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برامير �سحري لإخفاء التجاعيد 
�إخفاء  �لرب�مير �ل�سحري �لذي ي�ساعد على  �أخري�ً  �إىل �لأ�سو�ق  عاد 

�لتجاعيد و�خلطوط �لدقيقة مع نتائج مذهلة. 
و�أ�سبح �لرب�مير �لذي يطلق عليه لقب “مكو�ة �لتجاعيد و�خلطوط 
مع  خمتلفة،  دول��ة   44 وع��رب  �ملتحدة  �ململكة  يف  �لدقيقة” متوفر�ً 

قائمة �نتظار كبرية ت�سل �إىل 11 �ألف طلب ل�سر�ء �ملنتج.
ويقول �مل�سوؤولون يف �سركة تريني وودول، �إن خمازنها تبيع قطعة من 
�لرب�مير كل 23 ثانية، �أي مبعدل 3 قطع كل دقيقة، على �لرغم من 

عودته �إىل �لأ�سو�ق قبل يومني فقط.
وكان �ملنتج طرح 4 مر�ت يف �ل�سابق للبيع، ومت بيع كامل �لقطع يف كل 

مرة، ويف �إحدى �ملر�ت، جرى بيعه خالل 24 �ساعة فقط.
تكييف �خلطوط  يعمل على  �ل�سحري  �ملنتج  �إن هذ�  �ل�سركة  وتقول 

�لدقيقة على �سطح �جللد، بالإ�سافة �إىل �إز�لة �لتجاعيد.
�إعجابهن  عن  للتعبري  �إن�ستغر�م  م�ستخدمات  من  �لعديد  و�سارعت 
بهذ� �ملنتج، لدرجة �أن �إحد�هن قالت �إنها ��سرتته حو�يل �ل�ساعة 4 
�سباحاً، ومت منحه تقييماً و�سل �إىل 5 جنوم من معظم �مل�ستخدمات، 

بح�سب �سحيفة ديلي ميل �لربيطانية.

خطوات ت�ساعد على النوم بعد ال�ستيقاظ املفاجئ
ي�����س��ك��ل �ل���س��ت��ي��ق��اظ �مل��ف��اج��ئ �أم�����ر� م��ق��ل��ق��ا وم��زع��ج��ا ع��ن��د ع���دد من 

�لأ�سخا�ص، حيث يجدون �سعوبة يف �لعودة �إىل �لنوم مرة �أخرى.
�ملفاجئ غالبا ما  �ل�ستيقاظ  ف��اإن  “ويب طب”،  ووف��ق ما ذكر موقع 
�أو �لرغبة يف دخول  �إزعاج  �أو وجود م�سادر  يحدث ب�سبب حلم مزعج 
ت�ساعد  �لتي  �لب�سيطة،  ع��دد� من �خلطو�ت  �مل�سدر  و�ق��رتح  �حلمام. 

على �لعودة �إىل �لنوم مرة �أخرى:
1 - �لتنف�ص من �لأنف: هذه �خلطوة ت�ساعد �جل�سم على �ل�سرتخاء 

و�لهدوء، وين�سح بفعل ذلك ببطء وجتنب �لتنف�ص من �لفم.
يبطئ  �أن��ه  حيث  ليال،  �لنوم  ي�سهل  �لتاأمل  ممار�سة  �لتاأمل:   -  2

موجات �لعقل ويقلل من �ل�سعور بالتوتر و�لقلق.
ثم  مفاجئ  ب�سكل  �مل��رء  ��ستيقظ  ح��ال  يف  �لفر��ص:  يف  �لبقاء   -  3
غادر فر��سه، فاإن ذلك �سي�سبب �ل�سعور باحليوية و�لطاقة، وبالتايل 

�سي�سعب مهمة �لنوم مرة �أخرى.
ت�سبب  م�سادر  �أي  عن  �لبتعاد  على  �حلر�ص  �لهاتف:  جتنب   -  4
�ليقظة، مثل �لهاتف �أو �لتلفاز. كما ين�سح باإبقاء �سوء �مل�سباح خافتا 

�أو مطفئا كما هو.
كابو�ص مزعج،  �ل�ستيقاظ هو  �سبب  كان  �إذ�  �لتفكري يف �حللم:   -  5
�إر�حة  وحم��اول��ة  بالهدوء  �لل��ت��ز�م  ويف�سل  فيه.  �لتفكري  يجب  فال 

بالك من �لتفكري يف تفا�سيله.
6 - عدم تناول �لطعام: حتى و�إن كنت ت�سعر باجلوع، ل يف�سل تناول 

�لطعام، لأنه �سي�سعب مهمة �لنوم جمدد�.
�لتوتر ب�سبب  عدم  على  �لإمكان  قدر  �حلر�ص  �لتوتر:  جتنب   -  7
�ل�ستيقاظ  و�سعوبة  �ل��ن��وم  �إىل  �ل��ع��ودة  ���س��رورة  يف  �ل��ز�ئ��د  �لتفكري 
�سباحا. كما يف�سل عدم روؤية �ل�ساعة لأنها تعترب م�سدر توتر �أي�سا.

التفاح.. اأكرث من 100 نوع 
حتظى فاكهة �لتفاح ب�سعبية و��سعة يف �لعامل، نظر� �إىل كرثة �أنو�عها 

�لتي ت�سل �إىل �ملئة، ف�سال عن منافعها �ل�سحية �لكبرية لالإن�سان.
�مل�سادة  و�لعنا�سر  �لأل��ي��اف  على  �حتو�ئه  من  قيمته  �لتفاح  ويكت�سب 

لالأك�سدة ومادة �لفالفنويد، وفق موقع “ميديكال نيوز تود�ي«.
وبف�سل هذه �ملو�د، ي�ستطيع �لتفاح �أن يقي �جل�سم من �أمر��ص خطرية 

مثل ��سطر�بات �لقلب و�رتفاع �سغط �لدم ود�ء �ل�سكري.
وين�سح �خلرب�ء من يريدون �لتخل�ص من �لوزن �لز�ئد، بتناول �لتفاح، 
 100 يقارب  ما  على  �ملتو�سط  �حلجم  من  �لو�حدة  �لفاكهة  وحتتوي 
�سعرة حر�رية فقط. ويجري �لنظر �إىل �لتفاح، ب�سورة �إيجابية يف كثري 
من �ملجتمعات. ويقول مثل ويلزي، على �سبيل �ملثال: “تناول تفاحة يف 
كل يوم، و�سيبقى �لطبيب بعيد� عنك«. ويف �سنة 2006، ك�سفت �سحيفة 
“�لطب وعلم �لأحياء �لتجريبي” �أن �إحدى �لعنا�سر �مل�سادة لالأك�سدة 
يف �لتفاح حتمي بع�ص خاليا �لدماغ من �ملوت. ويف �ملنحى نف�سه، �أوردت 
جملة خمت�سة يف مر�ص �ألزهامير، �أن �سرب ع�سري �لتفاح، يوؤدي �إىل 
ب�”�أ�سيتيل كولني«. و�أوردت  حتفيز ناقل ع�سبي مهم يف �لدماغ يعرف 
�لدر��سة، �أن �سرب ع�سري �لتفاح �ساعد على حت�سني �لذ�كرة لدى فئر�ن 

�لتجارب �لتي �سبق لها �أن عانت من �أعر��ص �خلرف.
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ما احلل مع الأدوية امل�سببة لزيادة الوزن؟
قد تكون زيادة �لوزن من �لآثار �جلانبية لبع�ص �لأدوية، فبع�ص �لعقاقري 
حتّفز �ل�سهية وجتعلك تتناول وجبات د�سمة، وهناك �أدوية توؤثر على قدرة 
�أن بع�ص �لأدوي��ة تبطيء  �جل�سم على �مت�سا�ص وتخزين �جللوكوز. كما 

عملية �لتمثيل �لغذ�ئي فيحرق �جل�سم �سعر�ت حر�رية �أقل.
�سبط  �لأدوي���ة  ه��ذه  مبثل  �لطبيب  فيها  يو�سي  �لتي  �ل��ف��رت�ت  وتتطّلب 
�لنظام �لغذ�ئي وعملية �ختيار �لأطعمة و�ملكونات �مل�ستخدمة يف طبخها، 
�إىل جانب ممار�سة �لن�ساط �لبدين و�لريا�سة. لكن بع�ص هذه �لأدوية قد 
�أخ��رى قد حتد من �لقدرة على ممار�سة  �آث��ار  �أو  ت�سبب �سيقاً يف �لتنف�ص 

�لتمارين.
وميكن �إلقاء �للوم على بع�ص �لأدوية �ل�سائعة، مثل: �لكورتيكو�ستريويد�ت 
وم�ساد�ت �لكتئاب، و�أدوية �ل�سكري، وعقاقري حرقة �ملعدة، وو�سائل منع 
بع�ص  و�أي�ساً  �لقلبية.  للنوبات  �مل�سادة  �لأدوي��ة  وبع�ص  �لفموية،  �حلمل 
�أدوية �سغط �لدم ميكن �أن ت�سبب زيادة �لوزن. لكن ل يعني ذلك �أن جميع 
�لأنو�ع  بع�ص  و�إمن��ا  �ل���وزن،  زي��ادة  ت�سبب  �مل�ساكل  بهذه  �خلا�سة  �لأدوي���ة 

فقط.
�لآث���ار �جلانبية،  ع��ن  ج��ي��د�ً  �لطبيب  م��ع  �لتحدث  �ل�����س��روري  م��ن  لذلك 
ومدى �حلاجة لال�ستعانة باأخ�سائي تغذية، ونوعية �لأطعمة �لتي ينبغي 
جتّنبها. ويف بع�ص �لأحيان �إذ� كانت ��ستجابة �جل�سم للدو�ء غري مريحة 

ميكنك �أن تطلب من �لطبيب تغيريه.
�إل  تناوله  ع��ن  �لتوقف  ع��دم  فالأف�سل  �ل���دو�ء  �إىل  بحاجة  م��ادم��ت  لكن 
ب���اإر����س���اد�ت �ل��ط��ب��ي��ب، وم��ت��اب��ع��ة ب��رن��ام��ج ت��غ��ذي��ة ���س��ح��ي، ومم��ار���س��ة �مل�سي 

و�لن�ساط �لبدين.

اأغذية »تربك« عمل الغدة الدرقية
�ل���درق���ي���ة يف ج�سم  �ل���غ���دة  ح���ني ت��ن�����س��ط 
مطلوب،  ه��و  عما  ز�ئ���د  ب�سكل  �لإن�����س��ان، 
ف��اإن �لأط��ب��اء يو�سون مب��ر�ع��اة ع��دد من 
�لإقبال  ع��رب  ���س��و�ًء  �لغذ�ئية،  �خل��ط��و�ت 
�أو �لب���ت���ع���اد عن  ب��ع�����ص �لأط���ع���م���ة  ع��ل��ى 
�ل�سحي  �أخ���رى. ويقع ه��ذ� �ل���س��ط��ر�ب 
ح��ني ت��ق��وم �ل��غ��دة �ل��درق��ي��ة ب��اإن��ت��اج عدد 
كبري من �لهرمونات، ويظهر �ملر�ص من 
�ملفاجئ  �لنق�ص  ت�سمل  �أع��ر����ص  خ��الل 
�لنوم  و�سعوبة  و�ل��ت��ع��رق  و�لقلق  ل��ل��وزن 
وبح�سب  �لع�سالت.  �سعف  �إىل  �إ���س��اف��ة 
فاإن  تود�ي”،  ن��ي��وز  “ميديكال  م��وق��ع 
�لدرقية  �ل���غ���دة  ن�����س��اط  ف����رط  م���ر����ص 
مقارنة  �أك�����رب  ب�����س��ك��ل  �ل��ن�����س��اء  ي�����س��ي��ب 
�مل�������س���اب���ون بفرط  ب���ال���رج���ال. وي���ح���ت���اج 
ب�سدة  �لنتباه  �إىل  �لدرقية  �لغدة  ن�ساط 
يوؤثر  �لغذ�ء  �أن  هو  و�ل�سبب  ياأكلونه،  ملا 
يف  عملها  وكيفية  �لهرمونات  �إنتاج  على 
�ل��غ��دة. وي��و���س��ي �لأط���ب���اء ب��الب��ت��ع��اد عن 
عالية من  ن�سبة  �ل��ت��ي حت��ت��وي  �لأغ��ذي��ة 
مادة “�ليود”، لأن �لإكثار منها يوؤدي �إىل 
�رتفاع �إنتاج هرمون �لغدة �لدرقية، وهذ� 
ينطبق �أي�سا على م�سروبات “�لكافيني«. 
وي���رت���ف���ع م���ع���دل �ل���ي���ود ب�����س��ك��ل ك��ب��ري يف 
�إ�سافة  �لتونة،  و�سمك  �لبحر  م��اأك��ولت 

�إىل منتجات �لألبان وبع�ص �حلبوب.

فوائد ال�سوفان
�ص 23 يف الرجيم الغذائي

متى يحتاج اجل�سم 
حلمية »ديتوك�س«؟

“�لديتوك�ص” َتعد  با�سم  �لأخ��رية ِحميات غذ�ئية تعرف  �لآون��ة  �نت�سرت يف 
بتخلي�ص �جل�سم من �ل�سموم �ملرت�كمة بفعل �لتغذية غري �ل�سحية، و�لعو�مل 

�لبيئية، و�لتوتر �لنف�سي و�لتدخني. فما مدى جدوى هذه �حِلميات؟
لالإجابة عن هذ� �ل�سوؤ�ل، قال �لربوفي�سور يوهان�ص جورج فيك�سلر �إن تاأثري 
�لذي  �أن �جل�سم،  �إىل  �لآن، م�سري�ً  �لديتوك�ص مل يثبت علمياً حتى  ِحميات 
يتمتع بال�سحة، يطرد �ل�سموم بنف�سه عرب �جللد، و�لكبد، و�لرئة، و�لكلى، 
�سورة  يف  ديتوك�ص  منتجات  �أي  �أو  �حِلميات  ه��ذه  �إىل  يحتاج  ول  و�لأم��ع��اء، 

�أقر��ص، �أو مكمالت غذ�ئية، �أو ل�سقات لالأقد�م.
و�أ�ساف �خت�سا�سي �لتغذية �لعالجية �لأملاين، �أن ِحميات �لديتوك�ص �لد�ئمة 
و�لدهون  �لربوتينات،  ونق�ص  �لتغذية،  ب�سوء  �لإ�سابة  خطر  على  تنطوي 

باجل�سم. 
�أو م�سروب مثلج  ت��ن��اول �خل�����س��رو�ت، و�ل��ف��و�ك��ه يف ���س��ورة ع�سري  �أن  ورغ��م 
�لألياف  م��ن  بالقليل  مي��ده  �أن���ه  �إل  بالطاقة،  �جل�سم  مي��د  “�سموثي”، 

�لغذ�ئية �ملهمة لل�سحة عامة، و�لأمعاء خا�سة.

ل تتخل�ص من �لغطاء: �لتخل�ص من �لأغطية �أثناء �لنوم 
من �لأمور �لتلقائية عندما ترتفع درجات �حلر�رة، وهو 
�أمر يزيد من خماطر �لإ�سابة بنزلت �لربد، ل�سيما و�أن 
حر�رة �جل�سم تقل �أثناء �لنوم، لذ� من �لأف�سل ��ستخد�م 

�أغطية خفيفة ليال، بدل من �لتخلي �لتام عنها.
قربة �ملاء �ل�ساخن: ل تتعجب، فقربة �ملاء �ل�ساخن �لتي 
�أو  �لباردة  �ل�ستاء  �أي��ام  لتدفئة �جل�سم يف  ع��ادة  ت�ستخدم 
�أخرى،  ��ستخد�مات  لها  و�لعظام،  �لبطن  �أوج��اع  لعالج 
1” بو�سع قربة  “ بايرن  �إذ ين�سح �خل��رب�ء وفقا ملوقع 
�ملاء يف �لثالجة طو�ل �ليوم ثم و�سعها على �ل�سرير قبل 
�أثناء  لل�سرير  ب��رودة لطيفة  �ل��ذي يعطي  �لأم��ر  �ل��ن��وم، 

�لنوم.
ل للمروحة: يحذر �خلرب�ء من �لأ�سر�ر �لكثرية للنوم 
�أمام هو�ء �ملروحة، ولكن ما ميكنك فعله هو ربط غطاء 
�سريرك على �سكل ي�سبه �خليمة ثم توجيه هو�ء �ملروحة 

�لبارد بد�خله لبع�ص �لوقت قبل �لنوم.
مبللة  قطنية  باأقم�سة  �ل�ستعانة  ميكن  مبللة:  �ستائر 
وتعليقها كال�ستائر على �لنو�فذ، من �أجل �حل�سول على 

ن�سمات هو�ء باردة عندما ت�ستد درجة �حلر�رة باخلارج.
لالأطعمة  مكان  �ل�سيف: ل  �أثناء  �هتم مبائدة طعامك 
�لد�سمة و�لوجبات �لثقيلة �أثناء �لأيام �حلارة. �ل�سلطات 
و�ل��ف��و�ك��ه و�لأ����س���م���اك، م��ن �خل���ي���ار�ت �مل��ن��ا���س��ب��ة لف�سل 
�ل�سيف. وين�سح �خلرب�ء وفقا ملجلة “�سترين” �لأملانية، 
بالإكثار من �لفو�كه و�خل�سرو�ت �لغنية بال�سو�ئل مثل 

�لبطيخ و�خليار.
�أما ن�سيحة �خلرب�ء �ملتكررة يف كل �لف�سول و�لظروف، 
مل�سكالت  جتنبا  و�ل�سو�ئل،  �ملياه  �سرب  من  �لإك��ث��ار  فهي 
��سطر�ب �سربات �لقلب وهبوط �لدورة �لدموية ب�سبب 

�حلر �ل�سديد.

ما �حلل؟
�أمر حمرج بال  �ل�سديد ور�ئحة �لقدمني �لكريهة  �لتعرق 
�سك. وم��ع �رتفاع درج��ات �حل���ر�رة، قد ت��وؤرق ه��ذه �مل�سكلة 
رو�ئح  على  للتغلب  �لن�سائح  بع�ص  هنا  �إل��ي��ك  �لكثريين، 
موؤ�سر�ً  تكون  قد  �لتي  م�سبباتها  ومعرفة  �لكريهة  �لقدم 
ملر�ص ما. مع جميء ف�سل �ل�سيف و�رتفاع درجات �حلر�رة، 
ت�سبح حاجة �جل�سم �أكرب �إىل �إفر�ز �لعرق. و�لتعرق ب�سكل 
حر�رة  درج���ة  لتنظيم  و�سحية  طبيعية  ظ��اه��رة  ه��ي  ع��ام 
�جل�سم �لد�خلية، �إذ يقوم �جل�سم باإفر�ز كميات من �لعرق 
تتنا�سب مع �ملجهود �لبدين و�لنف�سي �ملبذول ودرجة حر�رة 
�لقدمني  بتعرق  يعرف  مب��ا  ي�ساب  �لبع�ص  �أن  �إل  �مل��ك��ان، 
�ل�سديد، وهو ما يجعل من �لقدمني يف حالة بلل، وي�ساعد 
ذلك على �إ�سد�رها لرو�ئح كريهة، ما ي�سبب �إحر�جاً �سديد�ً 

ملن تو�جهه هذه �مل�سكلة.
ق��ب��ل �ل��غ��و���ص يف �ل��ب��ح��ث ع��ن ح��ل��ول وجت��رب��ة �ل��ع��دي��د من 
�لن�سائح، قد يكون مهماً معرفة �أن �لعرق �ملفرز حديثاً ل 
ي�سدر ر�ئحة عادة، �إل �أن �لبكترييا �ملوجودة يف �جل�سم، �أو 
بع�ص �لفطريات، تعمل على �إطالق بع�ص �لرو�ئح �لنفاذة. 
لذلك قد تكون زيارة �لطبيب �سرورية ملعرفة �إن كان �سبب 

هذه �لرو�ئح فطريات موجودة يف �لقدم.

�حلذ�ء و�جلو�رب
من  �لن�سائح  بع�ص  “مريكور”  موقع  يقدم  جهته،  م��ن 
فاإن  للموقع،  وطبقاً  �ملزعجة.  �لقدم  ر�ئحة  مو�جهة  �أج��ل 
�مل�سببات كثرية، �إل �أن �أهم �لأمور �لو�جب �تباعها متعلقة 

�أوًل باحلذ�ء ومن ثم �جلو�رب.
وط��ب��ق��اً ل��ل��م��وق��ع، ف���اإن �خ��ت��ي��ار �حل����ذ�ء م��ه��م ج���د�ً ملو�جهة 
مفيد�ً،  يكون  ق��د  مك�سوفة  �أح��ذي��ة  فاختيار  �مل�سكلة،  ه��ذه 
و�إبقائهما  �لقدمني  �إىل  �لهو�ء  بدخول  ي�سمح  كونه  وذلك 

مغلقة  �أحذية  لب�ص  �إىل  ي�سطر  ملن  بالن�سبة  �أم��ا  جافتني. 
طو�ل �لوقت، فقد يكون من �ملجدي �ختيار مو�د طبيعية 
ت�سمح بدخول �لهو�ء �إىل �لقدمني. ويعترب �حلذ�ء �مل�سنوع 
ي�سمح  ك��ون��ه  �ملف�سلة،  �لأح��ذي��ة  م��ن  �لطبيعي  �جل��ل��د  م��ن 

بدخول �لهو�ء للقدمني.
م��ن �لأم����ور �ملهمة �لأخ����رى مل��و�ج��ه��ة ظ��اه��رة �ل��ت��ع��رق هي 
فعاًل  �أم���ر�ً  يعد  ناعمة  ج��و�رب قطنية  فاختيار  �جل���و�رب، 
ملكافحة �لتعرق ورو�ئح �لقدم �لكريهة، فالقطن قادر على 
�مت�سا�ص �لعرق، ما يبقي �لقدمني جافة لأكرب قدر ممكن 

ويخفف من �إ�سد�ر �لرو�ئح �لكريهة.

جفاف �لقدمني
من جهتها، توؤكد جملة “�سترين” �لأملانية �أن �ل�سري حايف 
�لقدمني قد يكون من �لأمور �ملفيدة. لذلك يف�سل �ل�سري 
بدون �أحذية كلما ت�سنى لنا ذلك. كما توؤكد �ملجلة �لأملانية 
و�إن  �ل�ستحمام،  بعد  �لقدمني جيد�ً  �سرورة جتفيف  على 
�لأحيان.  بع�ص  �لكهربائي يف  �ملجفف  ��ستخد�م  �لأمر  لزم 
كما تن�سح �ملجلة كذلك با�ستخد�م م�ساد تعرق للقدمني، 
وهي موجودة ب�سكل بخاخ �أو م�سحوق، لأن هذ� ي�ساعد على 
��ستخد�مها  ويعمل  �لقدمني،  يف  �مل��وج��ودة  �لبكترييا  قتل 
�لتي يطلقها �جل�سم. قد يكون  �لنفاذة  �لرو�ئح  ك�سر  على 
�أي�����س��اً م��ن �مل��ف��ي��د م��ع��رف��ة �أن م��ن ج���رب ه���ذه �لأم����ور ومل 
يكون  ق��د  �مل�سكلة،  ه��ذه  مكافحة  يف  ف��ع��ال  ب�سكل  ت�ساعده 
خلل  على  موؤ�سر�ً  �أو  مر�سي  م�سببه  لدية  �ملوجود  �لتعرق 
قد  �مل�ستمر  �ل��ت��ع��رق  �أن  ذل��ك  باجل�سم،  معينة  وظ��ائ��ف  يف 
�أو  �لدرقية  �لغدد  عمل  يف  خلل  �أهمها  �أ�سباب  لعدة  يرجع 
�لنخامية. كما �أن هناك �أدوية معينة ت�سبب زيادة يف �إفر�ز 
�أو قد يكون هذ� موؤ�سر�ً على �نخفا�ص  �لعرق من �جل�سم، 

م�ستوى �ل�سكر يف �جل�سم.

تغريات الأ�سبوع 
الرابع واخلام�س 

من احلمل
�إذ� كنت قد �كت�سف حدوث �حلمل 
و�أنت يف �لأ�سبوع �ل� 4 ل �سك �أنه 
وقت ور�ئ��ع متّرين فيه بتغري�ت 
تعريف  �أن  عليك  �أن  كما  ع��دي��دة. 
ع���ن �أم�����ور ع���دي���دة م��ث��ل مر�حل 
�لفحو�سات،  وم��و�ع��ي��د  �حل��م��ل 
و�لأطعمة  �مل��ن��ا���س��ب��ة،  و�ل��ت��غ��ذي��ة 
�ل���ت���ي ي��ن��ب��غ��ي جت��ّن��ب��ه��ا. وخ���الل 
5 حتدث  و�ل������   4 �ل�����  �لأ����س���ب���وع 
متالحقة،  ه��رم��ون��ي��ة  ت���غ���ري�ت 

�إليك �أهم �أعر��سها:
�أه��م �لأع��ر����ص �لتي تبد�أ يف  من 
�لأ���س��ب��وع �ل���� 4: غ��ي��اب �ل����دورة، 
بالتعب،  و�لإح�����س��ا���ص  �ل�����س��د�ع، 

و�آلم �أ�سفل �لظهر، و�لدوخة.
4 ترحل  �ل�����  �لأ����س���ب���وع  وخ�����الل 
�لرحم  �إىل  بة  �ملخ�سّ �لبوي�سة 
لتنزرع على جد�ره حيث حت�سل 
بهذه  �لأم  دم  م��ن  �مل��غ��ذي��ات  على 

�لطريقة.
تت�سكل   5 �ل����  �لأ����س���ب���وع  وخ����الل 
�لأع�ساء �لرئي�سة للجنني. ومن 
�أهم �لتغري�ت �لتي ت�سعرين بها: 
�لثدي  وح�سا�سية  �مل��ز�ج،  تقلبات 
ل��ل��م�����ص، و�لإح�������س���ا����ص ب���الإره���اق 
�لرغبة  زي��ادة م��ر�ت  ب�سرعة، مع 
على  للحفاظ  �ل��ط��ع��ام  ت��ن��اول  يف 
من�سبطاً،  بالدم  �ل�سكر  م�ستوى 

وتقليل �لإح�سا�ص بالنعا�ص.
�خلام�ص  �لأ�س�������بوع  م����ع  وت����بد�أ 
�أعر��ص غ�����ثيان �ل�سباح، و�لت�����ي 
�أي وق����ت  ت�����حدث يف  �أن  ُي������م���كن 
م���ن �ل��������������ي��وم، م���ع زي���������ادة م���ر�ت 
�لكلى  ن�������س���اط  ن��ت��ي��ج��ة  �ل���ت���ب���ول 

�لز�ئد.
 وت�سعرين بتقل�سات نتيجة متدد 
�لرحم، وقد يحدث �إفر�ز مهبلي 
ل��ق��ط��ر�ت م��ن �ل����دم ت��ث��ري �لقلق 

لكنها �أمر عادي.
م���ا عل����يك �لق����يام ب����ه. �لأ�س�����بوع 
�ملن�����ا�سب  �ل������وقت  ه�����و   5 �ل���� 
�لتمارين  روت������ني  يف  ل��ل��ب��������������دء 
لتقوية  �ل���ب���دن���ي���ة  و�لأن�������س���ط���ة 
ع�������س���الت �حل�����و������ص، وم����ر�ع����اة 
�ل�سحية  �ل���ت���غ���ذي���ة  ت���و����س���ي���ات 
ل��ل��ح��م��ل ج���ي���د�ً، وخ��ا���س��ة جتّنب 
وتناول  �ل�سحية،  غري  �لأطعمة 
و�لفو�كه،  �ملزيد من �خل�سرو�ت 
و�لبي�ص  �حل���ل���ي���ب  ج���ان���ب  �إىل 

و�للحوم قليلة �لدهون.

احلمام البارد واملروحة - اأخطاء �سائعة يف التعامل مع موجات احلر

�شديد  مباء  واال�شتحمام  املروحة  اأم��ام  النوم 
ال�شيف،  ف�شل  اأثناء  �شهرية  ع��ادات  ال��رودة، 
اأف�شل  هي  فما  عك�شية،  بنتائج  تاأتي  لكنها 

احليل للتعامل مع حرارة ال�شيف؟
موجات حر غري معتادة جتتاح العامل ونقا�شات 
حول اأف�شل طرق التعامل مع احلرارة ال�شديدة، 
فما هي اأكرث االأخطاء ال�شائعة يف التعامل مع 

احلرارة واأف�شل طرق التغلب عليها:
اخلطاأ:  اليومية  العادات  البارد..اأبرز  احلمام 
اليومية  الثوابت  من  البارد  ال�شباحي  احلمام 
وهو  احلارة  ال�شيف  اأيام  خالل  الكثريين  عند 
يوؤدي  البارد  فاملاء  عك�شية،  بنتائج  ياأتي  اأمر 
الإفراز اجل�شم املزيد من العرق وبالتايل فقدان 
دوما  االأف�شل  فمن  ل��ذا  ال�شوائل،  من  الكثري 

اال�شتحمام باملاء الفاتر.
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�ش�ؤون حملية

جناح اأبوظبي التقني يف حتقيق 7 ميداليات يف7 تخ�ش�شات هند�شية

»مهارات الإمارات« تت�سدر العرب واأفريقيا وتتفوق على  29دولة يف »عاملية رو�سيا«

بالتعاون بني وزارة التجارة وال�شناعة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

حمافظ الوادي اجلديد ي�سهد ت�سليم وبدء الت�سغيل التجريبي ملجمع متور الوادي اجلديد

دائرة الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي تك�شف تفا�شيل برنامج العني الثقايف ل�شهر �شبتمر
الفعاليات تقام يف مركز القطارة 

للفنون وق�سر املويجعي
•• اأبوظبي - الفجر

 تنظم د�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة – �أبوظبي �سل�سلة من �لفعاليات �لثقافية 
وور�ص �لعمل �ملتنوعة �سمن برنامج �لعني �لثقايف، وذلك يف مركز �لقطارة 

للفنون وق�سر �ملويجعي خالل �سهر �سبتمرب �جلاري. 
برنامج  �ل��ف��ع��ال��ي��ات منها  م��ن  للفنون جم��م��وع��ة  �ل��ق��ط��ارة  م��رك��ز  وي��ق��دم 
�جلل�سات �حلو�رية �ملتنوعة و�لتي  من  �سل�سلة  يقّدم  �لذي  “ميكرفون”، 
 12 �مل��و�ف��ق  �خلمي�ص  ي��وم  تنعقد  حيث  �ملجتمع،  تهم  مو�سوعات  تتناول 
�سبتمرب جل�سة حو�رية حتت عنو�ن “�ملارد �لذي بد�خلك”، تتحدث فيها 
�كت�ساف  �أهمية  حول  �جلابري  �سيماء  �حلياتية  �ملهار�ت  تنمية  يف  �ملدربة 
ر�سالة �لفرد و�ملارد �لد�خلي للم�سي قدماً يف رحلة �حلياة، ويدير �جلل�سة 

�لإعالمي و�لفنان �إبر�هيم ��ستادي. 
وت�سمل فعاليات مركز �لقطارة للفنون “يوم �لعائلة” �لذي يت�سمن ور�ص 
�لفخار  تت�سمن �سناعة  �لعائلة، حيث  �أف��ر�د  تنا�سب جميع  تفاعلية  عمل 
و�لديكوباج ، و�لعزف على �آلة �لعود، وذلك يوم �ل�سبت �ملو�فق 14 �سبتمرب. 
�إىل تعريف �ملجتمع  “رحلة قطعة”، و�لذي يهدف  �إىل برنامج  بالإ�سافة 
باأهمية �ملتاحف كونها ت�سكل و�جهة للرت�ث �لثقايف للبلد، حيث �أعار متحف 
�لعني قطعة �لإبريق �لفخاري �إىل بلدية �لعني، و�لذي مت �لعثور عليه يف 
موقع بدع بنت �سعود �لذي يعود �إىل فرتة �لع�سر �حلديدي، وبالتحديد 
�ىل �لألف �لأول قبل �مليالد، و��ستخدم هذ� �لإبريق لتخزين �ملو�د �ل�سائلة. 

ومتتد مدة �لإعارة حتى 31 �أكتوبر �ملقبل.
ور�ص  �ملويجعي عدد من  ق�سر  فعاليات  برنامج  يتخلل  �آخ��ر،  ومن جانب 
�مللكي”  “�لب�ست  ور�سة  �سمنها  من  �سبتمرب،  �سهر  خالل  �لثقافية  �لعمل 
�لب�ست كرد�ء فاخر ور�سمي يف  �مل�ساركني على  17 �سبتمرب، لتعريف  يوم 
�إىل  منطقة �خلليج �لعربي وكيفية حياكته من قبل خرب�ء متخ�س�سني، 
جانب ��ستعر��ص جمموعة من �لب�سوت �مللكية �ملعرو�سة يف ق�سر �ملويجعي 

و�لتي تعود �إىل عائلة �آل نهيان �حلاكمة. 
كما �سي�ستمتع �جلمهور بعر�ص “�سخ�سيات من �لقرن �لع�سرين” يوم 28 
�سامتة  فنية  عرو�ص  مع  للتفاعل  متميزة  جتربة  يقدم  و�ل��ذي  �سبتمرب، 
برنامج  �إىل  بالإ�سافة  �لع�سرين.  �ل��ق��رن  مطلع  يف  �حل��ي��اة  من��ط  حتاكي 
“عد�سة عرب �لتاريخ” يوم �ل�سبت 14 �سبتمرب، و�لذي يت�سمن ور�ص عمل 
على �أيدي خرب�ء حا�سلني على عدة جو�ئز يف جمال �لت�سوير �لفوتوغر�يف، 
وي�سعى �إىل ت�سليط �ل�سوء على �أهمية �لت�سوير �لفوتوغر�يف �لذي �ساعد 

يف �حلفاظ على تاريخ دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
جتدر �لإ�سارة �إىل �أن جميع �لفعاليات وور�ص �لعمل جمانية و�لدعوة عامة 

للجميع.

•• العني - الفجر

مركز  حققه  �ل���ذي  �لكبري  بالنجاح  م�����س��وؤول��ون  �أ���س��اد 
�أبوظبي للتعليم و�لتدريب �لتقني و�ملهني، يف قيادة فريق 
برونزية  ميد�ليات  ب�سبع  للتتويج  �لم���ار�ت،  مهار�ت 
وتكنولوجية،  هند�سية  تخ�س�سات   7 يف  وم��ت��م��ي��زة 
خالل �مل�سابقة �لعاملية للمهار�ت كاز�ن 2019 برو�سيا 
من -22 27 �أغ�سط�ص �ملا�سي، �لتي تناف�ص فيها 18 
مو�طن ومو�طنة مع 1300 موهبة من 63 دولة يف 
56 مهارة هند�سية وتكنولوجية متخ�س�سة، حيث فاز 
ميد�ليات  بثالث  “�ل�سباب”  �لإم���ار�ت  مهار�ت  فريق 
للتميز بح�سول �ملو�طنة ملي�ص �حمد يو�سف بن كلبان، 
و�ملو�طن  �ل�سحية،  �لرعاية  يف  �لتميز  ميد�لية  على 
عبد�لعزيز عي�سى بوعبد�هلل، يف تكنولوجيا �ل�سيار�ت، 
كما  �لكهربائية،  �لتو�سيالت  يف  بانبيلة  معمر  وعمر 
ف���ازت �ل��رب�ع��م �ل��وط��ن��ي��ة ب��اأرب��ع م��ي��د�ل��ي��ات برونزية، 
تقنيات  يف  �مليد�لية  �لعو�سي  ها�سم  فاطمه  بتحقيق 
�لت�سميم �جلر�فيك، و�سلطان ر��سد �لطنيجي، وح�سة 
و�سلطان  �لكهربائية،  �لتو�سيالت  �لبلو�سي، يف  جا�سم 
�سعيد ر��سد، ويا�سر حامد عبيد يف تقنيات �لروبوتات 
�ملتحركة، وريان �لكمايل يف تقنيات �لدهان و�لديكور، 

يف �إجناز عاملي جديد، حتققه �لإمار�ت لأول مرة.
�ل�سام�سي مدير عام مركز  �سعيد  �سعادة مبارك  وقال 
�أبوظبي للتعليم و�لتدريب �لتقني و�ملهني، �أن �لقيادة 
�أ�سكال  ك��اف��ة  ي��ق��دم��ون  �لتنفيذي  و�ملجل�ص  �لر�سيدة 
�لدعم �ملادي و�ملعنوي لتمكني “�أبوظبي �لتقني” من 
و�لطلبة  �ل�سباب  وتاأهيل  �إع��د�د  يف  �لوطني  دوره  �أد�ء 
�أعلى  وف��ق  بالدولة  �لتعليمية  �ملوؤ�س�سات  خمتلف  من 
يف  �لعاملية  �لتناف�سية  على  ق��ادري��ن  ليكونو�  �ملعايري، 
كافة �ملحافل �لدولية، وبالتايل جنح �ملركز يف متكني 
كافة �أع�ساء فريق مهار�ت �لمار�ت، من تقدمي �لأد�ء 
فيها،  ���س��ارك��و�  �ل��ت��ي  �لتخ�س�سات  خمتلف  يف  �ل��ر�ق��ي 
وهو �لأم��ر �لذي جعل �لم��ار�ت تت�سدر قائمة �لدول 

دولة   29 على  وتتفوق  �أفريقيا  ق���ارة  ودول  �لعربية 
بجمهورية  �لعاملية  �مل�سابقة  خ��الل  بفاعلية  �ساركت 

رو�سيا �لحتادية.
وكيل  �حلمادي  �لرحمن  عبد  �ملهند�ص  �سعادة  و�أو�سح 
�مل�ساندة،  و�خلدمات  للجودة  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة 
�أن �إجناز�ت �أبناء �لمار�ت ل حدود لها بف�سل �هلل ثم 
توجيهات �لقيادة �لر�سيدة موؤكد� على �أن وز�رة �لرتبية 
“�بوظبي  م��ع  بالتن�سيق  �لعمل  �ستو��سل  و�لتعليم 
�لتقني” وجميع �جلهات �ملعنية لبناء �لقدر�ت �ملتقدمة 

ل�سباب �لوطن و�لطلبة يف كافة �ملر�حل �لتعليمية.
نائب  �حل��م��ادي  �سلطان  ع���ارف  �ل��دك��ت��ور  �سعادة  وق���ال 
�لرئي�ص �لتنفيذي جلامعة خليفة للعلوم و�لتكنولوجيا 
�لكبري  �لإجن����از  ه��ذ�  �لتقني”  “�أبوظبي  ل���  “نبارك 
و�لأفريقية  �لعربية  �لفرق  �لإم���ار�ت  مهار�ت  بت�سدر 
وتفوقه على فرق 29 دولة وح�سوله على 7 ميد�ليات 
يف 7 تخ�س�سات هند�سية يف رو�سيا. يعترب هذ� �لإجناز 

موؤ�سر�ً هاماً على �مل�ستوى �لذي و�سلت �إليه �ملنظومة 
�لتعليم  وم�����س��ت��وى  ع���ام  ب�سكل  �ل��دول��ة  يف  �لتعليمية 
للروؤية  م��ب��ا���س��رة  نتيجة  وه���و  خ��ا���ص  ب�سكل  �ل��ت��ق��ن��ي 
�حلكيمة ل��ل��ق��ي��ادة �ل��ر���س��ي��دة �ل��ت��ي مل ت��وف��ر ج��ه��د�ً يف 
�ل�ستثمار يف �أبنائها �لطلبة للمناف�سة عاملياً. ناأمل باأن 
ن�سهد �ملزيد من �لإجناز�ت جلميع طلبة دولة �لإمار�ت 
عاملياً ملا يف ذلك حتقيق �لفائدة حلا�سر وم�ستقبل دولة 

�لإمار�ت.«
وتر�سخ  ب��اخل��ري  تب�سر  �لم�����ار�ت  ���س��ب��اب  جن��اح��ات  �أن 
�لدولة،  �إم�����ار�ت  ك��اف��ة  يف  �مل�����س��رق  �مل�ستقبل  لأج���ي���ال 
�ستتو��سل يف ظل  �ملو�طنني  �إجن���از�ت  �أن  على  م��وؤك��د�ً 
�لتعاون و�لرت�بط �لقائم ما بني جامعة خليفة وكافة 
“ �أبو  ومنها  بالدولة  و�لتعليمية  �ملوؤ�س�سات �جلامعية 
مهار�ت  ب��ن��اء  م�سوؤولية  ي��ت��وىل  �ل���ذي  �لتقني”  ظبي 
�أب���ن���اء �ل���دول���ة م��ن��ذ ���س��ن��و�ت در����س��ت��ه��م خ���الل �ملرحلة 

�لتاأ�سي�سية.

مدير  �ل��ع��ور  �مل��ن��ان  عبد  �أح��م��د  �لدكتور  �سعادة  ولفت 
عام معهد �لتكنولوجيا �لتطبيقية �ىل �أن هذ� �لإجناز 
�لذي  �لتقني”  ظبي  �أب��و   “ ل�سرت�تيجية  تتويج  ه��و 
يوحد جهود �لعمل �لوطني �ملتطور يف كافة �ملوؤ�س�سات 

�ملتخ�س�سة يف �لتعليم �لتقني و�ملهني. 
جا�سم  �لرحمن  عبد  �لدكتور  �سعادة  �أ�سار  جهته  ومن 
�أبوظبي للتعليم و�لتدريب  �حلمادي مدير عام معهد 
�لقيادة  ه��و جن��اح جلهود  �لإجن���از  ه��ذ�  �أن  �ىل  �ملهني، 
�لتي  و�مل��ه��ن��ي،  �لتقني  �لتعليم  منظومة  يف  �لر�سيدة 
تعمل مبا ميكن �لطلبة و�سباب �لإم��ار�ت من وظائف 

�مل�ستقبل.
وبدوره �أعرب �سعادة حممد �سامل �لظاهري، م�ست�سار 
يف  ثقته  عن  باأبوظبي  و�ملعرفة  �لتعليم  د�ئ��رة  رئي�ص 
�لطلبة و�سباب �لمار�ت كونهم ميلكون �لأ�سا�ص �لقوي 
لتحقيق  وث��اب��ة  ب��خ��ط��و�ت  �مل�ستقبل  ن��ح��و  ل��الن��ط��الق 

�ملزيد من �لإجناز�ت �لتي ي�سهد عليها �لعامل �أجمع.

•• اأبوظبي-الفجر

�لدولية لنخيل  �لعامة جلائزة خليفة  �لأمانة  �سلمت 
متور  جممع  ر�سمي  ب�سكل  �ل��زر�ع��ي  و�لب��ت��ك��ار  �لتمر 
من  وت�سغيله  بتاأهيله  ق��ام��ت  �ل���ذي  �جل��دي��د  �ل����و�دي 
ج��دي��د ب��ا���س��ت��خ��د�م �أح����دث �مل��ع��د�ت وخ��ط��وط �لإنتاج 
�أف�سل �ملو��سفات �لدولية.  و�لتقنيات �ل�سناعية وفق 
�إىل حمافظة �لو�دي �جلديد بجمهورية م�سر �لعربية 
لبدء �لت�سغيل �لتجريبي للمجمع حيث ياأتي �مل�سروع 
و�ل�سناعة  �لتجارة  وز�رة  بني  �ملثمر  للتعاون  كنتيجة 
�ل��ت��م��ر و�لبتكار  ل��ن��خ��ي��ل  �ل��دول��ي��ة  خ��ل��ي��ف��ة  وج���ائ���زة 

�لزر�عي.
وقد ح�سر فعاليات �لت�سليم �للو�ء حممد �لزملوط، 
ز�يد  �لوهاب  �ل��و�دي �جلديد و�لدكتور عبد  حمافظ 
�أمني عام جائزة خليفة �لدولية لنخيل �لتمر و�لبتكار 
م��ق��رر جمل�ص  �حل�����س��ري  ح��ن��ان  و�ملهند�سة  �ل��زر�ع��ي 
�أجمد  و�ل��دك��ت��ور  و�لب��ت��ك��ار  للتكنولوجيا  �ل�سناعة 
�لغذ�ئية  �ل�سناعات  ملركز  �لتنفيذي  �ملدير  �لقا�سي 
�إىل جانب عدد  �لتجارة و�ل�سناعة  ممثلني عن وز�رة 

من ممثلي �جلهات �ملعنية.
و�أك������د �ل����ل����و�ء حم��م��د �ل���زم���ل���وط، حم���اف���ظ �ل�����و�دي 
�ل����و�دي �جل��دي��د �حلكومي  �أن جممع مت��ور  �جل��دي��د 
�لتمور  م�سانع  �أق���دم  م��ن  يعترب  للمحافظة  �ل��ت��اب��ع 
مب�سر حيث �أن�سئ عام 1990 بهدف تعظيم �لقيمة 
�لعمل لأبناء  �ملحافظة وتوفري فر�ص  �مل�سافة لتمور 
�مل��ح��اف��ظ��ة وحت�����س��ني دخ���ل �مل���ز�رع���ني وح��م��اي��ت��ه��م من 
عملية  �أن  �إىل  م�سري�ً  بال�سوق،  �لتمور  �أ�سعار  تقلبات 
�إ�سر�ف  �إع��ادة تاأهيل وتطوير �مل�سنع و�لتي تتم حتت 
�لتمر  لنخيل  �لدولية  خليفة  جلائزة  �لعامة  �لأمانة 
�لتحتية  �لبنية  دع���م  ت�ستهدف  �ل���زر�ع���ي  و�لب��ت��ك��ار 
و�إنتاج  �لنخيل  زر�ع��ة  يف  �ل�ساملة  �لنه�سة  ومو�كبة 

و�سناعة �لتمور وزيادة �سادر�تها.
�أن �مل�سروع ي�ستهدف زيادة �لطاقة �لإنتاجية  و�أ�ساف 
خطوط  يف  وت��ن��وع  �سنوياً  ط��ن   5000 �ىل  للم�سنع 
منتجات  و�إ�سافة  �ملنتجات  ج��ودة  يف  وحت�سني  �لإنتاج 
جديدة با�ستخد�م �أحدث �ملاكينات و�لتقنيات �لعاملية، 
م�سري�ً  �ملعتمدة،  �ل�سحية  �ل�سرت�طات  مع  بالتو�فق 
بو�حات  ي���رتك���ز  ب��امل��ح��اف��ظ��ة  �ل��ت��م��ور  ق���ط���اع  �أن  �إىل 
�لدخل  م�سدر  وميثل  و�لفر�فرة  و�لد�خلة  �خلارجة 
�لنخيل  تعد�د  �لو�حات، حيث ي�سل  �لرئي�سي لأهايل 
2.2 مليون  ي��زي��د ع��ن  م��ا  �إىل  �ل��ب��ح��ري��ة  ب��ال��و�ح��ات 
تنتج  �لنخيل يف م�سر  تعد�د  %15 من  نخلة متثل 
�لأ�سناف �لن�سف جافة وعلى ر�أ�سها �ل�سنف �ل�سيوي 
و�ل�سعيدي باإنتاجية ت�سل �إىل 120 �ألف طن �سنوياً، 
ب��خ��الف �لأ���س��ن��اف �لأخ����رى م��ن �لأ���س��ن��اف �لرطبة 
ن��ظ��ر�ً لت�ساع  باملحافظة  �أي�����س��اً  �ل��ت��ي جت��ود  و�جل��اف��ة 

م�ساحتها وتنوع �لظروف �ملناخية بها.
�ل��و�دي �جلديد  �أن تطوير جممع  �لزملوط  و�أو���س��ح 
للمجمع  �لت�سنيعية  �ل��ق��درة  زي��ادة  يف  �أي�ساً  �سي�سهم 
و�لعمل  �لتمور  من  �ملحافظة  �إنتاج  فائ�ص  ل�ستيعاب 
�لعمل  ف��ر���ص  وخ��ل��ق  �مل�����س��اف��ة  �ل��ق��ي��م��ة  ع��ل��ى تعظيم 

وحت�سني �لدخل.
ومن جانبه قال �لدكتور عبد �لوهاب ز�يد، �أمني عام 
جائزة خليفة �لدولية لنخيل �لتمر و�لبتكار �لزر�عي 
�إطار  ياأتي يف  �لكبري  �ل�سناعي  �فتتاح هذ� �ل�سرح  �أن 
تربط  �لتي  و�لتاريخية  �لأخوية  و�لرو�بط  �لعالقات 
بني �لبلدين و�ل�سعبني �ل�سقيقني �لإمار�تي و�مل�سري، 
زر�عة  لقطاع  �مل�ستمر  �لإم��ار�ت��ي  للدعم  و��ستكماًل 
م�سر  بجمهورية  �ل��ت��م��ور  وت�سنيع  و�إن���ت���اج  �لنخيل 

�لعربية.
و�أ�ساف �أن هذ� �مل�سروع ياأتي يف �إطار عدد من �ملبادر�ت 
نهيان،  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�سور  �ل�سيخ  ل�سمو  �ل��ك��رمي��ة 

�لرئا�سة،  ���س��وؤون  وزي��ر  �ل����وزر�ء،  جمل�ص  رئي�ص  نائب 
�مل�سرية منذ  �ل�سنوي للتمور  �ملهرجان  �سو�ء بتنظيم 
2015، و�ل���ذي ع��ق��دت دور�ت���ه �لأرب���ع �لأخرية  ع��ام 
وباإ�سر�ف  �ل�سي�سي  �لفتاح  عبد  �لرئي�ص  رعاية  حتت 
جائزة خليفة �لدولية لنخيل �لتمر و�لبتكار �لزر�عي 
وبالتعاون مع وز�رة �لتجارة و�ل�سناعة �مل�سرية �لأمر 
يف  زي���ادة  حتقيق  على  و�نعك�ص  بالنجاح  تكلل  �ل���ذي 
����س���ادر�ت �ل��ت��م��ور �مل�����س��ري��ة وت��اأه��ي��ل وت��ط��وي��ر م�سنع 
مطروح  ملحافظة  �لتابع  �سيوة  يف  �حلكومي  �لتمور 
�لذي مت تد�سينه عام 2017 وتاأهيل وتطوير جممع 
م��ا يعك�ص قوة  وه���و   2019 �ل����و�دي �جل��دي��د  مت���ور 
�ملثمر  �لتعاون  �أو����س��ر  ويعزز  �لبلدين  بني  �لعالقات 

و�لبناء بني م�سر و�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�لتي  �مل�سافة  �لقيمة  �إىل  �جل��ائ��زة  ع��ام  �أم���ني  ول��ف��ت 
متور  جممع  وت��ط��وي��ر  ت��اأه��ي��ل  �إع����ادة  عملية  حققتها 
�لتمور  و�أثرها على �سناعة وت�سدير  �لو�دي �جلديد 
باملجمع  �لإن���ت���اج  ���س��الت  ت��اأه��ي��ل  يف  ت�سهم  �مل�����س��ري��ة 
ب��ال��ت��و�ف��ق م��ع ����س��رت�ط��ات �جل����ودة و���س��الم��ة �لغذ�ء 
مب�سر، وتاأهيل �مل�سنع للح�سول على �سهاد�ت �جلودة 
�ل�سادر�ت  زي���ادة  بهدف   )ISO 22000( �لعاملية 
متعددة  منتجات  وت�سنيع  لإن��ت��اج  خطوط   4 و�إن�ساء 
لتعبئة  خ��ط��وط   3 �إن�����س��اء  ج��ان��ب  �إىل  �ل��ت��م��ور،  م���ن 
وتغليف وطباعة تاريخ �لإنتاج على �ملنتجات، وحتديث 
خمترب رقابة �جلودة على �ملنتجات بامل�سنع، و�إ�سافة 
و�لفرز  �جل��اف  للتنظيف  مب�سر  نوعه  من  خط  �أول 
و�سيحقق  ج��اف��ة،  �لن�سف  للتمور  و�ل��ل��وين  �حلجمي 
�جلديد  �ل���و�دي  وم�سنعي  م��ز�رع��ي  ل�سالح  ت�سغيله 
حت�سني جودة �ملنتج، م�سري�ً �إىل �أن �لتكلفة �لإجمالية 
م�سري،  جنيه  م��ل��ي��ون   14 ح���و�يل  بلغت  للم�سروع 
1000 فر�سة عمل مبا�سرة وغري  �أك��رث من  ويوفر 

مبا�سرة خالل مو�سم �لت�سنيع.

مقرر  �حل�سري  حنان  �ملهند�سة  قالت  جانبها  وم��ن 
ت�سليم  �أن  و�لب��ت��ك��ار  للتكنولوجيا  �ل�سناعة  جمل�ص 
وبدء �لت�سغيل �لتجريبي ملجمع متور �لو�دي �جلديد 
�حل��ك��وم��ي ي���اأت���ي ن��ت��ي��ج��ة ل��ل��ت��ع��اون �مل��ث��م��ر ب���ني وز�رة 
لنخيل  �ل��دول��ي��ة  خليفة  وج��ائ��زة  و�ل�سناعة  �ل��ت��ج��ارة 
�لتمر و�لبتكار �لزر�عي خا�سًة يف ظل حر�ص �لوز�رة 
و�لت�سديرية  �ل�����س��ن��اع��ي��ة  �ل��ق��ط��اع��ات  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
�لو�عدة �لتي متتلك م�سر فيها مز�يا تناف�سية كبرية 
�إىل  �ل��وز�رة، لفتًة  وذلك للم�ساهمة يف حتقيق خطة 
�أن هذ� �مل�سروع يعد خطوة هامة نحو �لنهو�ص بقطاع 
�سي�سهم  مما  دول��ي��اً  �لتناف�سية  قدرته  وزي���ادة  �لتمور 
عمل  فر�ص  وتوفري  �مل�سرية  بال�سادر�ت  �لرتقاء  يف 

منتجة لل�سباب.
وبدوره قال �لدكتور �أجمد �لقا�سي، �ملدير �لتنفيذي 
لوز�رة  �لتابع  �لغذ�ئية  �ل�سناعات  تكنولوجيا  ملركز 
�لو�دي  مت��ور  جممع  ت��اأه��ي��ل  �أن  و�ل�سناعة  �ل��ت��ج��ارة 
�لتي وقعتها  �لتفاهم  م��ذك��رة  �إط���ار  ي��اأت��ي يف  �جل��دي��د 
�لأم���ان���ة �ل��ع��ام��ة ل��ل��ج��ائ��زة يف �ل��ق��اه��رة خ���الل �سهر 
2017 مع وز�رة �لتجارة و�ل�سناعة �مل�سرية  �أكتوبر 
وبح�سور �سفري دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة مب�سر، 
وحمافظ �لو�دي �جلديد ب�ساأن تاأهيل وت�سغيل م�سنع 

متور �لو�دي �جلديد.
�ملجمع بني  ت�سليم  �إج���ر�ء�ت  �أن��ه عقب  بالذكر  جديٌر 
�جلديد  �ل���و�دي  وحمافظة  للجائزة  �لعامة  �لأم��ان��ة 
���س��وف ي��ت��م �ل��ت��ع��اق��د ب��ني �مل��ح��اف��ظ��ة و���س��رك��ة �لفوعة 
�أعمال  وت�سيري  لإد�رة  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة  ب���الإم���ار�ت 
�لو�دي  ملجمع  �لر�سمي  �لتد�سني  �سيتم  حيث  �مل�سنع، 
�خلام�ص  �ل���دويل  �مل��ه��رج��ان  فعاليات  �سمن  �جل��دي��د 
�خلارجة  مدينة  يف  �سينعقد  �ل���ذي  �مل�سرية  للتمور 
مبحافظة �لو�دي �جلديد خالل �لفرتة من 8–10 

نوفمرب 2019.

لتعزيز جودة خمرجات التعليم اجلامعي والبحثي
جامعة الإمارات تعقد عددًا من الربامج 

التدريبية لأع�ساء الهيئة التدري�سية اجلدد
•• العني - الفجر

يف  �لتميز  م��رك��ز  عقد  �مل�ستمرة  �جلامعي  �لتعليم  ج���ودة  تعزيز  �إط���ار  يف 
�لعمل  ور����ص  م��ن  ع���دد�ً   ، �لإم�����ار�ت  بجامعة   CETL و�لتعلم  �لتعليم 
�جلاري  �سبتمرب   4 1�إىل  م��ن  �ل��ف��رتة  يف  �ملتنوعة  �لتدريبية  و�ل��رب�م��ج 
2019، بح�سور �أع�ساء هيئة �لتدري�ص �جلدد و�لبالغ عددهم 42 �أ�ستاذ�ً 

من خمتلف �لتخ�س�سات و�ملجالت �لعلمية و�لأكادميية و�لبحثية.
 و�أ�سار �لدكتور ح�سان �سليم - مدير مركز �لتميز يف �لتعليم و�لتعلم  يف 
من  �ملركز  يقدمه  مبا  تعريفهم  �إىل  تهدف  �لور�ص  ه��ذه  �أن  �إىل  �جلامعة 
دعم يف تعزيز �لعملية �لتعليمية باأحدث �لنظم و�لو�سائل �لعلمية �ملتبعة 
وفق �ملعايري �لدولية جلودة خمرجات �لتعليم �جلامعي و�لبحثي من قبل 
فريق عمل �ملركز، و�ملكتبة و�لتي تغطي �لعديد من �ملو�سوعات �لتي تعنى 
بالتعليم �ملختلط ، و�لتطوير �ملهني لأع�ساء �لهيئة �لتدري�سية ، و�إ�ساء�ت 
عن خمتلف جو�نب ثقافة دولة �لإم��ار�ت ، وكذلك بر�مج �ملنح �لدر��سية، 
وبر�مج تقييم �لتدري�ص ، وتقييم نتائج �لتعلم ، بالإ�سافة �إىل بيئة �لتعلم 
�لفرت��سية ، و�لكتب �لإلكرتونية ، وخدمات �ملكتبة وتقدمي مناذج عملية 
من �أف�سل �ملمار�سات �لعاملية يف طرق ومناهج �لتدري�ص و�لتعليم و�لتعلم .

تتعلق  ور���ص عمل  �ملحا�سرين  يف �جلامعة  �لأك��ادمي��ي��ني  م��ن  ع��دد  وق��دم 
من  �لعديد  على  ��ستملت  حيث  �لتدري�ص  هيئة  لأع�ساء  �ملهني  بالتطوير 
تعزز  �لتي  �لعلمية  و�لأدو�ت  �لإح�سائية  و�لبيانات  �لتقدميية  �لعرو�ص 
مع  و�لتعاطي  و�لتعلم  �لتعليم  يف  �لتدري�سية  �لهيئة  �أع�ساء  مهار�ت  من 
�لفعال بني  �لتو��سل  يحقق  للطلبة مبا  �ملقدمة  �لعلمية  و�مل��و�د  �لرب�مج 
�لطالب و�ملعلم و�ملادة �لعلمية وفق �أحدث �لنظم �لعاملية ، وعر�ص �أف�سل 
قام  فيديو  مقاطع  ت�سمنت  و�ل��ذي  �ملبتكرة،  �لتدري�ص  وط��رق  �ملمار�سات 
�ملو�رد  لتو�سيح  ب��ه،  �خلا�سة   YouTube قناة  على  بتوفريها  �ملركز 
حول  ومناق�سات  و�لتعلم  �لتعليم  يف  �جلديدة  �ملمار�سات  لأح��دث  �ملتوفرة 
طرق �لتدري�ص و�لتقنيات، و�آليات تطبيقها على �لف�سول �لدر��سية و”بيئة 
�لتعلم �لفرت��سية” �لتي تهدف �إىل ت�سليط �ل�سوء على �خل�سائ�ص �لتي 
جتعل بيئة �لتعلم �لفرت��سية بجامعة �لإمار�ت جاذبة وتفاعلية وحتقق 
يف  و�لبتكار  �ل��ذ�ت��ي  �لتعلم  ط��رق  يعزز  مبا  و�ملعلم  �لطالب  بني  �لتعاون 

�لتعلم و�لبحث �لعلمي.
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ن��وع م��ن رق��ائ��ق احل��ب��وب ذو فوائد  ال�����ش��وف��ان، 
�شفوف  يف  ب��اإ���ش��ادة  يحظى  وه��و  ال��رج��ي��م،  يف 
اأن  كما  الغذائيَّة،  لقيمته  التغذية  اخت�شا�شيي 
ال�شوفان يو�شف لالأفراد الذين يحاولون خ�شارة 
يف  م  يتحكُّ هو  اإذ  وبعده،  الرجيم،  اثناء  الوزن 
م�شتويات اجلوع، ب�شبب ارتفاع حمتواه من املاء 

واالألياف القابلة للذوبان.

م يف م�شتويات اجلوع ال�شوفان يتحكُّ
ع��ة من  ي��ت��و�ف��ر �ل�����س��وف��ان يف جم��م��وع��ة ُم��ن��وَّ
ب��ن��اًء ع��ل��ى كيفيَّة م��ع��اجل��ت��ه. وهو  �لأ���س�����ك��ال، 
للذوبان وغري  �لقابلة  بالألياف  عموًما غنيٌّ 
و�لثيامني  و�لف�سفور  منها،  للذوبان  �لقابلة 

و�ملغني�سيوم و�لزنك.
�لتغذية  �خ��ت�����س��ا���س��ي��ة  ت���ع���دد  �لآت��������ي،  ويف 
��ة ع��ب��ري ب��ي�����س��ون �أن����و�ع  و�ل��ت��غ��ذي��ة �ل��ري��ا���س��يَّ
�إىل  معاجلة  �لأق��لِّ  من  بالرتتيب،  �ل�سوفان 
�لأكرث منها، علًما �أنَّه على �لرغم من ت�سابه 
�لكبرية  �لقطع  بني  ن�سبيًّا  �لغذ�ئي  �ملحتوى 
�أنو�ع  �آث��ار  ف��اإن  منه،  و�لناعمة  �ل�سوفان  من 
�لدم  يف  ر  �ل�سكَّ ن�سبة  يف  �ملختلفة  �ل�سوفان 
ب��املُ��ق��اب��ل، ل��ي�����س��ت ك���ذل���ك. ويف ه���ذ� �لإط�����ار، 

ي�ستغرق تناول �ل�سوفان �لأقّل معاجلة، مثل: 
وقًتا  منه  �لكبرية  �لقطع  �أو  �ل�سوفان  حبوب 
�مللفوف  بال�سوفان  ُمقارنًة  �له�سم،  �أط��ول يف 
��ر ن�سبة  �أق����ّل يف م��وؤ���سِّ �أو �ل��ن��اع��م، م��ع ت��اأث��ري 
�أو  �مللفوف  �ل�سكر يف �لدم، ُمقارنة بال�سوفان 

�لناعم. ت�سمل �أنو�ع �ل�سوفان:
�ل�سوفان  ف  ُينظَّ �لكاملة:  �ل�سوفان  • حبوب 
�ل�����س��احل��ة لالأكل  �لأج�����ز�ء غ��ري  �إز�ل����ة  بغية 
م���ن���ه، وُت������رتك �حل���ب���وب �ل���ت���ي حت���ت���وي على 

�جلنني و�ل�سويد�ء و�لنخالة.
�ل�سوفان  نخالة  حتتوي  �ل�سوفان:  • نخالة 
ع��ل��ى م��ع��ظ��م �لأل����ي����اف، وُت���ت���ن���اول ع��ل��ى هيئة 
لتعزيز  �ل��و���س��ف��ات  �إىل  ُت�����س��اف  �أو  ح���ب���وب 

حمتوى �لألياف فيها.

 Steel-Cut �لكبرية  �ل�سوفان  حبوب   •
�أو  قطعتني  �إىل  ��ع  ت��ق��طَّ ���ة(:  �لأي���رل���ن���ديَّ )�أو 
�سفرة  با�ستخد�م  ���س��غ��ًر�،  �أك���رث  منها  ث��الث 
�ل�سوفان،  من �لفولذ. كلَّما كرب حجم قطع 

طال وقت طهيه.
�ل�سوفان  حبوب  �لإ�سكتلندي:  �ل�سوفان   •
�لع�سيدة  ي�سبه  م��ا  ُت�سكِّل  �ل��ت��ي  �مل��ط��ح��ون��ة، 

عند �لطهي.
�لطر�ز(:  ق��دمي  )�أو  �مل��ل��ف��وف  �ل�����س��وف��ان   •
�لتي  �لبخار،  �ملطبوخة على  �ل�سوفان  حبوب 
���ف لإز�ل�����ة �لرطوبة  ب��ع��د ذل����ك، وجُت���فَّ ُت���ل���فُّ 

منها، بحيث تكون �ساحلة للتخزين.
حبوب  �ل��ف��وري(:  )�أو  �ل�سريع  �ل�سوفان   •
�ل�������س���وف���ان �مل��ط��ب��وخ��ة ع��ل��ى �ل���ب���خ���ار لوقت 
لتمت�صَّ  رقيقة  قطع  �إىل  ��ع��ة  وُم��ق��طَّ �أط����ول، 
�لطهي.  عملية  ت�سريع  ُبغية  ب�سهولة،  �مل���اء 
�ل�سوفان  �سنوف  م��ن  �لعديد  �أنَّ  �إىل  �إ���س��ارة 
هة، لذ� يجب  ة �أو ُمنكَّ �لفوريَّة �لتجاريَّة حُمالَّ

ر. �لتاأكد من كون �ملنتج خالًيا من �ل�سكَّ

م يف ال�شهيَّة ال�شوفان يتحكَّ
نات  �ملُكوِّ م��ن  �لعديد  على  �ل�سوفان  يحتوي 
من  �لرئي�ص  �ل��ن��وع  �ل�سحيَّة؛  �ل��ف��و�ئ��د  ذ�ت 
�لأل���ي���اف �ل��ق��اب��ل��ة ل��ل��ذوب��ان يف �ل�����س��وف��ان هو 
�����ه ُيبطئ  �ل���)ب��ي��ت��ا غ���ل���وك���ان(، �ل����ذي ت��ب��نيَّ �أنَّ
�ل�سهيَّة.  يف  م  ويتحكَّ �ل�سبع،  ويزيد  �له�سم، 
مُيكن لل�)بيتا غلوكان( �أن يرتبط بالأحما�ص 
�ل�سفر�ويَّة �لغنيَّة بالكولي�سرتول يف �لأمعاء، 
فينقلها عرب جهاز �له�سم �إىل خارج �جل�سم. 
ا على مو�د  كما يحتوي �ل�سوفان �لكامل �أي�سً
�لفينول  ��ب��ات  ُم��ركَّ ُت��دع��ى  ��ة  ن��ب��ات��يَّ ك��ي��م��اوي��ة 
تعمل  �لتي  �لنباتيَّة  �لإ�سرتوجني  بات  وُمركَّ
�ل�سارة  �لآث���ار  فُتقلِّل  لالأك�سدة،  كم�ساد�ت 
لاللتهابات �ملزمنة �ملرتبطة باأمر��ص �لقلب 

و�لأوعية �لدمويَّة و�ل�سكَّري.

اأطباق ال�شوفان
مطبخنا  يف  ك���ث���رًي�  �ل�����س��وف��ان  ُي�����س��ت��خ��دم  ل 
�ل�����س��رق��ي، ول���ذ� ق��د تفيد �لأف���ك���ار �لآت��ي��ة يف 

كيفيَّة حت�سريه لأغذية �لرجيم:
باملاء  �ملنقوع  �ل�سوفان  من  فطور  وجبة   .1
ل��ل��ي��ل��ة ك���ام���ل���ة: ُي�������س���اف ن�����س��ف �ل���ك���وب من 
�أو ق���دمي �ل���ط���ر�ز )غري  �ل�����س��وف��ان �مل��ل��ف��وف 
��ط �حلجم،  م��ت��و���سِّ زج����اج  وع����اء  �إىل  ف�����وري( 
�حلليب  م���ن  ك����وب(  )�أو  �ل���ك���وب  ن�����س��ف  م���ع 
�أو حليب �جل��وز(، ون�سف  )�أو حليب �ل�سويا 
ام،  �لكوب من �أيَّة فاكهة مفرومة )�ملوز، �ل�سمَّ
�لإ�سافيةَّ  �مل��ك��ون��ات  ت�سمل  �ل��ع��ن��ب(.  ��اح،  �ل��ت��فَّ
�لختياريَّة: ب�سع مالعق كبرية من �لزبادي 
�أو ملعقة )�أو ملعقتان( كبرية من  �ليوناين، 
ر�ت.  و�ملك�سَّ ��ان(  �ل��ك��تَّ ب���ذور  )�أو  �ل�سيا  ب���ذور 
ة  بقوَّ نات  �ملكوِّ ه��زِّ  مع  �ل��وع��اء،  �إغ��الق  ُيحكم 
د �لوعاء طو�ل �لليل �أو �أربع  حتى تندمج. ُيربَّ
�سبيه  ق��و�م  ذ�  و�سيكون   . �لأق����لِّ على  �ساعات 

باملهلبيَّة.
�سوفان  ع���ن  ع���ب���ارة  �ل�������س���وف���ان  دق���ي���ق   .2
�����ه ق���د يكون  م��ط��ح��ون؛ ع��ل��ى �ل���رغ���م م���ن �أنَّ
بالدقيق  �ل�سوفان  ��ستبد�ل دقيق  �ملغري  من 
�ل����ع����ادي يف �ل��و���س��ف��ات �مل���خ���ب���وزة، خ�����ذو� يف 
�إىل  ي��ف��ت��ق��ر  �ل�������س���وف���ان  دق���ي���ق  �أنَّ  �لع���ت���ب���ار 
�لغلوتني، وهذ� �لأخري عن�سر �أ�سا�سي ُي�سيف 
منتج  �أي  �إىل  و�حل���ج���م  و�ل���رط���وب���ة  �ل��ب��ن��ي��ة 
خمبوز، ومن دونه يفتقر �خلبيز �إىل �حلجم. 
ومع ذلك، ميكن لدقيق �ل�سوفان �إ�سافة مل�سة 
�لغذ�ئية  و�لعنا�سر  �خل��ب��ز،  �إىل  �ل�)كوكيز( 
بو� �إ�سافة دقيق �ل�سوفان من  �ملفيدة. لذ�، جرِّ
�أ�سل 25 �إىل 30 % من مقد�ر �لدقيق يف 

�لو�سفة .

ُيبطئ اله�شم، ويزيد ال�شبع

فوائد ال�سوفان يف الرجيم الغذائي

تعّريف يف االآتي اإىل فوائد الردقو�ش ال�شحية:
- �لربدقو�ص مطّهر ر�ئع د�خلي وخارجي.

� للت�سنجات: ي�ستخدم �لربدقو�ص يف حالت �سوء  - م�ساّد ممتاز جدًّ
�أ�سلها ع�سبي، ويف حالت �ملغ�ص و�نتفاخات  �لتي  �له�سم 

�لبطن.
- ه���ل ت��ع��ان��ني �ل�����س��د�ع �ل��ن�����س��ف��ي، �أو 

�لوجه؟  �إر�دي���ة يف  حركات ل 
� يف  �لربدقو�ص مفيد جدًّ

هذه �حلالت.
- يعمل �لربدقو�ص 

ع������ل������ى �ل�����ن�����ظ�����ام 
�لع�سبي �لودي، 

به  وُي���ن�������س���ح 
�لأرق  ����س���د 

و�لقلق.
�آلم   -
�لروماتيزم، 
و�ن��������ف��������ت��������ال 

وعرق  �ل��ع��ن��ق، 
جميع  �ل���ن�������س���ا، 

تقل  �لآلم  ه���ذه 
ب�����س��ك��ل ك���ب���ري مع 

�لربدقو�ص.
مقّو،  �ل��ربدق��و���ص   -

وي�����س��اع��د ع��ل��ى �إف����ر�ز 
�لعرق، ومدّر للبول.

ف���وائ���د ال���ردق���و����ش يف 
اال�شتخدام الداخلي

�لطازجة،  �لربدقو�ص  �أور�ق  من  غر�ًما   40 خ��ذي  �لربدقو�ص:  منقوع 
لكل ليرت من �ملاء )�أقل بع�سرة �أ�سعاف �إذ� كانت �لأور�ق جمففة(. �تركي 
�ملزيج ُينقع ملدة 10 دقائق، و��سربي من 3 �إىل 4 �أكو�ب يف �ليوم 
بني �لوجبات، وكوب �إ�سايف عند �لنوم يف 

حالة �لأرق، �إنه متعة حقيقية.
ومنقوع �لربدقو�ص مثايل �سد 

م�ساكل �ملعدة.

ف��وائ��د ال��ردق��و���ش 
اال����ش���ت���خ���دام  يف 

اخلارجي
زي������ت �ل����ربدق����و�����ص 
�ل�������������ع�������������ط�������������ري 
�لأ��������س�������ا��������س�������ي: 
ميكنِك حت�سري 
ه���������ذ� �ل�����زي�����ت 
ب����ا�����س����ت����ع����م����ال 
غر�ًما   250
�لنبتة  م������ن 
م�����ق�����ط�����ع�����ة يف 
ل��������ي��������رت زي��������ت 

�لزيتون.
�ملكونات  �سعي  ث��م   
وع��اء يف حّمام  مًعا يف 
من �ملاء �ملغلي ملدة �ساعة. 
وب���ع���د م������رور �ل����وق����ت خذي 

�لزيت و�فركي مكان �لأمل. 
�أّن ه���ذ� �ل��زي��ت ر�ئ���ع ���س��د نزلت  ك��م��ا 

�لربد. 

فوائد الربدقو�س يف عالج الروماتزم
الردقو�ش هو نبتة عطرية طبية منع�شة �شكلها م�شغوط بطول 

60 �شم، وتقدم العديد من الفوائد والف�شائل اإىل �شحتنا.
االأ�شلي  وموطنه  ال�شفوية،  العائلة  اإىل  الردقو�ش  وينتمي   
خطوط  مناطق  يف  وُيزرع  االأو�شط،  وال�شرق  اجلنوبية  اأوروب��ا 

العر�ش ب�شكل �شنوي.
فوائد الب�شل االأخ�شر يف حماية العظام

ي�ساعد �لب�سل �لأخ�سر يف تقوية �لعظام ويخّف�ص ن�سبة تعّر�سها للك�سر، 
لذلك ُيعترب غذ�ًء مفيًد� لكل من يعاين ه�سا�سة �لعظام.

فوائد الب�شل االأخ�شر للب�شرة
رمبا ل يخطر على بال �أحد، �أّن للب�سل �لأخ�سر فو�ئد 

على �لب�سرة ! فهذ� �لعن�سر �لغذ�ئي غني بالفيتامني 
يف  ي�ساهم  حيث  �جللدية،  لل�سحة  �ملفيد   A "أ�"

تنقية �لب�سرة ويجعلها م�سيئة وم�سرقة.

�للتهابات  حماربة  يف  �لأخ�سر  �لب�سل  فو�ئد 
وتخلي�ص �جل�سم من �ل�سموم

ُيعترب �لب�سل �لأخ�سر و�حًد� من �أبرز �ملاأكولت 
�لتي ت�ساعد يف تطهري �ملعدة من �ل�سموم و�جلر�ثيم 

و�لفريو�سات، ويق�سي بالتايل على �للتهابات.

فوائد الب�شل االأخ�شر يف عالج االإم�شاك
�لأخ�سر على حماربة �لم�ساك، حيث يحتوي على ن�سب  �لب�سل  يعمل 
مرتفعة من �لألياف �لغذ�ئية، �لتي تلعب دوًر� فاعاًل يف �لوقاية وعالج 

�لإم�ساك.

فوائد الب�شل االأخ�شر يف تعزيز مناعة اجل�شم
يحتوي �لب�سل �لأخ�سر على مرّكبات �لفينول �لتي ُتعترب من �أهّم �ملو�د 

�مل�ساّدة لالأك�سدة، 
�ملناعة يف مو�جهة  وت��ع��زز جهاز  �حل���ّرة،  �جل���ذور  م��ن  تقي �جل�سم  �لتي 

�لأمر��ص �ملختلفة.

ونظام  نظامِك  �سمن  �لأخ�سر  �لب�سل  �أدِخ��ل��ي  �خت�سا�سية:  ن�سيحة 
عائلتِك �لغذ�ئي، ول تخايف من ر�ئحته، �إذ ميكنِك م�سغ ب�سع ورقات من 

�لبقدون�ص وتختفي �لر�ئحة.

فوائد الب�سل الأخ�سر يف مواجهة الأمرا�س
القوية.  رائحته  رغم  اجل�شم،  ل�شحة  ومهمة  عديدة  االأخ�شر  الب�شل  فوائد 
فالب�شل يوؤّمن احلماية للعظام، ويحارب االلتهابات يف اجل�شم، كما ي�شكل عالًجا 
لالإم�شاك، ويخّل�ش اجل�شم من ال�شموم، ويقّوي جهاز املناعة يف مواجهة االأمرا�ش 
 Diet of the وغريها الكثري.اخت�شا�شية التغذية عبري اأبو رجيلي، من عيادة

بالتف�شيل: االأخ�شر  الب�شل  فوائد  على  االآتي  يف  تطلعِك   ،Town
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األفا و56 رخ�سة جديدة باملجال   322
القت�سادي يف الإمارات منذ بداية 2019

•• اأبوظبي-وام: 

�إىل  �لإم����ار�ت  دول��ة  �لقت�سادية يف  �لأن�سطة  ع��دد رخ�ص  �إج��م��ايل  �رت��ف��ع 
رخ�سة   32256 قدرها  % وبزيادة   6 ن�سبته  بنمو  رخ�سة   572615
 540359 2019 مقارنة مع  �لعام  �لثمانية �لأوىل من  خالل �لأ�سهر 

رخ�سة يف نهاية �سهر دي�سمرب 2018.
�إمار�ت  جميع  يف  ���س��درت  �ل��ت��ي  �لرخ�ص  ع��دد  يف  �لكبرية  �ل��زي��ادة  تعك�ص 
ن�ساط  تو��سل  �لقت�سادي  �لوطني  �ل�سجل  بيانات  وثقته  ملا  وفقا  �لدولة 
�لأمر  �لوطني  لالقت�ساد  �لرئي�ص  �لر�فد  ت�سكل  �لتي  �لقطاعات  غالبية 
�لذي يدعم توقعات �جلهات �ملخت�سة يف �لدولة بزيادة ن�سب �لنمو خالل 
“ قد توقع منو �لناجت  “ م�سرف �لإم��ار�ت �ملركزي  كان   .  2019 �لعام 
�ملحلي �لإجمايل �حلقيقي للدولة بن�سبة %2.4 خالل �لعام 2019 يف 

�أحدث �لتقارير �لتي �أ�سدرها يف وقت �سابق.
لالأن�سطة  �ملمنوحة  �لرت�خي�ص  ن�ساط  ح��رك��ة  م�ستوى  على  وتف�سيال 
 70.6% نحو  على  ودب��ي  �أبوظبي  �إم��ار�ت��ي  ��ستحوذت  فقد  �لقت�سادية 
من �إجمايل عدد �لرخ�ص �مل�سدرة يف جميع �مار�ت �لدولة مع نهاية �سهر 
يف  �مل�سجلة  �لرخ�ص  ع��دد  �ج��م��ايل  و�سل  و   .2019 �ل��ع��ام  م��ن  �أغ�سط�ص 
404492 رخ�سة ح�سب �ل�سجل �لوطني �لقت�سادي  �أبوظبي ودبي �إىل 

�لتابع لوز�رة �لقت�ساد.
و ت�سدرت �إمارة دبي �ملركز �لأول و بلغ عدد �لرخ�ص �مل�سدرة 268574 
�سهر  نهاية  يف  رخ�سة   135918 �أبوظبي  يف  عددها  و�سل  فيما  رخ�سة 

�أغ�سط�ص 2019.
و ع��ل��ى �سعيد �ل�����س��ك��ل �ل��ق��ان��وين ل��ل��رخ�����ص �مل�����س��درة يف دب���ي ف��ق��د جاءت 
181989 رخ�سة  �ل�سركات ذ�ت �مل�سوؤولية �ملحدودة باملركز �لأول بو�قع 
فيما بلغ عدد رخ�ص �ملوؤ�س�سات �لفردية 78491 رخ�سة ومن ثم �ل�سركات 
ذ�ت �مل�سوؤولية �ملحدودة “ �ل�سخ�ص �لو�حد”3935 “ رخ�سة وو�سل عدد 
�ل�سركات  لفروع  و848  رخ�سة   2140 �لأجنبية  �ل�سركات  فروع  رخ�ص 
و�ل�سركات  �لعامة  �مل�ساهمة  �ل�سركات  على  �لعدد  باقي  وت��وزع  �خلليجية 

�مل�ساهمة �خلا�سة و�سركات �لتو�سية �لب�سيطة.
و يف �مارة �أبوظبي و�سل عدد رخ�ص �ملوؤ�س�سات �لفردية 86837 رخ�سة 
فيما بلغ عددها لل�سركات ذ�ت �مل�سوؤولية �ملحدودة 27590 رخ�سة ونحو 
�لت�سامن  ل�سركات  �لبقية  و�سجلت  �ل�سركات  ل��ف��روع  رخ�سة   17779

و�خلا�سة و�سركات �ل�سخ�ص �لو�حد و�مل�ساهمة �لعامة .
 82825 �مل�سدرة  �لرخ�ص  عدد  �جمايل  و�سل  فقد  �ل�سارقة  �م��ارة  يف  و 
رخ�ص  ع��دد  وبلغ   ..2019 �ل��ع��ام  م��ن  �أغ�سط�ص  �سهر  نهاية  م��ع  رخ�سة 
لذ�ت  رخ�����س��ة   23582 ن��ح��و  و  رخ�����س��ة   53458 �ل��ف��ردي��ة  �مل��وؤ���س�����س��ات 
�مل�سوؤولية �ملحدودة و توزعت بقية �لرخ�ص على �ل�سكال �لقانونية �لأخرى 
عبارة  �لوطني  �لقت�سادي  �ل�سجل  �أن  �إىل  �لإ���س��ارة  جت��در  �ل�سركات.  من 
�مل�سرعات  م��ب��ادر�ت  �سمن  تطويرها  مت  �حت��ادي��ة  �إل��ك��رتون��ي��ة  من�سة  ع��ن 
�أدو�ت  �إىل تبني  �ملن�سة  �حلكومية، وت�سرف عليها وز�رة �لقت�ساد. تهدف 
�لقت�ساد �ملعريف من خالل توفري بيانات دقيقة، و�ساملة، وفورية للرخ�ص 

�لقت�سادية �لقائمة يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

دبي ت�ست�سيف ملتقى �سراكات القطاعني 
العام واخلا�س دي�سمرب القادم

•• دبي-وام:

 11 ي��وم��ي  و�خل��ا���ص  �ل��ع��ام  �لقطاعني  ���س��ر�ك��ات  منتدى  دب��ي  ت�ست�سيف 
لتطوير  �ملنطقة  يف  �ملالية  وز�ر�ت  �سعي  �إط���ار  يف  �ل��ق��ادم  دي�سمرب   12 و 
�لتي  و�لأن�سطة  �لعمليات  حتكم  �لتي  و�لإج�����ر�ء�ت  �ل�سيا�سات  منظومة 
و�سناديق  و�خل��ا���ص  �لعام  �لقطاعني  �سر�كات  وح��د�ت  خمتلف  بها  تقوم 
ميثل  �أن  �ملقرر  ومن  �لعاملية  و�ملمار�سات  �ملعايري  لأف�سل  وفقا  �ل�ستثمار 
�ملنتدى �لذي تنظمه جريت مايندز للفعاليات و�ملعار�ص �أكرب جتمع �سنوي 
�لعام  �لقطاعني  �سر�كات  ل�  �ملركزية  و�ل��وح��د�ت  �حلكوميني  للم�سوؤولني 
و�خلا�ص و�أ�سحاب �مل�سروعات و�ل�ست�ساريني و�ملوؤ�س�سات �ملالية و�ملقر�سني 
و�مل�ستثمرين من �لقطاع �خلا�ص و�أ�سحاب �مل�سلحة من خمتلف �لقطاعات 
�لعام  �لقطاعني  �سر�كات  م�ستجد�ت  �آخر  �ملنتدى  يناق�ص  حيث  �لرئي�سية 
و�خلا�ص �ملختلفة عرب �لقطاعات �لرئي�سية �لتي تقدمها �لدول �مل�ساركة 
بالإ�سافة �إىل بحث م�ستقبل �مل�ساريع قيد �لتنفيذ وعقد �سر�كات جديدة. 
وي�ست�سيف �ملنتدى معر�سا دوليا ليمنح �ل�سركات �لدولية فر�ص لعر�ص 
..وي�سهد  �ملعر�ص  يف  �مل�ساركة  �ملختلفة  �حلكومية  �جلهات  على  خدماتها 
�حلدث حما�سر�ت من 25 متحدثا دوليا و �آر�ء 100 من �سانعي �لقر�ر 
من �جلهات �حلكومية خالل يومان من �ملناق�سات وور�ص �لعمل �ملخ�س�سة 
15 م�سروع �سر�كة بني �لقطاعني �حلكومي و�خلا�ص .  �أكرث من  لبحث 
�ن  �لعام و�خلا�ص  �لقطاعني  �سر�كات  دو��ص مديرة منتدى  ب�سمة  وقالت 
يومني  م��د�ر  على  دول��ي��ا  معر�سا  للموؤمتر  بالإ�سافة  ي�ست�سيف  �ملنتدى 
بحفل  �أن�سطته  ويختتم  وتكنولوجية  تفاعلية  ومناطق  فنية  و�جتماعات 

توزيع �جلو�ئز  .

الإمارات للتنمية الجتماعية تنظم الت�سويق الن�ستقرامي للم�ساريع ال�سغرية 
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

للتنمية  �لم������ار�ت  ج��م��ع��ي��ة  �خ��ت��ت��م��ت 
عمل  ور�سة  �لرم�ص  بفرع  �لجتماعية 
للم�ساريع  �لن�ستقر�مي  “�لت�سويق 
�لإعالمي  قدمها  و�ل��ت��ي  �ل�سغرية” 
�لأع����م����ال هز�ع  ري�����ادة  و�مل�����س��ت�����س��ار يف 
54 م�سارك  �ملن�سوري وبح�سور عدد 
مم���ن ل��دي��ه��م م�����س��اري��ع خ��ا���س��ة ومن 
هدفت  مب�������س���روع.  �ل���ب���دء  يف  ي���رغ���ب 

�لور�سة  ه����ذه  ت��ن��ظ��ي��م  م���ن  �جل��م��ع��ي��ة 
�ل�سغرية  �مل�ساريع  �أ���س��ح��اب  دع��م  �إىل 
و�مل�ساهمة يف تطوير وتنمية م�ساريعهم 
وتاأهيل من يرغب يف �لبدء يف م�سروع 
جتاري و�ل�ستفادة من و�سائل �لتو��سل 
يف  �لن�ستقر�م  وخ�سو�ساً  �لجتماعي 

�لت�سويق �لإلكرتوين.
ت��ن��اول��ت �ل���ور����س���ة ع����دة حم�����اور منها 
�ن�ستقر�مية  �سفحة  تاأ�سي�ص  خطو�ت 
�إع�����الن�����ك  ك����ي����ف جت����ع����ل  م�������وؤث�������رة و 

�لت�سوير  خ����ط����و�ت  وم����اه����ي  ف����ع����اًل 
عرب  فالت�سويق  �لناجح  �لن�ستقر�مي 
جمة  ف��و�ئ��د  لها  طريقة  �لن�����س��ت��ق��ر�م 
�مل�ستهلكني  �ن��ت��ب��اه  ج���ذب  خ���الل  م���ن 
بطريقة  �ملنتجات  ت�سوير  خ��الل  م��ن 
مبتكرة جتعلهم يرغبون يف �سر�ء هذه 
�ل�سلعة، ومع تقدمي �ف�سل �لت�سهيالت 
�ملبيعات  ه��ذه  تو�سيل  خ��الل  من  لهم 
�ىل منازلهم دون �حل�سول على مبلغ 
�لت�سويق  �ن  ك��م��ا  ل��ل��ت��و���س��ي��ل  �����س���ايف 

ل�سحاب  فر�سة  �ت��اح  �لن�ستقرم  عرب 
و�خلياطة  كالطبخ  �ل��ي��دوي��ة  �مل��ه��ار�ت 
و�لر�سم و�لت�سميم يف فتح م�ساريعهم 
�لتي  �ل�سهرة  �ىل  و�لو�سول  �خلا�سة 
مل يخطر يف بالهم يوما ما يف �لو�سول 

�ليها.
بو�بة  �لن�ستقر�م  ب��ات  ه��ذ�  وقتنا  ويف 
�لنا�ص  �ع��ج��اب  �ىل  ل��ل��و���س��ول  و����س��ع��ة 
��سايف  دخل  على  و�حل�سول  و�ل�سهرة 
ب��ال��ق��ل��ي��ل م���ن �جل��ه��د و�مل����ع����د�ت ومن 

�لت�سويق  يعترب  �لقت�سادية  �لناحية 
م�سروع  �لن�������س���ت���ق���ر�م  ب���رن���ام���ج  ع���رب 
ن���اج���ح وط��ري��ق��������������������ة ج���ي���دة م����ن �جل 
وحتقيق  �لخ��ري��ن  �عج�������اب  �كت�ساب 
بقليل  �حل�����س��������������ب��ان  ت��ك��ن يف  �رب�����اح مل 
م��ن �جل��ه��د وك��ث��ري م��ن �لف���ك���ار �لتي 
ي�ساعف  مم���ا  �مل�س��������تهلكني  جت���ذب 
عدد �مل�ساريع ويدر �رباحا فكل م�سروع 
م�سروع  �لبد�ية  يف  ك��ان  وناجح  �سخم 

�سغري. 

•• الفجرية-وام:

�ل�سرقي  �سيف  ���س��رور  �سعيد  �ل�سيخ  بحث 
رئ��ي�����ص غ��رف��ة جت����ارة و���س��ن��اع��ة �لفجرية 
�لغرفة  مبقر  مكتبه  يف  ��ستقباله  خ��الل 
�م�����ص ق��م��ر �حل�����س��ن حم��م��د ع��ب��د �لرحيم 
�لعامة  �لقن�سلية  يف  �ل��ت��ج��اري  �مل�ست�سار 
�لعالقات  بالدولة  بنغالدي�ص  جلمهورية 
و�لتن�سيق  و�لتعاون  �مل�سرتكة  �لقت�سادية 
�لتجارية  �مل����ج����الت  يف  �ل���ط���رف���ني  ب����ني 

و�ل�ستثمارية.
تطوير  �أه���م���ي���ة  �جل���ان���ب���ان  ����س��ت��ع��ر���ص  و 
�لعالقات �لقت�سادية و متتني �لتعون بني 
رجال �لأعمال و�لقطاع �خلا�ص و�لو�سائل 
�ملمكنة لتطوير �ل�ستثمار�ت �مل�سرتكة بني 

�لبلدين .
����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة دول���ة  �أن  �ل�����س��رق��ي  و�أك������د 

�لإم��ار�ت تنطلق من �سرورة بناء عالقات 
�ملجال  وف��ت��ح  �مل��ن��اف��ع  وم��ت��ب��ادل��ة  م�سرتكة 
ل��زي��ادة �ل��ت��ب��ادل �ل��ت��ج��اري و�ل���زي���ار�ت بني 
�لإم��ار�ت وبنغالدي�ص  �لأعمال يف  �أ�سحاب 
و�مل�ساهمة يف �ملعار�ص و�ملنتديات �لتي تقام 

يف كل منهما.
�لزيار�ت بني  تبادل  �أهمية  �ل�سرقي  �كد  و 
�أ�سحاب �لأعمال لالطالع على �لتطور�ت 
�ملتاحة  �ل�ستثمار  وجم���الت  �لقت�سادية 
�ملعار�ص  يف  �مل�����س��ارك��ة  ب��اأه��م��ي��ة  .م���ن���وه���ا 
و�مل�����وؤمت�����ر�ت �لق��ت�����س��ادي��ة �ل���ت���ي ت���ق���ام يف 

�لبلدين.
م���ن ج��ه��ت��ه �أو����س���ح ���س��ل��ط��ان ج��م��ي��ع عبيد 
�أن هناك جمالت عدة للتعاون  �لهند��سي 
�مل�����س��رتك ب���ني �أ���س��ح��اب �لأع���م���ال يف كال 
تتوفر  �لفجرية  �إم��ارة  �أن  موؤكد�  �لبلدين 
�ل�ستثمارية  �ل��ف��ر���ص  م��ن  �ل��ع��دي��د  فيها 

�مل�ستثمرين  مع  �لتعاون  �لغرفة  وباإمكان 
�ملعلومات  وتوفري  بنغالدي�ص  بجمهورية 
�لق��ت�����س��ادي��ة �ل��الزم��ة ل��ه��م. .م�����س��ري� �ىل 
حجم �لتبادل �لتجاري بني �إمارة �لفجرية 

 86 من  �أك��رث  بلغ  بنغالدي�ص  وجمهورية 
فيما   2018 ع����ام  خ����الل  دره����م  م��ل��ي��ون 
 496 م��ن  �أك��رث  �لفجرية  �أ���س��درت غرفة 
من  مل�ستثمرين  ومهنية  جت��اري��ة  رخ�����س��ة 

�سلطان  �سعادة  �للقاء  ح�سر  بنغالدي�ص. 
ج��م��ي��ع �ل��ه��ن��د����س��ي م���دي���ر ع����ام �ل��غ��رف��ة ، 
�إد�رة  �لهنائي ع�سو جمل�ص  و�سعادة طارق 

�لغرفة.

»�سعاع كابيتال» تبيع �سركتني لـ » اأي اأت�س �سي هولدينغ «
•• دبي-وام:

�أعلنت �سركة “�سعاع كابيتال”عن مو�فقتها على بيع �سركتني تابعتني لها �إىل 
�لتابعة لل�سركة �لعاملية �لقاب�سة  “�أي �أت�ص �سي هولدينغ ري�سرتكتد ليميتد” - 
�ملدرجة يف �سوق �أبوظبي. و�أ�سافت �ل�سركة - يف بيان ن�سر على �ملوقع �لإلكرتوين 
ل�سوق دبي �ملايل - �أن �ل�سركتني �ملزمع بيعهما متخ�س�ستني يف �لو�ساطة �ملالية 
و�أعمال �سناعة �ل�سوق يف �لإمار�ت، موؤكدة �أن عملية �لبيع �سيتم ��ستكمالها بعد 

�حل�سول على �ملو�فقات �لتنظيمية �لالزمة من �جلهات �ملخت�سة .
و�أكدت �أن �لتفاقية �ملوقعة بني �سركتي “�سعاع كابيتال” و”�لعاملية �لقاب�سة” 
تندرج �سمن �إ�سرت�تيجية �لكيان �ملوحد �لناجت عن �إندماج “�سعاع” وجمموعة 
للتخارج من �لأن�سطة غري �لرئي�سية و�لرتكيز على �أعمال  “�أبوظبي �ملالية” 

�إد�رة �لأ�سول و�ل�سريفة �ل�ستثمارية.
على �سعيد مت�سل �أعلنت �سركة “�لعاملية �لقاب�سة” عن مو�فقة جمل�ص �إد�رتها 
- خالل �جتماعه �لذي عقد يوم 5 �سبتمرب 2019 - على �سفقة �لإ�ستحو�ذ 

على �ل�سركتني �ملذكورتني.

بنك دبي التجاري يعلن �سراكته مع ICC Loyalty لإطالق  برنامج CBD للمكافاآت 

% من اأول حمطة تربيد مناطق ذاتية الت�سغيل بالعامل بقرية جمريا اإجناز 80 

•• دبي-الفجر:

�لبنوك  �أح��د  �لتجاري،  دبي  بنك  �أعلن   
�ل��وط��ن��ي��ة �ل����ر�ئ����دة يف دول����ة �لإم������ار�ت 
�تفاقية  توقيعه  ع��ن  �مل��ت��ح��دة،  �لعربية 
 ICC س����ر�ك����ة م�����ع ����س���رك���ة �ل���������ولء�����
م���زودي حلول  �أك��رب  �أح��د   ،Loyalty
�لولء يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال 
  CBD إف���ري���ق���ي���ا، لإط������الق ب���رن���ام���ج�
للمكافاآت �جلديد، بالتعاون مع “دناتا” 

و”�يرو�ص لاللكرتونيات«.
باملرونة  �جل����دي����د  �ل���ربن���ام���ج  ي��ت��م��ي��ز 
من  �لبنك  عمالء  ميّكن  حيث  و�لتنوع 
�كت�ساب �لنقاط يف كل مرة ي�ستخدمون 
فيها  �أياً من منتجات بنك دبي �لتجاري 
عرب  �لنقاط  هذه  و��ستبد�ل  وخدماته، 
جمموعة و����س��ع��ة م��ن �خل��ي��ار�ت مب��ا يف 
وق�سائم  و�لإل��ك��رتون��ي��ات  �ل�����س��ف��ر  ذل���ك 
�ل��ت�����س��وق و�ل������س�����رتد�د �ل���ن���ق���دي. كما 
بنقاطهم  �لتربع  �أي�ساً  للعمالء  ميكن 
و�لدفع  �خل��ريي��ة  و�لهيئات  للجمعيات 
ب��ا���س��ت��خ��د�م ميزة  �مل�������س���رتي���ات  م��ق��اب��ل 

“�لدفع بالنقاط«.
ومل��ح��ب��ي �ل�����س��ف��ر، ب��اإم��ك��ان ع��م��الء بنك 
مكافاآت  نقاط  ��ستبد�ل  �لتجاري  دب��ي 
ب��ت��ذ�ك��ر ���س��ف��ر ع���رب �أك����رث من   CBD
يف  و�حل�����ج�����ز  ط���������ري�ن،  ����س���رك���ة   300
ح���ول  ف����ن����دق   300000 م����ن  �أك�������رث 
�ل�سفر  �سريك  دناتا،  خالل  من  �لعامل، 

�ستوفر  ح���ني  يف  ل��ل��ربن��ام��ج،  �ل��ر���س��م��ي 
�يرو�ص لالإلكرتونيات �إمكانية ��ستبد�ل 
�ملنتجات  من  و��سعة  مبجموعة  �لنقاط 
�لتجارية  �ل��ع��الم��ات  م��ن  �لإل��ك��رتون��ي��ة 

�لعاملية �مل�سهورة.
�ل�سر�كة  �ت��ف��اق��ي��ة  ب��ت��وق��ي��ع  ق����ام  وق����د 
ك��ل م��ن �أم��ي��ت م��ال��ه��وت��ر� ، �مل��دي��ر �لعام 
لالأفر�د  �مل�سرفية  �خل��دم��ات  ملجموعة 
و�أم��ي��ت نار�جن،  �ل��ت��ج��اري،  دب��ي  يف بنك 
 ICC ل��رئ��ي�����ص �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة�
Loyalty، و�سافيو فاز، نائب رئي�ص- 
�ل�����س��ف��ري��ات �حل��ك��وم��ي��ة و�ل�����س��رك��ات يف 
�لتجارة  مدير  �سينغ،  و�سايليندر�  دناتا، 

�لإلكرتونية يف جمموعة �إيرو�ص، وذلك 
خالل حفل �أقيم يف �ملقر �لرئي�سي لبنك 

دبي �لتجاري يف دبي.
�مل���دي���ر �لعام  �أم���ي���ت م���ال���ه���وت���ر�،  وق�����ال 
لالأفر�د  �مل�سرفية  �خل��دم��ات  ملجموعة 
بنك  يف  “�إننا  �ل��ت��ج��اري:  دب���ي  ب��ن��ك  يف 
للتعرف  با�ستمر�ر  نعمل  �لتجاري  دب��ي 
ورغباتهم  ع��م��الئ��ن��ا  �ح��ت��ي��اج��ات  ع��ل��ى 
و�لعمل على تلبيتها وتزويدهم باأف�سل 
ق��ي��م��ة م�سافة  ت���ق���دم  �ل���ت���ي  �خل���دم���ات 
حياتهم.  لأ���س��ل��وب  ح�سرية  و�م��ت��ي��از�ت 
�أن���ه عندما  �أدرك��ن��ا  بحوثنا،  خ��الل  م��ن 
فاإن  �ل��ن��ق��اط،  ب��ا���س��ت��ب��د�ل  �لأم����ر  يتعلق 

م��ك��اف��اآت جمزية،  ي��ف�����س��ل��ون  ع��م��الءن��ا 
و�لختيار من بني جمموعة و��سعة من 
��سرتد�د  �ل����س���رتد�د، وجت��رب��ة  خ��ي��ار�ت 

�سل�سة.«
و�أ�ساف: “بناء على كل ما �سبق، �أطلقنا 
يعد  و�ل��ذي  للمكافاآت،   CBD برنامج 
ب��رن��ام��ج م��ك��اف��اآت ���س��ام��ل ي��ك��اف��ئ جميع 
عمالء �لبنك على كافة تعامالتهم مع 
من  و��سعة  جمموعة  يوفر  كما  �لبنك، 
��سرتد�د  �ل����س���رتد�د، وجت��رب��ة  خ��ي��ار�ت 
 CBD آمنة و�سل�سة من خالل تطبيق�
ل��ل��م��وب��اي��ل و�خل���دم���ات �مل�����س��رف��ي��ة عرب 

�لإنرتنت«.

•• دبي -وام:

�جناز  “�إمباور”  �أعلنت موؤ�س�سة �لإم��ار�ت لأنظمة �لتربيد �ملركزي 
%80 من �أعمال �إن�ساء �أول حمطة تربيد ذ�تية �لت�سغيل بالعامل يف 

قرية جمري� وذلك بطاقة �إجمالية ت�سل �إىل 50 �ألف طن تربيد.
�لتحتية  �لبنية  لتطوير  “�إمباور”  ��سرت�تيجية  �سمن  ذل��ك  ياأتي 
با�ستخد�م �أحدث تقنيات �لتكنولوجيا �لذكية لتلبية �لطلب �ملتز�يد 

ذ�ت  توفري خدمة تربيد  على  �ملناطق وحر�ساً  على خدمات تربيد 
جودة عالية و�سديقة للبيئة للمتعاملني.

من  �لأوىل  �ملرحلة  م��ن  �لن��ت��ه��اء  �سيتم  �أن���ه  “�إمباور”  �أو���س��ح��ت  و 
حمطة تربيد �ملناطق وت�سغيلها بنهاية �لعام 2019 وذلك خلدمة 

�ملتعاملني يف قرية جمري�. 
ملر�قبة  �ل�سطناعي  �لذكاء  ت�ستخدم  �ملحطة  هذه  �أن  �إىل  �أ�سارت  و 
تكنولوجيا  ون��ظ��ام  �لتربيد  حمطة  و�إىل  م��ن  �مل��ي��اه  تدفق  وتعديل 

تخزين �لطاقة �حلر�رية �لذي ي�ساعد يف تخفيف �لعبء على �سبكة 
�ل�سرف  مياه  �إ�ستخد�م  جانب  �إىل  �ل���ذروة  �ساعات  خ��الل  �لكهرباء 

�ملعاجلة للمحافظة على �ملو�رد �لطبيعية.
�أحمد بن �سعفار �لرئي�ص �لتنفيذي ملوؤ�س�سة �لإم��ار�ت لأنظمة  وقال 
حمطة  لأول  �لإن�سائية  “ �لأع��م��ال  �إن  “�إمباور”  �ملركزي  �لتربيد 
لتربيد �ملناطق ذ�تية �لت�سغيل يف �لعامل ت�سري وفق �جلدول �لزمني 

�ملحدد ودون تاأخري ».

�لرئي�ص  ن��ار�ن��غ،  �أميت  ق��ال  جانبه،  من 
 :ICC Loyalty ل�سركة  �لتنفيذي 
»نفخر ب�سر�كتنا مع بنك دبي �لتجاري 
حيث �سعدنا بالعمل مع فريق بنك دبي 
�لتجاري لإن�ساء برنامج ولء ي�سم كافة 
عمالء �لبنك من �لأف��ر�د وين�سجم مع 
�نه  ك��م��ا  ل��ل��م��وب��اي��ل.   CBD ت��ط��ب��ي��ق 
من  �ل�ستفادة  من  �لبنك  عمالء  ميَكن 
جمموعة من �ملز�يا مبا يف ذلك خيار�ت 
و�لإلكرتونيات  �ل�سفر  مثل  �ل���س��رتد�د 
�لدفع  �إىل  �إ���س��اف��ة  �ل��ه��د�ي��ا،  وق�����س��ائ��م 
ب���ال���ن���ق���اط وه�����ي م���ي���زة ف����ري����دة متكن 
م�سرتياتهم  قيمة  ���س��د�د  م��ن  �ل��ع��م��الء 
بنقاط �ملكافاآت يف جميع �أنحاء �لعامل«.

وقال �سافيو فاز، نائب رئي�ص- �ل�سفريات 
“ي�سرنا  دناتا:  و�ل�سركات يف  �حلكومية 
�لتجاري  دب�����ي  ب���ن���ك  م����ع  ن���ت���ع���اون  �أن 
لربنامج  �حل�����س��ري  �ل�����س��ف��ر  ك�����س��ري��ك 
CBD للمكافاآت. ميكن لعمالء �لبنك 
�ل�ساملة،  عرو�سنا  من  �ل�ستفادة  �لآن 
بهم  �خلا�سة  �ملكافاآت  نقاط  و��ستبد�ل 
�ملميزة  �ل�سفر  خ��دم��ات  م��ن  مبجموعة 
�لتي نوفرها مبا يف ذلك تذ�كر �لطري�ن ، 
وحجوز�ت �لفنادق، و��ستئجار �ل�سيار�ت، 
ورحالت �ل�سفاري  وخدمات “مرحبا”، 
�لبحرية،  و�ل����رح����الت  �ل�������س���ح���ر�وي���ة، 
وج����ولت ل��الط��الع ع��ل��ى م��ع��امل �إم����ارة 
طويلة  �سر�كة  �إىل  نتطلع  ونحن  دب��ي. 

�لأمد مع بنك دبي �لتجاري«.

غرفة الفجريه تبحث التعاون القت�سادي مع بنجالدي�س

العدد  12726 بتاريخ  2019/9/9
اإعالن تكليف بالوفاء بالن�صر

رقم )2019/6512(
�ملنذرة : هيبورث بي �م �أي - ذ م م 

�ملنذر �ليهم : 1- �سركة �ل�سباح �لعاملية للمقاولت �للكرتوميكانيكية ذ م م فرع �ل�سارعة  
،  2- �بو �سديق حاجي خليل �لرحمن )باك�ستاين �جلن�سية( 

ب�سفته �ل�سخ�سية وب�سفته مدير �ملنذر �ليها �لأوىل و�ملوقع على �ل�سيكات مو�سوع 
�لإنذ�ر �حلا�سر

وقدره  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �ليهم  �ملخطر   ، �ملخطرة  فيه  يخطر  �لإن���ذ�ر  ه��ذ�  مبوجب 
)295.384.82( درهم بذمة �ملخطر �ليهم �لية ل�سالح �ملخطرة وذلك خالل مدة �ق�ساها 
خم�سة �يام من تاريخه ، و�إل �سوف ن�سطر �آ�سفني لتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية بحقكم 

وعلى م�سوؤوليتكم ونفقتكم ، حمتفظني بكافة �حلقوق لأية جهة كانت.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12726 بتاريخ  2019/9/9
اإعالن تكليف بالوفاء بالن�صر

رقم )2019/6511(
�ملنذرة : هيبورث بي �م �أي - ذ م م 

�ملنذر �ليهم : 1- هايدون للمقاولت �مليكانيكية و�لكهربائية ذ م م - فرع دبي
�لأوىل  �ليها  �ملخطر  مدير  وب�سفته  �ل�سخ�سية  ب�سفته   ، بروك�ص  ب��ول  كري�ستوفر   -2

و�ملوقع على �ل�سيكات مو�سوع �لإخطار �حلا�سر
وقدره  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �ليهم  �ملخطر   ، �ملخطرة  فيه  تخطر  �لإن���ذ�ر  ه��ذ�  مبوجب 
)81. 216.469( درهم )مائتان و�ستة ع�سر �لف و�ربعمائة وت�سعة و�ستون درهم وو�حد 
�ق�ساها خم�سة  وذلك خالل مدة  �ملخطرة  ل�سالح  �ليها  �ملخطر  بذمة  فل�سا(  وثمانون 
�يام من تاريخه ، و�إل �سوف ن�سطر �آ�سفني لتخاذ �لإج��ر�ء�ت �لقانونية بحقكم وعلى 

م�سوؤوليتكم ونفقتكم ، حمتفظني بكافة �حلقوق لأية جهة كانت.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12726 بتاريخ  2019/9/9
اعالن حكم بالن�صر

 يف  الدعوى رقم 2019/965 احوال نف�ش م�صلمني 
�ملحكمة  بان  نعلنكم  �لقامة  حمل  جمهول  �بر�جيموفا  بيا�ص  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
ل�سالح/  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لدعوى  يف    2019/8/20 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت 
�ملدعي عليها )بيا�ص  بالز�م   -1  : �ملحكمة مبثابة �حل�سوري  بيد�وى بحكمت  لوين 
�لزوجية  م�سكن  بيد�وى( يف  )لوي��ن  �ملدعي  زوجها  بالدخول يف طاعة  �بر�جيموفا( 
وبح�سن   ، �مل�سكن  ذل��ك  وبالقر�ر يف   ، دب��ي  ب��اإم��ارة  ج��اردن  دي�سكفرى  �لكائن مبنطقة 
 ، ك��اري��ن(   ، )دل����د�ر  للبنتني  عليها  �مل��دع��ي  ح�سانة  با�سقاط   -2   ، �مل��دع��ي  معا�سرة 
و�مل�ساريف.   بالر�سوم  عليها  �ملدعي  بالز�م   -3 �ملدعي   و�لدها  ح�سانة  �ىل  وب�سمهما 
حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 
�آل  �سعيد  بن  ر��سد  بن  �ل�سيخ حممد  �ل�سمو  با�سم �ساحب  �لع��الن �سدر  لن�سر هذ� 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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�سهيل املزروعي لـ»وام«: اأبوظبي تقود اجلهود 
العاملية ل�سياغة م�ستقبل اأكرث ازدهارا لقطاع الطاقة

•• اأبوظبي-وام:

�أكد معايل �سهيل بن حممد فرج فار�ص �ملزروعي وزير �لطاقة و�ل�سناعة 
�أن موؤمتر �لطاقة �لعاملي 2019 ياأتي تتويجا جلهود �أبوظبي يف �لت�سدي 
ل��ت��ح��دي��ات �ل��ط��اق��ة ور���س��م م��الم��ح �أك���رث �زده�����ار� ل��ق��ط��اع �ل��ط��اق��ة �لعاملي 
به  تتمتع  ما  �لعامل يف ظل  م�ستوى  على  للطاقة  عا�سمة  مكانتها  لتتبو�أ 
من �إمكانات وروؤى �سائبة جتعلها تقود �جلهود �لعاملية ل�سياغة م�ستقبل 
م�ستد�م لقطاع �لطاقة ما ير�سخ مكانة �لإمار�ت لعبا �أ�سا�سيا وموؤثر� يف 

م�سهد �لطاقة �لعاملي.
وقال معاليه يف حو�ر مع وكالة �أنباء �لإمار�ت و�م �إن 150 دولة من حول 
�لعامل ت�سارك يف �سياغة مالمح م�ستقبل قطاع �لطاقة مبختلف مكوناته 
وبحث جميع �لتحديات و�لفر�ص �مل�ستقبلية �لتي يو�جهها �لعامل يف هذ� 
�ل�سدد وذلك خالل �لدورة �لر�بعة و�لع�سرين من موؤمتر �لطاقة �لعاملي 
ز�يد  بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  رعاية  حتت  تنطلق  �لتي   2019
�سبتمرب   12 حتى  وت�ستمر  �ليوم  �هلل”  “حفظه  �لدولة  رئي�ص  نهيان  �آل 

�جلاري و�سط م�ساركة قادة �لقطاع حول �لعامل.
تنظيمه كل  يتم  �لذي   2019 �لعاملي  �لطاقة  �أن موؤمتر  و�أ�ساف معاليه 
�ل��ع��امل مبجال  يف  ن��ف��وذ�  �لأك���رث  و  �لأك���رب  �لفعالية  ي�سكل  �سنو�ت  ث��الث 
و�مل�ستثمرين  و�لقطاع  �حلكومات  لقادة  �لعاملية  �حل��و�ر  ومن�سة  �لطاقة 
�ل��ت��ي تو�جه  �ل��ت��ح��دي��ات  ل��در����س��ة وجم��اب��ه��ة  �ل��ط��اق��ة  و�ملبتكرين وخ���رب�ء 
�أ�سو�ق جديدة بالإ�سافة �إىل عر�ص �لدول  �مل�ستثمرين و�مل�ستهلكني وفتح 

و�ل�سركات �أحدث �لتقنيات �ملبتكرة يف هذ� �لقطاع �حليوي.
و فيما يخ�ص تطور قطاع �لطاقة يف �لإم��ار�ت.. قال �ملزروعي �إن �لقطاع 
�ملياه  وحتلية  �لكهرباء  جم��الت  يف  م�ستمرة  ��ستثمار�ت  ي�سهد  �لإم��ار�ت��ي 
للطاقة  �لإم���ار�ت  ��سرت�تيجية  حتقيق  يف  ت�سهم  �لتي  �ملتجددة  و�لطاقة 
2050 بالإ�سافة �إىل �لعديد من �ل�سر�كة �ل�سرت�تيجية �لعاملية وهو ما 
يتما�سى مع ��سرت�تيجية �لإمار�ت طويلة �لأمد لقطاع �لطاقة وت�ستهدف 
�ستوفر  �لنووية  �لطاقة  حمطات  �أن  �إىل  م�سري�  �لطاقة  م�سادر  تنويع 
ت�سغيلها  بعد  �لإم���ار�ت  �لكهرباء يف  ��ستهالك  % من   25 و   20 ما بني 
تدريجيا يف �لوقت �ملحدد لها بالإ�سافة �إىل زيادة حمطات توليد �لطاقة 

�لكهربائية لتنتج نحو 44 جيجاو�ط من �لألو�ح �ل�سم�سية.
و حول تاأثري �لتغري�ت �لتي �سهدها قطاع �لطاقة �ل�سعودي.. قال �ملزروعي 
�إن �ململكة �لعربية �ل�سعودية متتلك �سيا�سة ثابتة وقوية يف دعم و��ستقر�ر 
�سركات  �أ�سخم  تعد من  �أر�مكو  �سركة  �أن  �إىل  �لعاملي م�سري�  �لنفط  �سوق 
على حتقيق  ق���ادرة  ب���اإد�رة حكيمة  وتتمتع  �ل��ع��امل  م�ستوى  على  �ل��ب��رتول 
نقلة نوعية. و هناأ وزير �لطاقة و�ل�سناعة ..�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري 
عبد�لعزيز بن �سلمان بن عبد�لعزيز �آل �سعود مبنا�سبة تعيينه وزير� جديد� 
للطاقة يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية موؤكد� �أن �سموه ميتلك خربة طويلة 
يف قطاع �لطاقة ويعد �أحد �هم �مل�ساهمني يف تطوير �لقطاع و�سيعزز من 

دور �ململكة لعبا رئي�سيا يف قطاع �لطاقة �لعاملي.
2019 ي�سهد �نعقاد  �أبوظبي  ونوه معاليه �إىل �أن موؤمتر �لطاقة �لعاملي 
�جتماع �للجنة �لوز�رية ل�سبط ومر�قبة �لإنتاج ون�سب �لتز�م دول “�أوبك 
“ مب�ستويات �لإنتاج.. وقال : “ نتطلع لأن يكون �لجتماع مثمر� وتنتج 
�لنفط  �سوق  ��ستقر�ر  من  تعزز  �ل��ق��ادم  �ل���وز�ري  لالجتماع  تو�سيات  عنه 

�لعاملي ومو�زنة �لعر�ص مع �لطلب«.
و �أو�سح معاليه �أنه يف حال مت �لتفاق خالل �لجتماع على خف�ص �لإنتاج 
�ستقر خالل �لجتماع �لوز�ري �لقادم حيث يجب �أن تقتنع �لدول �مل�ساركة 
م��ن خ��الل �ل��ب��ي��ان��ات �مل��ت��اح��ة و�أي�����س��ا �إق��ن��اع ب��اق��ي �ل���دول �ل��ت��ي مل حت�سر 
�لجتماع.. موؤكد� �لتز�م �لإم��ار�ت مبا يتم �لتفاق يف �جتماع “ �أوبك +” 
و�أي قر�ر�ت كانت يف حال �تفق �جلميع على قر�ر معني من �ساأنه �أن يعزز 
�أي  تبني  ت��رتدد يف  لن  �لإم���ار�ت  �لعاملي فدولة  �لنفط  �سوق  ��ستقر�ر  من 

تو�سيات حتقيق تو�زن و��ستقر�ر �ل�سوق.
وقال �ملزروعي �إن �أدنوك متتلك م�ساريع طموحة ت�سهم يف حتقيق �لكتفاء 
�لذ�تي من �لغاز �مل�سال م�ستقبال حيث تعترب �لإمار�ت تاأمني مو�رد �لغاز 
م�سروع  �سمن  وقعت  �لتي  �لعقود  �أن  معاليه  و�أو���س��ح  ��سرت�تيجيا.  �ساأنا 
�لدولر�ت  مليار�ت  توفري  يف  �أ�سهمت  �خلليجي  �لكهربائي  �لربط  �سبكة 
�لدول  على  �قت�ساديا كبري�  م��ردود�  لها  �أن  و�أثبتت  �لأع�ساء  �ل��دول  على 
م�ستقبال  وم�سر  �ل��ع��ر�ق  مع  �لكهربائي  �لربط  �أن  �إىل  م�سري�  �لأع�ساء 
�أن  بالذكر  جدير  �خلليج.  دول  م��ع  �ل��ت��ج��اري  �ل��ت��ب��ادل  حجم  م��ن  �سيزيد 
�لتي تنطلق يف   2019 �لعاملي  �لطاقة  ملوؤمتر  و�لع�سرين  �لر�بعة  �ل��دورة 
مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�ص حتت �سعار” �لطاقة من �أجل �لزدهار” 
300 عار�ص من �ل�سركات �لعاملية  �أكرث من  تعد �لأكرب وت�سهد م�ساركة 
يف �لقطاعني �لعام و �خلا�ص يف �ملعر�ص �لذي ميتد على م�ساحة 35 �ألف 
وزي��ر� و500   72 �ملوؤمتر  ي�ستقطب  للموؤمتر كما  و�مل�ساحب  مرت مربع 
ملناق�سة  دولة   150 �ألف م�سارك من  �سركة و15  تنفيذي و300  رئي�ص 

حتديات �لقطاع خالل �أكرث من 80 جل�سة حو�رية.

ال�سارقة تعزز حمالتها الرتويجية يف رو�سيا 
ل�ستقطاب مزيد من ال�سياح خالل 2019

•• ال�شارقة-وام:

�مل�ستمر جلذب  �سعيها  بال�سارقة  و�ل�سياحي  �لتجاري  �لإمن��اء  �أعلنت هيئة 
�ملزيد من �لزو�ر �لرو�ص هذ� �لعام يف ظل تز�يد عدد �ل�سياح �لقادمني من 
رو�سيا �إىل �لإمارة بهدف �لتعرف على �أهم �لتجارب �ل�سياحية و�ل�ستمتاع 

باملعامل �لثقافية و�لرت�ثية و�لتاريخية فيها.
�لرو�ص  �ل��زو�ر  �حتل  �لهيئة  �ل�سادرة عن   2018 ووفقا لإح�سائيات عام 
�ملرتبة �لثانية يف قائمة �ل�سياح �لقادمني �إىل �إمارة �ل�سارقة بعدد بلغ 328 
�ألف ز�ئر و�سجل عدد �ل�سيوف من رو�سيا ور�بطة �لدول �مل�ستقلة ومنطقة 
�لبلطيق منو� بن�سبة 41 باملائة �لعام �ملا�سي مقارنة بالعام 2017 ما رفع 

ح�سة �ل�سوق من �لزو�ر �لرو�ص �إىل 23 باملائة خالل �لفرتة نف�سها.
ولتعزيز تو�فد �ل�سياح �لرو�ص �إىل �إمارة �ل�سارقة �ستنظم �لهيئة بالتعاون 
مع �لعربية للطري�ن - �سريك �لرحالت - جولة ترويجية تتخللها ور�ص 
�لرو�سية  �لعا�سمة  يف  �جل���اري  �سبتمرب   11 يف  تفاعلية  و�أن�سطة  عمل 
مكانة  حتتل  �ل��ت��ي  �لإم����ارة  يف  �جل���ذب  م��ع��امل  ��ستعر��ص  ب��ه��دف  مو�سكو 
�سياحية عاملية مما يتيح �لفر�سة لإقامة �سر�كات جديدة مع رو�د �ل�سياحة 
و�ل�سفر وم�سغلي �لرحالت يف رو�سيا و�ملهتمني يف هذ� �لقطاع �ىل جانب 

تو�سيع نطاق �لو�سول �إىل �أ�سو�ق �لدول �لعابرة للقار�ت.
للرتويج  �لهيئة  تبذلها  �لتي  �مل�ستمرة  �جلهود  ليعك�ص  �حل��دث  هذ�  ياأتي 
�أو���س��ع من خ��الل تنظيم فعاليات وور���ص عمل وعقد  ل��الإم��ارة على نطاق 
�جتماعات ل�ستعر��ص فر�ص �لتعاون �مل�سرتك بني �إمارة �ل�سارقة ورو�سيا.

املزروعي: الإمارات ملتزمة باتفاق » اأوبك« 
و دعم اإجراءات حتقيق التوازن يف �سوق النفط العاملي 

 تهدف اإىل تعزيز احللول البديلة حلل املنازعات يف القطاع البحري

مركز الإمارات للتحكيم البحري يربم اتفاقية تعاون مع مركز حتكيم �سوق اأبوظبي العاملي 

بالتعاون مع دائرة املوارد الب�شرية 

اقت�سادية دبي تطلق برنامج دبلوم قيادة اقت�سادية دبي 

•• اأبوظبي-وام:

�أكد معايل �سهيل بن حممد فرج فار�ص 
�ل�سناعة  و  �ل��ط��اق��ة  وزي�����ر  �مل����زروع����ي 
باتفاق  �مل�ستمر  �لإم����ار�ت  دول���ة  �ل��ت��ز�م 
“ �أوبك  منظمة �لدول �مل�سدرة للنفط 
حتقيق  ب��ه��دف  �ملنظمة  خ���ارج  ودول   “

تو�زن و��ستقر�ر �سوق �لنفط �لعاملي.
و �أعرب معايل وزير �لطاقة و�ل�سناعة 
- يف ت�سريحات له على هام�ص �ملوؤمتر 
�لطاقة  مل��وؤمت��ر  �لف��ت��ت��اح��ي  �ل�سحفي 
و�ل���ع�������س���ري���ن - عن  �ل�����ر�ب�����ع  �ل����ع����امل����ي 
�لتز�مها   “  + “�أوبك  مب��و����س��ل��ة  ثقته 
تو�زن  حتقق  �ل��ت��ي  �لإن��ت��اج  مب�ستويات 
�لإمار�ت  دول��ة  �ل��ت��ز�م  م��وؤك��د�  �ل�سوق.. 
ب��دع��م �لإج��������ر�ء�ت �ل��ت��ي ت�����س��اع��د على 
�لنفط  ���س��وق  وت����و�زن  ��ستقر�ر  حتقيق 
�لإمار�ت  �ل��ت��ز�م  ن�سبة  تفوق  �إذ  �لعاملي 

باتفاق “�أوبك” �أكرث من 100%.
و قال �إن ق��ر�ر�ت “ �أوب��ك “ ت�ستند �إىل 
حت��ل��ي��ل وم��ر�ج��ع��ة و���س��ع ���س��وق �لنفط 

�لالزمة  �ل��ت��و���س��ي��ات  وت��ق��دمي  �ل��ع��امل��ي 
ت��و�زن��ه و  �ل��ت��ي ت�سهم يف �حل��ف��اظ على 

��ستقر�ره.
�مل��زروع��ي :” �إن ه��ن��اك خماوف  و ق��ال 
�لعر�ص و  �لعاملي خارج  �لنفط  يف �سوق 
�لطلب نتيجة �لتاأثري�ت �جليو�سيا�سية 
�لكربى يف  �لقت�ساد�ت  و�لتوتر�ت بني 
على  توؤثر  �أن  �ساأنها  من  و�لتي  �لعامل 

�سوق �لنفط ».
و ع����رب م��ع��ال��ي��ه ع����ن ف���خ���ر �لإم��������ار�ت 
ب��ا���س��ت�����س��اف��ة ه�����ذ� �حل������دث �ل���ع���ري���ق و 
�لنتقال  عملية  يعك�ص  �لذي  �لتاريخي 
�ل���ط���م���وح و�ل���دي���ن���ام���ي���ك���ي ل��ل��ط��اق��ة يف 
ي�ستكمل  و  �لوقت �حل��ايل  �لإم���ار�ت يف 
يف  �لإمار�تية  للقيادة  �حلكيمة  �لروؤية 
هذ� �ملجال م�سري� �إىل �أن �لإمار�ت تقود 
موؤخر� عملية �نتقال �لطاقة من خالل 
�لطاقة  توليد  �أكرب م�ساريع  �ثنني من 
نووي  وب��رن��ام��ج  �ل���ع���امل  يف  �ل�سم�سية 

مدين لإنتاج �لطاقة.
و�ل�سناعة  �ل���ط���اق���ة  وزي�����ر  �أ�����س����اف  و 

ت���ط���ب���ي���ق  خ����������الل  م��������ن  :”نتطلع 
للطاقة  �لإم�����������ار�ت  “��سرت�تيجية 
�لقيادة  روؤي���ة  تعك�ص  “ و�ل��ت��ي   2050
�لر�سيدة للنمو �مل�ستد�م وتنويع م�سادر 
�مل���زي���د م���ن م�سادر  ل��ت��ول��ي��د  �ل���ط���اق���ة، 
�لطاقة �لنظيفة �خلالية من �لنبعاثات 
�لكربونية لت�سكل 50 باملئة من �إجمايل 
�لطاقة �ملنتجة وطنيا، وذلك من خالل 
�لأوىل  ه��ي  �لأم���د  طويلة  خطة  تنفيذ 
�إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �ملنطقة،  يف  نوعها  م��ن 
مبادر�ت  و���س��ع  يف  �مل�ستمر  ��ستثمارنا 
��ستخد�م  ك���ف���اءة  ع��ل��ى  ت��رك��ز  م��ب��ت��ك��رة 
�نعقاد  �أن   “ معاليه  �أك���د  و  �لطاقة.” 
�أجل  م��ن  “�لطاقة  �سعار  �مل��وؤمت��ر حت��ت 
�لإمار�تي  �ل��ط��م��وح  يعك�ص  �لزدهار” 
لرتك عالمة بارزة عامليا للم�ساهمة يف 

عملية تطور �لطاقة«.
بالفخر  ن�����س��ع��ر   “  : م��ع��ال��ي��ه  ق�����ال  و 
�لعاملي  �ل��ط��اق��ة  م���وؤمت���ر  ل���س��ت�����س��اف��ة 
�سي�سكل  �ل����ذي  و  و�ل��ع�����س��ري��ن  �ل���ر�ب���ع 
ع��الم��ة ف��ارق��ة يف ت��اري��خ ه���ذ� �حلدث، 

ون����رح����ب ب���ال�������س���ي���وف و�خل���������رب�ء من 
�أبوظبي..  �لعا�سمة  يف  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء 
�جلغر�فية  �لأم����اك����ن  �خ���ت���الف  ف��ع��ل��ى 
�ملوؤمتر  يف  �مل�����س��ارك��ون  منها  ج���اء  �ل��ت��ي 
�أننا  ي��وؤك��د  �أب��وظ��ب��ي  يف  �جتماعهم  ف���اإن 
لتحقيق  نف�سه  �لتحدي  نو�جه  جميعا 
للطاقة  وم��ب��ت��ك��ر  م�����س��ت��د�م  م�����س��ت��ق��ب��ل 
و�لتجاري  �لزده��ار �لجتماعي  ي�سمن 

و�ملجتمعي«.
�لطاقة  م��وؤمت��ر  �أن  �إىل  م��ع��ال��ي��ه  ون���وه 
ي�سهم يف  �ل��ع�����س��ري��ن  و  �ل���ر�ب���ع  �ل��ع��امل��ي 
�زدهار�،  �أكرث  طاقة  ل�سناعة  �لتاأ�سي�ص 
�قت�ساد  ل��ت��ط��وي��ر  �لب���ت���ك���ار  ق���و�م���ه���ا 
يعتمد  �ل��ك��رب��ون،  �ن��ب��ع��اث��ات  منخف�ص 

على طرق توليد طاقة نظيفة«.
ح�سر �ملوؤمتر �ل�سحفي �لذي عقد �م�ص 
للمعار�ص  �ل��وط��ن��ي  �أب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  يف 
�����س����ع����ادة �مل���ه���ن���د����س���ة ف���اط���م���ة �ل����ف����ورة 
للجنة  �لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����ص  �ل�سام�سي 
�لتنظيمية للموؤمتر ويونغ د�يفيد كيم 
وجان  �ل��ع��امل��ي،  �ل��ط��اق��ة  جمل�ص  رئي�ص 
ملجل�ص  �ملنتخب  �لرئي�ص  دوج��ر،  م��اري 
و�ل��دك��ت��ور كري�ستوف  �ل��ع��امل��ي،  �ل��ط��اق��ة 
فر�ي �لأمني �لعام و�لرئي�ص �لتنفيذي 

ملجل�ص �لطاقة �لعاملي.
من جانبه ق��ال ي��وجن ه��ون د�يفيد كيم 

رئي�ص جمل�ص �لطاقة �لعاملي �إن �ملجل�ص 
ي��ع��م��ل ب�����س��ك��ل م�����س��ت��م��ر ع���ل���ى �إ�����س����ر�ك 
ق����ادة �ل�����ر�أي و���س��ن��اع �ل���ق���ر�ر يف جميع 
�أن���ح���اء �لعامل،  �ل��ق��ط��اع��ات م��ن ج��م��ي��ع 
ملو�جهة �لتحديات �ملتمثلة بو�سع نظام 
مبتكر للطاقة يت�سم بال�سمول، و�لعمل 

معا لت�سكيل م�ستقبل �لطاقة«.
و�أ������س�����اف: “ جن��م��ع ق�����ادة �ل���ط���اق���ة يف 
�لعامل ليكونو� جزء� من موؤمتر �لطاقة 
�لعاملي �لر�بع و�لع�سرين لإيجاد حلول 
لتحديات �نتقال �لطاقة و �لتي �ستمكن 
جمتمعات ب�سرية باأكملها من �ل�ستفادة 
�أن��ظ��م��ة دعم  �إىل جت��دي��د  �إ���س��اف��ة  منها 
�لطبيعية  �ل��ب��ي��ئ��ة  وح���م���اي���ة  �حل����ي����اة 

لالأر�ص«.
�لعاملي  �ل��ط��اق��ة  م���وؤمت���ر  يف  وي�������س���ارك 
ينطلق غد�  �ل���ذي  و�ل��ع�����س��ري��ن  �ل��ر�ب��ع 
���س��ب��ت��م��رب �حلايل   12 ح��ت��ى  وي�����س��ت��م��ر 
و�لرعاة  �ل�سركاء  من  و��سعة  جمموعة 
�لر�سميني لهذ� �حلدث �إىل جانب عدد 
كبري من �ل�سركات �لر�ئدة عامليا يف ظل 
تنوعا  �لأك���رث  �لتجمع  ه��ذ�  ��ست�سافة 
و�حلكومات  �ل��������وزر�ء  �لإط�������الق  ع��ل��ى 
و�ل�سركات و�ملنظمات �حلكومية �لدولية 
و�ملنظمات غري �حلكومية و�لأكادمييني 

يف �أبوظبي«.

•• دبي-الفجر: 

يف �إط�����ار �ل���ت���ع���اون م���ع �جل���ه���ات �مل��ع��ن��ي��ة يف 
على  �ل��ب��ح��ري  و�لتحكيم  �لتحكيم  جم���ال 
وج���ه �خل�����س��و���ص و���س��ع��ي م��رك��ز �لم�����ار�ت 
للتحكيم �لبحري لتوفري خدماته يف جميع 
�أنحاء �لدولة، مت توقيع �تفاقية تعاون مع  
مركز حتكيم �سوق �أبوظبي �لعاملي ، تهدف 
توفري  على  �لعمل  �لطرفني  مو��سلة  �إىل 
يف  �ملنازعات  حلل  �لبديلة  �حللول  خدمات 

�لقطاع �لبحري.  
وق����ع �لت��ف��اق��ي��ة ك���ل م���ن م��اج��د ع��ب��ي��د بن 
�لعام  ب�سري رئي�ص جمل�ص �لأمناء و�لأمني 
وليند�  �لبحري،  للتحكيم  �لإم���ار�ت  ملركز 
�سوق  ملحاكم  �لتنفيذي  �لرئي�ص  �ألن،  فيتز 
�أبوظبي �لعاملي، وذلك يف مقر مركز حتكيم 

�سوق �أبوظبي �لعاملي يف �أبوظبي. 
ب�سري رئي�ص جمل�ص  وق��ال ماجد عبيد بن 
�لأمناء بالإنابة و�لأمني �لعام ملركز �لإمار�ت 
هذه  بتوقيع  “نفخر  �ل��ب��ح��ري:  للتحكيم 
�أبوظبي  �سوق  حتكيم  مركز  مع  �لتفاقية 
ي�ساهم  �لتعاون  ه��ذه  ب��اأن  ون��وؤم��ن   ، �لعاملي 

•• دبي-الفجر: 

�ملهني  �لربنامج  دبي  �قت�سادية  �أطلقت 
بالتعاون  “دبلوم قيادة �قت�سادية دبي” 
�لب�سرية،  �مل��و�رد  لتنمية  دب��ي  معهد  مع 
حلكومة  �لب�سرية  �مل��و�رد  لد�ئرة  �لتابع 
دبي، �لربنامج �لهادف �إىل تعزيز �ملهار�ت 
و�لقدر�ت �لإد�رية لقياد�ت �ل�سف �لثاين 
وموؤ�س�ساتها،  دبي  �قت�سادية  يف  و�لثالث 
�مل�ساركني  �إك�����س��اب  على  �ل��دب��ل��وم  وي��رك��ز 
�لقدر�ت  و�سقل  لهم،  �مل�ساندة  �مل��ه��ار�ت 
يف  �لقادة  لتمكني  و�لقيادية  �ل�سخ�سية 
�ملبادرة  هذه  وتعك�ص  �لقريب.  �مل�ستقبل 
�لدور �لذي تلعبه �قت�سادية دبي يف رفع 
دعم  خالل  من  موظفيها،  و�سعادة  ر�سا 
�لأد�ء  �لوطنية ورفع م�ستويات  كو�درها 

�لو�سول  �إم��ك��ان��ي��ة  ت��ع��زي��ز  يف  ك��ب��ري  ب�سكل 
للتحكيم  �ل���ر�ئ���دة  �خل���دم���ات  �أف�����س��ل  �إىل 
و�ل��و���س��اط��ة يف �ل��ق��ط��اع �ل��ب��ح��ري، وزي����ادة 
�لوعي حول �أهمية هذه �حللول يف �ملنطقة 
م���ن خ����الل �ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل��ت��ي ت��ت��ي��ح تبادل 
�لقطاع،  �ملعنيني يف  �ملعرفة و�خل��رب�ت بني 

م��ا ي��َع��زز �ملكانة �ل��ري��ادي��ة ل��دول��ة �لإم���ار�ت 
خلدمات  مثالية  كوجهة  �ملتحدة  �لعربية 

�لتحكيم يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط«. 
ومن جهتها، قالت ليند� فيتز �ألن، �لرئي�ص 
�لعاملي:  �أب��وظ��ب��ي  ���س��وق  ملحاكم  �لتنفيذي 
مركز  مع  �لتفاقية  ه��ذه  توقيع  “ي�سعدنا 

�لم��ار�ت للتحكيم �لبحري كونها  �ست�سهم 
يف توحيد �جلهود �لهادفة لتلبية �حتياجات 
�لدولة  يف  �ل��ب��ح��ري  �ل��ق��ط��اع  وم��ت��ط��ل��ب��ات 
و�مل��ن��ط��ق��ة ك���اف���ة. وب�������دوره ك��م��رك��ز مايل 
مركز�ً  �لعاملي  �أب��وظ��ب��ي  ���س��وق  ميثل  دويل، 
ي��ق��دم خ��دم��ات��ه م��ن خالل  للتحكيم  دول��ي��اً 

و�لبد�ع  �لإنتاجية  م��ن  �مل��زي��د  لتقدمي 
تطوير  وب���ال���ت���ايل  �ل��ع��م��ل،  م��ي��ادي��ن  يف 
ودولة  دبي  باإمارة  �حلكومي  �لعمل  �أد�ء 

�لمار�ت على وجه �لعموم.
�لربنامج  م��ن  �لأوىل  �ل����دورة  وتنطلق 
خمتلف  م����ن  م���وظ���ف���اً   14 مب�������س���ارك���ة 
تلبية  ل�����س��م��ان  و�لأق���������س����ام،  �لإد�ر�ت 
�ل�سرت�تيجيات �مل�ستهدفة �سمن خطط 
�لوظيفية يف  �ل���ك���و�در  وت��اأه��ي��ل  ت��ط��وي��ر 
ويت�سمن  وموؤ�س�ساتها،  دب��ي  �قت�سادية 
وهي:  �أل  رئي�سية،  حم���اور   3 �ل��دب��ل��وم 
“�لتخ�س�سي”،  و�لفني  �مل��ع��ريف،  �ملحور 
على  �مل��وظ��ف��ون  و�سيح�سل  و�ل�����س��ل��وك��ي، 
ما ل يقل عن 280 �ساعة من �لرب�مج 
و�ل��������دور�ت �ل��ت��خ�����س�����س��ي��ة ط�����و�ل فرتة 

�لدبلوم.

�أح���م���د �ملهريي،  �مل��ن��ا���س��ب��ة، ق���ال  وب���ه���ذه 
مدير �إد�رة �ملو�رد �لب�سرية يف �قت�سادية 
دبي: “ي�سعدنا �إطالق �لدورة �لأوىل من 
�لربنامج �ملهني “دبلوم قيادة �قت�سادية 
لتنمية  دب��ي  معهد  مع  بال�سر�كة  دبي” 
�ملو�رد �لب�سرية، وذلك لإك�ساب �مل�ساركني 
�ملهار�ت  ل�سقل  ل��ه��م،  �مل�ساندة  �مل��ه��ار�ت 
و�إر�سادهم  �ل�سخ�سية،  وبناء  �لقيادية، 
تقليدية  غ��ري  ب��ط��رق  �أدو�ره����م  ملمار�سة 
و�بتكارية، مما ي�ساهم بتحقيق توجهات 
�أعمال  ق����ادة  وب���ن���اء  �ل��ر���س��ي��دة  �ل���ق���ي���ادة 

موؤثرين يف �لو�سط �مليد�ين«.
�سيا�سة  تقت�سر  “ل  �مل��ه��ريي:  و�أ���س��اف 
�قت�سادية  يف  �ل��ب�����س��ري��ة  �مل������و�رد  �إد�رة 
و�إمنا  فقط،  �لأف����ر�د  توظيف  على  دب��ي 
�لتدريبية  و�ل����رب�م����ج  �لآل����ي����ات  �إي���ج���اد 

ت�����س��اه��م يف تخريج  �ل��ت��ي  و�ل��ت��ط��وي��ري��ة 
ج��ي��ل و�ع�����د م���ن ف����رق �ل��ع��م��ل و�ل���ق���ادة 
�لطموحني. ويعد هذ� �لدبلوم من �أبرز 
�سممت  �لتي  و�ل�سرت�تيجيات  �لرب�مج 
�لو�سول  يف  �أهد�فنا  لتحقيق  خ�سي�ساً 
�لتفكري  يف  م��ت��م��ك��ن��ني  م���وظ���ف���ني  �إىل 
�مل�ستقبل،  و����س��ت�����س��ر�ف  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي 
�ل�سعادة  وت��ع��زي��ز  �ل���ق���ي���ادي،  و�لب���ت���ك���ار 

و�ليجابية يف �لعمل«. 
ونوه �ملهريي �إىل �أنه مت �ختيار حمتوى 
�لدبلوم وفق �أعلى �ملعايري �ملعتمدة لدى 
�لتي  �لب�سرية  �مل��و�رد  لتنمية  دبي  معهد 
تو�زي بدورها �أحدث �لليات و�ملمار�سات 
�لعاملية �ملتبعة يف و�لإد�رة �لقيادية و�إد�رة 
�إىل  م�سري�ً  �مل�ستقبل،  و�سناعة  �لتغيري، 
�ملهني  �لتعلم  على  يرتكز  �لربنامج  �أن 

�لذي  �لعاملي  �أب��وظ��ب��ي  �سوق  حتكيم  مركز 
لكافة  متاحة  حم��اي��دة  حتكيم  بيئة  ي��وف��ر 
�لعمل  للمزيد من  نتطلع  و�إننا  �لأط���ر�ف. 
مع مركز �لمار�ت للتحكيم �لبحري لرفع 
يف  و�ل��و���س��اط��ة  �لتحكيم  خ��دم��ات  م�ستوى 

�ملنطقة.« 

�لتطبيقي بن�سبة ل تقل عن 70%.
ومن جانبها قالت منى بوحميد، مدير 
�إد�رة �لتطوير و�ل�سر�كات يف معهد دبي 
لد�ئرة  �لتابع  �لب�سرية،  �مل���و�رد  لتنمية 
�مل�����و�رد �ل��ب�����س��ري��ة حل��ك��وم��ة دب����ي: “ �إن 
مطابقة  تدريبية  ب��ر�م��ج  ي��ط��ور  �ملعهد 
لحتياجات �جلهات �حلكومية ومتالئمة 
مع تطلعات حكومة دبي �مل�ستقبلية، ويف 
�إطالق �لربنامج  �لتوجه جاء  �إطار هذ� 
دبي”  �ق��ت�����س��ادي��ة  ق��ي��ادة  “دبلوم  �مل��ه��ن��ي 
بالتعاون مع �قت�سادية دبي، �لتي حتر�ص 
وتاأهيلهم  م��وظ��ف��ي��ه��ا  ك��ف��اءة  رف���ع  ع��ل��ى 
�لتاأهيل �ملنا�سب ملو�كبة �لتطو�ر�ت �لتي 
ي�سهدها �سوق �لعمل«. و�أ�سافت بوحميد 
�ملتطّلبات  تلبية  ع��ل��ى  يعمل  �مل��ع��ه��د  �أن 
بالكفاء�ت  �ل���ع���الق���ة  ذ�ت  �ل��ت��دري��ب��ي��ة 
�لتخ�س�سية، و�مل�سّممة خ�سي�ساً لتاأهيل 
مبا  �ملوؤ�س�سي  �لأد�ء  وحت�سني  �ملوظفني 
دبي  يف  �ل�ساملة  �لتنمية  م�سرية  يو�كب 
�لعربية  �لإم����ار�ت  ودول���ة  ب�سكل خ��ا���ص، 
�ملتحدة ب�سكل عام، م�سرية �إىل �أن �ملعهد 
يقدم بر�مج مهنية معتمدة دولياً، متثل 
�لعمل  متيز  عجلة  لدفع  مهمة  �إ�سافة 
�لكفاء�ت  ب��اأف�����س��ل  ورف���ده���ا  �حل��ك��وم��ي، 
�ملمار�سات  �أف�سل  وفق  �ملوؤهلة  �لب�سرية 

�لعاملية.
�ملعهد  ب��ر�م��ج  �أن  ب��وح��م��ي��د،  و�أو���س��ح��ت 
من  جمموعة  ح��ول  تتمحور  �لتدريبّية 
�ملجالت �لرئي�سة �لتي تت�سمن: �لرب�مج 
و�لرب�مج  ل��ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ني،  �لتخ�س�سية 
�لتخ�س�سي،  و�لتعليم  �ملتمّيزة،  �لإد�ري��ة 
وبر�مج  �ل�سخ�سية،  �لكفاء�ت  وبرنامج 

�لنظم �حلكومّية �مل�سرتكة.
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بهدف تعزيز التعاون واكت�شاب خرات مبتكرة

غرفة ال�سارقة تطلع على اأف�سل املمار�سات املطبقة يف مهرجانات التمور ال�سعودية
•• ال�شارقة، -الفجر:

و�سناعة  جت����ارة  غ��رف��ة  م���ن  وف����د  ز�ر 
“مهرجان  فعاليات  م��وؤخ��ر�  �ل�����س��ارق��ة 
�ل�40،  ن�����س��خ��ت��ه  يف  للتمور”  ب���ري���دة 
منطقة  لأمانة  �لتابعة  �لتمور  مبدينة 
�ل�سعودية،  �لعربية  باململكة  �لق�سيم 
وتر�أ�ص وفد �لغرفة �لذي �سم ممثلني 
للرطب”،  �لذيد  “مهرجان  جلنة  عن 
فرع  م��دي��ر  �لطنيجي  م�سبح  حم��م��د 
�لعام  و�ملن�سق  �لذيد  يف  �ل�سارقة  غرفة 
جانب  �إىل  ل��ل��رط��ب،  �ل���ذي���د  مل��ه��رج��ان 
حم��م��د �أح���م���د �ل���درم���ك���ي م���دي���ر فرع 
رئي�ص  خ��ورف��ك��ان  �ل�����س��ارق��ة يف  غ��رف��ة 
مهري  ور��سد  و�ملتابعة،  �لتن�سيق  جلنة 
و�ملز�ينة  �لتحكيم  جلنة  رئي�ص  �لكتبي 
�لوفد  ز�ر  ك��م��ا  �ل���ذي���د  م���ه���رج���ان  يف 
“مهرجان عنيزة للتمور” يف حمافظة 
�ملذنب  ���س��ك��ري��ة  وم���ه���رج���ان  ع���ن���ي���زة، 
للتمور،  �ل��ب��ك��ريي��ة  وم��و���س��م  �حل���م���ر�ء 
�أف�سل  ع��ل��ى  �لط������الع  ب���ه���دف  وذل�����ك 
�مل��م��ار���س��ات �مل��ط��ب��ق��ة، و�ل���س��ت��ف��ادة من 
�لتمور  مهرجانات  يف  �ملبتكرة  �لأف��ك��ار 
و�كت�ساب  �ل�سعودية،  �لعربية  باململكة 

خرب�ت جديدة يف �إد�رة �ملهرجانات.

تطوير فعاليات الذيد للرطب
وقال حممد م�سبح �لطنيجي: �إن زيارة 
�لتمور  م��ه��رج��ان��ات  �إىل  �ل��غ��رف��ة  وف���د 
يف  ي��اأت��ي  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  يف 
�إطار �حلر�ص على فتح جمالت تعاون 

م�سرتكة مع رجال �لأعمال �ل�سعودين 
عن  ف�سال  �لتمور،  قطاع  يف  �لعاملني 
يف  �ل�سعودية  �لتجربة  م��ن  �ل���س��ت��ف��ادة 
�أكرب  �إح��دى  كونها  �ملهرجانات  تنظيم 
م�ستوى  على  للتمور  �مل�����س��درة  �ل���دول 
�لطويلة  �ل�سنو�ت  ج��ان��ب  �إىل  �ل��ع��امل، 
ت��ن��ظ��ي��م هذه  �مل��ت��م��ر���س��ة يف  و�خل������ربة 
�لفعاليات، لفتاً �إىل �أن �ختيار مهرجان 
بريدة للتمور ومهرجان عنيزة و�سكرية 
�نطالقاً  جاء  �لبكريية  ومو�سم  �ملذنب 
�أحد  باعتبارها  �ملرموقة،  �سمعتها  من 

نوعها  م��ن  �لغذ�ئية  �لأح���د�ث  �أ�سخم 
�لأو�سط  �ل�سرق  منطقة  م�ستوى  على 
م�����ن ح���ي���ث ع������دد �مل���������س����ارك����ني وت���ع���دد 
�ل�سر�ئية،  و�لقوة  �ملعرو�سة  �لأ�سناف 
�لتنظيمية  �ل��ل��ج��ن��ة  �أن  �إىل  م�����س��ري� 
د�ئما  ت�سعى  ل��ل��رط��ب  �ل��ذي��د  مل��ه��رج��ان 
يف  �خلارجية  �خل��رب�ت  من  لال�ستفادة 
و�لأن�سطة  �مل��ه��رج��ان��ات  تنظيم  جم��ال 
�لت�سويقية �ملرتبطة بالرطب و�لتمور، 
فعاليات  ل��ت��ط��وي��ر  ���س��ع��ي��ه��ا  ���س��ي��اق  يف 
�أطلقته  �ل��ذي  للرطب  �لذيد  مهرجان 

�حلكيمة  �ل��روؤي��ة  مع  �ن�سجاماً  �لغرفة 
ل�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور �سلطان 
�ملجل�ص  ع�����س��و  �ل��ق��ا���س��م��ي  ب���ن حم��م��د 
�لأعلى حاكم �ل�سارقة، بتنظيم فعاليات 
مناطق  خمتلف  يف  وتر�ثية  ترويجية 
�لزيارة  �أن  �لطنيجي،  و�أو�سح  �لإم��ارة. 
�لعمل  ل����ق����اء�ت  م����ن  ع�������دد�ً  ت�����س��م��ن��ت 
�ل��ل��ج��ان �ملنظمة  �أع�����س��اء  �ل��ب��ّن��اءة م��ع 
�مليد�نية،  و�ل�����زي�����ار�ت  ل��ل��م��ه��رج��ان��ات 
�لتجهيز  �آلية  على  �لوفد  تعرف  حيث 
�مل�ساحبة، بهدف  و�مل�سابقات  و�لتنظيم 

و�سع مالحظات وت�سور و��سح ي�ساهم 
�لذيد  م��ه��رج��ان  ف��ع��ال��ي��ات  ت��ط��وي��ر  يف 
للرطب يف دور�ت����ه �ل��ق��ادم��ة، وذل���ك يف 
ت��ب��ادل �خل����رب�ت م��ع �ملخت�سني  ���س��وء 
�ل�����س��ع��ودي��ة، كما  �ل��ع��رب��ي��ة  �مل��م��ل��ك��ة  يف 
�لتعاون  ت���ع���زي���ز  ���س��ب��ل  �ل����وف����د  ب���ح���ث 
جانب  �إىل  و�خل���رب�ت،  �ملعرفة  وت��ب��ادل 
ت�سجيع �ل�ستثمار �لزر�عي يف �لبلدين 
�ل�سغرية  ب���امل�������س���روع���ات  و�له����ت����م����ام 

و�ملتو�سطة �ملتعلقة بالتمور.
للرطب  �ل��ذي��د  مهرجان  �أن  �إىل  ي�سار 
�نطلقت دورته �لأوىل يف �لعام 2016 
و�سناعة  جت�����ارة  غ���رف���ة  م���ن  ب��ت��ن��ظ��ي��م 
�ل�سارقة �سنويا بهدف تن�سيط �حلركة 
و�لقت�سادية  و�ل���رت�ث���ي���ة  �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
يقدم  ح���ي���ث  �ل���و����س���ط���ى،  �مل���ن���ط���ق���ة  يف 
�لفعاليات  م����ن  �ل���ع���دي���د  �مل����ه����رج����ان 
هي  ف��ئ��ات  �ست  ت�سم  �ل��ت��ي  و�مل�سابقات 
ت�سمل  �ل��ت��ي  �لرطب”  “مز�ينة  ف��ئ��ة 
و�لربحي  �أ�سناف �خلنيزي و�خلال�ص 
“�حل�سيل  وف��ئ��ة  و�ل��ن��خ��ب��ة،  و�ل�سي�سي 
عذج”،  “�أكرب  وف��ئ��ة  �لنغال”،  ل��ت��م��ر 
وفئة “�أجمل  وفئة “�لليمون �ملحلي”، 
للن�ساء  �مل��خ�����س�����س��ة  رطب”  خم���ر�ف���ة 
كبار  رط�����ب  “م�سابقة  وف���ئ���ة  ف���ق���ط، 
�ملو�طنني.” ، و�سهدت �لن�سخة �لر�بعة 
 126 �لعام  ه��ذ�  �لغرفة  نظمتها  �لتي 
جائزة للفائزين يف م�سابقات �ملهرجان، 
بقيمة �إجمالية و�سلت �إىل نحو مليون 
عار�سا   35 م�ساركة  �سهد  كما  دره���م، 

�إىل جانب 15 جهة حكومية حملية. 

الحتاد للطريان تربم �سراكة مع 
�سيك�ست لتوفري و�سائل نقل مريحة 

•• اأبوظبي-الفجر:

�أعلنت �لحتاد للطري�ن، �لناقل �لوطني لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 
عن �إبر�م �سر�كة مع �سيك�ست Sixt، وهي �سركة خدمات نقل دولية، لتوفري 

و�سائل نقل �إىل �ملطار ل�سيوف �لحتاد يف خمتلف �أنحاء �لعامل.
�لإ�سافية  �خلدمة  ه��ذه  حجز  للطري�ن  �لحت��اد  مع  للم�سافرين  وميكن 
�جلوية  �لرحلة  تذكرة  �سر�ء  بعد   Etihad.com �ل�سركة  موقع  عرب 
�ل��رح��ل��ة. وت��ت��وف��ر ف��ئ��ات خمتلفة م��ن �ل�سيار�ت  ���س��اع��ة م��ن م��وع��د  ح��ت��ى 
تت�سمن �سيار�ت �لليموزين و�سيار�ت �لدفع �لرباعي، جميعها مع �سائقني 

حمرتفني.
�ملنتجات  ل�سوؤون  �لرئي�ص  نائب  �لعو�سي،  جمال  ق��ال  �ملنا�سبة،  ه��ذه  ويف 
�ل�سيف  يعي�ص  �أن  �مل��ه��م  “من  ل��ل��ط��ري�ن:  �لحت���اد  يف  �ل�سيوف  وجت��رب��ة 
جتربة �لحتاد على طول رحلته. تقّدم هذه �خلدمة �جلديدة جتربة نقل 
�سل�سة لل�سيوف من منازلهم �إىل �ملطار، ومن ثم �إىل �لوجهة �لأخرية عند 

�لو�سول ».
�سيك�ست  يف  �ملوؤ�س�سية  �ملبيعات  رئي�ص  بفالنز،  فينزنز  �أعلن  جهته،  وم��ن 
للطري�ن  �لحت���اد  م��ع  �ل�سرت�تيجية  �سر�كتنا  تو�سيع  “ي�سرنا  ق��ائ��اًل: 
�ل�سركتان  متتلك  ل  �مل�سرتكني.  زبائننا  �إىل  �إ�سافية  �سفر  مز�يا  لتقدمي 
يف  خ��دم��ات  تقدمان  ب��ل  فح�سب،  و�ل�سفر  �ل�سياحة  قطاع  يف  مهماً  ��سماً 
�أوروب��ا، �ل�سرق �لأو�سط  �آ�سيا، ��سرت�ليا،  �أفريقيا،  �أنحاء �لعامل يف  خمتلف 

و�أمريكا �ل�سمالية«.
تاأجري  حيث  م��ن  نوعها  م��ن  وف��ري��دة  مميزة  نقل  خدمة  �سيك�ست  وت��ق��ّدم 
�أكرث من  �لعامل  �ل�سركة حول  �مل�سرتك. ولدى  �ل�سيار�ت، و�لنقل و�لنقل 
نقل  وت��وف��ري  �مل��ط��ار  م��ن  �مل�سافرين  لنقل  وج��اه��ز  حم��رتف  �سائق  مليون 

�آمن«.  

الإمارات ت�سارك يف معر�س 
ال�سني- الدول العربية 2019

•• اأبوظبي-وام:

ملعر�ص  �لر�بعة  �ل��دورة  �أعمال  �ملتحدة يف  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  ت�سارك 
وموؤمتر �ل�سني و�لدول �لعربية 2019 �ملنعقد حاليا يف مدينة ينت�سو�ن 

مبنطقة نينغ�سيا �سمال �ل�سني و يختتم غد�.
مثل �لدولة يف �أعمال �ملعر�ص �سعادة عبد �هلل �آل �سالح وكيل وز�رة �لقت�ساد 

ل�سوؤون �لتجارة �خلارجية.
�ل�سهر  �لتي �فتتحت يف �خلام�ص من  �ملعر�ص  �ل��دورة �حلالية من  و تقام 
وت�سمل عدد� من  �جلاري حتت عنو�ن “فر�ص جديدة وم�ستقبل جديد”، 
و�لدول  �ل�سني  و�لتجارة بني  �ل�سناعة  بينها قمة  �ملتميزة من  �لفعاليات 
�لعربية ومنتديات وموؤمتر�ت تتناول جمالت �لتجارة و�ل�ستثمار و�لبنية 
�لتحتية و�خلدمات �للوج�ستية و�لزر�عة و�لعلوم و�لتكنولوجيا و�ل�سياحة 
وغريها. و�سارك �سعادة �آل �سالح بكلمة خالل �إحدى �جلل�سات �لرئي�سية 
جمهورية  مع  �ملتبادلة  �لتجارة  تنمية  �سبل  عن  خاللها  حتدث  للموؤمتر 
على  و�أي�����س��ا  �لإم����ار�ت  دول���ة  م��ع  �لثنائي  �ل�سعيد  على  �ل�سعبية  �ل�سني 
حتظى  �لتي  �حليوية  �لقطاعات  من  ع��دد�  م�ستعر�سا  �لعربي،  �مل�ستوى 
بني  �سخمة  تنموية  ل�����س��ر�ك��ات  و�ع���دة  فر�سا  وحت��م��ل  م�سرتك  باهتمام 
�ل�سينية-�لعربية  و�لتجارية  �لقت�سادية  �لعالقة  �أن  �أو�سح  و  �جلانبني. 
�لدولية عرفته  للتجارة  �أول طريق  �إىل  �أ�سولها  تاريخية، ترجع  عالقات 

�لب�سرية وهو طريق �حلرير �لقدمي.
هذه  لتعزيز  �جلانبني  من  �ملتو��سلة  و  �مل�سرتكة  �جلهود  ظل  يف   : وق��ال 
�أكرث  �مل�سرتك  �ل��ت��ع��اون  م��ن  مل�ستقبل  نتطلع  فاإننا  وتطويرها  �ل��ع��الق��ات 
�زدهار� و��ستد�مة. و �أكد �آل �سالح �أن �لدول �لعربية تعمل ب�سكل م�ستمر 
�لأ�سا�سية  �ل��رك��ي��زة  �لإن��ت��اج  �أن  باعتبار  �لإن��ت��اج��ي��ة  ق��در�ت��ه��ا  تطوير  على 
��ستخد�م  يف  كبري�  ت�سارعا  �ل��ي��وم  �ل��ع��امل  وي�سهد  �قت�سادية،  تنمية  لأي 
وتطبيقات  �ل�سطناعي  و�لذكاء  �لأ�سياء  و�نرتنت  �ملتطورة،  �لتكنولوجيا 
�لثورة �ل�سناعية �لر�بعة يف �لإنتاج و��ستخد�مات �لبلوك ت�سني يف عمليات 
�لنتاج وحت�سينها .. ول �سك �أن �ل�سني مبا متلك من تكنولوجيا متقدمة 
ري��ادة يف جمال �لنرتنت و �جليل �خلام�ص ل�سبكات �لت�سالت، يجعل  و 
�أرحب  �آفاقا  �لطرفني فهي تفتح  �أق��وى وت�سب يف م�سلحة  �ل�سر�كة  هذه 
خطط  تخدم  �ملقابل  ويف  ملنتجاتها  جديدة  و�أ�سو�قا  �ل�سينية  للمنتجات 

�لتنمية يف �لدول �لعربية.
�ل�سني  �لإم��ار�ت وجمهورية  دولة  فاإن  �لثنائي،  �ل�سعيد  �أنه على  و�أو�سح 
�ل�سعيدين  ع��ل��ى  خ��ا���س��ة  م��ت��م��ي��زة  ث��ن��ائ��ي��ة  ب��ع��الق��ات  ي��ت��م��ت��ع��ان  �ل�سعبية 
�لتبادل  ب��و���س��وح على م��ع��دلت  �لق��ت�����س��ادي و�ل��ت��ج��اري، وه��و م��ا ينعك�ص 
�لأول  �لتجاري  �ل�سريك  �ل�سني  �إذ متثل  �لبلدين،  �ملتنامية بني  �لتجاري 

غري �لنفطي لدولة �لإمار�ت للعام �خلام�ص على �لتو�يل .
�ل�43 مليار  فيما جتاوز حجم �لتجارة غري �لنفطية بني �لبلدين حاجز 
لل�سلع  م�سدرة  دول��ة  �أك��رب  �ل�سني  تعد  كما   ،2018 ع��ام  �أمريكي  دولر 
�لإمار�ت  و�رد�ت  �إجمايل  من  باملئة   15.5 بنحو  تقدر  بح�سة  لالإمار�ت، 
كم�ستورد  �لعا�سرة  �ملرتبة  �ل�سني  حتتل  فيما  دره��م،  مليار   38 وبقيمة 
من �لإم��ار�ت، �إذ تبلغ و�رد�ت �ل�سني من �لإم��ار�ت نحو 1.4 مليار دولر 

�أمريكي.
و على �ل�سعيد �لعربي، فاإن دولة �لإمار�ت تعد �أهم �سريك جتاري لل�سني 
29.2 باملائة من �إجمايل جتارة �ل�سني غري  عربيا، م�ستحوذة على نحو 
�لنفطية مع �لدول �لعربية كما ت�ستحوذ دولة �لإم��ار�ت على نحو 11.6 

باملئة من �إجمايل �ل�سادر�ت �لعربية غري �لنفطية �إىل �ل�سني.
و �أ����س���اف ���س��ع��ادت��ه �أن ه���ذه �ل��ع��الق��ات �لق��ت�����س��ادي��ة �مل��ت��م��ي��زة ب��ني �لدول 
ترتجم  �ل�سني،  مع  خا�سة  ب�سفة  �لإم���ار�ت  ودول��ة  عامة  ب�سفة  �لعربية 
��ستك�ساف مزيد من �لفر�ص لالرتقاء ودعم وتوطيد  �ملتبادلة يف  �لرغبة 
�لقطاعات  مبختلف  جديدة  تعاون  م�سار�ت  وفتح  �ملتميزة،  �ل�سر�كة  هذه 

�لقت�سادية و�لتنموية.
�لطرفني  �هتمام  حم��ور  ت�سكل  �لتي  �لقطاعات  من  ع��دد�  �سعادته  وط��رح 
وحت��م��ل ف��ر���س��ا ����س��ت��ث��م��اري��ة وت��ن��م��وي��ة م���ن ���س��اأن��ه��ا �لن��ت��ق��ال بالعالقات 
وحتقق  �ت�ساعا  �أك��رث  �آف��اق  �إىل  �ل�سينية-�لعربية  و�لتجارية  �لقت�سادية 

�لنفع �مل�سرتك.

مكتوم بن حممد ي�ستقبل رئي�س جمل�س الإدارة املدير التنفيذي ل�سركة مريك الأملانية

طاولة نقا�ش جتمع اخلراء يف جمال البيئة والتقنيات اخل�شراء:

القمة العاملية 2019 ت�سّلط ال�سوء على دور البتكار يف دفع م�سرية التحول اإىل القت�ساد الأخ�سر

•• دبي-وام:

حممد  بن  مكتوم  �ل�سيخ  �سمو  ��ستقبل 
بن ر��سد �آل مكتوم نائب حاكم دبي ظهر 
رئي�ص  �أو�سمان  �ستيفان  �لدكتور  �أم�ص 
ل�سركة  �لتنفيذي  �ملدير  �لإد�رة  جمل�ص 
�أبر�ج �لإمار�ت  مريك �لأملانية وذلك يف 

بدبي.
حممد  ب��ن  مكتوم  �ل�سيخ  �سمو  رح��ب  و 
�ستيفان  بالدكتور  مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن 
�أو���س��م��ان و�ل���وف���د �مل���ر�ف���ق، م�����س��ري� �إىل 
�ل�ستثمار�ت  لتعزيز  دبي  �إمارة  م�ساعي 
�لأ�سعدة  وع���ل���ى  �مل����ج����الت  ج��م��ي��ع  يف 

�لوطني  �لقت�ساد  على  يعود  مبا  كافة 
جميع  �أن  و�أك�����د  و�لزده��������ار  ب��ال��ت��ط��ور 
�لأعمال  ورجال  و�مل�ستثمرين  �ل�سركات 
ي��ح��ظ��ون ب��رع��اي��ة خ��ا���س��ة وم��ث��ال��ي��ة من 
خالل توفري بيئة عمل قاطبة تتما�سى 
�للقاء  �لعاملية. ج��رى خ��الل  مع �لأط��ر 
�ملتعلقة  �مل��و����س��ي��ع  م���ن  ع���دد  م��ن��اق�����س��ة 
يف  ون�ساطاتها  �ل�سركة  با�سرت�تيجية 
�لتعاون  �سبل  وبحث  و�ل��ع��امل،  �ملنطقة 
بهدف  �لأملانية  مريك  و�سركة  دبي  بني 
وطموحاتها  �ل�سركة  تطلعات  حتقيق 
على م�ستوى �ملنطقة، وتعميق �سر�كتها 

مع مدينة دبي و�أك�سبو 2020.

ب��ن حممد  �ل�����س��ي��خ م��ك��ت��وم  و ق���ال �سمو 
“ �إن��ن��ا ملتزمون   : �آل مكتوم  ر����س��د  ب��ن 
لتحقيق  روؤيتنا  ي�سارك  من  مع  بالعمل 
�سمان  على  وحري�سون   .. �أف�سل  عامل 

�لزدهار ل�سركائنا �أي�سا » .
�ستيفان  �ل���دك���ت���ور  �أع������رب  ج��ه��ت��ه  م���ن 
�أو���س��م��ان ع��ن �إع��ج��اب��ه ب��دول��ة �لإم����ار�ت 
و�إمارة دبي وروؤية �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
رئي�ص  نائب  �آل مكتوم  ر��سد  بن  حممد 
�لدولة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء حاكم دبي 
�لعقول  دبي ملتقى  جلعل  “رعاه �هلل” 
و  ك��اف��ة  �مل��ج��الت  يف  �مل�ستقبل  ل�سناعة 
�إمكانيات  و  حتتية  بنية  م��ن  ت��وف��ره  م��ا 

متميزة  وح��و�ف��ز  لوج�ستية  وت�سهيالت 
�لقطاعات  يف  و�مل�ستثمرين  لل�سركات 
طموحات  وحت��ق��ي��ق  ل���الرت���ق���اء  ك���اف���ة، 
�لإم��ارة. جدير بالذكر �أن �سركة مريك 
�مل��ا���س��ي مبرور  �ل��ع��ام  �حتفلت  �لأمل��ان��ي��ة 
من  وتتخذ  تاأ�سي�سها  على  �سنة   350
م��دي��ن��ة د�رم�����س��ت��ات �لأمل��ان��ي��ة م��ق��ر� لها 
�أل�����ف موظف   50 م���ن  �أك�����رث  وت���وظ���ف 
�أقدم  و  �أك���رب  م��ن  وتعترب  دول���ة   70 يف 
�لدو�ئية  �ل�سناعة  يف  �لعاملية  �ل�سركات 
و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا و�خل���دم���ات �ل��ط��ب��ي��ة و 
�حلياة  وعلوم  �ل�سحية  �لرعاية  ت�سمل 
 LCD مثل  �ل��ع��ايل  �لأد�ء  ذ�ت  و�مل���و�د 

�لإق���ل���ي���م���ي يف دبي  م���رك���زه���ا  وي���غ���ط���ي 
�أفريقيا  و  �لأو�����س����ط  �ل�����س��رق  م��ن��ط��ق��ة 
ورو�سيا وتركيا ور�بطة �لدول �مل�ستقلة، 
وتتو�جد يف �لإمار�ت منذ عام 1997م 
ويقع مقرها يف مركز دبي �ملايل �لعاملي 

وي�سم حو�يل 120 موظفا.
�إبر�هيم  بنت  رمي  معايل  �للقاء  ح�سر 
�لتعاون  ل�سوؤون  دول��ة  وزي���رة  �لها�سمي 
�إك�سبو  مل��ك��ت��ب  �ل����ع����ام  �مل����دي����ر  �ل�������دويل 
حممد  ح��م��ي��د  وم���ع���ايل  دب����ي،   2020
�ل�سحة  لهيئة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  �لقطامي 
ك��اظ��م حمافظ  عي�سى  و���س��ع��ادة  ب��دب��ي، 

مركز دبي �ملايل �لعاملي.

حياة،  و�أ�سلوب  ثقافًة  �لبتكار  تر�سيخ 
من  وذل���ك  متكاملة،  منظومة  �سمن 
خالل ��سرت�تيجيتها �ل�ساملة لالبتكار 
ب���ه���دف ج��ع��ل دول�����ة �لإم���������ار�ت �سمن 
ع��ل��ى م�ستوى  �ب��ت��ك��ار�ً  �ل����دول �لأك����رث 

.« �لعامل بحلول عام 2021 
�أحد  �لبتكار  “ُيعد  �سعادته:  و�أ���س��اف 

•• دبي-الفجر: 

ت��ن��اق�����ص �ل�����دورة �ل�����س��اد���س��ة م��ن �لقمة 
 2019 �لأخ�����س��ر  لالقت�ساد  �لعاملية 
�لبتكار و�أبرز �لإجناز�ت �لتي حققتها 
لدفع  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة 
م�سرية �لتحول �إىل �لقت�ساد �لأخ�سر 
. وت��ن��ع��ق��د �ل��ق��م��ة ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة من 
�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد 
رئي�ص  �لدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم،  �آل 
جمل�ص �ل��وزر�ء حاكم دبي - رعاه �هلل، 
لقت�ساد  مبتكرة  “تقنيات  �سعار  حتت 
 20 ي���وم���ي  م�����د�ر  ع��ل��ى   ، م�ستد�م” 
و21 �أكتوبر �ملقبل مبركز دبي �لدويل 
للموؤمتر�ت و�ملعار�ص، وذلك بالتز�من 
م��ع �ل�����دورة �حل���ادي���ة و�ل��ع�����س��ري��ن من 
و�لطاقة  �مل���ي���اه  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  م��ع��ر���ص 
�لر�بعة  و�ل���دورة  )ويتيك�ص(،  و�لبيئة 
�ل�سم�سية،  للطاقة  دب���ي  م��ع��ر���ص  م��ن 
يف  �لأخ�سر”  “�لأ�سبوع  وف��ع��ال��ي��ات 

دورته �ل�ساد�سة.

يف  و�جتماعات  ن���دو�ت  �لقمة  وتتخلل 
و�لتقنيات  و�لب��ت��ك��ار�ت  �لبيئة  جم��ال 
�لعامل  دول  خم��ت��ل��ف  م���ن  �خل�������س���ر�ء 
لدفع  و�خل��ا���ص  �ل��ع��ام  �لقطاعني  م��ن 
و�لتحول  �مل�ستد�مة  �لتنمية  م�سرية 

�إىل �لقت�ساد �لأخ�سر. 
�لطاير،  حممد  �سعيد  ���س��ع��ادة/  و�أك���د 
للطاقة  �لأع��ل��ى  �ملجل�ص  رئي�ص  ن��ائ��ب 
�لرئي�ص  �مل����ن����ت����دب  �ل���ع�������س���و  ب�����دب�����ي، 
دبي،  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  لهيئة  �لتنفيذي 
لالقت�ساد  �ل���ع���امل���ي���ة  �ل���ق���م���ة  رئ���ي�������ص 
روؤية  تنفيذ  ع��ل��ى  نعمل   “ �لأخ�����س��ر: 
�ل�سمو  ���س��اح��ب  ���س��ي��دي  وت��وج��ي��ه��ات 
�ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم، نائب 
�لوزر�ء  جمل�ص  رئي�ص  �ل��دول��ة  رئي�ص 
رعاية  باأهمية  �هلل-  -رع��اه  دب��ي  حاكم 
ودعم �ملبتكرين و�ل�سعي بجهود دوؤوبة 
بالإبد�ع  �مل��دع��وم��ة  ق��در�ت��ه��م  لتعزيز 
�مل�ستقبلية  �لتطلعات  ملو�كبة  و�لبتكار 
بالدولة.  �ل��ت��ن��م��ي��ة  جم����الت  ك��اف��ة  يف 
وحت���ر����ص ح��ك��وم��ت��ن��ا �ل���ر����س���ي���دة على 

�لركائز �لأ�سا�سية �لتي نرتكز عليها يف 
م�سريتنا نحو �ل�ستد�مة، حيث مل تعد 
تقت�سر  �لنظرة �ل�سائدة على  �لعو�مل 
�ملخاطر،  و�إد�رة  �لتكاليف  توفري  مثل 
تبني  �إىل  �ل�ستد�مة  مفهوم  تطور  بل 
�ل�سديقة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  �لب���ت���ك���ار�ت 
�لأهد�ف  حتقيق  يف  للم�ساهمة  للبيئة 

�خل�سر�ء«.
�لإم����ار�ت  دول���ة  �سعادته”تعترب  وق���ال 
�ل����دول يف  �مل��ت��ح��دة يف طليعة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�ملبتكرة،  و�مل��م��ار���س��ات  �حل��ل��ول  �ع��ت��م��اد 
و�لتعاون  �ل�سر�كة  تعزيز  يتحتم  كما 
بني �لقطاعني �لعام و�خلا�ص لتحقيق 
�خل�سر�ء  للتقنيات  ��ستخد�م  �أف�سل 
�لتنمية  م�����س��رية  ي��خ��دم  �مل��ب��ت��ك��رة مب���ا 

�مل�ستد�مة«.
ويف �إط����ار ج��ه��ود �إم����ارة دب���ي يف جمال 
“مركز �لبتكار”  �إن�ساء  ياأتي  �لبتكار، 
مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن  يف جممع حممد 
�ل�����س��م�����س��ي��ة  ���س��م��ن �جلهود  ل��ل��ط��اق��ة 
�لتقنيات  �أح�������دث  ل��ت��ب��ن��ي  �ل������دوؤوب������ة 

�ل�سم�سية  �لطاقة  بتكنولوجيا  �ملتعلقة 
و�لنظيفة.

ومعر�ساً  متحفاً  �لبتكار،  مركز  ويعد 
�ملتجددة  و�ل��ط��اق��ة  �ل�سم�سية  للطاقة 
وطلبة  و�ل���������س����ي����اح  �لأف������������ر�د  جل������ذب 
حيث  و�ل�سركات،  و�مل��د�ر���ص  �جلامعات 
لعقد  د�ئ����م  م���وؤمت���ر�ت  م��رك��ز  �سي�سم 
�لفعاليات و�جتماعات �لعمل و�لدور�ت 
�ملو��سيع  ح��ول  و�ل��ل��ق��اء�ت  �لتدريبية 
ف�ساًل عن  �ل�سم�سية  بالطاقة  �ملتعلقة 
�خل�سر�ء  و�مل��ب��ادر�ت  �ملتجددة  �لطاقة 
��ستعر�ست  و�مل�ستد�مة �لأخ��رى.  وقد 
�ل��ق��م��ة خ���الل دورت���ه���ا �ل�����س��اب��ق��ة لدى 
�لأخ�سر  �لق��ت�����س��اد  ت��ق��ري��ر  �إط������الق 
يف  �لب��ت��ك��ار  “تعزيز  ب��ع��ن��و�ن  �ل��ع��امل��ي 
بالتعاون  و�ل�سيا�سات”  و�مل��ال  �لأعمال 
وبرنامج  “كامربيدج”  ج��ام��ع��ة  م���ع 
�إىل  �حل��اج��ة  �لإمن��ائ��ي،  �ملتحدة  �لأمم 
نهج �أكرث تعمقاً وتنوعاً لبناء وتر�سيخ 
لتحقيق  ُقدما  و�ملُ�سي  �أخ�سر  �قت�ساد 

�أهد�ف �أجندة �ل�ستد�مة �لعاملية.
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اعـالن تغيري ا�صـم
�سامل  �سلطان  حممد  �سلطان  )جماهد  �ملو�طن  تقدم 
ق�سم   - �لبتد�ئية  �أبوظبي  حمكمة  �ىل  بطلب  �جلنيبي( 
فمن  �ىل)عبد�هلل(  )جماهد(  من  ��سمه  بتغيري  �لتوثيقات 
�ملذكور خالل 15 يوما  �لق�سم  لديه �عرت��ص يتقدم به �ىل 

من تاريخ ن�سر �لعالن
فاطمة حممد جازم - كاتب عدل

القا�صي/ �صلطان حممد خمي�ش الكعبي  
قا�صي تركات الدائرة الثالثة 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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اعـالن تغيري ا�صـم
�ملن�سوري( بطلب �ىل  �ملو�طن )مبارك م�ساعد �سعيد  تقدم 
��سم  بتغيري  �لتوثيقات  ق�سم   - �لبتد�ئية  �أبوظبي  حمكمة 

�بنته �لقا�سر من )غاليه( �ىل)�سيخه(
�ملذكور خالل 15  �لق�سم  فمن لديه �عرت��ص يتقدم به �ىل 

يوما من تاريخ ن�سر �لعالن
حنان جمعة ال�صعدي - كاتب عدل

القا�صي/ �صلطان حممد خمي�ش الكعبي  
قا�صي تركات الدائرة الثالثة 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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 اعـــــــالن 

تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات- خورفكان  : �ل�سيد/ 
مالك حممد فاروق خان ، �جلن�سية : باك�ستان وطلب �لت�سديق على حمرر يت�سمن 
ف��اروق ملقاولت  �لتجاري مالك حممد  �ل�سم  �لبالغة 100% يف  )تنازل( يف ح�سته 
�لنجارة �مل�سلحة ، ن�ساط �لرخ�سة جنارة م�سلحة ، مقاولت فئة �ساد�سة ، و�ملرخ�ص 
�ل�سادر   737766 رقم  جتارية  رخ�سة  خورفكان  يف  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  من 
�ل�سيد/ حممد  �ىل  بخورفكان.  �لإقت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  2015/9/22 يف  بتاريخ 
بان  للجميع  معلوما  ليكن   - باك�ستان   : �جلن�سية   ، �ساه  �سعيد  حممد  �ساه  ز�ه��د 
�ل�ساأن يف  �لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي 

�ملحرر �ملذكور بعد �نق�ساء ��سبوعني من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�صة حممد علي 

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد  12726 بتاريخ  2019/9/9

انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/6510(

مقدم من / �ملنذر : ر�ين كيم كو�سيل - وميثله �أ/ عبد�لنا�سر رم�سان منظور �لغول - بالوكالة �لقانونية 
رقم  �لقانونية  و�لوكالة  �جلن�سية  ����س��رت�يل   - كو�سيل  كيم  ر�ي��ن  �ل�سيد/  عن   )2018/1/167731( رق��م 

2019/1/44137 عن �ل�سيد/ بر�ديل جيم�ص ويلي - ��سرت�يل �جلن�سية 
�سد �ملنذر �ليها �لوىل : �سركة / �سيلر ل�سناعة �ملباين �خلر�سانية �جلاهزة - �ص ذ م م 

�ملنذر �ليه �لثاين : ندمي �ن�ساري - ب�سفته �ل�سخ�سية وب�سفته مدير عام �ملدعي 
�ملنذر �ليه �لثالث : كليم �إلهي �ن�ساري مطلوب �لهي �ن�ساري 

ب�سفته �ملفو�ص بالتوقيع عن �سركة �سيلر ل�سناعة �ملباين �خلر�سانية �جلاهزة �ص ذ م م 
جمهولني حمل �لإقامة 

نخطركم ومبوجب هذ� �لإنذ�ذر باملبادرة فور� �ىل ت�سديد �ملبالغ �مل�ستحقة عليكم نظري �إرجتاع �ل�سيكات 
ذلك  ت��اري��خ  م��ن  �ي��ام  �ق�ساه خم�سة  وذل��ك يف موعد  دره��م  3.000.000 ثالثة ماليني  م��ق��د�ره  مبجموع 

�لإخطار حتت طائلة �إتخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية وطلب �لفو�ئد �لقانونية من تاريخ �لإ�ستحقاق 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/6515(

�ملنذرة : �لدولية لتجارة وتاأجري �ل�سقالت 
�ملنذر �ليها : �وبتمم باث ملقاولت �لبناء - ذ م م 

�ليها ب�سد�د مبلغ وقدره 879312 درهم )ثمامنائة وت�سعة و�سبعون �لف  �ملنذرة  تنذر 
�مل��رت���س��د بذمتها مب��وج��ب عدة  �ل��دي��ن  �إج��م��ايل  ع��ن  و�ث��ن��ي ع�سر ده��م��ا(  وثالثمائة 
معامالت تاأجري ملعد�ت و�سقالت لزمة لعملها مع �ملنذرة ، وذلك خالل خم�سة �يام من 
تاريخ ن�سر هذ� �لإنذ�ر ، و�إل فان �ملنذرة �سوف تقوم باتخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية 
�ملرت�سد  �لدين  بقيمة  �ليها  �ملنذر  قبل  حقها  لقت�ساء  �مل��ن��ذرة  حق  بحفظ  �لكفيلة 
�لبالغ 879312 درهم )ثمامنائة وت�سعة و�سبعون �لف وثالثمائة و�ثني ع�سر درهما( 
بالإ�سافة �ىل �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ فو�ت �لأجل �ملحدد لل�سد�د ، مع 

حفظ كافة حقوق �ملنذرة �لأخرى 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12726 بتاريخ  2019/9/9
اإعالن باحل�صور اإىل مكتب اخلبري احل�صابي 

يف الدعوى  رقم 2019/2668 جتاري جزئي - حمكمة دبي 
�إىل �ملدعية عليه / مطعم تورو تورو - ذ م م - جمهول حمل �لقامة ، مبا �ن �ملدعية/ 
�أعاله  �ليها  �مل�سار  �لدعوى  �قامت �سدكم  م قد  م  ذ   - �ل�سيار�ت  لتاأجري  دبي  �سركة 
�أمر  يف  للنظر  �لدور  �ساحب  �حل�سابي  �خلبري  بتعيني  �ملوقرة  �ملحكمة  وحكمت   ،
�لدعوى، وحيث �أنكم مل حت�سرو� جل�سة �لنطق باحلكم. يتوجب عليكم �حل�سور �ىل 
مكتب �خلبري �حل�سابي / ر�سا دروي�ص �آل رحمه ، على عنو�نه �لتايل : دبي ، منطقة 
�خلليج �لتجاري ، برج �وبال ، تقاطع �سارع برج خليفة و�سارع مر��سي در�يف ، �لدور 
يوم  وذلك   04-3284449  : فاك�ص   ،  04-3287778 هاتف   ،  1005 رقم  مكتب  �لعا�سر 
�لثالثاء  �ملو�فق 2019/9/17 �ل�ساعة �حلادية ع�سر و�لن�سف �سباحا ، وتقدمي كافة 

�لوثائق و�مل�ستند�ت �لتي توؤيد موقفكم يف �لدعوى.
اخلبري احل�صابي / د. ر�صا دروي�ش اآل رحمه  

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد  12726 بتاريخ  2019/9/9
اعالن حم�صر حجز بالن�صر

يف الدعوى رقم 2018/353 تنفيذ عقاري 
�ىل �ملنفذ �سده/1- ز�هر� م�سهور به �سهره حبيب �هلل �أرمان 
�لتنفيذ/ ر�ن��ا ماين  - جمهول حمل �لق��ام��ة  مبا �ن طالب 
على  �حلجز  مت  بانه  نعلنكم   - كنعان  حليم  �سمري   / وميثله 
مبنطقة  �لكائنة  �لوحد�ت  عن  عبارة  وهي  �خلا�سة  �مو�لكم 
�لثنية �لر�بعة - برقم �ر�ص 3676 وفاء للمبلغ �ملطالب به يف 

�مللف �عاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�ش الق�صم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12726 بتاريخ  2019/9/9

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2019/292 عقاري كلي                                                

�ىل �ملحكوم عليه/1- غيث حمزه قادر جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها 
�ملنعقدة بتاريخ  2019/6/30  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/ بنك دبي �لإ�سالمي )�سركة 
م�ساهمة عامة( بف�سخ �تفاقية �لجارة �ملنتهية بالتملك عن �ل�سقة �ل�سكنية �لكائنة برج خليفة 
��سم �ملبنى 29 بوليفارد تي BLVDT1 1 رقم �لطابق 17 دبي خالية من �ل�سو�غل ورد �حليازة 
�مللكية  �سهادة  �ل��و�ردة يف  بالتملك(  �ملنتهية  )�لإج��ارة  �لعقاري  �لقيد  �إ�سارة  و�لغاء  �ملدعية  �ىل 
ل�سالح �ملدعي عليه و�لتي جاء فيها )تخ�سع ملكية �لعقار �ىل ترتيبات �لإجارة �ملنتهية بالتملك 
وثالثمائة  و�مل�سروفات  بالر�سوم  عليه  �ملدعي  و�لزمت  بالتمليك  �ملنتهي  �ليجارة  لعقد  طبقا 
�تعاب �ملحاماة ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�سوري قابال  درهم مقابل 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب 

�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12726 بتاريخ  2019/9/9
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2018/4468 جتاري جزئي                                                
نعلنكم  �لقامة  حمل  جمهول  م  م  ذ  �ص   - لل�سناعة  كامل  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�ملذكورة  �ل��دع��وى  يف    2019/3/3 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان 
�مل��دع��ي عليها �ن توؤدي  ب��ال��ز�م  ���ص ذ م م   ����ص للحديد -  ����ص  �ع��اله ل�سالح/ دي 
�لفا وخم�سمائة  وع�سرون  )و�ح��د  درهما   21508 �ملدعية مبلغ مببلغ مقد�ره  �ىل 
وثمانية درهما( وفائدة ت�سعة باملائة �سنويا 9% من تاريخ 2018/10/3 وحتى متام 
�ل�سد�د و�لزمتها بالر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة 
ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو 

�ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12726 بتاريخ  2019/9/9

اعالن اأمر اأداء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 2019/1318 امر اداء    

�سعيد  خلفان  2-�سعيد  �ل�سيار�ت  مو�قف  لتاأجري  عليه/1-�ملغرب  �ملدعى  �ىل 
�إن.  بنك.  �سيتي  �ملدعي/  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهويل  �حلمريى  بوقر�عه 
�ملغرب  بالز�م   عليهما  بتاريخ 2019/7/29  �أيه قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية 
يوؤديا  بان  بوقر�عه �حلمريي  �سعيد  و�سعيد خلفان  �ل�سيار�ت  لتاأجري مو�قف 
بالت�سامن للمدعية �سيتي بنك. �إن. �أيه مبلغ 317304 درهم )ثالثمائة و�سبعة 
ع�سر �لف وثالثمائة و�ربعة در�هم( و�لفائدة �لقانونية 9% �سنويا من تاريخ 
��ستحقاق كل �سيك وحتى �ل�سد�د �لتام و�لر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ خم�سمائة 
درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  ولكم �حلق يف �إ�ستئناف �لأمر خالل 15 يوم من 

�ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن.
رئي�ش الق�صم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12726 بتاريخ  2019/9/9

اعالن اأمر اأداء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 2019/922  امر اداء    

�ىل �ملدعى عليه/ 1-  �سيدلية عبري �ص ذ م م  2-زيتون فظل عبا�ص طيب علي جمهويل 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �لفاميد للتجارة �لعامة - �ص ذ م م وميثله / هند حميد 
علي غدير �لكتبي قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2019/7/1 بالز�م �ملدعى عليها 
2019/7/1 بالز�م �ملدعي عليهما �سيدلية عبري �ص ذ م م و زيتون فظل عبا�ص طيب علي 
 بان يوؤديا بالت�سامن للمدعية  �لفاميد للتجارة �لعامة - �ص ذ م م مبلغ 39/937.907 درهم
فل�ص(  وث��الث��ون  وت�سعة  در�ه���م  و�سبعة  وت�سعمائة  �ل��ف  وث��الث��ون  و�سبعة  )ت�سعمائة 
و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �سنويا من تاريخ ��ستحقاق كل �سيك وحتى متام �ل�سد�د 
وبالر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. ولكم �حلق يف �إ�ستئناف 

�لأمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن.
رئي�ش الق�صم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12726 بتاريخ  2019/9/9
 اإعالن بالطلبات املعدلة بالن�صر 

 يف  الدعوى 2019/6122  عمايل جزئي 
�ىل �ملدعي عليه / 1-�ليادي �ملا�سية للخدمات �لفنية - �ص ذ م م جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / �حمد عادل �حمد مهدي  قد �أقام عليك 
�لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )9600 درهم( 
وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   )MB195372347AE(ل�سكوى� ورق��م 
�لحد �ملو�فق 2019/10/6 �ل�ساعة 8.30 �ص  بالقاعة Ch1.A.2  لذ� 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك  فاأنت مكلف باحل�سور 

من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة.
رئي�ش الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12726 بتاريخ  2019/9/9
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        

 يف  الدعوى 2019/2193 مدين جزئي                 
�ساد  �ساد  2-�سامية  �ل�سركات  خدمات  موفر  �م  جي  �م   -1/ عليه  �ملدعي  �ىل 
�سعيد  �سعيد حممد  �مل��دع��ي/  �ن  �لق��ام��ة مبا  �سديقي جمهويل حمل  �حمد 
مر�د وميثله / عبد�هلل حممد ر�سول علي �لهرمودي - قد �أقام عليك �لدعوى 
درهم(   91.169( وق���دره  مببلغ  عليهم  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها 
و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة وتعوي�ص عن �ل�سرر �ملادي مبلغ وقدره 
)30.000( درهم ، وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�ص �ملو�فق 2019/9/12 �ل�ساعة 
ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch2.D.19 بالقاعة  �ص   8.30
قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

�جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�ش الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12726 بتاريخ  2019/9/9
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر 

 يف  الدعوى 2019/2979 جتاري جزئي 
حمل  جم��ه��ول  م  م  ذ   - للهند�سة  ت�سامرز  /1-���س��رك��ة  عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/ �سفريات كانو )�ص ذ م م( قد �أقام عليك �لدعوى 
 187027.80( وق���دره  مببلغ  عليها  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها 
تاريخ  م��ن  و�ل��ف��ائ��دة %12  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�ساريف  و�ل��ر���س��وم  دره���م( 
�ملو�فق  �خلمي�ص   ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  �لتام.  �ل�سد�د  وحتى  �ملطالبة 
مكلف  فاأنت  لذ�   Ch1.C.13 بالقاعة  �ص   8.30 �ل�ساعة   2019/9/12
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�ش الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12726 بتاريخ  2019/9/9

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
 يف  الدعوى 2019/2137 مدين جزئي                 

�ىل �ملدعي عليه / 1- �ليا�ص �حمد ماجتيي�سور  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/ جرنا�ص لتاأجري �ل�سيار�ت / وميثلها بالوكالة : �حمد نبي د�د نبي د�د  قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )5140 
درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف  و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ل�ستحقاق 
وحتى �ل�سد�د �لتام و �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة 
لذ�   Ch1.B.10 بالقاعة  8.30 �ص  �ل�ساعة   2019/9/15 �ملو�فق   �لح��د  يوم 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�ش الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12726 بتاريخ  2019/9/9

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2019/2218 مدين جزئي                 

�ن  �ىل �ملدعي عليه /1-ب�سام بن ح�سني بن عمر  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ملدعي/ جرنا�ص لتاأجري �ل�سيار�ت / وميثلها بالوكالة : �حمد نبي د�د نبي د�د  
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره 
)4310 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع  
9% من تاريخ �ل�ستحقاق  وحتى �ل�سد�د �لتام و �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل 
بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�ص  �ملو�فق 2019/9/12 �ل�ساعة 8.30 
�ص بالقاعة Ch2.D.18 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا 
�جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�ش الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12726 بتاريخ  2019/9/9
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2019/7544  عمايل جزئي             

�ىل �مل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ب�����س��ت ت����امي ل��ت��ج��ارة �مل��الب�����ص �جل���اه���زة - ����ص ذ م م 
جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي/ل��ي��زي��ل ت��ري��ن��ي��د�د �ورت��ي��ج��ا ق��د �أقام 
 6834( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( و�ل���ر����س���وم و�مل�����س��اري��ف ورقم 
�لثالثاء  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB196340092AE(ل�سكوى�
�ملو�فق 2019/9/10 �ل�ساعة 10.00 �ص بالقاعة Ch1.A.2 لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�ش الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12726 بتاريخ  2019/9/9

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2019/5768 عمايل جزئي             

�ىل �ملدعي عليه / 1- عالء �لدين �مل�سري ملقاولت �لبناء - �ص ذ م  جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / ح�سني �ل�سيد �حمد ح�سني حماد - قد �أقام 
 11367( وقدرها  �ملطالبة مب�ستحقات عمالية  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك 
دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره���م( و�ل��ر���س��وم و�مل�����س��اري��ف ورقم 
�لأربعاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت   )MB195208196AE(ل�سكوى�
�ملو�فق 2019/9/11 �ل�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.A.1 لذ� فاأنت مكلف 
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�ش الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12726 بتاريخ  2019/9/9

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2019/7881 عمايل جزئي             

�ىل �ملدعي عليه / 1- �ليادي �ملا�سية للخدمات �لفنية - �ص ذ م م جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / �سعيد فتحي حممد �سريف قد �أقام عليك 
�لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )16500 درهم( 
 )MB196740321AE(ل�سكوى� ورق���م  و�مل�����س��اري��ف  و�ل��ر���س��وم 
�ل�ساعة 8.30 �ص  �ملو�فق 2019/10/1  �لثالثاء  يوم  لها جل�سة  وح��ددت 
بالقاعة Ch1.A.2 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا 
قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

�جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�ش الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12726 بتاريخ  2019/9/9

مذكرة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2019/1491 اإ�صتئناف جتاري      

�سامتاين  2-ماهي�ص  م  م  ذ  �ص   - للتجارة  1-هرمو�ص  �سده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
لل �سند �سامتاين ب�سفته كفيل �سامن ملديونية هرمو�ص للتجارة �ص ذ م م 
جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف /لوكي�ص لل�سند�ين وميثله / فهد 
عبد�هلل قمرب حممد - قد ��ستاأنف �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 2017/1037 
�ل�ساعة   2019/9/17 �مل��و�ف��ق  �لثالثاء  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت  كلي  جت��اري 
�و من  يقت�سي ح�سوركم  وعليه   ch2.E.23 رقم  بالقاعة  10.00 �سباحا 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ش الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد  12726 بتاريخ  2019/9/9
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                         يف الدعوى رقم 2019/756 تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �سده/1- �جلافلية لتجارة �لإطار�ت - �ص ذ م م جمهول حمل 
�ملتوفى  �أرم��ل��ة  ب�سفتها  بابو  �لتنفيذ/برين�سي  طالب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة 
وب�سفتها ولية طبيعية على وميثله / فتيحة حممد برجو قور�ري - قد 
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )213399( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�ش ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12726 بتاريخ  2019/9/9

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                         يف الدعوى رقم 2019/3196 تنفيذ جتاري  

م   م  ذ  �ص   - للتجارة  �نرتنا�سيونال  �سباي�ص  وي�ست  �سده/1-  �ملنفذ  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/كريتانالل �نرتنا�سيونال 
- م د م �ص وميثله / هبه علي غلوم حممد باقر �أهلي - قد �أقام عليك 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
فان  وعليه  �ملحكمة.   �و خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب  دره��م   )88896.98(
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�ش ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12726 بتاريخ  2019/9/9

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                         يف الدعوى رقم 2019/3070 تنفيذ جتاري  

�ىل �مل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- ن��ي��وك��ا���س��ا �ن��ت��ريي��رز - ���ص ذ م م جم��ه��ول حمل 
�لبناء  م���و�د  لتجارة  �ل��د�ن��وب  �لتنفيذ/�سركة  ط��ال��ب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة 
�أق��ام عليك  �آل علي - قد  ذ م م )ف��رع( وميثله / �حمد ح�سن رم�سان 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�ملحكمة.  وعليه فان  �و خزينة  �لتنفيذ  )73804.38( درهم �ىل طالب 
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�ش ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12726 بتاريخ  2019/9/9

اعالن حم�صر حجز بالن�صر
يف الدعوى رقم 2012/146  تنفيذ جتاري  

�ىل �ملنفذ �سده/1- �سركة روبا�ست للمقاولت - دبي - )ذ م م(  جمهول 
حمل �لقامة  مبا �ن طالب �لتنفيذ/ دميكو �ستيل - �ص ذ م م وميثله 
/�سمري حليم كنعان - نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�سة 
وهي عبارة عن �سقة �سكنية - �ملنطقة : جممع دبي لال�ستثمار �لأول - 
رقم �لر�ص 284 - ��سم �ملبنى : روبا�ست لال�ستثمار - �رقام �لوحد�ت 
به وقدره )4189401(  �ملطالب  للمبلغ  12/11/10/9/8/7/6 - وفاء 
درهم وذلك ملا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا بناء على قر�ر �ملحكمة 

�ل�سادر بتاريخ 2017/5/25 
رئي�ش الق�صم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12726 بتاريخ 2019/9/9 
و�لكائنة  رقم:1712  رخ�سة  حرة  منطقة  �ص.م.ح  للتوزيع  �لأو�سط  �ل�سرق  دي  و�ي  �سركة:بي 
، و�ملرخ�سة لدى  ، دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة  ، دبي  مبدينة دبي �ملنطقة �حلرة ملطار دبي 
�سلطة �ملنطقة �حلرة ملطار دبي ، ترغب هذه �ل�سركة �ملذكورة يف �إعالن قر�رها للكافة و�لذي مت 
�إتخاذه بو��سطة جمل�ص �لإد�رة يف �جتماعه �لذي عقد بتاريخ:2019/6/10 ب�ساأن �إغالق وحل 
�أي مطالبات يف مو�جهتها  ولديه  بالأمر  باأي طرف معني  �ل�سركة  تهيب  لذلك  وفقا  �ل�سركة 
15 يوما من تاريخ هذ� �لإعالن عن طريق �لربيد �مل�سجل  عليه تقدمي هذه �ملطالبات خالل 

�أو �لت�سال ب���:
�ل�سادة:نيتيندر� �ساتور فيدي/�ل�سادة:ح�سني �لها�سمي ملر�جعة �حل�سابات

�ص.ب:242194 دبي دولة �لمار�ت �لعربية�ملتحدة
هاتف رقم:97503551754+ - 97143885518+

zenithca@emirates.net.ae:لربيد �لإلكرتوين�
لن يتم �لنظر يف �ملطالبات �لتي ترد بعد �نتهاء فرتة �لإ�سعار و�ملحددة ب��� 15 يوما

اإ�سعــار ت�سفيـــــة 

العدد  12726 بتاريخ  2019/9/9
انذار عديل بال�صداد عن طريق الن�صر 

رقم )2019/6509(
�ملقدم من �ملنذرة :  �سركة ميدي�ست ميتلز - �ص م ح 

�سد �ملنذر �ليها : �ل�سمر�ء ل�سناعة معد�ت �ملطابخ - ذ م م
)جمهول حمل �لإقامة( 

�ل�سمر�ء   : �ليها  �ملنذر   - ح  م  �ص   - ميتلز  ميدي�ست  �سركة   / �مل��ن��ذرة  تنذر 
وقدره  ذمتها  �مل��رت���س��د يف  �ملبلغ  ب�����س��د�د  م  م  ذ   - �مل��ط��اب��خ  م��ع��د�ت  ل�سناعة 
�لن�سر  تاريخ �خطاركم بهذ�  �يام من  )43.850( درهم وذلك يف خالل )5( 
�لقانونية  �لإج����ر�ء�ت  كافة  باتخاذ  �مل��ن��ذرة  �ل�سركة  ت�سطر  ف�سوف  و�إل   ،

�لالزمة �سدكم للمطالبة ب�سد�د �ملبلغ مع �لتعوي�سات.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12726 بتاريخ  2019/9/9
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        

   يف  الدعوى 2019/1428 احوال نف�ش م�صلمني                 
�ن  �لقامة مبا  د�لتون جمهول حمل  د�نيل يل   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ملدعي/ يو�سف �بر�هيم حممد �بر�هيم �ل�سويدي وميثله/حممد �حمد 
طالق  دع���وى  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د   - �ل�سعدي  �سعيد 
لل�سرر وح�سانة و�لر�سوم و�مل�ساريف و�لأتعاب.  وحددت لها جل�سة يوم 
�لأربعاء �ملو�فق 2019/9/25 �ل�ساعة 8.30 �ص بالقاعة رقم )3( يف مبنى 
�أو  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذ�  �لقرهود  �ل�سخ�سية يف منطقة  �لأح��و�ل 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�ش الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12726 بتاريخ  2019/9/9
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                         يف الدعوى رقم  2019/3069 تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سده/1- كامل لل�سناعة - �ص ذ م م جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/�سركة �لد�نوب لتجارة مو�د �لبناء - ذ م م - 
فرع وميثله / �حمد ح�سن رم�سان �آل علي - قد �أقام عليك �لدعوى 
وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
فان  �ملحكمة.  وعليه  �و خزينة  �لتنفيذ  درهم �ىل طالب   )168506(
�ملحكمة �ستبا�سر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�ش ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12726 بتاريخ  2019/9/9
اىل من يهمه االمر

نحن ، �أف �ت�ص �أر جلف ماجنمنت منطقة حرة - ذ م م ، وهي �سركة منطقة ذ�ت م�سوؤولية 
حمدودة تاأ�س�ست مبوجب �للو�ئح �ملنظمة لل�سركات �خلا�سة يف �ملجمعات �لإبد�عية بدبي 
ل�سنة 2016 )�للو�ئح �ملنظمة لل�سركات �خلا�سة( نعلن مبوجبه �أنه تبعا حلكم �ملادة 33 من 
�للو�ئح �ملنظمة لل�سركات �خلا�سة فاإننا ننوي تخفي�ص ر�أ�ص مالنا من 73.500.000 درهم 

مق�سما على 73.500 ح�سة بقيمة 1000 درهم للح�سة �لو�حدة لي�سبح 735.000 درهم مق�سما 
على 73.500 ح�سة بقيمة 10 در�هم للح�سة �لو�حدة وذلك بتخفي�ص �لقيمة �ل�سمية لكل 

ح�سة من 1000 درهم �ىل 10 در�هم.   وعلى من لديه �عرت��ص من �ل�سادة �لد�ئنني على هذ� 
�لتخفي�ص يف ر�أ�ص �ملال �ن يتقدم باعرت��سه خطيا يف موعد غايته 15 يوما من تاريخ ن�سر 
هذ� �لإعالن وذلك على �لعنو�ن �لتايل : �إد�رة �لت�سجيل و�لرتخي�ص - �سلطة دبي للتطوير 
- مدينة دبي لال�ستوديوهات ، �ملبنى �لتجاري 1 ، �لطابق �لر�سي ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية 

info@dcca.gov.ae : ملتحدة ، بريد �إلكرتوين�
لعناية مدير �إد�رة �لت�سجيل و�لرتخي�ص

اإعالن عن تخفي�ش راأ�ش املال يف 
�صركة منطقة حرة ذات م�صوؤولية حمدودة  

العدد  12726 بتاريخ  2019/9/9
ماجينتا �ستار كوميونيكي�سنز منطقة حرة - ذ م م هي �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة 
يف �ملنطقة �حلرة م�سجلة لدى �سلطة دبي للمجمعات �لإبد�عية مبوجب �لرخ�سة 

رقم 91871، وعنو�نها �مل�سجل يف مدينة دبي لالإعالم ، �ص ب  122957،  دبي ، �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة ، )"�ل�سركة"(  تعلن �أنه وفقا لقر�ر �ل�سركاء  بتاريخ             �سيتم حل 

�ل�سركة �ختياريا مبوجب �لإجر�ء �ملن�سو�ص عليه يف �ملادة 101 من �للو�ئح �ملنظمة 
لل�سركات �خلا�سة يف �ملجمعات �لإبد�عية بدبي ل�سنة 2016 

�أي طرف معني لديه مطالبة �سد �ل�سركة عليه بتقدميها يف غ�سون 45 يوما من تاريخ 
هذ� �ل�سعار عن طريق �لربيد �مل�سجل �أو �لت�سال 

ب : �ل�سيد : فيجو ديفاكار�ن 
��سم �ل�سركة : يونيتي حما�سبون وم�ست�سارون  

�ص.ب : 122957 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ، هاتف : 2500290 04 
 vijudivakaran@gmail.com  :بريد �لكرتوين

لن تقبل �ملطالبات �لتي تقدم بعد �نق�ساء مدة  45 يوما.

ا�صعار بالت�صفية

العدد  12726 بتاريخ  2019/9/9
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2019/5771  عمايل جزئي             

�ىل �ملدعي عليه / 1-عالء �لدين �مل�سري ملقاولت �لبناء - �ص ذ م م  جمهول 
�أقام  ق��د  ك���رم  حم��م��د  �ل�سيد  رج���ب  �ملدعي/م�سطفى  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل 
 19320( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( و�ل���ر����س���وم و�مل�����س��اري��ف ورقم 
�ملو�فق  �لأربعاء  يوم  لها جل�سة  �ل�سكوى)mb195207899ae( وحددت 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�    Ch1.A.5 بالقاعة  ���ص    10.30 �ل�ساعة   2019/9/11
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�ش الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12726 بتاريخ  2019/9/9
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                         يف الدعوى رقم 2019/3816 تنفيذ جتاري  
 �ىل �ملنفذ �سده/1- �سنيل جلوبال لالإن�ساء�ت �لهند�سية - �ص ذ م م
بت  ب��ويل  هنيكل  �لتنفيذ/  �ن طالب  �لق��ام��ة مب��ا  جمهول حم��ل 
�لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  م(  م  )ذ  �مل��ح��دودة  لل�سناعات 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )358132.60( 
�ملحكمة  �ملحكمة.  وعليه فان  �و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب 
�ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�ش ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12726 بتاريخ  2019/9/9
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                         يف الدعوى رقم  2019/3523   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سده/1- هامان موتور �سبورت ميدل �ي�ست �ص ذ م م  جمهول 
م م  ذ  �ص   - �لإم���ار�ت  �لتنفيذ/�أر�مك�ص  �ن طالب  �لقامة مبا   حمل 
�لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك  قد   - �ل�سبيعي  �أم��ل عمري   / وميثله 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )131277( درهم 
�ستبا�سر  �ملحكمة  فان  �ملحكمة.  وعليه  �و خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب 
�ملذكور  بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�ش ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12726 بتاريخ  2019/9/9
اإنذار عديل بالن�صر
رقم )2019/1/6525(

�ملنذر : �ل�سادة / د�نية لالإد�رة و�لإ�ست�سار�ت �لعقارية - �ص ذ م م 
�لعنو�ن / دبي - �لرب�ساء 1 - بناية دو�سلدورف بيزن�ص بوينت ، ت : 044472444 - 0501908882 

�ملنذر �ليه :  �ل�سادة / �ل �إي ماج�ستيك للتجارة  - وعنو�نها : دبي - �لرب�ساء جنوب - �ر�ص رقم )673-116( 
-B( رقم مكاين : )73362-22795( ت : 055-8091644  - ببناية د�نية �رجان - �سقة رقم )608 

تنذر �ملنذرة �ملنذر �ليه ب�سد�د قيمة �سيكي �لإيجار �ملرتدين �ل�سيك رقم )000206( و�ملوؤرخ يف )2019/3/12( 
مببلغ وقدره )9.322 درهم( ت�سعة �لف وثالثمائة و�ثنان وع�سرون درهم ، و�ل�سيك �لثاين رقم )000203( 
و�ملوؤرخ يف )2019/5/21( مببلغ وقدره )11.250 درهم( �حد ع�سر �لفا ومائتان وخم�سون درهم ، وذلك خالل 
مهلة �ق�ساها )30( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن ، ويحتفظ �ملنذرة بحقها كامال مبطالبة �ملنذر �ليه 
كافة  لتخاذ  �ملنذرة  �ست�سطر  و�إل   ، �ملذكور  �ملبلغ  دفع  يف  تاأخري  �أي  عند  و�ل�سرر  �لعطل  عن  بالتعوي�ص 
، مع  �لعقار  و�إخ��الء  �لأد�ء  �أمر  �لق�سائية و��ست�سد�ر  �لدعوى  �قامة  �لقانونية �سده مبا فيها  �لإج��ر�ء�ت 

حتميل �ملنذر �ليه بكافة ر�سوم وم�ساريف �لتقا�سي و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

يا�سمني  �يريل  �مل��دع��و/  فقد 
�لفلبني   ، م����رت����و  م������ار�ن������ا 
�جل��ن�����س��ي��ة ج����و�ز ���س��ف��ره رقم 
)A0205704P(   يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
�قرب  �و  �لفلبينية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر
ف�����ق�����د �مل�������دع�������و/م�������ارل�������ون 
�لفلبني   ، ب���������ادو�  �رم����ي����ل����و 
�جل��ن�����س��ي��ة ج����و�ز ���س��ف��ره رقم 
)EC7564074(   يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
�قرب  �و  �لفلبينية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر
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•• اأبوظبي - الفجر 

برناجمه  تفا�سيل  ع��ن  ’معر�ص421‘  �أع��ل��ن 

2019، و�مل�سمم خ�سي�ساً  ملو�سم �خلريف لعام 
ل��ت��وف��ري م��زي��د م��ن ف��ر���ص �ل��ت��ع��ل��ي��م �لإب���د�ع���ي، 
حمور  ت�سكل  �لتي  �لفنية  �ملو��سيع  و��ستك�ساف 
�جلديد  �ملو�سم  و�سي�سهد  �ملنطقة.  يف  �لهتمام 
�ل�سركاء  م���ع  ت��ع��اون��ه  معر�ص421  م��و����س��ل��ة 
�ل��ف��ن��ي يف دولة  �مل�����س��ه��د  ت��ع��زي��ز  ل��ل��م�����س��اه��م��ة يف 
�ملعار�ص  �إق���ام���ة  �لإم��������ار�ت، وذل����ك م���ن خ����الل 
�إب��د�ع��ي ج��دي��دة. كما قام  وت��ق��دمي ف��ر���ص تعلم 
’معر�ص421‘ بتو�سيع نطاق برناجمه �خلا�ص 
بور�ص �لعمل و�لدور�ت �لق�سرية لتوفري فعاليات 
ت�سجع �لفنانني �ملحرتفني وعامة �جلمهور على 

�مل�ساركة يف �لأن�سطة �لفنية.
وب���ه���ذه �مل��ن��ا���س��ب��ة، ق���ال ف��ي�����س��ل �حل�����س��ن، مدير 
’معر�ص421‘  “يو��سل  ’معر�ص421‘: 
�لإبد�عي  �مل�سهد  تطوير  يف  �مل�ساهمة  يف  ر�سالته 
يف دول��ة �لإم����ار�ت. ولتحقيق ه��ذ� �ل��ه��دف، فقد 
من  ل��رب�جم��ن��ا  ج��دي��دة  منهجية  ب��اإر���س��اء  قمنا 
�لتطور،  على  �لنا�سئني  �لفنانني  ت�سجيع  �ساأنها 
�ملنطقة  يف  �لهتمام  ذ�ت  �لفنية  �ملو��سيع  ودف��ع 

�إىل �سد�رة �لرب�مج و�حلو�ر�ت �لعامة. و�سي�سهد 
ت�ستك�سف  عامة  عرو�ص  �إق��ام��ة  �خلريف  مو�سم 
�ل�سوء على  وت�سلط  �لإب����د�ع  م��ن  ج��دي��دة  �آف���اق 
�لإم���ار�ت، يف  دول��ة  �لنا�سئني يف  �لفنانني  �أعمال 
�لعمل  ب��ور���ص  �خل��ا���س��ة  ب��ر�جم��ن��ا  �ستوفر  ح��ني 
و�حلو�ر�ت و�لدور�ت �لق�سرية مزيد�ً من فر�ص 
�لتعلم �لإبد�عي. كما نعمل على تنفيذ عدد من 
�مل�����س��اري��ع يف ه���ذ� �لإط�����ار، ون��خ��ط��ط لالحتفال 
بالذكرى �ل�سنوية �لر�بعة لإن�ساء معر�ص421 
خالل �سهر نوفمرب �ملقبل، و�لتي �ست�سكل فر�سة 
�لآن،  حتى  حققناها  �لتي  بالإجناز�ت  لالحتفاء 

وما نعتزم حتقيقه م�ستقباًل«.
وم�����ع �ن���ط���الق���ة ب���رن���اجم���ه مل���و����س���م �خل����ري����ف، 
�سريحب’معر�ص421‘ بربنامج “منحة �سالمة 
�إقامة  ع��رب  �لنا�سئني”  للفنانني  ح��م��د�ن  بنت 
�سالمة  �لفني: منحة  و�لنقد  “�ملجتمع  معر�ص 
 2018/19 �لنا�سئني  للفنانني  ح��م��د�ن  بنت 
يقام  �ل��ذي  �ملعر�ص،  وياأتي  �ل�ساد�سة”.  �لدفعة 
نوفمرب  و24  ���س��ب��ت��م��رب   14 ب���ني  �ل���ف���رتة  يف 
و�لتطوير  �لتعليم  ب��رن��ام��ج  �أع���ق���اب  يف  �مل��ق��ب��ل، 
 10 م��دى  �لفنانون على  به  �سارك  �ل��ذي  �لفني 
�لفنية  �لأع��م��ال  على  �ل�سوء  و�سي�سلط  �أ���س��ه��ر، 
ملجموعة من �لفنانني �ملقيمني يف دولة �لإمار�ت. 

 15 ل�  �لفنية  �لأعمال  �ملعر�ص تقدمي  و�سي�سهد 
فناناً، �إىل جانب عقد جل�سة حو�رية ي�ست�سيفها 
من  �لأخ���رية  �لدفعة  مب�ساركة  ’معر�ص421‘ 
حمد�ن  ب��ن��ت  ���س��الم��ة  “منحة  ب��رن��ام��ج  ف��ن��اين 
�أعمالهم  ملناق�سة  وذل���ك  �لنا�سئني”،  للفنانني 
�أ���س��ئ��ل��ة �جل��م��ه��ور يف يوم  �لفنية و�لإج���اب���ة ع��ل��ى 
�لكبرية  �لقيمة  على  �لندوة  و�سرتكز  �لفتتاح. 
�أد�ة  باعتبارها  �لبناءة  �للغة  عليها  تنطوي  �لتي 

�أ�سا�سية يف �لعملية �لفنية.
�فتتاح معر�ص  �أي�ساً  14 �سبتمرب  و�سي�سهد يوم 
“خو�ء” �لذي يقدم �أعماًل تركيبية وت�سويرية 
للفنانة �لإمار�تية �لنا�سئة ميثاء عبد�هلل. وتركز 
�لفنانة من خالل عملها �لفني على �لتف�سري�ت 
ل�ستك�ساف  �جلمهور  تدعو  حيث  �لجتماعية، 
�حلالة �لإن�سانية باأ�سلوب �سردي مميز. ويتناول 
�ملعر�ص �ل�سعور بالفر�غ �سو�ء من حيث �ملكان �أو 
على م�ستوى �لأحا�سي�ص. وتتاأمل ميثاء من خالل 
عملها يف مو�سوع �لفر�غ وحتوله �لتدريجي نحو 
�خلو�ء، ثم �لذ�كرة، وبعدها �لنتظار و�سوًل �إىل 
�لبد�يات �جلديدة. ي�سار �إىل �أن �ملعر�ص �سي�ستمر 

حتى يوم 13 �أكتوبر.
�أي�ساً  �خل���ري���ف  م��و���س��م  ب���رن���ام���ج  و���س��ي��ت�����س��م��ن 
بعنو�ن  هزبر  تالني  و�لباحثة  للفنانة  معر�ساً 

خالل  م��ن  هزبر  وت�ستك�سف  �ملوؤقتة”.  “�لبنى 
ه�����ذ� �مل���ع���ر����ص �ل���ع���الق���ة ب����ني �ل��ط��ب��ي��ع��ة وفن 
�لأمناط  على  �لرتكيز  م��ع  �ملعمارية،  �لهند�سة 
�لطبيعي.  حميطها  مع  تتفاعل  �لتي  �ملعمارية 
و�سرتكز هزبر على ��ستخد�م �لنو�فري يف �ملنازل 
للحو�ر  كمركز  وح�سورها  �ل�سورية،  �لتقليدية 
�لجتماعي. و�سيتناول معر�سها، �لذي يقوم على 
�لبحث �لعلمي، �لرو�بط �ملتد�خلة بني �لطبيعة 
و�لهند�سة �ملعمارية و�لرت�ث �لثقايف. وي�سار �إىل 

�أنه �سيتم �فتتاح �ملعر�ص بد�ية �سهر نوفمرب.
�إقامة معر�ص  �ملو�سم  �سي�سهد  ذلك،  عالوة على 
وتقنيات  “ن�سو�ص  بعنو�ن  �مل�ستقل  �لن�سر  حول 
�ملعر�ص  وي�ستك�سف  لالأ�سكال”.  م��غ��رية  ن�سر 
دي�سمرب مو�سوع  �سهر  �أب��و�ب��ه يف  �سيفتتح  �ل��ذي 
�ل��ن�����س��ر �مل�����س��ت��ق��ل م��ن م��ن��ظ��ور جم��م��وع��ة و��سعة 
�سيتناول  كما  و�ملعا�سرة،  �لتاريخية  �لأفكار  من 
�لو��سعة  ومقاربته  �مل�ستقل  �لن�سر  بني  �لعالقة 
من  �ملعر�ص  تن�سيق  و�سيتم  ع��ام.  ب�سكل  للحياة 
حيث  يون�ص،  و�آلء  م��اأم��ون  مها  �لفنانتني  قبل 
عمل معر�ص421 على تقدمي �ملعر�ص مبنظور 
جديد للجمهور يف �أبوظبي، �سريكز على م�ساركة 

�لعمل �لإبد�عي مع �جلمهور.
’معر�ص421‘  ���س��ي��و����س��ل  �أخ�����رى،  ج��ه��ة  وم���ن 

�سر�كاته �ملثمرة مع كل من ’�سينما عقيل‘ و’جلف 
بعر�ص  عقيل‘  ’�سينما  �ستقوم  �إذ  بل�ص‘.  فوتو 
جم��م��وع��ة م���ن �لأف�����الم ط��ي��ل��ة ف�����س��ل �خلريف، 
و�أ�سكال  �ملو��سيع  خاللها  م��ن  �ستتناول  و�ل��ت��ي 
�ل�سرد يف �ملنطقة. وخالل نف�ص �لفرتة، �سريحب 
مركز ’جلف فوتو بل�ص‘ بامل�سورين يف ور�ص عمل 
مو�سم  خ��الل  ’معر�ص421‘  يف  تنظيمها  يتم 
تطوير  على  م�ساعدتهم  بهدف  وذل��ك  �خلريف، 
مهار�تهم يف �لأمناط �لفنية �لقدمية و�جلديدة.
و�سيقوم معر�ص421 كذلك بالتعاون مع معهد 
جديدة  �أف����الم  �سل�سلة  ل��ت��ق��دمي  �لأمل�����اين  غ��وت��ه 
كال�سيكي  فنان  من   - فنانني  حياة  م�سرية  عن 
مرموق �إىل خبري يف �لتزوير، مبا يف ذلك عر�ص 
“درب �ملعرفة �ملفرو�ص بال�سر”،  �أو  ’غويا‘  فيلم 
�ل�سرقية  �أملانيا  و�لذي مت ت�سويره يف جمهورية 
�ل�سابقة وُعِر�َص عام 1971 ؛ �إىل جانب عر�ص 
�لتزوير‘،  ف��ن  ’بيلرت�ت�سي:  �ل��وث��ائ��ق��ي  �لفيلم 
وجت���در �لإ����س���ارة �إىل �أن ك��اف��ة ع��رو���ص �لأف���الم 

جمانية للجمهور.
مو�سم  “يقدم  �حل�سن:  �أ�ساف  �ل�سياق،  هذ�  ويف 
�خلريف �ملقبل باقة من �لرب�مج �لتي ت�ستك�سف 
خمتلف �ل�سرديات من كافة �أنحاء �ملنطقة وتقدم 
�ل��ي��دوي��ة. ونحن  جمموعة و����س��ع��ة م��ن �حل���رف 

�ملحليني  �لفنانني  مع  للتفاعل  ج��د�ً  متحم�سون 
هذ�  ن�سخة  خ��الل  �أع��م��ال��ه��م  �سيقدمون  �ل��ذي��ن 
حمد�ن  بنت  �سالمة  “منحة  برنامج  م��ن  �ل��ع��ام 
مدى  معرفة  وي�سعدنا  �لنا�سئني”،  للفنانني 
تطور مو�هب هوؤلء �لفنانني �لنا�سئني. وخالل 
برنامج  خريجي  م��ن  �ث��ن��ني  �سيقوم  �ل��ع��ام،  ه��ذ� 
“منحة �سالمة بنت حمد�ن للفنانني �لنا�سئني” 
يف’معر�ص421‘،  ف��ردي��ني  معر�سني  بتنظيم 
و�إن����ه مل��ن �مل�����س��ج��ع روؤي����ة ت��ط��وره��م ك��ف��ن��ان��ني من 

خالل هذه �ملعار�ص«.
للخريف  ب��ر�جم��ن��ا  “�سيقدم  �حل�����س��ن:  و�خ��ت��ت��م 
من  �لفنية  �لتخ�س�سات  م��ن  و����س��ع��ة  جمموعة 
معر�ص421  يف  عقدها  يتم  عمل  ور���ص  خ��الل 
من  �مل��زي��د  �إب�����ر�م  �سن�سهد  ك��م��ا  �لأوىل،  ل��ل��م��رة 
�ل�سر�كات مع �ل�سركاء �لعامليني لتقدمي مفاهيم 
جد�ً  �سعد�ء  ونحن  للمجتمع.  ج��دي��دة  و�أع��م��ال 
بالعرو�ص �لتي يتم تنظيمها يف ’ معر�ص421‘ 
�جلمهور  بها  ي�ستمتع  ب��اأن  ون��اأم��ل  �ملو�سم.  لهذ� 

بنف�ص �لقدر �لذي ن�سعر به خالل حت�سريها«.
ويفتتح معر�ص421 �أبو�به للجمهور من جديد 
 14 ي��وم  من  �عتبار�ً  �خلريف  مو�سم  بد�ية  مع 
دي�سمرب  ���س��ه��ر  ح��ت��ى  ي�ستمر  و�ل����ذي  ���س��ب��ت��م��رب، 

 .2019

مو�شم اخلريف يت�شمن منحة �شالمة بنت حمدان للفنانني النا�شئني الدفعة ال�شاد�شة 

معر�س421 يطلق برناجمه اجلديد ملو�سم 
اخلريف مع فعاليات للتعلم الإبداعي

•• اأبوظبي-الفجر: 

د�ئرة  يف  للرتجمة  “كلمة”  م�سروع  نظم 
�ل���ث���ق���اف���ة و�ل�������س���ي���اح���ة – �أب���وظ���ب���ي ن����دوة 
لالحتفاء باملرتجم �مل�سري �لر�حل �أبوبكر 
م�ساركته يف معر�ص مو�سكو  يو�سف �سمن 
�ل����دويل ل��ل��ك��ت��اب �مل��ق��ام خ���الل �ل��ف��رتة من 
�لعا�سمة  يف  �جل�����اري  �سبتمرب   8 �إىل   4
�ل��رو���س��ي��ة، وذل���ك  ت��ق��دي��ر�ً ل���الإرث �لثقايف 
�أع��م��ال لكبار  �ل���ذي خلفه، وم��ا ق��دم��ه م��ن 
ت�سيخوف  �ل��رو���ص مثل  و�مل��وؤل��ف��ني  �لأدب����اء 
وكوبرين و�يتاماتوف، �سارك يف �لندوة كاًل 
من جمال �أبوبكر يو�سف، و�ملرتجم �لدكتور 

ماهر �سالمة. 
وحتدث جمال �أبوبكر يو�سف؛ عن حمطات 
��ستطاع  وك���ي���ف  و�ل�������ده،  ����س���رية  يف  ب������ارزة 
�أن ي��ق��دم ه����ذ� �ل��ك��م �ل��ك��ب��ري م���ن �لإب�����د�ع 
�لكبري  �ن�سغاله  ظل  يف  �ملتميزة  و�لرت�جم 
مو�سحاً  و�لج��ت��م��اع��ي،  �ل�سيا�سي  بالعمل 
�أن ه��ن��اك ث���الث ع��و�م��ل رئ��ي�����س��ة �أث����رت يف 
�سخ�سية و�ل��ده وكان لها دور�ً كبري�ً يف ما 
�لعامل  يتمثل  �إب��د�ع��ي،  منجز  م��ن  حققه 

�سارماً  و�ل���ده  ك��ان  فقد  ن�����س��اأت��ه؛  يف  �لأول 
�حلياة  يف  ����س���ارم���ة  ب���ق���و�ع���د  وي��ت��م�����س��ك 
�ليومية، ولذلك ��ستطاع �أبوبكر يو�سف �أن 
يحفظ �لقر�آن �لكرمي قبل �أن يبلغ �لثامنة 
�سقيقه  م��ع  �نتقل لالإقامة  ث��م  ع��م��ره،  م��ن 
�لنتائج  و�أهلته  باملدر�سة،  ليلتحق  �لأك���رب 
�ملرتفعة �لتي حققها لالنتقال �إىل مدر�سة 
خ��ا���س��ة ب��ال��ط��ل��ب��ة �مل��ت��ف��وق��ني ك���ان���ت ت�سم 
طلبة متفوقني من كافة �أرج��اء م�سر، ويف 
على  �خلام�ص  ترتيبه  كان  �لعامة  �لثانوية 
م�ستوى جمهورية م�سر �لعربية كلها، ولذ� 
مت �ختياره �سمن �لطلبة �ملبتعثني للدر��سة 
يف �خلارج وكان من �أو�ئل �مل�سريني �لذين 
للعلم.  ط��ل��ب��اً  �ل�سوفيتي  ل��الحت��اد  ق��دم��و� 
�نتقاله  ب��د�ي��ة  و�ل����ده يف  ح��ي��اة  �أن  م�����س��ري�ً 
لالإقامة يف مو�سكو مل تكن �سهلة، لأنه مل 
�أو  �لعربية  يتحدث  مدر�ص  �أي  هناك  يكن 
يف  كبرية  �سعوبة  وج��د  لذلك  �لإجنليزية 

تعلم �للغة �لرو�سية يف بد�ية �لأمر. 
وقال: “�لعامل �لثاين �لذي �أثر يف و�لدي 
�لأجو�ء  يف  متثل  �لإب��د�ع��ي��ة،  �لناحية  م��ن 
مطلع  يف  �ل�سوفيتي  �لحت����اد  ���س��ادت  �ل��ت��ي 

�ل�ستينيات من �لقرن �ملا�سي، و�لدور �لبارز 
�ل�سعر�ء  ك��ان  فقد  وقتها،  و�ل�سعر  ل���الأدب 
وكانو�  ه��ائ��ل��ة،  ب�سعبية  يتمتعون  �ل��رو���ص 
يعقدون �جتماعات و�أم�سيات �سعرية و�سط 
ذلك  �إىل  �أ���س��ف  غفري،  جماهريي  ح�سور 
حققها  �لتي  �لكبرية  و�ملنجز�ت  �لنجاحات 
غزو  يف  �لفرتة  تلك  يف  �ل�سوفيتي  �لحت��اد 
�لعامل  ر�ئد ف�ساء يف  �أول  �لف�ساء وحتليق 
يوري جاجارين، وكان �ملو�طنون �ل�سوفييت 
�لرو�سي  ب�����الأدب  ك���ب���ري�ً  �ه��ت��م��ام��ا  ي���ب���دون 
�أحدث  على  للح�سول  وي�سعون  و�لأجنبي، 
�أف�سل  �لإ���س��د�ر�ت، حتى كان �لكتاب ميثل 
هدية ميكن تقدميها يف �لأعياد و�ملنا�سبات 
�مل��خ��ت��ل��ف��ة. ويف و���س��ط ه���ذه �لأج������و�ء؛ كان 
ن�سميه  �أن  ميكن  مبا  حماطاً  د�ئماً  و�ل��دي 
�ملقيمني  �ل����ع����رب  م����ن  �لأدب��������ي  ب��امل��ج��ت��م��ع 
يف م��و���س��ك��و، وم����ن ب��ي��ن��ه��م ���س��ع��ر�ء و�أدب�����اء 
حيث  م�سرحيني،  وخم��رج��ني  ومرتجمني 
فرتة  وقتها  تعي�ص  �لعربية  �جلالية  كانت 
و�للقاء�ت  و�ل��ت��ط��ور�ت  ب���الأح���د�ث  ح��اف��ل��ة 
ب�سكل مل يكن له مثيل من قبل. وكان من 
�أ�سدقاء و�لدي �ل�ساعر جيلي عبد �لرحمن 

م���ن �ل�������س���ود�ن، و�لأدي������ب �ل�����س��وري �سعيد 
حور�نية، و�ل�سينمائي �سعيد مر�د، و�ل�ساعر 
�مل�سري عبد �لرحمن �خلمي�سي �إىل جانب 
���س��دي��ق��ه و�أ����س���ت���اذه �ل�����س��اع��ر جن��ي��ب �سرور 
وجم��م��وع��ة ك��ب��رية م��ن �لأدب����اء و�ملبدعني. 
وب�سكل عام ميكن �لقول �أن و�لدي كان على 

ملتقى ثقافتني �أو ح�سارتني عظيمتني«.  
�ساهم  �ل����ذي  �ل��ث��ال��ث  “�لعامل  و�أ�����س����اف: 
يف جن��اح و�ل���دي ه��و و�ل��دت��ي، و�ل��ت��ي كانت 
وكانا  �ل���رو����س���ي���ة،  �ل���ل���غ���ة  يف  م��ت��خ�����س�����س��ة 
يرتجم  و�ل��دي  ك��ان  وعندما  معاً،  يتعلمان 
د�ئماً  ك��ان��ت  للعربية  �لرو�سية  م��ن  �لكتب 
ت�ساعده يف فهم مغزى �لكتاب. وب�سكل عام 
ميكن �لقول �أن و�لدي مل يكن يعي�ص حياة 
�ل��ن��ه��ار ميار�ص  و�ح���دة ف��ق��ط، فقد ك��ان يف 
�لأن�سطة �لجتماعية مع �جلالية �لعربية، 
ويف �مل�ساء كان يخ�س�ص وقته كله للرتجمة 
يوؤجل  كان  و�أحياناً  للعربية،  �لرو�سية  من 
�ل��ع��م��ل �لج��ت��م��اع��ي وي��خ�����س�����ص ج��ل وقته 

للرتجمة لينتهي من �لعمل يف موعده«. 
�إىل عالقة  يو�سف  �أب��وب��ك��ر  ج��م��ال  وت��ط��رق 
ت�سيخوف؛  �أن��ط��ون  �لكاتب  باأعمال  و�ل���ده 

م��ت��وق��ف��اً �أم������ام م��وق��ف��ني م��ه��م��ني. وق����ال: 
من  م��ب��ك��ر  وق���ت  يف  ح���دث  �لأول  “�ملوقف 
عمره، عندما �أُعجب و�لدي باإحدى ق�س�ص 
ل�سقيقه،  وق��دم��ه��ا  ف��رتج��م��ه��ا  ت�����س��ي��خ��وف، 
و�لذي كان حا�ساًل على درجة �لدكتور�ه يف 
�لرتجمة  ق��ر�أ  وعندما  �للغة،  وعلوم  �لأدب 
و�حد�ً  خطاأ  يجد  مل  لأن��ه  �ل��ذه��ول  �أ�سابه 
ف��ي��ه��ا، ول��ك��ن��ه ق���ال ل���و�ل���دي �أن���ه���ا ل ت�سبه 
�أ�سلوب ت�سيخوف، فبكي ومزقها وقرر �أن ل 
�أخرى يف حياته،  يرتجم لهذ� �لكاتب مرة 
�إليه بعد ع�سرين عاماً ليرتجم  ولكنه عاد 
�أما  نا�سجاً وحمنكاً.  �أ�سبح  �أعماله بعد ما 
ك��ان يرتجم  �لآخ���ر فحدث عندما  �مل��وق��ف 
رو�ية ت�سيخوف “�ل�سيدة �ساحبة �لكلب”، 
�لكاتب  بها  �أر�د  معينة  كلمة  عند  وت��وق��ف 
لبطل  �لباطنية  �لنف�سية  �حلالة  يبني  �أن 
ملدة  �لرتجمة  عن  و�ل��دي  وتوقف  �لق�سة، 
�أن يجد  يومني ب�سبب هذه �لكلمة حماوًل 
�أنه  مر�دفاً لها يعرب عن حالة �لبطل رغم 

كان من �ل�سهل �إيجاد مر�دفا لغوياً لها، �أما 
نقلها  �ل�سعب  م��ن  ف��ك��ان  �لنف�سية  �حل��ال��ة 
�أن يتجاوز  للغة �لعربية، ون�سحته و�لدتي 
لكنه وجد  �لكلمة ويو��سل �لرتجمة،  هذه 
�أن هذ� �لأمر �سيخل بروح �لق�سة كلها، وهو 
ما ي�سري �إىل �أن و�لدي كان مرتجما فريد� 
و�ل��ده خلف ور�ءه  �أن  و�أ���س��ار   من نوعه”. 
�لكثري من �لرت�جم، كما ح�سل على �لعديد 
من �لتكرميات، ومت تكرميه وهو على قيد 
وهي  “بو�سكني”  ميد�لية  مبنحه  �حل��ي��اة 
�لأو���س��م��ة �حل��ك��وم��ي��ة يف رو�سيا،  �أه����م  م��ن 
وه���و �أي�����س��اً ع�����س��و ف��خ��ري يف �حت����اد كتاب 
كما  �للقب،  ه��ذ�  ينال  �أجنبي  و�أول  رو�سيا 
لن�ساطه  ت��ق��دي��ر�ً  ت�سيخوف  ميد�لية  منح 
�لجتماعي، وكرمته جامعة �لدول �لعربية 
كذلك مبنحه عدد من �جلو�ئز، ومت �إطالق 
�لفيوم  مدينة  يف  �ل�سو�رع  �أح��د  على  ��سمه 
مد�خلته؛  ويف  م�����س��ر«.   يف  ر�أ���س��ه  م�سقط 
�سالمة عن  ماهر  �لدكتور  �ملرتجم  حتدث 

عالقته بالر�حل، مو�سحاً �أنه قام بالتدري�ص 
له يف كلية �لأل�سن عام 1964 ومنذ ذلك 
يف  وف��ات��ه  حتى  �سد�قتهما  �م��ت��دت  �ل��وق��ت 
يو�سف  �أبوبكر  “كان  وقال:  �ملا�سي.  مار�ص 
باجلميع.  ويهتم  خا�سة،  بكاريزما  يتمتع 
وعلى �مل�ستوى �ملهني ترك لنا تر�ثاً عظيماً 
من �لرتجمات �ملتعددة، ولالأ�سف مل نعرف 
بحجم منجزه �إل عندما ن�سر �حتاد �لأدباء 
�ل���رو����ص ن��ع��ي ل��ه ب��ع��د وف��ات��ه وم��ع��ه قائمة 
�لأدب  لعمالقة  ت��رج��م��ات  ت�����س��م  ب��اأع��م��ال��ه 
و�أك���رث م��ا يثري �لده�سة م��ا ورد  �ل��رو���س��ي، 
كتابا   30 م��ن  �أك��رث  �أن��ه ترجم  �لقائمة  يف 
ل��الأط��ف��ال«. ويف نهاية �ل��ن��دوة ق��ام عبد�هلل 
�لتنفيذي لقطاع د�ر  �آل علي، �ملدير  ماجد 
و�ل�سياحة  �لثقافة  د�ئرة  بالإنابة يف  �لكتب 
– �أبوظبي، بتقدمي هدية تذكارية جلمال 
�أب���وب���ك���ر ي��و���س��ف ت���ك���رمي���اً ل�����دور و�ل������ده يف 
يف  �لرفيعة  مكانته  عن  وتعبري�ً  �لرتجمة، 

هذ� �ملجال.

تقديرًا لالإرث الثقايف الذي تركه

دائرة الثقافة وال�سياحة - اأبوظبي 
حتتفي باملرتجم الراحل اأبوبكر يو�سف 

يف معر�س مو�سكو الدويل للكتاب
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مل توؤثر فرتة احلب�ش يف ن�شاطي الفني

مرييهان ح�سني: داخل ال�سجن كنت 
اأعي�س يف خوف و�سدمة

وق�ساء  �ل��ه��رم(،  ب�)كمني  �مل��ع��روف��ة  �ل�سهرية  ق�سيتك  �إث��ر  قا�سية  بتجربة  م��ررت   •
�أ�سبوعني يف �ل�سجن، ماذ� ��ستفدت من هذه �لتجربة؟ 

فالغ�سب  و�نفعالته،  غ�سبه  يف  يتحكم  �أن  بد  ل  �لإن�سان  �أن  �مل�سكلة  هذه  من  تعلمت   -
�لنق�ص حاول  وبعد تخفيف �حلكم من حمكمة  كارثة.  �إىل  ي��وؤدي  قد  �حل��د  �لز�ئد عن 
لإنهاء  نف�سي  ت�سليم  ق��ررت  لكني  ودي،  ب�سكل  �لق�سية  �إنهاء  �أج��ل  من  �لتدخل  �لبع�ص 

�لأمر، خا�سة �أن هذه �لق�سية بقيت ثالث �سنو�ت،
 فاأردت �خلال�ص منها،

يت�سلل  �أن  ورف�ست  قوية  كنت  �أنني  �إل  و�سدمة،  خ��وف  يف  �أعي�ص  كنت  �ل�سجن  ود�خ��ل   
�ل�سعف �إىل نف�سي، وحافظت على متا�سكي د�خل �ل�سجن حتى �لنهاية، و�ل�سجن يحتوي 
على �ل�سلبي و�لإيجابي، فر�أيت بع�ص �ل�سجينات يكملن تعليمهن و�أخريات يع�سَن معاناة 

حقيقة بعيد�ً عن �أولدهن.
عملك؟ يف  �حلب�ص  فرتة  �أثرت  • هل 

- مل توؤثر فرتة �حلب�ص يف ن�ساطي �لفني، بل جعلتني �أعود بد�فع قوي، هو �أن �أطوي هذه 
بال�سرف  �تهامي يف ق�سية خملة  يتم  �أنه مل  باأعمال مميزة ومتنوعة، خا�سة،  �ل�سفحة 
��ستاأنفت ت�سوير م�سل�سل  بل هي م�ساجرة عادية، كلنا معر�سون لها، ومبجرد خروجي 
)بركة( مع �لفنان عمرو �سعد، وت�سوير م�سل�سل )عالمة ��ستفهام( بطولة حممد رجب، 
وكنت �سعيدة بهذ� �لدور حيث �أديت �سخ�سية )ُمغنية( لأعود بهذ� �لدور �إىل �لغناء بعد 
يعرف  �أن  �أري��د  كنت  لأنني  و�نتظرها،  متنيتها   فر�سة  �ل��دور  ك��ان  وق��د  طويل.  غياب 

�جلمهور �أنني �أغني ولديَّ هذه �ملوهبة.

�لثاين  �جلزء  يف  تغريت  و�لتي  �لروحي(  )�لأب  م�سل�سل  يف  �سخ�سيتك  عن  • ماذ� 
؟

�لتي  نف�سها  �لأول هي  �جل��زء  بها يف  �ساركت  �لتي  �لعطار(  )يا�سمني  �سخ�سية   -
��ستكملتها يف �جلزء �لثاين، ولكن ت�سرفاتها و�سخ�سيتها هي �لتي �ختلفت، حيث 
عن  �نف�سالها  بعد  �لثاين  �جل��زء  يف  ولكن  �أك��رث،  م�ساملة  �لبد�ية  يف  كانت  �إنها 

زوجها تغريت و�أ�سبحت م�سوؤولة �أكرث وتدير �سركات عائلتها.

بامللل؟ �مل�ساهد  ت�سيب  �أنها  �أم  �لأجز�ء  تعدد  فكرة  توؤيدين  • هل 
- �أنا مع �مل�سل�سالت متعددة �لأجز�ء ما د�مت �لأحد�ث م�سوقة وفيها 

جديد.

�لروحي(؟ )�لأب  من  ثالث  جزء  هناك  • هل 
�أن �لتح�سري  - لي�ص لدي معلومات عن ذلك، لكني �سمعت 

جاٍر جلزء ثالث من �لعمل.

قدمتها؟ �لتي  �لأعمال  �أهم  • ما 
- �سخ�سية )رغ��دة( يف م�سل�سل )�أي��وب( هي من �أهم �ل�سخ�سيات و�لأدو�ر �لتي قدمتها، 

كونها �سخ�سيتني يف �سخ�سية و�حدة.

�أخرى؟ مرة  للغناء  �ستعودين  • هل 
- �أنا �أ�ساًل مطربة، وكان �لغناء هو جو�ز مروري نحو عامل �لفن بعد م�ساركتي يف �ملو�سم 
�خلام�ص من برنامج �كت�ساف �ملو�هب )�ستار �أكادميي( لأنطلق بعده �إىل عامل �لتمثيل. 
و�أخري�ً �أنهيت ت�سجيل �أغنية )قالو�( �لتي كتبت كلماتها، وهي من �أحلان �أ�سرف �سامل، كما 

�أجهز حالياً لألبومي �لغنائي �لأول.

�ل�سهرة؟ طريق  على  و�سعك  يف  �أكادميي(  )�ستار  �أ�سهم  • هل 
- بالتاأكيد، ويكفي �أن �أقول �إنني دخلت �لربنامج و�أنا فتاة عادية، ل يعرفها �سوى حميطها 

�ل�سيق، وخرجت منه فنانة م�سهورة،
با�سمي  وتهتف  تعرفني  �لنا�ص  ر�أي��ت  �لقاهرة،  �إىل  لبنان  �أثناء عودتي من  �أنني  لدرجة   

مبجرد نزويل يف �ملطار.

؟ �لغنائية  �ملو�هب  �كت�ساف  بر�مج  �نت�سار  يف  ر�أيك  • ما 
�أك��رث، ولكن  وتدربه  �مل�سارك فيها معروفاً  �لرب�مج جتعل  ذو حدين، فهذه  �سالح  - هي 
عندما يتخرج منها �ملت�سابق يكون مطلوباً منه بذل جمهود �أكرث من �لفر�سة �لتي نالها 

يف �لربنامج.

قلبها  كان  �إذ�  وما  هذ�،  عن  �ساألناها  لذ�  �لزو�ج،  لفكرة  ر�ف�سة  مرييهان  �أن  • يرتدد 
قد دق؟

-  فتجيب: )�أنا جبانة و�أخاف جد�ً من خطوة �لزو�ج، بل �ساأفكر مليون مرة قبل �ملو�فقة 
على قر�ر �لرتباط، 

�أن دق قلبي  �سبق  باأنه )ق�سمة ون�سيب(، وب�سر�حة  �أين مقتنعة  فالزو�ج م�سوؤولية، كما 
مرتني، 

�نتهائي من در��ستي  �لثانية بعد  �ل�سنة �لأوىل يف �جلامعة، و�ملرة  �لأوىل عندما كنت يف 
ودخويل جمال �لتمثيل، وب�سر�حة �حلب يف زماننا �حلايل �أ�سبح �سعباً(.

هذ�  على  ورد�ً  كارد�سيان،  كيم  �لو�قع  تلفزيون  بنجمة  ح�سني  مرييهان  كثريون  • �سبه 
تعلق: 

�أهتم  ب��ه، فقط  �أ�سغل نف�سي  ل��ذل��ك، ول  �أ�سعى  و�أن���ا ل  �ل��ك��الم م��ن زم���ان،  - )�أ�سمع ه��ذ� 
باملحافظة على نف�سي و�سكلي دون �أن �أت�سبه باأحد(.

من جديدة..  جنوى كرم تربح ال�سارع
فاجاأت �سم�ص �لأغنية �للبنانية جنوى كرم �لنا�ص قبل �أيام بت�سوير كليبها 
�لغنائي �جلديد "بع�سق تفا�سيلك "و�سط �جلمهور يف �سو�رع لبنان.وهذه 
يف  بد�أتها  و�لتي  �لغنائية  بكليباتها  �جلمهور  مب�ساركة  �لثانية  جتربتها 
�أي�سا بكليب  " وختمته  �لع�سق  �أبو  "ملعون  �ملو�سم �ل�سيفي بكليب  بد�ية 

." تفا�سيلك  "بع�سق 
فتحت عنو�ن "جنوى كرم من لبنان " و"ل قونا"، �أطلقت �سم�ص �لأغنية 
�للبنانية دعوة جلمهورها عرب �سفحاتها �لر�سمية على مو�قع �لتو��سل 
�لإجتماعي للنزول �إىل �ل�سارع وم�ساركتها ت�سوير كليبها �لغنائي �جلديد 
�أغنيتها  �لعربي عرب  �لوطن  م��رة يف  لأول  �لتجربة  ه��ذه  �أن خا�ست  بعد 

�لأوىل "ملعون �أبو �لع�سق".
ر�أ�ص  رحلتها من  تبد�أ  �أن  �ختارت  ف��اإن جنوى  كرم  مقّربني من  وبح�سب 
م�سقطها زحلة �إىل كل لبنان، مرور�ً ببلدة جزين وعني �ملر�سية، وحمانا، 

و�إهدن، �لرو�سة وغريها...
وليد  �ملف�سل  خمرجها  مع  لل�سارع  و�ل��ن��زول  �لأوىل  بتجربتها  وغ��ام��رت 
جناحاً  حققت  ح��ي��ث  حقيقي  ج��م��ه��ور  و���س��ط  �لكليب  وت�����س��وي��ر  نا�سيف 
جمهورها  مع  �ملبا�سر  �لتو��سل  �ختارت  كما  �لأغنية،  طرحها  فور  و��سعاً 

�لها�ستاغ  جن������وى  ل��ت��ن�����س��ر 
�خلا�سة  ���س��ف��ح��ت��ه��ا  ع����رب 

�لتو��سل  م����وق����ع  ع���ل���ى 
�لإج���ت���م���اع���ي وت���ب���ادل 
�لإن�ستقر�م  �ل�����س��ور 

لي�ساركوها �حلدث.
وت������ز�م������ن �ل���ك���ل���ي���ب مع 

لبنان  دول���ة  �إع���الن  مئوية 
ربانية  �سدفة  فكانت  �لكبري، 

�لكليب، كما  تز�منت مع ت�سوير 
�لذين  �لأ���س��خ��ا���ص  ب��ع�����ص  و���س��ف��ه 

�ساركو� جنوى �حلدث.

ر�شالة حب
�أن ت�سري على هذ�  ق��ررت  �أن جنوى كرم  ويبدو 

كدعوة  �لقادمة  �لغنائية  �أعمالها  معظم  يف  �لنهج 
منها للفرح لكل جمهورها و�أهلها يف لبنان، حيث قررت 

�أن ت�سهد �سو�رع لبنان ت�سوير كليباتها �لغنائية �لقادمة 
و�سط جمهورها �حلقيقي يف كل �ل�سو�رع و�مليادين كر�سالة 

حب منها لبلدها ول�سعبه ودعوة للفرح و�ل�سعادة، على حد تعبريها.
ن�سب  وحققت  �أي���ام  قبل    Deezer تطبيق  ع��رب  طرحها  مت  و�لأغ��ن��ي��ة 
�لعر�قي  وع��ادل  ما�سي  �حمد  كلمات  وه��ي  طرحها،  ف��ور  عالية   �إ�ستماع 
مبرحلة  حالياً  نا�سيف  وليد  �لكليب  خم��رج  �سابا،ويقوم  ط��وين  ت��وزي��ع 

بعد  �إ�ستعد�د�ً لطرحها  �ملونتاج 
جنوى  ب��ه��ا  لتختتم  �أي�����ام 

�ملو�سم  جن��اح��ات  ك���رم 
�ل���������س����ي����ف����ي ل����ع����ام 

.2019

دور �شعب
حبيبة �لتي تعمل عازفة هارب كما ذكرت درة يف ت�سريحاتها  لو�سائل �عالم تعي�ص حياًة 
تقلب  ك��ارث��ة  لهما  �أن حت��دث  �إىل  �سليم،  خالد  يج�ّسده  �ل��ذي  زوج��ه��ا،  م��ع  روتينية 
�أعمالها  �أه��م  م��ن  �لعمل  ه��ذ�  �أن  درة  عقب.و�أ�سافت  على  ر�أ���س��اً  حياتها  ظ��روف 
�لفنية؛ فال�سخ�سية مركبة جد�ً، م�سريًة �إىل �أنها تدّربت كثري�ً على �لعزف على 
�سهاًل على �لإطالق؛  �أم��ر�ً  �آلة �لهارب قبل �لت�سوير لأن �لعزف عليها لي�ص 
وهو ما جعلها حت�سل على كور�ص مكثف قبل بد�ية �لت�سوير.تدور �أحد�ث 
�مل�سل�سل خالل 45 حلقة، و�ملقّرر عر�سه قبل نهاية �لعام �حلايل؛ وكانت 
درة قد �سّورت �أحدث جل�سات �لت�سوير �خلا�سة بها لإحدى �أ�سهر �ملجالت 
�لعاملية وظهرت من خاللها بزّي فرعوين للملكة �ل�سهرية "كليوباتر�".

يوم م�شري
�لفيلم  �أح��د�ث  �سمن  م�ساهدها  ت�سوير  دّرة  �أنهت  �أخ��رى،  ناحية  من 
خالله  م��ن  ت��ظ��ه��ر  �أن  �مل��ق��رر  م�سري"؛  "يوم  �جل��دي��د  �ل�سينمائي 
�مل�ست�سفيات  �أح��د  د�خ��ل  ممّر�سة  تعمل  مريفت  ُت��دع��ى  �أم  ب�سخ�سية 
�حلكومية وتتعّر�ص للعديد من �مل�ساكل خالل ذ�ك �ليوم، ومن �ملقّرر 

�أن ت�سّور دّرة �لبو�سرت �لدعائي للعمل خالل �ل�ساعات �ملقبلة.
و�لفيلم ي�سارك يف بطولته �أحمد �لفي�ساوي �لذي �أنهى ت�سوير 
�لنبوي  للعمل وخ��ال��د  ب��ه  �خل��ا���ص  �ل��ر���س��م��ي  �ل��ب��و���س��رت 
ر�أ�ص  مو�سم  يف  طرحه  �ملقّرر  وم��ن  مطاوع  وحنان 
دور  يف  �لفيلم  لطرح  مبدئي  كموعد  �ل�سنة 

�لعر�ص �ل�سينمائية.

درة ت�ستعد )لأ�سعب دور(
 يف )بال دليل(

اإرادة قوية،  مرييهان ح�شني فنانة م�شرية �شابة، �شاحبة 
تعلمت الكثري من جتربة �شجنها اأ�شبوعني، عادت بعدها 
اإىل ن�شاطها بقوة ف�شاركت يف م�شل�شلني ُعر�شا يف رم�شان 
املا�شي هما )عالمة ا�شتفهام( و)بركة(، ويف هذا احلوار 
تك�شف اأن اأجندتها حاليًا ممتلئة باأكرث من عمل درامي 
و�شينمائي، ومل تن�َش اأنها مطربة اأ�شاًل، فقررت 

طرح جمموعة اأغاٍن.

التون�شية  ان�شّمت 
ك���ع�������ش���و  درة 

حتكيم  جل��ن��ة 
فعاليات  �شمن 
م�شابقة االأفالم 

�شمن  الق�شرية 
اجلونة  مهرجان 

ال�����ش��ي��ن��م��ائ��ي يف 
دورته الثالثة، وهي 
ت�شوير  ت��وا���ش��ل 

�شمن  م�شاهدها 
اأح�����������داث 

م�شل�شلها 
ال���درام���ي 

اجل����دي����د 
"بال دليل" .
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تنحيف البطن واخل�سر 
باخل�سراوات وا لبطيخ

�لريا�سة  كممار�سة  خمتلفة،  ط��رق  وف��ق  يتمُّ  و�خل�سر  �لبطن  تنحيف 
و�تباع بع�ص �حلميات �لغذ�ئية �لقا�سية. 

�مل�سروبات  بع�ص  �إدر�ج  خ���الل  م��ن  �ل��غ��اي��ة،  ه���ذه  حتقيق  مُي��ك��ن  ول��ك��ن، 
ع عمليَّة �إحر�ق �لدهون �ملرت�كمة  �لطبيعيَّة يف نظامك �لغذ�ئي، ما ُي�سرِّ

يف منطقتي �لبطن و�خل�سر. 
�إليكم �أف�سل 3 م�سروبات طبيعية لتنحيف �لبطن و�خل�سر:

1. ع�سري �خل�سر�و�ت
�لريجيم  �أنظمة  يف  ت�ستخدم  وه��ي  ة،  لل�سحَّ  � ج���دًّ مفيدة  �خل�����س��رو�ت 
�إحر�ق  يف  للغاية  ال  فعَّ �خل�سر�و�ت  ع�سري  �أنَّ  كما  �سة،  �ملُخ�سِّ �لغذ�ئيَّة 

�ل�سعر�ت �حلر�رية �ملرت�كمة يف منطقتي �لبطن و�خل�سر.
�ل�سمندر،  اح، وحبَّة من  �لتفَّ طتا �حلجم من  ُمتو�سِّ نات: ثمرتان  �ملُكوِّ  •
طتا �حلجم من �جل��زر، ون�سف �حلبَّة من �خليار، وكوب  ُمتو�سِّ وحبَّتان 
بها(،  �ل�سبانخ  ��ستبد�ل  �ملفرومة )ميكن  �لهندباء �خل�سر�ء  �سغري من 

رة. وملعقة كبرية من �لزجنبيل �لطازج، وثمرة من �لربتقال ُمق�سَّ
�خل�سر�و�ت.  ارة  ع�سَّ بو�ساطة  ن��ات  �مل��ك��وِّ ُتع�سر  �لتح�سري:  طريقة   •

�ت يف �ليوم. وُي�سرب هذ� �خلليط لثالث مرَّ
• فو�ئد ع�سري �خل�سر�و�ت: ُيعترب حمتوى �خل�سر�و�ت من �ل�سعر�ت 
و�ملعادن  بالفيتامينات  باملُقابل  ت��زخ��ر  ه��ي  فيما  ا،  منخف�سً ��ة  �حل��ر�ريَّ

امة للَّج�سم. وغريها من �لعنا�سر �لغذ�ئية �لهَّ

2. ع�سري �لبطيخ
ب �لبطيخ  �جل�سم، وهو يحتوي على �سعر�ت حر�ريَّة قليلة، و�لكثري  ُيرطِّ
من �ملاء. عالوة على ذلك، يحتوي �لبطيخ على �لأرجنني، وهو حم�ص 

�أميني يزيد كتلة �لع�سالت، وُيقلِّل يف �لوقت نف�سه دهون �جل�سم.
يخ، وملعقة كبرية من �لع�سل  طة �حلجم من �لبطِّ نات: حبَّة متو�سِّ • �ملُكوِّ

�لطبيعي، وكوب من �لثلج، ون�سف �لكوب من �ملاء.
• طريقة �لتح�سري: ُيقّطع �لبطيخ، فُتز�ل �لبذور منه، ثمَّ ُتهر�ص قطع 

�لبطيخ يف �خلالط �لكهربائي. ُت�ساف �ملكونات �لأخرى �إىل �لع�سري.
م��ن منطقتي  و�ل��ده��ون  �ل�سحوم  �إز�ل���ة  �لبطيخ يف  ُي�ساعد  �ل��ف��و�ئ��د:   •
�ل����وزن؛ فهو لي�ص جم���ّرد م��اء بل  ��ا يف خ�����س��ارة  �لبطن و�خل�����س��ر، و�أي�����سً
ج  و�لفيتامني  كالبوتا�سيوم  �ملُفيدة؛  �لعنا�سر  من  �لعديد  على  يحتوي 

و�لكاروتني، و�لقليل من �لكال�سيوم و�ملغن�سيوم و�حلديد. 
يخ ثالثني �سعرة حر�ريَّة. ويف كلِّ مائة جر�م من �لبطِّ

• ماذا تعني كلمة �شيبويه؟ 
- ر�ئحة �لتفاح 

خوله؟  ا�شم  يعني  • ماذا 
- �لظبية �ل�سريعة 

• ما هي جمعية الرابطة القلمية؟ 
خليل  ج���رب�ن  �أع�سائها  1920م  ع��ام  �ملهجر  يف  تاأ�س�ست  جمعية   -

مطر�ن ، �إيليا �أبو ما�سي. 
ال�شاعر الذي خلف اأحمد �شوقي بلقب اأمري ال�شعراء؟  هو  • من 

- ب�سارة �خلوري 
• ما املق�شود بالرومانتيكية يف االأدب؟ 

- حركة �أدبية تعتمد على �خليال و�لعاطفة وحب �لطبيعة. 
االأدب؟  يف  بالواقعية  املق�شود  • ما 

- م��ذه��ب ي��ع��م��ل ع��ل��ى مت��ث��ي��ل �لأ����س���ي���اء يف �أق�����رب ����س���ورة ل��ه��ا وتنبذ 
�لعاطفة. 

• حجم عينيك �لآن هو نف�ص حجمها عند ولدتك ، فالعيون ل تنمو بعك�ص �لأنف و�لأذن
• ت�سقط �لنملة د�ئما على جانبها �لمين عندما تت�سمم

• عني �لنعامة �كرب من دماغها
• تزيد �ل�سنة �ل�سم�سية عن �ل�سنة �لقمرية ع�سرة �أي��ام 

• ميكن للحلزون �ن ينام ملدة ثالث �سنو�ت
• للقطط �كرث من مئة �سوت بينما للكالب حو�يل �لع�سرة 

• جميع �لدببة �لقطبية ع�سر�ء)ت�ستخدم �ليد �لي�سرى(
• ترم�ص �لن�ساء تقريبا �سعف �لرجل

• �لنقود لي�ست م�سنوعة من �لورق .. و�إمنا من �لقطن 
• �لكر�سي �لكهربائي �خرتعه طبيب �أ�سنان

• �لكات�سب كان ُي�ستخدم يف �لقرن �لثامن ع�سر كدو�ء
• �لذين يتحدثون �لإجنليزية يف �ل�سني �أكرث من �سكان �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

• حا�سة �لتذوق لدى �لفر��سات يف قدميها
• �لفيلة هي �حليو�نات �لوحيدة �لتي ل ت�ستطيع �لقفز

الرجل الك�سول 

االثنني    9   سبتمبر    2019  م   -   العـدد  12726  
Monday   9   September   2019  -  Issue No   12726

الفراولة 
�لفاكهة  تلك 
بالغة �لأناقة 
و�ل���ف���خ���ام���ة 
و�جل���������م���������ال 
تكاد  ل  �ل��ت��ي 
ت������ظ������ه������ر يف 
�ل�سوق  حتى 
�أهم  تختفي. 
مييزها  م�����ا 
غ����������ن����������اه����������ا 
ب�����ال�����������س�����ك�����ر 

و�حل��دي��د ويوجد  و�ل��ف��و���س��ف��ور  �لكال�سيوم  وخ��ا���س��ة   �مل��ع��دن��ي��ة  و�لأم�����الح 
�ل�ساي�سالت  ح��ام�����ص  ع��ل��ى  وحت��ت��وي   �ل�����س��غ��رية،  حبيباتها  يف  �ل��ربوت��ني 

�لطبيعي. 
فو�ئدها: 

- تو�سف ملر�سى �لنقر�ص و�آفات �لكبد. 
- تفيد يف �مر��ص �للثة. 

- للفر�ولة خا�سية تخفيف كميات حام�ص �لبول. 
- تعترب مهدئا لالع�ساب وم�سكنا لالآلم. 

املمثلة كري�شتني �شتيوارت خالل و�شولها حل�شور العر�ش االأول يف اأمريكا ال�شمالية لفيلم »�شيرغ«
 يف مهرجان تورونتو ال�شينمائي الدويل.رويرتز

كان هناك رجل ك�سول يجل�ص يف �مليناء ي�ساهد �ل�سيادين وهم يعملون بجد و�جتهاد وبعد �نتهائهم مرو� عليه 
يف طريقهم �إىل بيع ��سماكهم فم�سى ور�ءهم وعند �ل�سوق وقف ينتظر �ن يبيعو� مالديهم لي�ساألهم مايقتات به 

.. فمر على �حدهم وطلب �مل�ساعدة فنظر �ليه �ل�سياد وقال: �ر�ك يا هذ� ب�سحة جيدة �ألي�ص كذلك؟! 
فقال نعم و�حلمد �هلل . 

فقال �ل�سياد: ح�سنا و�نا �ي�سا �حمد �هلل رغم �ين مري�ص لكني �حلمد �هلل �عول عيايل ..
هل لديك �ولد؟ فقال �لرجل �لك�سول: نعم.  ف�ساأله �ل�سياد �أل ت�ستحي من �لنا�ص- ��ستحي من خالقك.

كانت كلماته كاأنها �سكني ذبحت �لرجل �لك�سول فا�ستحى وفر من �ملكان و�ق�سم �ل يعود �ليه.
 يف �لطريق �ر�د �ن ميد يده �إىل �لنا�ص لكنه تذكر كالم �لرجل فا�ستحى بحق..   فم�سى حتى وقف �مام دكان 
كبري ونظر فيه فناد�ه من د�خله �ساحبه وقال ماذ� تريد؟.. ف�سكت،  فقال �ساحب �لدكان: ح�سنا عندي عمل 
لك فانت قوي، �دخ��ل.. ومنذ تلك �للحظة ��سبح �لرجل �لك�سول يعمل طو�ل �لنهار ويحمل ويفرغ وينظف 
وير�ص ويقطع ويغلف... حتى ينتهي �ليوم فيعود �إىل بيته مببلغ زهيد يفرح به كثري� فهو يكفيه هو و�ولده 

كما �نه من تعبه وعرقه. 
و��ستمر هكذ� يعمل ويعطي زوجته لتطعمه وتطعم �ولده حتى فاجاأته مببلغ ب�سيط �دخرته لت�سرتي به بع�ص 
�لنو�ع من �لبقالة ليتاجر بها، ومل مي�ص وقت طويل حتى ��سبح �ساحب جتارة ب�سيطة تدر عليه ربحا جيد� 
وكلما ز�د ربحه تذكر �ل�سياد �ملري�ص فمر على �مليناء ذ�ت يوم ووجده فناد�ه وقال له: جئت لك بهدية، �نها 
من حر مايل، فلول كالمك ما ��سبحت على ما ��سبحت عليه �لن، وجل�ص ليق�ص عليه ق�سته �لتي ��سبحا 

من بعدها �عز �سديقني.

خطر اللحوم احلمراء والبي�ساء على الكول�سرتول يف درا�سة جديدة
�للحوم  بتناول  �لتغذية  �خت�سا�سيو  ين�سح 
ا عن تلك �حلمر�ء، للوقاية من  �لبي�ساء عو�سً
�لكول�سرتول. لكّن در��سة �أمريكية جديدة �أتت 
�لتاأثري  �للحوم متلك  �أن��و�ع  �أّن جميع  لتوؤكد 

نف�سه على �لكول�سرتول يف �لدم.
����س���وف ت��غ��ري در�����س���ة �أج����ر�ه����ا �ل��ب��اح��ث��ون يف 
مفاهيمنا  كاليفورنيا،  يف  �أوكالند  م�ست�سفى 
�خلاطئة حول ��ستهالك �للحوم. فعلى �لرغم 
�إّن م��ن �لأف�سل  ي��ق��ال لنا  �أن���ه غ��ال��ًب��ا م��ا  م��ن 
��ستهالك �للحوم �لبي�ساء بدًل من �حلمر�ء، 
�لتاأثري  ل��ه  �سيكون  كليهما  �أّن  ي��ب��دو  �أن���ه  �إل 

نف�سه على م�ستويات �لكول�سرتول يف �لدم.
لإجر�ء هذه �لدر��سة قام �لباحثون بتوظيف 

ترت�وح  جيدة،  ب�سحة  يتمتعون  ون�ساء  رجال 
ولديهم  ع��اًم��ا،   65 �إىل   21 ب��ني  �أع��م��اره��م 
م��وؤ���س��ر ك��ت��ل��ة �جل�����س��م ي�����رت�وح ب���ني 20 �إىل 
لكل  غ��ذ�ئ��ي  نظام  تعيني  ومتَّ  كغم/2م.   35
و�حد منهم بطريقة ع�سو�ئية: حلوم حمر�ء، 
بروتينية من  غذ�ئية  و�أنظمة  بي�ساء  وحلوم 
دون حلوم، و�ّتبعو� هذه �لأنظمة �لغذ�ئية ملدة 

4 �أ�سابيع.
مدير  ك��ر�و���ص،  رون��ال��د  �لربوف�سور  ويو�سح 
�لرئي�سي  و�مل��وؤل��ف  �ل�سر�يني  ت�سلب  �أب��ح��اث 
�لتغذية  جملة  يف  ُن�سرت  �لتي  �لدر��سة  لهذه 
 Journal of Clinical �ل�����س��ري��ري��ة 
قمنا  “عندما  ق�����ائ�����اًل:   Nutrition

توقعنا  �ل��در����س��ة،  ه��ذه  لإج����ر�ء  بالتخطيط 
على  �سّيىء  ت��اأث��ري  �حل��م��ر�ء  للحوم  يكون  �أن 
من  �أك���رث  �ل����دم،  يف  �ل��ك��ول�����س��رتول  م�ستويات 
�حلال  �أّن  فوجئنا  ول��ك��ن  �ل��ب��ي�����س��اء،  �ل��ل��ح��وم 
كليهما على  تاأثري  كان  لقد  تكن كذلك.  مل 

�لكول�سرتول �سيًئا ب�سكل مماثل، عندما 
�مل�سّبعة  �ل���ده���ون  م�����س��ت��وي��ات  ك��ان��ت 

متطابقة”.
ت��ت��م��ا���س��ى ه�����ذه �ل���ن���ت���ائ���ج مع 

ت�ستمل  ب�������اأن  �ل���ت���و����س���ي���ات 
على  �ل����غ����ذ�ئ����ي����ة  �لأن����ظ����م����ة 
ك���م���ي���ة �أك�������رب م�����ن �ل���ف���و�ك���ه 

و�خل�سرو�ت.


