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لهذا ال�سبب تناول ال�سلطة 
مع الوجبات الرئي�سة

املغذيات  م��ن  خمتلفة  اأن���واع  على  يحتوي  اأن  ال�سلطة  لطبق  ميكن 
تختلف ح�سب توليفة اخل�سروات واحلبوب والبذور والزيت امل�ستخدم 
يف اإعداده. وميكن اإ�سافة اأنواع من الربوتني �سواء عن طريق اجلنب 
اأو املك�سرات اأو �سرائح الدجاج للح�سول على �سحن رئي�س. اإليك اأهم 

القيم الغذائية يف ال�سلطة:
وف��ق��اً ل��درا���س��ة اأج��ري��ت يف ج��ام��ع��ة ل��وي��زي��ان��ات مب�����س��ارك��ة 17500 
اأكرث  لديهم مغذيات  بانتظام  ال�سلطة  ياأكلون  اأن من  تبني  �سخ�س، 

يف الدم مقارنة مبن ال يحبون اأكل ال�سلطة.
واأظهرت الدرا�سة اأن حمبي ال�سلطة لديهم ن�سبة اأعلى من فيتامني 
الذي  وب��ي��ت��اك��اروت��ني  ب9"،  "فيتامني  الفوليك  وحم�س  "�سي" 
يتحّول اإىل فيتامني "اأ"، اإ�سافة اإىل فيتامني "اإي" والليكوبني. وهي 

توليفة من املغذيات توفرها خ�سروات ال�سلطة ب�سكل اأ�سا�سي.
ال�سلطة  وال�سبانخ" اإىل  اخل�س  "مثل  ورقية  خ�سروات  اأ�سفت  ف��اإذا 
جانب  اإىل  وتنوعها  مقدارها  وزي���ادة  املغذيات  ه��ذه  بتعزيز  �ستقوم 

اإ�سافة مزيد من االألياف التي متنع االإم�ساك، وحت�سن اله�سم.
اإ�سافة �سل�سات ال�سلطة، الأنها تكون غنية  لكن ينبغي احلر�س عن 
"احلام�س"  بالدهون. وُين�سح عادة باإ�سافة زيت الزيتون والليمون 

واجلنب واملك�سرات بداًل من ال�سل�سات اجلاهزة.
واملعادن،  بالفيتامينات  غنية  ال�سعرات  قليلة  باأنها  ال�سلطة  ومتتاز 
حرارية  �سعرة   140 ت�سيف  مثاًل  ال�سيزر  �سل�سة  اإ�سافة  عند  لكن 
كاملة اإىل الطبق، وهناك �سل�سات حتتوي على �سعرات اأكرث ت�ساعف 

عدد ال�سعرات االإجمايل يف الطبق.

حتذير من الإفراط يف تناول اجلنب
قالت اجلمعية االأملانية للتغذية، اإن للجنب فوائد �سحية جمة، اإذ ميثل 
م�سدراً جيداً للربوتني والكال�سيوم، غري اأنها حذرت من االإفراط يف 
اأي�ساً ب�سبب احتوائه على امللح، واالأحما�س الدهنية امل�سبعة،  تناوله 

ما ميهد الطريق لبع�س االأمرا�س.
رفع  يف  يت�سبب  اجل���نب  ت��ن��اول  يف  االإف�����راط  اأن  اجلمعية  واأو���س��ح��ت 
م�ستوى الكولي�سرتول يف الدم، الذي قد يوؤدي اإىل ان�سداد ال�سرايني، 

واالإ�سابة باأمرا�س القلب، واالأوعية الدموية.
امت�سا�س  من  اجل�سم  حترم  قد  امل�سبعة  الدهنية  االأحما�س  اأن  كما 
االأحما�س الدهنية االأ�سا�سية املهمة لتثبيط االلتهابات يف اجل�سم، ما 

يت�سبب يف االإ�سابة بالتهاب املفا�سل.
وباالإ�سافة اإىل ذلك يت�سبب االإفراط يف تناول اجلنب يف اإبطاء وظيفة 
خطر  وي��رف��ع  اجل�سم،  يف  ال�سموم  ن�سبة  زي���ادة  اإىل  ي���وؤدي  م��ا  الكبد، 
االإ�سابة بال�سرطان.  ولال�ستفادة من مزايا اجلنب وجتنب خماطره 
غرام   60 اإىل   50 ال�سحية تن�سح اجلمعية بتناول ما ال يزيد عن 

من اجلنب يومياً.  

كمية امللح امل�سموح بها يوميًا؟ 
ي�سكل  امللح  تناول  يف  االإف��راط  راتغيرب" اأن  "ديابيت�س  جملة  اأوردت 

خطراً على ال�سحة، اإذ يت�سبب يف االإ�سابة بارتفاع �سغط الدم.
وتن�سح املجلة االأملانية املعنية ب�سحة مر�سى ال�سكري، باالإقالل من 
امللح خا�سًة ملر�سى ال�سكري من النوع الثاين، ومر�سى ارتفاع �سغط 

الدم، ومر�سى القلب، ومر�سى الكلى.
 5 اأك���رث م��ن  ت��ن��اول  ي��ج��وز  اأن���ه ال  "ديابيت�س راتغيرب" اإىل  واأ���س��ارت 

غرامات ملح يومياً، وذلك وفقا لتو�سيات منظمة ال�سحة العاملية. 
وحذرت املجلة من اأن امللح يختبئ يف العديد من الوجبات اجلاهزة، 
اختيار  مراعاة  ينبغي  لذا  اخل�سروات،  ومعلبات  واجل��نب،  والنقانق، 

االأ�سناف قليلة امللح منها.  
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للحامل.. ل تهملي هذه 
الن�سائح يف رم�سان

وجنينها  نف�سها  لتحمي  منا�سبة  لتغذية  رم�سان  �سهر  يف  احلامل  حتتاج 
وتتجنب م�ساعفات ال�سيام مثل الغثيان، والدوار، والرجفة، وغريها من 
اأمرا�س  من  يعانني  ال  اللواتي  احل��وام��ل  الن�ساء  بني  ال�سائعة  االأع��را���س 

مزمنة حتول دون �سيامهن. 
اأي م�ساعفات �سحية، ميكنك  تعانني  لو كنت تتمتعني ب�سحة جيدة وال 
با�ستثناء  تعديل  دون  الف�سيل  ال�سهر  يف  اليومية  حياتك  روت��ني  متابعة 
احلر�س على اأخذ ق�سط كاٍف من الراحة، بهذه العبارة حتدثت اأخ�سائية 

التغذية روؤى امل�سري يف حوار مع 24 عن ن�سائح احلمل ال�سحي.
ال�سيام حتى ال ت�ساب  اأهمية اهتمام احلامل بتغذيتها عند  و�سّددت على 

مب�ساعفات خطرية ميكن جتنبها، بهذه الن�سائح املهمة:
واحدة. دفعة  تناولها  بدل   دفعات  على  االإفطار  وجبة  1.تناول 

ال يقل عن  مبعدل  والفطور  ال�سحور  بني  ال�سوائل  من  الكثري  2.�سرب 
لرتين يومياً.

قدر امل�ستطاع للتقليل من اجلوع و�سحن الطاقة  ال�سحور  وجبة  3.تاأخري 
خالل اليوم.

احلمراء،  اللحوم  مثل  اله�سم،  �سهلة  احليوانية  ال��ربوت��ي��ن��ات  4.تناول 
والدجاج، وال�سمك والبي�س.

احللويات  ح�ساب  على  وامل��ي��اه،  باالألياف  الغنية  الفاكهة  من  5.االإكثار 
املقلية، كثرية ال�سعرات، وقليلة الفوائد.

6.تقليل االأطعمة الغنية بامللح مثل املخلالت الأنها تزيد احتبا�س ال�سوائل 
يف اجل�سم.

هل ي�ساعد الكركديه 
على خف�ض ال�سغط ؟

ميكن التقليل من خماطر ارتفاع �سغط الدم 
عن طريق اإج��راء بع�س التغيريات يف النظام 
اأو من���ط احل���ي���اة، وب��ح�����س��ب خرباء  ال��غ��ذائ��ي 
�سغط  ارتفاع  اأع��را���س  جتنب  ميكن  التغذية 
اإىل  الكركديه  �سراب  اإ�سافة  ال��دم عن طريق 
نظامنا الغذائي.  وي�ساعد �سراب الكركديه على 
باالأنثو�سيانني  الأن��ه غني  ال��دم  خف�س �سغط 
وهو نوع من اأنواع عن�سر الفالفونويد الذي 
وُين�سح  ال��دم��وي��ة.   االأوع��ي��ة  وظيفة  يح�سن 
باختيار ال�سراب امل�سنوع من اأزهار الكركديه 
الداكن للح�سول على  االأرج��واين  اللون  ذات 
اأف�سل النتائج فيما يخ�س �سخط الدم.  ومبا 
اأن ال��ك��رك��دي��ه ���س��راب ح��ام�����س ال��ط��ع��م، فمن 
الطبيعية،  باملحليات  يتم حتليته  اأن  االأف�سل 
يف  املنع�س  الرمان  ع�سري  مع  مثلجاً  وتناوله 
اأنواعاً  ف��اإن  اخل��رباء  وبح�سب  ال�سيف.  ف�سل 
اأخرى من الفاكهة واخل�سار ميكن اأن ت�ساعد 
ال��دم مب��ا يف ذل��ك ع�سري  يف تخفي�س �سغط 
ال�����س��م��ن��در، الأن����ه ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ن�����س��ب��ة عالية 
ي�ساعد  غ��ذائ��ي  عن�سر  وه���ي  ال���ن���رتات،  م��ن 
الذي  النيرتيك  اأك�سيد  من  املزيد  اإنتاج  على 
وبالتايل  الدموية،  االأوع��ي��ة  مت��دد  يف  ي�ساعد 
خف�س �سغط الدم بح�سب ما ورد يف �سحيفة 

اإك�سرب�س الربيطانية. 

ان�سداد م�سام الب�سرة.. 
اأ�سبابها وطرق عالجها �ص 23

املبيت خارج املنزل 
يحرمك من النوم ال�سحي

ماليني  اأن  م���ف�������س���ل���ة  درا�������س������ة  وج��������دت 
ال��ربي��ط��ان��ي��ني ال���ذي���ن ن���ام���وا ب��ع��ي��داً عن 
ي�سعرون  وه��م  ا�ستيقظوا  ل��ي��اًل،  منازلهم 

بوعكات �سحية يف ال�سباح. 
ووفقاً لالإح�سائيات التي جمعها الباحثون، 
باخلوف  بريطانيني   5 ك��ل  م��ن   2 ي�سعر 
م��ن امل��ب��ي��ت خ����ارج امل���ن���زل، الأن��ه��م يعلمون 
اأنهم لن يح�سلوا على نوم مريح، كما هو 
احلال يف فرا�سهم. وال يقت�سر االأمر على 
القلق من رحلة ليلية �سيئة، بل قال الذين 
اأي�ساً  اإنهم يخ�سون  اال�ستطالع  �ساركوا يف 
النوم على مرتبة غري مريحة، وا�ستيقاظ 
االإقامة  الليل عند  م�سيفيهم يف منت�سف 
نيوز  اآي  �سحيفة  بح�سب  االأ���س��دق��اء،  م��ع 
الرئي�س  ري���د  �ستيف  وق���ال  ال��ربي��ط��ان��ي��ة. 
للتكنولوجيا  �سيمبا  ل�����س��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

مع  "االإقامة  الدرا�سة:  على  اأ�سرفت  التي 
اأن  وميكن  للغاية،  ه�سة  جتربة  االأ�سدقاء 
مثل  ب�سيطة  اأ�سياء  ب�سبب  ب�سهولة  تف�سد 

النوم غري ال�سحي".
"الكثري م��ن خم��اوف��ن��ا من  ري���د  واأ����س���اف 
القلق من  م��ن  تنبع  االأ���س��دق��اء  م��ع  املبيت 
التاأكد  امل�سيفني  وع��ل��ى  ال��ن��وم،  ت��رت��ي��ب��ات 
م���ن ح�����س��ول ���س��ي��وف��ه��م ع��ل��ى ن����وم مريح، 
بالن�ساط  ي�سعرون  وه��و  ي�ستيقظوا  حتى 
يف ال�سباح". وك�سف ا�ستطالع الراأي الذي 
يقرب  ما  اأن  اأي�ساً،  �سخ�س   2000 �سمل 
امل�����س��ارك��ني، ال ي��ح��ب��ون املبيت  ن�����س��ف  م���ن 
بعيداً عن منازلهم، وي�سعر %28 بالقلق 
من نوم غري جيد لياًل، ويخ�سى واحد من 
منا�سب  �سرير  على  يح�سل  اأال  خم�سة  كل 

للنوم.

بالب�سرة العناية   -  1
 "C" فيتامني  م��ن  ج��ي��دة  كمية  على  اح��ت��وائ��ه  بف�سل 
وال��ك��ال�����س��ي��وم، مي��ن��ح ال��ت��ني امل��ج��ف��ف ب�����س��رت��ك النعومة 
والن�سارة. حيث تعمل هذه املكونات الن�سطة كم�سادات 
لالأك�سدة، حتارب اجلذور احلرة ومتنعها من الت�سبب يف 
االإجهاد التاأك�سدي للب�سرة، والذي يوؤدي اإىل التجاعيد، 
والبقع املرتبطة بالتقدم يف العمر، كما اأنها حت�سن من 

مرونة الب�سرة واملحافظة على �سبابها.

العظام كثافة  على  املحافظة   -  2
املجموعة املتنوعة من املعادن املوجودة يف التني املجفف 
حتافظ على كثافة العظام، خا�سة مع التقدم يف العمر، 
حيث ي�سحب اجل�سم، يف هذه الفرتة، املعادن من العظام 
االإ�سابة  خطر  وزي���ادة  املفا�سل  �سعف  اإىل  ي���وؤدي  مم��ا 

به�سا�سة العظام.

الدم �سغط  خف�س   -  3
فاإن  البوتا�سيوم،  من  كبرية  كمية  على  الحتوائه  نظراً 
الدم،  االأمثل خلف�س �سغط  يعد اخليار  املجفف  التني 
ف��ال��ب��وت��ا���س��ي��وم م��و���س��ع ل��الأوع��ي��ة ال��دم��وي��ة، مم��ا يعني 
ال�����س��غ��ط ع��ل��ى االأوع���ي���ة الدموية  ي��ق��ل��ل  اأن  اأن����ه مي��ك��ن 
وال�سرايني، وبالتايل يحمي القلب وال�سرايني التاجية. 
التني  بتناول  املرتفع  الدم  لذلك ين�سح مر�سى �سغط 
واحل��د من  لتنظيمه  االإف��ط��ار يف رم�سان  املجفف على 

ارتفاعه.

املناعة تعزيز   -  4
ال�سحة الأي جهاز مناعي،  يعترب فيتامني "C" مفتاح 
حيث ميكن اأن يحفز اإنتاج خاليا الدم البي�ساء ويقوي 
املناعة �سد اأنواع العدوى املختلفة وم�سببات االأمرا�س 

الغريبة.
بالتني  املتوفرة  االأخ��رى  االأك�سدة  مل�سادات  ميكن  كما   

املجفف حماية جهاز املناعة من االإجهاد.

الوزن فقدان   -  5
ي�ساعد حمتوى االألياف الكبري واملتوفر يف التني املجفف 
على زيادة ال�سعور باالمتالء، وبالتايل منع االإفراط يف 
تناول الطعام اأو تناول وجبة خفيفة غري �سرورية، لكن 
مع مالحظة تناولها باعتدال منعاً لالإفراط يف تناول 

ال�سعرات احلرارية وال�سكر.

ال�سكر بالدم �سبط   -  6
على  ق��ادر  الفاكهة  لهذه  االأل��ي��اف  حمتوى  اأن  ح��ني  يف 
تنظيم اإطالق اجللوكوز واالأن�سولني يف اجل�سم، اإال اأنه 
به،  الطبيعية  لل�سكريات  العايل  الرتكيز  مراعاة  يجب 

خا�سة اإذا كنت م�سابا بال�سكري.

ال�سار الكولي�سرتول  من  التخل�س   -  7
الكولي�سرتول  على  تق�سي  الغذائية  االأل��ي��اف  اأن  ثبت 
القلب  اأم��را���س  م��ن  حتمي  وب��ال��ت��ايل  باجل�سم،  ال�سار 

وان�سداد ال�سرايني.

ما الرتتيب االأمثل لوجبة اإفطار رم�سان؟
لتناول  االأم��ث��ل  الرتتيب  العاملية  ال�سحة  منظمة  ح��ددت 
وج��ب��ة االإف���ط���ار امل��ت��ك��ام��ل��ة خ���الل ���س��ه��ر رم�����س��ان املبارك، 
اإىل  بتق�سيمها  ون�سحت  �سحية،  م�ساكل  ح��دوث  لتجنب 

ثالث وجبات.
مبنظمة  للتغذية  االإقليمي  امل�ست�سار  ل�سان  على  ذلك  جاء 
ال�سحة العاملية اأيوب اجلوالدة يف حوار م�سجل عرب املوقع 

االإلكرتوين للمنظمة.
�ساعات طويلة من  م��رور  بعد  اإن اجل�سم  ويقول اجلوالدة 
االإفطار جيدا،  اإىل وقت كاف له�سم طعام  ال�سيام يحتاج 
بتناول وجبة خفيفة جدا  ال�سائم  يبداأ  اأن  وبالتايل يجب 
عبارة عن كوب من املياه و3 مترات، باالإ�سافة اإىل طبق من 

احل�ساء "ال�سوربة".
هذه  تناول  بعد  ال�سائم  ياأخذ  اأن  ي�ستح�سن  اأن��ه  وي�سيف 
الوجبة اخلفيفة، ق�سطا من الراحة، حوايل ن�سف �ساعة، 

ثم يبداأ بعدها بتناول الوجبة الرئي�سة اأو الثانية.
بحيث  غذائيا،  متكاملة  الثانية  الوجبة  تكون  اأن  ويجب 
حتتوي على كربوهيدرات مثل االأرز اأو اخلبز، باالإ�سافة اإىل 
اأو خ�سروات مطبوخة،  ال�سلطة اخل�سراء  مثل  خ�سروات 
وبروتينات مثل اللحوم ويف�سل ال�سمك والدجاج االأبي�س.

�سالة  بعد  تكون  الثالثة  الوجبة  اأن  اإىل  اجلوالدة  وي�سري 
الع�ساء، وهي عبارة عن فواكه وقطعة حلويات ب�سيطة.

الرم�ساين  ال��ي��وم  خ��الل  ال��راب��ع��ة  الوجبة  تتمثل  ح��ني  يف 
االإمكان  ق���در  ت��اأخ��ريه��ا  وي�ستح�سن  ال�����س��ح��ور،  يف  اإج��م��اال 

لتحّمل �ساعات ال�سوم الطويلة.

الرم�ساين »اخل�ساف«  مللك  مذهلة  �سحية  فوائد   7

حتذيرات من انت�سار 
قراد اجلمال املداري

اأملانية  ب��ح��ث��ي��ة  م����راك����ز  اأط���ل���ق���ت 
ن��وع جديد  انت�سار  م��ن  حت��ذي��رات 
من القراد املداري يف اأملانيا ب�سبب 
ارتفاع درجات احلراة خالل ف�سل 
اجلمال"  "قراد  امل��ا���س��ي.  ال�ستاء 
خطري،  مبر�س  يت�سبب  اأن  ميكن 
املواطنني  ت��دع��و  اأمل��ان��ي��ة  وج��ام��ع��ة 

الإر�ساله بالربيد لها.
ق����راد  ب������داأ   2018 ���س��ي��ف  م���ن���ذ 
القراد  م���ن  ن����وع  -وه�����و  اجل���م���ال 
الفائق احلجم- يظهر يف  امل��داري 
اأن  مع  اأملانيا.  من  خمتلفة  اأماكن 
موطنه االأ�سلي هو املناطق اجلافة 
واآ�سيا  اإفريقيا  يف  القاحلة  و�سبه 
وج��ن��وب اأوروب������ا، ل��ك��ن ي��ب��دو اأنها 
جاءت اإىل اأملانيا عن طريق الطيور 
املهاجرة، كما ي�سري باحثون ملوقع 

"اإنفرانكن" االأملاين.
اأملانيا  ارت��ف��اع درج���ات احل����رارة يف 
منا�سباً  يجعل من غاباتها موطناً 
ال���ق���راد ال�سخم  ل��ه��ذا ال��ن��وع م��ن 
بخم�سة  ح���ج���م���ه  ي����زي����د  ال��������ذي 
املنت�سرة  القراد  اأن��واع  اأ�سعاف عن 
ال�����س��ي��اق ينقل  اأمل���ان���ي���ا. يف ه���ذا  يف 
عن  االأمل���ان���ي���ة  "فوكو�س"  م���وق���ع 
ال���دك���ت���ور غ���ريه���ارد دوب���ل���ري، من 
امل��خ��ت��رب ال��ق��وم��ي ال��ت��اب��ع جلامعة 
"درجات  ق��ول��ه:  التقنية  ميونيخ 
ال�ستاء  ف�سل  يف  املعتدلة  احل��رارة 
حتى  ج��داً  احل��ار  والربيع  ال�سابق 
انت�سار  ت�سهيل  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل  االآن 
ال����ق����راد يف هذا  ال����ن����وع م����ن  ه�����ذا 
ال��ع��ام. ب��االإ���س��اف��ة اإىل ذل��ك ميكن 
ن�ساط  ف����رتة  ط����ول  ي��ت�����س��ب��ب  اأن 
املر�سية  احل����االت  ب��زي��ادة  ال��ق��راد 
ق����راد  ي��ع��ت��رب  عنها".  ال���ن���اج���م���ة 
اجلمال اأو "القراد زجاجي العني" 
الأمرا�س  ال��ن��اق��ل��ة  ال��ك��ائ��ن��ات  م���ن 
امل�سبب  الفريو�س  اأحدها  خطرية، 
النزفية،  الكونغو  ال��ق��رم-  حلمى 
الوفاة  اإىل  ت���وؤدي  اأن  ميكن  ال��ت��ي 

ب�سبب النزف ال�سديد.

غوغل جتدد اأندرويد اأوتو 
جتديدها  غ��وغ��ل  ���س��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
املخ�س�س  اأوتو"  "اأندرويد  لنظام 
لدمج الهواتف الذكية يف ال�سيارة.
نظام  اأن  ال�������س���رك���ة  واأو�����س����ح����ت 
على  �سيح�سل  اأوتو"  "اأندرويد 
ت�����س��م��ي��م ج���دي���د ت��ت��ج�����س��د اأب�����رز 
امل�ستخدم  واج����ه����ة  يف  م���الحم���ه 
ال��داك��ن��ة ذات اخل��ط��وط واالأل����وان 
غوغل  ج�������ددت  ك���م���ا  اجل������دي������دة. 
من  اال���س��ت��ع��م��ال  م��ف��ه��وم  بتجديد 
االأكرث  اجل��دي��د  الت�سميم  خ��الل 
للحد  االإخ��ط��ارات،  ملركز  و�سوحاً 

من ت�ستيت االنتباه اأثناء القيادة.

التي  الرئي�سة  املجففة  الفواكه  اأح��د  التني  يعترب 
ال�سهري،  الرم�ساين  اخل�ساف  طبق  اإع��داد  يف  تدخل 

الذي ي�سم العديد من الفواكه املجففة، والذي ال 
تخلو مائدة رم�سانية يف عاملنا العربي منه.

العام،  ط��وال  متوفر  املجفف  التني  اأن  ورغ��م 
وميكننا اال�ستمتاع مبذاقه الرائع وفوائده 

اأن كثريًا منا  ال�سحية جل�سم االإن�سان، اإال 
ال يتذكره اإال يف رم�سان.

واإليكم فيما يلي 7 فوائد �سحية للتني 
بتناول  ت�ستمتعون  �ستجعلكم  املجفف 
وذلك  ذنب،  باأي  ال�سعور  دون  اخل�ساف 

هامة  عنا�سر  م��ن  يحتويه  مل��ا 
وفيتامني  ك��ال��ربوت��ي��ن��ات، 
االأك�سدة،  وم�سادات   ،"K"
وال��ك��ال�����س��ي��وم، واحل���دي���د 

ف�ساًل  واالألياف،  والبوتا�سيوم 
اأي��ة  ع��ن ع��دم اح��ت��وائ��ه على 

موقع  يف  ج��اء  ما  ح�سب  ده��ون، 
بال�سحة: "اأورغانيك" املعني 
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�ش�ؤون حملية

توزيع املري الرم�ساين لأ�سر 
نزلء اإ�سالحية العني

••  العني - الفجر

وزعت �سرطة اأبوظبي، بالتعاون مع هيئة الهالل االأحمر االإماراتي، املري 
واالإ�سالحية يف  العقابية  املوؤ�س�سات  نزالء  اأ�سر  الرم�ساين  على عدد من 
اإدارة العني ، تزامنا مع عام الت�سامح و�سهر رم�سان املبارك، والتزاما منها 
النزالء،  الأ�سر  والدعم  امل�ساعدة  لتقدمي  املجتمعية،  وال�سراكة  بامل�سوؤولية 
اأحمد  ركن  العميد  واأو�سح   والدينية.  االجتماعية  املنا�سبات  وم�ساركتهم 
اأمن  بقطاع   واالإ���س��الح��ي��ة  العقابية  املوؤ�س�سات  مديرية  مدير  ال�سحي، 
اجتماعية غر�سها  لقيم  الرم�ساين يعد جت�سيدا  املري  توزيع  اأن  املجتمع  
اهلل  نهيان، )طيب  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له،  املغفور  الدولة  موؤ�س�س 
بامل�سوؤولية  قطاعاتها،  مبختلف  اأب��وظ��ب��ي  �سرطة  ال��ت��زام   واأك���د  ث����راه(. 
االأ�سر  مل�ساعدة  اجلهود  وت�سافر  االإن�سانية،  املبادرات  واإط��الق  املجتمعية، 

املحتاجة تزامنا مع عام الت�سامح 2019.

بح�سور ورعاية �سامل بن ركا�ض

دار زايد للرعاية الأ�سرية  تقيم حفل اإفطارها ال�سنوي وتكرم املتميزين

اأكرث من 13 حما�سرة دينية وجمال�ض رم�سانية متنوعة

بلدية مدينة العني حتيي ليايل ال�سهر الف�سيل مبحا�سرات دينية و برامج توعوية وجمال�ض رم�سانية

•• العني - الفجر
ت�صوير – حممد معني

حت��ت رع��اي��ة وح�����س��ور ال�سيخ ال��دك��ت��ور ���س��امل حممد بن 
�سابقا  االحت��ادي  الوطني  املجل�س  العامري ع�سو  ركا�س 
اإفطار  حفل  العني  مدينة  يف  �سيزنز   �سيتي  بفندق  اأقيم 
دار زايد للرعاية االأ�سرية بح�سور نبيل الظاهري مدير 
نائب  احلب�سي  �سامل  و�سعيد  االأ�سرية  للرعاية  زاي��د  دار 
اللويحي، وعدد  الت�سلب  اأ�سدقاء مر�سى  رئي�س جمعية 
م��ن مم��ث��ل��ي اجل��م��ع��ي��ات اخل��ريي��ة وال���دوائ���ر احلكومية 

واالإعالميني.
اإن  باملنا�سبة  ل��ه  كلمة  رك��ا���س يف  ب��ن  ���س��امل  ال�سيخ  وق���ال 
اجتماعي  وا���س��ت��ق��رار  م��ن مت��ا���س��ك  االإم�����ارات  ت�سهده  م��ا 
القيادة  لتفاعل  انعكا�س طبيعي  هو  كافة  امل�ستويات  على 
موارد  توجيه  على  والعمل  ال�سعب  الر�سيدة مع مطالب 
الكرمية  احل��ي��اة  توفري مقومات  اأج��ل  م��ن  كافة  ال��دول��ة 
�ساروا  الوطن  اأبناء  اإن  واأ���س��اف:  جميعاً.   الوطن  الأبناء 
على نهج ال�سيخ زايد، رحمه اهلل،  جم�سدين خطاه يف اأروع 

الت�سحيات  ومقدمني  االإن�����س��اين،  العطاء  �سور  واأج��م��ل 
وموا�ساة  وخ��دم��ة  االن�سانية  االأع��م��ال  �سبيل  يف  اجلليلة 
بن  �سامل  ال�سيخ  واأ���س��اف  وال�سعاب.   املحن  يف  ال�سعوب 
ركا�س قائاًل: اإن  اأبناء وموؤ�س�سات االإم��ارات  ي�ستذكرون 
اخلري" ومناقبه  "زايد  ف�سائل  ومنا�سبة  حمطة  كل  يف 
ال�سامية  واأخالقه  واإن�سانيته  وكرمه  وماآثره  وحما�سنه 

وبالتايل ا�ستلهام الدرو�س والعرب من �سريته العطرة.
االأ�سرية  ل��رع��اي��ة  زاي���د  دار  م��دي��ر  ال��ظ��اه��ري  نبيل  واأك���د 
العمل  ح��ا���س��رة يف خمتلف جم���االت  االإم�����ارات  دول���ة  اأن 
االإن�ساين وذلك عرب تنفيذ العديد من املبادرات االإن�سانية 
االإن�سان وتخفيف  دعم قدرة  ت�ستهدف من خاللها  التي 

معاناة الفئات املعوزة واملحتاجة     
ومن جهته قال �سعيد �سامل احلب�سي اإن اجلمعيات اخلريية 
العطاء  ب���روح  ت�ستمر  ال��وط��ن   ام��ت��داد  على  واالن�سانية 
والعمل االإن�ساين واالإخاء على نهج مدر�سة  الوالد ال�سيخ 
زايد لرفع ال�سعاب عن كاهل الب�سر وتخفف عنهم االآالم 
بع�س  بتكرمي  ركا�س  بن  �سامل  ال�سيخ  ق��ام  اخلتام  ويف   .

اجلهات اخلريية واجلمعيات واملتطوعني واالإعالميني.

•• العني – الفجر

املحا�سرات  م��ن  �سل�سلة  ال��ع��ني  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  تنظم 
والربامج واملجال�س الرم�سانية خالل ال�سهر الف�سيل 
�سمن جدول زمني يغطي جميع قطاعات بلدية مدينة 
القيم  جت�سيد  يف  البلدية  دور  تفعيل  بهدف   ، العني 
املجتمعية ون�سر روح الت�سامح بني املواطنني واملقيمني 
اأف��راد املجتمع  يف مو�سم فعالياتها  اإ�سراك  من خالل 
جدواًل  الرم�سانية  اخل��ط��ة  وتت�سمن  الرم�سانية. 
واخلريية،  االإن�سانية  وامل���ب���ادرات  بالفعاليات  ح��اف��اًل 

واملجال�س الرم�سانية التي ت�سعى من خاللها البلدية 
الغربي  القطاع  ينظم  حيث  املجتمع،  اأف���راد  لتوعية 
ال��ف�����س��ي��ل تت�سمن  ال�����س��ه��ر  ث���الث���ة جم��ال�����س خ����الل 
حماور وموا�سيع ت�سعى البلدية من خاللها للتوعية  
بالظواهر ال�سلبية يف االأحياء ال�سكنية، و املحافظة على 
املمتلكات العامة، اإىل جانب التنويه بخطورة  اإطالق 
احليوانات ال�سائبة، والعمل  على تعزيز ثقافة التطوع  
من  اأ�سا�ساً  تنبع  التي   القيم  من  وغريها  والت�سامح  
اأبهى  منا�سبة  توجد  وال  االأدي����ان،  و�سماحة  اهلل  �سرع 
اأرقى  فيها  لتتجلى  املبارك  رم�سان  �سهر  من  واأ�سمى 

مظاهر التعاي�س ال�سلمي واأهميته يف ترابط ومتا�سك 
13 حما�سرة  اأك��رث من  املجتمع. فيما وتنظم كذلك 
دينية متنوعة املحاور و بلغات خمتلفة  يلقيها عدد من 
املحا�سرين والواعظني وعلماء االأزهر ، بهدف تعزيز 
التوا�سل االجتماعي الفعال واإ�سفاء جو مت�سامح بني 
الهيئة  مع  بالتعاون   ، واجلن�سيات  الطوائف  خمتلف 
العامة لل�سوؤون االإ�سالمية واالأوقاف ت�سعى من خاللها 
الف�سيل  ال�سهر  ا�ستغالل  باأهمية  احل�سور  لتوعية  
 ، ال�سائمني  وب�سارات  الفطر  زك��اة  و  ال�سيام  ف�سل  و 
ال�سهر  اأهمية  تعك�س مدى  التي   املحاور  وغريها من 

لتعميم  ال�سخ�سية  اأو  ال�سحية  الناحية  من  الف�سيل 
الثقافة الدينية والعمل على رفع درجة الوعي باأهمية 
تنعك�س  اإيجابية  نتائج  من  لذلك  وما   ، رم�سان  �سهر 
على �سلوكيات  الفرد واملجتمع  . كما و ي�سارك البلدية 
فعاليات  اإقامة  يف  اال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  من  ع��دد 
�سهر رم�سان الكرمي ، حيث تقام املحا�سرات الدينية 
بجميع قطاعات املدينة  ويف م�ساجد خمتارة باالإ�سافة 
، مب�����س��ارك��ة الهيئة  ال��ع��ني  ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة  اإىل م�����س��رح 
ال��ع��ام��ة ل��ل�����س��وؤون االإ���س��الم��ي��ة واالأوق�����اف وغ��ريه��ا من 

اجلهات احلكومية.

متالزمة داون و�سانغريال يحتفون 
باأ�سحاب الهمم بيوم زايد 

•• دبي - الفجر

نّظمت جمعية االإمارات ملتالزمة داون يف دبي، احتفالها ال�سنوي بيوم زايد 
االإفطار  حفل  ا�ست�ساف  ال��ذي  بدبي  �سانغريال  فندق  يف  االإن�ساين  للعمل 
بح�سور اأع�ساء جمل�س االإدارة وذوي متالزمة داون واأ�سرهم، واملتطوعني

واأكدت الدكتورة منال جعرور رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية  باأن الفعالية 
لتوجيهات  وترجمة  الت�سامح  ب��ع��ام  االإم����ارات  الح��ت��ف��االت  مواكبة  ج���اءت 
يف  الت�سامح  وقيم  االأ���س��ال��ة  على  وت��اأك��ي��داً  ال��دول��ة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب 
املجتمع  عليها  جبل  التي  واال���س��الم��ي  العربي  وامل���وروث  ال��غ��راء  العقيدة 
وفق  وا�ستمراريتها  تر�سيخها  على  العام  النفع  جمعيات  وحتر�س  امل�سلم، 
روؤية ثاقبة للعمل التطوعي . ورفعت رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية التحية 
والتقدير اإىل مقام �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئي�س 
الدولة واأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل وم�سيدًة باهتمام القيادة 
الر�سيدة  الالحمدود جلهود وبرامج وموؤ�س�سات رعاية اأ�سحاب الهمم من 
ذوي االعاقة، وم�سيدة باجلهود احلثيثة التي تبذلها اللجنة العليا حلماية 
ال�سيخ من�سور بن حممد  اأ�سحاب الهمم برئا�سة �سمو  حقوق االأ�سخا�س 
بن را�سد اآل مكتوم واأثنت جعرور على املبادرات اخلريية الوا�سعة املنت�سرة 

خالل عام الت�سامح والتي جتود باخلري للجميع داخل الدولة وخارجها
مبادرتهم  على  بدبي  �سانغريال  فندق  الإدارة  العميق  �سكرها  عن  وع��ربت 
الكرمية وال�سخية وقالت: اإن اإقامة هذا االحتفال وهذا االفطار ال�سنوي 
ويعك�س  ميثل  بدبي  �سانغريال  فندق  من  وامل��ب��ادرة  الكرمية  واال�ست�سافة 

جوهر ومفهوم امل�سوؤولية املجتمعية
من جانبها قالت اال�ستاذة نوال احلاج اآل نا�سر نائب رئي�س جمل�س اإدارة 
عام  كل  الف�سيل  رم�سان  �سهر  يف  االجتماعي  امللتقى  ه��ذا  اإن  اجلمعية: 
الهمم  اأ�سحاب  اأ�سر  بني  والتالحم  التوا�سل  واأ�سر  رواب��ط  ويعزز  يقوي 
ملواجهة  عزميتهم  م��ن  وي��ق��وي  توا�سلهم  ي��ع��زز  داون  متالزمة  ذوي  م��ن 
اأ�سحاب  التوا�سل م��ع  ب��روح وط��اق��ة ايجابية م��ن خ��الل  حت��دي��ات احل��ي��اة 
اخلربات واالخت�سا�س ويعزز من دمج ذوي متالزمة داون يف املجتمع، وقد 
اأ�سفى االحتفال البهجة وال�سعادة على اأ�سحاب الهمم بتوا�سلهم امل�سرتك 

وتقدمي بع�س الفقرات الرتفيهية لهم.
واأ�سافت اأن هذه املبادرة ال�سنوية ت�سهم يف حتقيق اأهداف مبادرة يوم زايد 
املجتمعي،  التعاون  تعزيز  اأهمية  على  ال�سوء  وت�سليط  االإن�ساين،  للعمل 

ون�سر ثقافة املبادرة الذاتية لعمل اخلري لدى االأجيال.
واأكدت اأن عطاء الراحل الكبري املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، 
اإىل داخ��ل احل��دود وخارجها، تعبرياً عن وح��دة امل�سري االإن�ساين يف  امتد 
كل مكان، حيث ا�ستحوذت الق�سايا االإن�سانية واخلريية مكانة متقدمة يف 
من  كانت  واخلريية  االإن�سانية  التوجهات  هذه  اأن  حيث  واهتمامه.  فكره 
الثوابت التي ت�سكل مبادئ القائد واالإمي��ان ال�سادق والنبيل لقيم اخلري 
والعطا . واإن ت�سمية يوم رحيل املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، 
بدوره  وعرفاناً  العطرة،  لذكراه  اإحياء  االإن�ساين،  للعمل  االإم���ارات   بيوم 
اأ�سبحت  زاي��د  عهد  ففي  الدولة،  يف  االإن�ساين  العطاء  م�سرية  تاأ�سي�س  يف 
واالأزمات،  باملتاعب  احلياة  اختربته  من  كل  بها  يحتمي  مظلة  االإم���ارات 
وهذه هي املبادئ النبيلة التي غر�سها ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان يف 

كل من حوله، ومن خاللها تثمر �سجرة اخلري ومتتد فروعها الطيبة

يف حفل اإفطار دعا اإليه االإعالميني 
مدير عام هيلي ريحان يوؤكد دور مدينة 
العني على اخلريطة ال�سياحية واليون�سكو

•• العني-الفجر:
ت�صوير-حممد معني:

يف حفل اإفطار دعا اإليه فندق هيلي ريحان مبدينة العني �سارك فيه عدد من االإعالميني وال�سحفيني حيث 
اأريفالو ،  اإبراهيم الع�سام ومديرة الت�سويق والعالقات العامة رووينا  كان يف ا�ستقبالهم  مدير عام الفندق 
حيث اأكد مدير عام الفندق على اأهمية دور االإعالم يف تن�سيط احلركة ال�سياحية باملدينة م�سرياً اإىل اأن مدينة 
العني تزخر بالعديد من املزارات ال�سياحية التي ت�ستقطب عددا كبريا من الزوار من اإمارات الدولة والدول 
املجاورة ليكون من بينها �سلطنة عمان، اإ�سافة اإىل زوار من دول اأجنبية يرغبون يف التعرف على تراث املدينة 
.وقال مدير عام الفندق اأن مدينة العني اأخذت مكانها على خريطة اليون�سكو وذلك من خالل عدد من املواقع 

االأثرية التي تتميز بها مدينة العني عن غريها من املدن.  
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من  امل�سام  ان�سداد 
امل�سكالت اجللدية 

اآثار  ت�سبب  التي 
مثل  ج��ان��ب��ي��ة 
احلبوب  ظ��ه��ور 

هي  فما  والبثور، 
وطرق  اأ�سبابها 

عالجها؟

دائماً ما تهتم الفتيات باإ�سراقة وجمال ب�سرتهن، لذا فهن دائمات البحث 
دون  من  وجاذبية  جمااًل  متنحهن  التى  بالب�سرة  العناية  ط��رق  ا�سهل  عن 
تكاليف، والأن هناك بع�س امل�سروبات ال�ساخنة ت�ساعد على ن�سارة ب�سرتك 
على  ت�ساعدك  �ساخنة  م�سروبات   3 اأف�سل  ال��ي��وم  ل��ك  نقدم  كبري،  ب�سكل 
العناية بالب�سرة، ومتنحك مزيداً من اجلمال واجلاذبية، على ح�سب ما ذكر 

.)Livestrong( على موقع

ال�ساى االأخ�سر:
يقيها  وكما  الب�سرة  والتهاب  احمرار  حماربة  على  االأخ�سر  ال�ساي  يعمل 
من اأ�سرار االأ�سعة فوق البنف�سجية التي تتعر�س لها يومياً، وتكمن اأهمية 

ال�ساي االأخ�سر نظراً الحتوائه على املواد امل�سادة لالأك�سدة والبوليفينول 
بالب�سرة، وكما  ال�سارة  التي ت�ساعد على حماية اجللد من اجل��ذور احلرة 
نن�سحك باإ�سافة ملعقة من الع�سل اأو القليل من الليمون ملزيد من الفوائد 

لب�سرة ج�سمك.

القهوة:
قد ي�ستغرب البع�س من فوائد القهوة، وقدرتها على حت�سني وا�ستعادة ن�سارة 
الب�سرة، ولكنها تعمل ب�سكل كبري على جتديد خاليا الب�سرة وحت�سينها، كما 
حتتوى القهوة برتكيبتها الغنية مب�سادات االأك�سدة كمركبات الفالفونويد 

التى ت�ساعدك على اإ�سرتجاع ن�سارة ب�سرتك.

�سرب القهوة للعناية بالب�سرة

اأ�سباب ان�سداد امل�سام
تتعدد االأ�سباب التي توؤدي اإىل ان�سداد امل�سام، وت�سمل:

اأنواع  اأكرث  الدهنية هي  الب�سرة  اأن  الب�سرة: حيث  • نوع 
كبرية  كميات  تفرز  الأنها  امل�سام،  الن�سداد  تعر�ساً  الب�سرة 

من الدهون.
• عدم العناية بالب�سرة: من االأ�سباب التي ت�سبب تراكم 
الب�سرة  امل�سام، فيوؤدي عدم غ�سل  الدهون عليها وان�سداد 

وتنظيفها بعمق اإىل حدوث هذه امل�سكلة.
فهناك  التجميل:  م�ستح�سرات  اإ�ستخدام  من  • االإكثار 
تنظيف  ع��دم  اأن  كما  بال�سلب،  الب�سرة  على  ت��وؤث��ر  اأن���واع 

الب�سرة جيداً بعد تطبيق املكياج ي�سبب ان�سداد امل�سام.
اأن  وميكن  الب�سرة:  على  واجلراثيم  البكترييا  • تراكم 
الذكي للوجه، حيث  الهاتف  ب�سبب مالم�سة  يحدث هذا 
اليد يف حالة  الكثري م��ن اجل��راث��ي��م، وك��ذل��ك  اأن��ه يحمل 

عدم نظافتها.
• الو�سادة: كما اأن النوم على و�سادة غري نظيفة وحتتوي 
يف  امل�ستخدمة  ال��ك��ي��م��اوي��ة  امل����واد  ب��ق��اي��ا  اأو  بكترييا  ع��ل��ى 

تنظيفها ميكن اأن توؤدي الن�سداد امل�سام.
املوجود  امل�سبعة  الزيوت  اأن  حيث  الدهنية:  االأطعمة   •
امل�سام  ان�����س��داد  اإىل  ت����وؤدي  ال��ده��ن��ي��ة وامل��ق��ل��ي��ا  ب��االأط��ع��م��ة 

وتراكم الدهون على الب�سرة.

بالب�سرة  االإعتناء  عدم  حالة  يف  امليت:  اجللد  • طبقات 
يومياً، ترتاكم طبقات اجللد امليت عليها، م�سببة ان�سداد 

امل�سام.

خماطر ان�سداد امل�سام
يوؤدي ان�سداد امل�سام اإىل العديد من املخاطر ال�سحية على 

اجللد، وت�سمل:
ال�سلبية  االثار  اأبرز  والبثور: وهي من  • ظهور احلبوب 

املزعجة،
 حيث تبداأ احلبوب والبثور ال�سوداء يف االإنت�سار مبناطق 

خمتلفة بالب�سرة، والتي ي�سعب التغلب عليها.
وال يقت�سر االأمر على احلبوب والبثور، بل ميكن اأن تبدو 

الب�سرة متهيجة وملتهبة دوماً.
يف  دوراً  تلعب  امل�سام  الأن  وذلك  اجل�سم:  حرارة  • زيادة 
ورطوبته،  وتنف�سه  اجل�سم  ح���رارة  درج���ة  على  احل��ف��اظ 
ان�سدادها،  اإىل اجل�سم، وعند  الهواء  فمن خاللها يدخل 

ميكن حدوث م�ساكل يف خمتلف اأع�ساء اجل�سم.
• منو ال�سعر داخل اجللد: من النتائج االأخرى الن�سداد 
امل�سام ه��و من��و ال�سعر داخ���ل اجل��ل��د وع���دم خ��روج��ه، مما 

ي�سبب مظهراً �سيئاً وم�سكالت �سحية اأخرى.

طرق منع ان�سداد امل�سام
ولتفادي االثار اجلانبية الن�سداد امل�سام، ين�سح باالتي:

الأن  ذلك  اأكرث من  ولي�س  يومياً:  الوجه مرتني  • غ�سل 
االإف��راط يف غ�سل الوجه ميكن اأن يوؤدي اإىل اإف��راز مزيد 
احلبوب  وظ��ه��ور  امل�سام  ان�سداد  ت�سبب  التي  ال��زي��وت  م��ن 

على الب�سرة.
• احلفاظ على نظافة اليد: فاإن كانت اليد غري نظيفة، 
مبجرد  الب�سرة  اإىل  واجلراثيم  البكترييا  تنتقل  ف�سوف 
اليد على  ين�سح و�سع  وب�سكل عام ال  لها،  اليد  مالم�سة 

الوجه بقدر امل�ستطاع.
طرق  من  اأي�ساً  للوجه:  الذكي  الهاتف  مالم�سة  • عدم 
يف�سل  ولذلك  الذكي،  الهاتف  هو  للوجه  البكترييا  نقل 
ال��ت��ح��دث يف الهاتف،  ال�����س��م��اع��ة االم��ن��ة ع��ن��د  اإ���س��ت��خ��دام 
اإ�ستخدام الهاتف ال ين�سح بو�سعه على الوجه  ويف حالة 

مبا�سرًة اأو مالم�سته للجلد.
اأ�سبوعياً  م��رة  وتق�سريها  الب�سرة:  بتنظيف  العناية   •
اإ�ستخدام  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  امل��ي��ت��ة،  اخل��الي��ا  م��ن  للتخل�س 
تطبيق  ع��ن��د  وخ��ا���س��ًة  ال��ع��م��ي��ق  للتنظيف  ط��ب��ي  غ�����س��ول 
بقايا  اأي  من  الب�سرة  تخلي�س  من  التاأكد  فيجب  املكياج، 

مكياج.
الدهون:  من  اخلالية  التجميل  م�ستح�سرات  اإختيار   •
ال  اأنها  اأي   ،Oil Free العبوة  على  ه��ذا مدوناً  ويكون 

ت�سد امل�سام، 
فتكون امنة لالإ�ستخدام على الب�سرة، فيجب التحقق من 
مركبات اأي منتجع قبل اإ�ستخدامه، واأن يكون من م�سدر 

موثوق.
نظيفة: ففي حالة جتفيف  ومنا�سف  و�سائد  • اإ�ستخدام 

الوجه مبن�سفة،
امل�ستخدمة  الو�سائد  وك��ذل��ك  نظيفة  اأن��ه��ا  التاأكد  يجب   
الأ�سعة  وتعري�سها  تهويتها  يجب  غ�سلها  فبعد  النوم،  يف 

ال�سم�س لقتل اجلراثيم التي ميكن اأن ترتاكم بها.
على  احل�����س��ول  يف  امل����اء  ���س��رب  ي�����س��اع��د  امل�����اء:  • ���س��رب 
ل��ل��ب�����س��رة، وي��ح��م��ي��ه��ا م����ن اجلفاف  ال�������الزم  ال���رتط���ي���ب 
ب��ال��ك��ام��ل م��ن ال�سموم  واالإل���ت���ه���اب���ات، وي��خ��ل�����س اجل�����س��م 
املوجودة فيه، وبالتايل تنظيف الب�سرة من الداخل وعدم 

ان�سداد امل�سام.
�ساق  عمل  اأي  اأو  الريا�سة:  ممار�سة  بعد  االإ�ستحمام   •
�ستبقى  ال��ب��ك��ت��ريي��ا  الأن  ال��ت��ع��رق،  ي�سبب  ك��ب��ري  وجم��ه��ود 

عالقة على اجللد وتنمو وتنت�سر ب�سورة �سريعة.

تت�سبب بظهور احلبوب والبثور

ان�سداد م�سام الب�سرة.. اأ�سبابها وطرق عالجها

البطاط�ض واخليار لإعادة ال�سباب 
والإ�سراقة اإىل عينيِك

لالإ�سابة  معر�ستان  اأنهما  �سيما  ال  خا�سة،  عناية  اىل  عينيك  حتتاج 
مب�ساكل كثرية،

اأب���رزه���ا ال���ه���االت ال�����س��وداء واالن��ت��ف��اخ��ات، ف�����س��اًل ع��ن التجاعيد   م��ن 
ال�سن.  يف  تقدمت  كلما  العينني  ح��ول  تظهر  التي  الدقيقة  واخل��ط��وط 
لكن، باإمكانك احلفاظ على �سباب عينيك واإ�سراقتهما من خالل البطاط 
واخليار، املتوافرين دائماً يف مطبخك، فتعريف اىل طريقة ا�ستخدامهما، 

و�ستكت�سفني اأنهما بديل البوتك�س الطبيعي.

البطاط�ض
االأك�سدة  م�����س��ادات  م��ن  ك��ب��رية  كمية  على  البطاط�س  حت��ت��وي 

ال��ت��ي مت��ت��ل��ك ق����درة ع��ال��ي��ة ع��ل��ى حم��ارب��ة ال��ت��ج��اع��ي��د وكل 
الب�سرة  تبيي�س  على  تعمل  كما  اجل��ل��د،  التهابات  اأن���واع 

على  البطاط�س  ت�ستمل  ذل��ك،  اىل  اإ�سافة  وتق�سريها. 
للب�سرة،  املفيدة  والفيتامينات  الدهنية  االأح��م��ا���س 

التي  والفو�سفور،  واملاغن�سيوم  البوتا�سيوم  مثل 
تعمل على تغذية 

الب�سرة ومنحها ملم�ساً ناعماً.
اخليار

ال�����س��وداء حتت  التخل�س م��ن االن��ت��ف��اخ��ات وال��ه��االت  يعمل اخل��ي��ار على 
امة فيها  العينني، كما ي�ساهم يف جتديد الب�سرة وحت�سني االأن�سجة ال�سّ
مكافحة  يف  اخل��ي��ار  ي�ساعد  ذل��ك،  اىل  اإ�سافة  مرونتها.  على  واحل��ف��اظ 
التجاعيد واخلطوط الدقيقة الظاهرة على الب�سرة، ف�ساًل عن اأنه ي�سّد 

الب�سرة ويحافظ عليها رطبة ومتوّهجة و�سافيًة واأ�سغر �سناً.

والبطاط�ض  اخل���ي���ار  و���س��ف��ة 
ل�سباب العينني

من  حبة  ن�سف  بب�سر  قومي 
اخليار ون�سف حبة اأخرى 

من البطاطا�س.
اخل�������ي�������ار  اخ�������ل�������ط�������ي   
وال������ب������ط������اط������ا ج�����ي�����داً 
الثالجة  يف  و�سعيهما 
خم�س�س  وع�����������اء  يف 
مل��ك��ع��ب��ات ال��ث��ل��ج. وحني 
ت�����������س�����ب�����ح م�����ك�����ع�����ب�����ات 
ال���ب���ط���اط�������س واخل����ي����ار 
مبا�سرة  �سعيها  متجمدة 
املغم�ستني،  عينيك  ع��ل��ى 
وذلك ملدة ع�سر دقائق. بعد 
وجهك  ���س��ط��ف��ي  ذل����ك 
ب��������امل��������اء ال��������ب��������ارد.

وللح�سول على 
فعالة  نتيجة 
و�����س����ري����ع����ة، 
واظ������������ب������������ي 
تطبيق  ع��ل��ى 
اخللطة  ه����ذه 
وذلك  ي��وم��ي��اً، 
ق���ب���ل اخل���ل���ود 

اىل النوم.

األربعاء    15   مايو    2019  م   -   العـدد  12632  
Wednesday   15   May   2019  -  Issue No   12632



24 األربعاء    15   مايو    2019  م   -   العـدد  12632  
Wednesday   15   May   2019  -  Issue No   12632

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15



25
العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15

األربعاء    15   مايو    2019  م   -   العـدد  12632  
Wednesday   15   May   2019  -  Issue No   12632



26
العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15

األربعاء    15   مايو    2019  م   -   العـدد  12632  
Wednesday   15   May   2019  -  Issue No   12632



األربعاء    15   مايو    2019  م   -   العـدد  12632  27
Wednesday   15   May   2019  -  Issue No   12632

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 15 مايو  2019 العدد 12632 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 15 مايو  2019 العدد 12632 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 15 مايو  2019 العدد 12632 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 15 مايو  2019 العدد 12632 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 15 مايو  2019 العدد 12632 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 15 مايو  2019 العدد 12632 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 15 مايو  2019 العدد 12632 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 15 مايو  2019 العدد 12632 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 15 مايو  2019 العدد 12632 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 15 مايو  2019 العدد 12632 

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2018/1272  جتاري كلي
اىل املحكوم عليه/1- ايوب �سالح ك�سك علي امل�سرخ جمهول حمل االقامة نعلنكم بان 
اعاله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف    2018/10/31 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ  املدعي عليه  بالزام  ���س.م.ع  التجاري  ل�سالح/بنك دبي 
)مليون ومائة وخم�سة ع�سر الفا و�سبعمائة وت�سعة وثمانون درهما وخم�سة وثمانون 
فل�سا( والفوائد القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة احلا�سل يف:2018/6/12 
اتعاب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومبلغ  امل�ساريف  عليه  امل��دع��ي  وال��زم��ت  ال��ت��ام  ال�سداد  حتى 
املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا االع��الن �سدر  اليوم  اعتبارا من  خالل ثالثني يوما 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال
موانئ دبي العاملية – اإقليم الإمارات تفوز بجائزة التميز يف ال�ستدامة يف �سال�سل التوريد

مذكرة تفاهم بني اأبوظبي للزراعة وال�سالمة الغذائية والتنمية الريفية الكورية

•• دبي-الفجر: 

تكرمي  االإم����ارات،  – اإقليم  العاملية  دب��ي  م��وان��ئ  نالت 
قطاع البرتوكيماويات على جهودها الرامية يف اإن�ساء 
بفوزها  وذل��ك  وا�ستدامة،  كفاءة  اأك��رث  توريد  �سل�سلة 
فعاليات  �سمن  امل�ستدامة  ال��ت��وري��د  �سل�سلة  ب��ج��ائ��زة 
موؤمتر �سل�سلة التوريد الذي نظمه االحتاد اخلليجي 
للبرتوكيماويات والكيماويات )جيبكا(. ت�سلم حممد 
�سليمان، مدير تطوير االأعمال يف موانئ دبي العاملية 
ال�سركة يف حفل  نيابة عن  االإمارات اجلائزة  – اإقليم 
في�ستيفال  دبي  اإنرتكونتيننتال  فندق  يف  اأقيم  خا�س 
اأف�سل  تتبنى  التي  املوؤ�س�سات  اجل��ائ��زة  تكّرم  �سيتي.  
من  امل�ستدامة  ال��ت��وري��د  �سل�سلة  اإدارة  يف  امل��م��ار���س��ات 
ملحوظ  تاأثري  لها  التي  امل�ساريع  اأو  ال��ربام��ج  خ��الل 

على االقت�ساد والبيئة واملجتمع.
اأطلقت موانئ دبي العاملية جمموعة من املبادرات نحو 
االأخرية.  ال�سنوات  يف  م�ستدامة  ت��وري��د  �سل�سلة  بناء 
وعلى �سعيد عمليات امليناء، فقد مت تعديل 60 رافعة 
يف   )ARMGs( احل��دي��دي��ة  ال�سكك  على  ج�سرية 
امل��ح��ط��ة رق���م 2 يف ج��ب��ل ع��ل��ي ل��ت��ك��ون اآل��ي��ة، مم��ا اأدى 
اأي�ساً  وقامت  �سنوًيا.  دره��م  مليون   23 توفري  اإىل 
الكهرو�سوئية  الطاقة  لتوليد  من�سة  اأك��رب  باإن�ساء 
على م�ستوى ال�سرق االأو�سط لت�سغيل جافزا، وخطط 

اإطالق اأ�سطول �ساحنات ذاتية القيادة. 
وقال حممد املعلم، املدير التنفيذي ومدير عام موانئ 

دبي العاملية – اإقليم االإمارات:
التي  املرموقة  اجلائزة  ونيل  التكرمي  ه��ذا  "ي�سعدنا 
توريد  �سل�سلة  اإن�����س��اء  يف  للم�ساعدة  ج��ه��ودن��ا  ت��ق��در 
جودة  حت�سني  يف  مب�ساهمتنا  اع���رتاف  وه��ي  اأف�����س��ل، 

ابتكر  املتحدة. لقد  العربية  االإم��ارات  احلياة يف دولة 
النموذج اللوج�ستي الرائد الذي اعتمدناه – والقائم 
على التو�سيل من الباب اإىل الباب – اإحدى �سال�سل 
للع�سر  ومالئمة  فاعلية  واالأك���رث  االأق���وى  ال��ت��وري��د 
خطوة،  كل  يف  عمالئنا  دع��م  لنا  يتيح  حيث  الرقمي، 
التقنيات  من  العديد  لدمج  الكافية  املرونة  ومينحنا 

احلديثة مثل البلوكت�سني واإنرتنت االأ�سياء واحلو�سبة 
ال�سحابية."

ك��ان هدف  40 عاماً  اأك��رث من  "على م��دار  واأ���س��اف: 
اإىل متكني جتارة  ال�سعي  يف  ثابتاً  العاملية  دبي  موانئ 
�سعبنا  اأب���ن���اء  م��ن��ه��ا  ي�ستفيد  ورب��ح��ي��ة،  ف��ع��ال��ة  اأك����رث 
فرق  توا�سل  اللوج�ستي،  امل�سهد  تطور  ومع  ودولتنا. 
قادرة  وخدمات  حلول  وتطوير  االبتكار  لدينا  العمل 
على جعل التجارة اأف�سل واأ�سرع، مبا يعود بالنفع على 

اجلميع يف دولة االإمارات العربية املتحدة."
للنمو  رئي�سًيا  حم��رًك��ا  العاملية  دب��ي  م��وان��ئ  اأ�سبحت 
املتحدة،  العربية  االإم��ارات  االقت�سادي يف دبي ودول��ة 
ت�سم ميناء  التي  املتكاملة  التجارة  من خالل من�سة 
املنطقة  مثل  االأعمال،  ومناطق  علي وجممعات  جبل 
ال�سناعات  وجم���م���ع  )ج����اف����زا(  ع��ل��ي  جل��ب��ل  احل�����رة 
واملن�سات  اخل��دم��ات  ت��وف��ره  ال��ذي  وال��دع��م  الوطنية، 

مثل دبي التجارية والعاملية لالأمن.
علي  جبل  ميناء  م��ن  ك��ل  يف  املحقق  النمو  لعب  لقد 
ك��ب��رياً يف دفع  ت��اأث��رياً  وج��اف��زا على وج��ه اخل�سو�س، 
ب�  معاً  الكيانان  وي�ساهم  ق��دم��اً.  االقت�سادي  التنويع 
الناجت املحلي لدبي. فيما  اإجمايل  من  باملئة    34.4
حتت�سن جافزا 23.9  باملئة من اإجمايل اال�ستثمارات 
االأجنبية املبا�سرة القادمة اإىل دبي، بينما ميثل امليناء 

42  باملئة من اإجمايل قيمة جتارة دبي مع العامل.

•• اأبوظبي-وام:

الغذائية  وال�سالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة  وقعت 
اأم�س يف مقرها الرئي�س باأبوظبي مذكرة تفاهم مع 
اجلنوبية  كوريا  بجمهورية  الريفية  التنمية  اإدارة 
ب�������س���اأن ت��ع��زي��ز ���س��ب��ل ال���ت���ع���اون يف جم����ال االأب���ح���اث 
القطاع  لتعزيز  احلديثة  والتكنولوجيا  ال��زراع��ي��ة 

الزراعي باإمارة اأبوظبي.
التفاهم �سعادة �سعيد البحري  ح�سر توقيع مذكرة 
�سامل العامري مدير عام الهيئة و�سعادة كيونغ كيو 
كيم مدير اإدارة التنمية الريفية وعدد من القيادات 

واخلرباء من اجلانبني.
م�ستدامة  اأ�س�س  اإر�ساء  اإىل  التفاهم  مذكرة  وتهدف 
تداعيات  مل��واج��ه��ة  امل�ستقبلية  ال��زراع��ي��ة  ل��ل��ب��ح��وث 
ال�ساملة  الزراعية  التنمية  وحتقيق  املناخي  التغري 
يف  القيادة  لتطلعات  ا�ستجابة  وذلك  اجلانبني  لدى 
البلدين ال�سديقني اإىل فتح اآفاق جديدة من التعاون 
اال�سرتاتيجي  التعاون  وتعزيز  البناءة  وال�سراكات 
اأ���س��م��ل حتقق  ن��ح��و جم����االت  ب���ه  وال��ت��و���س��ع  بينهما 

م�ساحلهما املتبادلة ملا فيه خري البلدين وال�سعبني 
ال�سديقني.

وق����ال ���س��ع��ادة ���س��ع��ي��د ال��ب��ح��ري ���س��امل ال��ع��ام��ري اإن 
مع  املتبادل  الهتمامنا  تاأكيدا  تاأتي  االتفاقية  ه��ذه 
جمهورية كوريا اجلنوبية يف جمال التنمية الزراعية 
�سراكة  وتاأ�سي�س  التعاون  نطاق  تو�سيع  يف  ورغبتنا 
واملعرفة  اخل���ربات  ت��ب��ادل  على  مبنية  امل��دى  طويلة 
ال���زراع���ي ب��ني البلدين  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث  ب��رام��ج  يف 
ال�سديقني بهدف التن�سيق وبناء القدرات يف جمال 
البحوث الزراعية التكميلية واملجاالت ذات االهتمام 
التفاهم  اأ�سا�س  على  تنفيذها  �سيتم  والتي  امل�سرتك 
والقوانني  الت�سريعات  كافة  مع  يتفق  ومبا  املتبادل 

واللوائح املعتمدة لكال الطرفني.
اأن�سطة  تطوير  يف  �ست�سهم  االتفاقية  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
م�سرتكة للتغلب على التحديات التي تواجه القطاع 
الزراعي يف البلدين وتعزيز منظومة االأمن الغذائي 
من خ��الل تنفيذ ال��زي��ارات وت��ب��ادل اخل��رباء للقيام 
ب��اأن�����س��ط��ة ال��ت��دري��ب وال���دع���م ال��ف��ن��ي يف ه���ذا املجال 
ومتكني الباحثني لدى الطرفني عرب توفري املرافق 

وامل���ع���دات وامل��خ��ت��ربات ب�سكل م��ت��ب��ادل وال��ع��م��ل على 
التعليمية  والكتب  العلمية  امل�سرتك لالأوراق  الن�سر 

الناجتة عن الربنامج التعاوين وامل�ساريع.
اأعرب �سعادة كيونغ كيو كيم عن �سعادته  من جانبه 
بهيئة  ممثلة  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  م��ع  ال��ت��ع��اون  بتوثيق 
جماالت  يف  الغذائية  وال�سالمة  ل��ل��زراع��ة  اأب��وظ��ب��ي 
اال���س��ت��دام��ة ال���زراع���ي���ة م���ن خ����الل ت��وق��ي��ع مذكرة 
التفاهم والتي �سيتم مبوجبها اإن�ساء مركز للتعاون 
الزراعي بني كوريا اجلنوبية ودولة االإم��ارات وذلك 
الزراعية  لالأبحاث  املنا�سبة  البيئة  تهيئة  اأج��ل  من 
والتغلب على عدد من التحديات ك�سح املياه والتغري 

املناخي.
املياه  ب��رت���س��ي��د  ال�����س��ل��ة  ذات  االأب�����ح�����اث  اأن  وب�����ني 
جودتها  وحت�سني  ال��زراع��ي  القطاع  يف  امل�ستخدمة 
�ستكون اأحد اأبرز اأولويات اجلانبني اإىل جانب تعزيز 
دور امل��زارع الذكية يف القطاع الزراعي وزي��ادة كفاءة 

االإنتاج.
وي���اأت���ي ت��وق��ي��ع االت��ف��اق��ي��ة يف ���س��ي��اق ال����دور احليوي 
لهيئة اأبوظبي للزراعة وال�سالمة الغذائية يف اإجراء 

الدرا�سات والبحوث التطبيقية ذات ال�سلة مبجاالت 
عملها وتعزيز التنمية الزراعية امل�ستدامة من خالل 
حماية املوارد الطبيعية ذات العالقة باأعمال الهيئة 
االإر�سادية  اخل���دم���ات  م�����س��ت��وى  رف���ع  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 
والدرا�سات  البحوث  مراكز  مع  والتن�سيق  والتعاون 
الزراعة  مب��ج��االت  املعنية  وامل��ن��ظ��م��ات  واجل��ام��ع��ات 
الغذائية  وال�����س��الم��ة  واحل���ي���واين  ال��ن��ب��ات��ي  ب�سقيها 
واالأم�����ن ال��غ��ذائ��ي واحل���ي���وي اإىل ج��ان��ب دوره�����ا يف 
عقد االتفاقيات ومذكرات التفاهم مع اجلهات ذات 

العالقة وفق النظم املتبعة.
وال�سالمة  ل��ل��زراع��ة  اأب��وظ��ب��ي  ه��ي��ئ��ة  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
بالزراعة  املخت�سة  املحلية  ال�سلطة  ه��ي  ال��غ��ذائ��ي��ة 
وال�سالمة الغذائية واالأمن الغذائي واالأمن احليوي 
اأبوظبي وتهدف لتطوير قطاع م�ستدام يف  اإمارة  يف 
�سحة  وحماية  الغذائية  وال�سالمة  ال��زراع��ة  جم��ال 
النبات واحليوان مبا ي�سهم يف تعزيز االأمن احليوي 
وحتقيق االأمن الغذائي وهي اجلهة امل�سوؤولة كذلك 
واالأن�سطة يف جمال  وال��ربام��ج  اإع���داد اخلطط  ع��ن 

الزراعة وال�سالمة الغذائية واالأمن الغذائي.

جناح الإمارات يف   اإك�سبو بكني للب�ستنة .. واجهة 
ح�سارية �ساهدة على تطور القطاع الزراعي

•• بكني-وام:

ي�سكل جناح دولة االإمارات يف اإك�سبو الب�ستنة 2019 - الذي يحمل �سعار 
" تخ�سري ال�سحراء" ويتوىل املجل�س الوطني لالإعالم اإدارته واالإ�سراف 
عليه - واجهة ح�سارية �ساهدة على تطور دولة االإمارات العربية املتحدة، 
 " اآل نهيان  �سلطان  زاي��د بن  ال�سيخ  له  املغفور  ال��ذي تركه  االإرث  وجت�سد 

طيب اهلل ثراه".
بعبارة  زينت  التي  واجهته  اأم��ام  االإماراتي من  للجناح  الزائر  وتبداأ رحلة 
" اأعطني   - اهلل  رحمه   - نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ  ل��ه  للمغفور 
اأعطك ح�سارة"، والتي تلخ�س م�سرية دولة االإم��ارات الناجحة يف  زراعة 
التقنيات  اأح��دث  توظيف  اإىل  اإ�سافة  ال��دول��ة،  يف  اخل�سراء  الرقعة  زي��ادة 

امل�ستخدمة يف القطاع الزراعي.
ثم ينتقل الزائر اإىل نقطة ا�سطفاف الزوار، حيث �ستتاح له فر�سة قراءة 
معلومات عن ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان " طيب اهلل ثراه " وبرناجمه 
الريادي يف تخ�سري ال�سحراء واالبتكارات الزراعية يف الدولة عرب لوحة 
ن�سية كبرية، كما مت تزويد منطقة االنتظار بخريطة ت�سويرية ملكونات 

اجلناح تعر�س للزوار جتربتهم املنتظرة.
املحلية  بالبيئة  يعرف  وثائقيا  فيلما  ي�ساهد  للجناح،  الزائر  دخ��ول  وعند 
والتحوالت التي مرت عليها منذ قيام االحتاد، وي�ستعر�س تطور القطاع 
الزراعي فيها مبا يف ذلك االبتكارات الزراعية، وتوظيف الذكاء اال�سطناعي 
للنهو�س بالقطاع الزراعي، والذي كان ي�سكل حتديا كبريا بالن�سبة الأر�س 
حمدودة،  اأ�سناف  با�ستثناء  ال��زراع��ة  مقومات  ملعظم  تفتقر  �سحراوية، 
التقنيات  اأح��دث  الزراعي وتوظيف  القطاع  الكبري يف  التحول  اإىل  اإ�سافة 

والذكاء اال�سطناعي.
 80 التي تبلغ م�ساحتها نحو  االإم��ارات، باحلديقة اخللفية  ويتميز جناح 
يف املائة من امل�ساحة االإجمالية للجناح املقدرة ب� 1850 مرتا مربعا، ومت 
ت�سميم مناذج االأفالج التي اعتمد عليها اأبناء االإمارات يف �سد احتياجاتهم 
من املاء، �سواء لال�ستخدامات الزراعية، اأو لل�سرب، كما مت اإ�سافة ت�سميم 
وذلك  للحديقة،  املنخف�سة  اجل��دران  على  ال�سحراوية  البيئة  من  جانب 
بر�سم كثبان رملية تعطي انطباعا للزائر عن التحول الكبري الذي �سهدته 

دولة االإمارات من بيئة �سحراوية اإىل بيئة زراعية متقدمة ومبتكرة.
النخيل،  باأ�سجار  املظلل  ال��واح��ة  مم�سى  اأن��ح��اء  يف  ال��زائ��ر  يتجول  وبينما 
 36 ت�سم  التي   ، للحديقة  ال��زراع��ي��ة  املكونات  على  التعرف  با�ستطاعته 
�سجرة نخيل و20 نوعا اآخر من االأ�سجار التي تنبت يف بيئة الدولة، اإ�سافة 
�سيتم  املعر�س  فرتة  وخ��الل  خمتلفة،  اأن��واع   10 من  نبتة   2500 اإىل 

اإ�سافة نحو 6 اآالف نبتة من اخل�سار واالأع�ساب.
اإعداد  م��ن  ترويجي  فيلم  مب�ساهدة  ال��زائ��ر  يحظى  ال��زي��ارة  انتهاء  وقبل 
املجل�س الوطني لالإعالم باللغتني العربية واالإجنليزية عن تاريخ الزراعة 
يف دولة االإمارات اإ�سافة اإىل عر�س معلومات حول معر�س اإك�سبو 2020 
دبي لت�سجيع الزائر على زيارة هذه الفعالية العاملية التي ت�ست�سيفها دولة 

االإمارات يف العام القادم.

الهيئة العليا ال�سرعية للم�سرف املركزي 
تعقد اجتماعها الثالث ل�سنة 2019

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  يف  وامل�سرفية  املالية  لالأن�سطة  ال�سرعّية  العليا  الهيئة  ع��ق��دت 
اجتماعها الثالث ل�سنة 2019 ، برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ الدكتور اأحمد عبد 
الهيئة،  اأع�ساء  الف�سيلة  اأ�سحاب  الهيئة، وح�سور  رئي�س  احل��داد،  العزيز 
ال�سيخ  وف�سيلة  ال�سام�سي  علي  جا�سم  الدكتور  االأ���س��ت��اذ  ال�سيخ  ف�سيلة 
ع�سام حممد اإ�سحاق وف�سيلة ال�سيخ الدكتور عزنان ح�سن وف�سيلة ال�سيخ 

الدكتور اأ�سيد حممد اأديب كيالين.
امل�سرفية  املنتجات  اعتماد  طلبات  االجتماع  خ��الل  الهيئة  وا�ستعر�ست 
مة من املوؤ�س�سات املالية االإ�سالمية، موؤكدة  واال�ستف�سارات ذات ال�سلة املقدَّ

اأهمية اأن تكون املنتجات متطابقة مع اأعلى معايري االإف�ساح وال�سفافية.
املالية  للموؤ�س�سات  ال�سرعية  احلوكمة  اأم��ور  من  العديد  الهيئة  وناق�ست 
االإ�سالمية، واأكدت دور االأطر املعتمدة لهذا الغر�س يف تعزيز اال�ستقاللية 
والتن�سيق فيما بني اأق�سام ووحدات املوؤ�س�سة املالية االإ�سالمية اإ�سافة اإىل 
تعزيز معايري امل�سداقية، وال�سفافية، واملُ�ساءلة، كما اأكدت اأهمية التطبيق 
ال�سليم والفعال الأطر احلوكمة ال�سرعية والذي من �ساأنه اأن ينعك�س بنحو 
عدم  خماطر  اإدارة  على  االإ�سالمية  املالية  املوؤ�س�سات  ق��درة  على  اإيجابي 

االلتزام باأحكام ال�سريعة االإ�سالمية.
وقدمت الهيئة عدة مو�سوعات تتعلق باالجتماعات الت�ساورية التي عقدت 
مع جلنة ال�سريفة االإ�سالمية التابعة الحتاد م�سارف االإمارات.. موؤكدة 
البناء  الت�ساور  يف  واال�ستمرار  بدرا�ستها  ووجهت  املو�سوعات  هذه  اأهمية 
مع جلنة ال�سريفة االإ�سالمية للمحافظة على بيئة مالية اإ�سالمية تقدم 
على  املحافظة  مع  والدولية،  املحلية  االأ�سواق  يف  تناف�سية  مالية  خدمات 

اأعلى درجات االلتزام بال�سريعة االإ�سالمية.
ال�سنوية  ال�سرعية  بالتقارير  املتعلقة  االعتماد  طلبات  الهيئة  راجعت  و 
ال�������س���ادرة ع���ن جل���ان ال��رق��اب��ة ال�����س��رع��ي��ة ال��داخ��ل��ي��ة ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات املالية 
الرقابة  جل��ان  ع�سويات  وجتديد  تعيني  طلبات  راجعت  كما  االإ�سالمية، 

ال�سرعية الداخلية لديها.

الذهب ي�ستقر قرب اأعلى م�ستوى له 
يف �سهر بف�سل طلب املالذ الآمن 

دفع  اإذ  الثالثاء  اأم�س  �سهر  اأعلى م�ستوى يف  الذهب قرب  اأ�سعار  ا�ستقرت 
امل�ستثمرين  وال�����س��ني  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  ب��ني  ال��ت��ج��اري  ت�ساعد اخل���الف 

للبحث عن مالذ اآمن.
بحلول  دوالر   1298.63 عند  ال��ف��وري��ة  امل��ع��ام��الت  يف  ال��ذه��ب  وا�ستقر 
وهو  دوالر   1303.26 �سجل  بعدما  جرينت�س  بتوقيت   0603 ال�ساعة 

اأعلى م�ستوى منذ 11 اأبريل -ني�سان.
 1299.40 اإىل  باملئة   0.2 االأمريكية  االآج��ل��ة  العقود  يف  الذهب  ون��زل 

دوالر.
ووا�سلت االأ�سهم االآ�سيوية خ�سائرها اأم�س بعد تراجعات حادة اأثناء الليل 
يف وول �سرتيت، وارتفع الني وتراجعت عوائد �سندات اخلزانة االأمريكية 
بعد اأن اأعلنت بكني اأم�س فر�س ر�سوم اأعلى على واردات اأمريكية ردا على 

رفع وا�سنطن الر�سوم على واردات من ال�سني.

بني 21 يونيو و3 اأغ�سط�ض املقبلني

مفاجاآت �سيف دبي يعود يف مو�سم جديد
•• دبي-الفجر: 

ت�ستعد دبي ال�ستقبال الدورة الثانية 
وال��ع�����س��ري��ن م���ن م���ف���اج���اآت �سيف 
عرو�ساً  معها  �ستحمل  والتي  دب��ي، 
على  ترفيهية  وفّعاليات  ترويجية 
ال��ف��رتة من  اأ���س��اب��ي��ع يف  م���دى �ستة 
اأغ�سط�س   3 وح���ت���ى  ي��ون��ي��و   21

.2019
والع�سرون  الثانية  ال��دورة  �ست�سهد 
والتي  ال�سيفية،  الفّعالية  من هذه 
للمهرجانات  دبي  موؤ�س�سة  تنظمها 
وال��ت��ج��زئ��ة، جم��م��وع��ة ك��ب��رية من 
اأف�سل  يف  ال��رتوي��ج��ي��ة  ال���ع���رو����س 
ال�سياحية  وامل��ع��امل  الت�سّوق  مراكز 
والفنادق ووجهات الرتفيه العائلي، 
كما وت�سهد عودة عدد من الفّعاليات 
املف�سلة لدى املقيمني والزّوار على 
مده�س،  ع�����امل  م���ث���ل  �����س����واء،  ح����د 
و�سفقة اليوم "وهي �سفقة ح�سرية 
على عالمة جتارية واحدة يف موقع 
واحد ليوم واحد فقط"، باالإ�سافة 
اإىل احلفالت املو�سيقية التي يحيها 

وغريها  العامليني  النجوم  من  عدد 
وي�سم احلدث هذا  الفّعاليات.  من 
اجلديدة،  املفاجاآت  من  ع��دداً  العام 
مثل الفر�س املتنوعة للفوز بجوائز 

كبرية، وغريها العديد. 
وق��������ال اأح�����م�����د اخل������اج������ة، امل����دي����ر 
التنفيذي ملوؤ�س�سة دبي للمهرجانات 
بعودة   ج����داً  "�سعداء  وال��ت��ج��زئ��ة: 
دب���ي، ه��ذا احلدث  م��ف��اج��اآت �سيف 
ال����ذي ي��ح��م��ل م��ع��ه ال�����س��ع��ادة عاماً 
الفّعاليات  اأه���م  اأح���د  ه��و  ع���ام   بعد 

ال�سنوية، فهو ي�ستقطب الزّوار من 
حول العامل، ويقّدم جمموعة وا�سعة 
من العرو�س الرتويجية واجلوائز 
التي  ال���رتف���ي���ه���ي���ة  وال����ف����ّع����ال����ي����ات 
العائلة.  اأف���راد  جميع  م��ع  تتنا�سب 
والعرو�س  ل��ل��ف��ّع��ال��ي��ات  ون��ت��ط��ّل��ع 
قطاع  من  �سركاوؤنا  �سيقدمها  التي 
التجزئة، ونرحب باملقيمني والزّوار 
ما  باأف�سل  لال�ستمتاع  ون��دع��وه��م 
ت��ق��دم��ه اإم�������ارة دب����ي خ����الل ف�سل 

ال�سيف."

الوطنية  البنوك  قرو�ض  درهم  مليار   13.3
لـل�سناعة والأعمال خالل 3 اأ�سهر 

2019 من  الأول  الربع  يف  الدار  اأرباح  درهم  مليون   493

•• اأبوظبي-وام:

التي  "القرو�س"  املالية  الت�سهيالت  قيمة  بلغت 
ال�سناعة  ل��ق��ط��اع��ي  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ب���ن���وك  ق��دم��ت��ه��ا 
ال��رب��ع االأول  13.3 مليار دره��م خ��الل  واالأع��م��ال 
م��ن ال��ع��ام 2019 االأم����ر ال���ذي رف���ع م��ن اجمايل 
الت�سهيالت للقطاعني اإىل 699.1 مليار درهم يف 
نهاية �سهر مار�س املا�سي مقارنة مع 685.8 مليار 

درهم يف دي�سمرب 2018 .
البنوك  قدمتها  ال��ت��ي  املالية  الت�سهيالت  و�سكلت 
متويالت  اإج����م����ايل  م����ن   87% ن���ح���و  ال���وط���ن���ي���ة 
اجلهاز امل�سريف االإماراتي للقطاعني والتي و�سلت 
مار�س  �سهر  نهاية  يف  دره��م  مليار   805 نحو  اىل 
االإمارات  م�سرف  الإح�سائيات  وفقا  وذل��ك  املا�سي 
البنوك  ن�ساط  موؤ�سرات  لر�سد  املخ�س�س  املركزي 

عليها  ح�سل  التي  الت�سهيالت  وت�ساوي  الدولة.  يف 
القطاعان خالل الربع االأول من العام 2019 نحو 
%30.3 من قيمة الت�سهيالت املقدمة لهما طيلة 

العام 2018 والبالغة 43.8 مليار درهم.
ويعك�س حجم التمويالت التي ح�سل عليها قطاعا 
االأن�سطة  وترية  ارتفاع  توا�سل  وال�سناعة  االعمال 
اأن  املتوقع  من  ال��ذي  الوطني  لالقت�ساد  الداعمة 
ي�����س��ج��ل من���وا ب��ن�����س��ب ج��ي��دة خ���الل ال���ع���ام 2019 

مقارنة مع العام ال�سابق.
اأن  املركزي  امل�سرف  اح�سائيات  خالل  من  ويت�سح 
قيمة الت�سهيالت التي ح�سل عليها قطاع االعمال 
وال�سناعة بلغت نحو 4.6 مليار درهم خالل �سهر 
ي��ن��اي��ر امل��ا���س��ي ح��ي��ث ارت��ف��ع اإج��م��ايل ال��ر���س��ي��د اىل 
 685.8 درهم تقريبا مقارنة مع  مليار   690.4

مليار درهم يف نهاية دي�سمرب 2018.

•• اأبوظبي- وام:

بلغت  �سافية  اأرب��اح��ا  العقارية  ال��دار  �سركة  حققت 
فيما   2019 االأول  الربع  يف  درهم  مليون   493
مليار   1.76 اإىل  لت�سل  اإيراداتها  يف  من��وا  �سجلت 
درهم بزيادة %20 مقارنة بالفرتة ذاتها من العام 

املا�سي.
و�سهدت الدار العقارية خالل الربع االأول من العام 
على  البيع  عمليات  يف  ملحوظا  ن�ساطا   2019
املخطط �سمن م�ساريعها التطويرية ليبلغ اإجمايل 
مبيعاتها مليار درهم بزيادة ن�سبتها %49 مقارنة 

بالفرتة ذاتها من العام املا�سي.
واأجنزت "الدار لال�ستثمار" �سفقتني يف الربع االأول 
بقيمة  نقدية  غ��ري  �سفقة  م��ار���س  اأب��رم��ت يف  حيث 
1.2 مليار درهم ا�ستحوذت مبوجبها بالكامل على 
"االحتاد بالزا" و"مركز االحتاد للطريان" لتلغي 
ب��ذل��ك ث���الث ات��ف��اق��ي��ات م�����س��روع م�����س��رتك قائمة 
ت�سيف هذه  اأن  املتوقع  للطريان ومن  االحت��اد  مع 
ال�سفقة نحو 100 مليون درهم اإىل �سايف الدخل 

الت�سغيلي لل�سركة �سنويا.

وبلغت ن�سبة مبيعات الوحدات يف امل�ساريع العقارية 
ب��ن��ه��اي��ة مار�س   80% اإط��الق��ه��ا ح��دي��ث��ا  ال��ت��ي مت 
من  امل�ستقبلية  االإي����رادات  بلغت  ح��ني  يف   2019
4.3 مليار درهم  امل�ساريع التطويرية قيد االإجناز 

بنهاية مار�س املا�سي .
وق����ال ط���الل ال��ذي��اب��ي ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي للدار 
التي  ال��ت��ن��وي��ع  ا�سرتاتيجية  بف�سل  اإن���ه  ال��ع��ق��اري��ة 
تنتهجها ال�سركة منتلك اليوم حمفظًة متوازنة من 
لالإيرادات  وامل��دّرة  عالية اجلودة  العقارية  االأ�سول 
ال�سركة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  حت�����س��ني  ظ���ل  يف  امل���ت���ك���ررة 
املبادرات  ع���ن  ال��ن��ا���س��ئ��ة  ال��ف��ر���س  م���ن  ل��ال���س��ت��ف��ادة 
تطوير  اإىل  وال��ه��ادف��ة  للنمو  امل��ح��ف��زة  احل��ك��وم��ي��ة 

وتنويع االقت�ساد االإماراتي.
التي قدمتها احلكومة  اأن حزمة املحفزات  واأ�ساف 
يف اإطار برنامج اأبوظبي للم�سرعات التنموية "غدا 
التي اّتخذتها  اجلديدة  التدابري  جانب  21" اإىل 
االإمارة لدعم منو قطاع االأعمال بداأت توؤتي ثمارها 
النمو االقت�سادي و�سوف تلعب  على �سعيد حتفيز 
دورا حيويا يف تعزيز جاذبية االإمارة كوجهة مثالية 

للعي�س والعمل واال�ستثمار.
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املال والأعمال

يف زيارة خا�سة ملن�ساآتهم التجارية 

اقت�سادية دبي تكرم 13 فائزًا بجوائز التميز يف الأداء ملنافذ البيع بالتجزئة لدورة العام  2018

الإمارات وال�سعودية توقعان اتفاق امل�سغل القت�سادي املعتمد

�سوق اأبوظبي العاملي يعزز الإطار التنظيمي لأن�سطة الأ�سول امل�سيفرة

•• دبي-الفجر:  

قامت دائرة التنمية االقت�سادية ممثلة باإدارة التميز 
لقطاع االأعمال دبي بتكرمي 13 فائزاً بجوائز التميز 
يف االأداء، ملنافذ البيع بالتجزئة للعام 2018، وجرى 
الفائزة يف  البيع  اإىل كل منافذ  زي��ارة خا�سة  ذلك يف 
اختيارها  وال��ت��ي مت  امل��ت��م��ي��زة،  للخدمة  دب��ي  ب��رن��ام��ج 
التكرمي،  ه��ذا  وي��اأت��ي  بالتجزئة.  بيع  منفذ  كاأف�سل 
تقديراً جلهودهم يف تقدمي اخلدمة املتميزة واجلودة 
بوثيقة  اإل��ت��زام��ه��م  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  للعمالء،  العالية 
والتي  العمالء،  ثقة  ت�سمن  التي  التعامل  اأخالقيات 
اإمارة  من �ساأنها تعزيز جتربة ال�سراء للم�ستوقني يف 

دبي ودولة االإمارات على وجه العموم.
وك��رم��ت اق��ت�����س��ادي��ة دب���ي ال��ف��ائ��زي��ن يف ب��رن��ام��ج دبي 
اأكرث  بني  من  اختيارهم  مت  الذين  املتميزة،  للخدمة 
التميز  فئة  �سمن  ال��ربن��ام��ج،  يف  ع�سو   2000 م��ن 

جلهودهم  وذل���ك  ب��ال��ت��ج��زئ��ة،  ال��ب��ي��ع  مل��ن��اف��ذ  االأداء  يف 
ون��وع��ي��ة اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة ل��ل��ع��م��الء خ����الل العام 
التميز  "جوائز  يف  الفائزين  قائمة  و�سملت   ،2018
�سيدلية  م��ن:  كل  بالتجزئة"،  البيع  ملنافذ  االأداء  يف 
ا�سرت - �سارع امللك في�سل"ال�سارقة" ؛ ال مودا - دبي 
خلدمات  ال�سامل   – اآف���اق  ك��اون��رت  �سيتي؛  ف�ستيفال 
– فرع  االإ�سالمي  "العني"؛ بنك دبي  رجال االأعمال 
املقر الرئي�س لطريان االإمارات" ؛ االإمارات لل�سرافة 
- فرع اأبو ظبي مول ؛ اجنلوت - بوادي مول العني ؛ 
جويالوكا�س - مركز الذهب ؛ �سكي دبي؛ مطعم ق�سر 
مارت-  اأ���س��واق  ظبي" ؛  "اأبو  ال�سالم  ���س��ارع   - الهند 
-مول  "هوم"  �ستورز  ج��ران��د  جرين"؛  "ذا  ب��ان��ورام��ا 
االإمارات ؛  دانوبي هوم - فرع راأ�س اخليمة ؛  اإيرو�س 

ديجيتال هوم - وايف مول .
لل�سوؤون  ال��ع��ام  امل��دي��ر  م�ساعد   ، القا�سم  خ��ال��د  وق���ال 
التميز  اإدارة  "تعمل  دب��ي:  اقت�سادية  يف  االقت�سادية 

فئات  دب��ي على تطوير  اقت�سادية  االأع��م��ال يف  لقطاع 
ال�سنوات  م���دار  على  املتميزة  للخدمة  دب��ي  ب��رن��ام��ج 
ال�����دورة احلالية  ال��ف��ائ��زي��ن يف  ت��ك��رمي  امل��ا���س��ي��ة، ومت 
���س��م��ن 7 ق��ط��اع��ات رئ��ي�����س��ي��ة، اأع���ي���دت ه��ي��ك��ل��ت��ه��ا مع 
الت�سوق، ومنافذ  – وه��ي: مراكز   2018 بداية عام 
املتاجر  امل��ت��خ�����س�����س��ة، واالأزي�������اء، و  ب��ال��ت��ج��زئ��ة  ال��ب��ي��ع 
وال�سحة  العامة، واخلدمات  والتجزئة  اال�ستهالكية، 
ال��ب��دن��ي��ة، وال�����س��ي��اف��ة وال��رتف��ي��ه، وت�ساهم  ال��ل��ي��اق��ة  و 
جميع هذه القطاعات يف تعزيز املناف�سة عرب خمتلف 

جماالتها احليوية".
واأ�ساف القا�سم: "�سهد برنامج دبي للخدمة املتميزة 
منواً كبرياً يف عدد امل�سجلني، من 72 موؤ�س�سة يف عام 
جلبت  وبذلك   ،2018 العام  يف   124 اإىل   2016
1،862 منفذ بيع  و  م�سجلة  جتارية  عالمة   206
من  اأك��رث  ال�سريني  املت�سوقني  ع��دد  وبلغ  بالتجزئة. 
زياراتهم  وبلغ عدد  املجال،  اخت�سا�سي يف هذا   300

على  تدريبهم  مت  كما   ،2018 عام  خالل    7،481
بناًء  الربنامج  يف  امل�ساركة  التجارية  املحالت  تقييم 
على توافر ثمانية عوامل رئي�سية وهي: مظهر الفرع، 
الراحة وال�سحة وال�سالمة، ال�سيا�سة واملعايري، كفاءة 
املوظفني، تقدمي اخلدمة، مالحظات اأمني ال�سندوق، 

موؤ�سر ال�سعادة واأ�سحاب الهمم".
فريدة  املتميزة" م��ب��ادرة  للخدمة  دب��ي  "برنامج  يعد 
املنطقة  نوعها يف  االأوىل من  اجل��ودة  بو�سفه عالمه 
دبي  يف  ال�سراء  عملية  وجعل  العمالء  ثقة  الكت�ساب 
جت��رب��ة مم��ت��ع��ه ل��ل��م�����س��رتي. وي���ه���دف ال��ربن��ام��ج اإىل 
ت��ع��زي��ز ت��ن��وع وج����ودة اخل���دم���ات ال��ت��ي ي��وف��ره��ا قطاع 
التجزئة للعمالء، ويحر�س يف الوقت ذاته على حماية 
امل�ساركة  يف  ول��ل��راغ��ب��ني  دب����ي.  اإم�����ارة  يف  م�ساحلهم 
بجوائز التميز لقطاع االأعمال، يرجى الت�سجيل عرب 
bec@dubaided.gov. االإل��ك��رتوين  الربيد 

.  ae

•• اأبوظبي-وام:

واململكة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم��������ارات  دول�����ة  وق���ع���ت 
بالريا�س  االث��ن��ني  االأول  اأم�����س  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
االقت�سادي  امل�سغل  املتبادل بربنامج  االعرتاف  اتفاق 
املعتمد بني البلدين ال�سقيقني، بهدف تعزيز التعاون 
وت�سريع  البينية  التجارة  حركة  وت�سهيل  اجلمركي 
معدالت التبادل التجاري تنفيذاً ملقت�سيات خلوة العزم 

التي اأقرها جمل�س التن�سيق ال�سعودي االإماراتي.
مطر  �سعيد  علي  معايل  االت��ف��اق  على  بالتوقيع  ق��ام 
االحتادية  الهيئة  رئي�س  اجل��م��ارك  مفو�س  ال��ن��ي��ادي 
احلقباين  عبدالعزيز  ب��ن  اأح��م��د  وم��ع��ايل  للجمارك، 
وذلك  ال�سعودية،  للجمارك  العامة  الهيئة  حمافظ 
رئي�س  نائب  الطنيجي  حممد  اأحمد  �سعادة  بح�سور 
ال�سعودية،  العربية  اململكة  لدى  االإم��ارات  دول��ة  بعثة 
و���س��ع��ادة اأح��م��د ع��ب��داهلل ب��ن الح���ج امل��دي��ر التنفيذي 
ل��ق��ط��اع ال�������س���وؤون اجل��م��رك��ي��ة، وال�����س��ي��د ���س��ع��ود �سامل 
وال�سيد  ال��دول��ي��ة،  ال��ع��الق��ات  اإدارة  م��دي��ر  ال��ع��ق��روب��ي 
اأحمد عبداهلل اخلييلي مدير مكتب مفو�س اجلمارك 

رئي�س الهيئة.
كل  �سعادة  ال�سعودي  اجل��ان��ب  م��ن  التوقيع  �سهد  كما 
من �سليمان التويجري نائب املحافظ، وعبدالرحمن 
اخل����زمي وك��ي��ل امل��ح��اف��ظ ل��ل��م��ن��اف��ذ ال���ربي���ة، وحممد 
النعيم وكيل املحافظ لل�سوؤون االأمنية، باالإ�سافة اإىل 

عدد من الوكالء واملديرين باجلمارك ال�سعودية.
توقيع  اإن  ال��ن��ي��ادي  �سعيد  علي  املفو�س  معايل  وق��ال 
القيادة  لتوجيهات  عملية  ا�ستجابة  مي��ث��ل  االت��ف��اق 
احلكيمة يف البلدين ب�سرورة تعزيز التعاون االقت�سادي 
االتفاق  يعد  حيث  التجاري،  التبادل  معدالت  وزي��ادة 
ت��ع��زي��ز العالقات  خ��ط��وة ج���دي���دة م��ه��م��ة يف م�����س��رية 
اجلمركية والتجارية بني البلدين ال�سقيقني. واأ�ساف 
معاليه : ن�سهد اليوم ترجمة واقعية ملخرجات "خلوة 

املتحدة  العربية  االإم��ارات  دولة  العزم" امل�سرتكة بني 
اأقرها  ال��ت��ي  ال�سقيقة  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  وامل��م��ل��ك��ة 
وذلك  االإماراتي،  ال�سعودية  التن�سيق  جمل�س  وتبناها 
لربنامج  املتبادل  االع���رتاف  اتفاق  توقيع  خ��الل  من 
ال�سقيقني".  البلدين  يف  املعتمد  االقت�سادي  امل�سغل 
واأكد معاليه اأن االتفاق منوذٌج اأمثل للتعاون والتكامل 
اال�ستثمار  اإىل  يهدف  وهو  البلدين،  بني  االقت�سادي 
ُي�ساهم يف ت�سهيل حركة  االأمثل للموارد احلالية مبا 
اإىل  و���س��واًل  اجلمركية،  االإج���راءات  وتي�سري  التجارة 
على  البلدين  يف  االقت�سادية  املنظومة  ق��درات  تعزيز 

مواجهة املتغريات العاملية.
اأن  اإىل  الهيئة  رئي�س  اجلمارك  واأ�سار معايل مفو�س 
البلدين،  لكال  االمتيازات  العديد من  االتفاق يحقق 
التجاري  التبادل  امل�ساهمة يف زيادة حجم  اأبرزها  من 

بالن�سبة  واال����س���ت���رياد  ال��ت�����س��دي��ر  ت��ك��ال��ي��ف  وخ��ف�����س 
وتقلي�س  واالإم��������داد،  ال�����س��ح��ن  ووك������االت  ل��ل�����س��رك��ات 
بناًء  اجل��م��رك��ي��ة  ال������واردات  ع��ل��ى  التفتي�س  م��ع��دالت 
التحقق  اإج�����راءات  وتب�سيط  امل��خ��اط��ر،  حم���رك  ع��ل��ى 
االلتزام  مراعاة  مع  باال�سترياد  املتعلقة  الوثائق  من 
بتقدمي الوثائق ال�سرورية الالزمة  لف�سح الب�سائع، 
اإ�سافة اإىل ت�سريع عملية تخلي�س الب�سائع امل�ستوردة 

واخت�سار زمن التخلي�س اجلمركي.
البلدين  ب��ني  اجلمركية  ال��ع��الق��ات  اأن  معاليه  واأك���د 
االأخوة  رواب���ط  اإىل  ا���س��ت��ن��اداً  م�ستمراً  ت��ط��وراً  ت�سهد 
االإدارات  اأن  اإىل  م�����س��رياً  وامل�����س��ري،  ال��ت��اري��خ  ووح����دة 
التجارة  ت��ع��زي��ز  ت�ستهدفان  ال��ب��ل��دي��ن  يف  اجل��م��رك��ي��ة 
وتبادل  ال��ت��ج��اري،  ال��ت��ب��ادل  م��ع��دالت  ورف���ع  البينية، 
وامل���ع���ارف اجلمركية،  امل��م��ار���س��ات واخل�����ربات  اأف�����س��ل 

واإزال����ة م��ع��وق��ات ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري، وزي����ادة م�ساركة 
معايل  وق��ال  اجلمركية.  العملية  يف  اخلا�س  القطاع 
جتاري  �سريك  ال�سعودية  العربية  اململكة  اإن  املفو�س 
ا�سرتاتيجي لدولة االإمارات العربية املتحدة، وي�سهد 
العام /جتارة  النفطية  التجارة اخلارجية غري  حجم 
بني  جمركية/  وم�ستودعات  وح��رة  ومناطق  مبا�سرة 
البلدين زيادة متنامية، م�سرياً اإىل وجود فر�س هائلة 
تعزيز  اإىل  البلدين  تدفع  اقت�سادية وجتارية  ملكا�سب 

التعاون اجلمركي.
للهيئة  االإح�سائية  البيانات  ت�سري  ال�سدد،  ه��ذا  ويف 
التجارة  حجم  اإج��م��ايل  اأن  اإىل  للجمارك  االحت��ادي��ة 
اخل��ارج��ي��ة غ��ري النفطية ال��ع��ام ب��ني دول���ة االإم����ارات 
 29.4/ درهم  مليار  واململكة ال�سعودية بلغ 107.4 
قيمة  بلغت  حيث   ،2018 ع��ام  خ��الل  دوالر/  مليار 
درهم  مليار   27.8 ال�سعودية  م��ن  االإم����ارات  واردات 
اإىل  /7.6 مليار دوالر/، بينما بلغت قيمة �سادراتها 
واإعادة  /8.6 مليار دوالر/،  31.5 ملياراً  ال�سعودية 
دوالر/،  م��ل��ي��ار   13.2/ م��ل��ي��اراً   48.1 ال��ت�����س��دي��ر 
االأمر الذي يعك�س االأهمية التجارية لدولة االإمارات 

بالن�سبة لالقت�ساد ال�سعودي.
نوعية  نقلة  املعتمد  االقت�سادي  امل�سغل  برنامج  وُيعد 
يف العمل اجلمركي يف دولة االإمارات واململكة العربية 
ال�سعودية، ملا يوفره من �سهولة يف االإجراءات املتعلقة 
بالتخلي�س اجلمركي لل�سركات امللتزمة، وفق �سوابط 
وت�سمن  اجلمركي  االأم��ن  منظومة  تعزز  واإج����راءات 
امل�سغل  برنامج  تطبيق  يعمل  حيث  ال��ت��ج��ارة،  تي�سري 
م�ستوى  على  احت��ادي  كربنامج  املعتمد،  االقت�سادي 
دول��ة االإم����ارات، على رب��ط ال��دول��ة جت��اري��اً وجمركياً 
له من  املن�سمة  ال�سركات  مُيّكن  كما  العامل،  دول  مع 
العاملية، خ�سو�ساً  االأ�سواق  اإىل  �سهولة نفاذ ب�سائعها 
اأ����س���واق ال����دول ال��ت��ي ي��ت��م ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ات اعرتاف 

متبادل معها.

•• اأبوظبي-وام:

�سوق  ل��دى  امل��ال��ي��ة  اخل��دم��ات  تنظيم  �سلطة  اأع��ل��ن��ت 
التنظيمي  "االإطار  ت��ع��زي��ز  ع���ن  ال��ع��امل��ي  اأب��وظ��ب��ي 
الن�سخة  ميثل  امل�سيفرة" وال��ذي  االأ���س��ول  الأن�سطة 
مت  ال���ذي  االأ���س��ا���س��ي  التنظيمي  االإط����ار  م��ن  الثانية 

اإ�سداره يف �سهر يونيو 2018.
التزام  تعزيز  يف  امل��ح��ّدث  التنظيمي  االإط���ار  وي�سهم 
تنظيمية  كهيئة  امل��ال��ي��ة  اخل���دم���ات  تنظيم  �سلطة 
االبتكار  دع����م  ب���ه���دف  وذل�����ك  امل���ال���ي���ة،  ل��ل��خ��دم��ات 
حتديثات  وي�سمل  التنظيمية  باملمار�سات  واالمتثال 
اأ�سا�سية يف عدد من املجاالت بغية مواكبة التطورات 

العاملية االأخرية.
وت�����س��م ال��ت��ح��دي��ث��ات ال��ع��م��الت ال��رق��م��ي��ة ال��ث��اب��ت��ة/

العمالت  التعامل مع  �سيتم  الورقية حيث  العمالت 
املدعومة   /Stablecoins/ ال��ث��اب��ت��ة  ال��رق��م��ي��ة 
 Fiat/ ال��ورق��ي��ة ال��ع��م��الت  ق��ب��ل  ك��ام��ل م��ن  ب�سكل 
التمثيل  اأ����س���ك���ال  م���ن  اأن���ه���ا  ع��ل��ى   /Tokens
للدفع  ك���اأداة  ا�ستخدامها  وع��ن��د  ل��الأم��وال  الرقمي 
ال��ذي ح��دده �سوق  النحو  املالية على  التحويالت  يف 

املالية  اخل��دم��ات  "لوائح  مب��وج��ب  العاملي  اأب��وظ��ب��ي 
الن�ساط  ترخي�س  �سيتم   ،"2015 لعام  واالأ���س��واق 
املايل وتنظيمه على اأنه اأحد اأ�سكال تقدمي اخلدمات 
املالية ويحدد االإطار التنظيمي اأي�ساً املنهجية التي 
تتبعها �سلطة تنظيم اخلدمات املالية لتنظيم جهات 
ت�ستخدم  التي  والبور�سات  واأمناء احلفظ  االإ�سدار 

العمالت الورقية.
توفري  �سيتم  حيث  االإي����داع  كذلك  التحديثات  م��ن 
و���س��وح اأك����رب ح���ول اأن�����واع اأن�����س��ط��ة اإي�����داع االأ�سول 
توقعات  وحت��دي��د  ب��ه��ا،  ال��ق��ي��ام  ميكن  ال��ت��ي  امل�سفرة 
بحوكمة  املتعلقة  امل��ال��ي��ة  اخل��دم��ات  تنظيم  �سلطة 
التكنولوجيا  وحوكمة  وعملياتها  االإي����داع  اأن�سطة 
التح�سينات  م��ن  م��زي��د  ت��وف��ري  خاللها  م��ن  و�سيتم 
على  بالتغرّيات  يتعلق  فيما  ال�سيما  والتو�سيحات 
الربوتوكول االأ�سا�سي لالأ�سول امل�سيفرة مبا يف�سي 
وعمليات  احلوكمة  وت��وق��ع��ات  ال��رتم��ي��ز،  تغيري  اإىل 
الرتاخي�س  وحاملي  بالبور�سات  املرتبطة  التحكم 

اخلا�سة باالأ�سول امل�سيفرة.
ولوائح  عقوبات  قواعد  كذلك  التحديثات  وت�سمل 
مبكافحة  اخلا�سة  املالية  اخل��دم��ات  تنظيم  �سلطة 

التنظيمية  االأط���ر  حتديث  مت  حيث  االأم���وال  غ�سل 
والعاملية،  املحلية  التغيريات  اآخ��ر  م��ع  ين�سجم  مب��ا 
ا�ستخدام  �سبل  اأكرب حول  توفر و�سوحاً  باتت  حيث 
هذا  يف  اجل��دي��دة  وال��رق��اب��ي��ة  التنظيمية  التقنيات 

املجال.
وق����ال ري��ت�����س��ارد ت��ن��ج، ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�سلطة 
اإن  العاملي  اأبوظبي  �سوق  املالية يف  تنظيم اخلدمات 
ال�سوق ح�سل على دعم قوي من الهيئات التنظيمية 
كبري من جانب  اهتمام  على  وح��از  الزميلة  العاملية 
ملزاولة  يتطلعون  والذين  القطاع  ورواد  امل�ستثمرين 
اخلا�سة  العمل  الأط���ر  وف��ق��اً  الت�سغيلية  عملياتهم 

باالأ�سول امل�سيفرة.
ا�ستجابة  ياأتي  التنظيمية  االأط��ر  تعزيز  اأن  واأ�ساف 
املتعلقة  واالأن�سطة  التقنيات  يف  املت�سارعة  للتغريات 
باالأ�سول امل�سيفرة والتي ن�سهدها حالياً على امل�ستوى 
اأ�سحاب  مع  امل�ستمر  توا�سلنا  خالل  ..وم��ن  العاملي 
املعززة  التنظيمية  االأط��ر  حت��دد  العامليني،  امل�سلحة 
ومراقبة  تنظيم  عمليات  جت��اه  الن�سطة  منهجيتنا 
توفر  والتي  امل�سيفرة،  باالأ�سول  املرتبطة  االأن�سطة 
الدعم ل�سوق اأبوظبي العاملي باعتباره �سوقاً مف�سلة 

لنمو وازدهار االأ�سول امل�سيفرة.
عمليات  امل��ال��ي��ة  اخل���دم���ات  تنظيم  �سلطة  وت��ت��وىل 
املتعلقة  التي تقوم بت�سغيل االأعمال  تنظيم اجلهات 
البور�سات  اأن�سطة  ذلك  يف  مبا  امل�سيفرة،  باالأ�سول 
باالأ�سول  امل��ت��ع��ل��ق��ة  وال���و����س���ط���اء  احل���ف���ظ  واأم����ن����اء 
قدمه  ال��ذي  ال��ق��وي  العمل  اإط���ار  ويعالج  امل�سيفرة. 
املخاطر  من  كاملة  جمموعة  العاملي  اأبوظبي  �سوق 
مبا  امل�سيفرة،  االأ�سول  تعامالت  باأن�سطة  املرتبطة 
يف ذلك املخاطر املرتبطة بغ�سل االأم��وال، واجلرائم 
التكنولوجيا،  وح��وك��م��ة  ال��ع��م��الء،  وح��م��اي��ة  امل��ال��ي��ة، 

وعمليات االإيداع والتداول.
اإعداد  على  املالية  اخل��دم��ات  تنظيم  �سلطة  وتعمل 
املالية  االأوراق  ح��ول  التنظيمية  االأط���ر  م��ن  امل��زي��د 
ال�سوقني  م��ت��ط��ل��ب��ات  م���ع  ي��ت��م��ا���س��ى  ال��رق��م��ي��ة مب���ا 

الرئي�سة والثانوية.
وك����ان ���س��وق اأب��وظ��ب��ي ال��ع��امل��ي ق��د اأط��ل��ق اأول اإط���ار 
يونيو   25 ي��وم  امل�سفرة  ل��الأ���س��ول  �سامل  تنظيمي 
مع  تعاونه  الوقت  ذلك  منذ  وا�سل  حيث   2018
ال��ت��وج��ه��ات يف جمال  اأح����دث  مل��واك��ب��ة  ال��ق��ط��اع  رواد 

االأ�سول امل�سيفرة.

تر�سانة ال�سني يف حربها 
التجارية �سد الوليات املتحدة

•• بكني-اأ ف ب:

اأمريكية  واردات  على  اجلمركية  الر�سوم  زي��ادة  بكني  ق��رار  باإمكان 
قيمتها 60 مليار دوالر �سنويا اعتبارا من مطلع حزيران-يونيو ردا 
اإطار  اأن يجّرد ال�سني من ذخريتها يف  على قرار م�سابه لوا�سنطن 

احلرب التجارية بني البلدين.
الواليات  اإىل  �سادراتها  من  م��ّرات  باأربع  اأق��ل  ال�سني  واردات  وتعد 
امل���ت���ح���دة. وت��ف��ر���س ب��ك��ني ر���س��وم��ا ع��ق��اب��ي��ة ع��ل��ى ج��م��ي��ع الب�سائع 
االأمريكية تقريبا القادمة اإىل ال�سني -- 110 مليارات دوالر من 

جمموع �سنوي تبلغ قيمته 120 مليار دوالر.
25 باملئة على  اإذا رفعت بكني ر�سومها مل�ستوى ي�سل اإىل  وبالتايل، 
امل�سال  الطبيعي  ال��غ��از  بينها  االأم��ريك��ي��ة  الب�سائع  م��ن  جمموعة 
والكيماويات والفاكهة واخل�سار واملاأكوالت البحرية، قد يحد ذلك 

من م�ساحة املناورة لديها.

ويف ما يلي بع�ض اخليارات املتاحة لل�سني:
ي�سري ا�ستاذ التجارة واال�ستثمار يف جامعة هارفارد روبرت لوران�س 
اإىل اأن "الر�سوم اجلمركية هي جرح نت�سبب به الأنف�سنا حينما ترفع 

تكاليف اال�سترياد على منتجيك".
االعتبارات  "ت�سبح  ال��ت��ج��اري��ة  احل���رب  خ�سم  يف  اأن���ه  اأو���س��ح  لكنه 
االقت�سادية ثانوية" الأن امل�ساألة "تكون متعلقة اأكرث باتخاذ املواقف 

وامل�ساومة وال�سيا�سة".
وت��واج��ه ال�����س��ي��ارات وق��ط��ع غ��ي��اره��ا ال��ق��ادم��ة م��ن ال��والي��ات املتحدة 

احتمال زيادة الر�سوم اجلمركية عليها بن�سبة 25 باملئة.
كانون  يف  بكني  عنها  اأعلنت  التي  اخل��ط��وة  بهذه  العمل  تعليق  ومت 

االأول-دي�سمرب، لكن ميكن بكل �سهولة اإعادة تفعيلها.
قاعدة  االأمريكي  لالقت�ساد  بالن�سبة  االأ�سا�سي  القطاع  هذا  وميّثل 

انتخابية مهمة للرئي�س دونالد ترامب.
�سعر  قيمة  بخف�س  ال�سيني  امل��رك��زي  امل�سرف  م��رارا  ترامب  اّتهم 
خيار  هذا  هل  لكن  امل�سدرة،  ال�سركات  لدعم  املحلية  العملة  �سرف 

مطروح؟
"اآي  لدى  الهادئ  واملحيط  اآ�سيا  اقت�ساد منطقة  خ��رباء  يرى كبري 

ات�س ا�س ماركيت" راجيف بي�سوا�س اأن ذلك غري وارد.
وقال لوكالة فران�س بر�س "اإنها ا�سرتاتيجية غري واقعية باأن حتاول 
ال�سماح  عرب  باملئة   25 ن�سبتها  ر�سوم  تاأثري  من  التخفيف  ال�سني 

برتاجع اليوان ب�سكل اإ�سايف".
وجتنب  ال�����س��رف  �سعر  م��ع��دل  ا���س��ت��ق��رار  ع��ل��ى  "املحافظة  اأن  وذك���ر 
تدفق روؤو�س االأموال ب�سكل كبري اإىل اخلارج كان من اأبرز اأولويات 
2015، يف م�سعى حلماية احتياطها  احلكومة ال�سينية منذ العام 

من النقد االأجنبي".
واأ�ساف "وبالتايل، ُي�سَتبعد اأن ترغب احلكومة ال�سينية باأي تراجع 
لروؤو�س  بتدفق كبري  والت�سبب  اال�ستقرار  اإىل زعزعة  يوؤدي  لليوان 

االأموال اإىل اخلارج".
ال�سركات  اأك����رث ���س��ع��وب��ة ع��ل��ى  اأن جت��ع��ل االأم�����ور  ال�����س��ني  ب��اإم��ك��ان 
اأو و�سع  االأمريكية يف البالد من خالل ت�سديد اللوائح التنظيمية 

عراقيل جمركية.
وقال جايك باركر من جمل�س االأعمال االأمريكي-ال�سيني اإن هذه 
االجراءات "�ستحظى بكثري من الدعم يف ال�سني لكنها �ستقّو�س ثقة 

قطاع االأعمال "يف اخلارج" ب�سكل اإ�سايف".
"ت�سعيدا"،  ذل��ك  ف�سي�سكل  اخليار،  ه��ذا  نحو  بكني  ذهبت  ح��ال  ويف 
لالقت�ساد  بيرت�سون  "معهد  من  كريكغارد  فانك  جاكوب  بح�سب 

الدويل".
وقال "القيام يذلك يحمل خطر اتخاذ اإدارة ترامب قرار تكرار +زد 
املكوّنات  بيع  املا�سي  العام  وا�سنطن  حظر  اإىل  اإ���س��ارة  يف  اإي+"،  تي 
اأ�سكالها اإىل جمموعة االت�ساالت ال�سينية، ما  االإلكرتونية بجميع 

كاد اأن ي�سّكل �سربة قا�سية بالن�سبة لل�سركة.
واّتهم البيت االأبي�س ال�سركة بانتهاك احلظر املفرو�س على كل من 
اإعادة  اإيران وكوريا ال�سمالية. ويف نهاية املطاف، وافق ترامب على 

النظر يف القرار.
ميكن ح�ّس ال�سينيني على عدم �سراء اأبرز املنتجات االأمريكية، على 

غرار هواتف "اآي فون".
ولدى تراجع العالقات مع اليابان يف 2012 اأو كوريا اجلنوبية يف 
2017، ت�سببت حمالت املقاطعة بانهيار مبيعات �سيارات بعالمات 

جتارية من البلدين بن�سبة 50 باملئة يف غ�سون �سهر.
لكن باإمكان اإجراء كهذا اأن ي�سّكل عقابا ملاليني ال�سينيني املوظفني 

لدى �سركات اأمريكية و�سركائهم املحليني.
تعد ال�سني اأ�سا�سية بالن�سبة ل�"بوينغ" التي تبيعها ربع طائراتها.

وطرح حمرر لدى �سحيفة "غلوبال تاميز" القومية التي ت�سيطر 
عليها احلكومة ال�سينية احتمال خف�س البالد طلبياتها من "بوينغ" 
اإىل  االأمريكية  العمالقة  الطائرات  ت�سنيع  جمموعة  اإ���س��ارة  رغ��م 

"ثقتها" ب�ساأن و�سعها بالن�سبة لبكني.
ويف نهاية اآذار/مار�س، و�سعت بكني اللم�سات االأخرية على طلب ثابت 
العمالقة  "اإيربا�س" االأوروبية  300 طائرة من جمموعة  ل�سراء 

خالل زيارة كان يجريها الرئي�س ال�سيني �سي جينبينغ اإىل فرن�سا.
تدين الواليات املتحدة ب�1،2 تريليون دوالر لل�سني "التي تعد اأكرب 
على  ينطوي  منها  كبري  جزء  بيع  لكن  االأمريكية"،  للديون  مالك 
خماطر الأن اأي زعزعة ال�ستقرار االأ�سواق من �ساأنه اأن يقّو�س قيمة 

�سندات اخلزانة االأمريكية التي بحوزة بكني.
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العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15   
 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�صر

�صادرة من حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 
يف الق�صية رقم 2019/1580 جتاري جزئي - ال�صارقة 

اىل املدعى عليه االأول / 1- �سركة االأر�س العظيمة ملقاوالت البناء - ذ م م 
حيث ان املدعي / �سركة عرب البحار لرتكيب وا�سالح نظم معدات ال�سالمة واإطفاء احلريق - ذ م م

مبلغ  توؤدوا  بان  بالت�سامن  فيها  املحكمةيطالبكم  هذه  لدى  اعاله  املذكورة  الدعوى  عليك  اقام  قد 
459.260 درهم اربعمائة وت�سع وخم�سون الفا ومائتان و�ستون درهم باالإ�سافة اىل 5% �سريبة القيمة 
املادي  التعوي�س  اىل  باالإ�سافة   ،  2018 يناير  تطبيقها من  بدا  والتي  الدولة  قوانني  بح�سب  امل�سافة 
منذر  املطالبة  مبلغ  على   %12 بواقع  التاأخريية  والفائدة  درهم(  الف  )خم�سون  درهم   50.000 مببلغ 
الر�سوم  بكافة  عليهم  املدعي  ت�سمني  اىل  باالإ�سافة  التام  ال�سداد  حتقق  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ 
اجلزئية  )الدائرة  املحكمة  هذه  امام  ح�سوركم  يقت�سي  لذلك  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف 
االأوىل( يف متام ال�ساعة الثامنة والن�سف من �سباح يوم 2019/5/19 ويف حالة تخلفكم عن احل�سور او 

عدم ار�سال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظرالدعوى يف غيابكم. 
مكتب اإدارة الدعوى  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15   
 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�صر

�صادرة من حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 
يف الق�صية رقم 2018/8201 جتاري جزئي - ال�صارقة 

  اإعادة اإعالن بالن�صر 
اىل املدعى عليه / عي�سى مو�سى ابراهيم حمود اجل�سمي - اإماراتي اجلن�سية 

حيث ان املدعي / حممد بدير حممد خليل - م�سري اجلن�سية 
قد اقام عليك الدعوى املذكور رقمها اعاله لدى هذه املحكمة ، ويطالبك فيها باأداء مبلغ 

وقدره )140.000 درهم( ، باال�سافة اللزامكم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
لذلك يقت�سي ح�سورك امام هذه املحكمة )الدائرة اجلزئية الثالثة(  قاعة رقم 152 يف متام 
ال�ساعة الثامنة والن�سف من �سباح يوم 2019/5/23 وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما 
لديك من بيانات ، ويف حال تخلفك عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد 

فان املحكمة �ستبا�سر نظرالدعوى يف غيابك. 
مكتب اإدارة الدعوى - اأمني ال�صر    

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية
العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15   

ق�صم التنفيذ - اخطار بالن�صر 
اخطار دفع بالن�صر يف الق�صية التنفيذية 3547 ل�صنة 2018    

اىل املحكوم عليه / موؤيد حممد ب�سار �سالمي 
ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�سارقة االحتادية االإبتدائية قد ا�سدرت بحقكم حكما  
بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )155003( درهم ، باالإ�سافة للفائدة القانونية بواقع 5% من 

تاريخ املطالبة 2017/1/23 وحتى ال�سداد التام. 
ل�سالح املحكوم له/ دار التمويل اال�سالمي - �س م خ 

وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل برقم امل�سار اليه اعاله، لذا 
حال  ويف  للن�سر.  التايل  اليوم  تاريخ  من  يوما   15 خالل  القرار  تنفيذ  عليكم  يتوجب 
الق�سية  النظر  �ستبا�سر  املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�سور  عن  تخلفك 

يف غيابك
 مدير مكتب اإدارة التنفيذ 
مبحكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية         
العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15   

حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية
اعالن حكم بالن�صر

يف الدعوى رقم 2018/4314 جتاري جزئي
املرفوعة من املدعي/ �سركة �سن ان �ساند �سبورت�س - �س م ذ م م 

اىل املدعي عليه / ماك نيون - �س ذ م م 
حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري : بالزام املدعي عليها بان توؤدي اىل املدعية مبلغ مايل 
اإجمايل وقدره )353.282 درهم( وفائدة قانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�سائية 
بالر�سوم  عليه  املدعي  وبالزام   ، به  املق�سى  املبلغ  تتجاوز  ال  ان  على  ال�سداد  متام  وحتى 

وامل�ساريف و )1000 درهم( مقابل اتعاب املحاماة ، ورف�س ما عدا ذلك من طلبات.  
حكما قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لالعالن ، وبفوات 
هذا امليعاد دون طعن منكم على احلكم امل�سار اليه و�ستتخذ بحقكم االجراءات القانونية 

لتنفيذه �سدكم. 
 اإدارة اخلدمات الق�صائية  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 130
البيع  االإمارات اجلن�سية يرغب يف   - ال�سام�سي  الزري  �سيف حممد حمد  ال�سيد/  بان  ليكن معلوما للجميع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل كال من ال�سيد/ ع مق�سود �سامناد مق�سود ا�س - الهند 
اجلن�سية واىل ال�سيد/ جيان كندا امربامبيل فيالبودان - الهند اجلن�سية يف الرخ�سة با�سم )الربكة للخدمات 
التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )219380( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  البحرية(  الهند�سية 
االقت�سادية بال�سارقة.  تغيريات اخرى : مت تغيري ال�سكل القانوين للرخ�سة من موؤ�س�سة فردية اىل �سراكة 
الهند�سية  للخدمات  )الربكة  كان  للرخ�سة حيث  التجاري  اال�سم  تغيري  - مت  بوكيل خدمات.  اعمال مهنية 
البحرية( لي�سبح اال�سم التجاري اجلديد )الربكة خلدمات تغليف الب�سائع( - مت تغيري الن�ساط التجاري 
للرخ�سة حيث كان )خدمات بحرية ، خدمات حتميل ، وتفريغ الب�سائع( لي�سبح الن�ساط اجلديد )خدمات 
حتميل وتفريغ الب�سائع ، خدمات تغليف الب�سائع ، خدمات حزم الب�سائع(. وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( 
من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم 
وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

مكتب الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   
العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15   

اإنذار عديل بالن�صر
رقم )2019/3585( 

املنذر : اخلليج التجاري - �س ذ م م - العنوان : املقر الرئي�سي لدى دبي القاب�سة - ملك جمريا هيلز ديفيلومبنت - مكتب رقم 1 - ام 
�سقيم 3 - اإمارة دبي - االإمارات العربية املتحدة - هاتف : 43670346-+971 - �س ب : 66000 

املنذر اليه : �سيتي ديلي كافيه - فرع - يحمل الرخ�سة مهنية رقم 576067 ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية - وعنوانه : حمل 
رقم بي P01( 1( - مبنى باي �سكوير 13 )Bay Square 13( - منطقة اخلليج التجاري - اخلليج التجاري - اإمارة دبي - االر�س 
رقم 71 - رقم البلدية 6801-346 - �س ب : 33108 ، هاتف رقم : 043232855 ، 043443200 - هاتف حممول رقم : 

،  vishal@peachretail.com  : االإلكرتوين  الربيد   0505657472  ،  0526404688  ،  0559555759
info@peachretail.com ، sameer@peachretail.com

 Bay Square( 13 مبنى باي �سكوير - )P01( 1 يخطر املنذر  املنذر اليها ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد يف ذمتها على املحل رقم بي
13( - منطقة اخلليج التجاري - اخلليج التجاري - اإمارة دبي - االر�س رقم 71 - رقم البلدية 6801-346 - وبخالف ما ي�ستجد 
من بدل االيجار والر�سوم امل�ستحقة و�سريبة القيمة امل�سافة حتى تاريخ االخالء الفعلي وبراءة ذمة العني املوؤجرة من ر�سوم ا�ستهالك 
كانت  التي  وباحلالة  وال�سواغل  اال�سخا�س  من  خالية  للمنذرة  ومفاتيحها  العني  وت�سليم  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  من  والكهرباء  املاء 
عليها عند التعاقد وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ ا�ستالم االنذار واال فان املنذرة �ست�سطر التخاذ كافة االجراءات القانونية �سد 
املنذر اليها واللجوء اىل اللجنة الق�سائية اخلا�سة بالف�سل يف املنازعات بني املوؤجرين وامل�ستاأجرين للمطالبة باالخالء و�سداد القيمة 
االيجارية املرت�سدة من تاريخ االمتناع عن ال�سداد وحتى تاريخ االخالء الفعلي وحتميل املنذر اليها كافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل 

اتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة االخرى. 

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15   

انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/3649(

املنذر : عبدالعزيز بن عبداهلل بن عبدالعزيز احلديثي - �سعودي اجلن�سية 
املنذر اليه : عزمي ه�سام عزمي الدباع - اردين اجلن�سية )جمهول حمل االإقامة( 

ينذركم املنذر ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )240.000 درهم( )مائتني واربعون الف 
درهم( قيمة ال�سيكات بخالف 12% الفائدة القانونية من تاريخ ا�ستحقاق كل �سيك 
وحتى ال�سداد التام. وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ االإعالن بهذا االنذار ، واال 
الالزمة �سدكم ومنها  القانونية  االج��راءات  كافة  اتخاذ  املنذر اىل  �سوف ي�سطر 
الر�سوم  باالإ�سافة اىل  ذكره  �سبق  اداء يف مواجهتكم اللزامكم مبا  امر  ا�ست�سدار 

وامل�ساريف. مع حفظ كافة احلقوق القانونية االخرى للمنذر. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/3100(

املنذر : وليد عبداهلل حممود حممد احلمادي 
املنذر اليه : ماجد حممد عدنان بللي�س 

مو�سوع االإنذار / اخطار بالغاء وكالة 
اعتبارا من  التوكيل رقم 218787/1/2015  بالغاء  اليه  املنذر  املنذر  يخطر 
تاريخ ن�سر املخطر اليه هذا االخطار واعتباره غري منتج الآثاره القانونية 
امل�سوؤوليات  كافة  ويحمله  اال�ستالم  مبجرد  مبقت�ساه  العمل  من  ويحذره 
املدنية واجلنائية ومن جميع الوجوه لو ثبت تعامله مبوجب التوكيل امللغي 

بعد هذا التاريخ. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/3643 (
املنذر : ابراهيم القا�سم للمحاماة واال�ست�سارات القانونية 

املنذر اليه : احمد نا�سر قلي جنتي 
واملنذر اليه : نيوكومري�سال - م م ح - )جمهول حمل االقامة( 

فان املنذر مبوجب هذا االإنذار ينبه على املنذر اليهما ب�سداد مبلغ وقدره )130.000 درهم( 
وهي عبارة عن قيمة اتعاب املحاماة املتبقبية يف ذمة املنذر اليها باالإ�سافة اىل ال�سريبة 
وقدره  5% مببلغ  بواقع  العقد  قيمة  كامل  على  املتحدة  العربية  االإم��ارات  بدولة  املطبقة 
11500 درهم باالإ�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ن�سر االإنذار اىل ال�سداد 
التام على اي يكون ال�سداد خالل مدة اق�ساها ا�سبوع من تاريخ الن�سر لهذا االخطار واإال 
فان املنذر �سي�سطر اآ�سفا التخاذ االجراءات القانونية �سدكم. هذا مع حفظ كافة حقوق 

املخطر االخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/3101 (

املنذر : وليد عبداهلل حممود حممد احلمادي 
املنذر اليه : ماجد حممد عدنان بللي�س 

املنذر ينذر املنذر اليه بعدم ا�ستعمال التوكيل رقم 218787/1/2015 يف 
اأية جهة كانت حكومية او غري حكومية كما ينذره بت�سليم ما لديه من 
م�ستندات و اأختام وعهده اأيا كانت نوعها اىل املنذر يف خالل ثالثون 
ي��وم��ا م��ن ت��اري��خ االن����ذار واال ���س��وف ي��ق��وم امل��ن��ذر ب��ات��خ��اذ االج����راءات 

القانونية االزمة �سد املنذر اليه.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2019/3388 

املنذر : ال�سويب للعقارات ذ م م   
املنذر اليه 1- احل�سنني لتجارة مواد البناء ذ م م  

2- اونايل طاهر بهاي بهوتواو - هندي اجلن�سية  
ينذر املنذر املنذر اليه ب�سداد قيمة املتاأخرات الغري مدفوعة بح�سب عقد 
االيجار لوجود فرتة بدون ا�ستحقاق ب�سبب رجوع �سيك االيجار بتاريخ  
2019/4/5 ومبهلة مدتها )30( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن واالإ 
االخالء وت�سليمنا املاأجور ذلك ح�سب االجراءات املتبعة لدى مركز ف�س 

املنازغات االيجارية.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15   
اإعالن بالن�صر

رقم 2019/2995 

املنذر : الدالل للعقارات 
املنذر اليه : خيايل خان للتجارة العامة - �س ذ م م 

ينذر املنذر اليه ب�سرورة ب�سداد كافة امل�ستحقات االيجارية يف 
خالل فرتة اق�ساها 30 يوما من تاريخ ن�سر املنذر لالنذار واال 
�سي�سطر املنذر اىل اتخاذ االجراءات القانونية وحتميل املنذر 

اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15   
انذار عديل بالن�صر

رقم 2019/3386 
املنذر : ال�سويب للعقارات ذ م م   

املنذر اليه : 1- �سبات للتجارة العامة - �س ذ م م  
2- اديب احمد يو�سف - اثيوبي اجلن�سية  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سداد قيمة املتاأخرات الغري مدفوعة بح�سب عقد 
االيجار لوجود فرتة بدون ا�ستحقاق ب�سبب  رجوع �سيك االيجار بتاريخ  
2019/2/1 و 2019/4/10 مبهلة مدتها )30( يوما من تاريخ ن�سر هذا 
املتبعة  املاأجور ذلك ح�سب االج��راءات  االع��الن واالإ االخ��الء وت�سليمنا 

لدى مركز ف�س املنازغات االيجارية.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 636
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ مد �سحادات ح�سني مدا ابو �سعيد - بنغالدي�س اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف )ور�سة الفن واالمانة ل�سيانة 
ال�سيارات( مبوجب رخ�سة رقم )764763( اىل ال�سيد/ حممد �سهلوم فقري حممد دان�س 

فقري - بنغالدي�س اجلن�سية.  تعديالت اخرى : تنازل �ساحب الرخ�سة اىل اخر 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 634

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ جمال فريوز مبارك عبيد ال علي - اإماراتي اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  ح�سة اىل ال�سيد/ حممد اريف 
اال�سالم حممد ايوب خان - بنغالدي�سي اجلن�سية يف الرخ�سة املهنية : الغطاء العاملي لكي 
املالب�س - ترخي�س رقم )604632(  تعديالت اخرى : تنازل �ساحب الرخ�سة الخر ودخوله 
وكيل خدمات عليها وحتويل ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل موؤ�س�سة فردية بوكيل 
خدمات.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  
2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/1347  تنفيذ جتاري  
االقامة  دري�س جمهول حمل  فيا  فرانكي جينا  املنفذ �سده/1-  اىل 
م ع وميثله/ الوطني - �س  القيوين  ام  التنفيذ/ بنك  ان طالب  مبا 
خليفة يو�سف حممد علي بن عمري قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
به وق��دره )50698.82(  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
�ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15   

مذكرة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2019/418  ا�صتئناف مدين    

اىل امل�ستاأنف �سده/1-�ساموؤيل ابريا فيلكي  جمهول حمل االقامة مبا 
املوؤمترات وميثله / احمد  امل�ستاأنف /فندق لو مريديان دبي ومركز  ان 
علي عبداحلميد القاري - قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى 
جل�سه  لها  وح��ددت   2019/3/28 بتاريخ  جزئي  م��دين   2018/2758 رق��م 
رقم  بالقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2019/5/23 املوافق  اخلمي�س  ي��وم 
ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

 يف الدعوى رقم 2019/21 تنفيذ مدين 
اىل املنفذ �سده/1- جميد حميد جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/

اأقام  م م قد  ذ  امل��الك -  االإداري جلمعيات  االإ���س��راف  �سركة الك�سري خلدمات 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بتنفيذ القرار ال�سادر من 
الوحدة  على  اخلدمة  ر�سوم  بخو�س  ريندن�س  تو�سكان  جميعة  مالك  جمعية 
)A221( القا�سي بالزام مالك الوحدة �سالفة الذكر ب�سداد مبلغ )244988( 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  وت�سليمه  دره��م 
املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/22   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1- اكرجمون بوميورادوف جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/�سركة الك�سري خلدمات االإ�سراف االإداري 
جلمعيات املالك - ذ م م  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اع��اله وال��زام��ك بدفع املبلغ املنفذ به وق��دره )59102( دره��م اىل 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/26  تنفيذ مدين  
االقامة  العمودي جمهول حمل  املنفذ �سده/1-عبدالرحمن  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/�سركة الك�سري خلدمات االإ�سراف االإداري 
جلمعيات املالك - ذ م م-قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اع��اله وال��زام��ك بدفع املبلغ املنفذ به وق��دره )21335( دره��م اىل 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/25   تنفيذ مدين  
املنفذ ���س��ده/1- �سيد م��واله��وي��زه جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان طالب  اىل 
م م  ذ   - املالك  االإداري جلمعيات  االإ�سراف   التنفيذ/�سركة الك�سري خلدمات 

القرار  بتنفيذ  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د 
اخلدمة  ر�سوم  بخو�س  ريذدن�س  تو�سكان  جمعية  م��الك  جميعة  من  ال�سادر 
على الوحدة )MT/31/312( القا�سي بالزام مالك الوحدة �سالفة الذكر 
املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  وت�سليمه اىلطالب  درهم  ب�سداد مبلغ )230560( 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/24   تنفيذ مدين  
حمل  جم��ه��ول  اج��ب��ون��ا  ازيكوي�سيلي  �����س����ده/1-ادوزي  املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�سركة الك�سري خلدمات االإ�سراف 
االإداري جلمعيات املالك - ذ م م - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املبلغ املنفذ به وق��دره )135721(  امل��ذك��ورة اع��اله وال��زام��ك بدفع 
املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/27   تنفيذ مدين  
ان  االق��ام��ة مب��ا  ب��زم��اين جمهول حم��ل  املنفذ �سده/1-يحى  اىل 
طالب التنفيذ/�سركة الك�سري خلدمات االإ�سراف االإداري جلمعيات 
املالك - ذ م م - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
دره��م اىل طالب  وق��دره )51271(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15   
 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�صر

�صادرة من حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 
يف الدعوى رقم 2018/6463 جتاري كلي - ال�صارقة 

  اإعالن املدعي عليهم بورود التقرير 
اىل املدعى عليهم / 1- ريني�س برتوكيم م م ح )موؤ�س�سة منطقة حرة اإماراتية( 

3-   2- هيتي�س كمار جينوبهاي ميهتا - هندي اجلن�سية 
4-   3- جيجنا هيتي�س كمار ميهتا - هندية اجلن�سية 

5-   4- اال�سكا الدولية م م ح )موؤ�س�سة منطقة حرة اإماراتية( 
حيث ان املدعي / م�سرف الهالل )�س م ع( 

قد اقام عليك الدعوىاأعاله.   وحيث ورد تقرير اخلربة واأودع ملف الدعوى.  
لذلك يقت�سي ح�سوركم امام هذه املحكمة يف متام ال�ساعة التا�سعة من �سباح  يوم 2019/5/20م 
وذلك لالإطالع والزد على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ، وال�ستالم ن�سختكم من التقرير 
، ويف حالة تخلفك عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فان  والتعقيب عليه 

املحكمة �ستبا�سر نظرالدعوى يف غيابكم.
مكتب اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية
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العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15   
 اإعالن دعوة اإجتماع خربة بالن�صر 

ب�سفتي اأنا / وليد خمي�س بن �سويدان خبريا ح�سابيا مكلفا من قبل حمكمة دبي 
باإجراء اخلربة احل�سابية يف الدعوى رقم )2019/730( جتاري جزئي 

اأجل  من  وذلك   ، الدخيل  احل�سن  عبود  م�سعب  ال�سيد/  دعوة  قررنا  قد  فاإننا 
احل�سور اىل مقر مكتبنا ب�سفته ال�سخ�سية او من ميثله قانونا ب�سفته : املدعي 
عليه بالدعوى املذكور بالرقم اأعاله. واملقامة من قبل املدعي / عبيد الرحمن اكرم 
خان اكرم خان.  وذلك للح�سور اإىل مقر مكتبنا الكائن يف بناية مركز االأعمال 
الذهبي - �سارع بور�سعيد - خلف وكالة الني�سان مكتب رقم 604 - ت : 04-2208803 
، ف : 2208804-04  وذلك يوم االحد القادم املوافق )2019/5/19( يف متام ال�ساعة 

.)am 10.30( العا�سرة والن�سف �سباحا
اخلبرياملحا�صبي / وليد خمي�ض بن �صويدان 
قيد رقم  141  

اجتماع خربة
العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15   

يف الق�صية رقم 2019/577 جتاري كلي 
املرفوعة من : بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق االو�سط املحدود - فرع دبي 

 : عليهم  املدعي  �سد   - قانونيون  وم�ست�سارون  حمامون  احلامد  يا�سني   : بوكالة 
بهوبيندرناث   -3 مالهوترا،  �سونيل   -2  ، م  م  ذ  �س   - التجارية  مال�سون�س  1-�سركة 
م��ال��ه��وت��را  4-ن��ي��ل ك��م��ال م��ال��ه��وت��را - ب��اال���س��ارة اىل ك��ت��اب حمكمة دب���ي امل�����وؤرخ يف 
2019/5/14 واملت�سمن تكليفي خبريا يف الق�سية املذكورة اعاله نحيطكم علما بانه 
 2019/5/23 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  امل��ذك��ورة  الق�سية  يف  اخل��ربة  اجتماع  عقد  تقرر 
ماجد  اح��م��د  اخل��ب��ري:  مكتب  ال��ت��ايل:  ال��ع��ن��وان  على  وذل���ك  �سباحا   11.00 ال�ساعة 
لوتاه- الهالل كابيتال- الطابق الثالث- مكتب رقم 302 بناية دبي الوطنية للتامني- 
يف  للح�سور  ندعوكم  لذا   04-2999000 هاتف  بور�سعيد  �سنرت-  �سيتي  ديرة  بجانب 

املوعد املذكور وتقدمي كافة مالديكم من م�ستندات ومذكرات.
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
   اعالن ن�صر اجتماع خربة

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 131
 ، كوزيامبادات  كوزيامبادات  عبدال�سليم  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
هندي اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك 
الرخ�سة  يف  وذلك  اجلن�سية  هندية   ، �سينغ  بالبري  راين  ماني�سا   / ال�سيدة  اىل 
املهنية )مغ�سلة باب املجاز( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة املهنية رقم 
)731081( وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم  )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا 
االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   
العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15   

اإعالن بالن�صر
رقم 2019/2413 

املنذر : الدالل للعقارات
املنذر اليه : عائ�سة نظرية ا�سرف 

املو�سوع / اإعالن بالن�سر يف اإنذار عديل رقم )2019/1/63651( 
بتاريخ �سابق ا�ستاأجر املنذر اليه العقار من املنذر بالعنوان املذكور باالنذار العديل ومل 
يتم دفع امل�ستحقات االيجارية وانه م�ستقال للعقار من غري م�سوغ �سرعي و�سند قانوين 
وحيث ان املنذر مت�سررا من بقاء احلال مبا هو عليه لذا ينذر املنذر / املنذر اليه ب�سداد 
كافة امل�ستحقات االيجارية يف خالل فرتة اق�ساها )ثالثون يوما من تاريخ ن�سر هذا 
االنذار العديل( واإال �سي�سطر املنذر من اتخاذ االجراءات القانونية و�سوف تتحملون 

كافة االتعاب وامل�ساريف. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15   
اإعالن بالن�صر

رقم 2019/3204 
املنذر : الدالل للعقارات 

املنذر اليه : عامر عمر عامر 
املو�سوع 

يف  االيجارية  امل�ستحقات  كافة  ب�سداد  اليه  املنذر   / املنذر  ينذر 
خالل فرتة اق�ساها )30( يوم من تاريخ الن�سر ، واال �سي�سطر 
املنذر اىل اتخاذ االجراءات القانونية ، مع حتمل املنذر اليه كافة 

االتعاب وامل�ساريف.  
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15   

انذار عديل بالن�صر
رقم  2656/2019 

املنذر : الزاجل للعقارات - �س ذ م م  وميثله / حممد �سفيق ابو ال�سعود ، مبوجب وكالة رقم املحرر 
)2014/1/164695( وميثله/رجاء ادري�سي ت�سويل كو�ستي مبوجب وكالة م�سدقة.  رقم املحرر 
 P20 رقم  بناية  الفرن�سي  - احلى  �سيتي  انرتنا�سيونال   ، دبي   : عنوانه   )2018/1/164166(

حمل رقم 14 ور�سان االأوىل ، ت : 0555564669 - 043623629 ،
املنذر اليه : 2 بي ئي انوفي�سنز �سوفتوير تريدينج - �س ذ م م  عنوانه : بناية اجلابري النهدة االوىل - 
�سقة رقم 1311 - رقم االر�س : 322 - 231 - ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة االخالء التام للعقار 
)بناية اجلابري - �سقة رقم 1311( و�سداد قيمة االيجار امل�ستحقة ، باال�سافة اىل فاتورة الكهرباء 
واملاء وذلك كله يف مدة اق�ساها �سهر من تاريخ ن�سر هذا االنذار واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجرءات 
القانونية التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�سداد كامل القيمة االيجارية وم�ساريف الكهرباء واملياه مبا 
يف ذلك اللجوء اىل ال�سلطات املخت�سة واجلهات الق�سائية حلفظ حقوقه وحتميل املنذر اليه بكافة 

ر�سوم وم�ساريف التقا�سي مبا فيها اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15   

   انذار عديل بالن�صر
 رقم )2019/3657( 

امل��ن��ذر : ���س��الح ح��م��ود ذي���اب ومي��ث��ل��ه/ ال�����س��ي��د/ حم��م��د �سفيق اب���و ال�����س��ع��ود مب��وج��ب وك��ال��ة رق���م املحرر 
املحرر  رق��م  م�سدقة  وك��ال��ة  مبوجب  كو�ستي  ت�سويل  ادري�سي  رج��اء  وميثله   )2018/1/166062(
)2018/1/164166( عنوانه : دبي - انرتنا�سيونال �سيتي احلي الفرن�سي بناية P20 حمل رقم 14 

ور�سان االوىل ت : 0555564669 - 043623629 
املنذر اليه : مطعم مندي االميان 

عنوانه : انرتنا�سيونال �سيتي احلي االجنليزي - بناية y07 - حمل 2 و 4 - رقم االر�س : 242 
ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة االخالء التام للعقار )حمل رقم 2 و 4 - بناية y07(  و�سداد قيمة االيجار 
امل�ستحقة، باال�سافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اق�ساها �سهر من تاريخ ن�سر هذا االنذار 
واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجرءات القانونية التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�سداد كامل القيمة االيجارية 
وم�ساريف الكهرباء واملياه مبا يف ذلك اللجوء اىل ال�سلطات املخت�سة واجلهات الق�سائية حلفظ حقوقه 

وحتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي مبا فيها اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15   

   انذار عديل بالن�صر
 رقم )2019/3655(    

 )2018/1/203475( املحرر  رق��م  وكالة  مبوجب  ال�سعود  اب��و  �سفيق  حممد  وميثله/  ب��وري  كمال   : املنذر 
 : عنوانه   )2018/1/164166( املحرر  رقم  م�سدقة  وكالة  مبوجب  كو�ستي  ت�سويل  ادري�سي  رجاء  وميثله 
 0555564669  : 14 ور�سان االوىل ت  P20 حمل رقم  بناية  الفرن�سي  �سيتي احلي  دبي - انرتنا�سيونال 

 042958825 -
املنذر اليه : مركز جلوري �سكاي لالعمال - �س ذ م م 

عنوانه : بناية كلوفرباي - مكتب رقم 801 و 802 و 803 و 804 و 805 و 806 - رقم االر�س 42 - رقم 
البلدية : 454 - 346 - منطقة اخلليج التجاري 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة االخالء التام للعقار )مكتب رقم 801 و 802 و 803 و 804 و 805 و 806  
بناية كلوفر باي( و�سداد قيمة االيجار امل�ستحقة، باال�سافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اق�ساها 
�سهر من تاريخ ن�سر هذا االن��ذار واال �سي�سطر املنذر التخاذ االج��رءات القانونية التي حتفظ حقه يف املطالبة 
ال�سلطات املخت�سة واجلهات  اللجوء اىل  الكهرباء واملياه مبا يف ذلك  القيمة االيجارية وم�ساريف  ب�سداد كامل 

الق�سائية حلفظ حقوقه وحتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي مبا فيها اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15   
   انذار عديل بالن�صر
 رقم )3654/ 2019( 

امل���ن���ذر : خ��ال��د ع��ب��ي��د ال�����س��ي��خ امل��ن�����س��وري ومي��ث��ل��ه / ك��وم��ي��ل اي���ازل���وك���ان���دواال مب��وج��ب وك���ال���ة م�����س��دق��ة رقم 
املحرر  رق���م  م�سدقة  وك��ال��ة  ال�����س��ع��ود/مب��وج��ب  اب���و  �سفيق  حم��م��د  ومي��ث��ل��ه   )2018/1/255333( امل��ح��رر 
املحرر  رق���م  م�����س��دق��ة  وك���ال���ة  مب��وج��ب  ك��و���س��ت��ي  ت�����س��ويل  ادري�����س��ي  رج����اء  ومي��ث��ل��ه   )2018/1/188570(
 14 رق��م  حمل   P20 بناية  الفرن�سي  احل��ي  �سيتي  انرتنا�سيونال   - دب��ي   : عنوانه   )2018/1/164166(

ور�سان االوىل ت : 0555564669 
املنذر اليه : اي ام فور�س ملقاوالت البناء - �س ذ م م - عنوانه : القوز ال�سناعية الرابعة �سكن عمال غرفة رقم 230 

االر�س 643 - 369 رقم مكاين 2170880163
االيجار  قيمة  و���س��داد   )230 رق��م  غرفة   - عمال  )�سكن  للعقار  التام  االخ��الء  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
امل�ستحقة، باال�سافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اق�ساها �سهر من تاريخ ن�سر هذا االنذار واال 
�سي�سطر املنذر التخاذ االجرءات القانونية التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�سداد كامل القيمة االيجارية وم�ساريف 
الكهرباء واملياه مبا يف ذلك اللجوء اىل ال�سلطات املخت�سة واجلهات الق�سائية حلفظ حقوقه وحتميل املنذر اليه 

بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي مبا فيها اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2018/3328 جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- بريفكت اجنينريينج - م م ح  جمهول حمل االقامة نعلنكم 
املذكورة  الدعوى  يف   2018/12/11 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان 
اع���اله ل�����س��ال��ح/ دي���ل اين ه��ول��دجن��ز امل���ح���دودة ب��ال��زام امل��دع��ي عليها ب���ان توؤدي 
للمدعية مبلغ 334186 درهم وفوائده بواقع 9% �سنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة 
وحتى متام ال�سداد والزمتها امل�سروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست 
ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2018/2662 جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- �سركة برايان لالعمال الكهروميكانيكية - ذ م م  جمهول حمل 
االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2018/12/6  يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�سالح/ �سركة طبا�سكو للمقاوالت الفنية - ذ م م - بالزام املدعي عليها 
الفا  توؤدي للمدعية تعوي�سا مبلغ مقداره 215544 درهم )مائتني وخم�سة ع�سر  ان 
وخم�سمائة واربعة واربعون درهما( وفائدة �سنوية بواقع  ت�سعة باملائة 9% من تاريخ 
ال�سداد والزمتها بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ  من �سريورة احلكم نهائيا وحتى متام 
خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا 
االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2018/501 جتاري كلي 
اىل املحكوم عليه/1- ملينيوم برتوليون تريدينغ - م د م �س  جمهول حمل االقامة 
املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2018/9/9 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم 
اعاله ل�سالح/ �سركة ال�سارقة الوطنية للزيت املزلق - ذات م�سوؤولية حمدودة بالزام 
)�ستمائة  دره��م   624.912.50 وق��دره  مبلغا  املدعية  لل�سركة  ت�سدد  ان  عليها  املدعي 
اليها  م�سافا  فل�سا(  وخم�سون  درهما  ع�سر  واثني  وت�سعمائة  ال��ف  وع�سرون  وارب��ع��ة 
يف  يف  احلا�سل  املطالبة  تاريخ  من  اعتبارا  �سنويا   %9 قدرها  ب�سيطة  قانونية  فائدة 
2018/3/13 وحتى متام ال�سداد ، والزمت املدعي عليها بامل�ساريف والف درهم مقابل 
اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/1565 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- فاين داينينج ميدل اي�ست - �س ذ م م  جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�سركة في�سل الن�سف التجارية - ذ م م  
اأقام  قد   - الكتبي  هويدن  بن  عبداهلل  �سعيد  عبداهلل  /خليفة  وميثله 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )967276.48( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15   

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر 
 يف  الدعوى 2019/692  جتاري كلي 

اىل املدعي عليه /1- اأ�سرف علي ح�سن عبداهلل - بريطاين اجلن�سية 2-خالد عدنان يو�سف 
القرم - اردين اجلن�سية جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ الفواكه الظازجة - �س م ح 
وميثله/عبدالرحمن ن�سيب عبدالرحمن بن ن�سيب - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
مع  عليهم  واملدعي  املدعني  بني   2006/12/2 يف  املوؤرخة  االتفاقية  وانهاء  بف�سخ  املطالبة 
اعمال كافة االآثار املرتتبة على الف�سخ مع التعوي�س اجلابر لل�سرر ا�ستنادا ملا انتهي اليه 
تقرير جلنة اخلربة املودع مبلف النزاع رقم )286/2018 نزاع تعيني خربة جتاري( والفائدة 
وامل�ساريف  والر�سوم  ال�سداد  مت��ام  وحتى  الدعوى  اقامة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية 
بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �س  املوافق 2019/6/12  االربعاء  يوم  لها جل�سة  واالتعاب. وح��ددت 
Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2018/4486 جتاري جزئي 

حممد  خالد  ملالكها  ف��ردي��ة  )موؤ�س�سة  ال�سيارات  غيار  قطع  لتجارة  ج��دة  عليه/1-  املحكوم  اىل 
�سخ�سي  �سامن  )ب�سفته  العبدويل  حممد  عبداهلل  حممد  خالد   -2 العبوديل(  حممد  عبداهلل 
املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة  حمل  جمهويل  ال�سيارات(  غيار  قطع  لتجارة  ج��دة  مالك  وب�سفته 
حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/3/20 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ م�سرف االإمارات 
اال�سالمي م�ساهمة عامة بالزام املدعي عليه الثاين ب�سفته مالك املدعي عليها االوىل بان يوؤدي 
للبنك املدعي )م�سرف االإمارات اال�سالمي( مبلغ )137.463 درهم( )مائة و�سبعة وثالثني الف 
واربعمائة وثالثة و�ستني درهم( والغرامة التاأخريية 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية 2018/11/14 
والزمته بامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�سوري قابال 
با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا االع��الن �سدر  اليوم  اعتبارا من  لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15   
اعالن حم�صر حجز بالن�صر

يف الدعوى رقم 2019/19  بيع عقار مرهون 
مو�سوع الق�سية : طلب اذن بيع مال مرهون عبارة عن ال�سقة ال�سكنية الكائنة يف دبي 

 B20 نخلة اجلمريا اخلو�سكار ، بناية رقم 2 ، ال�سقة رقم 503 ، الطابق 5 ، ا�سم املبنى رقم
اخلو�سكار ، رقم املبنى 1 ، على قطعة االر�س 1121 ، امل�ساحة 2.158.92 قدم مربع ، واحلكم 

لطالب التنفيذ بكافة طلباته يف الالئحة والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.   
طالب االعالن : طالب التنفيذ : بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق االو�سط املحدود  

املطلوب اعالنه : املنفذ �سده : 1- علي حممد كرامي تاج ابادى - جمهول حمل االقامة. 
مو�سوع االإعالن :

نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن �سقة �سكنية - املنطقة : نخلة 
املبنى - اخل�سكار - رقم العقار : 503 - وف��اء للمبلغ  ا�سم  جمريا - رقم االر���س : 1121 - 

املطالب به وقدره )559.259( درهم وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�ض الق�صم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2019/1643  تنفيذ جتاري 
اىل املنفذ �سده/1- علي ح�سن غريب مبارك فرحان جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/�سالة اك�سن بوليفارد لاللعاب ذ.م.م )املعروفة �سابقا 
ب�� اك�سن( وميثله:حممد عبداهلل حممد العامري  قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )302018( 
�ستبا�سر  املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2019/431  مدين جزئي

حممد  وميثلها/فهد  ������س.ذ.م.م  لال�ستثمار  نيبون  �سفر  ع��ل��ي��ه/1-  امل��ح��ك��وم  اىل 
املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  االقامة  القرق جمهول حمل  �سالح 
للمحاماة  ح�سني  ل�سالح/حممود  اعاله  املذكورة  الدعوى  يف    2019/4/14 بتاريخ 
واال�ست�سارات القانونية ملالكه/حممود ح�سني علي احمد 1/ بالزام املدعي عليها بان 
توؤدي للمدعي مبلغ )7.000( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة 
وحتى متام ال�سداد. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2018/4175  جتاري جزئي

االقامة  العلي جمهول حمل  احمد عبدالكرمي  بدر عبداهلل  املحكوم عليه/1-  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/3/6  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح/يوليا �سيبور اكوا بالزام املدعي عليه )بدر عبداهلل احمد عبدالكرمي 
العلي( بان يوؤدي للمدعية )يوليا �سيبور اكوا( مبلغ )124.000( درهم قيمة ال�سيك 
�سند ال��دع��وى )ارب��ع��ة وع�����س��رون ال��ف دره���م( وال��ف��ائ��دة 9% م��ن ت��اري��خ اال�ستحقاق 
بامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة  املدعي عليه  ال�سداد والزمت  2018/6/13 وحتى متام 
خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�����س��وري  مبثابة  حكما  امل��ح��ام��اة.  ات��ع��اب  مقابل  دره��م 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2018/2469  جتاري جزئي
اىل املحكوم عليه/1- جي�ست الين للنقليات �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/1/9  يف الدعوى املذكورة اعاله 
بالزام  ����س.ذ.م.م  وال��رف��ع  التحميل  واآالت  معدات  لتاأجري  ليفت  ل�سالح/�سيف�ست 
املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )92.036( درهم والفائدة القانونية 9% �سنويا 
على مبلغ كل فاتورة من تاريخ ا�ستحقاقه على النحو املبني با�سباب احلكم وحتى 
متام ال�سداد والزمت املدعي عليها بامل�ساريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15   
اعالن حكم بالن�صر

                      يف  الدعوى رقم 2018/1594  احوال نف�ض م�صلمني
اىل املدعي عليه/1- عبدالرحمن ا�سماعيل فريوز دين جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/اأروى حممد 
ال�سيد م�سطفى من�سي وميثله:�سالح ح�سن حممد مبا�سري نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة 
بتاريخ 2019/3/27  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/اأروى حممد ال�سيد م�سطفى من�سي بحكمت املحكمة 
اأروى حممد  للمدعية  ا�سماعيل فريوز دين  املدعي عليه عبدالرحمن  اثبات طالق  مبثابة احل�سوري 1- 
ومهر  بعقد  اال  له  بائن الحت��ل  اىل  اآل��ت  رجعية  اوىل  ب��ت��اري��خ:2018/2/12 طلقة  من�سي  ال�سيد م�سطفى 
ي��وؤدي لها مبلغ )6000( درهم مفقة �سكنى عدة عن كامل مدة عدتها  ال��زام املدعي عليه بان  جديدين 2- 
ي��وؤدي لها مبلغ )15( الف دره��م قيمة موؤخر �سداقها اعتبارا من  ال��زام املدعي عليه بان  ومل��رة واح��دة 3- 
تاريخ احلكم 4- الزام املدعي عليه بان يوؤدي لها نفقة زوجية مبلغ )2000( درهم �ساملة جميع اوجه النفقة 
�سهريا وذلك عن الفرتة من �سهر 2017/7/1 وحتى 2018/2/12 5- الزام املدعي عليه بان يوؤدي لها مبلغ 
)24( الف درهم متعة 6- الزام املدعي عليه بامل�سروفات ومبلغ 300 درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة 
التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم  اليوم  احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2019/1878  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-انيتا كان�سارال باندارى �سامباياه جمهول حمل االقامة 
قد  طاهر  ح�سن  حممد  وميثله:عائ�سة  ذ.م.م  للتمويل  املدعي/دنيا  ان  مب��ا 
وقدره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  مو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام 
 %21.98 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )164972.43(
االثنني  ي��وم  جل�سة  لها  ال��ت��ام.وح��ددت  ال�سداد  وحتى  اال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن 
فاأنت  ل��ذا    ch1.C.12:بالقاعة ���س  ال�����س��اع��ة:9:30  امل����واف����ق:2019/5/20 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2019/1750  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ماتاتيك للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/املعوىل خلدمات تنظيف املباين �س.ذ.م.م وميثله:فتوح يو�سف 
حممد ح�سني الن�سار قد اأقام عليك الدعوى مو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )111269( وق��دره  مببلغ  عليها 
والفائدة 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.وحددت لها جل�سة يوم 
االحد املوافق:2019/5/19 ال�ساعة:9:30 �س بالقاعة:ch1.C.14  لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12632 بتاريخ 2019/5/15   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2019/1927  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-كال�سيك خلدمات ال�سحن �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/اأرامك�س االمارات �س.ذ.م.م وميثله:اأمل عمري ال�سبيعي قد اأقام عليك الدعوى 
القانونية  الفائدة  درهم مع   )42747.40( مبلغ  ب�سداد  عليها  املدعي  الزام  مو�سوعها 
بواقع 12% من تاريخ ا�ستحقاق الدين احلا�سل يف:2018/11/11 وحتى متام ال�سداد 
واالتعاب  الر�سوم  الزامها  مع  الكفالة  قيد  من  طليقا  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول 
وامل�ساريف مقابل اتعاب املحاماة.وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق:2019/5/21 
ال�ساعة:10:00 �س بالقاعة:ch1.C.13  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• دبي - د.حممود علياء

رم�سانية  اأم�سية  والعلوم  الثقافة  ن��دوة  نظمت 
لفرقة  دينية بطابع روحاين  وابتهاالت  الأنا�سيد 
منذر  احل��ل��ب��ي  للمن�سد  العارفني”  “�سلطان 
حلواين  عبدالرحمن  امل��ن�����س��دون  ي��راف��ق��ه  غ��ن��ام، 
واأحمد قيمة ومنذر علبي وعبداملجيد العبداهلل، 
وذلك �سمن الربنامج الرم�ساين للندوة والذي 
ت�ست�سيف  وث��ق��اف��ي��ة،  علمية  اأم�����س��ي��ات  يت�سمن 
واملهتمني،  املتخ�س�سني  من  نخبة  فيها  ال��ن��دوة 
باملنا�سبات  ال���ن���دوة  واح��ت��ف��االت  اأن�����س��ط��ة  ���س��م��ن 

الدينية والوطنية.
ح�����س��ر االأم�����س��ي��ة ب���الل ال���ب���دور رئ��ي�����س جمل�س 
الرئي�س،  ن��ائ��ب  ال��ه��ام��ل��ي  ع��ب��ي��د  وع��ل��ي  االإدارة، 
االإن�ساد  حمبي  م��ن  وجمع  ح�سني،  وعبدالغفار 
الر�سول �سلى اهلل  الذي يقوم على مدح  الديني 
عليه و�سلم، وا�ستلهام �سريته العطرة، وخماطبة 
والدعاء  اهلل،  اإىل  للتقرب  ال��وج��دان��ي��ة  امل�ساعر 
باأن يتقبل املوىل عز وجل الدعاء، واأن  اخلال�س 
الكرمي،  نبيهم  �سفاعة  املخل�سني  ع��ب��اده  ي���رزق 

عليه اأف�سل ال�سالة وال�سالم.
و�سرح الهاملي باأن الندوة درجت على االحتفاء 

ب�سهر رم�سان املبارك كل عام، من خالل تنظيم 
اأن�سطة تتوافق مع روحانية هذا ال�سهر العظيم، 
وت���خ���اط���ب احل�������س ال����وج����داين ال�����س��ف��ي��ف لدى 
تعاىل، مبا يحمله  اإىل اهلل  وتقربهم  ال�سائمني، 
جتعله  روحانية  نفحات  من  الكرمي  ال�سهر  هذا 
والت�سرع  ع��زوج��ل،  امل��وىل  اإىل  للتقرب  منا�سبة 
اإليه اأن يتقبل منهم �سيام ال�سهر وقيامه، و�سائر 
االأعمال. باالإ�سافة اإىل االأن�سطة االأخرى العلمية 

والثقافية التي تنا�سب ال�سهر الكرمي.
 

وت��غ��ن��ت ال��ف��رق��ة ب��ب��ع�����س م���ن االأب���ي���ات يف احلب 
االإلهي منها:

رح��م��اك ي���ارب ال��ع��ب��اد رج��ائ��ي ور����س���اك ق�سدي 
فا�ستجب لدعائي

وحماك اأبغى يا اإلهي راجيا ً منك الر�س���������ا فج������د 
بوالئي

ناديت با�سمك يا اإلهى �سارعا ً اإن مل جتبني فمن 
يجيب بكائي

من  عييت  فلقد  تائها ً  تدعنى  فال  الكرمي  اأن��ت 
البع���������اد النائي

مايل �سوى اأعتاب جودك موئال ً فلئن رددت فمن 
�سواك رجائي؟

اإلهى �سارعا ً متذلال ً ف������������������ال  ولقد رجوتك يا 
تردَّ رجائي

 
كما �سدت لرم�سان يف اأن�سودة:

رم��س�ان ه�ل ه��الل�ه .. فا�ستب�سروا بقدومه
وب���س�وم��ه و�س�الت��ه .. وب�ذك�ره وخ��سوع�ه

فا�س�ت ع�ل�ين�ا رح�مة .. بال�خري من ينبوع�ه
قد عاد ي�سرق بالهدى .. يا مرح�ب�ا بق�دوم�ه

 
الفرقة  تغنت  النبوي  وامل��دي��ح  الر�سول  حب  ويف 

قائلة:
يا من له يف الربايا 

من وبر وجود
امنن علينا بف�سل

ورحمة يا ودود
وبلغ الكل منا

يا �سيدي ما يريد
و�سلِّ ربي على من

بذكره ن�ستفيد
 

ب���� ع���اله م����ددت يدي”  ون���ال���ت ك��ل��م��ات “يا م���ن 
اإعجاب وم�ساركة احل�سور وتغنوا معها:

 يا من لعاله مددت يدي ا�سرت ما اأنت به اأعلم
واغفر يا رب خطايانا من يق�سد عفوك ال يندم

 لر�سول املوىل معجزة نزلت بكتاب اهلل حكم 
حلق االأعداء به يوما و�سكى ال�سديق له باأمل

 واختار الغار ليختبئ ودعا الرحمن لكي ي�سلم
فاإذا بالغار عنكبًة ن�سجت بالباب فال يعلم

اأنت املوىل وله اأ�سعى ومبن اأوحيت له اأغرم
ان�سق البدر بطلقته و�سهاب الكفر به اأظلم

وح�ساة البيد بكفيه نطقت تدعو الرب االأعظم
فروت باملاء اأ�سابعه جي�ساً قد اآمن وا�ست�سلم

 
ويف ختام االأم�سية تغنت الفرقة:

وديلي �سالمي يا رايح للحرم
وديلي �سالمي .. يا رايح للحرم

وادعيلي و�سلملي .. على هادي االأمم
انظر للكعبة يا حمالها .. نور وجالاًل يغ�ساها

اأمامها  اذك������رين   .. وي���رع���اه���ا  رب����ي  ي��ح��ر���س��ه��ا 
وادعيلي

يا �ساعي بهمة من ال�سفا للمروة
يا �سارب من زمزم .. اتذكرين بدعوة

يا طالع على جبل الرحمة .. يا ما�سي يف و�سط 
الزحمة

اط��ل��ب م��ن م����والك ال��رح��م��ة .. وا���س��األ��ه الر�سا 
وادعيلي

هنيئاً هنيئاً .. يا رايح للهادي
حب النبي حممد .. ملي كل فوؤادي

ادخل من باب ال�سالم .. بتاأدٍب واحرتامٍ 
�سلى على طه اإماماً .. �سلم على الهادي وادعيلي

وكانت م�سك اخلتام بطلع البدر علينا من ثنيات 
الوداع. 

اأم�سية رم�سانية يف رحاب الإن�ساد الديني  لفرقة »�سلطان العارفني للمن�سد منذر غنام« يف ندوة الثقافة والعلوم

خالل م�ساركتها يف معر�ض تورينو الدويل للكتاب بح�سور 300 طفل وطفلة

كتب »كلمات« تبني ج�سرًا بني �سغار تورينو و�سغار العامل العربي 

•• تورينو-الفجر:

الدويل  ت��وري��ن��و  “معر�س  يف  م�ساركتها  �سمن 
الثقافية  الفعاليات  اأب��رز  اأحد   ،”2019 للكتاب 
العام  ال�سارقة هذا  اإم��ارة  ال��ذي حلت  اإيطاليا،  يف 
�سيف �سرف عليه، التقت مدينة ال�سارقة للن�سر، 
م�ستوى  على  والن�سر  للطباعة  اأول منطقة حرة 
بنخبة  العامل، التابعة ل�”هيئة ال�سارقة للكتاب”، 
وك�سفت  واالأوروبيني،  االإيطاليني  النا�سرين  من 
توفرها  التي  املميزة  اال�ستثمارية  الفر�س  لهم 

املدينة للم�ستثمرين يف قطاع الن�سر بال�سارقة.
زارت مدينة  املعر�س  ورده���ات  ب��اأروق��ة  ويف جولة 
من�سة   60 احل����رة   امل��ن��ط��ق��ة  للن�سر-  ال�����س��ارق��ة 
امل�ساركني  النا�سرين  مع  التوا�سل  بهدف  عر�س 
التجارية  ال��ف��ر���س  ع��ل��ى  وت��ع��ري��ف��ه��م  احل����دث  يف 
“مدينة  تقدمها  ال��ت��ي  ال���واع���دة  واال���س��ت��ث��م��اري��ة 
ال�سارقة للن�سر” املنطقة احلرة، اإذ توفر اإمكانية 
للم�ستثمرين   100% بن�سبة  احل���ر  ال��ت��م��ل��ك 
كامل،  ب�سكل  املوؤثثة  املكاتب  اإىل جانب  االأجانب، 
والطباعة  ال���رتاخ���ي�������س  خ����دم����ات  ع����ن  ف�������س���اًل 

والتوزيع.
املدينة مبجموعٍة من  والتقى عدٌد من م�سوؤويل 
�سبل  ملناق�سة  الكتب،  متاجر  واأ���س��ح��اب  م��وزع��ي 
توفري الكتب للقّراء باأ�سعار مقبولة،  حيث اأبدت 
اإندا�سرتيز”،  غ��راف��ي��ك  “روتوليتو  جم��م��وع��ة 
اإحدى اأبرز �سركات الطباعة يف اإيطاليا، اهتماماً 
ال�سارقة،  يف  لها  ف��روع  تاأ�سي�س  اإمكانية  بدرا�سة 
كما ناق�ست ال�سبل التي ميكن ل�”مدينة ال�سارقة 

للن�سر” املنطقة احلرة من خاللها ت�سهيل م�سروع 
ال�سرق  منطقة  يف  ل��ل��ت��و���س��ع  ال���رام���ي  امل��ج��م��وع��ة 
االأو����س���ط وال���ق���ارة االأف��ري��ق��ي��ة، م��ن خ���الل اإم���ارة 

ال�سارقة، واعتمادها مركزاً اإقليمياً لالأعمال.
�ستار”  “وايت  دار  مع  مباحثات  املدينة  وعقدت 
ل��ل��ن�����س��ر ال��ت��ي ت��ت��خ��ذ م���ن م��دي��ن��ة م��ي��الن��و مقراً 
ال�سني،  االأطفال يف  لكتب  �سخماً  �سوقاً  ومتتلك 
وناق�ست معها اإمكانية افتتاح فروع من مكاتبها يف 
ال�سرق  اإىل منطقة  التو�سع  ال�سارقة، وا�ستك�ساف 
دفع  م��ا  االإم����ارة،  ع��رب  اأفريقيا  و�سمال  االأو���س��ط 
حتديد  �ستار”  “وايت  ل�سركة  التنفيذي  امل��دي��ر 
املنطقة   - للن�سر  ال�سارقة  مدينة  ل��زي��ارة  موعد 
احل���رة يف وق���ت الح���ق م��ن ال�����س��ه��ر اجل�����اري، كما 
اجتمعت املدينة مع “غلوبال اإيطاليا للنا�سرين”، 
وع��رف��ت��ه��م ع��ل��ى م���زاي���ا وف���وائ���د ت��اأ���س��ي�����س فروع 

املجزية  الفر�س  جانب  اإىل  ال�سارقة،  يف  ملكاتبهم 
ال�سارقة  “معر�س  يف  م�ساركتهم  توفرها  ال��ت��ي 

الدويل للكتاب«.
ويف ه���ذا ال�����س��دد ق���ال ���س��امل ع��م��ر ���س��امل، مدير 
“وفرت  احلرة:  املنطقة  للن�سر-  ال�سارقة  مدينة 
للتوا�سل  ح��ي��وي��ة  م��ن�����س��ًة  ت��وري��ن��و  م��دي��ن��ة  ل��ن��ا 
وا�ستك�ساف  الن�سر،  �سناعة  على  القائمني  م��ع 
ال��ف��ر���س يف االأ�����س����واق االإي��ط��ال��ي��ة واالأوروب����ي����ة، 
يف  و�سن�ستمر  ب��ن��اءة،  مباحثات  اإج���راء  وا�ستطعنا 
ع��ق��د ل��ق��اءات��ن��ا م��ع ال��ن��ا���س��ري��ن ومم��ث��ل��ي �سناعة 
توفرها  ال���ت���ي  ب���ال���ف���ر����س  ل��ن��ع��رف��ه��م  ال���ن�������س���ر، 
مركزاً  متثل  باتت  التي  للن�سر،  ال�سارقة  مدينة 
االإقليمية  والطباعة  الن�سر  ل�سناعة  ا�ستثمارياً 
ال�سناعة،  ه��ذه  احتياجات  كافة  يلبي  والعاملية، 
والت�سميم،  الكتابة،  للم�ستثمرين  ميكن  حيث 

على  وال��ت��وزي��ع،  والتخزين،  والطباعة،  والن�سر، 
امل�ستويني املحلي والعاملي، �سمن مدينة ال�سارقة 
للن�سر ومرافقها العاملية املخ�س�سة لتوفري كافة 

اخلدمات يف مكان واحد«.
وقدرته  الكتاب  بقوة  ال�سارقة  “توؤمن  واأ���س��اف: 
امل���ع���رف���ة، وت��و���س��ي��ع االآف�������اق، وتعزيز  ن�����س��ر  ع��ل��ى 
اإعطاء  احل��وار، ولهذا توؤكد االإم��ارة على �سرورة 
وتوفري  ت�ستحقها،  التي  االأهمية  الكتاب  �سناعة 
البارز  ال��دور  ياأتي  وهنا  واخل��دم��ات،  الت�سهيالت 
�سمان  يف  للن�سر  ال�����س��ارق��ة  م��دي��ن��ة  تلعبه  ال���ذي 

ازدهار م�ستقبل �سناعة الن�سر«.
مدينة  م�ست�سار  حر�سي،  حممد  ق��ال  جهته،  من 
“حتتفي  امل��ن��ط��ق��ة احل������رة:  ل��ل��ن�����س��ر-  ال�����س��ارق��ة 
مبجموعة  واملقبل  اجل��اري  العام  خالل  ال�سارقة 
م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات وامل���ع���ار����س ال��ث��ق��اف��ي��ة، م���ا يربز 

مدن  ك��اف��ة  بها  حتتفي  ال��ت��ي  الثقافية  اأهميتها 
العامل، فهي فر�سة ثمينة ملدينة ال�سارقة للن�سر 
ل��ت��ع��زي��ز ر���س��ال��ت��ه��ا، ف��ب��ع��د اخ��ت��ت��ام م�����س��ارك��ت��ه��ا يف 
االإمارة  ت�ستعد  للكتاب،  ال��دويل  تورينو  معر�س 
من  ك��ٍل  يف  العاملية  الكتب  معار�س  يف  للم�ساركة 
الرو�سية  والعا�سمة  مدريد،  االإ�سبانية  العا�سمة 
الربيطانية  العا�سمة  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  م��و���س��ك��و، 

لندن، ومدينة بولونيا االإيطالية العام املقبل«.
املنطقة   – للن�سر  ال�سارقة  مدينة  اأن  اإىل  ي�سار 
هيئة  مظلة  حت��ت  ان��ط��الق��ه��ا،  منذ  تعمل  احل���رة 
ال�سارقة للكتاب، ويف �سياق امل�سروع الثقايف الذي 
تبنته االإمارة، وتهدف اإىل توفري بيئة ا�ستثمارية 
حا�سنة للنا�سرين، والعاملني يف قطاعات الن�سر 
�سل�سلة من  تقدم  ال��ع��امل، حيث  اأرج���اء  �ستى  م��ن 
ال��ت�����س��ه��ي��الت وامل���راف���ق اخل��دم��ي��ة ع��ل��ى م�ستوى 

بهدف  وال����ت����وزي����ع،  وال���رتخ���ي�������س،  ال���ط���ب���اع���ة، 
ا�ستقطاب العاملني يف �سناعة الكتاب، لال�ستفادة 
يقدمها  التي  النوعية  اال�ستثمارية  الفر�س  من 

القطاع يف االإمارة.
األف مرت مربع،   40 املدينة على م�ساحة  ومتتد 
يف  العاملة  واجلهات  املوؤ�س�سات  من  ع��دداً  وت�سم 
قطاع الن�سر من دور ن�سر عربية وعاملية، ومكاتب 
و�سركات  واالأدب����ي،  اللغوي  والتحرير  الرتجمة 
اإمتام  ميزة  املدينة  وتقدم  الغرافيكي،  الت�سميم 
اإجراءات اإ�سدار الرتاخي�س التجارية خالل 24 
�ساعة، وهي جمهزة باأحدث التقنيات املتطورة يف 
اإىل جانب مركز بيانات  جمال الطباعة والن�سر، 
مبختلف  ك��ت��اب  م��ل��ي��ون   16 حم��ت��وي��ات  يت�سمن 
طباعتها  اإع���ادة  للنا�سرين  ميكن  بحيث  اللغات، 

ب�سهولة، وحتديثها، والتعديل عليها.

خالل م�ساركتها يف تورينو الدويل للكتاب  2019

»مدينة ال�سارقة للن�سر« ت�ستعر�ض فر�سها ال�ستثمارية اأمام النا�سرين الإيطاليني والأوربيني

•• ال�صارقة-الفجر:

جمعت  العربي  الطفل  اأدب  حكايات  م��ن  ملونة  ع��وامل  على 
اأكرث  االإيطالية،  تورينو  مدينة  يف  كلمات”،   - “غالوت�سي 
ق�س�سية،  قرائية  جل�سة  يف  وعربي  اإيطايل  طفل   300 من 
الدين،  �سرف  فاطمة  اللبنانيتنان  الكاتبتان  خاللها  ق��راأت 
ورانيا زبيب �ساهر ثالث ق�س�س باأ�سلوب تفاعلي يعتمد على 
فيما  احلية،  واملو�سيقى  والفيديو،  املتحركة،  الر�سوم  فنون 

قدمت الفنانة حنان قاعي ر�سماً حياً نقل االأطفال اإىل العوامل 
ال�سحرية للحكايات.

“تورينو  يف  م�ساركتها  خ��الل  كلمات”  “غالوت�سي-  ونقلت 
احلكايات الثالث باللغتني العربية  الدويل للكتاب 2019”، 
ج�سراً  واالإيطالية  العربية  الثقافتني  بني  لتبني  واالإيطالية 
من الق�س�س تر�سم مالحمه اللغة العربية و�سخ�سيات خيال 
اأطفالها، حيث ا�ستمع االأطفال اإىل ق�ستي �سرف الدين: “ابن 
للكاتبة  البحر”  “�سوت  وحكاية  عو�سة”،  و”العمة  �سينا” 

�ساهر ب�سوت الكاتبتني.
كلمات”   - “غالوت�سي  نظمت  املعر�س  يف  م�ساركتها  وخ��الل 
اأطلعتهم من خاللها  املدينة  اإيطالية يف  اإىل مدار�س  زي��ارات 
اإنتاجات �سنوية ت�ستهدف االأطفال  على ما ت�سّدره الدار من 
تهدف  خا�سة  قرائية  جل�سات  تقدمي  جانب  اإىل  واليافعني، 
اإىل لفت انتباه االأطفال االيطاليني اإىل جمال اللغة العربية 

والفنون التي حتتويها تلك املوؤلفات. 
اأع��ل��ن��ت خ���الل م�ساركتها يف  وك��ان��ت ك��ل��م��ات وغ��ال��وت�����س��ي ق��د 

معر�س روما للكتاب 2018، عن �سراكة اإبداعية وتاأ�سي�س دار 
بهدف تعزيز  ن�سر جديدة حتمل ا�سم “غالوت�سي - كلمات”، 
التبادل الثقايف بني دولة االإمارات العربية املتحدة واإيطاليا، 

وت�سهيل ن�سر االأدب العربي على نطاق وا�سع.
اإحدى دور الن�سر  وتعترب دار الن�سر االإيطالية “غالوت�سي”، 
متخ�س�سة  وهي  عاملياً  مرموقة  مبكانة  تتمتع  التي  امل�ستقلة 
والروايات  امل�سورة،  الكتب  ذل��ك  يف  مبا  االأط��ف��ال  كتب  بن�سر 

اخليالية لليافعني، واالأدب الكال�سيكي املتنوع.
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يناق�ض جانبا مل تتطرق له الدراما خالل الفرتة املا�سية

حورية فرغلي: )مملكة الغجر( خمتلف متاما عن كل املعرو�ض
"مملكة الغجر"...  • يف البداية حدثينا عن تعاقدك على م�سل�سل 

وملاذا هذا العمل؟
االإعالمي  م��ع  متتالية  ع��دة جل�سات  خ��الل  م��ن  ال��ب��داي��ة  كانت   -
واملوؤلف حممد الغيطي، واأعجبني الورق و�سيناريو العمل للغاية؛ 
فقررت من دون تردد اال�سرتاك يف هذا امل�سل�سل الذي ي�سم عددا 
كبريا من النجوم، فاأنا الحظت اأنه الئق علّي للغاية ومنا�سب يل 
كثريا، وكان حلما كبريا بالن�سبة يل اأن اأقدم عمال دراميا عن فكرة 

العمل. هذا  خالل  من  حققته  ما  وهو  الغجر"،  "فئة 
النا�سئة.. و�سركة  ال�سركات  • دائما ما يقابل الفنانون م�سكالت مع 
املهن  نقابة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  االأول  ال��ع��ام عملها  ه��ذا  ت��ق��دم  )ال��ذه��ب( 

ال�سينمائية، حدثينا عن هذا التعاون.
وجدت  ولكن  مغامرة،  اخل��ط��وة  ه��ذه  تكون  الطبيعي  يف   -
اإخراج  اإنتاج وفريق  و�سركة  كلنا كطاقم عمل  اأننا 
وتاأليف واإنتاج نريد اأن نعمل ونقدم هذا العمل 
حت���دي���دا، ووج����دت روح���ا خم��ت��ل��ف��ة، فاتخذت 
الت�سوير  بالفعل  وب���داأت  اأق��دم��ه،  اأن  ال��ق��رار 
وت�سوير  احلالية،  املرحلة  اإىل  و�سلنا  حتى 
ويف  القنوات،  من  كبري  عدد  على  امل�سل�سل 
البداية �سحينا باالأجور وكل اال�سرتاطات 
واأحمد اهلل على ما و�سلنا  العمل،  حبا يف 
�سيظهر  م��ا  وه��و  نهائية،  نتائج  م��ن  اإل��ي��ه 
خ�����الل رم�������س���ان ل��ل��ج��م��ه��ور م����ن خالل 

ال�سورة.
داخل  ال�سخ�سية  طبيعة  ع��ن  م����اذا   •

العمل؟
- اأق������دم ع����دة ���س��خ�����س��ي��ات خم��ت��ل��ف��ة يف 
الغجرية  الفتاة  بجانب  اجلديد  العمل 
اأق��دم الفتاة  التي تدور حولها االأح��داث 

املودرن و�سخ�سيات اأخرى،
اأح���داث العمل   وه��و ما �سيظهر خ��الل 
اجل���دي���د، وه����و م���ا ي��ع��د حت���دي���ا كبريا 
ال�سخ�سية  اأق��دم  فاأنا  االأح���داث،  خ��الل 
االأ���س��ا���س��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة ع��م��ا ق��دم��ت��ه قبل 
الغجرية،  يا�سمينا  �سخ�سية  وه��ي  ذل��ك، 
خالتي  دور  ع��ب��ده  ف��ي��ف��ي  ال��ف��ن��ان��ة  وجت�����س��د 
خ��الل اأح����داث ال��ع��م��ل، وه��ي م��ن وق��ف��ت على 
خالتي  ابنة  جماهد  ع��زة  والفنانة  تربيتي، 
من  ال��ع��دي��د  بها  وال�سخ�سية  و�سديقتي، 
به  اأق����دم  فامل�سل�سل  وامل�����س��اع��ر،  االجت���اه���ات 
والدراما  واالأك�سن  والغمو�س  الرومان�سية 

وغريهما من االألوان.
اأحداث  اأن يج�سد حازم �سمري دور زوجك خالل  • من املفرت�س 

العمل، كيف كانت الكوالي�س؟
اأ�ساركه يف هذا امل�سل�سل، ويقدم دور زوجي، وي�ستمر معي  - بالفعل 
يف االأحداث، وال اأريد اأن اأتطرق لالأحداث حتى ال يحدث حرق لها، 

ودعينا ن�ساهده مع االأحداث، لكن كان هناك اندماج يف الكوالي�س.
االأحداث؟ يف  االأ�سعب  هو  تعتربينه  الذي  امل�سهد  • ما 

- هناك م�سهدان بهما الكثري من ال�سعوبة، فاالأول �ساهده اجلمهور 
ال��دور قيادة �سيارة  ا�ستدعى  يف االإع��الن الرتويجي للم�سل�سل، حيث 
بنف�سي،  واأ�سررت على تقدميه  ذلك،  املخرج  ثقيل، وطلب مني  نقل 
"الرتيلال"، وقمت بقيادتها، وهو ما ميّثل  وبالفعل �سعدت لل�سيارة 
خطورة و�سعوبة لقيادة �سيارة مبثل هذا احلجم الكبري، لكن امل�سهد 

مر على خري، ومت ب�سالمة واأمان.
الت�سوير، ومتّثل يف  اأثناء  وهناك م�سكلة م�سهد ثان كان به �سعوبة 
ارتداء ف�ستان زفاف ثقيل للغاية يف درجة حرارة ت�سبه "التجمد"، مما 
جعلني اأ�سعر بال�سعوبة ال�سد�سدة للغاية مع الربودة، اإ�سافة اإىل قلة 

النوم اأثناء هذه الفرتة، لكن يف النهاية متت املهمة بنجاح.
عبده  ف��ي��ف��ي  وب���ني  ب��ي��ن��ك  خ���الف���ات  ح���ول  ن�����س��ر  م���ا  ح��ق��ي��ق��ة  • م���ا 

بالكوالي�س؟
اأي م�����س��ك��الت على  اأع����رف م�����س��در ت��ل��ك ال�����س��ائ��ع��ات، وال ت��وج��د  - ال 
اإنهاء  بيننا، ولدينا هدف واحد فقط هو  االإط��الق، فالت�سوير قائم 
وعمل  غايتنا،  فيه  راأينا  الأننا  للجمهور،  لتقدميه  امل�سل�سل  ت�سوير 

جمعنا باحلب،
 واأنا اأوؤكد اأنني اأحب فيفي عبده قبل بدء الت�سوير اأي�سا، وكان حلما 
اأعد اجلمهور  يل العمل معها منذ فرتة بعيدة، وحالة ال�سدق بيننا 

باأن تظهر على ال�سا�سة.
كوالي�س  ما  امل�سل�سل،  خالل  جماهد  عزة  دور  مع  دورك  يتالزم   •

العمل بينكما؟
- هناك ممثلون ي�سعرون االآخرين بالراحة النف�سية، وهو ما �سعرت 
معها  التعاون  تكرار  واأمت��ن��ى  امل�سل�سل،  خ��الل  معها  العمل  خ��الل  به 
و�ساهدت  بع�سنا بطريقة كبرية،  اأم��ام  اأخ��رى، فكانت م�ساهدنا  مرة 

ان�سجاما معها بطريقة كبرية.
املعرو�سة  امل�سل�سالت  بقية  عن  اجلديد  م�سل�سلك  مييز  الذي  • ما 

خالل رم�سان يف ظل املناف�سة ال�سديدة؟
-"مملكة الغجر" خمتلف متاما عن كل املعرو�س، ويناق�س جانبا مل 
تتطرق له الدراما خالل الفرتة املا�سية، ويعترب ذلك ميزة كبرية يل 

يف اأثناء العمل،
ال�سركة  ال��ق��ن��وات، جن��ح��ت  ك��ب��ري م��ن  ع���دد  ع��ل��ى  امل�سل�سل  وب��ع��ر���س   
املنتجة يف التعاقد معها، واأمتنى اأن ينال اإعجاب اجلمهور، واأعتقد اأن 

اجلمهور �سيعيد احللقة عقب االنتهاء من م�ساهدتها عدة مرات.
ذلك  ترين  كيف  االأجور..  من  جزء  عن  الفنانني  من  عدد  • تنازل 

يف هذا امل�سل�سل؟
- امل�سل�سل به حالة خمتلفة متاما عن التجارب االأخرى، فهناك من 
باع بع�س املمتلكات من طاقم االإنتاج حتى نخرج بهذا امل�سل�سل للنور، 
وبالفعل هناك من تنازل اأو اأرجاأ اأجره حبا يف العمل، فاحلالة املوجودة 
بهذا العمل حالة حب واإ�سرار على عبور االأزمات، وهو ما جعلنا ننجز 

العمل بالرغم من بدء الت�سوير متاأخًرا.
عنهما؟ ماذا  لك..  متوقفان  �سينمائيان  عمالن  • هناك 

- بالفعل، فالفيلم االأول هو "ا�ستدعاء ويل عمر"، والثاين "براءة ريا 
و�سكينة"،

 وكنا قد �سورنا عدة م�ساهد، ومن املقرر اأن نعود ال�ستكمال ت�سوير 
االأع���م���ال خ���الل ال���ف���رتة ال���ق���ادم���ة، مت��ه��ي��دا ل��ت��ج��ه��ي��زه��م��ا للعر�س 
ال�سينمائي خالل اال�سهر القليلة القادمة، وفقا خلطة �سركتي االإنتاج 

والتوزيع.

مريهان ح�سني مطربة يف 
)عالمة ا�ستفهام(

ا�ستفهام(،  اأحداث م�سل�سل )عالمة  الفنانة مريهان ح�سني �سمن  جت�سد 
الذي ي�سارك يف بطولته الفنان حممد رجب، �سخ�سية فتاة تدعى رحاب، 
االإث����ارة  ال�سخ�سية  ع��ل��ى  وي�سيطر  )ب���ان���د(،  ف��ري��ق  �سمن  م��ط��رب��ة  تعمل 
والت�سويق والغمو�س، امل�سل�سل يعر�س حاليا عرب قنوات احلياة وON و

.cbcو  dmc
يناف�س الفنان حممد رجب بقوة يف الدراما الرم�سانية للعام احلايل من 
ال�ساب  ال�سواف،  نوح  حول  اأحداثه  ت��دور  حيث  ا�ستفهام(،  )عالمة  خالل 
�سخ�سيته  يف  كبرًيا  واختالًفا  تغرًيا  يحدث  ال��ذي  ال��رثي،  االإ�سكندراين 
خالل االأحداث، فَيظهر وجه جديد له ب�سبب ما�سيه اخلفي الذي يت�سح 

تدريجًيا مع تطور االأحداث.
اإ���س��الم ح��اف��ظ، واإخ�����راج �سميح  م�سل�سل )ع��الم��ة ا���س��ت��ف��ه��ام( م��ن ت��األ��ي��ف 
النقا�س، واإنتاج �سركة �سيرنجي، وهو من بطولة حممد رجب، ومريهان 
البزاوي،  وحم��م��ود  واإدوارد،  خليل،  وجيهان  زك��ي،  اأح��م��د  وهيثم  ح�سني، 

وعبدالرحمن اأبوزهرة وغريهم.

رندا حجاج .. يف ثالث 
م�سل�سالت رم�سانية

توا�سل املمثلة ال�سابة رندا حجاج ت�سوير 
)اأمي  م�سل�سل  اأح��داث  �سمن  م�ساهدها 
يف  م�ساركتها  جانب  اإىل  والعيال(،  دالل 
اأن  بعد  اأم��ي(،  اأدراك ما  م�سل�سل )وم��ا 
ك��ان��ت ق��د ان��ت��ه��ت م��ن م�����س��اه��ده��ا يف 

)ماذا لو(.
 : حجاج  قالت  ذل��ك،  تفا�سيل  ويف 
)يف م�سل�سل )اأمي دالل والعيال(، 
اأطّل على امل�ساهدين من خالل 
الفتاة  دي�����ن�����ا،  ���س��خ�����س��ي��ة 
كويتية  اأم  م��ن  اللبنانية 
التنمر  من  تعاين  والتي 
ب�سبب  )ي����ح����ارب����ون����ه����ا( 
الرغم  ع��ل��ى  ج��ن�����س��ي��ت��ه��ا 
اإن�سانة طيبة  اأنها  من 
وم�����������س�����امل�����ة وحت�����ب 
اإننا  ح��ي��ث  اجل��م��ي��ع، 
م��ن خ��الل ه��ذا العمل 
من  جمموعة  �سنطرح 
املجتمعية  ال��ق�����س��اي��ا 

م�سبقاً  لها  التطرق  يتم  مل  التي  املهمة 
كيفية  �سلفاً،  اأمل��ح��ت  كما  ومنها  درام��ي��اً، 
الكويتي  غ���ري  ال�����س��خ�����س  اإىل  ال���ن���ظ���رة 
وخالفه  حتكمه  التي  القوانني  وتبعيات 

من االأمور(.
عبدالعزيز  تاأليف  من  )العمل  واأ�سافت 
ومن  �سلطان خ�سروه،  واإخ��راج  احل�سا�س 
عادل،  هيفاء  منهم  جن��وم  نخبة  بطولة 

اإبراهيم احلربي،
اأح��م��د، �سابرين  امل��زي��ع��ل، عبري  اأ���س��ام��ة   
ب��ور���س��ي��د، م��ي ع���ب���داهلل، ح�����س��ني احل���داد 

وغريهم(. 
اأدراك ما  اأما يف ما يخ�س م�سل�سل )وما 

اأمي(،
 فقالت )اأج�سد فيه �سخ�سية مغايرة كلياً 
عن ال�سابقة التي ذكرتها، كونها تتمحور 
ح���ول ف��ت��اة ل��ب��ن��ان��ي��ة م��ت��زوج��ة م��ن �ساب 
كويتي، واملفارقة هنا اأن هدفها االأ�سا�سي 
الطمع مبا ميتلكه  الزيجة هو  من هذه 
واحل�سول على املال. وامل�سل�سل من تاأليف 

احلليبي  ح�سني  واإخ����راج  ال��دوح��ان  علي 
وبطولة اإلهام الف�سالة، هنادي الكندري، 
فاطمة  ع��ب��داهلل،  يعقوب  امل��ه��دي،  ح�سني 
ال�سفي، هيا ال�سعيبي، نور خالد ال�سيخ، 
نا�سر  العجيمي،  حم��م��د  ���س��ب��ت،  ���س��ي��الء 

عبا�س، نورا، رتاج عبداهلل وغريهم(.
واأردف��������ت ح���ج���اج: )ك���ذل���ك ���س��ت��ك��ون يل 
الرم�ساين من خالل  املو�سم  اإطاللة يف 
في�سل  ت��األ��ي��ف  م��ن  ل���و(،  )م���اذا  م�سل�سل 
وبطولة  د�ستي  ح�سني  واإخ��راج  البلو�سي 
خالد  ري��اح��ن��ة،  منذر  منهم  جن��وم  نخبة 

اأمني، 
اأ�سيل عمران، �سايع ال�سايع، روان مهدي، 
نور الغندور، ليلى عبداهلل، غرور �سفر، 
اأحمد بن ح�سني، غ��رور، علي احل�سيني، 
علي  عبدالر�سا،  �ساري  اإبراهيم،  ح�سن 
�س�سرتي وغريهم. واأج�سد فيه �سخ�سية 
ت��ع��اين م��ن �سكوك زوجها  ال��ت��ي  ال��زوج��ة 
اأ�سباب  دون  م��ن  عليها  الكبرية  وغ��ريت��ه 

مقنعة(.

مرة  التلفزيونية  للدراما  فرغلي  حورية  الفنانة  تعود 
اأخرى هذا العام، بعد اأن قدمت جتربتها االأوىل )احلالة 
ج( قبل عامني، وتقدم خالل رم�سان املقبل م�سل�سل )مملكة 
من  كبري  وعدد  عبده،  فيفي  الكبرية  الفنانة  مع  الغجر( 
الفنانني لتظهر يف �سكل جديد عليها مل ياألفه اجلمهور من 

قبل، مع فرغلي كان هذا احلوار:
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املتبع  الغذائي  النظام  بتغري  ت��اأث��راً  االأف���راد  اأك��رث  من  الكلى  مر�سى  يعد 

واملعتاد، لذا يجدون �سعوبات خالل فرتات ال�سيام.
خبري �سحي مبجال الكلى قدم عدة ن�سائح �سرورية ملر�سى الكلي يتعني 

عليهم اتباعها خالل �سهر رم�سان املبارك، وتتمثل يف:
طويلة. لفرتات  النهار  ل�سم�س  التعر�س  – جتنب 

احل�سوة. تفتيت  اأدوية  على  – االنتظام 
الطعام. يف  امللح  – تقليل 

االإفطار. بعد  ما  فرتة  يف  جيًدا  املفقودة  ال�سوائل  – تعوي�س 
احل�سوات  ت��ك��ون  زي���ادة  يف  ت�ساهم  ق��د  ال��ت��ي  االأك����الت  بع�س  جتنب   –
املك�سرات،  ال��ف��راول��ة،  ال�سبانخ،  البنجر،  مثل:  اأوك�����س��االت  على  الحتوائها 

ال�سوكوالتة، ال�ساي، نخالة القمح.

عالقة »ال�سي�سة« بزيادة الدهون الثالثية
د ا�ست�ساري واأ�ستاذ اأمرا�س القلب وق�سطرة ال�سرايني، الدكتور خالد النمر،  اأكَّ
اأنَّ تدخني )ال�سي�سة( يرفع من الدهون الثالثية ن�سبًيا، م�سرًيا اإىل �سرورة 

اإجراء فح�س �سنوي للدهون الثالثية باجل�سم.
فح�س  باإجراء  تويرت-  مبوقع  الر�سمي  ح�سابه  عرب  النمر-  الدكتور  ون�سح 
للدهون الثالثية مرة واحدة يف ال�سنة بالن�سبة لهوؤالء االأ�سخا�س: )ال�سمني، 
احلمل،  منع  حبوب  يتناولن  ال��الت��ي  والن�ساء  وامل��دخ��ن،  ريا�سًيا،  واخل��ام��ل 

ومري�س ال�سكري، ومدمن الكحول(.
اليومية،  الريا�سة  ممار�سة  ف��وائ��د  بع�س  اإىل  القلب  اأم��را���س  اأ�ستاذ  واأ���س��ار 
والتي ت�سمل: خف�س الدهون الثالثية، ورفع الكولي�سرتول احلميد، وخف�س 
ن�سبة  وتقليل  باجللطة،  االإ�سابة  احتمالية  وتقليل  ال�سار،  الكولي�سرتول 

ن املزاج. االإ�سابة بال�سكري، وحت�سُّ
من جهة اأخرى، اأو�سح الدكتور النمر اأنَّ وجود القلب يف اجلانب االأمين من 
ال�سدر، بدون اأي عيوب خلقية اأخرى، ال يوؤثر على حياة ال�سخ�س م�ستقباًل. 
وقال اأ�ستاذ اأمرا�س القلب يف تغريدات �سابقة: اإنَّ االأكالت التي تفيد القلب 
على املدى البعيد تت�سمن: )االإكثار من اخل�سراوات والفواكه، وتقليل امللح، 
اإذا كان الكولي�سرتول  واالبتعاد قدر االإمكان عن ال�سكريات، وتقليل الدهون 
على  اأ�سبوعيًّا  واح���دة  م��رة  االأ���س��م��اك  وت��ن��اول  مرتفعة،  الثالثية  ال��ده��ون  اأو 
الوزن،  زي���ادة  )الك�سل،  فت�سمل:  القلب،  يكرهها  التي  االأ���س��ي��اء  اأم��ا  االأق���ل(. 
ارتفاع الكولي�سرتول ال�سار، ارتفاع ال�سغط، �سرب اخلمر، التدخني، ال�سهر، 
اإدمان مطاعم الوجبات ال�سريعة، والعمل الأكرث من 9 �ساعات يوميًّا، وكرثة 
التوتر واالنفعال، والت�ساوؤم وال�سخ�سية ال�سلبية دوًما(. واأ�سار اإىل اأنَّ ارتفاع 
لالإ�سابة  م�ستقل  عامل  كالهما  الثالثية،  وال��ده��ون  ال�ساّر  الكولي�سرتول 
باأمرا�س القلب. مو�سًحا اأنَّ تر�سب الكولي�سرتول يعّد من اأهم اأ�سباب ت�سييق 
ال�سرايني، لذلك يجب التحكم يف الكولي�سرتول ال�ساّر بدقة. يذكر اأنَّ الدهون 
الثالثية تعّد من اأكرث اأنواع الدهون �سيوًعا يف اجل�سم، وهي مركبات كيميائية 
التمثيل  لعملية  ال��الزم��ة  بالطاقة  ل��ت��زوي��ده  اجل�سم  قبل  م��ن  ه�سمها  يتم 
النباتية  ال��زي��وت  يف  الرئي�سي  العن�سر  الثالثية  ال��ده��ون  وت�سّكل  ال��غ��ذائ��ي، 
والدهون احليوانية. ويتم قيا�س م�ستوى الدهون الثالثية يف الدم، من خالل 
اأخذ عينة دم بعد ال�سيام ملدة 8-12 �ساعة، وُيعّد م�ستوى الدهون الثالثية 
اإذا  دي�سيلرت، يف حني يعترب معتداًل  لكل  150 مج  اأق��ل من  كان  اإذا  طبيعًيا 
الدهون  م�ستوى  كان  اإذا  اأم��ا  مج/دي�سيلرت،   200-150 بني  م�ستواها  كان 

الثالثية اأكرث من 200 مج/دي�سيلرت فاإّنها تعترب مرتفعة.

ال�سم�ض  حول  دورانها  يف  االأر���ض  اأن  �سحيح  هل   •
اأ�سرع من دورانها حول نف�سها ؟

 نعم ، ف�سرعة دوران االأر�س حول ال�سم�س تبلغ 19 مياًل يف الثانية ) 
اأي 1140 مياًل يف الدقيقة ( يف حني تبلغ �سرعة دورانها حول نق�سها 
اأن �سرعة دوران االأر�س حول ال�سم�س تبلغ  اأي   ، 17 مياًل يف الدقيقة 
اأن االأر���س تتم  60 �سعفاً من دورانها حول نف�سها ومما ُيذكر  حوايل 
دورة كاملة حول نف�سها يف حوايل 24 �ساعة ) 23 �ساعة و 56 دقيقة( 

وتتم دورة كاملة حول ال�سم�س يف حوايل 365 يوماً .
العامل؟ يف  ال�سالالت  • اأعلى 

اأع��ل��ى ���س��الالت ال��ع��امل ه��ي ���س��الالت ���س��وزوالن��د يف اجل��زي��رة اجلنوبية 
الأي�سلندا

يف  بي�سه  لي�سع  االأ�سجار  جذوع  ينقر  اخل�سب  • نقار 
يف  اخل�سب  نقار  �سرعة  هي  فما   ... حلمايتها  الثقوب 

النقر ؟
�سرعته اأكرث من 8 مرات يف الثانية اأي حوايل 500 مرة يف الدقيقة .

جابر  االإ�سالمي  العامل  هو  والتحويل  والتذويب  والتبلور  التقطري  اأعمال  و�سف  من  اأول  اأن  تعلم  • هل 
كتبه يف  نقلوه من  االأف��رجن مبا  �سهرة كبرية عند  وله  امل�سهورين.  العرب  يعد من علماء  ال��ذي  بن حيان. 

بدء يقظتهم العلمية.
وهو اأول من اأدرك اأهمية االختبار العلمي فاأكد عليه وخطا خطوات وا�سعة يف �سبيل تقدم الكيمياء. ويعترب 

هو م�ستك�سف حام�س الكربيتيك وماء الذهب وال�سود الكاوية.
بن  احل�سن  وا�سمه  الدين  بقوم  امللقب  امللك  نظام  هو  االإ�سالم  يف  املدار�س  بنى  من  اأول  اأن  تعلم  هل   •
العلم فبنى  امل��دار���س لطالب  بنى  م��ن  اأول  اأت��اب��ك. وه��و  م��ن لقب ب  اأول  العبا�س وه��و  ب��ن  ا�سحق  ب��ن  علي 
نظامية بغداد، ونظامية ني�سابور، ونظامية طو�س ونظامية اأ�سبهان. وكان اأول من ويل التدري�س يف املدر�سة 

النظامية ببغداد اأبو ا�سحاق ال�سريازي �سيخ ال�سافعية يف وقته.
االجتماعي،  والفيل�سوف  املوؤرخ  ابن خلدون  العامل  هو  وقواعده  االجتماع  علم  اأ�س�س  وا�سع  اأن  تعلم  • هل 
تنقل  و�سيا�سة،  علم  رج��ال  منها  وا�ستهر  ا�سبيلية  يف  اأقامت  االأ�سل  ح�سرمية  اأندل�سية  اأ�سرة  اإىل  ينت�سب 
�سلطانها  فاأكرمه  اإىل م�سر  �سيا�سية يف فا�س وغرناطة. ثم توجه  اأعمااًل  املغرب واالأندل�س وتوىل  يف بالد 
الظاهر برقوق فدر�س يف االأزهر وتوىل ق�ساء املالكية. اأ�سهر موؤلفاته: كتاب العرب وديوان املبتداأ واخلرب يف 
اأيام العرب والعجم والرببر. واأولها املقدمة التي قيل عنها اإنها خزانة علوم اجتماعية و�سيا�سية واقت�سادية 

واأدبية.
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املوز.. وال�سرطان
ي��ح��ت��وي امل���ائ���ة غ�����رام م���ن امل���وز 
% م���ن وزن����ه م���اء و  ع��ل��ى 70 
% من وزن��ة ن�ساء  ح��وايل 25 
�سكر  م��ائ��ة  م��ن وزن   %  20 و 
ع��ن��ب و���س��ك��ر ق�����س��ب و ده����ون و 
ال��ي��اف و ب��روت��ني وم��ن االمالح 
و  ح��دي��د  مليغرام   60 املعدنية 
كال�سيوم  و  مليغرام   40 حوايل 

وبوتا�سيوم وفيتامني C و فيتامني ب2
املوز غني بااللياف التي حتمي اجل�سم من اال�سابة باالورام ال�سرطانية- 
كما انه يحمي اجل�سم من فقر الدم وي�ساعد اجل�سم على افراز امللح نظرا 
تهدئة  يف  ي�ساعد  احلليب  مع  امل��وز  ع�سري  م��زج  فية-  البوتا�سيوم  لوجود 
الكال�سيوم  من  اج��ود  امل��وز  يف  امل��وج��ود  االلكال�سيوم  يعترب  و  املعدة  قرحة 
املوجود يف اجلنب و احلليب- ق�سر املوز يحنوي على مادة الي�سراتونني و 
هي مادة تعترب من مكونات الدماغ و ت�ساعد على تهدئة االع�ساب وال�سعور 

باالرتياح،
مينع تناول املوز على امل�سابني مبر�س ال�سكر وبامرا�س الكبد .

بائع عراقي يبيع احللويات مبتجره يف حي الكرادة بالعا�سمة بغداد خالل �سهر رم�سان املبارك. اأ ف ب

يف اإحدى قرى ال�سني القدمية كان ي�سكن فالح فقري وله بنتان جميلتان تركتهما اأمهما �سغاراً ورحلت عن 
اأي  اأمها لي�س لديها  ابنة ثانية كانت مثل  الن�ساء لرتبيتهما فولدت له  اإح��دى  الفقري  الفالح  الدنيا، فتزوج 
�سبب  بال  اجلميلتني  البنتني  على  تق�سو  الزوجة  كانت  االأي��ام  وم��ع  الثالث  البنات  ك��ربت  اجلمال،  �سيء من 
وحتملهما م�سئولية البيت وكل �سئ وجتل�س هي وابنتها القبيحة تتفرجان، ومع الوقت جاء العر�سان من كل 
مكان يطلبون اأيدي الفتاتان فا�ستعجل االأب زواجهما وتزوجا بالفعل من �سابني مي�سوري احلال ومن عائلتني 

غنيتني مما رفع من �ساأن الفالح.
ومت�سلطة  اأي�ساً  واالأدب  للجمال  تفتقر  فهي  لها  اأح��د  يتقدم  ومل  زواجها  وق��ت  ج��اء  فقد  الثالثة  االبنة  اأم��ا 
ومتعجرفة مثل اأمها متاماً، وملا وجدت نف�سها وحيدة ال ي�سعي اأحد للزواج منها اأ�سبحت تبكي الليل مع النهار 
حزناً على نف�سها، ويف اإحدى املرات وبينما كانت جتل�س حتت �سجرة اللوز وجدت الفتاة ع�سا تربز من االأر�س 
وكاأن اأحداً ما غرزها ليداريها خلف ال�سجرة، فمدت يدها وانتزعتها فتاأوهت الع�سا يف يدها مما جعل الفتاة 
اأمنيات  ثالث  مني  اطلبي  بل  ترميني  ال  وقالت  الع�سا  ف�سرخت  عنها  بعيداً  الع�سا  وتلقي  وترجتف  تخاف 
اجعليني  لو كنت �سادقة  وتقول  بالع�سا  لتم�سك  واقرتبت  الفتاة  واطمئنت  اأحققها لك يف احلال جزاء لك، 
اأحكم تلك القرية. فقالت الع�سا اذهبي لتنامي االآن ويف  جميلة جداً، وزوجيني برجل غني جداً، واجعليني 
ال�سباح لك كل مامتنيته، ذهبت الفتاة وحكت الأمها واأباها ما حدث فلم ي�سدقاها لكن يف ال�سباح ا�ستيقظت 
االأب  عاتب  الوقت  من  فرتة  وبعد  القرية  حاكم  وهو  عرو�ساً  يطلبها  من  وج��اء  البنات،  اأجمل  نف�سها  لرتى 
ابنته وقال لها ملاذا مل تطلبي �سيئا يفيدنا جميعاً كان يكفيك زوجا غنياً يحبك، اأما االأمنيتان االأخرتان فكان 
ميكن اأن تكونا للقرية ومن فيها، فاغلظت الفتاة القول الأبيها وقالت له ال اأنا اأهم من كل �سئ يف هذه الدنيا، 
ويف احلال عادت الفتاة كما كانت قبيحة وفقرية وتركها زوجها يف احلال فندمت واأ�سرعت اإىل ع�ساها وقالت 
اأح�سنت  اأنانية وال ت�ستحقني ذلك، لو كنت  اأنت  اأعيدي يل جمايل فقالت لها  اأيتها الع�سا ال�سحرية  اأرج��وك 
معاملة والدك الأح�سنت معاملتك لكنك ال ت�ستحقني اال اأن تكوين قبيحة.. منذ ذلك اليوم تعي�س تلك الفتاة 

وحدها مع قباحتها.

جتنب التدخني بعد الإفطار مبا�سرة
االإفطار  بعد  التدخني  خم��اط��ر  م��ن  خمت�سون  ح��ذر 
ي�سببه من م�ساكل �سحية  ملا قد  مبا�سرة يف رم�سان، 

خطرية.
واأو�سحوا اأن تدخني �سيجارة بعد فرتة انقطاع طويلة 
ال��دف��اع يف اجل�����س��م، وه��و م��ا ال  اآل��ي��ات  ي�ستثري جميع 

يحدث يف حال تدخني ال�سجائر على فرتات اأقل.
كما اأن التدخني يف رم�سان يلحق �سررا كبريا بجدران 

االأوعية الدموية اأكرث من التدخني يف بقية العام.
ومن خماطر التدخني بعد �ساعات طويلة من ال�سيام، 
وال�سعور  احل��ل��ق  وج��ف��اف  بالعط�س  ال�����س��ع��ور  حتفيز 

بالتعب امل�ستمر.
ك��م��ا ي����وؤدي اإىل ا���س��ط��راب��ات يف ال���ن���وم، وزي�����ادة اإف���راز 

ن�سبة  زي�����ادة  يف  يت�سبب  ق���د  م���ا  ب��امل��ع��دة،  االأح���م���ا����س 
االإ�سابة بارجتاع املريء.

الطعام  ت���ن���اول  ع��ق��ب  ال��ت��دخ��ني  ي��ت�����س��ب��ب  اأن  ومي��ك��ن 
مبا�سرة عند االإفطار، يف التهاب املعدة الذي قد يتطور 

اإىل قرحة.
اأي�سا،  ال���ت���دخ���ني  ُي��ح��دث��ه��ا  ال���ت���ي  االأع�����را������س  وم����ن 
االإ�سابة  القلب، وتفاقم خطر  اال�سطراب يف �سربات 

باأزمات قلبية و�سكتات دماغية.
ذلك واأ�سارت العديد من الدرا�سات اإىل زيادة الوفيات 
التدخني  اأن  اإىل  بالقلب يف رم�سان، م�سريا  املرتبطة 
ي�سرع تطور اأمرا�س القلب واالأوعية الدموية، كما قد 

يت�سبب يف وفيات مفاجئة.


