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مادة غذائية »حتمي« الرجال من �سرطان فتاك!
3 مرات يف الأ�سبوع يقلل من  اأن تناول الفطر  اأفادت درا�سة جديدة 
اخلم�سة  تقارب  بن�سبة  الربو�ستاتا  ب�سرطان  الرجال  اإ�سابة  فر�ص 

باملئة.
ويف حني اأن الدرا�سة مل تقدم اآلية وا�سحة، اإل اأن اإحدى النظريات 
الذي  الذكورة،  تكبت هرمون  الفطر يحتوي على مركبات  اإن  تقول 

يعزز منو �سرطان الربو�ستاتا.
واأبرز الباحثون اليابانيون قوة الفطريات يف مكافحة ال�سرطان، من 
خالل درا�سة حالة اأكرث من 36 األف رجل، ترتاوح اأعمارهم بني 40 

و79 عاما، على مدار 13 عاما.
الأ���س��ب��وع، قلل  اأو مرتني يف  م��رة  الفطر  ت��ن��اول  اإن��ه  الباحثون  وق��ال 
من خطر الإ�سابة باملر�ص بن�سبة %8. ولكن اأولئك الذين تناولوا 
ال��ف��ط��ر 3 م���رات يف الأ���س��ب��وع، ���س��ه��دوا ان��خ��ف��ا���ص خم��اط��ر الإ�سابة 

بال�سرطان بن�سبة 17%.
وك���ان ال��ت��اأث��ر وا���س��ح��ا ب�سكل خ��ا���ص ل���دى ال���رج���ال، ال���ذي ترتاوح 

اأعمارهم بني 50 عاما اأو اأكرث.
وقالت املعدة الرئي�سة، �سو ت�سانغ، طالبة الدكتوراه يف كلية ال�سحة 
العامة بجامعة “توهوكو” يف اليابان: “اإن امل�ساركني الذين تناولوا 
الفطر مييلون اإىل اأن يكونوا اأكرب �سنا، ويق�سون وقتا اأكرب يف امل�سي، 
وي�ستهلكون كمية اأكرب من اللحوم واخل�سروات والفواكه ومنتجات 

الألبان. كما كانوا اأقل عر�سة للتدخني«.
�سرطان  ع��ل��ى  للفطر  امل��ف��ي��دة  ال��ت��اأث��رات  اآل��ي��ة  اأن  ت�سانغ  واأ���س��اف��ت 

الربو�ستاتا، ما تزال غر وا�سحة.
ويعد  �سيوعا،  ال�سرطان  اأن��واع  اأك��رث  ثاين  الربو�ستاتا  �سرطان  ويعد 

ال�سبب الرئي�ص اخلام�ص لوفيات ال�سرطان لدى الرجال.
وُتعرف الفطريات بتاريخ ا�ستخدامها الكبر يف العقاقر الآ�سيوية، 
ولكن الفوائد ال�سحية املحتملة مل تظهر اإل يف العقود الأخرة، حيث 
ي�سر عدد متزايد من الدرا�سات اإىل اأنها ميكن اأن ت�ساعد يف مكافحة 

اللتهابات.

ال�سداع الن�سفي يخفي 
مر�سا ال دواء له

ك�سفت درا�سة كندية اأن مر�سى ال�سداع الن�سفي قد يعانون من خطر 
الإ�سابة باخلرف يف وقت متقدم من العمر.

تقريبا،  اأ�سعاف  بنحو ثالثة  احتمال  هناك  اأن  اإىل  الدرا�سة  وت�سر 
باأن الن�ساء الأكرب �سنا الالئي يعانني من اخلرف، كان لديهن تاريخ 

مع الإ�سابة بال�سداع الن�سفي يف مرحلة عمرية اأقل.
األزهامير مرتبط ب�سكل خا�ص بال�سداع  اأن مر�ص  واأظهرت النتائج 
الن�سفي ال��ذي ي�سيب ام��راأة من بني كل خم�ص ن�ساء ورج��ال واحدا 

من بني كل 12 رجال.
ويعتقد الباحثون اأن ال�سداع ال�سديد قد ي�سبب التهابا يف الدماغ، ما 

يوؤدي بالتايل اإىل تلف ع�سبي ي�سبب فقدان الذاكرة.
ا�ستبيان  اإىل  65 عاما وما فوق،  700 �سخ�ص يف �سن  وخ�سع نحو 
خم�ص  مل��دة  متابعتهم  ومت��ت  الن�سفي،  ال�����س��داع  م��ع  تاريخهم  ح��ول 

�سنوات، حيث اأ�سيب خاللها 51 �سخ�سا باخلرف.
لالإ�سابة  عر�سة  اأك��رث  والن�ساء  �سغرة،  كانت  الدرا�سة  لأن  ورمب��ا 
الرجال  ل���دى  ي��ك��ن  اأ���س��ع��اف، مل  ث��الث��ة  ب��ن��ح��و  الن�سفي  ب��ال�����س��داع 
ال�سداع  م��ع  ت��اري��خ  ب��اخل��رف  اأ�سيبوا  ال��ذي��ن  ال��درا���س��ة  يف  امل�ساركني 

الن�سفي.
يف املقابل وجدت النتائج اأن الذين يعانون من مر�ص األزهامير، لديهم 

احتمال يزيد عن 4.2 مرة بوجود تاريخ مع ال�سداع الن�سفي.
وهذا يعني اأن الذين يعانون من ال�سداع الن�سفي هم الأكرث عر�سة 
لالإ�سابة بهذا التدهور العقلي، ما ي�ستدعي مراقبتهم عن كثب من 
اأجل الكت�ساف املبكر لالرتباك والن�سيان، وهي من العالمات الأوىل 

للمر�ص.
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»حيلة ريا�سية« للتغلب على ال�سيخوخة 
الإن�سان على  ي�ساعد  الأثقال  رفع  اأن  بريطانيا،  ك�سف خرباء �سحيون يف 

حماية الع�سالت وكثافة العظام رغم التقدم يف العمر.
اإىل  البالغني يحتاجون  الأ�سخا�ص  “�سكاي نيوز”، فاإن  وبح�سب ما نقلت 

القيام بح�س�ص يف رفع الأثقال لأن الأمر مفيٌد جدا لل�سحة.
ين�سح  بريطانيا،  يف  اجل��دي��د  البدنية  الأن�سطة  دل��ي��ل  اأن  امل�سدر  واأورد 
اأج��ل احلفاظ على  الأ�سبوع من  الأق��ل من رفع الأثقال يف  بح�ستني على 

قوة الع�سالت.
ول يقت�سر الأمر على رفع الأثقال يف النوادي الريا�سية، اإذ يقول اخلرباء 
اإن اجل�سم ي�ستفيد اأي�سا من حمل الأطفال ال�سغار اأو رفع اأكيا�ص الت�سوق 

الثقيلة.
ويو�سح الدليل اأنه يتوجب على الإن�سان اأن يواظب على رفع الأثقال حتى 

ي�سعر باأنه �سار متعبا واأ�سحى يف حاجة اإىل ق�سط من الراحة.
وتدخل كثافة العظام وكتلة الع�سالت، يف مرحلة من الرتاجع، بدًءا من 
عن  امل�سنني  الأ�سخا�ص  عجز  عمر اخلم�سني، ويوؤدي هذا “التقهقر” اإىل 

التحرك ب�سكل �سليم، اأو اأنهم يوؤدون مهامهم اليومية ب�سعوبة كبرة.
رفع  بتمارين  القيام  ي��ري��دون  ممن  العمر،  يف  املتقدمون  الأ�سخا�ص  اأم��ا 
ل  حتى  متدربني،  اأ�سخا�ص  اإ���س��راف  حتت  يكونوا  اأن  في�ستحب  الأث��ق��ال، 

يتعر�سوا لإ�سابات.
وي��ق��ول ال��ربوف��ي�����س��ور، دام���ي ���س��ايل داف��ي�����ص، اإن رف��ع الأث��ق��ال يعيننا على 
الن�ساط ل  ه��ذا  ك��ان  واإن  العمر، حتى  نتقدم يف  ب�سكل جيد حني  احلركة 

يحظى ب�سعبية كبرة و�سط النا�ص.
على  ال�ستقاللية  لنا  ت�سمن  التي  الأ�سياء  من  الأث��ق��ال  رف��ع  اأن  واأ���س��اف 
املدى البعيد، لأننا �سنكون قادرين على العتماد على اأنف�سنا، ب�سكل اأكرب 

يف امل�ستقبل، وهو اأمٌر قد ل يح�سل يف حال مل نقبل على الريا�سية.

درا�سة �سادمة عن الدجاج 
اأظهرت درا�سة جديدة �سادمة، اأن تناول 
الدجاج ُي�ساهم يف الإ�سابة باأنواع معينة 

من ال�سرطان.
اأك�سفورد،  ج��ام��ع��ة  م���ن  ب��اح��ث��ون  وق����ال 
امل�ستهلكني  يعر�ص  ال��دج��اج  ”تناول  اإن 
خل��ط��ر الإ���س��اب��ة ب�����س��رط��ان دم���وي نادر 
وكذلك  ال��اله��ودج��ك��ني  ليمفوما  م��ث��ل 
�سرطان الربو�ستاتا لدى الرجال“، وفًقا 

ل�سحيفة ”ديلي ميل“ الربيطانية.
وت�سمن البحث تتبع 475 األف �سخ�ص 
يف بريطانيا مبنت�سف العمر على مدى 
8 �سنوات، بني عامي 2006 و 2014، 
مت حتليل وجباتهم الغذائية اإىل جانب 
واأ�سيب  منها،  يعانون  التي  الأم��را���ص 

حوايل 23 األًفا منهم بال�سرطان.
ن�������س���رت يف جم���ل���ة علم  ل����ورق����ة  ووف����ًق����ا 
اأ�سارت  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة،  وال�����س��ح��ة  الأوب���ئ���ة 
مرتبًطا  ك��ان  ال��دواج��ن  ”تناول  اأن  اإىل 
اجللد  �سرطان  اإيجابي مع خطر  ب�سكل 
و�سرطان  الربو�ستاتا  و�سرطان  اخلبيث 
الدرا�سة  واأظهرت  الليمفاوية“.  الغدد 
فقط العالقة بني تناول الدجاج واأنواع 
معينة من ال�سرطانات، بدًل من التحقق 
من اأ�سباب ذلك، وعلى الرغم من ذلك، 
يعترب الدجاج هو البديل ال�سحي للحوم 

احلمراء، على نطاق وا�سع حتى الآن.

الذقن املزدوج.. لي�ست 
م�سوؤولية ال�سمنة فقط! �ص 23

مـتى ال يـن�سـح بتنـاول 
الـجنب؟

�سرورة  على  التغذية  وخ���رباء  الأط��ب��اء  ي��وؤك��د 
الغذائي يف حالت  النظام  ا�ستبعاد اجلنب من 
كثرة من اأمرا�ص اجلهاز اله�سمي ويف حالت 

مر�سية اأخرى.
ووفقا لعلماء من معهد روزويل بارك لل�سرطان 
من  اجلنب  ا�ستبعاد  ال�سروري  من  الأمريكي، 
منه،  قليلة  كمية  تناول  اأو  الغذائية،  الوجبات 
اأ�سنب  ن�ساء  اأ�سرهم  يف  اللواتي  الن�ساء  خا�سة 
م��ن خطر  يزيد  اجل��نب  لأن  ال��ث��دي.  ب�سرطان 
نتائج  بينت  فقد  ال��ث��دي.  ب�سرطان  الإ���س��اب��ة 
يخف�ص  الأل��ب��ان  منتجات  تناول  اأن  ال��درا���س��ة، 
خطر الإ�سابة ب�سرطان الثدي بن�سبة 15%، 
يف ح��ني ت��ن��اول اجل���نب ف��ق��ط ي��زي��د م��ن خطر 

الإ�سابة بهذا املر�ص بن�سبة 53%.
وعالوة على هذا، ين�سح جميع الذين يعانون 
املزمن  القلب  وق�سور  ال��دم  �سغط  ارتفاع  من 

بعدم الإفراط بتناول اجلنب، ويف حالة اأمرا�ص 
الكبد فين�سح بتناوله بكميات قليلة جدا.

مثل  اله�سمي  اجل��ه��از  اأم��را���ص  تفاقم  ول���دى 
التهاب الأمعاء والإ�سهال واأمرا�ص البنكريا�ص، 
يجب  املختلفة  ال��ك��ب��د  وال��ت��ه��اب��ات  وال�����س��رط��ان 
المتناع نهائيا عن تناول اجلنب. كما ل ين�سح 
الكلى  اأم��را���ص  من  يعانون  الذين  الأ�سخا�ص 
بتناوله. لأنه يحتوي على ن�سبة عالية من امللح 

والربوتني.
على  ب��اأن  �سابقا  اأعلنوا  قد  اخل��رباء  اأن  ويذكر 
م���ن ي��ع��اين م���ن ال�����س��م��ن��ة وال���ن���وع ال���ث���اين من 
م��ر���ص ال�����س��ك��ري، ع����دم ت���ن���اول اأج���ب���ان ن�سبة 
الدهون فيها اأعلى من %30. وبع�ص الأطباء 
�سدة  م��ن  ي��ع��ان��ني  ال��ل��وات��ي  ال��ن�����س��اء  ين�سحون 
بالمتناع  الن�سفي  وال�سداع  ال�سهرية  ال��دورة 

عن تناوله نهائيا.

وح�سب فريق البحث التابع جلامعة بون ف�سبب ظهور 
تلك اللتهابات يعود اإىل اخلاليا املناعية يف الدم. وتعد 
هذه اخلاليا م�سوؤولة عن ظهور تكل�ص الأوعية الدموية 

وت�سلب ال�سرايني ومر�ص ال�سكري.
وبعد تكل�ص �سرايني الفئران يف التجربة ماتت يف غ�سون 
العواقب  اأن مثل هذه  الباحثون  اأ�سابيع. ويرى  ثمانية 
ي��ف��رط��ون يف  ال��ذي��ن  اأن تظهر ل��دى الأ���س��خ��ا���ص  ميكن 

تناول الوجبات ال�سريعة بعد مرور 50 اإىل 60 عاماً.
120 �سخ�ساً  ع��ل��ى  اأجن����زت  اخ��ت��ب��ارات  ن��ت��ائ��ج  وب��ي��ن��ت 
مادة  اأط��ل��ق  ج�سمهم  اأن  �سحية  غ��ر  وج��ب��ات  ت��ن��اول��وا 
مقاومة لاللتهابات. وبقى اجل�سم يف حالة تاأهب حت�سبا 

لتعر�سه لهجوم جديد حتى بعد ذلك.
احل�سانة  معهد  مدير  لت��ز،  اإيكه  الربوفي�سور  ويقول 
الفطرية يف بون، اإن “جهاز املناعة ميتلك ذاكرة. وهذا 
اأي هجوم  للرد على  تاأهب  بقاء اجل�سم يف حالة   �سبب 
جديد”، نقاًل عن املوقع الر�سمي جلامعة بون. وي�سيف 
اجل�سم  يف  تظهر  التي  اللتهابات  اأن  لتز  الربوفي�سور 
ب�سبب الأكل غر ال�سحي “توؤدي اإىل تغرات جينية” 

يف ج�سم الإن�سان.
و�سجل متو�سط العمر املتوقع يف البلدان الغربية تراجعاً 
الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  الأخ���رة. ويف  ال��ق��رون  يف 
�سنتني.  مب��ع��دل  امل��ت��وق��ع  العمر  متو�سط  ت��راج��ع  مثال 
ويرجع الباحثون ذلك اإىل التغذية غر ال�سحية. ووفقا 
ملعهد الأبحاث الأملاين “روبرت كوخ” يعاين ثلثا الرجال 

ون�����������������س��������ف 
ال������ن�������������س������اء يف 

اأمل���ان���ي���ا م����ن زي�����ادة 
ت�سمل  ك����م����ا  ال�����������وزن. 

ال����ب����دان����ة ن�����س��ب��ة ك����ب����رة من 
الأملانية  ال�سحيفة  ت�سيف  الأطفال، 

“راين�سه بو�ست«. 

تراكم الدهون 
للوجبات  الأطفال  تناول  اأن  اإىل  درا�سة حديثة  خل�ست 
اأكرث،  اأو  ال�سريعة، من املطاعم مرة واحدة يف الأ�سبوع 
يت�سبب يف تراكم الدهون على كلى هذه الفئة العمرية، 
ويزيد من خطر اإ�سابتها باأمرا�ص القلب. فكيف ف�سرت 

الدرا�سة ذلك؟.
تو�سلت درا�سة بريطانية حديثة اإىل اأن الأطفال، الذين 
يتناولون الوجبات ال�سريعة من املطاعم مرة يف الأ�سبوع 
وتزيد  الكلى  على  الدهون  تراكم  يعانون من  اأك��رث،  اأو 

عوامل اخلطر لديهم لالإ�سابة باأمرا�ص القلب.
“اأمرا�ص  دوري�����ة  يف  ال�������س���ادرة  ال���درا����س���ة،  واأو����س���ح���ت 
والعا�سرة  التا�سعة  يف  اأطفال  �سملت  والتي  الطفولة”، 
الوجبات  ي��ت��ن��اول��ون  ال��ذي��ن  الأط���ف���ال،  اأن  عمرهم  م��ن 
اأكرث  ح���راري���ة  ���س��ع��رات  ي�ستهلكون  م��ا  ع���ادة  ال�����س��ري��ع��ة 
ي��رتددون على  الذين ل  اأقرانهم،  اأق��ل من  وفيتامينات 
على  عليها  ي���رتدون  ل  اأو  ن���ادرا  اإل  املطاعم،  ه��ذه  مثل 

الإطالق.
الدرا�سة،  ع��ل��ى  امل�����س��رف��ة  وق���ال���ت 
اأجنيال دونني، اأن “ال�ستهالك املتكرر 
ل��ل��وج��ب��ات ال�����س��ري��ع��ة، ق��د ي��زي��د خماطر 
لأمرا�ص  امل�����س��ت��ق��ب��ل  يف  الأط����ف����ال  ت��ع��ر���ص 
القلب وال�سكري من الدرجة الثانية، ب�سبب زيادة 

الكولي�سرتول )ال.دي.ال( ودهون اجل�سم«.
جورج”  “�سان  جامعة  يف  باحثة  وه��ي  دون���ني،  وق��ال��ت 
وكذلك  تتزايد  ال�سريعة  ال��وج��ب��ات  “مطاعم  بلندن: 
اأنهم  ي��رتدد  امل��راه��ق��ني  ن�سف  م��ن  ف��اأك��رث  ال�ستهالك، 
يتناولون هذه الوجبات مرتني على الأقل يف الأ�سبوع«.

البالغني،  على  ال�سريعة  ال��وج��ب��ات  خطر  اأن  واأ���س��اف��ت 
يتمثل يف ال�سمنة واأمرا�ص القلب وال�سكري من الدرجة 
الثانية، لكن ل ُيعرف الكثر عن اخلطر، الذي ميكن اأن 

ت�سببه هذه الوجبات على �سحة الأطفال.
ياأكله  م���ا  ك���م  ن���در����ص  اأن  ن��ري��د  ك��ن��ا  “لذلك  وت��اب��ع��ت   
تاأثر  له  كان  اإذا  وما  ال�سريعة،  الوجبات  من  الأطفال 

على �سحتهم«.
وقام الباحثون بتحليل بيانات من درا�سة �سحة الأطفال 
واأمرا�ص القلب يف انكلرتا، تبحث يف الإ�سابة باأمرا�ص 

القلب وال�سكري يف �سن ما قبل املراهقة.
التا�سعة والعا�سرة  األفي طفل يف  الدرا�سة نحو  و�سملت 
ابتدائية، يف ثالث مدن  85 مدر�سة  اأعمارهم من  من 

هي لندن وبرمنغهام ولي�سرت.

املوز..فاكهة يف 
طريقها لالنقرا�ض!

�سيق�سي  املناخي  التغر  اأن  يبدو 
فاكهة  على  ال��ق��ري��ب  امل�ستقبل  يف 
حول  متفرقة  اأرج����اء  يف  حمبوبة 
ال����ع����امل. ب���اح���ث���ون ي����ح����ذرون من 
كلي يف  ب�سكل  امل��وز  اأ�سجار  اختفاء 
اأكرث من 10 دول مهمة يف زراعة 
هذه الفاكهة، التي تتميز بقيمتها 

الغذائية املهمة.
ق����ال ب��اح��ث��ون م���ن ب��ري��ط��ان��ي��ا اإن 
باختفاء  ي��ه��دد  امل���ن���اخ���ي،  ال��ت��غ��ر 
اأنحاء  حما�سيل املوز يف كثر من 
ال�����ع�����امل. وت����وق����ع ال���ب���اح���ث���ون يف 
ن�����س��رت يف العدد  ال��ت��ي  درا���س��ت��ه��م، 
احلايل من جملة “نيت�سر كالميت 
اإنتاج  تراجع  ت�سينغ” املتخ�س�سة، 
العقود  ب�����س��ك��ل ح����اد، خ���الل  امل����وز 
املقبلة، يف كثر من الدول املعروفة 
بزراعته، مثل الهند والربازيل، يف 
تنباأ  التي  املناخية  التغرات  �سوء 

بها العلماء املعنيون.
ي��ت��وف��ر ع��ل��ى عنا�سر  ال����ذي  امل����وز 
غ���ذائ���ي���ة ه���ام���ة، ي��ن��م��و يف ال����دول 
امل���داري���ة و���س��ب��ه امل���داري���ة. ك��م��ا اأنه 
جوهرية  اأه��م��ي��ة  ذي  نباتا  يعترب 
العامل،  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ل��ل��م��الي��ني 
تعترب  زراع����ت����ه  اأن  اإىل  اإ����س���اف���ة 
م�سدر دخل الكثرين، باعتبار اأنه 
مثل  دول  يف  ت�سديري  منتج  اأه��م 

الكوادور وكو�ستا ريكا.
املا�سي  ال���ق���رن  ���س��ت��ي��ن��ي��ات  وم���ن���ذ 
 21 يف  الفاكهة،  ه��ذه  انتاج  ارتفع 
�سملتها  دول����ة   27 اإج���م���ايل  م���ن 
الدرا�سة، تنتج 86 باملائة من املوز 
اأ�سار  على م�ستوى العامل، ح�سبما 

الباحثون.
من  الباحثون  يحذر  ال��ي��وم،  لكنه 
الإنتاج  ال���زي���ادات يف  ه���ذه  ت��راج��ع 
وا�سح  ب�سكل   2050 ع��ام  بحلول 
املوز  اأ���س��ج��ار  اخ��ت��ف��اء  م��ن  اأو حتى 
وهي  دول،  ع�سر  يف  خا�سة  متاما، 
وال��ربازي��ل، على  الهند  اإىل جانب 
وكو�ستا  كولومبيا  امل��ث��ال،  �سبيل 
والفلبني،  وبنما  وغواتيمال  ريكا 
زراع����ة  يف  م��ه��م��ة  دول  وج��م��ي��ع��ه��ا 

املوز.
اإ�سراف  ال��ب��اح��ث��ون حت��ت  واع��ت��م��د 
دان�����ي�����ي�����ل ب������ي������رب، م�������ن ج���ام���ع���ة 
يف  ال���ربي���ط���ان���ي���ة،  “اإك�سيرت” 
على  احل�����ا������س�����وب�����ي،  من����وذج����ه����م 
امل���وز يف  زراع���ة  ع��ن  بيانات  حتليل 
عن  بيانات  بينها  م��ن  دول���ة،   27
ظروف الطق�ص النموذجية وكمية 
الأمطار املطلوبة، وما يقابل ذلك 
ال��ت��ط��ور املتوقع  ب��ي��ان��ات ع���ن  م���ن 
اإنتاج  م��ن��اط��ق  يف  امل��ن��اخ��ي  للتغر 

املوز.

درا�سة: اجل�سم يتعامل مع 
الوجبات ال�سريعة كاأنها عدوى

ج�سم  يف  كثرية  اأ�سرار  يف  ال�سريعة  الوجبات  تت�سبب 
الإن�سان كالبدانة مثال وما يرتتب عنها. وك�سف باحثون 

ال�سحية  غري  الوجبات  مع  يتفاعل  اجل�سم  اأن  اأمل��ان 
كاأنها بكترييا. 

كما يربط الباحثون بني الطعام غري ال�سحي 
اإطار  يف  العمر.  متو�سط  معدل  وت��راج��ع 
جامعة  من  باحثون  ق��ام  علمية  جتربة 
بالدهون  غني  اأكل  بتقدمي  الأملانية  بون 

اأ�سابيع  اأربعة  مل��دة  للفئران  وال�سكريات 
ظهرت  الوقت  بع�ض  م��رور  وبعد  متوا�سلة. 

التغذية  من  النوع  لذلك  ال�سلبية  التاأثريات 
ظهور  اإىل  الباحثون  وانتبه  الفئران.  لدى 
التهابات كبرية داخل ج�سمها وكاأنها تعر�ست 
لعدوى من بكترييا خطرية، كما جاء يف موقع 

ال�سحيفة الأملانية »راين�سه بو�ست«. 
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�ش�ؤون حملية

قيمة اجلوائز ن�سف مليون درهم

بلدية مدينة العني متدد ا�ستقبال طلبات م�سابقة اأجمل حديقة حتى نهاية اأكتوبر

يف معر�ض مو�سكو الدويل للكتاب

دائرة الثقافة وال�سياحة - اأبوظبي تناق�ض ترجمات م�سروع »كلمة« عن الف�ساء

لتعزيز ال�سالمة الغذائية يف املدار�ض

»الزراعة وال�سالمة الغذائية« تنفذ حملة تفتي�سية على موردي االأغذية للمدار�ض

•• العني  - الفجر

م�سابقة  طلبات  ا�ستقبال  العني  مدينة  بلدية  م��ددت 
اأجمل حديقة “ حديقتي  مدينتي “ حتى 31 اأكتوبر 
القادم ، بجوائز ت�سل اإىل ن�سف مليون درهم ، و ميكن 
التقدمي للم�سابقة من خالل املن�سة الذكية “ �سمارت 
هب “ اأو زيارة مراكز خدمة املتعاملني يف اأفرع البلدية 
املختلفة ، و تت�سمن فئة املنازل اأجمل حديقة منزلية 
داخلية و خارجية وفئة املدار�ص وت�سمل اأجمل حديقة 

مدر�سية و جم�سم مدر�سي.
معاير  ع��دة  حديقة  اأج��م��ل  م�سابقة  جلنة  وو���س��ع��ت 
لختيار احلدائق الفائزة تت�سمن املظهر العام للحديقة 

والعنا�سر النباتية وغر النباتية و وال�ستدامة والبيئة 
والأمن وال�سالمة ، كما يحق للمت�سابق امل�ساركة يف فئة 
له  يحق  ل  و  اخلارجية  و  الداخلية  املنزلية  احلديقة 
الفوز بالفئتني و يتم اختيار الفئة التي حققت املعاير 

وال�سرتاطات ب�سكل اأكرب .
اللجنة  رئي�ص  ال��ظ��اه��ري  ن��اه��د  املهند�سة  واأو���س��ح��ت 
ا�ستقبال  ف���رتة  مت��دي��د  مت  ب��اأن��ه   ، للم�سابقة  ال��ف��ن��ي��ة 
ابراز  و  للم�ساركة  الأك��رب  الفر�سة  لإع��ط��اء  الطلبات 
جماليات حدائق املدينة و، خ�سو�ساً مع عودة الطالب 
اأكرب يف  امل�ساركة فر�سة  الدرا�سي وهوما يعطي  للعام 
جمال تزيني احلدائق املدر�سية و املج�سمات كذلك ، و 
هي فر�سة منا�سبة لأ�سحاب احلدائق املنزلية العناية 

بحدائقهم بعد فرتة ال�سيف و التلف الذي تتعر�ص له 
بع�ص النباتات جراء احلرارة العالية .

الفائزين  ت��ك��رمي  ���س��ي��ت��م  ب���اأن���ه  ال���ظ���اه���ري  واأ����س���اف���ت 
اخلم�سة الأوائل من جميع الفئات و ذلك لت�سجيعهم 
للتقدمي  باحلدائق  الهتمام  و  العناية  موا�سلة  على 
اإىل جانب قيام  على اجلائزة يف دوراتها القادمة، هذا 
اأع�ساء اللجنة بالرتويج للم�سابقة عرب زيارة املجال�ص 
املجتمعية و التعريف اأكرث عرب حما�سرات متنوعة يف 

جمال احلدائق.
لتقدمي  زمنية  اللتزام بخطة  على  الظاهري  واأك��دت 
طلبات امل�ساركة مل�سابقة اأجمل حديقة والتي بداأت منذ 
�سهر اإبريل املا�سي وت�ستمر حتى نهاية اأكتوبر القادم، 

امل�ساركني  م��ع  والتوا�سل  ال��ف��رز  عملية  تتم  ث��م  وم��ن 
الزيارات  مرحلة  ت��اأت��ي  و  ال���زي���ارة،  م��واع��ي��د  لتحديد 
امليدانية للحدائق امل�ساركة خالل �سهر دي�سمرب املقبل، 

و اأخراً مرحلة النتائج و اإعالن الفائزين.
“حديقتي  حديقة  اأجمل  م�سابقة  اأن  بالذكر  اجلدير 
الداخلي  باملظهر  الهتمام  “ ت�سعى لرت�سيخ  مدينتي 
واخلارجي للمنازل وتوفر بيئة �سحية لأفراد املجتمع 
اإث���راء  و  ال���زراع���ة  احل��دي��ث��ة يف  التقنيات  ا���س��ت��خ��دام  و 
اخلا�ص  املعريف  اجلانب  تنمية  و  املجتمعية  ال�سراكة 
بالزراعة و الرتويج للعادات الزراعية ال�سحيحة و نبذ 
اخلطاأ كزراعة النباتات ال�سارة و املحافظة على املوارد 

الطبيعية و تر�سيد ا�ستخدام الطاقة .

•• مو�سكو - الفجر

الثقافة  دائ����رة  يف  “كلمة” ل��ل��رتج��م��ة  م�����س��روع  ن��ظ��م   
وال�سياحة – اأبوظبي ندوة ملناق�سة الرتجمات ال�سادرة 
ع��ن “كلمة” يف جم���ال ال��ف�����س��اء وت��ل��ك امل��رتج��م��ة عن 
اإعداد  من  ثقايف  برنامج  �سمن  وذل��ك  الرو�سية،  اللغة 
الدويل  مو�سكو  معر�ص  خالل  نادي “كلمة” للقراءة 

للكتاب املقام حالياً يف العا�سمة الرو�سية. 
�سارك يف الندوة كل من عبداهلل ماجد اآل علي، املدير 
الثقافة  دائ��رة  يف  بالإنابة  الكتب  دار  لقطاع  التنفيذي 
حقوق  اأخ�سائي  اليوت  وماثيو  -اأب��وظ��ب��ي،  وال�سياحة 
اي��خ��ف��ال��د مديرة  ون��ت��ال��ي��ا  ب��ال��دائ��رة،  ال��ف��ك��ري��ة  امللكية 
الن�سر الرو�سية كومبا�ص جايد، وايجور  تنفيذية بدار 
جريزوك م�سوؤول العالقات العامة واخلارجية بالدار، 
واأدار الندوة الكاتب حممد ح�سن املرزوقي، الذي اأ�سار 
 20 اأق��ل من  اأن هذه الندوة تاأتي قبل  اإىل  يف تقدميه 
ف�ساء  رائ��د  اأول  بو�سول  الإم����ارات  احتفال  م��ن  ي��وم��اً 
اإم����ارات����ي اإىل حم��ط��ة ال��ف�����س��اء ال���دول���ي���ة، وه���و حدث 
لي�ص  بالف�ساء  الإم���ارات  دول��ة  اهتمام  اأن  غر  نوعي، 
وليد اللحظة فهو يعود اإىل عقود م�ست، عندما التقى 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، طيب اهلل 
ثراه، يف ال�ستينيات من القرن املا�سي بوفد من وكالة 
املركبة  اإىل  علمائها  تر�سل  كانت  التي  للف�ساء  نا�سا 
“اأبوللو”، وهذا الهتمام بالف�ساء انعك�ص على خمتلف 

اأوجه احلياة يف الإمارات، مبا فيها  قطاع الن�سر.
وقال عبد اهلل ماجد اآل علي يف مداخلته: “لطاملا كان 
وال�سعراء  الفلك  علماء  ي��راود  حلما  الف�ساء  اكت�ساف 
العلمي  التقدم  حقق  وق��د  الع�سور،  مر  على  والكتاب 
الف�ساء  ال��ع��امل يف جم��ال  اأجن���زه  ال��ذي  والتكنولوجي 
ثقافة  اث������راء  اإىل  واأدى  ل��ل��ب�����س��ري��ة  ك���ب���رة  م��ك��ا���س��ب 
الإن�����س��ان، وك���ان ل��ه ف��ائ��دة ك��ب��رة يف جم���الت ال�سحة 
والطاقة والبيئة وتكنولوجيا املعلومات، وولّدت برامج 
التي  والربامج  الأجهزة  من  وا�سعة  جمموعة  الف�ساء 

ُي��ح�����س��ى م��ن ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات. وحتقيقاً  اأن��ت��ج��ت ع����دًدا ل 
بركب  الل��ت��ح��اق  اإىل  ال�ساعية  ال��دول��ة  ل�سرتاتيجية 
م�سروع  اه��ت��م  ال��ف�����س��اء،  ا�ستك�ساف  جم��ال  يف  العاملية 
“كلمة” يف دائرة الثقافة وال�سياحة - اأبوظبي برتجمة 
ترجماته  اإجمايل  وبلغ  الف�ساء.  ا�ستك�ساف  عن  الكتب 
لغات  ع��ن  ترجمتها  مت  كتاباً   32 نحو  امل��ج��ال  ه��ذا  يف 
مثل  ع��امل��ي��اً،  ال�سهرة  ذائ��ع��و  فلكيون  وكتبها  متنوعة، 
“الف�ساء  “كلمة” كتاب  غوفرت �سلنغ الذي ترجم له 
الكون  حافة  اإىل  ال�سم�سي  النظام  وراء  م��ا  ال�سحيق: 
“نيو  بانتظام يف جمالت  الزمان”، وهو يكتب  وبداية 
اأت  و”�سكاي  تل�سكوب”،  اأن���د  و”�سكاي  �ساينت�ست”، 
نايت”. وال��ك��ات��ب م��ارك�����و���ص ت�����س��اون ال���ذي ت��رج��م له 
ب�سري  ا�ستعرا�ص  ال�سم�سي:  “النظام  كتاب  امل�سروع 
للكواكب، والأجرام ال�سماوية الأخرى التي تدور حول 
ال�سم�ص”، وكان �سابقاً عامل فلك يف معهد كاليفورنيا 
للتكنولوجي�ا، وه�و الآن م�ست�س�ار علم الكون ف�ي جمل�ة 
»ني�و �س�اينت�ست«. وحاز عدة جوائز يف جماله. كما نذكر 
اأي�سا الكاتب تيودور غراي، الرئي�ص التنفيذي ل�سركة 
“تت�ص بر�ص”، و�ساحب عدة تطبيقات لآي باد واآيفون 
ح����ازت ع��ل��ى ج��وائ��ز ع��امل��ي��ة، ح��ي��ث ت��رج��م ل��ه “كلمة” 
كتابني هما: “العنا�سر: ا�ستعرا�ص ب�سري لكل الذّرات 
وعمارة  العنا�سر  و”اجلزيئات:  الكون”  يف  امل��ع��روف��ة 
املاّدة العلمية،  الأ�سياء”. ويجمع الكتابان بني �سرامة 
اخلاّلبة  الفوتوغرافية  وال�سور  التعليقات،  وط��راف��ة 
التفكر  على  وحتفزهم  والبالغني  ال�سغار  تفنت  التي 

يف العنا�سر الأ�سا�سية لعاملنا.
الكتب  ع��ل��ى  “كلمة”  اه��ت��م��ام  يقت�سر  “مل  واأ����س���اف: 
اأي�سا  اه��ت��م  ب��ل  ال��ف�����س��اء  جم���ال  يف  امل�����س��ورة  العلمية 
ب��اجل��ان��ب الأدب�����ي م��ق��دم��اً جم��م��وع��ة م��ن ال��ك��ت��ب التي 
ت�ستهدف الأطفال والنا�سئة وتنقل لهم اأ�سرار الف�ساء 
وما يكتنفه من غمو�ص يف اأ�سلوب اأدبي يثر حما�ستهم 
ويحفزهم على التخيل مثل “الرحلة الأخرة لإدوارد” 
و”ليت�سي يف الف�ساء” و “اأمي رائدة ف�ساء”. كما اهتم 

التي تقدم معلومات  ال�سغرة  العلمية  الكتب  بتقدمي 
“ملاذا ل  نذكر منها:  وج��واب  �سوؤال  مب�سطة يف �سيغة 
توجد جنوم خ�سراء؟” و”ما ال�سر يف ملعان ال�سم�ص؟” 

و “من اأين ياأتي الإ�سعاع الكوين؟ وغرها. 
الكتب؛  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  ترجمة  �سعوبة  اإىل  وت��ط��رق 
العلمية  الكتب  ترجمة  اأن  فيه  �سك  ل  “ومما  ق��ائ��اًل: 
ميثل حتدياً كبراً ب�سبب احلاجة اإىل توفر مرتجمني 
القدرة  ولديهم  العلمية،  الرتجمات  يف  متخ�س�سني 
اأ�سلوب  ب��ال��ع��رب��ي��ة يف  وت��ق��دمي��ه��ا  امل��ع��ل��وم��ة  ن��ق��ل  ع��ل��ى 
�سرورة  اإىل  الأم���ر  يحتاج  كما  ال��ف��ه��م.  و�سهل  مي�سر 
ترجمة  دق���ة  مل��راج��ع��ة  متخ�س�سني  م��راج��ع��ني  ت��واف��ر 
خ�س�ص  ول��ه��ذا  واجل�����داول.  وامل�سطلحات  امل��ع��ل��وم��ات 
للرتجمة  اأب���وظ���ب���ي  م���وؤمت���ر  دورات  اإح�����دى  امل�������س���روع 
مب�ساركة  العلمية”،  “الرتجمة  م��و���س��وع  مل��ن��اق�����س��ة 
والفيزياء  الكيمياء  يف  متخ�س�سني  اأ���س��ات��ذة  وح�سور 
اأيام  ثالثة  مدار  وعلى  العلمية،  املجالت  من  وغرها 
اجلديرة  العلمية  املو�سوعات  الأ���س��ات��ذة  ه��وؤلء  ناق�ص 
العلمية  الرتجمة  ور�سات عمل يف  بالرتجمة، وقدموا 
بهدف م�ساعدة املرتجمني على فهم الن�سو�ص العلمية 
وا�ستقطب  العربية.  اإىل  لنقلها  ال�سبل  اأي�سر  ومعرفة 
املتخ�س�سني  واملراجعني  املرتجمني  من  ع��ددا  املوؤمتر 
لاللتحاق بامل�سروع«.   وحتدثت نتاليا ايخفالد مديرة 
ت��ن��ف��ي��ذي��ة ب����دار ال��ن�����س��ر ال��رو���س��ي��ة ك��م��ب��ا���ص ج��اي��د، عن 
التعاون يف جمال الرتجمة بني العرب ورو�سيا، فاأعربت 
عن �سعادتها بامل�ساركة يف الندوة، م�سرة اإىل اهتمام دار 
الن�سر التي تعمل بها برتجمة اثنان من الكتب ال�سادرة 
اأن احلقائق تدح�ص العتقاد  “كلمة”. كما ذكرت  عن 
ال�سائع باأن نقاط التقاطع والت�سابه بني رو�سيا والعامل 
ال��ع��رب��ي حم������دودة، ف��الإح�����س��ائ��ي��ات ال�������س���ادرة يف عام 
يف رو�سيا الحتادية  امل�سلمني  عدد  اأن  ت�سر   ،2007
يرتاوح ما بني 30 40- مليون م�سلم، وهو ما يعني اأن 
امل�سلمني برتجمة كتب  هناك اهتمام كبر من ه��وؤلء 

من العربية اإىل الرو�سية وبالعك�ص.  

لأنها  الأطفال  كتب  على  اهتمامنا  “يرتكز  واأ�سافت: 
ت��ت��ن��اول م��و���س��وع��ات متعلقة ب��ال��ت��ج��ارب ال��ت��ي مي��ر بها 
الإن�سان منذ بداية حياته، وما قد يقابله من حتديات 
يطور  اأن  ميكن  وكيف  والعمل،  الدرا�سة  يف  واخفاقات 
�سخ�سيته، وهي مو�سوعات بال�سك ت�سغل بال كثر من 

ال�سباب والقراء ب�سكل عام«. 
وتطرقت اإىل التعاون مع الإمارات قائلة: “بداأنا خطط 
التعاون امل�سرتك مع الإمارات منذ العام املا�سي خالل 
الهتمام  واأده�سنا  للكتاب،  ال���دويل  ال�سارقة  معر�ص 
من  الكتب  لرتجمة  العرب  القراء  يوليه  ال��ذي  البالغ 
من  باملزيد  للقيام  لنا  حافز  وه��و  للعربية،  الرو�سية 
الهتمام  نف�ص  هناك  املقابل  يف  املجال،  هذا  يف  اجلهد 
يف رو�سيا بنقل الكتب من العربية للرو�سية، واحلقيقة 
اأن %70  من جمموع الكتب املتداولة يف �سوق الكتب 
برو�سيا يعود اإىل تراجم الكتب الأجنبية اإىل الرو�سية، 
من  الغربية،  ال���دول  م��ن  ملوؤلفني  كتب  اأك��رثه��ا  ول��ك��ن 
من  املرتجمة  الكتب  ع��دد  زي���ادة  يف  مهمتنا  ت��اأت��ي  هنا 
العربية،  اللغة  م��ن  الأول  امل��ق��ام  ويف  ال�سرقية  اللغات 
والإم����ارات  رو�سيا  ب��ني  الإن�����س��اين  ال��ت��ع��اون  واأن  خا�سة 
يحتل مركز ال�سدارة الآن بني قيادات البلدين، وعدد 
رو�سيا  يف  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  يف  واملتخ�س�سني  اخل����رباء 
يتزايد ب�سكل م�ستمر، وما ي�ساهم يف هذا الأمر وجود 
التي  ال��ع��ايل  التعليم  وموؤ�س�سات  اجل��ام��ع��ات  م��ن  ع��دد 
يف  اأم��اًل كبراً  يعطي  ما  وه��ذا  العربية،  اللغة  ت��ّدر���ص 
دفع جهود الرتجمة ونقل املزيد من الكتب من العربية 
اليوت  ماثيو  ا�ستعر�ص  جانبه؛  م��ن  ال��رو���س��ي��ة«.   اإىل 
ترجمات  ب��ال��دائ��رة،  الفكرية  امللكية  ح��ق��وق  اخ�سائي 
م�سروع “كلمة” عن العناوين الرو�سية، وجهود التعاون 
يف  الفكرية  احل��ق��وق  تنظم  التي  وال��ق��وان��ني  امل�سرتك، 
هذا املجال. بينما اأكد ايجور جريزوك على املكانة التي 
ال�ساحة باعتباره  “كلمة” يتمتع بها على  بات م�سروع 
امل�ساريع  واأحد  املختلفة،  الثقافات  للتوا�سل بني  ج�سر 

الرئي�سة للرتجمة يف العامل العربي. 

•• اأبوظبي  - الفجر

الغذائية  وال�����س��الم��ة  ل��ل��زراع��ة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  ن��ف��ذت 
على  وتوعوية  تفتي�سية  الأح��د حملة  الأول  اأم�ص  يوم 
اإمارة  يف  املدر�سية  للمقا�سف  الأغذية  توريد  من�ساآت 
اجلديد  الدرا�سي  العام  بداية  مع  بالتزامن  اأبوظبي 
الغذائية  امل��واد  �سالمة  من  للتاأكد   2020-2019
و�سول  و�سمان  امل��دار���ص  ملقا�سف  توريدها  يتم  التي 
التاأكد  اإىل  بالإ�سافة  واآم��ن،  �سليم  ب�سكل  اإليها  الغذاء 
للمدار�ص  املتبعة  التوريد  باآلية  امل��وردي��ن  ال��ت��زام  م��ن 
وال�سرتاطات  امل���وردي���ن  اخ��ت��ي��ار  مب��ع��اي��ر  وال��ت��ق��ي��د 
العام  ه���ذا  امل���وردي���ن  ع��ل��ى  ال��ت��ي مت فر�سها  اجل��دي��دة 

لتعزيز ال�سالمة الغذائية .
وركزت احلملة على املمار�سات املتبعة من قبل متداويل 
تخزين  يف  امل�ستخدمة  امل��ع��دات  و���س��الح��ي��ة  الأغ���ذي���ة 
التاأكد  جانب  اإىل  الغذائية،  امل��واد  وتقدمي  وحت�سر 
املدار�ص  ملقا�سف  خ��دم��ات��ه��ا  ل��ت��ق��دمي  جاهزيتها  م��ن 
وا�ستيفائها لكافة الت�ساريح واملوافقات الالزمة ملزاولة 
اأن�سطتها، حيث �سهدت احلملة زيارة 25 من�ساأة لتوريد 
الأغذية للمدار�ص يف اأبوظبي والعني ومنطقة الظفرة، 

واتخاذ عدد من الإجراءات الإدارية بحق املن�ساآت غر 
امل��ل��ت��زم��ة ب��ال���س��رتاط��ات وامل��ع��اي��ر ال���الزم���ة، وتوعية 
ل�سمان  ال��الزم��ة  امل��م��ار���س��ات  باأف�سل  فيها  العاملني 

�سالمة الأغذية يف كافة مراحل ال�سل�سلة الغذائية. 
املوردين  ح�سول  م��ن  ال��ت��اأك��د  احلملة  ا�ستهدفت  كما 
موا�سالت  ع��ن  ال�سادر  النقل  مركبات  ت�سريح  على 
الإم�����ارات وال��ت��اأك��د م��ن اأن ع���دد امل��رك��ب��ات ك���اف لنقل 
املواد الغذائية ، والتحقق من اللتزام بقائمة اأ�سناف 
العاملني  بعدد  املعتمدة، وتوفر ك�سف  الغذائية  املواد 
تدريب  �سهادات  توفر  اإىل  اإ�سافة  الغذائية،  باملن�ساأة 
جلميع العاملني يف املن�ساأة، والتاأكد من التزام املن�ساأة 
عند  م�سبقا  حتديدها  مت  التي  ال�ستيعابية  بالطاقة 
الأع��ل��ى للطاقة  ي��ت��ج��اوز احل���د  ال��رتخ��ي�����ص بحيث ل 
الغذائية  للمواد  الأق�سى  احل��د  للموقع  ال�ستيعابية 
التي يتم اإنتاجها يف اليوم الواحد، والتاأكد من تطبيق 

نظام الرقابة الذاتية على مناطق التح�سر.
الر�سمي  املتحدث  القا�سمي  املهند�ص ثامر را�سد  واأكد 
�ستعمل  للهيئة  التابعة  التفتي�ص  اأن فرق  الهيئة  با�سم 
على تنفيذ عدد من احلمالت التفتي�سية املخطط لها 
الغذائية  املن�ساآت  التزام  من  التاأكد  بهدف  واملفاجئة 

وفقاً  ال�����س��ح��ي��ة  وامل��م��ار���س��ات  ال����س���رتاط���ات  بتطبيق 
لالأنظمة والقوانني املتبعة، حيث �سرتكز هذه احلمالت  
على اأ�سا�سيات �سالمة الغذاء وهي التح�سر والتربيد 
ال�سحيح والتقدمي والنقل اإىل جانب التنظيف اجليد، 
املختلفة،  الأغذية  بني  التباديل  التلوث  ح��دوث  ومنع 
املن�ساآت  تلك  التزام  م��دى  من  التحقق  اإىل  بالإ�سافة 
يف  عليها  واملن�سو�ص  املعتمدة  الغذائية  امل��واد  بتوريد 
امل��ق��ا���س��ف امل��در���س��ي��ة اإىل ج��ان��ب القيام  دل��ي��ل م��ع��اي��ر 
للتاأكد  املعتمدة  اخلطة  ح�سب  غذائية  عينات  بجمع 

من �سالمة املادة الغذائية املعدة للتوريد.
واأ�ساف القا�سمي اأن الهيئة توا�سل حمالتها الرقابية 
ب�سكل دوري طوال العام الدرا�سي وذلك ل�سمان و�سول 
غذاء �سحي و�سليم للطلبة يف املوؤ�س�سات التعليمية على 
اأبوظبي  ول�سمان احلد من املخالفات  اإم��ارة  م�ستوى 
والتجاوزات التي قد ترتكبها من�ساآت توريد الأغذية.  

الغذائية  وال�سالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة  وحتر�ص 
املن�ساآت  ل��ل��رق��اب��ة ع��ل��ى  اآل���ي���ات ���س��ارم��ة  ت��ط��ب��ق  ع��ل��ى 
الغذائية، من خالل قيام مفت�سي الهيئة بفح�ص املواد 
للتاأكد من جودتها  الأجهزة  اأحدث  بوا�سطة  الغذائية 
م��واد غذائية غر  اأي  اإت��الف  بالتايل  و  و�سالحيتها، 

�ساحلة لال�ستهالك الآدمي ومنع و�سولها للم�ستهلك، 
وذلك بهدف �سمان جودة الأغذية و�سالمة امل�ستهلك 

يف اإمارة اأبوظبي.

�سرطة اأبوظبي حتذر من روابط مواقع 
اإلكرتونية احتيالية حتاكي املوؤ�س�سات احلكومية

ح��ذرت �سرطة اأب��وظ��ب��ي م��ن  رواب���ط  م��واق��ع  ن�سب واح��ت��ي��ال اإلكرتونية 
مزورة مت�سمنة ر�سائل ن�سية �سغرة،  حتاكي موؤ�س�سات حكومية و تت�سيد 
اجلمهور  وتقدم له اإغراءات وهمية  مبميزات  للتعاون مع جهات حكومية 

عرب مواقعها  الإلكرتونية.
 كما نبهت من وجود  روابط  تطلب من املت�سفح دفع مبالغ مالية كغرامة 
لقيامه بت�سفح مواقع غر لئقة ب�سعار �سرطة اأبوظبي يف موقٍع  وهمي. 

البنكية  بياناتهم  ع��ن  بتاتا  الإف�����س��اح  جتنب  اإىل  املجتمع  اأف����راد  وح��ث��ت   
ال�سرية، وحتى للجهات التي ميتلكون فيها اأر�سدة م�سرفية اأو التي تقوم 
باإ�سدار البطاقات الئتمانية، والتي مينع تقدمها مبثل هذا املتطلبات غر 

القانونية.
وا�ستدراج  امل��خ��ادع��ة،  والن�سابني   املحتالني  اأ�ساليب   جت��دد  م��ن  وح���ذرت 
ال�سحايا بطرق م�سللة، يتم مبوجبها الحتيال عليهم بعد احل�سول على 
البيانات من  تلك  ا�ستخدام  واإع��ادة  البنكية  املتعلقة بح�ساباتهم  املعلومات 

جديد، مما يتيح عمليات �سحب الأر�سدة املالية.
املعنية،  اجلهات  با�سرتاطات  اللتزام  �سرورة  اإىل  اأبوظبي  �سرطة  ودع��ت 
وحتذيراتها املتعلقة مبكافحة اجلرائم الإلكرتونية و�سرعة الإبالغ عنها 
لها، ل  والت�سدي  للتمكن من تعقب تلك اجلرائم  ال�سرر،  وق��وع  يف حال 
اإن�ساوؤها لفرتات ق�سرة للغاية  امل�سللة يتم  املواقع  �سيما واأن بع�ص تلك 

حيث تختفي مبجرد �سلب اأموال ال�سحايا.
وطالبت بتفعيل برامج احلماية ل�سمان كفاءة التخل�ص من املواقع ال�سارة 
و عدم  �سلب مدخراتهم،  ت�ستهدف  اإلكرتونية  �سيفرات  على  التي حتتوي 

الن�سياق وراء الإغراءات الوهمية. 

العر�ض الأول يف منطقة ال�سرق الأو�سط من تقدمي �سركة فوك�ض موتو�ض
»فاليت« يج�سد مفهوم الهجرة ومعاناة الالجئني على 

م�سرح مركز الفنون يف جامعة نيويورك اأبوظبي 
•• اأبوظبي - الفجر

 ك�سف مركز الفنون يف جامعة نيويورك اأبوظبي عن ا�ست�سافة عمٍل فني 
جمهوره  �سي�سطحب  اأدائي  عر�ص  وهو  فريد من نوعه بعنوان ’فاليت‘، 
العمل، الذي تقدمه  الدرامية. ويروي  اإىل عامل م�سّغر يزخر بالأحداث 
رواية  اإىل  ا�ستناداً  موتو�ص‘  ’فوك�ص  اجل��وال��ة  ال�سكتلندي  امل�سرح  فرقة 
’هينرتلند‘ من تاأليف كارولني براذرز واأعّدها للم�سرح اأوليفر اإميانويل، 
ق�سًة ماأ�ساوية لطفلني لجئني يف اأرا�سي غريبة عليهم ومناطق خطرة. 
امل�سرحية  التجربة  ه��ذه  و�ستنطلق 
�سبتمرب   12 اخلمي�ص  يوم  الفريدة 
�سبتمرب   21 ال�سبت  لغاية  وت�ستمر 
“ال�سندوق  م�������س���رح  خ�����س��ب��ة  ع���ل���ى 

الأ�سود” يف مركز الفنون.
مفهوم  ’فاليت‘  م�سرحية  وت�����س��ّور 
ال���ه���ج���رة وال����الج����ئ����ني، وذل������ك من 
�سقيقني  ح���ول  م��ع��رّبة  ق�سة  خ���الل 
يف  ي��ذه��ب��ان  اأفغان�ستان  م��ن  يتيمني 
والأمان.  للحرية  طلباً  يائ�سة  رحلة 
ويلّخ�ص العمل رحلًة ملحمّيًة موؤّثرة 
ع��ل��ى ام��ت��داد اأوروب������ا، ي��خ��و���ص فيها 
ال��ب��ط��الن م��غ��ام��رًة ح��اف��ل��ًة بالرعب 

والأمل وال�سراع من اأجل البقاء.
يخرجها  ال��ت��ي  امل�����س��رح��ّي��ة،  ومت����زج 
تنفيذ اخلدع  على  اأ�سرف  والذي  هاري�سون،  اإيدموند�ص وجيمي  كاندي�ص 
الرواية  ب��ني  ت�سايلد‘،  ك��ر���س��د  ذا  اآن���د  ب��وت��ر  ’هاري  ع��ر���ص  يف  امل�سرحية 
امل�سورة وفن جم�سمات الديوراما الرائع والو�سائط ال�سمعية، حيث جتمع 

وال�سورة  ال��درام��ي��ة  امل��وا���س��ي��ع  ب��ني 
كل  و�سي�ساهد  ال�ساحرة.  الب�سرية 
جناحهم  م��ن  احل�سور  م��ن  �سخ�ص 
التي  ال��ق�����س��ة  امل�����س��رح  يف  ال�سخ�سي 
ت��ت��ك�����ّس��ف اأم��ام��ه��م ع��ل��ى ���س��ك��ل �سور 
بطيئة  ب���وت���رة  م��ت��ح��رك��ة  ومن������اذج 
تتما�سى مع ال�سوت واملو�سيقى التي 
جتدر  �سماعاتهم.  ع��رب  ي�سمعونها 
الواحد  ال��ع��ر���ص  اأن  اإىل  الإ�����س����ارة 
العر�ص  يف  فقط  �سخ�ساً   25 ي�سع 

الواحد.
ومن جانبه، قال بيل براغني، املدير 
ال��ف��ن��ي ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��رك��ز ال��ف��ن��ون يف 
“عندما  اأبوظبي:  نيويورك  جامعة 
“فاليت”  ع���ر����ص  جت���رب���ة  خ�����س��ت 

اأن  الهام  لالإعجاب. من  املثرة  بالق�سة  ب�سدة  تاأثرت   ، مرة  لأول  بنف�سي 
الت�سامح  الذي نعي�ص فيه، وخالل عام  العامل  الفن حمادثات حول  يفتح 
، يعد خلق قدر اأكرب من التعاطف مع حمنة الالجئني ذو اأهمية خا�سة. 

ح���������س����ور ك��ل 
يقت�سر  عر�ض 
على 25 �سخ�سًا 
لتقدمي جتربة 
فريدة من نوعها

اإط�������الق ف��ع��ال��ي��ات 
خارج خ�سبة امل�سرح 
العر�ض  هام�ض  على 
جمتمع  مع  بالتعاون 
ج��ام��ع��ة ن��ي��وي��ورك 
لتعزيز  اأب���وظ���ب���ي 
املجتمعي التفاعل 
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اأو ما يعرف با�سم اللغد، والذي ي�سبب لهم  يعاين بع�ض النا�ض من وجود الذقن املزدوج 
اأزمة نف�سية كبرية، حيث اإنها توؤدي اإىل اإ�سفاء منظر غري مرغوب فيه عندهم، ف�ساًل عما 

ت�سببه لهم من بع�ض الإحراج وال�سعور الزائف بالتقدم يف ال�سن.
تراكم  يعني  وهو  خلقيًا،  عيبًا  اأو  مر�سًا  لي�ض  املزدوج  الذقن  اأن  الكثريون  يعرفه  ل  وما 
الدهون يف منطقة حتت الذقن ومقدمة الرقبة مع �سعف وارتخاء ع�سالت منطقة حتت 
الذقن، مما ي�سبب اأزمة كبرية فيبدو معها منظر الوجه كما لو كنت اأكرب من عمرك ع�سر 

�سنوات، وتوؤدي هذه امل�سكلة اإىل حرج كبري.

اأ�سباب ظهور الذقن املزدوج
واأ���س��ب��اب ال��ذق��ن امل����زدوج ع��دي��دة اأه��م��ه��ا زي����ادة ال����وزن، لكن 
ال�سمنة املفرطة لي�ست فقط هي ال�سبب، فقد يكون ال�سخ�ص 
نحياًل، لكن لديه ذقٌن مزدوج، ق�����د يكون ال�س������بب هو تك������تل 
ل  ال������رقبة  واأن  وتراكمه������ا  املنط������قة  تل������ك  يف  ال�������دهون 
تكرب  حتى  اجل��ل��د  حت��ت  تراكمها  واإمن���ا  ده��ون��ه��ا  ت�سته����لك 
وتتكون تلك الذقن الثانية، واأحياناً تكون وراثيًة يف اجلينات، 
ترهل  اأو  اجللد  ترهل  م�سكلة  ب�سبب  تكون  اأن  املمكن  وم��ن 

ع�سالت الرقبة نف�سها اأ�سفل اجللد،
اأ�سبابه  من  �سبباً  فيه  م�سكلة  اأو  الفك  ت�سوه  يكون  واأحياناً   

وبعالجه ميكن عالج الذقن املزدوج.

اإزالة الذقن املزدوج بالإبر
يوجد العديد من الطرق التي ت�ساعد على عالج اإزالة الذقن 
الذقن  حقن  طريقها  ع��ن  يتم  ال��ت��ي  احل��ق��ن  ومنها  امل���زدوج 
الأنزميات  تقوم  اجل�سد،  يف  ُتنتج  طبيعية  باإنزمياٍت  امل��زدوج 
ب����اإذاب����ة اخل���الي���ا ال��ده��ن��ي��ة، وع��ن��د ح��ق��ن��ه��ا ت��ذي��ب الدهون 
الوقت جتد ذقنك  الذقن وتتخل�ص منها ومع  املرتاكمة يف 
تخل�ص مما كان يت�سبب يف كرب حجمه.كما ي�ستخدم بع�ص 
النا�ص الذين يعانون من الذقن املزدوج كرمياٍت واأدويًة ل�سد 

فعالة يف احلالت  نتائج  وتعطيهم  ت�ساعدهم  والتي  الب�سرة 
الأ�سعة حتت  املجال مثل  تغزو هذا  اأي�ساً  الأ�سعة  الب�سيطة، 
احلمراء التي تقوم ب�سد الب�سرة واإزالة جتاعيدها وترهالتها 

ور�سم �سكل الفك والذقن والرقبة بدقة.

عملية �سد الذقن
اإعادة ت�سكيله واإزال��ة الأن�سجة  اإىل  تهدف عملية �سد الذقن 
الزائدة مع �سد اجللد ل�ستعادة تنا�سق مالمح الوجه واإعادة 

رونق ال�سباب اإليه. 
الذقن  ده��ون  �سفط  اأو  ال��ذق��ن  تقوم عملية نحت  م��ا  وع���ادة 
الذقن  ذروة  يف  امل��رته��ل  واجل��ل��د  التجاعيد  م��ن  بالتخل�ص 
والرقبة، وغالباً ما تتم عملية �سد الذقن بجمعها مع عملية 

جتميل الوجه بجهاز ماكينتو�ص، اأو �سد اجلبهة.
وبوا�سطة هذا اجلهاز يتم �سفط الدهون عن طريق اإزالتها 

من حتت اجللد،
اأنبوبة  اإدخ���ال  وال��ذق��ن، م��ن خ��الل  الرقبة  ت�سكيل  واإع����ادة   
�سد  اجلهاز  ه��ذا  بوا�سطة  يتم  كذلك  ال��ده��ون،  وامت�سا�ص 
ال��زائ��د يف كل من  واإزال���ة اجللد  ذل��ك �سد  الرقبة ويت�سمن 

الرقبة والذقن لتح�سني مالحمهما.

اإزالة الذقن املزدوج بالليزر
وهي امتداد لعملية حتديد الوجه اأو عملية حتديد الرقبة 

اأو كليهما معاً، 
ويقوم باإجرائها طبيب التجميل با�ستخدام جهاز �سد الذقن 
من  بالليزر  ال��ده��ون  �سفط  عملية  تتم  م��ا  وع���ادة  بالليزر، 
ثم  املو�سعي،  التخدير  حتت  بالرقبة  �سغرة  ثقوب  خ��الل 
يجرى �سق جراحي �سغر اأ�سفل الذقن ل�سد وطي وخياطة 
اإغالق اجلرح بخياطة  الع�سلة اجللدية املرتخية للعنق ثم 

جتميلية خمفية.

توؤدي اإىل اإ�سفاء منظر غري مرغوب فيه

الذقن املزدوج.. لي�ست م�سوؤولية 
ال�سمنة فقط!

اأ�سرار تناول الثوم :

١- يوؤذي الكبد
ي�سبب الإف���راط يف ت��ن��اول ال��ث��وم اإىل 
بكمية  ا�ستهالكه  مت  اإذا  الكبد  ت�سمم 
ك��ب��رة، وذل��ك بح�سب درا���س��ة هندية 

اأجريت عن الثوم.

٢- ي�سبب رائحة كريهة بالفم :
رائحة  اآث��اره على  الثوم يرتك  تناول 
الفم، وهو اأمر مزعج وي�سبب الوقوع 
رائحة  وت��ظ��ل  م���واق���ف حم���رج���ة،  يف 
الثوم لفرتة طويلة يف الفم حتى بعد 

غ�سل الأ�سنان باملعجون.

٣-ي�سبب رائحة كريهة باجل�سم 
:

النظافة  اأن  الأب���ح���اث  بع�ص  اأث��ب��ت��ت 
بتناول  اي�����س��ا  ت��ت��اأث��ر  ق��د  ال�سخ�سية 
ال���ث���وم ال����ذي ي��ج��ع��ل اجل�����س��م ي�سدر 

روائح غر م�ستحبة.

٤-ي�سبب ال�سهال :
ميكن  فارغة  معدة  على  الثوم  تناول 
،وذك����رت  الإ���س��ه��ال  اأي�����س��ا  ي�سبب  اأن 

غازًيا  غ��ذاء  الثوم  اأن  الأبحاث  بع�ص 
ح����دوث  اإىل  ي��������وؤدي  ق����د  وب����ال����ت����ايل 

الإ�سهال .

وحرقة  وال��غ��ث��ي��ان  ال��ق��يء   -٥
املعدة:

الوطني  املعهد  ن�سره  لتقرير  وف��ًق��ا 
الطازج  الثوم  تناول  ف��اإن   ، لل�سرطان 
به  املوجود  الزيت  اأو  امل�ستخل�سات  اأو 
الغثيان  ي�سبب  قد  فارغة  معدة  على 
والقيء وحرقة املعدة وي�سبب ارجتاع 

املرىء.

٦- نزيف الدم :
الثوم يكون  اأن  الأبحاث  اأثبتت بع�ص 
�سببا يف زي��ادة نزيف ال��دم واأن��ه يجب 
األ ي��ت��م ت��ن��اول��ه م���ع ب��ع�����ص الأدوي�����ة  
م��ث��ل ال���وارف���اري���ن ، ك��ل��وب��ي��دوق��رل ، 

والأ�سربين.

٧- ي�سبب التعرق املفرط :
اأث��ب��ت��ت درا���س��ة ه��ن��دي��ة اأج��ري��ت حول 
النتائج  وك�سفت  الثوم،  تناول  ا�سرار 
اجل�سم  ع����رق  ي��ح��ف��ز  ال���ث���وم  اأن  ع���ن 

ويزيد ن�سبته.

اأ�سرار تناول الثوم.. �سداع 
وعرق واإ�سهال

م��ن فوائد  اأك��ر  ق��د تكون خميفة  ال��ث��وم  ت��ن��اول  اأ���س��رار 
تناوله، فدوما ن�ستمع لبع�ض الن�سائح من الأ�سخا�ض 
يوميا  ثوم  ف�ض  تناول  ب�سرورة  الأطباء  وبع�ض 
ويحمي  واجل�سم  للمعدة  قويا  مطهرا  باعتياره 
مبواد  وغني  الفريو�سات  ويقتل  البكترييا،  من 
قد  الثوم  تناول  اأ�سرار  اأن  اإل  لالأك�سدة،  م�سادة 

جتعلك تفكر عدة مرات قبل تناوله.

اجلريب فروت
طريقة  وي��غ��ّر  تناوله  عند  الأدوي���ة  م��ع  يتفاعل 
الأدوية  املعدة ونقل هذه  عمل بع�ص اخلاليا يف 

منها  الأدوي����ة  م��ن  ع��دد  م��ع  يتفاعل  اإذ  للج�سم؛ 
الكولي�سرتول يف  م�ستوى  التي تخف�ص  الأدوي��ة 

ال�دم.

احلليب
ي�سعب ت��ن��اول��ه م��ع الأدوي�����ة ق���درة اجل�����س��م على 
معاجلة بع�ص اأنواع امل�سادات احليوية؛ حيث اإن 
املعادن املوجودة بهكالكال�سيوم واملغني�سيوم توؤثر 

على هذا النوع من الأدوية.

العرق�سو�ض
مل�ساكل اله�سم  يعد هذا امل�سروب عالجاً طبيعياً 
وح�سوات الكلى، لكنه يحتوي على مادة ت�سعف 
املر�سى  ي�ستخدمها  التي  الأدوي����ة  بع�ص  ت��اأث��ر 

الذين خ�سعوا لزراعة الأع�ساء.

ال�سوكولتة الداكنة
تعالج  التي  خا�سة  الأدوي��ة  تاأثر  يوؤّخر  تناولها 
مع  تناولها  اأن  كما  ال��ن��وم،  على  ت�ساعد  اأو  الأرق 
الأدوي�����ة امل��ع��اجل��ة ل��الك��ت��ئ��اب ق��د ي����وؤدي لرتفاع 
�سغط ال�دم ب�سكل كبر، مع العلم اأنها تزيد من 

فعالية اأدوية اأخرى.

مكّمالت احلديد
الذي  )ليفوتروك�سني(  ي�سمى  دواء  على  توؤثر 
بد  ل  ل��ذا  الدرقية،  الغدة  بهرمون  اجل�سم  مي��ّد 
باأنك  اإخبار الطبيب عند و�سفه دواء معيناً  من 

تتناول مكمالت احلديد.

مع  تتناولها  ال  اأطعمة   5
االأدوية ب�سبب تاأثريها ال�سلبي

ك�سف خرباء وخمت�سون يف جمال التغذية عن ٥ 
وامل�سروبات ين�سح بتجّنب  اأنواع من الأطعمة 
ال�سلبي  التاأثري  ب�سبب  الأدوي��ة؛  مع  تناولها 
لها؛ حيث اإنها قد متنع تفاعل الدواء وبالتايل 

ا�ستفادة اجل�سم منه.واأكد اخلرباء وفقًا  عدم 
يف  الطبيب  ا�ست�سارة  �سرورة  ط��ب(،  )وي��ب  ملوقع 

معينًا،  دواًء  و�سفه  عند  جتّنبها  يجب  التي  الأطعمة  اأن��واع 
حمددين ٥ اأطعمة وم�سروبات يجب جتّنبها مع الأدوية، وهي:
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العدد  12727 بتاريخ 2019/9/10
ق�سم التنفيذ 

اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية 1788 ل�سنة 2019 
اىل املحكوم عليه / جمال نا�سر ال�سيخ من�سور الرخيمى 

ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�سارقة الحتادية الإبتدائية قد ا�سدرت بحقكم 
حكما بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )1435036( درهم بالإ�سافة اىل الفائدة القانونية 

بواقع 5% من تاريخ 2018/11/11  ل�سالح املحكوم له/ معتز الربونو 
وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل برقم امل�سار اليه اعاله، 
لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوما من تاريخ اليوم التايل للن�سر. ويف 
النظر  �ستبا�سر  املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�سور  عن  تخلفك  حال 

الق�سية يف غيابك
 رئي�س مكتب اإدارة التنفيذ 
حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية                   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية         

العدد  12727 بتاريخ 2019/9/10

 تغيري ا�ســم
تقدم املواطن )عو�ص �سامل الكعم �سعيد العامري( بطلب 
اىل حمكمة الظفرة الإبتدائية - ق�سم التوثيقات بتغير 

ا�سمه من )عو�ص( اأىل )ر�سمي( ،  
فمن لديه اعرتا�ص يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر العالن
حممد عبداهلل ولد حممد 
قا�سي التوثيقات   

 امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
حمكمة  الظفرة

العدد  12727 بتاريخ 2019/9/10
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1041
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ وهاب الدين جمال الدين ، باك�ستاين اجلن�سية يرغب 
حممد  ال�سيد/  الطرفني  اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
�سادق  وال�سيد/   %50 عن  اجلن�سية  هندي   ، تودي  مانيل  كوتي  الفاي  تودي  مانيل  رفيق 
علي �سيمموكان ، هندي اجلن�سية عن 50% مبوجب رخ�سة رقم )756147( با�سم / امل�سهور 
خدمات  وكيل  من  القانوين  ال�سكل  تغير  ومت   ، امل�ستندات  وت�سوير  الطباعة  خلدمات 
القانون  املادة )14( فقرة )5( من احكام   اأعمال بوكيل خدمات.  وعمالبن�ص  اىل �سركة 
العالن  هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد   . العدل  الكاتب  �سان  2013 يف  ل�سنة    )4( رقم  الحتادي 
هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار  الجراء  على  الت�سديق   يتم  �سوف  وانه  للعلم 
املذكورة  العدل  الكاتب  اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب  العالن فمن لديه 

لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  12727 بتاريخ 2019/9/10

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1045

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد �سفر �سيتاري كوليكاد عبدالرحمن - الهند 
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ 
لتنظيف  )النا�سح  با�سم  الرخ�سة  يف   ، اجلن�سية  الهند   - عبا�ص  عبداهلل  �سالكاري 
دائرة  من  ال�سادرة   )611880( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  املباين( 
التنمية الإقت�سادية بال�سارقة.  وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن 
للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا 
العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة 

لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  12727 بتاريخ 2019/9/10

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1043

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ بدر ابراهيم حممود ح�سن املرزوقي - الإمارات 
اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�سية 
، يف الرخ�سة  ال�سيد/ خليفة دروي�ص مبارك �سامل الزعابي - الإمارات اجلن�سية 
ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم  باإمارة  تاأ�س�ست  لل�سياحة( والتي  با�سم )برمنجهام 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم  )757937(  وعمالبن�ص 
)4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه 
�سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن 
املذكورة  العدل  الكاتب  عليه مراجعة مكتب  ذلك  اعرتا�ص حيال  اي  لديه  فمن 

لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  12727 بتاريخ 2019/9/10
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة 

ا�سم ال�سركة : تي ار اف لتجارة النفط اخلام خارج الدولة - ذ م م  
6F-A-05 ملك حممد تي�سر عبدالرزاق اخلطيب - اخلليج  العنوان : مكتب رقم 
التجاري ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة: 815135 رقم القيد 
باأنه  التنمية القت�سادية بدبي  بال�سجل التجاري : 1365430 مبوجب هذا تعلن دائرة 
وذلك  اأع���اله،  امل��ذك��ورة  ال�سركة  ب��اإن��ح��الل  لديها  ال��ت��ج��اري  ال�سجل  يف  التاأ�سر  مت  ق��د 
دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2019/8/28 بتاريخ  دبي  حماكم  ق��رار  مبوجب 
اإىل امل�سفي املعني  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�ص  بتاريخ 2019/8/28 وعلى من لديه 
ال�سعايل  - ملك عبداهلل  رقم 204  : مكتب  العنوان  للتدقيق واملحا�سبة  اجلريودي 
- ديرة - هور العنز -  هاتف  2389721-04 فاك�ص: 2389722-04 م�سطحباً معه كافة 

امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد  12727 بتاريخ 2019/9/10
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي

ا�سم امل�سفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة 
العنوان : مكتب رقم 204- ملك عبداهلل ال�سعايل - ديرة - هور العنز - هاتف : 
2389721-04 فاك�ص: 2389722-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية 
لتجارة  ار اف  تي  لت�سفية  اأع���اله  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  ق��د مت  ب��اأن��ه  بدبي 
النفط اخلام خارج الدولة - ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
وعلى   2019/8/28 بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق   2019/8/28
الكائن  املعني يف مكتبه  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�ص  من لديه 
والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   ، اأع��اله  امل��ذك��ور  العنوان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد  12727 بتاريخ 2019/9/10
الدعوى رقم 1110 / 2019 جتاري جزئي 

حمكمة اأبوظبي - الدائرة التجارية اجلزئية اخلام�سة
املدعي / م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي - وميثله / مكتب بيت احلكمة للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

Email:Abu-dhabi@baitulhikma.com&dubai.courts@baitulhikma.com&s@alsuwaidi.org
ت/ 042946948 & ف / 042946949 & ت/ 026268245 & ف/ 026275685 

�سد املدعي عليه / حممد �سالح �سعيد عمر الربيكي 0509290222 
بتاريخ 2018/8/28 يف  التمهيدي  املحكمة  بالإ�سارة اىل حكم  الربيكي  �سعيد عمر  ال�سيد/ حممد �سالح 
فاإنك  الإت�سالت  �سبكات  وامن  املعلومات  تقنية  يف  متخ�س�ص  خبر  ندب  ب�ساأن  اأعاله  املذكورة  الدعوى 
مدعو للح�سور ب�سخ�سك او وكيلك املعتمد لإجتماع اخلربة الهند�سية واملقرر عقده يوم الإثنني املوافق 
2019/9/16 ال�ساعة الواحدة ظهرا 1.00 ظهرا ل�سماع وجهة نظرك وتقدمي ما لديك من م�ستندات ، مبقر 
اخلربة الكائن يف اإمارة دبي - ديرة �سيتي �سنرت - خلف داي تو داي - بناية �سنتوريون �ستار - بلوك بي - 

الطابق ال�سابع - مكتب 723  
اخلبريالهند�سي - م/ اأحمد بهجت ح�سن 
خبري تقنية املعلومات واأمن �سبكات االإت�ساالت  

اإعالن بالن�سر

العدد  12727 بتاريخ 2019/9/10
يف الدعوى رقم 2019/2250 جتاري جزئي

اىل املدعي عليهما يف الدعوى املذكورة اأعاله ال�سادة : 
1- املدعي عليه / كراكل خلدمات التنظيف - �ص ذ م م 

انتدابنا خبر ح�سابي  ب�ساأن  دبي  ال�سادرة من حماكم  ثابت مبوجب احلكم  كما هو 
وعليه   ، احل�سابية  اخلربة  اأعمال  يف  البدء  مت  وحيث   ، اأعاله  املذكورة  الدعوى  يف 
قانونيون  حما�سبون  وم�ساركوه  اخل�سر   / مكتب  مقر  اىل  احل�سور  عليكم  يتوجب 
 : هاتف   -  506 رقم  مكتب   - املمزر  اأبراج  بناية   - املمزر  منطقة   - )دبي  يف  الكائن 
اإلكرتوين بريد   - دبي   48239  : ب  �ص   -  04-2578854  : فاك�ص   -  04-2578853 

تتعلق  التي  امل�ستندات  كافة  وبرفقتكم   alkhader_co@yahoo.com  :
مبو�سوع الدعوى املقامة عليكم من ال�سيد/ حممد �سهباز �سودهري ار�ساد احلق ، وذلك 

يوم الأحد املوافق 2019/9/15 يف متام ال�ساعة 10.00 �سباحا. 
ع/ �سامل را�سد �سامل اخل�سر ال�سام�سي 
اخلبري املحا�سبي يف الدعوى  

دعوة اجتماع خربة ح�سابية 

العدد  12727 بتاريخ 2019/9/10
يف الدعوى رقم 2019/238 مدين كلي

اىل املدعي عليهم يف الدعوى 2019/238مدين كلي 
)1- نا�سر علي ي�سلم ح�سن ، 2- نا�سيونال جلف لالإ�ستثمار �ص ذ م م ، 3- نا�سيونال 
جلف لالإن�ساءات �ص ذ م م( ، مبوجب احلكم ال�سادرة من حماكم دبي ب�ساأن انتدابنا 
خبر ح�سابي يف الدعوى رقم 2019/238 مدين كلي ، وحيث مت البدء يف اأعمال 
اخل�سر   / مكتب  مقر  اىل  احل�سور  عليكم  يتوجب  وعليه   ، احل�سابية  اخلربة 
وم�ساركوه حما�سبون قانونيون الكائن يف )دبي - منطقة املمزر - بناية اأبراج املمزر 
- مكتب رقم 506( وبرفقتكم كافة امل�ستندات التي تتعلق مبو�سوع الدعوى املقامة 
عليكم من  ال�سادة/  �سركة الفجرة الوطنية للتاأمني �ص م ع ،  وذلك يوم الثالثاء 

املوافق 2019/9/17 يف متام ال�ساعة 10.00 �سباحا.
ع/ �سامل را�سد �سامل اخل�سر ال�سام�سي 
اخلبري املحا�سبي يف الدعوى  

دعوة اجتماع خربة ح�سابية 
العدد  12727 بتاريخ 2019/9/10

  اال�سماء           
تعلن دائرة حماكم راأ�ص اخليمة باأن املدعوين/�سعد ، فاطمة ، موزة 
، ابناء/خليفة جوهر �سعد ، تقدموا بطلب بتغير املقطع الثالث من 
)جوهر( اإىل )�سعد( ، املقطع الرابع )�سعد( اإىل )بن جوهر( ، واإ�سافة 
م�سمى القبيلة )العلي( ، لتكون اأ�سماوؤهم بعد التعديل/ �سعد ، فاطمة، 
العلي. وان من له م�سلحة يف  �سعد بن جوهر  اأب��ن��اء/ خليفة   ، م��وزة 
العرتا�ص ان يتقدم خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ العالن امام 

ق�سم ال�سهادات يف حمكمة راأ�ص اخليمة.
 قا�سي حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية 
يا�سر يو�سف حممد 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12727 بتاريخ 2019/9/10
انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/6518)

املنذر : غ�سان ح�سن فطني طهبوب 
املنذر اليه : هيم لال�ستثمار 

بح�سب  مدفوعة  الغر  املتاأخرات  قيمة   ب�سداد  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإيجار  �سيك  ب�سبب رجوع  ا�ستحقاق  بدون  لوجود فرتة  اليجار  عقد 
بتاريخ 2018/9/14 و2019/1/15 و 2019/5/3 ومبهلة مدتها )30( يوما 
من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل الإخالء وت�سليمنا املاأجور ذلك ح�سب 

الإجراءات املتبعة لدى مركز ف�ص املنازعات الإيجارية. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12727 بتاريخ 2019/9/10
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

يف الدعوى رقم 2013/50  انابات جتارية 
مو�سوع الق�سية : اإنابة من حمكمة ال�سارقة الإحتادية الإبتدائية 

يف الدعوى رقم 2013/308 امر على عري�سة ال�سارقة 
طالب العالن : طالب التنفيذ : يونايتد بنك ليمتد  

املطلوب اعالنه : املنفذ �سده : 1- املجموعة ال�ستثمارية اخل�سو�سية املحدودة 
- �ص م م - جمهول حمل القامة. مو�سوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على 
العقارات العائدة اليكم وبياناتها )ار�ص رقم 82 مبنطقة احلبية الرابعة ا�سم 
املبنى اوملبيك بارك 4 ارقام الوحدات 101 و 102 و 105 و 708( يف حدود املبلغ 

املنفذ به وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س الق�سم   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12727 بتاريخ 2019/9/10
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

يف الدعوى رقم 2018/1085 تنفيذ عمايل 
مو�سوع الق�سية : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2017/6895 عمايل جزئي ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )75177 درهم( ل�سالح العامل ، بالإ�سافة اىل مبلغ وقدره )1524 
درهم( ر�سوم تنفيذ احلكم ومبلغ )3959 درهم( ر�سوم الدعوى الإبتدائية ل�سالح املحكمة.   

طالب العالن : طالب التنفيذ : فيجايابها�سكار فرابادران  
املطلوب اعالنه : املنفذ �سده : 1- �سركة عمار �سون�ص بايب تيك ميدل اي�ست - �ص ذ م م - 
جمهول حمل القامة.  مو�سوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي 
عبارة عن مركبتني وبياناتها )رقم اللوحة 59490 خ�سو�سي دبي اللون ر�سا�سي نوع ال�سيارة 
 J ورقم اللوحة 40851 خ�سو�سي دبي ني�سان �سني اللون ابي�ص الكود K ني�سان التيما الكود
موديل 2012( واملوجودة يف العنوان املو�سح اأعاله وفاء للمبلغ املطالب به هذا للعلم وذلك ملا 

جاء به ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س الق�سم   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12727 بتاريخ 2019/9/10

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2019/1001 جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- �سركة بيكون لالن�ساءات - ذ م م جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/6/25 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ 
كيه ات�ص اف اوتوموتيف للتجارة �ص ذ م م - اأول : بالزام املدعي عليهما بالت�سامن فيما 
بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ 460000 درهم وفوائده بواقع 9% �سنويا اعتبارا من تاريخ 
 املطالبة وحتى متام ال�سداد والزمتها امل�سروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ، ثانيا :

بالزام املدعي عليها الأوىل بان توؤدي للمدعية مبلغ 24685 درهم وفوائد بواقع 9% من 
برف�سه  املو�سوع  ويف  �سكال  الدخ��ال  بقبول   : ثالثا   ، ال�سداد  متام  وحتى  املطالبة  تاريخ 
املدعية م�سروفاته - حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني  والزمت 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12727 بتاريخ 2019/9/10

اعالن اأمر اأداء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2019/1433 امر اداء    

اىل املدعى عليه/ 1- بيكون لالإن�ساءات �ص ذ م م )فرع دبي( جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ باوتك العاملية - ذ م م وميثله / ح�سني علي ح�سن علي 
البناي قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2019/8/6 بالزام املدعى عليها 
العاملية  باوتك  ت��وؤدي للمدعية  بان  دب��ي(  م )ف��رع  م  ذ  بيكون لالإن�ساءات �ص 
- ذ م م مبلغ 75055 درهم )خم�سة و�سبعون الف وخم�سة وخم�سون درهم( 
والفائدة القانونية 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية يف 2019/6/20 
وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف. ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خالل 

15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12727 بتاريخ 2019/9/10
اعالن اأمر اأداء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/1723  امر اداء    
اىل املدعى عليه/ 1- مغ�سلة جو كلني جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ �سركة 
نيوماتيك التجارية - ذ م م وميثله / را�سد عبداهلل علي هوي�سل النعيمي - قررت 
كلني  عليها مغ�سلة جو  املدعى  بالزام  بتاريخ 2019/9/2  البتدائية  دبي  حمكمة 
بان توؤدي للمدعية �سركة نيوماتيك التجارية - ذ م م مبلغ 31.875 درهم )واحد 
بواقع  القانونية  الف وثمامنائة وخم�سة و�سبعون درهم( مع فوائدهم  وثالثون 
9% �سنويا تبداأ من تاريخ املطالبة الق�سائية يف 2019/8/22 وحتى متام ال�سداد 
والر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. ولكم احلق يف 

اإ�ستئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12727 بتاريخ 2019/9/10
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/6279 عمايل جزئي             

���ص ذ م م جمهول  ف��وج��ارو خل��دم��ات احل��را���س��ة -  امل��دع��ي عليه / 1-  اىل 
اأقام عليك  انتوين لمبرت قد  حمل القامة مبا ان املدعي/ ديناكاراراج 
 79900( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى 
دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره���م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف ورقم 
اخلمي�ص  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   )MB195574547AE(ال�سكوى
املوافق 2019/9/19 ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12727 بتاريخ 2019/9/10
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2019/3255 جتاري جزئي                 
اىل املدعي عليه / 1-مو مو�سا نيكو كون�سارى 2-اندري جاوثير 3-جولد ايه ايي م 
د م �ص جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ رائد ح�سن �سليمان ابو عيده وميثله 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د   - الها�سمي  ب��ره��ان  مرت�سى  يعقوب  مرت�سى  حممد   /
الف  وع�سرون  )ثمانية  وق��دره  مببلغ  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
وت�سعمائة دره��م(  والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 
املطالبة وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها 
 Ch1.C.13 جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2019/9/17 ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12727 بتاريخ 2019/9/10

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر 
 يف  الدعوى 2019/396 جتاري كلي 

اىل املدعي عليه /1- اندري جاوثير 2-مو مو�سا نيكو كون�سارى جمهول حمل القامة 
برهان  مرت�سى  يعقوب  مرت�سى  وميثله/حممد  الري�ص  ماجد  املدعي/تامر  ان  مبا 
الها�سمي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن 
او ما  يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )457.500 دولر امريكي  بان  بينهما  والتكافل فيما 
يعادله بالدرهم الإماراتي مبلغ وقدره / 1.669.875 درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة التاأخرية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام. وحددت 
 Ch2.E.22 لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2019/10/2  ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12727 بتاريخ 2019/9/10
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2019/2154 مدين جزئي                 
القامة مبا  ال�سماك  جمهول حمل  لتجارة  لودهران   -1/ عليه  املدعي  اىل 
"�سركة ال�سمان العامة لل�سرق الدنى"وميثله /  ان املدعي/ الإحتاد الوطني 
�سمر حليم كنعان -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليهم بالت�سامن بان يوؤدوا مبلغ وقدره )17.640 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2019/9/15 ال�ساعة 
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.D.17 بالقاعة  �ص   8.30
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12727 بتاريخ 2019/9/10
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2019/2155 مدين جزئي                 
اىل املدعي عليه /1-�سم�سة بنت حممد بن علي ال�سحية 2-حممد بن �سليمان 
امل���دع���ي/ امل�ست�سفى  ال�����س��ح��ي - جم��ه��ويل حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان  ب��ن حم��م��د 
المريكي دبي - �ص ذ م م قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليهما مببلغ وقدره )265234.03 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
 2017/2/19 يف  احلا�سل  املطالبة  تاريخ  من   %9 القانونية  والفائدة  املحاماة 
وح��ت��ى ال�����س��داد ال��ت��ام. وح���ددت لها جل�سة ي��وم الأث��ن��ني  امل��واف��ق 2019/9/16 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.D.17 بالقاعة  �ص   8.30 ال�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12727 بتاريخ 2019/9/10
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2019/2838  جتاري جزئي                 
اىل املدعي عليه / 1-رم��ال اخلليج للمقاولت - �ص ذ م م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ باور برفكت لالعمال الكهروميكانيكية - �ص ذ م م وميثله / خالد 
حممد �سعيد بوج�سيم - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   237125.99( وق��دره  مببلغ  عليها 
بالنفاذ  احلكم  �سمول  و  التام  ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %9 والفائدة  
ال�ساعة   2019/9/18 املوافق  الربعاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  كفالة.   بال  املعجل 
8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12727 بتاريخ 2019/9/10

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                         يف الدعوى رقم 2019/750 تنفيذ �سرعي   

ان  القامة مبا  ���س��ده/1- مظفر علي حممد جمهول حمل  املنفذ  اىل 
طالب التنفيذ/ان�ساف حممد دياب وميثله / اإبراهيم علي كرم حممد 
اع��اله والزامك  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق��ام عليك  خ��وري - قد 
بتنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2059/2017 احوال نف�ص م�سلمني 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )61929 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  املطالبة. وعليه  تاريخ  من 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 7 اأيام من تاريخ ن�سر 

هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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ا�سرتاتيجية متكاملة لإدارة جانب الطلب وكفاءة الطاقة على م�ستوى اأبوظبي حتى 2030

دائرة الطاقة: 9 حمطات حتلية مياه يف اأبوظبي تنتج 960 مليون جالون يوميا
1.5 جيجاواط حجم الطاقة الكهربائية ال�سم�سية املنتجة �سنويا يف اأبوظبي و�سوًل للعام 2025

•• اأبوظبي-وام:

مت��ت��ل��ك اأب���وظ���ب���ي 9 حم���ط���ات حت��ل��ي��ة م���وزع���ة يف 
حوايل  تبلغ  اإنتاجية  بقدرة  تعمل  خمتلفة  مواقع 
ما  ت�سكل  ي��وم��ي��ا  اإم���ربي���ايل  ج��ال��ون  960مليون 
م�ستوى  على  اليومي  الإنتاج  باملئة من   60 ن�سبته 
دولة الإمارات بينما ي�سهد قطاع الطاقة يف اأبوظبي 
ت��و���س��ع��اً ب��ح��ج��م ال��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة امل��ن��ت��ج��ة من 
�سنة  ج��ي��ج��اواط-   1.5 ب��واق��ع  ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة 
دائرة  بيانات  بح�سب  وذل��ك   2025 للعام  و���س��وًل 

الطاقة باأبوظبي.
ب��ال��ت��ع��اون مع  ب��اأب��وظ��ب��ي  ال��ط��اق��ة  دائ���رة  وا�ستكملت 
�سركائها املحليني كافة الرتتيبات الالزمة لالإعالن 
لإدارة  ت��ه��دف  للطاقة  متكاملة  ا�سرتاتيجية  ع��ن 
اإمارة  م�ستوى  على  الطاقة  وك��ف��اءة  الطلب  جانب 
و�سمان  بحماية  التزامها  اإط���ار  يف  وذل��ك  اأبوظبي 
الت�سعر  اآل��ي��ات  هيكلة  واإع����ادة  امل�ستهلكني  ح��ق��وق 
بني  ال��ع��دال��ة  ت�سمن  ونزيهة  �سفافة  معاير  وف��ق 
امل�ستفيدين من هذه اخلدمات بالإ�سافة اإىل تطوير 
ا�سرتاتيجيات اإدارة الطلب على الطاقة وفق اأحدث 
م�ستوى  على  املخت�سة  التقنيات  اإل��ي��ه  تو�سلت  م��ا 

العامل.
وت�����س��م ه���ذه ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي �سيتم الإع���الن 
عدداً  العاملي  الطاقة  م��وؤمت��ر  فعاليات  خ��الل  عنها 
زمني حتى  ببعد  م�ستهدفاتها  ح��ددت  الربامج  من 
م�ستويات  ع��ل��ى  ك��ب��رة  وف�����ورات  لتحقيق   2030
ا���س��ت��ه��الك ال��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة وامل��ي��اه م��ن خالل 
الأن�سطة  ع��ل��ى  وال���رتك���ي���ز  ال����س���ت���ه���الك  ت��ر���س��ي��د 

والأدوات التي تعزز كفاءة الطاقة.
التقرير  يف  “وام”  الإم�����ارات  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  ت��ر���س��د 
التايل تطور قطاع الطاقة يف اأبوظبي بالتزامن مع 
اأبوظبي  2019 يف  انطالق موؤمتر الطاقة العاملي 
م�ستهدفات  حتقيق  على  الدائرة  تعمل  حيث  اليوم 
الرامية   2050 للطاقة  الإم�����ارات  ا�سرتاتيجية 
الطاقة  خليط  يف  النظيفة  ال��ط��اق��ة  ن�سبة  ل��زي��ادة 
الب�سمة  وت��ق��ل��ي�����ص   50% اإىل  ل��ي�����س��ل  ب��ال��دول��ة 
ال�ستهالك  وتخفي�ص   70% بن�سبة  الكربونية 

بن�سبة %40 يف عام 2050.

وحتظى م�ساريع الطاقة النظيفة واملتجددة باأولوية 
بالإعالن عن  الواقع  اأر���ص  اأبوظبي متثلت على  يف 
“نور  ملحطة  التجارية  الت�سغيلية  العمليات  اإط��الق 
قدرتها  ت��ق��در  ال��ت��ي  ال�سم�سية  للطاقة  اأبوظبي” 
الإنتاجية ب� 1.17 جيجاواط وبتكلفة 3.2 مليارات 
درهم وتعد واحدة من اأكرب املحطات امل�ستقلة للطاقة 
ال�سم�سية يف العامل. وقبل ذلك اأطلقت اأبوظبي كاُل 
والتي  ال�سم�سية  للطاقة   ”1 “�سم�ص  حمطة  من 
مثلت نقطة انطالق اأبوظبي يف هذا املجال يف العام 
ميجاواط   100 بلغت  اإن��ت��اج��ي��ة  وب��ق��درة   2006

وتبعتها حمطة م�سدر بقدرة 10 ميجاواط.
كما �سكل طرح مناق�سة اإن�ساء اأكرب حمطة للطاقة 
ال�سم�سية للعامل يف منطقة الظفرة باأبوظبي اإ�سافة 
حمورية مل�ستقبل القطاع، خا�سة واأنه من املخطط 
اأن تبلغ قدرتها الإنتاجية 2،000 ميجاواط، �سيتم 
20 كيلومرتاً  ع��ل��ى  م�����س��اح��ة مت��ت��د  اإن��ت��اج��ه��ا ع��رب 
عملياتها  املحطة  تبداأ  اأن  املتوقع  من  حيث  مربعاً، 
عام  م���ن  الأول  ال���رب���ع  يف  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة 
الطاقة  �سعة  اإجمايل  �سيزيد  ال��ذي  الأم��ر   2022
 3،200 اإىل  اأبوظبي  يف  ال�سم�سية  الكهرو�سوئية 
ميجاواط. وتظهر دلئل التطور الفريد يف تقنيات 
اإدارة الطاقة التزام اأبوظبي بدميومة واأمن اإمدادات 
ال��ط��اق��ة م��ن خ���الل اف��ت��ت��اح��ه��ا لأك���رب م��رك��ز حتكم 
مركزي لتخزين الطاقة الكهربائية يف العامل بقدرة 
648 ميجاواط �ساعة با�ستخدام تقنية البطاريات، 
املوزعة  التخزين  حمطات  من  مبجموعة  يخت�ص 

على ع�سر مناطق خمتلفة من الإمارة.
ال�سلمية  ل��الأغ��را���ص  ال��ن��ووي��ة  ال��ط��اق��ة  ويف جم���ال 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى ا�ستكمال  ف��ي��ج��ري يف ال��وق��ت ال��راه��ن 
والتي  ال�سلمية  ال��ن��ووي��ة  للطاقة  ب��راك��ة  حم��ط��ات 
جيجاواط   5.6 ق����دره  م���ا  اإ����س���اف���ة  ع��ل��ى  ���س��ت��ع��م��ل 
اأحدث  و�سلت  اإذ  دولر  مليار   20 يبلغ  وبا�ستثمار 
ن�سب الإجناز الكلية يف املحطات الأربع اإىل 93% 
اأكرث  اإىل  الثانية  املحطة  اإجن��از  ن�سبة  بينما و�سلت 
من %95 والثالثة اإىل اأكرث من %91 والرابعة 
اإىل اأكرث من %82 بعدما ا�ستكملت كافة الأعمال 
معاير  اأع��ل��ى  وف���ق  الأوىل  امل��ح��ط��ة  يف  الإن�����س��ائ��ي��ة 
حالياً  تخ�سع  وه���ي  ال��ع��امل��ي��ة،  واجل�����ودة  ال�����س��الم��ة 

رخ�سة  على  للح�سول  متهيداً  �ساملة  لخ��ت��ب��ارات 
الت�سغيل من الهيئة الحتادية للرقابة النووية.

اأك��رب منتجي املياه  اأبوظبي واح��دة من  اإم��ارة  وتعد 
 9% اإىل  املحالة على م�ستوى العامل بن�سبة ت�سل 
من اإجمايل القدرة الإنتاجية العاملية يف ظل حر�ص 
وفق  لل�سرب  ال�ساحلة  امل��ي��اه  ت��وف��ر  على  اأب��وظ��ب��ي 
اإىل  ا�ستنادا  عامليا  املعتمدة  اجل��ودة  معاير  اأف�سل 
اجلودة  حيث  من  كفاءة  واأك��رثه��ا  التقنيات  اأح��دث 
وال��ت��ك��ل��ف��ة امل��ال��ي��ة. الأم����ر ال����ذي مت��ث��ل يف الإع����الن 
لتحلية  الطويلة”  “حمطة  تطوير  م�����س��روع  ع��ن 
املخطط  من  والتي  العك�سي  التنا�سح  بتقنية  املياه 
 2022 ال��ع��ام  بنهاية  الفعلية  اخل��دم��ة  ت��دخ��ل  اأن 
لرتفع بذلك اإجمايل اإنتاج اأبوظبي للمياه املحالة 
با�ستخدام التنا�سح العك�سي من 13 يف املائة حاليا 

اإىل 30 يف املائة خالل ال�سنوات القادمة.
لقطاع  ازده���اراً  اأك��رث  مل�ستقبل  التح�سر  اإط��ار  ويف 
الطاقة، جاء ت�سميم دائرة الطاقة لنموذج اأبوظبي 
زّود  ال����ذي  الطاقة”  “مكعب  ل��ل��ط��اق��ة  امل��ت��ك��ام��ل 
وتوقع  اخ��ت��ب��ار  م��ن  متكنه  متقدمة  تقنية  ب����اأدوات 
ن��ت��ائ��ج ال�����س��ي��ا���س��ي��ات امل��ع��ت��م��دة ع��ل��ى ق��ط��اع الطاقة 
والقت�ساد، حيث �سمم بطريقة متكنه من التعامل 
مع 24 توجه مرتبط بال�سيا�سات التي تعالج اأكرث 
واملرتبطة  ال��ط��ل��ب  ج��ان��ب  يف  املحتملة  ال��ت��ح��دي��ات 
العمراين،  والتطور  والنقل،  ال�سناعة،  بقطاعات 
وثالثة حماور رئي�سية جلانب التزويد ت�سمل الغاز 

واملياه والكهرباء على م�ستوى اإمارة اأبوظبي.
من  املحتملة  اخل��ي��ارات  ك��اف��ة  ومعاجلة  جمع  وم��ع 
24 والتعامل مع املوا�سيع احل�سا�سة  ال�  التوجهات 
ذات العالقة، ودرا�سة الأداء وفق الأولويات الأربعة 
ل�سيا�سات الطاقة يف الإمارة وهي: ال�ستدامة واأمن 
القت�سادية  والتنمية  التكاليف  وكفاءة  الغاز  اإمداد 
�سانعي  ق����درة  ت��ع��زي��ز  يف  ال��ط��اق��ة  م��ك��ع��ب  �سي�سهم 
– الراهنة  ال�سيا�سات  واعتماد  تطوير  على  القرار 
تطوير  يف  ف��اع��اًل  ا���س��ت��ث��م��اراً  لت�سكل   - واجل���دي���دة 

النظام امل�ستقبلي ال�سامل لقطاع الطاقة.
الطاقة  قطاع  �سهد  فقد  التنظيمية  الناحية  وم��ن 
باعتماد  متثل  ملحوظاً  تطوراً  م��وؤخ��راً  اأبوظبي  يف 
التي  التنظيمية  ال��ل��وائ��ح  م��ن  جمموعة  وحت��دي��ث 

الكهربائية  امل��ع��دات  موا�سفات  توحيد  ا�ستهدفت 
و�سمان متا�سيها مع اأف�سل معاير الأمان ومبادئ 
كفاءة الطاقة، وتوحيد معاير اأجهزة قيا�ص منتجات 
هيئة  تعتمده  م��ا  م��ع  متا�سيها  و����س���رورة  ال��ط��اق��ة 
اأبوظبي  وجمل�ص  واملقايي�ص  للموا�سفات  الإم��ارات 

للجودة واملطابقة من معاير عالية اجلودة.
كما غطت تلك اللوائح اأي�ساً احتياجات قطاع املياه 
باعتماد  املرخ�سة  ال�سركات  تلزم  التي  اللوائح  عرب 
خطط ل�سالمة مياه ال�سرب واإجراء اختبارات دورية 
متقدمة.  اإح�سائية  باأ�ساليب  منتقاة  عينات  على 
تدويرها  املعاد  للمياه  التنفيذية  الالئحة  وج��اءت 
قادرا  عمل  ن��ط��اق  لتوفر  ال�سلبة  احل��ي��وي��ة  وامل����واد 
على �سمان اأعلى معاير اجلودة يف التعامل مع هذه 
حلماية  منها  الآم���ن  بالتخل�ص  يتعلق  فيما  امل���واد 
ال��ب��ي��ئ��ة م���ن ت���اأث���رات���ه���ا، وذل����ك دون ال��ت��غ��اف��ل عن 
فح�ص  اآليات  حتكم  التي  التنظيمية  الأ�س�ص  و�سع 
وتنظيف خزانات املياه يف الإمارة ل�سمان �سالمتها 
لال�ستهالك، وذلك كجزء من التزام الإمارة بتحقيق 
اأعلى م�ستويات ال�سحة العامة والرفاهية ل�سكانها.

اخلا�سة  والإح�������س���اءات  ال��درا���س��ات  ن��ت��ائ��ج  و�سكلت 
دافعاً لعتماد  الإم��ارة  املياه اجلوفية يف  مب�ستويات 
الإمارة،  م�ستوى  على  تدويرها  املعاد  املياه  �سيا�سة 
ال��ق�����س��وى من  وال��ت��ي و���س��ع��ت لتحقيق ال���س��ت��ف��ادة 
الرامية  الوطنية  اجلهود  يف  وامل�ساعدة  املياه  ه��ذه 
اإمارة  يف  الأخ���رى  املائية  امل���وارد  على  احل��ف��اظ  اإىل 

اأبوظبي.
العاملي  الطاقة  ملوؤمتر  امل�سيف”  “الراعي  وبكونها 
ت�����س��ت��ع��ر���ص دائ�����رة ال��ط��اق��ة يف اأب���وظ���ب���ي اإجن�����ازات 
الدائرة  جناح  يوفر  حيث  الطاقة  قطاع  وت��ط��ورات 
واق��ع وم�ستقبل قطاع  للتعرف على  ل��زّواره جتربة 
اأروق��ة عالية التقنية  اأبوظبي من خالل  الطاقة يف 
اإع��ادة هيكلة القطاع  تبداأ بتقدمي ملحة عن مرحلة 
واأهدافها ال�سرتاتيجية وما حققته من نتائج داعمة 
ملبادئ الكفاءة وتعزيز ال�ستثمار وتفعيل دور القطاع 
التنفيذية  ب��ال��ل��وائ��ح  ال��ت��ع��ري��ف  ث��م  اخل��ا���ص، وم���ن 
اأعمال  لتنظيم  الدائرة  اعتمدتها  التي  وال�سيا�سات 
التحتية  البنية  م�سروعات  اأب���رز  ث��م  وم��ن  القطاع، 

القائمة وامل�ستقبلية على م�ستوى القطاع.

•• دو�سانبي-وام:

طاجيك�ستان  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����ص  د���س��ن 
املرحلة  ام�ص  �سباح  رحمان  علي  ام��ام 
ال��ث��ان��ي��ة م���ن م�����س��روع حم��ط��ة راغ���ون 

للطاقة الكهرومائية.
طاجيك�ستان  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����ص  واك���د 
ان حم��ط��ة ال��ط��اق��ة ي��ت��م ب��ن��اوؤه��ا وفقا 
الدولية  ال�سالمة  ومعاير  لالعراف 

وذلك با�ستخدام احدث التقنيات.
لتوليد  حم���ط���ات  ب���ن���اء  اإن  اك����د  ك��م��ا 
ال���ط���اق���ة ال���ك���ه���روم���ائ���ي���ة ع���ل���ى اأن���ه���ار 
ع��ل��ى �سمان  ���س��ي�����س��اع��د  ط��اج��ي��ك�����س��ت��ان 
التوازن بني توليد الكهرباء وا�ستهالك 
املياه، و�سيكفل الإدارة امل�ستدامة للمياه 

واحلد من نق�ص الكهرباء يف املنطقة.
���س��د روغ�����ون وحمطة  ب��ن��اء  ان  ي��ذك��ر 
 29 يف  ب���داأ  ق��د  الكهرومائية  ال��ط��اق��ة 
نوفمرب   16 يف  و   2016 اأك���ت���وب���ر 
علي  ام�����ام  ال��رئ��ي�����ص  اف��ت��ت��ح   ،2018

رحمان الوحدة الأوىل من روغون.
حمطة  اأك������رب  “روغون”  و����س���ت���ك���ون 
للطاقة الكهرومائية يف املنطقة بطاقة 
اأك����رث من  م��ي��غ��اواط   3600 ق���دره���ا 
بانه  علما  �ساعة  كيلوواط  مليار   17

يف ال���وق���ت احل��ا���س��ر، ي��ت��م ت��خ��زي��ن ما 
جمموعه 200 مليون مرت مكعب من 

املياه يف خزان روغون.
لنهر  العليا  ال��رواف��د  راغ���ون يف  و يقع 
ب����ام����ر، ع���ل���ى بعد  ف���اك�������ص يف ج���ب���ال 
دو�سانبي، عا�سمة  90 كم من  حوايل 

لأول  امل�����س��روع  ب��داأ  وق��د  طاجيك�ستان. 
اأواخر ال�سبعينات ولكنه توقف  مرة يف 
عام  يف  ال�سوفياتي  الحت��اد  تفكك  بعد 
اإيطالية،  �سركة  ت��ق��وم  1991والآن، 
بال�سراف على هذا امل�سروع الذي تبلغ 
اإىل  دولروي���ه���دف  بليون   3.9 قيمته 

م�ساعفة اإنتاج الطاقة يف طاجيك�ستان 
ل���ل���ق�������س���اء ع���ل���ى ال���ن���ق�������ص امل���ح���ل���ي يف 
الكهرباء وت�سدير فائ�ص الكهرباء اإىل 

الدول املجاورة.
كما ان هناك اأكرث من 60 �سركة من 
تعمل  واأمل��ان��ي��ا  واإي��ط��ال��ي��ا  طاجيك�ستان 

ي�سل  اأن  املتوقع  ومن  ال�سد.  يف  حاليا 
بحلول  اإجن���ازه  املقرر  امل�سروع،  ارت��ف��اع 
335 مرتاً، لي�سبح  2028، اإىل  عام 
اأطول �سد كهرومائي يف العامل و حتى 
الآن، مت النتهاء من 70 يف املائة من 

امل�سروع.

الرئي�ض الطاجيك�ستاين يفتتح املرحلة الثانية من م�سروع حمطة راغون

 لتعزيز اأوا�سر التعاون امل�سرتك يف القطاع املايل و امل�سريف 

احتاد م�سارف االإمارات ي�ستقبل وكيلة وزارة اخلزانة االأمريكية
•• اأبوظبي-الفجر:

العزيز الغرير، رئي�ص  اأوعز معايل عبد 
احت�����اد م�����س��ارف الإم���������ارات، ب���الإع���داد 
تراأ�سته  امل�ستوى  رفيع  وف��د  لإ�ستقبال 
وزارة  وك��ي��ل��ة  م���ان���دل���ك���ر،  ب.  ���س��ي��ج��ال 
اخل��زان��ة الأم��ري��ك��ي��ة، وذل���ك يف اجتماع 
الإماراتية  ال��ع��ا���س��م��ة  يف  اأق���ي���م  ع�����س��اء 
امل�سارف  روؤ�ساء  اأبوظبي ما بني ممثلي 
اخلزانة  ووف���د  ال��دول��ة  يف  التنفيذيني 
ن���اق�������ص خالله  وال��������ذي  الأم����ري����ك����ي����ة، 
امل�سرفية  ال���ت���ط���ورات  اأب�����رز  ال��ط��رف��ان 
دولتي  م��ن  ك���ٌل  ت�سهدها  ال��ت��ي  وامل��ال��ي��ة 
والوليات  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات 
املتعلقة  والق�سايا  الأمريكية،  املتحدة 

والحتيال  الإل���ك���رتون���ي���ة  ب���اجل���رائ���م 
وم��ك��اف��ح��ة غ�سل الأم������وال، ف�����س��اًل عن 
التعاون بني  اآف��اق  التباحث حول تعزيز 
امل�سارف يف البلدين للت�سدي للتحديات 
الرئي�سة التي ي�سهدها القطاع امل�سريف.

ق����ال م���ع���ايل عبد  امل��ن��ا���س��ب��ة،  ويف ه����ذه 
احتاد  يف  “ي�سعدنا  ال���غ���ري���ر:  ال��ع��زي��ز 
امل�سارف ا�ست�سافة وكيلة وزارة اخلزانة 
الأمريكية  �سيجال ب. ماندلكر والوفد 
ملناق�سة  اأبوظبي،  يف  لها جم��دداً  املرافق 
وتعزيز  الثنائية  العالقات  توطيد  �سبل 
اآليات التعاون امل�سرتك يف القطاع املايل 
وامل�سريف، حيث �سّكلت هذه الجتماعات 
يف ال�سنوات املا�سية من�سة رائدة لتبادل 
اخل�����ربات وامل���ع���ل���وم���ات، وب���ح���ث اأح����دث 

القطاع،  يف  الق�سايا  واأه���م  ال��ت��ط��ورات 
اإب�����راز  امل����ح����وري يف  اإىل ج���ان���ب دوره������ا 
التزام احتاد م�سارف الإمارات ودوره يف 
املبادرات امل�سرفية  الرتقاء بالأنظمة و 
تبعا  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف 

بتعليمات امل�سرف املركزي.«
القطاع  “ي�سهد  م���ع���ال���ي���ه:  واأ������س�����اف 
امل�������س���ريف وامل��������ايل حت�������ولت وت����غ����رات 
متوا�سلة، مما يقت�سي اأن تعمل الهيئات 
وقت م�سى،  اأي  من  واأك��رث  التنظيمية، 
البتكار  تعزيز  بني  ت��وازن  حتقيق  على 
م���ن ج��ه��ة وت��ق��ل��ي��ل امل��خ��اط��ر م���ن جهة 
نوا�سل  فاإننا  ال�سياق،  ه��ذا  ويف  اأخ���رى. 
ل�سمان  ال��دول��ي��ني  �سركائنا  م��ع  العمل 
ام���ت���ث���ال ج��م��ي��ع امل�������س���ارف ال��ع��ام��ل��ة يف 

للوائح  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
ك��م��ا نرّكز  امل��ت��ب��ع��ة ع���امل���ي���ا،  والأن���ظ���م���ة 
العاملية  للتهديدات  للت�سدي  جهودنا 
الأم���وال  غ�سل  عمليات  مثل  امل��ت��زاي��دة، 
ن�ساهم  لكي   ، امل�����س��روع  غ��ر  وال��ت��م��وي��ل 
وب�سكل فاعل يف بناء نظام مايل م�ستدام 

ميتاز بال�سفافية والعدالة.«
هذا و�سملت قائمة امل�سوؤولني التنفيذيني 
الذين مّثلوا احتاد م�سارف الإمارات يف 
املدير  �سالح،  جمال  من  ك��اًل  الجتماع 
العام لحت��اد م�سارف الإم���ارات، وعالء 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لبنك  ال��رئ��ي�����ص  ع���ري���ق���ات، 
اأبوظبي التجاري، واندرو ال�سايغ، نائب 
الرئي�ص التنفيذي ملجموعة بنك اأبوظبي 
ليندر،  ف���ان  ب��رن��د  وال���دك���ت���ور  الأول، 

التجاري،  التنفيذي لبنك دبي  الرئي�ص 
لبنك  التنفيذي  الرئي�ص  كوك،  وفين�ص 
اإجنالند،  وب��ي��رت  ال���وط���ن���ي،  ال��ف��ج��رة 
اخليمة  راأ���ص  لبنك  التنفيذي  الرئي�ص 
الوطني، واأحمد عبدالعال، املدير العام 

لأعمال ال�سركات يف بنك امل�سرق. 
و���س��ّم ال��وف��د الأم��ري��ك��ي ك��اًل م��ن �سيث 
وزي�����ر اخلزانة  م�����س��اع��د  ن���ائ���ب  اأجن������ر، 
كبر  ري��دب��ورد،  واآري  العامة،  لل�سوؤون 
مديرة  اأم��ل��ني،  كاثرين  و  امل�ست�سارين، 
 ، الق�سم  رئي�ص  م��ال��ك��ي،  وم��ي��اد  امل��ك��ت��ب، 
وجي�سيكا رينييه، كبرة املحللني، وبول 
خوري، ملحق اخلزانة الأمريكية لدولة 
و�سلطنة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات 

ُعمان.

»ع�سل حتا« �سمن امل�ساريع ال�سغرية املتميزة
�سامل بن �سلطان: االعتماد على العن�سر 

الوطني يدفع عجلة التنمية امل�ستدامة
•• راأ�س اخليمة: الفجر

دائرة  رئي�ص  القا�سمي،  �سقر  ب��ن  �سلطان  ب��ن  �سامل  ال�سيخ  املهند�ص  اأك��د 
الطران املدين يف راأ�ص اخليمة، رئي�ص جمل�ص اإدارة “اإيه. اإن. ات�ص. بي”، 
للمحافظة  القطاع اخلا�ص  موؤ�س�سات  عاتق  تقع على  م�سوؤولية كبرة  اأن 
لت�سبح  الن�سب،  ه��ذه  زي��ادة  على  والعمل  وتعزيزها،  التوطني  ن�سب  على 
الأوط���ان  خ��ر  لأن  باملئة،   100 مواطنة  موؤ�س�ساتنا  يف  العاملة  ال��ق��وى 

واأكرثها متيزا هي، التي تبنى ب�سواعد اأبنائها.
وقال ال�سيخ �سامل بن �سلطان: اإن العتماد على العن�سر الوطني يف العمل 
بالغ  واإن��ت��اج��ي  اقت�سادي  مب���ردود  ي��اأت��ي  الإم���ام  اإىل  التنمية  عجلة  ودف���ع 
الذي  احلقيقي،  ال�ستثمار  ه��و  امل��واط��ن  لأن  البعيد،  امل��دى  على  القيمة، 
ت�سجيع  املهم  وم��ن  والتنمية،  البناء  يف  للم�ساهمة  عليه  الرتكيز  ينبغي 
الكافية  الفر�سة  العمل، ومنحه  الطموح لالإقبال على  الإماراتي  ال�سباب 

لكي يثبت وجوده.
وت�سلم ال�سيخ �سامل بن �سلطان جائزة التميز يف حقل امل�ساريع ال�سغرة، 
لوزراء  اخلام�ص  الجتماع  اأعمال  خالل  حتا،  ع�سل  �سركة  ح�سدتها  التي 
الذي  ال��ت��ع��اون،  جمل�ص  ب���دول  الج��ت��م��اع��ي��ة  والتنمية  وال�����س��وؤون  ال��ع��م��ل 
ا�ست�سافته �سلطنة عمان، يف الفرتة من 2 � 4 من �سبتمرب اجلاري، لتكرمي 
والعمل  اخلا�ص  القطاع  يف  ال��رائ��دة  وال�سركات  واملوؤ�س�سات  ال�سخ�سيات 

الجتماعي بدول جمل�ص التعاون.
التعاون  ملجل�ص  العام  الأم��ني  ال��زي��اين،  را�سد  بن  اللطيف  عبد  د.  واأث��ن��ى 
لدول اخلليج العربية، خالل حفل افتتاح الجتماع، على امل�ساعي اخلرة 
واجلهود املخل�سة، التي تبذلها دول املجل�ص لتعزيز م�سرة العمل اخلليجي 
امل�سرتك، حتقيقا لتطلعات مواطني دول املجل�ص، نحو مزيد من التعاون 
والرتابط والتكامل. وتوجه يف كلمته ببالغ ال�سكر والتقدير على احلر�ص 
يف  املجل�ص  دول  بني  والتكامل  التعاون  مل�سرة  املتوا�سل  وال��دع��م  املعهود 
جمايل العمل وال�سوؤون الجتماعية، وهي جناحات ت�سجل �سمن م�سرة 

اخلر والبناء للعمل اخلليجي امل�سرتك.
اخلليجي  بالعمل  اله��ت��م��ام  على  نا�سع  دليل  التكرمي  اأن  ال��زي��اين  واأك���د 
مباركاأ  وال��ب��ذل،  للعطاء  املحفزة  البيئة  توفر  على  واحل��ر���ص  امل�سرتك، 
الذين  الأعمال،  وري��ادة  العمل  حقول  يف  الفائزة  وال�سخ�سية  للموؤ�س�سات 
الإيجابي  اأثرها  العمل، والتي �سينعك�ص  اإ�سهاماتهم يف �سوق  كرموا نظر 
امل�سوؤولية الوطنية فيما  التنمية القت�سادية والجتماعية، بتحملها  على 

بذلت من جهود لتوطني الوظائف وخلق فر�ص عمل لئقة.

عوي�سه املرر: موؤمتر الطاقة يعك�ض 
مكانة اأبوظبي عا�سمة عاملية للطاقة 

•• اأبوظبي -وام: 

اأبوظبي  الطاقة يف  دائرة  املرر رئي�ص  املهند�ص عوي�سه مر�سد  اأكد معايل 
والع�سرين  الرابعة  بن�سخته  العاملي  الطاقة  ملوؤمتر  اأبوظبي  ا�ست�سافة  اأن 
ي�سكل اإ�سافة نوعية مل�سرة الإمارة وتاأكيداً ملكانتها الرائدة عا�سمة عاملية 
للطاقة ت�ستقطب اأبرز �سانعي القرار وال�سيا�سات من وزراء وروؤ�ساء �سركات 
ي�سكل  مما  الطاقة  قطاع  جم��الت  يف  متخ�س�سني  وباحثني  وم�ستثمرين 
التحّول  لتحقيق  اأبوظبي  توجهات  اإدارة  يف  م�سرتنا  ملوا�سلة  قويًة  دفعًة 
نحو ع�سر جديد للطاقة مبني على اأ�س�ص الكفاءة وال�ستدامة وامل�سوؤولية 

البيئية.
غ��ر م�سبوق يف  ال��راه��ن تغرا  ال��وق��ت  ي�سهد يف  ال��ع��امل  اإن  وق��ال معاليه 
وديناميكيات  التكنولوجية،  البتكارات  من  مبزيج  مدفوعا  الطاقة  قطاع 
التي توؤثر على �سلوك ال�ستهالك واأطر �سنع  العر�ص والطلب اجلديدة 
ال�سيا�سات؛ وبالتايل فنحن اليوم على مفرتق طرق حقيقي يدفعنا لقيادة 
قطاع الطاقة نحو البدائل النظيفة واملتجددة، نظراً لكونها املنهج الأكرث 
الأمم  قبل  م��ن  املعتمدة  امل�ستدامة  التنمية  اأه����داف  لتحقيق  موثوقية 
املتحدة، وخمرجات اتفاق باري�ص للمناخ 2015، وهي ما تاأخذه اأبوظبي 
ب��راجم��ه��ا وا�سرتاتيجيتها  ك��اف��ة  ع��ل��ى حم��م��ل اجل���د يف  الإم�����ارات  ودول����ة 

املرتبطة بقطاع الطاقة.
واأ�ساف املرر اأن موؤمتر الطاقة العاملي 2019 يتيح ا�ستعرا�ص امل�ستجدات 
عملية  من  ابتداء  حم��اوره  بكافة  اأبوظبي  يف  الطاقة  قطاع  �سهدها  التي 
اإعادة الهيكلة يف عام 2018 والتي متيزت بالف�سل بني الدور التنظيمي 
والت�سريعي وبني الدور الت�سغيلي للقطاع مع حتفيز عملية التحول الفعال 
املحلية،  الطاقة  �سوق  القطاع اخلا�ص يف  الطاقة وتفعيل م�ساركة  لقطاع 
جانب  لإدارة  اأبوظبي  ا�سرتاتيجية  عن  الأ�سبوع  هذا  اإعالننا  اإىل  و�سوًل 
الطلب وكفاءة الطاقة 2030 والتي تعد اأحد اأبرز الإجنازات التي انبثقت 
تخفي�ص  ب��ه��دف  املحلية  اجل��ه��ات  م��ن  جمموعة  ب��ني  م�سرتك  جهد  ع��ن 
العام  بحلول   32% بن�سبة  وامل��ي��اه   22% بن�سبة  ال��ك��ه��رب��اء  ا�ستهالك 

2030 ا�ستناداً اإىل خط الأ�سا�ص لعام 2013.
على  م��ت��زاي��داً  طلباً  ي�سهد  ال��ع��امل  :اإن  قائال  ت�سريحه  معاليه  اختتم  و 
املتكامل  اأب��وظ��ب��ي  من���وذج  بتطوير  قمنا  و  وتقنياتها،  ال��ط��اق��ة  منتجات 
وزودن��اه ب��اأدوات تقنية متقدمة متكننا من  “مكعب الطاقة”،  اأو  للطاقة، 
اختبار وتوقع نتائج ال�سيا�سيات املعتمدة على قطاع الطاقة وعلى القت�ساد 
لواقع  م�ستقبلية  ت�سورات  تقدمي  على  ق��ادراً  النموذج  يكون  بحيث  ككل؛ 

القطاع يف اأبوظبي على امتداد 10 اإىل 30 عاما قادمة.
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احلقبة اجلديدة للعمالت الرقمية
ج����دي����دة  ح���ق���ب���ة  اأن  ي�����ب�����دو 
ل��ل��ع��م��الت ال��رق��م��ي��ة ت���ل���وح يف 
من�سات  ب���داأت  اأن  بعد  الأف���ق 
بدخول  الجتماعي  التوا�سل 
فقد  الرقيمة،  العمالت  عامل 
ك����ان لإع������الن ف��ي�����س��ب��وك عن 
اجلديدة  ال��رق��م��ي��ة  ع��م��ل��ت��ه��ا 
ل������ي������ربا مب�����ث�����اب�����ة الإع�����������الن 
ل��ب��دء ه���ذه احلقبة  ال��ر���س��م��ي 
طموحات  م����ن  حت���م���ل���ه  مب����ا 
التطور  هذا  تكتنف  وحماذير 
التبادل  ���س��ك��ل  يف  اجل���وه���ري 
ال����ت����ج����اري وامل��������ايل يف ع���امل 
الت�سوق والتجارة الإلكرتونية 

وحتى يف عامل النقد والقت�ساد ب�سكل عام، وهنا تثور عدة ت�ساوؤلت اأهمها 
هذه  �ستحظى  وه��ل  ج��دي��دة؟  م�سفرة  عملة  مبثابة  هي  العملة  ه��ذه  هل 
اأو ن�سوء اقت�ساد  العملة بقبول يف الأ�سواق العاملية؟ هل �ستوؤدي اإىل منو 
جديد؟، هذه الأ�سئلة كانت مثار للجدل يف عامل العمالت الرقمية وعامل 
القت�ساد وحتى يف عامل ال�سيا�سة على مدى الأ�سهر القليلة املا�سية وما 

زال اجلدل قائماً يف جميع هذه الأو�ساط.
العمالت  ه��ذه  رواد  ب��ادر  امل�سفرة  الرقمية  العمالت  ع��امل  م�ستوى  فعلى 
التوا�سل  وو�سائل  الإع��الم  عرب  ت�سريحات  لإب��داء  العامل  م�ستوى  على 
اجلديدة  في�سبوك  عملة  اأن  يف  ت�سب  الآراء  معظم  وكانت  الجتماعي، 
ليربا لي�ست عملة رقمية م�سفرة باملعنى ال�سحيح فهي لي�ست مبنية على 
العملة  ه��ذه  اأن  على  اأي�ساً  اإج��م��اع  هناك  ك��ان  ولكن  حقيقي،  بلوكت�سني  
الباب  العامل �سوف تفتح  اأكرب من�سة توا�سل اجتماعي يف  املدعومة من 
البيتكوين لدخول مزيد من  الأخ��رى وبالأحرى  امل�سفرة  العمالت  اأم��ام 
الأ�سواق، كما اأنها قد تهدد النظام املايل التقليدي، ويف الوقت نف�سة كانت 
القائمة  العمالت  تناف�ص  لن  العملة اجلديدة  باأن هذه  تقول  اآراء  هناك 
ومتثل مغامرة مهددة بالف�سل بالن�سبة لفي�ص بوك، لكن ال�سركة دافعت 
بقدر  وتتمتع  خ�سو�سية  لها  اجل��دي��دة  عملتها  ب��اأن  النتقادات  ه��ذه  عن 
اأك��رث من  ت��دار من  واأن��ه��ا  الوقت  ينمو مع  �سوف  الالمركزية  معني من 
جهة ولي�ست جهة واحدة م�سيطرة، بالإ�سافة اإىل اأن هذه العملة م�سممة 
العمالت  غ��رار  على  ولي�ص  الوقت  نف�ص  يف  دفع  وو�سيلة  م�ستقرة  لتكون 

امل�سفرة الأخرى.
  اأما على امل�ستوى الر�سمي فقد قوبلت هذه العملة مبعار�سة من اجلهات 
الر�سمية كان اأبرزها معار�سة اأع�ساء الكونغر�ص الأمريكية لهذه العملة 
واملطالبة بوقف تطويرها واأكدت البنوك املركزية ب�سكل عام على احلذر يف 
التعامل مع معها حيث اأ�سار بع�ص وزراء املالية اإىل اأن هذه العملة �ست�سبح 
الكثر  ولكن على  املكا�سب  بع�ص  وه��ذا ينطوي على  �سيادة م�ستقلة  ذات 
وعابر  كبر  ذو حجم  اجتماعي  توا�سل  بتطبيق  املحاذير لرتباطها  من 
للحدود وهناك بع�ص التجاوزات حدثت يف تاريخ هذا التطبيق، يف املقابل 
كانت هناك بع�ص الآراء الر�سمية التي راأت باأن هذه العملة متثل فر�سة 
كبرة ملئات املاليني من الذين لي�ص لديهم ح�سابات بنكية ليتداولو من 

خاللها، مطمئنة اإىل اعتماد هذه العملة على تقنية البلوكت�سني.
املاليني  املحللني  معظم  اأجمع  فقد  وامل��ايل  القت�سادي  امل�ستوى  على  و 
على اأن العملة اجلديدة �سيكون لها اأثر كبر على امل�ستوى املايل لل�سركة 
وعلى اأ�سهمها وقد تكون اأهم املبادرات التي تطلقها ال�سركة والتي �ستعمل 
و�ستمثل م�سدر  وامل��وردي��ن  امل�ستخدمني  وال��رتاب��ط بني  الن��خ��راط  على 
اإيراد جديد لل�سركة ويف نف�ص الوقت �ستتيح جلميع امل�ستخدمني احلرية 
و�سطاء  وب��دون  عالية  كلف  ب��دون  الإلكرتونية  املالية  واخل��دم��ات  املالية 
اأكرب من العمالت امل�سفرة الأخرى اعتماًدا  ماليني و�سوف تنت�سر ب�سكل 
على القاعدة الكبرة من امل�ستخدمني لفي�ص بوك، كما اأن اعتماد العملة 
اجلديدة على اأ�سول خمتلفة كما �سرح اأ�سحابها �سوق يفتح ويخدم اأ�سواق 
و�سوف  الأ���س��ول من قبل وبطرق جديدة  ه��ذه  تكن تخدمها  جديدة مل 
على  ال�سركة  ا�ستقرت  فقد  للحدود،  العابر  ال�سامل  ال�سوق  فكرة  تدعم 
عدم اعتماد اأ�سول العملة على الدولر فقط وهذا قد يوؤدي اإىل اأن ت�سبح 
القول  ميكن  وبالتايل  حكومية  عملة  لأي  الأج��ل  متو�سط  بديال  ليربا 

باأنها متفوقة على الدولر الأمريكي الذي هو اأقوى عملة تقليدية.
و�سلبيات هذه  اإيجابيات  ح��ول  الآراء  ت�سارب  امل�سحون من  اجل��و  ه��ذا  يف 
العملة وحول كونها متثل عملة رقيمة م�سفرة اأم ل، وحول اآثارها املتوقعة 
على ع��امل امل���ال وال��ن��ق��د والق��ت�����س��اد وت�����س��ارب ال��ق��وى وامل�سالح لب��د يف 
تلقى قبوًل تدريجيا و�سوف  ب��داأت  العملة  باأن هذه  الت�سليم  النهاية من 
يكون لها وجود قوي يف �ساحة العمالت الرقمية و�سوف ت�سكل حتدي لكل 
من العمالت الرقمية ب�سكل عام والعمالت النقدية التقليدية، وهذا يعني 
اأج��اًل حتديات تنظيمية  اأم  العملة �سوف تواجه عاجاًل  اأن هذه  بالتاأكيد 
قد  ه��ذا  ولكن  مناف�سيها،  م��ن  وك��ذل��ك  الر�سمية  اجل��ه��ات  م��ن  وقانونية 
اإيجابياً ويفتح باب جلدل ميكن اأن يغر ماهية النظم املالية  يكون اأمراً 
وبالتايل  النا�ص  من  كبرة  لفئات  للنقد  و�سول  �سهولة  ويتيح  العاملية 
النمو  من  مزيد  اإىل  بالنتيجة  ي��وؤدي  وق��د  القت�سادية  فاعليتهم  زي��ادة 

القت�سادي على امل�ستوى العاملي.
بقلم - عا�سم بني فار�ض 

باحث اقت�سادي اأول بغرفة »راأ�ض الغرفة« 

وزير االقت�ساد وعمدة روتردام ي�ستعر�سان فر�ض التعاون يف قطاعات اقت�ساد امل�ستقبل
•• اأبوظبي-وام:

بحث معايل املهند�ص �سلطان بن �سعيد 
امل��ن�����س��وري وزي����ر الق��ت�����س��اد م��ع عمدة 
مدينة روتردام اأحمد اأبو طالب والوفد 
وتوطيد  تعزيزالعالقات  �سبل  امل��راف��ق 
والتجارية  الق���ت�������س���ادي���ة  ال�����رواب�����ط 
وال����س���ت���ث���م���اري���ة ب����ني دول������ة الإم��������ارات 
وه��ول��ن��دا وال��رتك��ي��ز على امل��ج��الت ذات 
البتكار  وخ�سو�ساً  امل�سرتك  الهتمام 
والطاقة  امل���ت���ق���دم���ة  وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
املتجددة وامل�ساريع ال�سغرة واملتو�سطة 

وبناء اقت�ساد معريف م�ستدام.
التعاون  ت��ع��زي��ز  ���س��ب��ل  ال��ل��ق��اء  وت���ن���اول 
ال��ق��ائ��م يف ع���دد م��ن ال��ق��ط��اع��ات املهمة 
النمو  ال��ب��ل��دي��ن وف��ر���ص  واحل��ي��وي��ة يف 
اأن  لها  ميكن  ال��ت��ي  امل��ج��الت  يف  خا�سة 
امل�ستدامة  التنمية  وتعزز م�سرة  تخدم 
يف دول���ة الإم����ارات يف ظ��ل حتولها نحو 
جمال  على  وتركيزها  املعرفة  اقت�ساد 

البتكار.
الفر�ص  ال��ط��رف��ان ���س��رورة بحث  واأك���د 
ال����س���ت���ث���م���اري���ة امل����ت����ب����ادل����ة خ���ا����س���ة يف 
قطاعات التكنولوجيا والطاقة املتجددة 
والغذاء  واملتو�سطة  ال�سغرة  وامل�ساريع 

وال�سناعات الغذائية.
ك��م��ا مت خ���الل ال��ل��ق��اء ا���س��ت��ع��را���ص اأبرز 
والتي  البلدين  ميتلكها  التي  املقومات 
زي�����ادة حجم  ت�����س��ه��م يف  اأن  ���س��اأن��ه��ا  م���ن 
من  اأو�سع  اآف��اق  وفتح  التجاري  التبادل 

للم�ساريع ال�ستثمارية بينهما.
امل��ن�����س��وري خ���الل اللقاء  واأك����د م��ع��ايل 
باأبوظبي  ال�����وزارة  م��ق��ر  ع��ق��د يف  ال����ذي 
�سوهان�ص  ال��وي�����س��ي�����ص  ���س��ع��ادة  ب��ح�����س��ور 
اأدري���ان�������ص ���س��ف��ر مم��ل��ك��ة ه��ول��ن��دا لدى 
ال���دول���ة ع��ل��ى ال��ع��الق��ات امل��ت��م��ي��زة التي 
هولندا،  ومملكة  الإم����ارات  دول��ة  جتمع 

اآليات  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ال����دول����ة  وح���ر����ص 
بالبتكار  املتعلقة  امل��ج��الت  يف  ال��ت��ع��اون 
احلديثة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  وال���ت���ق���ن���ي���ات 

وامل�ساريع ال�سغرة واملتو�سطة.
ولفت معاليه اإىل اأهمية تعزيز التعاون 
واجلامعات  ال��ب��ح��وث  م��راك��ز  ب��ني  فيما 
ملرحلة  ميهد  مم��ا  الأع��م��ال،  وحا�سنات 
اأك�������رث ن�������س���اط���اً يف ع����الق����ات ال���ت���ع���اون 
ب�سرورة  منوهاً  امل�سرتكة،  القت�سادي 
الأعمال  رواد  بني  تفاعلية  لقاءات  عقد 

واملبتكرين من البلدين.
اأهمية تعزيز قنوات التوا�سل بني  واأكد 
ميثله  مل��ا  البلدين  يف  الأع��م��ال  جمتمع 
اأ�سا�سية من  ركيزة  القطاع اخلا�ص من 
اأو�سع  اآف��اق  وفتح  والتطور  النمو  ركائز 
التنموية  الأه������داف  ت��خ��دم  ل�����س��راك��ات 
م�ستوى  يف  امل�ستهدف  ال��ت��ق��دم  وحت��ق��ق 
بني  والتجارية  القت�سادية  ال��ع��الق��ات 
على  املن�سوري  الوزير  و�سدد  البلدين. 
اأن العالقات الثنائية مع مملكة هولندا 
الأخرة  الآون���ة  يف  �سريعاً  من��واً  �سهدت 
القت�سادي  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  وخ���ا����س���ة 
مر�سحة  وه��ي  وال�ستثماري  والتجاري 
ل��ل��م��زي��د م���ن ال���ت���ط���ور وال���ن���م���و يف ظل 
توفر الرغبة والإرادة امل�سرتكة للبلدين 
ب��ت��ع��زي��زه��ا ووج����ود الكثر  ال�����س��دي��ق��ني 
من الفر�ص والعديد من املجالت التي 
تعمق عالقات التعاون ومل ت�ستغل بعد، 
بني  التجاري  التبادل  ب��اأن حجم  منوهاً 
العام  يف  دولر  مليار   3.9 بلغ  البلدين 
مقارنة   14.7% منو  بن�سبة   2018
ال���زي���ادة  ه����ذه  وت��ع��ك�����ص   ،2017 ب���ع���ام 
ال����ذي ت�سهده  ال��ت��ط��ور  ال��ك��ب��رة م���دى 
القت�سادية  وخا�سة  الثنائية  العالقات 

والتجارية.
الأخرى  الأرق���ام  اأن  اإىل  معاليه  واأ���س��ار 
ال���ع���الق���ات فهناك  اأي�������س���اً من���و  ت��ع��ك�����ص 

هولندية  جت����اري����ة  ع����الم����ة   5055
وكالة   186 و  ال����دول����ة  يف  م�����س��ج��ل��ة 
اأرق����ام  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  جت���اري���ة، لف���ت���اً 
ي�سل  حيث  اأي�����س��اً  م�سجعة  ال�ستثمار 
لال�ستثمارات  الرتاكمي  الر�سيد  حجم 
الإم���ارات���ي���ة امل��ب��ا���س��رة يف ه��ول��ن��دا نحو 
من  ال����ع����دي����د  يف  دولر  م���ل���ي���ار   9.2
الطبيعي  والغاز  النفط  ومنها  املجالت 
واحلاويات  املحطات  واإدارة  والألومينا 
اللوج�ستية  واخل������دم������ات  ال���ب���ح���ري���ة 
ال�ستثمارية،  الأن�����س��ط��ة  م��ن  وغ��ره��ا 
الهولندية  ال�ستثمارات  بلغ حجم  فيما 
حتى  دولر  م��ل��ي��ار   3.2 الإم��������ارات  يف 
2018 وبن�سبة منو و�سلت  مطلع عام 
الأرقام  ب��اأن  معاليه  منوها   ،43% اإىل 
اإيجابية ولكنها يف الوقت ذاته ل تعك�ص 

حجم العالقات الثنائية بني البلدين.
وقال املن�سوري اإن اقت�ساد املعرفة الذي 
للحكومة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��اً  ه���دف���اً  ي��ع��ت��رب 

الحت����ادي����ة وحم������وراً رئ��ي�����س��ي��اً يف روؤي����ة 
2021، يتيح املجال لتعزيز التعاون مع 
يتعلق  ما  وحت��دي��داً  الهولندي  اجلانب 
والتقنيات  واملعلومات  اخل��ربات  بتبادل 
دولة  اأن  املفهوم، خا�سة  الداعمة لذلك 
متكاملة  حتتية  بنية  متتلك  الإم����ارات 
م�ستوى  ع��ل��ى  ن��وع��ه��ا  م���ن  الأوىل  ت��ع��د 
واحلداثة  ال��ت��ط��ور  ناحية  م��ن  املنطقة 
وموؤهلة لتلبية متطلبات اقت�ساد املعرفة 

باأف�سل �سورة ممكنة.
خالل  الإم�������ارات  دول����ة  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
و�سل  همزة  اأ�سبحت  املا�سية  ال�سنوات 
والإق��ل��ي��م��ي��ة وج�سراً  ال��ع��امل��ي��ة  ل��ل��ت��ج��ارة 
ي��رب��ط ال�����س��رق بالغرب  ج��وي��اً وب��ح��ري��اً 
املتميز  ال���س��رتات��ي��ج��ي  امل���وق���ع  ب��ح��ك��م 
والتطور الكبر لبنيتها اللوج�ستية من 

مطارات وموانئ وطرق.
وم���ن ج��ان��ب��ه اأك����د ع��م��دة روت������ردام على 
اأه���م���ي���ة ال�������س���راك���ة ال���ت���ي جت���م���ع دول����ة 

القوا�سم  ظ���ل  يف  وه���ول���ن���دا،  الإم�������ارات 
من  البلدين  جتمع  ال��ت��ي  الق��ت�����س��ادي��ة 
واأ�سواق  وم��ت��ط��ورة  ج��اذب��ة  اأع��م��ال  بيئة 
العامل، ف�سال عن اعتبار  منفتحة على 
اأ�سواق  اإىل  ل��ل��دخ��ول  ب��واب��ة  منهما  ك��ل 
م��ن��ط��ق��ة ال�����س��رق الأو�����س����ط م���ن جانب 

وال�سوق الأوروبي من جانب اأخر.
اأهمية تبادل الزيارات رفيعة  اإىل  واأ�سار 
ل��ه��ا م���ن ف��ر���س��ة متميزة  مل���ا  امل�����س��ت��وى 
اأب����رز الفر�ص  لط����الع اجل��ان��ب��ني ع��ل��ى 
امل���ت���اح���ة وامل�����ج�����الت الأن�������س���ب لإق���ام���ة 
املطروحة يف هذا  والت�سهيالت  �سراكات 
ال�سدد مبا يعود بالنفع على الطرفني.

اأن هولندا متتلك  واأك��د عمدة روت���ردام 
الطاقة  مب�����ج�����الت  وا�����س����ع����ة  خ�������ربات 
والتكنولوجيا  والبتكار  والغذاء  واملياه 
امل���ج���ال لتعزيز  ي��ت��ي��ح  امل��ت��ق��دم��ة، وه����ذا 
وت��وط��ي��د ال��ت��ع��اون م��ع الإم������ارات بهذه 

القطاعات وغرها اأي�ساً.

% ح�سة �سكاوى عدم اللتزام ب�سروط التفاق   48

»اقت�سادية دبي« ت�ستقبل 464 �سكوى للمن�ساآت التجارية خالل الن�سف االأول من 2019
وهذا   ،2018 العام  من  الأول  بالن�سف  مقارنة  ال�سكاوى  معدل  يف 
دبي  يف  والأعمال  التجارية  التعامالت  ديناميكية  مدى  ب��دوره  يعك�ص 
ملتزمون يف  وال��ع��امل. نحن  الأو���س��ط  ال�سرق  ويف  �سركائها حمليا  مع 
ا�ستدامة ال�سمعة العاملية التي متتلكها دبي كبوابة للتجارة والأعمال، 
من خالل حل ال�سكاوى التجارية على األ يكون النزاع قد مت البت فيه 
اإداري��ة اأخ��رى، ويف  اأو  اأو قانونية  اأم��ام اأي جهة ق�سائية  اأو قيد النظر 
امل��دة الأ�سرع  اأي��ام، وه��ي   10 تلك احلالة يتم حلها يف م��دة ل تتجاوز 
الراغبني  ال�سكاوى على م�ستوى دول��ة الم���ارات«. ودع��ا لوتاه  يف حل 
يف تقدمي ال�سكاوى اإىل تقدمي ن�سخة عن امل�ستندات التي تثبت �سحة 
الدع��اء، ويف حالة اأن ال�ساكي من خارج دولة الم��ارات يجب ان تكون 
املخت�سة يف  اإحدى اجلهات  امل�ستندات م�سدقة من  اأو  ال�سكوى  ر�سالة 
تلك الدول. م�سراً اإىل اأن هنالك مع اإدارة حماية الأعمال، وهي مركز 
اأو التوا�سل عرب الربيد اللكرتوين   ،+971   600545555 الت�سال 

.businessprotection@dubaided.gov.ae

ن�سبة  اأعلى  الإماراتية  ال�سركات  ت�سدرت  امل�ستلمة  ال�سكاوى  وبح�سب 
امل�ستوى  على  ال��ت��ج��اري  املن�ساآت  ���س��ك��اوى  اإج��م��ايل  م��ن   22% ب��واق��ع 
امل�سرية  وال�سركات   ،19% بواقع  الهندية  ال�سركات  وتلتها  املحلي، 
ومن   ،4% ن�سبته  م��ا  الباك�ستانية  ال�سركات  و�سكلت   ،8% مبعدل 
ال�سركات ال�سعودية بواقع %3، وتوزعت ما ن�سبته %41 من �سكاوى 

املن�ساآت التجارية امل�ستلمة على دول اأخرى حول العامل.
ويف ال�����س��ي��اق ذات����ه، ق���ال حم��م��د ع��ل��ي را���س��د ل���وت���اه، امل��دي��ر التنفيذي 
لقطاع الرقابة التجارية وحماية امل�ستهلك يف اقت�سادية دبي: “تعمل 
لال�ستثمار  مثالية  كبيئة  الإم���ارة  مكانة  تعزيز  على  دب��ي  اقت�سادية 
ال�سفافية  مفهوم  تطبيق  خ��الل  من  ذل��ك  وياأتي  الأع��م��ال،  وا�ستدامة 
واحليادية بني جتار دبي وخمتلف �سرائح جمتمع الأعمال من داخل 
العدل  �سمان  على  دب��ي  اقت�سادية  تعمل  وب��دوره��ا  وخارجها.  ال��دول��ة 
وامل�ساوة يف تنظيم العالقة بني رجال الأعمال واملتعاملني مع التجار 
انخفا�ساً  النتائج احلالية  “ اأظ��ه��رت  ل��وت��اه:  واأ���س��اف  دب��ي«  اإم���ارة  يف 

الأعمال.  وا�ستحوذ قطاع اخلدمات على احل�سة الكربى من ال�سكاوى 
ال��ت��ج��اري��ة ب��واق��ع %45 م��ن اإج��م��ايل ال�����س��ك��اوى، وال��دي��ك��ور واأعمال 
اللكرتونيات ومواد  ثم  %11، ومن  الغذائية  وامل��واد   ،11% البناء 
وال�سيارات  ال�سحن،  من  لكل  و3%  منهما،  لكل   6% بن�سبة  البناء 
املعدات  العمالة وتاأجر  %2، وتوريد  والك�س�سوارات، والأثاث بواقع 
القطاعات، وتوزعت ما ن�سبته  %1 لتلك  بن�سبة  املعامالت  وتخلي�ص 

%7 على القطاعات الأخرى.
خالل  امل�ستلمة  ال�سكاوى  اأب���رز  الت��ف��اق  ب�سروط  الل��ت��زام  ع��دم  �سكل 
اإجمايل  من   48% ن�سبتها  بلغت  حيث   ،2018 من  الأول  الن�سف 
 ،36% العقد  ب�سروط  اللتزام  عدم  وبلغ  التجارية،  املن�ساآت  �سكاوى 
 ،2% واملقايي�ص  باملوا�سفات  الل��ت��زام  وع��دم   ،8% التجاري  والغ�ص 
ب�سروط  الل��ت��زام  وع���دم   ،2% البيع  بعد  م��ا  الل��ت��زام بخدمة  وع���دم 
ر�سوم  وفر�ص   1% التجاري  بالن�ساط  اللتزام  %1، وعدم  ال�سمان 

اإ�سافية على اخلدمة اأو املنتج 1%.

•• دبي-الفجر: 

التجارية  ال��رق��اب��ة  لقطاع  ال��ت��ج��اري��ة  امل��ن�����س��اآت  ���س��ك��اوى  ق�سم  ا�ستقبل 
وحماية امل�ستهلك يف اقت�سادية دبي، 464 �سكوى للمن�ساآت التجارية 
 41% بلغت  انخفا�ص  بن�سبة   ،2019 عام  الأول من  الن�سف  خالل 
ويعمل   .2018 ع��ام  م��ن  الأول  الن�سف  يف  �سكوى   790 ب��  مقارنة 
ال��ق��ط��اع على ا���س��ت��الم ال�����س��ك��اوى ال��ت��ج��اري��ة اخل��ا���س��ة ب��اخل��الف��ات بني 
التجار من داخل وخارج دولة المارات، وعمل الت�سويات الودية ب�سرط 
اأن يكون النزاع جتارياً واأن يكون امل�سكو عليه موؤ�س�سة اأو �سركة جتارية 

م�سجلة يف دبي.
اتباع  على  حر�سها  النتائج  ه��ذه  خ��الل  م��ن  دب��ي  اقت�سادية  وت��وؤك��د 
واحلفاظ  التجارية  ال�سكاوى  وحل  ف�ص  يف  العاملية  املمار�سات  اأف�سل 
احلركة  تعزيز  وب��ال��ت��ايل  دب��ي،  بها  تتمتع  التي  العاملية  ال�سمعة  على 
القت�سادية يف دبي، ورفع مكانتها كبيئة مثالية لال�ستثمار وا�ستدامة 

»اأدنوك« ت�سارك يف موؤمتر الطاقة العاملي ال� 24 يف اأبوظبي

�سلطان اجلابر يوؤكد على االإمكانيات الكبرية مل�سادر الطاقة  املتنوعة يف االإمارات
النفط والغاز �سيظالن امل�سدر الرئي�سي للطاقة يف ظل الزيادة الكبرية امل�ستمرة  يف الطلب على الطاقة خالل العقدين القادمني
 االإمارات حري�سة على اإقامة �سراكات ا�سرتاتيجية يف كل جماالت ومراحل قطاع الطاقة

•• اأبوظبي-وام:

اأحمد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  اأك��د معايل 
التنفيذي  الرئي�ص  دول���ة  وزي���ر  اجل��اب��ر 
ل�����س��رك��ة ب�����رتول اأب���وظ���ب���ي ال��وط��ن��ي��ة “ 
التزام  �سركاتها،  وجم��م��وع��ة   “ اأدن����وك 
من  متنوع  مزيج  ببناء  الإم����ارات  دول��ة 
م�سادر الطاقة املتنوعة، وبدورها كمورٍد 

موثوق للطاقة لالأ�سواق العاملية.
األقاها معاليه  جاء ذلك يف الكلمة التي 
اأم�ص يف افتتاح الدورة الرابعة والع�سرين 
مل��وؤمت��ر ال��ط��اق��ة ال��ع��امل��ي ال����ذي ي��ق��ام يف 
مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ص خالل 
الفرتة من 9 اإىل 12 �سبتمرب 2019 
ال��دك��ت��ور �سلطان  . وا���س��ت��ع��ر���ص م��ع��ايل 
اأح��م��د اجل��اب��ر - بح�سور ع���دد من  ب��ن 
العاملي - الجتاهات  قادة قطاع الطاقة 
الطلب  زي��ادة  على  توؤثر  التي  الرئي�سة 
ع��ل��ى ال���ط���اق���ة، مب���ا ف��ي��ه��ا زي�����ادة النمو 
الإنفاق  على  ال��ق��درة  وارت��ف��اع  ال�سكاين 
لدى امل�ستهلكني من الطبقة املتو�سطة.

  وقال معايل الدكتور �سلطان بن اأحمد 
على  العاملي  الطلب  “�سي�سهد   : اجلابر 
الطاقة خالل العقدين املقبلني ارتفاعاً 
ي��ع��ادل اأك���رث م��ن ث��الث��ة اأ���س��ع��اف كمية 
اأوروب�����ا  ق����ارة  ت�ستهلكها  ال��ت��ي  ال��ط��اق��ة 
حالياً، ولتلبية هذا الرتفاع يف الطلب، 
�ساملة  ا���س��ت��ج��اب��ة  اإىل  ال���ع���امل  ي��ح��ت��اج 
ي�سمل  ت��ن��وع��اً  اأك���رث  م��زي��ج  ع��ل��ى  تعتمد 

امل�سادر املختلفة للطاقة«.
ودعم  ت��وج��ي��ه��ات  “بف�سل  واأ�����س����اف:    
القيادة الر�سيدة، جنحت دولة الإمارات 
يف اإن�ساء منظومة متكاملة ت�سم خمتلف 
اإىل  وال��غ��از  النفط  م��ن  الطاقة،  اأ�سكال 
الطاقة املتجددة والطاقة النووية. ومبا 
النفط  على  معتمداً  �سيظل  ال��ع��امل  اأن 
لعقود  للطاقة  رئي�سي  كم�سدر  وال��غ��از 
عديدة قادمة، مت�سي اأدنوك يف خططها 
لزيادة ال�سعة الإنتاجية من النفط اخلام 
اإىل 4 ماليني برميل يومياً بحلول عام 

5 ماليني برميل يومياً  2020، واإىل 
اأي�ساً  نعمل  كما   .2030 ع��ام  بحلول 
من  �سخمة  احتياطيات  ا�ستثمار  على 
الغاز الطبيعي من خالل خطة متكاملة 
ال���غ���ازي���ة، ومكامن  الأغ��ط��ي��ة  ل��ت��ط��وي��ر 
امل��وارد غر  وكذلك  املطورة،  الغاز غر 

التقليدية«.
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  اأن  معاليه  واأو���س��ح    
اأهدافاً  و���س��ع��ت  ق��د  الإم������ارات  دول���ة  يف 
دولة  م��ك��ان��ة  ع��ل��ى  للمحافظة  ط��م��وح��ة 
اخلام  للنفط  موثوقاً  م���ورداً  الإم����ارات 
اإىل اأن العامل  لأ�سواق الطاقة .. منوهاً 
 11 ب���ح���وايل  ا���س��ت��ث��م��ارات  اإىل  ي��ح��ت��اج 
والغاز  النفط  قطاع  يف  دولر  تريليون 
مل��واك��ب��ة ال��ط��ل��ب احل����ايل وامل��ت��وق��ع على 

الطاقة.
  وذكر اأن العامل يحتاج اإىل اإنتاج مزيد 
م���ن ال��ط��اق��ة م���ع امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى اأق���ل 

م�ستوى من النبعاثات ال�سارة .. لفتا 
الأول��وي��ة لالإنتاج  اأدن��وك تعطي  اأن  اإىل 
نطاق  لتو�سيع  �سعيها  يف  بيئياً  امل�سوؤول 

عملياتها الت�سغيلية.
اأحمد  بن  �سلطان  الدكتور  وقال معايل 
اجلابر : “يعترب اإنتاج اأدنوك من النفط 
الإن��ت��اج عاملياً من  اأق��ل عمليات  من بني 
كما  الكربونية،  النبعاثات  كثافة  حيث 
اأن��ه��ا ُت��ع��د رائ����دة يف ال��ق��ط��اع م��ن حيث 
امليثان،  غاز  انبعاث  م�ستويات  انخفا�ص 
وب���ال���ت���وازي م���ع ذل����ك ت��وا���س��ل اأدن�����وك 
تطبيقات  ا�ستخدام  للتو�سع يف  جهودها 
متطورة للتقاط كميات اأكرب من ثاين 
ال�سناعية،  املن�ساآت  الكربون من  اأك�سيد 
 2016 ع��ام  يف  ال�سركة  اأط��ل��ق��ت  حيث 
اأول من�ساأة للتقاط وا�ستخدام وتخزين 
املنطقة على نطاق جتاري،  الكربون يف 
ل��ل��ت��و���س��ع يف هذا  ال�������س���رك���ة  وت���خ���ط���ط 

الربنامج بزيادة تقارب 6 مرات يف حجم 
غاز ثاين اأك�سيد الكربون امللتقط خالل 
العقد القادم«.   واأكد معاليه - يف ختام 
اأن تلبية احتياجات العامل من  كلمته - 
واقت�سادية  م�سوؤولة  بطريقة  الطاقة 
يتطلب اإقامة �سراكات جديدة ومبتكرة 
مع م�ستثمرين يت�سمون باحلر�ص على 
املدى  ع��ل��ى  م�ستدامة  ع��ائ��دات  حتقيق 
�سراكات  اإب�����رام  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ط��وي��ل، 
م���ب���ت���ك���رة ب����ني ����س���رك���ات ال���ط���اق���ة يتم 
املمار�سات،  اأف�����س��ل  ت��ب��ادل  خ��الل��ه��ا  م��ن 
وا�ستخدام  ال��ت��ق��ن��ي��ات،  اأح����دث  واع��ت��م��اد 
امل��ال بكفاءة، وكذلك �سراكات بني  راأ���ص 
امل�ستهلكة واملنتجة ملواكبة حتول  الدول 
�سرقه.    اإىل  ال��ع��امل  غ���رب  م��ن  ال��ط��ل��ب 
الإمارات  دول��ة  “متتلك  معاليه:  وق��ال 
لتلبية  يوؤهلها  مثالياً  جغرافياَ  موقعاً 
النا�سئة،  الأ���س��واق  يف  النمو  احتياجات 

ونحن م�ستعدون لإبرام �سراكات جتارية 
ا�سرتاتيجية يف جميع جمالت ومراحل 
اإ�سافية  قيمة  يحقق  الطاقة مبا  قطاع 
احلكومات  م����ع  ال����ت����ع����اون  خ�����الل  م����ن 
واملوؤ�س�سات ال�سناعية الرائدة وال�سركات 
نهج  ب��اأن  �سك  البتكار. ول  ت�سجع  التي 
التعاون يعزز قدرتنا على تلبية الزيادة 
البيئة  وحماية  الطاقة  على  الطلب  يف 
واكت�ساف وا�ستثمار املزيد من الفر�ص«.
  وي���ع���د “ م���وؤمت���ر ال���ط���اق���ة ال���ع���امل���ي “ 
تاأثراً  والأك���رث  الأك���رب  العاملي  احل��دث 
جميع  يغطي  حيث  ال��ط��اق��ة،  جم��ال  يف 
ج��وان��ب اأع���م���ال ال��ق��ط��اع وي�����س��ارك فيه 
وفود من اأكرث من 150 دولة. وينظم 
العاملي هذا احل��دث كل  الطاقة  جمل�ص 
الأوىل  دورت���ه  وانطلقت  �سنوات،  ث��الث 
1924، وهذه املرة الأوىل التي  يف عام 
الأو����س���ط من  ال�����س��رق  ي��ق��ام يف منطقة 

خالل ا�ست�سافته يف العا�سمة اأبوظبي.
  ي�����س��ارك يف امل��وؤمت��ر ك��ل م��ن .. معايل 
املزروعي  ف��ار���ص  ف��رج  ب��ن حممد  �سهيل 
نا�سر  ومعايل  وال�سناعة  الطاقة  وزي��ر 
الب�سرية  امل��وارد  الهاملي وزير  بن ثاين 
ب���ن �سلطان  وال���ت���وط���ني وم���ع���ايل ع��م��ر 
العلماء وزير دولة للذكاء الإ�سطناعي، 
والأم�������ر ع��ب��دال��ع��زي��ز ب���ن ���س��ل��م��ان اآل 
���س��ع��ود، وزي���ر دول���ة ل�����س��وؤون ال��ط��اق��ة يف 
ال�����س��ع��ودي��ة، ومعايل  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة 
األك�سندر نوفاك، وزير الطاقة الرو�سي، 
ال���رب���اح، وزي����ر الطاقة  وم���ع���ايل ع��زي��ز 
اململكة  يف  امل�ستدامة  والتنمية  وامل��ع��ادن 
املغربية، ومعايل بنتو البوكركي، وزير 
الربازيل، ومعايل  التعدين والطاقة يف 
ه��ال��ه ال��زوات��ي وزي���رة ال��ط��اق��ة والرثوة 
ال�سيخ  وم����ع����ايل  الأردن������ي������ة،  امل���ع���دن���ي���ة 
حممد بن خليفة اآل خليفة وزير النفط 
البحريني، ومعايل املهند�ص طارق املال، 
وزير البت�رول والرثوة املعدني�ة امل�سري، 
احلكومية  ال�سخ�سيات  م��ن  وغ��ره��م 

واملالية الرائدة.

املوؤمتر يوؤكد احلاجة جلميع م�سادر الطاقة لتلبية منو الطلب العاملي
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خالل فعاليات الدورة 24 من موؤمتر الطاقة العاملي يف اأبوظبي

الطاير ي�ستعر�ض اأمام وزير الطاقة ال�سعودي اأبرز 
م�سروعات ومبادرات هيئة كهرباء ومياه دبي يف جمال الطاقة املتجددة 

بالتعاون مع املعهد امللكي للمهند�سني املعماريني الربيطانيني

معر�ض وموؤمتر �سيتي �سكيب العاملي 2019 يقدم ور�سة عمل للت�ساميم املعمارية احلية

واحة ال�سجعة ال�سناعية ت�سارك يف قمة الت�سنيع والتجارة امل�ستقبلية

•• دبي-الفجر:

 زار ال��ي��وم ���س��م��و الأم����ر ع��ب��د ال��ع��زي��ز بن 
���س��ل��م��ان وزي����ر ال��ط��اق��ة ال�����س��ع��ودي من�سة 
م�ساركتها  خ��الل  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة 
الرابعة  ل����ل����دورة  امل�����س��اح��ب  امل���ع���ر����ص  يف 
ال��ط��اق��ة العاملي  وال��ع�����س��ري��ن م���ن م���وؤمت���ر 
حيث  للموؤمتر،  امل�سيف  ال��راع��ي  ب�سفتها 
حممد  �سعيد  ���س��ع��ادة:  ا���س��ت��ق��ب��ال��ه  يف  ك���ان 
الطاير، الع�سو املنتدب الرئي�ص التنفيذي 
للهيئة. وينظم املوؤمتر برعاية كرمية من 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
حتت  اهلل-  -حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان، 
يف  الزدهار”،  اأج���ل  م��ن  “الطاقة  ���س��ع��ار 
العا�سمة اأبوظبي يف الفرتة من 9 اإىل 12 

�سبتمرب 2019. 
ل�سروحات  ال�������س���ع���ودي  ال����وزي����ر  وا���س��ت��م��ع 
الطاير حول  �سعادة- �سعيد حممد  قدمها 
الهيئة  وبرامج  وم�سروعات  م��ب��ادرات  اأب��رز 
الع��ت��م��اد على م�سادر  زي���ادة  اإىل  ال��ه��ادف��ة 
وتعزيز  وال���ن���ظ���ي���ف���ة،  امل���ت���ج���ددة  ال���ط���اق���ة 
الت�سغيلية،  عملياتها  خمتلف  يف  البتكار 
واأبرزها جممع حممد بن را�سد اآل مكتوم 
م�سروع  اأكرب  يعد  الذي  ال�سم�سية  للطاقة 
املتجددة  ال��ط��اق��ة  ل��ت��ول��ي��د  ا���س��رتات��ي��ج��ي 
نظام  وف�����ق  ال����ع����امل،  يف  واح������د  م���وق���ع  يف 
الإنتاجية  ق��درت��ه  و�ستبلغ  امل�ستقل،  املنتج 
 ،2030 ع��ام  بحلول  م��ي��ج��اوات   5،000
مليار   50 اإىل  ت�سل  اإجمالية  با�ستثمارات 
يف  اكتماله  عند  املجمع  و�سي�سهم  دره���م. 
6.5 ماليني طن من  اأك��رث من  تخفي�ص 
انبعاثات الكربون �سنوياً وتوفر اآلف من 
النظيفة  ال��ط��اق��ة  جم��ال  يف  العمل  ف��ر���ص 

والقت�ساد الأخ�سر. 
منوذج  اعتمدت  الهيئة  اأن  �سعادته  واأو�سح 
املجمع  م�ساريع  يف   )IPP( امل�ستقل  املنتج 
لتعزيز ال�سراكات بني القطاعني احلكومي 
واخل�����ا������ص. وم�����ن خ�����الل ه�����ذا ال���ن���م���وذج، 
العاملية  الأ�سعار  اأدن��ى  على  الهيئة  ح�سلت 

لأربع مرات. 

بداأت املرحلة الأوىل من جممع حممد بن 
بقدرة  ال�سم�سية  للطاقة  مكتوم  اآل  را�سد 
با�ستخدام   2013 العام  13 ميجاوات يف 
افتتاح  ومت  الكهرو�سوئية،  الأل���واح  تقنية 
املرحلة الثانية لإنتاج 200 ميجاوات من 
يف  الكهرو�سوئية  الأل��واح  بتقنية  الكهرباء 
م��ار���ص 2017. وم��ن امل��ق��رر الن��ت��ه��اء من 
ميجاوات   800 ب��ق��درة  ال��ث��ال��ث��ة  امل��رح��ل��ة 
يف  بالكامل  الكهرو�سوئية  الأل���واح  بتقنية 

العام 2020. 
وت��ع��د امل��رح��ل��ة ال��راب��ع��ة م��ن امل��ج��م��ع اأكرب 
م�����س��روع ا���س��ت��ث��م��اري يف م��وق��ع واح����د على 
م�ستوى العامل يجمع بني تقنيتي الطاقة 
ال�سم�سية  وال���ط���اق���ة  امل���رك���زة  ال�����س��م�����س��ي��ة 
امل�ستقل،  املنتج  نظام  وف��ق  الكهرو�سوئية 
م���ي���ج���اوات.   950 اإىل  ت�������س���ل  وب�����ق�����درة 

الطاقة  ع���ل���ى  امل���رح���ل���ة  ه�����ذه  و���س��ت��ع��ت��م��د 
ميجاوات   700 ب��ق��درة  امل��رك��زة  ال�سم�سية 
با�ستخدام منظومة عاك�سات القطع املكافئ 
بقدرة 600 ميجاوات، وتقنية برج الطاقة 
ميجاوات؛   100 بقدرة  املرّكزة  ال�سم�سية 
بقدرة  الكهرو�سوئية  ال�سم�سية  والطاقة 
برج  ب��اأط��ول  تتميز  كما  م��ي��ج��اوات.   250
بارتفاع  العامل  ال�سم�سية يف  الطاقة  لإنتاج 
260 مرتاً، وباأكرب قدرة تخزينية للطاقة 
 15 مل���دة  ال��ع��امل  م�ستوى  ع��ل��ى  ال�سم�سية 
�ساعة، ما ي�سمح بتوافر الطاقة على مدار 

24 �ساعة.
وقد اأعلنت الهيئة عن اإ�سدار تقدمي طلبات 
التاأهيل للمطورين املوؤهلني لبناء وت�سغيل 
امل��رح��ل��ة اخل��ام�����س��ة م���ن املجمع،  م�����س��روع 
الأل���واح  وبتقنية  م��ي��ج��اوات،   900 ب��ق��درة 

املنتج  الكهرو�سوئية ووفق نظام  ال�سم�سية 
امل�ستقل، على اأن يتم ت�سغيلها على مراحل 

بدءاً من الربع الثاين من عام 2021.
“ال�ساحن  مبادرة  الهيئة  ت�سم من�سة  كما 
الأخ�سر” لإن�ساء البنية التحتية وحمطات 
ومبادرة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة؛  ال�����س��ي��ارات  ���س��ح��ن 
املنازل  اأ���س��ح��اب  لت�سجيع  دبي”  “�سم�ص 
ال�سم�سية  الأل�����واح  ت��رك��ي��ب  ع��ل��ى  وامل���ب���اين 
النظيفة  ال��ط��اق��ة  لإن���ت���اج  ال��ك��ه��رو���س��وئ��ي��ة 

وربط الأنظمة ب�سبكة الهيئة.
ال�سبكة  كما تعر�ص الهيئة منوذجاً ملحطة 
ع��ل��ى منوذج  ال�����س��وء  ت�سلط  ال��ت��ي  ال��ذك��ي��ة 
مفاهيم  ثالثة  خ��الل  م��ن  الذكية  املدينة 
الذكي،  واملبنى  ال��ذك��ي،  املكتب  اأنظمة:  اأو 
ال�سبكة  حمطة  ومفهوم  ال��ذك��ي.  وامل�سنع 
الفر�سة  ويتيح  متدرج  مفهوم  هو  الذكية 

اأو  منف�سل  ب�سكٍل  الذكية  املباين  لتطوير 
ب�����س��ك��ٍل ج��م��اع��ي، وك��ذل��ك ت��ط��وي��ر املناطق 
الذكية، مبا ي�سمن كفاءة خف�ص ا�ستهالك 
النبعاثات  وخ���ف�������ص  وامل����ي����اه  ال���ك���ه���رب���اء 
املدينة  اإىل  الو�سول  اأج��ل  م��ن  الكربونية 

الذكية.
اأي�����س��اً منوذجاً  ال��ه��ي��ئ��ة  وت��ع��ر���ص م��ن�����س��ة 
“الهيدروجني  لإنتاج  التجريبي  للم�سروع 
بالتعاون  الهيئة  تنفذه  ال��ذي  الأخ�سر” 
2020 دب����ي و���س��ي��م��ن�����ص، يف  اإك�����س��ب��و  م���ع 
من�ساآت الختبارات اخلارجية التابعة ملركز 
وال��ت��ط��وي��ر يف جممع حممد بن  ال��ب��ح��وث 

را�سد اآل مكتوم للطاقة ال�سم�سية. 
ملبناها  ال��ه��ي��ئ��ة ك��ذل��ك من���وذج���اً  وت��ع��ر���ص 
ا�سم  ي���ح���م���ل  ال�������ذي  ال���رئ���ي�������ص اجل����دي����د 
واأذكى  واأك���رب  اأط���ول  و�سيكون  “ال�سراع” 
العامل.  يف  الطاقة  �سفري  حكومي  مبنى 
توفر  ال��ت��ي  خدماتها  الهيئة  وت�ستعر�ص 
قيمة م�سافة ملتعامليها ومن بينها خدمة 
“ال�ستجابة الذكية” لالإبالغ عن الأعطال 
الفنية للكهرباء واملياه عرب تطبيق الهيئة 
و”رما�ص”،  الإل��ك��رتوين،  املوقع  اأو  الذكي 
يعتمد  ال���ذي  الف��رتا���س��ي  الهيئة  م��وظ��ف 

على الذكاء ال�سطناعي. 
املهتمني  اجل����ام����ع����ات  ل����ط����الب  ومي����ك����ن 
امل�سابقة  م��ن  الثانية  ال���دورة  يف  بامل�ساركة 
العاملية للجامعات لت�سميم املنازل املعتمدة 
الطاقة  )ديكاثلون  ال�سم�سية  الطاقة  على 
ال�سم�سية - ال�سرق الأو�سط( الطالع على 
تفا�سيل امل�سابقة من خالل من�سة الهيئة.

كما ت�سلط هيئة كهرباء ومياه دبي ال�سوء 
خالل م�ساركتها يف موؤمتر الطاقة العاملي، 
على الدورة احلادية والع�سرين من معر�ص 
تكنولوجيا املياه والطاقة والبيئة )ويتيك�ص 
2019(، والدورة الرابعة من معر�ص دبي 
للطاقة ال�سم�سية، اللذين تنظمهما الهيئة 
2019 يف مركز  اأكتوبر   23 21 اإىل  من 
وذلك  واملعار�ص،  للموؤمترات  ال��دويل  دبي 
الأ�سبوع  من  ال�ساد�سة  ال��دورة  مظلة  حتت 

الأخ�سر.

•• دبي-الفجر: 

اجلهة  ماركيت�ص”  “اإنفورما  اأع���ل���ن���ت 
�سكيب  وموؤمتر”�سيتي  مل��ع��ر���ص  امل��ن��ظ��م��ة 
املتخ�س�سة  الفعالية   ،‘2019 العاملي” 
يف  عقدها  واملقرر  العقارية  بال�ستثمارات 
م��رك��ز دب���ي ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي، ع��ن تنظيم 
ور�سة عمل تفاعلية حول الت�سميم املعماري 
للمهند�سني  امل��ل��ك��ي  امل��ع��ه��د  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
امل��ع��م��اري��ني ال��ربي��ط��ان��ي��ني، وذل����ك �سمن 
فعاليات’�سيتي �سكيب اإنتليجن�ص‘ يف اليوم 
 25 امل���واف���ق  امل��ع��ر���ص  ان��ط��الق  الأول م��ن 

�سبتمرب 2019.
ملدينة  من��وذج  تقدمي  اإىل  الور�سة  وتهدف 
اأك���رث مت��ح��وراً ح���ول الإن�����س��ان، وذل���ك من 
اإن�ساء  خالل و�سع ت�ساميم معمارية تتيح 
النا�ص  بني  التفاعل  تعزز  حيوية  م�ساحات 
م�ساألة  ذات��ه  الوقت  يف  وتعالج  واملجتمعات 
النت�سار املتزايد للطرق يف املدينة واعتماد 

ال�سيارات للتنقل �سمنها.
وي�����س��ارك يف ال��ور���س��ة اأب���رز خ���رباء القطاع 
الذين  ال��ت��خ�����س�����س��ات  م��ت��ع��ددي  ال��ع��ق��اري 
�سيعملون �سمن فرق بهدف تقدمي ت�سميم 
م�ستويات  حت�����س��ني  اإىل  ي��ه��دف  م��ع��م��اري 
اأو ما  دبي،  والتكامل بني مناطق  الت�سال 
ي�سمى ب� “امل�ساحات البينية. و�سيعمل على 
اجناز هذه الت�ساميم جمموعة من الفرق 
معماريني  م��ه��ن��د���س��ني  م���ن  ت��ت��ك��ون  ال���ت���ي 
ومهند�سني  وم�ساحني  تخطيط  وخ���رباء 
من  ع��دد  جانب  اإىل  م�ساركني  وم��ط��وري��ن 

امل��ع��م��اري��ة م���ن جامعة  ال��ه��ن��د���س��ة  ط����الب 
اأبوظبي وجامعة ’هريوت وات‘ يف دبي، 

ويف هذا ال�سدد، قال كري�ص �سبيلر، مدير 
التي  ’اإنفورما‘  العاملية  املعار�ص  جمموعة 
�سكيب‘:  ’�سيتي  م��ع��ر���ص  ت��ن��ظ��ي��م  ت��ت��وىل 
الفعالية  يف  امل�����س��ارك��ة  ال��وف��ود  “�ستحظى 
اأبرز رواد الفكر  اآراء  بفر�سة الطالع على 
يف القطاع من حمللي الأعمال واملبتكرين 
وامل�����������س�����وؤول�����ني احل����ك����وم����ي����ني واخل��������رباء 
ال�سرتاتيجيني، والذين �سي�ساركون روؤاهم 
متميزة  نقا�سية  حلقات  خ��الل  ومعارفهم 
وعرو�ص تقدميية حتفيزية. وتظهر حلقة 
العمل الت�ساركية التي ينظمها املعهد امللكي 
للمهند�سني املعماريني الربيطانيني الدور 
حتفيز  يف  �سكيب‘  ملن�سة’�سيتي  اجلوهري 
وحلول  اآف���اق  وا�ستك�ساف  امل�سرتك  العمل 
بالتجربة  الرت���ق���اء  ���س��اأن��ه��ا  م���ن  م��ب��ت��ك��رة 
البيئة  وت��ع��زي��ز ج����ودة وك���ف���اءة  امل��ع��ي�����س��ي��ة 

املحيطة ».
مقرتحاتها  امل�������س���ارك���ة  ال���ف���رق  و���س��ت��ق��دم 
ا�ستعرا�ص  جل�سة  ���س��م��ن  احل�����س��ور  اأم����ام 
م���ن اخل������رباء برئا�سة  ت�����س��م جل��ن��ة  ح��ي��ة 
اأو�سح  ال�سدد،  وبهذا  ويليام�سون.  كري�ص 
الدويل  الرئي�ص  نائب  ويليام�سون  كري�ص 
املعماريني  ل��ل��م��ه��ن��د���س��ني  امل��ل��ك��ي  ل��ل��م��ع��ه��د 
ل�سركة  املوؤ�س�ص  وال�سريك  الربيطانيني 
“نتوقع  اركيتك�ص‘:  ويليام�سون  ’وي�ستون 
من  ال��ع��دي��د  ح�����س��ور  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ت�سهد  اأن 
بالإ�سافة  ال�سيا�سات  و�سانعي  امل��ط��وري��ن 
الهند�سة  جم����الت  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ني  اإىل 

نظرة  اجلل�سة  ه��ذه  و�ستقدم  والت�سميم. 
معمقة حول اأفكار املخططات، كما �ست�سلط 
م�ساكل  م���ع���اجل���ة  ك��ي��ف��ي��ة  ع���ل���ى  ال�������س���وء 
واأ�سار  النطاق«.  وا�سع  الت�سميم احل�سري 
الناجحة  امل��ق��رتح��ات  اأن  اإىل  ويليام�سون 
التخطيط احل�سري لدبي  �سرتاعي بدقة 
مبا يتما�سى مع “كود دبي للبيئة املوؤهلة”، 
اخل�سراء  امل�����س��اح��ات  ت��وف��ر  ي�سمل  وذل���ك 
الو�سول  وت�����س��ه��ي��ل  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  وامل��ن��اط��ق 
وال�ستدامة واحلد من التلوث. اإ�سافة اإىل 
اآثار  ومعاجلة  املدينة  مناطق  ب��ني  ال��رب��ط 
اإن�ساء طريق �سريع مير عرب مركز املدينة.

تتناول  اأن  “يجب  ويليام�سون:  واأ���س��اف 
حت�سني  ك��ي��ف��ي��ة  امل���ق���رتح���ة  امل���خ���ط���ط���ات 
املتعلقة  وال���ت���داخ���الت  ال��ع��ام��ة  امل�����س��اح��ات 
ب��ال��ت�����س��م��ي��م وال���ت���ي م���ن ���س��اأن��ه��ا حت�سني 
جمتمعات  واإن�����س��اء  دب��ي  يف  ال�سكان  جتربة 
ويليام�سون:  واأو�سح  وم�ستدامة«.  حيوية 
وت�ساميم  ت�����س��ورات  و���س��ع  اإىل  “ن�سعى 
مبتكرة ت�سهم يف الرتقاء بطبيعة امل�ساحات 
ال���دول���ة، وت��ق��وم ع��ل��ى الرتكيز  ال��ع��ام��ة يف 
ب�����س��ك��ل اأف�����س��ل ع��ل��ى ال��ت��خ��ط��ي��ط وحت�سني 
من  حتقيقه  ميكن  م��ا  وه��و  امل�ساة،  جتربة 
خالل ا�ستخدام الفنون العامة وزيادة دمج 
تقنيات النقل املتقدمة يف ت�سميم امل�ساحات 
العامة وامل�ساحات البينية التي ت�سكل قيمة 
م�سافة ت�سمن اإيجاد اأحياء متكاملة، نظراً 
للهياكل  منا�سبة  بيئة  توفر  يف  لأهميتها 
لها  وي�سمح  املحيطة  واملجتمعات  املعمارية 

بالن�سجام والزدهار«.

وتعد ور�سة العمل اإحدى املن�سات املعرفية 
التي يقدمها معر�ص ’�سيتي �سكيب العاملي‘ 
ومتنوعة  اإىل جانب جل�سات حوارية غنية 
�سكيب  موؤمتر’�سيتي  اأج���ن���دة  ت��ت��ن��اول��ه��ا 
�سبتمرب-   24 ي��وم  ع��ق��ده  امل��ق��رر  العاملي‘ 
فعاليات  ان����ط����الق  م����ن  واح������د  ي�����وم  ق���ب���ل 
دبي  ’انرتكونتيننتال  فندق  يف   - املعر�ص 
التطرق  ���س��ي��ت��م  ح��ي��ث  �سيتي‘  ف�����س��ت��ي��ف��ال 
والت�ساميم  ال���ب���ي���ع  ت���وج���ه���ات  مل��خ��ت��ل��ف 
برنامج  خ��الل  تف�سيلية  ب�سورة  املعمارية 
حمطات  ث���الث  �سيت�سمن  ال���ذي  امل��وؤمت��ر 
والتطوير  ال�ستثمار  “�سوق  ه��ي:  رئي�سة 
املعمارية  و”الهند�سة  العمارة”  واجتاهات 
“التقنيات  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  والت�سميم”، 

العقارية«.
اأم�����س��ي��ة من  امل���وؤمت���ر، �ستقام  ان��ت��ه��اء  وب��ع��د 
للوفود  ال���ت���وا����س���ل  وج��ل�����س��ات  امل���ح���ادث���ات 
امل�ساركة واخلرباء املعماريني؛ حيث �سيتيح 
حفل التعارف املخ�س�ص للعاملني يف جمال 
الهند�سة املعمارية والت�سميم، والذي يقام 
برعاية املعهد امللكي للمهند�سني املعماريني 
يف  الدولية  التجارة  ووزارة  الربيطانيني 
احل�سور  اأم����ام  ال��ف��ر���س��ة  امل��ت��ح��دة،  اململكة 
القطاع  يف  اخل����رباء  اأب����رز  اإىل  ل��ال���س��ت��م��اع 
مبن فيهم اآلن فالن�ص، الرئي�ص التنفيذي 
الربيطانيني؛  للمعماريني  امللكي  للمعهد 
الربيطاين  امل���ف���و����ص  ب���ي���ن���ي،  و����س���ي���م���ون 
الأو�سط  لل�سرق  بريطانيا  مللكة  التجاري 
روبرت  والدكتور  وباك�ستان؛  واأفغان�ستان 
بالت، نائب رئي�ص جتربة الزوار يف معر�ص 

’اإك�سبو 2020 دبي‘. كما يت�سمن برنامج 
املعرفة  ل��ت��ب��ادل  العاملي‘  ���س��ك��ي��ب  ’�سيتي 
والتي  امل��ج��ان��ي��ة  �سكيب‘  �سيتي  ’حوارات 
يومي  الرئي�سية  املعر�ص  قاعة  يف  �ستعقد 
�سيتي  ’حوارات  وُتعد  �سبتمرب.  و27   26
املبا�سرة  املجانية  الفعاليات  م��ن  �سكيب‘ 
التي تقّدم جمموعة متنوعة من املوا�سيع 
يف جمالت الأ�سول العقارية املختلفة مثل 
واملكاتب  وال��ت��ج��اري��ة  ال�سكنية  ال��ع��ق��ارات 
وم�����س��اح��ات ال��ب��ي��ع ب��ال��ت��ج��زئ��ة والأ����س���ول 
ال�سناعية واللوج�ستية وال�سيافة والأ�سول 
العاملي‘  �سكيب  ’�سيتي  ويحظى  البديلة. 
والقروية  ال��ب��ل��دي��ة  ال�����س��وؤون  وزارة  ب��دع��م 
باململكة العربية ال�سعودية بو�سفها الراعي 
البالتيني للفعالية، بالإ�سافة اإىل ال�سريك 
ال�سرتاتيجي  وال�سريك  ’اأراَد‘،  الر�سمي 
دائرة الأرا�سي والأمالك بدبي، وال�سريك 
املوؤ�س�ص ’نخيل‘، فيما ت�سمل قائمة اجلهات 
الرعاة  �سكيب‘  ’�سيتي  مل��وؤمت��ر  ال��راع��ي��ة 
و’بروفي�ص‘،  ’ميزونيت‘  ال��ب��الت��ي��ن��ي��ني 
اأ�سو�سيت�ص  اآن��د  ’�سافا  الذهبيني  وال��رع��اة 
و’كولييه  و’كوهلر‘  و’التزام‘  قرب�ص‘، 
والرعاة الف�سيني ’األتو�ص  اإنرتنا�سيونال‘، 
ُتقام  فيما  مكدونالد‘.  و’موت  جروب‘ 
’كوهلر‘  برعاية  �سكيب‘  �سيتي  ’حوارات 
بارترنز‘  اآن��د  كيه  دبليو  و’اإل  و’بروفي�ص‘ 
و’ميزونيت‘. بالإ�سافة اإىل ‘اآرتون كابيتال‘ 
�سريك املواطنة العاملية، و’ريجو�ص‘ �سريك 
بارترنز‘  اآن��د  كيه  دبليو  و’اإل  العمل،  مكان 

�سريك الهند�سة املعمارية.

تعاون بني »االإن�ساءات البرتولية« 
و�سركتني �سينيتني يف م�ساريع النفط والغاز

•• اأبوظبي -وام:

وقعت �سركة الإن�ساءات البرتولية الوطنية ام�ص مذكرتي تفاهم منف�سلتني 
مع اثنتني من ال�سركات ال�سينية الرائدة يف قطاع الطاقة هما “ال�سركة 
ال�سينية للهند�سة والإن�ساءات البرتولية« »CPECC« التابعة ملوؤ�س�سة 
الوطنية  ال�سينية  و”ال�سركة   »CNPC« ال�سينية  الوطنية  ال��ب��رتول 
فر�ص  ا�ستك�ساف  ب��ه��دف  »وذل���ك   CNCEC« الكيميائية«  للهند�سة 
التعاون امل�سرتك يف م�ساريع تطوير حقول النفط والغاز الربية والبحرية 

وجمالت الهتمام ال�سرتاتيجية الأخرى.
وجرت مرا�سم توقيع املذكرتني على هام�ص موؤمتر الطاقة العاملي الرابع 
والع�سرين الذي ت�ست�سيفه اأبوظبي، وذلك بح�سور �سعادة الدكتور حممد 
را�سد الهاملي، رئي�ص جمل�ص اإدارة “�سركة الإن�ساءات البرتولية الوطنية”، 

وجو �سونلني، امل�ست�سار القت�سادي والتجاري- ال�سني.
الظاهري،  �سامل  اأح��م��د  املهند�ص  م��ن  ك��ل  الأوىل  التفاقية  بتوقيع  وق��ام 
الوطنية؛ وليو هايجون،  البرتولية  الإن�ساءات  التنفيذي ل�سركة  الرئي�ص 
للهند�سة  ال�سينية  “ال�سركة  ل�  التنفيذي  والرئي�ص  الإدارة  رئي�ص جمل�ص 
والإن�ساءات البرتولية”؛ وذلك بح�سور جيانغ مينجون، املدير التنفيذي 
ملوؤ�س�سة البرتول الوطنية ال�سينية - اأبوظبي - يانغ �سيبانغ، نائب الرئي�ص 
التنفيذي، ال�سركة ال�سينية للهند�سة والإن�ساءات البرتولية - كي جيانهوا، 
قام  كما  البرتولية.  والإن�����س��اءات  للهند�سة  ال�سينية  ال�سركة  ع��ام  مدير 
الثانية مع يي بينغيني، نائب مدير  املهند�ص الظاهري بتوقيع التفاقية 
عام CC-7 بح�سور ين ت�سوان، الرئي�ص التنفيذي ل� “ال�سركة ال�سينية 

الوطنية للهند�سة الكيميائية” يف ال�سرق الأو�سط.
والإن�ساءات  للهند�سة  ال�سينية  “ال�سركة  مع  املوقعة  التفاقية  ومبوجب 
فر�ص  الوطنية”  البرتولية  الإن�����س��اءات  “�سركة  �ستبحث  البرتولية”، 
ف�ساًل  لل�سركتني،  جمزية  قيمة  توفر  التي  امل�ساريع  يف  املحتملة  التعاون 
املحتمل  الطاقة  م�ساريع  ح��ول  وال���روؤى  والبيانات  املعلومات  ت��ب��ادل  ع��ن 
اإجنازها �سوياً يف امل�ستقبل. ومتّكن التفاقية ال�سركتني من اإطالق حوارات 
يف  اإمكاناتهما  من  وال�ستفادة  امل�ستقبلية،  امل�ساريع  يف  للتعاون  م�سرتكة 

تاأ�سي�ص منظومة الطاقة وبنيتها التحتية.

دبي ت�ست�سيف »اآيكوميا« الدويل للمرا�سي
•• دبي-وام: 

ت�ست�سيف دبي موؤمتر” اآيكوميا” الدويل للمرا�سي اأول جتمع من نوعه 
يف ال�سرق الأو�سط للمجل�ص العاملي جلمعيات ال�سناعات البحرية واملقرر 
عقده يف خريف 2020 ليوؤكد على مكانة الدولة باعتبارها ال�سوق الأكرث 
 15 35 مر�سى  ال�سرق الأو�سط حيث حتت�سن  حيوية لهذه ال�سناعة يف 

منها تنت�سر على طول �سواحل دبي وواجهاتها البحرية.
 – العاملية  دب��ي  موانئ  ع��ام  ومدير  التنفيذي  املدير  املعلم  حممد  ورح��ب 
مقر  يقع  حيث  را�سد  ميناء  حمفظتها  حتت  ت�سم  والتي  الإم���ارات  اإقليم 
املرموق  اآيكوميا  ح��دث  ا�ست�سافة  يف  دب��ي  بنجاح  اأو”  اآن���د  “بي  مرا�سي 
دبي  يف  واليخوت  ال��ق��وارب  ل�سناعة  املتزايدة  لالأهمية  تقديراً  باعتباره 
ودول���ة الإم����ارات. م��ن امل��ق��رر اأن يتناول امل��وؤمت��ر اآخ��ر ال��ت��ط��ورات يف جمال 
منتجات وتكنولوجيا املرا�سي . و اأعرب حممد املناعي، الرئي�ص التنفيذي 
ل�سركة مرا�سي “بي اآند اأو” ورئي�ص “را�سينا” املن�سة التي جتمع مرا�سي 
على  باحل�سول  فخره  ع��ن  املالحية  دب��ي  مدينة  �سلطة  مظلة  حت��ت  دب��ي 
�سرف ا�ست�سافة موؤمتر اآيكوميا الدويل للمرا�سي..موؤكدا على اأنها فر�سة 
و�سركات  ق��ادة  اجتماع  اأن  واأ���س��اف   . الإم���ارات  يف  املرا�سي  ملجتمع  مثالية 
�سناعة اليخوت والقوارب الرتفيهية يف العامل هنا يف دبي �سيفيد بال �سك 
قطاع املرا�سي املحلي يف دولة الإمارات العربية املتحدة الذي بلغت قيمته 

نحو 1.5 مليار دولر العام املا�سي.

بلدية عجمان توقع عقدا لتنفيذ املرحلة 
الثانية من م�سروع �سند اال�سرتاتيجي

•• عجمان-وام:

“ م�سروع �سند  البلدية والتخطيط يف عجمان عقدا لتنفيذ  وقعت دائرة 
التحتية  للبنية  املعلومات  “ لتطوير قدرات تكنولوجيا  الثانية  املرحلة   -
، وزي����ادة اأم���ن وح��م��اي��ة امل��ع��ل��وم��ات م��ن الخ���رتاق���ات و دمي��وم��ة اخلدمات 
مع  بالتعاون  وذل��ك   ، ال��دائ��رة  يف   99.9% عن  تقل  ل  بن�سبة  وتوافرها 
ال�سريك ال�سرتاتيجي �سركة ديل للحو�سبة والتكنولوجيا املتطورة والتي 
البيانات  بناء مراكز  املتبعة يف  الع�سرية  الأ�ساليب  واأح��دث  اأف�سل  تعتمد 
العاملية احلديثة، و �سركة دايركت اأك�س�ص للحا�سب الآيل املنفذة للم�سروع.

وقع العقد عن دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان .. �سعادة عبد الرحمن 
حممد النعيمي مدير عام الدائرة ، فيما وقعه عن �سركة دايركت اأك�سي�ص 
عدد  بح�سور   ، ال�سركة  ع��ام  مدير  ت�سكني  اهلل  عبد  نعيم  الآيل  للحا�سب 
من امل�سوؤولني من اجلهتني. وتتبنى الدائرة م�سروع �سند املرحلة الثانية 
احلكومية  اخل��دم��ات  لتقدمي  وال�ساعية  عجمان  حكومة  روؤي���ة  لتحقيق 
مدار  على  ال��دائ��رة  خ��دم��ات  اأع��م��ال  ا�ستمرارية  ت�سمن  وفعالية  ب��ك��ف��اءة 
ال�ساعة 7/24 يف حالة الأزمات والكوارث لالرتقاء بها للم�ستوى الريادي 
املن�سود ، حيث يعترب هذا امل�سروع قفزة نوعية يف بناء اأ�س�ص وقواعد البنية 
اأمن  ت�سمن  وال��ت��ي  العاملية  التقنيات  اأح���دث  تبني  خ��الل  م��ن  التحتية 
وحماية املعلومات وال�سبكات، و�سرعة اأداء عالية اجلودة، و�سهولة التحول 
والذكاء  الأ���س��ي��اء  اإن��رتن��ت  و  ال�سحابية  احل��و���س��ب��ة  خ��دم��ات  لتكنولوجيا 

ال�سطناعي ملراكز البيانات.

•• ال�سارقة -وام:

– اأحد  ال�سناعية  ال�سجعة  واح��ة  ت�سارك 
 .. الأ�سول  لأدارة  ال�سارقة  �سركة  م�ساريع 
ال�سارقة  حلكومة  الأ�ستثماري  ال��ذراع  هي 
- ك��راٍع ف�سي يف الن�سخة الرابعة من قمة 
الت�سنيع والتجارة امل�ستقبلية 2019 والتي 
 - ال�سادرات  لتنمية  دبي  موؤ�س�سة  تنظمها 
بالتعاون  دبي  اقت�سادية  موؤ�س�سات  اإح��دى 
اإي�ست يومي  اإك�سبو تريد ميدل  مع �سركة 
بفندق  اجل����اري  �سبتمرب  م��ن   11 و   10

اإنرتكونتيننتال دبي في�ستيفال �سيتي.

 1000 م����ن  اأك������رث  ال���ق���م���ة  وي�������س���ارك يف 
�سخ�ص من كبار املتخ�س�سني من العمليات 
اللوج�ستية  واخل��دم��ات  ال��ت��وري��د  و�سل�سلة 
التحويلية  وال�سناعات  املعلومات  وتقنية 
ال������رّواد  م���ن   50 م���ن  اأك�����رث  اإىل  اإ����س���اف���ة 
ال�سناعات  قطاع  يف  والإقليميني  العامليني 
نقا�سية  حلقات  يف  وم�ساركني  كمتحّدثني 
ت��خ��اط��ب ال��ق�����س��اي��ا الأك������رث اأه��م��ي��ة التي 
م�سروع  م�ساحة  وتبلغ  ال�سناعة.   تواجهها 
يف  اأطلقت  التي  ال�سناعية  ال�سجعة  واح��ة 
م��ل��ي��ون قدم   14 ح���وايل   2015 اأك��ت��وب��ر 
مربعة وت�سم 353 قطعة اأر�ص خم�س�سة 

واملتو�سطة  اخلفيفة  ال�سناعية  لالأغرا�ص 
وال������س�����ت�����خ�����دام�����ات امل�����ت�����ع�����ددة وحم�����الت 

التجزئة.
منوذجاً  ال�سناعية  ال�سجعة  واح��ة  ومتثل 
تتيح  حيث  ال�سناعية  للمجمعات  متطوراً 
حتتية  بنى  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة  للم�ستثمرين 
طرق  �سبكة  تت�سمن  ال��ع��امل��ي  ال��ط��راز  م��ن 
احلريق  ملكافحة  متكاملة  و�سبكة  متطورة 
م��ر���س��وف��ة وم���راف���ق وخدمات  وم�����س��اح��ات 
باإ�ساءة  م���زودة  ���س��وارع  واإن����ارة  غ��از  و�سبكة 
“ليد” ال�سديقة للبيئة وم�ساحات وا�سعة 

ملواقف ال�سيارات ومناطق خدمية.
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برعاية من�سور بن زايد .. عبداهلل بن زايد يطلق »مكتب اأبوظبي لل�سادرات«

من�سور بن زايد: »اأبوظبي لل�سادرات« يفتح اأ�سواقا واعدة 
لل�سادرات الوطنية ويعزز من قدرتها على التواجد يف االأ�سواق العاملية

عبداهلل بن زايد: مكتب اأبوظبي لل�سادرات ترجمة لتنفيذ �سيا�سات التنويع القت�سادي

•• اأبوظبي-وام: 

بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  رع��اي��ة  حت��ت 
رئ��ي�����ص جمل�ص  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
ال�����وزراء وزي���ر ���س��وؤون ال��رئ��ا���س��ة رئي�ص 
اأبوظبي للتنمية  اإدارة �سندوق  جمل�ص 
زايد  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  اأعلن   ..
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل 
اأب���وظ���ب���ي  “مكتب  اإط��������الق  ال��������دويل 
اأبوظبي  ل�سندوق  التابع  لل�سادرات” 
بهدف  املكتب  اإط��الق  وياأتي  للتنمية.  
قدرته  وتعزيز  الوطني  القت�ساد  دعم 
احللول  ت��وف��ر  خ��الل  م��ن  التناف�سية 
التمويالت  بتقدمي  املتمثلة  التمويلية 
من  اخل��ارج��ي  للم�ستورد  وال�سمانات 
امل��وؤ���س�����س��ات وال�����س��رك��ات الأج��ن��ب��ي��ة من 
ال��ق��ط��اع ال���ع���ام واخل���ا����ص ال���راغ���ب يف 
الإماراتية  واخل��دم��ات  ال�سلع  ا�ستراد 
مما ي�سهم يف زيادة معدلت ال�سادرات 

الوطنية وفتح اأ�سواق جديدة لها.
ج����اء ذل����ك خ����الل احل��ف��ل ال����ذي اأقيم 
بح�سور  الإم����������ارات  ق�����س��ر  يف  ال����ي����وم 
القت�ساد  ورج���ال  امل�سوؤولني  م��ن  ع��دد 
خمتلف  م��ن  وامل�ستثمرين  والأع���م���ال 

اإمارات الدولة.

اآل  زاي��د  ال�سيخ من�سور بن  وق��ال �سمو 
اإط���الق  اإن  امل��ن��ا���س��ب��ة -  ب��ه��ذه  ن��ه��ي��ان - 
يف  “ياأتي  لل�سادرات  اأبوظبي  “مكتب 
ل�ساحب  الر�سيدة  القيادة  روؤي���ة  اإط���ار 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�ص الدولة “حفظه اهلل”وتوجيهات 
زايد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات امل�سلحة لتحقيق التنوع 
القت�سادي الذي ميثل ركيزة ثابتة يف 

ال�سيا�سة القت�سادية للدولة.
واأ�ساف اأن “مكتب اأبوظبي لل�سادرات” 
اأ�سواق جديدة واعدة  �سيعمل على فتح 
قدرتها  من  ويعزز  الوطنية  لل�سادرات 

على التواجد يف الأ�سواق العاملية.
الإم�����ارات  دول����ة  اأن  اإىل  ���س��م��وه  ول��ف��ت 
حققت خالل ال�سنوات الع�سرة املا�سية 
ال��ع��دي��د م���ن الإجن�������ازات ال��ه��ام��ة على 
م�ستوى القت�ساد الوطني حيث حتتل 
العديد  �سمن  الأوىل  امل��راك��ز  ال��دول��ة 
العاملية  الق��ت�����س��ادي��ة  امل���وؤ����س���رات  م���ن 
ال��ف��ر���ص املتاحة  ي��ت��ط��ل��ب درا����س���ة  مم���ا 
وزيادة  القت�سادية  القطاعات  ل��دع��م 
ال��وط��ن��ي��ة وفتح  ال�������س���ادرات  م���ع���دلت 
منافذ جديدة لها للحفاظ على املكانة 

بها  تتمتع  ال��ت��ي  املتميزة  الق��ت�����س��ادي��ة 
ال�سيخ  �سمو  ق��ال  م��ن جانبه  ال��دول��ة.  
اإطالق  اإن  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل 
ي�سكل  لل�سادرات”  اأب��وظ��ب��ي  “مكتب 
نقلة نوعية يف تطبيق �سيا�سات التنويع 
الوطني  القت�ساد  ودع���م  الق��ت�����س��ادي 
وتقلي�ص العتماد على املوارد النفطية 
كم�سدر للدخل.  واأ�ساف �سموه اأن دعم 
ال�سادرات الوطنية الذي حتر�ص عليه 
ي�����س��اه��م يف حتقيق  ال��ر���س��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا 
الإم����ارات  دول���ة  يف  امل�ستدامة  التنمية 
ويفتح اآفاقا وا�سعة لل�سادرات وخ�سو�سا 
يف القطاعات الت�سديرية القائمة على 

املعرفة والبتكار والتكنولوجيا.
م���ن ج��ه��ت��ه اأك����د ���س��ع��ادة حم��م��د �سيف 
اأبوظبي  �سندوق  عام  مدير  ال�سويدي 
للتنمية اأهمية اإطالق “مكتب اأبوظبي 
لل�سادرات” يف هذه املرحلة التي ي�سهد 
 .. كبرا  من��وا  الوطني  القت�ساد  فيها 
احللول  �سيوفر  املكتب  اأن  اإىل  م�سرا 
الوطنية  ال�����س��رك��ات  لت�سجيع  امل��ال��ي��ة 
قوية  ت�سديرية  فر�ص  على  للح�سول 
ويعزز من قدرتها على دخول الأ�سواق 
ال��ع��امل��ي��ة مب��ا ي��ت��واف��ق م��ع ال��ع��دي��د من 
املبادرات واخلطط الطموحة مثل روؤية 

القت�سادية  والروؤية   2021 الإمارات 
ومئوية   2030 اأب����وظ����ب����ي  لإم���������ارة 
ت��ه��دف تلك  2071  ح��ي��ث  الإم������ارات 
املبادرات اإىل تطوير القت�ساد الوطني 

وحتقيق �سيا�سة التنويع القت�سادي.
اأب����وظ����ب����ي  “مكتب  اأن  واأ���������س��������اف 
اأف�سل  ���س��م��ن  ���س��ي��ع��م��ل  لل�سادرات” 
املمار�سات العاملية لتو�سيع قاعدة ال�سلع 
واخل����دم����ات ال��ت�����س��دي��ري��ة م���ن خالل 
وال�سمان  التمويل  ت�سهيالت  ت��ق��دمي 
الوطنية  ال�������س���ادرات  م��ع��دلت  ل���زي���ادة 
وف��ت��ح اأ���س��واق ج��دي��دة ل��ه��ا.  ول��ف��ت اإىل 
من  يعد  للتنمية  اأبوظبي  �سندوق  اأن 
الرائدة  املالية  الوطنية  املوؤ�س�سات  اأبرز 
لل�سركات  ا�ستثمارية  فر�سا  تقدم  التي 
الإماراتي  اخل��ا���ص  وال��ق��ط��اع  الوطنية 

داخل الدولة وخارجها.
لل�سادرات”  اأبوظبي  “مكتب  ويهدف 
للتنمية  اأبوظبي  �سندوق  ب��داأ  ال��ذي   -
ب��ت��اأ���س��ي�����س��ه ق��ب��ل ن��ح��و ث���الث ���س��ن��وات - 
واإدارة  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����س��ادرات  دع���م  اإىل 
امل���خ���اط���ر ال���ت���ج���اري���ة ال���ت���ي مي���ك���ن اأن 
تواجههم، الأمر الذي �سي�سجعهم على 
وعامليا  اإقليميا  ج��دي��دة  اأ���س��واق  دخ���ول 
لتحقيق  املناف�سة  على  قدرتهم  ويعزز 

يعزز  كما  امل�ستدام.   القت�سادي  النمو 
“اأبوظبي لل�سادرات” من دور حكومة 
مكانتها  ت��ر���س��ي��خ  يف  الإم��������ارات  دول�����ة 
التجارة  والهامة على خريطة  البارزة  
العاملية حيث تعد دولة الإم��ارات لعبا 
ال�ستراد  م�����س��ارات  يف  وم���وؤث���را  مهما 
اإقليميا  الت�سدير  واإع����ادة  والت�سدير 
ودول����ي����ا وه����ي ���س��م��ن اأه�����م 20 دول���ة 
م�سدرة عامليا منذ عام 2007 والأوىل 

عربيا منذ عام 2013.
ومت اإطالق “اأبوظبي لل�سادرات” بعد 
مدى  تقييم  ح��ول  �ساملة  فنية  درا���س��ة 
لإن�ساء  الإم�������ارات  دول����ة  ���س��وق  ح��اج��ة 
م��ن�����س��ة ل���دع���م ومت����وي����ل ال���������س����ادرات 
الدولية  املمار�سات  اأف�سل  �سمن  تعمل 
لل�سادرات  الكوري  البنك  مع  بالتعاون 
والواردات.  وت�سل متويالت “اأبوظبي 
نوع  بح�سب   100% اإىل  لل�سادرات” 
وطبيعة  وخم��اط��ر  امل�ستخدم  التمويل 
تت�سمن  ك��م��ا  ت�����س��دي��ري��ة  ع��م��ل��ي��ه  ك���ل 
�سروط  ا���س��ت��ي��ف��اء  ال��ت��م��وي��ل  ����س���روط 
ال�سلعة  تكون  واأن  الئتمانية  اجل���دارة 
من�ساأ  من  ت�سديرها  امل��راد  اخلدمة  اأو 
املكتب  خ���دم���ات  ت�����س��م��ل  ول  اإم����ارات����ي 

�سادرات النفط اخلام.

ال�سارقة تطور حمطتي »اللية« و »احلمرية« بطاقة اإنتاجية 1700 ميجاواط 
ال�سارقة تنتج 110 ماليني جالون من 
% منها حمالة املياه يوميا اأكرث من 70 

••اأبوظبي-وام:

قال �سعادة الدكتور املهند�ص را�سد الليم رئي�ص هيئة كهرباء ومياه ال�سارقة 
اإن اإنتاج ال�سارقة من الطاقة الكهرباء يزيد عن 2500 ميجا واط بينما 
% منها   70 110 ماليني جالون يوميا اأكرث من  اإنتاج املياه اإىل  ي�سل 
اأنباء  لوكالة  ت�سريحات  يف  واأ���س��اف  التحلية.  حمطات  طريق  ع��ن  تنتج 
الإمارات “وام” على هام�ص فعاليات موؤمتر الطاقة العاملي 2019 الذي 
ال�سارقة  اأن  12 �سبتمرب اجل��اري -  اإىل  اأبوظبي اليوم وي�ستمر  انطلق يف 
التي  “اللية”  الكهربائية منها حمطة  5 حمطات لإنتاج الطاقة  متتلك 
بداأت املرحلة الأول من تطويرها ويتم النتهاء منها بحلول العام 2021 
بطاقة اإنتاجية كهربائية 700ميجاواط تعمل بتوربينات �سديقة للبيئة 
ومنخف�سة ال�سوت وحتقق كفاءة يف الإنتاج اإذ ي�ساهم هذا امل�سروع احليوي 
اأن  الليم  واأو���س��ح   .30% بن�سبة  ال�سارقة  يف  الكهربائية  الطاقة  بزيادة 
ال�سركات  من  ع��دد  مع  بالتعاون  �سخم  م�سروع  تنفيذ  على  تعمل  الهيئة 
ميجاواط   1000 لإن��ت��اج  “احلمرية”  كهرباء  حمطة  لتطوير  العاملية 
2021 بطاقة  من الكهرباء حيث تبداأ املرحلة الأويل للم�سروع يف العام 
اإنتاجية 500 ميجاواط بينما تتم زيادة القدرة الإنتاجية لكامل امل�سروع 
على مراحل. وت�ستعر�ص هيئة كهرباء ومياه ال�سارقة اأحدث التطورات يف 
جمال كفاءة الطاقة والإجنازات البيئية التي حققتها يف جمال ال�ستدامة 
وجهودها يف جمال تر�سيد ال�ستهالك والتحول الذكي يف تقدمي اخلدمات 

للم�سرتكني وذلك خالل م�ساركتها يف فعاليات موؤمتر الطاقة .

ت�سوية اخلالف مع ال�سركات املوردة 
ا�ستئناف توريد ال�سلع اإىل 

»تعاونية راأ�ض اخليمة«
•• راأ�س اخليمة- الفجر

اأعلنت جمعية راأ�ص اخليمة التعاونية ال�ستهالكية ا�ستئناف �سركات املواد 
اإثر  اإىل اجلمعية،  والب�سائع  ال�سلع  توريد جميع  وال�ستهالكية  الغذائية 
ت�سوية اخلالف ال�سابق والأمور العالقة مع تلك ال�سركات. واأكد امل�ست�سار 
توافر  علي حممد املن�سوري، رئي�ص جمل�ص اإدارة “تعاونية راأ�ص اخليمة”، 
كافة الب�سائع والحتياجات والعرو�ص املختلفة، وباأ�سعار تناف�سية، م�سرا 

ا���س��رتات��ي��ج��ي بني  ات���ف���اق  ع��ق��د  اإىل 
للمواد  “اأغذية”  و�سركة  اجلمعية 
ال�سلع  لتوفر  اأبوظبي،  يف  الغذائية 
حلاملي  اجل���م���ع���ي���ة،  يف  امل����دع����وم����ة 
ب����ط����اق����ات )ف�����زع�����ة( و�����س����واه����ا من 
للمواطنني،  املخ�س�سة  ال��ب��ط��اق��ات 
ال��ع��ام��ل��ني يف م��وؤ���س�����س��ات ال���دول���ة، يف 
اإطار تعزيز حزمة اخلدمات املقدمة 
لالأهايل وامل�ستهلكني وخطط تطوير 
اجلمعية والرتقاء بخدماتها. ولفت 
ال���ع���الق���ات  ع�������ودة  اإىل  امل���ن�������س���وري 
التعاونية  اجلمعية  بني  والتعامالت 
توريد  �سركات  وجميع  ال�ستهالكية 

تعمل  اخليمة”  راأ���ص  “تعاونية  ب��اأن  ون��وه  وال�ستهالكية.  الغذائية  امل��واد 
على تطوير اأفرعها اخلم�سة يف الإمارة، وفتح اأفرع جديدة يف املناطق، التي 
التعاونية  ال�ستهالكية  للجمعية وتقدمي اخلدمات  توفر فرع  اإىل  حتتاج 
فتح  اأن  وبني  اخليمة.  راأ���ص  مدينة  عن  البعيدة  املناطق  ل�سيما  لأبنائها، 
اأعلنته  ال��ذي  الإم���ارات،  كافة  الدولة، من  الع�سوية جلميع مواطني  باب 
اجلمعية �سابقا، يجري بال�سعر الر�سمي لل�سهم، الذي يعادل 100درهم، 

وفق ما ن�ص عليه القانون، ودون “عالوة اإ�سدار«

» تنظيم االت�ساالت« تطلق 10 م�ساريع 
مبتكرة يف جيتك�ض للتقنية 2019

•• دبي -وام: 

تعتزم الهيئة العامة لتنظيم قطاع الت�سالت اإطالق 10 م�ساريع مبتكرة، 
امل�ساريع  مت��ث��ل   .2019 للتقنية  جيتك�ص  اأ���س��ب��وع  يف  م�ساركتها  خ���الل 
ال��ذك��ي يف  احل��ي��اة  اأ���س��ل��وب  تعزيز  الهيئة يف  م��ن م�ساهمات  ج��دي��دة  جملة 
الذكاء  على  القائم  امل�ستقبل  اإىل  النتقال  لعملية  ودعماً  الإم���ارات،  دول��ة 
الع�سر  تقنيات  مع  التعامل  اآلية  وتطوير  الذكية،  واملدينة  ال�سطناعي 
خلدمة الإن�سان، من خالل تقدمي حلول تقنية ع�سرية ترتبط مبتطلبات 
حتت  للتقنية  جيتك�ص  اأ�سبوع  يف  الهيئة  وت�سارك  اليومية.  الإن�سان  حياة 
مظلة حكومة الإمارات الذكية، والتي حتت�سن18 جهة حكومية احتادية، 
ت�سهيل  التقنيات احلديثة وت�سخرها يف  اإجنازاتها يف جمال  اأهم  تعر�ص 
احلكومة  مبداأ  وتعزيز  املتعاملني،  واإ�سعاد  احلكومية،  اخل��دم��ات  تقدمي 

الواحدة وخدمات التكنولوجيا املميزة.
وقال �سعادة حمد عبيد املن�سوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع 
الت�سالت اإن الهيئة حتر�ص على تن�سيط كافة قنوات التوا�سل بينها وبني 
الأفكار  تبادل  املتعاملني، وذلك بهدف  �سركائها ال�سرتاتيجيني وجمهور 
تطلعات  مع  يتما�سى  مبا  الهيئة  تقدمها  التي  اخلدمات  وتطوير  والآراء 

املجتمع الإماراتي بكافة اأطيافه .
اأ�سبوع جيتك�ص للتقنية ميثل حمطة �سنوية جتمع ال�سركات  اأن  ونوه اإىل 
على  نحر�ص  و  املعلومات  وتقنية  الت�����س��الت  جم��ال  يف  العاملة  العاملية 
م�ستقبلية  م�ساريع  تقدمي  على  الرتكيز  خ��الل  من  فيه  املميزة  امل�ساركة 
ال�سطناعي  ال��ذك��اء  تقنيات  تعتمد  حلول  تطوير  على  تعمل  وابتكارية، 
وترتكز على بنية حتتية قوية يتمتع بها قطاع الت�سالت وتقنية املعلومات 
يف الدولة. واأكد اأن م�ساركة الهيئة يف هذا احلدث ال�سنوي ال�سخم ت�سهم 
يف تر�سيخ موقعها الريادي يف قيادة عملية التحول الذكي وتعزيز اأ�سلوب 

احلياة الذكي يف الدولة .

 »دبي لل�سياحة« ت�ستعر�ض املقومات ال�سياحية لالإمارة اأمام ال�سركاء الرئي�سيني يف رو�سيا
•• دبي-الفجر: 

والت�سويق  ال�����س��ي��اح��ة  دائ�������رة  ع���ق���دت 
التجاري بدبي “دبي لل�سياحة” �سل�سلة 
م���ن الج��ت��م��اع��ات ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة مع 
رو�سيا  يف  والإع����الم  ال�سياحة  ���س��رك��ات 
لت�سليط  امل����ا�����س����ي،  الأ�����س����ب����وع  خ�����الل 
لقطاع  الإي��ج��اب��ي  الأداء  ع��ل��ى  ال�����س��وء 
من  الأول  الن�سف  يف  دب��ي  يف  ال�سياحة 
اإطالعهم  اإىل  العام اجل��اري، بالإ�سافة 
ع���ل���ى اآخ������ر امل�������س���ت���ج���دات وال���ت���ط���ورات 
ال�سياحية  اجل���ذب  وم��ع��امل  الرئي�سية 
ا�ستعرا�ص  واأي�������س���اً  ف��ي��ه��ا،  اجل����دي����دة 
حمالت الت�سويق التي تهدف اإىل زيادة 
اأكرب  �ساد�ص  م��ن  ال�سياحية  التدفقات 

�سوق م�سّدرة للزوار اإىل دبي. 
عقدت  التي  الجتماعات  ه��ذه  وتعترب 
و����س���ان بطر�سربغ  م��و���س��ك��و  م���ن  ك���ل  يف 
ام����ت����داًدا لأن�����س��ط��ة مم��اث��ل��ة ت���ق���وم بها 
مع  ل���ل���ت���وا����س���ل  لل�سياحة”  “دبي 
الأ�سواق  يف  الإع���الم  وو�سائل  ال�سركاء 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة وال��ن��ا���س��ئ��ة م���ن اأج����ل زي���ادة 
مف�سلة  وجهة  باعتبارها  بدبي  الوعي 
وتراأ�ص  ال��ع��امل.  ح��ول  من  للم�سافرين 
كاظم،  ع�����س��ام  لل�سياحة”  “دبي  وف���د 
لل�سياحة  دبي  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير 
والت�سويق التجاري، والذي �سّم كذلك 
التابعة  الإدارات  خمتلف  ع��ن  ممثلني 
ورابطة  رو�سيا  باأ�سواق  املعنية  للدائرة 

الدول امل�ستقلة.
اجتماعات  لل�سياحة”  “دبي  وع��ق��دت 
ال�سياحية  ال�����رح�����الت  م��ن��ظ��م��ي  م����ع 
اإدارة الوجهات مثل �سركة تي  و�سركات 
يو اآي - رو�سيا ورابطة الدول امل�ستقلة، 
وكارل�سون لل�سياحة، و�سبي�ص ترافيل تي 
اأو، واآرت تور، اإىل جانب تنظيم جل�سات 
اإعالمية  موؤ�س�سات  م��ع  مو�سعة  ح���وار 
رئي�سية من بينها؛ كومر�سانت �ستايل، 
و  ،Spbdnevnik.ru وم���وق���ع 
و�سركة   ،Proturizm.club

Travel. التلفزيوين والإذاعي  البث 
“دبي  ا����س���ت�������س���اف���ت  ك���م���ا   .Vesti
مو�سكو  للتعارف يف  لقاءات  لل�سياحة” 
و���س��ان ب��ط��ر���س��ربغ ح�����س��ره��ا اأك����رث من 

200 من ممثلي قطاع ال�سفر.
ول���ق���د ال��ت��ق��ى ع�����س��ام مب��ج��م��وع��ة من 
ال�سياحة  ل�سركات  التنفيذيني  الروؤ�ساء 
وكبار املحررين املتخ�س�سني يف جمايل 
خاللها  ا�ستعر�ص  وال�����س��ف��ر  ال�سياحة 
ا�سرتاتيجية ال�سياحة 2025-2022  
الوجهة  الإم�������ارة  ج��ع��ل  اإىل  ال���رام���ي���ة 
العامل،  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  زي������ارة  الأك������رث 
وتر�سيخ مكانتها كاأكرث وجهة �سياحية 
التي  املدينة  وك��ذل��ك  بزيارتها  مو�سى 

ت�سهد اأعلى معدلت زيارات متكررة. 
ال�سوء  ت�سليط  ومت خالل الجتماعات 
اأهم  كاأحد  الرو�سي  ال�سوق  اأهمية  على 
الأ���س��واق امل�����س��ّدرة ل��ل��زوار اإىل الإم���ارة، 
اأّن حركة  ك��اظ��م  ع�����س��ام  اأو����س���ح  ح��ي��ث 
حتقيق  يف  �ساهمت  الرو�سية  ال�سياحة 
اإىل  اأ���س��ار  ك��م��ا  لنتائج ج��ي��دة.  الإم�����ارة 
ال��ع��ودة ال��ق��وي��ة ل��ل��زوار م��ن رو���س��ي��ا اإىل 
وال��ت��ي يعود   ،2018 ع���ام  دب���ي خ���الل 

اإج�������راءات  ت��ي�����س��ر  اإىل  ف��ي��ه��ا  ال��ف�����س��ل 
ال��دخ��ول عند  ت��اأ���س��رات  احل�سول على 
الو�سول لأح��د منافذ ال��دول��ة، وه��و ما 
�ساهم يف حتقيق معدلت منو م�ستدامة 
خالل  ال��رو���س��ي��ة  ال�سياحية  للتدفقات 
وقد   .2019 ع��ام  م��ن  الأول  الن�سف 
اأع����داد ال����زوار م��ن رو���س��ي��ا خالل  زادت 
ال�سنوات القليلة املا�سية من 240 األفاً 
خالل عام 2016 اإىل 678 األف زائر 
خالل  دب��ي  وا�ستقبلت   ،2018 ع��ام  يف 
العام  ه��ذا  م��ن  الأوىل  ال�سبعة  الأ�سهر 

392 األف زائر من رو�سيا.
ك���م���ا ا����س���ت���ع���ر����ص ع�������س���ام ك���اظ���م اآخ����ر 
اإك�سبو  امل�����س��ت��ج��دات اخل��ا���س��ة مب��ع��ر���ص 
2020 دبي، بالإ�سافة اإىل اإعطاء ملحة 
عن خطط دبي للنمو امل�ستقبلي، وكذلك 
وامل�ساريع  ل��ل�����س��ي��اح��ة،  دب����ي  م����ب����ادرات 
اجل�����دي�����دة، واأي���������س����اً م����واق����ع اجل����ذب 
والتجارب ال�سياحية التي ت�سمل الثقافة 
والت�سوق  العاملية  وامل��اأك��ولت  وال���رتاث 
ناق�ص  ك���م���ا  وامل����غ����ام����رات.  وال���رتف���ي���ه 
اأف�����س��ل ال�سبل  ال��ل��ق��اءات  امل�����س��ارك��ون يف 
بني  التعاون  عالقات  بتوطيد  الكفيلة 

القطاع  و�سركائها يف  لل�سياحة”  “دبي 
اأج��ل توفر روؤية  الإع��الم من  وو�سائل 
وا�سحة  حول تنوع املقومات ال�سياحية 
التي تتمتع بها دبي والرتويج لها لدى 

اجلمهور امل�ستهدف يف رو�سيا.
قال  اللقاءات،  تعليقه على  ويف معر�ص 
ع�سام كاظم، املدير  التنفيذي ملوؤ�س�سة 
التجاري:  وال��ت�����س��وي��ق  ل��ل�����س��ي��اح��ة  دب���ي 
عالقاتنا  ب��ت��وط��ي��د  م��ل��ت��زم��ون  “نحن 
و���س��راك��ات��ن��ا ال��ع��امل��ي��ة م���ع ال�����س��رك��اء يف 
خم��ت��ل��ف اأ����س���واق���ن���ا، ح��ت��ى ن��ت��م��ك��ن من 
ت�سليط ال�سوء على املقومات ال�سياحية 
وجهة  ب��اع��ت��ب��اره��ا  دب���ي  متتلكها  ال��ت��ي 
ال��ع��ام. ول  م���دار  ل��ل��زي��ارة على  مف�سلة 
اللقاءات  ت��ل��ك  خ����الل  م���ن  ن�����س��ت��ه��دف 
تعزيز عالقاتنا مع ال�سركاء يف الداخل 
واخل�����ارج ف��ح�����س��ب، ب���ل واأي�������س���اً �سمان 
ل�سرتاتيجية  وا���س��ت��ي��ع��اب��ه��م  اإدراك���ه���م 
ال�����س��ي��اح��ة يف دب�����ي، وا���س��ت��ف��ادت��ه��م مما 
متنوعة  ت�سويقية  حمالت  من  نقدمه 
مكانتها  ع���ل���ى  احل����ف����اظ  ل���دب���ي  ت��ت��ي��ح 
خمتلف  م���ن  ل���ل���زوار  مف�سلة  ك��وج��ه��ة 
وكذلك  رو�سيا  مثل  الرئي�سية  اأ�سواقنا 

الأ�سواق النا�سئة«. واأ�ساف كاظم قائاًل: 
حققناه  مم���ا  ال����س���ت���ف���ادة  “�سنوا�سل 
تاأ�سرات  اإج���راءات  بف�سل  مكا�سب  من 
الدخول عند الو�سول اخلا�سة بالزوار 
م��ن رو���س��ي��ا، وج���ذب امل��زي��د م��ن ال���زوار، 
وكذلك ا�ستكمال م�ساعينا لزيادة فئات 
الأزواج  مثل  اجل��ي��د  الأداء  ذات  ال���زوار 
وال����ع����ائ����الت وامل�������س���اف���ري���ن م����ن رج����ال 
الأعمال، بالإ�سافة اإىل الفئات الأخرى 
ال��ت��ي مت��ت��ل��ك ف��ر���ص من���و ك��ب��رة ومن 
التي  اللقاءات  اإن هذه  ال�سباب.  �سمنها 
ت�ساهم يف زيادة الوعي حول قدرات دبي 
يف  ثقتنا  تعزيز  �ساأنها  م��ن  ال�سياحية 
الأ�سواق  ه��ذه  جميع  يف  ال�سركاء  ق��درة 
ملا متتلكه  الرتويج  على  ال�سرتاتيجية 
الزوار  تلهم  ا�ستثنائية  دبي من جتارب 
اإليها  وال��ع��ودة  زيارتها  على  وت�سّجعهم 
مرات اأخرى«. وتنتهج “دبي لل�سياحة” 
الأ�سواق”  “احتياجات  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
خم�س�سة  ���س��ي��اح��ي��ة  جت�����ارب  ل��ت��ق��دمي 
ل���ل���زوار م��ن رو���س��ي��ا، واإط�����الق حمالت 
مع  ���س��راك��ات جت��اري��ة  وع��ق��د  ت�سويقية، 
كربى ال�سركات املعنية بقطاع ال�سياحة 
الزوار  ل��دى  دب��ي  مكانة  على  للحفاظ 
من الأ�سواق امل�ستهدفة. وخالل الن�سف 
“دبي  اأطلقت   ،2019 العام  الأول من 
دعائياً  فيلماً  م���رة  ولأول  لل�سياحة” 
“اإىل  بعنوان  الواقع  تلفزيون  باأ�سلوب 
مب�ساركة  وذل�������ك  احلب”  م����ع  دب������ي 
الذين  امل�����س��اه��ر  الأزواج  م���ن  خ��م�����س��ة 
اأمثلة  ال��ف��ي��ل��م  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ني  ق���دم���وا 
دبي  يف  رائ��ع��ة  عطلة  ق�ساء  كيفية  ع��ن 
امل�سابقة  وحققت  حديًثا.  للمتزوجني 
امل�ساركني،  بني  كبراً  جماهرياً  زخماً 
امل�ساركني يف  م��ن  زوج���اً   60 ع��اد  حيث 
خالل  عطلة  لق�ساء  دب��ي  اإىل  امل�سابقة 
تو�سيع  ومت   ،2019 يف  احل����ب  ع��ي��د 
لي�سمل  ال��رتوي��ج��ي،  العمل  ه��ذا  ن��ط��اق 
ورابطة  ورو�سيا  اأوروب���ا  اأ���س��واق  منطقة 

الدول امل�ستقلة. 

حممد �سيف ال�سويدي: املكتب ياأتي �سمن اأف�سل املمار�سات العاملية لتو�سيع قاعدة ال�سلع واخلدمات الت�سديرية
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العدد  12727 بتاريخ 2019/9/10
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2019/3267 جتاري جزئي                 
اىل امل��دع��ي عليه / 1-ان����دري هيرني ع��ب��دون جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي/ كونرادو �سانتو�ص وميثله / علي م�سبح علي �ساحي -  قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )555300 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى 
ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم 
الأحد املوافق  2019/9/15 ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12727 بتاريخ 2019/9/10

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/1008 جتاري كلي                  

اىل املدعي عليه / 1-بال انرتنا�سيونال للمواد الغذائية - �ص ذ م م 2-كابيتال للتجارة 
املواد الغذائية - �ص ذ م م 3-هارجيت �سينغ �سا�سار اندار �سينغ - جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ بنك اآي دي بي اآي املحدودة )فرع مركز دبي املايل العاملي( وميثله / 
خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها     
القانونية    والفائدة  درهم(   17.419.500.00( وقدره  مبلغ  ب�سداد  عليهم  املدعي  الزام 
بن�سبة 12% من تاريخ الإ�ستحقاق وحتى ال�سداد التام وتثبيت احلجز التحظفي رقم 
2017/342 جتاري والزامهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها 
لذا   Ch1.C.15 بالقاعة  �ص   9.30 ال�ساعة   2019/10/6 املوافق  الحد  يوم  جل�سة 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12727 بتاريخ 2019/9/10

اإعالن تكليف بالوفاء بالن�سر
رقم )2019/6531)

املنذرة : هيبورث بي ام اأي - ذ م م 
املنذر اليهم : 1-  الفي�سلية للمقاولت - �ص ذ م م 

  2- متاي ت�ساكو 
�سداد  ب�سرعة  اليهم  املخطر   ، املخطرة  فيه  الإن��ذار يخطر  مبوجب هذا 
مبلغ وقدره )53.860.98( درهم بذمة املخطر اليهم الية ل�سالح املخطرة 
�سوف ن�سطر  واإل   ، تاريخه  اي��ام من  اق�ساها خم�سة  م��دة  وذل��ك خ��الل 
القانونية بحقكم وعلى م�سوؤوليتكم ونفقتكم  الإج��راءات  اآ�سفني لتخاذ 

، حمتفظني بكافة احلقوق لأية جهة كانت.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12727 بتاريخ 2019/9/10
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

يف الدعوى رقم 2018/3373 تنفيذ مدين    
مو�سوع الق�سية :  تنفيذ احلكم ال�سادر  يف الدعوى رقم 2018/1308 مدين 

جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )538430.80 درهم( ، 
�سامال للر�سوم وامل�ساريف   

طالب العالن : طالب التنفيذ : �سركة ديار لإدارة جمعيات املالك - ذ م م   
املطلوب اعالنه : املنفذ �سده : 1- ماثيو فيليب وود - جمهول حمل القامة. 

وبياناته  اليكم  العائد  العقار  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم   : الإع��الن  مو�سوع 
الوحدة  رقم   2 ال�سييف  املبنى  ا�سم  الثنية اخلام�سة  915 مبنطقة  رقم  )ار���ص 

3404( يف حدود املبلغ املنفذ به وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س الق�سم   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12727 بتاريخ 2019/9/10
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2018/12341 عمايل جزئي                                              
اىل املدعي عليه/1- �سركة ت�سامرز للهند�سة البحرية - �ص ذ م م جمهول حمل 
املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  النجار   / خالد عبداهلل علي  املدعي  اأن  القامة مبا 
ل�سالح/ خالد  اعاله  املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2019/3/21 يف  املنعقدة  بجل�ستها 
عبداهلل علي النجار بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 133781 درهم 
املنا�سب  والزمتها  درهما  وثمانون  وواحد  و�سبعمائة  الف  مائة وثالثة وثالثون 
من امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه فيها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.   
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12727 بتاريخ 2019/9/10

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2018/608 جتاري كلي                                              

اىل املدعي عليه/1- دونر كباب م د م �ص )�سابقا دونر كباب جي ال تي( وميثلها قانونا مكتب 
�ساكر زينل للمحا�سبة القانونية ب�سفته امل�سفي لل�سركة املدعي عليها جمهول حمل القامة 
مبا اأن املدعي / م�ساريع الألوان الأربعة ملالكها/ ايهاب مقبول حميد األ �سالح - نعلنكم بان 
ل�سالح/  اعاله  املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2019/2/18 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها 
م�ساريع الألوان الأربعة ملالكها/ ايهاب مقبول حميد األ �سالح بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
للمدعية مبلغ وقدره ت�سعة مليون وثمامنائة و�ستة و�سبعون الف ومائة وثمانية وثالثون 
التام  ال�سداد  وحتى   2017/8/13 ت��اري��خ  م��ن  �سنويا   %9 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  دره��م��ا 
والزمتها امل�ساريف والف درهم اتعاب حماماة.   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12727 بتاريخ 2019/9/10
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2019/607 جتاري كلي                                                
اىل املحكوم عليه/1- عمران م�ستاق احمد م�ستاق  جمهول حمل القامة نعلنكم 
املذكورة  الدعوى  يف   2019/7/10 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
اعاله ل�سالح/ ادجمي ان�سورن�ص كومباين ليمتد )فرع دبي( بالزام املدعي عليه 
الف  للمدعية مبلغ )1.831.888( مليون وثمامنائة وواح��د وثالثون  ي��وؤدي  بان 
وثمامنائة وثمانية وثمانون درهم ، والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ 
2017/7/1 وحتى متام ال�سداد ، والزمته بالر�سوم وامل�سروفات ومبلغ الف درهم 
مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12727 بتاريخ 2019/9/10

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2019/224 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- مايرا ماريو فيكتور جافير  جمهول حمل القامة نعلنكم 
املذكورة  الدعوى  يف   2019/7/11 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
للبنك  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ب��ال��زام   ، التجاري  اأبوظبي  بنك  ل�سالح/  اع��اله 
املدعي مبلغ 32و 35199 درهم وفوائده بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى 
اتعاب املحاماة ورف�ست ما  امل�سروفات والف درهم مقابل  ال�سداد والزمتها  متام 
عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12727 بتاريخ 2019/9/10
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2019/109 اإ�ستئناف تنفيذ عقاري
القامة  حم��ل  جمهول  كوزولوفي�سكي  1-ان��دري��ه  ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
باركليز  بنك  )ح��ال��ي��ا(  الإ���س��الم��ي  اأب��وظ��ب��ي  /م�سرف  امل�ستاأنف  ان  مب��ا 
)�سابقا( وميثله / حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي - قد ا�ستاأنف احلكم 
ال�سادر بالدعوى رقم 2018/197 بيع عقار مرهون - وحددت لها جل�سه 
رقم  بالقاعة  م�ساءا   17.30 ال�ساعة   2019/9/25 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.B.7

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد  12727 بتاريخ 2019/9/10
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر

 يف الطعن 2019/207 طعن عقاري   
تدعو دائرة حماكم دبي حمكمة التمييز

الطاعن/�سركة ديار للتطوير وميثله/علي م�سبح علي �ساحي  
باعالن املطعون �سده/1- حممد اأني�ص عبدالرحمن - جمهول 
حمل القامة. نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة 
وذلك  التمييز  حمكمة  اىل  احل�سور  عليكم  ويتوجب  اع��اله 

للرد على �سحيفة الطعن املقدمة �سدكم.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز
العدد  12727 بتاريخ 2019/9/10

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                         يف الدعوى رقم 2019/3969  تنفيذ جتاري  

جمهول  الرحمن  واد  قر�سي  العابدين  زي��ن  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
كومباين  ان�سورن�ص  التنفيذ/ادجمي  ان طالب  القامة مبا  حمل 
ليمتد )فرع دبي( قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )202054( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12727 بتاريخ 2019/9/10
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف الدعوى رقم  2019/2538   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- راجيف كومار كوتابان ناير جمهول حمل القامة 
الإداري���ة  والإ���س��ت�����س��ارات  للتدريب  التنفيذ/يوروماتيك  طالب  ان  مب��ا 
اأقام  - قد  الها�سمي  برهان  يعقوب مرت�سى  وميثله / حممد مرت�سى 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
او خزينة املحكمة.  وعليه  التنفيذ  وق��دره )125611( دره��م اىل طالب 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12727 بتاريخ 2019/9/10
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف الدعوى رقم 2019/3967 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- املركبة الذهبية لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة 
���ص ذ م م جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب التنفيذ/ادجمي   -
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د   - دب���ي(  )ف���رع  ليمتد  كومباين  ان�سورن�ص 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب   )123380(
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12727 بتاريخ 2019/9/10
    انذار عديل بالن�سر

 رقم )2019/6543) 
املنذر : ام بي ام  العقارية ذ م م 

املنذ اليه : ون يونيون �ص ذ م م  )جمهول حمل الإقامة( 
ير�سل املنذر هذا النذار اىل املنذر اليه لنذاره ب�سداد امل�ستحقات اليجارية الغر مدفوعة 
اليه يف خالل 30 يوم  املنذر  العقد املرت�سدة بذمة  انتهاء  التي تلت  واملبالغ جراء الفرتة 
 ،  2019/7/2 تاريخ  ولغاية   ،2018/4/3 تاريخ  من  دره��م   /187500/ مبلغ   : كالتايل  وهي 
اإ�سافة ملا ي�ستحق من ايجار وحتى تاريخ التخلية الفعلي املرتتب بذمتكم نتيجة ا�سغالكم 
)الفيال رقم 33 ملك احلاي بيات على القبي�سي الكائنة يف دبي - ال�سفا الثانية رقم مكاين 
اآ�سفني  �سن�سطر  وال  ل�ساحلكم  قبله  من  وامل��وؤج��رة  املنذر  يديرها  والتي   2050183429
ينتج  املذكورة مع حتميلكم ما  ال�سقة  القانونية يف مواجهتكم لخالء  الج��راءات  لتخاذ 

عن ذلك من ر�سوم وم�ساريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12727 بتاريخ 2019/9/10
    انذار عديل بالن�سر

 رقم )2019/6554) 
املنذر : ام بي ام  العقارية ذ م م 

املنذ اليه : مقهى ميناء املدنية )جمهول حمل الإقامة( 
ير�سل املنذر هذا النذار اىل املنذر اليه لنذاره ب�سداد امل�ستحقات اليجارية الغر مدفوعة 
اليه يف خالل 30 يوم  املنذر  العقد املرت�سدة بذمة  انتهاء  التي تلت  واملبالغ جراء الفرتة 
وهي كالتايل : مبلغ /23625/درهم من تاريخ 2018/12/14 ، ولغاية تاريخ 2019/19/14 ، 
اإ�سافة ملا ي�ستحق من ايجار وحتى تاريخ التخلية الفعلي املرتتب بذمتكم نتيجة ا�سغالكم 
)ال�ستوديو 216( الكائن بدبي - ور�سان الأوىل - احلي اليطايل - بناية يو 23 - والتي 
الج���راءات  لت��خ��اذ  اآ�سفني  �سن�سطر  وال  ل�ساحلكم  قبله  م��ن  وامل��وؤج��رة   ، امل��ن��ذر  يديرها 
القانونية يف مواجهتكم لخالء ال�سقة املذكورة مع حتميلكم ما ينتج عن ذلك من ر�سوم 

وم�ساريف.
الكاتب العدل

العدد  12727 بتاريخ 2019/9/10
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2018/2705 جتاري كلي                                                
ميدي�ست  2-اك�سنتيال  م  م  ذ  �ص   - التجارية  للو�ساطة  ميدي�ست  اك�سنتيال  عليهم/1-  املحكوم  اىل 
لال�ستثمار - �ص ذ م م 3-ت��داول مي - �ص ذ م م 4-�سيدين مار�سال اجنيلو روب��رت �سريل ليمو�ص 
ليمو�ص 5-فالين افريل كاردوزو جمهويل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة 
الدعوى  برف�ص   : اأول   - برجانتي  فرانك  ل�سالح/  اع��اله  املذكورة  الدعوى  2019/7/30 يف  بتاريخ 
بالن�سبة للمدعي عليها ال�ساد�سة )ا�ص اند ا�ص بروكرج هاو�ص(  ثانيا : بالزام كل من املدعي عليهم   
1- اك�سنتيال ميدي�ست للو�ساطة التجارية - �ص ذ م م  ،  2- اك�سنتيال ميدي�ست لال�ستثمار - �ص ذ م م 
،  3- تداول مي - �ص ذ م م  ،  4- �سيدين مار�سال اجنيلو روبرت �سريل ليمو�ص ليمو�ص  ، 5- فالين 
افريل كاردوزو ،  بان يوؤدوا اىل املدعي مبلغ )9.423.394.66( دولرا امريكيا او ما يعادله بالدرهم 
الإماراتي ، وفائدة 9% من تاريخ 2018/10/18 وحتى ال�سداد التام ، والزمتهم بالر�سوم وامل�سروفات 
ومبلغ الف درهم اتعاب حماماة ، ورف�ست ما زاد على ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12727 بتاريخ 2019/9/10
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2019/4022 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سدهما/1- ماجد زكي علي حممد اجلزار 2-ا�ص ايه ايه ايه بي لأعمال الأملنيوم - �ص ذ م م جمهويل حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/اأنطوان ا�سطفان ب�ساره قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8452.5( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 2- حل وت�سفية ال�سركة املدعي 
عليها الثانية )ا�ص ايه ايه ايه بي لأعمال الأملنيوم - �ص ذ م م( وتعيني اخلبر ال�سابق ندبه م�سفيا لها وذلك بجرد 
كافة اأ�سول ال�سركة وما لها من حقوق والتزامات وعلى مدير ال�سركة والقائمني على اإدارتها تقدمي كافة ح�سابات 
واأموال ودفاتر ووثائق ال�سركة للم�سفي وعلى الأخر حتريرقائمةمف�سلة باأموال ال�سركة والتزاماتها وميزانيتها 
ويوقعها معه مدير ال�سركة واإن مي�سك دفرتا لقيد اعمال الت�سفية وعلى امل�سفي ان يقوم بكل ما يلزم للمحافظة 
على اأموال ال�سركة وحقوقها وان ي�ستوفى مالها قبل الغر واأن يودع املبالغ التي يقب�سها  يف اأحد امل�ساريف حل�ساب 
ال�سركة حتت الت�سفية فور قب�سها وان يوفى ما على ال�سركة من ديون وبيع ما لديها من منقولت او عقار باملزاد 
العلني على األ يبيع كل موجودات ال�سركة مرة واحدة اإل باإذن من املحكمة وعليه اإخطار جميع دائني ال�سركة اإن 
وجدوا بكتب م�سجلة بعلم الو�سول بافتتاح الت�سفية مع دعوتهم لتقدمي خالل خم�سة واربعون يوما من تاريخ 
بالقرار  التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام  اإجر وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات  الإخطار وللم�سفي 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12727 بتاريخ 2019/9/10

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                         يف الدعوى رقم 2019/3837 تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �سده/1- �سكاي تيليكوم لتجارة �سرائح الهاتف الإلكرتونية 
ال�سرق  التنفيذ/اأديكو  - �ص ذ م م جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
الأو�سط وميثله / حممود ح�سني علي احمد - قد اأقام عليك الدعوى 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اع����اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب���ه وق���دره 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )1200929(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12727 بتاريخ 2019/9/10

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                         يف الدعوى رقم  2019/3169 تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �سده/1- عبد احلميد ح�سني عبداحلميد ح�سني عبدالرحمن 
باجعفر جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حمد بن مانع بن 
�سريفان ال مطارد وميثله / حممد �سالح حممد احمد الهاجري - قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )377690( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12727 بتاريخ 2019/9/10

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                         يف الدعوى رقم 2019/2965  تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �سده/1- جنيب بالل نوبي �سعيد  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/امنة علي عمر وميثله / ابراهيم علي كرم 
حممد خوري - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )531945( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12727 بتاريخ 2019/9/10
اإعالن باحل�سور اإىل مكتب اخلبري احل�سابي 

يف الدعوى  رقم 2019/83 نزاع تعيني خربة عقاري - حمكمة دبي 
اإىل املتنازع �سدها / و�سام �سامي اأبو�سريع الغزاين - جمهولة حمل الإقامة  

مبا اأن املتنازعة/ داماك كري�سنت للعقارات - �ص ذ م م  قد اقامت �سدكم الدعوى امل�سار 
، وحكمت املحكمة املوقرة بتعيني اخلبر احل�سابي �ساحب الدور للنظر يف  اأعاله  اليها 
اأنكم مل حت�سروا جل�سة النطق باحلكم - يتوجب عليكم احل�سور  اأمر الدعوى، وحيث 
اىل مكتب اخلبر احل�سابي / ر�سا دروي�ص اآل رحمه ، على عنوانه التايل : دبي ، منطقة 
الدور   ، درايف  مرا�سي  و�سارع  خليفة  برج  �سارع  تقاطع   ، اوبال  برج   ، التجاري  اخلليج 
العا�سر مكتب رقم 1005 ، هاتف 3287778-04 ، فاك�ص : 3284449-04 وذلك يوم الثالثاء 
املوافق 2019/9/17 ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا ، وتقدمي كافة الوثائق وامل�ستندات التي 

توؤيد موقفكم يف الدعوى.
اخلبري احل�سابي / د. ر�سا دروي�س اآل رحمه  

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد  12727 بتاريخ 2019/9/10
اعـالن تنازل عن رخ�سة

بني  الرخ�سة  عن  تنازل  على  بالت�سديق  العدل  الكاتب  �سيقوم  انه  العلم  يرجى 
الأطراف املذكورة ا�سماوؤهم ادناه : من : الطرف الثاين : مبارك علي مبارك الغرب 
البدواوي - اجلن�سية : الإمارات  اىل : الطرف الثالث : هالل �سيف عبيد �سلطان 
: �سوخ�ساين �سينغ فيهجال  الثالث  املطرو�سي - اجلن�سية :الإمارات  اىل الطرف 
بالويندير �سينع - اجلن�سية : الهند اىل الطرف الرابع : كا�سف رفيق حممد رفيق - 
اجلن�سية : باك�ستان - بال�سم التجاري )البدواوي لتجارة الديزل / فرع 1( موؤ�س�سة 
فردية �ساردة لها رخ�سة �سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية بعجمان رقم )93875( 
وامل�سجلة بغرفة جتارة و�سناعة عجمان.  وعليه �سيقوم الكاتب العدل بالت�سديق على 

التنازل بعد انق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.
الكاتب العدل / بدار الق�ساء بعجمان  

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد  12727 بتاريخ 2019/9/10
اإعالن بالن�سر 

اإمارة دبي - دائرة حماكم دبي 
حمكمة  االحوال ال�سخ�سية 

اعالن تغيري ا�سم
تقدم ال�سيد/مرا�ص عبداهلل حممد عبداهلل حممد �سعيد البدواوي 
اإماراتي اجلن�سية اإىل حمكمة دبي ال�سرعية بطلب تغير ا�سمه   ،
م��ن م��را���ص ع��ب��داهلل حممد ع��ب��داهلل حممد �سعيد ال��ب��دواوي اىل 
البدواوي وعلى من  خليفة عبداهلل حممد عبداهلل حممد �سعيد 
لديه اعرتا�ص ان يتقدم به ايل املحكمة املذكورة خالل �سهر من 

تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ق�سم خدمات االحوال ال�سخ�سية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12727 بتاريخ 2019/9/10

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/2224 مدين جزئي                 

اىل املدعي عليه / 1- حممد عبداحلميد مع�سوم العو�ص ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته 
مدير �سركة اريان هوم للتجارة العامة - �ص ذ م م 2-اريان هوم للتجارة العامة - �ص 
ذ م م  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ غالمر�سا يو�سف ر�ستمخاين - قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�سامن مببلغ 
وقدره )110000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ 
اإقامة الدعوى وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت 
 Ch1.B.10 لها جل�سة يوم الإثنني املوافق 2019/9/16 ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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•• مو�سكو-الفجر:

بالتعاون  الإماراتيني  النا�سرين  جمعية  نظمت 
مع جمعية النا�سرين الرو�ص لقاًء تعريفاً، على 
هام�ص فعاليات الحتفاء بال�سارقة �سيفاً مميزاً 
على معر�ص مو�سكو الدويل للكتاب، �سارك فيها 
من دولة الإمارات العربية املتحدة ممثلني عن 
وموؤ�س�ص  وه��م: مدير  اإم��ارات��ي��ة  ن�سر  دور  اأرب���ع 
اليازية خليفة،  د.  والن�سر  الفلك للرتجمة  دار 
وموؤ�س�ص دار دراجون للن�سر والتوزيع عبد اهلل 
�ساحلة  للن�سر  �سديقات  دار  وموؤ�س�سة  الكعبي، 
م��دي��ر جم��م��وع��ة كلمات  �سعيد  وت��ام��ر  غ��اب�����ص، 
للن�سر، بينما ح�سر من اجلانب الرو�سي خم�ص 

دور ن�سر. 
ون��اق�����ص ال��ط��رف��ان خ���الل ال��ل��ق��اء اآل���ي���ات تبادل 
حقوق امللكية والن�سر، واتفقوا على عقد �سل�سلة 
للتن�سيق  الإماراتيني  النا�سرين  مع  اجتماعات 

معار�ص  يف  امل�سرتكة  العمل  فر�ص  يف  والبحث 
فرانكفورت،  م��ث��ل  ال���ق���ادم���ة  ال���دول���ي���ة  ال��ك��ت��ب 

وال�سارقة، وبولونيا، ولندن.
الإماراتيني يف  النا�سرين  وزار وفد من جمعية 
اليوم الأول من فعاليات ال�سارقة يف مو�سكو، دار 
اخلا�سة  الن�سر  دور  اأب��رز  اأح��د  غايد،  كومبا�ص 
�سناعة  تقاليد  على  التعّرف  بهدف  رو�سيا،  يف 

الن�سر يف رو�سيا واأحدث اأ�ساليبه وتقنياته.
الإماراتيني  ال��ن��ا���س��ري��ن  جمعية  وا���س��ت�����س��اف��ت 
خ����الل ج��ل�����س��ة ن��ظ��م��ت��ه��ا يف ال���ي���وم ال���راب���ع من 
اإيت�سوالد  ن��ات��ال��ي��ا  ك���اًل م��ن  امل��ع��ر���ص،  ف��ع��ال��ي��ات 
املدير التنفيذي لدار كومبا�ص غايد، واألك�ساندر 
اأكولينيت�سيف، ورئي�ص ق�سم العالقات العامة يف 

الدار.
اأدارتها  ال��ت��ي  ال�����س��ي��ف��ان خ���الل اجل��ل�����س��ة  واأك����د 
يف  املوؤ�س�سي  الت�سال  م��دي��رة  العبيديل  م��رمي 
موؤ�س�سة  اأو  هيئة  وج��ود  اأهمية  على  اجلمعية، 

متخ�س�سة تعنى بقطاع الن�سر يف كل دولة، كما 
الإمارات  يف  الثقايف  التنوع  على  ال�سوء  �ّسلطا 
ورو�سيا، و�سرورة تعزيز العالقات الثقافية بني 

البلدين.
جلمعية  التنفيذي  املدير  الكو�ص،  را�سد  وق��ال 
فعاليات  عن  حديثه  يف  الإماراتيني،  النا�سرين 
للكتاب:  ال��دويل  مو�سكو  يف  اجلمعية  واأن�سطة 
ت��ت��خ��ذ ج��م��ع��ي��ة ال��ن��ا���س��ري��ن الإم����ارات����ي����ني من 
الكربى مثل معر�ص مو�سكو  الدولية  املعار�ص 
الدويل للكتاب، فر�سة لتعزيز جمالت حتقيق 
روؤيتها الرامية اإىل النهو�ص بواقع الن�سر املحلي 
امل�ستويات،  خمتلف  على  النا�سر  جتربة  ودع��م 
والعمل  ال��ت��ع��اون  اأف��ق  فتح  على  حتر�ص  لذلك 
والهيئات  املوؤ�س�سات  من  نظرتها  مع  امل�سرتك 
املعار�ص  يف  املحلية  امل�ساركات  لت�سهيل  الدولية 
الدولية، وتعمل للتعريف بالإمكانيات والفر�ص 
ميكن  وما  الإماراتي  الن�سر  �سوق  يوفرها  التي 

اأن متثله جتربة التعاون مع موؤ�س�ساته لتقدمي 
مناذج ن�سر رائدة على امل�ستوى العربي والعاملي.

احتفاء  هام�ص  على  اأ�س�سنا  ال��ك��و���ص:  واأ���س��اف 
ال�����س��ارق��ة ���س��ي��ف��اً مم��ي��زاً ع��ل��ى م��ع��ر���ص مو�سكو 
نا�سرين  ال��دويل للكتاب قاعدة عمل متينة مع 
دورية  اجتماعات  �سل�سلة  لعقد  ومتخ�س�سني 
����س���وق �سناعة  ب���ني  ال���ت���ع���اون  ت��ن�����س��ق ع���الق���ات 
تكون  اأن  ونتطلع  وال��رو���س��ي،  الإم��ارات��ي  الن�سر 
ه��ذه ال��ل��ق��اءات ب��واب��ة ج��دي��دة ل��ت��ب��ادل اخلربات 
الإم���ارات���ي يف  ال��ن��ا���س��ر  دور  وتفعيل  وال��ت��ج��ارب 
بلدان  خمتلف  م��ع  الثقافية  ال��ع��الق��ات  تعزيز 

وح�سارات العامل.
التي  الإم��ارات��ي��ني  ال��ن��ا���س��ري��ن  وت��ه��دف جمعية 
وتطوير  خدمة  اإىل   2009 ال��ع��ام  يف  تاأ�س�ست 
قطاع الن�سر يف دولة الإمارات العربية املتحدة، 
والرتقاء به، والنهو�ص بدور النا�سر من خالل 
كفاءته.  ترفع  التي  والتدريب  التاأهيل  برامج 

قطاع  يف  العاملني  رعاية  على  اجلمعية  وتعمل 
املهنة  الإم��ارات، وحت�سني �سروط  الن�سر بدولة 

مع  والتعاون  بالتن�سيق  بها  اخلا�سة  والقوانني 
اجلهات املعنية بالن�سر داخل الدولة وخارجها.

نظمت لقاءات وجل�سات تعريفة يف مو�سكو الدويل للكتاب

النا�سرين االإماراتيني تفتح باب التعاون والعمل امل�سرتك مع �سوق الكتاب الرو�سي

•• مو�سكو-الفجر:

مو�سكو  معر�ص  يف  ال�سارقة  جناح  ا�ست�ساف 
�سيفاً  الإم����ارة  ال���ذي حت��ل  للكتاب،  ال���دويل 
حوارية  جل�سة  ال�32،  دورت����ه  ع��ل��ى  مم��ي��زاً 
بحثت يف جذور ت�سكل احلكايات التي تتناقلها 
ال�سعوب وم�سادر اإلهام الكاتب يف ع�سر يت�سم 

بت�سارع املتغرات وكرثة الن�سغالت.
و�سارك يف اجلل�سة كل من الأديب الإماراتي 
ن��ا���س��ر ال���ظ���اه���ري، وال���ك���ات���ب���ة الإم���ارات���ي���ة 
الدكتور  الرو�سي  والأدي���ب  اليو�سف،  اإمي���ان 
الكاتبة  اجلل�سة  واأدارت  نيت�سوريتكو،  ي��وري 
نخبة  وح�سرها  عبيد،  �ساحلة  الإم��ارات��ي��ة 
م��ن ال��ك��ت��اب والأدب�����اء الإم��ارات��ي��ني والرو�ص 

ورواد املعر�ص. 
وا���س��ت��ه��ل الأدي����ب ن��ا���س��ر ال��ظ��اه��ري اجلل�سة 
اأنها  اإىل  واأ�سار  اأ�سل احلكايات،  بحديثه عن 

وج��دت م��ع الإن�����س��ان منذ ال��ب��داي��ة، وتطورت 
بتطوره وتغرت بح�سب تغر طبيعة احلياة 
الأول  الإن�سان  املجتمعات، وقال:كان  وت�سكل 
واأولده  ل��ي��ج��د زوج���ت���ه  ال�����س��ي��د  م���ن  ي���ع���ود 
ك��ه��ف��ه��م، فيجل�ص  ال��ن��ار يف  ي��ت��ح��ل��ق��ون ح���ول 
وي�ساركهم  رح��ل��ت��ه  ع���ن  وي��ح��دث��ه��م  م��ع��ه��م 
اأ�سل  م�����س��اه��دات��ه، وم��ن هنا ك��ان��ت احل��ك��اي��ة 

التوا�سل وقاعدة العالقات الجتماعية. 
قال  القا�ص،  اأو  الأدي���ب  اإل��ه��ام  وع��ن م�سادر 
اأن  ي�سحو  عندما  الأدي����ب  على  ال��ظ��اه��ري: 
تعج  التي  حياتنا  يف  ق�سة،  كاتب  اأن��ه  يتذكر 
بالأحدث الكثر من النوافذ الإبداعية التي 
اأو فكرة، وعلى الكاتب  قد يطل منها عنوان 
قابل  ن�ص  اإىل  وحتويلها  مب��ه��ارة  اقتنا�سها 

لالنتقال اإىل الأجيال. 
عن  كتبتها  ق�س�سي  بع�ص  الظاهري:  وتابع 
�سخو�ص عرفتها، وعندما تعر�ست حلدث ما 

تدوينها  �سغف  نازعني  احلياة  من  رحلت  اأو 
لأين خ�سيت من ن�سيانها، وهكذا كتبت )موت 
متاأثراً  ال��رواي��ات  من  وغرها  �سحف(  بائع 
الذي  وبالفراغ  ه��وؤلء  احتلها  التي  بامل�ساحة 

تركه على حد �سواء. 
احلكايات  اأن  فاعترب  يت�سوريتكو،  ي��وري  اأم��ا 
تاأتي من كل مكان، واأن العامل يعج بالق�س�ص 
التي ت�ستحق اأن تدّون، واأ�سار اأن كل �سخ�ص 
طياته  يف  يحمل  طبيعي  م�سهد  اأو  ح��دث  اأو 
اأن  امل��ب��دع  وع��ل��ى  ك��ث��رة،  وح��ك��اي��ات  ق�س�ساً 
ي�ستلهم منها ما يبني عليه روايته، ونوه باأن 
الكاتب  على  ت��اأث��ر  لها  ال�سغرة  الأح����داث 
ب���ق���در ك���ب���رة لأن�����ه ي��ع��ي�����س��ه��ا ب��ط��ري��ق��ة غر 

تقليدية. 
ب��دوره��ا ق��ال��ت ال��ك��ات��ب��ة اإمي����ان ال��ي��و���س��ف عن 
م�سادر اإلهام الأديب : الق�سة هي الرئة التي 
حياتنا  �سجيج  و���س��ط  خ��الل��ه��ا  م��ن  نتنف�ص 

ال��ي��وم��ي��ة، وه���ي يف ال���وق���ت ذات����ه ت��ع��ب��ر عن 
حماولتنا للبحث عن اإجابات لالأ�سئلة التي 

حتتل وعينا. 
اأحداثاً  حياتنا  يف  ن�سهد  اليو�سف:  وتابعت 
معها.  تفاعالتنا  ل��ت��دوي��ن  تدفعنا  �سخمة 
���س��اه��دت م�����رًة ع���رب ن�����س��رة الأخ����ب����ار ح���ادث 
ت��ف��ج��ر م�����س��ج��د يف ال���ع���راق، ه���زين احلدث 
عندي  تت�سكل  وال�سخ�سيات  الأف��ك��ار  وب���داأت 
ح��ت��ى ول���دت ال���رواي���ة ال��ت��ي ع���ربت فيها عن 

موقفي من هكذا اأحداث. 
وحول املاأزق الإبداعي الذي مير به الكاتب، 
اأن��ه��ا تخ�سى من  اإمي����ان ال��ي��و���س��ف  اأو���س��ح��ت 
بدايات كتابة الن�ص، وك�سفت اأن هذه اخل�سية 
ت��ت��ب��دد م��ع م���رور ال��وق��ت وم��ع��اي�����س��ة اأح���داث 
و�سخ�سيات الرواية الذين تتعلق بهم وحتزن 
ع��ل��ى حد  ال��ك��ت��اب��ة  ن��ه��اي��ة  ع��ن��د مفارقتهم يف 

قولها. 

خالل فعاليات ال�سارقة �سيفًا مميزًا على مو�سكو الدويل للكتاب

اأدباء اإماراتيون ورو�ض يبحثون يف اأ�سل احلكايات وم�سادر اإلهام الكاتب

•• مو�سكو-الفجر:

حتت عنوان امل�ست�سرقون الرو�ص والتاريخ العربي، 
على  مم��ي��زاً  �سيفاً  ال�����س��ارق��ة  فعاليات  ا�ست�سافت 
اأ�ستاذ  ال�32،  ل��ل��ك��ت��اب  ال����دويل  م��و���س��ك��و  م��ع��ر���ص 

ب��ن �سراي،  د. حمد  الإم����ارات  ال��ت��اري��خ يف جامعة 
والباحث واملتخ�س�ص يف التاريخ العربي من معهد 
يف  ميكول�سكي،  دمي���رتي  مو�سكو،  يف  ال�ست�سراق 
ال�����س��اع��رة �سيخة املطري  اأدارت���ه���ا  ن���دوة ح��واري��ة 
الإماراتيني  والأدب����اء  ال��ك��ت��اب  م��ن  نخبة  بح�سور 

الرو�ص  اهتمام  ت��اري��خ  ال��ن��دوة  وتناولت  وال��رو���ص. 
يف الثقافة العربية، وجهود درا�ستهم للغة وتوثيق 
قدمياً  العربية  ال�سيا�سية  وامل��ت��غ��رات  اجلغرافيا 
وحديثاً، حيث ا�ستعر�ص د. حمد بن �سراي مناذج 
كانوا  رو���ص  ملتخ�س�سني  والبحوث  الدرا�سات  من 
تاريخ  وا�ستعاد  العربية،  املنطقة  درا���س��ة  يف  اأم��ن��اء 
اهتمام الرو�ص يف العرب قبل وبعد ظهور الإ�سالم.

العرب  م��ع  توا�سلوا  ال��رو���ص  اأن  ���س��راي  ب��ن  واأك���د 
الأوىل  الهجرية  ال��ق��رون  منذ  ع��الق��ات  وربطتهم 
وا�سحة  ب�سورة  التوا�سل  ه��ذا  وظ��ه��ر  ل��الإ���س��الم، 
جتربة  اإىل  م�سراً  العبا�سي،  احلكم  ف��رتة  خ��الل 
امل�ست�سرقني  )���س��ي��خ  ي��ول��ي��ان��وف��ت�����ص،  اأغ��ن��اط��ي��و���ص 
الرو�ص( يف درا�سة املنطقة العربية يف كتابة ال�سادر 

حتت عنوان تاريخ الأدب اجلغرايف العربي.
وتوقف �سراي عند جتربة الباحثة نينا فكتورفنا 
حدود  ع��ل��ى  ال��ع��رب  ك��ت��اب  ���س��اح��ب��ة  بيغوليف�سكيا 
بيزنطة واإيران من القرن الرابع اإىل القرن ال�ساد�ص 
امليالدي، م�ستعر�ساً منهجيتها البحثية ور�سانتها 
يف تق�سي احلقائق، وتقدمي �سورة وا�سحة و�ساملة 
حول العرب تتجاوز ال�سورة املغايرة واملغلوطة التي 

قدمها ال�ست�سراق الأوروبي. 

على  رده  يف  ميكول�سكي  دمي���رتي  اأو����س���ح  ب����دوره 
يف  اأم��ن��اء  ال��رو���ص  امل�ست�سرقون  ك��ان  “ملاذا  ���س��وؤال: 
اأب��ح��اث��ه��م اجت����اه ال���ع���رب ع��ل��ى ع��ك�����ص ال��ك��ث��ر من 
العوامل  العديد من  اإن  الأوروبيني؟،  امل�ست�سرقني 
�ساهمت يف ذلك، اأبرزها اأن رو�سيا مل يكن لها اأطماع 
كانوا  الرو�ص  واأن  العربية،  املنطقة  يف  ا�ستعمارية 
ي��رون يف ال��ع��رب اإخ��وان��ه��م �سد الأت����راك، والدولة 
النظام  انتهاء  قبل  رو�سيا ظلت  اأن  كما  العثمانية، 
القي�سري ذات طابع امرباطوري تعمل ليكون لها 

امتدادات وا�سعة وولءات وحتالفات.  
وك�سف ميكول�سكي يف ا�ستعرا�سه لتاريخ العالقات 
ب��ني رو���س��ا وال���ع���امل ال��ع��رب��ي اأن���ه اإىل ال��ي��وم يعرث 
الع�سر  من  نقدية  ُعمل  على  واملنقبون  الباحثون 
اأن  اإىل  ن��ظ��راً  ال��رو���س��ي��ة،  الأر���س��ي  داخ���ل  العبا�سي 
العملة العربية العبا�سية كانت عملة عاملية يقتنونها 

الرو�ص ويورثونها كرثوة ومال حمفوظ. 
من  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ال���ع���الق���ات  ه����ذه  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
يف  وبحثية  علمية  درا���س��ات  يرافقها  مل  التوا�سل 
للمنطقة  العلمية  ال��درا���س��ات  وج��اءت  مبكر،  وق��ت 
يف  رو�سيا  احتفلت  حيث  متاأخر،  وق��ت  يف  العربية 
العام املا�سي 2018 مبرور 200عام على بدايات 

جهود ال�ست�سراق.
اأ�����س����ار اإىل اأن������ه ق���ب���ل ه�����ذه اجل����ه����ود ال��ع��ل��م��ي��ة يف 
الرو�سية  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ع��الق��ات  م���رت  ال���س��ت�����س��راق، 
بالكثر من املراحل كان اأهمها خالل الفرتة حكم 
الإ�سالم  اأهمية  فهمت  لأنها  العظيمة،  يتيكورينا 

وح�سارته، وقامت بتاأ�سي�ص موؤ�س�سة م�ستقلة تدير 
اأعمال امل�سلمني، وكانت ت�ساعد يف بناء امل�ساجد، اإىل 
اأنها ن�سرت القراآن الكرمي مرتجماً، وكانت  جانب 
يف عهدها اأهم املطابع التي تن�سر املوؤلفات العربي 

يف مدينة قازان.

خالل جل�سة �سمن فعاليات ال�سارقة �سيفًا مميزًا على مو�سكو الدويل للكتاب

باحثون يجيبون عن �سوؤال: ملاذا كان امل�ست�سرقون الرو�ض اأمناء يف درا�سة املنطقة العربية؟
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اأحب التمثيل ول اأبحث من خالله عن النت�سار فقط

�سرياز: اأعمايل حتظى 
بالقبول بني النا�ض

• ما حقيقة اخلرب الذي 
حت��������دث ع������ن �����س����رائ����ك 

حقوق اأغنية عاملية؟
�����س����ح����ي����ح،  اخل�����������رب   -
ت�سوير  م���ن  وان���ت���ه���ي���ُت 
بها  اخل�����ا������ص  ال���ك���ل���ي���ب 
اإدراة  حت����ت  اأي�������ام  ق���ب���ل 
امل����خ����رج زي�������اد خ������وري، 
 4 ت�سويرها  وا�ستغرق 
عاملية،  الأغ��ن��ي��ة  اأي����ام. 
حقوقها  ا�����س����رتي����ت 
وك������ت������ب������ْت ك����الم����ه����ا 
ج����وي���������ص ع����ط����ا اهلل 
اللبنانية  ب��ال��ل��ه��ج��ة 
ووّزع������ه������ا ج������ان م�����اري 
حتقق  اأن  واأتوقع  ريا�سي، 

�سدى كبراً للكليب.
انت�سار  بعد  �سعورك  ما   •
العاملي  ل��ل��م��غ��ن��ي  ف���ي���دي���و 
)مالوما( وهو يرق�ص على 

اإحدى اأغنياتك؟
- م��ال��وم��ا ك���ان م���وج���وداً يف 
مقابلة  يف  واأط�������ّل  امل����غ����رب، 
ي�سمع  اأن  ي���ري���د  اإن�����ه  وق�����ال 
اأغ��ن��ي��ات ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة واأن 
ي��ق��ّدم اأغ��ن��ي��ة م��ع ف��ن��ان مغربي. 
التي  ك����ل الأغ����ن����ي����ات  ب����ني  وم�����ن 
)عاي�ص  اأغ��ن��ي��ت��ي  ���س��ج��ل  ���س��م��ع��ه��ا، 
م��ع��اي��ا( وط�����رح ف��ي��دي��و ه���و يرق�ص 
كثراً،  اأَْف��رح��ن��ي  الأم����ر  وه���ذا  عليها. 
لأنه فنان عاملي ومعروف ولديه ماليني 
اأن  ولو  املتابعني عدا عن كونه مو�سيقياً، 
الفيديو.  �سّور  ك��ان  ملا  تعجبه  مل  الغنية 
ولهذا  ال�سباب،  روح  وفيها  متجددة  اأغنية 
بروت  يف  يكن  مل  اأن���ه  كما  اأَْع��َج��َب��ْت��ه.  ال�سبب 
وهذا  املغرب  كان يف  بل  اأغنيتي،  اختار  عندما 
يعني اأنها لفتْته كثراً، علماً اأن اأغنية )عاي�ص 
م��ع��اي��ا( مل حت��ظ ب��ال��دع��م، ب��ل ط��رح��ُت��ه��ا على 
اأ�سّورها  ومل  الإذاع���ات  تبثها  ومل  )يوتيوب( 

على طريقة الفيديو كليب.
)مالوما(؟ تعرفني  • وهل 

- اأعرف العديد من الفنانني الأجانب، ولكنني 
ل اأعرفه.

الأجانب؟ الفنانني  ِمن  تعرفني  • وَمن 
ب�)فيوت�سر(  ����س���داق���ة  ع���الق���ة  ت��رب��ط��ن��ي   -
اأكرث  م��ع  اأغنيات  ق��ّدم��ت  اأن  و�سبق  و)ت��اي��غ��ا(، 

من فنان اأجنبي. اللهجة اللبنانية التي اأغنيها 
ولذلك  ال�����س��م��ع،  ع��ل��ى  �سعبة  ولي�ست  �سِل�سة 

حتظى اأعمايل بالقبول بني النا�ص.
للعاملية؟ تخططني  • هل 

معني  ���س��يء  على  اأع��ت��م��د  ل  ولكنني  ل؟  مَل   -
اأق���ّدم  اأن  ب��ل ك��ل م��ا يهّمني  اإل��ي��ه��ا،  ل��ل��و���س��ول 
يف  عنه  �ساأبرهن  ما  وه��ذا  متجددة،  مو�سيقى 

عملي اجلديد.
ثاٍن  جزء  يف  ت�ساركي  اأن  املفرت�ص  من  • كان 
م��ن م�سل�سل )م���وت اأم����رة(. مل���اذا مل ي��َر هذا 

امل�سروع النور؟
- امل�����س��روع ل ي���زال ق��ائ��م��اً، وم��ا ح�سل اأن���ه مت 
الثاين،  اجل��زء  �سَتعر�ص  التي  املحطة  تغير 
ر مل�سروع فيلم �سينمائي ووّقعت على  كما اأح�سّ
عنه  التحدث  ول��ك��ن ل يحق يل  )ال��ك��ون��رتا(، 

حالياً.
لبناين؟ الفيلم  • وهل 

- نعم. وهو اأول بطولة �سينمائية يل.
البطولة؟ باأدوار  اإل  تقبلني  ل  اأنك  • يبدو 

اأن��ن��ي البطلة  امل��و���س��وع على  اأت��ع��ام��ل م��ع  - ل 
الوحيدة يف العمل الذي اأ�سارك فيه، بل اأبحث 

عما يعجبني ويليق بي.
اأبطال  ب���ني  ي��ج��م��ع  ع���م���ٍل  اأ�����س����ارك يف   رمب����ا 
ال��درام��ا التي  ع��دي��دي��ن، وه���ذا م��ا يح�سل يف 
اأع��اين عقدة  اأن��ا ل  الأ�سا�ص  م حالياً، ويف  ُت��َق��دَّ
ال�سريرة  دور  ينا�سبني  رمبا  الأوىل.  البطولة 
اأرف�سه.  ُمنا�ِسب يل ل  اأن��ه  واإذا وج��دُت  مثاًل، 
اأح�����ب ال��ت��م��ث��ي��ل ول اأب���ح���ث م���ن خ���الل���ه عن 
اأحقق  اأنني  ُي�ْسِعُدين  كان  واإن  فقط،  النت�سار 

من ورائه انت�ساراً اأو�سع.
الغناء؟ وراء  من  • وتعي�سني 

و���س��اأك��م��ل يف  ق��ّدم��ت م�سل�ساًل واح����داً  ن��ع��م.   -
اأن���ه يحتاج  م��ع  اأح��ب��ه،  التمثيل لأن��ن��ي  جم��ال 
اإىل التفرغ والكثر من الوقت. لكنني اأحتمل 
اأمرة(  )م��وت  م�سل�سل  ت�سوير  خالل  كثراً. 
كنُت اأغادر اآِخر الليل من موقع الت�سوير اإىل 
كنُت  كما  امل�سل�سل،  اأغنية  لت�سجيل  ال�ستوديو 
ويف  ك��اف��ة،  وتفا�سيلها  ت��وزي��ع��ه��ا  ع��ل��ى  اأ���س��رف 
الوقت ذاته كنت اأ�سّجل اأغنية )اأجمل واحدة(. 
غ��ادرُت يف  امل�سل�سل  النتهاء من ت�سوير  وبعد 
اأعرف  كليب.  فيديو  لت�سوير  ال��ت��ايل  ال��ي��وم 
باأن  معنّي  مل��ج��اٍل  اأ�سمح  ول  وقتي  اأن��ظ��م  كيف 

ياأخذ من درب جمال اآَخر.
الأيام  هذه  يف  النجومية  اأن  يعني  هذا  • هل 

تتطلب تواجد الفنان يف اأكرث من جمال؟
- يف النهاية ل ميكن اإجبار النا�ص على حمبة 

ف��ن��ان م���ع���نّي. وق���د ي��ت��ق��ّب��ل ال��ن��ا���ص ال��ف��ن��ان يف 
التمثيل ورمبا العك�ص، ولكن ما داموا يتقبلون 
اأي جمال  اأتواجد يف  اأق��ّدم��ه، فلماذا ل  كل ما 
يحبونني فيه. هناك فئة من اجلمهور اأحبتني 
من خالل التمثيل، ولكنها ل ت�سمع مو�سيقى، 
وهم يعرفونني )اأمرة( وهذه ُتعّد نعمة لأنني 

اأمتتع بالقبول يف جمايْل الغناء والتمثيل.
خمتلفنْي  جمهورْين  هناك  اأن  يعني  • وهذا 

يتابعانك؟
اأعمايل  اأي�ساً  يتابعون  - َمن يحبونني غنائياً 
جمهور  جمهوري  اإىل  ان�سّم  ول��ك��ن  كممثلة، 

اآَخر جديد ل ي�سمع مو�سيقى.
اخلارج؟ من  متثيلية  عرو�ساً  تتلقي  • اأمل 

حتى  ت�سلني  كانت  التمثيل  عرو�ص  طبعاً.   -

اعتذرُت  ولكنني  اأم��رة(،  )م��وت  قبل م�سل�سل 
اأول جتربة  اأط���ّل يف  اأن  اأح��ب  عنها، لأن��ن��ي مل 
ع��دا عن  لبنان،  ع��م��ٍل خ���ارج  متثيلية يل ع��رب 
الدراما  جم���ال  يف  الأوىل  ل��ل��م��رة  دخ���ويل  اأن 
كان يتطلب مني دْر�ص الدور الذي �ساأطل من 
اأم����رة( كان  خ��الل��ه ج��ي��داً. ودوري يف )م���وت 

قريباً مني وي�سبهني وٌمنا�ِسباً يل.
يف  بامل�ساركة  للقبول  تنتظرينه  دور  اأي   •

عمل عربي؟
- ل اأفّكر بدور معني. كل ما اأريده دور قريب 
من  النا�ص  ويتقّبلني  تاأديته  واأ�ستطيع  مني 
خالله. )موت اأمرة( تاَبَعه اجلمهور العربي، 
وهذا  الثاين،  اجل��زء  عن  ي�ساألونني  وكثرون 

يعني اأن النا�ص اأحبوه.

اميان اأيوب.. م�سغولة 
باجلزء الثالث من 

)البيت الكبري(
لت�سوير  بالتح�سر  حالياً  اأي��وب  اإمي��ان  امل�سرية  الفنانة  تن�سغل 
)اجلزء  اأن  م��وؤك��دة  ال��ك��ب��ر(،  )البيت  م�سل�سل  م��ن  الثالث  اجل���زء 
اجلديد ي�سهد الكثر من املفاجاآت، والتي اأمتنى اأن تنال اإعجاب 

اجلمهور والنقاد(.
البنت  وه��ي  )�سم�ص(،  دور  بتج�سيد  تقوم  اأن��ه��ا  اأي���وب  واأ���س��اف��ت 
ال�سعيدية التي تتعر�ص للظلم من عائلتها ويخونها زوجها مع 
اأن تعي�ص يف  ابنة عمها وي�سرق ذهبها وتفقد مولودها، فتقرر 

)البيت الكبر( يف �سراع ما بني اخلر وال�سر.
يف جانب اآخر، ك�سفت اأيوب عن تلقيها ردود اأفعال اإيجابية من 
اجلمهور جتاه م�سل�سل )عالمة ا�ستفهام( الذي كانت ت�سارك 
فيه خالل املاراثون الرم�ساين املا�سي، معتربة اأن )العمل جنح 

وكانت جتربة جديدة بالن�سبة اإيّل(.

اأحمد فهمي ي�سور
 )العارف... عودة يون�ض(
بت�سوير فيلم )العارف... عودة يون�ص(، مع  اأحمد فهمي، حالياً  امل�سري  الفنان  يقوم 

كل من اأحمد عز وم�سطفى خاطر وكارمن ب�سيب�ص، متنقاًل معهم بني عدد من 
الدول، بينها اململكة العربية ال�سعودية وبلغاريا، علماً اأن الفيلم من 

تاأليف حممد ب�سر واإخراج اأحمد عالء.
فهمي،

 الذي اأكد اأن دوره �سيكون متميزاً، وينتمي اإىل نوعية 
م�سل�سل  يف  ي�سارك  اأنه  اإىل  اأ�سار  واملغامرة،  الأك�سن 

)اللعبة( اإىل جانب كل من ه�سام ماجد و�سيكو ومي 
ك�ساب(، لفتاً اإىل اأن العمل من تاأليف اأحمد �سعد 

وايل واإبراهيم �سابر واإخراج معتز التوين.
وع�����رّب ف��ه��م��ي ع���ن ���س��ع��ادت��ه ب������ردود الأف���ع���ال 
الإيجابية جتاه م�سل�سل )الواد �سيد ال�سحات( 

الرم�ساين  ال�سباق  خالل  فيه  �سارك  الذي 
املا�سي، 

اإىل جانب خطيبته هنا الزاهد، معترباً اأن 
العمل لقي اإعجاب اجلمهور.

بني التمثيل والغناء حتر�ض الفنانة اللبنانية �سرياز على التنويع يف جتربتها، خ�سو�سًا بعد جناح 
اأوىل اأعمالها التمثيلية )موت اأمرية( الذي �سُي�سّور جزء ثاٍن منه خالل الفرتة املقبلة، كما اأنها 

وّقعت على عقد بطولة فيلم �سينمائي مل تك�سف عن تفا�سيله.
يف املقابل، انتهت �سرياز من ت�سوير اأغنية عاملية ا�سرتت حقوقها وو�سعت عليها كالمًا لبنانيًا، 
جمايْل  يف  القبول  ب�)نعمة(  تتمتع  اأنها  معتربة  طرحها،  عند  كبريًا  �سدى  حتقق  اأن  وتتوّقع 

الغناء والتمثيل من قبل اجلمهور.
واأ�سارت الفنانة اللبنانية اإىل اأنها تعرف كيف تنظم وقتها، لفتة اإىل اأنها ل ت�سمح ملجاٍل 

معنّي باأن ياأخذ من درب جمال اآَخر.
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الربوتني.. ما اأهمية والكمية املطلوبة منه يوميًا ؟
اجل�سم  مكونات  اأح��د  وه��و  معقدة،  اأمينية  اأحما�ص  من  مكون  ال��ربوت��ني 
حيث  ومتوازنة،  �سحية  بن�سب  عليها  احل�سول  من  بد  ل  التي  الأ�سا�سية 
اإنه يدخل يف تكوين الأظفار ويقوي ال�سعر ويحميه من الت�ساقط، ويحمي 
على  وي�ساعد  املفا�سل،  وخ�سونة  العظام  به�سا�سة  الإ���س��اب��ة  م��ن  اجل�سم 
اأنه  كما  التالفة،  الأن�سجة  وتعوي�ص  اجل�سم  لنمو  اأ�سا�سي  وه��و  الرتكيز، 
اأربعة �سعرات  واح��داً منه يعطي  اإن جراماً  م�سدر للطاقه باجل�سم، حيث 

حرارية.
ب�1 جرام لكل كيلو جرام من وزن  ويقدر الحتياج اليومي من الربوتني 
احلرارية  ال�سعرات  م��ن  و15%   10 ب��ني  م��ا  ت���رتاوح  بن�سبه  اأي  اجل�سم 
باحلروق،  امل�سابة  احل���الت  عند  الكمية  زي���ادة  وي��ج��ب  ي��وم��ي��اً،  امل��ت��ن��اول��ة 
لتعوي�ص  وذلك  وامل�سنني  الع�سالت،  منو  لزيادة  الريا�سيني  والأ�سخا�ص 

الفاقد من كتلة الع�سالت الذي يحدث ب�سبب كرب ال�سن.

اأعرا�ض مر�ض ال�سكري يجهلها الكثريون
يطلق على مر�ص ال�سكري عادة القاتل البطيء، لأنه خالل فرتة طويلة 
يتطور دون ظهور اأعرا�ص وا�سحة له. ولكن من املهم جدا ت�سخي�ص املر�ص 

مبكرا قبل اأن يفتك باجل�سم.

من هذه الأعرا�ض:
م�سكالت يف الروؤية- عند ال�سعور ب�سعف النظر وعدم القدرة على قراءة 
بع�ص الن�سو�ص، فاإن ذلك ي�سر اإىل حدوث تغرات ب�سبب التقدم بالعمر، 
جدا  منت�سرة  اأعرا�ص  هي  الروؤية  م�سكالت  اإن  للعلم  ال�سكري.  مر�ص  اأو 

ل�سطرابات عملية التمثيل الغذائي، يجهلها الكثرون.
حكة يف منطقة الأع�ساء التنا�سلية- يكرث عادة حدوث التهابات فطرية يف 
هذه املنطقة، وهذا �سبب جدي لتحليل الدم. لأن هذه املنطقة هي و�سط 
مالئم جدا للعدوى لدى الرجال الذين م�ستوى ال�سكر يف دمهم مرتفع. 
كما  ال�سكري  مبر�ص  الإ���س��اب��ة  على  عالمة  تكون  ق��د  احلكة  ه��ذه  اأن  اأي 

للرجال كذلك الن�ساء.
ارتفاع  اإىل  ت�سر  ال�سمع  ب�سعف  فجاأة  م�سكلة  ظهور  اإن  ال�سمع-  فقدان 
م�ستوى ال�سكر يف الدم. لأنه يوؤثر يف اخلاليا الع�سبية يف الأذنني، ما يوؤدي 
اإىل ا�سطراب التعرف على الأ�سوات. اأي يجب مراجعة الطبيب للتاأكد من 

عدم الإ�سابة بال�سكري.

اأ�سياء مرعبة حتدث للج�سم عند تناول الكثري من ال�سكر
يعتقد  عمل  اأي  بتنفيذ  فجائية  ب�سورة  الرغبة  ان��ع��دام  اإن  ال��الم��ب��الة- 
الإن�سان  ي�سعر  ول��ك��ن عندما  ال�����س��ك��ري.  ل��ه مب��ر���ص  ع��الق��ة  ال��ك��ث��رون ل 
بالتعب حتى بعد نوم 8 �ساعات فعليه مراجعة الطبيب واإجراء التحاليل 

الالزمة للتاأكد من عدم الإ�سابة بال�سكري.
الإن�سان،  ج�سم  يف  الأع�����س��اب  ال�سكري  مر�ص  مي�ص  بالوخز-  الإح�سا�ص 
ويوؤثر يف الدورة الدموية. في�سعر الإن�سان بالوخز والتخدر. وهذه اإحدى 

عالمات الإ�سابة مبر�ص ال�سكري التي يعرفها القليلون.

• من ُي�سرب به املثل يف اخلطابه؟ 
- �سحبان بن وائل. 

بالُعقار؟  املق�سود  • ما 
- اخلمر. 

الع�سر  يف  الإ���س��ب��اين  الأدب  ع��م��ي��دة  ه��ي  م��ن   •
احلديث؟ 

- رو�سا ت�سائل 
قنال  قولنا  اأم  ال�سوي�ض  ق��ن��اة   : قولنا  اأ���س��ح  اأي��ه��م��ا   •

ال�سوي�ض؟ 
- كلمة قناة لأنها عربية. 

- هل تعلم اأن الليمون املغلي يفيد يف عالج النحافة.
- هل تعلم اأن الربقوق والتفاح ي�ستخدمان يف عالج الروماتيزم.

- هل تعلم اأن الإجهاد الع�سبي والتوتر النف�سي اأحد م�سببات الإ�سهال.
- هل تعلم اأن ت�سلب ال�سرايني يوؤدي اإىل ارتفاع �سغط الدم وحدوث اجللطات الدموية.

- هل تعلم اأن نق�ص الفو�سفور يف اجل�سم ي�سبب اإجهاداً ذهنياً ويقلل القدرة على الرتكيز.
- هل تعلم اأن زيادة ن�سبة البوليك يف الدم قد تكون بداية الإ�سابة بالروماتيزم.

- هل تعلم اأن التهاب املفا�سل املزمن ي�سيب الركبتني فقط.
- هل تعلم اأن زيادة ن�سبة الكحول يف اجل�سم توؤدى اإىل �سعف نب�سات القلب.

 -هل تعلم اأن احتبا�ص البول يف اجل�سم يوؤدي اإىل ارتفاع ن�سبة البولينا وحدوث حالة ت�سمم ت�سمى الت�سمم 
البوليني.

- هل تعلم اأن الإفراط يف تناول الربتقال قد يوؤدي اإىل الإ�سابة بقرحة املعدة.
- هل تعلم اأن ارتفاع �سغط الدم يوؤدي اأحيانا اإىل حدوث نزيف بالأنف.

- هل تعلم اأن �سعف ال�سهية يعالج بالب�سل والثوم.
- هل تعلم اأن مر�ص البول ال�سكري مر�ص وراثي.

احلار�ص والل�ص العامل
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فوائد الكبدة
فوائد   5 ه��ن��اك 
يح�سل  �سحية 
الإن�سان  ع��ل��ي��ه��ا 
م���������ن ت�����ن�����اول�����ه 
ل����ل����ك����ب����دة وق�����د 
ت������ك������ون اأك����������رث، 
تف�سيل  وميكننا 
ه�������ذه ال����ف����وائ����د 
اخلم�سة  �سحية 
لك��������ل ال����ك����ب����دة 

كالتايل:
1. تناول الكبدة يعالج م�سكلة فقر الدم ويقي اجل�سم منه ب�سبب حمتواها 
العايل بفيتامني )ب 12( كما ي�ساهم تناولها ب�سكل كبر جدا يف تكوين 

كريات الدم احلمراء
2 . الكبدة لها دور كبر يف بناء ع�سالت اجل�سم والعمل على تقوية جهاز 

املناعة.
3. مفيدة جدا للب�سرة حيث تعمل على تقوية الأن�سجة ال�سليمة يف الب�سرة 
ت�سقق  م�ساكل  من  يقلل  الكبد  تناول  ف��اإن  ل��ذا  منها،  التالف  بناء  واإع���ادة 

اجللد والتق�سر واجلفاف لحتوائه على الريبوفالفني.
4. حتافظ الكبدة على �سحة و�سالمة الأ�سنان والعظام والأظافر.

البنتوثينيك ال�سروري للعمليات احليوية  الكبد على حم�ص  5. يحتوي 
التي ت�سر داخل اجل�سم والتي من خاللها يتم حتويل الطاقة الكيميائية 

اإىل اأ�سكال الطاقة الأخرى.

جمموعة من الأطفال ي�ساركون يف عر�ض قبل بدء اجلولة الثانية من بطولة كاأ�ض العامل لكرة ال�سلة 
املجموعة K بني الربازيل وجمهورية الت�سيك يف ال�سني.  ا ف ب

 يف احدي امل�سانع ال�سغرة وقف احلار�ص يوؤدي واجبه جيداً فكان يدقق على العمال ويفت�ص حقائب يدهم 
حتى ل ي�سرقوا �سيئاً .. وهذه هى الأوامر لديه، وقد كان معروفاً عنه ق�سوته وغالظته ومهارته ويف احد الأيام 
�ساهد احلار�ص احد العمال وهو ينقل كمية كبرة من الق�ص على عربه �سغرة فاأوقف احلار�ص واخذ يف تفتي�ص 
امل�سهد كثراً كل يوم يخرج  الت�سريح باخلروج.  تكرر ذلك  دقيقاً جداً ومل يجد �سئ فمنحه  العربة تفتي�ساً 
العامل ومعه عربه مليئة بالق�ص ويقوم احلار�ص بالتدقيق فيها بل لقد كان ي�سع الق�ص على الأر�ص ثم يقوم 
باأرجاعه العربة مرة اخرى وبعد ان ينتهى يح�ص راحة كبرة لأنه يوؤدي عمله على اكمل وجه وبدقة متناهيه 
فيعتذر للعامل ثم يقوم بكتابه الت�سريح الالزم للخروج ورغم من ان العامل واحلار�ص ا�سبحا �سديقني ال انه 
كلما جاء العامل بعربة مليئة بالق�ص قام احلار�ص بتفتي�سها بنف�ص الطريقة وبعد ان ينتهى من كتابه ت�سرح 
اخلروج يقف الثنان يتبادلن الكالم والأخبار والنكات والحاديث احللوة.  مرت �سهور عديدة على هذا النحو 
ثم ا�ستقال العامل واخذ م�ستحقاته ومكافاأته وقبل ان يغادر امل�سنع القى حتيته على احلار�ص بحرارة على امل 
ان يراه مرة اخرى وافرتق الثنان وهم �سديقان. جاء مو�سم اخلريف واحتاج الفالحون واملزارعون وا�سحاب 
البيوت الكبرة التى ت�سم حدائق اإىل عربات حلمل املزروعات والق�ص وقد ارتفع �سعرها يف ال�سوق وهنا قرر 
املدير ان يبداأ يف بيع املنتج الزائد من تلك العربات والذي حافظ عليه طوال هذه الفرتة يف املخزن الكبر 
اخلا�ص مب�سنعه وامر باأن يفتح املخزن لتوزيع العربات على اق�سام البيع لتباع للجمهور ب�سعر عايل وعندما 
فتحوا املخزن مل يجدوا فيه ول عربة واحدة فظنوا انهم اخطئوا فيه ففتحوا كل املخازن لكنهم مل يجدوا 
اأي عربات فكاد املدير ان يجن من ال�سدمة .. كيف ي�سرق �سخ�ساً ما 250 عربة وكيف يتم �سحنهم بدون ان 
يح�ص هو بذلك، اين ذهبت العربات وكيف خرجت من امل�سنع .. ان مل يكن مت ت�سريفها العام املا�سي .. اين 
هى هذا ال�سوؤال اخذ املدير ي�ساأله لنف�سه عدة مرات وقد كادت اع�سابه ان تنهار ومل ت�سل ال�سرطة اإىل اأي حل 
وحده فقط .. احلار�ص هو الذي عرف اين العربات الن فقط عرف، كيف مل ينتبه اإىل ذلك، ملاذا مل ي�ساأل نف�سه 
ان كان العامل يخرج بالعربة كل يوم مليئة بالق�ص لو�سعها يف املخلفات خلف امل�سنع فلماذا ل يعود بالعربة 
مرة اخرى .. ح�سناً لقد كان كل يوم يخرج بالعربة ول يعود وبذلك �سرق 250 عربة حتت احلرا�سة امل�سددة 

والتدقيق، يا له من حار�ص ي�ستحق العجاب ول�ص ي�ستحق اعجاب اكرث.. واكرث. 

تدخني �سيجارة واحدة يهدد حياتك
اأن  اإىل  واأ�سارت  التدخني،  درا�سة حديثة من  ح��ذرت 
تدخني �سيجارة واحدة فقط يزيد من خطر الإ�سابة 
بنوبة قلبية و�سكتة دماغية، بح�سب ما اأفادت �سحيفة 

)ذا �سن( الربيطانية.
هي  فقط  واح��دة  تدخني  جل�سة  اإن  الدرا�سة  وتقول 
كل ما يلزم لإحداث اأ�سرار فورية وخطرة لالأوعية 
ال��ت��وق��ف عن  ال��دم��وي��ة يف اجل�����س��م، واأن احل���ل ه���و 
ال�سجائر  الدرا�سة  وانتقدت  كامل،  ب�سكل  التدخني 

الإلكرتونية كحل بديل.
وجت���د ال�����س��ج��ائ��ر الإل���ك���رتون���ي���ة ق���ب���وًل ك��ب��دي��ل عن 
بع�ص  ب��ه��ا يف  الأط���ب���اء  وين�سح  ال��ع��ادي��ة،  ال�����س��ج��ائ��ر 
الأح���ي���ان، ع��ل��ى اأ���س��ا���ص اأن��ه��ا مت��ن��ح ال��ن��ي��ك��وت��ني دون 
الرئة  ب�سرطان  بالإ�سابة  املرتبط  للتبغ  التعر�ص 

وم��ر���ص الن�����س��داد ال��رئ��وي امل��زم��ن وال��رب��و وم�ساكل 
التنف�ص.

وك�����س��ف��ت ال��درا���س��ة اجل���دي���دة ال��ت��ي اأج��رت��ه��ا جامعة 
بن�سلفانيا، اأن عملية التبخر نف�سها ميكن اأن تكون 
���س��ارة ب��اجل�����س��م، ح��ت��ى يف ح��ال��ة ع���دم وج����ود التبغ، 
ال�سائل  حتويل  عملية  حتى  اأن��ه  اإىل  النتائج  وت�سر 
الإلكرتوين اإىل بخار ميكن اأن تكون خطرة، وت�سبب 

اأ�سرارا ج�سيمة.
وق�����ال ال��ربوف��ي�����س��ور ف��ي��ل��ي��ك�����ص وي������ريل، ال�����ذي قاد 
الإلكرتونية  ال�سجائر  �سائل  اأن  حني  “يف  الدرا�سة: 
قد تبدو غر �سار ن�سبًيا، فاإن عملية التبخر ميكن 
الربوبيلني  الأول  امل��ق��ام  – يف  اجل��زي��ئ��ات  حت��ول  اأن 

واجلل�سرين – اإىل مواد �سامة.


