز”. 
يف  اإ�شالمي  م�شرف  اأول  اأننا  غ��رار  وعلى 
خدمية  من�شات   3 ب��ط��رح  ي��ق��وم  ال��دول��ة 
رق��م��ي��ة ع���رب االأج����ه����زة امل���ت���ح���رك���ة، وهي 
باي”  “اآبل  خ��دم��ة  ال��ت��ح��دي��د،  وج��ه  على 
فقد  و”جوجل باي” و”�شام�شوجن باي”، 
يف  اإ���ش��الم��ي  م�شرف  اأول  ال��ي��وم  اأ�شبحنا 
العامل يقوم بطرح ميزة تقدمي اخلدمات 
طريق  ع���ن  م��ت��ع��ام��ل��ي��ن��ا  اإىل  امل�����ش��رف��ي��ة 
تطبيق  والي�������زال  “وات�شاب”.  ت��ط��ب��ي��ق 
املتحرك  الهاتف  امل�شرفية عرب  اخلدمات 
اجلوائز  على  واحل��ائ��ز  بامل�شرف  اخلا�س 
التطبيقات  اأف�شل  من  واح��داً  التقديرية، 
ت�شنيفاً وتف�شياًل يف اأو�شاط املتعاملني، اإذ 
اأننا نقوم با�شتمرار بتحديث التطبيق من 
جديدة  وخ�شائ�س  منافع  اإ�شافة  خ��الل 

ملتعاملينا الكرام.«
“ب�شفتنا  ب��ال��ق��ول،  اأم���ني  واخ��ت��ت��م ���ش��الح 
االإ�شالمية  امل�شرفية  اخل��دم��ات  ���ش��ري��ك 
الر�شمي ملعر�س اإك�شبو 2020 دبي، فاإننا 
نتطلع اإىل تو�شيع نطاق ح�شورنا يف قطاع 
دولة  يف  االإ���ش��الم��ي��ة  امل�شرفية  اخل��دم��ات 
االإمارات العربية املتحدة وتقدمي احللول 
متطلبات  تلبية  �شاأنها  من  التي  املبتكرة 
متعاملينا املتنامية من االأفراد وال�شركات 
الكبرية وال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة.«

وت��ق��دي��راً جل��ه��ود امل�����ش��رف امل��ت��وا���ش��ل��ة يف 
�شياق التوطني واإتاحة فر�س النمو املهني 
والوظيفي ملواطني دولة االإمارات العربية 
االإ�شالمي  االإم���������ارات  ح�����ش��د  امل���ت���ح���دة، 
“جائزة تنمية املوارد الب�شرية” يف القطاع 
“معهد  امل�����ش��ريف وامل�����ايل ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا 
واملالية”.  امل�شرفية  للدرا�شات  االإم���ارات 
من  “كنوز”  ال��ت��وف��ري  ح�����ش��اب  والي������زال 
االإم����ارات االإ���ش��الم��ي، يكت�شب م��زي��داً من 
املف�شل  التوفري  ح�شاب  باعتباره  ال��زخ��م 
بهدف االإدخ��ار يف دول��ة االإم���ارات العربية 
“اأف�شل منتج  نال جائزة  وال��ذي  املتحدة، 
م�شريف” من جملة “جلوبال بانكينج اآند 

فاينان�س ريفيو«. 

»اإمباور«: »تربيد املناطق« نظام �شديق للبيئة وموفر للطاقة 
•• دبي-الفجر:

يف ظل التو�شع العمراين، والتطور الكبري لقطاع 
االإن�شاء والتعمري، الذي ت�شهده دول العامل ب�شكل 
عام واخلليج ب�شكل خا�س، برزت م�شكلة االرتفاع 
ال��ت��دري��ج��ي يف درج����ات احل�����رارة ل���الأر����س خالل 
الغازات  انبعاث  ب�شبب  ع��ام؛  مئتي  اإىل  مئة  اآخ��ر 
الّدفينة، ثاين اأك�شيد الكربون، والعديد من اأنواِع 
الغازات االأخرى. وانطالقا من هذا، بداأت االأمم 
امل�شتدامة  التنمية  ثقافة  ون�شر  تبني  يف  املتحدة 
لتحقيق  خطة  خ��الل  من  البيئة؛  على  للحفاظ 
تهدف  للجميع؛  ا�شتدامة  واأكر  اأف�شل  م�شتقبل 
ملكافحة التغري املناخي وتدهور البيئة بحلول عام 

.2030
االإم����ارات  موؤ�ش�شة  تلعب  ال��ه��دف،  ب��ه��ذا  واإمي��ان��ا 
مزود  اأك��رب  “اإمباور”،  املركزي  التربيد  الأنظمة 
خل��دم��ات ت��ربي��د املناطق يف ال��ع��امل، دورم��ه��م��ا يف 

تبني حلول اأنظمة تربيد املناطق عامليا وحمليا.
ت�شكل  “اإمباور”،  ف���اإن  امل��ت��ح��دة،  االأمم  وبح�شب 
يعد  ال��ذي  املناطق،  تربيد  حللول  اأ�شا�شيا  داعما 
من �شمن اأف�شل احللول امل�شاهمة يف حتقيق هذه 
االأهداف؛ حيث ي�شاعد يف الو�شول اإىل م�شتويات 
وتقليل  الطاقة،  ا�شتهالك  يف  الكفاءة  من  عالية 
انبعاثات الكربون الناجمة عن ذلك؛ حيث تعترب 
هذه االأنظمة واحدة من م�شرعات كفاءة الطاقة. 
ويف ظل ارتفاع ن�شبة امل�شاريع العقارية يف االإمارات 
اإىل  م��ل��ح��ة  اأ���ش��ب��ح��ت احل��اج��ة  م�����ش��ت��م��رة،  ب�شفة 
ال�شديقة  املناطق  تربيد  باأنظمة  املن�شاآت  تزويد 
جودة  ذات  ومبعايري  باال�شتدامة  تتميز  للبيئة، 

لتعزيز  الدولة  ا�شرتاتيجية  مع  وتن�شجم  عالية، 
مكانتها لت�شبح االأقل عاملياً يف الب�شمة الكربونية 
اأن تكون الدولة من  2021 يف  وروؤي��ة االإم���ارات 
اأف�شل دول العامل 2021، فما هي اأنظمة تربيد 

املناطق؟

تربيد املناطق
تعتمد على توزيع املاء  “تربيد املناطق”،  اأنظمة 
البارد املنتج يف حمطة اأو حمطات تربيد مركزية، 
�شبكة من  وامل���راف���ق، ع��رب  امل��ب��اين  اإىل  ومت��ري��ره 
االأنابيب اإىل امل�شتخدم النهائي بطريقة مبا�شرة. 
وت�شاهم تقنيات واأنظمة تربيد املناطق، التي بداأ 
ب�شكل  االإم���ارات  يف  وا�شع  نطاق  على  ا�شتخدمها 
عام، يف تخفي�س كمية الطاقة امل�شتخدمة للتربيد 
دعم جهود  ي�شهم يف  ما  تقريباً؛  الن�شف  مبقدار 
الكربونية،  ب�شمتها  خف�س  اإىل  الرامية  املنطقة 
وفقا لتقرير االأمم املتحدة عن التنمية امل�شتدامة 

.2018

تربيد ذكي واآمن
اأن��ظ��م��ة ت��ربي��د امل��ن��اط��ق تعد االأك���ر اأم��ان��اً؛ حيث 
للتنبئ  اال�شطناعي  ال��ذك��اء  اأنظمة  على  تعتمد 
اأن  اإىل  ب���االأع���ط���ال وم��ع��اجل��ت��ه��ا. وي���رج���ع ذل����ك، 
“اإمباور” تعتمد اأنظمة تربيد تعمل على تربيد 
ال��ط��اق��ة احلرارية  وت��خ��زي��ن��ه��ا يف خ���زان���ات  امل��ي��اه 
املياه  ت��دوي��ر  اإع�����ادة  )TES( وذل���ك م��ن خ���الل 
حيث  باجلودة؛  وتتميز  عملياتها،  يف  امل�شتخدمة 
ن�شبة  من  باملئة   50 ح��وايل  تخفي�س  يف  ت�شاهم 

ا�شتهالك الطاقة.

فوائد �شحية
اأنظمة “تربيد املناطق” تعمل وب�شكل اأ�شا�س على 
تنقية واإزال����ة ال��رط��وب��ة م��ن ال��ه��واء امل���ربد؛ حيث 
اخلارج  اإىل  ال��ه��واء  تهوية  تدفق  تتطلب  ال  اإن��ه��ا 
لتوفري الطاقة؛ ما ي�شهم يف تقليل تعر�س الهواء 

للملوثات اخلارجية. 
اإ�شافة اإىل ذلك، ي�شاعد التدوير الثابت للهواء يف 
املت�شاوي  التوزيع  على  املناطق”،  “تربيد  اأنظمة 
من  التخل�س  يف  ي�شاعد  وال����ذي  امل����ربد؛  ل��ل��ه��واء 
املناطق الباردة التي ي�شهدها اأ�شحاب املنازل عادًة 
اأحد م�شببات منو  اأنظمة التربيد التقليدية،  مع 

اجلراثيم. 

مميزات تربيد املناطق
واأكر  اأق���ل تكلفة  امل��ن��اط��ق،  ت��ربي��د  اأن��ظ��م��ة  ت��ع��د 
بالتكييف  مقارنة  الطاقة  ا�شتهالك  يف  اقت�شاداً 
االأم��ر الذي   ،50% اإىل  التقليدي؛ بن�شبة ت�شل 
ي�شهم يف تخفي�س التكلفة على اأ�شحاب العقارات 

وامل�شاريع.
وم����ن ال��ن��اح��ي��ة اجل��م��ال��ي��ة ل��ل��م��ب��ن��ى ف�����اإن تربيد 
املناطق يوفر م�شاحات اكرب بدل �شغلها باملكيفات 
يف  امل�شاحة  ه��ذه  وا�شتغالل  التقليدية  واالأج��ه��زة 

عمليات اأخرى. 
بالهدوء  اأي�شا-  املناطق-  تربيد  اأنظمة  وتتميز 
حيث ال تتطلب تركيب وح��دة تكثيف �شاخبة يف 
الهواء الطلق، اإ�شافة اإىل طول العمر االفرتا�شي 
حيث تعمل اأنظمة تربيد املناطق ملدة ترتاوح بني 
التربيد  باأنظمة  مقارنًة  تقريًبا،  عاًما  و30   24

التقليدية، التي ترتاوح من 13 اإىل 15 عاًما.

اأنظمة ذكاء متقدمة
اأح��م��د ب��ن ���ش��ع��ف��ار، ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملوؤ�ش�شة 
اأكرب مزود  االإم��ارات للتربيد املركزي “اإمباور”، 
خلدمات تربيد املناطق يف العامل، اأكد اأن “اأنظمة 
عملية  على  كبري  وب�شكل  تعتمد  املناطق  تربيد 
املياه  ب��ا���ش��ت��خ��دام  واآم��ن��ة  للبيئة  �شديقة  ت��دوي��ر 

املربدة«.
ن�شتخدم يف اإمباور اأنظمة  واأ�شاف “بن �شعفار”، 
متطورة  تكنولوجيا  على  تعتمد  ا�شطناعي  ذك��اء 
جدا يف قطاع تربيد املناطق مت ابتكارها يف املعامل 
تخفي�س  يف  ي�شهم  وه����ذا  ب��امل��وؤ���ش�����ش��ة؛  اخل��ا���ش��ة 
اإىل  اإ�شافة  لل�شركات،  ال�شنوية  الت�شغيل  تكاليف 
تعزيز كفاءة اال�شتخدام للمن�شاآت، وجتنب اأخطار 
اأنظمة  ال��ت��ي حت���دث يف  اال���ش��ت��ع��ال،  اأو  االن��ف��ج��ار 

التكييف التلقيدية«.
ا�شتحداث  على  دائ��م��ا  تعمل  “اإمباور  اأن  واأك����د، 
يف  ت�شاهم  ا�شتثنائية  وب��رام��ج  م�شاريع  واب��ت��ك��ار 
م��ك��اف��ح��ة ظاهرة  اإىل  وت���ه���دف  االأخ���ط���ار  جت��ن��ب 
كفاءة  وات  امل���ن���اخ���ي  وال���ت���غ���ري  ال��ب��ي��ئ��ي  ال���ت���ل���وث 
الوعي  ن�شر  على  دائ��م��ا  “نعمل  م��وؤك��دا  عالية”، 
باأنظمة تربيد املناطق املتقدمة وال�شديقة للبيئة 

واالإن�شان«.

ا�شرتاتيجيات تدعم تربيد املناطق
ويف اإطار احلر�س على بيئة �شحية واآمنة لالأجيال 
بناء  باأهمية  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  ت��وؤم��ن  ال��ق��ادم��ة، 
جمتمع �شديق للبيئة؛ حيث يظهر ذلك جليا يف 
حر�شها على تبني ا�شرتاتيجيات ملجابهة حتديات 
التغرّي املناخي، الذي يعد عقبة حقيقية يف �شبيل 

حتقيق النمو واالزدهار على كافة االأ�شعدة«.
وت��ع��د م��ن اأه���م اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات ال��داع��م��ة لهذا 
وا�شرتاتيجية   ،2021 االإم���ارات  روؤي��ة  التوجه، 
زيادة  اإىل  ت�شعى  التي   2050 للطاقة  االإم���ارات 
املحلي  الطاقة  النظيفة من مزيج  الطاقة  ح�شة 

االإجمايل اإىل 50%، 
 ،2050-2017 املناخ  لتغري  الوطنية  واخلطة 
وامل���ب���ادرة ال��وط��ن��ي��ة ط��وي��ل��ة امل���دى ل��ب��ن��اء اقت�شاد 
“اقت�شاد  �شعار  االإم�����ارات حت��ت  دول���ة  اأخ�����ش��ر يف 
اأطلقها �شاحب  التي  م�شتدامة”،  لتنمية  اأخ�شر 
نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
دبي،  حاكم  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
رعاه اهلل، والتي كان لها الف�شل يف احتالل دولة 
االإمارات ملراكز عاملية متقدمة يف جمال االقت�شاد 

االأخ�شر اجلديد.
ثقافة  اال�شتدامة  اأ�شبحت  بل  لي�س هذا وح�شب، 
ي�����ش��ارك فيها جميع  االإم������ارات،  ���ش��ائ��دة يف دول���ة 
االأطراف يف التحول اإىل اقت�شاد اأخ�شر قائم على 
املوارد  على  واملحافظة  الطاقة  ا�شتهالك  تر�شيد 
تطبيق  خ��الل  من  القادمة،  لالأجيال  الطبيعية 
“مئوية  ب��ي��ن��ه��ا  ال��وط��ن��ي��ة م���ن  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 
للطاقة  دبي  و”ا�شرتاتيجية   ”2071 االإم��ارات 
 ،”2021 االإم���ارات  و”روؤية   ”2050 النظيفة 
وخطة دبي 2021 التي ترمي اإىل اأن تكون دبي 
مدينة ذكية وم�شتدامة، ذات عنا�شر بيئية نظيفة، 

و�شحية، وم�شتدامة.

اأكرث من مليون طن تربيد
واجلدير ذكره، اأن “اإمباور” تقدم خدمات تربيد 

1،090 مبنى، والأك���ر من  امل��ن��اط��ق الأك���ر م��ن 
االإنتاجية  القدرة  ت�شل  كما  متعامل  األ��ف   100
من  ط��ن  م��ل��ي��ون   1،43 م��ن  اأك���ر  اإىل  لل�شركة 

التربيد، 
�شديقة  مناطق  تربيد  خ��دم��ات  ال�شركة  وت��ق��دم 
دبي  اإم���ارة  ال��ب��ارزة يف  امل�شاريع  م��ن  ل��ع��دد  للبيئة 
وات���رز، وجمموعة  وبلو  املائية،  دب��ي  واج��ه��ة  مثل 
ج��م��ريا، وج��م��ريا بيت�س ري��زي��دن�����س، وم��رك��ز دبي 
امل���ايل ال��ع��امل��ي، واخل��ل��ي��ج ال��ت��ج��اري، وم��دي��ن��ة دبي 
جمريا،  ونخلة  جمريا،  بحريات  واأب���راج  الطبية، 
ودي�شكفري جاردنز، وابن بطوطة مول، وحي دبي 
االإعالمي  لالإنتاج  العاملية  واملنطقة  للت�شميم، 

وغريها.
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العدد 12685 بت�ريخ 2019/7/18   
اإعالن عن بيع �صفينة ب�ملزاد العلني

 ب�لل�صق على لوحة اعالن�ت املحكمة  
يف الق�صية التنفيذية رقم 2018/645 را�ض اخليمة 

Mahesh 1( حتمل   (  1 ماهي�س  �شفينة  بيع  التنفيذ عن  دائ��رة   - االبتدائية  اخليمة  راأ���س  تعلن حممكة 
الرقم الر�شمي )M7666( ميناء الت�شجيل الهند مومباي ويبلغ طولها الكلي 85 مرت وعر�شها 23.2 مرت 
وحمولتها 3508 وحدة حمولة متواجدة يف ميناء راأ�س اخليمة والعائد ملكيتها للمنفذ �شدها : �شركة بوجن 
لويد ليميتد والقيمة التقديرية ل�شفينة )00. 3،281،350( درهم اإماراتي وذلك تنفيذ للحكم ال�شادر يف 
الدعوة رقم 397/2015 مدين كلي والقا�شي بالزام املحكوم عليهما 1 - �شركة بوجن لويد ليميتد 2 - بوجن 
اإجمايل  لويد �شعودي اريبيا ب�شداد املبالغ املحكوم به ل�شالح املحكوم لها / �شركة ال مبارك عرب البحار مبلغ 
2019/7/29 عن طريق �شركة االإم��ارات للمزادات وذلك يف متام  وقدره )6826469.47( درهم بتاريخ 
ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا ، علما بان قيمة التاأمني %20 تدفع نقدا.  فعلى من يرغب باال�شرتاك او االعرتا�س 
 www.emiratesauction.ae او االطالع الدخول على املوقع االإلكرتوين ل�شركة االإمارات للمزادات

او مراجعة دائرة التنفيذ اأثناء الدوام الر�شمي وحتى جل�شة املزاد املذكورة 
م�أمور التنفيذ/ �صعيد ال�صحي 

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املح�كم

العدد 12685 بت�ريخ 2019/7/18   
اإعالن عن بيع �صفينة ب�ملزاد العلني

 ب�لن�صر 
يف الق�صية التنفيذية رقم 2018/645 را�ض اخليمة 

الر�شمي  الرقم  حتمل   Kuber كوبري  �شفينة  بيع  عن  التنفيذ  دائ��رة   - االبتدائية  اخليمة  راأ���س  حممكة  تعلن 
وحمولتها  مرت   31.7 وعر�شها  مرت   120 الكلي  طولها  ويبلغ  مومباي  الهند  الت�شجيل  ميناء   )M7715(
لويد  بوجن  �شركة   : �شدها  للمنفذ  ملكيتها  والعائد  اخليمة  راأ�س  ميناء  يف  متواجدة  حمولة  وحدة   16781
ليميتد والقيمة التقديرية ل�شفينة )00. 11،637،450( درهم اإماراتي وذلك تنفيذ للحكم ال�شادر يف الدعوة 
2 - بوجن لويد   ، 1 - �شركة بوجن لويد ليميتد  397/2015 مدين كلي والقا�شي بالزام املحكوم عليهما  رقم 
وقدره  اإجمايل  مبلغ  البحار  ال مبارك عرب  �شركة   / لها  املحكوم  ل�شالح  به  املحكوم  املبالغ  ب�شداد  اريبيا  �شعودي 
ال�شاعة  وذل��ك يف متام  للمزادات  االإم��ارات  �شركة  2019/7/29 عن طريق  بتاريخ  دره��م   )6826469.47(
او  االع��رتا���س  او  باال�شرتاك  يرغب  فعلى من  نقدا.  تدفع   20% التاأمني  قيمة  ب��ان  علما   ، ع�شر ظهرا  الثانية 
او   www.emiratesauction.ae للمزادات  االإم��ارات  ل�شركة  االإلكرتوين  املوقع  على  الدخول  االط��الع 

مراجعة دائرة التنفيذ اأثناء الدوام الر�شمي وحتى جل�شة املزاد املذكورة.
م�أمور التنفيذ/ �صعيد ال�صحي 

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املح�كم

العدد 12685 بت�ريخ 2019/7/18   
  �صه�دة ب�لت��صري يف ال�صجل التج�ري- ب�نحالل �صركة     

ا�ش���م ال�شركة : “ واحة جنم الوادي لل�شيلة والعبايا “ )�س.ذ.م.م(
رقم الرخ�ش��ة : 622790  ، عن�وانها : حمل رقم 6 ملك جمعه غامن بالقيزي - ديرة - 
املحي�شنه  ال�شك�ل القانوين : ذات م�شئولية حمدودة ، رقم القيد بال�شجل التجاري : 
1057680  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�شري يف 
ال�شجل التجاري لديها بانحالل ال�شركة املذكور اعاله ، وذلك مبوجب القرار ال�شادر 
من اجلمعية العمومية لل�شركاء بتارخ )2019/4/21( وامل�شدق لدى ال�شيد الكاتب العدل 
بتاريخ )2019/4/21(  وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف 
 مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني -  هاتف : )2226266 – 04(

يف  وذل��ك  الثبوتية  واالأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شتحبا   )04 –  2223773( فاك�س 
خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

دائرة التنمية االقت�ص�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ص�دية

العدد 12685 بت�ريخ 2019/7/18   
  �صه�دة ب�لت��صري يف ال�صجل التج�ري- ب�نحالل �صركة     

ا�ش���م ال�شركة : “بقالة جنم الوادي “ )�س.ذ.م.م(
رقم الرخ�ش��ة : 541475  ، عن�وانها : حمل ملك جمعه غامن بالقيزي - ديرة - املحي�شنة - 
ال�شك�ل القانوين : ذات م�شئولية حمدودة ، رقم القيد بال�شجل التجاري : 61582 مبوجب هذا 
تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها بانحالل 
ال�شركة املذكور اعاله ، وذلك مبوجب القرار ال�شادر من اجلمعية العمومية لل�شركاء بتارخ 
)2019/4/21( وامل�شدق لدى ال�شيد الكاتب العدل بتاريخ )2019/4/21(  وعلى من لديه 
 اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتب رقم 305-304-303-302-301
)04 – A - هاتف : )2226266   ملك حممد الزبري علي اخلليج التجاري - ا�شتدامة 
فاك�س )2223773 – 04( م�شتحبا معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 

يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.  45
دائرة التنمية االقت�ص�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ص�دية

العدد 12685 بت�ريخ 2019/7/18   
  �صه�دة ب�لت��صري يف ال�صجل التج�ري- بتعني م�صفي    

ا�ش����م امل�شفي : يو�شف بن خادم لتدقيق احل�شابات
عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة البطني ، مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها بتعيني  
امل�شفي املذكور اعاله للقيام بت�شفية “ واحة جنم الوادي لل�شيلة والعبايا “ )�س.ذ.م.م(  
وعنوانها  : حمل رقم 6 ملك جمعه غامن بالقيزي - ديرة - املحي�شنه  وذلك مبوجب 
لدى  وامل�شدق   )2019/4/21( بتارخ  لل�شركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�شادر  ال��ق��رار 
ال�شيد الكاتب العدل بتاريخ )2019/4/21( وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم 
اىل امل�شفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني -  هاتف 
واالأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شتحبا   )04 –  2223773( فاك�س   )04 –  2226266(  :

الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
دائرة التنمية االقت�ص�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ص�دية

العدد 12685 بت�ريخ 2019/7/18   
  �صه�دة ب�لت��صري يف ال�صجل التج�ري- بتعني م�صفي    

ا�ش����م امل�شفي : يو�شف بن خادم لتدقيق احل�شابات
عن���وان����ه : مكتب رقم 301-302-303-304-305 ملك حممد الزبري علي اخلليج 
التجاري - ا�شتدامة A ، مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه ، قد مت 
التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها بتعيني  امل�شفي املذكور اعاله للقيام بت�شفية “ بقالة 
جنم الوادي )�س.ذ.م.م( " وعنوانها  : حمل ملك جمعه غامن بالقيزي - ديرة - املحي�شنه  
وذلك مبوجب القرار ال�شادر من اجلمعية العمومية لل�شركاء بتارخ )2019/4/21( 
وامل�شدق لدى ال�شيد الكاتب العدل بتاريخ )2019/4/21(  وعلى من لديه اعرتا�س 
 305-304-303-302-301 رقم  مكتب  يف   املعني  امل�شفي  اىل  التقدم  مطالبة   او 
ملك حممد الزبري علي اخلليج التجاري - ا�شتدامة A -  هاتف : )2226266 – 04( 
فاك�س )2223773 – 04( م�شتحبا معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك يف 

خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
دائرة التنمية االقت�ص�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ص�دية

العدد 12685 بت�ريخ 2019/7/18   
 �صه�دة ب�لت��صري يف ال�صجل التج�ري- ب�نحالل �صركة

ا�شم ال�شركة : يف يف اأف للخدمات الفنية - �س ذ م م   
دبي  جممع   - بردبي   - ح  م  �س  �شنرت  بزن�س  يوريبني  ملك   356 رق��م  مكتب   : العنوان 
لال�شتثمار - ال�شكل القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�شة : 601855 رقم 
القيد بال�شجل التجاري : 1017782 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي 
باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
دبي  العدل حماكم  واملوثق لدى كاتب  بتاريخ 2019/5/22   ق��رار حماكم دبي  مبوجب 
بتاريخ 2019/5/22  وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني 
�شركة  ملك   M02  -  132 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان  احل�شابات   ملراجعة  فرتك�س 

فاك�س :    ال�شاحل االخ�شر العقارية - اخلبي�شي - مركز ا�شتدامة B ، هاتف :     
 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر 

هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ص�دية

العدد 12685 بت�ريخ 2019/7/18   
 �صه�دة ب�لت��صري يف ال�صجل التج�ري- ب�نحالل �صركة

ا�شم ال�شركة : ن�شوان للطريان - �س ذ م م  
التجاري  املركز   - بردبي   - املو�شى  احمد عبداهلل  1703 ملك عبداهلل  : مكتب  العنوان 
االأول - ال�شكل القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�شة : 773249 رقم القيد 
بال�شجل التجاري : 1263290 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد 
مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
بتاريخ  دب��ي  العدل حماكم  ل��دى كاتب  وامل��وث��ق  بتاريخ 2019/6/12   دب��ي  ق��رار حماكم 
عمر  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�س  اأي  لديه  2019/6/12  وعلى من 
خلف  �شعيد  حممد  ملك   228-229 رقم  مكتب   : العنوان  احل�شابات  ملراجعة  ن�شري 
الغيث - بردبي - جافليه -  هاتف : 3888996 - 04 فاك�س : 3888997 -4  م�شطحباً معه 

كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ص�دية

العدد 12685 بت�ريخ 2019/7/18   
�صه�دة ب�لت��صري يف ال�صجل التج�ري- بتعني م�صفي 

ا�شم امل�شفي :فرتك�س ملراجعة احل�شابات
العنوان : مكتب رقم M02 - 132 ملك �شركة ال�شاحل االخ�شر العقارية - اخلبي�شي 
- مركز ا�شتدامة B ،هاتف :       فاك�س :      مبوجب هذا تعلن دائ��رة التنمية 
يف يف  اأع��اله لت�شفية  املذكور  امل�شفي  باأنه قد مت تعيني  االقت�شادية بدبي 
اأف للخدمات الفنية - �س ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2019/5/22 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/5/22 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�شتندات واالأوراق  اأع��اله، م�شطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ص�دية
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�صه�دة ب�لت��صري يف ال�صجل التج�ري- بتعني م�صفي 

ا�شم امل�شفي : عمر ن�شري ملراجعة احل�شابات
الغيث - بردبي -  العنوان : مكتب رقم 229-228 ملك حممد �شعيد خلف 
جافليه -  هاتف : 3888996 - 04 فاك�س : 3888997 -4  مبوجب هذا تعلن 
اأعاله  املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة 
لت�شفية ن�شوان للطريان - �س ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2019/6/12 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/6/12 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�شتندات واالأوراق  اأع��اله، م�شطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ص�دية
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 مذكرة اعالن املدعى عليه ب�لن�صر

 اىل املدعي عليه/�شركة ت�شامرز للهند�شة - ذ م م 
اأدن���اه وحددت  امل��ذك��ورة  العمالية  ال��دع��اوي  عليكم  اق��ام��و  ق��د  املدعيني  ب��اأن  نعلنكم 

املحكمة لها جل�شة 2019/7/22 ال�شاعة 11.00 

وكلفتكم املحكمة باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدميا ما لديكم من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 
بثالثة ايام على االقل باال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف ويف حال تخلفكم �شوف ي�شدر احلكم مبثابة احل�شوري. 

 رئي�ض الق�صم 

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

رقم الق�شية
6059/2019/13 
6060/2019/13
6061/2019/13
6062/2019/13
6063/2019/13
6088/2019/13
6092/2019/13
6094/2019/13

م
1
2
3
4
5
6
7
8

ا�شم املدعي
 كري�شنان كاالرمنجاالم 

اجي جاجنادهاران جاجنادهاران 
كوتابرامبيل جوبيناتان فيلو 

براتيب بونارا�شريي فياليودهان 
انيل كومار �شاكوتودي 

حممد �شريكات ابو بكر  
اترا بارمبيل فاد�شاالن 
هاريكري زاجدو ماله  

مبلغ املطالبة
108081 درهم + تذكرة العودة
391719 درهم + تذكرة العودة
190223 درهم + تذكرة العودة
245830 درهم + تذكرة العودة
182644 درهم + تذكرة العودة
112591 درهم + تذكرة العودة
102926 درهم + تذكرة العودة
111366 درهم + تذكرة العودة
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اإعالن ب�لن�صر ب�للغتني العربية واالإجنليزية 

2019/2045 جت�ري جزئي  
املدعي عليهم االأول والثاين والثالث واخلام�س / 

اوتو الين للنقل الربي العام - �س ذ م م  - اتوالين لوبريكانت�س اند جري�س تريدينج - م م ح 
زيت اخلال�س للمعاجلة وتكرير الزيوت - ذ م م - دهاميندرا ال�شماندا�س �شاجاين

واأنه  املوقرة  اأمام حماكم دبي    ) امل�شرق )�س م ع  مبا ان هنالك دعوى مرفوعة �شدكم من املدعي/ بنك 
اجتماع  حل�شور  ندعوكم  فاإننا  اأعاله  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  مبوجب  ح�شابيا  كخبريا  تكليفنا  مت 
ال�شاعة احلادية ع�شر �شباحا مبقر مكتبنا انرتا  املوافق 2019/7/23 يف متام  اخلربة وذلك يوم الثالثاء 
لال�شت�شارات املالية وذلك بالعنوان التايل : االإمارات العربية املتحدة - دبي - حمي�شنة 4 - �شارع بريوت 
قيادة  لتعليم  كلداري  مركز  مقابل    ،،،  303 مكتب    - الثالث  الطابق   - �شابقا(  )اجلزيرة  امليزان  بناية   -
، فاك�س   04-2206244 ، ، هاتف : 04-2206899  البناية توجد هيئة كهرباء ومياه دبي  ال�شيارات - وبذات 
: 042206877 ، يرجى االإطالع واحل�شور باملوعد املحدد اعاله واإح�شار كافة ما لديكم من م�شتندات مع 

الرتجمة القانونية اىل العربية.
اخلبري املح�ص�بي وامل�صريف  
د. علي را�صد الكيتوب 

اإعــالن ب�لن�صـر
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يف الدعوى رقم  2019/233 حجز حتفظي 

املعلن اليهم / املدعي عليها االأوىل / غوتا خلدمات اإدارة املن�شاآت - �س ذ م م 
املدعي عليها الثانية : �شارة رميا جباره 

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة العمال اخلربة املحا�شبية يف الدعوى 
اعاله فقد حددنا يوم االأربعاء املوافق 2019/7/31 وذلك يف متام الرابعة والن�شف 
ع�شرا  موعدا لعقد اجتماع اخلربة  املحا�شبية االأول وذلك مبكتبنا الكائن دبي - بر 
دبي - �شارع ال�شيخ زايد بالقرب من حمطة مرتو املركز املايل ، برج العطار مكتب 
رقم 2403 ، الطابق الرابع والع�شرون - هاتف رقم  3589996-04 وفاك�س 3589966-
04 �س ب 91153 دبي. لذا يطلب ح�شوركم او من ميثلكم قانونا حل�شور االجتماع 

املذكور مع اح�شار كافة امل�شتندات املتعلقة بالدعوى.
 xlnc م�شعل الزرعوين للمحا�شبة القانونية - ع�شو موؤ�ش�شة يف

اخلبري املحا�شبي/ د. م�شعل عبداهلل الزرعوين

دعوة حل�صور
اجتم�ع اخلربة املح��صبية االأول
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يف الدعوى رقم 2018/354 تنفيذ جت�ري - دبي  

املنفذ �شده االأول / الفتح للكمبيوتر - �س ذ م م املحرتمني  - املنفذ �شده الثاين/ مرمي عبداهلل باوزير ب�شفتها 
من ورثة احمد �شالح احمد باوزير قيمة على ابنها القا�شر - زيد احمد �شالح باوزير - املنفذ �شده الثالث /
�شردار حممد اإح�شان املحرتم  - املنفذ �شده الرابع/ يا�شر احمد �شالح احمد باوزير ب�شفته احد الورثة املحرتم  
- املنفذ �شده اخلام�س/ احمد احمد �شالح احمد باوزير ب�شفته احد الورثة املحرتم - املنفذ �شده ال�شاد�س/
عبداهلل احمد �شالح احمد باوزير ب�شفته احد الورثة املحرتم  - املنفذ �شده ال�شابع/ب�شرى احمد �شالح احمد 
باوزير ب�شفته احد الورثة املحرتمة  - املنفذ �شده الثامن/تهاين احمد �شالح احمد باوزير ب�شفته احد الورثة 
 : العنوان   - املحرتمة  الورثة  احد  ب�شفته  باوزير  احمد  �شالح  احمد  /اروى  التا�شع  �شده  املنفذ   - املحرتمة  
جمهول حمل االإقامة - نحيطم علما انه مت انتدابنا خبري ح�شابي بالدعوى اعاله واملرفوعة �شدكم من طالب 
التنفيذ/ �شالح مبارك فرا�شه اجلوهي العامري - وعليه فانتم مكلفون او من ميثلكم بح�شور اجتماع اخلربة 
ابوبكر  �شارع   - )دبي  يف  مكتبنا  مبقر  وذلك   - ظهرا   2 ال�شاعة   2019/7/23 املوافق  الثالثاء  يوم  عقده  واملقرر 
5BG( يرجى احل�شور باملوعد واملكان املحدد واح�شار   - 5 4 - الطابق  ال�شديق - مكز حمر عني - البوابة 
امل�شتندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما باأنه يف حال تخلفكم عن احل�شور فان اخلربة �شتبا�شر اعمالها وفقا 

لل�شالحيات املخولة لها قانون. لال�شتف�شار ب: 050-6317417

اخلبري احل�ص�بي / ن�هد  ر�ص�د حممد      

اإعالن ب�لن�صر
 للح�صــــور امــ�م اخلبــــرة 

العدد 12685 بت�ريخ 2019/7/18   

كريدن�ض للخدم�ت الفنية وتقدير االأ�صرار - ذ م م  
باأننا �شوف نغلق  اإعالم جميع �شركائنا / زمالئنا التجاريني  نود 

من  االأعمال  مبزاولة  ن�شتمر  �شوف  وباأننا  دبي  يف  الكائن  مكتبنا 

مكتبنا الرئي�شي يف اأبوظبي - يرجى التف�شل بالعلم باأن هذا االأمر 

لن يوؤثر على اأي من خدماتنا التي يتم تقدميها لكم.

فيما يلي اأرقام االإت�شال بنا : 6448313 02- ، 5706323-

  050-1544362  ،  050-6622847  ،  052

اإعــــــــــالن 
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يف الدعوى رقم 2019/889 مدين جزئي  

اىل املدعي عليه / يف الدعوى املذكورة اأعاله ال�شيد: 
1- جهاد ح�شن تركي - �شوري اجلن�شية 

الدعوى  يف  ح�شابي  خبري  انتدابنا  ب�شاأن  دبي  حماكم  من  ال�شادرة  احلكم  مبوجب 
املذكورة اأعاله ، وحيث مت البدء يف اأعمال اخلربة احل�شابية ، وعليه يتوجب عليكم 
احل�شور اىل مقر مكتب / اخل�شر وم�شاركوه حما�شبون قانونيون الكائن يف )دبي - 
منطقة املمزر - بناية اأبراج املمزر- مكتب رقم 506( وبرفقتكم كافة امل�شتندات التي 
تتعلق مبو�شوع الدعوى املقامة عليكم من ال�شادة/ ما�شرت �شيب خلدمات التنظيف - ذ 
م م وال�شيد/ احمد عبداهلل احلمادي ، وذلك يوم االأربعاء املوافق 2019/7/24 يف متام 

ال�شاعة 12.00 ظهرا.  هاتف : 2578853-04 فاك�س : 04-2578854  
ع/ �ص�مل را�صد �ص�مل اخل�صر ال�ص�م�صي 
اخلبري املح��صبي يف الدعوى  

دعوة اإجتم�ع خربة ح�ص�بية 
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 يف الدعوى رقم 1214 ل�صنة 2019 جت�ري جزئي 

حمكمة اأبوظبي االإبتدائية
املقامة من / امل�شهود للبال�شرت وال�شرياميك 

�شد / اخلط الثمني للمقاوالت العامة 
ال�شادة /اخلط الثمني للمقاوالت العامة - املدعي عليه يف الدعوى املذكورة اأعاله 

نحيطكم علما باأن ال�شادة/  امل�شهود للبال�شرت وال�شرياميك - قد اقام �شدكم الدعوى امل�شار 
اليها اعاله ، وحكمت حمكمة ابوظبي االبتدائية املوقرة بتعييني خبري حما�شبي للنظر يف اأمر 

الدعوى ، وحيث تعذر اعالنكم لعدم توافر بيانات توا�شل. 
لذا يتوجب عليكم ح�شور اإجتماع اخلبري املحا�شبي/ الهام رمزي ال�شواديف ، يوم الثالثاء املوافق 
2019/7/23 يف متام ال�شاعة 11.00 بالعنوان التايل : اإدارة خرباء ابوظبي - املحكمة ال�شرعية - 
الدور االأول - وتقدمي كافة الوثائق وامل�شتندات التي توؤيد موقفكم يف الدعوى. للتوا�شل / هاتف 

3888996-04 ، فاك�س : 04-388997
خبري حم��صبي  / اله�م رمزي ال�صواديف     

اإعالن ب�حل�صور  
اإىل اإجتم�ع اخلبري احل�ص�بي 
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 مذكرة اإع�دة اإعالن مدعي عليه ب�لن�صر  

�ص�درة من حمكمة ال�ص�رقة االحت�دية االبتدائية 
يف الق�صية رقم 2019/2113 الدائرة الكلية التج�رية 

اىل املدعى عليهما / �شركة رتو�س للتجارة - عبداهلل املازمي - اإمارتي اجلن�شية 
حيث ان املدعي / عبدالرحمن خليفة جمعة �شرحان - �شويدي اجلن�شية 

املذكورة رقمها اعاله ويطالبك  اقام عليكم الدعوى  يف الدعوى رقم 2019/2132 جزئي - قد 
القانونية  والفائدة  درهم   15000 مبلغ  للمدعي  يوؤديا  بان  عليهما  املدعي  بالزام  احلكم   : فيها 
بواقع 12% من تاريخ 2019/5/27 و حتى متام ال�شداد. - الزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعي 
املدعي عليهما  الزام   - التاأخري  فوائد  تكميلي ي�شاف اىل  تعوي�س  اإماراتي  درهم  مبلغ 10000 
بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. لذلك يقت�شي ح�شورك امام مكتب اإدارة الدعوى 
وذلك لالجابة  2019/7/22م  بتاريخ  وذلك   )4( قاعة   ، االبتدائية  االحتادية  ال�شارقة  مبحكمة 
على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ، ويف حالة تخلفكم عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل 

عنكم يف الوقت املحدد و�شيتم اتخاذ االجراءات القانونية يف غيابكم.
مكتب اإدارة الدعوى 

    االم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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ق�صم التنفيذ - اخط�ر ب�لن�صر 

اخط�ر دفع ب�لن�صر يف الق�صية التنفيذية 3517 ل�صنة 2018    
اىل املحكوم عليهم / 1( ريجنت ل�شناعة املعادن - �س ذ م م 

2( ريجنت ل�شناعة االأبواب احلديدية - ذ م م 
3( الطاف عبدالكرمي �شيخ عبدالكرمي 

ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية قد ا�شدرت بحقكم 
يف الدعوى الق�شائية املقامة من املحكوم له / �شركة بو�شكو للتجارة - ذ م م بدفع 
مبلغ وقدره )41748( درهم - وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم 
القرار خالل خم�شة  تنفيذ  لذا يتوجب عليكم  اع��اله،  اليه  امل�شار  بالرقم  و�شجلت 
ع�شر يوما من تاريخ اليوم التايل للن�شر. ويف حال تخلفكم عن ذلك فان املحكمة 

�شتتخذ بحقكم االجراءات القانونية لتنفيذ ح�شب االأ�شول. 
 رئي�ض قلم التنفيذ مبحكمة ال�ص�رقة                       

دولة االإم�رات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�ص�رقة االحت�دية االبتدائية         

العدد 12685 بت�ريخ 2019/7/18   
  اعالن ب�لن�صر

املرجع : 836
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ حممد روجيل تورفدار - بنغالدي�س اجلن�شية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ حممد خور�شيد علم 
حممد عبداملنان - بنغالدي�س اجلن�شية يف )بقالة في�س النهدة( تاأ�ش�شت اإمارة ال�شارقة 

مبوجب رخ�شة رقم )547161( ال�شادرة من دائرة التنمية االإقت�شادية بال�شارقة. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الك�تب العدل ب�ل�ص�رقة 

اإجن�زات للخدم�ت  ال�صن�عية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتع�ون الدويل 

  ادارة الك�تب العدل والت�صديق�ت
العدد 12685 بت�ريخ 2019/7/18   

  اعـــــالن  
املرجع : 838

اجلن�شية  هندي    ، فاالريان  فاالريان  �شرييا�شان  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  ح�شة اىل ال�شيد/ جوزيف 
االأنيق  الق�شر   : التجارية  الرخ�شة  يف  اجلن�شية  هندي   ، او�شابيت�شان  كاليربامبيل 
تنازل �شاحب  رقم )612259( - حيث مت  ، رخ�شة جتارية  امل�شلحة  النجارة  ملقاوالت 

الرخ�شة الخر ومت تنازل وكيل خدمات اىل وكيل خدمات جديد.
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي  اعرتا�س 

على ذلك عليه اتباع ال�شبل القانوين حيال ذلك. 
مكتب  الك�تب العدل ب�ل�ص�رقة 

اإجن�زات للخدم�ت  ال�صن�عية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتع�ون الدويل 

  ادارة الك�تب العدل والت�صديق�ت
العدد 12685 بت�ريخ 2019/7/18   

 اعـــــــالن       
 : خ��ورف��ك��ان   والت�شديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم 
الت�شديق  وطلب  االإم����ارات   : اجلن�شية   ، اجل���روان  را���ش��د  علي  ابراهيم  ال�شيد/ 
على حمرر يت�شمن )تنازل( يف اال�شم التجاري بقالة اللوؤلوؤ واملرخ�س من دائرة 
بتاريخ  ال�شادر   623584 رق��م  جتارية  رخ�شة  ال�شارقة  يف   االقت�شادية  التنمية 
2012/7/4 من دائرة التنمية االإقت�شادية بخورفكان. اىل ال�شيد/ �شهاب الدين 
خدابخ�س علي - اجلن�شية : بنغالدي�س.  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل 
يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور 

بعد انق�شاء 14 يوم من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
�صهيل علي �صعيد خلف النقبي
الك�تب العدل خورفك�ن

  ال�صئون الفنية والتع�ون الدويل
  ادارة الك�تب العدل والت�صديق�ت

الك�تب العدل- خورفك�ن
العدد 12685 بت�ريخ 2019/7/18   

انذار عديل ب�لن�صر
رقم )2019/5300(

املنذرة / النمر لتجارة احلديد املحدودة - ذ م م وميثلهم حامت حلمي حممد حمد 
املنذر اليهما / 1- �شركة الفارعة للمقاوالت العامة - ذات م�شوؤولية حمدودة 

2- �شامل جميل احمد حزام 
تنبه املنذرة على املنذر اليهما ب�شرورة �شداد مبلغ 71. 525.963 )خم�شمائة خم�شة وع�شرون الف 
ت�شعمائة ثالثة و�شتون درهم واحد و�شبعون فل�س( قيمة ال�شيكات ارقام )887196 ، 887195( ، 
اي��ام من تاريخ ن�شر االإن��ذار �شندا للمادة رقم 144  ب��اأداء هذه املديونية لها خالل )5(  بالوفاء 
املبا�شرة  اىل  ا�شفني  �شن�شطر  املبلغ  لهذا  ال�شداد  املدنية ويف حالة عدم  االإج���راءات  قانون  من 
باتخاذ كافة االإجراءات القانونية الالزمة وا�شت�شدار امر االأداء ب�شاأنكم �شندا للمادة رقم 143 
من قانون االإجراءات املدنية عن اي ا�شرار اخرى ترتتب على عدم التزام املنذر اليهما بال�شداد 

مو�شوع االإنذار ، مع حتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. 
الك�تب العدل

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد 12685 بت�ريخ 2019/7/18   
 اعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/2673 تنفيذ جت�ري  
اىل املنفذ ���ش��ده/1- �شركة ال���داين مل��ق��اوالت االأمل��ون��ي��وم وال��زج��اج - ���س ذ م م  
ان طالب  ك��ايل كوالتو راج��اب��ان جمهويل حمل االقامة مبا  2-اأج��ي��ب كومار 
�شركه  ف��رع   / و�شريكه  املهند�س  ه�شام   / للمقاوالت  القاهرة  التنفيذ/�شركة 
اجنبية وميثله / احمد عبداهلل حممد ملك اأنوهي -  قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )217510( درهم 
بالت�شامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15  االج��راءات 

يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
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انذار عديل ب�لن�صر
رقم )2019/5293(

املنذرة/ نور امل�شتقبل للمقاوالت - �س ذ م م وميثلهم حامت حلمي حممد حمد 
املنذر اليها/ ايلمك لالعمال الكهروميكانيكية - �س ذ م م 

ت�شعة  �شداد مبلغ 00. 589.101 )خم�شمائة  اليه ب�شرورة  املنذر  املنذرة على  تنبه 
املنذرة  ل�شالح  املديونية  ه��ذه  ب��اأداء  بالوفاء   ، دره��م(  وواح��د  ال��ف مائة  وثمانون 
خالل )7( ايام من تاريخ ن�شر االإنذار ويف حالة عدم ال�شداد لهذا املبلغ �شت�شطر 
اقامة  فيها  مبا  الالزمة  القانونية  االإج���راءات  كافة  باتخاذ  املبا�شرة  اىل  ا�شفني 
الدعاوى الق�شائية واملطالبة بالتعوي�س عن اي ا�شرار اخرى ترتتب على عدم 
التزام املنذر اليها بال�شداد مو�شوع االإنذار ، مع حتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف 

واتعاب املحاماة. 
الك�تب العدل

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد 12685 بت�ريخ 2019/7/18   
انذار عديل ب�لن�صر
رقم )2019/4837(

املنذر : مانيكاندان كاجنري انكات مادافان - هندي اجلن�شية 
املنذر اليهما : مانيكاندان كرييتوديل نارايانان - هندي اجلن�شية

)جمهول حمل االإقامة( 
للمنذرة  امل�شتحق  ال�شيك  رد كامل قيمة  اليهما �شرورة  املنذر  املنذرة  تنذر   ، لذلك 
مع وفقا لقيمة ال�شيك ويبلغ اإجمايل قيمته مبلغ 6.600 درهم اإماراتي )�شتة االف 
و�شتمائة درهم( يف خالل �شبعة ايام من تاريخه ، واال �شوف ن�شطر اآ�شفني التخاذ 
املنذرة اللزامكم جميع  الق�شائية �شدكم والكفيلة بحفظ حقوق  االإج��راءات  كافة 
املبالغ امل�شتحقة للمنذرة يف ذمتكم والفائدة القانونية من تاريخ االإ�شتحقاق وحتى 

ال�شداد التام ، وحتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. 
الك�تب العدل

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد 12685 بت�ريخ 2019/7/18   
انذار عديل ب�لن�صر
رقم )2019/5296(

املنذرة/ نور امل�شتقبل للمقاوالت - �س ذ م م وميثلهم حامت حلمي حممد حمد 
املنذر اليها/ اربيان وود كرافت - �س ذ م م 

�شتة  )ت�شعمائة   936.131  .00 مبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليه  املنذر  على  امل��ن��ذرة  تنبه 
وثالثون الف مائة واحد وثالثون درهم( ، بالوفاء باأداء هذه املديونية لها خالل 
)7( ايام من تاريخ ن�شر االإنذار ويف حالة عدم ال�شداد لهذا املبلغ �شن�شطر ا�شفني 
اىل املبا�شرة باتخاذ كافة االإج��راءات القانونية الالزمة مبا فيها اقامة الدعاوى 
الق�شائية واملطالبة بالتعوي�س عن اي ا�شرار اخرى ترتتب على عدم التزام املنذر 
واتعاب  وامل�شاريف  الر�شوم  كافة  حتميلكم  مع   ، االإن���ذار  مو�شوع  بال�شداد  اليها 

املحاماة. 
الك�تب العدل

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد 12685 بت�ريخ 2019/7/18   
اإعالن ب�لن�صر

رقم )2019/5288(
املنذر : ريني روز ليني�س باوتي�شتا - فلبينية اجلن�شية 

املنذر اليهما : 1- ماريفيك كوير اروكان 
2- بابلز وموب�س خلدمات التنظيف - �س ذ م م 

ال��ف دره���م -  �شتة ع�شر  بت�شديد مبلغ 16000/ دره���م  ال��ي��ه  امل��ن��ذر   / امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
، واال  االإن��ذار  ا�شتالمه هذا  تاريخ  اي��ام من  اق�شاها خم�شة  مت�شامنني خال مدة 
�شي�شطر املنذر التخاذ كافة االإجراءات القانونية والتي حتفظ له حقها وا�شت�شدار 
اأمر االأداء واملطالبة بالتعوي�س املنا�شب عن اأي عطل او �شرر تعر�س له املنذر مع 

حتميل املنذر اليهما بكافة ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة. 
الك�تب العدل

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد 12685 بت�ريخ 2019/7/18   
انذار عديل ب�لن�صر
رقم )2019/5294(

املنذرة/ نور امل�شتقبل للمقاوالت - �س ذ م م وميثلهم حامت حلمي حممد حمد 
املنذر اليها/ ايليو ل�شناعة االملنيوم - �س ذ م م  

ت�شعة  �شداد مبلغ 00. 529.963 )خم�شمائة  اليه ب�شرورة  املنذر  املنذرة على  تنبه 
وع�شرون الف ت�شعمائة ثالثة و�شتون درهم( ، بالوفاء باأداء هذه املديونية ل�شالح 
املبلغ  لهذا  ال�شداد  االإن��ذار ويف حالة عدم  ن�شر  تاريخ  اي��ام من  املنذرة خالل )7( 
�شت�شطر ا�شفني اىل املبا�شرة باتخاذ كافة االإجراءات القانونية الالزمة مبا فيها 
ترتتب  اخ��رى  ا���ش��رار  اي  ع��ن  بالتعوي�س  واملطالبة  الق�شائية  ال��دع��اوى  اق��ام��ة 
على عدم التزام املنذر اليها بال�شداد مو�شوع االإنذار ، مع حتميلكم كافة الر�شوم 

وامل�شاريف واتعاب املحاماة. 
الك�تب العدل

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد 12685 بت�ريخ 2019/7/18   
انذار عديل ب�لن�صر
رقم )2019/4838(

املنذر : مانيكاندان كاجنري انكات مادافان - هندي اجلن�شية 
املنذر اليهما : �شركة كالود لينك لتجارة اجهزة احلا�شب االآيل - �س ذ م م 

)جمهول حمل االإقامة( 
لذلك ، تنذر املنذرة املنذر اليها �شرورة رد كامل قيمة ال�شيك امل�شتحق للمنذرة مع 
وفقا لقيمة ال�شيك ويبلغ اإجمايل قيمته مبلغ 27.500 درهم اإماراتي )�شبعة وع�شرون 
الفا وخم�شمائة درهم( يف خالل �شبعة ايام من تاريخه ، واال �شوف ن�شطر اآ�شفني 
التخاذ كافة االإجراءات الق�شائية �شدكم والكفيلة بحفظ حقوق املنذرة اللزامكم 
جميع املبالغ امل�شتحقة للمنذرة يف ذمتكم والفائدة القانونية من تاريخ االإ�شتحقاق 

وحتى ال�شداد التام ، وحتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. 
الك�تب العدل

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد 12685 بت�ريخ 2019/7/18   
انذار عديل ب�لن�صر
رقم )2019/5299(

املنذرة / املتحدة اخلليجية لتاأجري املعدات - ذ م م - فرع دبي
وميثلهم حامت حلمي حممد حمد 
املنذر اليهما / 1- اجوجن لالإن�شاءات - ذ م م 2- ريه جوجن كي 

تنبه املنذرة على املنذر اليهما ب�شرورة �شداد مبلغ 88. 382.815 )ثالثمائة اثنان وثمانون 
الف خم�شمائة وثمانية ع�شر درهما ثمانية وثمانون فل�س( بالوفاء باأداء هذه املديونية لها 
خالل )5( ايام من تاريخ ن�شر االإنذار �شندا للمادة رقم 144 من قانون االإج��راءات املدنية 
االإجراءات  كافة  باتخاذ  املبا�شرة  اىل  ا�شفني  �شن�شطر  املبلغ  لهذا  ال�شداد  عدم  حالة  ويف 
القانونية الالزمة وا�شت�شدار امر االأداء ب�شاأنكم �شندا للمادة رقم 143 من قانون االإجراءات 
املدنية عن اي ا�شرار اخرى ترتتب على عدم التزام املنذر اليها بال�شداد مو�شوع االإنذار ، 

مع حتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. 
الك�تب العدل

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد 12685 بت�ريخ 2019/7/18   
انذار عديل ب�لن�صر
رقم )2019/5302(

 املنذر : رمي للعقارات - موؤجر - بوكالة املحاميني/ طالل التميمي وحممد طالل التميمي 
املنذر اليه : مطعم االأفراح -  م�شتاأجر 

من  بذمتها  املرت�شدة  االيجارية  امل�شتحقات  ب�شداد  اليها  املنذر  )امل��وؤج��ر(  امل��ن��ذرة  تنذر 
كافة  اتخاذ  اىل  املوؤجر  �شيقوم  ذلك  وبعك�س  يوم   30 اق�شاها   تاريخ 2019/4/20 يف مدة 
االإجراءات القانونية �شدكم واملطالبة باملبالغ املرت�شدة يف ذمتكم حتى تاريخ انتهاء العقد 
وكذا املطالبة باإخالء العني املوؤجرة مع الزامكم ب�شداد القيمة االيجارية املطالب بها مع 
ال�شواغل  من  خاليا  املاأجور  وبت�شليم  الفعلي  االإخ��الء  تاريخ  حتى  ذمتكم  يف  يرت�شد  ما 
وكذلك بت�شليم �شهادة براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي من تاريخ االإخالء التام مع 

حتميلكم النفقات. 
الك�تب العدل

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد 12685 بت�ريخ 2019/7/18   
انذار عديل ب�لن�صر
رقم )2019/5303(

 املنذر : رمي للعقارات - موؤجر - بوكالة املحاميني/ طالل التميمي وحممد طالل التميمي 
املنذر اليه : ماأكوالت ماك -  م�شتاأجر 

من  بذمتها  املرت�شدة  االيجارية  امل�شتحقات  ب�شداد  اليها  املنذر  )امل��وؤج��ر(  امل��ن��ذرة  تنذر 
كافة  اتخاذ  اىل  املوؤجر  �شيقوم  ذلك  وبعك�س  يوم   30 اق�شاها   تاريخ 2019/4/25 يف مدة 
االإجراءات القانونية �شدكم واملطالبة باملبالغ املرت�شدة يف ذمتكم حتى تاريخ انتهاء العقد 
وكذا املطالبة باإخالء العني املوؤجرة مع الزامكم ب�شداد القيمة االيجارية املطالب بها مع 
ال�شواغل  من  خاليا  املاأجور  وبت�شليم  الفعلي  االإخ��الء  تاريخ  حتى  ذمتكم  يف  يرت�شد  ما 
وكذلك بت�شليم �شهادة براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي من تاريخ االإخالء التام مع 

حتميلكم النفقات. 
الك�تب العدل

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
العدد 12685 بت�ريخ 2019/7/18   

اعالن حكم ب�لن�صر
   يف  الدعوى رقم 2018/4412 جت�ري جزئي                                                

االقامة  حمل  جمهول  املغيني  زاي��د  جمعه  مبارك  حممد  عليه/1-  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف    2019/4/25 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
لل�شركة  ي��وؤدي  ب��ان  املدعي عليه  بالزام  للتمويل  م��وارد  ل�شالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة 
املدعية مبلغ 30 و 87782 درهم وفوائده بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام 
ال�شداد والزمته امل�شروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك 
من طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
العدد 12685 بت�ريخ 2019/7/18   

اعالن حكم ب�لن�صر
   يف  الدعوى رقم 2019/380 جت�ري جزئي 

اأالوم للتجارة العامة - �س ذ م م 2-�شادق رم�شان نباخته   اىل املحكوم عليه/1- 
بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة  حم��ل  جمهويل 
م -  م  ذ  �س   - للدهانات  ل�شالح/كابارول  اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  2019/4/1 يف 
وقدره  مبلغ  املدعية  اىل  يوؤديا  ان  بينهما  فيما  بالت�شامن  عليهما  املدعي  بالزام 
من   %9 ب��واق��ع  املبلغ  ذل��ك  على  القانونية  وال��ف��ائ��دة  دره���م  ال��ف  مائتي   200000
2017/3/13 وحتى متام ال�شداد والزمتهما الر�شوم وامل�شاريف وخم�شمائة درهم 
مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
العدد 12685 بت�ريخ 2019/7/18   

      مذكرة اعالن متظلم �صده ب�لن�صر     
   يف  الدعوى 2019/267 تظلم جت�ري                     

اىل املتظلم �شده / 1- عو�س مبارك عو�س علي جمهول حمل االقامة مبا اأن 
التظلم /موارد لالأوراق املالية - �س ذ م م وميثله / عي�شى �شامل احمد احلر�شي 
القرار  تظلم من  ومو�شوعه  اع��اله  امل��ذك��ور  التظلم  عليك  اق��ام  قد   - املهري 
لها جل�شه  وامل�شاريف. وحددت  والر�شوم  الدعوى رقم 334/2019  ال�شادر يف 
 ch1.A.5 يوم االحد  املوافق 2019/7/21 ال�شاعة 8.30 �شباحا بالقاعة رقم
لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
ايام على االأق��ل ويف  اأو م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  من مذكرات 

حالة تخلفك فاإن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري   
            رئي�ض الق�صم

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد 12685 بت�ريخ 2019/7/18   
 اعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/2650 تنفيذ جت�ري  
اىل املنفذ �شده/1- خمتربات مينا البز الطبية - �س ذ م م جمهول 
للتجهيزات  هيلث  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ب��ي��ور  ط��ال��ب  ان  مب��ا  االق���ام���ة  حم��ل 
الطبية - �س ذ م م  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )280642( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
العدد 12685 بت�ريخ 2019/7/18   

اإعالن ب�لن�صر
رقم )2019/5265 (

املنذر  / تي دبليو تي للتجارة العامة - �س ذ م م 
املنذر اليه / فيربانت للمقاوالت العامة - �س ذ م م 

املو�شوع : اإعالن بالن�شر يف اإنذار عديل رقم )2019/1/118881( 
اليها ب�شرورة �شداد مبلغ وق��دره )60.000( درهم درهما  املنذر  املنذر /  ينذر 
خالل مدة اق�شاها خم�شة ايام من تاريخ ن�شر هذا االإنذار ، واال �شي�شطر املنذر 
التخاذ كافة االإج��راءات القانونية التي حتفظ له حقه وا�شت�شدار اأمر االأداء 
واملطالبة بالتعوي�س املنا�شب عن اأي عطل او �شرر تعر�س له املنذر مع حتميل 

املنذر اليه بكافة ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة.
الك�تب العدل

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
العدد 12685 بت�ريخ 2019/7/18   

      اعالن قرار ب�لتنفيذ
                         يف الدعوى رقم 2019/206 تنفيذ مدين  

اىل املنفذ �شده/1- احمد نائل حممد حمدان 2-ان�س نائل حممد حمدان 
3-���ش��ائ��د عبداللطيف ع��ب��داهلل �شاهني - جم��ه��ويل حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
طالب التنفيذ/مثني جعفر من�شور اجلر�شه وميثله / احمد احلاج خادم 
بطي امليدور املهريي - مبوجب القرار ال�شادر بتاريخ 2019/6/19 اعالنكم 
، وفاء للمبلغ املطالب به  ب�شم ملف حجز حتفظي جتاري رقم 90/2018 
وقدره )293267( درهم وتقرر حتويل احلجز التحفظي اىل حجز تنفيذي 
يف ملف رقم )206/2019( تنفيذ مدين وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله 

قانونا بناء على قرار قا�شي التنفيذ. 
رئي�ض ال�صعبة  

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
العدد 12685 بت�ريخ 2019/7/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه ب�لن�صر        
   يف  الدعوى 2019/1016 جت�ري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1-االبدية لالن�شاءات البرتولية - ذ م م 2-جريكور للراديرتات )ذ 
م م( 3- وندوترا للتجارة العامة - �س ذ م م  4-مركز تربيد العامل  جمهويل حمل 
العاملي(   امل��ايل  املحدودة )ف��رع مركز دبي  اآي  اآي دي بي  املدعي/ بنك  ان  االقامة مبا 
وقدره  مببلغ  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
تاريخ  املحاماة والفائدة  9% من  )71318160.09 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها 
لذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �س   9.30 ال�شاعة   2019/7/31 املوافق  االربعاء  يوم  جل�شة 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�صم

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد 12685 بت�ريخ 2019/7/18   
اعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�صر 

    يف الدعوى رقم 2019/621  تنفيذ مدين 
جمهول  عي�شى  ق�شيب  حممد  احمد  ع��ب��داهلل  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
)�شركه  للتاأمني  دب��ي  التنفيذ/�شركة  طالب  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل 
املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام  عليك  م�شاهمه عامة(  قد 
طالب  اىل  دره���م   )31441( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك 
�شتبا�شر االجراءات  املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�صعبة  

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد 12685 بت�ريخ 2019/7/18   
اعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�صر 

    يف الدعوى رقم 2019/1397  تنفيذ مدين 
اىل املنفذ �شده/1- ر�شا علي احمد �شيبه البلو�شي جمهول حمل االقامة 
عامة(  م�شاهمه  )�شركه  للتاأمني  دب��ي  التنفيذ/�شركة  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
الدعوى  عليك  اأق���ام   قد  ا�شتيتيه  عبداهلل  ج��ودت  وميثله:عبدالكرمي 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )19806( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�صعبة  

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
العدد 12685 بت�ريخ 2019/7/18   

اعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�صر 
    يف الدعوى رقم 2019/1449  تنفيذ مدين 

اإ�شالم ال�شيد جمعه ح�شن هيكل جمهول حمل  اىل املنفذ �شده/1- 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�شركة دبي للتاأمني )�شركه م�شاهمه 
والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام  عليك  قد  عامة( 
او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )51902( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
التنفيذية  االج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  خزينة 
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�صعبة  

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد 12685 بت�ريخ 2019/7/18   
       مذكرة اعالن مدعي عليه ب�لن�صر

   يف  الدعوى 2019/3787  عم�يل جزئي
اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ن��ي�����س م��ي��ت��ل ك��ون��رتاك��ت��ن��غ )ف����رع م���ن ال��ت��م��ي��م��ي فري�شت 
كوربوري�شن �س.ذ.م.م( جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /عا�شم يو�شف حممد 
خليل ابراهيم وميثله:احمد علي حممد من�شور الزيودي قد اأقام عليك الدعوى 
الفائدة  مع  دره��م   )199484( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها 
القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى متام ال�شداد. وحددت لها 
جل�شة يوم االربعاء املوافق 2019/8/7 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�ض ال�صعبة 

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
العدد 12685 بت�ريخ 2019/7/18   

مذكرة اعالن ب�لن�صر
   يف  الدعوى 2019/256  ا�صتئن�ف عق�ري    

ان  االق��ام��ة مبا  رينزميا  جمهول حمل  واي��دو  امل�شتاأنف �شده/ 1-  اىل 
وميثله:نا�شر  عامة(  م�شاهمة  )�شركة  اال�شالمي  دبي  بنك   / امل�شتاأنف 
حمد �شليمان جابر ال�شام�شي  قد ا�شتاأنف / احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 

2018/482 عقاري كلي     
 10.00 ال�شاعة   2019/7/31 امل��واف��ق  االرب��ع��اء   ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1.C.11 رق��م  بالقاعة  �شباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�صم

حم�كم دبي

حمكمة اال�صتئن�ف
العدد 12685 بت�ريخ 2019/7/18   

مذكرة اعالن ب�لن�صر
   يف  الدعوى 2018/2788  ا�صتئن�ف جت�ري    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- �شركة نريفانا لتاأجري بيوت العطالت �س.ذ.م.م 
2- ماجد عبيد را�شد ال�شويدي 3- جاما جرنال تريدجن م.م.ح  جمهول 
وميثله:ح�شن  من�شخاين  اأرج��ان  اأرون   / امل�شتاأنف  ان  مبا  االقامة  حمل 
علي مطر الريامي  قد ا�شتاأنف / احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2017/21 

اجراءات افال�س بتاريخ:2018/12/12     
 10.00 ال�شاعة   2019/7/31 امل��واف��ق  االرب��ع��اء   ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �شباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�صم

حم�كم دبي

حمكمة اال�صتئن�ف

العدد 12685 بت�ريخ 2019/7/18   
       مذكرة اعالن متظلم �صده ب�لن�صر  

   يف  الدعوى 2019/247  تظلم جت�ري
ايه  ب��ي  ار   -3 هيف  ج���ادز  اليا�شخاب   -2 ا���ش��اي��ف  1-اي��ج��ور   / ���ش��ده  املتظلم  اىل 
لال�شتثمار - منطقة حرة - موؤ�ش�شة فردية جمهول حمل االقامة مبا ان املتظلم 
حمد  �شعيد  وميثله:ماجد  ذ.م.م  اجلاهزة  اخلر�شانية  للقوالب  اخلليج  �شركة   /
من  تظلم  ومو�شوعه  اع��اله  امل��ذك��ور  التظلم  عليكم  اأق���ام  ق��د  ال�شويهي  اجل��الف 
والر�شوم  على عري�شة جت��اري  ام��ر   504/2019 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�شادر  ال��ق��رار 
وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم االحد املوافق 2019/7/21   ال�شاعة 08.30 �س 
بالقاعة : Ch 1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

االأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ض ال�صعبة 

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
العدد 12685 بت�ريخ 2019/7/18   

       اعالن اأمر اأداء ب�لن�صر
   يف  الدعوى 2019/909  اأمر اأداء

الدارة  كابيتال  واي  ما�شرت   -2 الدخيل  احل�شن  عبود  م�شعب   -1  / عليه  املدعي  اىل 
امل�شاريع 3- �شارجو ناديات بارامبو - ب�شفته مالك املدعي عليها الثانية جمهول حمل 

االقامة مبا ان املدعي/يا�شر احمد علي جنيلة .
 قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2019/6/27 بالزام املدعي عليهم م�شعب عبود 
بان  بارامبو  ناديات  �شارجو  و  امل�شاريع  الدارة  كابيتال  واي  ما�شرت  و  الدخيل  احل�شن 
يوؤدوا بالت�شامن للمدعي يا�شر احمد علي جنيلة مبلغ )440000( درهم والفائدة %9 
وامل�شاريف ومبلغ  والر�شوم  التام  ال�شداد  �شيك وحتى  ا�شتحقاق كل  تاريخ  �شنويا من 

خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
ولكم احلق يف ا�شتنئاف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�ض ال�صعبة 

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية



•• منطقة الظفرة – لطيفة جابر

 الت�شامح عنوان نه�شة الأمم وتقدمها وبها ي�شمو املجتمع وينعم اأفراده باملحبة والرخاء واملجال�س العرفية 
التي تنت�شر يف بع�س مدن م�شرتعدُّ منوذجا ناجحا للت�شامح حيث ي�شهم يف واأد امل�شاكل يف مهدها قبل اأن تتفاقم 
وت�شفي املحبة بني املتخا�شمني بعد النتهاء من الأحكام وقد عرفت م�شر املجال�س العرفية عن طريق القبائل 
املتدفقة من اجلزيرة العربية اأثناء الفتح الإ�شالمي، وانت�شرت باملناطق احلدودية والريفية ، فتالقت فكرة 
“الُعرف” القائمة عليها تلك املجال�س مع العادات والتقاليد ال�شائدة و لحقا، ومع ن�شاأة النظام الق�شائي و�شّن 

القوانني املنظمة للنزاعات، مازال بع�س مواطني  تلك املجتمعات يتم�شكون مبجال�شهم العرفية .

اأن هناك  اإال  العرفية  املجال�س  اإيجابيات  ورغم 
ن��اج��ح��ة لراأب  ي���رى فيها و���ش��ي��ل��ة  ي��وؤدي��ه��ا  م��ن 
ال�شدع بني االأفراد ومنهم عادل حممود الذي 
يف  بالف�شل  ال��ع��ريف  للمجل�س  يدين  ان��ه  ي��وؤك��د 
اأن نزغ  ب��ع��د  اأ���ش��ق��ائ��ه  ال���وئ���ام بينه وب���ني  ع���ودة 

ال�شيطان بينهم ب�شبب م�شاكل اأ�شرية .
ومنهم من يرى اأنها ت�شر اأكر ما تفيد ومنهم 
اأن��ه جلاأ ملجل�س عريف  اأك��د  ح�شن ال�شامي ال��ذي 
للح�شول على حقه من اأحد خ�شومه ولالأ�شف 
اأ����ش���اع امل��ج��ل�����س ك��اف��ة ح��ق��وق��ه ون����دم ع��ل��ى هذه 

التجربة املريرة .
العرفية  وما بني موؤيد معار�س تظل املجال�س 
امل�شاكل  حلل  الكثري  اإليه  يلجاأ  متواجد  واق��ع 
اأج��واء من  واخلالفات بعيدا عن الر�شميات يف 

االألفة واملحبة 
وي���وؤك���د ال��ع��م��دة ع��ب��د ال��ف��ت��اح ال�����ش��اف��ع��ي كبري 
اأ�شهر  واأح����د  ال��غ��رب��ي��ة   املحكمني يف حم��اف��ظ��ة 
املجال�س  اأن  العرفية يف م�شر:  املجال�س  رج��ال 
املتعلقة  امل�����ش��اك��ل  م��ن   %  90 ال��ع��رف��ي��ة حت��ل 
بني  وامل�شاحنات  واالأرا���ش��ي  والطالق  باملرياث 
عن  تتميز  العرفية  املجال�س  واأن  االأ���ش��خ��ا���س 
العالقات  على  حت��اف��ظ  كونها  الق�شاء  اأح��ك��ام 
االإن�شانية والود بني اخل�شوم بعد انتهاء احلكم 
اأحكام  عك�س  على  النفو�س  ت�شفي  فاإنها  لذلك 
الق�شاء التي تكون غيابيا ويرى كل �شخ�س اأنه 
لفرتات  بينهم  امل�شاحنات  وت��ظ��ل  ح��ق  �شاحب 

طويلة .
على  تعتمد  امل��ح��اك��م  اأن   : ال�����ش��اف��ع��ي  واأ����ش���اف 
على  تعتمد  ال��ع��رف��ي��ة  امل��ج��ال�����س  بينما  ال����ورق 
العالقات ال�شخ�شية ومعرفة طريف النزاع كما 
اأن اأحكامها ت�شتند اإىل ال�شهود واأقوال اخل�شوم 
يتيح معرفة  ما  وهو  بينهم  املبا�شرة  واملواجهة 
ما بني ال�شطور يف تلك اجلل�شة وبالتايل يكون 
اأن احلكم يكون  اإىل احلقيقة كما  اأقرب  احلكم 
بجانب  االإ���ش��الم��ي��ة   ال�����ش��ري��ع��ة  اإىل  م�����ش��ت��ن��دا 

اخلربات احلياتية للمحكمني .
امل��ع��روف حممود عبداهلل   ال��ع��ريف  املحكم  واأك���د 
لي�شان�س   ع���ل���ى  واحل���ا����ش���ل  ن���ه���ط���اي   ح�����ش��ن 
�شريعة وقانون اأن املجال�س العرفية تتكون من 
حمكمني للف�شل وطريف نزاع  ويجب اأن تتوافر 
يكون  ،حتى  الفقهية  وامللكة  النزعة  املحكم  يف 
وعمل  وتطبيقها  االأدل���ة  ا�شتنباط  على  ق���ادرا 
ط���رق اال����ش���ت���دالل ب���ني اخل�����ش��وم ب��ح��ك��م اهلل ، 
وطرق اال�شتدالل تتوجب االإملام بقانون الدولة 
التي يعمل فيها وكذلك مبادئ ال�شريعة حتى ال 

يخطئ يف االأحكام ال�شرعية .
الدميوغرافية  الطبيعة  اأن  نهطاي   واأ���ش��اف 
للمجال�س  اأن���واع���ا خم��ت��ل��ف��ة  اأوج�����دت  ل��ل��م��ك��ان 
ال��ع��رف��ي��ة ت��ت��ن��ا���ش��ب وط��ب��ي��ع��ة ك���ل م��ك��ان لذلك 
القرى  يف  العرفية  املجال�س  يف  احلكم  يختلف 
امل��ح��ك��م ملما  ي���ك���ون  اأن  وي���ج���ب  ع���ن احل�����ش��ر 
بالثقافة والفنون ولديه ملكة اال�شتماع اجليد 
القواعد  اأهمها  م��وازي��ني  ع��دة  لديه  يكون  واأن 

ال�شرعية 
التي  احل���االت  بع�س  ه��ن��اك  اأن  نهطاي  واأ���ش��ار 
حت��ت��اج اإىل ح��ك��م اأه����ل اخل����ربة وال��ع��ل��م واأه���ل 
امل�شائل  ب��راأي��ه��م يف  اال���ش��رت���ش��اد  ي��ت��م  اخل����ربة 
اأه��ل االخت�شا�س  اأراء حم��ددة من  التي حتتاج 
ب��ك��اف��ة اجلوانب  احل��ك��م ملما  ي��ك��ون  وب��ال��ت��ايل 

للو�شول اإىل احلقيقة 
العريف  املجل�س  ي�شدر عن  ما  اأن  نهطاي  ون��وه 
باالختيار  ت���اأت���ي  ك��ون��ه��ا  ح���ك���م   ول��ي�����س  ق�����رار 
باختيار  ولكن  الدولة  من  باأمر  م�شكلة  ولي�س 
الطرفني وهو لي�س له قوة التنفيذ على عك�س 
احلكم الذي له قوة التنفيذ واالإلزام  واملجال�س 
ال�شلح  اإىل  املحاكم وتف�شي  اأمام  امل�شاكل  تقلل 

بني الطرفني لت�شفية النفو�س. 
العريف   املحكم  اأب��وزي��د   احل���اج م�شطفى  واأك���د 
تتكون  العرفية  املجال�س  اأن  زفتى  يف  امل��ع��روف 
وح�شن  ال�شمعة  اأ���ش��ا���س  على  ال��ط��رف��ني  بر�شا 
ال�����ش��ري وال�����ش��ل��وك وت�����ش��م رج���ل دي���ن وقانون 
وتاجر واأ�شحاب اخلربة املتعلقة بامل�شاكل حتى 
املنا�شب  ال���راأي  اإب���داء  ق��ادرة على  اللجنة  تكون 

حكم  ذات  مبحكمة  اأ���ش��ب��ه   وه���ي  امل�شكلة  حل��ل 
احلكم  لتنفيذ  �شامن  واملجل�س  ونهائي  �شريع 

حتى االنتهاء من امل�شكلة .
واأكد اأبوزيد اأن  اجلل�شة تتكون من عدد فردي 
ل�شمان االأغلبية يف احلكم ولكن اأغلب املجال�س 
اأن  حر�شت  جلنة  كرئي�س  فيها  ���ش��ارك��ت  ال��ت��ي 

تكون االأحكام باإجماع االآراء وجميع امل�شاكل مت 
ون�شعى من خاللها  اهلل عز وجل  بف�شل  حلها 

وجه اهلل عز وجل  .
امل�شاكل يف  املجل�س يحل  اأن  اإىل  اأب��وزي��د  واأ���ش��ار 
اأكرب  م�شكلة  وت�شبح  تتفاقم  اأن  قبل  مهدها 
اأحد  على  يعرت�س  اأن  اخل�����ش��وم  الأح���د  وي��ح��ق 

اأن يكون  املحكمني قبل بدء اجلل�شة كما يجب 
ال�شاهد م�شهودا له بالنزاهة.  

ويوؤكد احلاج عرفات اأبوزيد اأن املجال�س العرفية 
اخل�شومة  واإن��ه��اء  ال��ن��ا���س  ب��ني  لل�شلح  ت�شعى 
بينهم وغر�س االألفة واملحبة يف النفو�س وهو ما 
يعطي �شعادة كبرية ال تو�شف و ال ي�شعر بها اأال 

اأجل  من  وم�شاحله  وعمله  بوقته  ي�شحي  من 
واإن  حتى  متخا�شمني  �شخ�شني  بني  يوؤلف  اأن 
يف  العدل  ير�شخ  اأن  ويجتهد  عنه  غريبني  كانا 

حكمه واأن يبتغي به وجه اهلل عز وجل .
واأ�شار احلاج عرفات اأنه ال يتاأخر عن اأي جمل�س 
اإل��ي��ه اأح���د م���ادام فيه خ��ري و�شلح بني  ي��دع��وه 

النا�س، ويحر�س على اأن ياأخذ كل ذي حق حقه 
مع حفظ الود واملحبة بني املتخا�شمني .

ويوؤكد امل�شت�شار عالء الدين عبد البا�شط ال�شيد 
واملجال�س  ال��ت�����ش��ري��ع  م�����ش��ادر  اأح���د  ال��ع��رف  اأن 
نحوها  الفقهاء  اأراء  تتباين  احلالية  العرفية 
من  العديد  يذهب  حيث  يوؤيديها  من  ،فمنهم 
فقهاء الد�شتور والقانون اإىل اأن العرف هو اأحد 
م�شادر الت�شريع والقانون واأن املجال�س العرفية 
جتد ال�شند واالأ�شا�س القانوين �شمنيا يف املادة 
والتجارية  املدنية  املرافعات  قانون  من   64
اخل�شوم  ح�شور  يكون   ( اأن  على  تن�س  والتي 
يف الدعاوى اجلزئية التي ترفع ابتداء يف اليوم 
الدعوى  افتتاح  ب�شحيفة   املحددين  وال�شاعة 
اأمام جمل�س �شلح يتوىل التوفيق بني اخل�شوم 
وذل���ك فيما ع��دا ال��دع��اوى ال��ت��ي الي��ج��وز فيها 
ال�شلح والدعاوى امل�شتعجلة ومنازعات التنفيذ 

والطلبات اخلا�شة باأوامر االدعاء (
ال��وق��ت ذات���ه يرف�س خ���رباء اج��ت��م��اع، فكرة  يف 
وقالوا  النزاعات،  لف�س  عرفية  جل�شات  وج��ود 
اإن��ه��ا و���ش��ي��ل��ة الإل���غ���اء دول����ة ال��ق��ان��ون  وطريقة 
ل��ل��ع��ودة ل��ع��ه��ود ال��ت��خ��ل��ف واجل��اه��ل��ي��ة ك��م��ا اأنها 
ت�شر  ���ش��وي��ة  غ��ري  �شخ�شيات  ل��دخ��ول  ف��ر���ش��ة 

املتحاكمني.
اأنهى امل�شت�شار عالء عبد البا�شط حديثه موؤكدا 
اأن املجل�س العرفية اإذا �شلحت اأ�شافت للمجتمع 
وكانت عامال هاما يف اإر�شاء العدل  واإذا خرجت 
مثل  امل�شاكل  م��ن  الكثري  اأ���ش��اف��ت  نطاقها  ع��ن 
على  ط��رف  حقوق  و�شياع  وال��ت��الع��ب  الن�شب 

ح�شاب طرف اآخر

الت�شامح عنوان رقي الأمم وتقدمها 

املجال�س العرفية يف م�شر منوذج ناجح لن�شر الت�شامح والتقارب بني النا�س

العمدة عبدالفتاح ال�شافعي امل�شت�شار عالء عبدالبا�شط \عرفات ابوزيد حممود نهطاي م�شطفى ابوزيد

الفت�ح ال�ص�فعي : تتميز املج�ل�ض ب�أنه� حت�فظ على العالق�ت االإن�ص�نية والود بني اخل�صوم  • عبد 
للمج�ل�ض العرفية تتن��صب وطبيعة كل مك�ن خمتلفة  اأنواع�  اأوجدت  للمك�ن  الدميوغرافية  الطبيعة   : نهط�ي  • حممود 

امل�ص�كل يف مهده� قبل اأن تتف�قم وت�صبح م�صكلة اأكرب ي�صعب حله� حتل  املج�ل�ض   : اأبوزيد  • م�صطفى 
للمجتمع واإذا خرجت عن �صي�قه� �صببت اأ�صرارا كثرية   اأ�ص�فت  �صلحت  اإذا  العرفية  املج�ل�ض   : الب��صط  عبد  عالء  • امل�صت�ص�ر 

حـ�ل العالــم
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تعي�س الفنانة هبة جمدي حالة من ال�شعادة خالل الفرتة احلالية، بعدما جنحت يف احل�شول على املاج�شتري من معهد 

الفنون املو�شيقية. ويف هذا احلوار حتدثت هبة عن ر�شالة املاج�شتري، اإ�شافة اإىل م�شاركتها يف م�شرحية )امللك لري(.

�شاأعود لل�شينما من خالل فيلم )باب بحر(

هبة جمدي: )ولد الغالبة( 
من اأهم جتاربي يف الدراما التلفزيونية

موؤخرا؟ املاج�شتري  درجة  على  ح�شولك  عن  • حدثينا 
- �شعيدة جدا باأنني جنحت يف اإنهاء ر�شالة املاج�شتري 
بعد �شنوات من العمل عليها، وهي درا�شة حتليلية 
الدويتو عند فريد االطر�س وعبداحلليم  الأدوار 
حافظ يف ال�شينما امل�شرية، وح�شلت فيها على 
املو�شيقية،  ال��ف��ن��ون  معهد  م��ن  ام��ت��ي��از  تقدير 
الر�شالة،  اإن��ه��اء  م��ع  ك��ب��رية  ب�شعادة  و�شعرت 
�شنوات   4 م��ن��ي  ا���ش��ت��غ��رق��ت  اأن���ه���ا  خ��ا���ش��ة 

تقريباً.

املو�شوع؟ هذا  اخرتت  • ملاذا 
ه���و من  اهلل  رح���م���ه  وال������دي   -
الر�شالة،  ف��ك��رة  ع��ل��ي  اق����رتح 
الفكرة  يف  كثريا  و�شاعدين 
ووق��������ف ب���ج���ان���ب���ي الأك���م���ل 
درا����ش���ت���ي ال��ع��ل��ي��ا، ك��م��ا اأن 
مبهنتي  م��رت��ب��ط  امل��و���ش��وع 
ب�������ش���ك���ل رئ����ي���������ش����ي، وخ�����الل 
على  تعرفت  ال��ر���ش��ال��ة  اإع����داد 
اأم���ور ك��ث��رية تخ�س ك��ث��ريا من 
جن��م��ات ال��غ��ن��اء ال��الت��ي �شاركن 
االطر�س  وفريد  العندليب  مع 
ب�شكل  �شخ�شيا  منه  وا�شتفدت 

كبري.

باأن  حديثك  م��ن  اأ�شعر   •
يف  كبري  دور  لها  عائلتك 

هذا االمر؟
فوالدي  بالتاأكيد،   -
�شاعدين  م��ن  اأك���ر 
وزوجي  حياتي،  يف 
حم�شن  حم����م����د 
جانبي  اإىل  وق���ف 
اي�شا  و���ش��اع��دين 
انهي  حتى  كثريا 
الر�شالة، فعائلتي 
فيما  ال�شبب  ه��ي 
حققته حتى االآن، 
ف������ل������وال دع����م����ه����م 
كنت  ما  بي  واميانهم 
اأي  ا���ش��ت��ط��ع��ت حت��ق��ي��ق 

�شيء حتى االآن.

رم�شان  • �شاركت يف 
خمتلفني،  ب��ع��م��ل��ني 
ه������������������ل ق�����������������ش��������دت 

االختالف؟
كنت  ب����ال����ت����اأك����ي����د،   -
اأال  ع����ل����ى  ح���ري�������ش���ة 
نوعية  نف�شي يف  اأك��رر 
االدوار،  م���ن  حم�����ددة 
الكوميديا  وجت����رب����ة 
كانت  ح���ظ(  )ط��ل��ق��ة  يف 
ورد  يل،  بالن�شبة  خمتلفة 

فعل اجلمهور اأده�شني وفاجاأتني التعليقات على مواقع التوا�شل 
االجتماعي.

وكنت حري�شة على اأال اأجعل الكوميديا م�شطنعة خالل الت�شوير، 
النجاح، فاحلديث عندما يخرج  االأم��ر هو �شبب  اأن هذا  واأعتقد 
من القلب ي�شل ب�شرعة اإىل اجلمهور ويتفاعل معها، واحلقيقة 
انه رغم تخويف يف البداية ب�شبب الكوميديا فاإنني اأمتنى تكرارها 

م�شتقبال بعدما حدث.

�شخ�شية  فيه  قدمت  الذي  الغالبة(  )ولد  مل�شل�شل  • وبالن�شبة 
�شريرة؟

- )ولد الغالبة( اعتربه من اأهم جتاربي يف الدراما التلفزيونية، 
فبخالف انه مع فريق عمل متميز وبرفقة ال�شديق العزيز احمد 
ال�شقا فاإن الدراما ال�شعيدية يف العموم �شعبة جدا، لكنها ممتعة 
اأي�شا، وطبيعة الدور كانت خمتلفة عن اأدواري ال�شابقة وااليقاع 
التفاعل  ال�شريع لالأحداث، ورغم كره اجلمهور لل�شخ�شية فاإن 

معها اأ�شعدين جدا.

بالقلق؟ ت�شعري  اأمل  الفنانات  بني  مقارنات  • ثمة 
ي�شغلك  ق��وي ال  تتواجد يف عمل  - على االط���الق، الأن��ك عندما 
�شوى اأن تقدم اف�شل ما لديك مبا يفيد امل�شاهد عندما يتابعك 
ويفيدك كممثل، كما اأن اأجواء الت�شوير بيننا كانت متميزة جدا، 
على  انعك�س  م��ا  وه��و  ���ش��ورة،  باأف�شل  ب��دوره��ا  قامت  فنانة  وك��ل 
ال�شورة االخرية للم�شل�شل وجعلته من اكر االعمال م�شاهدة يف 

رم�شان بح�شب ا�شتطالعات الراأي.

)امللك  يف  الفخراين  يحيى  الفنان  مع  جتربتك  عن  • حدثينا 
لري(؟

اأ�شعر ب�شعادة كبرية يف التعاون معه جم��دداً، فهو فنان متميز   -
ولي�س  التقيه،  م��رة  كل  يف  منه  واأ�شتفيد  امل�شتويات،  جميع  على 
يف العمل معه فقط، وعندما ر�شحت للعمل مل اأتردد يف املوافقة 
االأعمال  اأه��م  واح��دة من  )امللك لري(  اأن م�شرحية  عليه، خا�شة 
امل�شرحية عاملياً، اإ�شافة اإىل التعاون مع الدكتور يحيى، وباملنا�شبة 

هو من ر�شحني للدور بامل�شرحية.

كورديليا؟ االبنة  �شخ�شية  مع  تعاملت  • كيف 
ال�����ش��خ�����ش��ي��ة مليئة  ب�����ش��ك��ل ج��ي��د خ��ا���ش��ة ان  ل���ل���دور  - حت�����ش��رت 
من  واعتربها  وال��ده��ا،  م��ع  جتمعها  التي  االن�شانية  بالعواطف 
املحطات املهمة بالن�شبة يل، خا�شة بعد ردود االأفعال التي مل�شتها 

من اجلمهور والنقاد.

فما  العربي،  بالوطن  امل�شرحية  عر�س  يف  برغبتك  �شرحت   •
ال�شبب؟

اأنحاء  اأن ن�شتطيع تقدمي امل�شرحية يف خمتلف  - بالفعل، اأمتنى 
الوطن العربي، فهي جتربة م�شرحية فريدة، والعمل مع الفنان 
االعمار، ولدينا  ب�شدة، ومنا�شبة ملختلف  الفخراين ممتع  يحيى 
املقبلة  ال��ف��رتة  خ��الل  ال�شعودية  يف  بها  �شنقوم  بالفعل  ع��رو���س 

وعرو�س اخرى �شيعلن عنها.

ال�شينما؟ عن  •  ماذا 
)باب  ا�شم  فيلم جديد يحمل  لل�شينما قريبا، من خالل  �شاأعود 
اأنها  فنياً.واأ�شافت  الفيلم جتربة خمتلفة  اأن  اإىل  بحر(، م�شرية 
للم�شروع  تتحم�س  جعلها  ما  وهو  مركبا،  دورا  الفيلم  يف  جت�شد 
ال��ذي ت��دور اأحداثه يف اأج��واء من االإث��ارة والرعب، الفتة اإىل اأن 

امل�شروع بالوقت احلايل يف مرحلة مهمة.

درة التون�شية... )بال دليل(
ك�شفت الفنانة التون�شية درة عن عودتها اإىل الدراما التلفزيونية بعد غياب، 
اأنها �شتبداأ قريباً ت�شوير م�شل�شل )بال دليل( يف م�شر، حيث  منوهًة اإىل 
�شّناعه متهيداً  قبل  العمل من  اخلا�شة يف  الديكورات  معاينة  يتم حالياً 

لتنفيذه، بعد االتفاق ب�شكل نهائي مع اأبطاله.
الت�شويق  اإىل  ال��ت��ي تنتمي  االأع���م���ال االج��ت��م��اع��ي��ة  ي��ع��د م��ن  دل��ي��ل(،  )ب���ال 
واالإثارة، اإذ يتكون من 45 حلقة، وهو من تاأليف اإجني عالء واإخراج منال 

ال�شيفى.

جنيب الريحاين �شخ�شية ثرية، ويجمع بني الكوميديا والإن�شانية

اأحمد بدير ي�شتهدف اجلماعات الرهابية 
بت�شوير )دفع رباعي(

بدير  اأح��م��د  امل�شري  الفنان  اأف�شح 
ل��ل��ف��ن��ان القدير  ال�����ش��دي��د  ع��ن ح��ب��ه 
متمنياً  ال��ري��ح��اين،  جنيب  ال��راح��ل 
اأعماله  اأحد  اأن يج�شد �شخ�شيته يف 
ثرية،  �شخ�شية  اأن��ه  معترباً  املقبلة، 

ويجمع بني الكوميديا واالإن�شانية. 
بدير، تطرق اأي�شاً اإىل فيلمه اجلديد 
اإنه يالم�س  )دفع رباعي(، الذي قال 
اجلماعات  وي�����ش��ت��ه��دف  ال���ت���ط���رف، 
االإرهابية بالدرجة االأوىل، كما يتناول 
ال�����ش��ائ��ك��ة، يف م�شر  ال��ق�����ش��اي��ا  ب��ع�����س 

حتديداً والوطن العربي ب�شكل عام.
بت�شوير  اأخ��رياً  )�َشرعُت  قائاًل:  وتابع 
مع  رباعي(  )دف��ع  بعنوان  جديد  فيلم 
ع����دد م���ن ال��ف��ن��ان��ني، ب��ي��ن��ه��م حم�شن 
ومي�شرة.  ع���زم���ي  واأح����م����د  م��ن�����ش��ور 
وت�����������دور اأح�������داث�������ه ح�������ول خُم���ط���ط 
اأثناء  ال�شهرية،  الفنادق  اأحد  لتفجري 
من  كبرياً  ع��دداً  ي�شم  موؤمتر  انعقاد 

ال�شخ�شيات البارزة(، مو�شحاً اأن الفيلم �شيكون غزيراً 
من  يحمله  عّما  )ف�شاًل  واملوؤثرة،  املت�شارعة  باالأحداث 

مو�شوعات اجتماعية ذات بعد اإن�شاين(. 
الذي  )حكايتي(،  م�شل�شل  يف  االأخ���رية  جتربته  وح��ول 
امل��و���ش��م الدرامي  ال�����ش��غ��رية يف  ال�����ش��ا���ش��ة  ُع���ر����س ع��ل��ى 
قدمت  )اإذ  مثمرة،  جتربة  اأن��ه  اإىل  بدير  اأمل��ح  امل��ا���ش��ي، 
مت�شلطة  �شخ�شية  وه���و  )���ش��ل��ي��م��ان(  دور  خ��الل��ه  م��ن 
ومتجربة، وعندما تقتل ابنته، تبداأ رحلته يف االنتقام(، 
االإيجابية،  االأف��ع��ال  ب��ردود  العارمة  فرحته  عن  ُمعرباً 

وفقاً لكالمه.
يا�شمني ���ش��ربي يف  الفنانة  ت��ع��اون��ه م��ع  وب�����ش��وؤال��ه ع��ن 
الثانية  التجربة  ه��ذه  )تعد  ق��ائ��اًل:  رّد  اإي���اه،  امل�شل�شل 
وهي  االأ����ش���ود(،  )احل�����ش��ان  م�شل�شل  بعد  يا�شمني،  م��ع 
ال�شعادة يف نفو�س  فنانة ملتزمة وتعمل دائماً على بث 
ت�شاعدها على  قوية  كما متتلك طاقة  العاملني معها، 

العمل ب�شكل جيد(. 
على �شعيد منف�شل، اأثنى بدير على ما يطرح من اأعمال 
تلفزيونية وم�شرحية يف الو�شط الفني الكويتي، م�شدداً 
ال�شنوات  يف  ت�شهد  ب��ات��ت  اخل��ل��ي��ج(  )ه��ول��ي��وود  اأن  على 

االأخرية قفزات كبرية جداً، يف م�شل�شالتها التلفزيونية 
وعرو�شها الفنية على خ�شبات امل�شارح. 

ولفت اإىل اأنه �شبق وقدم جتربة م�شرتكة مع باقة كبرية 

من النجوم يف الكويت، منوهاً اإىل اأنه يرتبط ب�شداقات 
قال  الكويتيني، ممن  الفنانني  الكثريين من  عدة، مع 

اإنهم قريبون جداً اإىل قلبه.
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»جوع الليل«.. كيف تتغلب على اإح�شا�شك بالنهم؟
ت�شري العديد من الدرا�شات الطبية اإىل خطورة تناول الطعام ليال، لكن 
الكثري من االأ�شخا�س ي�شتغلون اأوقات ال�شهر لتناول املزيد من االأطعمة، 
اأ�شرار هذه العادة، وما هي البدائل ال�شحية التي ميكن اللجوء  فما هي 

اإليها؟
ال��ده��ون يف اجل�شم،  ت��راك��م  اأب��رزه��ا  اأ���ش��رار ك��ث��رية  ول��ت��ن��اول الطعام ليال 
وال�����ش��ع��ور ب��االك��ت��ئ��اب يف ح���ال زي����ادة ال�����وزن، ف�����ش��ال ع��ن ح����دوث خ��ل��ل يف 
الطبيعي  النظام  من  يغري  ليال  ب�شراهة  الطعام  تناول  ك��ون  الهرمونات 

الذي اعتاد عليه اجل�شد يف الليل.
اأ�شباب،  ليال  باجلوع  لل�شعور  ف��اإن  ال�شحي،  ط��ب(  )وي��ب  موقع  وبح�شب 
�شيخفف  االأك��ل  ب��اأن  يتوهم  يجعله  والتوتر، مما  بالقلق  ال�شخ�س  ك�شعور 

عنه ذلك ال�شعور.
يجعلهم  النهار  خ��الل  وجباتهم  لتناول  االأ���ش��خ��ا���س  جت��اه��ل  ف���اإن  ك��ذل��ك 

ي�شتبدلونها باأخرى توؤكل ليال.
)النهم(،  ع��ل��ى  للتغلب  ط���رق  ب��ات��ب��اع  ل��ي��ال  ي��اأك��ل  م��ن  ك��ل  امل��وق��ع  وين�شح 
منخف�شة  ب��اأخ��رى  العالية  احل��راري��ة  ال�شعرات  ذات  االأغ��ذي��ة  كا�شتبدال 

ال�شعرات مثل اخل�شراوات.
باالألياف  غنية  تكون  اأن  ب�شرط  ب��اع��ت��دال،  الفاكهة  ت��ن��اول  اأي�شا  وميكن 

كالربتقال مثال.
ي�شاعد يف  ال��ذي  ال��زب��ادي،  اأكلها ليال،  التي ميكن  االأغذية اخلفيفة  ومن 

عملية اله�شم، هذا اإىل جانب ال�شلطة.

ريجيم البخار: الأ�شرع خل�شارة الوزن يف اأق�شر مدة زمنية
تكر برامج الريجيم التي ميكنك اعتمادها لتخ�شري ب�شع الكيلو غرامات، 
ومن بينها ريجيم البخار: الريجيم االأ�شرع خل�شارة الوزن يف اأق�شر مدة 

زمنية، فدعونا نتعرف عليه اأكر من خالل هذا التقرير.
ما هو ريجيم البخار؟

ريجيم البخار يعني طبخ الطعام با�شتخدام املاء كبديل عن اأنواع الزيوت، 
الفيتامينات  م��ن  ال��ط��ع��ام �شحي حم��اف��ظ على حم��ت��واه  ي��ك��ون  وب��ال��ت��ايل 
واملعادن بدون اأدنى ن�شبة من الدهون، وي�شمل ريجيم البخار على العديد 
الكو�شا،  البطاطا،  الربوكلي،  الباذجنان،  كاجلزر،  واللحوم  اخل�شار  من 

االأ�شماك، اللحوم قليلة الدهون واالأرز.
كيفية تطبيق ريجيم البخار خل�شارة الوزن

درجة  اإىل  ي�شل  حتى  البخار  على  الطعام  طهي  ه��و  فعله  عليكم  م��ا  ك��ل 
الن�شج املطلوبة، واملواظبة على تناول وتطبيق ريجيم البخار ب�شكل يومي 

م�شتمر للح�شول على اأف�شل النتائج خالل فرتة ق�شرية.
كيف حت�شر اأطباق البخار؟

• قوموا بطهي الطعام باملياه بداًل من الزيت.
• اأ�شيفوا املياه اإىل االأطعمة يف حال نق�شه جّراء التبّخر.

• اأ�شيفوا امللح اأثناء طهو الطعام حّتى ال ت�شيفوه اأثناء تناولِك للطبق. 
بهذه الطريقة �شتحمي نف�شِك من احتبا�س املياه يف ج�شمِك، الذي يوؤّدي 

اإىل انتفاخ املعدة وزيادة الوزن.

من هو ما�شبريو؟
ه���و م�����ش��ت�����ش��رق ف��رن�����ش��ي در������س ال��ل��غ��ات ال�����ش��رق��ي��ة ف�����ش��ل��ع يف اللغة 
الهريوغليفية وان�شاأ املعهد الفرن�شي بالقاهرة وعمل مديرا للمتحف 
االآثار  لدرا�شة  امل�شرية  للبعثة  كرئي�س  م�شر  قدم  قد  وك��ان  امل�شري 
كما ان له جهودا يف الك�شف عن بع�س االثار امل�شرية واأهمها مومياء 
يف  الرئي�شية  ال�����ش��وارع  اح��د  على  ا�شمه  اأط��ل��ق  كما  ال��ث��اين،  رم�شي�س 

القاهرة واملطلة على كورني�س النيل. 
من هو جوتنربج ؟

الطباعة باحلروف  اخ��رتاع  اليه يف  الف�شل  امل��اين يرجع  هو خم��رتع 
املتحركة.

ماهما الدولتان اللتان حتمالن ا�شم معادن ؟
الدولة  ،اما  النحا�س  ا�شمها الالتينيي كيربيو�س  هما قرب�س ويعني 
اي  ارج��ان��ت  اال�شبانية  م��ن  م�شتق  وا�شمها  االرجنتني  فهي  االخ���ري 

الف�شة. 

- اأن زجاجة احلليب تفقد ما يعادل ثلثي حمتواها من فيتامني )ب( اإذا ما و�شعت حوايل
�شاعتني يف �شوء النهار

النحا�س يف نف�س قطر  الرجل قوي جدا ويعادل يف قوته ومتانته متانة �شلك من  اللحية لدى  اأن �شعر   -
�شعره

- اأن الكاأ�س ال�شميك معر�س للك�شر اأكر من الكاأ�س الرقيق فيما اإذا و�شع به م�شروب �شاخن
االأر����س حول  بها  ت��دور  التي  ال�شرعة  ب�شبب  وذل��ك  ثانية  و8  دقائق   7 اأك��ر من  ي�شتمر  الك�شوف ال  اأن   -

ال�شم�س.
- اأن الغاز يف طبيعته غاز ال رائحة له ، ولكن ت�شاف اإليه هذه الرائحة لدى ت�شفيته وتخزينه من اأجل عامل 

االأمان واحلماية لالنتباه اإليه
- اأن طائر الكيوي هو الطائر الوحيد التي تقع فتحة اأنفه يف مقدمة منخاره

- اأن املاء البارد هو اأخف من املاء ال�شاخن
- اأن مايخ�س اجلمل من مفردات وتعابري يف اللغة العربية يقرب من 1000 كلمة

- اأن البعد بني ال�شم�س واالأر�س يعادل 385 �شعفا من بعد االأر�س عن القمر

الثعلب والأ�سد 
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حتذير من زيت جوز الهند 
مي�شيلز،  ك��اري��ن  ال��دك��ت��ورة،  ك�شفت 
مدر�شة  م���ن  اجل��ام��ع��ي��ة  االأ����ش���ت���اذة 
ال�شحة العامة )تي اإن ت�شان( التابعة 
جامعة هارفارد، عن خطر زيت جوز 

الهند على ال�شحة.
وتقول مي�شيلز يف حما�شرة لها حول 
التغذية  واأخ��ط��اء  الهند  ج��وز  »زي���ت 
الهند  ج����وز  »زي�����ت  اإن  االأخ���������رى«: 
اأن��واع الطعام ال��ذي ميكن  اأح��د اأ�شواأ 
تناوله«، فهناك توجه �شاد لفرتة من 
الوقت ال�شتخدام زيت جوز الهند يف 

احلميات املختلفة بغر�س الو�شول اإىل ج�شم مثايل. 
ومن  لالإن�شان،  الذهني  الن�شاط  تعزيز  يف  ي�شاعد  باأنه  اآراء  هناك  اأن  كما 
املتحم�شني له من ي�شيفه اإىل قهوته ال�شباحية، ويظن البع�س اأنه عالج 
اللتهاب اللثة والتهاب اجليوب االأنفية، ويتغرغرون به ع�شر دقائق يوميا، 
فيما يعرف بعادة )�شفط الزيوت(«. واأ�شارت اأ�شتاذة هارفارد، اإىل اأن امل�شدر 
النباتي لهذا الزيت ال يعني بتاتا اأنه بال�شرورة مفيد لل�شحة العامة، حيث 
% دهون م�شبعة، وهي اأعلى من  يحتوي زيت جوز الهند على ن�شبة 82 

.% ن�شبة الدهون امل�شبعة يف الزبدة التي تبلغ 63 

املوؤلفة كاندا�س بو�شنل خالل ح�شورها عر�س ديفيد كرو�شبي: »تذكر ا�شمي«  يف نيويورك.  ا ف ب

ارتعد الثعلب وهو ي�شمع زئري االأ�شود فقد كان عالياً جداً واي�شاً غا�شباً جداً .. �شاأل نف�شه يا ترى ماذا حدث 
مايل ا�شمع االأ�شود تزاأر وهى غا�شبة �شاأذهب الأعرف فاأنا ال ا�شتطيع ان اجل�س وانتظر.

ذهب الثعلب اإىل عرين االأ�شود وهو يحاول ت�شمم االأخبار وحني و�شل وجد امامه االأ�شد الكبري وهو �شديقاً 
له ف�شاأله بقلق مايل اراكم تزاأرون هل حدث �شيئاً فقال االأ�شد اختفى �شبلي ال�شغري .. ال تقف امامي هكذا 
اذهب وابحث عنه .. اذهب واأال قتلتك، يجب ان تبحث الغابة كلها عن ابني، جرى الثعلب من امام االأ�شد واخذ 
ي�شرخ وهو يف الطريق عن ال�شبل ال�شغري ال�شائع وكلما تقابل مع احد احليوانات �شاأل هل وجدمتوه ولكن 
اجلميع كانوا يجيبون بالنفي والغابة كلها من�شغله بالبحث عن ال�شبل ال�شغري .. مل ترتك احليوانات مكاناً 
اال وبحثت فيه فوق االأ�شجار وحتتها ..بني ال�شجريات وو�شط املياه ال�شحلة، من اطراف الغابة الأطرافها ومن 
�شرقها اإىل غربها ولكن دون فائدة واجتمع اجلميع حول االأ�شد يقولون رمبا وقع يف يد �شياد ف�شرخ ال�شقر 
وقال ال مل ياأتي اإىل غابتنا �شيادون اليوم وال حتى ام�س فقال القرد رمبا �شقط يف النهر فرد التم�شاح وقال 
ال ا�شرف على النهر بنف�شي مل ي�شقط فيه اأي حيوان اليوم ف�شرخ االأ�شد وقال ح�شناً هل تبخر ابني يف الهواء 
ايها املغفلون ..�شمت اجلميع رمبا خوفاً منه ورمبا احرتاماً لدموع االأم املنكوبة .. وو�شط هذا ال�شمت املطبق 
جاء ال�شبل ال�شغري ووقف و�شط الزحام وهو يقول ماذا حدث ملاذا تبكون، انده�س اجلميع وتعجبوا ثم نظروا 
اإىل االأ�شد وهم يكتمون �شحكاتهم خوفاً من االأ�شد الذي برزت عيناه وهو ينظر اإىل �شبه الذى كان يبكيه منذ 
حلظات .. �شرخ فيه اين كنت ايها ال�شقي فقال كنت انام يف التجويف اعلى ال�شجرة من اخللف، كم كان النوم 
فيه دافئاً ومريحاً ومازلت اح�س برغبتي يف النوم مرة اخرى .. ان�شحب ال�شبل بهدوء والتف خلف ال�شجرة 
فت�شلق فروعها ودخل يف جتويف عميق لي�شتكمل نومه تاركاً امه واباه واحليوانات كلها ت�شحك وت�شحك حيث 
�شرخ الثعلب وقال كان ينام فوق راأ�س ابيه وهو ال يح�س بذلك، يا له من غبي، اآه كم هو غبي .. ومل يقل كلمته 
الثالثه فقد لطمه االأ�شد لطمه قوية فقتله يف احلال فقد ظن ان االأ�شد يق�شده هو بالغباء وال يق�شد ابنه 
وعندما عاتبته زوجته قال هذ ال�شبل من ظهر ذاك االأ�شد وال ي�شح ان يو�شف بالغباء ابداً .. فهل دفع الثعلب 

حياته ثمناً لغبائه ام غباء االأ�شد ؟ 

الريا�شة حتارب ال�شداع الن�شفي
اآالما  )ال�شقيقة(  الن�شفي  بال�شداع  امل�شاب  يعاين 
ب�شكل  اليومية  حياته  ممار�شة  ع��ن  تعيقه  �شديدة 
ب�شالح  ال�����ش��داع  ه��ذا  حم��ارب��ة  ميكن  لكن  طبيعي، 
االأملاين  االأع�شاب  وفقا لطبيب  الريا�شة،  فعال هو 

الدكتور �شبا�شتيان.
على  تعمل  الريا�شة  اأن  االأع�����ش��اب  طبيب  ويو�شح 
ت��ه��دئ��ة اجل���ه���از ال��ع�����ش��ب��ي امل���رك���زي وت��ث��ب��ي��ط االأمل 
هرمون  اإف���راز  وزي���ادة  النف�شي  التوتر  وه��رم��ون��ات 
بالراحة  ال�����ش��ع��ور  يف  ي�����ش��ه��م  ال�����ذي  االإن�����دورف�����ني 

والتح�شن.
التحمل تعد منا�شبة لهذا  اأن ريا�شات قوة  واأ�شاف 

وركوب  وال�شباحة  وال��رك�����س  امل�شي  مثل  ال��غ��ر���س، 
اأي  الكارديو،  متارين  وكذلك  الهوائية،  ال��دراج��ات 
التمارين على االأجهزة الريا�شية مثل جهاز الرك�س 
ثالث  اإىل  م��رت��ني  ع��ن  يقل  ال  مب��ع��دل  الكهربائي، 
الواحدة،  املرة  اأربعني دقيقة يف  اأ�شبوعيا ملدة  مرات 
يف حني تعد الريا�شات التناف�شية غري منا�شبة نظرا 

الأنها تعزز فر�س حدوث نوبات ال�شداع الن�شفي.
اإىل   6 من  اجليد  النوم  ف��اإن  الريا�شة  جانب  واإىل 
والتوتر، وعدم  ال�شغوط  يوميا، وجتنب  �شاعات   7
ال��ت��دخ��ني، ك��ل��ه��ا اأم����ور م��ه��م��ة ل��ل��وق��اي��ة م��ن نوبات 

ال�شداع.


