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فيتامينات تزيد طول ال�شعر
منو  بدعم  اخلا�صة  الغذائية  املكمالت  م��ن  ع��دي��دة  منتجات  تتوفر 
عليك  بينها  ولالختيار  ت�صاقطه.  من  وتقلل  طوله،  وزي���ادة  ال�صعر 
اأهم  اإل��ي��ك  ف��ع��اًل.  ت��وؤث��ر  ال��ت��ي  وامل��ع��ادن  الفيتامينات  ه��ي  م��ا  معرفة 

املغذيات التي تزيد طول ال�صعر:
* ملنع ت�صاقط ال�صعر وزيادة منوه اختار توليفة املكمالت التي حتتوي 

على فيتامني “�صي” والزنك والبيوتني، وتناولها ملدة 90 يوماً.
اختار  الراأ�س  ف��روة  اإجهاد  وع��الج  وت�صاقطه،  ال�صعر  ترّقق  لتقليل   *
التوليفة الغنية بالربوتني وفيتامني “اإي” و”�صي” اللذين يعمالن 

كم�صادات لالأك�صدة.
* واإذا كنت تالحظ منطاً من ال�صلع يف بدايته تناول توليفة مكمالت 
“ب12” والزنك واحلديد والربوتني لزيادة  حتتوي على فيتامني 

و�صول الدم اإىل ب�صيالت ال�صعر.
فيتامني  على  ال�صعر حت��ت��وي  ت��ع��ّزز من��و  مكمالت  اأي�����ص��اً  وت��ت��وف��ر   *
واملغني�صيوم اإىل جانب دهون  ال�صيلينيوم  “اأ” و”ب” و”د” ومعدن 

اأوميغا3. وهي توليفة فّعالة من املغذيات.

املتزوجون اأقل عر�شة للإ�شابة باخلرف 
مي�صيغان  والي��ة  جامعة  يف  اأج��ري��ت  ج��دي��دة  اأمريكية  درا���ص��ة  ك�صفت 
اأقل عر�صة لالإ�صابة مبر�س اخلرف،  باأن االأ�صخا�س املتزوجني هم 

مقارنة باالأ�صخا�س الذين مل ي�صبق لهم الزواج اأبداً.
وقام الباحثون بتحليل البيانات اخلا�صة باأكرث من 15000 �صخ�س 
ينتمون اإىل خم�س جمموعات ت�صمل املتزوجني واملطلقني واملنف�صلني 
واالأرامل واأ�صخا�س مل ي�صبق لهم الزواج من قبل. ومت جمع البيانات 

على مدار 14 عاماً.
باخلرف،  لالإ�صابة  عر�صة  اأق��ل  كانوا  املتزوجني  اأن  النتائج  وك�صفت 
فئة  م��ن  امل��ر���س، وخا�صة  لهذا  اأك��رث عر�صة  املطلقون  ك��ان  يف ح��ني 

الرجال.
ال�صلوكات،  مثل  بال�صحة،  املتعلقة  ال��ع��وام��ل  ب���اأن  الباحثون  ووج���د 
واالأمرا�س املزمنة اأثرت ب�صكل طفيف على احتمال االإ�صابة باخلرف 
الفئات  على  ت��وؤث��ر  ومل  ���ص��واء،  ح��د  على  وامل��ت��زوج��ني  املطلقني  ب��ني 

االأخرى.
ويف حني ال ي��زال �صبب االرت��ب��اط بني ال���زواج واخل��رف غري وا�صح، 
ياأمل الباحثون اأن ت�صاعد نتائجهم، االأطباء على حتديد االأ�صخا�س 
االأكرث عر�صة خلطر االإ�صابة باخلرف. من جهته قال امل�صرف على 
الدرا�صة، الربوفي�صور هوي ليو، اإن البحث مهم الأن عدد كبار ال�صن 

غري املتزوجني يف الواليات املتحدة م�صتمر يف النمو.

»ارتفاع غام�ض« باأمرا�ض الرئتني يف الواليات املتحدة 
امل��ت��ح��دة م��ن ا�صتخدام  ال��والي��ات  ال��ع��ام��ة يف  ح��ذر م�����ص��وؤول��و ال�صحة 
اأعداد  ال�صجائر االإلكرتونية، وذلك بعد ت�صجيل “ارتفاع غام�س” يف 
“فوك�س  �صبكة  ذك���رت  وفقما  التنف�صي،  واجل��ه��از  ال��رئ��ت��ني  مر�صى 

نيوز” االإخبارية االأمريكية.
اإن  �صي”،  دي  “�صي  منها  وال��وق��اي��ة  االأم��را���س  مراقبة  مركز  وق��ال 
اجلهاز  ب��اأم��را���س  امل�����ص��اب��ني  ارت��ف��اع  �صبب  ب�����ص��اأن  م�صتمر  التحقيق 
ا�صتخدام  عن  االمتناع  يف  التفكري  عليكم  “لكن  م�صيفا:  التنف�صي، 

منتجات ال�صجائر االإلكرتونية«.
وتابع: “يبلغ املر�صى، يف البداية، عن ظهور اأعرا�س اأمرا�س اجلهاز 
التنف�صي، مثل ال�صعال و�صيق التنف�س واآالم يف ال�صدر، قبل اأن يتطور 

ذلك اإىل اأمرا�س مزمنة«.
وبلغ عدد االأ�صخا�س الذين يعانون اأمرا�صا رئوية خطرية قد تكون 
مرتبطة بال�صجائر االإلكرتونية، 215 يف 25 والية اأمريكية خالل 
�ُصجلت  فيما  اجلمعة،  �صي”،  دي  “�صي  ك�صف  ح�صبما  فقط،  اأي��ام   3

حالة وفاة االأ�صبوع املا�صي.
�صواحن  �صراء  ع��دم  اإىل  االإلكرتونية  ال�صجائر  مدخني  املركز  ودع��ا 
اأو �صوائل من ال�صارع، خ�صو�صا تلك التي حتوي مادة رباعي هيدرو 

كانابينول.
من جهتها، �صددت وكالة االأغذية واالأدوية االأمريكية “اأف دي اإيه” 
ال�صجائر  يف  امل��وج��ودة  املنتجات  تعديل  “عدم  ���ص��رورة  على  بيان،  يف 

االإلكرتونية، اأو اإ�صافة مواد مل تدرجها اجلهة امل�صنعة«.

اخلميس    5   سبتمبر    2019  م   -   العـدد  12723  
Thursday   5   September   2019  -  Issue No   12723

يفقد ب�شره الإدمانه 
على رقائق البطاط�ض

ب�صكل كامل، نتيجة  ب�صره  17 عاماً  العمر  �صاب بريطاين يبلغ من  فقد 
لنق�س حاد يف الفيتامينات يف نظامه الغذائي، جنم عن اإدمانه على رقائق 

البطاط�س والنقانق.
اأو  فاكهة  اأي  يتناول  بري�صتول،  مدينة  يف  يعي�س  ال��ذي  ال�صاب  يكن  ومل 
البطاط�س  رقائق  كانت  حيث  عاماً،   15 اأك��رث من  خ�صروات على مدى 

والنقانق املقلية وجبته اليومية الوحيدة.
وا�صطر ال�صاب الذي مل ُيك�صف عن ا�صمه اإىل ترك الدرا�صة يف اجلامعة، 
بعدما بداأ ب�صره ي�صعف �صيئاً ف�صيئاً ب�صبب نق�س الفيتامينات الرئي�صة يف 

والنحا�س. د  وفيتامني  نظامه الغذائي، مثل فيتامني ب 12 
بحالة  اإ�صابته  ج��راء  �صنوات،  ببطء على مدى ثالث  ب�صره  ال�صاب  وفقد 
تعرف با�صم اعتالل االأع�صاب الب�صرية، والتي تنجم عن نق�س العنا�صر 

الغذائية احليوية.
وقال ال�صاب ل�صحيفة التاميز “اأ�صبحت منعزاًل متاماً، عندما كنت �صغرياً 
كنت اأخرج واألعب كرة القدم مع اأ�صدقائي، اأما االآن فلم يعد با�صتطاعتي 

ممار�صة اأي ن�صاط«.
اإنها  من جهتها، قالت والدة ال�صاب التي تركت عملها يف املقهى لرعايته، 
ترثي للحال التي و�صل اإليه ابنها، وخا�صة باأنه كان طموحاً للغاية وكان 

يرغب يف اأن يخت�س يف تكنولوجيا املعلومات.

غوغل تطلق اأندرويد 10 لهواتف بيك�شل
غوغل  �صركة  اأن  تقنية،  ت��ق��اري��ر  ذك���رت 
ت��ن��وي اإط�����الق ال��ن�����ص��خ��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة من 
الت�صغيل  ن��ظ��ام  م���ن  ال���ق���ادم  االإ�����ص����دار 
االأول  اأم�����������س  م�����ن  ب���������دًءا  اأن��������دروي��������د، 
الثالثاء، وذلك لكافة هواتف )بيك�صل( 
اإطالق  على  غوغل  وداأب���ت  لها.  التابعة 
اأندرويد  االإ���ص��دارات االأح��دث من نظام 
جانب  اإىل  وذل��ك  �صبتمرب،  �صهر  مطلع 

التحديثات االأمنية.
لالأخبار  ال��ع��رب��ي��ة  ال���ب���واب���ة  وب��ح�����ص��ب 
التقنية، فاإن املرجح هو اأن تكون ال�صركة 
اأول اثنني من  االإط���الق الأن  اأج��ل��ت  ق��د 
العمال  عيد  �صادف  العام،  هذا  �صبتمرب 

يف الواليات املتحدة.
 ،Rogers )روج�����رز(  ���ص��رك��ت��ا  وق��ال��ت 
 10 اأن���دروي���د  اأن   Telus و)ت��ي��ل��و���س( 
االأول:  اجليل  بك�صل؛  هواتف  اإىل  ق��ادم 
بك�صل، وبك�صل اإك�س اإل، واجليل الثاين: 
واجليل  اإل،  اإك�����س   2 وبك�صل   ،2 بك�صل 
اإل،  اإك�����س   3 وبك�صل   ،3 بك�صل  ال��ث��ال��ث: 

وبك�صل 3اأي، وبك�صل 3اأي اإك�س اإل.
م����وق����ع  ر�������ص������د  �������ص������اب������ق،  وق����������ت  ويف 
�صركة  ا����ص���ت���ع���داد   9to5Google
روج��رز الإط��الق التحديث، يوم اجلمعة 
امل��ا���ص��ي، ل��ك��ن ال�����ص��رك��ة اأزال����ت ذل���ك من 

موقع الدعم اخلا�س بها.  

قبل البدء بنظام غذائي الإنقا�ض الوزن.. 
�شع اأهدافا واقعية ميكن حتقيقها بالفعل �ص 23

اإىل جانب العقم.. �شببان 
اآخران مينعان االإجناب 

ق�صور  العقم، مثل  الأ�صباب مر�صية غري  يكون  قد  االإجن��اب  اإن  كفادبيك  بياته  الدكتورة  قالت 
الغدة الدرقية ومتالزمة تكي�س املباي�س.

ال�صهل ت�صخي�س ق�صور الغدة الدرقية  اأن من  واأو�صحت املتخ�ص�صة يف الغدد ال�صماء االأملانية 
وعالجها باالأقرا�س املحتوية على هرمونات الغدة الدرقية، م�صرية اإىل اأن العالج يرفع احتمال 

احلمل وجناحه.
ا�صت�صارة الطبيب فور  اأما متالزمة تكي�س املباي�س في�صعب ت�صخي�صها وعالجها، لذلك يجب 
مالحظة اأعرا�صها، التي تتمثل يف عدم انتظام الدورة ال�صهرية، وزيادة منو 

ال�صعر يف الوجه، وال�صدر، والظهر وال�صاقني.
وتعالج املتالزمة باالأدوية، التي حتفز عملية التبوي�س لرفع فر�س 

احلمل، علماً اأن العالج ي�صتغرق عدة اأ�صهر.

وح�����ص��ل ال��ب��اح��ث��ون ب��ه��ذه ال��ط��ري��ق��ة ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات عن 
1429 من  و  األ��ف ممر�صة   70 لنحو  ال�صحية  احلالة 
امل��ح��ارب��ني ال��ق��دام��ى، واأ���ص��ل��وب ح��ي��اة ه����وؤالء. وت��ب��ني من 
خالل حتليل البيانات اأن جمموعة الن�صاء االأكرث تفاوؤاًل 
بامل�صاركني  مقارنة  باملئة،   15 بن�صبة  اأط��ول  عمراً  ع�صن 

املت�صائمني.
اإ����ص���راف ليوينا يل م��ن كلية  ال��ب��اح��ث��ون، حت��ت  وح��ر���س 
اأن  على  البيانات  حتليل  خالل  بو�صطن،  بجامعة  الطب 
تكون جمموعة الن�صاء، الالتي ي�صملهن التحليل، يتمتعن 
للمر�س  تعر�صن  قد  يكّن  واأن  م�صرتكة  �صكانية  بعوامل 
اإىل  و�صلت  بن�صبة  املتفائلني  الرجال  عمر  وامتد  �صابقاً. 
بلوغ  فر�صة  وارتفعت  باملت�صائمني.  مقارنة  املائة  يف   11
اأكرث،  اأو  عاما   85 عمر  تفاوؤال  االأ�صد  الن�صاء  جمموعة 
بواقع 50 باملئة، مقارنة بالن�صاء االأكرث ت�صاوؤماً، يف حني 
بلغ ال��ف��ارق ب��ني ال��رج��ال االأك���رث ت��ف��اوؤاًل وال��رج��ال االأقل 

تفاوؤال 70 باملئة.
وق�����ص��م ال��ب��اح��ث��ون ال��ن�����ص��اء خ����الل ال���درا����ص���ة اإىل اأرب����ع 
جمموعات، تبداأ من متفائل جداً وتنتهي مبت�صائم جداً. 

فيما تق�صيم الرجال اإىل خم�س جمموعات.
اأن التفاوؤل له بع�س  اإنه على الرغم من  وقال الباحثون 
اأم����ر مم��ك��ن. وعرف  ت��ع��ل��م��ه  اأن  اإال  اجل��ي��ن��ي��ة،  االأ����ص���ب���اب 
الباحثون ال�صخ�س املتفائل باأنه هو االإن�صان الذي يعتقد 
اأن  ي��رى  ال���ذي  ال�صخ�س  اأو  �صتحدث،  طيبة  اأ���ص��ي��اء  ب���اأن 
امل�صتقبل ي�صتحق التطلع اإليه الأن اأهدافا معينة ميكن اأن 

تتحقق م�صتقباًل.

هل ميكن لل�صحك حت�صني نظرتنا الأج�صامنا؟
ت��ظ��ه��ر االأب���ح���اث اأن����ه ك��ل��م��ا ا���ص��ت��خ��دم ال�����ص��خ�����س مواقع 
التوا�صل االجتماعي، �صاء �صعوره جتاه ج�صمه، خ�صو�صاً 
حديثة  درا���ص��ة  م��ث��اًل.  ال�صيلفي  �صور  بن�صر  يتعلق  فيما 
ت��ف��اوؤاًل عن عالقتنا مبواقع  واأك��رث  تقدم نظرة خمتلفة 

التوا�صل االجتماعي.
ل�صنوات  �صواء  حد  على  العام  واجلمهور  الباحثون  يركز 
على اجلوانب ال�صلبية ملواقع التوا�صل االجتماعي، �صواًء 
فيما يتعلق بكيفية �صعور االأ�صخا�س جتاه اأوزانهم. وكانت 
اأنه كلما ا�صتخدم ال�صخ�س مواقع  االأبحاث �صابقاً تظهر 
خا�صة  ج�صمه،  جت��اه  �صعوره  �صاء  االجتماعي،  التوا�صل 

فيما يتعلق بن�صر ال�صور ال�صيلفي.
ونقل موقع “�صايكولوجي توداي” عن باحثني من مركز 
االأ�صرتالية  الربيطاين وجامعة ماكواري  املظهر  اأبحاث 
ت��ف��اوؤاًل عن  واأك���رث  ن��ظ��رة خمتلفة  ت��ق��دم  درا���ص��ة حديثة 
العالقة مبواقع التوا�صل االجتماعي وبني امل�صتخدمني. 
التوا�صل  ملواقع  يكون  اأن  اإمكانية  الباحثون عن  وت�صاءل 
اأج�صامنا،  ع��ن  انطباعنا  على  اإيجابية  اآث���ار  االجتماعي 
ن�صعر  التهكمية  املحاكاة  اأن جتعلنا  وباالأخ�س هل ميكن 

ب�صكل اأف�صل جتاه اأج�صامنا؟
ويقول الباحثون اإن ال�صخرية ت�صاعدنا يف تغيري منظورنا، 
فبداًل من م�صاهدة �صور امل�صاهري والعار�صات بطريقتنا 
فاإن  اأج�صامنا(،  بعمل مقارنات مع  العادية )ونقوم مثاًل 
م�صاهدة ال�صور ال�صاخرة ي�صاعدنا يف التوقف واإدراك كم 
اأن ال�صور االأ�صلية غري حقيقية، اإىل جانب اأن روؤية امراأة 

احلجم،  م��ت��و���ص��ط��ة 
باربر،  �صيلي�صت  مثل 
بتقليد  ت����ق����وم  ال����ت����ي 
�صور امل�صاهري بطريقة 
تكون  ق��د  وال��ت��ي  �صاخرة 
م�صابهاً  ج�������ص���داً  مت��ت��ل��ك 
تخلف  اأن  مي��ك��ن��ه��ا  ل����ن����ا، 
يتجاوز  مريحاً”  “اأثراً 
للتعر�س  ال�����ص��ل��ب��ي��ة  االآث������ار 
والعار�صات.  امل�صاهري  ل�صور 
اأن  االأب�������ح�������اث  واأو������ص�����ح�����ت 
“دواء”  اأي�������ص���اً  ه���و  ال�����ص��ح��ك 
باالنطباع عن  يتعلق  فيما  جيد 

اجل�صم.
الدرا�صة  ه��ذه  اأن  بالذكر  جدير 
االآث���ار  يف  تنظر  ال��ت��ي  االأوىل  ه��ي 
ال�صعور  على  لل�صخرية  االإيجابية 
العام باملظهر والوزن. هذه النتائج 
مواقع  اأن  تظهر  اإذ  اأي�����ص��اً،  مهمة 
ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي مي��ك��ن اأن 
غري  م����ن  اأن  اإذ  م���ف���ي���دة،  ت����ك����ون 
االأ�صخا�س  يتوقف  اأن  توقع  الواقعي 
التوا�صل االجتماعي، ولكن متابعة  ا�صتخدام مواقع  عن 
�صهلة  و���ص��ي��ل��ة  ت��ع��ت��رب  ���ص��اخ��رة قليلة  اإي��ج��اب��ي��ة  ح�����ص��اب��ات 

للرتويج 

رونالدو وزملوؤه.. 
لقطة خا�شة تن�شف 

اتهامات الغرور 
كثرية هي االتهامات التي يواجهها 
كري�صتيانو  ال���ربت���غ���ايل  ال��ن��ج��م 
الغرور  بالطبع  اأب��رزه��ا  رون��ال��دو، 
اتهامات  ج���ان���ب  اإىل  واالأن���ان���ي���ة، 

اأخرى غريها.
كري�صتيانو  يتهمون  م��ن  اأن  غ��ري 
االتهامات  ه����ذه  مب��ث��ل  رون����ال����دو 
النظر  ي��ع��ي��دوا  اأن  رمب����ا،  ع��ل��ي��ه��م، 
هذا  ي��ق��روؤوا  اأن  بعد  رمب��ا  براأيهم 
ي����ج����رده����م من  ف���ه���و ال  اخل�������رب، 
اتهاماتهم الباطلة، بل ويدح�صها 

متاما.
يوفنتو�س  جن�����م  رف�����������س  ف����ق����د 
“اأف�صل  �����ص����ارة  ارت��������داء  احل������ايل 
قمي�صه  ع��ل��ى  وو���ص��ع��ه��ا  العب” 
اأم����������ام جم����م����وع����ة ال����الع����ب����ني يف 
بح�صب  لزمالئه،  احرتاما  فريقه 
�صن”  “ذي  ���ص��ح��ي��ف��ة  ذك�����رت  م���ا 

الربيطانية.
اأعطيت  اأف�صل العب  �صارة  وكانت 
االأوىل  ال����درج����ة  دوري  ل���ن���ج���وم 
باجلائزة  ف��ازوا  الذين  االإي��ط��ايل، 
يف املو�صم ال�صابق، ومنح لهم خيار 
و���ص��ع ال�����ص��ارة م��ع ال��رم��ز اخلا�س 
على قم�صانهم هذا املو�صم كمكافاأة 

لهم على اإجنازاتهم.
وح�صل رونالدو على جائزة اأف�صل 
ال�صيدة  فريقه  ق��اد  اأن  بعد  الع��ب 
الدرجة  دوري  لقب  اإىل  ال��ع��ج��وز 
مو�صمه  يف  االإي������ط������ايل  االأوىل 

االأول.
اختار  ال��ربت��غ��ايل  النجم  اأن  غ��ري   
قمي�صه  ع��ل��ى  ال�������ص���ارة  ي�����ص��ع  اأال 
امل�صاواة  ق��دم  على  البقاء  مف�صال 
م��ع زم��الئ��ه يف ال��ف��ري��ق، يف حني، 
ال�صري يف  االآخ��رون  الفائزون  قرر 
االجت����اه امل��ع��اك�����س وارت�����داء الرمز 

بكل فخر.
نيكو  روم���������ا  الع��������ب  ت��������وج  ف����ق����د 
زان���ي���ول���و ب���ج���ائ���زة اأف�������ص���ل العب 
���ص��اب ل��ه��ذا ال��ع��ام، وح�����ص��ل �صمري 
هاندانوفيت�س، العب اإنرت ميالنو، 
مرمى،  حار�س  اأف�صل  جائزة  على 
ن���اب���ويل كاليدو  ن���ال الع���ب  ف��ي��م��ا 
كوليبايل جائزة اأف�صل مدافع عن 

العام.
كذلك ح�صل �صريج ميلينكوفيت�س-
���ص��اف��ي��ت�����س، الع����ب الت�����ص��ي��و، على 
ج��ائ��زة اأف�����ص��ل الع��ب خ��ط و�صط، 
�صامبدوريا  الع���ب  ح�����ص��ل  ب��ي��ن��م��ا 
جائزة  ع��ل��ى  ك���وال���ي���اري���ال  ف��اب��ي��و 

اأف�صل مهاجم.

درا�شة تو�شح من املتفائل واأثر 
التفاوؤل على عمر االإن�شان

يحظون  قد  املتفائلني  الأ�شخا�ص  اأن  درا�شة  ك�شفت 
املت�شائمني.  الأ�شخا�ص  من  اأطول  ملدة  للعي�ص  بفر�ص 
ت�شاهم يف طول  اأخرى  الباحثون وجود عوامل  واأكد 
العوامل  و  التفاوؤل  بني  عالقة  هناك  ولكن  العمر. 

اجلينية؟
املتفائلني  اإن  املتحدة  ال��ولي��ات  م��ن  باحثون  ق��ال 
عمرًا  للعي�ص  املت�شائمني  من  اأف�شل  بفر�ص  يتمتعون 
اأن  ال��درا���ش��ة،  خ��الل  م��ن  للباحثني  وت��ب��ني  اأط����ول. 
الأ�شخا�ص الذين ينظرون للحياة باإيجابية يتمتعون 
رجح  كما  اأك��ر.  اأو  عامًا   85 �شن  لبلوغ  اأف�شل  باآفاق 
طول  يف  دورًا  تلعب  اأخ��رى  عوامل  وج��ود  الباحثون 

العمر.
الدرا�شة التي ُن�شرت نتائجها يف جملة “برو�شيدنغز” 
اعتمد  للعلوم،  الأم��ري��ك��ي��ة  ل��الأك��ادمي��ي��ة  التابعة 
على  حتتوي  بيانات  قاعدتي  على  فيها  الباحثون 
املجموعات  بع�ص  يف  للعاملني  امل��ر���ش��ي��ة  ال�����ش��رة 

الوظيفية.
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�ش�ؤون حملية

جناح املرحلة التجريبية لتعليم مادة الرتبية االأخلقية بتقنيات اللعب يف مدار�ض الدولة

يف عام الت�شامح.. 2657  م�شتفيدا من دورات دار زايد للثقافة االإ�شلمية

رعاية اأحداث �شرطة اأبوظبي تنفذ فعالية العودة للمدار�ض

اإطلق جائزة حممد بن حم للعمل التطوعي
•• العني - الفجر

مت اإطالق جائزة حممد بن حم للعمل التطوعي والتي حتمل ا�صم ال�صيخ 
الدكتور حممد بن م�صلم بن حم العامري رئي�س فريق “عونك ياوطن” 
والتالحم  التكافل  اأوج��ه  اأب��رز  اأح��د  التطوعي  العمل  ميثل  ملا  التطوعي، 
االإم���ارات كما يعك�س مدى مت�صكهم  اأبناء دول��ة  به  ال��ذي يتمتع  املجتمعي 
باملبادئ والقيم املرتبطة بالهوية الوطنية ويعد جزءاً من الن�صيج الثقايف 
املجتمع  يف  �صائع  عمل  فالتطوع  ال��دول��ة  عليه  قامت  ال��ذي  واالجتماعي 
االإماراتي من قبل تاأ�صي�س الدولة وقد اكت�صب هذا العمل بعد قيام الدولة 

اهتماماً ر�صمياً كبرياً على م�صتوى 
امل�صتويات  خمتلف  وعلى  ال��ق��ي��ادة 

احلكومية واالأهلية .
ومن جانبه قال الدكتور بخيت بن 
���ص��امل ال��ع��ام��ري اأم���ني ع��ام جائزة 
حممد بن حم للعمل التطوعي “ 
اأنه جاء تاأ�صي�س جائزة حممد بن 
حم للعمل التطوعي رافداً للجهود 
ال��ت��ي تبذلها  ال��ك��ب��رية  االإن�����ص��ان��ي��ة 
للم�صاهمة  وعاملياً  حملياً  ال��دول��ة 
املحتاجني  عن  املعاناة  تخفيف  يف 
وتقيدم العون الالزم لهم فالعمل 
التطوعي هو اأحد مظاهر الن�صاط 
متار�صه  الذي  واالإن�صاين  اخلريي 

االإم����ارات  ال�صعيد اخل��ارج��ّي، يف ظ��ل ح��ر���س حكومة دول���ة  ال��دول��ة على 
وجلهود  وموؤ�ص�صاته،  التطوعي  للعمل  ال��الحم��دود  ودعمها  واهتمامها 

جمعيات النفع العام التطوعّية وبراجمها.
له  املغفور  املوؤ�ص�س  االأب  ذكر  ياأتي  واالأعمال اخلريية  التطوع  ذكر  وعند   
ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان رائد االأعمال االإن�صانية يف العامل، الوالد 
الذي اأر�صى مبادئ اخلري وم�صاعدة االآخرين يف نفو�س اأبناء االإمارات و�صار 
على نهجه عيال زايد يف تقدمي كل ما ميكن مل�صاعدة املحتاجني وتقدمي 

العون لهم يف جميع اأنحاء العامل.
العمل  التناف�س يف  اأه��داف اجلائزة حتفيز  اأه��م  اإن من  العامري  واأ���ص��اف 
ن�صر  واملوؤ�ص�صي،  الفردية  التطوعية  االأع��م��ال  وت�صجيع  دع��م  التطوعي، 
التطوع،   يف  املعريف  املحتوى  اإث���راء  املجتمعية،  امل�صوؤولية  مفهوم  وتعزيز 
االإ�صهام يف التنمية املجتمعية امل�صتدامة.، رفع م�صتوى التميز يف املبادرات 

التطوعية .
واأكد اأمني عام اجلائزة اأن �صروط اال�صرتاك يف اجلائزة تتمثل يف اأن يكون 
نطاق العمل التطوعي يف دولة االإمارات العربية املتحدة ،اأن يكون امل�صارك 
مقيماً يف دولة االإمارات العربية املتحدة .اأن يكون العمل التطوعي مرخ�صاً 
م�صدقة  وال��وث��ائ��ق  ال�صهادات  تكون  ال���دول���ة،اأن  يف  املخت�صة  اجل��ه��ات  م��ن 
وخمتومة من اجلهات ال�صادرة عنها،اأن تكون امل�صاركة يف العمل التطوعي 
طواعية وبال مقابل ويكون لها اأثراً على املجتمع ، اإر�صال تفا�صيل العمل 
mbhva@mohamedbinham.التطوعي على اإمييل اجلائزة
التوا�صل  و�صائل  التطوعي على  العمل  تتم م�صاركة  ،اأن  com لالطالع 
#جائزة_حممد_بن_حم_للعمل_ ب��و���ص��م  م��رف��ق��ة  االج��ت��م��اع��ي 
ذلك  ال��ق��ادم  اإب��ري��ل  �صهر  يف  ال��ف��ائ��زي��ن  ع��ن  االع���الن  و�صيتم   ، التطوعي 

مبنا�صبة ذكرى تاأ�صي�س فريق “عونك ياوطن” التطوعي .
واأ�صار اأن ال�صريحة امل�صتهدفة هم املتطوعون من اجلن�صني، واأفراد املجتمع 

، واجلمعيات واملنظمات وال�صركات والربامج التطوعية .

•• اأبوظبي - الفجر 

تقنيات  ال���ص��ت��خ��دام  التجريبية  امل��رح��ل��ة  نتائج  اأك���دت 
هذه  اأهمية  االأخالقية  الرتبية  م��ادة  تعليم  يف  اللعب 
الهامة  العاملية  والقيم  االأخالقيات  غر�س  يف  التقنية 
التجريبية  املرحلة  اأب���رزت  حيث  ال��ط��الب،  نفو�س  يف 
التي اأجريت حتت اإ�صراف مكتب �صوؤون التعليم بديوان 
ويل العهد باأبوظبي، وبالتعاون مع �صركة اآرك �صكيلز، 

جدوى تقنيات اللعب يف جمال التعليم.
واأكدت نتائج التجربة االأوىل من نوعها والتي �صملت 
���ص��ت م���دار����س ب��دول��ة االإم�������ارات، االإم���ك���ان���ات الهائلة 
حيث  التعليم،  جمال  يف  واالإن��رتن��ت  التلعيب  لتقنيات 
نتيجة  ال��ط��الب  ع��ي��ن��ة  م��ن   98% ن�صبته  م��ا  اأح����رز 

جتاوزت %70 يف التقييمات االأولية.
برناجماً  االأخ����الق����ي����ة  ال���رتب���ي���ة  ب���رن���ام���ج  وي���ع���ت���رب 
وفريداً من نوعه، حيث مت و�صعه لدعم  ا�صرتاتيجياً 
التطور ال�صامل لالأطفال يف عامل بات ي�صهد حتوالت 
���ص��ري��ع��ة يف ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وال���ع���ومل���ة. وج����رى اإط���الق 
للقيم  الطالب  لتعزيز فهم   2017 الربنامج يف عام 
والتالحم  الت�صامح  ت�صمل  عليا  قيم  وغ��ر���س  العاملية 
لثقافة  تقديرهم  اإىل  باالإ�صافة  والتعاطف،  املجتمعي 
دولة االإمارات العربية املتحدة، يف وقت يجري تدري�س 
املدار�س من خالل  االإلزامي خالله جلميع  الربنامج 
والكتب  املعلمني  ت�صمل  ال��ت��ي  التقليدية  االأ���ص��ال��ي��ب 

املدر�صية واملوارد التعليمية.
ويف �صبيل تعزيز م�صاركة الطالب والنتائج التعليمية 
يف الربنامج اجلديد، عقد مكتب �صوؤون التعليم �صراكة 
ن�صخة مبتكرة من  �صكيلز الإط��الق  اآرك  مع جمموعة 
خمتارة  م��دار���س  يف  االأخالقية  الرتبية  م��ادة  برنامج 

بدولة االإمارات.
التعليم،  �صوؤون  مكتب  مع  الوثيق  العمل  خ��الل  وم��ن 
الذي  التجريبي  الربنامج  �صكيلز  اآرك  �صركة  اأدارت 
ال�صابع يف  ال�صف  400 طالب من طالب  فيه  �صارك 
اأفالون  مدر�صة  ت�صمل  االإم���ارات،  بدولة  مدار�س  �صت 
هايت�س العاملية اخلا�صة، ومدر�صة جيم�س و�صتمن�صرت، 
وم��در���ص��ة اأب��وظ��ب��ي ال��دول��ي��ة اخل��ا���ص��ة، وم��در���ص��ة دار 
املطلب  عبد  بنت  عتيقة  وم��در���ص��ة  اخل��ا���ص��ة،  امل��ع��رف��ة 
ملدة   - للبنات  النموذجية  �صقيم  اأم  وم��در���ص��ة  للبنات 

ثالثة اأ�صهر هذا العام.
مبواءمة  �صكيلز  اآرك  ���ص��رك��ة  ق��ام��ت  الإط����ار،  ه���ذا  ويف 
خالل  من  لتعليمه  االأخالقية  الرتبية  م��ادة  حمتوى 
اجلماعية  ال�صفية  االأن�صطة  تتيح  اإلكرتونية  من�صة 
االإلكرتونية  االأل����ع����اب  ح����ول  امل���ت���م���ح���ورة  ال�����ص��ائ��ق��ة 
اللعب،  وت��ق��ن��ي��ات  التفاعلية  ال��ق�����ص��رية  واالخ��ت��ب��ارات 
با�صتخدام اأبطال يرمزون للخري وال�صر. واأ�صفت هذه 
تعلم  على  امل��رح  من  جديًدا  عن�صًرا  التفاعلية  اللعبة 
الرتبية  م��ادة  موا�صيع  على  انعك�صت  والتي  الطالب 
متطلبات  يواكب  لالهتمام  مثري  باأ�صلوب  االأخالقية 
القرارات  ات��خ��اذ  م��ث��ل  م��و���ص��وع��ات  لت�صمل  ال��ع�����ص��ر، 
واالإ�صعافات  ال�����ص��ارة،  للحاالت  واال�صتجابة  اجل��ي��دة، 

االأولية، واجلرمية، والتجارة، وال�صفر، واالت�صاالت.
كما �صارك الطالب يف وحدات اأ�صبوعية عرب االإنرتنت 
ق�صرية  اخ��ت��ب��ارات  وتخللتها  ال��ق��راءة،  مهام  ت�صمنت 
مادة  بقيم  ال��ط��الب  ت��ع��ري��ف  يف  جمملها  يف  اأ���ص��ه��م��ت 
الرتبية االأخالقية. وعمل الطالب الحقاً كفريق واحد 
لو�صع ا�صرتاتيجية الإحراز التقدم والفوز يف لعبة على 

االإنرتنت دون توجيهات املعلم اأو تدخل منه.
الرتبية  م����ادة  معلمة  ع��ج��م،  �صمية  ال�����ص��ي��دة  وق��ال��ت 

الطالب،  اهتمام  على  اللعب  “ي�صتحوذ  االأخ��الق��ي��ة: 
وتتيح تقنيات اللعب لهم التعلم فعلياً لكن ب�صكل غري 
مبا�صر، وال يدرك الطالب حجم املادة التي يكت�صبونها، 
اإال اأنهم يتعلمون مفاهيم جديدة، واأرى اأن ذلك اأمراً 
م��ت��م��ي��زاً. و���ص��ررن��ا ح��ق��اً ب���روؤي���ة ت��ف��اع��ل ال���ط���الب مع 
بع�صهم البع�س واإقبالهم الكبري على ا�صتكمال املهام، 
املدر�صية  واجباتهم  ا�صتكمال  على  باإقبالهم  مقارنة 
الطالب  اكت�صاب  م��دى  والختبار  االأح��ي��ان«.  بع�س  يف 
للقيم الرئي�صة للمادة من خالل الربنامج التجريبي 
لتعليم مادة الرتبية االأخالقية بتقنيات اللعب، �صاركت 
جمموعة مكونة من 232 طالباً من اأربع مدار�س يف 
حيث  اخليارات  متعددة  اأ�صئلة  ت�صمن  نهائي  ا�صتبيان 
ن�صبة  امل�صاركني  الطالب  من   98% ن�صبته  ما  حقق 
%70، االأمر الذي يدل على اكت�صاب الطالب  فاقت 
من  ثمانية  اأح���رز  كما  التدريبية.  ال���دورة  يف  املعرفة 
التقييم.  ف��وق يف  وم��ا   80% ن�صبة  كل ع�صرة ط��الب 
واأم�صى هوؤالء الطالب ما بني 50 اإىل 90 دقيقة يف 
ال�صفية،  االأن�صطة  قبل  االإلكرتونية  املن�صة  ا�صتخدام 
وحقق اأولئك الطالب الذين كانوا اأكرث انخراًطا اأعلى 
يف  التلعيب  تقنيات  فعالية  على  ي��دل  مم��ا  ال��درج��ات، 

تدري�س القيم الرئي�صية ملادة الرتبية االأخالقية.
مدير  نائب  ويل�صون،  اأن��درو  ال�صيد  اأ�صاد  جانبه،  ومن 
بالربنامج  ال�صارقة،  يف  وي�صتمن�صرت  جيم�س  مدر�صة 
فيه  وج���دوا  مل��ا  انتباههم  وج���ذب  االأط��ف��ال  حتفيز  يف 
املوا�صيع  “مت تقدمي هذه  من متعة وجتديد. وق��ال: 
اإنها  الطالب...  باهتمام  حظي  �صائق  باأ�صلوب  الهامة 

حقاً طريقة رائعة للتعلم«.
وقال الدكتور كي�صور بيالي، مدير ال�صوؤون التعليمية 
“ت�صري  اخلا�صة:  العاملية  هايت�س  اأف��ال��ون  مدر�صة  يف 

التوجهات اإىل حتول طالب القرن احلادي والع�صرين 
اأن زمن  نحو االأدوات االإلكرتونية يف التعليم، واأعتقد 
التفاعل  واأن  انتهى،  املدر�صي  بالكتاب  التعليم  اأ�صلوب 

عرب االإنرتنت هو �صمة الع�صر.«
ال��ن��ع��ي��م��ي م��دي��ر مكتب  ال�����ص��ي��د حم��م��د خليفة  وق����ال 
“ن�صعى  اأب��وظ��ب��ي:  عهد  ويل  ب��دي��وان  التعليم  ���ص��وؤون 
اإىل ا�صتك�صاف اإمكانية اال�صتخدام املبتكر للتكنولوجيا 
احلديثة من اأجل اإ�صفاء املتعة والتفاعلية على التعليم، 
االأخالقية  الرتبية  مادة  الطالب يف  انخراط  وتعزيز 

وا�صتيعابهم ملفاهيمها«.
تاأثري  م���دى  لتقييم  اأه��م��ي��ة  “نويل  النعيمي:  وق���ال 
برنامج  يف  ال��ط��الب  ان��خ��راط  ع��ل��ى  التلعيب  تقنيات 
واجهناها  التي  التحديات  ورغ��م  االأخالقية.  الرتبية 
اإمكانية  اإىل  نتطلع  اأننا  اإال  التجريبية  املرحلة  خالل 

اإيجاد حلول لها يف امل�صتقبل«.
وقال ال�صيد ميتوم كامات، الرئي�صي التنفيذي ل�صركة 
االأخالقية و�صيلة  الرتبية  “يعد برنامج  �صكيلز:  اآرك 
امل�صتقبل،  يف  للتميز  ال��ط��الب  حتقيق  ل�صمان  ه��ام��ة 
عامليني  مواطنني  ي�صبحوا  اأن  م��ن  ال��ط��الب  لتمكني 
بالطلب  ت�صرفنا  لقد  امل�صتدامة.  التنمية  يف  وفاعلني 
ب��دي��وان ويل  التعليم  ���ص��وؤون  تلقيناه من مكتب  ال��ذي 
عهد اأب��وظ��ب��ي ل��درا���ص��ة اإم��ك��ان��ي��ة اإث����راء م���ادة الرتبية 
على  �صركتنا  عملت  التي  التلعيب  بتقنيات  االأخالقية 

تطويرها«.
هذا  يف  التعليم  ���ص��وؤون  مكتب  اهتمام  اأن  كامات  واأك��د 
االإمارات  دولة  يعك�س حر�س  التعليم  املبتكر يف  النهج 
وقيادتها الر�صيدة على حتقيق مركز ال�صدارة يف تبني 
الطالب  اإع���داد  اأج��ل  من  التعليمية  االأ�صاليب  اأح��دث 

لعامل الغد.    

•• العني - الفجر

انطالقا من حر�س دار زايد للثقافة االإ�صالمية على 
الثقافية  بجوهر  للتعريف  متميزة  خ��دم��ات  توفري 
االإ�صالمية واالإ�صهام يف اإظهار �صورة متميزة ملجتمع 
االإمارات يف التعاي�س امل�صرتك و الت�صامح ، وجت�صيداً 
لعام الت�صامح، اأجنزت الدار خالل الن�صف االأول من 
الثقافة  ب��رن��ام��ج  451  دورة يف  ع��دد  ال��ع��ام احل���ايل 
 “ بن�صبة  ال���دورات  ع��دد  زي��ادة يف  االإ�صالمية حمققاً 
نف�صها من عام 2018 ،  بالفرتة  “ مقارنة   9.7%

كما بلغ عدد امل�صتفيدين من الدورات خالل الن�صف 
منهم  م�صتفيد،    2657 احل���ايل  ال��ع��ام  م��ن  االأول 
و691  اأبوظبي  و1336 يف  العني  يف  طالب   630

يف عجمان.
لدار  العام  املدير  الطنيجي  ن�صال حممد  د.  واأك��دت 
ُتقدم  ال�����دورات  ه���ذه  ب���اأن  االإ���ص��الم��ي��ة  للثقافة  زاي���د 
اإىل  وت��ه��دف  “ لغات خمتلفة،   10 “ ل��الأف��راد بعدد 
واالجتماعيَّة،  ��ة  واخُل��ل��ق��يَّ ��ة  ال��ّروح��يَّ امل��ع��اين  ��ة  ت��ن��م��يَّ
اُحم والّتعاُي�س مع خُمتلف  وتعزيز قيم الّت�صاُمح والرتَّ

الثقافات واحل�صارات االإن�صانّية.

واأ�صارت الطنيجي باأن عدد دورات الثقافة االإ�صالمية 
العام  م��ن  االأول  ال��ن�����ص��ف  خ���الل  تنفيذها  مت  ال��ت��ي 
 143 2019 بلغ يف املركز الرئي�س بالعني  اجل��اري 
فرع  يف  دروة  و151  اأب��وظ��ب��ي  ف��رع  يف  و157  دورة 

عجمان مبجموع 451 دورة.
املادة  وت��ط��وي��ر  اإع�����داد  مت  ب��ان��ه  الطنيجي  واأ���ص��اف��ت 
بالدار،  املُطبَّقة  االإ�صالميَّة  الثقافة  ل��دورات  الِعلميَّة 
الّدرا�صات  ��ة يف جم���ال  ِج��ه��ات خُم��ت�����صَّ ب��ال��ّت��ع��اون م��ع 
االإ�صالميَّة والبحث العلمي، مبا يتنا�صب مع احلاجة 
الّدورات  هذه  وتنق�ِصم  امل�صتفيدة،  لل�صريحة  الفعلية 

اإىل عدد )5( م�صتوياٍت تعليميَّة.
االإ�صالمية  الثقافة  دورات  ب��اأن  الطنيجي  واأو�صحت 
بجوهر  ال��ّت��ع��ري�����ف  اإىل  ت��ه��دف  ال����دار  تنظمها  ال��ت��ي 
ال�صتيعاب  االأف������راد  وت��ه��ي��ئ��ة  االإ����ص���الم���ّي���ة،  ال��ث��ق��اف��ة 
اأ�صا�صيَّات الدين االإ�صالمي، اإىل جانب تعليم االأفراد 
�ة للدين االإ�صالمي، وتر�صيخ  املبادئ الِع�ْلِم�يَّة والَعَمِليَّ
ِقيم الو�صطيَّة واالعتدال يف حياة االأفراد كِقيم جامعة 
ملعاين العدل واخلري واال�صتقامة، واالنفتاح والعي�س 
امل�صرتك مع االآخر، وحُتّقق التَّنمّية املُ�صتدامة للفرِد 

واملجتمع.

•• اأبوظبي - الفجر

املوؤ�ص�صات   مب��دي��ري��ة   االأح������داث  رع��اي��ة  اإدارة  ن��ف��ذت 
العقابية  واالإ�صالحية  بقطاع  اأمن املجتمع  يف �صرطة 
اأبوظبي فعالية “ العودة اإىل املدار�س “مبنا�صبة العام 

املجتمع  �صرائح  جميع  وا�صتهدفت  اجلديد،  الدرا�صي 
املدر�صي من اأحداث ومدر�صني واخت�صا�صيني. 

املن�صوري  م�صبح  �صعيد  علي  الدكتور  العقيد  واأو�صح 
التوعية  ح��م��الت  اإن  االأح������داث  رع���اي���ة  اإدارة  م��دي��ر 
اإحدى  تعد  للمدار�س  ال��ع��ودة  وم��ب��ادرات  والفعاليات 

اأمن  على  احلفاظ  يف  اأبوظبي  �صرطة  ا�صرتاتيجيات 
التعاون  اأ���ص�����س   وتفعيل  و�صالمتهم  املجتمع  اأف����راد 
ت�صهم يف خلق جمتمع  التي  ال�صراكات  وغر�س مفهوم 

اآمن. 
واأكد اأهمية ن�صر التوعية بني االأحداث يف بداية العام 

الدرا�صي اجلديد وتعريفهم  بحقوقهم وواجباتهم  يف 
اتباع االأنظمة  والقواعد يف الدولة، كما رحب باالأحداث 

واملدر�صني ومتنى لهم عاماً درا�صياً �صعيداً.  
و�صارك يف االحتفال فرع التثقيف ال�صحي يف مديرية 

اخلدمات الطبية بور�س تثقيفية عن الغذاء.  

ا�شتطالع ل�شرطة اأبوظبي
الطرق  م�شتخدمي  % من   76

يتعاملون بوعي مع احلافلت املدر�شية
•• اأبوظبي- الفجر

اأن  االجتماعي،  التوا�صل  مواقع  عرب   ، اأبوظبي  ل�صرطة  ا�صتطالع  اأظهر 
%76 من م�صتخدمي الطرق يدركون كيفية التعامل ال�صحيح  مع اإ�صارة 
“قف”، باحلافالت املدر�صية، والغرامة املرتتبة على عدم االلتزام بالتوقف 

التام مبركباتهم اأثناء �صعود ونزول طالب املدار�س .
وركز اال�صتطالع على متابعي ح�صاباتها عرب مواقع التوا�صل االجتماعي، 
لقيا�س مدى جناح حمالت التوعية، واالإجراءات ال�صبطية، يف تعزيز الثقافة 
من  االإيجابية،  وال�صلوكيات  املرورية، 
بالت�صرف  اجلمهور  تعريف  خ��الل 
احلافلة  �صائق  ت�صغيل  عند  ال�صليم 
قف”  “ذراع  ال��ت��ح��ذي��ري��ة  ل��الإ���ص��ارة 
عدم  ب��خ��ط��ورة  ال�صائقني،  وتنبيه   ،
االل���ت���زام، وال��غ��رام��ة ، امل��رتت��ب��ة على 
�صالمة  وتعري�س  اللوائح،  خمالفة 

الطالب للخطر.
املهريي  ع��ل��ي  حم��م��د  العميد  واأك����د 
بقطاع  االأم��ن��ي  االإع���الم  اإدارة  مدير 
اأبوظبي على  ب�صرطة  القيادة  �صوؤون 
اأهمية قيا�س اأثر احلمالت التوعوية، 
الر�صالة  و�����ص����ول  م�����دى  وت���ق���ي���ي���م 
امل�صتهدف،  اجلمهور  اإىل  االإعالمية، 
ب�صكل وا�صح وفعال، م�صيًدا بالتجاوب الكبري للمتابعني، مع ا�صتطالعات 
املجتمعية، ورقي  ال�صراكة  يوؤكد  اأبوظبي، ما  التي جتريها �صرطة  ال��راأي، 

االإح�صا�س بامل�صوؤولية العامة، لدى جميع اأفراد املجتمع.
واأو�صح اأن و�صول ن�صبة وعي اجلمهور اإىل %76، ُيعد جناًحا، للحمالت 
االإعالمية املتوا�صلة، خالل ال�صهور املا�صية، التي تنظمها وتنفذها �صرطة 
االإعالم،  و�صائل  ع��رب  ب���االإم���ارة،  اال�صرتاتيجيني  ال�صركاء  م��ع  اأب��وظ��ب��ي، 
ومن�صات التوا�صل االجتماعي، با�صتخدام اللغات ال�صائعة، بني جميع فئات 
وبرامج  اأبوظبي،  �صرطة  ل��دوري��ات  امليدانية  اجلهود  عن  ف�صاًل  املجتمع، 
التوعية املجتمعية املبا�صرة، التي ا�صتهدفت تعزيز �صالمة فلذات االأكباد، 
خالل رحالتهم اليومية للمدار�س. وكانت �صرطة اأبوظبي  اأطلقت موؤخًرا 
للمدار�س،  العودة  مع  بالتزامن  ال�صالمة”،  “درب  بعنوان  توعية  حملة 
االإيجابية، وتر�صيخ االلتزام  ال�صلوكيات  ، لتعزيز  املرورية  الرقابة  وكثفت 
ال�صالمة  خطة  �صمن  وامل�����ص��اة،  ال�صائقني  ل��دى  وامل����رور،  ال�صري  ب��ق��ان��ون 

املرورية جلعل الطرق الطرق اأكرث اأماًنا يف اإمارة اأبوظبي.
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ات�شم الع�شر احلايل مبر�ص ال�شمنة وزيادة ال�شهية، وكلما زاد وعي 
ال�شخ�ص باملخاطر ال�شحية للوزن الزائد وبداأ يحاول اإنقا�ص وزنه 
متعددة  م�شاكل  واجهته  جيدة،  و�شحة  ر�شيق  ج�شد  على  للح�شول 

تعيقه اأحيانا عن ا�شتكمال خطته، فين�شحب �شريعا ويف�شل ويعود 
ال��وزن؛  من  املزيد  ويكت�شب  ال�شحي  غر  الغذاء  لنظام  جم��ددا 
كيفية  ومعرفة  امل�شاكل  هذه  على  ال�شوء  اإلقاء  اليوم  نحاول  لذا 

مواجهتها ب�شكل واقعي.

قبل البدء بنظام غذائي الإنقا�ض الوزن..
 �شع اأهدافا واقعية ميكن حتقيقها بالفعل

وجعل  اجلراثيم  لقتل  �صرورية  عملية  الطعام  طهي  يعترب 
ا�صتهالكه اأكرث اأمانا، كما اأن احلرارة عامل اأ�صا�صي للق�صاء 
على م�صببات االأمرا�س، نظرا الأننا نتناول منتجات ذات درجة 

عالية من ال�صمية.
الطعام  ت�صخني  االإف�����راط يف  ي��ع��ّر���س  اأن  امل��ق��اب��ل، مي��ك��ن  يف 
اأطباقنا على مواد  �صحتنا للخطر، ويزيد من خطر احتواء 
كيميائية غري مرغوب فيها، كما اأن اإعادة القلي بالزيت يوؤدي 

لظهور مركبات قد توؤدي ل�صرطان املعدة.
“الفانغوارديا”  �صحيفة  ن�صرته  ال���ذي  ال��ت��ق��ري��ر  ه���ذا  ويف 

جمال  يف  اخل��ب��رية  اإن  ماثيا  ه��ادا  الكاتبة  قالت  االإ�صبانية، 
االأكرب  اأن اخل��ط��ر  ت��وؤك��د  ك��ان��ي��و  االأغ���ذي���ة خيما دل  ���ص��الم��ة 
اأن تتعر�س له االأطعمة يف العديد من احلاالت  الذي ميكن 
يكمن يف فقدان العنا�صر الغذائية، يف املقابل ميكن اأن يوؤدي 
تعري�س �صحتنا  اإىل  ينبغي  اأك��رث مما  االأطعمة  بع�س  طهي 

للخطر.
واأو�صحت دل كانيو اأن االأطعمة املقلية واملغطاة بفتات اخلبز 
اإذا  �صارة  ت�صبح  اأن  ميكن  التي  االأطعمة  بني  من  اخلبز،  اأو 

طهيناها اأكرث من الالزم.

اإىل  االأطعمة يف درج��ات ح��رارة مرتفعة  وي���وؤدي طبخ بع�س 
بالن�صبة  خ��ا���ص��ة  االأك��ري��الم��ي��د،  ت�صمى  ���ص��ام��ة  م���ادة  ظ��ه��ور 
املادة �صمن  الن�صا، وت�صنف هذه  التي حتتوي على  لالأغذية 

املواد الع�صوية املُ�صرطنة.
وخ��الل العام املا�صي، اعتمد االحت��اد االأوروب��ي الئحة حتدد 
التدابري الالزمة للتقليل من هذه املادة يف االأطعمة وحتديد 
منظمة  اأر�صلت  اأبريل/ني�صان،  ويف  لها.  مرجعية  م�صتويات 
امل�صتهلك االأوروبي خطابا اإىل املفو�صية االأوروبية للمطالبة 
املزيد  لي�صمل  البحث  نطاق  وتو�صيع  االلتزامات  من  مبزيد 

من االأغذية.
اأي�صا  اأن تظهر  املادة ميكن  وبح�صب هذه اخلبرية، فاإن هذه 
يف اللحوم على غرار �صريحة حلم م�صوية. ويف حال حرقها 
اأثناء طهيها، فاإن علينا اإزالة اجلزء املحروق لتجنب املخاطر. 
الطعام  طبخ  يف  يكمن  االأف�صل  اخليار  اأن  كانيو  دل  واأك���دت 

بحذر ملنع حرقه.
ومن جهته، ين�صح مدير وكالة االأمن الغذائي لوي�س ريريا 
بتجنب تناول االأطعمة املحرتقة، حتى لو اأزلنا اجلزء االأكرث 
بني  م��ن  ال��ل��ون-  ع��ن  النظر  -بغ�س  امل��ر  الطعم  الأن  قتامة، 
املوؤ�صرات التي تخربنا عما اإذا كان الطعام منا�صبا لال�صتهالك 

اأو غري �صالح.
اإجنلرتا  يف  االأغ��ذي��ة  معايري  وكالة  اأطلقت   ،2017 ع��ام  يف 
حملة تدعو اإىل جتنب االإفراط يف طهي الطعام الذي يحتوي 

على الن�صا، 
يتم طهيها  التي  االأط��ب��اق  اكت�صاب  �صرورة  على  اأك��دت  حيث 

اللون االأ�صفر الكثيف بدال من اللون الداكن.
واأ�صار اخلبري التقني لالأغذية ميغيل اأجنيل لورينا اإىل اأننا 
اأال نتوقف عن  با�صتمرار ملواد خطرية، لكن يجب  “نتعر�س 
تناول االأطعمة لهذا ال�صبب. وكل ما علينا القيام به هو تقليل 

ا�صتهالكها قدر االإمكان”.

زيت القلي
و�صّدد اخلبري ريريا على �صرورة اإيالء اهتمام بالزيت الذي 
ن�صتخدمه للقلي، الأنه يف الوقت الذي نعيد فيه ا�صتخدامه، 
وهذه  ب�صحتنا.  ال�صارة  القطبية  باملركبات  ي�صمى  ما  تظهر 
املركبات ناجتة عن تغري حالة الزيت اأثناء ت�صخينه، وميكن 
حتى  اأو  اله�صمي  اجل��ه��از  يف  ا���ص��ط��راب��ات  ذل���ك  ي�صبب  اأن 

االإ�صابة ب�صرطان املعدة والرئة.
واأو�صحت دل كانيو اأنه عندما يحتوي الزيت على بقعة �صوداء 
جراء بع�س االأطعمة، اأو يكون لونه اأكرث قتامة، فاإن كميات 

هذه املركبات تكون اأعلى. وهذه هي املوؤ�صرات التي تنبهنا باأن 
اللون يعتمد  اأن  الزيت.واأ�صاف اخلبري لورينيا  علينا تغيري 
على نوع الزيت، الأن هناك زيوتا ذات لون فاحت واأخرى اأكرث 
قتامة ميكنها اأن ت�صّللنا. كما يجب اأن نهتم بالدخان املنبعث 
ب��اأن اخلطر  الكاتبة  امل��ق��الة.واأف��ادت  ت�صخني  الزيت عند  من 
ت�صخينه يف  الطعام عند  له  اأن يتعر�س  الذي ميكن  الوحيد 
املايكرويف هو اأنه ميكن اأن ي�صبح جافا جدا ويفقد جزءا من 
اأما فيما يتعلق باالأمان  نكهته وامل��واد املغذية التي يحتويها، 

فاإنه ال توجد اأي م�صكلة.

مقاومة الإغراءات
من اأهم اأ�صباب عدم جناح النظام الغذائي 
هو �صغط االأ�صخا�س املحيطني واإحلاحهم 
يك�صر روتني  ب��اأن  به  امللتزم  ال�صخ�س  على 
الطعام ويتناول بع�س اللقيمات ال�صغرية 
ت��ك��ون عائقا حقيقيا يف  ل��ن  اأن��ه��ا  ب��دع��وى 
لهذا  ال��وزن، وعندما ي�صاف  رحلة فقدان 
يعاين منه  الذي  االإن�صاين  ال�صعف  االأمر 
َم���ن ي��ح��اول ف��ق��دان ال����وزن، ي��ب��داأ بالفعل 
ب��االن�����ص��ي��اع ل��ه��ذه ال�����ص��غ��وط ل��ت��ب��داأ رحلة 

جديدة من الندم والف�صل.
عن ه��ذا االأم��ر تقول نرمني ن��زار )فقدت 
اإرادة  يتطلب  االأم��ر  اإن  كيلوغراما(   23
ال�صعف  وع���دم  و�صمود  ق��وة  م��ع  حقيقية 
زيادة  اأن  والعلم  االآخ��ري��ن،  �صغوط  اأم���ام 
ل��ل��غ��اي��ة، لذا  ال����وزن تطلبت وق��ت��ا ط��وي��ال 
ف��اإن ف��ق��دان ه��ذا ال���وزن ال��زائ��د ل��ن يتم يف 
زمنية  �صي�صتغرق فرتة  بل  ليلة و�صحاها، 
واالأمر  جيدا،  لها  التح�صر  يجب  طويلة 

ي�����ص��ت��ل��زم ب���ذل ج��ه��د ك��ب��ري يف حت�صري 
الوجبات لتفادي تناول الطعام غري 

اجليد خارج املنزل.

امليزان لي�ص املقيا�ص الوحيد
ال��وزن على  اأن  البع�س  يعتقد 

امليزان هو املقيا�س 
ال��������وح��������ي��������د 

لة  ال للد

على �صحة ال�صخ�س وحتديد اإن كان بدينا 
لي�س  االأم����ر  حقيقة  يف  ول��ك��ن  ن��ح��ي��ف��ا،  اأم 
للميزان االأهمية الكربى، وهذا الأن ج�صم 
وماء  يتكون من دهون وع�صالت  االإن�صان 
)اإىل جانب العظام(، ولذا فقد يكون وزن 
هيئة  يف  ولكنه  كيلوغراما   80 ال�صخ�س 
�صحية وهذا الأن ن�صبة الع�صالت يف ج�صده 
ال���وزن ولكن  نف�س  ل��ه  اآخ���ر  بينما  ك��ب��رية، 
الغلبة يف ج�صمه للدهون، واأف�صل طريقة 
يكون  اجل�صم  يف  الداخلية  الن�صب  لقيا�س 
املتوفر   )Inbody( بادي”  “اإن  بجهاز 
يف ال�صاالت الريا�صية وال�صيدليات وعند 

اخت�صا�صيي التغذية.
الغذائي  بالنظام  االكتفاء  ميكن  ال  وع��ادة 
ف��ق��ط وي��ج��ب مم��ار���ص��ة ال��ري��ا���ص��ة بجانبه 
ل��ل��ح�����ص��ول ع��ل��ى ال��ن��ت��ي��ج��ة امل����رج����وة، وهو 
م���ا ا���ص��ت��ط��اع��ت مل���ي���اء راأف�����ت )ف���ق���دت 18 
حتقيقه  ك�����ي�����ل�����وغ�����رام�����ا( 
ب����������ال����������رغ����������م م�����ن 
التي  ال�����ص��ع��وب��ات 
واج������ه������ت������ه������ا يف 
ب�����داي�����ة االأم��������ر، 
لطفلة  اأم  ف��ه��ي 
ومل  �������ص������غ������رية 
ت�صتطع يف البداية 
اال�صرتاك يف �صالة 

ريا�صية وترك طفلتها، فحّملت اإلكرتونيا 
التمارين الريا�صية وواظبت على تطبيقها 
يف املنزل، وبعد فرتة من الوقت اأ�صبح من 
املخ�ص�س  اجل��زء  يف  الطفلة  ت��رك  املمكن 
اأن  دون  الريا�صية  ال�صالة  يف  ل��الأط��ف��ال 

تقلق عليها.

اأهداف واقعية
اأخ��رى تواجه  ما زال��ت هناك عدة م�صاكل 
الوزن،  الإن��ق��ا���س  غذائيا  نظاما  يتبع  م��ن 
مثل فقدان القدرة على روؤي��ة الهدف من 
النظام الغذائي ومتالزمة االأكل العاطفي 
ب�صكل  الطعام  اإع���داد  ال��ق��درة على  ع��دم  اأو 
نف�س  يتبع  ال  ال���ذي  امل��ن��زل  ع��ن  منف�صل 

احلمية.
�صايل  ال��دك��ت��ورة  االأ�صئلة  ه��ذه  ع��ن  جتيب 
اأ�صامة بركة اخت�صا�صية التغذية العالجية 
وعالج ال�صمنة والنحافة، التي قالت اإن من 
اأهم االأمور عند اتخاذ قرار البدء يف نظام 
اأهداف  و�صع  هو  ال���وزن،  الإنقا�س  غذائي 
واقعية ميكن حتقيقها بالفعل، فال ميكن 
توقع النجاح يف خ�صارة ع�صرة كيلوغرامات 

يف غ�صون اأ�صبوعني على �صبيل املثال.
و���ص��ع خطتني لرحلة  ال��دك��ت��ورة  وت��ق��رتح 
امل���دى  ق�����ص��رية  االأوىل  ال�������وزن،  خ�������ص���ارة 
وال���ث���ان���ي���ة ط��وي��ل��ة امل������دى، م���ع االأخ������ذ يف 
ك��ل خ��ط��ة منهما  اأه�����داف  اأن  االع��ت��ب��ار 
تتفق مع فرتتها الزمنية، ويجب 
م���راج���ع���ة م���ا ي���ح���دث على 
اأر����س ال��واق��ع م��ع اخلطط 
كيفية  ومعرفة  املو�صوعة، 
ال�صري الزمني لهذه اخلطط، 
هناك  ك���ان  اإن  ال��ط��ب��ي��ب  وم��راج��ع��ة 
ت���اأخ���ريا يف اخل���ط ال��زم��ن��ي وال ي��وج��د ما 

يربره.

لئحة الإجنازات
اأح��ي��ان��ا مت���ر مَب���ن ي��رغ��ب يف ف��ق��د ال���وزن 
بع�س االأوق��ات التي ي�صعر فيها باالإنهاك، 
اأ�صلوب حياته  وبعدم قدرته على موا�صلة 
الدكتورة  تن�صح  ال�صاأن  ه��ذا  ويف  اجلديد، 
���ص��ايل ببع�س امل��ح��ف��زات ال��ت��ي ت�����ص��اه��م يف 
ال��ه��م��ة وال���ط���اق���ة، م��ث��ل طباعة  جت���دي���د 
كان هذا  اأكرث فرتة  �صور فوتوغرافية يف 
وو�صعها  فيها،  �صكله  عن  را�صيا  ال�صخ�س 
ك��ان على  اإن  ال�صقة حتى  ب��ارز يف  يف مكان 
االأ�صلي  بالهدف  لتذكريه  املطبخ،  ثالجة 

من هذا النظام.
ك���ذل���ك مي��ك��ن اأن ي�����ص��ور امل�����رء ن��ف�����ص��ه يف 
بنف�س املالب�س اأ�صبوعيا اأو �صهريا، ويو�صع 
اإليه كل فرتة  ال�صور يف ملف واح��د يعود 
بالفعل  ال���ذي حتقق  االإجن����از  ال���ص��رتج��اع 

وت�صجيع النف�س.
اأجل  به من  القيام  اآخ��ر ميكن  اأم��ر  هناك 
طويلة  قائمة  و�صع  وه��و  النف�س  ت�صجيع 
الوزن  كان  التي  ال�صغرية  التفا�صيل  بكل 
نف�صها  هي  كانت  اأو  اأمامها  عائقا  ال��زائ��د 
�صبيل  على  ال��زائ��د،  ال���وزن  ب�صبب  م�صكلة 
التعرق  “جتنب  و���ص��ع  امل��م��ك��ن  م��ن  امل��ث��ال 
املقليات  ت��ن��اول  ع��ن  و”التوقف  الغزير” 

�صهور”  ث���الث���ة  مل�����دة 
ال������درج  و”�صعود 
ا�صرتاحة”،  دون 
وغ��������������ريه��������������ا م�����ن 

ال�صغرية  االأم���������ور 
التي  وال��ت��ف�����ص��ي��ل��ي��ة 

ي�صاهم حتقيقها وو�صعها 
روؤية  تعزيز  ال��ع��ني يف  اأم���ام 

النتيجة النهائية.

الأكل العاطفي
ي���ع���اين ال��ب��ع�����س م���ن م�����ص��ك��ل��ة االأك����ل 

ال��ع��اط��ف��ي، وه���ي ح��ال��ة م��ن ا�صطراب 
الطعام مرتبطة بامل�صاعر، اأي اأن امل�صاب 

مب�صكلة االأكل العاطفي يلجاأ للطعام 
اأو  الأزم���ة  تعر�صه  عند  تفكري  دون 
وقوعه حتت توتر �صديد، وبح�صب 
اأوىل خطوات  الدكتورة �صايل فاإن 
التحكم يف هذه امل�صكلة هو اإدراكها 
وتاأتي  ب��وج��وده��ا،  وال���وع���ي  اأوال 
ب��ع��ده��ا حم�����اوالت ال��ت��ح��ك��م بها، 
مثل التوقف فورا عند اإدراك اأن 
ال��ط��ع��ام يف ه��ذه اللحظة  ت��ن��اول 
لي�س نابعا من اجل��وع واإمن��ا من 

امل�صاعر، ومن املمكن و�صع الطعام 
يف الثالجة حتى تنتهي هذه النوبة، 

النف�س  ل�صغل  ال��ف��ور  ع��ل��ى  وال���ذه���اب 
اإن كان جمرد  اآخ��ر حتى  باأمر  والتفكري 

الكوميدي  امل�صل�صل  من  حلقات  م�صاهدة 
املف�صل.

كان  اإذا  م����ا  م���ع���رف���ة  ع�����دم  ح�����ال  يف 
امل�صكلة  هذه  من  يعاين  ال�صخ�س 
اأم ال، ميكنه كتابة يوميات الطعام 
وامل�����ص��اع��ر، وف��ي��ه��ا ي�����ص��ج��ل ك���ل ما 

دخل معدته وكيف كان ي�صعر وقتها، حينها 
�صيعلم اإن كان يعاين من هذه امل�صكلة اأم ال، 
معرفة  يف  ت�صاهم  اليوميات  ه��ذه  اأن  كما 
اأن���ه ال  ال���وزن لكل م��ن يعتقد  �صبب زي���ادة 
يتناول الكثري من الطعام، الأنه �صيكت�صف 
ت�صرفات غري اإرادية ال ي�صجلها يف ذاكرته 

بينما يحتفظ بها ج�صده طوال الوقت.

منها املقلية واملغطاة بفتات اخلبز 

اأطعمة ميكن اأن ت�شبح �شارةاإذا طهيناها اأكرث من اللزم

البدانة تهددك باخلرف
االأ�صحاء  ال�صن  كبار  اأن  مفادها  نتائج  اإىل  بريطانيا  من  باحثون  تو�صل 
الذين يعانون من البدانة منذ �صنوات، قد تزيد فر�س تعر�صهم للخرف 

مقارنة مبن ال يعانون من ال�صمنة.
باخلرف  م�صابني  غ��ري  البالغني  م��ن  جمموعتني  البحث  ف��ري��ق  ودر����س 

تراوحت اأعمارهم بني 65 و74 عاما، على مدى 15 عاما.
االأوىل ت�صم 257 األفا و523 مري�صا ممن يعتربون اأ�صحاء وال يدخنون 
اأو م�صكالت �صحية مزمنة، بينما  اأو نوبات قلبية  ومل ي�صابوا بال�صرطان 
غري  يعتربون  البالغني  من  و927  األفا   161 الثانية  املجموعة  �صمت 

اأ�صحاء وكانوا يدخنون اأو يعانون من م�صكالت �صحية خطرية ومزمنة.
اإ�صابة  احتماالت  كانت  الدرا�صة،  من  االأوىل  الع�صرة  االأع��وام  مدى  وعلى 
اأ�صحاب  االأ�صحاء  من  اأق��ل  ال��وزن  زي��ادة  اأو  بال�صمنة  امل�صابني  االأ�صحاء 
ن�صبتها  بزيادة  مرتبطة  ال�صمنة  اأ�صبحت  ذلك  بعد  لكن  العادية،  االأوزان 

باخلرف. االإ�صابة  فر�س  يف   17%
بريطانيا  يف  اإك��زت��ر  جامعة  من  البحث  فريق  قائد  ميلت�صر  ديفيد  وق��ال 
قطعا  ترتبط  ال�صمنة  اأن  جند  الطويل  االأج��ل  يف  االأم��ور  ندر�س  )عندما 

بزيادة احتماالت االإ�صابة باخلرف(.
وك�صف بحث �صابق اأن امل�صابني بالبدانة يعانون عادة من م�صكالت �صحية 
الدم، وهي عوامل قد تزيد مبفردها  ال�صكري وارتفاع �صغط  اأخرى مثل 
ال�صمنة  بني  بال�صلة  املتعلقة  النتائج  لكن  ب��اخل��رف.  االإ�صابة  احتماالت 
الوزن  اأن  ال�صابقة  الدرا�صات  بع�س  ك�صفت  كانت متفاوتة بحيث  واخلرف 

الزائد رمبا يكون عامل حماية من املر�س.
االإ�صابة باخلرف قد يطم�س  الوزن قبل ت�صخي�س  اإن فقد  وقال ميلت�صر 
ال�صلة بني ال�صمنة وتدهور قدرات االإدراك، واأ�صار اإىل اأن مر�س األزهامير 
امل�صبب الرئي�صي للخرف قد يتطور ببطء ملدة تتجاوز ع�صرين عاما قبل 

ت�صخي�صه.
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العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1039
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ حممد ابراهيم حمد املظلوم - اإماراتي اجلن�صية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  يف الرخ�صة امل�صماة / مركز املنحة الطبي 
- مبوجب رخ�صة )566921( وذلك للل�صيد/ امبي�صي حممد بادين�صارا - هندي اجلن�صية 
ال�صكل  ، ومت تغيري  ال�صابق ل�صاحبها احلايل  الرخ�صة  تنازل مالك   : - تعديالت اخرى 
القانوين للرخ�صة من )موؤ�ص�صة فردية( اىل )موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات( وعمالبن�س 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب 
العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار 
اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1025
البيع  يف  يرغب  اجلن�صية  باك�صتان   - ودا  جند  �صامان  حممد  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  اىل ال�صيد/ عمر حممد زبري حممد املرزوقي - االإمارات 
اجلن�صية وذلك يف الرخ�صة )حممد �صامان لتجارة اخلردة املعدنية( والتي تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة 
مبوجب رخ�صة رقم )735314(  التعديالت االخرى : مت التغري اال�صم التجاري من )حممد �صامان 
النفايات واخلردة  الن�صاط من )جتارة  املعدنية( اىل )االلوان للنقليات( - مت تغري  لتجارة اخلردة 
القانوين من )موؤ�ص�صة فردية بوكيل  ال�صكل  التغري  املعدنية - باجلملة( اىل )النقليات عامة( ومت 
خدمات( اىل )موؤ�ص�صة فردية(  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم 
)4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  
على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1027

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/حممد موؤمون �صم�س العامل - بنغايل اجلن�صية يرغب 
جانتو  حممد  ال�صيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
�صم�س العامل - بنغايل اجلن�صية ، يف الرخ�صة امل�صماة )�صم�س العامل ملقاوالت ال�صحية 

واال�صباغ( تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )766221( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5
  اعالن بالن�سر

الرقم : 2019/43 
�صارما  رامي�صوار الل  �صارما  كومار  ال�صيد/�صانتو�س  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
- الهند اجلن�صية تنازل عن كامل ح�صته البالغة )100%( درهم اىل ال�صيد/ رام 
�صاندر فريما برابهو دايال- الهند اجلن�صية ، يف املوؤ�ص�صة الفردية بوكيل خدمات 
 )771196( برقم  واملرخ�صة  احلديد(  منتجات  لتجارة  الغوير  )دار  امل�صماة 

وال�صادرة من دائرة التنمية االإقت�صادية بال�صارقة.
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة   وعمالبن�س 
2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم 
ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن  اليه بعد  امل�صار  الت�صديق  على االجراء 

لديه اي  اعرتا�س على ذلك عليه اتباع ال�صبل القانوين حيال ذلك. 
الكاتب العدل بال�سارقة  

وزارة العدل
 ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5
الدع�ى رقم  2019/1191 م - جتاري ، جزئي ، اب�ظبي 

حمكمة اب�ظبي البتدائية املدنية التجارية  
اىل املدعي عليه : ال�صيد/ جريبة علي �صامل جريبة ال�صيعري  )جمهول حمل االقامة( 

مبا ان املدعي / م�صرف ابوظبي االإ�صالمي بوكالة : مكتب بيت احلكمة للمحاماة واال�صت�صارات القانونية
قد اقام عليكم الدعوى الق�صائية رقم 1191-2019م ، مدين - جزئي - جتاري - ابوظبي ، فانتم مكلفون 
يوم  االوىل  اخلربة  جلل�صة  املحكمة  عدالة  من  املكلف  امل�صريف  اخلبري  امام  باحل�صور  القانوين  وكيلكم  او 
ال�صيخ  الكائن مبركز  ، مبكتب اخلبري  اهلل  باإذن  الثالثة ظهرا  ال�صاعة   ، م   2019/9/12 املوافق  اخلمي�س 
 ، دبي  القيادة قطار  بجوار حمطة   ، دبي  ل�صرطة  العامة  القيادة  ، مقابل  االإحتاد  �صارع   ، دبي   ، املكتوم  را�صد 
 طابق امليزانني ، رقم M05( 5( ، هاتف 6268245 02 ، فاك�س : 6275685 02 ، 2511318 04
اخلربة  اعمال  لتي�صري  منا�صبا  ترونه  وما   ، لدفوعكم  املوؤيدة  امل�صتندات  كافة  عن  ن�صخة  معكم  م�صطحبني 
ومتكني اخلبري من اداء مهمته ، وبيان وجه احلق يف الدعوى ، ويف حال عدم احل�صور �صيتم االجراء يف غيابكم 

وتتحملون كامل امل�صوؤولية.
اخلبري امل�سريف  الدكت�ر / حممد الفقي 
هاتف : 6521992 050     

اإعالن ح�س�ر اإجتماع اخلربة 

العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5
الدع�ى 2018/195 عمايل كلي  

املدعي عليه : �صركة �صاندفني اإنك يو األ �صي 
املدعي عليه : برو�صريا نيتورك�س ليمتد 

مبا اأن هناك دعوى مرفوعة �صدكم من قبل املدعي / ح�صام خاطر وميثلها بي اأ�س 
ايه احمد بن هزمي وم�صاركوه ، يرجى التف�صل بالعلم اأنه بناء على كتاب اإدارة اخلربة 
وت�صوية املنازعات بديوان �صمو حاكم دبي رقم )336120/2019( بتاريخ 2019/8/5 مت 
تكليفي كخبري حما�صبي يف الدعوى املذكورة اأعاله للقيام باأعمال اخلربة وفقا للمهمة 
االإدارة  مقر  اىل  احل�صور  يرجى  لذا   ، بتاريخ 2019/7/25  ال�صادر  احلكم  يف  الواردة 
مببنى احل�صيبة للجوائز - �صارع الثاين من دي�صمرب - املبنى C - طابق امليزانيني 
يوم االأربعاء 2019/9/11 ال�صاعة العا�صرة �صباحا ، يرجى االإطالع واحل�صور يف املوعد 

املحدد واإح�صار كافة ما لديكم من م�صتندات يف الدعوى اأعاله.  
اخلبرياملايل / احمد عالم  

اإجتمـــــاع خبــــــرة
العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5
حمكمة اأب�ظبي الحتادية البتدائية

اخطار دفع يف التنفيذ الإداري رقم 2018/91م 
اإىل املنفذ �صده : عبيد �صعيد �صيف عجالن املن�صوري  - العنوان : ن�صرا 

حيث انه بتاريخ 2006/4/25 ، قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح 
املنفذ لها : موؤ�ص�صة �صندوق الزواج ، يف الق�صية رقم : اإداري كلي - 2004/878 م 

ومبا ان املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذاحلكم املذكور ، ودفع الر�صم املحدد لذلك 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صو وامل�صاريف : 45.740 
درهم - فبموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اعاله خالل 
خم�صة ع�صر يوما من تاريخ اعالنك / اعالنكم بهذا االخطار ويف حالة تخلفك عن ذلك 
فانت مكلف بح�صور جل�صة يوم االحد ، املوافق  2019/9/22 ، ال�صاعة 8.30 �س ، امام املحكمة 
املقررة  اجلربي  التنفيذ  اجراءات  بحقك  �صتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حال  ويف 

قانونا - حرر بتاريخ 2019/8/26 - حمرر االإعالن / عمر احمد 
مدير اخلدمات الق�سائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5
اعالن للح�س�ر امام مدير ادارة الدع�ى ن�سرا 

يف الدعاوى رقم  2019/1470 عمايل جزئي )باللغة العربية(
بناء على طلب مكتب ادارة الدعوى يف حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

اىل املدعي علي�ها / ام اي كي ملقاوالت  البناء وخدمات التنظيف 
اقامت املدعي / ديدار العامل عبدالر�صيد - بنغالدي�س اجلن�صية  

الدعوى رقم  2019/1470 عمايل جزئي 
املطالبة بالزام املدعي عليه بدفع مبلغ )14600( درهم + الفائدة بواقع 5% �صنويا من تاريخ اإقامة 
الدعوى وحتى ال�صداد التام + الزام املدعي عليها بت�صليمها تذكرة العودة اىل موطنها وباالإ�صافة 

اىل الر�صوم وامل�صاريف. 
انت مكلف باحل�صور امام مكتب ادارة الدعوىالدائرة العمالية االأوىل مكتب رقم )1( مبحكمة 
عجمان االحتادية االبتدائية يوم الثالثاء املوافق 2019/9/15 ال�صاعة 3.30 م�صاءا  �صخ�صيا او 
وذلك  امل�صتندات  كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي  معتمد  وكيل  بوا�صطة 

للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله بو�صفك املدعي عليه.
حرر االإعالن : مروان اجلمحى 

مكتب ادارة الدع�ى

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

مكتب ادارة الدع�ى

العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5
اإعالن للح�س�ر اأمام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدع�ى رقم 2018/893 مدين )كلي( 
ب�ا�سطة الن�سر  بالطلبات املعدلة 

بنا على طلب حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية 
اىل املدعي عليه / �صركة ورود ال�صام للتجارة العامة - ذ م م ، وداد �صعيد علي �صعيد 
اخل�صر - جن�صيته /  اقام املدعي / حممد ح�صني مهنام - جن�صيته / ايران - عنوانه 
/ دبي - اخلليج التجاري - �صارع ال�صعادة برج �صيتادل 1203 هاتف رقم : 0506311317 
md@imlawyeruae.com  الدعوى  - فاك�س رقم 043629898 - امييل : 
برقم / 2018/893 )مدين )كلي(( - عجمان - ومو�صوعها : ندب خبري ح�صابي. فانت 
مكلف باحل�صور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل 
معتمد يف ال�صاعة 11.00 من يوم 22 �صهر �صبتمرب ل�صنة 2019 م - وذلك يف النظر يف 

الدعوى بو�صفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ 2019/9/3 
مكتب اإدارة الدع�ى 

  المارات العربية املتحدة
وزارة العدل 

العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدع�ى رقم  2016/694 تنفيذ عقاري 
طالب التنفيذ: بنك االإمارات دبي الوطني - �س م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �صارع بني يا�س - بجوار غرفة جتارة و�صناعة دبي 
املنفذ �صده : ديباك كومار رام �صيهلي - عنوانه :  اإمارة دبي ، بردبي ، يعلن على مقر عمله ، ريفويل جروب الكائنة �صارع 

ال�صيخ زايد ، فندق ات�س هوتيل برج املكاتب - الطابق رقم )21( 
احلال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/9/11 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة او�صافه على الراغبني يف ال�صراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�صركة االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�صراء من مواطني ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة 

ايام التالية جلل�صة البيع وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : اأو�صاف العقار : - 
�صقة �صكنية - رقم االر�س : 586 - املنطقة : رو�صان االأوىل - رقم املبنى : 1  - ا�صم املبنى : اي �صي 1 - اإماراتي 04 

- رقم العقار : 201  - امل�صاحة : 68.91 مرت مربع - القيمة التقديرية 482.131 درهم يباع العلى عطاء  
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5
اعالن بيع  عقار بالن�سر  - للمنفذ �سده 

فى الدع�ى رقم  2018/97 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ:وكيل غالم عبا�س وحيد علي  - واآخرون - عنوانه : االإمارات - اإمارة ابوظبي - ابوظبي - املركزية �صرق - �صارع ال�صيخ 

خليفة بن زايد االأول - مبنى الربج االزرق / بناية بنك امل�صرق - �صقة / طابق / 13  - مكتب / 1 - حو�س �صرق / 6 
املنفذ �صده : �صركة اجلوي لال�صتثمار - ذ م م  - عنوانه :  االإمارات - اإمارة دبي - �صارع الف�صول - مبنى برج ايكون - منطقة تيكوم 

C- 008 - 021 : صقة / الطابق 11 - مكتب 12 الثنية االأوىل - 383 ، قطعة ار�س� -
بيع  �صيجرى  احل���ال  اقت�صى  ان  التالية  ال��ث��الث  االي���ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/9/11 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( االلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  االم��ارات  البيع)�صركة  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�صافه  املو�صحة  العقار 

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع ولكل 
�صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر 

الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : 
نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : الثنية االأوىل - رقم االر�س : 18 - رقم املبنى : 2  - ا�صم املبنى : ايكون تاور - رقم الوحدة 

درهم   )1.024.163.00( ب��  قيمتها  واملقدرة   - مربع  مرت   105.72  : امل�صاحة   -   604
نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : الثنية االأوىل - رقم االر�س : 18 - رقم املبنى : 2  - ا�صم املبنى : ايكون تاور - رقم الوحدة 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   )1.024.163( ب��  قيمتها  واملقدرة   - مربع  مرت   105.72  : امل�صاحة   -   204

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5

اعالن بيع  عقار بالن�سر  
فى الدع�ى رقم 2018/4675 تنفيذ جتاري 

طالب التنفيذ: ا�س. اي. ام . اي للمقاوالت - �س ذ م م 
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - ابراج لطيفة - الطابق 22 - مكتب رقم 2201 بجوار فندق كراون بالزا 

املنفذ �صده : علي حممد �صادق البلو�صي عن نف�صه وب�صفته مالك موؤ�ص�صة غنتوت ملقاوالت الطرق 
عنوانه :  اإمارة دبي - يعلن على مقر املوؤ�ص�صة الكائن بدبي - واحة دبي لل�صيليكون - بناية مالك حممد علي �صادق البلو�صي - مكتب 

رقم 509 - 510 - بناية م�صرف االإمارات اال�صالمي 
بيع  �صيجرى  احل���ال  اقت�صى  ان  التالية  ال��ث��الث  االي���ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/9/11 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( االلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  االم��ارات  البيع)�صركة  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�صافه  املو�صحة  العقار 

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع ولكل 
�صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر 

الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : 
نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : املنارة - رقم االر�س : 545 - رقم البلدية : 583 - 363 - امل�صاحة : 3595.62 

مرت مربع - القيمة الكلية : 37.000.000.00 درهم ، يباع العلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5
اعالن بيع  عقار بالن�سر  - للمنفذ �سده 
فى الدع�ى رقم 2018/52 تنفيذ عقاري 

طالب التنفيذ: ديباك باتيا - واآخرون - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - الرب�صاء الثانية - بردبي - �صارع الرب�صاء رقم 
الرب�صاء  مركز  مقابل   - االر�صي  الطابق   -  11 رقم  فيال   -  41

املنفذ �صده : لينك�س بروبرتيز انف�صمنت ليمتد - واآخرون  - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - عند ابراج 
بحريات اجلمريا - برج اندكو - الطابق الثامن باكمله - قرب حمطة جي ال تي 

احلال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/9/11 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة او�صافه على الراغبني يف ال�صراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�صركة االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�صراء من مواطني ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة 
ايام التالية جلل�صة البيع وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : اأو�صاف العقار :  ار�س وما عليها من بناء - رقم االر�س : 
1414 - رقم البلدية : 1 - 685 - رقم املبنى : JGE-OL-A F031 - املنطقة : معي�صم االأول - امل�صاحة : 

درهم   5000000  : التقديرية  القيمة   - مربع  مرت   886.30
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5

اعالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده 
فى الدع�ى رقم 2019/21 بيع عقار مره�ن 

طالب التنفيذ: م�صرف ال�صارقة اال�صالمي 
عنوانه : اإمارة ال�صارقة - اخلان - املجاز 3 - مركز الغامن لالعمال - مكتب 202 

املنفذ �صده : ه�صام عبداهلل الوا�صطي 
عنوانه : اإمارة ال�صارقة - اخلان - برج الراحة - �صقة 708 بالقرب من االحتاد للتاأمني 

احلال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/9/11 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة او�صافه على الراغبني يف ال�صراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�صركة االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�صراء من مواطني ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة 

ايام التالية جلل�صة البيع وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : اأو�صاف العقار : - 
 : امل�صاحة   -  513  -  7779  : البلدية  رق��م   -  1 �صعيب  �صيح   -   1017  : االر����س  رق��م   - ف�صاء  ار���س  قطعة 

درهم   1104385  : التقديرية  القيمة   - مربع  مرت   1140.01
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5

اعالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده 
فى الدع�ى رقم 2018/2262 تنفيذ جتاري 

طالب التنفيذ: م�صاريع كيتو الإدارة ال�صفن - واآخرون 
عنوانه : اإمارة دبي / ديرة / نايف / بناية ملك حممد بن علي القيزي / الدور الثالث / مكتب رقم 308 

املنفذ �صده : �صفوان �صالح ح�صني الها�صمي 
عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - �صارع بني يا�س بناية توين تاور برج املكاتب بجوار فندق ريدي�صون بلو الطابق الثامن ع�صر 

القزوينى  وعدى  ال�صايغ  مع�صومة  املحاميان  بوكالة   2963395522 مكاين   1803
احلال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/9/11 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة او�صافه على الراغبني يف ال�صراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�صركة االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�صراء من مواطني ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة 

ايام التالية جلل�صة البيع وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : اأو�صاف العقار : - 
ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : نخله جمريا - رقم االر���س : 1213  - رقم البلدية : 4435 - 381 - 

امل�صاحة : 622.64 مرت مربع - التقييم : 9000000 درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5

اعالن بيع  عقار بالن�سر
فى الدع�ى رقم 2018/131 بيع عقار مره�ن 

طالب التنفيذ: م�صرف ال�صارقة اال�صالمي 
عنوانه : االإمارات - ال�صارقة - اخلان - برج م�صرف ال�صارقة اال�صالمي - الدور االر�صي 

املنفذ �صده : اأحمد حممد عبدالرحيم �صعيد يا�صني - واآخرون 
عنوانه : اإمارة دبي - الق�صي�س الثالثة - رقم االر�س 522 - رقم البلدية 234736 رقم مكاين 3857895140 

احلال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/9/11 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة او�صافه على الراغبني يف ال�صراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�صركة االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�صراء من مواطني ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة 

ايام التالية جلل�صة البيع وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : اأو�صاف العقار : 
ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : الق�صي�س الثالثة - رقم االر�س : 522  - رقم البلدية : 234 - 736 - 

امل�صاحة : 1393.55 مرت مربع - القيمة التقديرية : 4700000 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5
اإعالن للح�س�ر امام اخلبري الهند�سي / حممد علي بلقي�س 

يف الق�سية رقم 2019/503 مدين جزئي - دبي 
اىل اخل�صم املدخل / توب بروف�صنال خلدمات التغليف - �س ذ م م - �صابقا - كيه ار كيه 

�س ذ م م حاليا - مبا ان املدعية / �صركة �صهامى بيمة اإيران 
انكم  ، وحيث  دبي   - اليها رقم 2018/4842 جتاري جزئي  امل�صار  الدعاوى  اقامت  قد 
اخل�صم املدخل يف الدعوى ، وحكمت حمكمة دبي دبي االإبتدائية بتعييننا خبريا هند�صيا 
يف الق�صية ، لذا يتعني عليكم ح�صور معاينة املوقع مو�صوع النزاع الكائن ببناية ال�صيد/ 
عبداهلل حممد نور �صعادت يف منطقة املرر بدبي حمل رقم 2 بح�صور اخلبري وذلك يوم 
اخلمي�س املوافق 12 �صبتمرب 2019 ال�صاعة الثانية بعد الظهر. وميكن االإت�صال باخلبري 

على االرقام التالية  : هاتف رقم : 0559005949و هاتف رقم 0506916106
اخلبري املنتدب 
املهند�س / حممد علي بلقي�س  

اإجتمـــــاع خبــــــرة
العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5

اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   
فى الدع�ى رقم  2016/2524  تنفيذ جتاري 

طالب التنفيذ: بنك دبي اال�صالمي - �س م ع 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �صارع ال مكتوم - بناية ال�صعلة 

املنفذ �صده : احمد حبيب ح�صن احمد - واآخرون - عنوانه : اإمارة ال�صارقة - منطقة وا�صط - �صارع ال�صيخ خالد بن خالد 
القا�صمي - مقابل املرور اجلديد - فيال رقم 319 

احلال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/9/11 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة او�صافه على الراغبني يف ال�صراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�صركة االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�صراء من مواطني ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة 

ايام التالية جلل�صة البيع وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : اأو�صاف العقار : - 
 : امل�صاحة   -  1253  -  326  : البلدية  رق��م   - : اجل��داف  املنطقة   -  284  : رق��م االر���س   - بالكامل  العقار  بيع 

10276768درهم   : التقديرية  القيمة   - مربع  مرت   1193.43
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدع�ى رقم  2016/2524  تنفيذ جتاري 

طالب التنفيذ: بنك دبي اال�صالمي - �س م ع 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �صارع ال مكتوم - بناية ال�صعلة 

املنفذ �صده : احمد حبيب ح�صن احمد - واآخرون - عنوانه : اإمارة ال�صارقة - منطقة وا�صط - �صارع ال�صيخ خالد بن خالد 
القا�صمي - مقابل املرور اجلديد - فيال رقم 319 

احلال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/9/11 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة او�صافه على الراغبني يف ال�صراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�صركة االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�صراء من مواطني ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة 

ايام التالية جلل�صة البيع وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : اأو�صاف العقار : - 
 : امل�صاحة   -  1253  -  326  : البلدية  رق��م   - : اجل��داف  املنطقة   -  284  : رق��م االر���س   - بالكامل  العقار  بيع 

10276768درهم   : التقديرية  القيمة   - مربع  مرت   1193.43
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5
اعالن بيع  عقار بالن�سر

فى الدع�ى رقم 2019/44 بيع عقار مره�ن 
طالب التنفيذ: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�صعيد - بناية البزن�س بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�صان لل�صيارات 
املنفذ �صده : جيولنيزا �صيديكوفا 

عنوانه : اإمارة دبي / بردبي / منطقة مر�صى دبي / رقم االر�س 26 / بناية ايليت ريزيدين�س / العقار رقم 2408 
احلال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/9/11 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة او�صافه على الراغبني يف ال�صراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�صركة االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�صراء من مواطني ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة 

ايام التالية جلل�صة البيع وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : اأو�صاف العقار : - 
�صقة �صكنية - رقم االر�س : 26 - رقم البلدية : 190 - 392 - املنطقة : مر�صى دبي - رقم الوحدة : 2408 ا�صم 
املبنى : ايليت ريزيدين�س - رقم الطابق 24 - امل�صاحة : 123.50 مرت مربع - القيمة التقديرية : 1196407 

درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدع�ى رقم  2018/130 تنفيذ عقاري     

طالب التنفيذ: افجني كور�صكوف 
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - نخلة اجلمريا - بناية الدبا�س - الطابق الثامن - �صقة رقم 810 

املنفذ �صده : طارق اغا  - عنوانه : اإمارة دبي ، منطقة مر�صى دبي ، بجانب فندق جروفرن  هاو�س ، بناية مارينا تريي�س 
الوحدة رقم 8/2 الطابق االر�صي 

انه يف يوم االأربعاء املوافق 2019/9/11 ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى 
بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ال يقل عن 20% 
من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من 
م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع. وفيما يلي او�صاف املمتلكات : 
ح�صة يف عقار - رقم االر�س 27 - املنطقة : مر�صى دبي - ا�صم املبنى : مارينا تريي�س - رقم العقار : L2/8 - م�صاحة 

احل�صة 76.37 مرت مربع - قيمة احل�صة : 1.233.000 - درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5

اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده
فى الدع�ى رقم  2018/160 تنفيذ مدين

64B 31 - فيال رقمD طالب التنفيذ: نا�صر عبدالعزيز نا�صر ال�صام�صي  - عنوانه : دبي - مردف - �صارع
املنفذ �صده : تا�س يابي الن�صاءات التعهدات ال�صناعية والتجارة )�صركة م�صاهمة( فرع دبي / وميثلها مديرها / امر 

اهلل طور انلي ، تركي اجلن�صية
عنوانه : اإمارة دبي فيال - �صارع الو�صل مقابل حمطة تقوية االر�صال قبل اكادميية �صرطة دبي 

انه يف يوم االأربعاء املوافق 2019/9/11 ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى 
بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ال يقل عن 20% 
من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من 
م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع. وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : 
قطعة ار�س ف�صاء - املنطقة : الرب�صاء جنوب اخلام�صة - رقم االر�س : 1921 - امل�صاحة : 1371.40 مرت مربع 

- املقدرة ب��� )11.809.289( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدع�ى رقم  2018/160 تنفيذ مدين

64B 31 - فيال رقمD طالب التنفيذ: نا�صر عبدالعزيز نا�صر ال�صام�صي  - عنوانه : دبي - مردف - �صارع
املنفذ �صده : تا�س يابي الن�صاءات التعهدات ال�صناعية والتجارة )�صركة م�صاهمة( فرع دبي / وميثلها مديرها / امر 

اهلل طور انلي ، تركي اجلن�صية
عنوانه : اإمارة دبي فيال - �صارع الو�صل مقابل حمطة تقوية االر�صال قبل اكادميية �صرطة دبي 

انه يف يوم االأربعاء املوافق 2019/9/11 ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى 
بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ال يقل عن 20% 
من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من 
م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع. وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : 
قطعة ار�س ف�صاء - املنطقة : الرب�صاء جنوب اخلام�صة - رقم االر�س : 1921 - امل�صاحة : 1371.40 مرت مربع 

- املقدرة ب��� )11.809.289( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5
اعـالن تنازل عن رخ�سة

يرجى العلم انه �صيقوم الكاتب العدل بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة 
يو�صف   : االأول  الطرف  من   : ادناه  ا�صماوؤهم  املذكورة  االأطراف  بني 
عبدالكرمي يو�صف ال�صرباوي - اجلن�صية : االإمارات - اىل الطرف الثاين 
: عبداهلل حممد ح�صن - اجلن�صية : االإمارات - باال�صم التجاري )ور�صة 
الر�صة للحدادة( موؤ�ص�صة فردية �صادر لها رخ�صة �صادرة من دائرة التنمية 
االإقت�صادية بعجمان رقم )4594( وامل�صجلة بغرفة جتارة و�صناعة عجمان. 
وعليه �صيقوم الكاتب العدل بالت�صديق على التنازل بعد انق�صاء 14 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا االإعالن.  
الكاتب العدل / بدار الق�ساء بعجمان  

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  
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املال والأعمال

»اإمباور« �شريك عاملي لفعاليات القمة 
العاملية الـ 6 للقت�شاد االأخ�شر 2019

•• دبي-الفجر:

مزود  اأك��رب  “اإمباور”،  املركزي  التربيد  الأنظمة  االإم���ارات  موؤ�ص�صة  ترعى 
القمة  م��ن  ال�صاد�صة  ال���دورة  فعاليات  ال��ع��امل،  يف  املناطق  ت��ربي��د  خل��دم��ات 
بالتزامن  وذل��ك  ؛  عاملي”  “ ك�صريك   2019 االأخ�صر  لالقت�صاد  العاملية 
والبيئة  والطاقة  املياه  تكنولوجيا  معر�س  من  ال�21  الن�صخة  رعايتها  مع 
 2019 االأخ�صر  لالقت�صاد  العاملية  القمة  وتنطلق   .»2019 “ويتيك�س 
برعاية  م�صتدام”،  القت�صاد  مبتكرة  “تقنيات  �صعار  حتت  ال�6،  دورتها  يف 
رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  من  كرمية 
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، خالل يومي 20 و21 
واأو�صحت  واملوؤمترات.  للمعار�س  الدويل  دبي  وذلك مبركز  املقبل؛  اأكتوبر 
اأن القمة �صتناق�س 3 حماور هامة، مبا يف ذلك التعاون الدويل  “اإمباور”، 
يف جمال االقت�صاد االأخ�صر، اإ�صافة اإىل ت�صليط ال�صوء على اأهمية التعاون 
وال�صراكات الدولية يف مواجهة التحديات العاملية، وحتقيق اأهداف التنمية 
اأحمد  وق��ال  اال�صتدامة.  يف  لدبي  العاملية  االإجن���ازات  جانب  اإىل  امل�صتدامة، 
املركزي  التربيد  الأنظمة  االإم���ارات  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�س  �صعفار،  بن 
لالقت�صاد  العاملية  القمة  من  ال�صاد�صة  ال��دورة  يف  “امل�صاركة  اإن  “اإمباور”، 
االأخ�صر 2019 تاأتي يف اإطار تنفيذ ا�صرتاتيجيتنا الطموحة التي تن�صجم 
مع )ا�صرتاتيجية االإمارات للتنمية اخل�صراء(، والتي ت�صاهم يف حتقيق روؤية 
وتابع، “�صعداء بامل�صاركة يف الدورة ال�صاد�صة من فاعليات  االإمارات 2021. 
القمة العاملية لالقت�صاد االأخ�صر، والن�صخة ال�21 من معر�س تكنولوجيا 
ب�صفتنا الراعي اال�صرتاتيجي   ،”2019 “ويتيك�س  املياه والطاقة والبيئة 

للقمة واملعر�س؛ اإميانا منا باأهداف التنمية امل�صتدامة يف دولة االإمارات«.
عا�صمة  اإىل  ال��ت��ح��ول  يف  دب���ي  مل�صاعي  ان��ع��ك��ا���س  ه��ي  “القمة  اأن  واأ����ص���اف، 

والتنمية  االأخ�صر  لالقت�صاد  عاملية 
ثقافة  تر�صيخ  خ��الل  من  امل�صتدامة؛ 
املبتكرة  احل���ل���ول  وت���ق���دمي  االب���ت���ك���ار 
احللول  ت��ق��دمي  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ع��امل��ي��اً، 
ال����رائ����دة واالآم����ن����ة م��ع��ت��م��دة يف ذلك 
العاملية يف هذا  املمار�صات  اأف�صل  على 
امل��ج��ال؛ لتحويل م��دن االإم����ارات من 

بني املدن الذكية الرائدة يف العامل«.
واأ�صار اإىل اأن القمة العاملية لالقت�صاد 
 ،2019 ويتيك�س  ومعر�س  االأخ�صر 
املنتجات  ل����رتوي����ج  م���ه���م���ة  ف���ر����ص���ة 
واخل����دم����ات وال��ت��ق��ن��ي��ات امل��ب��ت��ك��رة يف 
باأ�صحاب  وااللتقاء  الطاقة،  قطاعات 
وامل�صرتين  وامل�����ص��ت��ث��م��ري��ن  ال����ق����رار 

العامل؛  اأن��ح��اء  خمتلف  م��ن  واملهتمني 
هذه  يف  التقنيات  اأح���دث  على  واالط���الع  ال�صراكات  وب��ن��اء  ال�صفقات  لعقد 
القطاعات احليوية، اإ�صافة اإىل التعرف على احتياجات ال�صوق واأبرز امل�صاريع 
امل�صاركة يف م�صاريع وبرامج الطاقة ال�صم�صية  احلالية وامل�صتقبلية وفر�س 
اال�صرتاتيجيات  بدعم  حري�صة وملتزمة  “اإمباور”،  اأن  واأكد،  املنطقة«.  يف 
ال���ه���ادف���ة ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة، وم����ن اأه��م��ه��ا روؤي�����ة االإم�������ارات 2021، 
وا�صرتاتيجية االإمارات للطاقة 2050 التي ت�صعى اإىل زيادة ح�صة الطاقة 
النظيفة من مزيج الطاقة املحلي االإجمايل اإىل %50، واخلطة الوطنية 
لتغري املناخ 2017-2050، واملبادرة الوطنية طويلة املدى لبناء اقت�صاد 
اأخ�صر يف دولة االإمارات حتت �صعار “اقت�صاد اأخ�صر لتنمية م�صتدامة”، التي 
اأطلقها �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، والتي كان لها الف�صل يف احتالل 
دولة االإمارات ملراكز عاملية متقدمة يف جمال االقت�صاد االأخ�صر اجلديد«. 
واجلدير ذكره، اأن “اإمباور” تقدم خدمات تربيد املناطق الأكرث من 1،090 
األف متعامل كما ت�صل القدرة االإنتاجية لل�صركة   100 مبنى، والأكرث من 
اإىل اأكرث من 1،43 مليون طن من التربيد، وتقدم ال�صركة خدمات تربيد 
اإمارة دبي مثل واجهة  مناطق �صديقة للبيئة لعدد من امل�صاريع البارزة يف 
دبي املائية، وبلو واترز، وجمموعة جمريا، وجمريا بيت�س ريزيدن�س، ومركز 
دبي املايل العاملي، واخلليج التجاري، ومدينة دبي الطبية، واأبراج بحريات 
دبي  وحي  مول،  بطوطة  وابن  جاردنز،  ودي�صكفري  جمريا،  ونخلة  جمريا، 

للت�صميم، واملنطقة العاملية لالإنتاج االإعالمي وغريها.

ويتيك�ض 2019 يوثق م�شرية االإمارات 
نحو االإعتماد على الطاقة اخل�شراء

•• دبي-وام:

تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي حتت مظلة اال�صبوع االأخ�صر فعاليات الدورة 
  2019 ويتيك�س  البيئة  و  والطاقة  املياه  تكنولوجيا  معر�س  من   21 ال� 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  �صاحب  بتوجيهات 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” ورعاية �صمو ال�صيخ 
حمدان بن را�صد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية رئي�س الهيئة خالل 
للموؤمترات  ال���دويل  دب��ي  مبركز  املقبل  اأكتوبر   23 اإىل   21 م��ن  ال��ف��رتة 

واملعار�س.
تركز فعاليات املعر�س هذا العام على تعزيز الوعي املجتمعي حول مفهوم 
اأهميته يف حتقيق التنمية امل�صتدامة، وتعريف املعنيني  املواطنة البيئية و 
ذلك  يف  مبا  املبا�صرة  وغ��ري  املبا�صرة  وفوائدها  اخل�صراء  الطاقة  بحلول 
احلفاظ على ال�صحة وحت�صني م�صتوى املعي�صة واحلد من الفقر وتاأمني 
الطبيعية  امل���وارد  على  واحل��ف��اظ  البيئة  وحماية  اجل��دي��دة  العمل  فر�س 
واحلد من االأ�صباب املوؤدية اإىل التغري املناخي وخف�س عدد و�صدة الكوارث 
الطبيعية الناجتة عن االحتبا�س احلراري واحلد من االأمطار احلم�صية 

امل�صرة بجميع اأ�صكال احلياة.

حتت �شعار »التوجهات امل�شتقبلية لال�شتثمار الأجنبي املبا�شر«

»ال�شارقة لل�شتثمار االأجنبي املبا�شر« يتوقف عند 
التحوالت اجلذرية للقت�شاد العاملي يف دورته اخلام�شة 

•• ال�شارقة-الفجر:

الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  رعاية  حتت 
املجل�س  ع�صو  القا�صمي  حممد  بن  �صلطان 
فعاليات  تنطلق  ال�����ص��ارق��ة،  ح��اك��م  االأع���ل���ى 
ال�صارقة  م��ن��ت��دى  م���ن  اخل��ام�����ص��ة  ال������دورة 
 ،2019 امل��ب��ا���ص��ر  االأج���ن���ب���ي  ل��ال���ص��ت��ث��م��ار 
�صعار  حت���ت  امل��ق��ب��ل  ن��وف��م��رب   12-11 يف 
االأجنبي  امل�صتقبلية لال�صتثمار  “التوجهات 

املبا�صر«.
ينظمه مكتب  ال��ذي  املنتدى،  �صعار  وي�صلط 
املبا�صر  االأج���ن���ب���ي  ل��ال���ص��ت��ث��م��ار  ال�������ص���ارق���ة 
)ا�صتثمر يف ال�صارقة(، التابع لهيئة ال�صارقة 
ال�صوء  )����ص���روق(،  وال��ت��ط��وي��ر  لال�صتثمار 
االقت�صاد  �صاحة  ت�صود  التي  املتغريات  على 
العاملي عرب �صل�صلة من العناوين والق�صايا 
من  نخبة  وبح�صور  امل�صرتك  االهتمام  ذات 
اخلرباء االقت�صاديني املحليني واالإقليميني 

والدوليني.

منهج علمي لقراءة العالقة بني 
التوجهات اجلديدة وحمركاتها

و���ص��ي��ت��ن��اول امل��ن��ت��دى حم���رك���ات ال��ت��غ��ي��ري يف 
امل�صتوى  على  االأجنبي  اال�صتثمار  توجهات 
وتداعيات  اأب���ع���اد  ���ص��ي��ن��اق�����س  ك��م��ا  ال���ع���امل���ي، 
النا�صئة  االقت�صادات  على  املتوقعة  النتائج 
واأه���داف  النمو  م�صتقبل  وع��ل��ى  وامل��ت��ق��دم��ة 
التجاذب  ح��ال��ة  ظ��ل  يف  امل�صتدامة  التنمية 
العامل،  املركزية يف  االقت�صادية  القوى  بني 
اإىل مناق�صة م�صري التجارة العاملية  اإ�صافة 
توجيه  واآل��ي��ات  وال��ت��وزي��ع،  النقل  و�صبكات 

روؤو�س االأموال نحو القطاعات االقت�صادية 
و�صي�صعى  امل�����ص��اف��ة.   القيمة  ذات  النوعية 
اإىل تقدمي منهج  املنتدى عرب عدة حم��اور 
توجهات  يف  التحوالت  بني  العالقة  لقراءة 
القطاعات  م�صتوى  على  العاملي  االقت�صاد 
وم�صتجدات  ن���اح���ي���ة،  م����ن  واجل���غ���راف���ي���ا 
ومهارات  والتكنولوجية  امل��ال��ي��ة  التقنيات 
راأ�س املال الب�صري والنمو املتوازن وامل�صتدام 
ذلك  كل  وانعكا�صات  االقت�صادية،  للهياكل 
على زخم اال�صتثمار االأجنبي املبا�صر ومدى 
االإمنائية  االأه�������داف  دع����م  يف  م�����ص��اه��م��ات��ه 

العاملية من ناحية اأخرى. 

ال�شركال: املنتدى من�شة اإقليمية 
وعنوانًا عامليًا لال�شتثمار امل�شوؤول 

ب��ن ج��ا���ص��م ال�صركال،  ���ص��ع��ادة م����روان  واأك����د 
ال�صارقة  ل���ه���ي���ئ���ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 
منتدى  اأن  )�صروق(،  والتطوير  لال�صتثمار 

املبا�صر،  االأج���ن���ب���ي  ل��ال���ص��ت��ث��م��ار  ال�����ص��ارق��ة 
كمن�صة  وال��ع��امل��ي��ة  االإقليمية  مكانته  ر���ص��خ 
النمو  با�صتدامة  امللتزم  امل�صوؤول  لال�صتثمار 
وا�صتقرار االأ�صواق وحماية م�صالح ال�صركاء 
عرب العامل. واأو�صح اأن املنتدى يحمل ر�صالة 
اإمارة ال�صارقة وروؤية �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
القا�صمي ع�صو  �صلطان بن حممد  الدكتور 
املجل�س االأعلى حاكم ال�صارقة والتي تتج�صد 
احلقيقي  النمو  “اإن  التاريخية  مبقولته 
اأي  االج��ت��م��اع��ي  ب��ال��ن��اجت  يقا�س  لالقت�صاد 
مبا يحدثه من حتوالت اإيجابية يف م�صتوى 

جودة احلياة واالأمن واال�صتقرار.
واأ�صاف ال�صركال: “هناك حتوالت جوهرية 
االأجنبي  اال�صتثمار  م�صار  ي�صهدها  ك��ربى 
التحوالت  وه�����ذه  ال���ع���امل���ي،  امل�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 
الوا�صع،  اجليو�صيا�صي  ب��احل��راك  مرتبطة 
امل�صي  على  ال��ع��امل  ب��ق��درة  ثقة  على  ونحن 
قدما ً يف م�صرية التنمية وحتقيق املنجزات 

عرب فهم هذه التحوالت ملواجهة التحديات 
وتعزيز الفر�س«.

امل�شرخ: املنتدى يعزز الثقة بني 
امل�شتثمر الأجنبي واأ�شواق املنطقة

املدير  امل�����ص��رخ،  اأك���د حم��م��د جمعة  ب�����دوره، 
اأن  ال�صارقة(  يف  )ا�صتثمر  ملكتب  التنفيذي 
منتدى ال�صارقة لال�صتثمار االأجنبي املبا�صر، 
اإقليمي  كمركز  ال�صارقة  اإم���ارة  مكانة  ع��زز 
وال�صراكات  اال�صتثمارات  جم��ال  يف  وع��امل��ي 
بالعملية  املتعلقة  واالأفكار  املفاهيم  ودرا�صة 

اال�صتثمارية وتوجهات االأ�صواق العاملية.
)التحوالت  ���ص��ع��ار  اخ��ت��ي��ار  اأن  اإىل  واأ����ص���ار 
املبا�صر(  االأجنبي  اال�صتثمار  يف  امل�صتقبلية 
ي���اأت���ي ان��ط��الق��اً م���ن ح��ر���س امل��ن��ت��دى على 
للحفاظ  امل�����ص��وؤول��ة  امل�����ص��اع��ي  امل�����ص��اه��م��ة يف 
املنجزات  وح��م��اي��ة  ال��ن��م��و  ا���ص��ت��دام��ة  ع��ل��ى 
االقت�صادية  ال���ق���ط���اع���ات  ح��ق��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي 

واجلمهور خالل امل�صرية التطورية الطويلة 
لالقت�صادين املحلي والعاملي« 

ال���ت���ي حققها  ال�����ص��اب��ق��ة  ب���امل���ن���ج���زات  ون�����وه 
املنتدى من حيث تعزيز الثقة بني امل�صتثمر 
اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  املنطقة  واأ����ص���واق  االأج��ن��ب��ي 
تعزيز ال�صراكة بني اأ�صحاب امل�صلحة بهدف 
املال  ل��راأ���س  اال�صرتاتيجي  التوزيع  م��راع��اة 
�صامل  من��و  خللق  املختلفة  القطاعات  على 
الكلي،  االق��ت�����ص��ادي  ال��ه��ي��ك��ل  وم�����ص��ت��دام يف 
وتعددت  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ت��ق��دم��ت  كلما  وقال:” 
القطاعات وتنوعت االأ�صواق، يزداد التحدي 
يف ق����راءة م��ف��ردات ال��ن��م��و وال��رتك��ي��ز عليها 
�صنقدم خمرجات  باأننا  واثقون  نحن  اأك��رث، 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع �صركائنا  ال��ع��ام  ن��وع��ي��ة ه���ذا 

االإقليميني والعامليني«. 
املنتدى،  م��ن  ال��راب��ع��ة  ال���دورة  اأن  اإىل  ي�صار 
�صعار  حتت  املا�صي  دي�صمرب  يف  نظمت  التي 
مب�صاركة  االقت�صاد”  م�صتقبل  “�صناعة 
االقت�صاديني  اخل����رباء  م��ن  ن��وع��ي  ح�����ص��ور 
ودويل  اإقليمي  باهتمام  حظيت  ال��ع��امل��ي��ني، 
اأه��م��ي��ة املو�صوعات  م��ن  ان��ط��الق��اً  ك��ب��ريي��ن، 
مب�صتجدات  وامل���ت���ع���ل���ق���ة  ط���رح���ه���ا  ال����ت����ي 
الثورة  ودور  والعاملية  املحلية  اال�صتثمارات 
م�صتقبل  ���ص��ن��اع��ة  يف  ال��راب��ع��ة  ال�����ص��ن��اع��ي��ة 
التنموي  البعد  ور���ص��د  ال���دول،  اق��ت�����ص��ادات 
اأحدثتها  ال��ت��ي  وال��ت��اأث��ريات  لال�صتثمارات، 
���ص��ري��ب��ة ال��ق��ي��م��ة امل�����ص��اف��ة ع��ل��ى االأ����ص���واق 
اال�صتهالكية واال�صتثمارية يف البلدان التي 
فر�صتها  التي  التاأثريات  وكذلك  �صّرعتها، 
التحّوالت الرقمية على اأداء القطاع اخلا�س 

وعلى اال�صتثمارات.

 التقرير ال�شنوي الحتاد م�شارف االإمارات لعام 2018 يوؤكد على قوة ال�شيولة والر�شملة للقطاع امل�شريف االإماراتي

�شركة من اأكر من 160 دولة  30،000

جمل�ض اإدارة مركز راأ�ض اخليمة الدويل لت�شجيل ال�شركات ي�شم اأع�شاء جدد

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأ���ص��در احت���اد م�����ص��ارف االإم�����ارات تقريره 
2018 الذي ي�صلط ال�صوء  ال�صنوي لعام 
على التقدم واالإجنازات الهامة التي حققها 
كل من االحتاد والقطاع امل�صريف يف الدولة، 
ال���ت���ط���ورات واالجت���اه���ات  اإىل  ب���االإ����ص���اف���ة 
الرئي�صة التي ت�صهدها االقت�صادات املحلية 
ال��ت��ق��ري��ر العدد  اأب������رز  واالإق���ل���ي���م���ي���ة. ك��م��ا 
املتزايد من املبادرات التي ينظمها االحتاد، 
والتي  حققتها،  التي  والنتائج  واالإجن���ازات 
وراأ�س  ال�صيولة  وا�صتقرار  ق��وة  على  توؤكد 
املال للقطاع امل�صريف االإماراتي، ما ي�صاهم 
االإمارات  لدولة  املايل  اال�صتقرار  تعزيز  يف 

العربية املتحدة.

مبادرات احتاد م�صارف االإمارات
باإطالق  االإم��������ارات  م�������ص���ارف  احت�����اد  ق����ام 
وامل�����ص��ارك��ة يف ع��دد م��ن امل��ب��ادرات امل�صممة 
ل��ت��ع��زي��ز االب��ت��ك��ار وت��ن��م��ي��ة ق����درات القطاع 
امل�صريف يف الدولة، ومنها �صركة “حمفظة 
االحتاد  اأطلقها  التي  الرقمية”  االإم���ارات 
الدولة  يف  ب�����ارزاً  م�����ص��رف��اً   16 مب�����ص��ارك��ة 

بهدف امل�صاهمة يف االإدماج املايل.
وت�صمل املبادرات االأخرى من�صة “ت�صارك” 
والتي  االإل������ك������رتوين،  ب����االأم����ن  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
املخاطر  ح��ول  املعلومات  تبادل  اإىل  تهدف 
وال���ت���ه���دي���دات ال�����ص��ي��ربان��ي��ة ب���ني االحت����اد 
اعتماد  وم����ب����ادرة  االأع�������ص���اء،  وامل�������ص���ارف 
اخلرباء امل�صرفيني يف املحاكم، وهي عبارة 
بالتعاون  تطويره  مت  اإل��ك��رتوين  نظام  عن 

منطقة  يف  للنفط  امل�صدرة  ال���دول  من��و  يف 
ال�صرق االأو�صط و�صمال اإفريقيا.

العديدة  امل����ب����ادرات  م���ن  ال��ت��ق��ري��ر  واأب������رز 
احت�����اد م�صارف  اأط��ل��ق��ه��ا  ال���ت���ي  وال���ه���ام���ة 
املا�صي، منها من�صة  العام  االإم��ارات خالل 
واخلرباء  “ت�صارك”،  االإل��ك��رتوين  االأم��ن 
امل��ح��اك��م، واأج���ن���دة االحتاد  امل�����ص��رف��ي��ون يف 
اخل��ا���ص��ة ب��رف��ع م��ع��دالت ال��ت��وط��ني. وعلى 
ال���رغ���م م���ن ح��ال��ة ع����دم اال���ص��ت��ق��رار التي 
والدولية،  االإقليمية  االأو���ص��اع  بها  تت�صم 
اأ�صار التقرير اأي�صاً اإىل اأن القطاع امل�صريف 
اأثبت  املتحدة  العربية  االإم���ارات  وامل��ايل يف 
م����رة ج���دي���دة م��رون��ت��ه و���ص��الب��ت��ه؛ حيث 
ترافقت  التي  ال��ودائ��ع  يف  ال��زي��ادة  �صاهمت 
م��ع ت��وف��ر ال�����ص��ي��ول��ة وت��ن��ام��ي ال��ط��ل��ب على 
االئ��ت��م��ان، يف مت��ك��ني امل�����ص��ارف م��ن زي���ادة 

معدالت االإقرا�س.

امل���رك���زي من  ال��ع��دل وامل�����ص��رف  م��ع وزارة 
اأج���ل ام��ت��ح��ان واع��ت��م��اد خ���رباء م�صرفيني 
الفريدة  امل��ب��ادرات  تت�صمن  كما  حمليني. 
ال��ت��ي اأط��ل��ق��ه��ا احت����اد م�����ص��ارف االإم������ارات 
البيع  �صلوكّيات  اإط���ار  م�صروع  ال��ع��ام،  ه��ذا 
والهيئة  العمالء،  �صكاوى  واآلية  امل�صوؤول، 
معايري  اإىل  واالم��ت��ث��ال  ال�����ص��رع��ي��ة،  العليا 

مكافحة غ�صل االأموال والعقوبات.
وتعليقاً على االإجن��ازات التي حققها احتاد 
م�صارف االإمارات خالل العام 2018، قال 
معايل عبد العزيز الغرير، رئي�س االحتاد: 
“اإنه ملن دواعي �صروري االإعالن عن اأن عام 
بالن�صبة  ومنتجاً  مثمراً  كان عاماً   2018
اإىل دولة االإم��ارات العربية املتحدة واحتاد 
���ص��واء، خا�صة  االإم���ارات على حد  م�صارف 
ت��ق��دمي الدعم  ا���ص��ت��م��رار االحت�����اد يف  م���ع 
امل�صريف  ال��ق��ط��اع  اإىل  القّيمني  وال��ت��وج��ي��ه 
القطاع  ح��اف��ظ  وق��د  ال��دول��ة.  يف  املتنامي 
امل�صريف وامل��ايل يف دول��ة االإم���ارات العربية 
العام  واأدائ����ه يف  اأع��م��ال��ه  ق���ّوة  على  املتحدة 
االقت�صاد  ب�����ص��الب��ة  م���دع���وم���اً   ،2018
الوطني وتنّوعه، وبتوفر االأمن واال�صتقرار 
املوارد  وبتوظيف  االإم�����ارات،  يف  ال�صيا�صي 

املالية والب�صرية بال�صكل االأمثل«.
ون��ت��ي��ج��ة ت�����ص��اع��د ال��ت��وت��رات ال��ت��ج��اري��ة يف 
االآون������ة االأخ�������رية، وب��ف��ع��ل ال���ع���وائ���ق التي 
اأن  امل��ت��وق��ع  م���ن  ال���ت���وت���رات،  ه���ذه  تنتجها 
بني  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ت��ب��ادالت  حجم  ينخف�س 
الدول املتقدمة، ما يوؤدي بدوره اإىل تديّن 
ح�صل  ال���ذي  االرت��ف��اع  بعد  النفط  اأ���ص��ع��ار 
خالل العام 2018، مما �صينعك�س تباطوؤاً 

وح��اف��ظ ال��ق��ط��اع امل�����ص��ريف االإم���ارات���ي على 
م��ك��ان��ت��ه ك���اأك���رب ق��ط��اع م�����ص��ريف يف العامل 
امل�صارف  اأ�صول  اإجمايل  العربي، حيث بلغ 
دوالر  م��ل��ي��ار   780 ال����دول����ة  يف  ال��ع��ام��ل��ة 
 .2018 دي�صمرب  �صهر  نهاية  مع  اأمريكي 
ومع تبني القطاع امل�صريف ملبادرات جديدة 
وموا�صلة العمل على تعزيز نظم االمتثال 
ل��الأن��ظ��م��ة وامل��ع��اي��ري امل�����ص��رف��ي��ة ف���اإن اآفاق 
النمو تبدو واعدة خالل العام 2019 وما 

بعده وذلك. 
القطاع  ا���ص��ت��ق��رار  اأن  اإىل  التقرير  واأ���ص��ار 
ف��م��ا زالت   ،2018 ال��ع��ام  امل�����ص��ريف خ���الل 
امل�صارف العاملة يف الدولة تتمتع مب�صتوى 
جيد اإجمااًل من راأ�س املال، حيث بلغت ن�صبة 
و16.2%   ،17.5% امل���ال  راأ�����س  ك��ف��اي��ة 
بالن�صبة اإىل �صريحة راأ�س املال )ال�صق-1(، 
امل�صرتكة  االأ�صهم  اإىل  بالن�صبة  و14.3% 
وهي   ،2018 ال��ع��ام  نهاية  يف  )ال�صق-1( 
التي  التنظيمية  امل��ت��ط��ل��ب��ات  ت��ف��وق  ن�صبة 
واتفاقية  امل���رك���زي  امل�����ص��رف  عليها  ين�س 

بازل 3.
ويف �صوء االجتاهات الرقمية والتقدم الذي 
يحرزه القطاع امل�صريف املحلي والعاملي على 
االإمارات  ال�صعيد، قام احتاد م�صارف  هذا 
UAEBF. بتجديد موقعه االإلكرتوين

اأح���دث  يت�صمن  االآن  ب���ات  وال�����ذي   ،AE
امليزات  واملزيد من  �صنوي لالحتاد،  تقرير 
�صهلة اال�صتخدام. كما عقد االحتاد �صل�صلة 
م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات وامل����وؤمت����رات ال��ت��ي جمعت 
�صقف  حت��ت  امل�صلحة  اأ���ص��ح��اب  م��ن  ع����دًدا 
واحد ملناق�صة الق�صايا والتطورات املتعلقة 

ور�صات  ذل��ك  يف  مبا  امل�صرفية،  باخلدمات 
العمالء”،  ح��م��اي��ة  “برنامج  ح���ول  ع��م��ل 
و”اإدارة املخاطر”، و”االبتكار يف املدفوعات 
وموؤمتر “االمتثال التنظيمي يف  العاملية”، 

عامل متغري 2018«.

امللتقى امل�شريف يف
)MEBF( ال�شرق الأو�شط 

ي��ع��ت��زم احت����اد م�����ص��ارف االإم�������ارات تنظيم 
يف  امل�����ص��ريف  امللتقى  م��ن  ال�صابعة  الن�صخة 
 Refinitiv ال�صرق االأو�صط، بالتعاون مع
رويرتز  توم�صون  با�صم  �صابًقا  )امل��ع��روف��ة 
�صعار  حتت  واملخاطر(،  املالية  للمعلومات 
النموذج”،  وحت��وي��ل  امل�صتقبل  اآف���اق  “فتح 
قادة  م��ن   500 امللتقى  يف  �صيجتمع  حيث 
وم�صوؤولون  حمافظون  بينهم  من  القطاع 
ر���ص��م��ي��ة، وهيئات  ب���ن���وك  م���ن  ت��ن��ف��ي��ذي��ون 
و���ص��رك��ات قطاع  امل��ال��ي��ة،  ل��ل�����ص��وؤون  منّظمة 

خا�س.
متحدثون  العام  هذا  امللتقى  يف  و�صي�صارك 
بارزون يناق�صون الفر�س والتحديات التي 
تواجه القطاع املايل يف الوقت الراهن. كما 
�صيتم التطّرق اإىل مو�صوعات رئي�صية مثل 
التقنيات املالية، والتمويل االإ�صالمي، واإدارة 
امل�صتجدات  اأحدث  ا�صتعرا�س  مع  املخاطر، 
على �صعيد االبتكار التكنولوجي واجلرائم 

املالية والت�صغيل االآيل.
امللتقى  م���ن  ال�����ص��اب��ع��ة  ال��ن�����ص��خ��ة  و���ص��ُت��ق��ام 
امل�����ص��ريف يف ال�����ص��رق االأو����ص���ط ب��ت��اري��خ 12 
باب  ف��ريم��ون��ت  ف��ن��دق  يف   2019 نوفمرب 

البحر يف اأبوظبي.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

اأعلن مركز راأ�س اخليمة الدويل، الذي ميثل �صلطة ت�صجيل ال�صركات العاملة 
يف راأ�س اخليمة بدولة االإمارات العربية املتحدة، عن ان�صمام ثالثة اأع�صاء ُجدد 
اإىل �صلطة ت�صجيل  اإدارت��ه بغر�س تويل قيادة عملية حتّول املركز  اإىل جمل�س 
اخلرباء  ه��وؤالء  تعيني  ويعّد  واال���ص��رتاط��ات.  املعايري  جلميع  م�صتوفية  عاملية 
اكت�صبوها من  هائاًل للمركز بف�صل ما يتمتعون به من خربات دولية  مك�صباً 

عملهم يف العديد من الدول حول العامل.
القانون يف جزر فريجن  مبمار�صة  فاي”  “مايكل  ا�صطلع   : اجل��دد  االأع�صاء 
قا�صي  نائب  2011 يف من�صب  ع��ام  وُع��نّي يف   ،1996 ع��ام  الربيطانية منذ 
اأحد  “فاي”  يعد  كذلك،  الكاريبي.  ل�صرق  العليا  املحكمة  يف  العليا  املحكمة 
وحّل  ال��ت��ق��ا���ص��ي  م�����ص��ائ��ل  يف  املتخ�ص�صة  ليتيجي�صن”  “اأجون  يف  ال�����ص��رك��اء 
وق�صايا  ال�صركات،  وق��ان��ون  وامل�صاهمني،  ال�صركاء  ن��زاع��ات  وف�����ّس  ال��ن��زاع��ات، 
كذلك،  واملدنية.  التجارية  والدعاوى  املمتلكات،  واإدارة  والتوكيالت  االإفال�س، 
واالأفكار  املتعمقة  واملعرفة  القانونية  اخل��ربة  م��ن  هائل  بباع  “فاي”  يتمتع 
االأملعية، التي ا�صتقاها خالل فرتة عمله يف جزر فريجن الربيطانية وغريها 

من الواليات الق�صائية االأخرى.

بباع طويل من اخلربة،  زينغ”  “اإرن�صت  االإدارة اجلديد  يتمتع ع�صو جمل�س 
املالية، واإدارة  30 عاًما ق�صاها يف العمل يف جمال اخلدمات  ميتد الأكرث من 
العديد من فرق العمل يف بكني، و�صنجن، وقوانت�صو، وهونغ كونغ، و�صانغهاي. 
والتي  وقد كانت “في�صرتا جروب” اآخر املحطات التي توقف عندها “زينغ”، 
كان يجل�س فيها على مقعد املدير االإداري لل�صني. ومن هنا، تعد درايته املتعمقة 
يف  املت�صّعبة  عالقاته  و�صبكة  املتميز  جناحه  اإىل  باالإ�صافة  ال�صيني،  بال�صوق 
ال��دويل، ال �صيما تزامًنا مع  راأ�س اخليمة  ال�صرق االأق�صى، مك�صًبا ثميًنا ملركز 
عزمه على التو�ّصع يف منطقة ال�صرق االأق�صى ب�صفة عامة، ويف ال�صني ب�صفة 
خا�صة. يتمتع الع�صو الثالث ديفيد دي باك - على طاولة جمل�س اإدارة مركز 
التي  القوية  بالعديد من اخل��ربات  “ديفيد دي باك”،  ال��دويل،  راأ���س اخليمة 
تقّلده  اإىل  باالإ�صافة  االآ�صيوية،  املالية  اخلدمات  قطاع  يف  عمله  من  اكت�صبها 
العديد من املنا�صب التنفيذية الرفيعة يف اأ�صرتاليا وبروك�صل وجنيف ولندن؛ 
فقد �صغل “دي باك” من�صب الرئي�س التنفيذي ورئي�س جمل�س االإدارة واللجنة 
ال�صركة  اإدراج  يف  اأ�صا�صي  دوٌر  له  كان  حيث  جروب”؛  “اإنرتا�صت  يف  التنفيذية 
التي  ال�صريعة  النمو  طفرة  على  اأ�صرف  كما   .)AEX( اأم�صرتدام  بور�صة  يف 
�صهدتها ال�صركة بعد اأن تو�ّصعت اأعمالها نتيجًة لعمليات اال�صتحواذ التي كانت 
تربمها، لريتفع بذلك عدد مقراتها اإىل 41 مقًرا يف 30 دولة حول العامل. 

اإىل  “دي باك”،  التي يتمتع بها  الهائلة  اأن ت�صّكل اخلربة  املنتظر  وهكذا، من 
املماثلة ل�صلطتنا،  الت�صجيل  املتعمقة مبختلف �صلطات وهيئات  جانب معرفته 
اأهمية ق�صوى الإجناز اال�صرتاتيجية التي حددها مركز راأ�س اخليمة الدويل يف 
امل�صتقبل. جتدر االإ�صارة اإىل اأن هذا املجل�س العاملي الذي يتمتع بخربات هائلة 
ي�صري على نهج خطط التو�ّصع العاملية التي ر�صمها مركز راأ�س اخليمة الدويل؛ 
حيث يقدم املركز خدماته حالًيا اإىل ما يزيد عن 30،000 �صركة مب�صاهمني 
اأحمد  ال�صيخ  ال�صمو  اأعرب �صاحب  املنا�صبة،  160 دولة. وبهذه  اأكرث من  من 
ال��دويل، عن بالغ  راأ���س اخليمة  اإدارة مركز  بن �صقر القا�صمي، رئي�س جمل�س 
�صعادته وترحيبه باالأع�صاء الثالثة املن�صمني حديًثا اإىل جمل�س اإدارة املركز؛ 
قوية  و�صبكة عالقات  هائلة  عاملية  خ��ربات  به من  يتمتعون  ما  اأن  اإىل  م�صرًيا 
املركز  اأعّدها  التي  امل�صتقبلية  التو�ّصع  اأ�صا�صية و�صرورية خلطط  ركيزة  ت�صّكل 
لنف�صه. ويتزامن تعيني اخلرباء الثالثة مع ال�صعي احلثيث ملركز راأ�س اخليمة 
الدويل لتنفيذ التزامه باملتطلبات التنظيمية العاملية ومعايري االمتثال الدولية 
ذات ال�صلة؛ حيث عكف املركز موؤخًرا على مراجعة �صيا�صاته املتعلقة مبكافحة 
غ�صيل االأم��وال ومتويل االإره��اب، اإىل جانب تنقيح نظام ت�صجيل حق االنتفاع 
الذي يعمل مبقت�صاه، ف�صاًل عن اتخاذه اخلطوات الالزمة لتنفيذ املتطلبات 

املتعلقة مببداأ اجلوهر االقت�صادي امل�صتحدث.
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املال والأعمال

»دبي لل�شياحة« تنّظم جولة تعريفية الأبرز �شركات 
ال�شياحة وال�شفر والو�شائل االإعلمية اليابانية

•• دبي-الفجر: 

والت�صويق  ال�����ص��ي��اح��ة  دائ����رة  ن��ّظ��م��ت 
لل�صياحة”  “دبي  ب��دب��ي  ال��ت��ج��اري 
ج��ول��ة ت��ع��ري��ف��ي��ة ل��وف��د ي��اب��اين �صم 
ال�صياحة  �صركات  اأب���رز  ع��ن  ممثلني 
التقليدية  االإع��الم  وو�صائل  وال�صفر 
ال�صيافة  بقطاع  املعنية  وال��رق��م��ي��ة 
التزام  اإط�����ار  يف  وذل����ك  ال���ي���اب���ان،  يف 
“دبي لل�صياحة” بالرتويج لالإمارة، 
املعامل  اأحدث  �صركائها على  واطالع 
وكذلك  ال�������ص���ي���اح���ي���ة،  وامل�����ق�����ّوم�����ات 
ي�����ص��ه��ده��ا قطاع  ال���ت���ي  ال����ت����ط����ّورات 
الوفد  وت��ع��ّرف  با�صتمرار.  ال�صياحة 

الزائر على الثقافة االإماراتية والرتاث االأ�صيل وكرم ال�صيافة العربية عرب 
جوالت �صياحية مت تنظيمها باإ�صراف مر�صدين �صياحيني موؤهلني �صملت 
عدداً من املواقع الثقافية املهمة يف دبي مثل ال�صركال اأفنيو، باالإ�صافة اإىل 
جتربة جل�صات اال�صرتخاء والعالجات يف اإحدى احلّمامات ال�صرقية، اإىل 
جانب زيارة عدد من املواقع ال�صياحية االأكرث جذباً للزّوار، من بينها “برواز 
ف�صاًل عن ا�صتك�صافهم لتجارب مميزة اأخرى.  كما  دبي” و”برج خليفة”، 
مت ا�صت�صافة الوفد يف عدد من الوجهات الرائعة يف خمتلف اأنحاء املدينة، 
اليابان،  من  للزّوار  تقّدم  اأن  ميكن  التي  التجارب  تنّوع  على  توؤكد  والتي 
خمتلف  تلّبي  التي  الفندقية  املن�صاآت  من  خمتلفة  فئات  توفر  جانب  اإىل 
ولقاءات  اإجتماعات  ع��ّدة  عقد  كذلك  الزيارة  برنامج  وت�صّمن  امليزانيات. 
اإعطاهم  خاللها  مت  بدبي،  ال�صياحة  قطاع  ب��رّواد  الياباين  الوفد  جمعت 
نظرة عامة عن املزايا العديدة التي تتمّتع بها املدينة كوجهة اآمنة وجاذبة 
اأنحاء العامل، اإىل جانب العرو�س التي يقّدمها ال�صركاء  للزّوار من �صّتى 
لهم.  وقال ع�صام كاظم، املدير التنفيذي ملوؤ�ص�صة دبي للت�صويق ال�صياحي 
والتجاري: “توا�صل دبي حتقيق معّدالت منو يف اأعداد الزّوار اليابانيني، 
حيث رّحبنا يف العام املا�صي ب�� 104،800 زائر من اليابان، بزيادة قدرها 
الزخم هذا  وا�صتمر هذا   ،2017 عام  ذاتها من  الفرتة  باملئة عن   15،3
العام مع ا�صتقبال املدينة يف الن�صف االأول من عام 2019 الأكرث من 58 
ذاتها من عام  بالفرتة  باملئة مقارنة   10 ياباين، بزيادة قدرها  زائ��ر  األ��ف 
2018. ويعترب هذا النمو موؤ�صراً وا�صحاً على جناح جهودنا يف الرتويج 
لالإمارة �صمن ا�صرتاتيجية توافق احتياجات االأ�صواق، االأمر الذي �صاهم 
اإىل املزيد من ال�صرائح امل�صتهدفة عرب حمالت  يف تو�صيع نطاق الو�صول 
ت�صويقية م�صّممة خ�صي�صاً لل�صوق الياباين، اإىل جانب اال�صتمرار يف عقد 
�صراكات مع رّواد قطاع ال�صياحة يف ذلك البلد، مع احلر�س على ت�صجيع 
اإقامتهم يف دبي.  ال��زّوار على تكرار الزيارة، وتعزيز جتاربهم طوال فرتة 
العديد  الزيارة  برنامج  لي�صمل  الثقايف  باجلانب  ن�صعى لالرتقاء  اأننا  كما 
تلك  وخ�صو�صاً  االإم���ارة،  م�صتوى  على  والثقافية  التاريخية  امل��واق��ع  من 
التي متّكن الزائر من االإطالع على الرتاث، والتاريخ، والعادات والتقاليد 

االإماراتية االأ�صيلة«. 

منو رخ�ض االأعمال اجلديدة 
يف عجمان بن�شبة 8 باملئة

•• عجمان-وام:

يف  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  اأع��ل��ن��ت   
االأع���م���ال اجلديدة  رخ�����س  ان  ع��ج��م��ان 
ال�صادرة يف االإم��ارة �صهدت منوا بن�صبة 
8 يف املئة خالل الن�صف االأول من العام 
اجلاري مقارنًة مع ذات لفرتة من العام 
املجددة منواً  الرخ�س  املا�صي. وحققت 
حركة  لتقرير  وف��ق��ا  امل��ئ��ة  يف   5 بن�صبة 
ب�صكل  ال��دائ��رة  ال��ذي ت�صدره  االأع��م��ال 
وجتديد  اإ����ص���دار  ح��رك��ة  ل��ر���ص��د  دوري 
ال��رتاخ��ي�����س االق��ت�����ص��ادي��ة يف االإم�����ارة 
حيث تعك�س نتائج التقرير ا�صتمرار ثقة 
مب�صتقبل  وال��ت��ف��اوؤل  االأع��م��ال  جمتمع 

ال��ن��م��و االق��ت�����ص��ادي يف االإم������ارة، يف ظل 
املبادرات والربامج التي تنفذها الدائرة لتطوير بيئة ممار�صة االأعمال وتعزيز 
تناف�صيتها على امل�صتويني االإقليمي والدويل. و قال �صعادة علي عي�صى النعيمي، 
ي��وؤك��د متانة  االأول  الن�صف  االأع��م��ال خ��الل  ان من��و رخ�س  ال��دائ��رة  ع��ام  مدير 
االقت�صاد املحلي وجاذبية البيئة اال�صتثمارية يف االإمارة م�صريا ايل ان مبادرات 
الدائرة خالل الفرتة املا�صية اأ�صهمت يف تعزيز منو حركة االأعمال وجذب املزيد 
ت�صهيل  اإىل  يهدف  ال��ذي  ال��واح��دة  النافذة  م�صروع  اأب��رزه��ا  اال�صتثمارات،  م��ن 
اإجراءات تاأ�صي�س االأعمال واخت�صار رحلة املتعامل. و اأو�صح النعيمي ان الدائرة 
15 دقيقة، وهي  اأعمالك يف  با�صر  التي دعمت خدمة  اأوائ��ل اجلهات  كانت من 
خدمة مت اعتمادها بناًء على نتائج االجتماعات ال�صنوية حلكومة االإمارات التي 
عقدت يف �صبتمرب 2017 ، وتتيح هذه اخلدمة اإ�صدار الرخ�س االقت�صادية عرب 
املن�صة االإلكرتونية services.government.ae/business وذلك 
ملا يزيد على 800 ن�صاط يف االإمارة ممن تنطبق عليه �صروط اخلدمة . واأ�صاف 
النعيمي ان خدمة با�صر اأعمالك توفر عدة مزايا للم�صتثمر، من اأهمها احل�صول 
على الرخ�صة االقت�صادية وع�صوية غرفة التجارة وال�صناعة ورقم املن�صاأة وعقد 
زيارة  اإىل  احلاجة  دون  للعمال  اإقامات  و3  الكرتونياً  م�صدق  ال�صركة  تاأ�صي�س 
مركز اخلدمة.. كما يتم االإعفاء من �صرط املوقع خالل ال�صنة االأوىل، وغريها 
ن�صاطهم  بدء  على  امل�صتثمرين  وحتفز  املتعاملني،  �صعادة  تعزز  التي  املزايا  من 
النمو االقت�صادي،  الدائرة توا�صل جهودها لدعم  ان  النعيمي  اكد  و  التجاري. 
من خالل منظومة متكاملة من الت�صريعات وال�صيا�صات واخلدمات التي ت�صهم 
يف ت�صجيع االأن�صطة ذات القيمة امل�صافة، نحو حتقيق روؤيتها الرامية اإىل خلق 
اقت�صاد تناف�صي متنوع م�صتدام قائم على املعرفة واالبتكار بحلول عام 2021 
ال�صام�صي، مدير ق�صم التخطيط والدرا�صات  اأحمد  . من جانبها قالت فاطمة 
االقت�صادية يف الدائرة ان اإجمايل عدد الرخ�س اجلديدة ال�صادرة خالل الن�صف 
1699 رخ�صة مهنية  �صملت  2442 رخ�صة،  بلغ  العام احل��ايل قد  االأول من 
49 رخ�صة �صناعية جديدة  15 يف املئة مقارنة بالعام املا�صي، و  جديدة بنمو 
وبن�صبة منو 17 يف املئة و 653 رخ�صة جتارية جديدة، يف الوقت الذي ارتفع 
 6291 12868  رخ�صة جم��ددة، متثلت يف  فيه عدد الرخ�س املجددة ليبلغ 
رخ�صة جتارية جمددة اإ�صافًة اإىل 6149 رخ�صة مهنية جمددة، واأخرياً 411 
رخ�صة �صناعية جمددة، و اأو�صحت ال�صام�صي ان عدد الرخ�س املجددة بوا�صطة 
خدمة التجديد التلقائي بلغت 2297 رخ�صة، متثل ما ن�صبته 18 يف املئة من 

اإجمايل الرخ�س املجددة خالل هذه الفرتة.

�شمن برنامج بعثات الرتويج الدولية حلكومة دبي

»دبي لتنمية اال�شتثمار« ت�شتعد للبعثة الرتويجية اإىل هيو�شنت ودينفر االأمريكيتني 

موارد ال�شارقة تدعم الباحثني عن عمل يف املنطقة الو�شطى لدخول عامل االأعمال

لدبي  املرموقة  وال�صمعة  القوي  احل�صور 
يف االأ���ص��واق االأم��ري��ك��ي��ة، م��ع اإب���راز حر�س 
����ص���راك���ات جتارية  اإن�������ص���اء  ع��ل��ى  االإم��������ارة 

ا�صرتاتيجية وم�صتدامة ».
وي���اأت���ي ت��ن��ظ��ي��م ال��ب��ع��ث��ة ال��رتوي��ج��ي��ة اىل 
اال�صتثمار  تدفقات  منو  ظل  يف  الواليتني 
ال���والي���ات املتحدة  امل��ب��ا���ص��ر م��ن  االأج��ن��ب��ي 
اإذ بلغت قيمة تدفقات راأ�س املال  اإىل دبي، 
ال���والي���ات املتحدة  امل��ب��ا���ص��ر م��ن  االأج��ن��ب��ي 
درهم  14مليار  االإم�����ارة  اإىل  االأم��ري��ك��ي��ة 
اإماراتي يف العام 2018، مما جعلها اأكرب 
م�صتثمر اأجنبي خالل العام نف�صه ، بح�صب 

بيانات مر�صد دبي لال�صتثمار
لال�صتثمار  دب���ي  م��ر���ص��د  ب��ي��ان��ات  وت��ف��ي��د 
اال�صتثمار  م�صاريع  ع��دد  اإجمايل  بو�صول 
االأمريكية يف دبي اإىل 119 م�صروع خالل 
الواليات  م��وق��ع  ي��ع��زز  م��ا   2018 ال��ع��ام 
حيث  من  ال�صدارة  يف  االأمريكية  املتحدة 
االأجنبي  اال�صتثمار  م�صاريع  عدد  اإجمايل 

املبا�صر وراأ�س املال االأجنبي املبا�صر.
ج���اء ق���ط���اع  االإ����ص���ك���ان وخ���دم���ات الطعام 
بالن�صبة  ق��ط��اع��ات   5 اأع���ل���ى  م��ق��دم��ة  يف 
عدد  حيث  من  االأمريكيني  للم�صتثمرين 
لعام  املبا�صر  االأجنبي  اال�صتثمار  م�صاريع 
والبيع  التجزئة  ث��ّم قطاع  ، وم��ن   2018

•• دبي-الفجر:

اال�صتثمار،  لتنمية  دب��ي  موؤ�ص�صة  اأع��ل��ن��ت 
اإح�����دى م��وؤ���ص�����ص��ات اق��ت�����ص��ادي��ة دب����ي، عن 
ا�صتكمال كافة اال�صتعدادات لتنظيم البعثة 
الرتويجية اإىل هيو�صنت يف والية تك�صا�س 
ودينفر يف والية كولورادو، املقررة يف الفرتة 
���ص��ب��ت��م��رب اجل���اري  7 و14  ب���ني  ال��واق��ع��ة 
الدولية  ال���رتوي���ج  ب��ع��ث��ات  ب��رن��ام��ج  �صمن 
اأعمال  ج���دول  و�صيتخلل  دب���ي.  حل��ك��وم��ة 
البعثة �صل�صلة من االجتماعات املبا�صرة بني 
جهات من القطاعني احلكومي واخلا�س، 
اإىل جانب 3 جل�صات حوارية لتبادل واإثراء 
املعرفة وبحث الفر�س اال�صتثمارية املتاحة 
يف دب���ي م��ع اإب����راز م��ك��ان��ة االإم�����ارة كوجهة 
عاملية مف�صلة لال�صتثمار االأجنبي املبا�صر. 
و�صرتّكز البعثة على التعريف مبزايا دبي 
امل�صتثمرين  وت���ع���ري���ف  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
النمو  فر�س  على  املحتملني  االأمريكيني 
عائدات  حتقيق  من  لتمكينهم  االإم���ارة  يف 
عالية عند اال�صتثمار والتو�صع يف االأ�صواق 
االأ�صواق  يف  والتو�صع  والعاملية  االإقليمية 

االإقليمية من دبي. 
وي�صارك يف البعثة كل من فهد القرقاوي، 
دب����ي لتنمية  مل��وؤ���ص�����ص��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
اال�صتثمار، املهند�س �صاعد العو�صي، املدير 
ال�صادرات  لتنمية  دبي  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي 
القن�صل  املهريي،  �صعيد  املهند�س  �صعادة   ،
ال��ع��ام ل��دول��ة االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة 
الرئي�س  ���ص��ل��ي��م،  ب��ن  اأح��م��د  ه��ي��و���ص��نت،  يف 
التنفيذي االأول ملركز دبي لل�صلع املتعددة، 
اإبراهيم اأهلي، مدير اإدارة ترويج اال�صتثمار 
يف موؤ�ص�صة دبي لتنمية اال�صتثمار ، في�صل 
جا�صم، مدير املبيعات يف املنطقة احلرة يف 
وليلي  �صلطان  جبل علي )جافزا(، في�صل 
ل���ورد م��ن ط���ريان االم�����ارات يف هيو�صنت،  
االإم���ارات لل�صحن يف  بيناتي من  روب��ريت��و 
االإم����ارات  م��ن  جون�صن  مايكل  هيو�صنت، 
لل�صحن،  اأكرب ح�صني من طريان االإمارات 
، كلياين رايف من طريان  اأمريكا  غ��رب  يف 

االإم���������ارات يف دي���ن���ف���ر، ج���ون���اث���ان ج����ارون 
�صاكر  وا�صنطن،   يف  االإم����ارات  �صفارة  م��ن 
دبي  يف  االأم��ري��ك��ي��ة  القن�صلية  م��ن  فر�صخ 
لتنمية  دب���ي  م��وؤ���ص�����ص��ة  م���ن  ه��ي��ن��ت��ون  ال   ،
اال�صتثمار،  داين �صيربايت  رئي�س املجل�س 
االأم��ري��ك��ي االإم���ارات���ي ل��الأع��م��ال،  روزتاك 
ت��و���ص��ك��ان��و م��دي��ر ال��ت�����ص��وي��ق و امل��ب��ي��ع��ات يف 

منتجعات وفنادق جمريا. 
التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ق��رق��اوي،  ف��ه��د  وق���ال 
“توؤكد  اال�صتثمار:  لتنمية  دب��ي  ملوؤ�ص�صة 
املتحدة  ال��والي��ات  اإىل  الرتويجية  البعثة 
دبي  اإم�����ارة  وم��ك��ان��ة  تناف�صية  االأم��ري��ك��ي��ة 
باعتبارها وجهة عاملية لال�صتثمار ومركز 
رائد لالأعمال بالن�صبة لل�صركات االأمريكية. 
ومتثل البعثة دفعة قوية جلهودنا الرامية 
فر�صة  م��ن  املثلى  اال���ص��ت��ف��ادة  حتقيق  اإىل 
والتجارية  اال�صتثمارية  العالقات  تعزيز 
بني االإمارات والواليات املتحدة االأمريكية. 
من  تطلعاتنا  حتقيق  اإىل  ق��دم��اً  ونتطلع 
خالل توطيد ج�صور التوا�صل املبا�صر مع 
احلكومي  القطاعني  م��ن  املعنية  اجل��ه��ات 
لدعم  ال��ت��ع��اون  اآف���اق  ومناق�صة  واخل��ا���س، 
امل�����ص��رتك��ة وحتقيق  ال��ن��وع��ي��ة  م���ب���ادرات���ن���ا 

املنفعة املتبادلة.«
العو�صي،  �صاعد  املهند�س  ق��ال  جهته،  من 
دب����ي لتنمية  مل��وؤ���ص�����ص��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
ال�صادرات: “ي�صرفنا االن�صمام اإىل البعثة 
املتحدة  ال��والي��ات  اإىل  الثانية  الرتويجية 
مناق�صة  اإىل  ق��دم��اً  ونتطلع  االأم��ري��ك��ي��ة، 
املحتملني  ال�صركاء  مع  اال�صتثمار  فر�س 
املتحدة  ال���والي���ات  وت��ع��ت��رب  امل�����ص��ت��ق��ب��ل.  يف 
االأمريكية واحدة من اأف�صل خم�صة �صركاء 
جتاريني اإ�صرتاتيجيني لدبي، يف حني تربز 
لو�صول  رئي�صية  بوابة  باعتبارها  االإم���ارة 
اال���ص��ت��ث��م��ارات وال�����ص��رك��ات االأم��ري��ك��ي��ة اإىل 
تتمتع  مبا  اإقليمياً،  الواعدة  االأ�صواق  اأبرز 
و�صل  �صلة  يجعلها  ا�صرتاتيجي  موقع  به 

بني ال�صرق والغرب.«
الهدف  “يتمثل  ال���ع���و����ص���ي:  واأ������ص�����اف 
ال��ث��ان��ي��ة يف تر�صيخ  امل��ه��م��ة  ال��رئ��ي�����ص��ي م��ن 

الدعم  وخ��دم��ات  االإدارة  وق��ط��اع  باجلملة 
اإدارة  ال��ربجم��ي��ات وق���ط���اع  ن�����ص��ر  وق���ط���اع 

ال�صركات واملوؤ�ص�صات.
حيث  من  قطاعات   5 الأعلى  بالن�صبة  اأم��ا 
املبا�صر لعام  االأجنبي  راأ�س مال اال�صتثمار 
2019 بالن�صبة للم�صتثمرين االأمريكيني 
فقد احتل قطاع االإ�صكان وخدمات الطعام 
الفنون  ثّم قطاع  اأي�صاً، ومن  االأول  املركز 
التعليمية  اخل���دم���ات  وق���ط���اع  وال���رّتف���ي���ه 
وق���ط���اع ال��ت��خ��زي��ن وق���ط���اع االت�������ص���االت، 

بح�صب بيانات مر�صد دبي لال�صتثمار.
وتعترب تك�صا�س ثاين اأكرب والية ومقاطعة 
اأمريكية ُت�صدر اإىل االإم��ارات، حيث قامت 
درهم  مليار   35.99 قيمته  ما  بت�صدير 
من ال�صلع اإىل الدولة يف الفرتة بني عامي 
قيمة  اإج���م���ايل  وك����ان  و2018.   2015
ال�صلع املُ�صدرة يف العام املا�صي هو االأعلى 
خالل االأعوام االأربعة املا�صية، اأي ما ميثل 
ال�صادرات  اإج��م��ايل  %6 يف  ق��دره��ا  زي���ادة 
االأمريكية اإىل االإمارات باملقارنة مع العام 
2017. وعالوة على ذلك، حققت تك�صا�س 
مع  دره��م  مليار   7.7 بلغ  جت��اري��اً  فائ�صاً 

دولة االإمارات يف العام املا�صي.      
وت�صنيع  ال���ت���ع���دي���ن  ق����ط����اع����ات  وك����ان����ت 
الكمبيوتر  الأجهزة  االإلكرتونية  املنتجات 
املا�صي.  العام  يف  امل�صدرة  القطاعات  اأكرب 
التعدين  ق��ط��اع  ���ص��ادرات  زادت  وب��امل��ق��اب��ل، 
اإىل   2017 م��ن  ال��ف��رتة  يف  ك��ب��ري  ب�صكل 
2018، يف ح��ني ح��ق��ق ق��ط��اع اخل����ردوات 
والب�صائع امل�صتعملة اأعلى ن�صبة انخفا�س. 
واح��ت��ل��ت م��وان��ئ ت��ك�����ص��ا���س امل��رت��ب��ة االأوىل 
ال������واردات  ن�����ص��اط  اإج���م���ايل  يف   )19%(
واملقاطعات  ال����والي����ات  ب���ني  وال�������ص���ادرات 
دخ��ول يف  التي حتت�صن موانئ  االأمريكية 
العام 2018، يف حني مت اإيجاد 27،705 
وظيفة   158،658 اأ����ص���ل  م���ن  وظ��ي��ف��ة 
العام  االأم���ري���ك���ي���ة  امل��ت��ح��دة  ال����والي����ات  يف 
اإىل  الت�صدير  اأن�صطة  اإىل  ا�صتناداً  املا�صي 
امل�صتثمرون من  دول��ة االإم���ارات. كما �صرع 
جديدة  جم���االت  يف  باال�صتثمار  تك�صا�س 

���ص��م��ن خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات خ����الل نف�س 
الفرتة.  

ومن ناحية اأخرى، �صجلت والية كولورادو 
ما قيمته 1.1 مليار درهم يف حجم ال�صلع 
الفرتة  يف  االإم�������ارات  دول����ة  اإىل  املُ�������ص���درة 
القيمة  وكانت   .2018 اإىل   2015 من 
املا�صي  العام  يف  امل�صدرة  لل�صلع  االإجمايل 
هي االأدنى خالل ال�صنوات االأربع املا�صية، 
اإال اأن الن�صبة املئوية من اإجمايل ال�صادرات 
امل�صتوى  ن��ف�����س  ع��ن��د  ب��ق��ي��ت  االأم���ري���ك���ي���ة 
مقارنًة بعامي 2017 و2016. وحققت 
ب��ل��غ 164.1  ك���ول���ورادو ف��ائ�����ص��اً جت���اري���اً 
مليون دره��م م��ع دول��ة االإم����ارات يف العام 

   .2018
وجاءت قطاعات ت�صنيع اأجهزة الكمبيوتر 
والت�صنيع  االإل����ك����رتون����ي����ة  وامل���ن���ت���ج���ات 
اأكرب  ب���ني  االأوىل  امل��رت��ب��ة  يف  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي 
ويف  املا�صي.  ال��ع��ام  يف  امل�صدرة  القطاعات 
حقق   ،2018 اإىل   2017 م��ن  ال��ف��رتة 
يف  زي��ادة  ن�صبة  اأك��رب  االآالت  ت�صنيع  قطاع 
الت�صنيع  قطاع  �صجل  حني  يف  ال�صادرات، 
و�صاهمت  ان��خ��ف��ا���س.  اأك�����رب  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي 
ال��ت�����ص��دي��ر اإىل دول�����ة االإم������ارات  اأن�����ص��ط��ة 
اأ�صل  469 وظ��ي��ف��ة م��ن  يف خ��ل��ق ح���وايل 
املتحدة  ال��والي��ات  يف  وظيفة   158،658

االأمريكية خالل العام 2018.  
وت���اأت���ي ال��ب��ع��ث��ة ال��رتوي��ج��ي��ة امل��ق��ب��ل��ة اإىل 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة االأم��ري��ك��ي��ة، ال��ت��ي تعّد 
جتاريني  �صركاء  خم�صة  اأك��رب  م��ن  واح���دة 
ا���ص��ت��ك��م��ااًل لنجاح  ل���دب���ي،  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ني 
ال��ب��ع��ث��ة ال�����ص��اب��ق��ة. وت���اأت���ي ال��ب��ع��ث��ة �صمن 
الدولية  ال��رتوي��ج��ي��ة  ال��ب��ع��ث��ات  ب��رن��ام��ج 
اإىل الرتويج  حلكومة دب��ي، وال��ذي يهدف 
دبي  اإم��������ارة  اال����ص���ت���ث���م���اري���ة يف  ل��ل��ف��ر���س 
االأ�صواق  م���ن  اال���ص��ت��ث��م��ارات  وا���ص��ت��ق��ط��اب 
�صدارتها  على  للحفاظ  الرئي�صية  العاملية 
كوجهة عاملية مف�صلة لال�صتثمار االأجنبي 
امل��ب��ا���ص��ر وت��ع��زي��ز ع��الق��ات اإم�����ارة دب���ي مع 

القوى االقت�صادية العاملية.. 

•• ال�شارقة-الفجر:

بال�صارقة  الب�صرية  امل����وارد  دائ����رة  اأق��ام��ت 
عن  الباحثني  فئة  يدعم  تاأهيلياً  برناجماً 
ال�صارقة  باإمارة  الو�صطى  املنطقة  يف  عمل 
ويحفزهم لدخول عامل التجارة واالأعمال 
اإىل  امل��ن��زل  م��ن  “م�صروعك  ع��ن��وان  حت��ت 
عن  الباحثني  للربنامج  ان�صم    . ال�صوق« 
العلمية  املوؤهالت  خمتلف  حملة  من  عمل 
امل����وارد الب�صرية  امل��درج��ني يف ن��ظ��ام دائ���رة 
منزلية  م�صاريع  ميتلكون  ممن  بال�صارقة 
قائمة ، ومن كانت لديهم الرغبة اأو الفكرة 

الإن�صاء م�صروع جديد .
القدرات  تنمية  م�صت�صار  ال��ربن��ام��ج  ق���دم 
وتطوير االأعمال املدرب حامد اآل علي الذي 
تناول فيه ثالثة حماور هامة هي الفكرة ، 

واخلطة ، والتنفيذ. حيث ركز على م�صادر 
وطرق ا�صتك�صاف االأفكار والفر�س لتحديد 
االأن�صب منها ، ودرا�صة امل�صروع والتخطيط 
له ، ثم االنطالقة االأوىل وت�صغيل امل�صروع 

بتنفيذ اخلطة التي مت اإعدادها . 
املنزلية  امل�صاريع  على  ال�صوء  ت�صليط  ومت 
ال��ق��ائ��م��ة ل���دى امل�����ص��ارك��ني يف ال��ربن��ام��ج ، 
ودرا�صة  واأن�صطتها  جت��ارب��ه��ا  وا�صتعرا�س 
حاالتها كتطبيق من اأر�س الواقع . واختتم 
اأتاح  معر�س  بتنظيم  التاأهيلي  الربنامج 
بعر�س  ل��ل��ربن��ام��ج  للمنت�صبني  ال��ف��ر���ص��ة 
م�صاريعهم املنزلية القائمة والت�صويق لها . 
الوعي  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال���ربن���ام���ج  وي���ه���دف   
ح��ول مفهوم ري��ادة االأع��م��ال ل��دى �صريحة 
وت���ق���دمي ممار�صة   ، ع��م��ل  ع���ن  ال��ب��اح��ث��ني 
لبدء  اتباعها  يتم  التي  للخطوات  عملية 

م�صاريع منزلية رائدة . وحتفيز امل�صاركني 
للتفكري يف جتربة العمل التجاري احلر.

وحول الربنامج اأو�صح �صعادة الدكتور طارق 
التنفيذي  املجل�س  ع�صو  خ��ادم  بن  �صلطان 
الإمارة ال�صارقة رئي�س دائرة املوارد الب�صرية 
غر�س  ن���ح���و  ت��ت��ج��ه  ال�������ص���ارق���ة  م�������وارد  اأن 
�صرائح  �صمن  اال���ص��ت��ث��م��ار  ث��ق��اف��ة  وتعميق 
ت�صتهدفها  التي  الوطنية  الب�صرية  الكوادر 
واأ�صاف  عمل.  عن  الباحثني  فئة  واأب��رزه��ا 
بالتوجيهات  تنطلق  ال�����ص��ارق��ة  اإم�����ارة  اأن 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  حلاكمها  احلثيثة 
الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو 
تقت�صي  ال��ت��ي  اهلل  حفظه  االأع��ل��ى  املجل�س 
بدعم مواطني االإم��ارة الباحثني عن عمل 
احلياة  وحت��ق��ي��ق  االزده�����ار  م��ن  ومتكينهم 
يف  امل��رج��وة  النتائج  اإىل  للو�صول  الكرمية 

التوجه التنموي للرثوة الب�صرية باالإمارة 
ال�صارقة حتر�س على  م��وارد  اأن  واأو���ص��ح   .
ت�صمن  مدرو�صة  ا�صرتاتيجية  وفق  العمل 
حلكومة  امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة  االأه��������داف  حت��ق��ي��ق 
دعم  اأه��م��ي��ة  م��ب��ك��راً  اأدرك����ت  حيث  ال�صارقة 
امل���ح���وري يف  ال��ت��وج��ه اال���ص��ت��ث��م��اري ودوره 
ف���ر����س وظيفية  خ��ل��ق  ال���راه���ن يف  وق��ت��ن��ا 
والرفاه  واالزده����ار  النماء  وحتقيق  قيمة 
االق���ت�������ص���ادي واالج���ت���م���اع���ي ل��ل��م��واط��ن . 
وجتلى اهتمامها يف تنفيذ برامج متكاملة 
والتوجه  اال�صتثمار  على  ال�صباب  ت�صجع 
من الوظيفة احلكومية اإىل ريادة امل�صاريع 

وال�صركات اال�صتثمارية ،
الدائرة نظمت خالل  اأن  بالذكر  واجلدير 
ال���ربام���ج  م����ن  ال���ع���دي���د  2019م  ال����ع����ام 
ال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة اخل��ا���ص��ة ب��ف��ئ��ة ال��ب��اح��ث��ني عن 

تاأ�صي�س  املبادرة يف  ثقافة  تر�صخ  التي  عمل 
حيث   ، اخلا�صة  االأع��م��ال  وري���ادة  امل�صاريع 
وريادة  امل�صاريع،  اإدارة  يف  االبتكار  ت�صمنت 

االأعمال، واإعداد امل�صاريع ال�صغرية.
ا�صتهداف  ع��ل��ى  ال����دائ����رة  ح��ر���ص��ت  ك��م��ا   
امل�صتويات  ك��اف��ة  ال��ب��اح��ث��ني ع��ن ع��م��ل م��ن 
ال���درا����ص���ي���ة وال��ت��خ�����ص�����ص��ات ال��ع��ل��م��ي��ة يف 
الو�صطى  ومنطاقتها  االإم���ارة  م��دن  جميع 
وال�صرقية ، �صعياً لقيادتهم نحو اال�صتفادة 
امل��ث��ل��ى م���ن ب��ي��ئ��ة االأع���م���ال اخل�����ص��ب��ة التي 
التي  واالمتيازات  االإم���ارات،  دول��ة  متتلكها 
ال�صارقة  واإم������ارة  ع��ام��ة  ال���دول���ة  مت��ن��ح��ه��ا 
الن�صاطات  وت��و���ص��ع��ة  ل��ت��اأ���ص��ي�����س  خ��ا���ص��ة 
فاعلة  م�صاهمة  يحقق  مم��ا  اال�صتثمارية. 
يف  الوطني  االقت�صادي  امل�صهد  تطوير  يف 

الدولة. 

مب�شاركة 15 م�شروعا من اإمارة عجمان

غرفة عجمان ت�شارك يف معر�ض االإمارات للم�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة 
•• عجمان ـ الفجر 

عجمان  و�صناعة  جت��ارة  غرفة  ت�صارك 
يف معر�س االإمارات للم�صاريع ال�صغرية 
جتارة  غرفة  تنظمه  وال��ذي  واملتو�صطة 
التجارة  اأبوظبي واحتاد غرف  و�صناعة 
ال���دول���ة يف م��رك��ز العني  وال�����ص��ن��اع��ة يف 
ال��ع��ني، مب�صاركة  ل��ل��م��وؤمت��رات مب��دي��ن��ة 
اأ�صحاب  االأع����م����ال  رواد  م���ن  وا����ص���ع���ة 

امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة.
عام  مدير  ال�صويدي  �صامل  �صعادة  واأك��د 
غ��رف��ة ع��ج��م��ان، خ��الل اف��ت��ت��اح فعاليات 

املعر�س اأن غرفة عجمان حري�صة على 
امل�صاركة يف املعار�س املتخ�ص�صة يف ريادة 
واملتو�صطة  ال�صغرية  وامل�صاريع  االأعمال 
لت�صليط  م��ن�����ص��ات  ي��وف��ر  ال����ذي  االأم�����ر 
امل�صاريع  ال�صوء على منتجات وخدمات 
ال�����ص��غ��رية وامل��ت��و���ص��ط��ة، وال��ت��ع��رف على 
وخلق  التو�صع  وخطط  متويلها  اآل��ي��ات 
التناف�صية  ال��ق��درة  وتعزيز  عمل  فر�س 

لتلك امل�صاريع.
الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  ب��ت��وج��ي��ه��ات  م�����ص��ي��داً 
واملحلية  االحت����ادي����ة  امل��ع��ن��ي��ة  ل��ل��ج��ه��ات 
بتوفري حزم الت�صهيالت املقدمة ملجتمع 

رواد ورائدات االعمال اأ�صحاب امل�صاريع 
ال�����ص��غ��رية وامل��ت��و���ص��ط��ة، وال��ع��م��ل على 
اأعمالهم  لنمو  الالزمة  املقومات  زي��ادة 

وا�صتدامتها.
الدور  ال�صويدي على  واأكد �صعادة �صامل 
للم�صاريع  االإم����������ارات  مل���ع���ر����س  ال����ه����ام 
االوىل  ن�صخته  يف  واملتو�صطة  ال�صغرية 
ال�صيما يف ظل احل�صور الالفت للجهات 
امل�صاريع  ب��ت��ط��وي��ر  امل��ع��ن��ي��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
اخل���ا����ص���ة وم�����ص��ارك��ة اأك�����رث م���ن 200 
ع��ار���س م��ن اأ���ص��ح��اب امل�����ص��اري��ع ، مثمناً 
ال��دول��ة يف زي���ادة التوطني  جهود غ��رف 

واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع  قطاع  يف 
اقت�صاد  االك���رب يف  امل�����ص��اه��م  ب��اإع��ت��ب��اره��ا 
الدولة. من جانبها ك�صفت جميلة كاجور 
يف  الوطنية  االعمال  تنمية  اإدارة  مدير 
فيه  ي�صارك  املعر�س  اأن  عجمان،  غرفة 
ال��رائ��دة يف  اأ���ص��ح��اب امل�صاريع  15  م��ن 
مبنتجاتهم  ل��ل��ت��ع��ري��ف  ع��ج��م��ان  اإم�����ارة 
والعمل  اخل��ربات  وتبادل  لها  والرتويج 
وال�صراكات  ال���ت���ع���اون  اآف�����اق  ف��ت��ح  ع��ل��ى 
باهمية  م�صيدة  امل�صاريع،  اأ���ص��ح��اب  م��ع 
الفعاليات امل�صاحبة للمعر�س من ور�س 

عمل متخ�ص�صة.

ت�����ص��ع على  اأن غ��رف��ة ع��ج��م��ان  واأك�����دت 
اال�صرتاتيجية  خطتها  اأول���وي���ات  راأ����س 
االأعمال واملقبلني  حتفيز رواد ورائ��دات 
خالل  م��ن  خا�صة  م�صاريع  تنفيذ  على 
توجيه  م����ن  امل���م���ك���ن  ال����دع����م  ت����ق����دمي 
وور�س  ودورات  ودرا����ص���ات  وا���ص��ت�����ص��ارات 
اجلهات  مع  بالتعاون  متخ�ص�صة  عمل 
جانب  اإىل  واخلا�صة  احلكومية  املعنية 
املتخ�ص�صة  واملعار�س  اللقاءات  تنظيم 
والدولية  املحلية  املعار�س  يف  وامل�صاركة 
وامل�صاريع  االأع�����م�����ال  ل�������رواد  امل���وج���ه���ة 

ال�صغرية واملتو�صطة.
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املال والأعمال

على هام�ص امل�شاركة يف معر�ص الإمارات للم�شاريع ال�شغرة واملتو�شطة

»�شندوق خليفة« ينظم الدورة الرابعة من ملتقى »توا�شل« يف مدينة العني 
•• اأبوظبي-الفجر:

امل�صاريع،  لتطوير  خليفة  �صندوق  نّظم 
ال���راب���ع���ة م���ن ملتقى  ال������دورة  ف��ع��ال��ي��ات 
معر�س  ه����ام���������س  ع����ل����ى  “توا�صل” 
ال�صغرية  ل���ل���م�������ص���اري���ع  “االإمارات 
الذي مت اإطالقه يف مدينة  واملتو�صطة”، 
للموؤمترات،  ال���ع���ني  م���رك���ز  يف  ال���ع���ني، 
ال�صندوق على دعم  انطالقاً من حر�س 
يف  ت�صاهم  التي  واملبدعة  املبتكرة  االأفكار 
االإن��ت��اج بكافة  ال��دول��ة ودف��ع عجلة  تقّدم 
ال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة، م��ن خ���الل تعزيز 
ثقافة ري���ادة االأع��م��ال ب��ني امل��واط��ن��ني يف 
ثقافة  وغ��ر���س  ال��دول��ة  اإم�����ارات  خمتلف 
التعاون واحلوار وتبادل اخلربات يف هذا 
روح  تعزيز  اإىل  امللتقى  وي��ه��دف  امل��ج��ال. 
االأعمال  رواد  ب��ني  وال��ت��ع��اون  التوا�ص��ل 
م���ن اأع�����ص��اء ال�����ص��ن��دوق امل��ت��واج��دي��ن يف 
االأفكار واخلربات،  العني، وتبادل  مدينة 
اأمامهم  ال��ف��ر���ص��ة  اإت���اح���ة  اإىل  اإ����ص���اف���ة 
واملنتجات  املبتكرة  مب�صاريعهم  للتعريف 
وال��ب��ح��ث يف  ال��ت��ي يقدمونها  واخل��دم��ات 
���ص��ب��ل ت�����ص��وي��ق��ه��ا م���ن خ���الل خ��ل��ق �صبكة 
ال�صندوق  اأع�����ص��اء  ب���ني  ف��ع��ال��ة  ت��وا���ص��ل 
واملحليني،  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ني  و���ص��رك��ائ��ه 
العالقات  توطيد  اإىل  امللتقى  ي�صعى  كما 
ال�صندوق  اإدارة  ب���ني  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 

وخمتلف اجلهات الداعمة امل�صاركة.
الرئي�س  النا�صري،  عبيد  م��وزة  واأ���ص��ارت 
ب��االإن��اب��ة يف ���ص��ن��دوق خليفة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
امللتقى  اأه��م��ي��ة  اإىل  امل�����ص��اري��ع،  ل��ت��ط��وي��ر 
وتعزيز  لتفعيل  ال�صندوق  ينظمه  ال��ذي 
وعر�س  اأع�����ص��ائ��ه،  ب���ني  ال��ت��وا���ص��������ل  روح 
ال�صركاء  م��ن  نخبة  اأم����ام  م�����ص��روع��ات��ه��م 
احل��ك��وم��ي��ة وغري  اجل��ه��ات  م��ن  املحليني 
احل��ك��وم��ي��ة، م�����ص��ددة ع��ل��ى اأه��م��ي��ة هذه 
االأعمال  ري��ادة  ثقافة  امل��ب��ادرات يف غر�س 
املواطنني،  اأو����ص���اط  ب���ني  احل���ر  وال��ع��م��ل 
ال�صندوق  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  م���ن  ان��ط��الق��اً 

ال��وا���ص��ح��ة يف ه���ذا ال�����ص��اأن وال��ت��ي تهدف 
ت�صجع  ومبتكرة  مالئمة  بيئة  ب��ن��اء  اإىل 
املواطنني على االنخراط يف جمال ريادة 

االأعمال وت�صاهم يف اإجناح م�صاريعهم. 
تاأ�صي�صه حتى  “منذ  النا�صري:  واأ�صافت 
ال���ي���وم، ي��ب��ذل ال�����ص��ن��دوق ج��ه��ود حثيثة 
دولة  يف  االأع��م��ال  ري���ادة  تعزيز  �صبيل  يف 
الدعم  اأ�صكال  وتقدمي خمتلف  االإم��ارات 
للم�صاريع الوطنية ال�صغرية واملتو�صطة، 
ع���م���اًل ب������روؤى وت��وج��ي��ه��ات ����ص���دي���دة من 
منه  واإمياناً  الدولة،  يف  الر�صيدة  القيادة 
االقت�صاد  دع��م  يف  امل�صاريع  ه��ذه  باأهمية 
الوطني وتعزيز الناجت املحلي االإجمايل. 
مع  بالتزامن  “توا�صل”  ملتقى  وي��اأت��ي 
ال�صغرية  للم�صاريع  االإم�����ارات  م��ع��ر���س 
فر�صة  ب���دوره  ي�صكل  وال���ذي  واملتو�صطة 
اأكرث  للتوا�صل مع  االأعمال  ذهبية لرواد 
ومتو�صطة  �صغرية  موؤ�ص�صة   200 م��ن 
امللتقى  ويعمل  ال��دول��ة.  اأن��ح��اء  جميع  يف 
ال�صغرية  امل�صاريع  اأ�صحاب  اط��الع  على 
واملتو�صطة على اأف�صل املمار�صات والتعلم 

م���ن جت����ارب امل�����ص��ارك��ني، ب��االإ���ص��اف��ة اإىل 
احلكومية  و�صبه  احلكومية  اجلهات  حث 
بع�س  امل�صاريع  ه��ذه  منح  على  واخلا�صة 
التطور  على  ت�صاعدها  التي  االم��ت��ي��ازات 
والنجاح، انطالقاً من اأهميتها وتاأثريها 
اأبوظبي  اإم����ارة  االإي��ج��اب��ي ع��ل��ى اق��ت�����ص��اد 

واالإمارات عموماً«. 
وتخلل امللتقى يف يومه االأول كلمة احتاد 
غرف التجارة وال�صناعة يف دولة االإمارات 
تقدميي  عر�س  تالها  املتحدة،  العربية 
العاملي،  اأب���وظ���ب���ي  ����ص���وق  خ���دم���ات  ح����ول 
للقطاع  اأبوظبي،  ال��دويل يف  املايل  املركز 
اخلا�س، قدمته كل من �صيخة املرزوقي، 
مدير عالقات املتعاملني يف املركز، واأمال 
جانبه،  ومن  اال�صرتاتيجية.  مدير  ب��در، 
اإدارة  م��دي��ر  امل��ه��ريي،  عبيد  �صلطان  ق��ام 
امل�صرتيات والتوريد يف جمموعة االحتاد 
الفر�س  ح��ول  عر�س  بتقدمي  للطريان، 
امل�صاريع  ل�صالح  املجموعة  م��ن  املقدمة 
ال�صغرية واملتو�صطة. كما ت�صّمن امللتقى 
عر�صاً الأربعة م�صاريع ناجحة تابعة لرواد 

اإم��ارات��ي��ني مدعومني م��ن جانب  اأع��م��ال 
����ص���ن���دوق خ��ل��ي��ف��ة وه����م ���ص��ل��ط��ان حممد 
وعبداهلل  امل��ح��ريب��ي،  واأح���م���د  امل��ع��م��ري، 

املزروعي واأحمد علي ال�صام�صي. 
اأما اليوم الثاين من امللتقى، ف�صهد كلمة 
اأبوظبي   - االقت�صادية  التنمية  ل��دائ��رة 
األ���ق���اه���ا ع����ادل ال��ن��ق��ب��ي، م�����ص��رف خدمة 
ا�صتعر�س  حيث  ال���دائ���رة،  يف  املتعاملني 
املقدمة  االأع��م��ال  مركز  خدمات  خاللها 
الأ�صحاب امل�صاريع، تالها عر�س ملجموعة 
ناجحة من التجارب اخلا�صة برواد اأعمال 
�صندوق خليفة، قدمه كل من فاطمة فهد 
ال�صام�صي، وحممد احل�صرمي، وعبداهلل 
حمد الدرعي وحممد برك اجلابري. كما 
قام كل من املهند�س اأحمد �صامل بالطيور، 
يف  والتوريد  االإم��داد  �صل�صلة  اإدارة  مدير 
�صركة �صرتاتا، و�صعيب عبداهلل احلمادي، 
مدير ق�صم الت�صويق يف تعاونية االحتاد، 
و�صمة �صامل الدرمكي، اأخ�صائي املوؤ�ص�صات 
يف  االأع��م��ال  ورواد  واملتو�صطة  ال�صغرية 
غرفة جتارة و�صناعة اأبوظبي، بالتعريف 

ب�صل�صلة اخلدمات املقدمة لدعم وتطوير 
اإمارة  يف  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع 

اأبوظبي. 
للم�صاريع  االإم��������ارات  م��ع��ر���س  وي�����ص��ك��ل 
مكتب  �صّم  ال��ذي  واملتو�صطة،  ال�صغرية 
يجيب  خليفة  ل�صندوق  ت��اب��ع  معلومات 
عن ا�صتف�صارات اجلميع، حدثاً اقت�صادياً 
���ص��خ��م��اً ي��ح��ظ��ى ب���دع���م وت��ن��ظ��ي��م احت���اد 
غرف التجارة وال�صناعة بدولة االإمارات 
اأبوظبي، ويهدف  وغرفة جتارة و�صناعة 
اإىل ت�صليط ال�صوء على فر�س اال�صتثمار 
ال�صغرية  امل�����ص��اري��ع  ق��ط��اع  يف  ال����واع����دة 

واملتو�صطة وكيفية االإ�صتفادة منها.
ويوّفر املعر�س فر�صاً ا�صتثمارية �صخمة 
االجتماعات  م��ن  �صل�صلة  يت�صمن  حيث 
بني كربى ال�صركات يف خمتلف قطاعات 
الور�س  ع���دد م��ن  اإىل  اإ���ص��اف��ة  االأع���م���ال، 
اأن���ه يحر�س  ال��ت��دري��ب��ي��ة. كما  وال��ربام��ج 
على ا�صتقطاب نخبة املوؤ�ص�صات احلكومية 
وت�صجيع  وم�صاعدة  تطوير  امل�صوؤولة عن 
واملتو�صطة،  ال�صغرية  امل�صاريع  ومت��وي��ل 
القدرات  لزيادة  اأ�صا�صية  فعالية  باعتباره 
اأعمال القطاع  التناف�صية وتو�صيع فر�س 

اخلا�س. 
ملناق�صة  مثالية  من�صة  امل��ع��ر���س  وي��ق��دم 
اآل���ي���ات ال��ع��م��ل امل��ط��ل��وب��ة ل��ت��وف��ري فر�س 
مت��وي��ل��ي��ة وخ����دم����ات م�����ص��رف��ي��ة ل�����رواد 
النا�صئة  امل�����ص��اري��ع  واأ����ص���ح���اب  االأع���م���ال 
ل��ت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة االق��ت�����ص��اد ال��ق��ائ��م على 
جتارية  بيئة  ب��ن��اء  اإىل  اإ���ص��اف��ة  امل��ع��رف��ة، 
اأف�صل  على  التعرف  خالل  من  تناف�صية 
امل��م��ار���ص��ات االإق��ل��ي��م��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة ودعم 
ال�صغرية  للم�صاريع  التناف�صية  ال��ق��درة 
واملتو�صطة. وي�صعى املعر�س اإىل التن�صيق 
مع خمتلف ال�صركات احلكومية واخلا�صة 
واخلا�س  العام  القطاعني  بني  والتعاون 
امل�صتدامة  االقت�صادية  ال��روؤي��ة  لتحقيق 
لدولة االإمارات العربية املتحدة واملنطقة 

ب�صكل عام.

م�شارك من خمتلف القطاعات  1000
 انطلق الدورة الرابعة من قمة الت�شنيع والتجارة 

امل�شتقبلية 2019 يف 10 و11 �شبتمرب اجلاري
•• دبي-الفجر: 

حتت رعاية معايل �صهيل املزروعي وزير الطاقة وال�صناعة يف االإمارات تقام 
قمة الت�صنيع والتجارة امل�صتقبلية ال�صنوية 2019 يف دورتها الرابعة، التي 
ت�صت�صيفها موؤ�ص�صة دبي لتنمية ال�صادرات اإحدى موؤ�ص�صات اقت�صادية دبي، 
بالتعاون مع �صركة اإك�صبو تريد ميدل اإي�صت، الذي �صيقام احلدث على مدى 
انرتكونتيننتال  فندق  يف   2019 �صبتمرب  �صهر  من  و11   10 يف  يومني 
ف�صتيفال �صيتي، دبي. وتوؤكد املوؤ�ص�صة من خالل القمة ا�صتمراريتها يف دعم 
ال�صركات املحلية، ملا له من دور يف دفع  القطاع ال�صناعي وتنمية �صادرات 

عجلة النمو باإمارة دبي ودولة االإمارات على وجه العموم.
ي�صت�صيف احلدث الذي ي�صتمر على مدار يومني اأكرث من 1000 م�صارك 
من كبار املتخ�ص�صني من العمليات و�صل�صلة التوريد واخلدمات اللوج�صتية 
قطاع  م�صاهمة  بلغت  حيث  التحويلية.  وال�����ص��ن��اع��ات  امل��ع��ل��وم��ات  وتقنية 
ال�صناعة 9.2 % من الناجت املحلي االإجمال الإمارة دبي والذي يعك�س منو 
بن�صبة %30 يف �صادرات دبي املبا�صرة للربع االأول من عام 2019 مقارنة 

مع نف�س الفرتة من العام املا�صي، مع زيادة %7 يف اإعادة ال�صادرات 
 �صيقوم املوؤمتر با�صت�صافة اأكرث من 50 من الرّواد العامليني واالإقليميني يف 
قطاع ال�صناعات كمتحّدثني وم�صاركني بحلقات نقا�صية تخاطب الق�صايا 
االأكرث اأهمية والتي تواجهها ال�صناعة.  ومنهم الدكتورة ماجدة العزازي، 
املدير التنفيذي مل�صنع �صاند �صتورم لل�صيارات، والتي مت االعرتاف بها كاأول 
�صركة لت�صنيع �صيارات الدفع الرباعي يف دولة االإم��ارات العربية املتحدة؛ 
ومروان عبد العزيز اجلناحي، املدير التنفيذي ملجمع دبي للعلوم؛ ومن�صور 
جناحي، نائب الرئي�س التنفيذي ملجموعة “اخلدمات واحللول التوربينية” 
للت�صميم  الرئي�س  ن��ائ��ب   ، رن���دراث  وب��رن��ه��ارد  للتنمية؛  مبادلة  �صركة   -
والهند�صة واالبتكار ، االحتاد للطريان الهند�صية؛ والدكتور اأندريا�س �صوير 

، الرئي�س التنفيذي لل�صناعات الع�صكرية ال�صعودية. 
حلقات   6 اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  تو�صيحي  ع��ر���س   16 القمة  ب��رن��ام��ج  يت�صّمن 
اإنرتنت  نقا�صية ترتكز حول الت�صنيع واالنتاج املتقّدم، وحل �صيفرة فوائد 
القوى  وم�صتقبل  امل��رن��ة،  واال�صرتاتيجيات  الت�صغيلي  والتمّيز  االأ���ص��ي��اء، 
اخلدمات  م�صتقبل  حتّول  التي  االإلكرتونية  والتجارة  ال�صناعية،  العاملة 
مدير  الزغبي،  خالد  فيهم  مبن  ال�صناعة،  خ��رباء  �صي�صارك  اللوج�صتية.  
اأول  مدير  ج��الل،  وخ��ال��د  ل��الأغ��ذي��ة؛  االإ���ص��الم��ي  الفني،  الق�صم  الت�صنيع 
– البحرين؛  �صركة جارمكو  واالت�صاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  جمموعة 
وتامر حامد، مدير تقنية املعلومات، دوكاب يف مناق�صة متعمقة حول اجتاه 
م�صتقبل الت�صنيع با�صتخدام حلول اإنرتنت االأ�صياء وفهم االأ�صاليب واملبادئ 
ي�صت�صيف  كما  الرقمي.  امل�صنع  دم��ج  اأثناء  اعتمادها  يجب  التي  املختلفة 
التقنية واخلدمية  م��زودي احللول  اأب��رز  مع  جانبياً  معر�صاً  اأي�صاً  احلدث 
ليعر�صوا اأحدث منتجاتهم والتي تدعم �صوق الت�صنيع املتنامي يف املنطقة.

مليار درهم اأموال   165.8
التوفري لدى اجلهاز امل�شريف

•• اأبوظبي-وام:

االإم���ارات  دول��ة  امل�صريف يف  اجل��ه��از  ل��دى  التوفري  ر�صيد ح�صابات  وا���ص��ل 
درهم  مليار   165.8 بلغ  بعدما  قيا�صيا  م�صتوى  رقما  متجاوزا  ارتفاعه 
تقريبا خالل االأ�صهر ال�صبعة االأوىل من العام 2019 بزيادة ن�صبتها 9% 
وقدرها 13.8 مليار درهم مقارنة مع 152 مليار درهم يف نهاية 2018. 
اجلهاز  لدى  الودائع  اإجمايل  من   11.4% نحو  التوفري  ر�صيد  وي�صكل 
امل�صريف والتي و�صلت قيمتها 1.446 تريليون درهم مع نهاية �صهر يوليو 
من العام اجلاري. وتعد الزيادة امل�صتمرة يف ر�صيد ح�صابات التوفري لدى 
اجلهاز امل�صريف االإماراتي موؤ�صرا على ارتفاع �صهية االدخار لدى املواطنني 

واملقيمني يف الدولة وذلك مقابل تراجع ال�صلوك اال�صتهالكي.
وا�صتحوذ االدخ��ار بالعملة املحلية “ الدرهم “على اأكرث من 60 % من 
تقريبا  درهم  مليار   140.7 اإىل  و�صلت  وبقيمة  التوفري  ر�صيد  اإجمايل 
مع نهاية �صهر يوليو املا�صي يف حني بلغت قيمة التوفري بالعملة االأجنبية 
م�صرف  ي�صدرها  التي  االإح�صائيات  بح�صب  وذل��ك  دره��م  مليار   25.1
العام اجل��اري النمو االأك��رب يف  امل��رك��زي. و�صجل �صهر مايو من  االإم���ارات 
بلغت  فيما   .. دره��م  مليار   8.4 مبقدار  مرتفعا  التوفري  ح�صابات  ر�صيد 
قيمة الزيادة خالل الربع االأول من العام 4 مليارات درهم وتوزع بقية املبلغ 
اأن البنوك الوطنية  اأرق��ام امل�صرف املركزي  على الفرتة االأخ��رى. وتظهر 
 149.6 بلغ  االدخ���ار وبر�صيد  اأم���وال  االأك��رب من  ا�صتحوذت على اجل��زء 
مليار درهم يف نهاية يوليو املا�صي منها 131.27 مليار بالعملة املحلية 
ونحو 18.3 مليار بالعملة االأجنبية . اأما على م�صتوى االدخار يف البنوك 
االأجنبية العاملة يف الدولة فقد بلغ الر�صيد ما ي�صاوي 16.3 مليار درهم 
منذ بداية العام 2019 وحتى نهاية �صهر يوليو وذلك طبقا الإح�صائيات 
امل�صرف املركزي. ي�صار اإىل اأن البنوك العاملة يف الدولة تعمل من خالل 
احلوافز الكبرية التي تطرحها ال�صتقطاب املزيد من اأموال التوفري حيث 

تقوم مبنح عوائد جمزية للعمالء باالإ�صافة اإىل جوائز قيمة.

دبي ت�شت�شيف معر�ض العلمات التجارية 
اخلا�شة والرتاخي�ض اأكتوبر املقبل

•• دبي-وام:

 ي�صتعد مركز دبي التجاري العاملي ال�صت�صافة فعاليات الدورة االفتتاحية من 
معر�س العالمات التجارية اخلا�صة والرتاخي�س يف ال�صرق االأو�صط من 29 
االأعمال  لرعاية  ا�صرتاتيجية  من�صًة  املعر�س  �صيوفر  اأكتوبراملقبل.   31 اىل 
اأمام كربى ال�صركات املحلية واالإقليمية والدولية جنباً اإىل جنب مع ال�صركات 
املتوفرة  التجارية  الفر�س  من  اال�صتفادة  اأج��ل  من  االأع��م��ال  ورواد  النا�صئة 
العالمات  وتراخي�س  اخلا�صة  التجارية  العالمات  قطاعات  يف  العامل  حول 
ويعترب  ال��وت��رية.  مت�صارع  من��واً  ت�صهد  التي  بالتعاقد  والت�صنيع  التجارية 
معر�س العالمات التجارية اخلا�صة والرتاخي�س يف ال�صرق االأو�صط 2019 
و�صمال  االأو���ص��ط  ال�صرق  منطقة  يف  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  متخ�ص�س  معر�س  اأول 
الفر�س  لتعزيز  ج��دي��دة  �صبل  ا�صتك�صاف  ل��ل��زوار  يتيح  ال��ذي  االأم���ر  اإفريقيا 
التجارية وا�صتعرا�س املنتجات من خالل متكينهم من التوا�صل مع مزودي 
خدمات العالمات التجارية اخلا�صة وامل�صنعني املتعاقدين ومزودي احللول 

من خمتلف اأرجاء قطاع ال�صلع اال�صتهالكية �صريعة التداول حول العامل.

»بريك بلك ال�شرق االأو�شط« يعزز تنمية 
القطاع البحري يف ال�شرق االأو�شط واأفريقيا 

•• دبي -الفجر: 
تر�صيخ  مل���وا����ص���ل���ة  احل������دث  وي�����ص��ت��ع��د 
مكانته كاأكرب حدث يف �صناعة ال�صحن 
البحري للب�صائع ال�صائبة ونقل املعدات 
جمل�س  دول  يف  ل��ل��م�����ص��اري��ع  ال�����ص��خ��م��ة 
ال���ت���ع���اون اخل��ل��ي��ج��ي. و���ص��ت��ق��ام ال����دورة 
اخلام�صة للمرة الثانية على التوايل يف 
اللتقاء  منا�صباً  �صيوفر موقعاً  ما  دبي؛ 
القرار يف  وا�صعة من �صانعي  جمموعة 
االأو�صط وكبار اخلرباء  ال�صرق  منطقة 
وامل�صوؤولني. ومع اقرتاب معر�س اإك�صبو 
ال�صحنات  على  الطلب  وتزايد   2020
ال�صخمة من االآالت واملعدات العمالقة 
ال�صرق  بلك  “بريك  يقدم  للم�صاريع، 
االأو�صط” قيمة م�صافة عرب املناق�صات 
واالأفكار التي يتم تداولها بني اأ�صحاب 
ال���ق���رار. وب���ه���ذا ال�����ص��ي��اق ���ص��رح معايل 
الدكتور عبداهلل بلحيف النعيمي، وزير 
تطوير البنية التحتية يف دولة االإمارات 
للموا�صالت  االحتادية  الهيئة  ورئي�س 
الربية والبحرية، قائاًل: “يعد موؤمتر 

ومعر�س بريك بلك حدثاً يتم تنظيمه 
على م�صتوى العامل، ولكن ن�صخة ال�صرق 
مبقايي�س  ا�صتثنائية  تعد  منه  االأو�صط 
ب��دع��م ك��ب��ري من  ع���دي���دة؛ ف��ه��ي تتمتع 
عن  ف�صاًل  االإم�����ارات  حكومة  يف  قبلنا 
الدولية  ال�صركات  من  العديد  م�صاركة 
املعنية بال�صحن البحري. ال�صيما واأنها 
للغاية  ال���ه���ام  ال��ت��وق��ي��ت  ه���ذا  ت��ع��ق��د يف 

للدولة،  ال��ب��ح��ري��ة  لل�صناعة  بالن�صبة 
لع�صوية  جم��دداً  للرت�صح  نتقدم  حيث 
املكتب التنفيذي للمنظمة البحرية عن 
هذا  �صي�صاهم  وب��ال��ت��ايل،  “ب”؛  الفئة 
القطاع  م�صتقبل  �صياغة  على  احل��دث 
م��ن خ��الل ت��ب��ادل االأف��ك��ار القيمة التي 
تطور مكان الدولة عاملياً«. على �صعيد 
اأح���م���د �صريف  امل��ه��ن��د���س  اأو����ص���ح  اآخ�����ر 

للهيئة االحتادية  العام  املدير  اخلوري، 
بقوله:  والبحرية،  الربية  للموا�صالت 
لتطوير  كبرية  ج��ه��وداً  ال��دول��ة  “تبذل 
اللوج�صتي   واالأداء  ال��ب��ح��ري  ال��ق��ط��اع 
حتقيقاً لروؤية االإمارات 2021، وت�صري 
 DNVGL تقرير  التقارير)ح�صب 
ح����وايل )65  اإ���ص��ت��ث��م��ار   اأن����ه مت  )اإىل 
مليار دوالر( يف املوانئ يف الدولة خالل 

موؤمتر  ي�صاهم  م��ا  وه���ذا   2018 ع���ام 
ومعر�س بريك بلك ال�صرق االأو�صط يف 
تعزيزه و اإبرازه ب�صكل كبري. حيث يوفر 
التحتية  البنية  لتطوير  فر�صاً  احلدث 
ل��ل��ن��ق��ل ال�����ربي وال���ب���ح���ري م���ن خالل 
البحرية  املقومات  تر�صيخ  ا�صتمراره يف 
احلدث  منظمو  تبنى  حني  يف  للدولة. 
هذا العام العديد من املبادرات املبتكرة، 
التي  االإبداعية  االأعمال  لبيئة  تكري�صاً 
ب�صكل عام  االإم������ارات  دول����ة  ب��ه��ا  مت��ت��از 
وقطاع ال�صناعة البحرية الوطنية فيها 

ب�صكل خا�س«.
واأفاد اخلوري: “تت�صدر دولة االإمارات 
بني  االأوىل  امل��رت��ب��ة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
م��ن ح��ي��ث ح��رك��ة احلاويات  دول���ة   20
متميز  مب��وق��ع  تتمتع  ك��م��ا  امل���وان���ئ،  يف 
من  مكنها  ما  العربي؛  اخلليج  قلب  يف 
اال�صتحواذ على اأكرب ح�صة من اإجمايل 
املنطقة  يف  والب�صائع  احل��اوي��ات  حركة 
احلدث  ه���ذا  وي��ع��د  ب��امل��ئ��ة.   60 بن�صبة 
ال���ذي ي��ج��ذب م�����ص��ارك��ني م��ن اأك���رث من 
للرتكيز  م��ث��ال��ي��ة  م��ن�����ص��ة  دول������ة،   75
ال�صخمة  التحتية  البنية  تطوير  على 
وامل�صاريع الكربى يف قطاع ال�صحن وفق 

املعايري العاملية«.

حتت رعاية معايل الدكتور عبد اهلل بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية ورئي�ص 
“موؤمتر  من  القادمة  ال��دورة  تك�شف  والبحرية،  الربية  للموا�شالت  الحتادية  الهيئة 
�شاأنها  من  التي  النوعية  املبادرات  من  العديد  عن  الأو�شط”  ال�شرق  بلك  بريك  ومعر�ص 
تطوير القطاع وتعزيز تناف�شيته عامليًا. ما ي�شهم بدوره اإىل زيادة عدد احل�شور لكل من 
الزوار والعار�شني املهتمني بالقطاع املالحي يف منطقة ال�شرق الأو�شط واأفريقيا. ومن املقرر 

اأن ينطلق املوؤمتر واملعر�ص يومي 25 و 26 فرباير 2020 يف مركز دبي التجاري العاملي.

معر�ض يوروتري ال�شرق االأو�شط يختتم فعالياته يف اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام: 

االأو�صط  ال�صرق  االأوىل ملعر�س يوروتري  الن�صخة  ام�س فعاليات  اختتمت 
الذي عقد حتت رعاية �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
اأبوظبي  هيئة  اإدارة  رئي�س جمل�س  الرئا�صة  �صوؤون  وزير  ال��وزراء  جمل�س 
للزراعة وال�صالمة الغذائية وب�صراكة ا�صرتاتيجية مع الهيئة. ا�صتقطب 
الوطني  اأبوظبي  مركز  يف  اأي���ام  ثالثة  فعالياته  ا�صتمرت  التي  املعر�س 
للمعار�س 7584 زائر خالل اليومني االأول والثاين اإىل جانب م�صاركة 
اأكرث من 120 عار�س ميثلون نحو 150 �صركة من 16 دولة من بينها 
االأوىل  للن�صخة  �صرف  ك�صيف  �صاركت  التي  ال�صعودية  العربية  اململكة 

من املعر�س. وقال �صعادة �صعيد البحري �صامل العامري مدير عام هيئة 
اأبوظبي للزراعة وال�صالمة الغذائية :فخورون بحجم االإقبال والتفاعل 
من قبل امل�صاركني والزوار يف فعاليات الن�صخة االأوىل للمعر�س على مدار 
الرثوة  بها قطاع  التي يحظى  البالغة  االأهمية  يوؤكد  الثالثة مما  اأيامه 
التي  والفر�س  الكبرية  القدرات  ويبني  املنطقة  م�صتوى  على  احليوانية 
متلكها اإمارة اأبوظبي يف هذا القطاع املهم عالوة عن احل�صاد املثايل الذي 
متثل يف توقيع �صراكات و�صفقات جتارية مع نخبة من ال�صركات املتخ�ص�صة 
حتقيق  نحو  امل���دى  بعيدة  خلطة  تر�صخ  واملحلية  واالإق��ل��ي��م��ي��ة  ال��دول��ي��ة 
التنمية املن�صودة يف قطاع الرثوة احليوانية. واأ�صاف ان ا�صت�صافة املعر�س 
تاأتي من منطلق التزامنا بدعم توجهات احلكومة لتحقيق اال�صتدامة يف 

قطاع الرثوة احليوانية ملا له من دور مهم يف تلبية احتياجات امل�صتهلكني 
ورفد االأ�صواق باملنتجات املتميزة وكذلك توفري قنوات ت�صدير لالأ�صواق 
متخ�ص�صة  دولية  من�صة  توفري  اإىل  خالله  من  �صعينا  حيث  اخلارجية، 
و�صاملة ملناق�صة اأف�صل ال�صبل لتحقيق اال�صتدامة. و ا�صار اىل ان املعر�س 
يدعم اجلهود التي تبذلها الهيئة لتبادل اخلربات واأف�صل املمار�صات مع 
هذا  يف  التحديات  ملواجهة  وال���دويل  االإقليمي  امل�صتويني  على  ال�صركاء 
املحليني م��ن خالل  امل��رب��ني  القطاع احل��ي��وي وتطوير خ��ربات وم��ه��ارات 
من  نخبة  تقدمها  التي  املبتكرة  واحل��ل��ول  التقنيات  اأه��م  على  تعريفهم 
ال�صركات العاملية واملحلية الرائدة يف جمال االأبحاث والتطوير الزراعي 

واالإنتاج احليواين. 
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العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : اي ا�ص بي خلدمات اإدارة املن�شاآت - �ص ذ م م 
 - العلي  ATX2301 - 10 ملك حممد عبدالرحيم حممد  : مكتب رقم  العنوان 
الرب�صاء االأوىل - ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�صة : 814656 
رقم القيد بال�صجل التجاري : 1364181 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية 
بدبي باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/8/26 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2019/8/26 بتاريخ  دب��ي 
العنوان : مكتب رقم 703  ي�شرى و�شركاه لال�شت�شارات وتدقيق احل�شابات  املعني 
ملك ي�صرى عادل امني - بردبي - اخلليج التجاري - هاتف :      فاك�س :     م�صطحباً 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً   )45( خ��الل  وذل��ك  الثبوتية  واالأوراق  امل�صتندات  كافة  معه 

االإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : ي�شرى و�شركاه لال�شت�شارات وتدقيق احل�شابات
العنوان : مكتب رقم 703 ملك ي�صرى عادل امني - بردبي - اخلليج التجاري    
فاك�س :         مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي  هاتف : 
باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية اي ا�ص بي خلدمات اإدارة 
املن�شاآت - �ص ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2019/8/26 
بتاريخ 2019/8/26 وعلى من لديه  العدل حماكم دبي  واملوثق لدى كاتب 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية 

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

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5
اإعالن بالن�سر

رقم )2019/3935(
املنذر : الدالل للعقارات 

املنذر اليه : فندق البحر الذهبي - �س ذ م م 
املو�صوع / اإعالن بالن�صر يف اإنذار عديل رقم )2019/1/105983( 

بتاريخ �صابق ا�صتاأجر املنذر اليه العقار من املنذر بالعنوان املذكور باالإنذار العديل 
ومل يتم دفع امل�صتحقات االيجارية وانه م�صتقال للعقار من غري م�صوغ �صرعي و�صند 
قانوين وحيث ان املنذر مت�صررا من بقاء احلال مبا هو عليه لذا ينذر املنذر / املنذر 
اق�صاها )ثالثون يوما من  امل�صتحقات االيجارية يف خالل فرتة  ب�صداد كافة  اليه 
تاريخ ن�صر هذا االإنذار العديل( ، واإال �صي�صطر املنذر من اتخاذ االإجراءات القانونية 

و�صوف تتحملون كافة االتعاب وامل�صاريف. 
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5
انذار عديل بالن�سر

الإنذار العديل رقم )2019/6470(
املنذر : م�صت�صفى برامي - �س ذ م م 

املنذر اليها : ليلى حممد نور حممد عبدالرحيم بال�صالح 
1( ومبوجب هذا االإخطار فان املنذر ينبه على املنذر اليه الوفاء بقيمة ال�صيكات رقم 40 ، 41 ، 42 ، 43 ، 44 
والبالغ قيمتها 30.000 درهم )ثالثون الف درهم( وامل�صحوبني على م�صرف الهالل - فرع الرميثة وذلك يف 
غ�صون )5( خم�صة ايام وهي املدة املقررة قانونا وفقا لن�س املادة )63( من قرار جمل�س الوزراء رقم )57( يف 

�صاأن الالئحة التنظيمية للقانون االإحتادي رقم )11( ل�صنة 1992 ب�صاأن قانون االإجراءات املدنية. 
2( ويف حالة عدم قيامكم بالوفاء باملبلغ املطالب به �صيتم اللجوء اىل الق�صاء عن طريق امر االأداء وفقا 
لن�س املادة )62( من قرار جمل�س الوزراء رقم )57( ف�س �صاأن الالئحة التنظيمية للقانون االإحتادي رقم 
)11( ل�صنة 1992 ب�صاأن قانون االإج��راءات املدنية الجباركم على الوفاء بقيمة ال�صيكات ال�صالف ذكرها مع 

حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صروفات الق�صائية واتعاب املحاماة ف�صال عن الفائدة التاأخريية. 
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5
اإعالن بالن�سر

رقم )2019/3376(
املنذر : الدالل للعقارات 

املنذر اليه : فندق ريالك�صي 
املو�صوع : 

ي��ن��ذر امل��ن��ذر/امل��ن��ذر ال��ي��ه ب�����ص��داد ك��اف��ة امل�صتحقات االي��ج��اري��ة يف خالل 
فرتة اق�صاها )30( يوم من تاريخ الن�صر واإال �صي�صطر املنذر اىل اتخاذ 
االإجراءات الق�صائية الالزمة للمطالبة مبا ذكر وما ي�صتجد من قيمة 
ايجارية والتعوي�س اجلابر للعطل وال�صرر ، وحتميل املنذر اليه بكافة 

ر�صوم وم�صاريف التقا�صي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5
انذار عديل بالن�سر

الإنذار العديل رقم )2019/6469(
املنذر : م�صت�صفى برامي - �س ذ م م 

املنذر اليها : يا�صر جابر عبدالروؤوف حموده 
1( ومبوجب هذا االإخطار فان املنذر ينبه على املنذر اليه الوفاء بقيمة ال�صيك رقم 38 والبالغ قيمته 15.000 
درهم )خم�صة ع�صر الف درهم( واملوؤرخ 2017/5/15 وامل�صحوب على م�صرف الهالل - فرع جمريا 2 - وذلك 
يف غ�صون )5( خم�صة ايام وهي املدة املقررة قانونا وفقا لن�س املادة )63( من قرار جمل�س الوزراء رقم )57( 

يف �صاأن الالئحة التنظيمية للقانون االإحتادي رقم )11( ل�صنة 1992 ب�صاأن قانون االإجراءات املدنية. 
2( ويف حالة عدم قيامكم بالوفاء باملبلغ املطالب به �صيتم اللجوء اىل الق�صاء عن طريق امر االأداء وفقا 
لن�س املادة )62( من قرار جمل�س الوزراء رقم )57( ف�س �صاأن الالئحة التنظيمية للقانون االإحتادي رقم 
ال�صالف ذكره مع  ال�صيكات  بقيمة  الوفاء  املدنية الجباركم على  االإج��راءات  ب�صاأن قانون  ل�صنة 1992   )11(

حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صروفات الق�صائية واتعاب املحاماة ف�صال عن الفائدة التاأخريية. 
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5
انذار عديل بالن�سر

الإنذار العديل رقم )2019/6468(
املنذر : م�صت�صفى برامي - �س ذ م م 

املنذر اليه : ح�صن �صقر �صمبيه عبيد البلو�صي 
1( ومبوجب هذا االإخطار فان املنذر ينبه على املنذر اليه )ح�صن �صقر �صمبيه عبيد البلو�صي( الوفاء بقيمة 
ال�صيك رقم 65 والبالغ قيمته 140.000 درهم )مائة واربعون الف درهم( واملوؤرخ 2017/8/1 وامل�صحوب على بنك 
باركليز - دبي وذلك يف غ�صون )5( خم�صة ايام وهي املدة املقررة قانونا وفقا لن�س املادة )63( من قرار جمل�س 
الوزراء رقم )57( يف �صاأن الالئحة التنظيمية للقانون االإحتادي رقم )11( ل�صنة 1992 ب�صاأن قانون االإجراءات 
املدنية    2( ويف حالة عدم قيامكم بالوفاء باملبلغ املطالب به �صيتم اللجوء اىل الق�صاء عن طريق امر االأداء 
التنظيمية للقانون االإحتادي  �صاأن الالئحة  ال��وزراء رقم )57( ف�س  امل��ادة )62( من قرار جمل�س  وفقا لن�س 
رقم )11( ل�صنة 1992 ب�صاأن قانون االإجراءات املدنية الجباركم على الوفاء بقيمة ال�صيكات ال�صالف ذكرها مع 

حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صروفات الق�صائية واتعاب املحاماة ف�صال عن الفائدة التاأخريية. 
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدع�ى رقم 2019/564 جتاري جزئي
االقامة  حمل  جمهول  احل��ق  ا���ص��رار  �صديقي  �صديقي  عاطف  عليه/1-  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2019/4/21 يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�صالح/ البنك العربي املتحد - �س م ع - بالزام املدعي عليه بان ي�صدد اىل املدعي 
مبلغ 456.093.51 درهم )اأربعمائة و�صتة وخم�صون الفا وثالثة وت�صعون درهما وواحد 
وخم�صون فل�صا( وبالفائدة 9% من تاريخ املطالبة الق�صائية احلا�صل يف 2019/3/10 
وحتى ال�صداد ، والزمت املدعي عليه بر�صوم الدعوى وم�صاريفها ، ومبلغ الف درهم 
مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5
اعالن اأمر اأداء بالن�سر

                         يف الدع�ى رقم 2019/1211  امر اداء    
اىل املدعى عليه/ 1- قا�صم جعفر بهمرد جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ �صركة 
عي�صى �صالح القرق لالإطارات والبطاريات واالإك�ص�صوارات - �س ذ م م  وميثله / �صعيد 
ثاين علي خليفة بن غليطة املهريي - قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2019/7/22 
م   م  ذ  �س   - ال�صيارات  وزينة  االإط���ارات  لتجارة  عبدالباقي  جا�صم  عليهم  املدعى  بالزام 
وقا�صم جعفر بهمرد و�صركة اوتو ارت لالإطارات - �س ذ م م ويا�صر جعفر بهمرد بان يوؤدوا 
واالإك�ص�صوارات  والبطاريات  لالإطارات  القرق  �صالح  عي�صى  �صركة  للمدعية  بالت�صامن 
- �س ذ م م  مبلغ ت�صعون الف واربعمائة وت�صعة وخم�صون درهم والفائدة القانونية %9 
الر�صوم وامل�صاريف. ولكم  التام والزمتهم  ال�صداد  تاريخ 2019/3/31 وحتى  �صنويا من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدع�ى 2019/2565 جتاري جزئي                 

حممود  2-اح��م��د  قطمان  ب��رك��ات  ع��ب��داهلل  حممد  1-عبدالنا�صر   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حمل  جم��ه��ويل   - والتغليف  للطباعة  بال�صت  روي���ال  3-مطبعة  وط��ف��ة  اب��و  حممد 
االقامة مبا ان املدعي/ البنك العربي املتحد وميثله / موزة عبيد ربيع اخلظر -  قد 
والتكافل  بالت�صامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام 
درهم(  واربعمائة  ال��ف  وت�صعة  )اربعمائة  دره��م   909.400 وق��دره  مببلغ  بينهم  فيما 
والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة 
وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�صة يوم 
االثنني  املوافق 2019/9/16 ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف 
او م�صتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�صور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدع�ى 2019/2702 جتاري جزئي                 
امل��واد الغذائية - �س ذ م م 2-عا�صق كافوجنال عزيز  اىل املدعي عليه / 1-م��وزه �صيف لتجارة 
3- الفرو�صيه للتجارة - �س ذ م م 4-حممد �صامي داود �صليمان - جمهويل حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ موارد للتمويل - �س م خ وميثله / عي�صى �صامل احمد احلر�صي املهري -  قد اأقام عليك 
بينهم  والتكافل فيما  بالت�صامن  يوؤدوا  بان  املدعي عليهم  بالزام  الدعوى ومو�صوعها مطالبة 
وثمانية  دراه��م  و�صبعة  وخم�صمائة  الفا  وت�صعون  �صتة  خم�صمائة   596.507.28 مبلغ  للمدعية 
ال�صداد  مت��ام  وحتى  الدعوى  اقامة  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  فل�صا  وع�صرون 
املوافق 2019/9/8  املعجل وبدون كفالة. وحددت لها جل�صة يوم االحد  بالنفاذ  و�صمول احلكم 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �س   8.30 ال�صاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل 

- علما بان مت تاأجيل الدعوى اإداريا. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدع�ى 2019/285 عقاري كلي                 

االقامة  م �س جمهول حمل  د  م   - املدخل/ 1-ا�صتون بروبريتيز  اىل اخل�صم 
مبا ان املدعي/ ايه ام جيه للتطوير العقاري وميثله / اأحمد احلاج خادم بطي 
املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  - قد  املهريي  امليدور 
عليهم مببلغ وقدره )26000000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 
التام و �صمول احلكم بالنفاذ  ال�صداد  والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى 
امل��واف��ق  2019/9/24   ال��ث��الث��اء   املعجل ب��ال ك��ف��ال��ة.  وح���ددت لها جل�صة ي��وم 
من  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.B.8 بالقاعة  ���س   9.30 ال�صاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدع�ى 2019/1234 جتاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1- جموهرات جي بي - �س م ح 2-ينج الين انرتنا�صيونال للمجوهرات 
- �س ذ م م 3-دهنك منوج كومار 4- ميهري مانوج دهانات جمهويل حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ بنك الفجرية الوطني - فرع دبي وميثله /علي ا�صماعيل ابراهيم اجلرمن   قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�صامن فيما 
بينهم جميعا مببلغ وقدره )50841086.13 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 12% من تاريخ اال�صتحقاق الواقع يف 2019/7/15    وحتى ال�صداد التام. وحددت 
لها جل�صة يوم االثنني املوافق 2019/9/16 ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدع�ى 2019/1468 اح�ال نف�س م�سلمني                 

ان  االقامة مبا  فلي�س جمهول حمل  بياتا   -1  / عليه  املدعي  اىل 
اأق��ام عليك  ابراهيم ر���ص��وان -  قد  امل��دع��ي/ ح�صام بن يو�صف بن 
الدعوى ومو�صوعها دعوى تطليق لل�صرر وح�صانة.  وحددت لها 
جل�صة يوم االثنني  املوافق  2019/9/23  ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة 
لذا  القرهود.   ال�صخ�صية يف منطقة  االأح���وال  رق��م )7( يف مبنى 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام 

على االأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدع�ى 2019/2003 جتاري جزئي                 
اىل املدعي عليه / 1- �صلها حممد �صيد لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة )�س ذ م م( 
2-�صلها ليواه حممد �صيد  جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/  موارد للتمويل - �س 
م خ وميثله / عي�صى �صامل احمد احلر�صي املهري - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   205941.01( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة 
بالنفاذ  التام و �صمول احلكم  ال�صداد  املحاماة والفائدة 12% من تاريخ وحتى  واتعاب 
ال�صاعة 8.30  املوافق 2019/9/16  املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�صة يوم االثنني 
�س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

االأقل. )علما بانه مت حتديد تلك اجلل�صة لنظر طلب االإغفال(. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدع�ى 2019/395 عقاري كلي                 

حمل  جمهول  امل��ح��دودة  القاب�صة  اال�صتثمارية  اأر  ام.  1-ات�����س.   / عليه  املدعي  اىل 
االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ ج��ي ت��ي �صي ت��ري��دن��غ  ا���س اي���ه  ق��د اأق���ام عليك الدعوى 
ومو�صوعها املطالبة بعدم عدم نفاذ ت�صرف املدعي عليه االأول للوحدات العقارية 
القانونية  االث��ار  كاف  والغاء  بها  اخلا�صة  الهبة  وبطالن عقود  وح��ده   19 وعددها 
ر�صوم  االأول  عليه  املدعي  وت�صمني  للوحدات  الهبة  قيد  وحمو  ذلك  على  املرتتبة 
اعادة نقل امللكية وت�صمينها الر�صوم وامل�صاريف واالتعاب.  وحددت لها جل�صة يوم 
االحد املوافق  2019/9/15  ال�صاعة 11.00 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف 
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5
حمكمة اأب�ظبي التنفيذية 

اخطار دفع يف الق�سية التنفيذية رقم 2011/124 م 
اإىل املنفذ �صده / عبدالعزيز حممد نور عبدالرحيم حممد دونه - العنوان : ن�صرا 

حيث انه بتاريخ 2006/1/31 ، قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح 
املنفذ له : �صندوق الزواج ، يف الق�صية رقم : اإداري كلي - 2004/875 

ومبا ان املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ، ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا 
ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي : 

املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 42.560 درهما 
اليه اعاله خال خم�صة ع�صر  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اعالنك/ اعالنكم بهذا االخطار ويف حالة تخلفك عن ذلك فانت مكلف بح�صور 
جل�صة يوم االحد املوافق 2019/9/29 ال�صاعة 8.30 �س ، امام املحكمة ويف حال تخلفك عن ذلك 

فان املحكمة �صتتخذ بحقك اجراءات التنفيذ اجلربي املقرره قانونا. 
حرر بتاريخ / 2019/8/27 - حمرر االإعالن : غالية احلمادي 

مدير اخلدمات الق�سائية 

      المارات العربية املتحدة - وزارة العدل
حمكمة اأب�ظبي الحتادية البتدائية

الدائرة التنفيذية 

العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5
حمكمة اأب�ظبي التنفيذية 

اخطار دفع يف الق�سية التنفيذية رقم 2018/164 م 
اإىل املنفذ �صده / ح�صن حممد علي احمد البلو�صي  - العنوان : ن�صرا 

حيث انه بتاريخ 2019/8/25 ، قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح 
املنفذ له : موؤ�ص�صة �صندوق الزوراج ، يف الق�صية رقم : اإداري كلي - 2011/204 

ومبا ان املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ، ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا 
ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي : 

املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 42.782.00 
اليه اعاله خال خم�صة ع�صر  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اعالنك/ اعالنكم بهذا االخطار ويف حالة تخلفك عن ذلك فانت مكلف بح�صور 
جل�صة يوم االحد املوافق 2019/9/29 ال�صاعة 8.30 �س ، امام املحكمة ويف حال تخلفك عن ذلك 

فان املحكمة �صتتخذ بحقك اجراءات التنفيذ اجلربي املقرره قانونا. 
حرر بتاريخ / 2019/8/27 - حمرر االإعالن : اأمينه اأحمد 

مدير اخلدمات الق�سائية 

      المارات العربية املتحدة - وزارة العدل
حمكمة اأب�ظبي الحتادية البتدائية

الدائرة التنفيذية 

العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5
انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/6459(

املنذرة : ال�صركة الدولية للتجارة العامة - �س ذ م م  - بوكالة املحامي احمد القاري 
املنذر اليها : بر االمان للتجارة - �س ذ م م 

املو�صوع / رد على االإنذار العديل املوؤرخ يف 2019/7/14
فاإننا ننذركم مبوجب برف�صنا اجلازم وال�صريح ملحاوالتكم الغري قانونية التي ترمي اىل حتميلنا 
لها  والتي ال عالقة  العقار  والتي تفر�صها على موؤجر  العقارية  دبي  الر�صوم اخلا�صة مبوؤ�ص�صة 
بامل�صتاأجر بالباطن ، هذا باالإ�صافة اىل ان ذلك خمالف لالتفاق الذي ا�صتمر بيننا وبني املوؤجر 
ال�صابق للم�صتودعات ال�صيد )عبداهلل ح�صني مالك( منذ تاريخ اإ�صغالنا لهذه امل�صتودعات اإيجارا 
بعقد  عليها  املتفق  االي��ج��ار  ب��دالت  له  له  ن�صدد  كنا  وال��ذي مبوجب  عاما  الثالثني  تتجاوز  مل��دة 
االيجار وكان هو ي�صدد من ماله اخلا�س ر�صوم موؤ�ص�صة دبي العقارية ور�صوم اخرى مرتبطة بها 
وذلك حتت طائلة اتخاذ االإجراءات القانونية �صدكم مع حتميلكم الر�صوم وامل�صاريف والفوائد 

ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5

اعالن اأمر اأداء بالن�سر
 يف الدع�ى رقم 2019/921  امر اداء 

اىل املدعى عليه/ 1- حممود نور لتجارة مواد البناء - �س ذ م م  جمهول حمل االقامة 
ال�صبيعي   اأم��ل عمري   / م( وميثله  م  )ذ  للتجارة  ال�صبع  البحار  �صركة  املدعي/  ان  مبا 
نور  حممود  عليها   املدعى  بالزام   2019/6/30 بتاريخ  االبتدائية  دبي  حمكمة  ق��ررت 
لتجارة مواد البناء - �س ذ م م بان توؤدي للمدعية �صركة البحار ال�صبع للتجارة )ذ م 
م( مبلغ 366.368.50 درهم )ثالثمائة و�صتة و�صتون الف وثالثمائة وثمانية و�صتون 
وحتى   2018/9/26 تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  فل�س(  وخم�صون  دره��م 
متام ال�صداد والر�صوم وامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة واالأمر 
م�صمول بالنفاذ املعجل بقوة القانون. ولكم احلق يف اإ�صتئناف االأمر خالل 15 يوم من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

يف الدع�ى رقم 2019/926  تنفيذ عمايل 
مو�صوع الق�صية : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى العمالية رقم 185/2018 عمايل ، 

ب�صداد املبالغ املنفذ بها وقدرها )404366.2 درهم( ،
�صامال للر�صوم وامل�صاريف   

طالب االعالن : طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري - �س م ع  
املطلوب اعالنه : املنفذ �صده : 1- نعيمة علي عتيقي - جمهول حمل االقامة. 

مو�صوع االإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن اال�صهم 
العائدة لكم واملحجوزة يف �صوق ابوظبي لالوراق املالية وامل�صجلة با�صم �صركة اركان ملواد 
البناء عدد اال�صهم 1500 وفاء للمبلغ املطالب به يف امللف اأعاله وذلك للعلم مبا جاء 

ونفاذ مفعوله قانونا. بناء على قرار املحكمة ال�صادر بتاريخ 2019/8/15 
رئي�س الق�سم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدع�ى رقم 2019/2750 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- مرمي عبدالعزيز حممد �صعيد �صالح الف�صلي - جمهول 
حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2019/8/29 
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ م�صرف االإمارات اال�صالمي م�صاهمة عامة 
درهم   328330 و   45 مبلغ  املدعي  للم�صرف  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام   -
والغرامة التاأخريية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد والزمتها 
امل�صروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري قابال 
االعالن  لن�صر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لال�صتئناف خالل ثالثني 
اآل مكتوم حاكم  �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدع�ى 2019/2648 جتاري جزئي                 
اىل املدعي عليه / 1-راج ي�صابا دي �صوزا ي�صابا جيم�س جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ م�صرف عجمان / �س م ع قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها الزام املدعي عليه 
باأداء مبلغ 498.266.23 درهم )اربعمائة وثمانية وت�صعون الف ومائتان و�صتة و�صتون 
درهما وثالثة وع�صرون فل�صا( للم�صرف املدعي والتي متثل املديونية املرتتبة يف ذمته 
املطالبة  تاريخ  من  ال�صداد  يف  املطل  عن  الناجت  وال�صرر  العطل  عن  تعوي�س   %12 و 
يوم  لها جل�صة  وح���ددت  امل��ح��ام��اة.  وات��ع��اب  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم  ال��ت��ام  ال�صداد  وحتى 
االربعاء املوافق 2019/9/11 ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف 
او م�صتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�صور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5
 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�سر

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
يف الدع�ى رقم 2019/842 جتاري كلي - ال�سارقة 

 اإعالن املدعي عليه بالئحة الطلبات 
اىل املدعى عليهم / 1- �صركة نيو هايت�س اإنرتنا�صيونال - �س م ح 

         2- �صيد ح�صن حممود �صيد خالد حممود - هندي اجلن�صية 
        3- �صرفت ح�صني �صجاد ح�صني - هندي اجلن�صية  

حيث ان املدعي / البنك العربي املتحد )�س م ع(  قد اقام عليك الدعوى رقم اأعاله. 
عليهم  املدعي  الزام  لتكون  الدعوى  يف  طلباته  بتعديل  الئحة  املدعي  وكيل  قدم  2019/8/19م  وبجل�صة 
للفائدة  باالإ�صافة   ، درهم   )1.593.341( وقدره  مبلغ  للمدعي  بال�صداد  بينهم  فيما  والت�صامن  بالتكافل 
بواقع )12%( من تاريخ االإ�صتحقاق وحتى ال�صداد التام ، باالإ�صافة اللزام املدعي عليهم بالر�صوم وامل�صاريف 

ومقابل اتعاب املحاماة.
لذلك يقت�صي ح�صوركم امام هذه املحكمة )الدائرة الكلية التجارية( يف متام ال�صاعة التا�صعة من �صباح يوم  
2019/9/10م وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات، ويف حالة تخلفكم عن احل�صور او 

عدم ار�صال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فان املحكمة �صتبا�صر نظر الدعوى يف غيباكم.
مكتب اإدارة الدع�ى - اأمني ال�سر    

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
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العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدع�ى 2019/7420  عمايل جزئي             

���س ذ م م   ال��ف��ن��ي��ة -  ل��الأع��م��ال  ان��رتن��ا���ص��ون��ال  ال����رباء  امل��دع��ي عليه / 1-  اىل 
ال�صيد علي كفايف  ب��الل عبداملجيد   / امل��دع��ي  ان  االق��ام��ة مب��ا  جمهول حم��ل 
وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    -
وامل�صاريف ورقم  والر�صوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000   3600(
الثالثاء  ي���وم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB195707181AE(ال�صكوى
املوافق 2019/9/10 ال�صاعة 8.30 �س  بالقاعة Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدع�ى 2019/8224  عمايل جزئي             

م جمهول حمل  م  ذ  ���س   - البناء  مل��ق��اوالت  املحمودية   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأقام  االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / عبداملنعم حم��م��د ح��ام��د ع��ب��ده اح��م��د -  ق��د 
 13100( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����ص���وم وامل�����ص��اري��ف ورقم 
االربعاء  ي���وم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB196848328AE(ال�صكوى
املوافق 2019/9/18  ال�صاعة 8.30 �س  بالقاعة Ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدع�ى 2019/1722 ا�ستئناف جتاري      

�س   - الكهروميكانيكية  لالعمال  برايان   -1 �صده/  امل�صتاأنف  اىل 
ذ م م 2- ب��راف��ني بابو ���ص��اراب��وري - جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
امل�صتاأنف /ت�صاينا ريل وي 18 بريو ج��روب - �س ذ م م قد ا�صتاأنف 
بتاريخ  ك��ل��ي  رق���م 2018/2371 جت���اري  ب��ال��دع��وى  ال�����ص��ادر  احل��ك��م 
2019/8/5م  وحددت لها جل�صه يوم االربعاء  املوافق 2019/9/11م  
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�صي ح�صوركم 

�صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدع�ى 2019/517 عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1- ا�س كيه ايه اي زايا لتطوير العقارات - �س ذ م م جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي/ رامز حمب ن�صيف حن�س وميثله / احمد عبداهلل حممد ملك 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة ت�صليم املدعية ب��راءة ذمة من  اأنوهي -  قد 
املبالغ الواردة يف ال�صيكات �صند الدعوى مع الزام املدعي عليهم بت�صليم املدعية ا�صول 
ال�صيكات مع الزامه بت�صليم املدعية �صهادة ملكية العقار �صند الدعوى مع التعوي�س 
مببلغ 200000دره��م مع الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�صة يوم 
Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف  بالقاعة  ال�صاعة 9.30 �س  املوافق  2019/9/8   االح��د  
او م�صتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�صور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدع�ى 2019/1788 ا�ستئناف جتاري      
اىل امل�صتاأنف �صده/ 1-مهنا عبا�صعلي يو�صفي 2-بهروز ح�صن ب�صارت 
امل�صتاأنف  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهويل  يو�صفي  عبا�صعلي  3-م�صري 
احلكم  القرار/  ا�صتاأنف  قد  الرئي�صي(  )الفرع  اي��ران  �صادرات  /بنك 
ال�صادر بالدعوى رقم 606/2019 جتاري جزئي.  وحددت لها جل�صه 
رقم  بالقاعة  �صباحا   10.00 ال�صاعة   2019/9/9 املوافق  االثنني   يوم 
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.16

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدع�ى 2019/1645 اإ�ستئناف جتاري      

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1-باكو لتاأجري املعدات - �س ذ م م جمهول حمل 
ملالكها/  املعدات  لتجارة  الوا�صط  /موؤ�ص�صة  امل�صتاأنف  ان  مبا  االقامة 
عبدالقادر احمد حممد اآل علي - قد ا�صتاأنف القرار/احلكم ال�صادر 
بالدعوى رقم 2018/2609 جتاري كلي   وحددت لها جل�صه يوم االثنني  
 ch2.D.17 املوافق 2019/9/23 ال�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة رقم
تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه 

�صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 
                         يف الدع�ى رقم  2019/2511   تنفيذ جتاري  

ليوي�س  2-اري�����س  جافزا   - ملتد  اوك�صنريز  واي��د  وورل��د  �صدهم/1-  املنفذ  اىل 
مونتاندون 3-وورلد وايد اوك�صنريز ملتد - جزر العذراء الربيطانية جمهويل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/م�صرف عجمان - �س م ع وميثله / حبيب 
حممد �صريف عبداهلل املال - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
بالت�صامن اىل  درهم   )14197150.39( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك 
االجراءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب 
يوما من   15 خ��الل  املذكور  بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  التنفيذية بحقك يف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 
                         يف الدع�ى رقم  2018/3854 تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �صدهم/1- جمموعة عبدال�صالم الرفيع - �س ذ م م  2-علياء عبدال�صالم 
الرفيع  رفيع  حممد  عبدال�صالم  4-ف��ه��د  كاظم  رفيع  حممد  3-عائ�صة  الرفيع 
عبدال�صالم  6-ل��ي��ل��ى  ال��رف��ي��ع  �صعيد  حممد  رف��ي��ع  حممد  عبدال�صالم  5-حم��م��د 
للهند�صة  باحل�صا  التنفيذ/�صركة  طالب  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  الرفيع 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك  واملقاوالت - �س ذ م م قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )165712552.48( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 

                         يف الدع�ى رقم  2019/3217   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- �صوجيت كرييييل  جمهول حمل االقامة مبا 
ان طالب التنفيذ/البنك العربي املتحد وميثله / موزة عبيد ربيع 
اخلظر  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )930748.5( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية 
يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  االلتزام  بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 
                         يف الدع�ى رقم  2019/3222   تنفيذ جتاري  

حمل  جمهول  البناء   م��واد  لتجارة  اجنلو  ام  اي��ه  ار  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
م  م  ذ  �س   - الفنية  وازرق لالعمال  التنفيذ/اخ�صر  ان طالب  االقامة مبا 
ومتثلها مديرتها روعه عدنان وميثله / ح�صن عبداهلل حممد العبدويل - 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )49914( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 
                         يف الدع�ى رقم  2019/3849   تنفيذ جتاري  

ان  املنفذ ���ص��ده/1- ج��ارى والكر  جمهول حمل االقامة مبا  اىل 
حبيب  ع��ب��داحل��ك��ي��م   / ومي��ث��ل��ه  ق��ي��و  التنفيذ/ت�صنج�صان  ط��ال��ب 
من�صور بن حرز - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )976336( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 
                         يف الدع�ى رقم  2019/4247   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �صده/1- دور�صيك خلدمات احلرا�صة - �س ذ م م جمهول حمل 
-  فرع  م  م  ذ   - املرافق  الإدارة  التنفيذ/ات�صاالت  ان طالب  االقامة مبا 
اأقام عليك  دبي وميثله / احمد احلاج خادم بطي امليدور املهريي - قد 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )24734.25(
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 

                         يف الدع�ى رقم  2019/3396   تنفيذ جتاري  
2-بدر  م   م  ذ   - البحرية  للخدمات  املتحدة  البحار  �صدهما/1-  املنفذ  اىل 
جعفر يو�صف حممد االن�صاري )كفيل �صامن( جمهويل حمل االقامة مبا ان 
را�صد  / جابر  ع وميثله  م  �س   - االإ�صالمي  االإم���ارات  التنفيذ/م�صرف  طالب 
املذكورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد   - ال�صالمي  را�صد  جابر  حممد 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1657424.22( درهم بالت�صامن 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات 
يوما من   15 خ��الل  املذكور  بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  التنفيذية بحقك يف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 
                         يف الدع�ى رقم  2019/2681   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �صده/1- جرين روز خلدمات متوين باملواد الغذائية - �س ذ 
م م  جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/الليان لتجارة وتوزيع 
- قد  / عائ�صة حممد ح�صن طاهر  م وميثله  م  ذ  �س   - الغذائية  امل��واد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )15424( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 
                         يف الدع�ى رقم  2019/3235   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �صده/1- ثائر جوزف �صقر جمهول حمل االقامة مبا ان 
طالب التنفيذ/برت حميد الزعني وميثله / احمد عبداهلل حممد 
اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - اأنوهي  ملك 
دره��م اىل طالب  وق��دره )26229(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 
                         يف الدع�ى رقم  2019/2787   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �صده/1- هدلتو ديفيو ديونيدا  جمهول حمل االقامة مبا 
ان طالب التنفيذ/دنيا للتمويل - ذ م م وميثله / عائ�صة حممد ح�صن 
والزامك  املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  طاهر - قد 
التنفيذ  املنفذ به وقدره )204469.28( درهم اىل طالب  املبلغ  بدفع 
او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية 
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 

                         يف الدع�ى رقم  2019/3253  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- اليت بالك ميديا  جمهول حمل االقامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ فرح اكرم احلالق   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )243617( درهم 
 14403 مبلغ  اىل  باال�صافة  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
درهم ر�صوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 
 رقم  2019/6461 

املنذر : عبدالكرمي احمد حممود املازمي 
املنذر اليه : �صعيد �صالح حيدرة ال�صعيدي 

�صداد  ب�صرعة  اليه  املخطر   ، املخطر  فيه  يخطر  الن�صر  ه��ذا  مبوجب 
مبلغ وقدره )166.666( درهم بذمة املخطر اليه ل�صالح املخطر وذلك 
خالل مدة اق�صاها خم�صة ايام من تاريخه ، واإال �صوف ن�صطر اآ�صفني 
 ، ونفقتكم  م�صوؤوليتكم  وعلى  بحقكم  القانونية  االج����راءات  الت��خ��اذ 

حمتفظني بكافة احلقوق الية جهة كانت. 
الكاتب العدل     

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

يف الدع�ى رقم 2019/216 تنفيذ عقاري 
مو�صوع الق�صية : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2018/124 عقاري كلي ، 

واملعدل باالإ�صتئناف رقم 2018/340 ا�صتئناف عقاري ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)24201165 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف.   

طالب االعالن : طالب التنفيذ : عبدالرزاق علي الزرعوين  
املطلوب اعالنه : املنفذ �صده : 1- اي. جي. بي. ال للتجارة العامة - ذ م م - جمهول 
حمل االقامة.  مو�صوع االإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم وهي عبارة عن 
عقار مبنطقة اجلداف رقم االر�س 383 - عقار مبنطقة الق�صي�س الثانية رقم االر�س 
ارقام   3 ب��ارك  اوملبيك  املبنى  ا�صم   9 رق��م االر���س  الرابعة  208 - عقار مبنطقة احلبيه 
الوحدات 1309 - 1606 - 1305 - 608 - 1408 - 1406 وذل��ك يف ح��دود املبلغ املنفذ به 

املذكور اعاله ذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س الق�سم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5

اعالن بالن�سر للح�س�ر اأمام مكتب اإدارة الدع�ى 
يف الدع�ى رقم  2019/1469 جتاري 

بناء علي طلب امل�صتاأنف / �صركة كويك تامي للتجار - ذ م م 
اىل امل�صتاأنف �صدها : �صركة موبني انرتنا�صيونال ليمتد

ال�صارقة  مبحكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  امام  باحل�صور  مكلف  انت 
مذكرة  وت��ق��دمي  معتمد  وك��ي��ل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  اال�صتئنافية 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك يف يوم االحد 

املوافق 2019/9/15. 
رئي�س مكتب ادارة الدع�ى       
ندى حممد حمم�د 

  وزارة العدل
حمكمة ال�سارقة  الحتادية ال�ستئنافية

مكتب ادارة الدع�ى

العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5
اىل من يهمه المر

نحن ، اأف ات�س اأر جلف ماجنمنت منطقة حرة - ذ م م ، وهي �صركة منطقة ذات م�صوؤولية 
حمدودة تاأ�ص�صت مبوجب اللوائح املنظمة لل�صركات اخلا�صة يف املجمعات االإبداعية بدبي 
ل�صنة 2016 )اللوائح املنظمة لل�صركات اخلا�صة( نعلن مبوجبه اأنه تبعا حلكم املادة 33 من 
اللوائح املنظمة لل�صركات اخلا�صة فاإننا ننوي تخفي�س راأ�س مالنا من 73.500.000 درهم 

مق�صما على 73.500 ح�صة بقيمة 1000 درهم للح�صة الواحدة لي�صبح 735.000 درهم مق�صما 
على 73.500 ح�صة بقيمة 10 دراهم للح�صة الواحدة وذلك بتخفي�س القيمة اال�صمية لكل 

ح�صة من 1000 درهم اىل 10 دراهم.  وعلى من لديه اعرتا�س من ال�صادة الدائنني على هذا 
التخفي�س يف راأ�س املال ان يتقدم باعرتا�صه خطيا يف موعد غايته 15 يوما من تاريخ ن�صر 

هذا االإعالن وذلك على العنوان التايل :
اإدارة الت�صجيل والرتخي�س - �صلطة دبي للتطوير - مدينة دبي لال�صتوديوهات ، املبنى 

 التجاري 1 ، الطابق االر�صي ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة
بريد اإلكرتوين : infor@dcca.ae - لعناية مدير الت�صجيل والرتخي�س

اإعالن عن تخفي�س راأ�س املال يف 
�سركة منطقة حرة ذات م�س�ؤولية حمدودة  

العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدع�ى 2019/2702  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-موزة �صيف لتجارة املواد الغذائيه �س.ذ.م.م 2- عا�صق كافوجنال 
حمل  جمهول  �صليمان  داود  �صامي  حممد   -4 ����س.ذ.م.م  للتجاره  الفرو�صيه   -3 عزيز 
احلر�صي  احمد  �صامل  وميثله:عي�صى  ���س.م.خ  للتمويل  امل��دع��ي/م��وارد  ان  مبا  االقامة 
يوؤدوا  ب��ان  امل��دع��ي عليهم  ب��ال��زام  املطالبة  ال��دع��وى مو�صوعها  اأق���ام عليك  ق��د  امل��ه��ري 
بالت�صامن والتكافل فيما بينهم للمدعيه مبلغ وقدره )596.507.28( درهم والفائدة 
القانونيه بواقع 12% من تاريخ اقامه الدعوى وحتى متام ال�صداد و�صمول احلكم بالنفاذ 
ال�صاعة:08:30  املوافق:2019/9/8  املعجل وبدون كفالة.وحددت لها جل�صة يوم االحد 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  بالقاعة:ch1.C.13  لذا فاأنت مكلف باحل�صور  �س 
على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي 

االأقل ، علما بان مت تاأجيل الدعوى اداريا.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5

       اإنذار عديل بالن�سر
  2019/6457   

املنذر :بنك اي دي بي اآي املحدودة )فرع مركز دبي املايل العاملي(
املنذر اليهم:1- مطبعة جلف الفنية التجارية 2- ال�صيد راجي�س ليالراماين 3- ال�صيد 

رامي�س ليالراماين 4- ال�صيد فا�صوديف نار�صينجدا�س ليالراماين
بهذا ن�صدر لكم هذا االنذار ل�صداد مبلغ )2.532.354.75( دوالر امريكي او ما يعادله 
الجل  امل��ربم��ة  الت�صهيالت  اتفاقية  مب��وج��ب  ام��ارات��ي  دره���م   )9.300.072.82( مبلغ 
الت�صهيالت امل�صرتكة بتاريخ 18 مايو 2016 لتلبية احتياجات را�س املال العامل ومنهلكم 
�صبعة ايام من تاريخ ن�صر هذا االن��ذار ل�صداد املبلغ امل�صتحق واال �صنمار�س حقوقنا يف 

اتخاذ االجراءات القانونية امام املحاكم يف الدولة.
الكاتب العدل 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 
                         يف الدع�ى رقم 2019/3245 تنفيذ جتاري  

تريدينت   -2 �صامبهوانى  راج���و  ك��وم��ار  رو���ص��ان  ����ص���ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
ف����ود ك��ون�����ص��ي��ب��ت�����س ���������س.ذ.م.م جم���ه���ول حم���ل االق���ام���ة مب���ا ان طالب 
القانونية  واال���ص��ت�����ص��ارات  ل��ل��م��ح��ام��اة  ن�صيب  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ع��ب��دال��رح��م��ن 
عليك  اأق��ام  قد   - ن�صيب  بن  عبدالرحمن  ن�صيب  وميثله:عبدالرحمن 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)71148( درهم بالت�صامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• ال�شارقة – الفجر:

باأهمية  واإمي���ان���اً  وامل��ث��ق��ف��ني،  للثقافة  منه  دع��م��اً 
ال�صارقة  نظم معهد  اخل��ال��دة،  االأدب��ي��ة  االأع��م��ال 
للراوي  ال�صارقة  مللتقى  ا�صتباقية  ور�صة  للرتاث 
)ليلة(  حكائي  ن�س  اإجن���از  ح��ول  ال�19  ب��دورت��ه 
عدد  مب�صاركة  وليلة”،  ليلة  “األف  من  م�صتلهم 

م��ن ال��ك��ّت��اب وال�����رواة واحل��ك��وات��ي��ني، وذل���ك على 
م�صاء اخلمي�س، اخلام�س  اأي��ام، حتى  اأربعة  مدار 
باملدينة  امل��ع��ه��د  م��ق��ر  يف  اجل�����اري،  �صبتمرب  م��ن 

اجلامعية. 
رئي�س  امل�صلم،  العزيز  عبد  الدكتور  �صعادة  واأك��د 
معهد ال�صارقة للرتاث اأن تتويج ال�صارقة عا�صمة 
لروؤية  نتيجة  ج��اء   ،2019 لعام  للكتاب  عاملية 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد 
ال�صارقة،  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي، 
والهتمامه ورعايته الكرمية وت�صجيعه املتوا�صل 
والالحمدود للثقافة واملثقفني، فاأ�صحت االإمارة 
ومتمّيزة،  فريدة  ثقافية  لور�صة  وا�صعاً  م�صرحاً 
وع��ل��ى ج��ان��ب ك��ب��ري م��ن االأه��م��ي��ة يف م�صامينها 
التاريخية واحل�صارية، ودورها الفعال يف م�صرية 

التطور الب�صري واحل�صارة االإن�صانية.
وتنظيمنا  الطويلة،  م�صريتنا  “خالل  واأ���ص��اف: 
االأوىل  اللبنات  دعمنا  ل��ل��راوي،  ال�صارقة  مللتقى 
ال�صارقة  ال�����ص��م��و ح��اك��م  ���ص��اح��ب  ال��ت��ي و���ص��ع��ه��ا 
الثقافية والرتاثية  القادمة، فاالأعمال  لالأجيال 
ت���اأخ���ذ ال��ك��ث��ري م���ن ال���وق���ت ل��ت��رت���ص��خ يف عقول 
االأمثل  الو�صيلة  ه��و  والكتاب  احلالية،  االأج��ي��ال 
واأداة  ب��ال��رتاث و���ص��ون��ه،  االأج��ي��ال  ه��ذه  لتعريف 
اجلديد  اجليل  اإىل  الرتاثية  امل��ف��ردات  لتو�صيل 
الوطنية  الهوية  مالمح  وتر�صيخ  جيد  باأ�صلوب 

لديه«.
مدير  ال�صام�صي،  احل�صان  عائ�صة  اأ���ص��ارت  فيما 
ال�صارقة  مل��ع��ه��د  ال��ت��اب��ع  ال��ع��رب��ي  ال�����رتاث  م��رك��ز 
وال��ك��ت��اب، هي  وامل��ح��ربة  الري�صة  اأن  اإىل  ل��ل��رتاث 
رمز ال�صارقة يف الوقت احلايل، العا�صمة العاملية 

ل��ل��ك��ت��اب، و���ص��م��ن ال��ربن��ام��ج اال���ص��ت��ب��اق��ي مللتقى 
بكتابة  االأوىل  الور�صة  ن�صتهل  للراوي،  ال�صارقة 
الور�صة  وه��ذه  وليلة،  ليلة  األ��ف  ن�س حكائي من 
اأربعة  الكّتاب وال���رواة على م��دى  ك��اًل من  جتمع 
وليلة  األ��ف  ليايل  ليلة جديدة من  ليكتبوا  اأي��ام، 
الدورة  يف  االإنتاج  هذا  عر�س  �صيتم  حيث  وليلة، 

القادمة من امللتقى بالعام املقبل.

مغامرة الن�ص امل�شرتك 
ول��ف��ت��ت ال��ك��ات��ب��ة االإم���ارات���ي���ة ���ص��احل��ة ع��ب��ي��د اإىل 
الكتابة  على  برتكيزها  مت��ّي��زت  الور�صة  ه��ذه  اأن 
واحدة،  ليلة  يف  متخّيل  واح���د  لن�س  اجلماعية 
ت�صاف اإىل األف ليلة وليلة، م�صرية اإىل اأن املميز 
يف الكتابة اأنها عملية ذاتية وفردية، لكن يف هذه 
الور�صة دخل امل�صاركون مغامرة الن�س امل�صرتك، 
بحيث اأنهوها وكاأنهم �صخ�س واحد، فمن خاللها 
جتتمع اخل��ربات والتجارب وامل��ه��ارات، لتدمج يف 

وعاء واحد.
مرمي  الت�صكيلية  وال��ف��ن��ان��ة  الكاتبة  اأب���دت  فيما 
هذه  اإىل  الن�����ص��م��ام��ه��ا  ���ص��ع��ادت��ه��ا  ال�����زرع�����وين، 
خمتلف  العمل  ب���اأن  “اأ�صعر  وق��ال��ت:  املجموعة، 
وم��ت��م��ّي��ز، ف��ع��ن��دم��ا ي��ع��اد ك��ت��اب��ة ج���زء ب�صيط من 

ت��راث��ن��ا ال��ع��رب��ي ب��اأك��رث م��ن ق��ل��م، ت��خ��رج القطعة 
واحل�س  وال���ذوق  الكتابة  اأ�صاليب  رغ��م  االأدب��ي��ة، 
االأدبي املختلف، قطعة ف�صيف�صاء فائقة اجلمال«.

ويعّد معهد ال�صارقة للرتاث واحداً من املوؤ�ص�صات 
على  تعمل  التي  االأك��ادمي��ي��ة،  والعلمية  الثقافية 
ح��ف��ظ ال����رتاث ال��ث��ق��ايف االإم����ارات����ي غ��ري امل����ادي، 
اأو�صع  ب���ه ع��ل��ى  و���ص��ون��ه وت��وث��ي��ق��ه، وال��ت��ع��ري��ف 

نطاق، من خالل حزمة من الفعاليات الرئي�صة، 
واالأن�������ص���ط���ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ال���ت���ي ت��ع��ن��ى ب���االط���الع 
الندوات  م��ن  �صل�صلة  اإىل  اإ���ص��اف��ة  اجل��ان��ب،  بهذا 
والفكرية  ال��ع��ل��م��ي��ة  وامل��ل��ت��ق��ي��ات  وامل���ح���ا����ص���رات، 
التوعية  اأج��ل  م��ن  ال��ع��ام،  م��دار  على  ُتنظم  التي 
من  و�صونه  وحفظه  ال��رتاث  باأهمية  والتثقيف 

ال�صياع واالندثار.

•• الطائف – الفجر:

 اختتمت دولة االإمارات العربية املتحدة م�صاركتها 
يف م��ه��رج��ان ���ص��وق ع��ك��اظ اأق��ي��م��ت ف��ع��ال��ي��ات��ه على 
مبدينة  التاريخي  موقعه  يف  اأغ�صط�س  �صهر  م��دار 
واأ�صرفت  ال�����ص��ع��ودي��ة.  ال��ع��رب��ي��ة  باململكة  ال��ط��ائ��ف 
وزارة الثقافة وتنمية املعرفة والبعثة الدبلوما�صية 
وتنفيذ  تنظيم  ع��ل��ى  امل��م��ل��ك��ة  يف  االإم������ارات  ل��دول��ة 
اأكرث من  فعاليات واأن�صطة اجلناح التي ا�صتقطبت 
بزيارة خا�صة  اجلناح  كما حظي  زائ��ر،  األ��ف   700
الفي�صل  خ��ال��د  االأم���ري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  م��ن 
منطقة  اأم��ري  ال�صريفني  احلرمني  خ��ادم  م�صت�صار 
ال�صيخ  ���ص��ع��ادة  راف��ق��ه خاللها  وال��ت��ي  امل��ك��رم��ة  مكة 
لدى  ال��دول��ة  �صفري  نهيان  اآل  نهيان  ب��ن  �صخبوط 

اململكة العربية ال�صعودية. 
وا�صتعر�س اجلناح خمتلف اأمناط الثقافة والرتاث 

الوطني لدولة االإمارات، ومن بينها اال�صتعرا�صات 
الطهي.  وفن  اليدوية،  واحل��رف  الرتاثية،  الفنية 
جمعية   11 الفنية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  تنفيذ  ع��ل��ى  وق���ام 
وفرقة فنية، حيث بلغ جمموع العرو�س الفنية التي 
اأقامت اأكرث من 220 عر�س طوال �صهر اأغ�صط�س، 
احلرف  م��ن  وا���ص��ع��ة  جمموعة  ا�صتعرا�س  مت  كما 
من  اإمارتية  اأ�صرة   30 قدمتها  اليدوية  واملنتجات 
تنمية  التابعة  التنمية االجتماعية  ع�صوات مراكز 
املجتمع.وعك�س جناح دولة االإمارات عراقة الرتاث 
وقدم  ال��ت��اري��خ��ي��ة.  االإم��ارات��ي��ة  للعمارة  الهند�صي 
ج�صدت  وتفاعلية  ثقافية  اأن�صطة  ل���زواره  اجل��ن��اح 
اأ�صالة الرتاث االإماراتي املادي واملعنوي املدرج على 
قائمة اليون�صكو للرتاث االإن�صاين العاملي، ومن بني 
اأبرزها الفنون الرتاثية ال�صعبية مثل ا�صتعرا�صات 
مار�صها  التي  ال�صعبية  واالأل��ع��اب  وال��ي��وال  احلربية 

جمموعة كبرية من االأطفال االإماراتيني.

الرتاثية  “القرية  ف��ع��ال��ي��ات  اجل���ن���اح  واح��ت�����ص��ن 
االإماراتي”  “املجل�س  بينها  وم���ن  االإماراتية” 
م���ن اجل��ل�����ص��ات احلوارية  ا���ص��ت�����ص��اف ع�����دداً  ال����ذي 
الرا�صخة  املجتمعية  القيم  عك�صت  ال��ت��ي  املبا�صرة 
رونق  املجل�س  ج�صد  كما  االأج��ي��ال.  توارثتها  التي 
االإماراتي  الطهي  العربية عرب فن  ال�صيافة  وكرم 
حيث مت تقدمي لذائذ من املطبخ العربي ل�صيوف 
ال��ت��ي مت  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ق��ه��وة  امل��ج��ل�����س، ويف مقدمتها 
اإدراج����ه����ا ع��ل��ى ق��ائ��م��ة ال��ي��ون�����ص��ك��و ل��ل��رتث العلمي 
غري  اخلليجي  العربي  ال��رتاث  اأ�صكال  اأب��رز  كاأحد 
املادي، وذلك الأهميتها يف التعبري عن اأ�صالة وكرم 
الكعبي  حممد  بنت  ن��ورة  العربية.قالت  ال�صيافة 
م�صاركة  “نختتم  املعرفة:  وتنمية  الثقافة  وزي��رة 
ال��ث��ق��ايف العربي  اأخ�����رى يف ه����ذا احل����دث  ن��اج��ح��ة 
العريق الذي يعك�س تراثنا التاريخي امل�صرتك مع 
اأ�صقائنا يف اململكة العربية ال�صعودية. اإن م�صاركتنا 

كمهرجان  ال��ب��ارزة  العربية  الثقافية  الفعاليات  يف 
وا�صعة  تاريخية  اأبعاد  من  ميتلك  مبا  عكاظ  �صوق 
ياأتي  واجل��غ��رايف  التاريخي  امل�صتوى  على  النطاق 
على قدر كبري من االأهمية، خ�صو�صاً واأنها تعك�س 
حر�صنا يف ال�صري على النهج الذي و�صعته القيادة 
العربية  اململكة  م��ن  ك��ل  يف  واحل��ال��ي��ة  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
فقد  املتحدة،  العربية  االإم����ارات  ودول���ة  ال�صعودية 
ال�صيخ  املوؤ�ص�س  الوالد  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  حر�س 
زايد بن �صلطان اآل نهيان على اإحياء الرتاث املادي 
واملعنوي ملجتمع دولة االإم��ارات وتر�صيخ مكانته يف 
نفو�س االأجيال ال�صاعدة كعن�صر اأ�صا�صي يف ت�صكيل 
تعترب  كما  االأ���ص��ي��ل��ة.  االإم��ارات��ي��ة  العربية  الهوية 
للتاأكيد  فر�صة  واحلجم  النوع  هذا  من  الفعاليات 
بيننا ك�صعوب  امل�����ص��رتك��ة  ال��ق��ي��م  م��ن  ال��ع��دي��د  ع��ل��ى 

وح�صارات.«
اليوم  من  “نتطلع  قائلة:  الكعبي  ن��ورة  واختتمت 

عكاظ  ���ص��وق  م��ه��رج��ان  يف  ال��ت��ال��ي��ة  م�صاركتنا  اإىل 
ان��ط��الق��اً م��ن ح��ر���ص��ن��ا ع��ل��ى م�����ص��ارك��ة ت��راث��ن��ا وما 
مي��ت��ل��ك��ه جم��ت��م��ع��ن��ا م���ن ع�����ادات وت��ق��ال��ي��د عريقة، 
الثقافة وتنمية املعرفة  اإطار مهمة وزارة  وذلك يف 
الرامية للرتويج للرتاث والقيم االإماراتية داخلياً 
اخلارطة  على  ال��دول��ة  مكانة  وتر�صيخ  وخ��ارج��ي��اً، 

الثقافية العاملية.«
13 لهذا  و�صهد مهرجان �صوق عكاظ يف دورت��ه ال� 
العام ح�صوراً بارزاً من داخل وخارج واململكة، حيث 
واالإقليمي  املحلي  ال��رتاث  من  األ���وان  على  اطلعوا 
الذي قدمتها اأجنحة الدول امل�صاركة. كما ا�صت�صاف 
فنية، ومتاحف ومعار�س  اأم�صيات  املهرجان خم�س 
و�صاحة  عامة،  ومكتبة  تراثية  وا�صتعرا�صات  فنية 
الرتاثية  امل��ن��ت��ج��ات  لبيع  وم��ت��اج��ر  ك��ب��رية  ثقافية 
والعديد من املقاهي واملطاعم التي قدمت م�صروبات 

وماأكوالت م�صتوحاة من املطابخ الرتاثية.

ا�شت�شاف اأكر من 220 عر�شًا فنيًا

جناح االإمارات يف مهرجان �شوق عكاظ ي�شتقبل اأكرث من 700 األف زائر
-نورة الكعبي: م�شاركتنا يف �شوق عكاظ تاأكيد على قيمنا وثقافتنا امل�شرتكة

•• ال�شارقة-الفجر:

للت�صوير   ال����������دويل  امل�����ه�����رج�����ان  ي���ج���م���ع 
ينظمه  ال������ذي   ،2019 “اإك�صبوجر” 
يف  ال�صارقة”  حلكومة  االإع��الم��ي  “املكتب 
مبركز  اجل��اري  �صبتمرب   22-19 الفرتة 
اإك�صبو ال�صارقة، نخبة من م�صورين عامليني 
الت�صوير  حم����رتيف  ك���ب���ار  م���ن   4 م��ن��ه��م  
�صتيفن  العامل،  م�صتوى  على  املخ�صرمني 
ويلك�س، فران�س النتنج، غابرييل ويكبولد، 
ويل بورارد لوكا�س، وُتعر�س اأعمالهم للمرة 
االأوىل يف اإمارة ال�صارقة مبعار�س ح�صرية 

�صمن املهرجان.
االأ�صماء  ل���ه���ذه  ا���ص��ت�����ص��اف��ت��ه  خ����الل  وم����ن 
الالمعة، يفتح املهرجان نافذة لع�ّصاق فنون 
االإم���ارات،  دول��ة  يف  الفوتوغرايف  الت�صوير 
للتعّرف على االأعمال العاملية التي �صاغتها 
عد�صاتهم، واإتاحة الفر�صة اأمامهم حل�صور 
وور�س  النقا�صية  اجلل�صات  م��ن  جمموعة 
العمل التي ي�صارك فيها جنوم فن الت�صوير 
الفنية  م�صريتهم  تفا�صيل  ال��ف��وت��وغ��رايف 
ال�صحيحة  التقنيات  ويك�صفون  واملهنية، 

التي اعتمدوها اللتقاط ال�صور.
اإىل  ال��ن��ه��ار  “من   - ويلك�ص  �شتيفن 

الليل«
االأمريكي  ��ور  امل�����صّ امل��ه��رج��ان  ع��ل��ى  وي��ح��ّل 
اأ�صهر  اأح��د  يعّد  ال��ذي  ويلك�س”،  “�صتيفن 

الواليات  يف  اإب���داع���اً  واأك���رثه���م  امل�����ص��وري��ن 
اأعماله  ُتعر�س  ال��ذي  االأمريكية،  املتحدة 
اأب����رز امل��ت��اح��ف وامل��ع��ار���س ح���ول العامل،  يف 
اأع��م��ال��ه يف ك��ربي��ات ال�صحف  ك��م��ا ظ��ه��رت 
واملجالت العاملية، منها “نيويورك تاميز”، 
و”نا�صيونال  و”تامي”،  فري”،  و”فانيتي 
األو�صرتيتد”،  و”�صبورت�س  جيوغرافيك”، 

وغريها.
العام،  ه����ذا  “اإك�صبوجر”  وي�����ص��ت��ع��ر���س   
م�����ص��روع وي��ل��ك�����س احل�����ص��ري ال����ذي يحمل 
جمموعة  الليل”،  اإىل  النهار  “من  عنوان 
التي  والطبيعية،  احل�صرية  امل��ن��اظ��ر  م��ن 
التقطها من زاوية ثابتة خالل 30 �صاعة، 
كما ُينّظم يوم االأحد 22 �صبتمرب 2019، 
خا�صة  ن���دوة  م�����ص��اًء،  ال�صاد�صة  ال�صاعة  يف 
للحديث حول  امل�صور  يتطرق من خاللها 

هذا املعر�س.
مع  ل��وج��ه  “وجهًا   - لنتنج  فران�ص 

احلياة«
“فران�س  العاملي  امل�صور  ي��روي  جانبه،  من 
وّث����ق من  ال��ت��ي  ال���ق���ارّي���ة  رح��ل��ت��ه  النتنج” 
احلياة  وت�صابكات  الطبيعة،  �صحر  خاللها 
و�صواًل  االأم����ازون  م��ن  املتنوعة  الطبيعية 
مقدماً  اجل��ن��وب��ي��ة،  ال��ق��ط��ب��ي��ة  ال���ق���ارة  اإىل 
حم���اول���ة ج�����اّدة ل��ف��ه��م ك��وك��ب��ن��ا م���ن خالل 
ال�صور الفوتوغرافية التي ُتعرّب عن �صغفه 
ب��ال��ط��ب��ي��ع��ة واه��ت��م��ام��ه مب�����ص��ت��ق��ب��ل كوكب 

االأر�س. 
وُي��ن��ّظ��م امل��ه��رج��ان ن���دوة خ��ا���ص��ة ح���ول هذا 
قريبة  �صوراً  النتينج،  فيها  يقّدم  املعر�س، 
خمتلف  ت��ق��ارب  اأوج����ه  تك�صف  ل��ل��ح��ي��وان��ات 
اأنواع احلياة على كوكب االأر�س، وذلك يوم 
ال�صاعة  من   2019 �صبتمرب   20 اجلمعة 
للتعّرف  م�����ص��اًء،   07:50 حتى   06:50
على جماليات االإبداع التي �صاغها امل�صور، 
اأعماله على ج��دران معار�س  وال��ذي ُعّلقت 
 100 من  اأك��رث  اإىل جانب  وعامة،  خا�صة 
م��ع��ر���س ف���ردي يف جم��م��وع��ة م��ن املتاحف 

واملعار�س العاملية.
غابرييل ويكبولد - “النور«

م�صادر  على  ال�صوء  “اإك�صبوجر”  وي�صّلط 
لالإن�صان  ال���ع���ام���ة  احل����ي����اة  م����ن  االإل�����ه�����ام 
العاملي  امل�صور  عد�صة  خ��الل  م��ن  ال��ع��ادي، 
جوانب  وّث��ق  ال��ذي  ويكبولد”،  “غابرييل 
مثل:  املختلفة  وق�صاياها  اليومية،  احلياة 
على  واالعتماد  وال�صيخوخة،  اال�صتدامة، 
ومتكني  وال��ه��وي��ة،  والتكنولوجيا،  التقنية 
يف  ويكبولد  ي�صارك  فيما  وغ��ريه��ا،  امل����راأة، 
الت�صوير  دالل��ة  “ا�صتك�صاف  بعنوان  ن��دوة 
 20 اجلمعة  ي��وم  املعا�صر”،  الفوتوغرايف 

�صبتمرب، يف ال�صاعة ال�صاد�صة م�صاًء.
“اأر�ص   - ل���وك���ا����ص  ب�������ورارد  وي����ل 

العمالقة«

ي�����ص��ت��ه��ر رج����ل االأع����م����ال وم�������ص���ور احلياة 
لوكا�س”  ب��ورارد  “ويل  الربيطاين  الربية 
كامريات  مثل  خا�صة  تقنيات  با�صتخدام 
اإىل  بح�صا�صات،  امل����زودة  الليلية  الت�صوير 
جانب تطويره الأجهزة مبتكرة مثل العربة 
امل�صرية عن ُبعد واملزودة بكامريا “بيتلكام”، 
ال��ت��ي ت�����ص��م��ح ب��ال��ت��ق��اط ���ص��ور ق��ري��ب��ة جداً 
�صيكون  حيث  املفرت�صة،  الربية  للحيوانات 
معر�صه  مع  موعد  على  املهرجان  جمهور 
فوتوغرافية  درا�صة  لتقدمي  يتطرق  ال��ذي 
بالفناء  امل��ه��ددة  الفيلة  ح��ي��اة  ع��ن  متعمقة 
يف اأف��ري��ق��ي��ا، وي�����ص��ارك وي��ل ب���ورارد لوكا�س 
يف ندوة حتت عنوان “مغامرة بعيدة” 

ال�صاعة  م���ن  ���ص��ب��ت��م��رب،   22 االأح������د  ي��وم 
3:40 حتى 04:20 م�صاًء.

ي�شبق  خا�ص  عر�ص  امل�شورين”  »كبار 
الفتتاح الر�شمي:

عرو�صاً  االأرب����ع����ة  امل�����ص��وري��ن  ك���ب���ار  ي���ق���دم 
واملفاهيم  ال��ف��ردي��ة  مب�صاريعهم  للتعريف 
خا�س  ح�صري  عر�س  يف  وراءه���ا،  الكامنة 
االفتتاح  ي�����ص��ب��ق  فقط”  “للمدعوين 
الر�صمي، يوم االأربعاء املوافق 18 �صبتمرب 
اجلاري، حيث يت�صمن احلدث الذي يعقد 
من ال�صاعة 4-6 م�صاًء جولة مع كل م�صور 

يف معر�صه اخلا�س.
الالمعة،  االأ���ص��م��اء  ه��ذه  ا�صت�صافة  وح���ول 

قال �صعادة طارق �صعيد عالي، مدير املكتب 
االإع���الم���ي حل��ك��وم��ة ال�����ص��ارق��ة: ي��ح��ّل على 
امل�صورين  كبار  من  نخبة  �صنوياً  املهرجان 
�صاهمت  اأ����ص���م���اء  م���ن  وال���ع���امل���ي���ني،  ال���ع���رب 
جمال  يف  ج����دي����دة  م����راح����ل  ت���اأ����ص���ي�������س  يف 
امتلكوه  م��ا  خ��الل  م��ن  ال�صوئي  الت�صوير 
اأهمية  من خربات وجتارب مميزة، ر�ّصخت 
املجتمعات  ب��ني  للتوا�صل  كبوابة  ال�����ص��ورة 
كرا�صد  مكانتها  وك��ّر���ص��ت  اختالفها،  على 
امل�صاعر  وت�����ص��اب��ك��ات  ال��ط��ب��ي��ع��ة  جل��م��ال��ي��ات 
االإن�������ص���ان���ي���ة، ل���ه���ذا ح��ر���ص��ن��ا ع��ل��ى توفري 
على  ليطلع  املنطقة  يف  للجمهور  الفر�صة 

تلك التجارب عن كثب ويتعرف عليها«.  
وت���اب���ع م��دي��ر امل��ك��ت��ب االإع���الم���ي حلكومة 
اأح�����دث  ي����واك����ب  امل����ه����رج����ان  ال�صارقة:” 
وي�صّلط  ال��ت�����ص��وي��ر،  ع���امل  يف  امل�����ص��ت��ج��دات 
ال�صوء على خربات امل�صورين، وي�صتعر�س 

ق�ص�س جناحهم، 
املواهب  ع����ام ع��ل��ى دع����م  ك���ل  وي��ح��ر���س يف 
ال�صابة ومتكينها، اإىل جانب توفري املعدات 
كربى  من  للت�صوير  اخلا�صة  وامل�صتلزمات 

ال�صركات، 
ع�صاق  من  اجلمهور  اأم��ام  املجال  يف�صح  ما 
الت�صوير للقاء اأهم امل�صورين املخ�صرمني 
واال�صتفادة مما يقدمه املهرجان، مبا يعزز 
م���ن م��ه��ارات��ه��م وي�����ص��ج��ع��ه��م ع��ل��ى االإب�����داع 

واملناف�صة«.

اجلمهور على موعد مع اأعمالهم عرب معر�ص خا�ص ينظم يف 18 �شبتمرب اجلاري 

م�شورون عامليون يحتفون باإبداعاتهم الب�شرية يف »اإك�شبوجر« 2019

الري�شة واملحربة والكتاب.. رمز ال�شارقة عا�شمة عاملية للكتاب

معهد ال�شارقة للرتاث ينظم ور�شة ا�شتباقية مللتقى ال�شارقة
 للراوي حول اإجناز ن�ض حكائي م�شتلهم من »األف ليلة وليلة«
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الدراما امل�شرتكة رائعة، لأنها تتيح الفر�شة اأمام َتباُدل اخلربات

نقوال دانيال: النجاح يحّملني م�شوؤوليًة كبرية 
جتاه االأعمال التي اأقّدمها 

• كيف تعاملَت مع النجاح الذي َحَقْقَته هذه ال�صنة يف م�صل�صل )اإنتي 
وا�صمك  الفني  وتاريخك  ال�صابقة  جناحاتك  كل  ظ��ّل  يف  م��ني(، 

املرموق كفنان؟
- النجاح ُيْفِرحني ويكرّب قلبي وي�صّجعني ويحّملني م�صوؤوليًة 

كبرية جتاه االأعمال التي اأقّدمها الحقاً.
التي بات  ال�صا�صة  الظهور على  • هل ي�صجعك على موا�صلة 

وا�صحاً اأنها كانت يف حاجة اإىل ممّثلني مب�صتواك؟
- ي�صّجعني على اأن اأبقى م�صتمراً وعلى البحث عن االأف�صل 
االإحباط  ��ب  ُت�����َص��بِّ الت�صجيع  ق��ل��ة  ال��ِه��ّم��ة.  ع��ن��دي  ت��ظ��ّل  واأن 
عندها  وثناء،  تقديٌر  هناك  يكون  عندما  بينما  وال��رتاخ��ي، 
ر اأهميته  ي�صعر الفنان باأن ما يقّدمه ي�صل اإىل النا�س وُتقدَّ
وب���اأن م��ا ق��ام ب��ه لي�س ع��م��اًل مل��ج��رد ال��ع��م��ل، ب��ل ول��ي��د اإتقان 

وخربة مرتاكمة.
على  بالظهور  التم�صك  على  �صيحّفزك  الت�صجيع  وهل   •

ال�صا�صة ال�صغرية؟
ال�صغرية.  ال�صا�صة  ع��ن  غنى  ال  طبعاً.   -
ت�����اأخ�����رُت ك����ث����رياً ح���ت���ى ظ����ه����رُت على 
على  اأرّك��ز  كنت  الأنني  التلفزيون، 
امل�صرح، ولغاية االآن اأعترب نف�صي 
لكن  االأوىل.  بالدرجة  م�صرحّياً 
امل�����ص��رح َت���اأّث���ر ك��م��ا ك��ل ���ص��يء يف 
ل��ب��ن��ان، الأن����ه ع��ن��دم��ا يح�صل 
عاماً  ي�����ص��ب��ح  ف���اإن���ه  ه���ب���وط 
ق��ط��اع��ات خمتلفة  وي��ت��ن��اول 

بينها الفن.
ولكنه  ت�������راج�������ع،  ال�����ف�����ن 
نحاول  ون���ح���ن  م����وج����ود 
االأم�����ام  اإىل  ن��دف��ع��ه  اأن 
نوع  امل�����ص��رح  دائ���م���اً، الأن 
هويَة  يحمل  الفّن  من 
ُرِقيِّنا ويوؤكد اأننا �صعب 
احل�صارة.  مي���ا����ص���ي 
اأخذناه  اأننا  �صحيح 
ولكنه  ال����غ����رب،  م���ن 
م������وج������ود ف���ي���ن���ا ويف 
َمظاهرنا الفولكلورية 

وامل�صرحية. 
اأن  يعترب  َمن  هناك  • ولكن 
امل�����ص��رح ال���رائ���ج ه��و )ال�����ص��ت��ان��د اب 

كوميدي(؟
اجليدة،  االأ����ص���ي���اء  ي��ح��ب  اجل���م���ه���ور   -
ن��ح��ن ج��ع��ْل��ن��ا اجل���م���ه���ور يعتاد  ورمب�����ا 
وال����)وان  ك��وم��ي��دي(  اب  )ال�صتاند  على 
���ص��و(، الأن هناك حاجة م��ادي��ة وال  م��ان 
يوجد متويل مادي لالأعمال امل�صرحية. 
اجل���م���ه���ور ي��ت��ق��ّب��ل ك���ل م���ا ه���و ج��ي��د يف 
ندرته  وامل�صرح مع  وال�صينما  التلفزيون 
وحالة التق�صف التي يعاين منها، بدليل 
اأن���ه يف ال��ع��ام امل��ا���ص��ي خ��الل )املهرجان 
دام  ال���ذي  اللبناين(  للم�صرح  ال��وط��ن��ي 

العرو�س ب�صكل  ال�صباب وال�صبايا حت�صر  اأيام، كانت هناك فئة من   7
امل�����ص��رح اجل��ي��د والراقي،  اأن ه��ن��اك ج��م��ه��وراً يحب  ي��وم��ي، وه���ذا يعني 
ولذلك يجب اأن نحافظ عليه. اجلمهور يقبل االأعمال اجليدة قي كل 

اأنواع امل�صرح.
للتخلي  يدفعك  اأن  ميكن  اجليد  امل�صرحي  العمل  اإن  تقول  • وكاأنك 

عن التلفزيون؟
- التخلي عن التلفزيون �صعب. و�صواء َتواجد املمثل على امل�صرح اأو يف 
ال�صينما اأو التلفزيون، فهو يقوم بعمله ويقّدم ر�صالته. التمثيل ي�صبح 
باأنني  و���ص��ع��رُت  م���ني(،  )ان��ت��ي  ع��ل��ّي عمل مثل  ُع��ر���س  مهنة، ويف ح��ال 
وذاتي  متعتي  اأحقق  الأنني  به،  ف�صاأقبل  اإليه  اأ�صيف  اأن  وميكن  اأحببته 
فيه بعد كل االأعمال التي قّدمُتها، واالأم��ر نف�صه ين�صحب على امل�صرح 
وال�صينما. يف ال�صينما يطلبونني للم�صاركة ك�صيف، واأنا اأقبل �صرط اأن 
يكون لدّي قناعة بالن�س وباملمثلني وب�صّناع العمل. اأقبل بالعمل اجليد 
حيث َتوافر، الأنني اأ�صعر باأنه من واجبي، بعدما اأم�صيُت 40 عاماً مع 
طالبي يف معهد الفنون، اأن اأقف اإىل جانب املمثلني يف اأعمالهم �صواء 

د امل�صرح والتلفزيون. دُّ كانوا طالبي اأم ال، الأنهم االأمل يف جَتَ
ميكن  وهل  ال�صنة  هذه  التلفزيونية  الدراما  م�صتوى  وجدَت  كيف   •

القول اإنها حققْت نقلًة نوعية؟
- ال �صك يف اأنه كانت هناك اأعماٌل جيدة بينها )انتي مني(، وهو عمٌل 
لبناين �صرف كتابَة ومتثياًل واإنتاجاً واإخراجاً. الدراما حتظى بال�صخاء 
اأعمال  وكتابة  التنويع  دائ��م��اً  الكّتاب  من  واأط��ل��ب  وبالن�صو�س،  م��ادي��اً 
اأمر  اإنه  ِمُل خ�صو�صياتنا.  لها عالقة بواقعنا وجمتمعنا وتاريخنا وحَتْ
رائع اأن حتمل الدراما �ِصَمتنا اللبنانية اإىل العامل العربي واإىل العامل 
ُيْبِدَع يف ن�س هزيل،  اأن  ��ِرج  اأو خُمْ يف ما بعد. لكن، ال ميكن الأّي ممثل 
لنا  اأيدينا ن�صو�س ت�صمح  اأن تكون بني  االأ�صا�س ويجب  ال��ورق هو  الأن 

باالإبداع على امل�صتويات كافة.
كّتاب؟ اأزمَة  اللبنانية  الدراما  تعاين  • هل 

- الكّتاب موجودون، ولكن اأمتنى عليهم اأن يفتحوا نوافذ جديدة على 
املوا�صيع كي ال تكون الن�صو�س مت�صابهة عند الكاتب الواحد اأو عند اأكرث 
من كاتب، وكاأنه ال يوجد �صوى م�صتوى واحد من املعاجلة االجتماعية 

ُرها حمطات التلفزيون. التي هي معروفة عند غرينا وُت�َصدِّ
اأعمال  َفَتَح االأبواب على امل�صاركة يف  • ال �صك يف اأن جناح )اإنتي مني( 

جديدة؟
- العرو�س متوافرة، واأتلقى ات�صاالت من اأ�صخا�س عديدين وو�صلْتني 
اأج����د نف�صي ف��ي��ه��ا، وقلُت  ب��ل��ي��اق��ٍة الأن��ن��ي مل  اع���ت���ذرُت ع��ن��ه��ا  ن�����ص��و���س 

الأ�صحابها: اأمتنى اأن يح�صل تعاون بيننا يف مرات مقبلة.
الدراما  على  اإيجاباً  اأم  �صلباً  تنعك�س  امل�صرَتكة  الدراما  اأن  ترى  • هل 

املحلية؟
َت��ب��اُدل اخلربات،  اأم��ام  الفر�صة  تتيح  الأنها  رائعة،  امل�صرتكة  ال��درام��ا   -
ال  واق��ٍع  ماألوف يف  هو غري  ما  زْرع  يتّم  عندما  ت�صبح خطرية  ولكنها 
لي�صت  �صخ�صيات غري مقبولة الأنها  فيها  ن�صو�س  يقبله. مثاًل هناك 
م�صل�صل  يف  لبناين  مبمّثل  ن�صتعني  اأن  يكفي  ال  ب��واق��ع��ّي��ة.  مغرو�صة 
�صوري ملجّرد تطعيمه، بل يجب اأن يكون مكتوب يف االأ�صا�س درامياً ملاذا 
اال�صتعانة  مّتت  والعك�س �صحيح يف حال  اللبنانية،  باللهجة  يتكّلم  هو 
اأن تكون هناك حيثية  اأو م�صري يف عمل لبناين. يجب  مبمثل �صوري 
اجتماعية اأو تاريخية لتواجد املمثل يف العمل الفني، ولي�س ملجرد كونه 

وجهاً جمياًل يحّبه النا�س. 
ينبغي اأن يكون هناك مَتا�ُصٌك بني ال�صخ�صية والن�س والبيئة التي توجد 
اإال  واإن�صانياً،  وتاريخياً  اجتماعياً  ال�صخ�صية تواجداً ع�صوياً  فيها هذه 

اإذا كان �صيفاً فعندها ميكن اإيجاد احليثية املالئمة.

�شفاء �شلطان تنهي ت�شوير 
م�شل�شلها البدوي باأغنية طريفة

اأنهت النجمة �صفاء �صلطان ت�صوير دورها ببطولة امل�صل�صل البدوي "رياح 
ال�صموم" من تاأليف �صليمان اأبو �صارب واإخراج �صائد ب�صري الهواري واإنتاج 

ع�صام حجاوي.
وقامت �صفاء مب�صاركة مقطع فيديو عرب ح�صاباتها على مواقع التوا�صل 
االجتماعي وتظهر فيه برفقة زمالئها ومدير انتاج العمل اأمام قالب كيك 
فيما  العمل  ت�صوير م�صاهدها يف  بانتهاء  احتفااًل  بتقطيعه  تقوم �صفاء   ،
قامت باأداء اغنية مهداة اإىل مدير اإنتاج امل�صل�صل وتتعلق بكرثة االت�صاالت 

الهاتفية التي يتلقاها .
" التي  " غ�صايب  زوجته  "حماد" و  ال�صيخ  العمل اخل��الف بني  ويتناول 
امل�صاكل  ت�صتعر  عنها، حيث  رغماً  منها  زواج��ه  ب�صبب  �صفاء  دوره��ا  ت��وؤدي 
بينهما وما يزيد امل�صاكل هو هرب " غ�صايب " اإىل ع�صرية خالها " ال�صيخ 

عواد " لتبداأ امل�صاكل بني ع�صريتي " عواد " و " حماد " نتيجة ذلك .
وكانت �صفاء قد اأطلقت اأغنيتها الر�صمية االأوىل يف اأول اأيام عيد االأ�صحى 

املبارك وذلك من خالل قناتها الر�صمية على االنرتنت .
دروي�س،  اأح��م��د  كلمات  م��ن  ه��و عا�صق" وه��ي  "ما  ع��ن��وان  االأغ��ن��ي��ة حملت 

واأحلان هيثم زّياد، وتوزيع طوين، وما�صرتينغ حممد املقهور".

اللبناين  امل�شل�شل  يف  لفتًا  جناحًا  دانيال  نقول  اللبناين  الفنان  حّقق 
وحظي  حبيب،  اإيلي  واإخ���راج  اهلل  رزق  كارين  كتابة  من  م��ني(  )اإنتي 
املتمّيز  باأدائه  اأ�شادوا  الذين  �شواء  حد  على  والنّقاد  اجلمهور  بتقدير 
املخ�شرم،  اجليل  من  ملمثلني  املحلية  الدراما  حاجة  اأكد  الذي  والقدير 

لأنهم ي�شيفون اإىل اأي عمل ي�شاركون فيه.
دانيال الآتي اإىل التلفزيون من امل�شرح، اأ�شار اإىل اأنه تاأّخر يف جتربته 
التلفزيونية التي باتت تفر�ص عليه عدم النقطاع عنها يف حال توافرت 
ِرج اأن ُيْبِدَع يف  الن�شو�ص اجليدة، لفتًا اإىل اأنه ل ميكن لأّي ممثل اأو خُمْ

ن�ص هزيل، موؤكدًا يف املقابل اأنه ابن امل�شرح بالدرجة الأوىل.

ديانا كرزون 
بعمل غنائي 

جديد 
ت�صتعد �صوبر �صتار العرب ديانا كرزون الطالق عمل غنائي 
جديد بعنوان " هيدا احلكي " باللهجة اللبنانية ، ليكون 

هذا العمل بداية لتعاون جديد جمع كرزون بال�صاعرة حياة 
ال�صباغ  عمر  املو�صيقي  وامل���وزع  �صليمان  ف�صل  وامللحن  ا�صرب 

الأول مرة .
وقامت �صوبر �صتار العرب ديانا كرزون بت�صجيل العمل يف ا�صتوديوهات 

عمر ال�صباغ يف بريوت خالل االيام املا�صية ، على ان يتم اطالق 
العمل " هيدا احلكي "  مع بداية �صهر ايلول املقبل ، بعد االنتهاء 
من كافة االمور الفنية ب�صكل نهائي ، ويعترب العمل اجلديد " 

هيدا احلكي " من االعمال الغنائية ال�صبابية  املميزة ، وكانت 
الفنانة ديانا كرزون ن�صرت �صورة لها وبرفقتها امللحن ف�صل 

�صليمان واملوزع املو�صيقي عمر ال�صباغ .
يذكر ان ديانا كرزون احتفلت موؤخرا بح�صد املليون االول 
القناة  على   " الليلة  فرحتنا   " الغنائية  اعمالها  الأخ���ر 
الغنائية  االع��م��ال  م��ن  وه��و   ، االن��رتن��ت  على  الر�صمية 
املميزة لكونه يغنى باالأفراح  ، حمققا انت�صارا كبريا على 

م�صتوى الوطن العربي .

هل اأعلنت اإلهام �شاهني اعتزالها الفّن ؟
اأّكدت الفّنانة اإلهام �صاهني اأّن فكرة االعتزال مل تراودها طوال م�صوارها 
ت��رّددت عن ذلك. وقالت يف ت�صريح خا�س  التي  ال�صائعات  الفّني، نافية 

الأحد املواقع الفّنية:
اأج���د متعتي  ال  الأّن��ن��ي  اأع��ت��زل  اأن  ف��ال ميكن  للفّن،  وه��ب��ت حياتي  لقد   

الوحيدة �صوى به.

 كانت اإلهام �صاهني قد تعاقدت ب�صكل ر�صمي على امل�صاركة يف بطولة فيلم 
)اأهل العيب(، الذي من املُقّرر اأن ت�صاركها بطولته ِمّنة �صلبي. واأ�صافت 
اإاّل  الفيلم،  اأّن��ه مل يتم اال�صتقرار حتى االآن على موعد ت�صوير  �صاهني 

اأّنها ُمَتَحِم�صة ب�صكل كبري لهذا العمل.
 كان فيلم )اأهل العيب( �صهد اعتذار ي�صرا ومن قبلها غادة عبد الرازق. 
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5 قواعد تقيك من الزهامير
االأملانية  م��ن اجلمعية  دودي���ل  ري��ت�����ص��ارد  ال��زه��امي��ر  اأم��را���س  ي��وؤك��د خبري 
اإذا   35% بن�صبة  املر�س  بهذا  االإ�صابة  تقليل خطر  اأنه ميكن  لالأع�صاب 

اتبعنا بع�س القواعد. 
وهناك خم�صة عوامل حا�صمة حلياة طويلة و�صحية جتعلنا نتمتع ب�صحة 

ذهنية حتى يف �صن ال�صيخوخة.

1- الريا�صة:
اإنه )ثبت اأن الن�صاط البدين يقلل   يقول دوديل ملوقع )فوكو�س( االأملاين 
خطر االإ���ص��اب��ة ب��األ��زه��امي��ر، وري��ا���ص��ة التحمل ه��ي االأك���رث م��الءم��ة لهذا 

الغر�س(.
اأو ثالث مرات  الريا�صة مرتني  االأمل��اين، ميكن ممار�صة  وبح�صب اخلبري 
يف االأ�صبوع، لكن يجب اأن متار�س بال�صكل ال�صحيح، كما اأنها تقلل خماطر 

زيادة الوزن، فالوزن الزائد ميكن اأن يوؤذي الدماغ اأي�صا.

2- نظام غذائي �صحي ومتوازن:
 اإذ يلعب دورا كبريا يف الوقاية من هذا املر�س، فالدرا�صات العلمية تن�صح 
باتباع حمية البحر االأبي�س املتو�صط ب�صكل خا�س كما ينقل املوقع االأملاين 

عن دوديل.
على  يعتمد  املتو�صط  االأبي�س  البحر  مطبخ  اأن  االأمل���اين  اخلبري  ويو�صح 
الكثري من زيت الزيتون والفواكه واخل�صروات ومنتجات احلبوب، وعلى 
االأقل مرة واحدة يف االأ�صبوع هناك وجبة �صمك، وال يقدم اللحم اإال نادرا.

يقلل  ال��دم  �صغط  والكولي�صرتول:ارتفاع  وال�صكر  ال�صغط  مراقبة   3-
قدرتنا العقلية، ولهذا ال�صبب فمن املهم مراقبة ما ت�صمى عوامل اخلطر 
الوعائية، ويقول دوديل )يجب اأن تراقب بانتظام �صغط الدم والكول�صرتول 

وم�صتويات ال�صكر يف الدم(.

4- االأن�صطة االجتماعية:
ين�صح املخت�صون بق�صاء الوقت مع االأ�صخا�س االآخرين يف حميطك بدال 
من ا�صتخدام هاتفك الذكي الأوقات طويلة، وعن هذا يقول اخلبري االأملاين 

ملوقع )فوكو�س( اإن اإحدى امل�صاكل الكبرية لل�صيخوخة هي الوحدة.
العقلية،  لياقتنا  على  كبري  تاأثري  لها  االجتماعية  )االأن�صطة  اأن  وي�صيف 
فدماغنا ي�صبه الع�صلة، عندما ال ت�صغط عليها ت�صبح اأ�صعف(، وبالتايل 
اأمام  باالآخرين بدال من اجللو�س  االأف�صل ل�صحتنا االختالط  يكون من 

التلفزيون يف املنزل واإيقاف الدماغ.
ويقول دوديل )مثال ي�صاعد الدماغ اأي�صا على اأن تقوم باأي ن�صاط ما مع 
اأحفادك اأو التحدث اإليهم يف �صوؤونهم(، كما ميكن االن�صمام اإىل النوادي 

وامللتقيات لهذا الغر�س.

5- الرق�س: 
يوؤكد اخلبري االأملاين دوديل على اأهمية الرق�س، فوفق درا�صة طبية اأجراها 

ق�صم االأع�صاب يف ماغدبورغ االأملانية، فاإن الرق�س مفيد يف منع الن�صيان.
الذكية اخلا�صة  الهواتف  لتطبيقات  اأهمية كبرية  دودي��ل  ختاما، ال يويل 
بتدريب الدماغ، ويقول )مل يثبت علميا اأن لهذه التطبيقات مفعوال طويل 
بالهاتف  التحديق  عن  وعو�صا  واملعرفية(،  الذهنية  اللياقة  على  االأم��د 
ل��و ق�صيتها يف  اأف�����ص��ل  بنتائج  ت��اأت��ي  اأن  ال��زم��ن ميكن  م��ن  ل�صاعة  ال��ذك��ي 

ال�صباحة اأو التجول يف الغابة.

• كم دولة يف قارة اأمريكا ال�شمالية؟
دولتان

 • ما هو الأبنو�ص؟
خ�صب اأ�صود قا�س

هو ا�شم عا�شمة بولندا؟ • ما 
وار�صو

ج�شم الإن�شان؟ يف  الدقيقة  الأمعاء  طول  • كم 
- ثمانية اأمتار

• كم دولة يف العامل ل تطل على البحر ؟
- 26 دولة

رجال الأمن؟ على  ال�شرطة  اأ�شم  اأطلق  • من 
- علي بن اأبي طالب

يف العامل؟ الإ�شالمية  الدول  عدد  • كم 
- 44 دولة

• هل تعلم اأن جمموعة من وحيد القرن ت�صّمى كرا�س.
• جمموعة من طيور البوم ت�صمى برملان.

• اول قوارب �صراعية بنيت يف م�صر.
• هل تعلم اأن الربازيل �صّميت باإ�صم �صجرة.

• هل تعلم اأن الربازيل تغّطي %50 من قارة اأمريكا اجلنوبية.
• ا�صغر البابوات �صناً يف تاريخ الفاتيكان كان يبلغ من العمر 11 �صنة فقط. 

• مملكة )لو�صوتو( االأفريقية حماطة من جميع جوانبها بجمهورية جنوب اأفريقيا. 
اأعلى ن�صبة ممكنة من فيتامني )�صي( مقارنة بجميع اخل�صراوات والفواكه  الفلفل احلار يحتوي على   •

االأخرى. 
• تت�صع خزانات وقود طائرة البوينغ 747 الأكرث من 227 األف لرت. 

يقوم  اأي رجل  انف  اأن تق�صم  للمراأة  انه يجوز  ا�صدر قا�ٍس بريطاين حكما ن�س على   1837 العام  يف   •
بتقبيل �صفتيها دون رغبتها. 

• اإجمايل ثروات اأغنى 3 اأ�صخا�س يف العامل يزيد بكثري على اإجمايل الدخل ال�صنوي الذي يح�صل عليه 
600 مليون �صخ�س من �صكان الدول االأكرث فقرا يف العامل. 

• عندما يولد االإن�صان يكون يف ج�صمه 300 عظمة ، اإال اأن ذلك العدد يرتاجع اإىل 206 فقط عند الو�صول 
اإىل �صن البلوغ .

ال�ساحرة الطيبة
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جوز الهند
اأن  ك�����ص��ف��ت درا������ص�����ة ح���دي���ث���ة، 
زيت  ال��ده��ن��ي��ة يف  االأح���م���ا����س 
خا�صية  ل����ه����ا  ال����ه����ن����د  ج�������وز 
حتمل  ال��ت��ي  للح�صرات  ط���اردة 
االأمرا�س املعدية مثل البعو�س 
والقراد والذباب وبق الفرا�س.

وب���ح�������ص���ب م�����ا ذك��������رت وك���ال���ة 
ن�صختها  يف  "�صبوتنيك" 

الدهنية  امل�صتقات  على  الهند  جوز  احتواء  اأثبتت  الدرا�صة  فاإن  االإ�صبانية 
املعروفة با�صم DEET والتي تعد اأكرث فاعلية للمكون االأكرث �صيوًعا يف 

املواد الطاردة للح�صرات.
املبيدات  االأ���ص��واق بع�س  االأخ��رية يوجد يف  االآون��ة  اإن يف  الدرا�صة:  وقالت 
متزايًدا  قلًقا  مكوناتها  ت�صبب  والتي  كيميائية،  تركيبات  ذات  احل�صرية 
اآث��ار جانبية  اأن يكون لها  العامة؛ حيث ميكن  للخرباء يف جمال ال�صحة 

على �صحة االإن�صان.
جوز  زي��ت  من  امل�صتقة  الدهنية  االأحما�س  خليط  اأن  الدرا�صة  واأو�صحت 
الهند والذي يحتوي على مواد مثل )حم�س اللوريك والكابريك(، يعطي 
قوة لطرد احل�صرات املا�صة للدماء التي تنقل االأمرا�س اخلطرية لالإن�صان 
اأن  ت�صو”،  “جونوي  بقيادة  الباحثني  فريق  واأك���د  االأل��ي��ف��ة.  واحل��ي��وان��ات 
مكونات زيت جوز الهند، تخيف الذباب والبق واحل�صرات االأخ��رى وتظل 

فعالة ملدة ت�صل اإىل اأ�صبوعني.

طالبات من جامعة اأمرة ناراديوا�ص ترتدين الأزياء امللونة خالل عر�ص �شنوي للجامعة يف مقاطعة 
ناراثيوات ذات الأغلبية امل�شلمة يف تايالند. ا ف ب

كانت احدى ال�صاحرات ال�صريرات م�صتاءة كثريا من �صاحرة اخرى لكنها طيبة ت�صمى ام اخلريات، فعملت على 
�صحرها وحتويلها اإىل بومة فانطلقت ام اخلريات بعيدا حتى ت�صتطيع ان جتد عالجا لها وعرفت ان عالجها يف 
تخلي�س مدينة كبرية من �صراً ميتلكها، وبعد مرور اياما، رمبا �صهور و�صلت اإىل احدى املدن التي كان يحكمها 
�صاحر �صرير عرفته عندما راأته لكنه مل يعرفها النه مل ي�صاهدها فقررت ان تكون هذه مدينتها.. وبداأت العمل 
ال�صاحر  ال��زواج منها ذلك  �صديد اجلمال يطمع يف  فتاة  ي�صكنها  التي  البيوت  اح��دى  اإىل  الفور فذهبت  على 
واخذت تراقبها عن كثب حتى ا�صتغربت الفتاة �صر تلك البومة التي تقف بجوار نافذتها فقررت طردها وعندما 
حاولت ذلك قالت لها ام اخلريات انتظري.. انا ل�صت �صريرة دعيني اق�س عليك ق�صتي وبده�صة كبرية ا�صتمعت 

لها الفتاة وعرفت �صرها و�صر حاكمهم ال�صاحر ال�صرير وكيف ت�صتطيع ان تق�صي عليه. 
وقالت لها ام اخلريات ان طبق من التوت االحمر ال�صهي الذي يع�صقه ال�صاحر �صيكون هو �صالحهم، وبالفعل يف 
�صباح اليوم الثاين كانت الفتاة متر عرب الغابة وهي حتمل طبق من التوت االحمر يظن من يراه انها قطفته 
منذ دقائق لكنه كان توتا م�صموما جهز خ�صي�صا لل�صاحر ال�صرير الذي راآها تعرب الغابة فقطع عليها الطريق 
والقي عليها حتية خبيثة فقدمت له طبق التوت وتناوله من يديها ليلتهمه وهو عائد اإىل ق�صره �صعيدا جدا 
مبحادثة فتاته التي يع�صقها وحينما و�صل اإىل ق�صره كانت او�صاله ترتعد وقدماه ال ي�صتطيعان حمله فخر 
على االر�س وقد تيب�س ج�صده ثم جف كثريا وا�صبح مثل لوح كبري من الثلج فدخلت ام اخلريات وهي تطري 
ودخلت الفتاة اجلميلة وام�صكت بقطعة كبرية من احلجر لتفتت ال�صاحر ال�صرير الذي حتول اإىل قطرات من 
املاء �صربتها االر�س واختفى اإىل االبد وعادت ام اخلريات كما كانت �صاحرة طيبة، وبعودتها احرتقت ال�صاحرة 

ال�صريرة ليعي�س اجلميع يف اطمئنان.

اأهم فوائد الفراولة للحامل
لة لل�صيدات  تعد الفراولة من الفواكه املف�صَّ
االأطّباء  ين�صح  احل���ل���و(.  )م��ذاق��ه��ا  ب�صبب 
امل��راأة بتناولها خالل فرتة  التغذية  وخرباء 
احلمل ملا فيها من فوائد، تعود على �صحتها 

و�صحة  ومنو جنينها.واأهم هذه الفوائد 
للجنني  ال�صمعية  اخلاليا  بناء  يف  ت�صاعد   -
وتزيد من ذكائه، الحتوائها على ن�صب عالية 

من اليود.
ز من �صحة اجلهاز املناعي، كونها ت�صم  - تعزِّ

ن�صباً عالية من فيتامني ج.
الطفل  ل��دى  ال�صوكي  احل��ب��ل  ت��دع��م من��و   -

الحتوائها على »الفوالت«.

- تقلِّل من فر�س اإ�صابة اجلنني بالت�صوهات 
فرتة  خ��الل  لها  يتعر�س  قد  التي  اخللقية 

تكوينه، الحتوائها على )الفوليك اأ�صيد(.
باالإم�صاك  االإ���ص��اب��ة  م��ن  - حت��م��ي احل��ام��ل 
وت�صهم يف ت�صهيل عملية اله�صم، الحتوائها 

على االألياف.
- حت��ت��وي ع��ل��ى ن�صبة ع��ال��ي��ة م��ن امل��ي��اه، ما 

يحفظ ب�صرة االأم من اجلفاف.
منة،  بال�صُّ الطفل  اإ�صابة  فر�س  من  تقلِّل   -
الدموية  واالأوع������ي������ة  ال�������ص���راي���ني  ت�����ص��ل��ب 

واأمرا�س القلب.
- تقي من االإ�صابة بفقر الدم.

يقلِّل  ما  االأك�����ص��دة،  م�صادات  على  حتتوي   -
وعنق  ال��ث��دي  ب�صرطان  االإ���ص��اب��ة  م��ن خطر 

الرحم.
- ت�صم قلياًل من ال�صعرات احلرارية، حيث 
الطازجة  ال���ف���راول���ة  م���ن  ج����رام   100 اإن 

حتتوي على 32 �صعرة حرارية فقط.
من  ع�����ال�����ي�����ة  ك�����م�����ي�����ة  ع�����ل�����ى  حت�������ت�������وي   -
)الفالفونويدات( التي ُت�صتخدم مادًة م�صادًة 
ل��الل��ت��ه��اب��ات وت�����ص��اع��د ع��ل��ى ح��م��اي��ة القلب 

ب�صبب خ�صائ�صها امل�صادة لاللتهابات.
عالية،  بن�صبة  )البوتا�صيوم(  فيها  يوجد   -

فتمنع ارتفاع �صغط الدم.


