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قيلولة مرتان بالأ�سبوع.. 
ماذا تفعل بالقلب والدماغ؟

على  القيلولة  ت�أثري  تن�ولت  ال��درا���س���ت  من  الكثري  اأن  من  ب�لرغم 
�سحة الإن�س�ن، ف�إن معظمه� مل يركز على ت�أثري مدة القيلولة ومدى 
�سوي�سرية  درا�سة  تن�ولته  م�  هو  وه��ذا  التحديد،  وجه  على  تكراره� 

حديثة لتك�سف عن نت�ئج مثرية.
اأنه  ب�سوي�سرا،  اجل�معي  ل��وزان  م�ست�سفى  يف  اأجريت  درا�سة  ووج��دت 
الأ�سبوع،  يف  مرتني  اأو  النه�ر” مرة  ب�”غفوة  �سخ�ص  يحظى  عندم� 
ال�سكت�ت  اأو  القلبية  ب�لنوب�ت  الإ���س���ب��ة  خطر  م��ن  ذل��ك  يقلل  فقد 

الدم�غية.
ودر�����ص ال��ب���ح��ث��ون ال��ع��اق��ة ب��ني وت����رية ال��ق��ي��ل��ول��ة وم��دت��ه���، وخطر 
واأخ��رى غري  الق�تلة  الدموية  والأوع��ي��ة  القلب  اأم��را���ص  م�س�عف�ت 
املميتة. وبتتبع 3462 �سخ�س� ترتاوح اأعم�رهم بني 35 و75 ع�م� 
مل� يزيد عن خم�ص �سنوات، وجد الب�حثون اأن الذين جل�أوا للقيلولة 
مرة واحدة اأو مرتني يف الأ�سبوع، ملدة ترتاوح بني خم�ص دق�ئق اإىل 
اأو  قلبية  لنوبة  للتعر�ص  ب�ملئة   48 بن�سبة  عر�سة  اأق��ل  ك�نوا  �س�عة، 
على  يغفوا  مل  الذين  اأولئك  من  القلب،  يف  ق�سور  اأو  دم�غية  �سكتة 
الإطاق. كم� وجدت الدرا�سة التي ن�سرت يف جملة ه�رت، وهي جملة 
اجلمعية الربيط�نية لأمرا�ص القلب والأوعية الدموية، اأنه ل يوجد 
ارتب�ط مثل هذا بني القيلولة و�سحة القلب، يف ح�ل زادت وتريته� اأو 

مدته�، وفق م� ذكر موقع “�سي اإن اإن«.

الفقر ي�سّرع ال�سيخوخة
نت�ئج  تو�سلت  وقد  وبيئية،  وراثية  بعوامل  ال�سيخوخة  �سرعة  تت�أثر 
اأبح�ث جديدة اإىل اأن الفقر ع�مل موؤثر هو الآخر يف التعجيل مبظ�هر 
التقدم يف العمر. وبح�سب الدرا�سة التي اأجريت يف ج�معة كوبنه�غن 
من  ي�سعف  اقت�س�دية  م�س�كل  ومواجهة  الدخل  انخف��ص  اأن  تبني 

القدرة البدنية والذهنية اإىل ج�نب زي�دة الته�ب�ت اجل�سم.
“جورن�ل اأوف اإيدجينج”، وق�م الب�حثون  وُن�سرت نت�ئج الدرا�سة يف 
بتتبع امل�س�ركني فيه� ملدة 22 ع�م�ً، وك�ن معظمهم من ذوي املداخيل 
 60 بع�سهم  دخ��ل  انخف��ص  ن�سبة  وبلغت  املتو�سط،  عن  املنخف�سة 

ب�ملئة اأقل من املتو�سط.
 1.2 اليد مبعدل  ُي�سعف قدرة قب�سة  الفقر  اأن  الفحو�س�ت  وبينت 
كغم، وي�سعف عدد مرات اجللو�ص والقعود خال 30 ث�نية مبقدار 
مرتني مق�رنة مبن يتمتعون مبداخيل جيدة ول يواجهون حتدي�ت 

اقت�س�دية كبرية.
كذلك اأظهرت النت�ئج ارتف�ع م�ستوى اللته�ب�ت مع انخف��ص الدخل، 

وت�أثري ذلك على مظهر الب�سرة.

علماء يبتكرون حربًا يغري لونه مع ال�سوء
اأن  ميكنه  حرباً  للتكنولوجي�  م��س�ت�سو�ست�ص  معهد  يف  ب�حثون  طور 

يغريه لونه عرب”اإع�دة الربجمة” ب��ستخدام جه�ز عر�ص �سوئي. 
�سبغة  ب��ستخدام   - كروميليون  فوتو  امل�سمى   - احلرب  ت�سنيع  ويتم 
�سوء لونية، والتي تغري لونه� عند تعر�سه� لاأ�سعة فوق البنف�سجية. 
وخلط الب�حثون ثاثة األوان خمتلفة من ال�سبغة )�سم�وي واأرجواين 

واأ�سفر( مع الطاء، قبل اأن يتم دمج الألوان الثاثة.
اآخر،  اأي من��وذج  اأو  ه�تف  علبة  اأو  على ج�سم  الن�جت  اخلليط  وير�ص 
ثم يو�سع اأم�م جه�ز عر�ص �سوئي. ويقوم الب�حثون بت�سميم اأمن�ط 
الك�ئن  على  النموذج  وعر�ص  الأبع�د،  ثاثية  الكمبيوتر  من�ذج  على 
املطلوب. ول ميكن فقط عر�ص الت�سميم�ت على النم�ذج، بل ميكن 

حموه� واإع�دة ت�سميمه� بنف�ص ال�سهولة، بح�سب بيزن�ص اإن�س�يدر.
ويقدم العلم�ء مث�ًل حول ف�ئدة هذا البتك�ر يف املاب�ص، حيث ميكن 
تغيري  اإع����دة  وميكن  الرئي�سي،  ال��زي  م��ع  لتتن��سب  امللحق�ت  تغيري 
الألوان لأحداث خمتلفة يف نف�ص اليوم، وي�أملون يف اجلمع بني هذه 

التكنولوجي� مع الطب�عة ثاثية الأبع�د يف نه�ية املط�ف.
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»باربي الرعب« حتتفي 
بـ»تذكار املوتى«

ف�إن  “ب�ربي”،  اعت�ده� حمبو  التي  والرقيقة  ب�لرغم من احللة اجلميلة 
جديدة  حّلة  ملنحه�  وذل��ك  الكثريين،  ي�سدم  قد  للدمية  اجلديد  ال�سكل 

خ��سة ب�إحي�ء تذك�ر املوتى يف املك�سيك.
ك�ترين�  �سخ�سية  متثل  وه��ي  مك�سيكو  يف  اجل��دي��دة،  الدمية  ع��ن  وُك�سف 
ال�سبيهة بهيكل عظمي مك�سو مباب�ص ملونة غنية، والتي تعد من رموز 

الثق�فة ال�سعبية املحلية.
وهذه الن�سخة اخل��سة امل�ستوح�ة من �سخ�سية ابتكره� �سنة 1912 ر�س�م 
الك�ريك�تور املك�سيكي خو�سيه غوادالوبي بو�س�دا “حتّية اإىل املك�سيك و�سعبه 

وتق�ليده”، بح�سب م� اأعلن امل�سّنع “م�تيل«.
وترتدي الدمية التي تكلف 1750 بيزو�ص مك�سيكي� )85 دولرا تقريب�( 

ثوب� اأ�سود مزخرف� بورود ملونة، وله� �سعر اأ�سود مزّين بفرا�س�ت.
دييغو  املك�سيكي  للر�س�م  ج��داري  ر�سم  بف�سل  ك�ترين�  �سخ�سية  وا�ستهرت 
ريفريا )1886-1957(، تعود اإىل الع�م 1947 وحتمل ا�سم “حلم يوم 

�سبت من بعد الظهر يف متنّزه األميدا«.
وبداية  اأكتوبر  نه�ية  بني  املك�سيك  يف  املوتى  ب�يوم  ُيحتفى  اأن��ه  اإىل  ي�س�ر 

نوفمرب، ح�سب م� ذكرت وك�لة فران�ص بر�ص.
اأث�رت  ويف الوقت الذي رحب فيه الكثريون بهذه الدمية اجلديدة، ف�إنه� 
التق�ليد  وت�سليع  الثق�يف  “ب�ل�ستحواذ  املك�سيكيني  بع�ص  ن��دد  اإذ  ج��دل، 

القدمية جلني الأرب�ح«.

روبوت جديد ي�سبح ويطري
الكلية  ال��ب���ح��ث��ني، يف  م���ن  ف���ري���ق  اب��ت��ك��ر 
الم��رباط��وري��ة يف ل��ن��دن، روب��وت���ً جديداً 
26 مرتاً،  يطري فوق �سطح امل�ء، م�س�فة 
تت�سم  التي  البيئ�ت  ا�ستخدامه يف  وميكن 
اأو  الفي�س�ن�ت،  اأم���ك��ن  مثل  ب���خل��ط��ورة، 
ويتميز  املحيط�ت.  تلوث  معدلت  ملراقبة 
الروبوت ب�أنه ل يحت�ج اإىل اأكرث من 0.2 
غرام من م�دة كربون�ت الك�ل�سيوم يف غرفة 
الح��رتاق داخله للطريان، بح�سب املوقع 
يف  املتخ�س�ص  اإك�سبلور  تيك  الإل��ك��رتوين 
اأن  امل��وق��ع،  واأو���س��ح  التكنولوجي�.   جم���ل 
هو  ال��روب��وت  يف  املتحرك  الوحيد  اجل��زء 
البيئة  م��ن  امل���ء  لإدخ����ل  �سغرية  م�سخة 
املحيط�ت.  اأو  البحريات  به مثل  املحيطة 
وعند تف�عل كربون�ت الك�ل�سيوم مع امل�ء، 
لا�ستع�ل،  الق�بل  الأ�سيت�يل  غ�ز  ينبعث 
والذي يتمدد فيدفع الروبوت اإىل الأعلى. 
واخ��ت��رب ال��ف��ري��ق ال��روب��وت داخ���ل املخترب 
ويف اإح����دى ال��ب��ح��ريات وداخ����ل خ����زان به 
اأنه ق�در على الرتف�ع فوق  اأم��واج، وتبني 
الق��سية.  ال���ظ���روف  يف  ح��ت��ى  امل�����ء  ���س��ط��ح 
واأكد الب�حثون اأن الروبوت، الذي ل يزيد 
160 غرام�ً، ميكنه القفز عدة  وزنه عن 
م��رات بعد م��لء خ��زان��ه ب���مل��ي���ه، م��� ي�سمح 
العين�ت  ل�سحب  امل��ي���ه  ف���وق  ب���ل��ط��ف��و  ل��ه 

املطلوبة دون ح�جة اإىل ط�قة اإ�س�فية.

الريجيم غري ال�سحي قد 
يوؤدي اإىل الكتئاب �ص 23

الفول ال�سوداين... 
دليلكم اإىل خ�سارة الوزن

ُيعترب الفول ال�سوداين من الأغذية املفيدة 
ال�سرورّية  ال��غ��ذائ��ّي��ة  ب�لعن��سر  والغنّية 
الغذائّية  لقيمته  واإ�س�فًة  الإن�س�ن،  جل�سم 
والرائع  اجل�����ذاب  ب����مل���ذاق  ي��ت��م��ّت��ع  اأي�س�ً 
كونه  اإىل  ب�لإ�س�فة  اجلميع،  يحبه  ال��ذي 
الأ�سخ��ص  يف�سله�  ال��ت��ي  الأغ���ذي���ة  م��ن 

ويت�سجعون لتن�وله�  واإعداده� . 
على  يحتوي  ال�سوداين  الفول  ف���إن  كذلك 
ال��غ��ذائ��ي��ة الآت��ي��ة: جمموعة من  ال��ف��وائ��د 
والأماح  النب�تّية،  والربوتين�ت  ال��زي��وت 
واحلديد،  للف�سفور،  املعدنّية،  ب�لإ�س�فة 
وال��ي��ود، وال��ب��وت������س��ي��وم، وال�����س��ودي��وم، كم� 

ويحتوي على العديد من الفيت�مين�ت . 
وي�س�عد الفول ال�سوداين على زي�دة تدّفق 
الإ�س�بة  ن�سبة  خف�ص  ال��دم���غ،  اإىل  ال���دم 

الهرمون�ت  زي�����دة  ال��دم���غ��ي��ة،  ب�ل�سكت�ت 
مر�ص  م��ن  ال��وق���ي��ة  الأن��ث��وّي��ة  والذكرّية، 
العظ�م  ���س��ّح��ة  م���ن  ُي��ح�����ّس��ن  ال���زه����مي���ر، 
للجه�ز  ومن�سط  اله�س��سة،  من  ويحميه� 

الع�سبي . 
ب�حلمي�ت  وث���ي���ق����  ارت���ب����ط����  ل����ه  اأن  ك���م���� 
كثري  يف  وي�سفه  ال��وزن،  خل�س�رة  الغذائية 
م���ن الأح����ي�����ن اأخ�����س���ئ��ي��و ال��ت��غ��ذي��ة، فهو 
الدهون  ح���رق  يف  ح���ٍد  كبري  اإىل  ي�����س���ع��د 
لاأ�سخ��ص  ب�لن�سبة  اأّم����  ال���وزن،  وتقليل 
حتديداً،  البطن  ده��ون  من  يع�نون  الذين 
تن�ول  عن  طريق  عليه�  التغّلب  فيمكنهم 
التي  الأطعمة  من  فهو  ال�سوداين؛  الفول 
ت�س�عد يف حرق الدهون من دون م�س�عدة 

التم�رين الري��سّية املختلفة . 

  .1 امليكروويف وخطره: ال�سرطان
ل�����س��ن��وات ع��دي��دة ح���ول خم���ط��ر ا�ستخدام  ل��ق��د دار اجل���دل 
امليكروويف يف طهي الطع�م. وادعى بع�ص العلم�ء اأن الأفران 
تقتل املواد  الغذائية، على الرغم من عدم وجود اأدلة تدعم 

هذا الدع�ء . 
واأف������دت خ��ب��رية الإ���س��ع���ع ب��روف��ي�����س��ور م���ج��دة ه���ف������ص، من 
اأدن��ى �سك ت�سرب  امليكروويف دون  اأف��ران  اأن  ج�معة ترينت، 
الأف��ران لدين�  امل�ستخدمة يف  الإ�سع�ع. واإن موج�ت  الإ�سع�ع 
اجلزء  امل���ء ميثل  ولأن  امل��ي���ه،  لت�سخني  ال��واق��ع  يف  م�سممة 
الأكرب من تكوين اأج�س�من�، ف�إنه� متت�ص  اأ�سعة امليكروويف 

ب�سكل طبيعي . 
ولكن اخلطر يكمن حق� يف اأن معظم م�ستخدمي امليكروويف 

يقومون بت�سخني الطع�م يف اأوعية من البا�ستيك . 
اأن  على  اأدل��ة  “هن�ك  البيئية”،  ال�سحة  “اآف�ق  ملجلة  ووفق� 
عند  كيمي�ئية  م���واد  ت��ف��رز  البا�ستيكية  امل��ن��ت��ج���ت  معظم 
الإ�س�بة  اإىل  ت��وؤدي  اأن  ميكن  للميكروويف،  والتي  تعر�سه� 
ب�ل�سرط�ن. من هذه املواد الكيمي�ئية التي تتولد للم�س�عدة 
اإي����ه BPA « ،  والبويل  “بي�سفونيل  الت�سخني،  عملية  يف 
والزايلني،  والتولوين  تريبث�ليت  PET  والبنزين  اإيثلني 

وكله� له� عاقة ب�ل�سرط�ن . 

احلل : 
بدل من ا�ستخدام البا�ستيك، يتم ت�سخني املواد الغذائية يف 

اأوعية زج�جية اأو غريه� من اأطب�ق امليكروويف الآمنة .  
وت�سر بروفي�سور ه�ف��ص على �سرورة مغ�درة املطبخ لتف�دي 
امليكروويف،  ا�ستخدام  تعتزم  كنت  “اإذا  وق���ل��ت:  الإ���س��ع���ع. 
على  ب�لوقوف  فقط  تكتفي  ل  املطبخ.  اخل��روج  من  فعليك 
اجل�نب الآخر من اجلدار، بل اأخرج لأن موج�ت امليكروويف 

تخرتق اجلدران، مم� يعني اأنك  ل تزال يف خطر «. 

  .2 الثالجة وخطرها: الت�سمم الغذائي
اأي�م  بعد  الغذائية،  امل��واد  الثاج�ت ثورة يف تخزين  اأحدثت 
العتم�د على �سن�ديق الثلج، وتعبئة املواد الغذائية يف عبوات 

امللح . 
على الرغم من اأنه� حتفظ الطع�م ط�زج� لفرتة اأطول، اإل 
اأن عدم التنظيم وزي�دة فرتة التخزين تتيح للبكتريي� واملواد 

ال�س�مة جم�ل  للتك�ثر، مم� يوؤدي اإىل الت�سمم الغذائي . 
على  للحف�ظ  ال���دوران  اإىل  يحت�ج  الب�رد  الهواء  لأن  وذل��ك 
املواد الغذائية مربدة، ولإبع�د البكتريي�، وهذا ل يحدث يف 

حيز مزدحم . 

احلل : 
ميكنك تقليل خطر الإ�س�بة ب�لأمرا�ص التي تنقله� الأغذية 

عن طريق لف الأطعمة املخزنة وتنظيف الثاجة ب�نتظ�م . 
غ�سون  يف  للح�لة،  وفق�  الطع�م،  جتميد  اأو  بتربيد  عليك 

�س�عتني من �سرائه . 
يجب اأن توؤكل بق�ي� الطع�م يف غ�سون 3 اإىل 4 اأي�م، ويجب 
اأن تبقى درج�ت احلرارة بني �سفر اإىل 4 درجة مئوية، واأن 

تكون درجة  حرارة الفريزر 18 درجة مئوية حتت ال�سفر . 
ل ترتك الطع�م يتفكك من جتميده يف درجة حرارة الغرفة. 

واإمن������� ي��ت��م و���س��ع��ه يف 
الثاجة لك�سر جموده، 
بطهيه  امل��ب���درة  ويجب 

على  الفور . 

  .3 ال���ع�������س���ارات 
وخطره�: ال�سكري

نظ�م  ات���ب����ع  ب��دع��ة  اإن 
على  ي��ع��ت��م��د  غ����ذائ����ي 
ال����ع���������س����ري ق������د ن����ل���ت 
ب�سبب  ك��ب��رية  ���س��ع��ب��ي��ة 

�سوف  ب�����أن����ه  الع����ت����ق�����د 
ي�س�عد على فقدان الوزن والتخل�ص من  ال�سموم يف اجل�سم . 

الع�مة،  لل�سحة  ه���رف���رد  كلية  اأجرته�  لدرا�سة  وفق�  ولكن 
ف�إن هذا النظ�م يجعل املايني ممن يتبعونه عر�سة ملر�ص 

ال�سكري . 
“اإن موؤ�سر ن�سبة ال�سكر يف الدم من  وكتب معدو الدرا�سة: 
ع�سري الف�كهة - الذي مير عرب اجله�ز اله�سمي ب�سكل اأ�سرع 
من الفواكه  الغنية ب�لألي�ف - قد يف�سر الرتب�ط الإيج�بي 
ب�ل�سكري.”  الإ�س�بة  خم�طر  وزي���دة  ع�سري  ا�ستهاك  بني 
ت�سبح  احل��راري��ة  ف���إن  ال�سعرات  الثم�ر،  تع�سر  عندم�  لأن��ه 
اأكرث تركيزا، ومع اأخذ نف�ص الط�قة يف �سكل �س�ئل يف مق�بل 
�سعورك  ب�جلوع  ب��دء  عليه  ذل��ك يرتتب  ف���إن  ال�سلبة  امل���واد 

�سريع� . 

احلل : 
ح�ول ا�ستخدام الفواكه التي يكون موؤ�سر ن�سبة ال�سكر الذي 
جتلبه اإىل الدم منخف�س� اأو ا�ستبدل 3 ح�س�ص من ع�سري 

الفواكه يف الأ�سبوع  بثم�ر ك�ملة، اأي غري مع�سورة . 
%7 من  ي��وؤدي اإىل انخف��ص  اأن ه��ذا  اإىل  وت�سري الأب��ح���ث 

خم�طر الإ�س�بة ب�ل�سكري . 
كونه  اإىل  فب�لإ�س�فة  الإم��ك���ن،  ق��در  ال��ل��ب،  م��ن  تتخل�ص  ل 
األي�ف� غري ق�بلة للذوب�ن، ف�إن اللب يحتوي على الكثري من 
خف�ص  على  ت�س�عد  التي   - وامل��ع���دن  والبكتني  الفيت�مين�ت 
التخل�ص  وحت�سن  #اله�سم  عملية  وت�سهل  الكولي�سرتول 

من الدهون واملواد الكيمي�ئية ال�س�رة من  اجل�سم . 
جتنب ا�ستخدام الع�سري الط�زج كبديل لوجبة فقط ميكن 

اأن يكون مكما غذائي� . 
ح�س�ص   5 ب��ستهاك  الع�ملية  ال�سحة  منظمة  تو�سي  كم� 

يومية من الفواكه واخل�سروات الك�ملة . 

  .4 التلفزيون وخطره: ال�سمنة
داخل  الأ���س��ل  يف  مك�نه  ك���ن  التلفزيون،  اخ���رتاع  مت  عندم� 
غرفة املعي�سة، حيث جتتمع الأ�سرة يف امل�س�ء مل�س�هدة عر�ص 
ي�س�هد  الع�دي  الأمريكي  اأن  موؤخرا  واأظهرت  التق�رير  م�. 
حوايل 4 �س�ع�ت ون�سف من البث التلفزيوين احلي يومي� . 

احلركة،  من  اخل���يل  احلي�ة  منط  خم�طر  اإىل  وب�لإ�س�فة 
ف�إن كثريا من املط�بخ احلديثة حتتوي على جه�ز تليفزيون، 
الأمر الذي يوؤدي  اإىل التهور يف تن�ول الطع�م، نتيجة لعدم 
الرتكيز اأثن�ء امل�س�هدة وب�لت�يل عدم اإدراك كم م� مت الته�مه. 

اأن %37 من وقت البث احلي  كم� 
 مكر�ص لإعان�ت الأغذية، التي توؤثر على �سهيتك . 

احلل : 
املطبخ.  تكون عن  م�  اأبعد  اأم�كن  التلفزيون يف  و�سع جه�ز 
واإذا ك�ن التلفزيون اخل��ص بك مو�سوع� يف غرفة املعي�سة، 
يف  الطع�م  وت��ن���ول  الأري��ك��ة،  على  ت��ن���ول  الطع�م  فلتتجنب 

املطبخ اأو على م�ئدة الطع�م . 
هن�ك اأي�س� و�س�ئل ملنع تن�ولك لوجب�ت خفيفة واأنت ج�ل�ص 

اأم�م التلفزيون، منه� : 
  -1 عليك مب�سغ العلكة اأو �سرب بع�ص امل�ء . 

م�س�هدة  اأث��ن���ء  امل��ك���ن  نف�ص  يف  دائ��م���  جتل�ص  ك��ن��ت    -2 اإذا 
التلفزيون، فعليك ال�ستلق�ء على الأر�ص اأو تغيري املق�عد . 

  -33 اإذا ك�ن يلزم تن�ول وجبة خفيفة، فلتح�سر طبق� �سحي� 
من اخل�س�ر مثل الكرف�ص واجلزر اأو اخلي�ر، بدل من تن�ول 

ال�سيب�سي اأو  ال�سوكولته . 

  .5 املاء املفلرت وخطره: املوت املفاجئ
يف حني اأن فلرتة املي�ه ت�س�عد يف جعل املي�ه نظيفة وذات طعم 
امل�ء  ال�س�مت.  الق�تل  هي  الفلرتة  تلك  تكون  فقد  اأف�سل، 
املفلرت ل  يحتوي اإل على القليل من املع�دن اله�مة لوظ�ئف 

اجل�سم، مثل املغني�سيوم والك�ل�سيوم . 
الغ�زية  امل��ي���ه  ف����إن  ال��ع���مل��ي��ة،  ال�سحة  منظمة  ملن�سور  وف��ق��� 
ن�سبة  فيه  تنخف�ص  ال���ذي  امل����ء،  اأو  الأي���ون����ت(  )املنخف�سة 
عن  ال��ن���ج��م��ة  ال��وف��ي���ت  م��ع��دل  ي��رت��ب��ط  بزي�دة  املغني�سيوم، 
امل�ء  مع  ب�ملق�رنة  وذل��ك  الدموية،  والأوعية  القلب  اأمرا�ص 

الع�سر واملي�ه التي ترتفع فيه� ن�سبة  املغني�سيوم . 
المت�س��ص. وعند  اأن�سط يف  يعترب  النقي  امل���ء  ف���إن  كذلك، 
اأك�����س��ي��د الكربون،  ث����ين  ف���إن��ه ميت�ص  ال���ه���واء،  ات�����س���ل��ه م��ع 
امل�ء املفلرت كلم� ارتفعت  في�سبح ح�م�سي�. وكلم�  زاد �سرب 
ن�سبة احلمو�سة يف اجل�سم، مم� يجعله بيئة مواتية للمر�ص 

والبكتريي� واخلمرية . 

احلل : 
ح�ول �سرب املزيد من املي�ه املعدنية للت�أكد من اأنك حت�سل 
على املواد الغذائية الأ�س��سية، ط�مل� اأنه� لي�ست م�س�ف� اإليه� 

ال�سكر . 
مثل  ب�ملغني�سيوم  الغنية  الأط��ع��م��ة  ت��ن���ول  حم���ول��ة  عليك 
واخل�سر  الك�ملة  واحلبوب  وال��ب��ذور  واملك�سرات  البقولي�ت 

ثغرة خطرية يف نظام 
ت�سغيل اأيفون املرتقب 

يف  ف�سلت  “اأبل”  �سركة  اأن  ي��ب��دو 
حت�سني هواتف “اآيفون” ب�ل�سكل 
اجلديد  الت�سغيل  نظ�م  يف  الك�يف، 
اأي������م قليلة،  ب��ع��د  اإط���اق���ه  امل���ق���رر 

ح�سب تق�رير حديثة.
خطرية  ثغرة  ب�حث  اكت�سف  فقد 
 ،»iOS 13» الت�سغيل  ن��ظ���م  يف 
�سبتمرب   19 يف  اإط���اق���ه  امل���ق���رر 
اجل���������ري، مت���ك���ن امل�����س��ت��خ��دم من 
اإىل ق�ئمة جه�ت الت�س�ل  الولوج 
كلمة  م��ع��رف��ة  اإىل  احل����ج���ة  دون 
فريج”  “ذا  م��وق��ع  ح�سب  امل����رور، 
التكنولوجي�.  ب���أخ��ب���ر  امل��خ��ت�����ص 
وق�ل الب�حث خو�سيه رودريغيز اإن 
عرب  اإليه�  الو�سول  ميكن  الثغرة 
ا�ستقب�ل مك�ملة “في�ص ت�مي”، مع 
ال�ستع�مة بنظ�م امل�س�عد ال�سوتي 
ب�لفيديو كيف  واأو�سح  “�سريي”، 
ذل���ك. ومبجرد  ي��ح��دث  اأن  مي��ك��ن 
رودريغيز  يتمكن  امل��ك���مل��ة،  اإج����راء 
الو�سول  م��ن  ب�سيطة،  ب��خ��ط��وات 
واأي  الت�����س���ل  ق���ئ��م��ة ج��ه���ت  اإىل 
به�، مثل  اأخرى خمزنة  معلوم�ت 

عن�وين الربيد الإلكرتوين.
ال�سركة  اأب���ل���غ  ق���د  ال��ب���ح��ث  وك�����ن 
علم�  اأ�����س�����ب����ي����ع،  ق���ب���ل  ب���مل�����س��ك��ل��ة 
نظ�م  ���س���ب  اآخ����ر  ع��ي��ب���  ي�سبه  اأن����ه 
مل  اأن���ه  ورغ���م  ال�����س���ب��ق.  الت�سغيل 
 ،»iOS 13» ن��ظ���م  اإ����س���دار  ي��ت��م 
لنظ�م  التجريبية  الن�سخة  ف����إن 
الت�سغيل اجلديد ك�نت مت�حة منذ 
اأ�سهر، مم� يعني اأن اأي �سخ�ص ق�م 
ك�ن  الأول��ي��ة  الإ����س���دارات  بتنزيل 

ب�إمك�نه ا�ستغال الثغرة.
وبينم� ميثل اخلط�أ خلا يف اأم�ن 
اأقل خطورة  النظ�م اجلديد، ف�إنه 
الأخرى  ال�س��سة  قفل  عيوب  م��ن 
الإ�سدارات  يف  اكت�س�فه�  مت  التي 
ال�س�بقة، مثل «iOS 6.1« الذي 
�س��سة  ب��ت��ج���وز  ل��ل�����س��خ�����ص  ���س��م��ح 
جه�ت  قوائم  اإىل  للو�سول  القفل 

الت�س�ل والأرق�م وحتى ال�سور.

اأديل تطلب رعاية 
م�سرتكة لبنها 

ط���ل���ب���ت  ال���ن���ج���م���ة اأدي����������ل  رع�����ي����ة 
“اأجنيلو”،  لب���ن���ه����  م�������س���رتك���ة 
مع  �سنوات،   6 العمر  من  والب�لغ 
كونيكي  ال�����س���ب��ق  �سيمون  زوج��ه��� 

اإعان  اأ���س��ه��ر م��ن   6 ، وذل���ك بعد 
م���� ن�سره  ب��ح�����س��ب  ان��ف�����س���ل��ه��م���.، 
وك�نت   .» The Blast » م��وق��ع 
ب����أوراق طاقه�  ق��د تقّدمت  اأدي���ل 
ر�سمي�ً من كونيكي، وذلك بح�سب 
ميل  “ ديلي  �سحيفة  ن�����س��رت  م��� 
اإن عاقة  وُي��ق���ل  ال��ربي��ط���ن��ي��ة،   »
اإىل عاقة  لت  اأديل وكونيكي حتوَّ
لوجود  ن����ظ����راً  وث���ي���ق���ة،  ����س���داق���ة 
�سغف  اأن  واأدرك����  يجمعهم�،  طفل 
احلب تا�سى، م� اأ�سعرهم� بخيبة 

  5 خماطر قاتلة يف مطبخك.. اإليك طرق جتنبها
املطبخ هو املكان الذي تتجمع فيه العائالت عادة لتناول وجبة ممتعة. لكن هذه الغرفة التي تعتقد اأنها “اآمنة” مليئة 

بالفعل باملخاطر  ال�سحية، وفقا ل�سحيفة “ديلي ميل” الربيطانية . 
فقد تغريت ت�سميمات املطابخ بقدر كبري يف القرن املا�سي، وذلك بف�سل االبتكارات التكنولوجية لت�ساعدنا على تخزين 
الطعام  وتنظيفه بطرق �سليمة .  وبينما ت�ساعدنا االأجهزة يف اإعداد االأطباق وحفظ االأغذية بكل �سهولة، فاإن هناك 
خماطر ميكن اأن ت�سكل لنا تهديدات اإما مبا�سرة اأو على  املدى البعيد .  ن�ستعر�ض فيما يلي 5 خماطر يجدر بك اأن تاأخذ 

حذرك منها، واأي�سا نو�سح ما يرتتب عليها من اآثار �سارة بال�سحة، وما ميكن القيام  به لتاليف ال�سرر : 
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�ش�ؤون حملية

بدعم من من�سور بن زايد 

املهرجان الدويل الثاين للتمور الأردنية ينطلق 16 اأكتوبر القادم
تنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بالتعاون مع وزارة الزراعة وجمعية التمور االأردنية

وزارة التغري املناخي والبيئة ت�سارك يف مبادرة »وثيقة املليون مت�سامح«

للعام التا�سع

مبدينة العني اأيال  منتجعات  نظمتها  �سنوية  احتفالية  يف  زائر   400

•• اأبوظبي - الفجر

اله��سمية  الأردن��ي��ة  اململكة  يف  ال��زراع��ة  وزارة  اأعلنت 
الث�ين للتمور الأردنية  عن فع�لي�ت املهرج�ن الدويل 
لنخيل  الدولية  خليفة  ج�ئزة  مع  ب�لتع�ون   2019
الأردنية  ال��ت��م��ور  وجمعية  ال��زراع��ي  والب��ت��ك���ر  التمر 
 18-16 ال��ف��رتة  خ��ال  عم�ن  الأردن��ي��ة  الع��سمة  يف 
�سمو  م��ن  مب��ك��رم��ة   .2019 الأول-اأك���ت���وب���ر  ت�سرين 
اآل نهي�ن ن�ئب رئي�ص جمل�ص  ال�سيخ من�سور بن زايد 
ال��وزراء وزير �سوؤون الرئ��سة بدولة الإم���رات العربية 
اإبراهيم  املهند�ص  مع�يل  كلمة  يف  ذل��ك  ج���ء  املتحدة، 
موؤمتر  خ���ال  الأردين  ال���زراع���ة  وزي����ر  ال�����س��ح���ح��دة 
بح�سور  عّم�ن  انرتكونتيننت�ل  بفندق  عقد  �سحفي 
�سع�دة اأحمد علي حممد البلو�سي �سفري دولة الإم�رات 
و�سع�دة  اله��سمية،  الأردنية  ب�ململكة  املتحدة  العربية 
ال��دك��ت��ور عبد ال��وه���ب زاي���د اأم���ني ع���م ج���ئ��زة خليفة 
ال��دول��ي��ة ل��ن��خ��ي��ل ال��ت��م��ر والب���ت���ك����ر ال���زراع���ي بدولة 
اأنور حداد مدير  الإم���رات العربية املتحدة، واملهند�ص 
املنظم�ت  ممثلي  من  وع��دد  الأردن��ي��ة،  التمور  جمعية 

الدولية املقيمني ب�لأردن.
ت�أكيداً  ج�ء  املهرج�ن  هذا  ب���أن  الوزير  مع�يل  واأ�س�ف 

دولة  ب��ني  والت�ريخية  الأخ��وي��ة  ال��ع��اق���ت  عمق  على 
اله��سمية  الأردنية  واململكة  املتحدة  العربية  الإم���رات 
يف اإط�����ر م��ذك��رة ال��ت��ف���ه��م امل��وق��ع��ة ب���أب��وظ��ب��ي بت�ريخ 
3-10-2019 بني البلدين ال�سقيقني لهذه الغ�ية. 
ي�سهد  الذي  الوقت  املهرج�ن يف  ي�أتي تنظيم هذا  كم� 
وخ�سو�س�ً  الأردن��ي��ة  التمور  واإن��ت���ج  زراع���ة  قط�ع  فيه 
متور املجهول يف من�طق وادي الأردن تطوراً ملمو�س�ً، 
اإذ يقدر اإنت�ج اململكة من متور املجهول حوايل 14% 

من الإنت�ج الع�ملي.
من جهته ق�ل �سع�دة الدكتور عبد الوه�ب زايد اأمني 
والبتك�ر  التمر  لنخيل  ال��دول��ي��ة  خليفة  ج���ئ��زة  ع���م 
الزراعي اأنه انطاق�ً من املوقع الري�دي الذي حققته 
امل��سية  العقود  املتحدة خال  العربية  الإم���رات  دولة 
التمور  واإنت�ج  النخيل  قط�ع  وتنمية  وتطوير  دعم  يف 
على امل�ستوى الإقليمي والدويل، ي�أتي تنظيم املهرج�ن 
اأ�سوة  امل�ستوى  بهذا  الأردن��ي��ة  للتمور  ال��ث���ين  ال���دويل 
لنخيل  الدولية  خليفة  ج�ئزة  حققته  ال��ذي  ب�لنج�ح 
يف  امل��سية  ال�سنوات  خ��ال  ال��زراع��ي  والب��ت��ك���ر  التمر 
عدد من الدول العربية، فك�ن تنظيم مهرج�ن التمور 
امل�����س��ري��ة ل��ل��ع���م اخل���م�����ص ع��ل��ى ال��ت��وايل “2015 – 
ال�سودانية  التمور  مهرج�ن  اإىل  ب�لإ�س�فة   ،”2019

 ”2019  -  2017“ ال��ت��وايل  ع��ل��ى  ال��ث���ل��ث  ل��ل��ع���مل 
بف�سل الروؤية احلكيمة ل�س�حب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
بن زايد اآل نهي�ن رئي�ص دولة الإم�رات العربية املتحدة 
“حفظه اهلل” وتوجيه�ت �س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد 
ن���ئ��ب الق�ئد  اأب��وظ��ب��ي  ن��ه��ي���ن ويل ع��ه��د  اآل  ب��ن زاي���د 
الأعلى للقوات امل�سلحة، ودعم �سمو ال�سيخ من�سور بن 
زايد اآل نهي�ن ن�ئب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير �سوؤون 
الرئ��سة، ومت�بعة مع�يل ال�سيخ نهي�ن مب�رك اآل نهي�ن 
وزير الت�س�مح رئي�ص جمل�ص اأمن�ء اجل�ئزة. ويف نف�ص 
الإط���ر ف���إن �سف�رة دول��ة الإم����رات العربية املتحدة يف 
عّم�ن مل ت�أُل جهداً يف تقدمي ك�فة الت�سهيات والدعم 
ل�سم�ن جن����ح ه���ذا ال��ت��ع���ون وحت��ق��ي��ق ت��ل��ك الأه����داف 
ال�س�مية. والعمل يداً واحدة من اأجل الرتق�ء بقط�ع 
النخيل والتمور الأردنية ودعم وتن�سيط متور املجهول 

على وجه اخل�سو�ص. 
مبكرمة  زاي��د  ال��وه���ب  عبد  الدكتور  �سع�دة  اأ���س���د  كم� 
رئي�ص  ن�ئب  نهي�ن  اآل  زاي��د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو 
الإم�رات  بدولة  الرئ��سة  �سوؤون  وزير  ال��وزراء  جمل�ص 
الث�ين  ال����دويل  امل��ه��رج���ن  لتنظيم  امل��ت��ح��دة،  ال��ع��رب��ي��ة 
للتمور الأردنية، وي�أتي ذلك �سمن روؤية القي�دة يف دولة 
الإم�رات العربية املتحدة يف دعم وتطوير قط�ع نخيل 

التنمية  لتحقيق  اله��سمية  الأردن��ي��ة  ب�ململكة  التمر 
ب�ملهرج�ن  امل�����س���رك��ني  ع���دد  ب����أن  م�سيف�ً  امل�����س��ت��دام��ة. 
متخ�س�سة  و�سركة  م��زارع���ً   65 بلغ  الث�نية  ب��دورت��ه 
ب���زراع���ة ال��ن��خ��ي��ل واإن����ت�����ج ال��ت��م��ور وخ�����س��و���س���ً متور 
املجهول مل� ميثل هذا ال�سنف من اأهمية ا�سرتاتيجية 
هي  عربية  دول  اأرب���ع  ميثلون  ال���دويل.  امل�ستوى  على 
العربية  م�سر  وجمهورية  اله��سمية  الأردنية  اململكة 
كم�  املتحدة.  العربية  والإم����رات  ال�سودان  وجمهورية 
يت�سمن املهرج�ن عقد ندوة علمية ي�س�رك فيه� اأكرث 
بنخيل التمر  واأك�دميي�ً متخ�س�س�ً  من ع�سرين ب�حث�ً 
اإليه  تو�سل  م�  اآخ��ر  لعر�ص  الع�مل،  دول  خمتلف  من 
البحث العلمي �سمن ثاث حم�ور اأ�س��سية. ب�لإ�س�فة 
الث�نية  بدورته�  الأردنية  للتمور  م�س�بقة  اإط��اق  اإىل 
ومنتجي  امل���زارع���ني  ب��ني  للتن�ف�ص  ال��ف��ر���س��ة  لإت���ح��ة 
افتت�ح  الف�ئزين خال حفل  وتكرمي  الأردنية  التمور 

املهرج�ن يوم 16 اأكتوبر 2019
العمل  ال�سديد على  ع���م اجل���ئ��زة حر�سه  اأم��ني  واأك��د 
النخيل  بقط�ع  الرت��ق���ء  اأج��ل  م��ن  ال�سرك�ء  ك�فة  م��ع 
على  املجهول  مت��ر  وتن�سيط  ودع��م  الأردن��ي��ة  والتمور 
دولة  ب��ني  التع�ون  اأوا���س��ر  وتوطيد  اخل�سو�ص،  وج��ه 

الإم�رات العربية املتحدة واململكة الأردنية اله��سمية.
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وق��ع م��ع���يل ال��دك��ت��ور ث���ين ب��ن اأح��م��د ال��زي��ودي وزير 
مت�س�مح”  امل��ل��ي��ون  “وثيقة  والبيئة  امل��ن���خ��ي  التغري 
تزامن�ً  الإ���س��ام��ي��ة،  للثق�فة  زاي��د  دار  اأطلقته�  التي 
مع ع�م الت�س�مح. ج�ء ذلك خال لق�ء مع�ليه لوفد 
د.ن�س�ل  ي��رتاأ���س��ه  الإ���س��ام��ي��ة  للثق�فة  زاي���د  دار  م��ن 
ت���أت��ي هذه  و  ل���ل���دار،  ال��ع���م  امل��دي��ر  الطنيجي  حم��م��د 
ق�م  و  م��ت�����س���م��ح.  امل��ل��ي��ون  ب��وث��ي��ق��ة  للتعريف  ال���زي����رة 
“اأن  مع�ليه ب�لت�سجيل يف الوثيقة التي تتبنى ر�س�لة 
الفرد مت�س�حم� مع نف�سه ومع من حوله ومع  يكون 

جمتمعه لأن يف الت�س�مح حي�ة«. 
كم� ق�م ب�لتوقيع على الوثيقة �سع�دة: �سلط�ن علوان 
وكيل الوزارة امل�س�عد لقط�ع املن�طق، و �سع�دة : ف�طمة 
اخلدم�ت  لقط�ع  امل�س�عد  ال��وزارة  وكيل  توكل  حممد 
وكيل  الرئي�سي  ع��ب��داهلل  �ساح  ال�سيد:  و   ، امل�س�ندة 
الأحي�ء  و  البيولوجي  التنوع  لقط�ع  امل�س�عد  ال��وزارة 

احلم�دي  حممد  فهد   : املهند�ص  و  ب�لوك�لة،  امل�ئية 
وكيل الوزارة امل�س�عد لقط�ع التنمية اخل�سراء والتغري 

املن�خي ب�لوك�لة ، وعدد من كب�ر موظفي الوزارة.
و من جهته ق�ل مع�يل الدكتور الزيودي اإن الت�س�مح 
ت�أ�س�ص  التي  الأ�س��سية  القيم  اأح��د  يعد  الأخ��ر  وتقبل 
عليه� املجتمع الإم�راتي لذا ومن ن�س�أته� متثل دولة 
ل��ك���ف��ة جن�سي�ت  وا���س��ت��ق��ب���ل  ج���ذب  الإم������رات منطقة 
اأر�سه�  ومعتقدات وثق�ف�ت الع�مل، وح�لي�ً ت�سم على 
م� يزيد عن 200 جن�سية من مئ�ت واألف اخللفي�ت 
يف  جميعهم  يعي�سون  والثق�فية  والعقدية  الفكرية 

تاحم وتك�تف.
ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب  �سيدي  اإع��ان  “ اإن  واأ���س���ف: 
خليفة بن زايد اآل نهي�ن رئي�ص الدولة -حفظه اهلل- 
نهج�ً  الت�س�مح  اأن  على  يوؤكد  الت�س�مح،  ع�م   2019
ث�بت�ً مل�سرية دولة الإم�رات وعقيدة را�سخة ت�س�هم يف 
�سم�ن م�ستقبل م�سرق للجميع، وينبع من روؤية ث�قبة 
ملدى احل�جة ملزيد من التق�رب والتع�ي�ص ال�سلمي بني 

ال��دويل كوحدة واح��دة، ونبذ  فئ�ت ومكون�ت املجتمع 
العنف والكراهية.

الت�س�مح يف املجتمع  اأن تر�سخ قيم  واأك��د مع�ليه على 
البيئة،  ومنه�  القط�ع�ت  ك���ف��ة  على  اإي��ج���ب��ي���ً  ت��وؤث��را 
وتطبيقه�،  الت�س�مح  مف�هيم  ا�ستيع�ب  خ��ال  فمن 
بدورهم  القي�م  على  املجتمع  اأف���راد  ك�فة  �سيحر�ص 
وموارده�  البيئة  على  للحف�ظ  م�سوؤولي�تهم  وحتمل 
وك�ئن�ته� ب�سكل ي�سمن ا�ستدامته�، فمفهوم الت�س�مح 
اأ�سمى مع�نيه يتمثل يف تقبل الفرد ملكون�ت البيئة  يف 
وحم�يته�  عليه�  احل��ف���ظ  على  وح��ر���س��ه  ح��ول��ه  م��ن 

وتقدير قيمته�.
مت�س�مح  امليلون  وثيقة  على  التوقيع  اأن  اإىل  واأ���س���ر 
القيمة  ه��ذه  وتعزيز  لدعم  ه�مة  رمزية  قيمة  ميثل 
املجتمع  يف  وتر�سخه�  ت�أ�سله�  على  والت�أكيد  اله�مة 

الإم�راتي.
 وق�لت الدكتورة ن�س�ل حممد الطنيجي، املدير الع�م 
املليون  “وثيقة  اإن  الإ���س��ام��ي��ة:  للثق�فة  زاي���د  ل���دار 

مت�س�مح« ت�أتي حتت �سع�ر “�س�ركن�..وكن مت�س�حم�ً” 
نف�سه  مع  مت�س�حم�ً  الفرد  يكون  «اأن  ر�س�لة  تتبنى  و 
ومع من حوله ومع جمتمعه لأن يف الت�س�مح حي�ة”. 
املليون  وثيقة  اأطلقت  ال���دار  اإن   : الطنيجي  اأ�س�فت 
مت�س�مح بهدف حتقيق الري�دة يف ا�ستدامة الت�س�مح، 
من خال دعوة اأفراد املجتمع مبختلف اأطي�فه لتبني 
م�س�ركته،  مب��ج��رد  عليه�  وال��ع��م��ل  ال��ت�����س���م��ح،  ث��ق���ف��ة 
ومنفتح�ً  ب�ملجتمع  مت�س�حم�ً  فرداً  يكون  ب�أن  وتعهده 
اأهداف  اأن ذلك ي�سهم يف حتقيق  اإىل  للحوار، م�سرية 
وتعزيز  الت�س�مح،  ا�ستدامة  يف  ال�سرتاتيجية  ال���دار 
وغر�ص قيمة الت�س�مح لدى اجلمهور امل�ستهدف، واثنت 
ع��ل��ى دع���م اجل��ه���ت احل��ك��وم��ي��ة و الحت����دي���ة لتحقيق 

الهدف املن�سود من اإطاق هذه املن�سة اللكرتونية.
ق�سم  رئي�ص  ال�س�عدي  خليفة  ال�سيد:  اللق�ء  ح�سر 
للثق�فة  زاي�����د  ب�����دار  الإع�������ام  و  ال���ع����م���ة  ال���ع���اق����ت 
اإبراهيم املرزوقي رئي�ص ق�سم اخلدم�ت  الإ�سامية و 

امل�س�ندة بفرع الدار ب�أبوظبي.
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ت�صوير – حممد معني

ل��ل��ع���م ال��ت������س��ع ع��ل��ى ال��ت��وايل ق����م ف��ن��دق اأي���ا مبدينة 
وجمموعة  لل�سي�رات  ال�سرقية  م��ع  ب���ل��ت��ع���ون  ال��ع��ني 
ملتقى  بتنظيم  م��ول  وب���وادي  ميدكلينك  م�ست�سفي�ت 
لواحة  اجل��دد  املقيمني  ق���م  حيث  الت��سع  العني  اأي��ا 
العني اخل�سراء ب�للتق�ء والتع�رف واكت�س�ف م� ميكن 

اأن تقدم مدينة العني ل�سك�نه�. 
املج�لت  م��ن خمتلف  ���س��رك��ة   30 م��ن  اأك���رث  ���س���رك��ت 
ال�سم�ن،  ���س��رك���ت  ال��ط��ب��ي��ة،  اخل���دم����ت  ك���ل�����س��ي���رات، 
التعليم، ال�سحة، اجلم�ل والرتفيه يف ق�عة بوادي يف 
فندق اأيا وعر�سوا على مقيمي مدينة العني اجلدد، 
 –2019 ال��درا���س��ي  ال��ع���م  يف  حديث�ً  ان�سموا  ال��ذي��ن 
التي  والعرو�ص  واملنتج�ت  اخلدم�ت  اأحدث  2020م 
يقدمونه�.   و مت افتت�ح امللتقى الذى ح�سره حممد 

اأيا بكلمة ترحيبية من  �سو�س�ن مدير ع�م منتجع�ت 
موؤكدا  بطر�ص  ب��سل  املدينة  و�سط  اأي��ا  فندق  مدير 
خال  من  الجتم�عية  العاق�ت  توطيد  اأهمية  على 

تنظيم هذا النوع من الفع�لي�ت والعرو�ص. 
على  ا�ستمل  ترفيهي  ب��رن���م��ج  امللتقى  ت�سمن  ق��د  و 
عرو�ص تفع�لية من قبل فرقة اأفريقية، عر�ص ال�س�حر 
لاأطف�ل و �سحوب�ت قيمة. و قد ح�سل املدعوون على 
فر�سة الفوز بجوائز مقدمة من ميدكلينك ب�لإ�س�فة 

و  اأي���ا  ف��ن���دق  م��ن  املقدمة  الق�س�ئم  م��ن  العديد  اإىل 
بع�ص ال�سرك�ت الأخرى امل�س�ركة. 

خال  امل���دع���ّوون  ا�ستمتع  ف��ق��د  ذل���ك،  اإىل  ب���لإ���س���ف��ة 
ه���ذا امل��ل��ت��ق��ى ال��ب���ل��غ ع��دده��م 400 زائ����ر م��ن بينهم 
و  امل��دار���ص  خمتلف  م��ن  املعلمني  و  ال�سخ�سي�ت  ك��ب���ر 
الوجب�ت  �سملت  مميزة  خدم�ت  و  ب���أج��واء  اجل�مع�ت 
اأثنى اجلميع على فع�لية ه�مة تقدم  اخلفيفة. حيث 

للع�م الت��سع 

املركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الف�ساء يعقد 
اجتماعه ال�سنوي ال�سابع يف جامعة الإمارات
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اجتم�عه  الف�س�ء  وتكنولوجي�  لعلوم  الوطني  املركز  اأم��ن���ء  جمل�ص  عقد 
ال�سنوي ال�س�بع، يف ج�معة الإم�رات مبدينة العني برئ��سة �سع�دة الدكتور 
و  للف�س�ء،  الإم����رات  وك�لة  ع�م  - مدير  الأحب�بي  ن��سر  املهند�ص حممد 
الإم����رات،  ج�معة  البيلي-مدير  حممد  الدكتور  الأ���س��ت���ذ  �سع�دة  ح�سور 
تطوير  ل�سندوق  التنفيذي  الرئي�ص  امل��ح��م��ود-  حممد  عمر  وامل��ه��ن��د���ص 
قط�ع الت�س�لت وتقنية املعلوم�ت، واملهند�ص اإ�سم�عيل عبد اهلل -الرئي�ص 
-الرئي�ص  املهريي  منى  والأ�ست�ذة   ، للت�سنيع«  «�سرتات�  ل�سركة  التنفيذي 
الي�ه لات�س�لت  الإداري��ة، ب�سركة  الب�سرية وال�سوؤون  التنفيذي لاأ�سول 

الف�س�ئية “الي�ه �س�ت” ،و الدكتور خ�لد اله��سمي، مدير املركز. 
والربامج  والتقني  العلمي  البحث  م�س�ريع  نت�ئج  الجتم�ع  وا�ستعر�ص 
التعليمية، والأن�سطة التوعوية واملجتمعية واعتم�د تو�سي�ت ونت�ئج اأجندة 
اأهداف  لتحقيق  نت�ئج  م��ن  عليه  ترتب  وم���  ال�س�د�ص  الج��ت��م���ع  حم�سر 
الدولة  يف  امل�ستقبلية  ب�مل�س�ريع  املعنية  الهيئ�ت  مع  التع�ون  واآلية  العمل، 
عمل  و�سري  ب�ملركز.   للعمل  الوطنية  الكف�ءات  توظيف  خطة  ومراجعة 
بن�ء مبنى ت�سميم وفح�ص واختب�ر الأقم�ر ال�سطن�عية الق�ئم مب� يحقق 
اأعلى مع�يري اجلودة والكف�ءة يف حتقيق متطلب�ت اأبح�ث علوم الف�س�ء... 
كم� اطلع املجل�ص على �سري عمل م�س�ريع البحث العلمي التي تتم��سى مع 
اإىل  ب�لإ�س�فة  الف�س�ء،  قط�ع  تطوير  يف  الدولة  وروؤي��ة  الوطنية  الأجندة 
الأعوام  خ��ال  تنفيذه�  ليتم  للمركز  منحه�  مت  التي  اجل��دي��دة  امل�س�ريع 
الق�دمة، جدير ب�لذكر اأّن املركز الوطني لعلوم وتكنولوجي� الف�س�ء الذي 
العربية  الإم����رات  وج�معة  للف�س�ء،  الإم����رات  وك�لة  من  مب��ب���درة  اأن�سئ  
�سندوق  يف  ممثلة  الت�����س���لت،  ق��ط���ع  لتنظيم  ال��ع���م��ة  والهيئة  امل��ت��ح��دة، 
تطوير قط�ع الت�س�لت وتقنية املعلوم�ت يف نوفمرب 2016، يعد الأول 
من نوعه يف ال�سرق الأو�سط، ويعمل كح��سنة للبحث والتطوير والبتك�ر 
بحثية  جم���لت  تقدمي  خ��ال  م��ن  الف�س�ء،  وتكنولوجي�  علوم  جم���ل  يف 
وال�ست�سع�ر  ال�سن�عية،  الأقم�ر  ات�س�لت  على  تركز  التخ�س�س�ت  متعددة 
البحث  تعزيز  بهدف  ال�سلة،  ذات  والتقني�ت  اجل��وي،  وال��غ��اف  بعد،  عن 

العلمي والبتك�ر يف علوم الف�س�ء بدولة الإم�رات العربية املتحدة.

لدعم الطالب من ذوي االحتياجات التعليمية
برنامج رائد للدمج ال�سامل يقدمه مركز مهارات 

التعليمي بال�سراكة مع مدر�سة الإبداع العلمي الدولية
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يفخر  الأ�س��سية،  التعليمية  املوؤ�س�س�ت  يف  ال�س�مل  الدمج  ملفهوم  تكري�س�ً 
“” مدر�سة  اأحدث تع�وٍن له مع  اأن يعلن عن  التعليمي”  مه�رات  “مركز 
الإبداع العلمي الدولية “- نّد ال�ّسب�. فقد اأطلق املركز وحدة الدمج اخل��سة 
به �سمن املدر�سة، حيث يوفر خدم�ت متعددة ملن هم يف اأم�ص احل�جة اإليه�. 

ب���ني ه�تني  ال���ت���ع����ون  ي�����س��ت��م��ل 
امل��وؤ���س�����س��ت��ني ال���رائ���دت���ني، على 
اإن�س�ء مركز دعٍم ك�مل للطاب 
من ذوي الحتي�ج�ت التعليمية، 
التدريب،  خدم�ت  ذل��ك  يف  مب� 
املتخ�س�سة،  الفردية  والربامج 
والف�سول الدرا�سية النتق�لية، 
و���س��ت��دع��م وحدة  والإ������س�����راف؛ 
الدمج الطاب من ذوي الهمم، 
التعلم  على  ت�سميمهم  وت��ع��زز 
اإن�س�ء  مت  ال���ن���ج����ح.  وحت��ق��ي��ق 
التعليمي”  م���ه����رات  “مركز 

ف�ستيف�ل  “دبي  يف  ال������واق������ع 
�سيتي”، يف الع�م 2017، على يد الدكتورة هبة �سط�، التي تدير مركزين 
طبيني يف دبي، تتوفر فيهم� خدم�ت الت�سخي�ص والتدخل املبكر لاأطف�ل 
فرط  و  التوحد،  طيف  ا�سطراب�ت  مثل  الإ�س�فية،  الحتي�ج�ت  ذوي  من 
احلركة و ت�ستت النتب�ه، و�سعوب�ت التعلم، والت�أخر النم�ئي. ويف �سبيل ردم 
الهّوة بني التدخل املبكر، والتعليم اخل��ص، والتعليم ال�س�ئد، ودعم�ً لروؤية 
مدينة  دب��ي  تكون  اأن  يف   2020 املتحدة  العربية  الإم�����رات  دول��ة  حكومة 
التعليمي”،  “مركز مه�رات  اإن�س�ء  �س�ملة بكل م� للكلمة من معنى، جرى 
من اأجل تقدمي خدم�ت الدمج والدعم  مب��سرًة للطاب من ذوي الهمم 
والإرادة ال�سلبة يف التعليم الع�م و للب�لغني من ال�سب�ب يف اجل�مع�ت و �سوق 

العمل و املجتمع.
التعليم  يف  لدجمهم  متهيداً  الأط��ف���ل،  لإع��داد  خ��سة  برامج  املركز  يوفر 
ال�س�ئد، ودعمهم خال وجودهم يف املدر�سة، كم� يوفر التدريب والتطوير 
املهني للمعلمني، وم�س�ندي التعلم  واملعلمني اخل�سو�سيني، واملوظفني يف 
برن�مج  الدعم املدر�سي كم� يوفر الدعم لل�سب�ب يف الت�أهيل املهني و الإ�سراف 
عليهم و تطوير مه�راتهم على راأ�ص العمل .  وي�أتي اإن�س�ء وحدة الدمج يف 
بتعزيز  املدر�سة  التزام  على  ت�أكيداً  الإبداعية”  للعلوم  الدولية  “املدر�سة 
الطاب  اأم���م  التعليم من  العوائق يف  اإزال��ة  والن��دم���ج، وب�سرورة  الري�دة 
هذه  اجلميع.  يحت�سن  �س�مل  جمتمٍع  حتقيق  يف  وامل�س�همة  الهمم،  ذوي 
التوجه�ت ترجمه� “مركز مه�رات التعليمي”، من خال توفريه جمموعًة 
متنوعة من مقوم�ت الت�سدي لاحتي�ج�ت التعليمية، والتحدي�ت البدنية 

واملعرفية والتوا�سلية والع�طفية لدى الأطف�ل من ذوي الهمم.
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قوام  على  واحل�سول  الزائد،  ال��وزن  من  التخل�ض 
مثايل، حتّول اإىل هاج�ض �سيطر على اجلميع، لكن يف 
املقابل ال �سيء ياأتي بال ثمن، وثمن احلمية الغذائية 
اأوزانهم،  من  فقط  لي�ض  اأ�سحابها  يدفعه  الناجحة 
�سعادتهم وعالقاتهم  من  باهظا  �سببا  يكون  بل قد 
على  املنت�سرين  بع�ض  يتحدث  هنا  وا�ستقرارهم، 

ال�سمنة عما خ�سروه يف اأ�سياء اأخرى.

يف  ال���زائ���دة  ال�سمنة  تت�سبب  وق���د 
اك��ت��ئ���ب اأ���س��ح���ب��ه���، م��ث��ل��ه��� مثل 
النح�فة الزائدة، اجلميع يح�ول 
التغلب على هذا الكتئ�ب بحمية 

ق��سية، 
الزائد،  ال��وزن  من  به�  يتخل�سون 
ع��ل��ى الأغ����ل����ب ي�����س��ب��ح ال���ن���ج����ح هو 
احلمية  وتنت�سر  الأك����رب،  احلليف 
الغذائية على ال�سمنة املفرطة، لكن 

الثمن هو الكتئ�ب.
ترتكز  �سحية  غري  حمية  اتب�ع  فمع 
اكتئ�ب  ي����أت���ي  ف��ق��ط  احل����رم�����ن  ع��ل��ى 
)الريجيم(، ومنه يع�ين اأغلب من ُمنعوا 
والكربوهيدرات؛  ال�سوكولتة  ت��ن���ول  م��ن 
تتع�مل  اأنواع احلمي�ت -على اختافه�-  ف�أغلب 
املحرم�ت،  م���ن  ب���ع��ت��ب���ره���  الأ����س���ي����ء  ه����ذه  م���ع 
ب��ستثن�ء ال�سوكولتة الغ�مقة، وهو �سيء خ�طئ 

طبع�.
وت��ظ��ه��ر ال���درا����س����ت ال��ع��ل��م��ي��ة اأن 
ت�أثري�ت  الق��سية  للحمية 
ال�سحة  ع��ل��ى  ���س��ل��ب��ي��ة 
ال�������ن�������ف���������������س�������ي�������ة 
جل�سمية  ا و
 ، ي�س� اأ

املزاج،  يف  وم�س�كل  النوم  ا�سطراب�ت  اإىل  وت��وؤدي 
وال�سعور ب�لإره�ق، وعدم القدرة على مم�ر�سة اأي 
اأكرث  ال�سخ�ص  وجعل  ب�مللل،  والإح�س��ص  ن�س�ط، 

عر�سة للغ�سب وال�ستث�رة لأقل الأ�سب�ب.
من  ���س��ه��ور  ث��اث��ة  ب��ع��د  النف�سي  الطبيب  زي�����رة 

احلمية امل�ستمرة،
 ك�نت �سرورية لأمرية عفيفي )25 ع�م�(، فقد 
فقدت 18 كيلوغرام� من وزنه�، كم� فقدت معه� 
وعنف�  حدة  اأك��رث  واأ�سبحت  الدائمة،  ابت�س�مته� 

طوال الوقت يف عمله� ومع اأ�سرته�.
اكتئ�ب  عن  م�سبقة  معلومة  لدي  )ك�نت  وتقول 

الدايت،
 لكنني مل اأكن اأعرف اأن هن�ك عاج� �سيعيد اإيّل 
الطفيفة  التعديات  بع�ص  مع  النف�سي  ت��وازين 
)غري  حمية  م��ن  ليتحول  ت��غ��ذي��ت��ي،  ن��ظ���م  ع��ل��ى 
حي�تي  يف  عليه  اأع��ت��م��د  �سحي  ل��ن��ظ���م  �سحية( 
ع��م��وم���، وب��ع��د اأ���س��ب��وع��ني م��ن الل���ت���زام ب�لنظ�م 
من  وتع�فيت  ب�لتح�سن  �سعرت  والعاج  اجلديد 

اآث�ر الكتئ�ب(.

انهيار الزواج
ي��ت��غ��ري ف��ق��ط اجل�سد  يف ك��ث��ري م���ن الأح���ي����ن ل 
اإىل  التغيري  ي�سل  رمب���  لكن  وتف��سيله،  و�سكله 

الروح كذلك، 
�سنوات  ال�سمنة  ح��سرته�  التي  ال�سيدة  فتميل 
اإىل مزيد من النطاق واحلرية، ومييل الرجل 
ال�����ذي ت���غ���ريت م��ع���مل��ه وا�����س����رتد ���س��ب���ب��ه بعد 
�سيخوخة اأ�س�بته زورا اإىل ا�ستع�دة لي�قته 
النف�س�ل  فتزداد ح�لت  غ�بت،  التي 
ع�����ن ال���������س����ري����ك، وال����ب����ح����ث عن 
)ب�ل�سكل  )تليق  ج��دي��دة  حي�ة 

اجلديد.
ف�إن  م��� ح��دث  ورغ���م ق�سوة 
)د.ح( )45 ع�م�( تع�ملت 
م��ع��ه ب��ع��د م���رور ع�مني 
ب�������س���ك���ل ج����ي����د، اأع��������د 
بنف�سه�  ث��ق��ت��ه���  ل��ه��� 
زواج  اأ�س�عه�  ال��ت��ي 
اأخرى،  من  زوجه� 
�ستني  فقدانه  بعد 
من  ك���ي���ل���وغ���رام���� 
عملية  اإث����ر  وزن�����ه، 
لل�سمنة،  ج��راح��ي��ة 
�سيء  ك��ل  م��ع��ه  حتملت 

اإل تلك النزوة كم� عرب عنه� هو.
فبعد زواج ا�ستمر ع�سرين ع�م� اخت�رت الطاق، 
اأن  بعد  قدم�ه�  مك�ن خطته  اأول  وك���ن  وم�ست، 
ا���س��ت��ف���ق��ت م��ن ���س��دم��ت��ه��� ك����ن )���س���ل��ة الألع�ب 

الري��سية(،
اأن ت�سبح اأخرى، وقد فعلت،  وقطعت عهدا على 
اأم����� ه��و ف��ق��د ا���س��ت��ع���د ل��ي���ق��ت��ه، ل��ك��ن��ه خ�����س��ر بيته 

لكن  جديد،  من  ا�ستع�دته�  ح�ول  وحي�ة  واأبن�ءه 
با جدوى.

اأ�سح�ب  ي��واج��ه��ه���  ال��ت��ي  امل�����س��ك��ات  اأن م��ن  ك��م��� 
اجللد  ت��ره��ل  ال�سحية  وغ��ري  ال�سريعة  احلمية 
وفقدان الن�س�رة، ولذلك يجب اتب�ع نظ�م غذائي 
متوازن وتدريجي ويعطي اجل�سم ك�فة املغذي�ت، 

ول يحرمه من اأي منه�.

وب��ح�����س��ب ال��درا���س��ة ال��ت��ي اأج���ري���ت ع��ل��ى اأك���رث م��ن 460 
اأو احل�سول  النوم  زي���دة �س�ع�ت  ب�لغ، ف�إن  األف بريط�ين 
قلبية،  بنوبة  الإ�س�بة  يزيد من فر�ص  منه،  القليل  على 
ح��ت��ى ل���دى غ���ري امل��دخ��ن��ني ال���ذي���ن مي���ر���س��ون الري��سة 
والأوعية  القلب  لأمرا�ص  وراث��ي  ا�ستعداد  لديهم  ولي�ص 

الدموية.
لدى  ينخف�ص  اأن  ميكن  اخلطر  اأن  اإىل  النت�ئج  وت�سري 
اأولئك الذين ين�مون ملدة ترتاوح بني �ست �س�ع�ت وت�سع 

خلطر  املعر�سني  لاأ�سخ��ص  ب�لن�سبة  ليلة،  كل  �س�ع�ت 
جيني �سديد لاإ�س�بة ب�لنوب�ت القلبية.

وقد يوؤدي النوم اأكرث من الازم اإىل زي�دة اللته�ب، بينم� 
ي�سر النوم القليل ب�لأن�سجة ويوؤدي اإىل ع�دات �سيئة مثل 
�سوء التغذية، الذي ي�س�هم يف خم�طر الإ�س�بة ب�لنوب�ت 
كولورادو  ج�معة  من  الب�حثون  اأو�سح  ح�سبم�  القلبية، 

بولدر.
علم  يف  امل�س�عدة  الأ�ست�ذة  فيرت،  �سيلني  الدكتورة  وق�لت 

بولدر:  ك��ول��ورادو  بج�معة  التك�ملية  الأع�����س���ء  وظ���ئ��ف 
"هذا يوفر بع�س� من اأقوى الأدلة على اأن مدة النوم هي 
وهذا  القلب،  ب�سحة  الأم��ر  يتعلق  عندم�  رئي�سي  ع�مل 

ينطبق على اجلميع" .
م�ن�س�سرت  ج�معة  يف  وزم��اوؤه���  فيتري  الدكتورة  وحللت 
الوراثية  امل��ع��ل��وم���ت  ال��ع���م،  م��س�ت�سو�ست�ص  وم�ست�سفى 
وع�دات النوم املبلغ عنه� يف ال�سجات الطبية ل�461 األف 
م�س�رك من اململكة املتحدة ممن ترتاوح اأعم�رهم بني 40 
ب�أزمة قلبية على الإطاق،  و69 ع�م�، ممن مل ي�س�بوا 

وت�بعوهم ملدة 7 �سنوات.
وب��ع��د الأخ����ذ يف الع��ت��ب���ر 30 ع���م��ا اآخ����ر، مب��� يف ذلك 
الجتم�عية  واحل���ل��ة  ال��ب��دين  والن�س�ط  اجل�سم  تكوين 
والقت�س�دية وال�سحة العقلية، وجدوا اأن مدة النوم، بحد 
ذاته�، اأثرت يف خطر الإ�س�بة بنوبة قلبية ب�سكل م�ستقل 

عن العوامل الأخرى.
�س�ع�ت  ت�سع  اإىل  �ست  ين�مون من  الذين  ب�أولئك  مق�رنة 
�س�ع�ت  �ست  م��ن  اأق��ل  ين�مون  ال��ذي��ن  اأن  وج��د  الليلة،  يف 
ك�نوا اأكرث عر�سة بن�سبة %20 لأزمة قلبية خال فرتة 

الدرا�سة.
 34% بن�سبة  القلبية  ب�لنوب�ت  الإ�س�بة  احتم�ل  وك���ن 

لدى من ين�مون اأكرث من ت�سع �س�ع�ت يف الليلة.
وعندم� نظر الب�حثون فقط اإىل الأ�سخ��ص الذين لديهم 
ا�ستعداد وراثي لأمرا�ص القلب، وجدوا اأن النوم بني �ست 
�س�ع�ت وت�سع �س�ع�ت ليا يقلل من خطر الإ�س�بة بنوبة 

قلبية بن�سبة 18%.!
وكلم� ابتعد الن��ص عن معدل �ست اإىل ت�سع �س�ع�ت للنوم 
ليا، زاد اخلطر لديهم، على �سبيل املث�ل، ك�ن الأ�سخ��ص 

خلطر  معر�سني  الليلة  يف  �س�ع�ت  خم�ص  ين�مون  الذين 
اأولئك  م��ن  اأك���رث   52% بن�سبة  قلبية  ب��ن��وب��ة  الإ���س���ب��ة 
اأن  ح��ني  يف  �س�ع�ت،  ثم�ين  اإىل  �سبع  م��ن  ين�مون  ال��ذي��ن 
عر�سة  ك�نوا  ليلة  كل  �س�ع�ت   10 ين�مون  الذين  اأولئك 

لاإ�س�بة بنوبة قلبية واحدة على الأقل مبعدل ال�سعف.
خاله�  من  التي  الآلية  احل�لية  الدرا�سة  ت�ستك�سف  ومل 
الإ�س�بة  خ��ط��ر  م���ن  ال��ط��وي��ل  اأو  ال��ق�����س��ري  ال���ن���وم  ي��زي��د 
ب�لنوب�ت القلبية، لكن الدرا�س�ت ال�س�بقة اأ�س�رت اإىل بع�ص 

يوؤثر  اأن  جدا  القليل  للنوم  ميكن  اأن��ه  بينه�  التف�سريات، 
يف  العظم  نخ�ع  منو  على  وي��وؤث��ر  ال�سرايني،  بط�نة  على 
اخلاي� اللته�بية، ولكنه يوؤدي اأي�س� اإىل �سعف اخلي�رات 
الغذائية وتن�ول الطع�م يف غري توقيته ال�سحيح، م� قد 

يوؤثر بدوره على الوزن وكذلك على �سحة القلب.
زي�دة  اإىل  اأي�س�  ت��وؤدي  النوم قد  اإن كرثة  الب�حثون  وق�ل 
اللته�ب�ت يف اجل�سم، والتي ترتبط اأي�س� ب�أمرا�ص القلب 

والأوعية الدموية.

تاأثرياته �سلبية على ال�سحة النف�سية واجل�سمية اأي�سا

الريجيم غري ال�سحي قد يوؤدي اإىل الكتئاب

النوم كثريا اأو قليال يزيد من خطر الإ�سابة بنوبة قلبية
حذرت درا�سة حديثة من اأن النوم اأكرث من الالزم، اأو القليل، يزيد من خطر االإ�سابة بنوبة قلبية. وارتبط النوم اأقل من 
5 �ساعات بزيادة خماطر االإ�سابة بنوبة قلبية بن�سبة 52%، يف حني ت�ساعف اخلطر لدى اأولئك الذين ينامون اأكرث من 

10 �ساعات يف الليلة.
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غرفة اأبوظبي ت�ست�سيف معر�ض 
الفرن�سايز العاملي اأكتوبر املقبل 

•• اأبوظبي-وام:

ت�ست�سيف غرفة جت�رة و�سن�عة اأبوظبي فع�لي�ت الدورة ال�س�بعة ملعر�ص 
اأبوظبي  م��رك��ز  يف  املقبل  اأك��ت��وب��ر  و23   22 ي��وم��ي  الع�ملي  الفرن�س�يز 
“اأدنيك” ب�سراكة ا�سرتاتيجية مع رابطة الإم�رات  الوطني للمع�ر�ص 

لتنمية الفرن�س�يز.
ويوفر املعر�ص الفرن�س�يز الع�ملي - 
المتي�ز  فع�لي�ت �سن�عة  اأبرز  اأحد 
التج�ري - من�سة مث�لية لل�سرك�ت 
وترويج  ل��ع��ر���ص  وال��ع���مل��ي��ة  املحلية 
ال�سوق  يف  ال���ت���ج����ري���ة  ع���ام����ت���ه���� 
الفر�ص  من  وال�ستف�دة  الإم�راتية 
القت�س�د  يتيحه�  ال��ت��ي  امل��ت��م��ي��زة 
نط�ق  وتو�سعة  املتن�مي  الإم���رات��ي 
منطقة  يف  وا�ستثم�راته�  اأعم�له� 

ال�سرق الأو�سط ب�سورة ع�مة.
وُيتوقع اأن ي�ست�سيف املعر�ص الذي 
ي��ن��ظ��م ب�����س��راك��ة ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة مع 
الفرن�س�يز  لتنمية  الإم���رات  رابطة 

100 جهة  م���ن  اأك�����رث  ال���ع����م  ه����ذا 
15 ق��ط���ع���ً خم��ت��ل��ف���ً ك�ل�سي�حة  ع���ر���س��ة دول��ي��ة وحم��ل��ي��ة مت��ث��ل ن��ح��و 
والرتفيه، والنفط والغ�ز، والعق�رات، والأزي�ء، وال�سي�فة، وتكنولوجي� 
ال�سحية  وال��رع���ي��ة  وال��ن��ق��ل،  وال��ت��ج���رة  امل���ل��ي��ة،  واملوؤ�س�س�ت  املعلوم�ت، 
والتنمية  التجزئة،  وجت���رة  وامل�سروب�ت،  والأغذية  والتعليم،  والأدوي��ة، 
والتدريب، وال�سامة والأمن، والت�سنيع وال�سي�نة، اإىل ج�نب م�س�ركة 
واملخت�سني يف  التج�ري واخل��رباء  المتي�ز  وا�سعة من جمعي�ت حقوق 
هذا املج�ل من خمتلف دول الع�مل. و ق�ل �سع�دة حممد هال املهريي، 
مدير ع�م غرفة جت�رة و�سن�عة اأبوظبي اإن معر�ص الفرن�س�يز الع�ملي 
اقت�س�د  ودع��م  لتطوير  املتوا�سلة  اأبوظبي  غرفة  جهود  اإط���ر  يف  ي�أتي 
لتمكني  حمفزة  ا�ستثم�رية  بيئة  وت��وف��ري  املتن�مي  ال��ت��ج���ري  الم��ت��ي���ز 
اإىل  ي��ه��دف  كم�  ال��ت��ج���ري��ة..  امل�س�ريع  جن���ح  وت�سهيل  ودع���م  ال�سرك�ت 
الفرن�س�يز والفر�ص ال�ستثم�رية  تعزيز م�ستوى الوعي واملعرفة حول 
الإم�رات  دولة  القط�ع احليوي يف  يوفره� هذا  التي  واملتميزة  الواعدة 
العربية املتحدة حيث ب�ت ُيعد اليوم من اأهم رك�ئز القت�س�د احلديث. 
واأ�س�ف �سع�دته ان المتي�ز التج�ري ي�سكل اأحد القط�ع�ت القت�س�دية 
ب�لن�سبة  رئي�سية  واأداة عمل  تن�ف�سية مهمة  الواعدة كونه يوفر من�سة 

للم�ستثمرين ورواد الأعم�ل..
ف��ر���ص متميزة  ت��وف��ري  الرئي�سي م��ن ه��ذا احل���دث يف  ال��ه��دف   ويتمثل 
وال�سرك�ت  الأجنبية  ال�سرك�ت  الفّع�لة بني  وال�سراك�ت  الن�جح  للتع�ون 
الفر�سة  واإت�حة  واملتو�سطة،  ال�سغرية  ال�سرك�ت  واأ�سح�ب  الإم�راتية 
واملم�ر�س�ت  التج�رب  اأف�سل  على  كثب  عن  والتعرف  اخل��ربات  لتب�دل 
الفرن�س�يز  �سرك�ت  مع  ب�لتع�ون  التج�ري  المتي�ز  قط�ع  يف  الدولية 

الع�ملية.

كهرباء ومياه دبي تبحث التعاون 
مع جمموعة »اإجني« الفرن�سية

•• دبي-وام:

للط�قة  الفرن�سية  اإجن���ي  جمموعة  م��ع  دب��ي  وم��ي���ه  كهرب�ء  هيئة  بحثت 
�سبل تعزيز التع�ون وتب�دل اأف�سل التج�رب واخلربات الع�ملية يف جم�لت 

الط�قة املتجددة والنظيفة وال�ستدامة البيئية.
املنتدب  الع�سو  ال��ط���ي��ر  حممد  �سعيد  ���س��ع���دة  ا�ستقب�ل  خ��ال  ذل��ك  ج���ء 
رئي�ص  كام�ديو  بيري  جل�ن  دبي  ومي�ه  كهرب�ء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ص 
كب�ر  من  ع��دد  بح�سور  للط�قة  الفرن�سية  اإجن��ي  جمموعة  اإدارة  جمل�ص 

م�سوؤويل املوؤ�س�ستني.
اأطلقته�  التي  واخل��ط��ط  وامل��ب���درات  للم�سروع�ت  الط�ير  �سع�دة  وت��ط��رق 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب  لروؤية  حتقيق�ً  الهيئة 
دب��ي -رع���ه اهلل -حيث  ال���وزراء ح�كم  ال��دول��ة رئي�ص جمل�ص  رئي�ص  ن�ئب 
ت�سهم الهيئة يف حتقيق هذه الروؤية من خال الت�أ�سي�ص لبنية حتتية قوية 
لتلبية الطلب املتزايد على الكهرب�ء وامل�ء. وتبلغ قدرته� النت�جية املركبة 

11،400 ميج�وات من الكهرب�ء و 470 مليون ج�لون من املي�ه.
دبي  ا�سرتاتيجية  اأه���داف  حتقيق  على  تعمل  الهيئة  اأن  �سع�دته  واأو���س��ح 
تنويع  خال  من  اإمداداته�  بت�أمني  تقوم  حيث   2050 النظيفة  للط�قة 
اإنت�ج  اإجم�يل  من   ?75 لتوفري  النظيفة  الط�قة  لت�سمل  الط�قة  مزيج 
الط�قة يف دبي من الط�قة النظيفة بحلول ع�م 2050. وتطرق الط�ير 
اإن�س�ء بنية حتتية خلدم�ت الكهرب�ء واملي�ه يف دبي وفق  الهيئة يف  جلهود 
اأعلى املع�يري واأف�سل املم�ر�س�ت الع�ملية حيث تتمثل اأولويته� ال�سرتاتيجية 
م�ستوى  على  به  يحتذى  منوذج�ً  دبي  ت�سبح  واأن  الط�قة  اإم���دادات  ب�أمن 

الع�مل يف كف�ءة واعتم�دية الط�قة والقت�س�د الأخ�سر وال�ستدامة.
من ن�حيته ا�ستعر�ص ج�ن بيري كام�ديو ووفد جمموعة “اإجني” املرافق 
الط�قة  ان��ت���ج  جم���ل  يف  املجموعة  تقدمه�  التي  والتقني�ت  احل��ل��ول  اآخ��ر 

موؤكداً اهتم�مه يف امل�س�ركة مب�سروع�ت هيئة كهرب�ء ومي�ه دبي.

راأ�ض اخليمة ت�سعى لتكون الوجهة الرئي�سة ل�سياحة املغامرات فى ال�سرق االأو�سط

�سناع ال�سياحة العاملية يك�سفون فى ور�سة عمل بالغردقة تو�سع منظمي الرحالت بالإمارات وم�سر
•• القاهرة –الفجر: 

ك�سفت ور�سة عمل عن تنمية ال�سراك�ت 
ومنظمي  ال�سي�فة  قط�ع  مع  الن�جحة 
مبدينة  اأم�ص  عقدت  ال��رح��ات..وال��ت��ي 
البحر  �س�طىء  على  امل�سرية  ال��غ��ردق��ة 
الأحمر .. عن زي�دة فى تدفق�ت احلركة 
الإم���رات وم�سر من كل  اإىل  ال�سي�حية 
اإ�سغ�لت  اأن��ع�����س��ت  وف��رن�����س���  اأمل���ن��ي���  م��ن 
راأ�ص  �سعى  ع��ن  ك�سفت  ك��م���   ، ال��ف��ن���دق 
اخليمة لتكون الوجهة الرئي�سة ل�سي�حة 

املغ�مرات يف منطقة ال�سرق الأو�سط .
 ح�سر الور�سة ع��دد  كبري من مديري 
ال����ف����ن�����دق ال���ع����مل���ي���ة ب����دول����ة الإم����������رات 
م����ن منظمي  ك���ب���ري  ل���ع���دد  ب����لإ����س����ف���ة 
واأع�����س���ء جمل�ص  ب��ع��دة دول  ال��رح��ات 
الأمل�نية  توري�ستك  دي��ر  جمموعة  اإدارة 

الع�ملية .
واأكد حممد خ�طر مدير اإدارة التطوير 
راأ�ص  ب�إم�رة  ال�سي�حة  بدائرة  ال�سي�حى 
اخل��ي��م��ة، اأن ال��ه��دف م��ن امل�����س���رك��ة فى 
فع�لي�ت ور�سة العمل وهو التعرف على 
ال�سي�حي  ال��ق��رار  و�سن�ع  املهنة  �سرك�ء 
بقط�ع  امل�ستجدات  اآخ��ر  على  والط���اع 
ال�سي�فة بدولة الإم�رات .. لفت� اإىل اأنه 
التى  التحدي�ت  ال�سوء على  ت�سليط  مت 
ت��واج��ه ال��ق��ط���ع ال�����س��ي���ح��ى ف��ى منطقة 
الإم�رات  دولة  وخ��سة  الأو�سط  ال�سرق 
النقل اجل��وى واملط�لبة  واأب��رزه��� قط�ع 
ل�ستقط�ب  ت�����س��ه��ي��ات  م��ن��ح  ب�����س��رورة 
اأكرب عدد من ال�س�ئحني فى ظل النمو 

امل��ت��زاي��د ع���مل��ي��� وال����ذى ب��ل��غ ن��ح��و 4 % 
الع�ملية  ال�سي�حة  منظمة  مل��وؤ���س��ر  وف��ق��� 

والذى مت اإعانه موؤخرا.
ركزت  العمل  ور�سة  اإن  “خ�طر”  وق���ل 
على �سرورة التو�سع فى اإن�س�ء منتجع�ت 
�سي�حية ري��سية ، مو�سح� اأن ال�سي�حة 
ال���ري��������س���ي���ة ت���ع���د م����ن اأه������م الأمن�������ط 
ال�سي�حية التي تلقي رواًج� بني خمتلف 
ب�سكل  وت�����س���ع��د  ال��ف��ئ���ت واجل��ن�����س��ي���ت 
وزي�دة  ال�س�ئحني  عدد  زي���دة  يف  مب��سر 

ن�سب الإ�سغ�لت ال�سي�حية .
لتنمية  اخليمة  راأ����ص  هيئة  اإن  وت���ب��ع: 
ال�����س��ي���ح��ة ت���ه���دف جل��ع��ل اإم��������رة راأ�����ص 
اخليمة وجهة يق�سده� اجلميع لق�س�ء 
املغ�مرات  حم��ب��ي  وج�����ذب  ع��ط��ات��ه��م 
وال�ستمت�ع ب�جلو امل�سم�ص على �سواطئ 
احلكومة  واأن  الن�عمة،  والرم�ل  البحر 

البنية  تعمل ح�لي� على تطوير وتعزيز 
اإمك�ني�ته�  وتطوير  ل��اإم���رة  التحتية 
حملي� ودولي�، لتكون الوجهة الرئي�سية 
فى �سي�حة املغ�مرات فى منطقة ال�سرق 

الأو�سط.
واأ�س�ر اإىل اأن اإم�رة راأ�ص اخليمة يف دولة 
الإم�رات جنحت فى حجز مك�ن� ل�سمه� 
���س��م��ن م���و����س���وع���ة ج��ي��ن��ي�����ص ل����اأرق�����م 
اأطول م�س�ر  ب�إطاقه�  القي��سية، وذلك 
ي�سل  اأن  اإىل  ال��ع���مل، لفت�  ان��زلق��ي يف 
م�س�ر انزلق جبل “جي�ص” ، اإىل 2.83 
كيلو مرتا، اأي م� يع�دل طول 28 ملعب 
 1680 اإىل  ارتف�عه  وي�سل  ق��دم،  ك��رة 
البحر، معلن�  مرتا فوق م�ستوى �سطح 
ع��ن اف��ت��ت���ح ع���دة م�����س���رات ج��دي��دة ذات 

اأطوال خمتلفة اأكتوبر املقبل .
واأو�سح “خ�طر” اأن اإ�سرتاتيجية دائرة 

ال�سي�حة براأ�ص اخليمة ا�ستهدفت جذب 
اإنن�  ق�ئُا   2018 خ��ال  �س�ئح  مليون 
امل�ستهدف  ال���رق���م  ت��خ��ط��ى  ف���ى  جن��ح��ن��� 
بو�سول مليون و72 األف �س�ئح لاإم�رة 
زاروا  الذين  ال�سي�ح  عدد  اأن  اإىل  اأ�س�ر   .
���س���ئ��ح خال  األ����ف   600 ب��ل��غ  الإم�������رة 
لفت�   ،  2019 ع���م  من  الأول  الن�سف 
ل�  الو�سول  الع�م  هذا  امل�ستهدف  اأن  اإىل 

1.1 مليون �س�ئح .
براأ�ص  الفندقية  الط�قة  اأن حجم  واأك��د 
غرفة  و650  اآلف   6 ب��ل��غ��ت  اخل��ي��م��ة 
األ����ف غرفة   20 وامل�����س��ت��ه��دف حت��ق��ي��ق��ه 
بنه�ية ع�م 2025 ل�ستقب�ل 3 مايني 

�س�ئح .
م��ن ج���ن��ب��ه��� اأك����دت ن����ورا ع��ل��ى.. رئي�ص 
ترافيل  م������س��رتز  ���س��رك��ة  اإدارة  جمل�ص 
����س���رف���ي�������ص اإح����������دى �����س����رك�����ت “ دي����ر 

تدفق�ت  زي���دة  الأمل�نية عن  توري�ستك” 
وم�سر  الإم����رات  اإىل  الأمل�نية  ال�سي�حة 
اأنع�ست  ال���زي����دة  ه���ذه  اأن  اإىل  م�����س��رية 

القط�ع ال�سي�حى ب�لبلدين ال�سقيقني .
الأمل�نى  ال�سوق  من  الزي�دة  اأن  اأو�سحت 
%، من  اإىل دول��ة الإم����رات بلغت  12 
خال جمموعة ديري�ستك لفتة اإىل اأن 
األف   77 على  يزيد  م�  حققت  ال�سركة 
كم�   ، ل��اإم���رات   2018 بنه�ية   �س�ئح 
اأن الزي�دة اإىل ال�سوق امل�سري بلغت  22 
حققته� جمموعة توري�ستك خال   %

الع�م احل�ىل . 
م����ن ج����ن���ب���ه اأك�������د ال����دك����ت����ور ك���او����ص 
اإدارة جمموعة  اأولري�ص ، ع�سو جمل�ص 
 DER ال����ع�����مل����ي����ة  ت���ورت�������س���ي���ك  دي�������ر 
الإم����رات وم�سر  اأن   ..  Touristik
الأو�سط  ال�سرق  منطقة  دول  اأه��م  م��ن 
اجل�ذبة لل�س�ئح الأمل�نى تليه� الإم�رات.. 
واأن املجموعة تهدف للتو�سع فى اأعم�له� 
التح�سن  ظ��ل  ف��ى  خ��سة  ال�ستثم�رية 

القت�س�دى امل�سرى امللمو�ص.
العر�ص  خ����ال  اأولري�ص”   “ وق������ل   
ال�سركة  اأن  ل��ل��م��ج��م��وع��ة..  ال��ت��ق��دمي��ى 
�سدرت للع�مل م� يزيد على 7.1 مليون 
اأعم�ل  حجم  واأن   ،2018 خال  �س�ئح 
يورو..  ملي�ر   6.7 ل���  و���س��ل  املجموعة 
 61 ل��دي��ه���  امل��ج��م��وع��ة  اأن  اإىل  م�����س��رياً 
���س��ري��ك���ً ف��ى 26 دول����ة ك��م��� اأن��ه��� �سوف 
اإفريقي�  تو�سعت مع وك�لت جديدة فى 
كرواتي�  يف  وم��وؤخ��راً   ، واليون�ن  والهند 

وموري�سيو�ص وكمبودي�.

 اإ�سادة عاملية ببيئة االأعمال التي توفرها االإمارة:

الفجرية ت�ست�سيف منتدى ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة
•• الفجرية-الفجر: 

منتدًى  ال��ف��ج��رية  اإم������رة  ا���س��ت�����س���ف��ت 
وت�سليط  ال��رتك��ي��ز  اىل  ه����دف  ع���مل��ي���ً 
ال�����س��وء ع��ل��ى احل��ل��ول ال��ف��ع���ل��ة لزي�دة 
مل��واك��ب��ة ت��ط��ور الأعم�ل  ال��ع��م��ل  ك��ف���ءة 
ال���ع���دي���د من  ب���ح�������س���ور  امل���ن���ط���ق���ة،  يف 
ال�سرك�ت ال�سغرية واملتو�سطة. و�س�هم 
الطرق  فهم  يف  اأ�س��سي  ب�سكل  املنتدى 
الت�سغيلية  ال��ك��ف���ءة  لتعزيز  اجل��دي��دة 
ال�سوق  يف  امل�����س��ت��م��ر  ال��ت��ط��ور  مل��واك��ب��ة 
جذب  �سبب  ويكمن  املن�ف�سة.  وزي�����دة 
توفر  الفجرية  اإم���رة  اإىل  امل�ستثمرين 
جمتمع اأعم�ل يتمتع مبرافق وو�س�ئل 
ب�����س��ب��ب موقعه�  راح����ة ح��دي��ث��ة وذل����ك 
ال���س��رتات��ي��ج��ي. ك��م��� ت��ت��م��ت��ع الإم������رة 
من  واح����دة  لت�سبح  خ������س��ة  ب��ع��رو���ص 
اأف�سل موانئ تخزين الوقود يف الع�مل، 
ال�سحن  ط��رق  اإىل  ال��و���س��ول  لت�سهيل 
ن�قلة   40 م���ن  اأك�����رث  م���ع  ال���دول���ي���ة، 
عماقة متر عرب مين�ئه� يومًي� وفًق� 
ومن  الإن��رتن��ت.  على  احلكومة  مل��وق��ع 
اإم�رة  به�  تتمتع  التي  املميزات  جملة 

املحلي احل�يل خال منتدى ال�سرك�ت 
“فيغ��ص  وق���ل  واملتو�سطة.  ال�سغرية 
يف  الأع����م�����ل  ق�����س��م  رئ��ي�����ص  ب�ن�س�ل”، 

ج�ذبة  ا�ستثم�ر  بيئة  كونه�  الفجرية 
ل���رج����ل الأع����م�����ل مب���� ت��ت��م��ت��ع ب���ه من 
والبنية  ال�سهلة  احلكومية  الإج���راءات 

التحتية اجليدة التنظيم.
بنيته�  الإم���رة يف تعزيز  ا�ستمرار  ومع 
ال�سغرية  ال�سرك�ت  لت�أهيل  الأ�س��سية 
وامل��ت��و���س��ط��ة امل��ح��ل��ي��ة ل��ان��ط��اق، ك�ن 
التحدي�ت  م��ع���جل��ة  ال�������س���روري  م���ن 
اأ�سح�ب  مل�����س���ع��دة  امل��ل��ح��ة  وال���ف���ر����ص 
ا�سرتاتيجي�ت  و����س���ع  ع��ل��ى  الأع����م�����ل 
اأف�����س��ل وحت�����س��ني اآف������ق ال��ن��م��و داخ���ل 
عقدت  نف�سه  الأم���ر  وملع�جلة  ال�سوق. 
 CA مع  �سراكة  �سوليو�سنز”  “ت�يل 
احل�يل  امل���يل  املراقب  جوزيف،  م�نوج 
دبي،  يف  للمق�ولت  “اأم�ن�”  ملجموعة 
لكت�س�ب  ف�علية  اأك���رث  �سبل  ملن�ق�سة 
التج�ري  امل�����س��ه��د  يف  ت��ن���ف�����س��ي��ة  م��ي��زة 

الأو�سط  ال�سرق  �سوليو�سنز”  “ت�يل 
وهي ال�سركة الع�ملية الرائدة يف جم�ل 
ال�سريبي:  المتث�ل  وبرامج  املح��سبة 
الفع�لة  التج�رية  العملي�ت  اإدارة  “اإن 
حيث  مهم�ن،  اأم���ران  عليه�  واحل��ف���ظ 
التحدي�ت،  م��ن  ال��ك��ث��ري  ه��ن���ك  ت��وج��د 
ت��وج��د ح��ل��وًل حديثة  املق�بل  ول��ك��ن يف 
وال�سم�ح  ال���ازم���ة  امل�����س���ع��دة  ل��ت��وف��ري 
واملوظفني  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني  ل��ل��م��دي��ري��ن 
الأكرث  الأخ���رى  امل��ه���م  على  ب�لرتكيز 
اإن���ه���� جم����رد م�����س���أل��ة رغبة  اأه���م���ي���ة. 
املوؤ�س�سة يف ال�ستثم�ر يف احلل ال�سحيح 
وحت�سني ميزاته� على اأكمل وجه. ومن 
هذا املنطلق ي�أتي حر�سن� على تقدمي 
ال�سرك�ت ال�سغرية واملتو�سطة   منتدى 
ال�����س��رك���ت وخ��سة  مل�����س���ع��دة  ب���ن��ت��ظ���م 
واملتو�سطة احلجم  ال�سغرية  ال�سرك�ت 

على اأمتتة عملي�ته� وحتديث مك�تبه� 
وت�سهيل اأعم�له� التج�رية«.

وغطى احلدث جمموعة من املو�سوع�ت 
ال���ت���ي ت���رك���ز ع���ل���ى ج����وان����ب الأع����م�����ل 
املو�سوع�ت  تلك  جملة  ومن  احليوية. 
على  “ال�سيطرة  من�ق�سته�  متت  التي 
“اأنت  املعلقة”،  النقدية  اإدارة  عملك- 
“اإدارة الربح ومركز  واإدارة املخزون”، 
التكلفة - التحكم يف التك�ليف وحتليل 
انعك��ص  الأعم�ل-  “تق�رير  التكلفة”، 
 - الم��ت��ث���ل  و”اإدارة  عملك”  ل�سحة 
طريقة الوق�ية والك�سف والت�سحيح«.

وم��������ن خ��������ال م����ن����ت����دى ال���������س����رك�����ت 
ا�ستط�عت  وامل���ت���و����س���ط���ة  ال�������س���غ���رية 
الأو�سط  ال�سرق  �سوليو�سنز”  “ت�يل 
تقدمي امل�س�عدة ملايني ال�سرك�ت على 
م�����س��ت��وى ال���ع����مل مم���� ج��ع��ل��ه��� مو�سع 
�س�عدت  كم�  ع���مل��ي،  م�ستوى  على  ثقة 
دول  الأع��م���ل يف  العديد من منظم�ت 
فهم  ع��ل��ى  اخلليجي  ال��ت��ع���ون  جمل�ص 
تواجهه�  ال��ت��ي  الرئي�سية  ال��ت��ح��دي���ت 
لتح�سني  احل����ل����ول  ع���ل���ى  وال����رتك����ي����ز 

عملي�ته� واإجراءاته�.

»تدوير« تفتتح م�سروع مركز الرقابة والتحكم
•• اأبوظبي-وام:

النف�ي�ت  لإدارة  اأبوظبي  مركز  افتتح 
الرق�بة  “مركز  م�����س��روع  “تدوير” 
موحداً  نظ�م�ً  يقدم  ال��ذي  والتحكم” 
اخلدم�ت  م����زودي  اأداء  ع��ل��ى  ل��ل��رق���ب��ة 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة ���س��م��ن ع��ق��ود اجل��م��ع والنقل 
وال��ت��ت��ب��ع الإل�����ك�����رتوين مل���رك���ب����ت نقل 

النف�ي�ت للقط�ع اخل��ص.
ح�����س��ر ح��ف��ل الف��ت��ت���ح ك��ل م��ن �سع�دة 
دائ�رة  وك��ي��ل  ال��ظ���ه��ري  عبيد  م��ب���رك 

التخطيط العمراين والبلدي�ت و�سع�دة 
مدير  الكعبي  خ��ل��ف���ن  ���س���مل  ال��دك��ت��ور 
ع�م تدوير وعدد من مدراء القط�ع�ت 

والإدارات يف املركز.
وت��خ��ل��ل الف��ت��ت���ح ج��ول��ة داخ����ل اأروق����ة 
لاطاع   “ والتحكم  الرق�بة  “مركز 
ع�����ن ك����ث����ب ع����ل����ى امل������راف������ق احل���دي���ث���ة 
ب�ملركز  اخل��سة  املتطورة  والتجهيزات 
خدم�ته  نط�ق  يت�سمن  ال��ذي  اجلديد 
من�طق  جميع  يف  النف�ي�ت  ونقل  جمع 
الأ�سطول  اإدارة  �س�ملة  اأبوظبي  اإم����رة 

لتقدمي  املخ�س�سة  امل��رك��ب���ت  جل��م��ي��ع 
املنزلية  النف�ي�ت  ونقل  جمع  خ��دم���ت 
واملخلف�ت  وامل�������زارع  ال���ع���زب  ون���ف����ي����ت 
وتعقيم  واآل��ي���ت غ�سيل  احل��ج��م  ك��ب��رية 
لل�سوارع  ال��ك��ن�����ص  واآل����ي�����ت  احل�����وي�����ت 
والطرق�ت الداخلية مبختلف مواقعه� 

اجلغرافية �سمن حدود الإم�رة .
الظ�هري  عبيد  م��ب���رك  ���س��ع���دة  وق����ل 
العمراين  ال��ت��خ��ط��ي��ط  دائ���������رة  وك���ي���ل 
هذا  اإط�����اق  “يتم��سى  وال���ب���ل���دي����ت: 
امل�سروع مع توجه�ت احلكومية ملواكبة 

ت��ق��دمي خدم�ت  ال��ت��ق��ن��ي���ت يف  اأح�����دث 
ذات جودة ع�لية ملجتمع اإم�رة اأبوظبي 
وت����ت����اءم م���ع م��ت��ط��ل��ب���ت ال��ع�����س��ر من 
املف�هيم  اأح�����دث  ت��ط��ب��ي��ق  ع���رب  خ����ال 
املتك�ملة  الإدارة  يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
ال�سرتاتيجية  اخلطة  �سمن  للنف�ي�ت 
�س�أنه  الذي من  الأمر  الع�مة لاإم�رة، 
املبذولة  اجل��ه��ود  توحيد  يف  ي�سهم  اأن 
وو�سعه� يف اإط�ر معلوم�تي حمكم من 
الت�سغيل  اآلي�ت  وتطوير  تدعيم  خال 
اأج����ل الرت���ق����ء مب��ن��ظ��وم��ة العمل  م���ن 

والتع�مل مع ك�فة التحدي�ت امل�ستقبلية 
القط�ع احليوي.” ومن ج�نبه  يف هذا 
����س����مل خلف�ن  ال���دك���ت���ور  ����س���ع����دة  اأف�������د 
الكعبي مدير ع�م مركز اأبوظبي لإدارة 
والتحكم  ال��رق���ب��ة  م��رك��ز  اأن  ال��ن��ف���ي���ت 
من  ال��ع��ق��ود  اإدارة  مت��ك��ني  اىل  ي��ه��دف 
لإدارة  متك�ملة  اأنظمة  على  احل�سول 
ومراقبته� وجمعه� وحتليله�  النف�ي�ت 
ب�جلوانب  امل��ق���ول��ني  ال���ت���زام  و���س��م���ن 
التع�قدية والإر�س�دات واللوائح املعمول 

به� .
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»ون زعبيل« تطلق مرحلة جديدة يف بناء 
»ذا لينك« اأكرب املباين املعلقة يف العامل

•• دبي-وام:

قبل  م��ن  ب�لك�مل  اململوكة  ال��ع��ق���ري  التطوير  �سركة  دبي”  “اإثراء  اأعلنت 
موؤ�س�سة دبي لا�ستثم�رات احلكومية /ICD/ الذراع ال�ستثم�ري الرئي�سي 
املعلقة يف الع�مل  اإط��اق مرحلة بن�ء جديدة لأكرب املب�ين  حلكومة دبي عن 
ع�موديني  مبنيني  من  الأيقونية  زعبيل”  “ون  اأب��راج  وتتكون   . لينك«  “ذا 
وث�لث اأفقي “ذا لينك” وهو اأكرب مبنى معلق يف الع�مل . ويعد “ون زعبيل” 
م�سروع� متعدد ال�ستخدام�ت وي�سم اأحد الربجني الع�موديني فندق� ب�إدارة 
اأونلي ب�لإ�س�فة اىل مك�تب ومت�جر ومط�عم ف�خرة فيم�  اآند  جمموعة ون 
امل�سروع كوجهة يف حد ذاته�  ب�أكمله �سقق� �سكنية و�سمم  الث�ين  ي�سم الربج 
جلذب الزائرين من الإم�رة وخ�رجه� حيث �ستتجلى مع�مله ك�ملة مع اإطاق 
املرحلة اجلديدة من بن�ء اأكرب مبنى معلق يف الع�مل “ذا لينك«. وي�سل ارتف�ع 
“ذا لينك” الب�نورامي اإىل م� يزيد عن 100 مرت وميتد على طول 210 
مرت و�سي�سم هذا املبنى الفريد جمموعة من اخلدم�ت الرتفيهية واملط�عم 
ومن�سة ذات اإطالة ب�نورامية على املدينة وم�سبح اإنفينيتي اإ�س�فة اإىل توفري 

جتربة غ�مرة وهي يف اآخر مراحل الت�سميم.

جمارك دبي تعر�ض جتربتها يف »حمرك الإنتاجية« 
مبلتقى مدراء اإدارات املوارد الب�سرية

•• دبي -وام:

خال  النت�جية”  “حمرك  م�سروع  يف  جتربته�  دب��ي  ج��م���رك  ا�ستعر�ست 
2019 اجل�ري حيث  “ الث�لث للع�م  اإدارات املوارد الب�سرية  “ملتقى مدراء 
تن�ول العر�ص الأهداف التي يرمي اإليه� امل�سروع املبتكر ب�إحداث حتول جذري 
يف الإنت�جية ب��ستخدام الذك�ء ال�سطن�عي لتحويل �س�ع�ت العمل اإىل �س�ع�ت 
يف  وذل��ك  احلكومي  القط�ع  يف  تطبيقه  على  املرتتبة  والإيج�بي�ت  اإنت�جية 
اآل مكتوم ويل عهد  اإط���ر توجيه�ت �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد 
دبي رئي�ص املجل�ص التنفيذي ب�عتم�د “حمرك الإنت�جية” و تكليف املجل�ص 
التنفيذي لدائرة املوارد الب�سرية حلكومة دبي ب�لنظر يف اإمك�نية تطبيقه على 
اجله�ت احلكومية يف الإم�رة. واأكد اأحمد عبد ال�سام ك�ظم مدير اأول اإدارة 
ال�سرتاتيجية والتميز املوؤ�س�سي يف جم�رك دبي خال امللتقى اأن جم�رك دبي 
حققت نت�ئج اأولية اإيج�بية بعد تطبيق امل�سروع اجلديد وت�سعى اإىل نقل هذه 
التجربة للجه�ت احلكومية الأخرى يف الإم�رة لا�ستف�دة منه�. وبداأ عر�سه 
بتوجيه بع�ص الأ�سئلة على احل�سور والتف�عل معهم حول تعريف الإنت�جية 
دبي  جم�رك  حققته�  التي  الإيج�بية  النت�ئج  ا�ستعر�ص  ثم  قي��سه�  وكيفية 
بعد انته�ء املرحلة الأوىل من امل�سروع ومنه� توفري بيئة حمفزة للموظفني 
واإ�سع�دهم وكذلك ت�سليط ال�سوء على من�طق القوة وال�سعف لديهم بغر�ص 
حت�سينه� وب�لت�يل زي�دة اإنت�جيتهم..معتربا اأّن هذا امل�سروع ميثل ثق�فة وفكر 

جديدين للموؤ�س�س�ت يف تطوير انت�جية الك�در الوظيفي.

مليارات درهم قيمة   805
ال�سيكات املتداولة خالل 8 اأ�سهر

•• اأبوظبي -وام:

بلغ عدد ال�سيك�ت التي جرى التع�مل معه� عرب نظ�م الإم�رات ملق��سة ال�سيك�ت 
قيمته�  و�سلت   2019 الع�م  من  الثم�نية  الأ�سهر  خ��ال  �سيك  مليون   17
املركزي.  الإم���رات  اأم�ص م�سرف  اأعلنه  مل�  805 ملي�رات درهم تقريب� وفق� 
جرى  التي  ال�سيك�ت  ع��دد  و�سل  فقد  امل��رك��زي  امل�سرف  اح�����س���ءات  وبح�سب 
مق��سته� خال �سهر اأغ�سط�ص من الع�م اجل�ري 1.77 مليون �سيك بقيمة 
2.2 مليون �سيك يف يوليو الذي �سبق وبقيمة  82.6 ملي�ر درهم مق�رنة ب� 
110.2 ملي�ر درهم الذي يعد الأكرث ن�س�ط� منذ بداية الع�م من حيث حجم 
بني  النقدية  الودائع  قيمة  بلغت  اآخ��ر  ج�نب  من  املتداولة.  ال�سيك�ت  وقيمة 
145.4 ملي�ر درهم خال الفرتة من ين�ير وحتى نه�ية اأغ�سط�ص  البنوك 
وا�ستمرت قيمة الودائع النقدية خال �سهر اأغ�سط�ص من  من الع�م 2019. 
الع�م اجل�ري عند م�ستوى 20.06 ملي�ر درهم وهو نف�ص الرقم امل�سجل يف 
اإىل  ال�سحوب�ت فقد و�سلت قيمته�  ذات��ه. وعلى �سعيد  الع�م  �سهر يوليو من 
150.87 ملي�ر درهم خال الأ�سهر الثم�نية الأوىل من الع�م اجل�ري وبلغت 

قيمته� على امل�ستوى ال�سهري 19.6 ملي�ر درهم خال اأغ�سط�ص.

تريليون درهم قيمة   7.13
التحويالت بني البنوك خالل 8 اأ�سهر

•• اأبوظبي-وام:

بلغ اإجم�يل قيمة التحويات املنفذة بني البنوك الع�ملة يف دولة الإم�رات 
اإ�ص” 7.13  اإف تي  اإي  اأي��ه  “ يو  امل�لية  عرب نظ�م الإم����رات للتحويات 
بزي�دة   2019 الع�م  من  الأوىل  الثم�نية  الأ�سهر  خ��ال  دره��م  تريليون 
ن�سبته� %8 مق�رنة مع 6.61 تريليون دهم خال الفرتة ذاته� من الع�م 
ين�ير  الفرتة من  البنوك خال  التحويات بني  وو�سلت قيمة   .2018
وحتى اأغ�سط�ص من الع�م اجل�ري 4.864 تريليون درهم يف حني و�سلت 
قيمة حتويات الأفراد 2.273 درهم وفق� لاأرق�م التي اأ�سدره� م�سرف 
الإم�رات املركزي اليوم . وتعك�ص الزي�دة الكبرية يف التحويات بني البنوك 
يعد  م�  اجل���ري وهو  الع�م  بداية  البنكي منذ  القط�ع  الن�س�ط يف  توا�سل 

موؤ�سرا على ا�ستمرار عجلة النمو يف غ�لبية القط�ع�ت القت�س�دية.

يف اإطار جهودها لدعم رواد االأعمال واأ�سحاب امل�ساريع النا�سئة يف املنطقة

»دبي للم�ساريع النا�سئة« تطلق دورة جديدة من »�سل�سلة لقاءات الأعمال الأ�سبوعية« 

 غرفة اأبوظبي تبحث التعاون التجاري مع طاجيك�ستان

•• دبي-الفجر:

يف اإط�ر جهوده� لدعم رواد الأعم�ل يف 
املنطقة، وتعزيز دور ال�سرك�ت واأ�سح�ب 
على  وم�س�عدتهم  الن��سئة،  امل�����س���ري��ع 
النج�ح يف ع�مل الأعم�ل، اأطلقت “دبي 
مب�درات  اإح��دى  الن��سئة”،  للم�س�ريع 
املبتكرة  دب���ي  و���س��ن���ع��ة  غ��رف��ة جت�����رة 
ب�لتع�ون  موؤخراً  الأعم�ل،  ري�دة  لدعم 
مع “منطقة 2071” الدورة الرابعة 
من �سل�سلة لق�ءات الأعم�ل الأ�سبوعية 
اخل������س��ة ب���مل�����س���ري��ع ال��ن������س��ئ��ة وري�����دة 
�سبتمرب   11 والتي متتد من  الأعم�ل 

وحتى 13 نوفمرب الق�دم. 
التي  الأع��م���ل،  لق�ءات  �سل�سلة  وتهدف 
“منطقة  يف  اأرب����ع�����ء  ي����وم  ك���ل  ���س��ت��ق���م 
اإىل  الإم����رات بدبي،  ب���أب��راج   ”2071
املوا�سيع  اأب����رز  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ت�سليط 
الن��سئة  امل�����س���ري��ع  اأ���س��ح���ب  ت��ه��م  ال��ت��ي 
وم�������س����ع���دت���ه���م على  ال�����ع������مل  ح�������ول 
التج�رية  م�س�ريعهم  وحت�سني  تطوير 
وال�ستف�دة من جت�رب غريهم يف ع�مل 
وح�سور  مب�����س���رك��ة  وذل����ك  الأع����م�����ل، 
املنطقة  يف  املتحدثني  اأب���رز  م��ن  نخبة 

ومن خمتلف املج�لت والقط�ع�ت.
و�س�رك يف اجلل�سة الأوىل التي متحورت 
حول مو�سوع املوهبة والب��داع كل من 
�سك�ي كورتز، ال�سريك املوؤ�س�ص ل�سركة 
 ،»Pure Harvest بيور ه�رف�ست“
من�سة  م����وؤ�����س���������ص  ال����ن����م����ر،  و�����س�����م����ر 
 ،»Deliver2Mum دليفرتوم�م“
وج�������س���ن ج�����وزي�����ف واأح�����م�����د ك����ظ���م، 
وال  �س�ي  “بروجكت  م�سروع  موؤ�س�س� 
حيث   ،»Project Chaiwala
الرائدة  جت���رب��ه��م  احل�����س��ور  ���س���رك��وا 

وامللهمة يف ع�مل الأعم�ل. 

�سهرام  م�س�ركة  اجلل�سة  و�سهدت  كم� 
واأجنل  “اأفريدي  يف  ���س��ري��ك  ���س��ف���ي، 
�سلط  حيث  ق�نونيون”،  م�ست�س�رون 
ال�����س��وء ع��ل��ى ال���دع���م ال��ق���ن��وين املت�ح 
وكيفية  دب����ي،  يف  ال��ن������س��ئ��ة  ل��ل�����س��رك���ت 
املوؤ�س�ص،  ال�������س���ري���ك  ع���ق���ود  ���س��ي���غ��ة 
ب�لإ�س�فة اإىل بع�ص الن�س�ئح الق�نونية 
املتعلقة بت�أ�سي�ص �سرك�ت ن��سئة يف دبي 

واملنطقة. 
ري�دة  م��دي��ر  �س�ي�سيف�،  ن�ت�لي�  وق���ل��ت 
�سل�سلة  اأن  دب����ي  غ���رف���ة  يف  الأع����م�����ل 
ع��ل��ى م���دى دوراته�  الأع���م����ل  ل���ق����ءات 
كبرياً  اإق��ب���ًل  �سهدت  ال�س�بقة  الثاثة 
الن��سئة  امل�����س���ري��ع  اأ���س��ح���ب  ق��ب��ل  م���ن 
ورواد الأعم�ل يف املنطقة ومن خمتلف 
“دبي  اأن  موؤكدة  والقط�ع�ت،  املج�لت 
تهدف من خال  الن��سئة”  للم�س�ريع 
تنظيم هذه الور�ص اإىل تزويد اأ�سح�ب 
امل�س�ريع الن��سئة بكل م� يحت�جونه من 
اأهدافهم  اإىل  للو�سول  واإمك�ن�ت  دع��م 
والنج�ح يف ع���مل ري���دة الأع��م���ل وبن�ء 

عاق�ت و�سراك�ت جديدة مربحة.
ن�سعى  ق�ئلة:”  ���س���ي�����س��ي��ف���  واأ����س����ف���ت 
�سل�سلة  م���ن  ال���راب���ع���ة  ال�������دورة  خ����ال 
ال�سوء  ت�سليط  اإىل  الأع���م����ل  ل��ق���ءات 
اأ�سح�ب  تهم  التي  املوا�سيع  اأب��رز  على 
والتي  امل��ن��ط��ق��ة  ال��ن������س��ئ��ة يف  امل�����س���ري��ع 
ت�سمل املوهبة والب��داع، وعلم البي�ن�ت 
والذك�ء ال�سطن�عي، والتعليم، ال�سفر 
وال�����س��ي���ف��ة، وال��ت��و���س��ي��ل واخل���دم����ت 
الرتكيز  اإىل  ب���لإ���س���ف��ة  اللوج�ستية، 
للم�س�ريع  ال��دويل خ��سة  التو�سع  على 
“لدبي  مي��ك��ن  وك��ي��ف  دب���ي  يف  الن��سئة 
للم�س�ريع الن��سئة” امل�س�عدة ال�سرك�ت 

للتو�سع خ�رجي�ً.« 
و����س���ه���دت ه����ذه ال���ل���ق����ءات ع��ل��ى م���دار 

من  وا�سعة  م�س�ركة  امل��سية  ال����دورات 
رواد  م��ن  م�����س���رك���ً   1000 م��ن  اأك����رث 
الن��سئة  امل�����س���ري��ع  واأ���س��ح���ب  الأع��م���ل 
امل���ن���ط���ق���ة، وذل�����ك  وامل�������س���ت���ث���م���ري���ن يف 
ل�ستعرا�ص جت�ربهم الن�جحة، وكيفية 
الأدوات  واأب��رز  التحدي�ت،  على  التغلب 
وتطويره�،  الأع��م���ل  لتنمية  ال��ازم��ة 
و�سراك�ت  عاق�ت  بن�ء  اإىل  ب�لإ�س�فة 

جديدة. 
وتعترب “دبي للم�س�ريع الن��سئة”، التي 
 ،2016 الع�م  خ��ال  الغرفة  اأطلقته� 
ال�سرق  منطقة  يف  ن��وع��ه���  م��ن  الأوىل 
حتت  تعمل  وال��ت��ي  واأفريقي�،  الأو���س��ط 
مظلة مدينة دبي الذكية، وجت�سد قيمة 
ال�سراكة بني القط�عني الع�م واخل��ص 

بهدف ت�سجيع البتك�ر وري�دة الأعم�ل، 
ح��ي��ث ت��ع��ت��رب م�������س���دراً رئ��ي�����س���ً ل����رواد 
الأعم�ل يف دبي، وميكن للزوار الطاع 
على فر�ص العمل اجلديدة، كم� ميكن 
ال���س��رتاك ب���أه��م الأح����داث ال��ت��ي تركز 
ولق�ءات  وال���دورات  التكنولوجي�،  على 
وغريه� من املعلوم�ت املتطورة اله�مة. 
الن��سئة”  ل��ل��م�����س���ري��ع  “دبي  وت���دع���م 
اإىل  ال��رام��ي��ة  دب��ي  غ��رف��ة  ا�سرتاتيجية 
البتك�ر،  وت�سجيع  الأع��م���ل  رواد  دع��م 
 ،2015 ع���م  يف  الغرفة  اأطلقت  حيث 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة الب���ت���ك����ر ال���ه����دف���ة اإىل 
جمتمع  م�س�لح  وحم�ية  ودع��م  متثيل 
الغرفة  توا�سل  كم�  دب���ي.  يف  الأع��م���ل 
من  امل�س�ريع  اأ�سح�ب  دع��م  يف  جهوده� 

والذي  دبي”،  “جت�ر  ب��رن���م��ج  خ���ال 
يعمل على تطوير اأفك�ر رج�ل الأعم�ل 
العمل يف  بيئة  الإم���رات��ي��ني مب��� يخدم 

دبي.
مب�درة   ”2071 “منطقة  وت��ع��ت��رب 
للم�ستقبل  دب��ي  موؤ�س�سة  م��ن  مبتكرة 
دول����ة  م�����س��ت��ق��ب��ل  ت�����س��ك��ي��ل  اإىل  ت���ه���دف 
الإم�����������رات وج��ع��ل��ه��� اأف�������س���ل دول������ة يف 
ال��ع���مل وحت��ق��ي��ق اأه����داف خ��ط��ة مئوية 
“�سل�سلة  وتتم��سى   .2071 الإم����رات 
“منطقة  جهود  مع  الأعم�ل”  لق�ءات 
2071” لتعزيز التع�ون بني املبدعني 
ال�����س��ن���ع��ة ورواد  وامل��ف��ك��ري��ن وخ�����رباء 
وم�ستقبل  مبك�نة  ل��ارت��ق���ء  الأع��م���ل 

دبي ع�ملي�ً. 

•• اأبوظبي-وام: 

بحث �سع�دة حممد هال املهريي مدير 
اأبوظبي  و���س��ن���ع��ة  جت������رة  غ���رف���ة  ع�����م 
زاده-  ���س��ع���دة جمعة خ����ن  ل��ق���ئ��ه  خ���ال 
جمهورية  و�سن�عة  جت���رة  غرفة  رئي�ص 
بزي�دة  ال��ك��ف��ي��ل��ة  ال�����س��ب��ل  ط���ج��ي��ك�����س��ت���ن 
ال�سرك�ت  ب��ني  امل�����س��رتك��ة  ال���س��ت��ث��م���رات 
ورج�����ل الأع���م����ل وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن يف كا 
ال�سراكة  وت��ع��زي��ز  ال�سديقني  ال��ب��ل��دي��ن 
بينهم ومب� ي�سهم يف زي�دة حجم املب�دلت 

التج�رية.
ح�سر اللق�ء الذي عقد يف مبنى الغرفة 
ن�ئب  القبي�سي  غرير  عبداهلل  ب�أبوظبي 

مدير ع�م غرفة اأبوظبي، و �سع�دة به�دور 
ط�جيك�ست�ن  جمهورية  �سفري  �سريفي- 

لدى الدولة .
اأبوظبي اأ�سبحت  اإم�رة  اإن  وق�ل املهريي 
كم�  املنطقة،  يف  رئي�س�ً  اقت�س�دي�ً  مركزاَ 
اأنه� تزخر ب�لعديد من امللتقي�ت واملع�ر�ص 
للح�سور  اجل�ذبة  التج�رية  وامل��وؤمت��رات 
القت�س�دية،  القط�ع�ت  �ستى  يف  الع�ملي 
الع�ملية  لل�سرك�ت  ب��واب��ة  اأ�سبحت  حيث 
مل�  الإقليمية،  الأ�سواق  الراغبة يف دخول 
تتميز به من من�خ�ت ا�ستثم�رية حمفزة 

وم� توفره من فر�ص كبرية لا�ستثم�ر 
الإقليمي والع�ملي، يف ظل بيئة عمل ذات 
ت�سريعية  وم��ن��ظ��وم��ة  تن�ف�سية  م��ي��زات 
والت�سهيات  اخل��دم���ت  ت��وف��ر  م��ت��ط��ورة 
امل��ت��م��ي��زة ال��ت��ي ت�����س���ع��د ال�����س��رك���ت على 
وا����س���ت���م���رار جن�حه�  اأع���م����ل���ه����  ت��ط��وي��ر 

وتعزيز عوائده�.
عن  تف�سيلي�ً  ���س��رح���ً  امل��ه��ريي  ق���دم  ك��م��� 
اأب��وظ��ب��ي يف دعم  ال���دور ال��ري���دي لغرفة 
واأطلع  اأبوظبي،  اإم���رة  الأعم�ل يف  قط�ع 
ال�سيف على اأهم اخلدم�ت التي تقدمه� 

الأعم�ل  ومل��ج��ت��م��ع  لأع�����س���ئ��ه���  ال��غ��رف��ة 
اأمت  على  الغرفة  اأن  م��وؤك��داً  الإم�����رة،  يف 
مع  وامل��ج��دي  البّن�ء  للتع�ون  ال�ستعداد 
قط�ع الأعم�ل يف جمهورية ط�جيك�ست�ن، 
والتعرف على مميزات وفر�ص ال�ستثم�ر 
ت��وف��ره من  وم���   ، القط�ع�ت  واأه���م  فيه� 
الإم�����رات����ي  للم�ستثمر  واأم�������ن  ج����دوى 

و�سرك�ت القط�ع اخل��ص ب�سكل ع�م.
اأهمية  زاده  خ���ن  جمعة  اأك��د  ج�نبه  م��ن 
الفر�سة  اأت��ي��ح��ت  ح��ي��ث  للغرفة  زي���رت��ه 
اأبوظبي  اإم����رة  حققته  م���  على  للتعرف 

ال�سعيد  ع���ل���ى  خ��������س���ة  اجن����������زات  م����ن 
احل����ر�����ص على  م�����وؤك�����داً   ، الق���ت�������س����دي 
التع�ون القت�س�دي وال�ستثم�ري  تعزيز 
اإىل  ال��ت��ج���ري، م�سرياً  ال��ت��ب���دل  ، وزي����دة 
الفر�ص  م���ن  ال��ع��دي��د  ت���وف���ر  ب�����اده  اأن 
منه�  ال�ستف�دة  التي ميكن  ال�ستثم�رية 
وا�ستغاله� ب�ل�سكل الأمثل مل� متلكه من 
موقع ا�سرتاتيجي، ونظم وقوانني ت�سجع 
امل�ستثمرين،  وحت��م��ي  ال���س��ت��ث��م���ر  ع��ل��ى 
الأم����ر ال����ذي ي��ع��زز م��ن ث��ق��ت��ه��م، خ��سة 
القط�ع  ال��ق��ط���ع���ت احل��ي��وي��ة وم��ن��ه���  يف 
الزراعي والعق�ري والتج�ري وال�سي�حي 
القط�ع�ت  م����ن  وغ����ريه�����  واخل�����دم�����ي 

القت�س�دية الأخرى.

غرفة الفجرية تبحث العالقات التجارية مع قن�سلية باك�ستان يف الدولة
•• الفجرية -وام:

الفجرية  و�سن�عة  جت���رة  غرفة  بحثت 
الدولة  فى  الب�ك�ست�نية  القن�سلية  مع 
التج�رية  ال��ع��اق���ت  ج���وان���ب  خم��ت��ل��ف 
والق���ت�������س����دي���ة ب����ني دول������ة الإم����������رات 
ب�ك�ست�ن  وج��م��ه��وري��ة  امل��ت��ح��دة  العربية 
ال�سامية ال�سديقة ب�سفة ع�مة وبني 
ب�سفة خ��سة  وب�ك�ست�ن  الفجرية  اإم�رة 
التن�سيق  وتكثيف  تنميته�،  واإمك�نية   ،
ب�س�أن اإيج�د فر�ص تع�ون يخدم تطلع�ت 

اأ�سح�ب الأعم�ل لدى اجل�نبني.
�سعيد  ال�سيخ  ا�ستقب�ل  خال  ذلك  ج�ء 
بن �سرور �سيف ال�سرقي، رئي�ص جمل�ص 
اإدارة غرفة جت�رة و�سن�عة الفجرية يف 

مكتبه مبقر الغرفة،�سع�دة اأحمد اأجمد 
ب�ك�ست�ن  الع�م جلمهورية  القن�سل  علي 
ب���ل��دول��ة ي��راف��ق��ه ���س��ع���دة ���س��ي��د م�سور 
عب��ص ن�ئب القن�سل الع�م وبح�سوركل 
من �سع�دة ط�رق الهن�ئي ع�سو جمل�ص 
الهندا�سي  الغرفة و�سلط�ن جميع  اإدارة 

مدير ع�م الغرفة .
واأك�����د ال�����س��ي��خ ���س��ع��ي��د ب���ن ����س���رور �سيف 
ال�����س��رق��ي ح��ر���ص ال��غ��رف��ة ع��ل��ى تعزيز 
ال��ع��اق���ت الق��ت�����س���دي��ة وال��ت��ج���ري��ة مع 
بيئة  ل��ك��ون��ه��� مت��ت��ل��ك  اآ���س��ي���  ق�����رة  دول 
ا�ستثم�رية واعدة م�سرياً اإىل اأن النفت�ح 
م��ع حر�ص  ين�سجم  اآ���س��ي���  اأ����س���واق  ع��ل��ى 
دول����ة الإم�������رات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة على 
التج�رة  جم�����لت  يف  ت��ع��زي��زع��اق���ت��ه��� 

والق���ت�������س����د وال����س���ت���ث���م����رم���ع ال�����دول 
ال�سقيقة وال�سديقة.

واأو�سح ال�سيخ �سعيد بن �سرور ال�سرقي 
اأن اإم�رة الفجرية بتوجيه�ت �سديدة من 
حممد  بن  حمد  ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب 
ح�كم  الأع��ل��ى  املجل�ص  ع�سو  ال�����س��رق��ي 
نحو  مت�أنية  بخطوات  تخطو  الفجرية 
احليوية  مل��راف��ق��ه���  الأم���ث���ل  ال��ت��وظ��ي��ف 
به�  ت��زخ��ر  ال��ت��ي  الطبيعية  وم���وارده���� 
والعمرانية  التنموية  النه�سة  لت�س�ير 
اأن الإم�رة  اإىل  ال�س�ملة للدولة ،م�سرياً 
ا�ستثم�رات  ا����س���ت���ق���ط����ب  م����ن  مت��ك��ن��ت 
وتخزينه  النفط  لت�سدير  ا�سرتاتيجية 
لكونه�  اللوج�ستية،  اخلدم�ت  وتقدمي 
الع�مل  م�ستوى  على  م��رك��ز  اأك���رب  ث���ين 

ب�لوقود  ال�����س��ف��ن  ت����زوي����د  جم������ل  ف����ى 
للنهو�ص  قدم�  الفجرية  مت�سي  فيم� 
�سمو  من  م�ستمرة  مبت�بعة  ب�قت�س�ده� 
ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن ح��م��دال�����س��رق��ي ويل 

عهد الفجرية.
الهندا�سي،  جميع  �سلط�ن  �سع�دة  واأك��د 
العاق�ت  اإن  الفجرية  مدير ع�م غرفة 
العربية  الإم��������رات  دول����ة  ت��رب��ط  ال��ت��ى 
املتحدة وجمهورية ب�ك�ست�ن الإ�سامية 
ت�����س��ه��د ت����ط����وراً م��ل��م��و���س���ً ب��ف�����س��ل دعم 
تعزيزه�  على  البلدين  قي�دتي  وحر�ص 
اأكد  كم�  املجات،  خمتلف  يف  وتنميته� 
ت��ع��زي��ز عاق�ت  ال��غ��رف��ة ع��ل��ى  ح���ر����ص 
ال���ف���ج���رية مع  اأ�����س����ح�����ب الأع�����م������ل يف 

نظرائهم يف ب�ك�ست�ن.

وق����ل اإن ح��ج��م ال��ت��ب���دل ال��ت��ج���ري بني 
 878 الفجرية وب�ك�ست�ن بلغ اأكرث من 
مليون درهم الع�م امل��سي م�سريا اإيل اأن 
م�سجلة  ب�ك�ست�نية  �سركة   44 هن�لك 
لدى الغرفة وتعمل يف جم�لت التج�رة 
الع�مة والنقل ومق�ولت البن�ء وخدم�ت 

متوين ال�سفن .
ب�ك�ست�ن  ع���م  قن�سل  اأع���رب  ج�نبه  م��ن 
للغرفة  ����س���ك���ره  ع�����ن  ال������دول������ة  ل������دى 
الأعم�ل  جمتمع  خ��دم��ة  يف  وجل��ه��وده��� 
ومل� اأبدته الغرفة من حر�ص على تعزيز 
الأعم�ل  اأ�سح�ب  م��ع  التع�ون  ع��اق���ت 
اإق�مة  اأهمية  على  م��وؤك��داً  ب�ك�ست�ن،  يف 
يحقق  مب�  وجت�رية  اقت�س�دية  �سراك�ت 

الطموح�ت للطرفني.
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منتدى بنغالدي�ض القت�سادي يف دبي ي�سع خريطة ا�ستثمار بقيمة 10 مليارات دولر

القت�ساد تناق�ض �سبل تو�سع ال�ستثمارات الإماراتية يف هوجن كوجن وال�سني 

جمل�ض كبار م�سوؤويل املعلومات يعقد موؤمتره الثالث 25 �سبتمرب

•• دبي - وام:

ن�ق�ص امل�ستثمرون يف الإم�رات العربية 
بنغادي�ص  م��ن��ت��دى  خ����ال  امل���ت���ح���دة 
القت�س�دي الذي انطلقت اأعم�له اأم�ص 
امل�����س���ري��ع اجلديدة  يف دب���ي ع����ددا م��ن 
اقت�س�دية  من�طق  خم�ص  ذل��ك  يف  مب��� 

جم�نية لا�ستثم�ر يف بنغادي�ص.
و�س�رك اأكرث من 300 من امل�سوؤولني 
احلكوميني وق�دة الأعم�ل وامل�ستثمرين 
ورج�������ل الأع����م�����ل يف امل���ن���ت���دى ال���ذي 
تدفق  تعزيز  بهدف  ك�مل  ليوم  ا�ستمر 
التج�رة وال�ستثم�ر بني البلدين حيث 
اأحمد  ال�سيخ  الدولة  ح�سر من ج�نب 
اإىل  ب���لإ���س���ف��ة  اآل م��ك��ت��وم  ب���ن دمل����وك 
رئي�ص  م�ست�س�ر  الرحمن  �سلم�ن ف�سل 
امل�لية  ووزي����ر  البنغادي�سي  ال�����وزراء 
عمران  حممد  �سع�دة  و  البنغادي�سي 
ال�سعبية  بنجادي�ص  جمهورية  �سفري 

لدى الدولة .
وت�سهد العاق�ت الثن�ئية بني الإم�رات 
و بنغادي�ص م�ستوى جديدا هذا الع�م 
من خال خ�رطة ا�ستثم�رية مت ر�سمه� 
تبلغ  القت�س�دي  بنغادي�ص  مبنتدى 
مق�سمة  دولر  م��ل��ي���رات   10 قيمته� 
والبنية  واملوانئ  الط�قة  على قط�ع�ت 

ت�س�عد  وال��ت��ي  بنغادي�ص  يف  التحتية 
البنغادي�سي  القت�س�د  منو  تعزيز  يف 
م�����س��روع مدينة  ط���رح  اإىل  ب���لإ���س���ف��ة 
اأخرى  وم�����س���ري��ع  ف���ئ��ق��ة  تكنولوجية 
و�سن�عة  ال��غ��ذاء  �سن�عة  جم����لت  يف 
الطبيعية  واجل������ل������ود  امل����ن���������س����وج�����ت 
التطوير  م���ع  ال���زراع���ي���ة  وامل���ن���ت���ج����ت 
وال�ستثم�ر يف خم�ص من�طق اقت�س�دية 
خ��سة من اأ�سل 100 منطقة تطوره� 
اآ�سيوي  ب��ل��د  ك����أك���رب  الآن  ب��ن��غ��ادي�����ص 

حتتوي على من�طق اقت�س�دية حرة.
اأربع  وبنغادي�ص  الإم���رات  وقد وقعت 
م���ذك���رات ت��ف���ه��م ب�����س���أن اإن�����س���ء مين�ء 
وجممع �سن�عي وتزويد واإن�س�ء حمطة 
للغ�ز الطبيعي امل�س�ل وحمط�ت توليد 
يف  خ��سة  اقت�س�دية  ومنطقة  الط�قة 
بنغادي�ص وذلك خال زي�رة ال�سيخة 
اإىل  بنجادي�ص  وزراء  رئي�سة  ح�سينة 
دول����ة الإم���������رات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف 
فرباير من هذا الع�م مم� حفز القط�ع 
اخل��ص لا�ستثم�ر املتب�دل مع الروؤى 
والنه�سة  امللحوظ  للتح�سن  الوا�سحة 
بنغادي�ص  ت�سهده�  التي  القت�س�دية 

يف ال�سنوات الأخرية.
م�ست�س�ر  الرحمن  ف�سل  �سلم�ن  وق���ل 
لل�سن�ع�ت  ب��ن��غ��ادي�����ص  وزراء  رئ��ي�����ص 

اإن هذه  اخل��سة وال�ستثم�ر اخل�رجي 
الثن�ئية  العاقة  �ستعزز  ال�ستثم�رات 
بني باده والإم�رات و�سيعمق عاق�تن� 
�سراكة  م�����س��ت��وى  اإىل  الق���ت�������س����دي���ة 
القت�س�د  من�����  ح���ي���ث  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
البنغادي�سي الع�م امل��سي بن�سبة 7.9 
 %  8.3 ينمو مبعدل  اأن  ونتوقع   %
بنغادي�ص  ���س��ي��ج��ع��ل  مم����  ال���ع����م  ه����ذا 
الع�مل،  يف  من�����واً  ال������دول  اأ�����س����رع  م���ن 
بنغادي�ص  م��ن��ت��دى  اأن  اإىل  م�����س��ريا 
عاقة  اإق���م��ة  اإىل  يهدف  القت�س�دي 
القط�ع  �سي��س�ت  �س�نعي  ب��ني  اأق����وى 
ال��ق��ط���ع اخل��ص  ال���ع����م وم�����س��ت��ث��م��ري 
�سي�س�عد  ال�����ذي  الأع����م�����ل  وجم��ت��م��ع 
لدول  القت�س�دي  النمو  ت�سريع  على 
التع�ون اخلليجي وبنغادي�ص  جمل�ص 
بنغادي�ص  م��ن��ت��دى  ب���لإ���س���ف��ة جل��ل��ب 
واأ�سح�ب  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن  الق��ت�����س���دي 
امل�سروع�ت وجه�ً لوجه ملن�ق�سة الفر�ص 
ال�ستثم�رية واإبرام ال�سفق�ت التج�رية 

من اأجل املنفعة املتب�دلة.
عمران  حممد  �سع�دة  ق���ل  ج�نبه  م��ن 
���س��ف��ري ب��ن��غ��ادي�����ص ل����دى ال����دول����ة اأن 
اإجم�يل التب�دل التج�ري غري النفطي 
بني الإم�رات وبنغادي�ص بلغ اأكرث من 
2018 مق�رنة  1.6 ملي�ر دولر ع�م 

بنحو 1.3 مليون دولر يف ع�م 2017 
الإم����رات من  واردات  بلغت قيمة  فيم� 
دولر  م��ل��ي��ون   580 ن��ح��و  بنغادي�ص 
 500 ب��ن��ح��و  م���ق����رن���ة   2018 ب���ع����م 
واأن   2017 ب����ع�����م  دولر  م���ل���ي���ون 
الإم�رات  من  النفطية  غري  ال�س�درات 
مليون   544 نحو  بلغت  لبنغادي�ص 
ال�س�درات  اإع�����دة  بلغت  ح��ني  يف  دولر 

235.9 مليون دولر.
التحويات  حجم  اأن  ع��م��ران  واأ���س���ف 

ق��ب��ل م��واط��ن��ي بنغادي�ص  امل���ل��ي��ة م��ن 
ملي�ر   1.35 ح�����وايل  ب��ل��غ��ت  دب����ي  يف 
دره��م م��ن ب��داي��ة ال��ع���م اجل����ري وحتى 
دره��م يف ع�م  بنحو ملي�ر  الآن مق�رنة 
2018 حيث ُيعد البنغادي�سيون من 
القت�س�د  يف  الرئي�سيني  امل�ستثمرين 
الإم�����رات����ي ح��ي��ث مي��ت��ل��ك��ون اأك����رث من 
50000 �سركة جت�رية ب�لإ�س�فة اإىل 
بنغادي�سي   500،000 من  اأك��رث  اأن 

يعمل داخل دولة الإم�رات.

•• هوجن كوجن -وام:

اخ���ت���ت���م وف������د ال������دول������ة الق���ت�������س����دي 
الرابعة  القمة  يف  م�س�ركته  والتج�ري 
انعقدت  التي  والطريق  احل��زام  مل��ب���درة 
موؤخراً مبركز املوؤمترات يف هوجن كوجن 

مب�س�ركة وفود حكومية من 80 دولة.
وكيل  �س�لح  اآل  اهلل  عبد  ���س��ع���دة  واأك���د 
اخل�رجية  ل��ل��ت��ج���رة  الق��ت�����س���د  وزارة 
ال���ق���م���ة على  ال����دول����ة يف  رئ���ي�������ص وف�����د 
النج�ح الكبري ملهمة وفد دولة الإم�رات 
بفع�لية  ���س���رك  ال��وف��د  اأن  اإىل  م�����س��رياً 
اآخر  على  واط��ل��ع  القمة  جل�س�ت  ك��ل  يف 
، كم�  امل���ب����درة  م�����س���ري��ع  تنفيذ  م��راح��ل 
ح�كم  �سينج  لم  ك���ري  ب�ل�سيدة  التقى 
اإقليم هوجن كوجن والعديد من الوزراء 

وكب�رامل�سوؤولني.
انعقدت  ال��ت��ي  القمة  اأن  �سع�دته  وذك���ر 
حت��ت ���س��ع���ر “ خ��ل��ق واب��ت��ك���ر الفر�ص” 
ه�ئلة  ا�ستثم�رية  ف��ر���ص  وج���ود  اأك���دت 
اأم�م الدول الأع�س�ء، واأن دولة الإم�رات 
املب�درة  مب�س�ريع  اهتم�م�ً  ال��دول  اأك��رث 

ب�عتب�ره� حتت�سن اأبرز املقوم�ت لنج�ح 
امل�لية  املراكز  مثل  وم�س�ريعه�  امل��ب���درة 
واخلدم�ت  التحتية  والبنية  امل��ت��ط��ورة 
ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة امل���ت���ق���دم���ة، وال���ق���وان���ني 
ال�ستثم�رات  جللب  امل�سجعة  والأنظمة 
التي  ال��ك��ب��رية  والت�سهيات  الأج��ن��ب��ي��ة 
ف�إن  �سك  وب��ا  للم�ستثمرين،  متنحه� 
ك��ل ه���ذه امل���زاي���� ت��وؤه��ل دول���ة الإم������رات 
منطقة  يف  امل����ب�����درة  م�����س���ري��ع  ل���ق���ي����دة 

ال�سرق الأو�سط.
الأخري  اليوم  اأن  الوكيل  �سع�دة  واأو�سح 
للقمة متيز بعقد لق�ء مهم مع مديري 
ال�سرك�ت الإم�راتية امل�ستثمرة يف هوجن 
ملن�ق�سة  �سركة   14 نحو  وعدده�  كوجن 
ال�ستثم�رية  م�����س���ري��ع��ه���  م�����س��ت��ج��دات 
وروؤيته� امل�ستقبلية لا�ستثم�ر يف هوجن 

كوجن وال�سني.
ع�سرة  الأرب��ع��ة  ال�سرك�ت  اأن  اإىل  واأ���س���ر 
يف  امل�ستثمرة  ال�سرك�ت  واأك��رب  اأه��م  من 
ه����وجن ك����وجن ول��دي��ه��� ح�����س��ور وخربة 
تو�سع  كيفية  ون�ق�سن�  للغ�ية،  متميزة 
وال�سني  ال�سرك�ت يف هوجن كوجن  هذه 

وم�س�عدته� يف التغلب على اأية �سعوب�ت 
تواجهه� واأن تكون هذه ال�سرك�ت حلقة 
و�سل بني دولة الإم���رات وهوجن كوجن 

وال�سني.
وزارة  دع��م  كيفية  الجتم�ع  ن�ق�ص  كم� 
الق��ت�����س���د ل��ه��ذه ال�����س��رك���ت ل��ي��ك��ون له� 
ت��واج��د اأع��م��ق يف ه��وجن ك��وجن ، اإ�س�فة 
ال�سني  يف  ال��ت��واج��د  يف  م�س�عدته�  اإىل 
ع��ل��ى م�س�ريع  ل��ل��ح�����س��ول  دع��م��ه���  ع���رب 
ه��ن���ك، ك��م��� ت��ط��رق الج��ت��م���ع اإىل دور 
هوجن  يف  الع�ملة  الإم���رات��ي��ة  ال�سرك�ت 
ال�سينية  ال�ستثم�رات  ج��ذب  يف  ك��وجن 
اإىل دولة الإم�رات، ودعم تلك ال�سرك�ت 
مل�س�ركته� يف املع�ر�ص الدولية يف هوجن 
كوجن وال�سني اإ�س�فة اإىل تنظيم زي�رات 
م���ن ���س��رك���ت اإم����رات���ي���ة ت��ع��م��ل يف دولة 
الإم�رات للم�س�ركة يف املع�ر�ص الدولية 
يف هوجن كوجن وال�سني وذلك لاأهمية 
ال��ت��ي توليه�  ال��ك��ب��رية  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

دولة الإم�رات لهوجن كوجن وال�سني.
و�سم الجتم�ع مديري وممثلي �سرك�ت 
طريان الإم���رات والحت���د وموانئ دبي 

اأبوظبي  امل�����س��رق وب��ن��ك  ال��ع���مل��ي��ة وب��ن��ك 
دبي  �سي�حة  وم��ك��ت��ب  واأرام��ك�����ص  الأول 
والإم�رات لل�سحن والإم�رات لل�سرافة.
ن������س��ر ح��م��دان الزع�بي  واأك����د حم��م��د 
بوزارة  ال��ت��ج���ري  ال��رتوي��ج  ادارة  م��دي��ر 
القت�س�د على اأن م�س�ركة دولة الإم�رات 
الفع�لة يف القمة الرابعة ملب�درة احلزام 
تنوع  ب�سبب  م��ت��م��ي��زة  ك���ن��ت  وال��ط��ري��ق 
وفد الدولة من هيئ�ت حكومية وغرف 
اأن  اإىل  و�سرك�ت خ��سة م�سرياً  جت�رية 
الوفد  يف  امل�س�ركة  وال�سرك�ت  الهيئ�ت 
خ��سة مدينة خليفة ال�سن�عية “كيزاد” 
و”ا�ستثمر يف ال�س�رقة” متيزت بعر�ص 
دولة  يف  املتميزة  الإ�ستثم�رية  الفر�ص 
يف  �سينني  م�ستثمرين  ولق�ء  الإم����رات 

هذا ال�سدد.
ا�ستعر�سوا  ال��وف��د  اأع�����س���ء  اأن  واأو���س��ح 
املنطقة  و�سمن  القمة  جل�س�ت  خ��ال 
البيئة  ال�����س��رك���ت،  ب��ع��رو���ص  اخل������س��ة 
الإم�رات  دول��ة  يف  املث�لية  ال�ستثم�رية 
وت�سجيع احلكومة الحت�دية واحلكوم�ت 
اإ�س�فة  الأج���ن��ب  للم�ستثمرين  املحلية 

واخلدم�ت  القوية  التحتية  البنية  اإىل 
الن�جحة  وال����ت����ج�����رب  ال��ل��وج��ت�����س��ي��ة 
املوانىء  واإدارة  ال�ستثم�ر  يف  واملتميزة 
لا�ستثم�رات  اجل����ذب���ة  وال��ت�����س��ري��ع���ت 
مك�نته�  ي���وؤك���د  ذل����ك  وك����ل  الأج��ن��ب��ي��ة 
اإجن�ح  يف  م��رك��زي��ة  كمحطة  ال��رئ��ي�����س��ة 
امل��ب���درة. واأو���س��ح اأن ال��وف��د دع��� الدول 
ا�ستثم�راته�  ل�سخ  املب�درة  يف  الأع�س�ء 
يف دولة الإم�رات موؤكدين على اأن دولة 
الإم���رات تعد اأف�سل وجه�ت ال�ستثم�ر 

الأجنبي يف املنطقة.
و�سرك�ت  ج���ه����ت  ال����دول����ة  وف����د  و����س���م 
وزارة  اأب������رزه�������  وخ����������س����ة  ح���ك���وم���ي���ة 
القت�س�دية  التنمية  ودائ��رة  القت�س�د 
القت�س�دية  التنمية  ودائرة  اأبوظبي  يف 
وموانئ  ظبي  اأب��و  وم��وان��ئ  ال�س�رقة  يف 
دبي وجممع ال�س�رقة للبحوث والبتك�ر 
والتطوير  لا�ستثم�ر  ال�س�رقة  وهيئة 
وجم��م��وع��ة الحت�����د ل��ل��ط��ريان وغرفة 
ومنطقة  ال���ف���ج���رية  و���س��ن���ع��ة  جت������رة 
و�سرك�ت  ك����ي����زاد  ال�����س��ن���ع��ي��ة  خ��ل��ي��ف��ة 

حكومية وخ��سة اأخرى.

•• دبي-وام:

املعلوم�ت  م�����س��وؤويل  ك��ب���ر  جمل�ص  يعقد 
موؤمتره ال�سنوي الث�لث يوم 25 �سبتمرب 
اجل����ري يف ف��ن��دق ���س��ي��زرز ب��ل��وت���ورز دبي 
ملن�ق�سة توجه�ت تكنولوجية اأخرى حتت 
– الرتكيز  الح��ت��م���لت  “ط�قة  ع��ن��وان 
�سمو  رع�ية  وذلك حتت  امل�ستقبل”  على 
رئي�ص  اآل مكتوم  �سعيد  بن  اأحمد  ال�سيخ 
هيئة دبي للطريان املدين رئي�ص موؤ�س�سة 
الرئي�ص  الأع��ل��ى  الرئي�ص  دب��ي  م��ط���رات 

التنفيذي لطريان الإم�رات واملجموعة.
وي�ست�سيف املوؤمتر �سل�سلة من العرو�ص 
ال��ت��ق��دمي��ي��ة ال���ت���ي ي��ل��ق��ي��ه��� ل��ف��ي��ف من 
اأب�������رز امل�������س���وؤول���ني احل���ك���وم���ي���ني وق������دة 
ال�سن�عة حيث �سيتم التطرق اإىل البيئة 
امل��م��ك��ن��ة رق��م��ي��� مل��ع��ر���ص اإك�����س��ب��و 2020 
واحللول  للن�سر  الق�بلة  والتكنولوجي� 
اأب���وظ���ب���ي اخل��ص  اأومل���ب���ي����د  امل��ب��ت��ك��رة يف 
حتفز  التي  الرئي�سة  وامل��ب���درات   2019
ال���رثوة غ��ري النقدية يف دول��ة الإم����رات 
ال��ت��ي ت��ن��درج يف ع����داد جم��م��وع��ة ال���دول 
التي اتخذت فيه� احلكوم�ت املعنية دورا 
املدفوع�ت  ت�سجيع  جل��ه��ة  ق��وي���  ري����دي���� 
الجتم�عية  اأهدافه�  لدعم  الإلكرتونية 

والقت�س�دية.
تكنولوجي�ت  ملن�ق�سة  التطرق  �سيتم  كم� 
ال�سطن�عي  ال������ذك�������ء  م���ث���ل  ن��������س���ئ���ة 
اإىل  ال��رق��م��ي  وال��ب��ل��وك ت�سني وال��ت��ح��ول 
املتعددة  وال��ت��ح��دي���ت  ال��ق�����س���ي���  ج���ن��ب 
موؤمتر  يف  التكنولوجي  ب�ملج�ل  املتعلقة 
املنتظر  م��ن  امل�����س��ت��وى  رف��ي��ع  تكنولوجي 
احل�يل  ال�سهر  نه�ية  بحلول  ينعقد  اأن 
املعلوم�ت  م�سوؤويل  كب�ر  جمل�ص  ينظمه 

يف الإم�رات.
اأن ت�سجل دول���ة الإم�����رات  امل��ت��وق��ع  وم��ن 
اأ�سرع معدل منو جلهة اعتم�د تكنولوجي� 

ال���ذك����ء ال���س��ط��ن���ع��ي ح��ي��ث ي��ت��وق��ع اأن 
مل�س�همة  ال�سنوي  النمو  م��ع��دل  ي���رتاوح 
20-%34 يف  الذك�ء ال�سطن�عي بني 

منطقة دول جمل�ص التع�ون اخلليجي.
ال���س��ط��ن���ع��ي قواعد  ال���ذك����ء  و���س��ي��غ��ري 
ب�سكل  الع�ملي  الن�ظمة لاقت�س�د  اللعبة 
ك��ب��ري ح��ي��ث ت��ق��در اإح����دى ال��درا���س���ت اأن 
 15.7 بنحو  ال�سطن�عي  الذك�ء  ي�سهم 
القت�س�د  يف  اأم��ري��ك��ي  دولر  ت��ري��ل��ي��ون 
الع�ملي بحلول الع�م 2030 اأي م� يفوق 

الإنت�ج احل�يل لل�سني والهند مع�.
وع��ل��ى اجل���ن��ب الآخ����ر ف���إن��ه م��ن املتوقع 
ل�سوق تكنولوجي� البلوك ت�سني اأن ت�سل 
اإىل 20 ملي�ر دولر اأمريكي بحلول الع�م 
2024 مبعدل منو �سنوي مركب بن�سبة 
%58.7 كم� من املرجح اأن يعزز قبول 
ال�سوق  الإم�����رات  دول���ة  يف  التكنولوجي� 

الإقليمية يف ال�سنوات الق�دمة.
وق�����ل اأح��م��د امل���ا رئ��ي�����ص جم��ل�����ص اإدارة 
جم���ل�������ص ك����ب�����ر م���������س����وؤويل امل���ع���ل���وم����ت 
الفر�سة  ���س��ي��وف��ر  امل��ج��ل�����ص  م���وؤمت���ر  اإن 
موؤ�س�س�ت  ك��ربى  اإىل  املنتمني  لأع�س�ئه 
اأفك�ر  اأح��دث  الإم����رات ل�ستك�س�ف  دول��ة 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��� الب���ت���ك����ر التي  وت���وج���ه����ت 
جم�ل  يف  امل�ستقبل  �سي�غة  ع��ل��ى  تعمل 
اإ�س�فة  والأع��م���ل  املعلوم�ت  تكنولوجي� 
اإىل فر�سة الت�سبيك يف جو ودود ومريح.
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب  وك���ن 
الدولة  رئ��ي�����ص  ن���ئ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د 
“رع�ه  ال��وزراء ح�كم دبي  رئي�ص جمل�ص 
الوطنية  ال�سرتاتيجية  اأطلق  قد  اهلل” 
ل��اب��ت��ك���ر ب��ه��دف ج��ع��ل الإم�������رات البلد 
الأك����رث اب��ت��ك���را يف ال��ع���مل ب��ح��ل��ول الع�م 
2021 وجمل�ص كب�ر م�سوؤويل املعلوم�ت 

يهدف لا�سه�م يف حتقيق هذه الروؤية.
الظ�هري  �سعيد  الدكتور  ق�ل  من جهته 
ورلد  �سم�رت  �سركة  اإدارة  رئي�ص جمل�ص 
م�سوؤويل  ك��ب���ر  جم��ل�����ص  اإن�������س����ء  مت  اإن����ه 
لتب�دل  من�سة  مبث�بة  ليكون  املعلوم�ت 
ك��ب���ر م�سوؤويل  ب���ني  وامل��ع��رف��ة  الب��ت��ك���ر 
امل��ع��ل��وم���ت يف ك��ل م��ن ال��ق��ط���ع��ني الع�م 
واخل��ص يف دول��ة الإم����رات حيث ن�سعى 
لتوفري جتربة تعلم بطريقة غري ر�سمية 
عاوة على اإدخ�ل اأف�سل املم�ر�س�ت جلهة 
الأعم�ل  ل��ت��م��ك��ني  ال��ت��ق��ن��ي���ت  ا���س��ت��خ��دام 
اعتق�ده  عن  معرب�   .. الرقمي  والتحول 
من  جيد  جمتمع  ت�أ�سي�ص  يف  بنج�حهم 
الأع�س�ء  ك��ل  يتطلع  العملية  امل��م���ر���س��ة 
ال�سنوية  وجولته  ال�سهرية  لجتم�ع�ته 
اإىل  لتطلعهم  اإ�س�فة  ب�لبتك�ر  املتعلقة 

موؤمتره ال�سنوي.

»�سياحة ال�سارقة« تنظم حملة 
ترويجية يف 3 مدن �سينية

•• ال�صارقة -وام: 

وال�سي�حي  ال��ت��ج���ري  الإمن�����ء  هيئة  تنظم 
ب�ل�س�رقة حملة ترويجية يف 3 مدن �سينية 
هي بكني وت�سنغدو و�سنغه�ي ب�لتع�ون مع 
طريان الإم�رات –�سريك الرحات- وذلك 
ت��واف��ق��� م��ع ج��ه��وده��� امل��ت��وا���س��ل��ة لرتجمة 
يف   ”2021 ال�سي�حية  ال�����س���رق��ة  “روؤية 
اإىل  �س�ئح  10 مليون  اأك��رث من  ا�ستقط�ب 
ت�ستهدف   .2021 ال��ع���م  بحلول  الإم�����رة 
حتى   16 من  امل��ق��ررة  الرتويجية  احلملة 
ال�سفر  20 �سبتمرب اجل���ري تن�سيط �سوق 
التدفق  وزي�������دة  وال�������س����رق���ة  ال�����س��ني  ب���ني 
�سي��سة  من  ب�ل�ستف�دة  ال�سيني  ال�سي�حي 
دولة  اإىل  ال�سينيني  ال�سي�ح  دخول  ت�سهيل 
الإم�رات العربية املتحدة من خال منحهم 

ت�أ�سرية دخول حلظة الو�سول.
اإحدى  ب�عتب�ره�  ال�سينية  ال�سوق  وت��ربز 
ب�لن�سبة  امل�ستهدفة  الرئي�سة  الأ�سواق  اأهم 
وال�سي�حي  ال���ت���ج����ري  الإمن�������ء  “هيئة  ل���� 
ب�ل�س�رقة” ب�لنظر اإىل تن�مي اأعداد ال�سي�ح 
ا�ستك�س�ف  اإىل  يتطلعون  الذين  ال�سينيني 
والت�ريخية  وال��رتاث��ي��ة  الثق�فية  ال��ه��وي��ة 
اإحدى  ح�لي�ً  تعترب  التي  ال�س�رقة  لإم����رة 

اأهم الوجه�ت ال�سي�حية حملي�ً وع�ملي�ً.

وفد دبي لال�ستثمار 
يرّوج لالإمارة يف دينفر 

•• دبي-الفجر:

لتنمية  دب�������ي  م����وؤ�����س���������س����ة  ع�����ق�����دت 
موؤ�س�س�ت  اإح���������دى  ال�����س����ت����ث����م�����ر، 
ا�سرتاتيجية  ن���دوة  دب���ي،  اقت�س�دية 
الأمريكيني  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن  ل��ت��ع��ري��ف 
واملزاي�  والت�سهيات  ال��ف��ر���ص  على 
يف اإم���رة دب��ي، تاه� ع��ّدة اجتم�ع�ت 
دينفر  مدينة  يف  ال�سرك�ت  اأب���رز  م��ع 
يف ولي���ة ك��ول��ورادو يف اإط����ر املحطة 
ال���ث����ن���ي���ة جل��ول��ت��ه��� ال���رتوي���ج���ي���ة يف 
بداأته�  وال����ت����ي  امل���ت���ح���دة  ال�����ولي������ت 
يف ه��ي��و���س��ن ب���ولي���ة ت��ك�����س������ص يف 7 
البعثة  �سبتمرب اجل���ري. وت�أتي هذه 

�سمن برن�مج بعث�ت الرتويج الدولية حلكومة دبي، وذلك يف اأعق�ب منو  
تدفق�ت ال�ستثم�ر الأجنبي املب��سر من الولي�ت املتحدة اإىل اإم�رة دبي. 

الرئي�سة  القوة  نق�ط  تعزيز  اإىل  الدولية  الرتويج  بعث�ت  برن�مج  ويهدف 
لدبي كوجهة ع�ملية مف�سلة لا�ستثم�ر وذلك ب�سبب �سي��س�ته� املحفزة على 
لا�ستثم�ر و�سهولة مم�ر�سة الأعم�ل فيه� مت��سي�ً مع ا�سرتاتيجية الإم�رة 
القط�ع�ت  يف  ال�ستثم�ر  على  دينفر  يف  الندوة  ورك��زت  القت�س�د.  لتنويع 

الرئي�سة مثل الطريان والزراعة وال�سي��س�ت القت�س�دية. 
دبي  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ق��رق���وي،  فهد  ق���ل  ذل���ك،  على  وتعليق�ً 
“تعترب زي�رتن� اإىل دينفر يف اإط�ر تعزيز عاق�ت دبي  لتنمية ال�ستثم�ر: 
اأنح�ء  جميع  يف  وكذلك  املدينة،  هذه  يف  التج�رية  و�سبك�ته�  ال�ستثم�رية 
كوجهة  لدبي  الأ�س��سية  القوة  نق�ط  عر�ص  و�سنوا�سل  ك��ول��ورادو.  ولي��ة 
ا�ستثم�رية رائدة وبوابة لل�سرك�ت الأمريكية ال�س�عية اإىل التو�سع يف اأ�سواق 
ال�سرق الأو�سط” وك�نت قد عقدت ندوة يف غرفة جت�رة مرتو دينفر تاه� 
الدويل  دينفر  م��ط���ر  على  الق�ئمني  م��ع  اأب��رزه���  مهّمة،  اجتم�ع�ت  ع���ّدة 
ل�ستك�س�ف الفر�ص املحتملة لتعزيز التع�ون يف جم�ل الطريان من خال 
“طريان الإم�رات«.  واجتمع اأع�س�ء الوفد اأي�س�ً مع مكتب دينفر للتنمية 
والتج�رة  الق��ت�����س���دي��ة  للتنمية  ك���ول���ورادو  مكتب  وك��ذل��ك  الق��ت�����س���دي��ة، 
اتف�قي�ت  الجتم�ع�ت جتديد  اأب��رز م� متخ�ست عنه هذه  وك�ن  الدولية. 
العاق�ت الثن�ئية بني دبي واجله�ت الع�مة والتي بداأت يف الع�م 2016. 
كم� ا�ستك�سف الوفد املحرك�ت القت�س�دية احل�لية يف دينفر، وعلى م�ستوى 
اإىل مب�درات البحوث والتعليم يف جم�ل  اأي�س�ً  الولية. كم� تطرق الوفد 

الأمن الغذائي التي يقوده� املركز الوطني الغربي.   
اآخريف ج�معة ولية كولورادو ووزارة الزراعة يف كولورادو،  وُعقد اجتم�ع 
حيث اأجرى وفد دبي حواراً مكثف�ً حول الأمن الغذائي. كم� ن�ق�ص الطرق 
املن�هج يف اجل�مع�ت بحيث  التي ميكن لدبي من خاله� حت�سني  املمكنة 
ت�سمل جم�يل الزراعة وال�ستدامة، ب�لإ�س�فة اإىل املج�لت الرئي�سية التي 

قد يجري فيه� ال�ست�ذة بحوث�ً م�سرتكة.   
و�سملت البعثة الرتويجية ملوؤ�س�سة دبي لتنمية ال�ستثم�ر م� جمموعه 18 
لدبي  ال��رتوي��ج  بهدف  الأخ���رية  اخلم�ص  ال�سنوات  خ��ال  اأمريكية  مدينة 
كوجهة ا�ستثم�رية مف�سلة ع�ملي�ً. وا�ستط�عت املوؤ�س�سة من خال برن�مج 
بعث�ت الرتويج الدولية التي تقوم به� جذب امل�ستثمرين الأج�نب والرتويج 

جلهود دبي املتوا�سلة لتنويع اقت�س�ده�.

مركز الثورة ال�سناعية الرابعة يف الإمارات 
يطلق برنامج م�سرعات لتكنولوجيا »بلوك ت�سني«

•• اأبوظبي -وام: 

اأطلق مركز الثورة ال�سن�عية الرابعة يف دولة الإم���رات برن�مج م�سرع�ت 
مب�س�ركة جمموعة من املتخ�س�سني  “بلوك ت�سني”،  التع�مات الرقمية 
تكنولوجي�  حلول  وم��زودي  واخل��ص  احلكومي  القط�عني  من  واخل��رباء 

وذلك مبقر املركز يف منطقة 2071. “بلوك ت�سني”، 
اإط����ر ج��ه��ود تنفيذ حم����ور ا�سرتاتيجية الإم�����رات  امل��ب���درة يف  ت���أت��ي ه��ذه 
للتع�مات الرقمية 2021 التي اأطلقه� �س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
را�سد اآل مكتوم ن�ئب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء ح�كم دبي “رع�ه 
امل�ستقبل  بهدف تعزيز مك�نة دولة الإم���رات كمركز ع�ملي ل�سن�عة  اهلل”، 
من خال تبني تكنولوجي� “بلوك ت�سني” على اأو�سع نط�ق يف التع�مات 
وتعزيز  ال�سع�دة  حتقيق  يف  تتمثل  حم�ور  اأربعة  على  ب�لرتكيز  احلكومية 
جودة حي�ة املجتمع، ورفع م�ستوى الكف�ءة احلكومية، وتطوير ال�سي��س�ت 
والت�سريع�ت، وتر�سيخ ري�دة دولة الإم�رات ع�ملي� يف ا�ستخدام�ت تكنولوجي� 

التع�مات الرقمية “بلوك ت�سني«.
ال��ذي يتم تنظيمه  الإم�����رات  دول��ة  م��ن نوعه يف  الأول  وي��ه��دف الربن�مج 
اأطر  لختب�ر  من�سة  توفري  اإىل  الع�ملي،  القت�س�دي  املنتدى  مع  ب�لتع�ون 
والت�سريع�ت  التحتية  البنية  وتطوير  ت�سني”  “بلوك  تكنولوجي�  حوكمة 
واللوائح التنظيمية لتوظيف التكنولوجي� احلديثة يف هذا القط�ع الن��سئ، 
ال���ذي ي��ع��د م��ن اأب����رز جم����لت ع��م��ل امل��رك��ز، اإىل ج���ن��ب ق��ط���ع���ت الذك�ء 

ال�سطن�عي وتعلم الآلة والطب الدقيق.
يف  املم�ر�س�ت  لأف�سل  اأدوات  جمموعة  بتطوير  امل�سرع�ت  برن�مج  وي�سهم 
جم�ل توظيف تكنولوجي� “بلوك ت�سني” يف خمتلف القط�ع�ت احليوية، 
من  احلكومية،  واخلدم�ت  ب�لتجزئة  والبيع  التنقل  خدم�ت  ذلك  يف  مب� 
ت�سني”  “بلوك  اأدوات  وا�ستخدام  احل�لية،  التحدي�ت  اأب��رز  حتديد  خال 
وتقييم  لدرا�سة  للم�س�ركني  فر�سة  الربن�مج  ويوفر  له�.  حلول  لإيج�د 
فر�ص ت�سميم جمموعة الأدوات، وتطوير جمموعة من الأفك�ر وامل�س�ريع 
التي �سيقوم مركز الثورة ال�سن�عية الرابعة يف دولة الإم�رات على تطويره� 
الرابعة  ال�سن�عية  الثورة  مركز  اأن  يذكر  امل�سرع�ت.  برن�مج  اختت�م  بعد 
ال��ع���مل، وق��د مت  يف دول��ة الإم�����رات يعد اخل�م�ص م��ن نوعه على م�ستوى 
افتت�حه يف اإط�ر التع�ون ال�سرتاتيجي بني حكومة دولة الإم�رات واملنتدى 
القت�س�دي الع�ملي. ويعمل املركز الذي ت�سرف عليه موؤ�س�سة دبي للم�ستقبل 
وت�ست�سيفه منطقة 2071، على درا�سة التغيريات اجلذرية التي ت�سهده� 
القت�س�دات واملجتمع�ت وال�سي��س�ت الع�ملية بهدف توحيد الروؤى وتن�سيق 
اجلهود لا�ستف�دة من اأدوات التكنولوجي� الن��سئة والتع�مات الرقمية يف 

تطوير اخلدم�ت واكت�س�ف فر�ص واعدة يف ك�فة القط�ع�ت امل�ستقبلية.

االثنني    16   سبتمبر    2019  م   -   العـدد  12732  
Monday   16   September   2019  -  Issue No   12732



28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  16  �صبتمرب  2019 العدد 12732 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  16  �صبتمرب  2019 العدد 12732 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  16  �صبتمرب  2019 العدد 12732 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  16  �صبتمرب  2019 العدد 12732 

العدد 12732 بتاريخ 2019/9/16   
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�سم ال�سركة : العراقة لتجارة ال�سيارات - �ض ذ م م   
 - ال�سب�ب  م�س�ريع  لدعم  را���س��د  ب��ن  حممد  موؤ�س�سة  ملك   625 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
،  رقم الرخ�سة : 740266 رقم  ال�سكل الق�نوين : ذات م�سوؤولية حم��دودة  بور�سعيد - 
القيد ب�ل�سجل التج�ري : 1185645 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�س�دية بدبي 
ب�أنه قد مت الت�أ�سري يف ال�سجل التج�ري لديه� ب�إنحال ال�سركة املذكورة اأعاه ، وذلك 
دبي  حم�كم  العدل  ك�تب  ل��دى  وامل��وث��ق   2019/9/4 بت�ريخ  دب��ي  حم�كم  ق��رار  مبوجب 
بت�ريخ 2019/9/4 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مط�لبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ايه 
لتدقيق احل�سابات العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �سمو ال�سيخ  االأن�ساري  & ام 
هزاع بن زايد بن �سلط�ن ال نهي�ن - املركز التج�ري الول - ه�تف : 2955582-04  ف�ك�ص 
: 2955598-04 م�سطحب�ً معه ك�فة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوم�ً 

من ت�ريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12732 بتاريخ 2019/9/16   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : ايه & ام االأن�ساري لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد بن �سلط�ن ال نهي�ن 
- املركز التج�ري الول - ه�تف : 2955582-04  ف�ك�ص : 2955598-04 مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية القت�س�دية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاه 
العراقة لتجارة ال�سيارات - �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حم�كم  لت�سفية 
دبي بت�ريخ 2019/9/4 واملوثق لدى ك�تب العدل حم�كم دبي بت�ريخ 2019/9/4 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مط�لبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الك�ئن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاه، م�سطحب�ً معه ك�فة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خال )45( يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12732 بتاريخ 2019/9/16   
 اعالن ن�صرا 

اإىل املدعي عليه /التوحيد امل�سريه لتج�رة احللوي�ت واملك�سرات وميثله� ا�سام 
�سيد احمد احمد حممد �سعد ومقره� مدينة خور فك�ن الزب�رة ال�سن�عية - 
اإ�سم�عيل حممد - وك�لة الر�س�لة للعق�رات -  وذلك حيث اأن املدعي/ حنيفة 
وك�لة عم�ر علي عبدالعليم - قد اأق�م �سدكم دعوى ايج�رية ب�لرقم 2019/82 
فيقت�سي  خورفك�ن   مدينة  ببلدية  اليج�رية  املن�زع�ت  ف�ص  جلنة  لدى 
ال�س�در  اأو تنفيذ احلكم  اأو وكيا عنكم لتقدمي طلب�تكم  ح�سوركم �سخ�سي� 
خورفك�ن.   بلدية  مقر  يف  اأم�مه�  للمثول  الإعان  ت�ريخ  من  يوم   15 مدة  يف 
ويف ح�لة تخلفكم عن احل�سور اأو عدم اإر�س�ل وكيل عنكم يف الوقت املحدد ف�إن 

اللجنة �سوف تقوم بنظر الدعوى يف غي�بكم
جلنة ف�ش املنازعات اليجارية 
قلم التنفيذ 

 المارات العربية املتحدة
 حكومة ال�صارقة

  بلدية مدينة خورفكان

العدد 12732 بتاريخ 2019/9/16   
 اإعالن بالن�صر يف الدعوى رقم 2019/115 مدين جزئي 

)باللغة العربية والجنبية(
اىل املدعي عليه : حممد جال حممد �س�بر احمد / اجلن�سية / بنغادي�ص 

ح��ي��ث ان امل��دع��ني /1- حم��م��د ���س���يف ال��ع���مل ان�����س���ر حم��م��د ع��زي��ز احل���ق ، اجلن�سية / 
بنغادي�ص 2- جب�ر ركوب الدين ، اجلن�سية / بنغادي�ص 3- ازه�ر حممود اف�ز الدين، 
اجلن�سية / بنغادي�ص 4-حممد ح�جي حممد احمد الظنح�ين ، اجلن�سية / الإم�رات 
اأم�م  احل�سور  عليك  يقت�سي  اع��اه  لذا  املذكورة  الدعوى  املحكمة  لدى  عليك  اق�موا 
املوافق  اخلمي�ص  ي��وم  م��ن  �سب�ح�  والن�سف  الث�منة  ال�س�عة  يف  ال��دع��وى  اإدارة  مكتب 
2019/9/26 ويف ح�لة تخلفك عن احل�سور اأو عدم اإر�س�ل وكيل عنك يف الوقت املحدد 

ف�ن املحكمة �ستب��سر نظر الدعوى يف غي�بك.
رئي�ش مكتب اإدارة الدعوى     
مرمي �صعيد احلميدي                 

          دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل 

حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية

العدد 12732 بتاريخ 2019/9/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/1436 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1- احمد حممد �سمري عبده عمر  جمهول حمل 
الق�مة مب� ان ط�لب التنفيذ/من�ل ج�يف وميثله / اإبراهيم مو�سى 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق���م عليك  البلو�سي - قد  علي مراد 
اع��اه وال��زام��ك بدفع املبلغ املنفذ به وق��دره )28800( دره��م اىل 
�ستب��سر  املحكمة  ف���ن  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  ط�لب 
الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور 

خال 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العان.
رئي�ش ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12732 بتاريخ 2019/9/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/3261 تنفيذ جتاري  
للو�س�ئل  بزن�ص �سريفي�س�ص  املنفذ �سده/1- موؤ�س�سة جلوب�ل  اىل 
التنفيذ/يلدزلر  ان ط�لب  الق���م��ة مب���  امل��ت��ع��ددة  جمهول حم��ل 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق�����م  ق��د  م  م  ذ  ���ص   - وم��ق��ه��ى  مطعم 
املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )54172( درهم 
اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه ف�ن املحكمة �ستب��سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور 

خال 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العان.
رئي�ش ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12732 بتاريخ 2019/9/16   
يف الدعوى رقم 930 ل�صنة 2019 جتاري كلي - دبي 

املق�مة من / يف اإف اإ�ص )جي �سي �سي( )�ص ذ م م( 
�سد / �س�رل يف اإف تي اآي 

نعلن نحن اخلبري احل�س�بي / احمد ابراهيم بن ف�ر�ص ، اأنه مت تعينن� من حمكمة 
الواردة بحكم املحكمة  املوقرة لتنفيذ مهمة اخلربة احل�س�بية  الإبتدائية  دبي 
ال�س�در بجل�سة 2019/7/31 يف الدعوى املذكورة اأعاه - كم� نعلن املدعي عليه� 
"�س�رل يف اإف تي اآي" حل�سور اإجتم�ع اخلربة املقرر له جل�سة يوم الأربع�ء  املوافق 
2019/9/25 يف مت�م ال�س�عة 12.00 ظهرا ، وذلك مبقر مكتبن� الك�ئن مبركز 

الدانة - مكتب رقم 601 ، �س�رع اآل مكتوم - ديرة - دبي. 
خبري ح�صابي 
اأحمد ابراهيم بن فار�ش  

اإعالن اإجتمـاع خبـرة

العدد 12732 بتاريخ 2019/9/16   
اأعمال الت�صفية يف الدعوى رقم 2941 ل�صنة 2019 تنفيذ جتاري - دبي   

املق�مة من / احمد عبداهلل مدين الكوهجى 
�سد املنفذ �سده الأول / احمد مدين لزينه ال�سي�رات - �ص م ح 

املنفذ �سده الث�ين / حمد �سريف عبدالعزيز 
دبي  تعينن� من حمكمة  اأنه مت   ، ابراهيم بن ف�ر�ص  الق�س�ئي/ احمد  امل�سفي  نعلن نحن 
الإبتدائية املوقرة لتنفيذ مهمة الت�سفية احل�س�بية الواردة  بحكم املحكمة ال�س�در بجل�سة 
2019/9/12 يف الدعوى املذكورة اأعاه - كم� نعلن املنفذ �سده الأول " اأحمد مدين لزينة 
ال�سي�رات - �ص م ح"واملنفذ �سده الث�ين "حمد �سريف عبدالعزيز" حل�سور اإجتم�ع اخلربة 
، وذلك مبقر  املقرر له جل�سة يوم الأحد املوافق 2019/9/29 يف مت�م ال�س�عة 1.00 ظهرا 

مكتبن� الك�ئن مبركز الدانة - مكتب رقم 601 ، �س�رع اآل مكتوم - ديرة - دبي. 
خبري ح�صابي 
اأحمد ابراهيم بن فار�ش  

اإعالن اإجتمـاع خبـرة

العدد 12732 بتاريخ 2019/9/16   
 اإعالن بالن�صر باللغة العربية

املو�صوع 2019/2462 جتاري جزئي 
 - خم�سب  احمد  عبيد  احمد  عبيد   -2  ، النفط  م�ستق�ت  لتج�رة  الحمد   -1  : املدخلني  اخل�سمني 

ب�سخ�سه وب�سفته م�لك املوؤ�س�سة الفردية / الحمد لتج�رة م�ستق�ت النفط
مب� ان هن�لك دعوى مرفوعة �سدكم من املدعي/ �س�مر احمد عاء الدين حممد احمد   

اأم�م حم�كم دبي املوقرة واأنه مت تكليفن� كخبريا حم��سبي� مبوجب احلكم ال�س�در ب�لدعوى اأعاه ف�إنن� 
ال�س�عة 11 �سب�ح�  املوافق 2019/9/24 يف مت�م  الثاث�ء  ندعوكم حل�سور اجتم�ع اخلربة وذلك يوم 
مبقر مكتب اخلربة انرتا لا�ست�س�رات امل�لية وذلك ب�لعنوان الت�يل : الإم�رات العربية املتحدة - دبي 
- حمي�سنة 4 - �س�رع بريوت - بن�ية امليزان )اجلزيرة �س�بق�( - الط�بق الث�لث - مكتب  303 ،،،  مق�بل 
مركز كلداري لتعليم قي�دة ال�سي�رات - وبذات البن�ية هيئة كهرب�ء ومي�ه الإحت�دية ب�لإم�رات ، ه�تف 
: 2206899-04 ، 2206244-04 ، ف�ك�ص : 042206877 ، يرجى الإطاع واحل�سور ب�ملوعد املحدد اعاه 

واإح�س�ر ك�فة م� لديكم من م�ستندات مع الرتجمة الق�نونية اىل العربية. 
اخلبري املحا�صبي وامل�صريف  
د/ علي را�صد الكيتوب 

اإعــالن بالن�صـر
العدد 12732 بتاريخ 2019/9/16   

اعالن بالن�صر للم�صتاأنف �صده للح�صور اأمام اإدارة الدعوى
يف �صحيفتني اإحداهما ناطقة باللغة الإجنليزية

يف الإ�صتئناف رقم 2018/1789 
بن�ء علي طلب امل�ست�أنف/جم�ل �س�لح حميد ال�سويدي 

امل�ست�أنف �سدهم�/1- �سركة كونرتاكتور للتج�رة الع�مة )م�سنع كونرتاكتور 
امتي�ز للزيوت ذ م م( 2-كونرتاكتور امتي�ز �سعب�ن علي - هندي اجلن�سية - 
انت مكلف ب�حل�سور ام�م مكتب اإدارة الدعوى رقم )2( مبحكمة اإ�ستئن�ف 
على  جوابية  مذكرة  وتقدمي  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سي�   - ال�س�رقة 
الدعوى مرفق� به� ك�فة امل�ستندات وذلك يف يوم الثاث�ء املوافق 2019/9/24 

يف الدعوى املذكورة رقمه� اأعاه - بو�سفك م�ست�أنف �سده.
مكتب ادارة الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�صارقة  الحتادية ال�صتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 12732 بتاريخ 2019/9/16   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2019/1023 مدين جزئي

اىل املدعي عليه/1- حممد ب�سري مب�رك بال الزع�بي جمهول حمل الق�مة مب� اأن املدعي / رايف 
�سب��ستي�ن هيج�ر ت�فيتي�ن - نعلنكم ب�ن املحكمة حكمت بجل�سته� املنعقدة بت�ريخ  2019/7/15  يف 
الدعوى املذكورة اعاه ل�س�لح/ رايف �سب��ستي�ن هيج�ر ت�فيتي�ن 1/ ب�لزام املدعي عليه الأول ب�ن     
ي��وؤدي للمدعي مبلغ مقداره  50000 درهم )خم�سون الف دره��م( كتعوي�ص عن الأ�سرار التي  ب�ن 
ال�سي�رة  بت�سليم  املدعي  طلب  ورف�ص  الث�ين  عليه  للمدعي  ب�لن�سبة  الدعوى  برف�ص   /2 به  حقت 
ال�س�م�سي  رق��م   2014 موديل  ال�سنع  كوبيه  )ف�نتيج(  م�رتن  ا�ستون  ن��وع  من  دب��ي   u  33405 رق��م 
الأول  عليه  املدعي  وال���زام   /3 للمدعي.  ملكتيه�  واوراق   SCFEKBAK6EGC18779
ب�لر�سوم وامل�س�ريف ومبلغ خم�سم�ئة درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة.    حكم� مبث�بة احل�سوري ق�با 
�س�حب  ب��سم  �سدر  الع��ان  هذا  لن�سر  الت�يل  اليوم  من  اعتب�را  يوم�  ثاثني  خال  لا�ستئن�ف 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�ش الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12732 بتاريخ 2019/9/16   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2018/4468 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- ك�مل لل�سن�ع�ة - �ص ذ م م  جمهول حمل الق�مة نعلنكم 
ب�ن املحكمة حكمت بجل�سته� املنعقدة بت�ريخ 2019/3/3 يف الدعوى املذكورة اعاه 
ل�س�لح/ دي ا�ص ا�ص للحديد - �ص ذ م ب�لزام املدعي عليه� ان ت��وؤدي اىل املدعية 
وثم�نية  وخم�سم�ئة   الف�  وع�سرون  )واح���د  دره��م���   21508 م��ق��داره  مببلغ  مبلغ 
درهم�( وف�ئدة ت�سعة ب�مل�ئة �سنوي�  9% من ت�ريخ  2018/10/3 وحتى مت�م ال�سداد 
املح�م�ة.  ات��ع���ب  مق�بل  دره��م  خم�سم�ئة  ومبلغ  وامل�س�ريف  ب�لر�سوم  والزمته� 
ورف�ست م� عدا ذلك من طلب�ت.  حكم� مبث�بة احل�سوري ق�با لا�ستئن�ف خال 
ثاثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�سر هذا العان �سدر ب��سم �س�حب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�ش الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12732 بتاريخ 2019/9/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2019/6479  عمايل جزئي             

م  جمهول  م  ذ  �ص   - الفنية  للخدم�ت  ك��راون  في�ست�   -1  / عليه  املدعي  اىل 
اأق�������م عليك  ن��ق������ص م���ري اف�����س��ر -  ق���د  امل���دع���ي /  حم���ل الق�����م����ة مب���� ان 
ال����دع����وى وم��و���س��وع��ه��� امل��ط���ل��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق���ت ع��م���ل��ي��ة وق����دره����� )7350 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����س���وم وامل�����س���ري��ف. رقم 
يوم  جل�سة  ل��ه���  وح����ددت   )mb195845798ae/2019(ال�سكوى
لذا   Ch1.A.4 ب�لق�عة  �ص   10.00 ال�س�عة   2019/9/17 املوافق  الثاث�ء 
لديك من  م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  اأو من ميثلك  ب�حل�سور  ف�أنت مكلف 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأي�م على الأقل .
رئي�ش الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12732 بتاريخ 2019/9/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2019/1208 احوال نف�ش م�صلمني                 

اىل املدعي عليه / 1-ع�ي�سه اح�سن اح�سن كم�ل جمهول حمل الق�مة مب� ان املدعي/ ا�سعد علوي 
اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� املط�لبة بوقف نفقة الإبنة  وميثله / جو�سلني �سبلي  خري اهلل  قد 
)فر�سته( املقررة يف احلكم املرفق �سورة عنه �سند امللف التنفيذي رقم )1149/2018- تنفيذ �سرعي( 
كون احل�س�نة غ�درت الدولة دون رجعة احلكم ب��سق�ط ح�س�نة املدعي عليه� عن ابنته� املح�سونة 
ك�فة  بت�سليمه  عليه�  املدعي  ال��زام  مع  )فر�سته(  لبنته  املدعي  بح�س�نة  جمددا  والق�س�ء  )فر�سته( 
الوث�ئق الر�سمية اخل��سة ب�ملح�سونة )جواز ال�سفر وبط�قة هوية مقيم ، بط�قة ال�سم�ن ال�سحي( 
الق�س�ء ب�لغ�ء النفقة املقررة يف احلكم املرفق �سورة عنه يف الدعوى رقم )439/2018 - احوال نف�ص 
م�سلمني( ا�ستن�دا لرتب�ط النفقة ب�حل�س�نة والر�سوم وامل�س�ريف واتع�ب املح�م�ة.  وحددت له� جل�سة 
يوم الإثنني املوافق 2019/9/30 ال�س�عة 8.30 �ص ب�لق�عة رقم )6( يف مبنى الأح��وال ال�سخ�سية يف 
من  لديك  م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  من  اأو  ب�حل�سور  مكلف  ف�أنت  ل��ذا  القرهود   منطقة 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأي�م على الأقل

رئي�ش الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12732 بتاريخ 2019/9/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/803 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- لي�سلى دهرم� �سين� ت�ب� �سواراجى جمهول حمل الق�مة 
مب� ان ط�لب التنفيذ/بنك ابوظبي التج�ري )فرع( وميثله / عبداهلل حمد 
بت�ريخ  الإبتدائية  دبي  قررت حمكمة  ال�س�م�سي   العمران  عبداهلل عمران 
به وقدره )3371485.93( ردهم  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  2019/8/15 اخط�ركم 
خال 15 من ت�ريخ التبليغ واإل بيع العق�ر مبنطقة اخلليج التج�ري ، رقم 
الر�ص 86 ، ا�سم املبنى : tamani arts office ، رقم الوحدة : 601 + 
602 قدم مربع والع�ئدة لكم بطريق املزايدة وفق� ملقت�سي�ت ن�ص امل�دة 295 

من ق�نون الإجراءات املدنية. 
رئي�ش ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12732 بتاريخ 2019/9/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/3294 تنفيذ جتاري  
ن�ير  ج��ن���ردن���ن  2-�سوندري�س�ن  م  م  ذ   - ال�سيوية  املطبعة  ���س��ده��م/1-  املنفذ  اىل 
3-فيلو ييا رام��س�ندران جوفيندا بياي 4-احلديث لتج�رة مواد الطب�عة - �ص ذ 
م م  5-�سركة �سبينة لعم�ل الدع�ية والإعان - ذ م م  6-�سركة اكمي تريد لينك�ص 
- م م ح  جمهويل حمل الق�مة مب� ان ط�لب التنفيذ/امل�سرف العربي لا�ستثم�ر 
والتج�رة اخل�رجية وميثله / منى احمد عبدالعزيز يو�سف ال�سب�غ - قد اأق�م عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )553518.96( 
درهم  ب�لت�س�من والتك�فل اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه ف�ن املحكمة 
�ستب��سر الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خال 15 

يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العان.
رئي�ش ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12732 بتاريخ 2019/9/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/2559 تنفيذ جتاري  
ب���ور للتج�رة - �ص ذ م م جمهول  اىل املنفذ �سده/1- �سركة مور 
حمل الق�مة مب� ان ط�لب التنفيذ/تو�سني تكنيك� كورب وميثله/

عبدالرحمن حممد عي�سى جمعه قد اأق�م عليك الدعوى التنفيذية 
به وقدره )5495383(  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاه  املذكورة 
املحكمة  املحكمة.  وعليه ف�ن  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل ط�لب 
�ستب��سر الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار 

املذكور خال 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العان.
رئي�ش ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12732 بتاريخ 2019/9/16   

مذكرة اعالن  متنازع �صده بالن�صر
   يف  الدعوى 2019/313 نزاع تعيني خربة جتاري 

اىل املتن�زع �سده/1- فيرتا لا�ستثم�رات - �ص ذ م م  جمهويل حمل الق�مة 
م  وميثله / م�جد  م  ذ  الغرير لا�ستثم�ر -  املتن�زع/ عبداهلل وحمد  ان  مب� 
الدعوى  عليك  اق����م  ق��د  اخل��زرج��ي  ح�سن  ال�سيخ  ب��ن  اح��م��د  ال�سيخ  حممد 
وامل�س�يف  ب�لر�سوم  عليه  املدعى  ال��زام  مع  متخ�س�ص  خبري  بندب  املط�لبة 
واتع�ب املح�م�ة.   وحددت له� جل�سة يوم الإثنني املوافق 2019/9/16 ال�س�عة 
ق�نوني�  ميثلك  من  او  ب�حل�سور  مكلف  ف�نت  ل��ذا  امل�سلح  مبكتب  �ص   8.30
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات  م�  بتقدمي  وعليك 

بثاثة اي�م على القل.
رئي�ش الق�صم                                               

حماكم دبي

الت�صويات الودية
العدد 12732 بتاريخ 2019/9/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2019/1223 جتاري كلي               

م  جمهول  م  ذ  �ص   - ال�سم�ك  لتج�رة  ال�سريف  احمد   -1  / عليه  املدعي  اىل 
�س�ره   / ن��ور حممد وميثله  ن��ور حممد  املدعي /حممد  ان  الق�مة مب�  حمل 
�س�ه بيك حممد البلو�سي قد اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� املط�لبة ب�لزام 
واتع�ب  وامل�س�ريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   1750000( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي 
املح�م�ة والف�ئدة 12% من ت�ريخ الإ�ستحق�ق احل��سل يف 2018/12/10 وحتى 
ال�سداد الت�م و�سمول احلكم ب�لنف�ذ املعجل با كف�لة.  وحددت له� جل�سة يوم 
الأربع�ء املوافق 2019/10/2 ال�س�عة 9.30 �ص ب�لق�عة Ch1.B.8 لذا ف�أنت 
مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأي�م على الأقل .
رئي�ش الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12732 بتاريخ 2019/9/16   
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2019/3218 جتاري جزئي                
اىل املدعي عليه / 1-�سركة اإمي�كو للتموين والتج�رة - �ص ذ م م جمهول 
ذ   - والفواكه  للخ�س�ر  �سركة علي غامي   / املدعي  ان  الق�مة مب�  حمل 
الدعوى  عليك  اأق����م  ق��د  البلو�سي  حممد  بيك  ���س���ه  ���س���ره   / وميثله  م  م 
درهم(   118951.9( وقدره  عليه مببلغ  املدعي  ب�لزام  املط�لبة  ومو�سوعه� 
والر�سوم وامل�س�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة 9% من ت�ريخ املط�لبة وحتى 
ال�سداد الت�م.  وحددت له� جل�سة يوم اخلمي�ص املوافق 2019/9/19 ال�س�عة 
8.30 �ص ب�لق�عة Ch1.C.12 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك 
ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثاثة اأي�م على الأقل .
رئي�ش الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  16  �صبتمرب  2019 العدد 12732 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  16  �صبتمرب  2019 العدد 12732 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  16  �صبتمرب  2019 العدد 12732 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  16  �صبتمرب  2019 العدد 12732 

العدد 12732 بتاريخ 2019/9/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/3218   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سدهم�/1- الفرو�سية للتج�رة الع�مة - �ص ذ م م 2-حممد�س�مي 
�سكري  التنفيذ/�سركة  ان ط�لب  الق�مة مب�  �سليم�ن  جمهويل حمل  داود 
�سعيد حممد عبداهلل   / م�سوؤولية حم��دودة( وميثله  )ذات  التج�رية  ح�سن 
املذكورة اعاه  التنفيذية  الدعوى  اأق�م عليك  الغ�فري - قد  ال�س�يغ  �س�مل 
اىل  دره��م   )288991.5( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  ب�لت�س�من  والزامكم� 
الجراءات  �ستب��سر  املحكمة  ف�ن  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  ط�لب 
التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خال 15 يوم� من 

ت�ريخ ن�سر هذا العان.
رئي�ش ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12732 بتاريخ 2019/9/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/2811   تنفيذ جتاري  
الق�مة  ا�سي�ص روي جمهول حمل  ان��دراين  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
مب� ان ط�لب التنفيذ/بنك امل�سرق )�ص م ع( وميثله / منى احمد 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���م  قد   - ال�سب�غ  يو�سف  عبدالعزيز 
املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1149904.88( 
املحكمة  املحكمة.  وعليه ف�ن  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل ط�لب 
�ستب��سر الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار 

املذكور خال 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العان.
رئي�ش ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12732 بتاريخ 2019/9/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/3026   تنفيذ جتاري  
ان  الق�مة مب�  رويينو�ص جمهول حمل  املنفذ �سده/1- كاو�ص  اىل 
ط�لب التنفيذ/امل�سرف العربي لاإ�ستثم�ر والتج�رة اخل�رجية وميثله 
الدعوى  عليك  اأق����م  ق��د   - ال�سب�غ  يو�سف  عبدالعزيز  احمد  منى   /
ب��ه وقدره  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب��دف��ع  وال���زام���ك  اع���اه  امل���ذك���ورة  التنفيذية 
)203987.5( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه ف�ن 
اللتزام  عدم  ح�لة  يف  بحقك  التنفيذية  الج��راءات  �ستب��سر  املحكمة 

ب�لقرار املذكور خال 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العان.
رئي�ش ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12732 بتاريخ 2019/9/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/3910   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- عي�سى مو�سى ابراهيم حممود اجل�سمي  جمهول 
حمل الق�مة مب� ان ط�لب التنفيذ/�سبري احمد علي نور وميثله / 
مرمي احمد �س�مل م�سلم املحرمي - قد اأق�م عليك الدعوى التنفيذية 
وق��دره )198285.50(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاه  املذكورة 
املحكمة  ف���ن  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  ط�لب  اىل  دره��م 
�ستب��سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار 

املذكور خال 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العان.
رئي�ش ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12732 بتاريخ 2019/9/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/1867   تنفيذ مدين  
اوارات جمهول حمل الق�مة  ان�لني فيلوري�  املنفذ �سده/1-  اىل 
مب� ان ط�لب التنفيذ/خ�لد وهيب احمد ال�سوؤايل وميثله / مرمي 
التنفيذية  الدعوى  اأق���م عليك  قد   - املحرمي  �س�مل م�سلم  احمد 
وق��دره )5266.50(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاه  املذكورة 
املحكمة  املحكمة.  وعليه ف�ن  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل ط�لب 
�ستب��سر الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار 

املذكور خال 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العان.
رئي�ش ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12732 بتاريخ 2019/9/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/3965   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- �سيف حممد جمعه الغ�وي ال علي  جمهول حمل 
ع(  م  )���ص  الوطني  اخليمة  را���ص  التنفيذ/بنك  ط�لب  ان  مب���  الق���م��ة 
اأق�م  قد   - ال�س�م�سي  العمران  عمران  عبداهلل  حمد  عبداهلل   / وميثله 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )675046.01( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
ف�ن املحكمة �ستب��سر الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام 

ب�لقرار املذكور خال 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العان.
رئي�ش ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12732 بتاريخ 2019/9/16   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�سم ال�سركة : �سركة فاهيدنا انرتنا�سيونال التجارية - �ض ذ م م     
الق�نوين : ذات  ال�سكل  امل�جد - ن�يف -  ال�سيخ عمر عبيد  العنوان : مكتب ملك 
 : ال��ت��ج���ري  ب�ل�سجل  القيد  رق��م   557493  : الرخ�سة  رق��م  حم���دودة.  م�سوؤولية 
الت�أ�سري  مت  قد  ب�أنه  بدبي  القت�س�دية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   67898
اأعاه، وذلك مبوجب قرار  يف ال�سجل التج�ري لديه� ب�إنحال ال�سركة املذكورة 
بت�ريخ  دب��ي  حم�كم  ال��ع��دل  ك�تب  ل��دى  وامل��وث��ق   2019/7/1 بت�ريخ  دب��ي  حم�كم 
املعني   امل�سفي  اإىل  التقدم  مط�لبة  اأو  اع��رتا���ص  اأي  لديه  من  وعلى   2019/7/1
مكتب  ملك   3 رقم  مكتب   : العنوان  قانونيون  حما�سبون  وم�ساركوه  الكتبي 
ه���ت��ف  04-3215355   - ال��ق��وز الوىل   - ب��ردب��ي   - امل��وؤق��ت��ة  اللجنة  دب��ي   ويل عهد 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  ك�فة  معه  م�سطحب�ً   04-3215356 ف�ك�ص: 

خال )45( يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12732 بتاريخ 2019/9/16   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�سم امل�سفي/الكتبي وم�س�ركوه حم��سبون ق�نونيون
 العنوان : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي اللجنة املوؤقتة - بردبي - 
القوز الوىل - ه�تف 3215355-04 ف�ك�ص  3215356-04 مبوجب هذا تعلن 
اأعاه  املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  ب�أنه  بدبي  القت�س�دية  التنمية  دائ��رة 
لت�سفية  �سركة ف�هيدن� انرتن��سيون�ل التج�رية - �ص ذ م م وذلك مبوجب 
قرار حم�كم دبي بت�ريخ 2019/7/1 واملوثق لدى ك�تب العدل حم�كم دبي 
اإىل  التقدم  مط�لبة  اأو  اع��رتا���ص  اأي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى   2019/7/1 بت�ريخ 
امل�سفي املعني يف مكتبه الك�ئن بدبي على العنوان املذكور اأعاه، م�سطحب�ً 
ت�ريخ  من  يوم�ً   )45( وذل��ك خال  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  ك�فة  معه 

ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12732 بتاريخ 2019/9/16   
اعالن اأمر اأداء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/1268 امر اداء    
اىل املدعى عليه/ 1- يو جي ات�ص للتج�رة الع�مة - �ص ذ م م 2-حممد ر�س� هدايتي   
الع�مة قررت حمكمة  جمهول حمل الق�مة مب� ان املدعي/ دملون �ست�ر للتج�رة 
دبي البتدائية بت�ريخ 2019/7/24 ب�لزام املدعى عليه� يو جي ات�ص للتج�رة الع�مة 
- �ص ذ م م وحممد ر�س� هدايتي ب�ن يوؤدي� ب�لت�س�من للمدعية  دملون �ست�ر للتج�رة 
الع�مة موؤ�س�سة فردية مل�لكه� كم�ل جميد حممد ح�سني �سهوان مبلغ 1.050.300 
)مليون وخم�سون الف وثاثم�ئة درهم( والف�ئدة الق�نونية 9% �سنوي� من ت�ريخ 
املط�لبة الق�س�ئية يف 2019/7/21 وحتى ال�سداد الت�م والر�سوم وامل�س�ريف ومبلغ 
الف درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة. ولكم احلق يف اإ�ستئن�ف الأمر خال 15 يوم من 

اليوم الت�يل لن�سر هذا العان.
رئي�ش الق�صم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12732 بتاريخ 2019/9/16   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2019/1991 جتاري جزئي                                                

الق�مة  حمل  جمهول  روت  افيم�ني�  روت  كوم�ر  �سوكي�ص  عليه/1-  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف   2019/6/24 بت�ريخ   املنعقدة  بجل�سته�  حكمت  املحكمة  ب���ن  نعلنكم 
املذكورة اعاه ل�س�لح/ال�سهيل لل�سحن اجلوي - �ص ذ م م  ب�لزام املدعي عليه ب�ن 
يوؤدي له� مبلغ 79/ 183 و 100 درهم م�ئة وخم�سة الف وم�ئة وثاثة وثم�نون 
درهم وت�سعة و�سبعون فل�ص والف�ئدة الق�نونية بواقع 9% من ت�ريخ قيد الدعوى 
احل��سل يف 2019/5/1 وحتى مت�م ال�سداد والزمته ب�مل�سروف�ت ومببلغ الف درهم 
مق�بل اتع�ب املح�م�ة.  حكم� مبث�بة احل�سوري ق�با لا�ستئن�ف خال ثاثني 
يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�سر هذا العان �سدر ب��سم �س�حب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�ش الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12732 بتاريخ 2019/9/16   

مذكرة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2019/1406 ا�صتئناف جتاري      

اىل امل�ست�أنف �سده/ 1-غيت�جن�يل فنت�سرز - م د م �ص 2-ميهول ت�سوك�سي 
3-جيت�جن�يل جيم�ص ليمتد جمهويل حمل الق�مة مب� ان امل�ست�أنف /
اأك�سبورت اند امبورت بنك اوف اندي� قد ا�ست�أنف احلكم ال�س�در ب�لدعوى 
جل�سه  له�  وح��ددت  2019/6/10م.  بت�ريخ  كلي  جت���ري   2018/2060 رقم 
رقم  ب�لق�عة  �سب�ح�   10.00 ال�س�عة    2019/9/18 املوافق  الأرب��ع���ء   يوم 
ch2.D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم ق�نوني� ويف ح�ل 

تخلفكم �ستجري حم�كمتكم غي�بي�
رئي�ش الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12732 بتاريخ 2019/9/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/379  تنفيذ عقاري 
املنفذ ���س��ده/1- داي ه��ي��ون كيم جم��ه��ول حم��ل الق���م��ة مب��� ان ط�لب  اىل 
التنفيذ/بنك ات�ص ا�ص بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود )فرع دبي( وميثله/

احمد ح�سن رم�س�ن اآل علي قد اأق�م عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه 
والزامك تنفيذ احلكم ال�س�در يف الدعوى رقم 658/2018 عق�ري ، بدفع املبلغ 
املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  وق��دره )751613.90( درهم اىل ط�لب  به  املنفذ 
وعليه ف�ن املحكمة �ستب��سر الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام 

ب�لقرار املذكور خال 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العان.
رئي�ش ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12732 بتاريخ 2019/9/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/2074 تنفيذ جتاري   
الأم��ن - �ص ذ م م جمهول  املنفذ �سده/1-ان�س�ري لنظمة  اىل 
م   ذ م  التنفيذ/مركز برجم�ن - �ص  حمل الق�مة مب� ان ط�لب 
قد اأق�م عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )484648.46( درهم اىل ط�لب التنفيذ او 
خزينة املحكمة.  وعليه ف�ن املحكمة �ستب��سر الجراءات التنفيذية 
بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خال 15 يوم� من 

ت�ريخ ن�سر هذا العان.
رئي�ش ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12732 بتاريخ 2019/9/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

يف الدعوى رقم  2019/383  تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �سده/1- �سون�نيت� غر�س�ن ه�ين جمهول حمل الق�مة مب� ان 
ط�لب التنفيذ/بنك ات�ص ا�ص بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود )فرع دبي( 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق���م  قد  علي  اآل  رم�س�ن  ح�سن  وميثله/احمد 
املذكورة اعاه والزامك بتنفيذ احلكم ال�س�در يف الدعوى رقم 671/2018 
ب��ه وق����دره )1226581.64( دره���م اىل  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب��دف��ع   ، ك��ل��ي  ع��ق���ري 
او خزينة املحكمة. وعليه ف�ن املحكمة �ستب��سر الجراءات  التنفيذ  ط�لب 
التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خال 15 يوم� من 

ت�ريخ ن�سر هذا العان.
رئي�ش ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12732 بتاريخ 2019/9/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/378  تنفيذ عقاري 
اىل املنفذ �سده/1- جوى ريت�س�رد روجنى جمهول حمل الق�مة مب� ان 
ط�لب التنفيذ/بنك ات�ص ا�ص بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود )فرع دبي( 
التنفيذية  الدعوى  اأق���م عليك  اآل علي قد  وميثله/احمد ح�سن رم�س�ن 
املذكورة اعاه والزامك بتنفيذ احلكم ال�س�در يف الدعوى رقم 529/2017 
اىل  دره���م   )4323761.77( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع   ، كلي  ع��ق���ري 
ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه ف�ن املحكمة �ستب��سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خال 15 يوم� من 

ت�ريخ ن�سر هذا العان.
رئي�ش ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12732 بتاريخ 2019/9/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/1598  تنفيذ مدين   
اىل املنفذ �سده/1- عبداهلل بن خ�سراء  جمهول حمل الق�مة مب� ان 
وب�سفته  نف�سه  ع��ن  خ��ورى  عب��ص  حممد  علي  التنفيذ/طال  ط�لب 
وكيا عن م�ريه وميثله/ خ�لد حممد �سعيد بو ج�سيم قد اأق�م عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
ف�ن  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  ط�لب  اىل  دره��م   )8646310(
اللتزام  ع��دم  ح�لة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستب��سر  املحكمة 

ب�لقرار املذكور خال 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العان.
رئي�ش ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12732 بتاريخ 2019/9/16   
  �صهادة بالتاأ�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�سم ال�سركة : جرين ايدي� للتكنولوجي� - �ص ذ م م   
علي  ح�سن  علي  ملك   102 رق��م  مكتب   : العنوان   668096 الرخ�سة:  رق��م 
حممد الق��سم - ديرة - الرا�ص - ال�سكل الق�نوين : ذات م�سئولية حمدودة 
القت�س�دية  التنمية  دائ��رة  تعلن   1092874 التج�ري:  ب�ل�سجل  القيد  رق��م 
وذلك  اع��اه  ال��واردة  ب�ل�سركة  اخل��ص  الرتخي�ص  الغ�ء  ب�نه�ب�سدد  بدبي 
مبوجب الجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرتا�ص 

التقدم اىل دائرة التنمية القت�س�دية بدبي من خال الربيد اللكرتوين
معه  مرفق�   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�سر  ت�ريخ  يوم� من   )15( وذلك خال  الثبوتية  والوراق  امل�ستندات  ك�فة 

هذا العان.
 دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12732 بتاريخ 2019/9/16   
 اعالن بالن�صر باللغة العربية والجنليزية 

اىل املدعى عليه /حممد عبداهلل برده - امريكي اجلن�سية  
اجلزئية   )2019/3598( رقم  ع  م  �ص   - املتحد  العربي  البنك   / املدعي  ب�ن  نعلمكم 
ال�س�د�سة  قد رفع الدعوى املذكورة اعاه يط�لب فيه� : الزام املدعي عليه بدفع مبلغ 
ب�قي  اىل  ب�لإ�س�فة   ، الدعوى  رفع  ت�ريخ  من   %12 الإتف�قية  والف�ئدة   634326.95
الر�سوم وامل�س�ريف واتع�ب املح�م�ة. لذا يقت�سي ح�سورك اأم�م مكتب اإدارة الدعوى 
�سخ�سي�  البتدائية  الحت�دية  ال�س�رقة  مبحكمة  ال�س�د�سة  اجلزئية  دائرة   8 رقم 
ك�فة  به�  مرفق�  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او 
امل�ستندات ، وذلك املوافق 2019/9/30 ال�س�عة 8.30 �سب�ح� وذلك للنظر يف الدعوى 
املذكور امل�س�ر اليه� اأعاه - بو�سفك مدعي عليه ويف ح�ل عدم ح�سورك �سيتم اتخ�ذ 

الجراءات الق�نونية بحقك غي�بي�. 
 حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12732 بتاريخ 2019/9/16   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2018/4862 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- بي جي ا�ص اخلليج للمق�ولت - �ص ذ م م  جمهول حمل الق�مة 
نعلنكم ب�ن املحكمة حكمت بجل�سته� املنعقدة بت�ريخ 2019/7/31 يف الدعوى املذكورة 
املدعي  ب���ل��زام  م   م  ذ  �ص  الكهروميك�نيكية  لاإعم�ل  ال�سم�ص  بريق   ل�س�لح/  اع��اه 
عليه� )بي جي ا�ص اخلليج للمق�ولت( ب�ن توؤدي للمدعية )بريق  ال�سم�ص لاإعم�ل 
الف  وثاثني  وخم�سة  )ثاثم�ئة  دره��م   335.992 مبلغ  م(  م  ذ  �ص  الكهروميك�نيكية 
ت�ريخ �سريورة  �سنوي� من   %9 الق�نونية  والف�ئدة  دره��م(  وت�سعني  واثنني  وت�سعم�ئة 
ومبلغ خم�سم�ئة  ب�مل�س�ريف  عليه�  املدعي  والزمت  ال�سداد  نه�ئي� وحتى مت�م  احلكم 
دهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة. حكم� مبث�بة احل�سوري ق�با لا�ستئن�ف خال ثاثني 
ال�سيخ  ال�سمو  ب��سم �س�حب  الع��ان �سدر  لن�سر هذا  الت�يل  اليوم  اعتب�را من  يوم� 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�ش الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12732 بتاريخ 2019/9/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/780 تنفيذ جتاري  
 اىل املنفذ �سده/1- الطفل اجلديد ب�سفته� كفيلة و�س�منة ملديونية نيو بوى �ص م ح
 2-من�ر ع�دل ع�دل الطربي�سيى ب�سفته� كفيلة و�س�منة ملديونية نيو بوى �ص م ح

ح  م  نيو بوى �ص  الطرابي�سي ب�سفته كفيلة و�س�منة ملديونية  ع���دل  3- حممد 
جمهول حمل الق�مة مب� ان ط�لب التنفيذ/البنك العربي - �ص م ع وميثله/

املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق���م  قد   - ال�سويدي  �سلط�ن  عي�سى  حممد 
اعاه والزامكم ب�لت�س�من بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )41008640.28( درهم 
او خزينة املحكمة.  وعليه ف�ن املحكمة �ستب��سر الجراءات  التنفيذ  اىل ط�لب 
التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خال 15 يوم� من ت�ريخ 

ن�سر هذا العان.
رئي�ش ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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ي�ست�سيف املهرج�ن الدويل للت�سوير اإك�سبوجر 2019 
ال�س�رقة خال  الذي ينظمه املكتب الإعامي حلكومة 
مركز  يف  اجل����ري  �سبتمرب   22 حتى   19 م��ن  ال��ف��رتة 
فيم�  الع�مليني  امل�سورين  كب�ر  من   53 ال�س�رقة  اإك�سبو 
مع��سرة  ف��وت��وغ��راف��ي��ة  ���س��ورة   1112 ن��ح��و  ي��ع��ر���ص 

ل�357 م�سوراً ع�ملي�ً تتوزع على 46 معر�س�ً داخلي�ً .
وتنق�سم املع�ر�ص الداخلية اإىل 38 معر�س�ً فردي�ً ت�سمل 
�سورة   264 ت�سم  جم�عية  مع�ر�ص  و8  �سورة   744
مع�ر�ص  ثاثة  املهرج�ن  ي�سم  كم�  م�سورين  ل�206 
 69 ت�سمل  الت�سوير  مب�س�بق�ت  وف���ئ��زاً  م�س�رك�ً  ل�67 
�سورة و7 اأفام ق�سرية موفراً لع�س�ق هذا الفن فر�سة 
املحرتفني  امل�����س��وري��ن  م��ن  نخبة  اأع��م���ل  اإىل  ال��ت��ع��رف 

والن��سئني من خمتلف دول الع�مل.
اأن  ال�س�رقة”  حل��ك��وم��ة  الإع����ام����ي  “املكتب  واأع���ل���ن 
الت�سوير  ف��ن  لنجوم  اأع��م���ًل  ت�سم  الداخلية  املع�ر�ص 
وجمموعة  ع�ملية  ج��وائ��ز  على  احل�ئزين  الفوتوغرايف 
واملجات  ال�سحف  ت�سدرت  التي  ال��رائ��دة  ال�سور  م��ن 
ك�فة  املتنوعة  امل��ع���ر���ص  ال��ع���مل.وت��غ��ط��ي  م�ستوى  على 
وع�مل  والأزي����ء  املن�خي  ب�لتغرّي  اب��ت��داًء  احلي�ة  جوانب 
ال�سي��سة اإىل الطبيعة واحلي�ة الربية وانته�ًء ب�لكوارث 
ال�سور  م��ن  جمموعة  خ��ال  م��ن  والب�سرية  الطبيعية 
خميلة  وحتفز  الإن�س�نية  ب�لق�س�ي�  الوعي  تن�سر  التي 
احلي�ة  عن  ومبتكراً  حديث�ً  منظوراً  لهم  وُتقدم  ال��زوار 
ه�ص”  “ع�مل  م��ع��ر���ص  ي��ح��ت��ف��ي  ال���ب�������س���ري.و  وال��ع��ق��ل 
الربية  ب���حل��ي���ة  ل��ي��دوك�����ص  ف��ل��وري���ن  ال��ع���مل��ي  للم�سور 
املذهلة يف املن�طق القطبية من خال الت�سوير اجلوي 
التي  احلي�ة  �سعوب�ت  العلي  ع�مر  امل�سور  وي�ستعر�ص 
فيم�  “�سور من الرتاث”  الأج��داد يف معر�ص  واجهت 
“الحتج�ج على  يقدم امل�سور كري�ص �س�سبكيت معر�ص 

الرئي�ص املنتخب«.
ويف معر�ص بعنوان “القطط الكبرية” ي�سطحب م�سور 
وينرت احل�ئز على جمموعة من  �ستيف  الربية  احلي�ة 
الهيمياي� و�سا�سل  اإىل جب�ل  ال��زوار  الع�ملية  اجلوائز 
حي�ة  ل�ستك�س�ف  الأم������زون  نهر  واأدغ�����ل  روك���ي  ج��ب���ل 

الفهود  والنمور  ك�لأ�سود  املفرت�سة  الربية  احليوان�ت 
م�سلوبة”  “طفولة  اأم��� يف معر�ص  الطبيعية  بيئته�  يف 
فيوثق امل�سور الع�ملي اأنطونيو اأراجون رينون�سيو احلي�ة 
الق��سية لاأطف�ل الذين ُيجربون على العمل يف من�جم 

الذهب بدولة بوركين� ف��سو غرب الق�رة الأفريقية.
على  ال�سوء  اإ�سم�عيل  اأف�سني  الع�ملي  امل�سور  ي�سلط  و 
وال�سراع خال  والت�سوير  الق�س�ص  �سرد  العاقة بني 
“ال�سراع  معر�ص  �سمن  و�سوري�  ال��ع��راق  يف  ال��ن��زاع���ت 
بيرتو�ص  ال��ع���مل��ي  امل�����س��ور  اأم�����  الإن�س�نية”  وامل����أ����س����ة 
جي�ن�كوري�ص فيقدم �سمن معر�سه “اأزمة” م�س�هدات 
من احلديد والن�ر والعنف والحتج�ج والإ�سرار والأمل 

يف اليون�ن خال الأزمة امل�لية التي ع�سفت ب�ليون�ن.
“منظمة  ال���ذي يعمل يف  ب��ل��وك  اآي���را  امل�����س��ور  وي�����س���رك 
حتب  “كوب�  م��ع��ر���ص  يف  جيوغرافيك”  ن������س��ي��ون���ل 
فيكّثف  ويلك�ص  �ستيفن  الع�ملي  امل�سور  اأم���  البي�سبول” 
اأف�سل اللحظ�ت من 1500 �سورة �سمن معر�سه “من 
النه�ر اإىل الليل” اأم� امل�سور فران�ص لنتنغ املتخ�س�ص 
للحيوان�ت  خ������س��ة  ���س��وراً  فيعر�ص  الطبيعة  مب��ج���ل 
تك�سف اأوجه تق�رب ك�فة اأنواع احلي�ة على كوكب الأر�ص 

يف معر�ص “وجه�ً لوجه مع احلي�ة«.
مل�سور  امل�ء”  يف  ت����أم���ل  “حلظة  م��ع��ر���ص  وي�����س��ت��ك�����س��ف 
�سحيفة “غلف نيوز” �س�نك� ك�ر ويوثق معر�ص “اأجي�ل 
بي.  ورون  ج���ري��وك  جيفري  للم�سورين  ت�سرينوبل” 
مل��دي��ن��ة ت�سرينوبل  ال�����س��ك���ن احل���ل��ي��ني  وي��ل�����س��ون ح��ي���ة 
الأوكرانية اأم� امل�سور الع�ملي زيفري بورتيا في�ستخدم 
“الأنيمي�سن”  املتحركة  الر�سوم  اأ�سلوب  يف  كم�  اللون 
ال�سور  من  جمموعة  ي�سم  ال��ذي  “وهج”  معر�سه  يف 

الليلية للمدن.
للم�سورة  والتن�زع”  التن�غم  “بني  معر�ص  وي��ه��دف 
ال��ع���مل��ي��ة ل��وري��ل ���س��ور ل��ت��ج���وز اجل����دل امل��ت��ع��ل��ق ب�لطب 
ي�سعى  فيم�  الكوكب  على  وت�أثرياته  التقليدي  ال�سيني 
معر�ص “النور” للم�سور غ�برييل ويكبولد ل�ستك�س�ف 
الف��سلة بني  اآف���ق جديدة من خ��ال تفح�ص احل��دود 

اخلي�ل والواقع.

ويقدم امل�سور ويل بورارد لوك��ص حي�ة الفيلة ال�سخمة 
“اأر�ص  معر�سه  �سمن  الكينية  الطبيعية  املحمي�ت  يف 
الليبي”  “ال�سّكر  م��ع��ر���ص  ي���وّث���ق  ف��ي��م���  العم�لقة” 
ع��رب منطقة  ب����راون  كري�ستوفر  م���ي��ك��ل  امل�����س��ور  رح��ل��ة 
اأم�   2011 ع���م  الليبية  ال��ث��ورة  مزقته� احل��رب خ��ال 
ن��سيون�ل  “منظمة  مل�سور  الظل”  “العي�ص يف  معر�ص 
�سل�سلة  فيقدم  اأوليف�ري�ص  توال  كري�ص  جيوغرافيك” 
حول  خمتلفة  من�طق  يف  براكني  ب�10  املحيطة  احلي�ة 
فوق  احل��ي���ة  ل��وك��و:  “م�كوكو  معر�ص  الع�مل.ويغطي 
امل�ء” للم�سور �سومي نواندو حي�ة اإحدى التجمع�ت يف 
اأم�  مدينة �سفيح فوق مي�ه بحرية لغو�ص النيجريية 
“مهرج�ن  موؤ�س�ص  ريي�ص  الع�ملي خوان خو�سيه  امل�سور 
مي�مي لفن ت�سوير ال�س�رع” و”�سرتيت فوتو” فيقدم 
جم��م��وع��ة م��ن ���س��ور احل��ي���ة ال��ي��وم��ي��ة ���س��م��ن معر�ص 
والبي��ص”  “ال�سم�ل  م��ع��ر���ص  “ال�س�رع«.ويتن�ول 
للم�سور جريجوري بول جمموعة من احليوان�ت الربية 
ال�سم�لية:  “كوري�  معر�ص  يك�سف  فيم�  ثلجي  من�خ  يف 
األي�ص  الع�ملية  للم�سورة  والواقع”  ال�سورة  بني  احلي�ة 
ويلينج� واقع�ً متغرياً من خال ماحظ�ت فوتوغرافية 

ممزوجة ب�أعم�ل فنية واقعية من كوري� ال�سم�لية.
للم�سور  الفل�سفي”  “الت�سوير  م��ع��ر���ص  ي��ت��ن���ول  و 
ريت�س�رد لو م�نز اأهمية املح�فظة على البيئة فيم� يعك�ص 
معر�ص “متوج�ت املو�سة” للم�سور راف�ل مكيلة فنون 

ت�سوير الأزي�ء حتت امل�ء.
للم�سور جيه  و”من الروم�ن�سية اإىل ع�مل امليك�نيك” 
�سوراً  ي�سمل  ق�سمني  م��ن  م��ع��ر���ٌص  يف  ل��وب��ي��ز  ت��وم������ص 
روم�ن�سية دافئة لعدد من الفن�نني والكّت�ب وامل�سورين 
والرك�ب  الأنف�ق  لنظ�م قط�رات  توّثق  اإىل ج�نب �سور 
يف الع��سمة الفرن�سية ب�ري�ص فيم� يركز امل�سور كري�ص 

توف على العن��سر الطبيعية يف معر�ص “روح البحر«.
لينو�ص  للم�سور  طوارئ”  “ح��سلة  م��ع��ر���ص  وُي���رّك���ز 
اأم�  الفلبني  الإع����دام يف  ال��ث���ين على ح����لت  اإ���س��ك��ن��دور 
معر�ص “فنون الت�سوير” للم�سور جو مكن�يل في�سمل 
جم��م��وع��ة م���ن ال�����س��ور ال��ت��ي ال��ت��ق��ط��ه��� خ���ال مه�مه 

الأن�س�ري  مبني  امل�سور  ويحتفي  الع�مل  حول  املختلفة 
بجذوره يف الب�ك�ست�ن من خال معر�ص “الأر�ص التي 

جئن� منه�«.
من  جمموعة  هوك�ص  جي�سون  اجل���ّوي  امل�سور  وُي��ق��ّدم 
الع�مل  امل��روح��ي��ة ح��ول  ال��ط���ئ��رة  التقطه� م��ن  ال�����س��ور 
امل�سور  يلتقط  فيم�  الأعلى”  من  “امل�سهد  معر�ص  يف 
مك�ن  يف  ال�سعودية  امل���راأة  واق���ع  ج��وه��ر  العرفجي  زي����د 
اململكة”  م���ن  ���س��ور  “الوجه:  م��ع��ر���ص  ���س��م��ن  ع��م��ل��ه��� 
�س�جني  للم�سور  وا�سحة”  “�سابة  معر�ص  وي�سمل 
التي  اجلميلة  الفنون  �سور  من  �سل�سلة  �س��سيده�ران 

ت�ستند اإىل روؤاه وت�سوراته اخلي�لية الإبداعية.
ويغطي معر�ص “هجرة غري �سرعية” للم�سور الع�ملي 
�سحفية  �سورة  “اأف�سل  ج�ئزة  على  احل�ئز  م��ور  ج��ون 
يف  اأم�س�ه  ال��ذي  الأخ��ري  العقد   ”2018 للع�م  ع�ملية 
ت�سوير ق�س�ي� وجوانب الهجرة غري املوثقة من اأمريك� 
الو�سطى واملك�سيك اإىل الولي�ت املتحدة الأمريكية فيم� 
للم�سور  واملح�ربني”  الفرا�س�ت  “مع  معر�ص  ُي��وّث��ق 
واحليوان  الإن�س�ن  الق�ئم بني  ال�سراع  ت�س�ن�سلر  ديفيد 

يف الرباري الأفريقية.
للم�سور  وب�رد”  “ح�ر  م��ع��ر���ص  امل��ه��رج���ن  ي��ق��ّدم  ك��م��� 
فيت�يل  اآم��ي  للم�سورة  الأر�ص”  و”حم�ة  ب��راون  م�يك 
ن�دي  لأع�����س���ء  ���س��ور  يعر�ص  ال���ذي  مذهلة”  و”ملح�ت 
والكت�بة  و”القراءة  ال�سوئي  للت�سوير  الرافدين  باد 
ديوب  فيكتور  ع��م��ر  للم�سور  اإفريقي�”  يف  والب��ت��ك���ر 
و�سور خمت�رة يف معر�ص “امل�س�ف�ت والبت�س�م�ت” من 

جمموعة الت�سوير “فوتو ووك كونكت«.
للمر�سحني  خ������س���ً  م��ع��ر���س���ً  امل��ه��رج���ن  يخ�س�ص  ك��م��� 
جلوائز املهرج�ن و”ج�ئزة اأف�سل م�سّور رحات للع�م” 
لفت  مي�مي  مهرج�ن  لنه�ئي�ت  املت�أهلني  اإىل  اإ���س���ف��ة 
اآلن  تيموثي  مبنحة  الف�ئزة  وال�سور  ال�س�رع  ت�سوير 
“�سحر ال�سوء”  للت�سوير الفوتوغرايف ويقّدم معر�ص 
للت�سوير  الإم�����رات  �سقور  جمعية  م��ن  خم��ت���رة  ���س��ور 
لقط�ت  ال�سحفية”  “ال�سورة  يعر�ص  فيم�  ال�سوئي 

مميزة من م�سوري “احت�د امل�سورين العرب«.
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ينظم مهرج�ن ال�س�رقة ال�سينم�ئي لاأطف�ل وال�سب�ب الذي تنظمه موؤ�س�سة فن ن�سخته ال�س�بعة من 
13 اإىل 18 اأكتوبر املقبل مب�س�ركة نخبة وا�سعة من النجوم و�سّن�ع ال�سينم� العرب والع�مليني.

ويركز املهرج�ن يف دورته هذا الع�م على تقدمي اأعم�ل �سينم�ئية م�ستوح�ة من الكتب احتف�ء بح�سول 
اإم�رة ال�س�رقة على لقب “الع��سمة الع�ملية للكت�ب 2019” اللقب الثق�يف الأرفع ع�ملي�ً الذي توجت 
اأهمية  على  وللت�أكيد  اليون�سكو  والثق�فة  والعلم  للرتبية  املتحدة  الأمم  منظمة  قبل  من  الإم���رة  به 
الكت�ب ودوره يف �سن�عة الفنون والرتق�ء به� �سيم� واأن الواقع ال�سينم�ئي يحفل ب�لكثري من الأعم�ل 

اخل�لدة امل�ستوح�ة من الكتب.
ويتيح املهرج�ن لع�س�ق ال�سينم� التن�ف�ص على جوائزه �سمن الفئ�ت ال�سبع التي يقدمه� وهي “اأف�سل 
فيلم من �سنع الأطف�ل وال�سب�ب” و”اأف�سل فيلم من �سنع الطلبة” و”اأف�سل فيلم خليجي ق�سري” 
و”اأف�سل فيلم دويل ق�سري” و”اأف�سل فيلم ر�سوم متحركة” و”اأف�سل فيلم روائي طويل” و”اأف�سل 

فيلم وث�ئقي«.
ال�سينم�ئي  ال�س�رقة  ومهرج�ن  /ف��ن/  موؤ�س�سة  مدير  الق��سمي  عبداهلل  بنت  جواهر  ال�سيخة  وق�لت 

الدويل لاأطف�ل وال�سب�ب نحن على اأعت�ب انطاق الن�سخة ال�س�بعة من مهرج�ن ال�س�رقة ال�سينم�ئي 
الدويل لاأطف�ل وال�سب�ب والذي حتول عرب الأعوام امل��سية ت�ستهدف اإله�م من تظ�هرة ثق�فية تعنى 
ال�سينم�ئية  الأفام  املهتمني ب�سن�عة  اإىل حدث ينتظره جميع  ال�سينم�ئية  الأطف�ل  اإبداع�ت  بتنمية 
�سواء لتحفيزهم على احرتاف  وال�سب�ب على حد  والي�فعني  الأطف�ل  تلهم  التي  الع�لية  ذات اجلودة 
اأ�س��سي�ت الفن ال�س�بع لي�سكل بذلك ح�لة فنية ا�ستثن�ئية ق�درة على تغيري امل�سهد ال�سينم�ئي املحلي 

والعربي.
الق��سمي ع�سو  الدكتور �سلط�ن بن حممد  ال�سيخ  ال�سمو  اأ�س�فت ان احلدث يرتجم روؤي��ة �س�حب  و 
لإمي�نه  املهرج�ن  يف  م�ستهدفة  كفئة  ال�سب�ب  بت�سمني  وّج��ه  ال��ذي  ال�س�رقة  ح�كم  الأع��ل��ى  املجل�ص 
هويتن�  تعك�ص  عربية  بب�سمة  ال�سينم�ئي  الإب���داع  م�سرية  ا�ستكم�ل  يف  الفنية  وكف�ءاتهم  بط�ق�تهم 

وثق�فتن� وقيمن�.
الثق�فية  ال��ه��وي��ة  ترجمة  على  ق���درة  الأك���رث  ه��و  ال�سينم�ئي  الفني  العمل  اأن  الق��سمي  واأو���س��ح��ت 
والجتم�عية للمجتمع�ت واأداة مهمة يف بن�ء ال�سور الذهنية عن منجزات ال�سعوب وح�س�رات الأمم 

اأن مهرج�ن ال�س�رقة ال�سينم�ئي الدويل لاأطف�ل وال�سب�ب يتك�مل  اإىل  اإىل الع�مل .. م�سرية  ونقله� 
مع الفع�لي�ت الثق�فية والفنية التي ترع�ه� ال�س�رقة ا�ستن�داً اإىل نهج الإم�رة يف بن�ء الإن�س�ن وتعزيز 
قيمه ب�ملعرفة وتر�سيخ املب�دئ ال�سليمة يف فكره و�سلوكي�ته ليكون ق�دراً على روؤية الع�مل بعني الفن�ن 

املبدع.

نخبة اأفالم م�ستوحاة من الكتب
 بال�سارقة ال�سينمائي لالأطفال 

منى زغدود : التجربة الفنية 
طورت من اأدائي الفني 

•• ال�صارقة : حممد اأ�صامة

اأعربت الفن�نة املغربية منى زغدود عن م�س�ركته� بدور “لطيفة” �سمن 
يكتبه  �سينم�ئي  فيلم  لأول  الإم�راتية  الفنية  التجربة  يف  م�س�رك  فريق 
منحته�  التجربة  ه��ذه  يف  م�س�ركته�  اأن  اإىل  م�سرية  اجل��م��ه��ور،  وي��ن��ف��ذه 
الفر�سة الك�فية لتطوير اأدائه� يف فن التمثيل ال�سينم�ئي وجتديد ن�س�طه� 
وار�س�ء غروره� يف جت�سيد �سخ�سية حمورية يف الفيلم الذي �سريى النور 

قريب� خ��سة واأنه و�سل اإىل املرحلة القبل الأخرية.
ج�ء ذلك خال تنظيم ور�سة عمل بعنوان “املو�سيقى الت�سويرية وت�أثريه� 
على الأعم�ل الدرامية” قدمه� امللحن امل�سري م�سطفى احللواين بهدف 
تطوير اأداء اأع�س�ء الفرق امل�س�ركة من املو�سيقيني يف التجربة الفنية التى 
من  الأول  امل�سروع  ويعترب  “�سم�ص”  ل��اإع��ام  ال�س�رقة  مدينة  اطلقته� 
نوعه يف اإنت�ج الأفام على م�ستوى الوطن العربي ب�لتع�ون مع �سركة اأرب 
فورم�ت لب، بح�سور كبري من املهتمني بهذا املج�ل الفني وذلك مب�سرح 

غرفة جت�رة و�سن�عة ال�س�رقة.
دور  تعزز من  التى  الور�ص  اإىل �سرورة هذه  زغ��دود  الفن�نة منى  واأ�س�رت 
املتك�مل من  العمل  الفن�ن وت�سهم يف نقل اخلربات واملعرفة ون�سر ثق�فة 
من  العديد  ج�سدت  اأن��ه���  مو�سحة  الفني،  للعمل  ال�س�ملة  ال��روؤي��ة  حيث 
الأدوار يف الدرام� املغربية وتعترب هذه هى ب�كوة اأعم�له� بدولة الإم�رات 
مم�  حمرتفة  اأزي����ء  كع�ر�سة  العمل  م�ر�ست  انه�  حيث  املتحدة  العربية 
ملوهبته�  ودعمهم�  والديه�  ت�سجيع  بعد  الفني  املج�ل  اإىل  تتحول  جعله� 

الفنية التى ظهرت عليه� منذ ال�سغر.
وتعمل  ح��دود  ب��ا  الفنية  طموح�ته�  اأن  زغ���دود  منى  الفن�نة  واأو���س��ح��ت 
على تطوير ذاته� وت�ستفيد من النقد والتج�رب الفنية وال�ستم�ع اجليد 
الو�سول  يف  اأح��ام��ه���  حتقيق  على  ي�س�عده�  مم���  الخت�س��ص  اأه��ل  م��ن 
املوؤثرة يف  وال�سينم�  اله�دفة  الراقي والدرام�  الفن  بوابة  الع�ملية من  اإىل 
املجتمع والن�ه�سة به، واأ�س�رت اإىل اأن العديد من الفن�ن�ت العربي�ت اأثرن 
ورق  على  حرب  جم��رد  من  وحتويله�  لل�سخ�سي�ت  جت�سيدهن  بدقة  فيه� 
لدم وروح تعرب عن املجتمع، واأنه� تتمنى العمل مع كب�ر املمثلني يف الع�مل 

العربي والع�ملي.
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هناك حم�سوبيات يف الو�سط الفني

مريفا القا�سي: ل اأعي�ض عقدة اأدوار البطولة الأوىل

)حوا(؟ م�سل�سل  يف  م�س�ركتك  عن  تتحّدثني  • كيف 
- هذا العمل ُيعر�ص بعد طول انتظ�ر، وهو من بطولتي ومياد يو�سف وي�س�ركني فيه �س�رة اأبي كنع�ن وممّثلون من �سورية، 
وهو من اإنت�ج )غولدن لين(. امل�سل�سل درامي موؤلف من 15 حلقة وتدور ق�سته حول ممّثلة م�سهورة ا�سمه� ي�را، واأج�سد 
الإجن�ب.  ي�ستطيع�ن  ل  ولكنهم�  جميلة،  حب  ق�سة  ويعي�س�ن  يو�سف،  مياد  هو  طبيب  من  متزوجة  وهي  دوره���،  اأن��� 
امل�سل�سل يدور حول فكرة ال�سراع بني العقل والقلب من خال املمثلة والطبيب واأثر املجتمع على حي�تهم� ال�سخ�سية، 

كم� تدخل �سخ�سي�ت على حي�تهم� وتبداأ امل�س�كل.
الأعم�ل،  من  الكثري  يف  يح�سل  الذي  وامللل  للتطويل  جتّنب�ً  امل�سل�سل،  حلق�ت  عدد  اخت�س�ر  فكرة  مع  اأنت  • هل 

خ�سو�س�ً اأنه �سبق اأن �س�ركِت يف خم��سية مع �سريين عبدالنور الع�م امل��سي؟
- من املهم جداً اأن تكون ق�سة امل�سل�سل جميلة ومليئة ب�لإث�رة واأن تكون الأحداث مدرو�سة �سواء ك�ن عدد احللق�ت 
5 اأو 10 اأو 15 اأو 30 اأو 60. املهم الق�سة والإخراج واملمثلون املُ�س�ِركون يف العمل. يف امل�سل�سات الطويلة جداً 
ن�سمع دائم�ً اأن هن�ك تكراراً لاأحداث واأن العمل ي�سبح بطيئ�ً، ولكن ل توجد ق�عدة معينة حتدد جن�ح العمل 

واإقب�ل الن��ص عليه انطاق�ً من عدد حلق�ته.
)�سرعي�ً(؟ يُعترب  ل  حلقة   30 من  اأقّل  اأو  حلق�ت  خم�ص  من  العمل  اأن  يعترب  • البع�ص 

�سل�سلة )حدوتة حب(، وهو جمموعة ق�س�ص ق�سرية كله� موؤلفة من  - اخلم��سية مع �سريين ك�نت �سمن 
خم�ص حلق�ت.

حقه؟ ي�أخذ  مل  مل�ذا  راأيك  • يف 
األعب فيه دوراً �سعب�ً  اأف�سل الأعم�ل التي �س�ركُت فيه�، كذلك م�سل�سل )حوا( الذي  - هذا �سحيح. هو من 
اأنه� ُعر�ست يف  األ نن�سى  ولي�ص �سهًا على الإط��اق. اخلم��سية مل ت�أخذ حقه� ب�سبب �سوء التوزيع، ويجب 
رم�س�ن م� قبل امل��سي، يف ظّل من�ف�سٍة مع م�سل�سات من 30 حلقة يت�بعه� املُ�س�هد ب�سكل يومي ويتعّلق به� 

وت�سبح اأولوية عنده.
املُْنِتجون  يجيد  وهل  اللبن�نية  الدرام�  يف  حقك  تن�لني  اأنك  ترين  • هل 
اأن�����ك م��ي���ل��ة اإىل ال��ع��م��ل يف  ال��ت��ع���م��ل م���ع���ك، خ�����س��و���س���ً 

�سورية؟
- مل اآخذ حقي يف الدرام� اللبن�نية، ولكنني مل 
اأعم�ل عدة،  اأهتّم. ك�نت يل م�س�رك�ٌت يف  اأعد 
بينه� �سيفة �سرف يف م�سل�سل )الهيبة( الذي 
اأحبه كثرياً، ولكن الع�م امل��سي رف�سُت الكثري 

من الأعم�ل لأنه� مل تعجبني.
عندم� اأقراأ اإم� اأتف�عل مع الدور واأ�سعر ب�أنه ميكن 
داعي  ل  احل����ل  ه���ذه  ويف  ل.  واإم�����  اإيّل،  ي�سيف  اأن 
ُمن��ِسبة.  اأم�كن غري  ا�سمي يف  واأن يتواجد  للقبول به 
اأنه  يظّنون  الأوىل  البطولة  دور  يلعبون  َم��ن  اأن  امل�سكلة 

الدور الأهّم، ولكن هذا الأمر لي�ص �سحيح�ً،
يلعنب  الأول. هن�ك ممّثات  اأه��ّم من  اأحي�ن�ً  يكون  الث�ين  ال��دور  لأن   

اأدوار البطولة الأوىل، ولكن من الأف�سل اأن يجل�سن يف بيوتهن. 
لعبُت دور البطولة الأوىل يف )كوالي�ص املدينة(، مع �سركة )ال�سدى( لاإنت�ج 
للُمْخِرج اأ�س�مة احلمد. ل اأعي�ص عقدة اأدوار البطولة الأوىل وهن�ك ممثلون 
اأ�سم�وؤهم كبرية جداً، ميكن اأن يطّلوا من خال م�سهدْين يف العمل. املهّم اأن 

يرتك الدور ب�سمة.
لك؟ اللبن�نيني  املُْنِتجني  جَت�ُهل  �سبب  • وم� 

- ل اأعرف، مع اأنني ل اأريد اأن اأقول اإنهم يتج�هلونني، ولكن هن�ك حم�سوبي�ت 
يف الو�سط الفني، ول بد اأن ي�أتي اليوم الذي اأن�ل فيه حّقي كم� يجب.

اآراب(؟ )ب�ن  عمل  يف  امل�س�ركة  املرحلة  هذه  يف  الأف�سل  اأن  ترين  • هل 
- نعم، لأنه ينت�سر ب�سرعة اأكرب، خ�سو�س�ً اأنه ُيعر�ص على قنوات عربية وي�س�هده 

كل الع�مل العربي.
كت�بًة  ج��داً،  حم��دود  اللبن�نية  ال��درام���  يف  يعملون  الذين  ع��دد  اأن  ترين  هل   •

واإخراج�ً ومتثيًا، وك�أن هن�ك حم�ولة للت�سييق على الأ�سم�ء الأخرى؟
- ل اأعرف كيف اأجيب عن هذا ال�سوؤال، ولكن هن�ك الكثري ممن ميلكون املوهبة ل 

تعطى لهم الفر�سة للظهور واإبرازه�.
ره�؟ وَتَطوُّ الدرام�  م�ستوى  على  م�ستقبًا  ذلك  يوؤثر  اأن  ميكن  • وهل 

- ل اأع���رف، ف���جل��واب على ه��ذا ال�����س��وؤال لي�ص ع��ن��دي. لكن التنوع ���س��روري ك��ي ل 
يح�سل تكرار.

رين؟ حت�سّ م�ذا  • غن�ًء 
يف  �سّجلُته�  التي  فرن�سية(   - )جزائرية  �سبي�سي�ل(  )ح�جة  اأغنية  اأخ��رياً  �سّورُت   -
ا�ستوديو روجيه اأبي عقل، و�سّورته� حتت اإدارة املُْخِرج كرمي عبدالنور. فكرة الكليب 
جديدة، وقد �سّورن�ه� �سينم�ئي�ً، وهي اأغنية اإيق�عية ومو�سوعه� جديد و�س�أطرحه� 

قريب�ً.

ن�سيحة نادين جنيم جلمهورها
املتعددة على  ملت�بعيه� عرب من�س�ته�  ن�دين جنيم ن�سيحة  الفّن�نة  وجهت 
"احفظ  تويرت:  على  ح�س�به�  عرب  .وق���ل��ت  الجتم�عي  التوا�سل  مواقع 
اأن  واح��ذر  ُمهِلكة،  اأعرا�سهم  يف  ف�ل�ستط�لة  الن��ص  اأع��را���ص  عن  ل�س�نك 

حتملك عداوة اأحد على اأن تطلق ل�س�نك يف عر�سه، فمن ع�ب ابتلى".
وك�نت ن�دين ن�سيب جنيم �س�ركت يف ال�سب�ق الرم�س�ين امل��سي مب�سل�سل 
وك�رين  خويل،  ق�سي  بج�نب  بطولته  يف  �س�ركت  الذي  ون�ص"،  "خم�سة 

�سامة، وهو من ت�أليف اإمي�ن �سعيد، واإخراج فيليب اأ�سمر.
التع�ون بني جنيم  تكرار  اأعلنت عن  الفني  لاإنت�ج  ال�سب�ح  �سركة  وك�نت 

وخويل يف املو�سم الرم�س�ين املقبل.

تطل الفنانة اللبنانية مريفا القا�سي يف عمل جديد من بطولتها بعنوان )حوا(، اإىل جانب املمثل 
اأبي كنعان، امل�سل�سل من 15 حلقة من �سمن �سل�سلة )احلب  ال�سوري ميالد يو�سف ومواطنتها �سارة 

جنون(.
مريفا القا�سي التي كانت لها م�ساركات مهمة يف الدراما ال�سورية وامل�سرَتكة، ترى اأنها مل تنل حّقها 
حتى االآن يف الدراما اللبنانية، ولكنها ال تهتّم اإىل هذا املو�سوع بقدر ما يهمها الدور الذي تلعبه 

واأهميته والب�سمة التي ترتكها، ب�سرف النظر عن حجمه.

بانه تطلق اأغنيتها )�سو بينا(
اأغنيته�  ب�نه  الفّن�نة  اأطلقت 
بين�"  "�سو  الأوىل  املُ���ن���ف���ردة 
بي�ر  ك���ل���م����ت  م����ن  واخ�����ت������رت 
واأحل�ن يحيى احل�سن  ح�يك، 
اإذ وجدت  وتوزيع ُعمر �سب�غ. 
الأغ���ن���ي���ة  ك���ل���م����ت  اأن  ب�����ن����ه 
الذين  املُ��ح��ّب��ني  ح���ل��ة  تعك�ص 
طويلة  ل��ف��رتة  اإرت��ب���ط��ه��م  دام 
ب����ل�������س���ري���ك الآخ��������ر وف���ق���دت 

عاقتهم بريقه� بعد فرتة.
اأ�سلوب  خال  من  ب�نه  ت�سعى 
طرح  اإىل  الق�س�سّي  الأغ��ن��ي��ة 
احلي�ة  ع��ن  ج��دي��دة  موا�سيع 
بطريقة  وُمع�جلته�  واحل���ّب 
اإيج�بّية. كم� يظهر ت�أّثر ب�نه، 
الغربّية من خال  ب�ملو�سيقى 
اإختي�ره� لاأحل�ن والتوزيع�ت 
املو�سيقّية اجلديدة التي تدمج 
الغربّية  املو�سيقّية  الآلت  بني 

وال�سرقّية.
ي�س�ر اىل اأنه مّت ت�سوير اأغنية 
"�سو بين�" يف منطقة "بيكوز" 
يف اأ�سطنبول حتت اإدارة املخرج 
ف�يز اأم��ني ال��ذي اأ���س��رف على 
تركي�،  يف  ال��ت�����س��وي��ر  ط����ق���م 
جمموعة  ي�����س��ت��ع��ر���ص  ح���ي���ث 
كبرية وُمتنّوعة من العرو�ص 

والإداءات.

ن�سرين اإمام: وح�سني التمثيل وربنا 
ي�ساحمك يا اللي يف بايل

امل�سرية  الفن�نة  ع��ربت 
امل��ع��ت��زل��ة ن�����س��ري��ن اإم�����م، 
زوجة املنتج ت�مر مر�سي، 
اأك�����رب م��ن��ت��ج��ي ال���درام���� 
رغبته�  ع���ن  م�����س��ر،  يف 
اإىل  ال��ع��ودة  يف  ال�سديدة 

جم�ل التمثيل جمددا. 
�س�ركت  امل�سرية  الفن�نة 
مبقطع  ج�����م�����ه�����وره������ 
فيلم  م����ن  ل���ه����  ف���ي���دي���و 
على  )ال����ن����ب����ط���������س����ي(، 
�سفحته� ال�سخ�سية على 
التوا�سل.  م��واق��ع  اح���د 
املقطع  اأرف���ق���ت  ن�����س��ري��ن 
ب���ت���ع���ل���ي���ق ق������ل�����ت ف���ي���ه: 
النبط�سي  فيلم  ذك��ري���ت 
التمثيل  وح�����س��ن��ي  ب��ج��د 
ي�س�حمك  رب����ن�����  ق������وي 
اإ�س�رة  يف  ب���يل،  يف  ي�للي 
ت�مر  امل��ن��ت��ج  زوج��ه���  اإىل 
رف�ص  ال�������ذي  م���ر����س���ي، 

عمله� يف التمثيل.
وك�����ن����ت ن�������س���ري���ن اإم�������م 
منذ  ال�����ف�����ن  اع�����ت�����زل�����ت 
ت�مر  املنتج  م��ن  زواج��ه��� 

م�سل�سل  ويعترب  مر�سي، 
مربوك  رم�س�ن  )م�سيو 
حمودة(،  ال��ع��ل��م��ني  اأب�����و 
الفنية،  اأعم�له�  اأبرز  هو 
م��ن بطولة حممد  وه��و 
عنرب،  ن����ه�����ل  ه���ن���ي���دي، 
ح�س�م داغ��ر، ط���رق عبد 
وفيق،  اأح���م���د  ال���ع���زي���ز، 
ليلى  خم�����ت������ر،  ك����رمي����ة 

ط�هر.
املنتج  م��ن  ن�سرين  زواج 
ي�ستمر  مل  مر�سي  ت�مر 
عنه،  وانف�سلت  ط��وي��ا 
طفله�،  اإجن�����������ب  ب����ع����د 
ال�����ع�����ودة  يف  ل���رغ���ب���ت���ه���� 
اإليه  ع�دت  ولكنه�  للفن، 
وا�ست�سلمت  اأخ��رى،  م��رة 
ن�سرين لرغبة زوجه� يف 

اعتزاله� الفن.
ومن اأعم�ل ن�سرين اإم�م 
م�سل�سل:  الع��ت��زال  قبل 
“حن�ن وحنني”، و”قلب 
الدني�”،  و”برة  ميت”، 
و)م�سيو رم�س�ن مربوك 

اأبو العلمني حمودة(.
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ن�سائح للمكتئبني للتخل�ض 
من اأعرا�ض املر�ض

نف�سية،  ح�لة  ب�أنه  الكتئ�ب،  ال�سلوكي  النف�ص  علم  يف  املخت�سون  ف  ُي��ع��رِّ
ظهور  اإىل  وت���وؤدي  به�،  امل�س�ب  ال�سخ�ص  ت�سرف�ت  م��ن  كثرٍي  على  ت��وؤث��ر 
عديد من الأعرا�ص والعام�ت التي حُتدث تغيريات يف �سلوكه، وطريقة 
تفكريه، وم�س�عره، لذا ين�سحون امل�س�بني ب�ملر�ص ب�تب�ع عدد من الن�س�ئح 

والإر�س�دات ال�سلوكية التي ت�س�عد على التخل�ص من اأعرا�ص الكتئ�ب.
م جمموعة  الذي قدَّ النف�سي،  الن��سر، الخت�س��سي  هذا م� ك�سفه �س�لح 

من الإر�س�دات والن�س�ئح بهدف التخل�ص من اأعرا�ص املر�ص.
اخلطوات  من  بعدد  القي�م  ب�لكتئ�ب  امل�س�ب  على  “يجب  الن��سر:  وق���ل 

للتخل�ص من الأعرا�ص املرافقة للمر�ص، وهي:
- احل��ر���ص ع��ل��ى و���س��ع روت���ني ث���ب��ت خ���ال ال��ي��وم، ع��ل��ى اأن ي��ح��ت��وي على 
جمموعة من امله�م التي يجب اإجن�زه�، واللتزام به� حتى ل يفقد املري�ص 

ال�سعور بتت�بع الأي�م.
ن�س�ط بدين  املنزل، ومم�ر�سة  التنزه خ���رج  امللل من خال  - ك�سر ح�جز 

معني، اأو ترفيهي.
- ال�سعور ب�لفرح، والبت�س�مة الدائمة، لأنهم� من الأ�س�ليب التي ت�س�عد 

املري�ص داخلي�ً على تخفيف حدة املر�ص.

ال�سعور بال�سعادة ي�ساعد املري�ض على ال�سفاء
الجتم�عية  الأع��م���ل  الآخ��ري��ن يف  ب�مل�س�ركة مع  املجتمع  الن��خ��راط يف   -

�سواء التطوعية، اأو الفع�لي�ت والن�س�ط�ت التي تق�م يف الأندية.
- حم�ولة ال�سيطرة على م�س�عره، والبتع�د عن التذمر والإحب�ط والي�أ�ص، 

وعدم ال�سعور ب�أنه الوحيد الذي يع�ين من هذا املر�ص.
عن  الإم��ك���ن  ق��در  والبتع�د  واملريحني،  املرحني  ب�لأ�سخ��ص  ك  التم�سُّ  -
املري�ص  على  ي��وؤث��رون  قد  ه��وؤلء  لأن  تفكريهم،  يف  ال�سلبيني  الأ�سخ��ص 

ب�سكل �سلبي، م� يولِّد لديه �سعوراً ب�لك�آبة.
- تغيري اأم�كن اجللو�ص كل فرتة من اأجل ال�سعور ب�لتجديد والتغيري، لأن 

ذلك �سي�سهم يف حت�سني ح�لة املري�ص النف�سية كثرياً.
- التوقف عن القلق، وال�ستمت�ع ب�حلي�ة، وطرد التفكري ب�لأمور ال�سلبية.

- التحدث يف الأمور الإيج�بية التي ت�سعد وت�سحك املري�ص، والبتع�د عن 
الأمور ال�سيئة واملخيفة.

- مم�ر�سة الأن�سطة الري��سية الرتويحية ب�سكل دائم ومنتظم ملدة ثاثة 
اأي�م على الأقل يف الأ�سبوع، لأن ذلك يعطي نت�ئج اإيج�بية قد تع�دل م�ستوى 

الأدوية امل�س�دة التي يتع�طه� للعاج من املر�ص.
- احلر�ص على تن�ول الأطعمة املفيدة واللذيذة، مثل التونة، وال�سلمون، 
حت�سني  على  تعمل  لأنه�  وال�سوكولتة،  واحللوى،  والأفوك�دو،  وال�سب�نخ، 

احل�لة املزاجية والنف�سية للمري�ص.
- اأخ��ذ ق��در ك���ٍف م��ن ال��ن��وم، لأن قلة ال��ن��وم ت���وؤدي اإىل ح��دوث توتر عند 
�س�ع�ت  التلفزيون  الإمك�ن عن م�س�هدة  قدر  البتع�د  اأهمية  املري�ص، مع 

الطويلة خال اليوم”.

• كم �سلعًا يف ج�سم االإن�سان العادي؟
- 24 �سلع�ً

• ما امل�سطلح الطبي الذي يعني فقدان الذاكرة؟
- اأميبي�

• ما هي اأكرب ثالث حميطات يف العامل من حيث االت�ساع؟
- املحيط اله�دي - املحيط الأطل�سي - املحيط الهندي

• ما الكوكب الذي يقارب االأر�ض يف احلجم والكتلة؟
- الزهرة

• كم دولة يف قارة اأمريكا ال�سمالية؟
- دولت�ن

• ما هي اأ�سلب مادة يف ج�سم االإن�سان؟
- املين� ب�لأ�سن�ن

• هل تعلم اأن عدد بحور ال�سعر هو : �س�تة ع�سر بح�راً
• هل تعلم اأن الة ال�سطرلب الة فلكية لقي��ص ارتف�ع الكواكب 

• هل تعلم اأن اول حيوان �س�ر على قدميه يف الت�ريخ هو الدين��سور
• هل تعلم اأن اول ان�س�ن ح�ول الطريان هو من ا�سل عربي وا�سمه عب��ص بن فرن��ص

• هل تعلم اأن الرازي اول من ا�ستخدم اخليوط يف اجلراحة 
• هل تعلم اأن اول دب�بة يف الع�مل ك�نت موجودة يف بريط�ني� 

• هل تعلم اأن اأن اأ�سعة الليزر اأقوى من اأ�سعة ال�سم�ص ب�أربع مرات
• هل تعلم اأن اللغة امل�لطية هي اأكرث اللغ�ت ت�أثراً ب�للغة العربية

• هل تعلم اأن العنرب ي�ستخرج من اأمع�ء حوت العنرب وهو م�دة قيمة يف �سن�عة العطور
• هل تعلم اأن زرق�ء اليم�مة ك�نت تب�سر ال�سيء من م�سرية ثاثة اأي�م

• هل تعلم اأن اأول من اأ�س�روا اإىل تفتيت احل�سى يف املث�نة هم الأطب�ء العرب
• هل تعلم اأن - الراأراأة - تعني حتريك العينني و اإدارتهم� لت�سديد النظر على الهدف

• هل تعلم اأن اجل�ذبية على القمر ت�س�وي �سد�ص اجل�ذبية على الأر�ص
• هل تعلم اأن الذهب يوزن ب�جلرام و امل��ص ب�لقرياط

املرياث
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ع�سري اجلزر 
تقوية  على  اجل��زر  فوائد  تقت�سر  ل 
ول���ك���ن���ه يحمل  الإب���������س�����ر؛  وت���ع���زي���ز 
التي  ال�سحية  ال��ف��وائ��د  م��ن  العديد 
الغذائية  العن��سر  اأه���م  م��ن  جتعله 
فوائده  بني  وم��ن  عنه�،  لغنى  التي 
الزائد  ال�����وزن  ع��ل��ى خ��ف�����ص  ق���درت���ه 
ولهذا يعترب م�سروًب� جيًدا ملن يتبع 

نظ�ًم� للتخ�سي�ص.
وين�سح دكتور حممد حلمي ا�ست�س�ري 
التغذية العاجية وال�سمنة والنح�فة 
بتن�ول ع�سري اجلزر كجزء من نظ�م 
رفع  يف  ي�سهم  اإن���ه  ق���ئ��ًا  التخ�سي�ص 

معدل احلرق وخف�ص الوزن.
ع�سري  به�  يتمتع  التي  املتعددة  الفوائد  اإىل  التغذية  ا�ست�س�ري  اأ�س�ر  كم� 

اجلزر ق�ئًا اإنه مفيد جًدا يف عاج الأنيمي� خ��سة لدى الأطف�ل.
واأ�س�ف، اأن ع�سري اجلزر عند اإ�س�فة الرم�ن اإليه ي�س�عد يف زي�دة خ�سوبة 
وق�ية  اجل��زر  تركيبة  توفر  كم�  لديهم،  اجلن�سية  الرغبة  وزي���دة  الرج�ل 

وعاًج� ملر�ص الن�سداد الرئوي املزمن.
حرارية،  �سعرة   94 على  يحتوي  اجل��زر  م��ن  ع�سري  ك��وب  اأن  اإىل  واأ���س���ر 
الدهون، و21.9 جرام  الربوتني، و0.35 ج��رام من  و2.24 ج��رام من 

من الكربوهيدرات.
اأنواع   3 وبح�سب درا�س�ت عديدة، يحمي تن�ول ع�سري اجلزر ب�نتظ�م من 

من ال�سرط�ن ت�سيب الدم )اللوكيمي�(، واملعدة، والثدي. 

�سياح ي�ستمتعون ويلتقطون �سورا يف مدينة تون�ض القدمية، ع�سية االنتخابات الرئا�سية. رويرتز

اب� �س�لح رجل عجوز ع��ص حي�ته ي�سقى ويتعب حتي ا�سبح من اغني�ء قريته، يف احد الي�م جل�ص يف داره ينظر 
لبنه �س�لح وهو حزين.. مل يكن لديه غريه لذلك ك�ن يوفر له كل م� يتمن�ه ورغم ذلك ج�ءت المور على 
عك�ص م� متنى الب فلم يكن �س�لح ال فتى مدلا وحيدا ل ي�أبه ب�سيء ،ل يعمل، ول يفكر يف العمل، لذلك ق�ل 
ابو �س�لح لزوجته ام ابنه: عندم� اموت لن يعرف �س�لح قيمة امل�ل بل �سي�سرفه على هواه وملذاته و�سينتهي 

امل�ل يف زمن قليل بعده� رمب� تعي�سون يف فقر ورمب� ل جتدون م� تعي�سون فيه فكيف ن�سلح ح�له؟..
فكرت ام �س�لح كثريا ثم ق�لت اترك المر يل رمب� ا�ستطعت ان افعل معه �سيئ�.. ذهبت الم بطيبته� وحن�نه� 
اإىل ابنه� وقد احنت راأ�سه� وظهر عليه� احلزن وعندم� اقرتب منه� �س�لح و�س�أله� م�ذا بك ي� امي.. بكت بحرارة 
من كل قلبه� وب�لطبع فهي تبكي حلزنه� على ولده� لكنه� ادعت ان حزنه� �سببه ل يهمه.. فق�ل بل يهمني كل 
م� يجري هن� احكي يل ارجوك.. فق�لت وتق�سم ان ل تقول لبيك فق�ل اق�سم فق�لت الم ان اب�ك مير بظروف 
م�لية �سيئة جدا وقد خ�سر معظم م�له يف احدى ال�سفق�ت والن نحن على و�سك ان ل جند قوت يومن� وهو ل 
يريد ان يخربك فهو يقول انك فتى مدلل ول�ست برجل حتى تتحمل هذا اخلرب وانك لن تهتم ب�لمر وتعي�ص 

على امل ان ترث م� �سيرتكه لتعبث به فكيف لو عرفت انه لن يرتك لن� غري الفقر.
حزن �س�لح ب�سب م� ا�س�ب والده واي�س� حزن لن والده ل يراه ال فتى مدلا.. فن�م ليلته قلق� ويف ال�سب�ح ك�ن 
قد عزم على امر م�، فخرج مبكرا يبحث عن عمل يقوم به ويك�سب منه م� ي�سد احتي�ج�ته واحتي�ج�ت ابيه وامه 
.. وب�لفعل مع �سعيه اجل�د وجد عما وقبله بل وداوم عليه منذ ال�سب�ح اإىل امل�س�ء ويف نه�ية ال�سبوع الول 
منحه �س�حب العمل اجرته ف�خذه� وهو �سعيد ويك�د قلبه ان يقفز فرح� وحمل امل�ل لوالده وك�أنه يحمل كنزا، 
وق�ل له ي� ابي هذا امل�ل ك�سبته من عملي.. ف�م�سك الب الدن�نري والقى فيه� يف املوقد ف�نزعج �س�لح وا�سرع 

وام�سك الدن�نري وك�د ان يحرق ا�س�بعه وق�ل مل�ذا.. ان� تعبت يف هذا امل�ل لآتي به.. ومل�ذا تفعل ذلك.
ابت�سم الب واخد امل�ل من يده وق�ل الن انت ب�لفعل ولدي وهذا امل�ل ك�سبته من تعبك واح�س�ست بطعمه وكيف 

هو غ�يل لقد ا�سعدت قلبي وت�ستحق ان ترث اموايل بعد ان عرفت كيف تعبت لوفر لك هذا امل�ل.

الإفراط يف تناول البي�ض يهّدد �سحة اأ�سرتك
هل تعتمدين على البي�ص كم�سدر رئي�ص للربوتني 
الإف����راط يف  اأ���س��رت��ك؟ عليِك احل���ذر م��ن  يف تغذية 
تقدمي البي�ص لأفراد اأ�سرتك، حيث اأن هذا يعّر�ص 

�سحتهم للخطر.
ه���ذا م���� اأّك���دت���ه درا����س���ة اأم��ريك��ي��ة ُن�����س��رت يف جملة 
اجلمعية الطبية الأمريكية، حيث اأ�س�رت النت�ئج اإىل 
اأن تن�ول اأكرث من 3 بي�س�ت يف اليوم الواحد، يزيد 

من خطر الإ�س�بة بنوبة قلبية اأو �سكتة دم�غية.
نحو  �سملت  ع���م���ً،   31 مل��دة  ا�ستمرت  التي  الدرا�سة 
30 األف �سخ�ص اأمريكي، وك�ن متو�ّسط الأعم�ر هو 
اأكرث من بي�سة  50 ع�م�ً، جميعهم ك�نوا يتن�ولون 
ون�سف يومي�ً، وك�سفت النت�ئج النه�ئية للدرا�سة اأن 

الدموية  والأوع��ي��ة  القلب  ب�أمرا�ص  الإ�س�بة  خطر 
ال���درا����س���ة بن�سبة  ل����دى الأ����س���خ��������ص حم���ل  ارت���ف���ع 

.17%
الع�لية  الن�سبة  اإىل  الدرا�سة  نت�ئج  العلم�ء  واأع��زى 
من الكولي�سرتول التي يحتوي عليه� �سف�ر البي�ص، 
الذي يوؤدي تن�وله ب�نتظ�م اإىل تراكم الكولي�سرتول 
والأوعية  القلب  ب�أمرا�ص  الإ�س�بة  م�سّبب�ً  ال��دم،  يف 

الدموية.
واأو�سى الب�حثون ب�لعتدال يف تقدمي البي�ص على 
الكبرية،  ال�سحية  ف��وائ��ده  م��ن  ال��رغ��م  امل���ئ��دة، على 
وذلك لتجّنب الإ�س�بة ب�لأمرا�ص القلبية التي تنتج 

عن الإفراط يف تن�وله.


