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هل �صابون اليد ينقل اجلراثيم؟
احلو�ض.  بجوار  املو�ضوعة  ال�ضابونة  على  املت�ضخة  الأي��دي  تتناوب 
بح�ضب  لآخ��ر،  �ضخ�ض  من  اجلراثيم  تن�ضر  اأنها  يعني  ل  ه��ذا  ولكن 

خبري يف جمال ال�ضحة.
ال�ضت�ضارات  مبركز  الطبي  الإداري  املدير  ت��اب��وري،  اإرن�ضت  ويقول 
“جود  العدوى يف جملة  الأمرا�ض ومكافحة  علم  مل�ضت�ضفى  الأمل��اين 
هيلث” الأملانية اإنه رغم اأن كل �ضخ�ض ي�ضتخدم ال�ضابونة يرتك من 
الناحية النظرية جراثيماً عليها، فاإنها بيئة �ضعيفة لنمو البكترييا. 
طويلة  لفرتة  اأي�ضا  تعي�ض  ل  ولكنها  مبا�ضرة  مت��وت  ل  فاجلراثيم 
هناك. ولذلك فاإن ال�ضابونة لي�ضت اأقل من ال�ضابون ال�ضائل �ضحيا. 
اأنها  اإل  نف�ضه،  ال�ضائل  ال�ضابون  على  اجلراثيم  ل ترتاكم  ويف حني 

ترتاكم على م�ضخة العبوة، بح�ضب تابوري.
التلوث اجلرثومي على ال�ضابونة ال�ضلبة وم�ضخة ال�ضابون ال�ضائل 
لي�ض مدعاة للقلق يف حال قام امل�ضتخدمون بغ�ضل اأيديهم جيًدا فور 
مل�ضها. وبالتايل ميكن ا�ضتخدام نوعي ال�ضابون دون حتفظ يف املنازل، 
املهم هو ا�ضتخدام اأي منهما. ويقول تابوري اإن املطهرات اأو الإ�ضافات 

املطهرة يف ال�ضابون لي�ضت �ضرورية.

كيف يتعامل مري�ض ال�صكري مع االكتئاب؟
ال��ت��غ��ذي��ة وت��غ��ي��ري ن��وع��ي��ة ال��ط��ع��ام، وم��راق��ب��ة ح��ج��م ال��وج��ب��ة وكمية 
عند  ال�ضائعة  املو�ضوعات  ه��ي  ال��ب��دين  والن�ضاط  وامل�ضي  ال�ضعرات، 
التي  النف�ضية  ال�ضحة  عن  م��اذا  لكن  ال�ضكري.  مر�ض  عن  احلديث 
تتاأثر �ضلباً نتيجة هذه التغيريات ومع تزايد املخاوف من م�ضاعفات 
جزء  والكتئاب  النف�ضي  القلق  اأن  اإىل  طبية  تقارير  ت�ضري  امل��ر���ض؟ 
من م�ضاعفات مر�ض ال�ضكري التي ينبغي التعامل معها. اإذن، كيف 

يتعامل املري�ض مع هذا الكتئاب؟
 25 بن�ضبة  بالكتئاب  الإ�ضابة  خطر  يتزايد  طبية  لدرا�ضات  وفقاً 
باملئة لدى مري�ض ال�ضكري مقارنة بالأ�ضحاء. وعلى الرغم من عدم 
اأن على  اإل  بالكتئاب،  ال�ضكري  ترابط  ل�ضبب  الطبي  البحث  تو�ضل 
املري�ض اأن يحذر لأن اأعرا�ض الكتئاب تزيد من تفاقم حالة ال�ضكري 

نف�ضها، وقد تت�ضبب يف ارتفاع ن�ضبة ال�ضكر.
ملري�ض  فّعالة  غري  الكتئاب  عالجات  ت�ضبح  الأحيان  من  كثري  ويف 
اإج����راءات  ات��خ��اذ  عليك  امل��ر���ض  ت�ضخي�ض  ح��ال��ة  يف  ل��ذل��ك  ال�ضكري، 

التغّلب على اأعرا�ض الكتئاب بالطرق الطبيعية.
م���ن ه���ذه ال���ط���رق: ال��ن�����ض��اط ال���ب���دين، وامل�����ض��ي يف امل��ت��ن��زه��ات وعلى 
ال�ضواطئ والأماكن الطبيعية، وزيادة مدخالت اجل�ضم من فيتامني 
املو�ضيقى التي تخّفف التوتر  اإىل  وال�ضتماع  اليوغا،  وممار�ضة  “د”، 
وال�����ض��غ��وط. ك��م��ا ت�����ض��اع��د ال��ت��غ��ذي��ة ال�����ض��ح��ي��ة، وت���ن���اول ال��ك��ث��ري من 

اخل�ضروات، والفواكه املنا�ضبة لل�ضكري على تقليل الكتئاب.

املدن املزدحمة تقل�ض العمر املتوقع للأطفال
اأ�ضارت درا�ضة بريطانية جديدة اإىل اأن ا�ضتن�ضاق الهواء امللوث ميكن اأن 
يق�ضر حياة الأطفال الذين يعي�ضون يف املدن املكتظة، حلوايل 7 اأ�ضهر. 
ونظرت الدرا�ضة يف �ضببني رئي�ضني يف �ضعف ال�ضحة الناجم عن تلوث 
من  )مزيج  الهواء،  وج�ضيمات  النيرتوجني  اأك�ضيد  ثاين  وهما  الهواء، 
اجلزيئات ال�ضغرية للغاية وقطرات �ضائلة معلقة يف الهواء(، وتاأثريهما 
على معدلت الوفيات، وانخفا�ض العمر املتوقع يف واحدة من اأكرب مدن 
جامعة  من  الباحثون  ووج��د  برمنغهام.  مدينة  وه��ي  املتحدة،  اململكة 
اأن طفلة تبلغ من العمر ثماين �ضنوات، ولدت يف  كينغز كوليدج لندن، 
بناء  اأ�ضهر   7 اإىل  �ضهرين  اأبكر ما بني  2011، قد متوت يف وقت  عام 
اأ�ضواأ  ال�ضام  الهواء  تاأثري  املتوقعة للمدينة. وكان  التلوث  على تركيزات 
يف بع�ض املدن الرئي�ضية يف اململكة املتحدة، حيث وجدت النتائج خ�ضارة 
اأعلى يف متو�ضط العمر املتوقع يف برمنغهام من مان�ض�ضرت. كما تو�ضلت 
الدرا�ضة اإىل اأن تلوث الهواء �ضيزيد رقما يرتاوح بني 190 مليون جنيه 
اإ�ضرتليني اإىل 470 مليونا يف فاتورة ال�ضحة ال�ضنوية لدعم �ضيا�ضات 
اأن  علما  البحث.  فريق  بح�ضب  برمنغهام،  يف  ال��ه��واء  تلوث  م��ن  احل��د 
اأن هذه  اإىل  البحث  واأ�ضار فريق  الربو،  ت�ضمل حالت مثل  الدرا�ضة مل 
يودي  ال��ذي  اخلفي  القاتل  “هذا  ملعاجلة  لال�ضتيقاظ  ناقو�ض  النتائج 
بحياة الأطفال وي�ضبب البوؤ�ض ال�ضحي لآلف البالغني”، لي�ض فقط يف 
برمنغهام، ولكن يف جميع اأنحاء البالد. بح�ضب بويل بيلينغتون، مدير 

�ضبكة UK100، التي اأ�ضرفت على الدرا�ضة.
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مانيني.. البطولة 
احلقيقية يف »واقع احلياة«

مل يعلم فيليبو مانيني، ال�ضباح الإيطايل احلائز على ميداليتني ذهبيتني 
ببطولة ال��ع��امل، واأخ���رى ب��رون��زي��ة يف الأل��ع��اب الأومل��ب��ي��ة ع��ام 2004، اأن 
الرجل الذي كان على ال�ضاطئ بقربه يعاين من اأزمة قبل دخوله اإىل مياه 

البحر.
�ضديقته  م��ع  �ضردينيا  ج��زي��رة  ���ض��واط��ئ  اأح���د  ع��ل��ى  مانيني  ك���ان  فبينما 
جيورجيا باملا�ض، �ضمع اأحدهم ي�ضرخ طلبا للم�ضاعدة، فما كان منه اإل اأن 
اإنقاذ بطولية، وفقا لتقارير و�ضائل  لبى النداء وبداأ على الفور يف عملية 

الإعالم املحلية.
دماغية”  ب�”�ضكتة  اأ�ضيب  رج��ل  تعر�ض  عندما  البطويل  احل��دث  ومتثل 
و�ضوهد وهو يطفو على مياه �ضاطئ كال �ضينزيا، وفقا ملا ذكره موقع �ضكاي 

نيوز الربيطاين.
ال�ضباح  لكن  الرجل،  موقع  نحو  م�ضرعني  الإنقاذ  رج��ال  توجه  الأثناء  يف 
بال�ضباحة  عليهم  ت��ف��وق  ع��ام��ا،   37 العمر  م��ن  ال��ب��ال��غ  مانيني،  الأومل��ب��ي 
وو�ضل ب�ضرعة اإىل الرجل الغريق وحمله فوق املاء حتى و�ضل به اإىل قارب 

الإنقاذ.
وقال الريا�ضي املعتزل، يف وقت لحق لل�ضحيفة الإيطالية كوريريي ديلو 
�ضبورت “لقد فعلت ما ينبغي علي فعله.. كان الرجل يعاين من كثري من 

املتاعب.. وكان خائفا للغاية، وكان عالقا حقا وقد ابتلع مياه البحر«.
واأ�ضاف “عندما و�ضلت اإليه مل يكن قادرا حتى على الكالم، ومل يكن من 
مع  كانت  هوائية  و�ضادة  على  و�ضعناه  لذلك  امل��اء،  ف��وق  اإىل  رفعه  ال�ضهل 

بع�ض ال�ضباحني الآخرين بالقرب منه«.

املتحف الربيطاين يعيد 
قطعا اأثرية م�صروقة

اأعلن املتحف الربيطاين، اأن قطعا اأثرية 
من العراق واأفغان�ضتان متت م�ضادرتها 
يف بريطانيا، �ضتعاد اإىل بلدانها الأ�ضلية 
بعد التاأكد من م�ضدرها من قبل خرباء 
الربيطاين  املتحف  وذك���ر  املتحف.  م��ن 
اأنه يعمل مع �ضلطات اإنفاذ القانون، مبا 
فيها �ضرطة احلدود الربيطانية و�ضرطة 
ل��ن��دن لإع����ادة ال��ق��ط��ع الأث���ري���ة ال��ت��ي مت 
الأخرية.  النزاع  ف��رتات  خ��الل  تهريبها 
ونقلت “فران�ض بر�ض” عن مدير املتحف 
الربيطاين هارتفيغ في�ضر: “هذا العمل 
�ضروري اليوم اأكرث من اأي وقت م�ضى«. 
ومن �ضمن القطع الأثرية التي �ضرت�ضل 
جاندهاران  منحوتات  اأفغان�ضتان  اإىل 
التي مت تهريبها على نحو غري قانوين 
وهناك   .2002 العام  يف  بريطانيا  اإىل 
العراق،  اإىل  �ضتعاد  مهمة  اأخ��رى  قطعة 
ع��ب��ارة ع��ن 154 ن�ضا م��ن ب��الد م��ا بني 
النهرين مكتوبة على ال�ضل�ضال باخلط 
امل�ضماري، اأحد اأقدم اأنظمة الكتابة، وقد 
اأثناء دخولها بريطانيا  متت م�ضادرتها 

يف العام 2011.
ب���ني القرنني  ال��ن�����ض��و���ض  وك��ت��ب��ت ه���ذه 

ال�ضاد�ض والرابع قبل امليالد.

اجللو�ض لفرتة طويلة.. 
�صلح قاتل اأخطر من ال�صجائر �ص 23

اأف�صل زيت لتخفيف 
اأعرا�ض التهاب املفا�صل

التهاب املفا�ضل هو حالة �ضائعة ت�ضبب اللتهابات والآلم. ورغم عدم وجود عالج لهذا املر�ض، هناك 
نظام غذائي �ضحي  كاتباع  والنزعاج،  الأمل  تخفيف  للم�ضاعدة يف  بها  القيام  اأ�ضياء ميكنك 

يحتوي على جميع العنا�ضر الغذائية ال�ضرورية. 
 ومبا اأن بع�ض زيوت الطهي ت�ضاعد يف منع الإ�ضابة بالأمرا�ض اللتهابية مثل التهاب املفا�ضل 
الروماتويدي، ين�ضح خرباء التغذية، با�ضتخدام زيت الأفوكادو الذي يتميز بخ�ضائ�ض م�ضادة 
الأح��ادي��ة غري  الدهون  الأف��وك��ادو على كمية كبرية من  لاللتهابات.  وبح�ضب اخل��رباء، يحتوي زيت 

امل�ضبعة، والتي ميكن اأن تقلل من خماطر الإ�ضابة باأمرا�ض القلب وال�ضكتة الدماغية. 
كما يو�ضي اخلرباء بالزيوت ال�ضحية التالية خل�ضائ�ضها امل�ضادة لاللتهاب:

الزيتون زيت   -  1
غني بالدهون الأحادية غري امل�ضبعة، واملركبات امل�ضادة لاللتهابات والأك�ضدة.

زيت اجلوز  -  2
غني بالأحما�ض الدهنية املتعددة غري امل�ضبعة، مبا يف ذلك حم�ض األفا لينوليك. وميكن لهذه الأحما�ض 
يف  اللتهابات  لنت�ضار  مقيا�ضاً  يعد  ال��ذي  التفاعلي،  ال��ربوت��ني  م�ضتويات  تخف�ض  اأن  اأي�ضاً  الدهنية 

اجل�ضم. 

اأريزونا  جامعة  ن�ضرتها  درا�ضة  ك�ضفت  احلم�ضيات:   -  1
على  حتتوي  اأنواعها،  مبختلف  احلم�ضيات  اأن  الأمريكية، 
احتمال  خف�ض  على  ي�ضاعد  ال���ذي  “الليمونني”،  عن�ضر 

خطر الإ�ضابة ب�ضرطان اجللد بن�ضبة ت�ضل 34%.
وي�ضكون�ضن،  جلامعة  درا�ضة  وفقا  الأخ�ضر:  ال�ضاي   -  2
ف����اإن ال�����ض��اي الأخ����ري مب�����ض��ادات الأك�������ض���دة، ال��ت��ي م��ن بني 
تعر�ضت  التي  اجللد  خلاليا  اجليني  التلف  وقف  فوائدها 

لالأ�ضعة فوق البنف�ضجية.
3 - اجلزر: يحتوي اجلزر على مادة كاروتينات، التي تظهر 
درا�ضات اأنها تقلل من �ضدة حروق ال�ضم�ض، كما اأن هذه املادة 
تتواجد اأي�ضا يف الفواكه واخل�ضراوات ذات اللون الأحمر اأو 

الأ�ضفر اأو الربتقايل.
ال�ضم�ض  ح��روق  �ضد  حماية  كو�ضيلة  تعمل  الفراولة:   -  4
وعالجها يف حال وقوعها، ونتيجة لوجود فيتامني “�ضي” 
“اجلزيئات” التي  قتل  يف  ت�ضاهم  فاإنها  كبري،  ب�ضكل  فيها 

تعمل على ن�ضر اخلاليا ال�ضرطانية.
5 - الرمان: يحتوي على الكثري من م�ضادات الأك�ضدة، من 
الذي  الإيالجيك،  بالقوة، وهو حم�ض  يت�ضف  واحد  بينها 
يحمي خاليا اجللد من التلف نتيجة تعر�ضها لالأ�ضعة فوق 

البنف�ضجية.
“الليكوبني” امل�ضادة  م��ادة  على  حتتوي  الطماطم:   -  6
وراء  التي  وه��ي  الإن�����ض��ان،  لب�ضرة  اأي�ضا  واملفيد  لالأك�ضدة، 
اكت�ضابها لونها الأحمر ال�ضهري. وك�ضفت درا�ضة بريطانية، 
اأن ال��ن�����ض��اء لح��ظ��ن ان��خ��ف��ا���ض��ا يف اح���م���رار ج��ل��ده��ن، بعد 
وجباتهن  ك��ان��ت  عندما  وذل���ك  ال�ضم�ض،  لأ�ضعة  تعر�ضهن 

ت�ضم الطماطم واأغذية اأخرى فيها الليكوبني.
ال�ضيفية، وهو  الفواكه  اأب��رز  العنب الأحمر: يعد من   -  7

“ري�ضفرياترول”،  مبركب  وغني  ال�ضم�ض،  لأ�ضعة  م�ضاد 
ال���ذي ميكن اأن مينع ال�����ض��رر اخل��ل��وي، امل����وؤدي ب���دوره اإىل 

�ضرطان اجللد.

كيف متّيز بني الواقيات ال�ضم�ضية اجليدة وال�ضيئة؟
التجارية  ال��ع��الم��ات  ب��ني  ب��احل��رية  امل�ضتهلك  ي�ضعر  معقد 
املختلفة للكرميات الواقية من اأ�ضعة ال�ضم�ض، ولكن ما هي 

خ�ضائ�ض املنتجات الأكرث فعالية، وكيف يجب متييزها؟
 ”environmental Group“ واأ�ضدرت جمموعة
اأ�ضل  م��ن  ب��امل��ئ��ة،   73 اأن  درا���ض��ة تظهر  اأي��ار-م��اي��و  خ���الل 
تعمل  ل  ال�ضم�ض،  اأ�ضعة  من  الب�ضرة  حلماية  منتجاً   880
حتمل  ق��د  اإذ  العك�ض،  على  ب��ل  ل��ه��ا،  ُي����ّروج  ال��ت��ي  بالفعالية 
تركيبة هذه الكرميات الواقية من ال�ضم�ض، مكونات “مثرية 

الباحثني. و�ضف  للقلق” بح�ضب 
اأ�ضعة  من  الواقية  املنتجات  با�ضتخدام  اجللد  اأطباء  ون�ضح 
“يو يف  ال�ضم�ض حلماية الب�ضرة من الأ�ضعة امل�ضرطنة مثل 
اي و يو يف بي“.” واأ�ضارت الباحثة يف درا�ضة “�ضان �ضكرين 
اأ�ضعة  من  الواقية  املنتجات  اأن  اإىل  لندر  2017” �ضونيا 
جتعلهم  اإذ  امل�ضتهلكني،  ي�ضر  باأ�ضلوب  لها  ُي�ضوق  ال�ضم�ض، 

يعتقدون اأنها فعالة ب�ضكل كامل.
وبعد درا�ضة درجات الوقاية، واملكونات الكيماوية، و�ضالمة 
املنتجات املختلفة، ق�ّضم الباحثون اأف�ضل الكرميات الواقية 

من ال�ضم�ض، واأ�ضوئها.
و�ضرح الأخ�ضائي يف الأمرا�ض اجللدية الدكتور دون دافي�ض 
احتمال  على  الإن�����ض��ان  ق���درة  اإىل  ت�ضري   »SPF« كلمة  اأن 
اأ�ضعة ال�ضم�ض، دون الت�ضبب باحمرار الب�ضرة، وُتق�ضم قدرة 
الحتمال هذه بكمية الوقت التي يتمكن فيها الأ�ضخا�ض من 

اجللو�ض يف اأ�ضعة ال�ضم�ض اإذا و�ضعوا الواقيات ال�ضم�ضية.«
واأو�ضح الباحثون اأن املنتجات الريا�ضية مثل اأري�ضول متنح 
الكثري  الأخ��رى، بعك�ض ما يعتقد  املنتجات  اأقل من  حماية 
“انفايرومنتيل”  جمموعة  ن�ضحت  كما  الأ�ضخا�ض.  م��ن 

بعدم ا�ضتخدام منتجات “اأري�ضول.«
واأو�ضح دافي�ض اأن “هذه املنتجات قد تقي من اأ�ضعة ال�ضم�ض، 

اإذا ُو�ضعت على الب�ضرة فقط ب�ضكل متكرر.«
وت�����ض��م ال��ك��رمي��ات ال��واق��ي��ة م���ن اأ���ض��ع��ة ال�����ض��م�����ض مكونات 
كيماوية ت�ضاعد يف عملية الوقاية، ولكنها قد ت�ضر بالب�ضرة 
اأ�ضحاب  ديفي�ض  ين�ضح  ولذلك  ذات��ه،  الوقت  يف  احل�ضا�ضة 
من  تتكون  ال��ت��ي  املنتجات  با�ضتخدام  احل�ضا�ضة،  الب�ضرة 

اأك�ضيد الزينك، واأك�ضيد التيتانيوم.
من  امل�ضتخدمني  “انفايرومينتيل”  جم��م��وع��ة  وح����ذرت 
املنتجات التي تتكون من مواد الأوك�ضي بنزون، والرتينول، 

ب�ضبب تاأثرياتها على الهرمونات يف اجل�ضم.
اإىل  ال�ضخ�ضية،  العناية  منتجات  جمل�ض  اأ���ض��ار  املقابل،  يف 
على  انفايرومنتيل  جمموعة  تقرير  ي�ضاعد  “بينما  اأن���ه 
زيادة الوعي حول خماطر التعر�ض لأ�ضعة ال�ضم�ض واأهمية 
�ضرطان  مل��ن��ع  ال�ضم�ض،  م��ن  ال��واق��ي��ة  ال��ك��رمي��ات  ا���ض��ت��خ��دام 
اأوجه  م��ن  ال��ع��دي��د  اأي�����ض��اً  يت�ضمن  التقرير  ول��ك��ن  اجل��ل��د، 
عدم الدقة التي ميكن اأن ُتربك امل�ضتهلكني، وتكون م�ضرة 

بال�ضحة العامة.«
وقال كبري الباحثني يف جمل�ض منتجات العناية ال�ضخ�ضية، 
بيت جونا�ض اإنه “ميكن للم�ضتهلكني اأن ي�ضعروا بالطمئنان 
اأن هذا الأ�ضلوب للقيام بالختبارات، يوؤدي اإىل اآمان وفعالية 
البنف�ضجية  ف��وق  الأ�ضعة  م��ن  واحلماية  ال�ضم�ض،  واق��ي��ات 

ال�ضارة.«

ماذا تعرف عن بديل 
هواوي لـ»اأندرويد«؟

ل�ضركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض  اأك�����د 
ف�������اي،  ت���������ض����ن����غ  رن  “ه�����������������واوي” 
ال���������ض����رك����ة  ت���������ض����غ����ي����ل  ن������ظ������ام  اأن 
اأ�ضرع  �ضيكون   ،»Hongmeng«
واأندرويد،  اأب��ل  ت�ضغيل  نظامي  من 
اخلا�ضة  امل��زاي��ا  بع�ض  اإىل  م�����ض��ريا 

بهذا النظام.
النظام  اأن  ف�����اي  ت�����ض��ن��غ  واأو������ض�����ح 
لال�ضتخدام  قابال  �ضيكون  اجلديد 
الذكية  ال��ه��وات��ف  ع��ل��ى  ف��ق��ط  لي�ض 
ول�����ك�����ن ع����ل����ى اأج������ه������زة ال���ت���وج���ي���ه 
ومفاتيح ال�ضبكة والأجهزة اللوحية 
مراكز  وح��ت��ى  الكمبيوتر،  واأج��ه��زة 
العمل  “هواوي”  وب��داأت  البيانات. 
 ،Hongmeng ن����ظ����ام  ع���ل���ى 
الأمريكية  احل���ك���وم���ة  اإدراج  ب��ع��د 
القائمة  ع��ل��ى  ال�����ض��ي��ن��ي��ة  ال�����ض��رك��ة 
ا�ضتخدام  ال�ضوداء، مما مينعها من 
التابع  اأن������دروي������د  ت�����ض��غ��ي��ل  ن���ظ���ام 
ل�����ض��رك��ة غ��وغ��ل الأم���ريك���ي���ة. وعاد 
ترامب  دون��ال��د  الأم��ريك��ي  الرئي�ض 
واأع��ل��ن الأ���ض��ب��وع امل��ا���ض��ي اأن���ه ميكن 
معداتها  بيع  الأم��ريك��ي��ة  لل�ضركات 
املعامالت  اأن  طاملا  “هواوي”،  اإىل 
مب�ضكالت  تت�ضبب  “ل  ال��ت��ج��اري��ة 
ولكن  وط������ارئ������ة،  ك����ب����رية  وط���ن���ي���ة 
على  عازمة  ظلت  ال�ضينية  ال�ضركة 
بها.  اخلا�ض  الت�ضغيل  نظام  اإ�ضدار 
واأكد الرئي�ض التنفيذي لهواوي، يف 
مقابلة اأجراها مع جملة “لو بوان” 
الفرن�ضية الأحد، اأن النظام اجلديد 
قد “يعاين من ناحية التطبيقات«.

معر�ض توت عنح اآمون 
يقرتب من الرقم القيا�صي

“توت  بيعت مليون تذكرة ملعر�ض 
يف  الفرعون”  ك��ن��ز  اآم�������ون،  ع��ن��خ 
باري�ض الذي قد يتخّطى ب�ضعبيته 
معر�ضا اآخر اأقيم عن امللك الطفل 
�ضنة  زائ���ر  مليون   1.2 ا�ضتقطب 
1967، على ما اأفاد القّيمون على 
ه��ذا احل��دث. ويقّدم ه��ذا املعر�ض 
مركز  يف  مار�ض  اأواخ���ر  منذ  املقام 
دو ل فييت” الثقايف  “غراند هال 
يف �ضمال �ضرق العا�ضمة الفرن�ضية 
من املتحف امل�ضري  قطعة   150
مقربة  يف  عليها  عرث  القاهرة،  يف 

الفرعون اليافع �ضنة 1922.
ومّدد املعر�ض اأ�ضبوعا حّتى الثاين 
�ضوء  يف  �ضبتمرب  م��ن  والع�ضرين 
وكّيفت  لقيه  الذي  الباهر  النجاح 
ال����دوام����ات ال�����ض��ي��ف��ي��ة. وق����د فتح 
افتتاح  قبل  ال��ت��ذاك��ر  حلجز  ن��ظ��ام 
انتظار  لطوابري  تفاديا  املعر�ض، 
عنخ  “توت  معر�ض  وك��ان  طويلة. 
انطلق  الفرعون” ق��د  كنز  اآم���ون، 
لو�ض  اإىل  ال���ق���اه���رة  م����ن  ب����داي����ة 
يف  رحاله  يحّط  اأن  قبل  اأجنلو�ض 
باري�ض. وهو �ضيجول يف عّدة مدن، 
اأن  قبل  و�ضيدين،  لندن  بينها  من 

يختتم �ضنة 2024.

وداعا لواقيات ال�صم�ض... اأطعمة غذائية ال تعلم اأنها تقاوم حروق اجللد

الكرميات  و�ضع  على  امل�ضطافون  اعتاد 
اأج�ضامهم،  على  ال�ضم�س  من  الواقية 
على  ال�ضيف  اإج���ازة  ق�ضائهم  خ��ال 
درا�ضة  ك�ضفت  ولكن  البحر،  �ضاطئ 

جديدة عن بدائل طبيعية لها.
عن  بديا  لي�ضت  ال�ضلطة  اأن  حني  ويف 
ت�ضري  الدرا�ضة  اأن  اإال  ال�ضم�س،  واق��ي 

اإىل اأن هناك بع�س االأطعمة الغذائية 
ال�ضحية، لديها القدرة على حماية 
عن  الناجم  ال�ضرر  م��ن  الب�ضرة 
لل�ضم�س،  البنف�ضجية  فوق  االأ�ضعة 

حماية  ت�ضيف  اأن  املمكن  وم��ن  ب��ل 
ال�ضم�س  ح����روق  ���ض��د  داخ��ل��ي��ة 
اخللوي،  امل�ضتوى  على  والتجاعيد 

بح�ضب موقع » ريدرز دايج�ضت«.
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�ش�ؤون حملية

تزامنا مع عام الت�ضامح

برعاية وح�صور �صعيد بن طحنون ... النادي امل�صري يكرم املعلمني واأوائل الثانوية العامة
�ضامل بن ركا�س العامري والقن�ضل امل�ضري ي�ضاركان يف التكرمي ويدعوان اجلميع ملزيد من النجاح

لارتقاء بجودة اخلدمات مل�ضتخدمي حافات النقل العام 

مركز النقل املتكامل يد�صن مظلت انتظار جديدة مبوا�صفات عاملية للحافلت يف مدينة العني 

•• العني – الفجر

ت��زام��ن��ا م��ع ع���ام الت�ضامح وب��رع��اي��ة وح�����ض��ور ك��ل من 
نهيان،الرئي�ض  اآل  �ضعيد بن طحنون  الدكتور  :ال�ضيخ 
الفخري لنادي جمهورية م�ضر العربية،و�ضعادة ال�ضيخ  
ال��دك��ت��ور ���ض��امل ب��ن رك��ا���ض ال��ع��ام��ري  ع�ضو املجل�ض 
امل�ضري  القن�ضل  و�ضعادة  ال�ضابق  الحت���ادي  الوطني 
اأ�ضامة حمدي نائبا عن �ضفري جمهورية م�ضر العربية 
لدى دولة الإمارات ، اأقيمت احتفالية يف قاعة املوؤمترات 
مبكتبة زايد املركزية يف مدينة العني ، وذلك مبنا�ضبة 
تكرمي املعلمني امل�ضريني احلا�ضلني على جوائز دولة 
الإم��ارات العربية املتحدة يف جمال الرتبية ، وتكرمي 
العامة للعام  الثانوية  املتفوقني فى  امل�ضريني  الطلبة 

الدرا�ضي احلايل 2018-2019م.
ال�ضرقاوي  ح�ضام  قدمها  التي  الحتفالية  بداية  وفى 
مدر�ض اللغة العربية ومدير النادي اأكد معايل ال�ضيخ 
التي  الحتفالت  ه��ذه  اأهمية  على  طحنون  بن  �ضعيد 
ت�ضهم ف��ى ح��ث ال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات على امل��زي��د من 
بهم  املحتفى  اأن  خا�ضة  وال��ت��ف��وق  العلمي  التح�ضيل 
ع��ل��ى اأب�����واب الل��ت��ح��اق ب��اجل��ام��ع��ة- وم���ن ج��ان��ب��ه قال 
ال�ضيخ الدكتور �ضامل العامري الذى قدم هدايا جلميع 
املتفوقني من الطالب والطالبات اإ�ضافة اإىل املتميزين 
اجلوائزة  على  احلا�ضلني  التدري�ض  هيئة  اأع�ضاء  من 
اإن  الرتبوية-  خليفة  جائزة  منها  بالدولة  الرتبوية 
مب�ضتوى  ترتقي  اأن  �ضاأنها  من  هذه  التكرمي  عمليات 
اجل��ه��د خلدمة  م��ن  وط��ال��ب اجلميع مب��زي��د   - الأداء 
عام  الفعالية يف  ه��ذه  اإق��ام��ة  اأن  اإىل  اأوط��ان��ه��م م�ضريا 
من  كل  اأن  على  توؤكد  خا�ضة”  “دللة  لها  الت�ضامح 
بالرعاية   يحظى   الإم�����ارات  دول���ة  اأر����ض  على  يعي�ض 
نف�ضها  التي تقدم لأبناء الوطن – كما اأ�ضاد القن�ضل 
التي مل  امل��ب��ادرات  ه��ذه  اأ���ض��ام��ة حمدي مبثل  امل�ضري 
باقي  اإىل  جتاوزتهم  ب��ل  امل�ضرين  على  فقط  تقت�ضر 

اجلن�ضيات الأخرى
هذا وقام ال�ضيخ �ضعيد وال�ضيخ �ضامل والقن�ضل امل�ضرى 
بتكرمي املحتفى بهم من الطالب والطالبات واأع�ضاء 
هيئية التدري�ض وذلك بح�ضور حممد جاهني ،رئي�ض 
املدير  ال��ن��ج��ار  اأمي���ن  و  امل�����ض��ري  ال��ن��ادي  اإدارة  جمل�ض 
امل���ايل ل��ل��ن��ادي  وجم���دي الأل��ف��ي م��ن الحت���اد الدويل 
لأبناء م�ضر باخلارج ، وحممد فوزي من�ضق العالقات 
العامة بالنادي حيث �ضمل التكرمي هالة حممد اأحمد 
حممد  حممد  املعلمني  وم��ن  العربية  اللغة  موجهة 
اإبراهيم  اأمي��ن   ، الب�ضتاوي  اأح��م��د  وحممد   ، خملوف 
حممد  ران��ي��ا   ، خمي�ض  ع��ب��دال��ب��دي��ع  حم��م��د   ، النقيب 
حممد  جن��الء   ، عبدالفتاح  حممد  اهلل  هبة   ، ح�ضن 
اأني�ض . وجميعهم ح�ضلوا على جوائز دولة الإمارات يف 
الرتبوية وجائزة  الرتبوي منها جائزة خليفة  املجال 

حمدان وجائزة ال�ضارقة وجائزة القائد املوؤ�ض�ض زايد
بجهود  اأ�ضهموا  الذين  املعلمني  بع�ض  تكرمي  مت  كما 
وكان  الطلبة  العلمي لدى  التح�ضيل  رفع م�ضتوى  يف 
“منوج  جورج” ،  و م�ضرت  �ضعبان  اأب��رزه��م ه�ضام  من 
حممد   ، فتحي  ح�ضن   ، عبداحل�ضيب  رب��ي��ع  ال��دك��ت��ور 
�ضالح ، اإيهاب عبدالعظيم ، وليد علي عبداهلل ، منال 
حممود ، بكر �ضالمة ، ح�ضن اجلوارنة ، حممد عبده 
، والكابنت هاين  ال�ضرقاوي  ، ح�ضام  اأحمد بني فواز   ،

ال�ضواف . 
ممن  علميا  املتفوقني   ، الطلبة  ال��ت��ك��رمي   �ضمل  كما 
%97 حتى  ت��رتاوح ما بني  ن�ضبة جناح  ح�ضلوا على 
اأبرزهم  م��ن  وك��ان   ، العامة  الثانوية  يف   99،10%
:�ضلمى عبدالقادر الزيني ،  هنا ه�ضام التالوي ، مرمي 
�ضالح، حنني عمرو ال�ضيد ، زينب ريا�ض ، رمي ع�ضام ، 
ندى جمدي ، نورهان ع�ضام ، اأحمد اأباذر ، �ضهيلة نعيم 
، عبدالرحمن اأمني ، �ضيف بخيت عايد ، هبة طارق ، 
اأمنية م�ضطفى ، عمرو حممد �ضعد ، عبدالرحمن حمزة 

، �ضروق رم�ضان ، م�ضطفى عبدالنبي ، حممد العدل ، 
مرمي خالد ، حممد �ضيد احل�ضيني ، مرمي �ضيد . هذا 
وقد قدم املطرب الإماراتي حممد اليافعي ، واملطرب 
اأحمد �ضليمان �ضعد    ، واملو�ضيقار  امل�ضري حممد �ضطا 
عددا من الأغاين التي تعرب عن املنا�ضبة اإهداء منهم 
تقديرا  مب�ضافحتهم  �ضعيد  ال�ضيخ  ليبادر  للمكرمني 
على  تقت�ضر  مل  التي  امل�ضاركة  ه��ذه  على  معاليه  من 
وذويهم  اأ�ضرهم  �ضملت  بل  –فقط-   املكرمني  اإ�ضعاد 

ممن امتالأت بهم قاعة املوؤمترات على قدر ات�ضاعها

هذا وقد اأ�ضادت اإدارة النادي  بدور مكتبة زايد املركزية 
يف اإث�����راء احل���ي���اة ال��ث��ق��اف��ي��ة وال���رتب���وي���ة ل��ت��ك��ون هذه 
ال�ضيخ  ليحر�ض  الر�ضالة  ه��ذه  من  ج��زءا  الحتفالية 
يف  ممثلة  الحتفالية  ب��داي��ة  يف  تكرميها  على  �ضعيد 
ح�ضني اجلنيبي- كما مت تكرمي داعمي النادي امل�ضري 
ومركز  لفي�ضتا  با�ضتا  ومطعم  الغدير  مياه  ومنهم 
فون  وبروفي�ضور  للفواكه  وال��رو���ض��ة  الطبي  امل��اأم��ون 
التي  الحتفالية  اإجن���اح  يف  دور  منهم  لكل  ك��ان  حيث 

امتدت لأكرث من ثالث �ضاعات

•• العني - الفجر

اأبوظبي  يف  امل��ت��ك��ام��ل  ال��ن��ق��ل  م��رك��ز  ك�����ض��ف 
ومكيفة  ج���دي���دة  ان��ت��ظ��ار  م���ظ���الت   4 ع���ن 
ل��ل��ح��اف��الت يف م��دي��ن��ة ال��ع��ني ���ض��م��ن خطة 
تطويرية ت�ضمل تركيب 20 مظلة اأخرى يف 
املدينة خالل عام 2019. وتتميز املظالت 
تطلعات  تلبي  عاملية  مبوا�ضفات  اجل��دي��دة 
ا�ضتخدام  جت���رب���ة  وت���ع���زز  امل��ج��ت��م��ع  اأف������راد 
حافالت النقل العام يف مدينة العني، حيث 
الراحة  م�ضتويات  اأع��ل��ى  للمتعاملني  توفر 

والأمان.
ويف هذا ال�ضياق قال ال�ضيخ حمد حممد بن 
رك��ا���ض ال��ع��ام��ري، م��دي��ر ف��رع م��رك��ز النقل 
هذه  اإجن���از  اإن  ال��ع��ني،   مدينة  يف  املتكامل 
لتطوير  �ضاملة  خطة  �ضمن  ياأتي  املظالت 
مظالت انتظار احلافالت يف املدينة يف اإطار 
املتوا�ضل لالرتقاء بجودة اخلدمات  ال�ضعي 
امل��ق��دم��ة مل�����ض��ت��خ��دم��ي احل���اف���الت مب���ا يعزز 
راحة و�ضالمة واأمن املجتمع ويحافظ على 
لإر�ضاء  املبذولة  يدعم اجلهود  البيئة، ومبا 
اإمارة  وم�ضتدامة يف  نقل متكاملة  منظومة 
ومتطورة  مريحة  خ��دم��ات  ت��وف��ر  اأب��وظ��ب��ي 
واآمنة، تعزز رفاهية احلياة وحتقق ال�ضعادة 
احلافالت  اأن  العامري  واأ�ضاف  للمجتمع.  
ال���ع���ام���ة يف م���دي���ن���ة ال���ع���ني ت�����ض��ه��د اإق���ب���ال 
�ضرائح  خمتلف  قبل  من  با�ضتمرار  متزايدا 

كو�ضيلة  عليها  ي��ع��ت��م��دون  ال��ذي��ن  امل��ج��ت��م��ع 
للتنقل  اقت�ضادية  وبتعرفة  واآم��ن��ة  مريحة 
اأن  اإىل  املدينة، م�ضرياً  بني خمتلف مناطق 
حافالت  ا�ضتخدموا  راكبا،   6،792،301
الأول  الن�ضف  املدينة خالل  العام يف  النقل 
اأ�ضطول يتكون من  ال��ع��ام احل��ايل ع��رب  م��ن 
اأن  نف�ضه  ال��وق��ت  يف  واأك����د  ح��اف��ل��ة.   132
مظالت انتظار احلافالت املكيفة واحلديثة 

املزيد  وت�ضجع  مميزة  انتظار  خدمة  توفر 
حافالت  ا�ضتخدام  على  املجتمع  اأف���راد  م��ن 
النقل العام.  وتقع املظالت اجلديدة يف كل 
�ضلطان  ب��ن  زاي��د  )���ض��ارع  املدينة  م��ن مركز 
137( ومنطقة عود التوبة “�ضارع علي بن 
الإداري  املركز  133” ومنطقة  اأب��ي طالب 
للتوزيع  العني  ل�ضركة  الرئي�ض  املبنى  اأم��ام 
واأمام   ”127 حممد  ب��ن  ح��م��دان  “�ضارع 

“�ضارع  العني  لبلدية مدينة  الرئي�ض  املبنى 
البلدية 124«. 

وق���د ج���اء الإع�����الن ع��ن امل��ظ��الت اجلديدة 
نظمها  لالإعالميني  ميدانية  جولة  خ��الل 
الإعالم  و�ضائل  م��ع  تعاونه  اإط���ار  يف  امل��رك��ز 
حيويا  ا�ضرتاتيجيا  �ضريكا  هم  يعدُّ ال��ذي��ن 
للتوا�ضل  رئي�ضة  وقنوات  املجتمع  خدمة  يف 
معه، حيث تعرف الإعالميون عن قرب اإىل 

تلك املظالت وموا�ضفاتها ومزاياها. 
تكييف  باأنظمة  م��زودة  اأنها  اإىل  وبالإ�ضافة 
حرارة  م��ن  احل���اف���الت  م�ضتخدمي  حت��م��ي 
وم�ضنوعة  اجل��وي��ة،  وال��ت��غ��ي��ريات  الطق�ض 
وف��ق��ا لأع��ل��ى امل��ع��اي��ري وامل��وا���ض��ف��ات العاملية، 
فاإنها حتتوي على لوحة الكرتونية جانبية 
مزودة بخا�ضية “رمز ال�ضتجابة ال�ضريع - 
Code QR« متكن من الت�ضال بتطبيق 
ملعرفة  ل��ل��م��رك��ز،  ال��ت��اب��ع  ال���ذك���ي  “درب” 
خطوط �ضري احلافالت ومواعيدها الآنية. 

وتبلغ الطاقة ال�ضتيعابية للمظلة الواحدة 
28 راكبا، منهم 16 راكبا يف الداخل و12 
راكبا يف اخلارج. ويوجد داخلها اأي�ضا م�ضاحة 
خم�ض�ضة لأ�ضحاب الهمم. كما يتوفر فيها 
كامريات مراقبة للحفاظ على اأمن و�ضالمة 
عازل  املظلة  �ضقف  ُيعد  ذل��ك  اإىل  املجتمع. 
للحرارة، والزجاج املحيط بها عاك�ضا لأ�ضعة 
بلوحات ميكن  م��زودة كذلك  ال�ضم�ض، وهي 
والإع����الن.  ال��دع��اي��ة  اأج���ل  م��ن  ا�ضتخدامها 
جتدر الإ�ضارة اإىل اأن خطة تطوير مظالت 
انتظار ركاب احلافالت العامة تاأتي يف اإطار 
�ضعي م��رك��ز ال��ن��ق��ل امل��ت��ك��ام��ل ب��ال��ت��ع��اون مع 
العالقة  اأ�ضحاب  ال�ضرتاتيجيني  ال�ضركاء 
ببنية حتتية  يتمتع  ع��ام  نقل  لإر���ض��اء قطاع 
م�ضافة  ق��ي��م��ة  ت�ضكل  وم��ت��ك��ام��ل��ة  م��ت��ط��ورة 
اإمارة  يف  احل��ي��اة  ب��ج��ودة  وترتقي  للمجتمع 

اأبوظبي. 

بح�ضور حممد بن ركا�س
حممد بن نعيف يكّرم الطلبة املتميزين 

واملتفوقني يف الثانوية العامة
•• العني - الفجر

املتميزين  للطلبة  تكرميياً   حفاًل  العامري  نعيف  ب��ن  �ضيف  حممد  اأق���ام 
واملتفوقني والناجحني يف �ضهادة الثانوية العامة  �ضمل عدد من  الطالب 
اليحر  ال��ع��وام��ر  وذل���ك مبجل�ضه يف مدينة  اأب��ن��اء قبيلة  وال��ط��ال��ب��ات  م��ن 
، وال�ضيخ  ال�ضيخ حممد حمد بن ركا�ض العامري  مبنطقة العني بح�ضور 
نهيان حممد بن ركا�ض رئي�ض مكتب املجل�ض ال�ضت�ضاري الوطني يف منطقة 
باحلطم  اأحمد  الدكتور  و�ضعادة  ركا�ض،  بن  حمد  عبداهلل  وال�ضيخ  العني، 
نعيف  ب��ن  �ضيف  �ضعيد  و���ض��ع��ادة  �ضابقاً،  الحت���ادي  الوطني  املجل�ض  ع�ضو 
العامري، و�ضعادة �ضهيل العفاري  وعدد من ال�ضخ�ضيات وجمع من الأهل 
بجهود  ا���ض��ادت  كلمات  واإل��ق��اء  الطالب  تكرمي  املنا�ضبة   وتخلل  والأق����ارب، 
الطلبة املتفوقني والدعاء لهم  بالتوفيق يف درا�ضتهم اجلامعية  وم�ضريتهم 

الوظيفية، وخدمة الوطن الغايل  حتت راية وتوجيهات القيادة الر�ضيدة.

جامعة االإمارات ت�صت�صيف طلبة 
املدار�ض يف »خميم الف�صاء الثاين«

•• العني - الفجر

انطلقت يوم اأم�ض فعاليات خميم الف�ضاء ال�ضيفي الثاين الذي ينظمه املركز 
العربية والتي ت�ضتمر  الإم��ارات  الف�ضاء بجامعة  الوطني لعلوم وتكنولوجيا 
تعريف  بهدف  العني  مدينة  مدار�ض  طلبة  من  عدد  مب�ضاركة  اأي��ام  �ضتة  ملدة 
طلبة املدار�ض باجلوانب العلمية يف علوم الف�ضاء من قبل مدربني واأكادمييني 

من ذوي اخلربة يف الأقمار ال�ضناعية وكيفية التعامل معها.
وتكنولوجيا  لعلوم  الوطني  املركز  مدير   _ الها�ضمي  خالد  الدكتور  واأك��د 
الف�ضاء_ اأن خميم الف�ضاء ال�ضيفي هو مبادرة ينظمها املركز لإثارة عقول 
ال�ضباب نحو الف�ضاء والعلوم والتكنولوجيا والهند�ضة والريا�ضيات، حيث يعد 
مبثابة رحلة تعليمية ا�ضتثنائية متنح الطلبة معلومات �ضاملة لعلوم الف�ضاء 
املهارات  يعزز  وعملي  تطبيقي  تعليمي  نهج  ال�ضناعية عرب  الأقمار  وهند�ضة 
امل�ضتهدفة من هذا  العمرية  الفئة  اأن  بها وخا�ضة  العلمية للطلبة والرتقاء 
املخيم الف�ضائي  ترتاوح اأعمارهم من 15 اإىل 18 �ضنة وهم يف مرحلة تهيئة 

دخول اجلامعات واختيار تخ�ض�ضاتهم الأكادميية.  
الإم��ارات ووكالة  ياأتي كاإحدى مبادرات جامعة  ال�ضيفي  اأن املخيم  اإىل  ي�ضار 
الب�ضرية  ال���ق���درات  ب��ن��اء  يف  ودوره���م���ا  ج��ه��وده��م��ا  لتعزيز  للف�ضاء  الإم�����ارات 
املواد  درا�ضة  على  الدولة  يف  الطلبة  وت�ضجيع  الف�ضاء،  قطاع  يف  املتخ�ض�ضة 
خمتلف  م��ع  التعاون  ع��رب  م�ضتقباًل،  وقيادته  القطاع  ه��ذا  ل��دخ��ول  العلمية 
تتناول  عدة  اأن�ضطة  املخيم  فعاليات  وت�ضهد  وعاملياً.   حملياً  املعنية  اجلهات 
ور�ض عمل متنوعة حول برنامج الف�ضاء الوطني لدولة الإمارات، وم�ضاريع 
للف�ضاء،  �ضور  والتقاط  البيانات  وحتليل  عملها،  وكيفية  ال�ضناعية  الأقمار 
وت�ضميم  ور�ضم اخلرائط  للمالحة  العاملي  النظام  تناق�ض  ور���ض  ع��الوة على 
بالن�ضمام  �ضعادتهم  الطلبة عن  �ضناعي م�ضغر. وعرب  قمر  وبرجمة  وبناء 
النيادي  �ضيف هزاع  الطالب  الف�ضاء، حيث قال  وامل�ضاركة يف فعاليات خميم 
من املدر�ضة الثانوية الع�ضكرية مبدينة العني” اأنا �ضعيد جداً مب�ضاركتي يف 
هذا املخيم حيث تعرفت من خالل املحا�ضرات العلمية على املجرات والكواكب 
والنجوم واطلعت على كيفية عمل الأقمار ال�ضناعية، كما اأنني اأحلم اأن اأ�ضبح 
�ضكرت  وبدورها  املجال.«  واأخدمها يف هذا  الإم��ارات  دولة  رائد ف�ضاء لأمثل 
الإمارات  جامعة  الدولية،  امل��دار  مدر�ضة  من  الكعبي  جمال  حمدة  الطالبة 
والكت�ضاف من خالل  للتعلم  باملمتعة  و�ضفتها  التي  الفر�ضة  لإتاحتها هذه 
كيفية  فيها  تعلمت  التي  امل�ضاحبة  العلمية  والأن�ضطة  املختلفة  العمل  ور���ض 
قراءة ال�ضور الف�ضائية وحتليلها وعمل منظومة املالحة اجلوية الف�ضائية. 
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امل�ضرة  االأفعال  عن  احلديث  عند 
التي قد توؤدي مبرتكبها اإىل املوت، 
التدخني  ال��ذه��ن  اإىل  يتبادر  ق��د 
ولكن  برعونة،  ال�ضيارات  وقيادة 
ال��درا���ض��ات احل��دي��ث��ة اأث��ب��ت��ت اأن 
من  كبري  ع��دد  وف��اة  يف  يت�ضبب  ما 
هو  احلديث  الع�ضر  يف  االأ�ضخا�س 

الكر�ضي.

ما  غالبا  والع�ضرين  احل���ادي  ال��ق��رن  يف  اعتدناه  ال��ذي  احل��ي��اة  ن�ضق 
يجربنا على تناول الطعام واقفني وباأق�ضى �ضرعة، وهي عادة غري 

مفيدة ل�ضحتنا.
اأ�ضرار لالأكل واقفا، نقدم هنا ملخ�ضها، ثم ن�ضرحها  وهناك �ضبعة 

بالتف�ضيل:

اله�ضم. �ضوء   1-
بال�ضبع. ال�ضعور  تقليل   2-

املعدة. اأمل   3-
بال�ضمنة. االإ�ضابة  خطر  زيادة   4-

جيدا. الطعام  م�ضغ  وعدم  ب�ضرعة  االأكل   5-
املعدة. ومتدد  الهواء  من  املزيد  ابتاع   6-

االأمعاء. غازات  زيادة   7-

املتحدة عام  اململكة  ت�ضي�ضرت يف  اأجرتها جامعة  درا�ضة  وقد تو�ضلت 
2013، اإىل اأن من يتناولون الطعام اأثناء الوقوف غالبا ما ياأكلون 
ب�ضرعة اأكرب ول مي�ضغون ب�ضكل جيد، مما يت�ضبب يف �ضوء اله�ضم 
الراحة  لغياب  مبا�ضرة  نتيجة  ذل��ك  ويعد  بال�ضبع.  ال�ضعور  وتقليل 
والهدوء يف حال تناول الأكل واقفا، على عك�ض ال�ضخ�ض الذي يتناول 

وجبات الطعام وهو جال�ض.
الوقوف  اأث��ن��اء  الأك��ل  اإن  هيريو  جي�ضيكا  بالتغذية  املخت�ضة  وقالت 
لي�ض �ضارا، لكنه طريقة غري من�ضوح بها لتناول الطعام. ويجب اأن 
يكون وقت الأكل حلظات ا�ضرتخاء وراحة. وعندما ناأكل يف و�ضعية 
الوقوف، عادة ما نفعل ذلك ب�ضرعة، لأننا �ضئمنا من الوقوف، وهو 

ما يعيق عملية اله�ضم.

ع�ضات
الأكل  اإىل جتنب  التي تدفعنا  الأخ��رى  الأ�ضباب  العديد من  وهناك 
الطعام يف  تناول  اأثناء  الوقوف  يت�ضبب  عام،  وب�ضكل  الوقوف.  اأثناء 

التوتر  ُينقل هذا  الأثناء  الع�ضالت، يف هذه  ا�ضرتخاء  احل��وؤول دون 
وال�ضغط اإىل املعدة، وميكن اأن ي�ضبب ذلك الأمل مبجرد النتهاء من 

الوجبة.
وال�ضبب يف ذلك يعود اإىل اأن الدماغ ياأمر بنقل املزيد من الدم اإىل 
وبالتايل،  احل��ال.  الأك��رث عمال يف هذه  اأنها  ال�ضاقني، مبا  ع�ضالت 
يكون �ضخ الدم على م�ضتوى الع�ضالت التي ت�ضارك يف عملية تناول 

الطعام بن�ضبة اأقل، مثل القناة اله�ضمية.
نوعا حمددا  فاإنه يختار  واقفا  ال�ضخ�ض  ياأكل  ع��ادة عندما  اأن��ه  كما 
التي حتتوي على ن�ضبة  ال�ضريعة،  جدا من الأطعمة، مثل الوجبات 

عالية من ال�ضعرات احلرارية. وبالتايل ي�ضاهم ذلك يف زيادة خطر 
الإ�ضابة بال�ضمنة.

ويف هذا ال�ضياق، تفيد درا�ضة باأن تناول الطعام واقفا ي�ضاعد على حرق 
ن�ضتعيدها  �ضرعان ما  ل�ضوء احلظ  التي  �ضعرة حرارية،   50 حوايل 

من جديد عرب ا�ضتهالك وجبة جديدة ب�ضبب عدم ال�ضعور بال�ضبع.
كما جتعلنا هذه الو�ضعية ناأكل ب�ضرعة اأكرب، ول ت�ضاعد على م�ضغ 
الطعام جيدا، ويدفعنا ذلك اإىل ابتالع املزيد من الهواء ومتدد املعدة، 
وبالتايل، ن�ضعر بال�ضبع يف وقت ق�ضري. لكن يف احلقيقة، يعترب هذا 

ال�ضبع موؤقتا و�ضرعان ما يختفي ويدفعنا لالأكل مرة اأخرى.

ب�ضبب م�ضاغل احلياة واإيقاعها املت�ضارع، اأ�ضبحت عادة االأكل يف و�ضعية الوقوف اأكرث �ضيوعا، اإذ من املوؤكد اأن اجلميع قام بذلك على االأقل مرة واحدة 
يف حياتهم. يف املقابل، ت�ضري الدرا�ضات احلديثة اإىل املخاطر التي قد تنطوي على هذه املمار�ضة.

ويعد ع�ضر اله�ضم وا�ضطراب املعدة وخطر ال�ضرقة وزيادة الوزن، من امل�ضاكل التي ترتتب على عادة االأكل ب�ضرعة كبرية، وذلك وفقا للكاتبة فريونيكا 
موييخو يف التقرير الذي ن�ضرته �ضحيفة )كونفدن�ضيال( االإ�ضبانية.

لذلك ُيو�ضى بتخ�ضي�س ما ال يقل عن 20 دقيقة لتناول كل وجبة، اإىل جانب �ضرورة م�ضغ الطعام جيدا وجتنب احلديث اأثناء البلع.
ورغم اتباع هذه الن�ضائح، يظل هناك خطر جديد يرتب�س بنا. فهل تعلم اأن تناول الطعام يف و�ضعية الوقوف قد يكون �ضارا ب�ضحتنا؟ ولكن 

ما الذي ميكن اأن يحدث عندما ناأكل واقفني؟

�صبعــــــة اأ�صـــــرار للأكـــــل واقفـــــا

ال�ضحية  اأجرتها هيئة اخل��دم��ات  اأخ��رية  درا���ض��ة  اأظ��ه��رت  فقد 
الوطنية باململكة املتحدة  )NHS(، اأن اجللو�ض لفرتة طويلة 
األف  ال�ضبب يف وفاة �ضبعني  تزيد على �ضبع �ضاعات يوميا، هو 

�ضخ�ض باململكة املتحدة فقط يف عام 2016.
عدد  م��ن  اأك���رب  الكر�ضي  �ضحايا  ع��دد  ف���اإن  ال��درا���ض��ة  وبح�ضب 
�ضحايا مر�ض خطري مثل �ضرطان الرئة الذي غالبا ما ي�ضاب 
ب��ه امل��دخ��ن��ون، م��ا ج��ع��ل ال��ب��اح��ث��ني ي��ق��ارن��ون اجل��ل��و���ض طويال 
من  اأخطر  قاتال  �ضالحا  اأ�ضبح  الكر�ضي  اإن  قائلني  بالتدخني 

ال�ضجائر.
ينبغي  ل  اأن��ه  يفيد  تقريرا  لي��ن(  )هيلث  موقع  ن�ضر  باملقابل 
مقارنة اجللو�ض بالتدخني، واأنه من املبالغة القول اإن اجللو�ض 
اأخطر من التدخني، هذا لأن التدخني مبختلف اأنواعه يت�ضبب 

�ضنويا يف حوايل %21 من وفيات 54 دولة، بينما اجللو�ض 
الدول  الوفيات يف  ع��دد  اإج��م��ايل  م��ن   3.8% يف  يت�ضبب 

ذاتها.
ول����ك����ن ع�������دم م����ق����ارن����ة اجل���ل���و����ض 

بال�ضجائر ل ينفي اأن 
�ض  جللو ا

لفرتة طويلة اأمر مدمر فعال لل�ضحة، ففي تقرير ن�ضره موقع 
اأن��ه اإن مت احل��د م��ن ه��ذه العادة  )ذي وي��ك( الإجن��ل��ي��زي، ورد 
من  معينة  باأنواع  امل�ضابني  عدد  �ضيتقل�ض  املتحدة،  اململكة  يف 
الثاين  بالنوع  امل�ضابني  و�ضيقل عدد   ،9% بن�ضبة  ال�ضرطانات 
الن�ضب  ه��ذه  ت�ضري  وق��د   ،17% بن�ضبة  ال�ضكري  م��ر���ض  م��ن 
اإىل م���دى ح��ج��م وخ��ط��ورة ت��اأث��ري من��ط احل��ي��اة ال��ك�����ض��ول على 

الب�ضر.
ويف ال�ضياق، اأو�ضح تقرير ن�ضره موقع )ديلي ميل( اأن الأ�ضرار 
الناجمة عن اجللو�ض لفرتة طويلة لي�ضت هينة كما قد يت�ضور 
من  حتمله  مبا  املفرطة  بال�ضمنة  الإ�ضابة  فاأب�ضطها  البع�ض، 
الإ�ضابة  اإىل  ال�����ض��رر  ق��د ي�ضل ح��ج��م  ول��ك��ن  ك��ث��رية،  م�����ض��اوئ 
وامل��زم��ن��ة مثل  الأم���را����ض اخل��ط��رية  ببع�ض 
النوع الثاين من مر�ض ال�ضكري، وبع�ض 
اأمرا�ض القلب نظرا لرتفاع م�ضتوى 
ال��ك��ول��ي�����ض��رتول، وه���و م���ا ي�����وؤدي اإىل 
معدلت  يف  يوؤثر  كما  املبكرة،  ال��وف��اة 
احتمالية  م���ن  وي���زي���د  الأي�������ض 
لاللتهابات،  اجل�ضم  تعر�ض 
الإ�ضابة  يف  ي��ت�����ض��ب��ب  وق�����د 

ببع�ض الأمرا�ض العقلية.

التكنولوجيا  ت��ط��ور 
املتهم الرئي�س

�ضبع  املعا�ضر  الإن�����ض��ان  يجل�ض 
تزيد  وقد  يوميا،  متوا�ضلة  �ضاعات 
تقدم  كلما  ���ض��اع��ات  ع�ضر  اإىل  امل���دة  ه��ذه 
الإن�ضان يف العمر، ويرجع هذا اإىل عدة اأ�ضباب، 
للتطور  ن��ظ��را  امل��ط��ل��وب��ة  امل��ه��ن  لطبيعة  اأول 
الن�ضبة  اأ�ضبحت  فقد  احل���ايل،  التكنولوجي 
الكربى من املوظفني يق�ضون �ضاعات عملهم 

جال�ضني اأمام املكاتب.
اأن  ا�ضتطاعت  ال��ذي  الرتفيه  م�ضتوى  وثانيا 
العامل  فاأ�ضبح  احل��دي��ث��ة،  التكنولوجيا  ت��وف��ره 
املحمول ومل  الكمبيوتر  اأو  اجل��وال  متوقفا على 
ت��ع��د ه��ن��اك رغ��ب��ة ل���دى الأ���ض��خ��ا���ض يف التحرك 
الأفالم،  مل�ضاهدة  اأو  الجتماعي  للتوا�ضل  �ضواء 

فكل ما يريدونه متوفر ب�ضكل حريف بني يديه.
الأمر املوؤ�ضف اأن من ميار�ضون الريا�ضة ب�ضكل يومي كذلك، لن 
ي�ضتطيعوا جتنب الأ�ضرار الناجمة عن جلو�ضهم على الأرائك 
اأو املقاعد بقية �ضاعات اليوم، فبالرغم من اأن ممار�ضة الريا�ضة 
ت�ضتطيع حمو  ل  وح��ده��ا  ولكنها  وم��ه��م،  اأم���ر مفيد  ذات��ه��ا  يف 

م�ضاوئ عدم التحرك بقية اليوم.

ابداأ الوقوف
يحكي ريان فيورنزي، اأحد موؤ�ض�ضي موقع )�ضتارت �ضتاندينغ( 
الذي يحث على الوقوف لفرتات اأطول، اأنه كان يعاين ل�ضنوات 
الأطباء  للعديد من  الظهر، ورغم ذهابه  اآلم م�ضتمرة يف  من 
تخلي�ضه  يف  ينجح  مل  اأح��دا  اأن  غري  التخ�ض�ضات،  خمتلف  يف 
اأخ��ريا لطبيب  2015 حني ذهب  نهائيا من اآلم��ه، حتى عام 
عادة  املعتمد  حياته  اأ���ض��ل��وب  ب�ضبب  مر�ضه  اأن  اأخ���ربه  ج��دي��د 
اجللو�ض لفرتات طويلة، وعلمه كيف ي�ضتطيع اأن يتخل�ض من 
هذا الأمل، وبالفعل ا�ضتطاع فيورنزي التخل�ض من اآلم ثماين 
املوقع  اأ�ضهر فقط، وهو ما جعله يوؤ�ض�ض هذا  �ضنوات يف ت�ضعة 
للتوعية باأ�ضرار اجللو�ض مطول وم�ضاعدة الآخرين للوقوف 

لفرتات اأطول.
تغيري  �ضاأنها  التي من  الب�ضيطة  الن�ضائح  بع�ض  املوقع  ويقدم 
ع����ادة اجل��ل��و���ض واحل����د م��ن الأمل امل�����ض��اح��ب ل��ه وال��ت��ي ميكن 

تلخي�ضها يف الآتي:
متوا�ضلة،  دقيقة   20 من  اأط��ول  لفرتة  اجللو�ض  ع��دم   1-
ال�����ض��ري، وزي����ادة مدة  اأو  ال��وق��وف  وك�����ض��ره��ا بع�ضر دق��ائ��ق م��ن 

الوقوف تدريجيا لأكرث وقت م�ضتطاع.
الع�ضرين  اإلكرتوين للتنبيه عند مرور  -2 ال�ضتعانة بتوقيت 

دقيقة.
م�ضتقيما،  الظهر  يكون  باأن  �ضحيحة،  بطريقة  اجللو�ض   3-
ال�ضا�ضة يف م�ضتوى  تكون  القراءة  اأو  اأي جهاز  ا�ضتخدام  وعند 

العني، وعند الكتابة يكون لوح الكتابة يف م�ضتوى الكوع.
واإرج���اع  الظهر  با�ضتقامة  �ضحيحة  بطريقة  ال��وق��وف   4-

الرقبة للوراء ورفع الذقن.
مثل  ملجهود،  حتتاج  ل  التي  الب�ضيطة  التمارين  ممار�ضة   5-

رفع الكعبني اأثناء الوقوف لفرتة طويلة.
طويلة  ل��ف��رتة  ال��وق��وف  ب��ع��د  الإح���م���اء  ب��ت��م��اري��ن  ال��ق��ي��ام   6-
والظهر  ال��رق��ب��ة  اآلم  ولتجنب  ال��وق��ت��ي��ة،  ال�����ض��اق  اآلم  لتجنب 

اأثناء اجللو�ض.
-7 و�ضع و�ضادة بني الركبتني عند النوم على اجلانب، وو�ضع 
الرتكيز  م��ع  الظهر،  على  ال��ن��وم  عند  الركبتني  اأ�ضفل  و���ض��ادة 

على عدم النوم على البطن.
ا�ضتقبال  مثل  العمل،  يف  للوقوف  فر�ضة  اأي  -8ا�ضتغالل 

املكاملات التلفونية اأو عند اإجراء حوار مع زمالء العمل.

اجللو�ض لفرتة طويلة.. �صلح قاتل اأخطر من ال�صجائر
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العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 802
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ را�ضد خمي�ض �ضيف را�ضد بن �ضويف اآل علي - الإمارات 
اجلن�ضية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100%  وذلك اىل ال�ضيدة/ 
ال�ضيارات(  لتاأجري  )نوف  يف  وذلك   ، اجلن�ضية  الإمارات   - ا�ضفنديار  عبدالرحيم  نوره 

والتي تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )121977( 
تعديالت اخرى : ليوجد. 

وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 804

اجلن�ضية  ، هندي  �ضينغ  بريتام  �ضينغ  �ضاويندر جيت  ال�ضيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100%  وذلك اىل ال�ضيد/ رامدو باداف 
)الفلل  با�ضم  امل�ضماة  التجارية  الرخ�ضة  يف  وذلك  اجلن�ضية  هندي  باداف  هاريكري�ضنا 

الع�ضرية ملقاولت التك�ضية والأر�ضيات( مبوجب رخ�ضة جتارية رقم )123931( 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 806

باك�ضتان   - خان  ح�ضني  حممد  احمد  ال�ضيد/ق�ضور  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�ضية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100% يف الأطل�ض لطباعة 
وت�ضوير امل�ضتندات تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )625432( وذلك اىل 
ال�ضيد/ �ضلطان حممد علي اجلويعد - الإمارات اجلن�ضية - تغيري ال�ضكل القانوين 

من موؤ�ض�ضة فردية بوكيل خدمات اىل موؤ�ض�ضة فردية. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 
يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  

على الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن.
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

تبليغ حكم بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2016/1935 جتاري )كلي(  

اىل املحكوم عليه : �ضعيد عبداهلل حممد �ضعيد املرزوقي/ عجمان - منطقة الزهرة - فيال 
رقم 6 - بجوار مبنى ات�ضالت - ت 0507144439

الدعوى  يف  املحكمة  ه��ذه   عليكم  حكمت  قد   - م   2017/4/18 بتاريخ   باأنه  علما  نحيطكم 
امل��ذك��ورة بالرقم اع��اله - ل�ضالح بنك الإم���ارات دب��ي الوطني - �ض م ع - بالتايل : حكمت 
املحكمة مبثابة احل�ضوري :- بالزام املدعي عليه ان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ 1.012.904 
درهم )مليون واثني ع�ضر الف وت�ضعمائة واربعة دراهم( والزامه ان يوؤدي له فائدة قانونية 
ق��دره��ا 5%  م��ن ت��اري��خ رع ال��دع��وى وحتى مت��ام ال�����ض��داد وال��زم��ت امل��دع��ي عليه بامل�ضاريف 
وخم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما قابال لال�ضتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من 

اليوم التايل لعالنك بهذا التبليغ - حرر بتاريخ  2019/5/14 
مكتب ادارة الدعوى       

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   
L - 0111 للعم �ضركة كوي�ض انرتبراي�ضز - م م ح  التي حتمل ترخي�ض رقم 

�ضتقوم هيئة مركز دبي التجاري العاملي بالغاء هذا الرتخي�ض اعتبارا من 
 ، اإذا كان لدى اي �ضخ�ض اعرتا�ض على ال�ضركة املذكورة   2019/7/14

يرجى الإت�ضال مبا�ضرة على الرقم 3321000 - 04 خالل ثالثة ايام من 
تاريخ ن�ضر هذا الإعالن. 

LIQUIDATION NOTICE 
"We advise that M/s. KAAWISH ENTERPRISES FZE، license 
No. L-0111 of Dubai World Trade Centre Authority، will cancel 
the license with effect from 14.07.2019. If anyone has objection to 
the mentioned company، kindly contact directly on the number 
043321000- with in 3 days from the date of publication of this 
advertisement"

اإ�شعار الت�شفية 

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   
يف  الدعوى 2019/157 جتاري كلي - دبي 

وال�ضت�ضارات  للمحاماة  احلكمة  بيت   / املحامي  بوكالة   - التجاري  ابوظبي  بنك   / املدعي 
القانونية - املعلن اليهم / املدعي عليها الأوىل / كابيتال ماركتينج منطقة حرة - ذ م م 

جايكي�ضن  الثالث/مانوج  عليه  املدعي   ، بهوجواين  مانوج  كومال   / الثاين  عليه  املدعي 
بهوجواين ، املدعي عليه الرابع / كابيتال ميديا - �ض م ح ، املدعي عليه اخلام�ض / جلوبال 
لوجي�ضتك اند �ضريفي�ضيز - بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلربة يف 
الدعوى اعاله فقد حددنا يوم اخلمي�ض  املوافق 2019/7/18 يف متام ال�ضاعة العا�ضرة �ضباحا 
لعقد الجتماع الأول للخربة وذلك  مبقر مكتبنا الكائن يف : مكتب ال�ضارد - دبي ، ديرة ، �ضارع 
املطار ، مبنى الفجر لالأعمال ، الطابق الأول ، مكتب رقم 120.  لذا يطلب ح�ضوركم او من 
ميثلكم قانونا حل�ضور الجتماع املذكور مع اإح�ضار كافة امل�ضتندات املتعلقة بالدعوى، وعليكم 
املاأمورية  تنفيذ  اجراءات  تطورات  وملتابعة  ا�ضتف�ضارات  اية  ب�ضاأن  باأول  اول  اخلبري  مراجعة 

وا�ضتالم امل�ضتندات والتعقيب عليها. 
اخلبري/ �شعيد ال�شارد الفال�شي 
رقم القيد بوزارة العدل 449 / رقم القيد مبحاكم دبي 133                

دعوة حل�شور 
الجتماع الأول للخربة   

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   
يف  الدعوى 2019/313 جتاري كلي - دبي 

املدعي / بنك ات�ض ا�ض بي �ضي ال�ضرق الأو�ضط املحدود - فرع دبي 
بوكالة املحامي / احمد رم�ضان وحليمه املرزوقي للمحاماة وال�ضت�ضارات القانونية  

املعلن اليه / املدعي عليهم / الأول / م�ضنع املا�ضة لالإ�ضفنج - ذ م م  ، الثاين / يو�ضف وقار وقار 
اأحمد �ضيخ ، الثالث / حممد �ضعيد حممد �ضريف ، الرابع / وقار اأحمد �ضايف 

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددنا 
الجتماع  لعقد  �ضباحا  والن�ضف  العا�ضرة  ال�ضاعة  متام  يف   2019/7/16 املوافق  الثالثاء  يوم 
الأول للخربة وذلك  مبقر مكتبنا الكائن يف : مكتب ال�ضارد - دبي ، ديرة ، �ضارع املطار ، مبنى 
الفجر لالأعمال ، مكتب 120 ،  الدور الأول.  لذا يطلب ح�ضوركم او من ميثلكم قانونا حل�ضور 
الجتماع املذكور مع اإح�ضار كافة امل�ضتندات املتعلقة بالدعوى ، وعليكم مراجعة اخلبري اول 
امل�ضتندات  وا�ضتالم  املاأمورية  تنفيذ  اجراءات  تطورات  وملتابعة  ا�ضتف�ضارات  اية  ب�ضاأن  باأول 

والتعقيب عليها. 
اخلبري/ �شعيد ال�شارد الفال�شي 
رقم القيد بوزارة العدل 449 / رقم القيد مبحاكم دبي 133                

دعوة حل�شور 
الجتماع الأول للخربة   

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   
يف  الدعوى 2019/395 جتاري كلي 

�ضامن  كفيل  ب�ضفتها  م  م  ذ  �ض  الثقيلة  بال�ضاحنات  للنقل  جلف  نا�ضيونال  عليهم/1-  املدعي  �ضد 
للمديونية  ، 2- نا�ضيونال جلف لالأحجار  �ض ذ م م  ب�ضفتها كفيل �ضامن للمديونية ، 3- الإمارات 
املتحدة لل�ضناعات احلديدية والهند�ضية �ض ذ م م ب�ضفتها كفيل �ضامن للمديونية  ، 4- اإي اأي تي 
�ضي للتجارة العامة - �ض ذ م م - ب�ضفتها كفيل �ضامن للمديونية ، املقامة من املدعي : بنك الفجرية 
الوطني - فرع دبي - مبا ان هناك دعوى مقامة �ضدكم كتاب حمكمة دبي البتدائية حتت الدعوى 
رقم 395/2019 جتاري كلي ، وحيث انه مت ندبنا خبريا م�ضرفيا يف الدعوى املذكورة اعاله فاننا 
وعمال باحكام قانون الثبات ل�ضنة 1992 م بخ�ضو�ض اعمال اخلربة امام املحاكم ، ندعوكم حل�ضور 
اجتماع خربة  او من ميثلكم قانونا والذي �ضيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان املو�ضح ادناه وذلك 
يوم الثالثاء املوافق 2019/7/16 يف متام ال�ضاعة 12.00 ظهرا ، ويرجى منكم اح�ضار كافة امل�ضتندات 

املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�ضوركم لالجتماع. 
دبي ، ديرة ، �ضارع بور�ضعيد ، برج �ضنتوريون �ضتار ، املبنى )ب(

الطابق الثاين ، مكتب رقم 206 
اخلبري احل�شابي وامل�شريف  
حممد �شعيد ال�شريف 

اعــــالن بالن�شـــر

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   
 يف الدعوى  رقم 2019/361 جتاري كلي 

املدعي : بنك برودا 
الدعوى  يف  البتدائية  دبي  حمكمة  قبل  من  واملعني   ، الهادي  ح�ضن  هادي  حممد  عقيل  الدكتور/  اخلبري  "يعلن 
البدية  ال�ضادة/   / عليها  املدعي  فان  للمهمة   وتنفيذا   ، برودا  بنك  املدعي/  واملقامة من   ، كلي  رقم 2019/361 جتاري 
لالن�ضاءات البرتولية ذ م م ، وال�ضادة / مركز تربيد العامل - ب�ضفتها كفيل و�ضامن للمديونية وال�ضادة/ �ضركة ال�ضويدي 
للخدمات الفنية ذ م م -  ب�ضفتها كفيل و�ضامن للمديونية وال�ضادة / �ضركة جريكور للراديرتات - ذ م م - ب�ضفتها كفيل 
وال�ضيد/ فندافاتارا  للمديونية  با�ضكران فاندوترا - ب�ضفته كفيل و�ضامن  وال�ضيد/ ر�ضا كري�ضنان  للمديونية  و�ضامن 
و�ضامن  كفيل  ب�ضفته   - كوفايل  كومار  وال�ضيد/�ضانتو�ض  للمديونية  و�ضامن  كفيل  ب�ضفته   - �ضاتيا  بانيكار  كوجنو 
للمديونية وال�ضيد/ فريد عثمان احمد ب�ضفته �ضريك يف مركز تربيد العامل اأعمال مدنية ، وال�ضيد/ علي ح�ضن حممد 
يو�ضف اجلابر اجلابري ب�ضفته �ضريك يف مركز تربيد العامل اأعمال مدنية ،  مدعوة حل�ضور اجتماع اخلربة امل�ضرفية او 
بوا�ضطة وكيل معتمد واملقرر عقده يوم اخلمي�ض املوافق 2019/7/18 يف متام ال�ضاعة 11.30 احلادية ع�ضر والن�ضف �ضباحا 
يف  مقر مكتبنا الكائن يف اإمارة دي - ديرة - بو�ضعيد - بناية الو�ضل بزن�ض �ضنرت - بجوار فندق جي 5 )فندق روتانا �ضابقا( 
- �ضارع رقم 27  - الطابق التا�ضع - مكتب رقم ) 902( رقم مكاين : 94178  32428 - لذا نرجو منكم التكرم باحل�ضور يف 

املوعد املحدد اعاله " واح�ضار جميع الأوراق وامل�ضتندات التي توؤدون تقدميها لنا لنتمكن من اأداء مهمتنا. 
  اخلبريامل�شريف     
د/عقيل حممد هادي ح�شن  الهادي 

تكليف الإعالن بالن�شر 
حل�شور اجتماع اخلربة امل�شرفية 

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   
  اعالن بالن�شر للح�شور اأمام اإدارة الدعوى

بجريدتني اإحداهما ناطقة باللغة الجنبية
  يف الإ�شتئناف رقم  2019/592 عمايل 

بناء علي طلب امل�ضتاأنف/ اأجرة ال�ضارقة 
اىل امل�ضتاأنف �ضده/نامدار خان خا�ضن خان

حمكمة  يف  ال��دع��وى  اإدارة  مكتب  ام���ام  باحل�ضور  مكلف  ان��ت 
اإ�ضتئناف ال�ضارقة - �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد وذلك يف 
يوم الأحد املوافق 2019/7/21 يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله 

- بو�ضفك م�ضتاأنف �ضده.
مدير الدعوى

  وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة الحتادية ال�شتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   

اعالن للح�شور اأمام اإدارة الدعوى 
يف الدعوى رقم 2019/1014 مدين ن�شرا 

بناء على طلب مكتب ادارة الدعوى يف حمكمة ال�ضارقة الحتادية الإ�ضتئنافية
�ضعودي   - مغرية  اآل  حممد  بن  �ضامان  بن  حممد   -2/ �ضدهما  امل�ضتاأنف  اىل 

اجلن�ضية 3- فاطمة بنت عبداهلل حممد خليل - �ضعودية اجلن�ضية 
اقام امل�ضتاأنف/حممد عبدالعزيز حممد ماجد ال�ضويدي - اإماراتي اجلن�ضية 

الإ�ضتئناف رقم )2019/1014( مدين 
الإحتادية  ال�ضارقة  مبحكمة  ال��دع��وى  اإدارة  مدير  ام��ام  باحل�ضور  مكلف  ان��ت 
وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا   2019/7/16 امل��واف��ق  )الأرب��ع��اء(  ي��وم  الإ�ضتئنافية 
معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الإ�ضتئناف مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك 

للنظر يف الإ�ضتئناف املذكور رقمه اعاله ، بو�ضفك م�ضتاأنف �ضده.
حرر بتاريخ 2019/7/9 

  وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة  الحتادية ال�شتئنافية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   
 اعالن بالن�شر

 اعان �ضحيفة الطعن رقم 2019/264 
بوكالة املحامي / حممد عبيد الر�ضه 

اىل جمموعة وي�ضتالند للتجارة املحدودة 
ليكن معلوما لديكم بان احلكم ال�ضتئناف رقم 2018/819 جتاري ال�ضادر 
الطاعن/  ط��رف  من  بالنق�ض  عليه  الطعن  مت  قد   2017/2/27 بتاريخ 
ايداع  اعاله وعليكم  اليه  امل�ضار  الطعن  ، يف  املحدودة  انف�ضتمينت  اك�ضى 
مذكرة بدفاعكم م�ضفوعة ب�ضند توكيل املحامي املوكل عنكم وبامل�ضتندات 
خم�ضة  اق�ضاه  موعد  يف  الدعوى  ادارة  مكتب  ل��دى  تقدميها  ي��رى  التي 

ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
ليلى حممد ال�شكيلي/ مدير مكتب ادارة الدعوى

 المارات العربية املتحدة
املحكمة الحتادية العليا

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/5067(

املنذر / بوكوماك لل�ضناعات - ذ م م 
املنذر اليها / رونق اجلزيرة للمقاولت - ذ م م 

اإن��ذار عديل وامل�ضجل لدى كاتب العدل بدبي فاإن املنذرة  مبوجب الإن��ذار رقم 2019/117165 
ومبوجب هذا الإنذار تنبه على املنذر اليها ب�ضداد قيمة ال�ضكات امل�ضتحقة لها املبالغ املرت�ضدة 
وذل��ك خالل  دره��م   57.274.25 وقدرها  اإجمالية  بقيمة  الإن���ذار  ه��ذا  ب�ضدر  وال���واردة  بذمتها 
خم�ضة ايام من تاريخ الن�ضر لهذا الإن��ذار وال �ضن�ضطر اىل اتخاذ كافة الإج��راءات القانونية 
الالزمة لإلزامكم  ب�ضداد املبلغ املذكور والفائدة القانونية امل�ضتحقة عليه ، ف�ضال عن احلجز 
حتميلكم  اىل  ب��الإ���ض��اف��ة  العلني  ب��امل��زاد  وبيعها  املنقولة  وال��غ��ري  املنقولة  ام��وال��ك��م  ك��اف��ة  على 
م�ضوؤولية التعوي�ض عن كافة الأ�ضرار املادية والأدبية التي حلقت باملنذرة والر�ضوم وامل�ضاريف 

واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/5109(

املنذرة : �ضركة ا�ضيكو اخلليجية العقارية - �ض ذ م م - موؤجرة 
�ضد املنذر اليها 1( بالن�ض اجنينربد �ضلو�ضن�ض - �ض ذ م م - م�ضتاأجرة( 

2- رامي عبدالرزاق - حمرر ال�ضيكات 
الإيجارية  امل�ضتحقات  ب�ضداد  اليهما  للمنذر  العديل  الإن��ذار  هذا  تر�ضل  املنذرة  فاإن 
عن ال�ضيكني رقمي )27291 ، 272944( بقيمة اجمالية )65016 درهم( وذلك خالل 
امل�ضتحقة  املبالغ  الإن��ذار يف حالة تخلفكم عن �ضداد  ايام من تاريخ ت�ضلمكم  خم�ضة 
حقوقها  ك��اف��ة  حلفظ  املنا�ضبة  القانونية  الإج�����راءات  ك��اف��ة  امل��ن��ذرة  تتخذ  ف�ضوف 
وامل�ضاريف   الر�ضوم  كافة  حتميلكم  مع  اليجارية  القيمة  بدفع  والإل��زام  واملطالبة 

والفائدة القانونية. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   

اإعالن بالن�شر
رقم )2019/5091(

املخطر : اخلط الالمع للتجارة العامة - ذ م م 
املخطر اليهم 1( خالد هايل احل�ضني الن�ضر

2( عيون اخلليج للمقاولت الكهربائية وال�ضحية 
3( ابراج اخلليج لتجارة مواد البناء 

فاملخطر يخطر املخطر اليهم بالوفاء ب�ضداد املبلغ مو�ضوع ال�ضيكات مو�ضوع 
هذا الإخطار واملبني عاليه وذلك خالل خم�ضة ايام من تاريخ هذا الإخطار ، 
واإل �ضت�ضطر ا�ضفني لتخاذ الإج��راءات القانونية قبلكم فور انتهاء هذه املدة 

مع حفظ كافة احلقوق الخرى ملوكلنا. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   
  �شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�ضم ال�ضركة: مانتيك ميدل اي�ضت - �س ذ م م   
�ضيف  م��ب��ارك  را���ض��د  ملك   807 رق��م  مكتب   : العنوان   626387 الرخ�ضة:  رق��م 
القيد  رق��م  م�ضئولية حم��دودة  ذات   : القانوين  ال�ضكل   - بردبي   - الكرامة   -
بدبي  الق��ت�����ض��ادي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  دائ����رة  ت��ع��ل��ن   1045788 : ال��ت��ج��اري  ب��ال�����ض��ج��ل 
ال��واردة اعاله وذلك مبوجب  بال�ضركة  الغاء الرتخي�ض اخلا�ض  بانهاب�ضدد 
الجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرتا�ض التقدم اىل 

دائرة التنمية القت�ضادية بدبي من خالل الربيد اللكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�ضر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��الل  وذل��ك  الثبوتية  والوراق  امل�ضتندات  كافة 

هذا العالن.
 دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 316
وال�ضيد/  اجلن�ضية  �ضوري   ، ال�ضوا�ض  يو�ضف  ماهر  ال�ضيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغبون  اجلن�ضية  �ضوري   ، الدبا�ض  تي�ضري  حمد  حممد 
ح�ضتهم البالغة )100%( وذلك اىل ال�ضيدة / �ضذا ريا�ض يحيى �ضورية اجلن�ضية وال�ضيد/ 
البيت  با�ضم )معجنات  امل�ضماة  املهنية  الرخ�ضة  ، رو�ضي اجلن�ضية وذلك يف  عالء يحيى 
الدم�ضقي ( �ضراكة اعمال مهنية بوكيل خدمات تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة 

مهنية رقم )608516( - مت تغيري وكيل اخلدمات 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 317

ليكن معلوما للجميع بان ال�ضادة/ املا�ضة ل�ضناعة الملنيوم - ذ م م  - املرخ�ضة 
ترغب يف  بال�ضارقة  الإقت�ضادية  التنمية  دائرة  وال�ضادرة من   )732465( برقم 
رهن الت ومعدات اىل ال�ضادة/ بنك برودا فرع ديرة - املرخ�ضة برقم )206226( 
احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض  دبي.  اقت�ضادية  من  وال�ضادرة 
اقت�ضى  . فقد  العدل  الكاتب  �ضان  2013 يف  ل�ضنة    )4( رقم  القانون الحتادي 
ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد 
ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي  اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع 

ال�ضبل القانوين حيال ذلك. 
  الكاتب العدل بال�شارقة   

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�ض���م ال�ضركة : “ ايه ان كيه جلف لتجارة مواد التعبئة “ )�ض.ذ.م.م(
رقم الرخ�ض��ة : 759083

عن�وانها : مكتب رقم 104 ملك جمموعة مفتاح العمال ال�ضتثمارية - املرر 
ال�ضك�ل القانوين : ذات م�ضئولية حمدودة 

رقم القيد بال�ضجل التجاري : 1230132
التجاري  ال�ضجل  التاأ�ضري يف  ، قد مت  باأنه  التنمية القت�ضادية بدبي  دائ��رة  مبوجب هذا تعلن 
العمومية  ال�ضادر من اجلمعية  القرار  ، وذلك مبوجب  املذكور اعاله  ال�ضركة  لديها بانحالل 

لل�ضركاء بتارخ )2019/3/7( وامل�ضدق لدى ال�ضيد الكاتب العدل بتاريخ )2019/3/7(
وعلى من لديه اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�ضفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت 
لالعمال - رقة البطني -  هاتف : )2226266 – 04( فاك�ض )2223773 – 04( م�ضتحبا معه كافة 

امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�ض���م ال�ضركة : دي ات�ض بي لتجارة التحف الفنية - �ض ذ م م 
رقم الرخ�ض��ة : 786021

عن�وانها : مكتب رقم 203 ملك جمموعة مفتاح العمال ال�ضتثمارية - ديرة - املرر 
ال�ضك�ل القانوين : ذات م�ضئولية حمدودة 
رقم القيد بال�ضجل التجاري : 1294520 

التجاري  ال�ضجل  التاأ�ضري يف  ، قد مت  باأنه  التنمية القت�ضادية بدبي  دائ��رة  مبوجب هذا تعلن 
العمومية  ال�ضادر من اجلمعية  القرار  ، وذلك مبوجب  املذكور اعاله  ال�ضركة  لديها بانحالل 
وعلى    )2019/4/4( بتاريخ  العدل  الكاتب  ال�ضيد  لدى  وامل�ضدق   )2019/4/4( بتارخ  لل�ضركاء 
منت  ملك مركز   )9  -10( مكتب  املعني يف  امل�ضفي  اىل  التقدم  او مطالبة  اعرتا�ض  لديه  من 
لالعمال - رقة البطني -  هاتف : )2226266 – 04( فاك�ض )2223773 – 04( م�ضتحبا معه كافة 

امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�ض���م ال�ضركة : “ ليت بلو لتجارة اللعاب - “ )�ض.ذ.م.م(
رقم الرخ�ض��ة : 693594

عن�وانها : مكتب رقم 3114 ملك جممع الذهب والأملا�ض - بردبي - القوز  
ال�ضك�ل القانوين : ذات م�ضئولية حمدودة 
رقم القيد بال�ضجل التجاري : 1120288 

التجاري  ال�ضجل  التاأ�ضري يف  ، قد مت  باأنه  التنمية القت�ضادية بدبي  دائ��رة  مبوجب هذا تعلن 
العمومية  ال�ضادر من اجلمعية  القرار  ، وذلك مبوجب  املذكور اعاله  ال�ضركة  لديها بانحالل 
لل�ضركاء بتارخ )2019/4/29( وامل�ضدق لدى ال�ضيد الكاتب العدل بتاريخ )2019/4/29(  وعلى 
منت  ملك مركز   )9  -10( مكتب  املعني يف  امل�ضفي  اىل  التقدم  او مطالبة  اعرتا�ض  لديه  من 
لالعمال - رقة البطني -  هاتف : )2226266 – 04( فاك�ض )2223773 – 04( م�ضتحبا معه كافة 

امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
 دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�ض����م امل�ضفي : يو�ضف بن خادم لتدقيق احل�ضابات
عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة البطني        

التجاري  ال�ضجل  التاأ�ضري يف  ، قد مت  باأنه  التنمية القت�ضادية بدبي  دائ��رة  مبوجب هذا تعلن 
لديها بتعيني

“ )�ض.ذ.م.م( التعبئة  مواد  لتجارة  جلف  كيه  ان  امل�ضفي املذكور اعاله للقيام بت�ضفية “ ايه 
وعن�وانها : مكتب رقم 104 ملك جمموعة مفتاح العمال ال�ضتثمارية - املرر 

وامل�ضدق   )2019/3/3( بتارخ  لل�ضركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�ضادر  القرار  مبوجب  وذل��ك 
لدى ال�ضيد الكاتب العدل بتاريخ )2019/3/7(  وعلى من لديه اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل 
امل�ضفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني -  هاتف : )2226266 
– 04( فاك�ض )2223773 – 04( م�ضتحبا معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 

45 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
 دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�ض����م امل�ضفي : يو�ضف بن خادم لتدقيق احل�ضابات
عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة البطني        

التجاري  ال�ضجل  التاأ�ضري يف  ، قد مت  باأنه  التنمية القت�ضادية بدبي  دائ��رة  مبوجب هذا تعلن 
لديها بتعيني

امل�ضفي املذكور اعاله للقيام بت�ضفية » دي ات�ض بي لتجارة التحف الفنية - �ض ذ م م 
وعنوانها : مكتب رقم 203 ملك جمموعة مفتاح العمال ال�ضتثمارية - ديرة - املرر 

وامل�ضدق   )2019/4/4( بتارخ  لل�ضركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�ضادر  القرار  مبوجب  وذل��ك 
لدى ال�ضيد الكاتب العدل بتاريخ )2019/4/4( وعلى من لديه اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل 
امل�ضفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني - هاتف : )2226266 
– 04( فاك�ض )2223773 – 04( م�ضتحبا معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 

45 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
 دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي

ا�ض����م امل�ضفي : يو�ضف بن خادم لتدقيق احل�ضابات
عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة البطني        

التجاري  ال�ضجل  التاأ�ضري يف  ، قد مت  باأنه  التنمية القت�ضادية بدبي  دائ��رة  مبوجب هذا تعلن 
لديها بتعيني

امل�ضفي املذكور اعاله للقيام بت�ضفية “ ليت بلو لتجارة اللعاب - “ )�ض.ذ.م.م(  
وعنوانها : مكتب رقم 3114 ملك جممع الذهب والأملا�ض - بردبي - القوز  

وامل�ضدق  بتارخ )2019/4/29(  لل�ضركاء  العمومية  ال�ضادر من اجلمعية  القرار  وذلك مبوجب 
لدى ال�ضيد الكاتب العدل بتاريخ )2019/4/29(  وعلى من لديه اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل 
امل�ضفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني -  هاتف : )2226266 
– 04( فاك�ض )2223773 – 04( م�ضتحبا معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 

45 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
 دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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املال والأعمال
اخلميس    11   يوليو    2019  م   -   العـدد  12679  

Thursday   11   July   2019  -  Issue No   12679

�صركة اأبوظبي الوطنية للمعار�ض حت�صل على 
�صهادة ايزو 22301 للمرونة التنظيمية

•• اأبوظبي-الفجر:

ح�ضولها  عن  اأم�ض  “اأدنيك”  للمعار�ض  الوطنية  اأبوظبي  �ضركة  اأعلنت 
على �ضهادة ايزو 22301 للمرونة التنظيمية وذلك بعد اعتماد املنظمة 

الدولية للمعايري لنظام اإدارة ا�ضتمرارية الأعمال لدى ال�ضركة.
وي�ضكل ح�ضول “اأدنيك” على هذه ال�ضهادة حمطة هامة يف رحلتها نحو 
بتحديث  قامت  حيث  الت�ضغيلية  اأعمالها  يف  العاملية  املعايري  اأعلى  تطبيق 
عملت  كما   ،31000 اإي���زو  معايري  وف��ق  املوؤ�ض�ضية  املخاطر  اإدارة  نظام 
منذ عام 2012 على تطبيق نظام اإدارة ا�ضتمرارية الأعمال وفق املعايري 
التي و�ضعتها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث يف دولة 
الإمارات العربية املتحدة اإ�ضافة اإىل تلبيتها ملتطلبات معيار ايزو 22301.  
ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�ض  ال��ظ��اه��ري،  مطر  حميد  ق��ال  املنا�ضبة  وب��ه��ذه 
لها:  التابعة  ال�ضركات  وجمموعة  “اأدنيك”  للمعار�ض  الوطنية  اأبوظبي 
“اأدنيك”  اع��رتاف دويل بقدرات  “اإن ح�ضولنا على �ضهادة الي��زو مبثابة 
املعايري  اأعلى  مع  تتوافق  والتي  الأعمال  ا�ضتمرارية  جمال  يف  وعملياتها 
فعالة حلماية وظائفها  ا�ضتباقية  خططاً  “اأدنيك”  العاملية. وقد و�ضعت 
والأزم���ات  ال��ط��وارئ  لها يف ح��الت  تتعر�ض  ق��د  اأي خماطر  م��ن  احليوية 
التميز  تتمثل يف حتقيق  “اأدنيك”  اأن روؤي��ة  واأك��د الظاهري   .« وال��ك��وارث 
املتوا�ضل  والل��ت��زام  الدولية  املمار�ضات  اأف�ضل  تبنى  خالل  من  الت�ضغيلي 
باملعايري الدولية كمعيار ايزو حيث ت�ضعى ال�ضركة اإىل دمج ومواءمة  نظام 
اإدارة ا�ضتمرارية الأعمال مع الأنظمة الإداري��ة الأخرى ذات ال�ضلة وذلك 
اإ�ضافة  امل��وارد  ا�ضتخدام  امل�ضرتكة، وحت�ضني  املرونة  اأه��داف  بهدف توحيد 

اإىل تقدمي نظرة �ضاملة ومت�ضقة عن اأدائها لالإدارة العليا يف ال�ضركة ».
للقوانني  وفقاً  الأعمال  ا�ضتمرارية  لإدارة  “اأدنيك”  نظام  و�ضع  مت  وقد 
التغريات  وي��واك��ب  املتعاملني  طموحات  يلبي  ومب��ا  ال�ضلة  ذات  وال��ل��وائ��ح 
املت�ضارعة يف بيئة الأعمال، ويعمل النظام على حتديد املخاطر وو�ضع  اآليات 
ال�ضتجابة حلماية الوظائف احليوية يف حال حدوث اأي تعطيل لالأعمال 
وذل���ك م��ن خ��الل ال��ت��وا���ض��ل م��ع ن��ظ��ام اإدارة خم��اط��ر ال�����ض��رك��ات. وت�ضمل 
وتفعيل  املخاطر  اإدارة  م��ب��ادئ  تطبيق  فيها  يتم  التي  الرئي�ضة  امل��ج��الت 
خدمات  وتقدمي  الفعاليات  وتخطيط  املبيعات  اأن�ضطة  ال��ط��وارئ  خطط 
الأعمال يف  ا�ضتمرارية  اإدارة  اأن نظام  بالذكر  ال�ضيافة والإنتاج. واجلدير 
الدولية  ال�ضهادات  العديد من  الوطنية للمعار�ض قد نال  اأبوظبي  �ضركة 
املرموقة يف اإدارة ا�ضتمرارية الأعمال منها جائزة اأبوظبي لالأداء احلكومي 
2019، ويتم  22301:2012 يف  ايزو  2017 و�ضهادة  املتميز يف عام 

منح هذه ال�ضهادة بعد تقييم م�ضتقل من قبل هيئة اعتماد خارجية.

م�صاركة اأكرث من 200 متحدث من قادة وخرباء 
قطاع الطاقة يف موؤمتر الطاقة العاملي باأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

24 - الذي ت�ضت�ضيفه العا�ضمة اأبوظبي  ك�ضف موؤمتر الطاقة العاملي ال� 
لأول مرة يف تاريخ ال�ضرق الأو�ضط - عن م�ضاركة اأكرث من 200 �ضخ�ضية 
بارزة من خرباء الطاقة ورواد القطاع و�ضناع القرار من جميع اأنحاء العامل 
وحتدياتها  الطاقة  قطاع  ت��ط��ورات  اآخ��ر  ومناق�ضة  احل��وار  حلقات  لقيادة 
اأبوظبي  2019 يف مركز  12 �ضبتمرب   - 9 والذي �ضيعقد خالل الفرتة 
للموؤمتر ح�ضور نخبة من   24 ال�  الن�ضخة  و�ضت�ضهد  للمعار�ض.  الوطني 
املتحدثني وقادة قطاع الطاقة يف الدولة مثل معايل �ضهيل بن حممد فرج 
فار�ض املزروعي وزير الطاقة وال�ضناعة ومعايل الدكتور �ضلطان بن اأحمد 
 “ الوطنية  اأبوظبي  برتول  ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�ض  دولة  وزير  اجلابر 
اأدنوك “ وجمموعة �ضركاتها ومعايل عمر بن �ضلطان العلماء وزير دولة 
دائرة  رئي�ض  امل��رر  مر�ضد  عوي�ضة  املهند�ض  ومعايل  الإ�ضطناعي  للذكاء 
الطاقة ، و�ضعادة �ضعيد حممد الطاير الع�ضو املنتدب، الرئي�ض التنفيذي 
لهيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا”، و�ضعادة م�ضّبح الكعبي، الرئي�ض التنفيذي 
حممد  و�ضعادة  “مبادلة”،  �ضركة  يف  والبرتوكيماويات  ال��ب��رتول  لقطاع 
النووية  للطاقة  الإم��ارات  ملوؤ�ض�ضة  التنفيذي  الرئي�ض  احلمادي،  اإبراهيم 
اأبوظبي  ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�ض  الرحمي،  حممد  و�ضعادة  “اإينيك”، 
و�ضعادة �ضلطان بن �ضليم، رئي�ض جمل�ض اإدارة  لطاقة امل�ضتقبل “م�ضدر”، 
�ضركة “فريجن هايربلوب ون” اإ�ضافة اإىل جمموعة كبرية من امل�ضوؤولني 
وخرباء  متحدثون  ي�ضارك  كما  ال��دول��ة.  يف  الطاقة  قطاع  من  واخل���رباء 
دان  ومعايل  الرو�ضي،  الطاقة  وزير  نوفاك،  األك�ضندر  معايل  مثل  دوليون 
برويليت، نائب وزير الطاقة الأمريكي، ومعايل ميغان �ضريي وودز، وزيرة 
وزير  ج��الم��ب��ا،  ج���واو  وم��ع��ايل  نيوزيلندا،  يف  الطبيعية  وامل����وارد  الطاقة 
الدوالة الربتغايل للطاقة، ومعايل ماثيو جون كني، وزير الطاقة والبيئة 
الطاقة  وزي��ر  الفالح،  العزيز  املهند�ض خالد بن عبد  الأ���ض��رتايل، ومعايل 
وال�ضناعة والرثوة املعدنية يف اململكة العربية ال�ضعودية، ومعايل الدكتور 
حممد  ومعايل  م�ضر،  يف  املتجددة  والطاقة  الكهرباء  وزي��ر  �ضاكر  حممد 
عرقاب، وزير الطاقة يف اجلزائر بجانب عدد كبري من ال��وزراء واملمثلني 

الر�ضميني من حول العامل.  

دعوة ال�صركات للتقدم بعرو�ض اجلدوى مل�صروع 
توليد الكهرباء من طاقة الرياح يف »حتا«

•• دبي -وام: 

للتقدم  ال�ضت�ضارية  لل�ضركات  ال��دع��وة  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  وج��ه��ت 
الكهرباء من طاقة  مل�ضروع توليد  درا�ضات اجلدوى  بعرو�ضها يف جمالت 
 23 ي��وم  العرو�ض  لتلقي  النهائي  املوعد  وح��ددت  حتا  ال��ري��اح يف منطقة 
يوليو اجلاري. و قال �ضعادة �ضعيد حممد الطاير الع�ضو املنتدب الرئي�ض 
الكهرباء من طاقة  توليد  اإن م�ضروع  دبي  التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه 
امل�ضاهمة  اإىل  ال��رام��ي��ة  الهيئة  ج��ه��ود  ي��رتج��م  حتا”  “منطقة  يف  ال��ري��اح 
بفعالية يف حتقيق ا�ضرتاتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي اأطلقها 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض 
جمل�ض الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل لتحويل الإمارة اإىل مركز عاملي للطاقة 
النظيفة والقت�ضاد الأخ�ضر وزيادة ن�ضبة الطاقة النظيفة يف دبي لت�ضل 
اإىل %75 بحلول 2050 ل�ضيما واأن جمال طاقة الرياح �ضهد تطورات 
خالل الأعوام الأخرية لي�ضبح اأحد م�ضادر الطاقة املتجددة والنظيفة يف 
العامل«. واأو�ضح الطاير اأن فوائد م�ضروع توليد الكهرباء من طاقة الرياح 
تتعدى كونها م�ضدراً متجدداً وذلك للح�ضول على الطاقة الكهربائية بل 
املنتجة من  املزايا الأخرى فالطاقة الكهربائية  متتد لت�ضمل العديد من 

طاقة الرياح نظيفة اأي ل ينتج عنها تلوث اأو غازات .

تزايد اأعداد امل�صاركني يف فعاليات االأعمال التي فازت بها دبي خلل الن�صف االأول 
•• دبي-الفجر: 

املكتب  لالأعمال”،  دب���ي  “فعاليات  ح��ّق��ق 
ال��ر���ض��م��ي جل����ذب ال��ف��ع��ال��ي��ات وامل����وؤمت����رات 
والتابع لدائرة ال�ضياحة والت�ضويق التجاري 
يف دبي )دبي لل�ضياحة( نتائج ممّيزة وقوّية 
خالل الن�ضف الأول من عام 2019، حيث 
 �118 ب�����  الإم������ارة  ب��ف��وز  ج��ه��وده  ���ض��اه��م��ت 
ع��ر���ض��اً ل���ض��ت�����ض��اف��ة ف��ع��ال��ي��ات وم���وؤمت���رات 
ت�ضتقطب  اأن  املتوّقع  ومن  لالأعمال.  عاملية 
املدينة  ت�ضت�ضيفها  ال��ت��ي  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ه���ذه 
وبرامج  واج��ت��م��اع��ات  م���وؤمت���رات  وتت�ضمن 
حتفيزية 75288 م�ضاركاً من حول العامل 
منواً  ميّثل  ما  وهو  املقبلة،  ال�ضنوات  خالل 
مقارنًة  امل�ضاركني  اأع���داد  يف   17% بن�ضبة 
وقال    .2018 ع���ام  ذات��ه��ا يف  ال��ف��رتة  م��ع 
دبي  ملوؤ�ض�ضة  التنفيذي  املدير  كاظم،  ع�ضام 
“توا�ضل  وال��ت��ج��اري:  ال�ضياحي  للت�ضويق 
رائدة  عاملية  كوجهة  مكانتها  تر�ضيخ  دب��ي 
فوز  وي��ع��د  الأع���م���ال،  وف��ع��ال��ي��ات  لل�ضياحة 
يف  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ا�ضت�ضافة  ب��ع��رو���ض  امل��دي��ن��ة 
الكبري  النجاح  على  دل��ي��اًل  املا�ضية  ال��ف��رتة 
فعاليات  ا���ض��ت��ق��ط��اب  يف  دب���ي  حّققته  ال���ذي 
’فعاليات  ف��ري��ق  يعمل  فيما  ك���ربى.  عاملية 
ال�ضركاء  خم��ت��ل��ف  م����ع  لالأعمال‘  دب�����ي 
امل��ع��ن��ي��ة ل�����ض��م��ان جن���اح املدينة  والأط������راف 
ا�ضت�ضافة  يف  هائلة  باإمكانيات  تتمّتع  التي 
وتنظيم جمموعة متنّوعة من الإجتماعات 
واملوؤمترات املهّمة. واإننا نالحظ وجود رغبة 
الأعمال  ف��ع��ال��ي��ات  منظمي  ل���دى  حقيقية 
و�ضناع القرار  لختيار دبي لتكون وجهتهم 
املثالية لحت�ضان هذا النوع من الفعاليات.  
دعمهم  ع��ل��ى  ���ض��رك��اءن��ا  اأ���ض��ك��ر  اأن  اأوّد  ك��م��ا 
فعاليات  تلعبه  الذي  ال��دور  لتعزيز  امل�ضتمر 
ال�ضياحة  ا�ضرتاتيجية  حتقيق  يف  الأع��م��ال 

ال�ضاملة«. 
الأول من  الن�ضف  دب��ي خ��الل  ف���ازت  ول��ق��د 
جمموعة  ا�ضت�ضافة  بعرو�ض  اجل��اري  العام 
من فعاليات الأعمال يف خمتلف القطاعات، 
 Amway China ن���دوة  ذل���ك  مب��ا يف 
 ،Leadership Seminar 2020
 8000 ت�����ض��ت��ق��ط��ب  اأن  ي���ت���وق���ع  وال�����ت�����ي 
 Sun Hope م��وؤمت��ر  م�����ض��ارك، واأي�����ض��اً 
 International Incentive
 1500 ح�����ض��ور  �ضي�ضهد  ال����ذي   ،2020
العاملي  م�����وؤمت�����ر  ج����ان����ب  اإىل  م���������ض����ارك، 
 World Hospital للم�ضت�ضفيات 

�ضيح�ضره  ال��ذي   ،Congress 2021
اجلغرافيا  اأ�ضبوع  وكذلك  م�ضارك،   1100
 ،Geospatial Week 2021  املكانية
م�ضاركاً،   750 ي�ضتقطب  اأن  يتوقع  ال��ذي 
عالوة على املوؤمتر العاملي للملكية الفكرية 
 AIPPI World Intellectual
 ،Property Congress 2025
الذي يتوقع اأن ي�ضتقطب 3000 م�ضارك. 

“فعاليات دبي لالأعمال”  ومن جهته ع��ّزز  
جهوده يف التوا�ضل والتعاون مع املتخ�ض�ضني 
يف  �ضواء  والإجتماعات،  امل��وؤمت��رات  قطاع  يف 
وذلك  ال��ع��امل،  م�ضتوى  على  اأو  دب��ي  مدينة 
ي�ضمل معار�ض  ح��اف��ل  اأع��م��ال  ج���دول  ع��رب 
وفود  وا�ضتقبال  تعريفية،  جتارية، وجولت 
م��دع��وة وغ��ريه��ا م��ن ال���ربام���ج. ع��ل��م��اً باأّن 
معر�ض “اآميك�ض”، احلدث ال�ضنوي الدويل 
امل��ه��م ل��ل��م��وؤمت��رات وال����ذي اأق��ي��م م���وؤخ���راً يف 
مدينة فرانكفورت �ضهد م�ضاركة  “فعاليات 
 30 م��ن  اأك���رث  اإىل ج��ان��ب  دب��ي لالأعمال” 
“كوكاكول  �ضالة  بينها  من  عار�ضة  �ضركة 
العاملي،  ال���ت���ج���اري  دب����ي  وم���رك���ز  اأرينا”، 
2020 دبي”  وطريان الإم��ارات، و”اإك�ضبو 
امل�ضتجّدات  اآخ��ر  با�ضتعرا�ض  قاموا  والذين 
الهائلة  الإم��ك��ان��ي��ات  على  ال�ضوء  وت�ضليط 

بها  تتمّتع  التي  املتطورة  التحتية  والبنية 
املدينة ل�ضت�ضافة فعاليات اأعمال دولية.

ك���م���ا ا���ض��ت�����ض��اف امل���ك���ت���ب ال���ر����ض���م���ي جلذب 
الفعاليات واملوؤمترات يف دبي خالل الن�ضف 
وف����ود  خ��م�����ض��ة  اجل�������اري  ال����ع����ام  م����ن  الأول 
ا�ضتقبلت  والتي  واأوروب��ا،  الهند  مدعوة من 
الفعاليات.  تنظيم  يف  متخ�ض�ضني   205
الوفود  ه���ذه  ا���ض��ت�����ض��اف��ة  اإىل  وب���الإ����ض���اف���ة 
جولت  بتنظيم  كذلك  املكتب  ق��ام  ال��زائ��رة، 
تعريفية يف عدد من الأ�ضواق الرئي�ضية مثل 
لندن، وتورونتو، ومو�ضكو، وت�ضيناي، وكانت 
هذه الزيارات واجلولت مبثابة من�ضة للقاء 
والتوا�ضل  العامل،  حول  القرار  �ضناع  اأب��رز 
معهم واإطالعهم على ما توّفره مدينة دبي 
لزوارها، وكذلك باخلدمات التي يوّفرها لهم 
املكتب.   ومن جهته، قال �ضتني جاكوب�ضن، 
دب���ي  “فعاليات  رئ���ي�������ض  ن����ائ����ب  م�������ض���اع���د 
“ترتقب دبي ا�ضت�ضافة العديد  لالأعمال”: 
واللقاءات  وامل����وؤمت����رات  الإج��ت��م��اع��ات  م���ن 
والتي  املقبلة،  ال�ضنوات  خالل  �ضتعقد  التي 
يف  �ضركائنا  لكافة  امل�ضرتكة  اجلهود  تعك�ض 
خمتلف اأنحاء املدينة وفريق عمل ’فعاليات 
مكاتبنا  اأو يف  دب��ي  �ضواء يف  لالأعمال‘  دب��ي 
من  الأول  الن�ضف  ك���ان  ول��ق��د  اخل��ارج��ي��ة. 

العام اجلاري حافاًل بالن�ضبة لنا على �ضعيد 
الأن�ضطة وبراجمنا امل�ضتمرة، فيما �ضاهمت 
التي  والوجهات اجلديدة  الفندقية  املن�ضاآت 
الأن�ضطة  جانب  اإىل  م��وؤخ��راً،  افتتاحها  مت 
وم��ع��امل اجل���ذب الأخ����رى يف ت��ع��زي��ز املكانة 
العاملي.  ال�ضعيد  على  دب��ي  بها  تتمتع  التي 
وتعمل هذه التطّورات ب�ضورة مبا�ضرة على 
الفعاليات مبجموعة كبرية  تزويد منظمي 
يتعلق  والح��ت��م��الت عندما  اخل��ي��ارات  م��ن 
الأمر بالفعاليات التي يقومون بالتخطيط 
اجلهود  ه��ذه  تعزيز  اإىل  نتطلع  ونحن  لها. 
خالل الن�ضف الثاين من عام 2019 عرب 
للمدينة،  للرتويج  �ضركائنا  م��ع  التوا�ضل 
وكذلك الفوز با�ضت�ضافة املزيد من فعاليات 
الفعاليات  حت��دي��د  ع��ل��ى  ع����الوة  الأع����م����ال، 
دبي  يف  با�ضت�ضافتها  نرغب  التي  اجل��دي��دة 
م�ضتقباًل«.  ومن امل�ضاريع التطويرية املقبلة 
التي من �ضاأنها تعزيز مكانة املدينة كوجهة 
مميزة ل�ضت�ضافة فعاليات الأعمال “مركز 
اإقامة  الذي يقع يف مكان  دبي للمعار�ض”، 
معر�ض اإك�ضبو 2020 دبي، وتبلغ م�ضاحته 
45 األف مرت مربع. و�ضيكون مبثابة وجهة 
اأنه  كما  املهمة.  الفعاليات  لإق��ام��ة  ج��دي��دة 
ي��ع��ت��رب م��ن�����ض��ة ف���ري���دة م���ن ن��وع��ه��ا ملنظمي 

الأحداث  با�ضت�ضافة  لهم  ت�ضمح  الفعاليات 
اإك�ضبو،  معر�ض  تنظيم  ف��رتة  خ��الل  املهمة 
وهو ما ي�ضمح للم�ضاركني من ال�ضتفادة من 
ي��رتاف��ق م��ع انطالقه  ال��ذي  ال��زخ��م العاملي 
وا����ض���ت���م���راره مل���دة ���ض��ت��ة اأ���ض��ه��ر، وه���ي فرتة 
ان��ع��ق��اد اأك����رب ح���دث ت��ت��وا���ض��ل ف��ي��ه العقول 
اأي�ضاً  اإىل جانب كونه  على م�ضتوى العامل، 
خياراً مف�ضاًل لإقامة الفعاليات بعد انتهاء 

معر�ض اإك�ضبو.  
وت�����ض��ت��ع��د دب����ي ل���ض��ت�����ض��اف��ة جم��م��وع��ة من 
فعاليات الأعمال خالل الن�ضف الثاين من 
ال��ع��ام اجل���اري، مب��ا يف ذل��ك ال���دورة الثانية 
القت�ضادية  ل��ل��ه��ي��ئ��ات  دب����ي  م���وؤمت���ر  م���ن 
دي�ضمرب  ���ض��ه��ر  يف  �ضيعقد  ال����ذي  وامل��ه��ن��ي��ة، 
العاملي.  ال��ت��ج��اري  دب���ي  م��رك��ز  يف   2019
و���ض��ي��ج��م��ع امل���وؤمت���ر ال����ذي ي��ق��ام ع��ل��ى مدار  
ي��وم��ني خ����رباء ال��ق��ط��اع م���ن ح����ول العامل 
اإيجابي من  اإجتماعي  تاأثري  اإح��داث  بهدف 
القت�ضادية  للهيئات  جمتمع  ب��ن��اء  خ���الل 
امل��ن��ط��ق��ة. وت�ضتعد  وامل��ه��ن��ي��ة ع��ل��ى م�����ض��ت��وى 
فعاليات  ل�ضت�ضافة  ذل��ك  ج��ان��ب  اإىل  دب��ي 
اأع���م���ال ع��ل��ى م�����ض��ت��وى ع��امل��ي م��ث��ل معر�ض 
 ،Amway APAC Expo 2019
والذي �ضريحب بحوايل 10 اآلف م�ضارك، 
الأع�ضاب  ل��ع��ل��م  ال��ع��امل��ي  امل���وؤمت���ر  وك���ذل���ك 
 The World Congress of
 5 �ضي�ضتقطب  وال���ذي    ،Neurology
اآلف م�ضارك، بالإ�ضافة اإىل املوؤمتر العاملي 
 World Conference  لتحلية املياه
 on Desalination and Water
من  اأك�����رث  ���ض��ي��ح�����ض��ره  ال�����ذي   ،Re-use

1000 م�ضارك. 

حكومة اأبوظبي تكلف الدار العقارية بتنفيذ م�صاريع بقيمة 5 مليار درهم

•• اأبوظبي-وام:

اختريت �ضركة الدار العقارية “الدار” 
اجتماعية  م�����ض��اري��ع  ث���الث���ة  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
واق��ت�����ض��ادي��ة وب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة ل��ع��دد من 
وذلك  اأب��وظ��ب��ي  يف  احلكومية  اجل��ه��ات 
لتعزيز  اأبوظبي  روؤي��ة حكومة  اإط��ار  يف 
الأماكن  اأف�����ض��ل  ك��اأح��د  الإم����ارة  مكانة 
وال�ضتثمار  الأع��م��ال  ملزاولة  العامل  يف 
امل�ضاريع  وتتواجد  وال�ضياحة.  والعي�ض 
نيابة  تنفيذها  ال���دار  �ضتتوىل  ال��ت��ي   -
اإجمالية  وبتكلفة  اأبوظبي  حكومة  عن 
تبلغ 5 مليارات درهم اإماراتي - �ضمن 
وجهات رئي�ضة يف الإمارة ت�ضمل جزيرة 
ومنطقة  ي���ا����ض  وج���زي���رة  ال�����ض��ع��دي��ات 
اأبرز  ع��ددا من  والتي حتت�ضن  الفالح، 
امل��ج��م��ع��ات ال�����ض��ك��ن��ي��ة ال��ع�����ض��ري��ة واأه���م 
الأعمال  ووج���ه���ات  ال��ت��ج��اري��ة  امل���راك���ز 

املزدهرة على م�ضتوى اأبوظبي.
مقاولني  ب���ت���ع���ي���ني  ال���������دار  و����ض���ت���ق���وم 
للم�ضاريع الثالثة ب�ضكل فوري ل�ضمان 
اأن  على  فيها  الإن�ضائية  الأع��م��ال  ب��دء 
يتم ا�ضتكمالها على مراحل ابتداء من 

.2021
“�ضركة  اأب��وظ��ب��ي  ح��ك��وم��ة  كلفت  ف��ق��د 
اأعمال  ا���ض��ت��ك��م��ال  مب�������ض���روع  الدار” 
الرئي�ضة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  ت���ط���وي���ر 
ال�ضعديات  ج��زي��رة  يف  العامة  وامل��راف��ق 
درهم  م��ل��ي��ار   2 ب��ح��وايل  ت��ق��در  بتكلفة 
و���ض��ي�����ض��ه��م امل�������ض���روع يف ت��ع��زي��ز ودع���م 
جهود ربط جزيرة ال�ضعديات مبختلف 

اإن�ضاء  خ����الل  م���ن  اأب���وظ���ب���ي  م��ن��اط��ق 
�ضيعزز  كما  ال��ع��ام��ة.  وامل��راف��ق  ال��ط��رق 
ال�ضعديات  ج���زي���رة  ج��اذب��ي��ة  امل�������ض���روع 
م��ن خ���الل جت��ه��ي��زه��ا ب��اأف�����ض��ل مرافق 
الذي  الأم��ر  الأ�ضا�ضية  التحتية  البنية 
ال�ضتثمارات  م��ن  امل��زي��د  �ضي�ضتقطب 
اإىل اجلزيرة التي تعد اليوم من اأ�ضهر 
واأكرثها  ال��ع�����ض��ري��ة  ال��وج��ه��ات  واأه�����م 
اأب��وظ��ب��ي. وم���ن اأبرز  ج��ذب��ا ل���ل���زوار يف 
والثقافية  ال�ضياحية  وال�ضروح  املعامل 
حتت�ضنها  ال��ت��ي  ال���رائ���دة  والتعليمية 
اأبوظبي،  ال���ل���وف���ر  م��ت��ح��ف  اجل����زي����رة 
ومدر�ضة  اأب��وظ��ب��ي،  نيويورك  وجامعة 
“كرانلي” اأبوظبي اإ�ضافة اإىل عدد من 
املنتجعات ال�ضاطئية املتميزة وجمموعة 

من املجمعات ال�ضكنية الع�ضرية.
لالإ�ضكان  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  اخ��ت��ارت  كما 
���ض��رك��ة ال�����دار ل��ت��ت��وىل اأع���م���ال تطوير 
ت��و���ض��ع��ة م�������ض���روع ال����ف����الح، وه�����و حي 

يتما�ضى  باأ�ضلوب  �ضمم  متكامل  �ضكني 
دولة  م��واط��ن��ي  وم��ت��ط��ل��ب��ات  اأذواق  م��ع 
 899 التو�ضعة  و�ضت�ضيف  الإم�����ارات 
ي�ضم  ال����ذي  ال�ضكني  احل���ي  اإىل  ف��ي��ال 
قيمته  و�ضتبلغ  ف��ي��ال،   4،898 ال��ي��وم 

الإجمالية 2 مليار درهم اإماراتي.
 twofour54 واإىل جانب ذلك، عينت
���ض��رك��ة ال����دار ك��م��ط��ور مل��ق��ره��ا اجلديد 
على جزيرة يا�ض والبالغة تكلفته مليار 
درهم اإماراتي و�ضيحت�ضن هذا امل�ضروع 
يف  متخ�ض�ض  اآلف   10 اإىل  ي�ضل  م��ا 
القطاع الإعالمي والقطاعات الإبداعية 
يف  رئي�ضيا  دورا  و�ضيلعب  ب��ه،  املرتبطة 
ت�ضجيع املزيد من ال�ضتثمارات يف قطاع 

الإعالم والرتفيه املزدهر يف اأبوظبي.
وت��ن��ب��ع اأه��م��ي��ة وج����ود امل��ق��ر اجل��دي��د ل� 
يا�ض،  ج���زي���رة  يف   twofour54
وال�ضكنية يف  الرتفيهية  الوجهات  اأبرز 
مكانة  م��ن  �ضيعزز  كونه  م��ن  اأب��وظ��ب��ي، 

جذب  واإمكانيتها  الإع��الم��ي��ة  املنطقة 
ت�����ض��ت��ه��دف جمهور  اإع��الم��ي��ة  ���ض��رك��ات 
عري�ض ومتنوع يبحث عن حمتوى ذي 

جودة عالية باأ�ضكاله كافة.
اعتمدت حكومة   ،2018 �ضبتمرب  ويف 
لربنامج  التف�ضيلية  اخلطة  اأبوظبي 
“غدا  التنموية  للم�ضرعات  اأب��وظ��ب��ي 
�ضنوات  ث��الث  على  ميتد  ال���ذي   ”21

التنمية  ع���ج���ل���ة  دف������ع  اإىل  وي����ه����دف 
اأبوظبي  يف  والجتماعية  القت�ضادية 
وت���ع���زي���ز الب���ت���ك���ار و���ض��ه��ول��ة م���زاول���ة 
حياة  ب����ج����ودة  والرت������ق������اء  الأع������م������ال 
املواطنني واملقيمني يف الإمارة. ويتناول 
الأ�ضا�ض للربنامج تطوير  املحاور  اأحد 
ال��ت��ح��ت��ي��ة، مب���ا يف ذل���ك النقل  ال��ب��ن��ي��ة 

والت�ضالت والتنمية احل�ضرية.

- ت�ضمل عقدا بقيمة 2 مليار درهم ال�ضتكمال اأعمال البنية التحتية جلزيرة ال�ضعديات
- وت�ضمل عقدا اآخر بقيمة 2 مليار درهم لتطوير 899 فيا يف م�ضروع الفاح
- كما ت�ضمل عقدا بقيمة مليار درهم لتطوير املقر اجلديد ل� twofour54 يف جزيرة يا�س

�ضوق اأبوظبي العاملي يبداأ ا�ضتقبال طلبات ترخي�س البنوك الرقمية

 1800 �صركة تختار »اأبوظبي العاملي« من�صة الأعمالها من بينهم 120 �صركة تعمل يف اخلدمات املالية
•• اأبوظبي-وام:

املالية  اخلدمات  تنظيم  ل�ضلطة  التنفيذي  الرئي�ض  تنج  ريت�ضارد  ك�ضف 
والعاملية  املحلية  الطلبات  با�ضتقبال  البدء  العاملي عن  اأبوظبي  �ضوق  يف 
بالعا�ضمة  ال��دويل  امل��ايل  املركز  يف  الرقمية  البنوك  واإن�ضاء  لرتخي�ض 
املخاطر  اإدارة  مع  النمو  ودع��م  بالبتكار  اللتزام  يوؤكد  وال��ذي  اأبوظبي 

لت�ضجيع الو�ضول اإىل نظام مايل متني وم�ضتدام.
�ضلطة  اإن  “وام”  الإم���ارات  اأنباء  لوكالة  تنج يف ت�ضريح  ريت�ضارد  وق��ال 
البنوك  ا�ضتقبال الطلبات املقدمة من  املالية بداأت يف  تنظيم اخلدمات 
التقليدية لتاأ�ضي�ض بنوك رقمية اأو فروع للبنوك الرقمية بالإ�ضافة اإىل 
طلبات من �ضركات البتكار.. م�ضريا اإىل اأن �ضوق اأبوظبي العاملي تلقى 
العديد من ال�ضتف�ضارات من �ضركات التقنية واملوؤ�ض�ضات املالية للح�ضول 
على تراخي�ض للخدمات امل�ضرفية الرقمية من خالل ال�ضراكة بينهما.

راأ�ض  مبتطلبات  التزاما  يتطلب  الرقمية  البنوك  ترخي�ض  اأن  واأ�ضاف 
املال الأ�ضا�ض بقيمة 10 ماليني دولر اإ�ضافة اإىل توفري هياكل حوكمة 
لتكنولوجيا  اأمنية  وت��داب��ري  املخاطر  واإدارة  المتثال  و�ضيا�ضات  قوية 
وذلك  العليا  الإدارة  فريق  يف  الإل��زام��ي��ة  التعيينات  وبع�ض  املعلومات 

التحوط وحماية  ملتطلبات  وا�ضتيفائها  املقدمة  الطلبات  ل�ضمان جودة 
تنظيم  ل�ضلطة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  واأو����ض���ح  امل����ايل.  ال��ن��ظ��ام  ا���ض��ت��ق��رار 
اخلدمات املالية اأنه �ضيتم تقييم جميع الطلبات املقدمة ب�ضكل منا�ضب 
للح�ضول على ترخي�ض للخدمات امل�ضرفية الرقمية وذلك ا�ضتنادا اإىل 
نوع احللول املبتكرة املقدمة .. لفتا اإىل اأنه على ال�ضركات التي تتطلع 
اإىل ن�ضر حلول مبتكرة يف املدفوعات مثل املحافظ الإلكرتونية والرموز 
الأ�ضكال الأخرى  تاأخذ يف اعتبارها  اأن  القيمة املختزنة  املميزة وبطاقة 
من الرتاخي�ض التي تتطلب عبئا تنظيميا وراأ�ضماليا اأقل من ترخي�ض 

بنك رقمي كامل.
وذكر اأن امل�ضارف الرقمية ميكنها تلبية احتياجات العديد من القطاعات 
واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املوؤ�ض�ضات  تواجهها  التي  الئتمانية  الفجوة  مثل 
احتياجات  وتلبية  امل��ايل  ال�ضمول  من  اأك��رب  ق��در  حتقيق  اإىل  بالإ�ضافة 
للم�ضتهلكني  التكاليف  وتقليل  اخلدمات  نق�ض  تواجه  التي  القطاعات 
حيث تعمل البنوك الرقمية على زيادة تكامل القطاع املايل وامل�ضريف يف 
التناف�ضية وحيويتها وقدرتها على  اأبوظبي واملنطقة مما يعزز قدرتها 
واإن�ضاء  وال�ضوابط اخلا�ضة برتخي�ض  القوانني  التكيف. وفيما يخ�ض 
ملتطلبات  الرقمية  البنوك  تنج تخ�ضع  ريت�ضارد  قال  الرقمية..  البنوك 

�ضري  وا�ضتقرار  و�ضالمة  �ضحة  ت�ضمن  والتي  بها  املعمول  الرتخي�ض 
املقدمة للعمالء مع تطبيق  الرقمية واخلدمات  البنوك  الأعمال لدى 

املعايري الحرتازية من حيث راأ�ض املال وال�ضيولة املالية.
ال�ضركات  العاملي حقق زي��ادة كبرية يف عدد  اأبوظبي  اأن �ضوق  اإىل  واأ�ضار 
املرخ�ضة التي متار�ض اأعمالها �ضمن قطاعات متعددة حيث و�ضل عدد 
بينهم  من  �ضركة   1800 اإىل  اليوم  حتى  ال�ضوق  يف  امل�ضجلة  ال�ضركات 

120 �ضركة تعمل يف قطاع اخلدمات املالية.
واأ�ضاف ريت�ضارد تنج اأن تنامي ا�ضتقبال �ضوق اأبوظبي العاملي لل�ضركات 
ال�ضتثمارية  وال�ضناديق  الدولية  املالية  واملوؤ�ض�ضات  العائلية  املحلية 
بتقدمي  الكبري  الل��ت��زام  يعك�ض  واملوؤ�ض�ضية  املهنية  اخل��دم��ات  و�ضركات 
خدمات متميزة تلبي احتياجات قطاع املال والأعمال يف اأبوظبي ودولة 
اأن  اأبوظبي العاملي  الإم��ارات واملنطقة ب�ضكل عام. من جهته اأعلن �ضوق 
ت�ضعى  التي  والدولية  الإقليمية  لال�ضتف�ضارات  تلبية  تاأتي  املبادرة  هذه 
للبحث عن بيئة اأعمال اأثبتت جدواها يف تعزيز الفر�ض وتطوير ال�ضوق 
وتعزيز البتكار وتدعم ا�ضتقرار اأن�ضطة الأعمال مبا يعود بالفائدة على 
مواتية  وبيئة  ق�ضائية  �ضلطة  يوفر  العاملي  اأبوظبي  �ضوق  كون  املنطقة 

لنموذج البنوك الرقمية.
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اقت�صادية اأبوظبي تنظم ور�صة عمل ل�صركائها 
للتعريف باآلية واإجراءات اإ�صدار الرخ�صة الفورية

•• اأبوظبي-وام:

عمل  ور���ض��ة  ام�����ض  مبقرها  اأب��وظ��ب��ي   ���� القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  نظمت 
ل�ضركائها ال�ضرتاتيجيني من اجلهات املحلية والحتادية املعنية باعتماد 
بهدف  وذل��ك  ابوظبي  ام��ارة  م�ضتوى  على  القت�ضادية  الأن�ضطة  ممار�ضة 
التعريف باإجراءات واآلية ومميزات الرخ�ضة الفورية التي اأ�ضبح اإ�ضدارها 

ل ي�ضرتط اعتمادات م�ضبقة للجهات املعنية.
وكان مركز اأبوظبي لالأعمال التابع للدائرة قد بداأ ا�ضدار رخ�ضة اأبوظبي 
 www.adbc.abudhabi.ae الإل��ك��رتوين  موقعه  عرب  الفورية 
وذلك فور اطالق الرخ�ضة موؤخرا خالل فعاليات منتدى اأبوظبي للقطاع 
للم�ضرعات  ابوظبي  برنامج  �ضمن  ا�ضرتاتيجية  م��ب��ادرات   8 مع  اخلا�ض 

التنموية غدا 21.
ومت خالل الور�ضة تقدمي عر�ض امام امل�ضاركني اأو�ضحت فيه الدائرة اآلية 
اإجراءات اإ�ضدار الرخ�ضة الفورية التي اأ�ضبح اإ�ضدارها الفوري ل يرتبط 
باجراء موافقات اجلهات اخلارجية والذي يتم تنفيذه بعد ال�ضدار وذلك 
يف خطوة تهدف اىل ترجمة توجهات قيادة حكومة امارة ابوظبي لتب�ضيط 

وت�ضهيل الجراءات على امل�ضتثمرين.
وتاأتي هذه الور�ضة يف اإطار تن�ضيق اجلهود امل�ضرتكة بني الدائرة و�ضركائها 
العالقة  ذات  اجل��ه��ات  ك��اف��ة  ب��ني  الأدوار  تكامل  ب��ه��دف  ال�ضرتاتيجيني 
ي�ضهل  مبا  ابوظبي  ام��ارة  م�ضتوى  على  القت�ضادية  الرتاخي�ض  با�ضدار 
على املتعاملني �ضرعة احل�ضول على ترخي�ض ن�ضاطهم القت�ضادي وتعزيز 

تناف�ضية ممار�ضة ان�ضطة العمال �ضمن تقارير التناف�ضية الدولية.
التنمية  دائ���رة  رئي�ض  ال��ه��اج��ري،  �ضيف حممد  ق��ال معايل  ال�����ض��اأن  وب��ه��ذا 
انعكا�ض  هي  نوعها  من  الفريدة  الرخ�ضة  ه��ذه  اإن  اأبوظبي  القت�ضادية 
القت�ضادية  الطموحات  مب�ضتوى  وارت��ق��اء  ال��رائ��دة  التنموية  لتجربتنا 
اأهميتها يف تعزير تناف�ضية  اإىل  اأبوظبي، م�ضرياً  اإمارة  ملجتمع الأعمال يف 
الدويل  البنك  ع��ن  ال�����ض��ادرة  ال��دول��ي��ة  التقارير  �ضمن  الأع��م��ال  ممار�ضة 

وزيادة ثقة امل�ضتثمرين وبناء اقت�ضاد معريف م�ضتدام.
واأو�ضح معاليه اأنه يف �ضوء امتالك اإمارة اأبوظبي بنية حتتية قوية وبيئة 
ت�ضريعية وتنظيمية رائدة ملمار�ضة الأعمال وموقع ا�ضرتاتيجي مميز بني 
خمتلف القارات، فاإن رخ�ضة اأبوظبي الفورية هي اإ�ضافة حقيقية يف حتفيز 
اأف�ضل املمار�ضات  القت�ضاد وتطوير �ضيا�ضات ت�ضريعية واقت�ضادية تواكب 
لال�ضتثمار  م�ضّجعة  بيئة  يف  اجلاذبة  الفر�ض  من  مزيداً  وتخلق  العاملية 

والنمو.
ال�ضرتاتيجية  ال��دائ��رة  روؤي���ة  �ضمن  ت��ن��درج  ال��ت��ي  الرخ�ضة،  اأن  واأ���ض��اف 
قاعدة  زي���ادة  يف  وم��وؤث��ر  ف��اع��ل  كبري  دور  لها  �ضيكون   ،2022-2020
القت�ضادية  القطاعات  م��ن  كبري  ع��دد  يف  وال��ع��امل��ي  الإقليمي  ال�ضتثمار 
والتنموية يف اإمارة اأبوظبي وال�ضتفادة من الفر�ض ال�ضتثمارية يف خمتلف 

مفا�ضل اقت�ضاد اإمارة اأبوظبي يف ظل الت�ضهيالت التي تقدمها لهم.
بالإنابة،  ال��دائ��رة  وكيل  البلو�ضي،  عبدالكرمي  را�ضد  �ضعادة  اأ���ض��اد  ب���دوره، 
وال�ضركاء  العالقة  ذات  احلكومية  للجهات  والوثيق  امل�ضرتك  بالتعاون 
والرائدة، موؤكداً  املتميزة  الرخ�ضة  للدائرة لإطالق هذه  ال�ضرتاتيجيني 
التناف�ضية  تعزيز  يف  وملمو�ضاً  حقيقياً  تقدماً  حت��دث  اأن  �ضاأنها  م��ن  اأن��ه 
امل�ضتثمرين  ودع���م  التناف�ضي  ال��ف��ك��ر  وت��ط��وي��ر  اأب��وظ��ب��ي  لإم����ارة  ال��ع��امل��ي��ة 
والرتقاء باأعمالهم ودعم م�ضرية ازدهار ومنو القطاع اخلا�ض مبا ينعك�ض 

على القوة القت�ضادية لإمارة اأبوظبي.

تريليون درهم قيمة تداوالت   4.85
بور�صة دبي للذهب وال�صلع خلل 3 �صنوات

•• اأبوظبي-وام:

املا�ضية  الفرتة  خ��الل  كبرية  اإجن���ازات  وال�ضلع  للذهب  دب��ي  بور�ضة  حققت 
الأمر الذي مكنها من حجز مكانة رائدة على خارطة البور�ضات العاملية التي 
التي تعد الوحيدة من نوعها يف  البور�ضة -  تعمل يف هذا القطاع. و�ضهدت 
منطقة ال�ضرق الأو�ضط - ن�ضاطا كبريا خالل ال�ضنوات الثالث املا�ضية حيث 
تريليون   4.85 نحو  اإىل  وال�ضلع  الذهب  على  املنفذة  العقود  قيمة  قفزت 
الر�ضمية  الأرق��ام  1.32 تريليون دولر / وذل��ك بح�ضب ما وثقته  دره��م / 
ال�ضادرة عن هيئة الأوراق املالية وال�ضلع. وتتوىل هيئة الأوراق املالية وال�ضلع 
ال�ضالحيات  مبقت�ضى  وذل��ك  وال�ضلع،  للذهب  دب��ي  بور�ضة  على  الإ���ض��راف 
املخولة لها بتنظيم الأوراق املالية يف الدولة، وقد مت يف عام 2006 توقيع 
فيما  ال�ضع  م�ضتقات  واأ���ض��واق  والبور�ضة  الهيئة  من  كل  بني  تفاهم  مذكرة 
وخالل  امل�ضرتك.  التعاون  ونطاق  للهيئة  التنظيمية  بال�ضالحيات  يتعلق 
بلغ  قيا�ضية، حيث  اأرقاما  وال�ضلع  للذهب  دبي  بور�ضة  2018 حققت  العام 
حجم التداول 22.26 مليون عقد متجاوزة بذلك اأرقام تداولتها ال�ضنوية 
املتداولة يف بور�ضة دبي للذهب  الإ�ضمية  القيمة  ال�ضابقة وو�ضلت  لل�ضنوات 

وال�ضلع 474.94 مليار دولر اأمريكي.
اأعلى  بذلك  حمققا  عقدا،   86.615 اليومي  التداول  حجم  متو�ضط  وبلغ 
حجم تداول �ضنوي على الإطالق كما ومت ت�ضجيل اأعلى حجم تداول يومي 
لعام 2018 يف 13 اأغ�ضط�ض والذي بلغ 185630 عقدا .. فيما �ضجل �ضهر 
مايو اأعلى حجم تداول �ضهري والذي بلغ 2163598 عقدا ومنت منتجات 
واأما عقود العمالت  عقود الروبية الهندية مبقدار %25 عن عام 2017. 
للدول ال�ضت الكبار فقد حققت منوا وقدره 9 %عن العام 2018. و�ضجل 
300000 عقدا  وال��ذي جتاوز  املفتوحة  للعقود  اأعلى م�ضتوى  �ضهر يوليو 
اأمريكي نفذت  404.69 مليار دولر  2017 بلغت قيمة العقود  ويف العام 
من خالل 17.439 مليون عقد يف حني و�ضلت القيمة خالل العام 2016 

.. 439.5 مليار دولر وعدد العقود 19.669 مليون عقد تقريبا.

»الزراعة وال�صلمة الغذائية« تلتقي مربي الرثوة احليوانية واملزارعني باأبوظبي

 نظام مبتكر واالأول من نوعه بالعامل
»اإمباور« تطلق نظام ذكي

 للك�صف عن الطاقة املهدرة

•• اأبوظبي  - الفجر

نظمت هيئة اأبوظبي للزراعة وال�ضالمة 
الأرب����ع����اء، يف مقرها  اأم�������ض  ال��غ��ذائ��ي��ة، 
اأبوظبي، لقاًء مفتوحاً  الرئي�ض مبدينة 
م�����ع م������الك امل����������زارع وم�����رب�����ي ال������رثوة 
بح�ضور  اأب��وظ��ب��ي،  اإم���ارة  يف  احليوانية 
�ضعادة را�ضد بالر�ضا�ض املن�ضوري املدير 
التنفيذي –  لق�ضم الرثوة احليوانية- 
ق��ي��ادات وموظفي  م��ن  وع���دد  الهيئة  يف 
املزارعني  م��ن  ع��دد  ج��ان��ب  اإىل  الهيئة، 
ال����رثوة احل��ي��وان��ي��ة، لالطالع  وم��رب��ي 
على احتياجاتهم ومقرتحاتهم اخلا�ضة 
وتعزيز  احل���ي���وان���ي���ة  ال�������رثوة  ب��ت��ن��م��ي��ة 
ال�ضتدامة الزراعية والبيئية يف الإمارة، 
تقدمها  ال��ت��ي  ب���اخل���دم���ات  وت��ع��ري��ف��ه��م 
احليوي  الأم�������ن  جم������الت  يف  ال��ه��ي��ئ��ة 

والزراعة والرثوة احليوانية، بالإ�ضافة 
اطالعهم على اأف�ضل املمار�ضات اخلا�ضة 

برتبية نحل الع�ضل.
الهيئة  ب��دور  بالتعريف  اللقاء  وا�ضتهل 
يف تعزيز فاعلية الأمن احليوي للوقاية 
والأوبئة  الزراعية  الآف���ات  خماطر  من 
احل��ي��وان��ي��ة والأم����را�����ض امل�����ض��رتك��ة بني 
واإح���ك���ام منظومة  الإن�����ض��ان واحل���ي���وان 
ال�ضحة الواحدة يف الإم��ارة، واخلدمات 
التي  والإر���ض��ادي��ة  والعالجية  الوقائية 
تقدمها الهيئة لقطاع الزراعة والرثوة 
احل��ي��وان��ي��ة ل�����ض��م��ان احل����د م���ن تاأثري 
وامل�ضتوطنة  الغازية  والأم��را���ض  الآف��ات 
ال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة، وتطوير  يف ه��ذه 
الأم���ن  اإدارة خم��اط��ر  ل��دع��م  ال��ب��ح��وث 
ب�ضقيها  ل���ل���زراع���ة  امل���ت���الزم���ة  احل���ي���وي 

النباتي واحليواين.

مبر�ض  ال���ت���وع���ي���ة  ال����ل����ق����اء  وت�������ض���م���ن 
واأعرا�ضه  ان��ت��ق��ال��ه  وط���رق  ال��ربو���ض��ي��ال 
ال���وق���اي���ة م���ن���ه، واأه�����م اخل���ط���وات التي 
ي��ت��وج��ب ع��ل��ى امل��رب��ي ات��ب��اع��ه��ا للحفاظ 
الإ�ضابة  م���ن  ال��ق��ط��ي��ع  ���ض��الم��ة  ع��ل��ى 
الك�ضف  يف  ال��ه��ي��ئ��ة  ودور  امل���ر����ض،  ب��ه��ذا 
الآمن  والتعامل  املر�ضية  احل��الت  عن 
املخربية  الفحو�ضات  خ��الل  م��ن  معها 
املختربات  يف  جت��ري��ه��ا  ال��ت��ي  امل��ت��ق��دم��ة 
البيطرة التابعة لها، اإ�ضافة اإىل التاأكيد 
على اأهمية ال�ضتخدام الآمن للمبيدات 
الك�ضف  بربنامج  والتعريف  ال��زراع��ي��ة، 
عن متبقيات املبيدات يف املنتجات املحلية 
�ضالمة  لتعزيز  الهيئة  ت��ن��ف��ذه  وال����ذي 
امل��ح��ل��ي��ة واحلفاظ  ال��زراع��ي��ة  امل��ن��ت��ج��ات 

على البيئة.
عن  تف�ضيلياً  ع��ر���ض��اً  ال��ه��ي��ئ��ة  وق��دم��ت 

واأهم  اأب��وظ��ب��ي،  اإم���ارة  يف  النحل  تربية 
والأ�ضناف  للنحل  القت�ضادية  الأن���واع 
م�ضروعها  وا�ضتعرا�ض  للع�ضل،  املختلفة 
اخلا�ض بتطوير �ضاللت النحل، والذي 
حملية  نحل  ���ض��اللت  با�ضتنباط  اأث��م��ر 
الإنتاج،  وزي��ادة  ق��درة على دميومة  ذات 
تربية  قطاع  على  احل�ضول  ي�ضمن  مبا 
منتجات  اإىل  وال��و���ض��ول  م�ضتدام  نحل 

اآمنة وذات جودة عالية.
مع  املناق�ضة  ب��اب  فتح  اللقاء  �ضهد  كما 
اأ�ضحاب املزارع ومربي الرثوة احليوانية 
حول برامج وخدمات الهيئة، وال�ضتماع 
حولها،  وم��الح��ظ��ات��ه��م  لح��ت��ي��اج��ات��ه��م 
اخلا�ضة  ت��ط��ل��ع��ات��ه��م  ع��ل��ى  وال���ت���ع���رف 
كفاءتها،  ورف������ع  اخل����دم����ات  ب��ت��ط��وي��ر 
للم�ضاركة  احل�����ض��ور  دع����وة  ج��ان��ب  اإىل 
معر�ض  م��ن  الأوىل  الن�ضخة  بفعاليات 

ي���وروت���ري ال�����ض��رق الأو����ض���ط ال���ذي يقام 
املقبل  �ضبتمرب   4 اإىل   2 الفرتة من  يف 
يف اأب���وظ���ب���ي وي��خ��ت�����ض ب�������اإدارة ال����رثوة 
احليوانية والإنتاج احليواين وتعريفهم 

باأهم الفعاليات امل�ضاحبة له.
�ضل�ضلة  ����ض���م���ن  ال���ل���ق���اء  ه�����ذا  وي�����اأت�����ي 
اأبوظبي  هيئة  تنظمها  التي  الفعاليات 
لتطوير  الغذائية  وال�ضالمة  ل��ل��زراع��ة 
ال���زراع���ي  امل���ج���ال  يف  الأداء  وحت�����ض��ني 
الرتقاء  وكذلك  الإم���ارة،  م�ضتوى  على 
والإر�ضاد  والتوجيه  التوعية  مب�ضتوى 
حتقيقاً  اجل��ي��دة،  ال��زراع��ي��ة  باملمار�ضات 
امل�ضتدامة  التنمية  حتقيق  يف  ل��دوره��ا 
الغذائية  وال�ضالمة  ال��زراع��ة  جم��ال  يف 
وح��م��اي��ة ���ض��ح��ة ال��ن��ب��ات واحل���ي���وان مبا 
ي�ضهم يف تعزيز الأمن احليوي وحتقيق 

الأمن الغذائي.

•• دبي- الفجر:

يف اإطار �ضعي موؤ�ض�ضة الإمارات لأنظمة 
اأكرب مزود  “اإمباور”،  املركزي  التربيد 
العامل،  يف  امل���ن���اط���ق  ت���ربي���د  خل���دم���ات 
تناف�ضية  م��زاي��ا  اك��ت�����ض��اب  اإىل  امل�ضتمر 
ل����ل����خ����روج مب���ن���ت���ج���ات م���ب���ت���ك���رة اأك�����رث 
ا���ض��ت��دام��ة حت��اف��ظ ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة وتوفر 
الطاقة، اأعلنت “اإمباور” عن نظام ذكي 
وح�ضولها  املهدرة،  الطاقة  عن  للك�ضف 
ع��ل��ى ج��ائ��زة الب��ت��ك��ار ال��ف��خ��ري��ة ع��ن “ 
ا�ضتخدام الذكاء ال�ضطناعي يف الك�ضف 

عن الطاقة املهدرة ».
ا�ضتخدامها  اأن  “اإمباور”،  واأو���ض��ح��ت 
الك�ضف  يف  الإ�ضطناعي  ال��ذك��اء  لنظام 
جتنب  على  يعمل   ، املهدرة  الطاقة  عن 
تربيد  لنظام  اخلاطئة  ال���ض��ت��خ��دام��ات 
اآيل  ب�ضكل  النظام  يقوم  حيث  املناطق؛ 
من  امل��ه��درة  الطاقة  واكت�ضاف  بالبحث 
حم���ط���ات ال���ت���ربي���د امل����رك����زي وامل���ب���اين 

امل�ضتفيدة من اخلدمة«.
واأك��������دت، اأن�����ه م���ن خ����الل ت��ط��ب��ي��ق هذا 
ال��ن��ظ��ام امل��ب��ت��ك��ر- ال���ذي ي��ع��د الأول من 
نوعه يف العامل- متكنت من رفع الكفاءة 
الإنتاجية والت�ضغيلية، وال�ضتفادة املثلى 
من الطاقة املنتجة يف حمطات التربيد 
الطاقة  ت��ق��ل��ي��ل  اإىل  اإ���ض��اف��ة  امل���رك���زي، 
املهدرة يف املباين؛ لتلبية الطلب املتنامي 

من الطاقة وحتقيق ر�ضا املتعاملني.
الرئي�ض  ����ض���ع���ف���ار،  ب����ن  اأح����م����د  وق�������ال 
الإم������ارات لأنظمة  مل��وؤ���ض�����ض��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
اإن  “اإمباور”،  امل�����رك�����زي  ال����ت����ربي����د 
اإم����ب����اور-  ح�����ض��دت��ه��ا  ال���ت���ي  “اجلوائز 
م�����وؤخ�����را- ت��دف��ع��ن��ا ل��ل��م�����ض��ي ق���دم���ا يف 
حتقيق املزيد من الإجنازات والبتكارات 
وموا�ضلة  امل���ن���اط���ق،  ت���ربي���د  جم����ال  يف 
اجل���ه���ود ل��ت��وف��ري ال���ط���اق���ة واحل�����د من 
النبعاثات الكربونية، با�ضتخدام اأنظمة 
الذي ي�ضهم  الأمر  الذكاء ال�ضطناعي، 
اقت�ضاد  اإىل  ال��ت��ح��ّول  م�����ض��رية  دف���ع  يف 
اأخ�ضر يف دول��ة الإم���ارات«. واأو���ض��ح، اأن 
والذي  نوعه،  من  الفريد  النظام  “هذا 
ك��اف��ة حمطات  اإم����ب����اور يف  ت�����ض��ت��خ��دم��ه 
التربيد التابعة لها، يعتمد على البحث 
املهدرة  الطاقة  اكت�ضاف  اآيل على  ب�ضكل 
واملباين،  املركزي  التربيد  حمطات  من 

والعمل على حل هذه امل�ضكلة«.
هو  التكنولوجي  “البتكار  اأن  وت��اب��ع، 
الأعمال؛ حيث  ري��ادة  املقبلة يف  املرحلة 
ال�ضركات  اإك�����ض��اب  يف  مهما  دورا  يلعب 
واملوؤ�ض�ضات مزايا تناف�ضية خالل الفرتة 
اإل��ي��ه اإمباور  امل��ق��ب��ل��ة، وه����ذا م��ا ف��ط��ن��ت 
ال�ضتعانة  يف  وب�����داأت  ت��اأ���ض��ي�����ض��ه��ا،  م��ن��ذ 
ابتكار  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل  متخ�ض�ض  ب��ف��ري��ق 
با�ضتخدام  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  م���ن  ال���ع���دي���د 
ال����ذك����اء ال���ض��ط��ن��اع��ي ل��ل��م�����ض��اه��م��ة يف 

ال��ط��اق��ة، وب��ن��اء اقت�ضاد  احل��ف��اظ ع��ل��ى 
القادمة«.  ل��الأج��ي��ال  م�����ض��ت��دام  اأخ�����ض��ر 
�ضعفار”،  “بن  ق��ال  مت�ضل،  �ضياق  ويف 
وب�ضكل  ت�ضاهم  “اإمباور”،  ابتكارات  اإن 
احلكيمة  ال�����روؤي�����ة  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  ف����ع����ال، 
اهتماماً  والتي تويل  الر�ضيدة،  لقيادتنا 
البيئة  للحفاظ على  بال�ضتدامة  كبرياً 
لالأجيال القادمة؛ حيث وجهت ب�ضرورة 
الذي  املناخي،  التغرّي  حتديات  جمابهة 
ي��ع��د ع��ق��ب��ة ح��ق��ي��ق��ي��ة يف ���ض��ب��ي��ل حتقيق 
كافة«.  الأ�ضعدة  على  والزده���ار  النمو 
وكانت اإمباور ح�ضلت على هذه اجلائزة 
ال�110  ال���دورة  يف حفل ت��وزي��ع ج��وائ��ز 
للجمعية  ال�ضنوي  املوؤمتر  املعر�ض  من 
 ،2019 امل���ن���اط���ق  ل���ت���ربي���د  ال���دول���ي���ة 
امل��ا���ض��ي، يف  يونيو  �ضهر  وال���ذي عقد يف 
“بن  واأك��د  الأمريكية.  بيت�ضربغ  مدينة 

العديد  تتبنى  “اإمباور  اأن  �ضعفار”، 
الداعمة  الوطنية  ال�ضرتاتيجيات  من 
البيئة،  على  واحل��ف��اظ  ال�ضتدامة  اإىل 
وم���ن اأه��م��ه��ا روؤي����ة الإم������ارات 2021، 
للطاقة  الإم������������ارات  وا����ض���رتات���ي���ج���ي���ة 
ح�ضة  زي���ادة  اإىل  ت�ضعى  ال��ت��ي   ،2050
ال��ن��ظ��ي��ف��ة م���ن م��زي��ج الطاقة  ال��ط��اق��ة 
واخلطة   ،50% اإىل  الإج��م��ايل  املحلي 
 ،2050-2017 املناخ  لتغري  الوطنية 
لبناء  امل���دى  طويلة  الوطنية  وامل���ب���ادرة 
اق���ت�������ض���اد اأخ�������ض���ر يف دول������ة الإم��������ارات 
لتنمية  اأخ�����ض��ر  “اقت�ضاد  ���ض��ع��ار  حت��ت 
م�ضتدامة”، التي اأطلقها �ضاحب ال�ضمو 
ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم، نائب 
رئ��ي�����ض ال��دول��ة رئ��ي�����ض جمل�ض ال����وزراء 
ح��اك��م دب���ي، رع���اه اهلل، وال��ت��ي ك���ان لها 
الف�ضل يف احتالل دولة الإمارات ملراكز 

القت�ضاد  جم����ال  يف  م��ت��ق��دم��ة  ع��امل��ي��ة 
الأخ�������ض���ر اجل����دي����د«. واجل���دي���ر ذك����ره، 
املناطق  تربيد  خ��دم��ات  “اإمباور”،  اأن 
1،090 مبنى، ولأك��رث من  لأك��رث من 
القدرة  ت�ضل  كما  متعامل  األ���ف   100
 1،43 الإنتاجية لل�ضركة اإىل اأكرث من 
مليون طن من التربيد، وتقدم ال�ضركة 
للبيئة  �ضديقة  مناطق  تربيد  خدمات 
اإم��ارة دبي  لعدد من امل�ضاريع البارزة يف 
م��ث��ل واج��ه��ة دب���ي امل��ائ��ي��ة، وب��ل��و وات���رز، 
بيت�ض  وج����م����ريا  ج����م����ريا،  وجم���م���وع���ة 
ري��زي��دن�����ض، وم��رك��ز دب��ي امل���ايل العاملي، 
واخلليج التجاري، ومدينة دبي الطبية، 
واأب��راج بحريات جمريا، ونخلة جمريا، 
ودي�ضكفري جاردنز، وابن بطوطة مول، 
العاملية  واملنطقة  للت�ضميم،  دب��ي  وح��ي 

لالإنتاج الإعالمي وغريها.

•• دبي-الفجر: 

وزير  العلماء  �ضلطان  اأكد معايل عمر 
ل��ل��ذك��اء ال���ض��ط��ن��اع��ي نائب  ال���دول���ة 
الع�ضو املنتدب ملوؤ�ض�ضة دبي للم�ضتقبل، 
اأن التطور الكبري الذي ي�ضهده قطاع 
الت�����ض��الت يف دول���ة الإم�����ارات ي�ضكل 
والتطوير يف  لالبتكار  اأ�ضا�ضياً  حمفزاً 
العمل احلكومي، الذي حتر�ض الدولة 
ع��ل��ى ت��وظ��ي��ف ت��ق��ن��ي��ات��ه امل��ت��ق��دم��ة يف 
للتطور  حا�ضنة  كبيئة  ريادتها  تعزيز 
الدولة  امل�ضتقبل. وقال وزير  و�ضناعة 
الإمارات  اإن دولة  للذكاء ال�ضطناعي 
يف  عاملياً  ريادتها  تعزيز  على  حري�ضة 
اإىل اأن تبني  قطاع الت�ضالت، م�ضرياً 
تكنولوجيا اجليل اخلام�ض يف موؤ�ض�ضة 
توجيهات  ي��ج�����ض��د  ل��ل��م�����ض��ت��ق��ب��ل  دب����ي 
���ض��اح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�ض  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ض��د 
رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال��������وزراء ح���اك���م دبي 
بتحويل دبي اإىل خمترب  “رعاه اهلل”، 
احلديثة  الب��ت��ك��ارات  لتجربة  مفتوح 
وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل�����ض��ت��ق��ب��ل.  ج���اء ذلك، 
“دو”  ���ض��راك��ة  ع��ن  الإع����الن  مبنا�ضبة 
لالت�ضالت  الإم���ارات  ل�ضركة  التابعة 
للم�ضتقبل  دب��ي  موؤ�ض�ضة  مع  املتكاملة 
تكنولوجيا اجليل  باإمكانات  لتزويدها 
اخلام�ض وتعزيز رحلتها نحو التحول 
اجلهات  اأوىل  ب��ذل��ك  لتكون  ال��رق��م��ي، 
خدمات  على  حت�ضل  التي  احلكومية 
اخلام�ض  للجيل  ال��داخ��ل��ي��ة  التغطية 

من “دو” على م�ضتوى املنطقة. وعقد 
اجل��ان��ب��ان اج��ت��م��اع��اً ���ض��ارك ف��ي��ه عمر 
�ضلطان العلماء، بح�ضور خلفان جمعة 
ملوؤ�ض�ضة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض  ب��ل��ه��ول 
البلو�ضي  و���ض��ل��ي��م  ل��ل��م�����ض��ت��ق��ب��ل،  دب����ي 
يف  للتكنولوجيا  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض 
املتكاملة،  الإم��ارات لالت�ضالت  �ضركة 
التنفيذي  النائب  علي  فهمي  وه��اين 
ومروان  امل��وؤ���ض�����ض��ات،  لقطاع  للرئي�ض 
حللول  الرئي�ض  اأول  ن��ائ��ب  دمل���وك  ب��ن 
والت�ضالت  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
بن  وم��روان  الذكية،  املدينة  وعمليات 
تخطيط  لقطاع  الرئي�ض  نائب  �ضاكر 
ومروان  لالت�ضالت،  التحتية  البنية 

ث���اين ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����ض ل��ق��ط��اع مبيعات 
املوؤ�ض�ضات احلكومية يف ال�ضركة.

“دو”  توفر  ال�ضراكة،  ه��ذه  ومب��وج��ب 
اخلام�ض  ل��ل��ج��ي��ل  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة 
ملوؤ�ض�ضة دبي للم�ضتقبل، ليكون مبقدور 
الأجهزة  ا�ضتخدام  املوؤ�ض�ضة  موظفي 
الداعمة لتقنية اجليل اخلام�ض داخل 

مقر املوؤ�ض�ضة يف اأبراج الإمارات بدبي.

تطوير النية التحتية
الرئي�ض  ب��ل��ه��ول  جمعة  خ��ل��ف��ان  واأك����د 
للم�ضتقبل  دب���ي  مل��وؤ���ض�����ض��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
احلكومية  اجل����ه����ات  ت����ع����اون  اأه���م���ي���ة 
التقنيات  اأح������دث  ل��ت��ب��ن��ي  واخل���ا����ض���ة 

ال��ق��ط��اع��ات، مبا  امل��ت��ط��ورة يف خمتلف 
كواحدة من  دبي  مكانة  بتعزيز  ي�ضهم 
وال�ضباقة  الذكية  العامل  م��دن  اأف�ضل 
ملواكبة التطورات يف قطاع التكنولوجيا 
التحتية  البنية  وتطوير  والت�ضالت 

لقطاع الأعمال.

فر�س واإمكانات هائلة
نائب  فريدوين  فريد  قال  جهته،  من 
الإم���ارات  ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�ض 
حلول   – امل���ت���ك���ام���ل���ة  ل����الت���������ض����الت 
اجليل  ت��ق��ن��ي��ة  “باتت  امل���وؤ����ض�������ض���ات: 
اخلام�ض وما حتمله من قدرات ات�ضال 
فائقة واقعاً ملمو�ضاً الآن، حيث تنطوي 

واإمكانات  ف��ر���ض  ع��ل��ى  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ه���ذه 
منها  �ضت�ضتفيد  لها  ح�ضر  ول  هائلة 
اجلهات احلكومية وال�ضركات اخلا�ضة 
عرب خمتلف قطاعات الأعمال اإ�ضافة 
الأف�����������راد«.  واأ�����ض����اف:  ال���ع���م���الء  اإىل 
يف  امل��م��ي��زة  ال�����ض��راك��ات  ه���ذه  “ت�ضاهم 
التحول  اأجندة  لدفع  جهودنا  توحيد 
الرقمي معتمدين يف ذلك على خربتنا 
ال���ط���وي���ل���ة يف ال���ق���ط���اع والب����ت����ك����ارات 
ت�ضخريها  ميكن  ال��ت��ي  التكنولوجية 
الذكية.  امل�����دن  يف  الإن�������ض���ان  خل���دم���ة 
وي�ضعدنا حقاً التعاون مع موؤ�ض�ضة دبي 
اجليل  م�ضتقبل  لتد�ضني  للم�ضتقبل 

اخلام�ض«.

»دبي للم�ضتقبل« االأوىل حكوميًا با�ضتخدام تكنولوجيا اجليل اخلام�س من »دو«

عمر �صلطان العلماء: قطاع االت�صاالت حمفز اأ�صا�ض للبتكار يف العمل احلكومي
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 حتفز من تدفق اال�ضتثمارات من داخل وخارج الدولة وتعزز من دور اال�ضتثمار املوؤ�ض�ضي 

 خرباء املال واال�صتثمار: مبادرة �صوق اأبوظبي بتخفي�ض عموالت التداول لها اآثار اإيجابية على املدى املتو�صط والطويل 

تنطلق فعالياته يف 24 يوليو على مدى اأربعة اأيام

غرفة ال�صارقة ت�صتكمل ا�صتعداداتها الإطلق الن�صخة الرابعة من »الذيد للرطب«

من ناحية اأخرى اأكد كفاح املحارمة املدير 
اأن  امل��ال��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات  ال����دار  ال��ع��ام ل�ضركة 
املالية  ل�����الأوراق  اأب��وظ��ب��ي  ���ض��وق  تخفي�ض 
�ضابقا  عليها  يح�ضل  ك���ان  ال��ت��ي  للعمولة 
مفيدة   90% اإىل   50% ب��ني  م��ا  بن�ضبة 
جداً للم�ضتثمرين، واآثارها قد لنراه على 
امل����دى ال��ق�����ض��ري، ل��ك��ن ه���ذا الإج������راء على 
املدى الطويل من �ضانه حتفيز امل�ضتثمرين 
املوؤ�ض�ضي،  الطابع  ذوي  امل�ضتثمرين  خا�ضة 
امل�ضتثمرين،  على  الكلفة  �ضتنخف�ض  حيث 
ال�ضتثمارات  ت��دف��ق  زي����ادة  ع��ل��ى  و�ضتعمل 
ما  وه���و  امل�ضتثمرين  ق��ب��ل  م��ن  وال�����ض��ي��ول��ة 
اأ�ضواق املال يف الدولة التي تعاين  حتتاجة 
مبادرة  اأن  م��وؤك��داً  ال�ضيولة.  يف  �ضعف  من 
���ض��وق اأب��وظ��ب��ي ل����الأوراق امل��ال��ي��ة ه��ذه تاتي 
اإطالقها  على  تعمل  التي  احل��واف��ز  �ضمن 
“غدا21”  مبادرة  �ضمن  اأبوظبي  حكومة 
ل��ت��ح��ف��ي��ز وت��ن�����ض��ي��ط الق���ت�������ض���اد يف اإم�����ارة 

اأبوظبي.
وك���ان ���ض��وق اأب��وظ��ب��ي ل�����الأوراق امل��ال��ي��ة قد 
اأعلن عن خف�ض ح�ضة ال�ضوق من عمولت 
2019 لتكون  1 يوليو  التداول ب��دءاً من 
اأ�ضواق  م��ع  مقارنًة  كلفة  الأق���ل  م��ن  بذلك 

•• اأبوظبي -الفجر: 

اأب���دى خ���رباء امل���ال وال���ض��ت��ث��م��ار ترحيبهم 
املالية  ل������الأوراق  اأب��وظ��ب��ي  ���ض��وق  مب���ب���ادرة 
بن�ضبة  ال�ضوق  عمولة  بتخفي�ض  املتعلقة 
%90 والتي  اإىل   50% ب��ني  م��ا  ت���رتاوح 
لتن�ضيط   ”21 “غدا  جاءت �ضمن مبادرة 
التي  اأبوظبي  اإم���ارة  يف  القت�ضاد  وحتفيز 
اأه����م م���راك���ز اجل����ذب لالأعمال  اأح����د  ت��ع��د 
�ضوق  اأن  واأك��دوا  املنطقة.  وال�ضتثمارات يف 
اأب��وظ��ب��ي ل������الأوراق امل��ال��ي��ة م��ن�����ض��ة جلذب 
الأم����وال وال���ض��ت��ث��م��ارات م��ن داخ���ل وخارج 
اإع����ادة توظيفها يف  الإم�����ارة وال��ع��م��ل ع��ل��ى 
هذه  ف��اإن  ول��ذا  الوطني،  القت�ضاد  ق��ن��وات 
امل���ب���ادرة ت��اأت��ي يف ال��وق��ت امل��ن��ا���ض��ب لتحفيز 
ال�ضتثمارية  تدفقاتهم  وزيادة  امل�ضتثمرين 
اآثار  اأن  اإىل  م�ضريين  ال�����ض��ي��ول��ة،  وت��ع��زي��ز 
هذه املبادرة قد ل تظهر يف املدى الق�ضري، 
والطويل  املتو�ضط  املدى  على  اآثاراها  لكن 
���ض��ت��ك��ون وا����ض���ح���ة واإي���ج���اب���ي���ة م���ن ناحية 
حتفيز ال�ضتمثار وتدفق ال�ضيولة اإىل �ضوق 

اأبوظبي لالأوراق املالية.
التنفيذي  الرئي�ض  املن�ضوري  خليفة  وقال 
بالإنابة:  املالية  ل����الأوراق  اأب��وظ��ب��ي  ل�ضوق 
يعترب �ضوق اأبوظبي لالأوراق املالية من�ضة 
جلذب الأموال من داخل الدولة وخارجها، 
لتوفري ال�ضيولة والتمويل الالزم لل�ضركات 
من  اأعمالها  يف  للتو�ضع  ودعمها  امل��درج��ة 
املالية ال�ضتثمارية املتنوعة  خالل الأدوات 
التي يوفرها، وهو مبثابة من�ضة ا�ضتثمارية 
يف غاية الأهمية لتعزيز الرثوات، وحتقيق 
اأن  اإىل  م�ضرياً  امل�ضتدامة.  التنمية  اأه��داف 
هذه املبادرة من �ضاأنها اأن تعزز وتن�ضط دور 
منافعه  �ضتكون  ال��ذي  املوؤ�ض�ضي  ال�ضتثمار 
من هذه املبادرة ذات جدوى لال�ضتثمار يف 
ال�ضوق، و�ضدد اأن ال�ضوق ي�ضعى دائماً جلذب 
مزيد من امل�ضتثمرين الأجانب واملوؤ�ض�ضات 

وخارجها،  ال��دول��ة  داخ��ل  من  ال�ضتثمارية 
التي  القاءات الرتويجية  وذلك من خالل 
اأوروب���ا  امل���ال يف  اأ���ض��واق  ال�����ض��وق يف  ينظمها 
املنطقة،  ودول  واآ���ض��ي��ا  امل��ت��ح��دة  وال���ولي���ات 
املالية  ل�������الأوراق  اأب���وظ���ب���ي  ���ض��وق  وي�����ض��ع��ى 
تهدف  التي  املبادرات  نحو طرح مزيد من 
ال�ضتثمارية  امل��ال��ي��ة  الأدوات  ت��ن��وي��ع  اإىل 
لدعم خمتلف  ال�ضوق  امل�ضتثمرين يف  اأم��ام 
اأبوظبي  اإم���ارة  يف  القت�ضادية  القطاعات 
بهدف تو�ضيع وتنويع القاعدة القت�ضادية 
لالأعمال  اقليمياً  مركزاً  وجعلها  ل��الإم��ارة 
التنمية  اأه��داف  حتقيق  لأج��ل  وال�ضتثمار 
امل�������ض���ت���دام���ة وب����ن����اء م��ن�����ض��ة ق���وي���ة جلذب 
ال�ضتثمار الأجنبي من خالل اإزالة العوائق 
وخف�ض  احل����واف����ز  وت����ق����دمي  واحل�����واج�����ز 
التدفقات  وت���رية  ل��زي��ادة  ال�ضتثمار  كلفة 
ال�ضتثمارية، التي من �ضاأنها ت�ضريع وترية 
القت�ضادية  القطاعات  يف  الأعمال  ن�ضاط 

املختلفة.
وقال اإياد الربيقي املدير التنفيذي ل�ضركة 
الأن�������ض���اري ل��ل��خ��دم��ات امل���ال���ي���ة: ال���ب���وادر 
الإي��ج��اب��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��دم ب��ه��ا ���ض��وق اأبوظبي 
عمولة  بتخفي�ض  املتمثلة  املالية  ل���الأوراق 
التداول بن�ضبة كبرية تفوق التوقعات والتي 
�ضت�ضاهم ل   ،  90% اإىل   50% تبداأ من 
حمالة يف تن�ضيط حركة التداول وانتعا�ض 
اإ�ضافية  ���ض��ي��ول��ة  وا���ض��ت��ق��ط��اب  ال�����ض��ي��ول��ة 
�ضرائحها  بكافة  وخارجية  داخلية  جديدة 
املنا�ضب  التوقيت  يف  ال��ب��ادرة  ه��ذه  وج���اءت 
ال��ت��ي يعاين  وال���ف���رتة  ال�����ض��ي��ف  م��ن ف�ضل 
ال�ضيولة، الأمر  ال�ضوق من �ضعف يف  منها 
الذي ل �ضك فيه باأن هذه القرارات �ضرتفع 
الأفراد  املتداولني  التداول وت�ضجع  اأحجام 
واملوؤ�ض�ضات لزيادة �ضفقات التداول وحجم 
ال�ضيولة، واأ�ضاف: اآثار هذه املبادرة �ضتظهر 
على املدى املتو�ضط والطويل بتدفق مزيد 

من ال�ضتثمارات اإىل ال�ضوق.

و�ضمال  الأو�����ض����ط  ال�������ض���رق  م��ن��ط��ق��ة  دول 
اأف��ري��ق��ي��ا، وذل���ك يف خ��ط��وة ت��ه��دف خلف�ض 
تدفق  وت��ع��زي��ز  امل�ضتثمرين  ع��ل��ى  التكلفة 
يف  ال�ضتثماري  الن�ضاط  وزي���ادة  ال�ضيولة 
ال�ضوق والإمارة. وتعد هذه املبادرة اجلديدة 
خطة  ه��دف  حتقيق  نحو  اأ�ضا�ضية  خ��ط��وة 
“غدا21” املتمثلة يف اإزالة احلواجز التي 
حتول دون ممار�ضة الأعمال ب�ضهولة وي�ضر. 
وقد مت زرع بذور املبادرة لأول مرة يف يونيو 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  ب���اإع���الن   2018
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
عن  امل�ضلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب 
بقيمة  �ضنوات  ث��الث  مدتها  حتفيز  حزمة 
وتنويع  وحتفيز  ل��دع��م  دره���م،  مليار   50
ال��ق��اع��دة الق��ت�����ض��ادي��ة والب���ت���ك���ار، وجعل 
وحت�ضني  والأعمال،  للمال  مركزاً  اأبوظبي 
اأبوظبي،  اإمارة  نوعية احلياة للمقيمني يف 
وم��وا���ض��ل��ة ال�����ض��ري يف ب��ن��اء اق��ت�����ض��اد وطني 

متنوع م�ضتدام و قائم على املعرفة.
وقام ال�ضوق بتخفي�ض ح�ضته من عمولت 
التداول بن�ضبة تبداأ من %50 اإىل 90% 
����ض���ت���رتاوح عمولة  ح��ي��ث  ل��ل��م�����ض��ت��ث��م��ري��ن. 
تقل  التي  ال�ضنوية  ال��ت��داولت  من  ال�ضوق 
نقاط   5 اإىل  دره������م،  م��ل��ي��ون   250 ع���ن 
ال�ضفقة.  قيمة  من  )اأو0.05%(  اأ�ضا�ض 
قيمتها  تزيد  التي  لل�ضفقات  بالن�ضبة  اأم��ا 
ع���ن م��ل��ي��ار دره����م خ����الل ال�����ض��ن��ة، ف�ضوف 
واحدة.  اأ�ضا�ض  نقطة  اإىل  التكلفة  ت��رتاوح 
يقوم  ال��ذي  امل�ضتثمر  ف��اإن  اآخ��ر  مبعنى  اأي 
يف  دره���م  مليون   500 قيمته  م��ا  ب��ت��داول 
على  احت�ضابها  �ضيتم  العمولة  ف��اإن  ال�ضنة 
مليون   250 اأول  ع��ل��ى  اأ���ض��ا���ض  ن��ق��اط   5
 250 اأق���ل على م��ا ف��وق  وم��ن ث��م عمولة 
ك��م��ا ومت تخفي�ض  ال�����ض��ن��ة.  م��ل��ي��ون خ���الل 
التي  ال�ضوق على ال�ضفقات  ر�ضوم عمولت 
ت��ت��ج��اوز امل��ل��ي��ار دره����م خ����الل ال�����ض��ن��ة اإىل 
م��ا ي��ق��ارب %90 ع��ن احل���د ال�����ض��اب��ق مما 

املالية من  ل����الأوراق  اأب��وظ��ب��ي  ���ض��وق  يجعل 
الأقل كلفة من حيث العمولت مقارنة مع 
اأ�ضواق دول املنطقة. وقبل تطبيقه لالآلية 
اجلديد، قام ال�ضوق باإقامة عدد من الور�ض 
العالقة  لأ���ض��ح��اب  والتثقيفية  التوعوية 

لأجل تعريفهم بالآلية اجلديدة.
ويذكر اأن عدد امل�ضتثمرين يف ال�ضوق الذين 
مليون،  اإىل  ي�ضل  ا�ضتثمارية  اأرق��ام  لديهم 
ال�ضتثمارية  امل��وؤ���ض�����ض��ات  ع���دد  ي�ضل  فيما 
املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  �ضوق  يف  امل�ضجلة 
 8395 هو   2019 مايو  �ضهر  نهاية  مع 
موؤ�ض�ضة   6318 منها  ا�ضتثمارية  موؤ�ض�ضة 
اأجنبية، واملر�ضح اأن تنمو اأعداد امل�ضتثمرين 
م��ن احلوافز  ب��دع��م  املقبلة  ال��ف��رتة  خ��الل 
ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا ال�����ض��وق وط����رح م��زي��د من 

الأدوات ال�ضتثمارية.
امل���وؤ����ض�������ض���ات يف �ضوق  ت������داول  وب���ل���غ ح��ج��م 
العام  ب��داي��ة  منذ  و�ضراًء”  “بيعا  اأبوظبي 
 42.87 ي��ول��ي��و اجل�����اري  8 م���ن  ول��غ��اي��ة 
قيمة  مليار   22.44 “منها  دره��م  مليار 
مليار  و20.43  الأ���ض��ه��م،  م��ن  امل�ضرتيات 
قامت  فقد  وبذلك  املبيعات”  قيمة  دره��م 
الفرتة  خ����الل  ال���ض��ت��ث��م��اري��ة  امل��وؤ���ض�����ض��ات 
اأ�ضهم اأبوظبي مبقدار  ب�ضخ �ضيولة ل�ضراء 
 2.008 ح���وايل  �ضهم  مليون   223.54
���ض��ايف ال�ضتثمار  ق��ي��م��ة  م��ل��ي��ار دره����م ه��ي 
الوقت  ذات  ويف  ���ض��راء.  حم�ضلة  املوؤ�ض�ضي 
اأ�ضهم  ب�ضراء  الأف��راد  امل�ضتثمرون  قام  فقد 
يف ال�ضوق بقية 5.67 مليار درهم، وبنف�ض 
 7.68 بقيمة  اأ���ض��ه��م  ببيع  ق��ام��وا  ال��وق��ت 
ا�ضتثمارات  فاإن �ضايف  وبذلك  درهم،  مليار 
�ضهم  م��ل��ي��ون   223.54 ب��ل��غ��ت  الأف�������راد 
مليار   2.008 قيمته  ما  اأي  بيع  حم�ضلة 
ب��ي��ع، وه���ذه الأرق����ام ت�ضري  دره���م حم�ضلة 
�ضوق  ه��و  اأب��وظ��ب��ي  ���ض��وق  اأن  اإىل  ب��و���ض��وح 
لال�ضتثمار املوؤ�ض�ضي بالدرجة الأوىل، وهو 
ا���ض��ت��ث��م��ار ا���ض��رتات��ي��ج��ي ي�����ض��م اأه����م واأك���رب 

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�ضارقة  و�ضناعة  ت�ضتعد غرفة جتارة 
لإط����الق م��ه��رج��ان ال��ذي��د ل��ل��رط��ب يف 
�ضيحت�ضن  ال�����ذي  ال���راب���ع���ة،  ن�����ض��خ��ت��ه 
اجلديد  الذيد  اإك�ضبو  مركز  فعالياته 
خالل الفرتة من 24 حتى 27 يوليو 
اجلديدة  الن�ضخة  وت�ضتقبل  اجل���اري، 
اجلمهور  للرطب  الذيد  مهرجان  من 
الفعاليات  م����ن  وا����ض���ع���ة  مب��ج��م��وع��ة 
والأن�����ض��ط��ة ال��ت��ي جت��ع��ل م��ن��ه ملتقى 
م��ت��م��ي��زا ل���ت���ب���ادل اخل������ربات وامل���ع���ارف 
الرطب،  ب��زراع��ة  املعنيني  جميع  ب��ني 
والرتويج لأف�ضل واأفخر اأنواع التمور 
وك��ي��ف��ي��ة احل�����ض��ول ع��ل��ى م��ن��ت��ج عايل 
وت�ضجيع  م�ضتدامة،  باأ�ضاليب  اجل��ودة 
احلفاظ على �ضجرة النخيل والعتناء 

بها.

وترية عالية
واأك��������د ����ض���ع���ادة حم���م���د اأح����م����د اأم����ني 
ال���ع���و����ض���ي م����دي����ر ع�����ام ال����غ����رف����ة، اأن 

ب���وت���رية عالية  ال����ض���ت���ع���دادات جت����ري 
التنظيمية  ال�����ض��وؤون  ل��ك��اف��ة  وم��ك��ث��ف��ة 
الالزمة  وال��رتوي��ج��ي��ة  وال��ل��وج�����ض��ت��ي��ة 
ل�������ض���م���ان حت���ق���ي���ق اأه���������داف ور����ض���ال���ة 
املهرجان، حيث حتر�ض الغرفة يف كل 
اأك���رث متيزا،  ن�ضخة  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  ع���ام 
الرامية  ا�ضرتاتيجيتها  اإط��ار  يف  وذلك 
اأهم  م���ن  امل��ه��رج��ان واح�����داً  اإىل ج��ع��ل 
ا�ضتلهمت  ال���ت���ي  ال��وط��ن��ي��ة  ال����ربام����ج 
فكرتها من روؤية �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
القا�ضمي  حممد  بن  �ضلطان  الدكتور 
ال�ضارقة،  حاكم  الأعلى  املجل�ض  ع�ضو 
ل�ضجرة  التاريخية  امل��ك��ان��ة  تر�ضيخ  يف 
ع��ل��ي��ه��ا، و�ضون  وامل��ح��اف��ظ��ة  ال��ن��خ��ي��ل 
يرتبط  الذي  العريق  ال�ضعبي  امل��وروث 
بهذه ال�ضجرة املباركة، ونقله لالأجيال 

املتعاقبة.
تعمل  املنظمة  اللجنة  اأن  اإىل  م�ضريا 
بها يف  املكلفة  الأعمال  جاهدة لإجن��اح 
وقتها ل�ضمان اإخراج املهرجان بال�ضكل 
الذي يعزز من م�ضاعي الغرفة احلثيثة 
يف تن�ضيط احلركة القت�ضادية مبدينة 

ف��ع��ال��ي��ات مبتكرة  ب��ا���ض��ت��ح��داث  ال��ذي��د 
موؤكدا  الأع�����م�����ال،  مل��ج��ت��م��ع  وحم���ف���زة 
ك���اف���ة اجل���ه���ود لتعزيز  ت�����ض��خ��ري  ع��ل��ى 
مو�ضمية  ك��م��ن�����ض��ة  امل���ه���رج���ان  م��ك��ان��ة 
الهتمام  على  النخيل  لت�ضجيع مالك 
جذب  على  والعمل  املحلي  املنتج  بهذا 
جمزية  ع��وائ��د  يوفر  مب��ا  امل�ضتثمرين 
ب��اع��ت��ب��اره احل���دث الأبرز  ل��ل��م��زارع��ني، 
والأهم الذي يقام يف املنطقة الو�ضطى 
من اإمارة ال�ضارقة واأحد اأهم الفعاليات 
الغرفة على  التي حتر�ض  القت�ضادية 
تنظيمه وتطويره �ضنوياً نظراً لقيمته 

امل�ضافة التي تتج�ضد عاماً بعد عام.

جتهيز قاعة االحتفال 
اأو������ض�����ح حم���م���د م�ضبح  ج���ان���ب���ه  م����ن 
ال�ضارقة  غرفة  ف��رع  مدير  الطنيجي 
املهرجان،  عام  من�ضق  الذيد  مدينة  يف 
امل��ق��ر اجل��دي��د يف مركز  اأن جت��ه��ي��زات 
مع  افتتاحه  �ضيتم  الذي  الذيد  اإك�ضبو 
اإط����الق ف��ع��ال��ي��ات امل��ه��رج��ان ق��د دخلت 
النتهاء  و���ض��ي��ت��م  الأخ������رية،  م��راح��ل��ه��ا 

مبا  قريبا  الحتفال  قاعة  ترتيب  من 
ي��واك��ب ال��زي��ادة املتوقعة ه��ذا ال��ع��ام يف 

عدد امل�ضاركني والزوار..
 حيث مت العمل على ت�ضميمها بطريقة 
يتعلق برتتيب من�ضات  فيما  مدرو�ضة 
امل�ضابقات  ت��ن��ظ��ي��م  واأم����اك����ن  ال��ع��ر���ض 
ل�����ض��م��ان حت��ق��ي��ق مرونة  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
اإىل  ال��واف��دي��ن  ا�ضتقبال  يف  و�ضل�ضا�ضة 
يف  املهرجان  �ضي�ضمل  حيث  امل��ه��رج��ان، 

•• دبي-الفجر: 

اأعلن مركز دبي املايل العاملي عن طرح 
فئات جديدة من الرتاخي�ض والر�ضوم 
يف املركز املايل الدويل الرائد يف منطقة 
ال�ضرق الأو�ضط واأفريقيا وجنوب اآ�ضيا، 
الرامية  امل�ضاعي  على  توؤكد  خطوة  يف 
ت�ضهيل  ح��ل��ول  لتقدمي  الأول���وي���ة  ملنح 

مزاولة الأعمال يف املركز. 
اأربعة فئات جديدة  وطرح املركز املايل 
القانون  ك��ج��زء م��ن  ال��رتاخ��ي�����ض  م��ن 
الت�ضغيلي اجلديد ولوائحه التنظيمية، 
الأجل  ق�ضرية  ال��رتاخ��ي�����ض  فيها  مب��ا 
والت�ضاريح  امل���ق���ّي���دة،  وال���رتاخ���ي�������ض 
التجارية والرتاخي�ض املزدوجة، وتاأتي 
كلٌّ من هذه الفئات اجلديدة مع مزايا 
مثل تخفي�ض ر�ضوم الرتخي�ض وتعزيز 
ال�ضركات  للمزيد من  ُيتيح  املرونة، ما 

فر�ضة اإدارة اأعمالها من املركز.
التح�ضينات اجلديدة على نظام  وتاأتي 
لحتياجات  ا���ض��ت��ج��اب��ة  ال���رتاخ���ي�������ض 
مركز  التزام  ُتر�ّضخ  وكخطوة  ال�ضوق، 
اأعمال  بيئة  بتاأمني  العاملي  امل��ايل  دب��ي 
داع��م��ة وم��ت��وازن��ة مب�ضتويات ع��دة من 

اأف�ضل  م���ع  ي��ن�����ض��ج��م  احل���م���اي���ة، ومب����ا 
املمار�ضات العاملية يف هذا املجال.

وب��ه��ذا ال�����ض��دد، ق��ال خ��ال��د الزرعوين، 
نائب الرئي�ض الأول وُم�ضّجل ال�ضركات 
العاملي:  امل����ايل  دب���ي  م��رك��ز  ���ض��ل��ط��ة  يف 
مايل  ك��م��رك��ز  م��وق��ع��ن��ا  م���ن  “نوا�ضل 
منظومة  وت��ك��ي��ي��ف  ت��ط��وي��ر  حم�����وري 
الأطر  مع  يتنا�ضب  مبا  لدينا  الأعمال 
الت�ضريعية ذات امل�ضتوى العاملي، وذلك 
من اأجل تعزيز جاذبية مركز دبي املايل 

العاملي اأمام ال�ضركات«.
واأ�ضاف الزرعوين: “ُتعترب الرتاخي�ض 
وال��ر���ض��وم اجل��دي��دة ال�����ض��ادرة مبوجب 
ولوائحه  اجل��دي��د  الت�ضغيلي  ال��ق��ان��ون 
نوعها  من  �ضابقة  للمركز  التنظيمية 
ال�ضركات  و����ض���ُت���م���ّك���ن  امل���ن���ط���ق���ة،  يف 
اإىل  النمو،  م��ن  امل��رك��ز  �ضمن  العاملة 
املزيد  تاأ�ضي�ض  على  ت�ضجيعها  ج��ان��ب 
الأن�ضطة  امل��ت��ن��وع��ة م��ن  امل��ح��اف��ظ  م��ن 
و�ضتعزز  امل�����ايل.  امل���رك���ز  يف  ال��ت��ج��اري��ة 
الأ�ضواق  يف  مكانتنا  من  اخلطوة  ه��ذه 
الطاحمة  دب��ي  روؤي���ة  وت��دع��م  العاملية، 
لتكون املدينة الأوىل من حيث �ضهولة 

مزاولة الأعمال بحلول عام 2021«.

ال��رتاخ��ي�����ض ق�ضرية  ف��ئ��ة  ومب���وج���ب 
�ضركات  ���ض��ت��ك��ون  اجل�����دي�����دة،  الأج�������ل 
ال�����ض��رك��ات غري  التجزئة وغ��ريه��ا م��ن 
اأعمالها  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ى  ق������ادرة  امل���ال���ي���ة 
العاملي  امل��ايل  دب��ي  م��ن مركز  انطالقاً 
ب��امل��رون��ة وع��ل��ى مدى  مب��ع��دلت تت�ضم 
ر�ضم  ه��ذا  وي�ضمل  اأق�ضر.  زمنية  اأط��ر 
دولر   100 ي��ب��ل��غ  ت��ن��اف�����ض��ي  ت�����ض��ج��ي��ل 
بني  ي��رتاوح  ترخي�ض  ور�ضم  اأمريكي، 
دولر  و5،100  اأمريكي  دولر   300

اأمريكي بح�ضب املدة الزمنية.
وع�����������الوة ع����ل����ى ذل���������ك، ج�������رى ط����رح 
املهتمة  لل�ضركات  املقّيدة  الرتاخي�ض 
وخدمات  منتجات  اختبار  اأو  بتطوير 
املايل  دبي  اأو مبتكرة يف مركز  جديدة 
العاملي، حيث �ضيكون مبقدور ال�ضركات 
الرتخي�ض  ه����ذا  ع��ل��ى  حت�����ض��ل  ال���ت���ي 
ال�ضتفادة من ر�ضم الت�ضجيل املخّف�ض 
ور�ضوم  اأم��ري��ك��ي،  دولر   100 ال��ب��ال��غ 
ال��رتخ��ي�����ض ال�����ض��ن��وي��ة ال���ت���ي ت����رتاوح 
اأمريكي  دولر   1،000 ب��ني  قيمتها 
ُيتيح  م���ا  اأم���ري���ك���ي،  دولر  و4،000 
قدراً اأكرب من املرونة من اأجل البتكار 
منظومة  اإىل  وال���و����ض���ول  والخ���ت���ب���ار 

امل����رك����ز امل�������ايل ال����ت����ي ت�����ض��م��ل ب���رام���ج 
احلا�ضنة وم�ضّرع الأعمال.

التجارية  ال��ت�����ض��اري��ح  ف��ئ��ة  و���ض��ت�����ض��م��ح 
ل��ك��ّل م��ن ال�����ض��رك��ات ال��ع��ام��ل��ة يف مركز 
فيه،  العاملة  وغ��ري  العاملي  امل��ايل  دب��ي 
جتارة  ومنافذ  الفعاليات  �ضركات  مثل 
اأو  التدريب  التجزئة ومزودي خدمات 
باأن�ضطتها  القيام  التعليمية،  اخلدمات 
التجارية الرئي�ضية �ضمن املركز املايل 
بر�ضوم تناف�ضية، وترتاوح قيمة الر�ضوم 
التجارية  ال��ت�����ض��اري��ح  ع��ل��ى  امل��ف��رو���ض��ة 
و2،000  اأم��ري��ك��ي  دولر   100 ب��ني 
الن�ضاط  بح�ضب طبيعة  اأمريكي  دولر 

التجاري ومدته الزمنية.
ال�ضركات  امل��زدوج  الرتخي�ض  و�ضُيمّكن 
غ���ري امل��ال��ي��ة وغ���ري ال��ع��ام��ل��ة يف قطاع 
ال��ت��ج��زئ��ة وامل��رّخ�����ض��ة م��ن ق��ب��ل دائ���رة 
اأعمال  تدير  اأن  القت�ضادية  التنمية 
ال�����ض��رك��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا يف امل��رك��ز املايل 
م��ن��ه. وي�����ض��م��ل ه���ذا �ضركات  ان��ط��الق��اً 
والتدقيق  املراجعة  و�ضركات  املحاماة، 
املايل، و�ضركات ال�ضت�ضارات، وال�ضركات 
العائلية، وال�ضركات القاب�ضة، ومزودي 
�ضيكونون  ال��ذي��ن  املوؤ�ض�ضية  اخل��دم��ات 

الفعاليات  من  العديد  الرابعة  دورت��ه 
مزاينة  م�ضابقة  اأهمها  وم��ن  املختلفة 
احل�ضيل  وم�ضابقة  فئاته،  بكل  الرطب 
وم�ضابقة  ع���ذج،  واأك����رب  ال��ن��غ��ال،  لتمر 
اأج���م���ل خمرافة  ال��ل��ي��م��ون، وم�����ض��اب��ق��ة 
فقط،  للن�ضاء  خ�ض�ضت  وال��ت��ي  رط��ب 
اإىل  امل��واط��ن��ني،  ك��ب��ار  رط���ب  وم�ضابقة 
الرتاثية  الفعاليات  العديد من  جانب 

و�ضوق املهرجان.

ق���ادري���ن ع��ل��ى ال���ض��ت��ف��ادة م���ن الر�ضم 
دولر   1،000 ال����ب����ال����غ  ال�������ض���ن���وي 
دبي  م���رك���ز  اأّن  اإىل  ُي�����ض��ار  اأم���ري���ك���ي. 
ب�����ض��دة مبكانته  ُم��ل��ت��زم  ال��ع��امل��ي  امل����ايل 
اخلا�ضعة  ال�ضلطات  ك��اأك��رث  ال��رف��ي��ع��ة 
لعمل  وم��الءم��ًة  مهنيًة  العام  للقانون 
الأو�ضط  ال�ضرق  منطقة  يف  ال�ضركات 
روؤية  وتتمثل  اآ�ضيا.  وجنوب  واأفريقيا 
القطاع  م�����ض��ت��ق��ب��ل  ري�������ادة  يف  امل����رك����ز 
اأكرث  توفري  على  اليوم  ويعمل  امل��ايل، 
املال  وراأ���ض  املالية  التكنولوجيا  بيئات 
ال���ض��ت��ث��م��اري ���ض��م��وًل يف امل��ن��ط��ق��ة، مبا 
الفعالة من  الرتخي�ض  ذلك حلول  يف 
�ضة  املخ�ضّ والت�ضريعات  التكلفة،  حيث 
املبتكرة،  امل�����ض��ّرع��ات  وب��رام��ج  ال��غ��ر���ض، 
ما  التي  النا�ضئة  لل�ضركات  والتمويل 

زالت يف مرحلة النمو.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأفادت موؤ�ض�ضة “يوكونيكت” لالإ�ضتثمار الإماراتية امل�ضتثمر 
تعمل  اأن��ه��ا   ae.uconnect ب��رن��ام��ج   و  مل��وق��ع  ال��رئ��ي�����ض 
التوا�ضل  مواقع  مع  وبالتعاون  اللكرتونية  من�ضاتها  عرب 
اأك��رث من مليون  ا�ضتقطاب  اأخ��رى على  الجتماعي و مواقع 
و عمل جتاري  �ضركة  اأك��رث من82 مليون  اأ�ضل  �ضركة  من 
من خمتلف اأنحاء العامل ، عرب اآلية عمل متطورة للتعريف  
باأعمالها واأن�ضطتها ومنتجاتها �ضواء يف دولة المارات العربية 
املتحدة اأو العامل اأجمع. وقال عبدالرحمن بن علي احلو�ضني 
اأن  لال�ضتثمار  كونيكت”  “يو  موؤ�ض�ضة  ادارة  جمل�ض  رئي�ض 
و  واأن�ضطته  اأعماله  ae.uconnect ب�ضدد تو�ضيع  موقع 
الأخرى  واملواقع  الجتماعي  التوا�ضل  و�ضائل  عرب  براجمه 
ع��دد ممكن من  اأك���رب  لي�ضل اىل  امل��ت��ن��وع��ة   و  ال��ت��ي ميتلكها 

، ومن املتوقع ان  ال�ضركات و الأف��راد املتعاملني حول العامل 
 400-250 بني  ت��رتاوح  عوائد   ae.uconnect يحقق 

مليون دولر من ال�ضركات من خمتلف انحاء العامل. 
“يوكونيكنت”  اأن  �ضحفي  ت�ضريح  يف  احل��و���ض��ن��ي  واأ����ض���اف 
ال�ضغرية  ال�ضركات  مل�ضاعدة  خططها  يف  ما�ضية  لال�ضتثمار 
يف  املحدود  الدخل  اأ�ضحاب  جانب  اىل  والكبرية  واملتو�ضطة 
ال�ضتفادة من املن�ضات التي تتيحها لهم للرتويج للمنتجات 
والعمال التي تقوم بها ، و ال�ضتفادة من النقاط التي يجري 
اكت�ضابها عرب امل�ضاهدات والتفاعل معها مما ي�ضاعد لل�ضركات 
والفراد على حتقيق دخل ا�ضايف ي�ضتفيدون منه”عرب موقع 
بيع  ق�ضم  افتتاح  مت  ان  كما  الم��ارات��ي   ae.uconnect

امل�ضاحات يف املوقع لتعم الفائده على جميع فئات املجتمع.
على  يعمل   ae.uconnect موقع  اأن  احلو�ضني  واأو���ض��ح 
برنامج توا�ضل اجتماعي فريد من نوعه من �ضاأنه اأن يحقق 

واملوؤ�ض�ضات  بال�ضركات  التعريف  و  عالية،  ترويجية  معدلت 
عرب املواقع اللكرتونية الأخرى وحمركات البحث و اي�ضال 
من  �ضريحة  اأك���رب  اىل  واأن�ضطتها  واأخ��ب��اره��ا  ال�����ض��رك��ة  ا���ض��م 
 ae.uconnect امل�ضتهدف، حيث ميتلك موقع  اجلمهور 
مواقع اأخرى و متنوعه و لديهم اأع�ضاء وزوار ب�ضكل يومي و 
على مدار ال�ضاعة و من خمتلف اجلن�ضيات و اللغات ،و الذين 
يهتمون بالطالع على املن�ضة الجتماعية املبتكرة و ان�ضطته 
وقال:” اإننا  اجلمهور.  الفئة من  هذه  املعلن من  ي�ضتفيد  و 
ومن خالل مواقع يوكونيكت لال�ضتثمار املتخ�ض�ضة واملتنوعة 
يف جمالت الت�ضويق والريا�ضة والخبار و الفالم و البيع و 
ن�ضتطيع اجن��اح حمالت اي   ، املناق�ضات  و  امل��زادات  و  ال�ضراء 
مادة اعالميه او اعالنيه و  ب�ضكل فريد من نوعه  وحتقيق 
م�����ردود ع���ايل ع���رب ال��ت��ع��اون م���ع ه���ذه امل���واق���ع اللكرتونية 

اململوكة لنا. 

»تعاونية االحتاد« تطلق التحديث االأول 
ملن�صة التداول االلكرتوين الأ�صهمها

•• دبي-وام: 

التداول اللكرتوين  الأول على من�ضة  التحديث  تعاونية الحتاد  اأطلقت 
اأف�ضل  على  لالطالع  للم�ضاهمني  املجال  اإتاحة  ت�ضمن  وال��ذي  لأ�ضهمها 
اإطار  وذل��ك يف  اليومي  ال��ت��داول  اأث��ن��اء جل�ضات  وال��ع��ر���ض  ال�����ض��راء  طلبات 
حر�ض التعاونية على اتباع اأف�ضل املمار�ضات املعمول بها يف الأ�ضواق العاملية 

مبا ي�ضمن حقوق م�ضاهميها و�ضفافية التعامالت.
لتعاونية  التنفيذي  الرئي�ض  الفال�ضي  ذيبان  بن  �ضعادة خالد حميد  وقال 
التعاونية يف  التداول اللكرتوين لأ�ضهم  اإط��الق من�ضة  اإن��ه منذ  الحت��اد 
�ضهر مايو من العام اجلاري �ضهدت اأ�ضعار الأ�ضهم ا�ضتقرارا ملحوظا حيث 
�ضل�ضة  ب�ضورة  ا�ضهمهم  لتداول  للم�ضاهمني  الكاملة  املن�ضة احلرية  اأمنت 
الوهمية  امل�ضاربات  كافة  اإي��ق��اف  مت  كما  اآمنة  وبتقنيات  عالية  وبفعالية 
وال�ضائعات على و�ضائل التوا�ضل الجتماعي التي ت�ضلل امل�ضاهمني بهدف 
الإ�ضرار باأ�ضهم التعاونية وم�ضاهميها من قبل �ضريحة من امل�ضاربني حيث 

اأ�ضبح ال�ضهم الآن مرتبطا باآلية العر�ض والطلب.
امل�ضجلون على من�ضة  امل�ضاهمون  �ضيتمكن  اأنه  التنفيذي  الرئي�ض  واأ�ضاف 
القيام بعملية التحديث  التداول الإلكرتوين لأ�ضهم تعاونية الحتاد بعد 
للتطبيق من الطالع على اأف�ضل طلبات ال�ضراء والعر�ض خالل جل�ضات 
التداول اليومي ..مو�ضحا فيها عدد الأ�ضهم واأ�ضعارها الأمر الذي �ضي�ضهل 

يف عملية اتخاذ القرار للم�ضاهمني امل�ضجلني.

مدينة دبي ال�صناعية 
ت�صتقطب ا�صتثمارات �صينية

•• دبي-الفجر: 

اأعلنت مدينة دبي ال�ضناعية، اأحد اأكرب املراكز ال�ضناعية يف دبي واملنطقة 
ميلز«  جراين  “باوفنج  مع  �ضراكة  اإب��رام  عن  تيكوم،  مبجموعة  والع�ضو 
“باوفنج  ملجموعة  التابعة   ،Baofang Grain Mills LLC((
 Baofeng Grain and Oil( ال�����ض��ي��ن��ي��ة  اأويل”  اأن����د  ج���راي���ن 

Group(، لفتتاح اأول م�ضنع نودلز اأرز طازجة يف الإمارات واملنطقة.
والهند  ال�ضني  الإم����ارات  م��ع  ال��ت��ج��ارة  يف  ال�ضريكة  ال���دول  قائمة  وت�ضم 
دبي  مدينة  �ضهدت  وق��د  ال�ضعودية.  العربية  واململكة  املتحدة  وال��ولي��ات 
ال�ضناعية يف الأعوام القليلة املا�ضية ان�ضمام عدد من ال�ضركات ال�ضناعية 
العامة(،  للتجارة  الأو���ض��ط  ال�ضرق  )لي�ضو  ومنها  املتخ�ض�ضة،  ال�ضينية 
لت�ضنيع  �ضي  اأ����ض  )���ض��ي  و���ض��رك��ة  ال��ب��ن��اء(،  لهند�ضة  ال�ضينية  و)ال�����ض��رك��ة 

الأ�ضفلت(.
و�ضيتم قريباً البدء يف ت�ضغيل امل�ضنع الذي مت جتهيزه يف اإحدى الوحدات 
و�ضتفوق  ال�ضناعية،  دب��ي  مدينة  يف  املرنة  اخلفيفة  لل�ضناعات  اجل��اه��زة 
الطازج.  الأرز  نودلز  من  كيلوغرام  األف   250 اليومية  الإنتاجية  طاقته 
التعاون  جمل�ض  ودول  الإم��ارات  يف  منتجاتها  توزيع  اإىل  ال�ضركة  وتتطلع 
اخلليجي، مع وجود خطط لتو�ضيع ت�ضدير منتجاتها الغذائية الطازجة 

التي حتمل عالمة “�ضنع يف الإمارات” اإىل اأفريقيا واأوروبا.
املتوقع  ووفًقا لدرا�ضة جديدة �ضادرة عن غرفة جتارة و�ضناعة دبي، من 
اأن يرتفع الطلب على قطاع الأغذية وامل�ضروبات يف الدولة خالل ال�ضنوات 
التي  املتنوعة  اخليارات  ت�ضهم  املتوقع،  النمو  لهذا  ونظراً  املقبلة.  الثالث 
خمتلف  م��ن  الأغ��ذي��ة  م�ضنعي  ج��ذب  يف  ال�ضناعية  دب��ي  مدينة  ت��وف��ره��ا 
الأحجام وت�ضمل املتطلعني لإعداد نظم ت�ضنيع حديثة ذكية وم�ضتدامة يف 

وحدات خفيفة جاهزة ومطابقة للموا�ضفات.
وبهذه املنا�ضبة، قال �ضعود اأبو ال�ضوارب، املدير العام ملدينة دبي ال�ضناعية: “ 
توؤكد �ضراكتنا اجلديدة على العالقات الثنائية القوية بني دولتي الإمارات 
وال�ضني، والتي جتلت يف زيادة ال�ضتثمارات ال�ضينية لدينا وو�ضول ال�ضني 
اإىل مكانتها كال�ضريك التجاري الأول لدولة الإمارات. ون�ضتمر يف مدينة 
دبي ال�ضناعية بالتزامنا يف تطوير قطاع �ضناعي مبتكر وم�ضتدام يف دبي، 
ل �ضيما يف جمال الأغذية وامل�ضروبات الذي يعد من القطاعات الفرعية 
امل�ضتهدفة يف ا�ضرتاتيجية دبي ال�ضناعية 2030 والتي �ضاهمنا يف و�ضعها 

ونعمل على ترجمتها على اأر�ض الواقع«. 
تعمل مدينة دبي ال�ضناعية على ت�ضجيع ال�ضناعة املحلية باأ�ضاليب مبتكرة 
بف�ضل  وذل���ك  الإمارات”،  يف  “�ضنع  ثقافة  وتنمية  للبيئة،  وم�ضتدامة 
ممار�ضة  و�ضهولة  دب��ي  يف  ال�ضرتاتيجي  واملوقع  املالئمة  ال�ضتثمار  بيئة 

الأعمال.
ومتتد الوحدات ال�ضناعية اخلفيفة وامل�ضتودعات يف مدينة دبي ال�ضناعية 
لال�ضتخدام،  اجلاهزة  امل�ضاحات  قدم مربعة من  مليون   11 م�ضاحة  على 
وتقدم وحدات ترتاوح م�ضاحتها بني 5000 و11500 قدم مربع، حلوًل 
عمليات  فيها  مبا  املبا�ضر  والت�ضنيع  التخزين  احتياجات  خمتلف  تنا�ضب 
مبوا�ضفات  واجلاف  والبارد  العام  والتخزين  احلديثة  الغذائية  الت�ضنيع 

تنا�ضب قطاعات خمتلفة.
وتتخذ مدينة دبي ال�ضناعية موقعاً ا�ضرتاتيجياً على مقربة من مطار اآل 
مكتوم الدويل، وهي جمهزة مبجموعة وا�ضعة من احللول املتكاملة، مبا يف 
ذلك امل�ضتودعات و�ضالت العر�ض والأرا�ضي ال�ضناعية وال�ضاحات املفتوحة 

واملكاتب وال�ضكن.

بهدف ت�ضهيل مزاولة االأعمال 

مركز دبي املايل العاملي يطرح فئات جديدة للرتاخي�ض والر�صوم

االإماراتي ي�صتهدف ا�صتقطاب مليون �صركة وحتقيق عوائد ت�صل اإىل 400 مليون دوالر  ae.uconnect موقع و برنامج
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العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2019/628 اإ�شتئناف مدين      
العال قطب اجلندى جمهول حمل  امل�ضتاأنف �ضده/ 1- احمد عبد  اىل 
القامة مبا ان امل�ضتاأنف /�ضدام ان�ضاري بابو الدين ان�ضاري وميثله / 
مروان حممد احمد نور املازم - قد ا�ضتاأنف احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم 
: 2018/333 مدين كلي بتاريخ 2019/5/19 وحددت لها جل�ضه يوم الأحد 
 ch2.D.17 رق��م  بالقاعة  �ضباحا   10.00 ال�ضاعة   2019/8/4 املوافق 
وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/2544 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/1- احمد حممد ح�ضن احلاف جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/م�ضرف الهالل - �ض م ع وميثله/نا�ضر حمد 
�ضليمان جابر ال�ضام�ضي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
به وق��دره )90109.41( درهم اىل  املنفذ  املبلغ  اعاله والزامك بدفع 
�ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه  امل��ح��ك��م��ة.   خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة 

ا�ضم ال�ضركة : تي يف ا�س لل�ضفر - ذ م م     
العنوان : حمل 4 ملك زينب ابراهيم ح�ضن - ديرة - هور العنز - ال�ضكل القانوين 
: ذات م�ضوؤولية حمدودة. رقم الرخ�ضة : 798287  رقم القيد بال�ضجل التجاري : 
1323637 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�ضادية بدبي باأنه قد مت التاأ�ضري 
اأعاله، وذلك مبوجب قرار  يف ال�ضجل التجاري لديها باإنحالل ال�ضركة املذكورة 
بتاريخ   دب��ي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2019/5/1 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
املعني   امل�ضفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2019/6/23
مكتب  ملك   3 رقم  مكتب   : العنوان  قانونيون  حما�ضبون  وم�ضاركوه  الكتبي 
ه��ات��ف  04-3215355   - ال��ق��وز الوىل   - ب��ردب��ي   - امل��وؤق��ت��ة  اللجنة  دب��ي   ويل عهد 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ضتندات  كافة  معه  م�ضطحباً    04-3215356 فاك�ض: 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�ضم امل�ضفي/الكتبي وم�ضاركوه حما�ضبون قانونيون
 العنوان : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي اللجنة املوؤقتة - بردبي - القوز 
الوىل - هاتف  3215355-04 فاك�ض: 3215356-04 - مبوجب هذا تعلن دائرة 
التنمية القت�ضادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�ضفي املذكور اأعاله لت�ضفية  
تي يف ا�س لل�ضفر - ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2019/5/1 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/6/23 وعلى من لديه 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�ضفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   
اإعالن بالن�شر - الدعوى رقم 4359 ل�شنة 2018 

لدى حمكمة ال�شارقة الإحتادية الإبتدائية - املدنية التجارية اجلزئية الأوىل
املرفوعة من : بنك الإحتاد الوطني - �ض م ع - �ضد : نايل بدوي اآدم 

معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  للح�ضور  مدعو   ، اآدم  بدوي  نايل  عليه  املدعي 
يف  الثالثاء  يوم  املوافق   2019/7/16 بتاريخ  وذلك  الثاين  اخلربة  موعد  لجتماع 
ال�ضاعة الواحدة ظهرا يف مقر دار الق�ضاء باإمارة ال�ضارقة بقاعة املحاميني يف الطابق 
العلوي م�ضطحبني معكم كافة امل�ضتندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري وذلك 
بتاريخ 2019/6/30 ومنطوق  املحكمة  املنعقدة مبقر  الغلنية  بالإ�ضارة اىل  اجلل�ضة 
احلكم ال�ضادر باإعادة املاأمورية اىل اخلبري ال�ضابق ندبه يف الدعوى امل�ضار اليها بعالية 

للتوا�ضل : رقم الهاتف املتحرك : 056-4450496 
jehad4justice@yahoo.com : بريد الكرتوين

اخلبري امل�شريف 
جهاد ابراهيم مطر ابوجراد - رقم القيد 567 

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   
اإعالن حل�شور جل�شة اخلربة احل�شابية

يف الق�شية رقم 2019/509 مدين جزئي ال�شارقة  
املدعية / وي�ضت داريف لتاأجري ال�ضيارات - ذ م م 

املدعي عليها / موؤ�ض�ضة التاج العربي للمقاولت الفنية  - حممد �ضم�ض الدين عبدالرزاق 
عطفا على اإجتماع اخلربة املنعقد يوم الإثنني املوافق 2019/7/1 ، ونظرا لعدم ا�ضتطاعة اخلربة 
الو�ضول للمدعي عليهما ، فقد تقرر اإعالنهما حل�ضور جل�ضة اخلربة احل�ضابية يف الدعوى 
املذكور اعاله يف مقر اخلربة الكائن يف مدينة ابوظبي �ضارع اإلكرتا قرب بناية احلمرا بالزا 
وخلف معر�ض الهوندا لل�ضيارات - موجود يف نف�ض البناية حمل نا�ضا للكهربائيات - الطابق 
ال�ضابع ع�ضر مكتب رقم 1701 )مكتب القمة( وذلك يوم الإثنني املوافق 2019/7/15 يف متام 
ال�ضاعة الثالثة ظهرا ، وذلك لعقد اإجتماع اخلربة الثاين ، وقد كلفت اخلربة املدعية باإعالن 

املدعي عليهما بالن�ضر حل�ضور اإجتماع اخلربة يف املكان واملوعد املحددين اعاله.  
اخلبري احل�شابي / ع�شام ح�شني احلامد  
 050 - 3314644

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   
يف الدعوى رقم 2019/1657 جتاري جزئي    

�ضد املدعي عليهما / ال�ضيد/ اندري جاوثيري وال�ضيد/ مو مو�ضا نيكو كون�ضارى  
املقامة من �ضركة �ضلمان ح�ضني راتور ،   

رقم2019/1657  حتت   ، دبي  حماكم  امام  �ضدكم  مقامة  دعوى  هناك  اأن  مبا 
جتاري جزئي،  وحيث اأنه مت ندبي كخبري حما�ضبي يف الدعوى ، فاإننا وعمال باأحكام 
قانون الثبات رقم  10 ل�ضنة  1992 ندعوكم حل�ضور اجتماع خربة او من ميثلكم 
يوم اخلمي�ض  وذلك  اأدناه  املو�ضوع  العنوان  على  يعقد مبكتبنا  �ضوف  والذي  قانونا  

 ، 2019/7/18 يف متام ال�ضاعة 11 �ضباحا 
بناية الفجر - بردبي - عود ميثاء - �ضارع ام هرير - ا�ضفل البناية مفرو�ضات هوم اأر 
ا�ض ، قريب نادي الن�ضر الريا�ضي - مكتب كيوبك لتدقيق احل�ضابات - الدور الثاين 

مكتب رقم 207. 
اخلبري املحا�شبي 
حممد �شعيد الظنحاين  

اإعالن اإجتمــاع خبــرة
العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   

 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�شر
�شادرة من حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 

يف الدعوى رقم 2018/340 مدين كلي ال�شارقة 
  اإعالن املدعي عليهم باإعادة الدعوى من الإ�شتئناف  

اىل املدعى عليهما / 1- اورجن �ضوبرماركت - �ض ذ م م 
2- راجي�ض �ضرييات دامودران - هندي اجلن�ضية 

حيث ان املدعي / مركز وول �ضرتيت لل�ضرافة - �ض ذ م م   
رقم  الإ�ضتئناف  يف  حكم  �ضدر  2019/5/29م  بجل�ضة  انه  وحيث   ، اأعاله  رقم  الدعوى  عليكم  اقام  قد 
باإعادة  املو�ضوع  �ضكال ويف  الإ�ضتئناف  بقبول  املحكمة  :  حكمت  كالآتي  )2018/1498( مدين منطوقة 
الدعوى ملحكمة اأول درجة م�ضدرة احلكم للف�ضل يف مو�ضوع طلب الإغفال.   لذلك يقت�ضي ح�ضوركم 
امام هذه املحكمة )الدائرة الكلية التجارية( يف متام ال�ضاعة التا�ضعة من �ضباح يوم 2019/7/21م وذلك 
لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ، ويف حالة تخلفكم عن احل�ضور او عدم ار�ضال وكيل 

عنكم يف الوقت املحدد فان املحكمة �ضتبا�ضر نظر الدعوى يف غيباكم.
مكتب اإدارة الدعوى

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   
حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 2018/4141 جتاري جزئي 

املرفوعة من املدعي/ اوف�ضور مارين للتجارة - �ض ذ م 
اىل املدعي عليهم / �ضركة انرتمرين ال�ضارقة املحدودة 

حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري :- 
 154.558.35 وقدره  مبلغ  املدعية  اىل  توؤدي  بان  عليهما  املدعي  بالزام 
متام  وحتى  الدعوى  قيد  تاريخ  من   %5 بواقع  قانونية  وفائدة  درهم 
عليها  املدعي  م  وبالزام   ، به  املق�ضى  املبلغ  تتجاوز  ل  ان  على  ال�ضداد 

بامل�ضروفات ومبلغ 500 درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
مكتب اإدارة الدعوى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   
اخطار بالن�شر يف الق�شية التنفيذية 2019/181 

اإىل املحكوم عليه / مارك كري تورنر  
ليكن معلوما لديك بان حمكمة عجمان الحتادية البتدائية قد اأ�ضدرت بحقك 
حكما يف الدعوى رقم )2016/722 مدين )كلي(( - يق�ضى باإلزامك بدفع مبلغ 
وقدره )1410014( درهم �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف ، وحيث ان املحكوم لهم / 
نا�ض 3- ح�ضني يو�ضف يعقوب  الدين 2- �ضامي عبداهلل احمد  1- �ضرور �ضعيد 
يو�ضف ، قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم و�ضجل التنفيذ حتت رقم 2017/640 لذا 
اأنت مكلف ب�ضداد املبلغ املحكوم به خالل )15( يوما من تاريخ ن�ضر الخطار ويف 
حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ بحقك الجراءات القانونية املنا�ضبة 

لتنفيذ احلكم ح�ضب ال�ضول. 
قلم التنفيذ املدين - بدار الق�شاء عجمان 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2019/1318 ا�شتئناف عمايل      
م  م  ذ  ���ض   - ل��ل��م��ق��اولت  مودلينج  ج��ري��ن  ���ض��ده/1-  امل�ضتاأنف  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان امل�ضتاأنف /حممود علوي رجب فرج 
وميثله / حممد �ضالح حممد احمد الهاجري - قد ا�ضتاأنف احلكم 
وحددت   2019/5/8 بتاريخ   2018/11452  : رقم  بالدعوى  ال�ضادر 
لها جل�ضه يوم اخلمي�ض  املوافق 2019/7/18 ال�ضاعة 11.00 �ضباحا  
بالقاعة رقم ch1.A.4 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2019/1318 ا�شتئناف عمايل      

اىل امل�ضتاأنف �ضده/1-جرين مودلينج للمقاولت - �ض ذ م م جمهول 
الدين عبداحلميد  احمد �ضالح   / امل�ضتاأنف  ان  القامة مبا  حمل 
عو�ض - وميثله / حممد �ضالح حممد احمد الهاجري - قد ا�ضتاأنف 
 2019/5/8 ب��ت��اري��خ   2018/11453 رق��م  ب��ال��دع��وى  ال�����ض��ادر  احل��ك��م 
وحددت لها جل�ضه يوم اخلمي�ض املوافق 2019/7/18 ال�ضاعة 11.00 
�ضباحا  بالقاعة رقم ch1.A.4 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   
اعالن اأمر اأداء بالن�شر

 يف الدعوى رقم 2019/861  امر اداء 
جمهول  حنيف   حممد  حنيف  �ضبحان  حممد  عليه/1-  املدعى  اىل 
عبداهلل  طاهر  حممد  التنفيذ/توحيد  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
بالزام   2019/6/25 بتاريخ  الإبتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت  املهتدي 
املدعى عليه حممد �ضبحان حنيف حممد حنيف بان يوؤدي للمدعي 
الف  ع�ضرون  مبلغ )20.000(  املهتدي  توحيد حممد طاهر عبداهلل 
درهم والر�ضوم وامل�ضاريف. ولكم احلق يف التظلم من المر خالل 15 

يوم من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر
يف الدعوى رقم 2019/1016 تنفيذ جتاري    

مو�ضوع الق�ضية :  تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2017/350 جتاري كلي ، 
واملعدل بالإ�ضتئنافني رقمي 48+2018/89 ا�ضتئناف جتاري ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )3433910.48 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف.   
طالب العالن : طالب التنفيذ : يونايتد بنك ليمتد  

املطلوب اعالنه : املنفذ �ضده : 1- حممد اإ�ضماعيل دو�ضا - جمهول حمل القامة. 
م��و���ض��وع الإع����الن : نعلنكم ب��ان��ه مت احل��ج��ز على ام��وال��ك��م اخل��ا���ض��ة وه��ي ع��ب��ارة عن 
الوحدات الكائنة مبنطقة برج خليفة - برقم ار�ض 191 - رقم الوحدة : 1507 ا�ضم املبنى 
PARADISE بوليفارد �ضنرتال 2 - وفاء للمبلغ املطالب به وقدره )3433910.48 

درهم( يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س الق�شم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2019/1470 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- اجنلو اي�ضرتن اند�ضرتيز - م م ح جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2019/7/7 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/ديال 
لتوريد احلديد )�ض ذ م م( - بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 111.317 
درهم )مائة واحدى ع�ضر الف وثالثمائة و�ضبعة ع�ضر دهما( م�ضافا اليه فائدة قانونية 
، اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�ضل يف 2019/3/27  ب�ضيطة قدرها 9% �ضنويا 
وحتى متام ال�ضداد والزمت املدعي عليها بامل�ضاريف وخم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 

بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/2568 جتاري كلي                                                

اىل املحكوم عليه/1- عبدالوهاب حممد احمد ح�ضني ال علي ب�ضفته ال�ضخ�ضية وب�ضفته مالك 
/ دخون للعطور العربية - جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة 
عليه/ املدعي  بالزام  �ضديق  ل�ضالح/كيميا  اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف   2019/3/31 بتاريخ  
عبدالوهاب حممد احمد ح�ضني ال علي )مالك/موؤ�ض�ضة دخون للعطور العربية( بان ي�ضدد 
للمدعي مبلغا وقدره 1.184.400 درهم )مليون ومائة واربعة وثمانون الف واربعمائة درهم( 
الق�ضائية  املطالبة  تاريخ  اعتبارا من   ، �ضنويا   %9 قدرها  ب�ضيطة  قانونية  فائدة  اليه  م�ضافا 
احلا�ضل يف 2018/12/6 وحتى متام ال�ضداد ، والزمت املدعي عليه بامل�ضاريف وخم�ضمائة درهم 
مقابل اتعاب حماماة.  حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد 

اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�ض���م ال�ضركة : “ �ضتارلنج للتجارة العامة  “ )�ض.ذ.م.م(
رقم الرخ�ض��ة : 687201

عن�وانها : مكتب رقم 105 ملك عبداهلل جامع خليفة القيزي - نايف  
ال�ضك�ل القانوين : ذات م�ضئولية حمدودة 
رقم القيد بال�ضجل التجاري : 1113945 

التجاري  ال�ضجل  التاأ�ضري يف  ، قد مت  باأنه  التنمية القت�ضادية بدبي  دائ��رة  مبوجب هذا تعلن 
العمومية  ال�ضادر من اجلمعية  القرار  ، وذلك مبوجب  املذكور اعاله  ال�ضركة  لديها بانحالل 
لل�ضركاء بتارخ )2019/2/20( وامل�ضدق لدى ال�ضيد الكاتب العدل بتاريخ )2019/2/20(  وعلى 
منت  ملك مركز   )9  -10( مكتب  املعني يف  امل�ضفي  اىل  التقدم  او مطالبة  اعرتا�ض  لديه  من 
لالعمال - رقة البطني -  هاتف : )2226266 – 04( فاك�ض )2223773 – 04( م�ضتحبا معه كافة 

امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
 دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�ض���م ال�ضركة : “ ريد اند اجنوى �ض م م  “ )�ض.ذ.م.م(
رقم الرخ�ض��ة : 656329

عن�وانها : حمل رقم 9 ملك ا�ضتثمار ريالتي �ض م ح )ذ م م( - جمريا بيت�ض ريزيدن�ض  
ال�ضك�ل القانوين : ذات م�ضئولية حمدودة 
رقم القيد بال�ضجل التجاري : 1079119 

التجاري  ال�ضجل  التاأ�ضري يف  ، قد مت  باأنه  التنمية القت�ضادية بدبي  دائ��رة  مبوجب هذا تعلن 
العمومية  ال�ضادر من اجلمعية  القرار  ، وذلك مبوجب  املذكور اعاله  ال�ضركة  لديها بانحالل 
لل�ضركاء بتارخ )2019/1/15( وامل�ضدق لدى ال�ضيد الكاتب العدل بتاريخ )2019/1/15(  وعلى 
منت  ملك مركز   )9  -10( مكتب  املعني يف  امل�ضفي  اىل  التقدم  او مطالبة  اعرتا�ض  لديه  من 
لالعمال - رقة البطني -  هاتف : )2226266 – 04( فاك�ض )2223773 – 04( م�ضتحبا معه كافة 

امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
 دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�ض����م امل�ضفي : يو�ضف بن خادم لتدقيق احل�ضابات
عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة البطني        

التجاري  ال�ضجل  التاأ�ضري يف  ، قد مت  باأنه  التنمية القت�ضادية بدبي  دائ��رة  مبوجب هذا تعلن 
لديها بتعيني

امل�ضفي املذكور اعاله للقيام بت�ضفية  “ �ضتارلنج للتجارة العامة  “ )�ض.ذ.م.م( 
وعنوانها : مكتب رقم 105 ملك عبداهلل جامع خليفة القيزي - نايف 

وامل�ضدق  بتارخ )2019/2/20(  لل�ضركاء  العمومية  ال�ضادر من اجلمعية  القرار  وذلك مبوجب 
لدى ال�ضيد الكاتب العدل بتاريخ )2019/2/20(  وعلى من لديه اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل 
امل�ضفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني -  هاتف : )2226266 
– 04( فاك�ض )2223773 – 04( م�ضتحبا معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 

45 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
 دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�ض����م امل�ضفي : يو�ضف بن خادم لتدقيق احل�ضابات
عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة البطني        

التجاري  ال�ضجل  التاأ�ضري يف  ، قد مت  باأنه  التنمية القت�ضادية بدبي  دائ��رة  مبوجب هذا تعلن 
لديها بتعيني

امل�ضفي املذكور اعاله للقيام بت�ضفية “ ريد اند اجنوى �ض م م  “ )�ض.ذ.م.م( 
وعنوانها : حمل رقم 9 ملك ا�ضتثمار ريالتي �ض م ح )ذ م م( - جمريا بيت�ض ريزيدن�ض

وامل�ضدق  بتارخ )2019/1/15(  لل�ضركاء  العمومية  ال�ضادر من اجلمعية  القرار  وذلك مبوجب 
لدى ال�ضيد الكاتب العدل بتاريخ )2019/1/15(  وعلى من لديه اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل 
امل�ضفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني - هاتف : )2226266 
– 04( فاك�ض )2223773 – 04( م�ضتحبا معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 

45 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
 دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�ضم ال�ضركة : فود ا�ضب�ضالتيز - �س ذ م م  
ديرة    - الرباحة   - امل��ري  املاجد  404 ملك عبداهلل حممد ح�ضن  رق��م  : مكتب  العنوان 
ال�ضكل القانوين : ذات م�ضوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�ضة : 217591 رقم القيد بال�ضجل 
التجاري : 73783 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�ضادية بدبي باأنه قد مت التاأ�ضري 
يف ال�ضجل التجاري لديها باإنحالل ال�ضركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2019/7/4 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/7/4 وعلى من 
�ضوريندرا مان�ضنكر جو�ضي  اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني  اأي اعرتا�ض  لديه 
)حما�ضبون قانونيون( العنوان : مكتب رقم 501 ملك �ضركة بو�ضت لال�ضتثمارات - 
املرقبات -  هاتف : 2727057-04  فاك�ض : 2715096-04 م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�ضم امل�ضفي : �ضوريندرا مان�ضنكر جو�ضي )حما�ضبون قانونيون(
املرقبات   - لال�ضتثمارات  بو�ضت  �ضركة  ملك   501 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
دائرة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   04-2715096  : فاك�ض    04-2727057  : هاتف    -
التنمية القت�ضادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�ضفي املذكور اأعاله لت�ضفية 
بتاريخ  دب��ي  ق���رار حم��اك��م  وذل���ك مب��وج��ب  م   ا�ضب�ضالتيز - �س ذ م  فود 
العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/7/4 وعلى  2019/7/4 واملوثق لدى كاتب 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�ضتندات والأوراق  اأع��اله، م�ضطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2019/220 مدين كلي                 
ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  بريزهنيفا  1-�ضفيتالنا   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
املدعي/ ماريا اجنيليكا �ضافيتا دي �ضوزا - قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
بالنفاذ  ال��دع��وى م��ع �ضمول احلكم  الفيال حم��ل  ب��رتك   امل��دع��ي عليها  ال���زام 
نوع كاديالك   R39289 ال�ضيارة رقم  بت�ضليم  والزامها  املعجل بدون كفالة 
واتعاب  وامل�ضاريف  الر�ضوم  وال��زام��ه��ا  للمتويف  مملوكة  كانت  التي  ا���ض��ك��الدا 
ال�ضاعة 9.30  امل��واف��ق  2019/7/14  الح��د  ي��وم  لها جل�ضة  امل��ح��ام��اة. وح���ددت 
اأو من ميثلك قانونيا  Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور  �ض بالقاعة 
اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

Date 11/ 07/ 2019  Issue No : 12679
Announcement of publication in two Journals, one of them in 
foreign language , to appear before case management office

In appeal no. 2019/ 592 labor
Upon the request of the appellant : Sharjah Taxi
To appellee : Namdar Khan Khasn Khan
You are requested to appear before case management 
office of sharjah appeal court personally of by an authorized  
attorney on sunday 21 / 07 / 2019 for the above mentioned 
case number as you are the appellee. 
Case Manager 
There is signature 
(United Arab Emirates, Sharjah Federal Appeal Court, Case 

Management Office, Ministry of Justice seal) 

United Arab Emirates 
Ministry of  Justice 

Sharjah Federal Appeal Court 
Case Management Office 
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العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/4371 جتاري جزئي 
اأن  اىل املدعي عليه/1- جنمار�ض للخدمات الفنية - �ض ذ م م جمهول حمل القامة مبا 
املنعقدة  بجل�ضتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  م  م  ذ   - الفنية  للمقاولت  املدعي/طاب�ضكو 
 بتاريخ 2019/3/21 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/ طبا�ضكو للمقاولت الفنية - ذ م م

درهما )مائة  تعوي�ضا مبلغ مقداره 195677  املدعية  اىل  ت��وؤدي  ان  املدعي عليها  بالزام   -
وخم�ضة وت�ضعون الفا و�ضتمائة و�ضبعة و�ضبعون درهما( وفائدة �ضنوية بواقع ت�ضعة باملائة 
وامل�ضاريف  بالر�ضوم  والزمتها  ال�ضداد  مت��ام  وحتى  نهائيا  احلكم  �ضريورة  تاريخ  من   %9
حكما  طلبات.   من  ذل��ك  ع��دا  ما  ورف�ضت  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  خم�ضمائة  ومبلغ 
لن�ضر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�ضتئناف  قابال  احل�ضوري  مبثابة 
هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/2067 جتاري كلي                                                
اىل املحكوم عليه/1- احمد غلوم ح�ضن دروي�ض البلو�ضي  جمهول حمل القامة نعلنكم 
اعاله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف    2019/5/19 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
ل�ضالح/ بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع بالزام املدعي عليه بان ي�ضدد للبنك املدعي 
مبلغا وقدره 695.500.83 درهم )�ضتمائة وخم�ضة وت�ضعون الف وخم�ضمائة درهم وثالثة 
تاريخ  اعتبارا من  �ضنويا   ب�ضيطة قدرها %9  اليه فائدة قانونية  وثمانون فل�ضا( م�ضافا 
رفع الدعوى احلا�ضل يف 2018/9/26 وحتى متام ال�ضداد والزمت املدعي عليه بامل�ضاريف 
وخم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/2517 جتاري جزئي                 

اىل املدعي عليه / 1-م�ضوط لالعمال الكهروميكانيكية - �ض ذ م م 2-احمد كامل عبداملق�ضود 
ال�ضيد 3-بطر�ض نعيم ح�ضيمه جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ �ضركة �ضيمكو التجارية 
- ذ م م وميثله / عبداهلل عبدالرحمن حممد ال�ضعيدي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
 251818( وق��دره  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدوا  بان  وتكافال  ت�ضامنا  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة 
فائدة  اىل  بالإ�ضافة  دره��م  ع�ضر  وثمانية  وثمامنائة  الف  وخم�ضون  وواح��د  مائتان  دره��م( 
ال�ضداد  وحتى   2018/3/13 يف  احلا�ضل  الإ�ضتحقاق  تاريخ  من  �ضنويا   %12 بواقع  تاأخريية 
التام والر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء  املوافق  
من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �ض   8.30 ال�ضاعة    2019/7/23
للمحكمة قبل اجلل�ضة  او م�ضتندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  ميثلك 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/894 جتاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1-فادي عون ابراهيم ال�ضامي 2- علي حممد �ضامل ابو عد�ض  
اأق��ام عليك  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك م�ضر - فرع دبي -  قد 
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )16.729.092.58 
الإ�ضتحقاق  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م( 
وحتى ال�ضداد التام  و �ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�ضة 
يوم الثنني  املوافق  2019/7/22 ال�ضاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2019/2332 جتاري جزئي                 
اىل املدعي عليه /1-امليثاق الذهبي ملقاولت البناء - �ض ذ م م  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/عمرو حممد عبد ال�ضيد احمد النجار - قد اأقام عليك 
والت�ضامم  بالت�ضامن  عليهما  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى 
املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(   2600000( وق��دره  مبلغ  ب�ضداد 
والفائدة 9% من تاريخ  ا�ضتحقاق كل �ضيك وحتى ال�ضداد التام و�ضمول احلكم 
بالنفاذ املعدل وبال كفالة.  وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء  املوافق  2019/7/16  
من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �ض   8.30 ال�ضاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2019/2498 جتاري جزئي                 
اىل املدعي عليه / 1-�ضكيل احمد عبدالرحمن  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
املدعي  بالزام  الدعوى ومو�ضوعها احلكم  اأق��ام عليك  ع  قد  م  م�ضرف عجمان - �ض 
املرتتبة  املديونية  والتي متثل  املدعي  للم�ضرف  درهم   222.981.57 ب��اداء مبلغ  عليه 
تاريخ  ال�ضداد من  العطل يف  الناجت عن  العطل وال�ضرر  يف ذمته و 12% تعوي�ض عن 
املطالبة وحتى ال�ضداد التام والزام املدعي عليه مببلغ  18.000 درهم )ثمانية ع�ضر الف 
درهم( اتعاب املحاماة والزام املدعي عليه بالر�ضوم وامل�ضاريف.  وحددت لها جل�ضة يوم 
الثنني املوافق 2019/7/22 ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف 
او م�ضتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�ضور 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/974 جتاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1-اجي كومار �ضوريندرين  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
بنك ابوظبي التجاري وميثله  / عبدالرحمن ن�ضيب عبدالرحمن بن ن�ضيب -  قد 
للمدعي  ي��وؤدي  باأن  املدعي عليه  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  اأق��ام عليك 
تاريخ  من   %12 القانونية  الفائدة  اإ�ضافة  دره��م(   4.622.643.36( وق��دره  مببلغ 
املطالبة وحتى متام ال�ضداد والر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت 
 Ch1.B.8 لها جل�ضة يوم الثنني املوافق 2019/7/15 ال�ضاعة 9.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/1214   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/1- باركود مطعم ومقهى جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/تامي لإدارة الفنادق - �ض ذ م م وميثله / كفاح حممد 
نا�ضر حممد ال�ضح�ضي الزعابي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )2289279( درهم 
�ضتبا�ضر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/2603   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/1- ايلمك لالعمال الكهروميكانيكية - �ض ذ م م 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/لر�ضا لالإ�ضاءة - �ض 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك  ذ م م  قد 
طالب  اىل  دره����م   )402626.32( وق����دره  ب��ه  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب��دف��ع 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/2411  تنفيذ عمايل 
الت�ضميم  تنفيذ  لعمال  انرتنا�ضونال  انترياكت  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/ كيفني  الداخلي - ذ م م جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
اأق����ام عليك  وال�����ض ومي��ث��ل��ه / ���ض��اره ���ض��اه ب��ي��ك حم��م��د البلو�ضي -  ق��د 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�ضافة  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )276876(
مبلغ 13201 درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   

اعالن للح�شور امام مدير ادارة الدعوى
واإعالن بت�شحيح �شكل الدعوى من )بنك الإحتاد الوطني اىل بنك ابوظبي التجاري( 

يف الإ�شتئناف رقم  2019/882 جتاري ن�شرا - باللغتني )العربية والإجنليزية(
بناء على طلب مكتب ادارة الدعوى يف حمكمة ال�ضارقة الإحتادية الإ�ضتئنافية

اىل امل�ضتاأنف �ضدهم /1- �ضن تك - ذ م م - هندية اجلن�ضية 2- راجو كوتي تونديل ب�ضفته 
هندي   - الأوىل  �ضدها  للم�ضتاأنف  املمنوحة  امل�ضرفية  للت�ضهيالت  و�ضامن  �ضخ�ضي  كفيل 
املمنوحة  امل�ضرفية  للت�ضهيالت  و�ضامن  �ضخ�ضي  كفيل  ب�ضفتها  راجو  داي�ضي   -3 اجلن�ضية 

للم�ضتاأنف �ضدها الأوىل - هندية اجلن�ضية
اقام امل�ضتاأنف / بنك الإحتاد الوطني  الإ�ضتئناف رقم )2019/882( جتاري  

انت مكلف باحل�ضور امام مدير اإدارة الدعوى مبحكمة ال�ضارقة الإحتادية الإ�ضتئنافية يوم 
جوابية  مذكرة  وتقدمي  معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا   2019/7/17 املوافق  )الأرب��ع��اء( 
على الإ�ضتئناف مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك للنظر يف الإ�ضتئناف املذكور رقمه اعاله ، 

بو�ضفك م�ضتاأنف �ضده.  حرر بتاريخ 2019/7/8
 مدير ادارة الدعوى

            وزارة العدل   
حمكمة ال�شارقة الحتادية ال�شتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2019/1336 جتاري جزئي                                                

ب��ادور للخدمات الفنية - �ض ذ م م - وميثلها مديرتها/ اميتا  اىل املحكوم عليه/1- 
�ضيتي لزار باول - جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة 
 بتاريخ  2019/6/25  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/ دانوب ملواد البناء - �ض م ح
للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ب��ال��زام  ع�ضكر  ر���ض��وان  �ضاجن   / مديرها  وميثلها 
مبلغ ع�ضرين الف وخم�ضمائة درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة 
الق�ضائية احلا�ضل يف 2018/12/24 وحتى متام ال�ضداد والزمتها بامل�ضروفات ومببلغ 
اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف  خم�ضمائة درهم مقابل 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب 

ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/4093 جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه/1- راجي العاملية - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة مبا اأن املدعي/طاب�ضكو 
 2019/5/16 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  م  م  ذ   - الفنية  للمقاولت 
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/ طاب�ضكو للمقاولت الفنية - ذ م م  - اول :- بعدم قبول 
الدعوى لرفعها على غري ذي �ضفة بالن�ضبة للمدعي عليها الأوىل ، ثانيا : بالزام املدعي عليها 
الثانية ان توؤدي اىل املدعية تعوي�ضا مبلغ مقداره 106510 درهم )مائة و�ضتة الفا وخم�ضمائة 
وع�ضرة درهما( وفائدة �ضنوية بواقع ت�ضعة باملائة 9% من تاريخ �ضريرة احلكم نهائيا وحتى متام 
ال�ضداد والزمتها بالر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ خم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما 
عدا ذلك من طلبات.     حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد 

اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   
اإعالن بالن�شر

رقم )2019/5116(
املنذر : حممد �ضفوان دروي�ض �ضرور - �ضوري اجلن�ضية 

 املنذر اليه : ف�ضل بن حممد بن عبدالكرمي بن حممد  �ضعودي اجلن�ضية 
 )100.000( وق��دره  امل��ذك��ور  املبلغ  ب�ضداد  اليه  املنذر  تخطر  املنذر  ف��اإن 
مائة الف درهم وذلك خالل ا�ضبوع من تاريخ هذا الإخطار ، وال �ضوف 
ي�ضطر املنذر اىل اتخاذ الإجراءات القانونية حيالكم ، وذلك برفع دعوى 
القانونية والر�ضوم وامل�ضاريف  الفوائد  باملبلغ بالإ�ضافة اىل  ملطالبتكم 

واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2019/2105  تنفيذ جتاري 

ان  الق��ام��ة مبا  ���ض��ده/1- جلني فامبي جمهول حمل  املنفذ  اىل 
طالب التنفيذ/بنك الحتاد الوطني وميثله:عبداهلل حممد ر�ضول 
علي الهرمودي  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )101422( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2019/1991  تنفيذ جتاري 

حمل  جمهول  �ضليمان  توفيق  خالد  ط��ارق  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك الحتاد الوطني وميثله:عبداهلل 
حممد ر�ضول علي الهرمودي  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )231138.68( 
املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2019/2577  تنفيذ جتاري 
حمل  جم��ه��ول  ال�ضحي  علي  عي�ضى  �ضعيد  ط���ارق  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
�ض.م.ع  ال���ض��الم��ي  الم����ارات  التنفيذ/م�ضرف  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
ومي��ث��ل��ه:ج��اب��ر را���ض��د حم��م��د ج��اب��ر را���ض��د ال�����ض��الم��ي  ق��د اأق����ام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)189224.75( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2019/225  تنفيذ عقاري 

جمهول  ارورا  �ضينغ  بريتي   -2 �ضينغ  جا�ضربيت  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�ضركة داماك ريل ا�ضتيت ديفيلوبرز 
منطقة حرة ذ.م.م وميثله:هند حميد علي غدير الكتبي  قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )2744731(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/2531  جتاري جزئي
اودو   -2 التجميلية  وامل�ضغولت  املنحوتات  لعمل  اي��ه  اي��ه  1-ت��ي   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
����ض.ذ.م.م  للدهانات  امل��دع��ي/ك��اب��ارول  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  وي�ضينبريغري 
وقدره  مببلغ  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  مو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م   )85580.50(
التجاري رقم 1238/2019.وحددت  النزاع  التام و�ضم ملف  ال�ضداد  ال�ضتحقاق وحتى 
  ch1.C.13:لها جل�ضة يوم الثنني املوافق:2019/7/15 ال�ضاعة:08:30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/2381  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-كريزي في�ض ري�ضتورانت ليميتد جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/فري�ض اك�ضرب�ض �ض.ذ.م.م وميثله:احمد ح�ضن حممد عبداهلل 
املازمي قد اأقام عليك الدعوى مو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ 
وقدره )46.360.67( درهم مع الفائدة القانونية 12% �ضنويا من تاريخ اقامة 
الدعوى وحتى ال�ضداد التام.وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق:2019/7/23 
ال�ضاعة:08:30 �ض بالقاعة:ch1.C.13  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/4110  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-كونكورد �ضتار�ض للمقاولت ���ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /حمزة ري�ضني بوكاتو ثودي قد اأقام عليك الدعوى 
درهم  دره��م(   53493( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة  ومو�ضوعها 
املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م   )2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة 
يوم الحد  لها جل�ضة  وحددت   MB193286953AE:ال�ضكوى رقم 
فاأنت  لذا   ch1.B.10:بالقاعة �ض   09.30 ال�ضاعة   2019/7/21 املوافق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   

       اعالن اأمر اأداء بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/266  اأمر اأداء

اىل املدعي عليه / 1-عمرو حممد الد�ضوقي احلرايري جمهول حمل القامة 
ثاين  ال  العبدالرحمن  خالد  خليفه  بن  عبدالرحمن  املدعي/ال�ضيخ  ان  مبا 
اأداء فقد قررت  اأمر  ا�ضت�ضدار  .  طلب  وميثله:�ضالح ح�ضن حممد مبا�ضري 
حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2019/4/15 بالزام املدعي عليه/ عمرو حممد 
الد�ضوقي احلرايري بان يوؤدي للمدعي/ ال�ضيخ عبدالرحمن بن خليفه خالد 
الف و�ضبعون درهم( والفوائد  ال ثاين مبلغ )�ضبعة وخم�ضون  العبدالرحمن 
9% �ضنويا من تاريخ ا�ضتحقاق كل �ضيك وحتى ال�ضداد التام والزمته الر�ضوم 
امل��ح��ام��اة.  ول��ك��م احل��ق يف  ات��ع��اب  وامل�����ض��اري��ف ومبلغ خم�ضمائة دره���م مقابل 

ا�ضتئناف من الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   
       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  

   يف  الدعوى 2019/141  تظلم �شرعي
اىل املتظلم ���ض��ده / 1-ام��ي��ن��ه علي حم��م��دي جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املذكور  التظلم  عليكم  اأق���ام  ق��د  ال���زراع  ح�ضن  عبدالكرمي  يو�ضف   / املتظلم 
اعاله ومو�ضوعه تظلم �ضد القرار القا�ضي يف طلب المر على العري�ضة رقم 
35/2019 �ضرعي. وحددت لها جل�ضة يوم الثنني املوافق 2019/7/15   ال�ضاعة 
11.00 �ض بالقاعة رقم )1( يف مبنى الحوال ال�ضخ�ضية يف منطقة القرهود  
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12679 بتاريخ 2019/7/11   

       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  الدعوى 2019/78  تظلم مدين

مبا  القامة  حمل  جمهول  بركات  ا�ضارات  ر�ضوان  1-حممد   / �ضده  املتظلم  اىل 
اأقام  التجارية )ذات م�ضوؤولية حم��دودة( قد  ال�ضرق الق�ضى  �ضركة   / املتظلم  ان 
عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�ضوعه تظلم من القرار ال�ضادر يف الدعوى رقم 
336/2019 امر على عري�ضة مدين والر�ضوم وامل�ضاريف. وحددت لها جل�ضة يوم 
الحد املوافق 2019/7/21   ال�ضاعة 08.30 �ض بالقاعة : Ch 1.A.5  لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�ضور 
، ويف حالة تخلفك فاأن  اأيام على الأقل  م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• ال�شارقة-الفجر:

“قلب  م�ضروع  �ضمن  الَعر�ضة  �ضوق  ي�ضت�ضيف 
ال�ضارقة” يوم ال�ضبت املقبل 13 يوليو، ور�ضة 
عمل يف فن “الَقط” الرتاثي، وهو اأحد فنون 
يف  ع�ضري  مقاطعة  بها  ت�ضتهر  التي  ال��زخ��رف��ة 
“متا�ضي”  بتقدمي  ال�ضعودية،  العربية  اململكة 
واإنتاج  بت�ضميم  املتخ�ض�ضة  التجارية  العالمة 
الأح����ذي����ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة اخل��ل��ي��ج��ي��ة وم��ق��ره��ا يف 
كل  ويقدمها  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
الع�ضوان  كاظم،  وحممد  التميمي  منرية  من 
اإىل  ال��ور���ض��ة  وت��ه��دف  ل�”متا�ضي”،  امل��وؤ���ض�����ض��ان 

حت��ف��ي��ز ال��ت��ب��ادل ال��ث��ق��ايف يف امل��ن��ط��ق��ة ب��ني دول 
اخلليج التي تتميز برتاثها الغني. 

النق�ض  فنون  من  الع�ضريي  الَقط  فن  ويعترب 
والزخرفة التقليدية جلدران املنازل الداخلية، 
اإذ يعتمد يف تقنياته على الأ�ضكال والر�ضومات 
الهند�ضية والألوان الناب�ضة باحلياة وامل�ضتوحاة 
م���ن ال��ط��ب��ي��ع��ة، ح��ي��ث ُع���رف���ت م��ق��اط��ع��ة ع�ضري 
ثقافة  خلق  يف  �ضاهم  ال��ذي  اجل��غ��رايف  بتنوعها 

عريقة مليئة بالألوان واحلياة، 
ل�ضكان  اليومية  احلياة  يف  تربز  بدورها  والتي 
مقاطعة ع�ضري من خالل الت�ضميم العمراين، 
والفلكلور  ل��ل��م��ن��ازل،  ال���داخ���ل���ي  وال��ت�����ض��م��ي��م 

والرق�ضات ال�ضعبية.
 وقد مت اإدراج فن “الَقط” يف القائمة التمثيلية 
اخل��ا���ض��ة ب���ال���رتاث ال��ث��ق��ايف غ���ري امل�����ادي لدى 

منظمة اليون�ضكو،
 مم��ا م��ن��ح ه���ذا ال��ف��ن اه��ت��م��ام��اً ع��ل��ى امل�ضتوى 
ال��ع��امل��ي، وج���اء تنظيم ه��ذه ال��ور���ض��ة رغ��ب��ة من 
ن�ضر  يف  للم�ضاهمة  ال�ضارقة”  “قلب  م�ضروع 
هذا الفن العاملي القدمي با�ضتخدامات حديثة.

وح���ول ال��ه��دف م��ن تنظيم ه���ذه ال��ور���ض��ة قال 
ال�ضوء على  باأن ت�ضليط  “نحن نوؤمن  حممد: 
الَقط  ف��ن  مثل  املنطقة  يف  ج��م��ايل  عن�ضر  اأي 
�ضي�ضهم يف تقدمي �ضورة متكاملة عما تختزنه 

وت��راث غنّي، ونحر�ض من  اأ�ضالة  ثقافتنا من 
للحفاظ  املحليني  ال�ضكان  توجيه  على  خاللها 

على هذا الفن لالأجيال القادمة«. 
الور�ضة  ه��ذه  “تهدف  م��ن��رية:  قالت  وب��دوره��ا 
اإىل تعريف ال�ضيوف وامل�ضاركني على مقاطعة 
ال���َق���ط وقيمته  ن�����ض��وء ف���ن  ع�����ض��ري، وم����راح����ل 
امتهنها  التي  اأهم احلرف  باعتباره واح��داً من 
يعك�ض  اإبداعياً  اأ�ضلوباً  باعتباره  املقاطعة،  اأه��ل 

تاريخها الغني وهويتها الأ�ضيلة«.
ولفت موؤ�ض�ضا “متا�ضي” اإىل اأن اختيارهما لهذا 
الفن كعنوان وم�ضدر اإلهام لأحد جمموعاتهم 
مل ياأِت فقط لإبراز القيمة اجلمالية لهذا الفّن 

حياة  تفا�ضيل  لتج�ضيد  اأي�����ض��اً  ب��ل  الإب���داع���ي، 
النا�ض الب�ضيطة والبيئة التي عا�ضوا فيها، ومن 
“جتربة  بعنوان  جولًة  “متا�ضي”  اأطلقت  هنا 

متا�ضي” يف اأغ�ضط�ض 2018 ،
رحلة  يف  للم�ضاركة  �ضخ�ضاً   20 خاللها  دعت   
الفن  ه���ذا  ع��ل��ى  للتعرف  ع�ضري  مقاطعة  اإىل 
“متا�ضي”  عالمة  و�ضتنظم  كثب،  عن  القدمي 
اإىل م��ق��اط��ع��ة ع�ضري  اأخ�����رى  ال��ت��ج��اري��ة رح��ل��ة 
 ،2019 اأغ�ضط�ض    31 اإىل   28 م��ن  اب��ت��داًء 
وللراغبني يف امل�ضاركة يف الرحلة التوا�ضل عرب 
info@tamashee.:الإلكرتوين الربيد 

  com

لعالمة  امل��وؤ���ض�����ض��ان  ن���ّظ���م  ال�����ض��ي��اق،  ه����ذا  ويف 
“متا�ضي”  العديد من ور�ض العمل والندوات 
ع��ل��ى جماليات  ال���ع���امل  وال��ن�����ض��اط��ات لإط�����الع 
وثائقياً  فيلماً  العمل  ور�ضة  وتقدم  الَقط،  فن 

ق�ضرياً عن تاريخ فن الَقط، 
ي��ل��ي��ه��ا ج��ل�����ض��ة ت��دري��ب��ي��ة ح����ول اأ���ض��ا���ض��ي��ات هذا 
والأ�ضكال  وال��رم��وز  وامل��ك��ّون��ات  والأ���ض��ب��اغ  الفن 

امل�ضتخدمة فيه ومعانيها، 
تزيني  فر�ضة  للم�ضاركني  �ضيتاح  نهايتها  ويف 
قطعة فنية من جلد الإبل با�ضتخدام ت�ضاميم 
لكل  دره�����م   200 م��ق��اب��ل  ال����َق����ط،  وت��ق��ن��ي��ات 

م�ضارك. 

من خال ور�ضة فنية بتقدمي العامة التجارية »متا�ضي« تقام يوم ال�ضبت 13 يوليو 

»قلب ال�صارقة« يعّرف بفن »الَقط« الع�صريي ويعزز من الثقافة واالأ�صالة الرتاثية 

الأردن  ال��ث��ق��ايف يف  ال��ك��ت��اب  دار  ع��ن  ���ض��در 
درا���ض��ة ن��ق��دي��ة  ب��ع��ن��وان “ م��الم��ح الرتاث 
معني   - احل��دي��ث   الفل�ضطيني  ال�ضعر  يف 
عطية  ح�ضن  “ لالأ�ضتاذ  اأمن��وذج��ا  ب�ضي�ضو 
جلنبو الكاتب واملحرر الإعالمي يف �ضركة 
مياه وكهرباء الإمارات اأ�ضتاذ اللغة العربية 
وت��ق��وم هذه   ، �ضابقا  الإم�����ارات  ج��ام��ع��ة  يف 
ال���درا����ض���ة ع��ل��ى م��ع��اجل��ة م��الم��ح ال����رتاث 
“معني  احل��دي��ث-  الفل�ضطيني  ال�ضعر  يف 
ت�ضكيل  يف  اأثرها  وبيان  منوذجا”،  ب�ضي�ضو 
ال�ضعرية،  ب�ضي�ضو  معني  ال�ضاعر  جت��رب��ة 
الذين كان  اأهم �ضعراء احلداثة  اأحد  ه  بعدِّ
بناء مادة ق�ضيدتهم،  للرتاث دور كبري يف 
وجت�ضيد روؤيتهم لواقع الأحداث، اإذ ي�ضكل 
مل  ب���ارزا  ح�ضورا  ب�ضي�ضو  �ضعر  يف  ال���رتاث 
ي�ضتوعب�ه دار�ضو الرتاث يف ال�ضعر املعا�ضر، 
درا�ضة  اأم���ام  مفتوحة  الفر�ضة  يبقي  مم��ا 
ال����رتاث،  م��الم��ح  ت�����ض��ت��و���ض��ح  متخ�ض�ضة 
ودورها يف بناء الن�ض، وتقدمي روؤيا ال�ضاعر 

املعا�ضرة.
الآتية:  الق�ضايا  حول  الدرا�ضة  دارت  وقد 
مفهوم الرتاث، والرموز الدينية، والرموز 
والرتاث  التاريخية،  والرموز  الأ�ضطورية، 

ال�ضعبي،  وال�����رتاث  )ال��ت��ن��ا���ض(،  الأدب������ي  
والإي��ق��اع وال���رتاث، واخل��امت��ة، كما ك�ضفت 
ال�ضاعر  م����ه����ارات  ت���ب���اي���ن  ع����ن  ال����درا�����ض����ة 
يف ا���ض��ت��خ��دام ال������رتاث، ف���ك���ان ي�����راوح بني 
لدللته  مطابقة  بدللة  ال��رتاث  توظيف 
اإىل  اأو جتاوز الدللة الرتاثية  التاريخية، 
الرمز  الن���ح���راف يف  اأو  م��ع��ا���ض��رة،  دلل���ة 
وجت�ضيده بدللة مغايرة لدللته الأ�ضلية، 
كذلك ق�ضمت الرموز التي يوظفها ال�ضاعر 
الن�ض، فال  ثنايا  رم��وز جزئية ترد يف  اإىل 
تتجاوز دللة مو�ضعها، ورموز اأخرى متتد 
عرب اأبيات الق�ضيدة لتوؤكد الفكرة التي اأراد 
ثالثة  اإبرازها من خاللها، ورم��وز  ال�ضاعر 
بحيث  �ضمولية،  ب�ضفة  الن�ضو�ض  يف  تربز 
الق�ضيدة،  اأب��ي��ات  ت�ضكيل  يف  ال��رم��ز  ي�ضهم 
يرمي  التي  الأب��ع��اد  لتعك�ض   معا  وتاآلفها 

اإليها ال�ضاعر.
 : جلنبو  ح�ضن  ق���ال  البحثي  ه��دف��ه  وع���ن 
امل�ضادر  ت��ت��ب��ع  اإىل  ال���درا����ض���ة  ه���ذه  ت��ه��دف 
معني  ال�ضاعر  منها  ا�ضتقى  التي  الرتاثية 
ل من خاللها  ب�ضي�ضو مادة ق�ضيدته، ليف�ضِّ
همومه واآلم����ه، وي��ع��رب ع��ن روؤي��ت��ه للكون 
الدرا�ضة  تناولت يف مدخل  وقد  والإن�ضان، 

مفهوم الرتاث وح��دوده، ويت�ضمن مفهوم 
بناء  يف  ودوره  ال���دار����ض���ني،  ع��ن��د  ال�����رتاث 
الق�ضيدة املعا�ضرة، والتعبري عن احلا�ضر 
ت�ضمنت  كما  املا�ضية،  التجربة  خالل  من 
ب��ح��ي��ث تناول  ال���درا����ض���ة خ��م�����ض��ة ف�����ض��ول 
وي�ضم  ال��دي��ن��ي��ة  ال���رم���وز  الأول  ال��ف�����ض��ل 
وال�ضخ�ضيات  والر�ضل،  الأنبياء  �ضخ�ضيات 
الدينية  وال�ضخ�ضيات  ال�ضاحلة،  الدينية 
الرموز  الثاين  الف�ضل  وتناول   ، ال�ضريرة 

ذل����ك �ضمن  ب��ح��ث  مّت  وق����د  الأ����ض���ط���وري���ة 
وا�ضتيحاء  الأ���ض��ط��ورة  ت��وظ��ي��ف  زاوي���ت���ني: 
الثالث  الف�ضل  حت��دث  فيما   ، الأ���ض��ط��ورة 
ال��ت��اري��خ��ي��ة وحت��ل��ي��ل التكاء  ال���رم���وز  ع��ن 
ع���ل���ى ا����ض���ت���ي���ح���اء ال�����ض��خ�����ض��ي��ات الأدب����ي����ة 
 ، العامة  وال�ضخ�ضيات  والقادة  وال�ضيا�ضية 
وحتدث  الف�ضل الرابع عن الرتاث الأدبي 
التداخل  )التنا�ض( ويت�ضمن ر�ضَد مناذج 
الن�ضّي يف ق�ضائد ب�ضي�ضو، ومدى جناحها 
وجاءت  امل��ع��ا���ض��رة،  روؤي����اه  ع��ن  التعبري  يف 
درا�ضته من حيث التنا�ض الديني والتنا�ض 
الأدب����ي وال��ت��ن��ا���ض ال��ت��اري��خ��ي، اأم���ا الف�ضل 
اخلام�ض فقد تناول درا�ضة الرتاث ال�ضعبي 
م���ن خ���الل ت��ت��ب��ع ال���رم���وز ال�����ض��ع��ب��ي��ة التي 
ت�ضكيل  يف  ودوره���ا  ال�ضاعر،  ي�ضتح�ضرها 
ال�ضاد�ض  الف�ضل  حت��دث   فيما   ، ق�ضيدته 
والأخري عن الإيقاع والرتاث وان�ضّب هذا 
يف  الرتاثية  املفردة  اأث��ر  بيان  على  الف�ضل 
يف  ال��داخ��ل��ي��ة  واملو�ضيقا  وال��ق��وايف  الأوزان 
ح�ضن  امل��وؤل��ف  ب�ضي�ضو.وقال  م��ع��ني  ���ض��ع��ر  
ا�ضطناع  ع��ل��ى  ال��درا���ض��ة  ت��ق��م  مل   : جلنبو 
من  الأم���ر  يتطلب  اإذ  بعينه،  واح���د  منهج 
واإن  واح���د،  منهج  غ��ري  يعتمد  اأن  الباحث 

الرئي�ض يف  املنهج  التحليلي هو  املنهج  كان 
هذه الدرا�ضة ، ويربز ذلك من خالل تتبع 
وحتليلها  الن�ضو�ض،  يف  ت��رد  التي  ال��رم��وز 
الذي  ال��دور  لبيان  ا�ضتنطاقها  وحماولة   ،
ْت�������ُه يف ال��ت��ج��رب��ة، وم����دى الإف������ادة التي  اأدَّ
حققها الن�ض من خالل وجود تلك الرموز 
زيادة  فيه،  ال����واردة  ال��رتاث��ي��ة  العنا�ضر  اأو 
على اأن للمنهج التاريخي ح�ضورا وا�ضحا، 
عن طريق العودة اإىل اجلذور التي ا�ضتقى 
معرفة  اأو  ال��رتاث��ي��ة،  م��ادت��ه  ال�ضاعر  منها 
ب��ع�����ض ال���ظ���روف امل��ح��ي��ط��ة ب��ال�����ض��اع��ر عند 
: مل  ق�ضائده.واأ�ضاف جلنبو  بع�ض  اإجناز 
يعدم البحث منهجية قائمة على اجتاهات 
جاز  اإذا  التنا�ضي(،  )املنهج  الن�ض  درا���ض��ة 
ملعاجلة  التعر�ض  اأثناء  وذل��ك  التعبري،  لنا 
ال�ضاعر  الأدب��ي )التنا�ض( يف �ضعر  الرتاث 
معني ب�ضي�ضو ، وقامت الدرا�ضة با�ضتق�ضاء 
وبيان  ب�ضي�ضو،  ���ض��ع��ر  يف  ال����رتاث  م��الم��ح 
عما  والتعبري  جت��رب��ت��ه،  ت�ضكيل  يف  دوره���ا 
يعجز عن البوح به �ضراحة، من دعوة اإىل 
الثورة والكفاح، يف �ضبيل توجيه الأمة نحو 
ال��ن�����ض��ر، وال��ت��م��رد ع��ل��ى ال��ق��وى اخلارجية 

التي ت�ضرب جذورها يف الأر�ض العربية. 

يف اإ�ضدار للكاتب ح�ضن عطية جلنبو

ملمح الرتاث يف ال�صعر الفل�صطيني احلديث »معني ب�صي�صو اأمنوذجا«

•• دبي-الفجر: 

اآل مكتوم لالأداء  را�ضد  نظمت موؤ�ض�ضة حمدان بن 
التعليمي املتميز ندوة لتقدمي كتابني حول الإر�ضاد 

النف�ضي والأكادميي واملهني للطلبة املوهوبني، هما 
الأول من نوعهما يف الوطن العربي.

بح�ضور  ب��دب��ي،  املوؤ�ض�ضة  مقر  يف  ال��ن��دوة  عقدت  و 
رئي�ض  اجل���غ���ي���م���ان،  اهلل  ع��ب��د  ال���دك���ت���ور  الأ����ض���ت���اذ 

والتميز  املوهبة  تطوير  لأبحاث  العاملية  اجلمعية 
لإر�ضاد  العملي  “الدليل  وهما:  الكتابني  وم��وؤل��ف 
و”الدليل  واأكادميياً”  نف�ضياً  املوهبة  ذوي  الطلبة 
للطلبة  املهنية  للم�ضارات  التخطيط  يف  العملي 
من  جمموعة  ال��ن��دوة  ح�ضر  كما  املوهبة”.  ذوي 
النف�ضي  والتاأهيل  التعليم  وخ��رباء  املوؤ�ض�ضة  طلبة 

والأكادميي يف الدولة. 
رئي�ض جمل�ض  نائب  املهريي،  الدكتور جمال  وقال 
اآل  را�ضد  بن  حمدان  ملوؤ�ض�ضة  العام  الأم��ني  الأمناء 
بالأ�ضتاذ  “نرحب  املتميز:  التعليمي  ل��الأداء  مكتوم 
الدكتور عبد اهلل اجلغيمان يف موؤ�ض�ضة حمدان بن 
الذي  واملتميز،  التعليمي  ل���الأداء  مكتوم  اآل  را���ض��د 
املوهوبني.  رعاية  جم��ال  يف  “عربية”  قامة  ميثل 
تعزيز  يف  نوعية  اإ�ضافة  تعترب  الندوة  اأن  وم�ضيفاً 
مهاراتهم  و�ضقل  املوهوبني  الطلبة  تاأهيل  جهود 
وتنمية قدراتهم من خالل الإر�ضاد العلمي والنف�ضي 
طاقاتهم  وا�ضتغالل  بجد  للعمل  ودفعهم  واملهني 

ال�ضابة يف �ضناعة غد اأف�ضل لدولة الإمارات«.
الطلبة  ت��اأه��ي��ل  عملية  “تاأتي  امل���ه���ريي:  واأ����ض���اف 
املوهوبني على راأ�ض اأولوياتنا يف املوؤ�ض�ضة ملا لها من 

اأهمية كبرية يف اإعداد جيل مت�ضلح بالعلم واملعرفة 
واملهارات وخلق بيئة مواتية تتيح للموهوبني الإبداع 
اإيجاد حلول عملية  وا�ضتغالل قدراتهم املتفردة يف 
للتحديات امل�ضتقبلية. وهو ما ي�ضب يف حتقيق روؤية 
وتوجيهات قيادتنا الر�ضيدة التي توؤمن باأن التنمية 
اأجل  القدرات من  الإن�ضان وبناء  ال�ضاملة حمورها 

ازدهار الأجيال القادمة«.
اأن  ال��ن��دوة  اجلغيمانفي  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  اأو���ض��ح 
الكتاب الأول “الدليل العملي لإر�ضاد الطلبة ذوي 
م�ضاعدة  اإىل  ي��ه��دف  واأكادميياً”  نف�ضياً  امل��وه��ب��ة 
امل���وه���وب���ني، وكذلك  ت��رب��ي��ة  ال��ع��ام��ل��ني يف جم����ال 
املر�ضدين الرتبويني يف املدار�ض واملراكز الرتبوية 
النف�ضية  الحتياجات  على  التعرف  على  املختلفة 
والجتماعية للطلبة ذوي املوهبة، ومن ثم تقدمي 
النمو  ملتطلبات  وال�ضتجابة  لهم،  املنا�ضبة  الرعاية 
الدليل  ويت�ضمن  ال�ضحي.  والجتماعي  النفعايل 
لتاأ�ضي�ض  وذل��ك  النظري  اجلانب  اأولهما  جانبني، 
فهم عميق لكل ق�ضية اأو حتد اأو حاجة لدى الطلبة 
الذي  التطبيقي  ه��و اجل��ان��ب  وال��ث��اين  امل��وه��وب��ني، 

يوفر اأمثلة منا�ضبة ميكن القيا�ض عليها.

ونظرية  ع��ل��م��ي��ة  ت��ف��ا���ض��ي��ل  ال��دل��ي��ل  يت�ضمن  ك��م��ا 
برامج  وت��ط��وي��ر  ب��ن��اء  بكيفية  ت��ت��ع��ل��ق  وت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
ي��ع��ان��ون من  امل��وه��ب��ة مم��ن  للطلبة ذوي  اإر���ض��ادي��ة 
اإر�ضادية  ب��رام��ج  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  التح�ضيل،  ت��دين 
لديهم.  والجتماعية  النفعالية  اجلوانب  لتعزيز 
ك��م��ا ي��ح��ت��وي ال��دل��ي��ل ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات ح���ول كيفية 
الربط بني قدرات الطلبة، وميولهم، واهتماماتهم، 
مع اخلدمات املتوفرة، اأو تلك التي ميكن توفريها 
لهم �ضواء كان ذلك يف املدر�ضة، اأو اأحد مراكز رعاية 

ذوي املوهبة.
“الدليل  ال���ث���اين  ك��ت��اب��ه  اجل��غ��ي��م��ان  وا���ض��ت��ع��ر���ض 
العملي يف التخطيط للم�ضارات املهنية للطلبة ذوي 
اإىل  الأول  امل��ق��ام  يف  يهدف  اأن��ه  واأو���ض��ح  املوهبة”. 
م�ضاعدة اجلهات املعنية بربامج املوهوبني، وكذلك 
الرتبويني  وامل��ر���ض��دي��ن  النف�ضيني  الأخ�����ض��ائ��ي��ني 
واأول����ي����اء الأم������ور ع��ل��ى ال��ت��خ��ط��ي��ط ل��ل��ن��م��و املهني 
مبكرة  مرحلة  يف  املوهبة  ذوي  للطلبة  وامل�ضتقبلي 
اجلامعي  التخطيط  كيفية  يف  وامل�����ض��اع��دة  ن�ضبياً، 
الدليل  ي��ق��دم  اجل��غ��ي��م��ان،  وبح�ضب  ل��ه��م.  وامل��ه��ن��ي 
املدى  ط��وي��ل  تنظيماً  ت��ق��دمي  اأه��م��ي��ة  ح���ول  روؤي����ة 

للطلبة  ُت��ق��دم  اأن  ميكن  التي  واخل��دم��ات  للربامج 
ذوي املوهبة مبا يتوافق مع احتياجاتهم، ومكامن 

القوة لديهم.
ي�ضاعد  ال��دل��ي��ل  اأن  اجل��غ��ي��م��ان  اأك�����د  وت��ف�����ض��ي��اًل، 
القائمني على برامج املوهبة التعرف على م�ضارات 
التنوع املهني القائمة، والفر�ض امل�ضتقبلية، والطرق 
اإىل كل منها، ومبا يتنا�ضب مع قدرات  ت��وؤدي  التي 
الدليل  تقدمي  اإىل  بالإ�ضافة  الطلبة.  واهتمامات 
الطلبة على  م�ضاعدة  وا�ضحة يف حماولة  خطوات 
لها،  واملنا�ضبة  املمكنة  واملهن  ال��ذات،  على  التعرف 
وفهم امل�ضارات التي تهيئ الطالب وتطوره للمهنة.

لإدارة  مرجعني  الكتابان  “ميثل  اجلغيمان:  وق��ال 
املوهوبني  الطلبة  ق����درات   وت��ع��زي��ز  ت��اأه��ي��ل  عملية 
واإتاحة املجال اأمامهم للمزيد من الإبداع والبتكار 
والتطور نحو الأف�ضل. كما ميثل الكتابان منوذجاً 
مهمة  وخطوة  الفعال  املهني  والإر���ض��اد  للتخطيط 
يف ح���ي���اة ال��ط��ل��ب��ة، مب���ا ي�����ض��اع��ده��م ع��ل��ى حتقيق 
قدراتهم  مع  يتنا�ضب  مبا  مواهبهم  وتعزيز  ذاتهم 
اأن��ف�����ض��ه��م وخدمة  وط��م��وح��ه��م، وب���ال���ت���ايل خ��دم��ة 

جمتمعهم ب�ضكل اف�ضل«.

االأول من نوعهما على م�ضتوى الوطن العربي 

»حمدان التعليمية« تقدم كتابني حول االإر�صاد النف�صي واالأكادميي واملهني للطلبة املوهوبني
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اأعمل على االأدوار التي ميكن اأن ت�ضيف اإيّل فنيًا

اأ�صماء اأبواليزيد : اأ�صعر بالر�صا عن 
اختياراتي الفنية حتى االآن

"املمر"  لفيلم  تر�ضيحك  خ��رب  ت��ل��ق��ي��ِت  ك��ي��ف   •
وكيف ا�ضتعددت لذلك؟

م�ضاعري  اختلطت  فرحة  ل��دور  ر�ضحت  عندما   -
بني ال�ضعادة الغامرة برت�ضيحي لهذا الدور يف عمل 
خمرج  مع  "املمر" وبالتعاون  مثل  �ضخم  تاريخي 
بحجم �ضريف عرفه، اأعرتف باأين حقاً حمظوظة، 
مبنتهى  ال�ضخ�ضية  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  ع��ل��ى  فحر�ضت 
اجلدية، على الرغم من قلة عدد م�ضاهدها لكني 
متاأكدة باأنها �ضتكون مهمة مب�ضريتي الفنية وبداأت 
واأبعادهاً جيداً حتى  ال�ضخ�ضية  ودرا�ضة  التح�ضري 
ي�ضعر من ي�ضاهدها بالواقعية وكان التحدي الأكرب 

بالن�ضبة يل هو حاجز اللهجة.
البدوية؟ اللهجة  على  تدربت  • وكيف 

يدعي  ب���دوي  ���ض��اب  م��ع  عمل  جل�ضات  ترتيب  - مت 
ح�ضام زيكا، و�ضاعدين ذلك كثرياً يف اتقان اللهجة 
من دون م�ضاكل على الإطالق، وهو ما تلقيت �ضداه 
بنجاح  اأ���ض��ادوا  اإذ  والنقاد،  اجلمهور  من  بعد  فيما 
ال�ضخ�ضية، واحلمد هلل مت جتاوز هذه امل�ضكلة دون 

اأن ي�ضعر بها اجلمهور.
م�ضل�ضلي  يف  م���وج���ودة  ل��ت��ك��وين  خ��ط��ط��ت  ه��ل   •

رم�ضان؟ "زوديك" و"هوجان" يف 
رم�ضان،  يف  "هوجان" �ضيعر�ض  اأن  اأع��رف  كنت   -

بالن�ضبة  مفاجاأة  كان  "زوديك" معه  تزامن  لكن 
اأن  خ�ضو�ضاً  العمل  ف��ري��ق  ول��ب��اق��ي  يل، 

خمتلفة  ط����ب����ي����ع����ت����ه 

ب�ضكل كبري، كما كان خمططاً لعر�ضه على من�ضة 
اإلكرتونية، لكن يف النهاية كنت حمظوظة بعر�ض 
ب�ضخ�ضيتني  لأظهر  التوقيت  نف�ض  يف  امل�ضل�ضلني 

خمتلفتني، دون اأن ميل اجلمهور 
م�����ن ت�����ك�����رار ظ����ه����وري، 

جناحاً  يل  ح��ق��ق  م���ا 
جعلني  م���ل���م���و����ض���اً 

�����ض����ع����ي����دة خ�����الل 
الفرتة املا�ضية.
يف  ن�������وج�������ا   •
 " ن جا هو "

����ض���خ�������ض���ي���ة 
م�������������ث�������������رية 
ل����اله����ت����م����ام 

انفعلِت  كيف 
بها وم��ا الذي 

تو�ضيله  اأردِت 
للجمهور؟

ا�ضتفزتني   -
ل�ضخ�ضية  ا

عندما قمت 

ومثرية  ودرام��ي��ة  ثرية  فهي  الفور،  على  بقراءتها 
من البداية، وهو ما جعلني اأعمل عليها يف مرحلة 
التح�ضري ب�ضكل كبري مع خمرجة العمل، وعندما 
اأجعل اجلمهور ل يفكر يف  اأن  ق��ررت  ال��دور  ق��راأت 
من  اخل��وف  عقدة  تعاين  فهي  مطلقاً  تقليدها 
الكثري  تفعل  ثم  وم��ن  الفقر،  اإىل  ال��ع��ودة 
تقدميها  على  و�ضاعدتني  امل�ضاوئ،  من 
كانت  التي  التو�ضيحات  اأف�ضل  ب�ضكل 
البداية  من  ال�ضيناريو  يف  م��وج��ودة 
بالألفاظ  يتعلق  ف��ي��م��ا  خ�����ض��و���ض��اً 
وكانت  ترددها  التي  وامل�ضطلحات 

�ضديدة الواقعية.
مظهر  ������ض�����اع�����دك  وك������ي������ف   •

ال�ضخ�ضية يف اأداء الدور؟
ال���ف���ن���ان  ي���ت���ق���م�������ض  اأن  لب�������د   -
ال�����ض��خ�����ض��ي��ة خ����ارج����ي����اً م����ن حيث 
�ضماتها  خ��الل  م��ن  وداخ��ل��ي��اً  املظهر 
ال��ن��ف�����ض��ي��ة، ل���ذا ك���ان ه��ن��اك ع���دد من 
جل�ضات العمل مع "ال�ضتايل�ضت" ملك 
ذو الفقار امل�ضوؤولة عن مالب�ض العمل، 
الت�ضوير  اأك���رث م��ن م��رة قبل  وحت��دث��ن��ا 
لل�ضخ�ضية  اخلارجي  ال�ضكل  لتحديد 
وتناق�ضنا  م��ع��ي  ي��ت��ن��ا���ض��ب  مب���ا 
يف ال�����ض��ك��ل ال��ن��ه��ائ��ي مع 
حممد  ال�ضيناري�ضت 
������ض�����الح ال����ع����زب 
املخرجة  وكذلك 
�����ض����ريي����ن ع�����ادل 
ح����ت����ى خ���رج���ت 
الذي  بال�ضكل 
���������ض��������اه��������ده 

اجلمهور.
عن  • ماذا 
ك���وال���ي�������ض 
ير  لت�ضو ا
فريق  م�����ع 
ال���������ع���������م���������ل 

بامل�ضل�ضل؟
ك�����وال�����ي�����������ض   -
كانت  ال���ع���م���ل 
اأك���������������رث م���ن 
رائ�������������ع�������������ة، 
ف����ج����م����ي����ع 

فريق العمل كان لديهم حالة من احلب والتعاون 
ال�ضا�ضة  على  انعك�ض  مم��ا  بالكوالي�ض،  العموم  يف 
اإم��ام وك��رمي حممود عبدالعزيز  بداية من حممد 
مروراً باملخرجة �ضريين عادل وباقي فريق العمل، 
وهذا �ضاعدنا على العمل لإجناز امل�ضل�ضل يف املوعد 

املحدد.
رغم  "زوديك" اإلكرتونياً  تقلقي من عر�ض  • اأمل 

حداثة التجربة يف م�ضر؟
- على العك�ض...

ت��ق��دمي ع��م��ل ملن�ضة  ف��ك��رة   فعندما ع��ر���ض��ت ع��ل��ّي 
اأنها  خ�ضو�ضاً  للتجربة  ج��داً  حتم�ضت  اإلكرتونية 
منت�ضرة يف اخلارج وتلقى رواجاً يف م�ضر حالياً، ويف 
امل�ضتقبل، اأتوقع اأن ت�ضبح اإحدى اأهم قنوات عر�ض 

الأعمال الفنية،
اإن���ت���اج���ات ع��امل��ي��ة م��ه��م��ة درام���ي���اً   ون�����ض��اه��د الآن 
فقط،  اإلكرتونية  من�ضات  عرب  متاحة  و�ضينمائياً 
لأن  الفكرة  بهرتني  الفني  امل�ضتوى  على  اأن��ه  كما 
ال�ضباب  م��ن  وت�����ض��م جم��م��وع��ة  ال��ت��ج��رب��ة خمتلفة 

اأبناء جيلي،
 اإ�ضافة اإىل املعاجلة املكتوبة ب�ضكل احرتايف ف�ضاًل 
ق�ض�ضية  جمموعة  م��ن  م�ضتوحى  العمل  اأن  ع��ن 
اعتربه  ال��ذي  توفيق  خالد  اأحمد  ال��راح��ل  للكاتب 
اأح�����د اأه�����م ال���ك���ت���اب، ف�����ض��اًل ع���ن ت��ق��دمي��ي ل���دور 

خمتلف.
اأعمالك  يف  والخ���ت���الف  ال��ت��ن��وع  ح��ق��ق��ِت  ك��ي��ف   •

الدرامية الأخرية؟
اإيّل  ت�ضيف  اأن  ميكن  ال��ت��ي  الأدوار  على  اأع��م��ل   -
النمطية  ع��ن  ب��ع��ي��دة  وجتعلني  ك��ب��ري  ب�ضكل  ف��ن��ي��اً 
اإليه  اأنظر  عمل  اأي  يل  يقدم  عندما  لذا  والتكرار، 
ب�ضكل خمتلف، واأبداأ يف البحث عن تفا�ضيل الدور، 
عليه  املوافقة  قبل  ل  اأم  اإيّل  �ضي�ضيف  كان  اإذا  وما 
واحلمد هلل اأنني اأ�ضعر بالر�ضا عن اختياراتي حتى 

الآن.
• كيف كانت ردود الفعل على م�ضل�ضليك الأخريين 

"هوجان" و"زوديك"؟
- ردود الأفعال كانت اإيجابية ومر�ضية جداً بالن�ضبة 

يل بل اأ�ضعدتني ودفعتني لالأمام،
 واأنا دائماً حري�ضة على متابعة تعليقات اجلمهور 
تدفعني  التي  النقاد  كتابات  وك��ذل��ك  كبري  ب�ضكل 
اآراء  فجميعها  م��وه��ب��ت��ي،  واإب�����راز  عملي  ل��ت��ط��وي��ر 
حتى  وال�ضخ�ضي،  الفني  امل�ضتويني  على  مفيدة 
تكرار  ل��ع��دم  م��ن��ه��ا  اأ���ض��ت��ف��ي��د  ال�ضلبية  الن���ت���ق���ادات 

اأخطائي يف امل�ضتقبل.

اأمل حجازي غا�صبة ب�صبب 
ملب�ض ال�صباحة!

اأعربت الفّنانة اللبنانية اأمل حجازي عن ا�ضتيائها ال�ضديد من العن�ضرية 
التي تتعّر�ض لها املحجبات يف بع�ض الأماكن. ون�ضرت اأمل حجازي لفتة 

موجودة باأحد ال�ضواطئ حتمل �ضورة
فتاة ترتدي مالب�ض البحر اخلا�ضة باملحجبات »البوركيني« وعليها عبارة 

ملنع دخول ال�ضاطئ بهذه املالب�ض.
وعّلقت اأمل حجازي على ال�ضورة عرب »ان�ضتقرام«، وكتبت: »ما راأيكم بهذه 
الإهانة والعن�ضرية هل اأ�ضبحت املحت�ضمة �ضاذة يف هذا الع�ضر؟؟ لقد راأيت 
مثل هذه اليافطة من قبل ولكن ملنع دخول احليوانات«، واأرفقته بها�ضتاغ 

»البحر للجميع«.
جدير بالذكر اأّن اأمل حجازي ارتدت احلجاب منذ اأكرث من عامني، معلنة 
مه من قبل، لتقدم اأغاين دينية واجتماعية  اعتزالها الفّن الذي كانت تقدِّ

فقط.

ر�ضحتها  عنا�ضر  كلها  الامع  ال�ضحراوي  وجمالها  االأ�ضيلة  امل�ضرية  وماحمها  ال�ضمراء  ب�ضرتها 
بقوة اإىل جانب موهبتها الافتة لتج�ضيد �ضخ�ضية البدوية احل�ضناء يف فيلم "املمر"، الفنانة 

ال�ضابة اأ�ضماء اأبو اليزيد تتحدى نف�ضها مع كل ظهور، وتتوىل مهام اأكرب من �ضنوات م�ضوارها 
الفني الق�ضري، يبدو اأنها تعلم جيدًا كيف جتد لنف�ضها مكاًنا بني الكبار وجنوم �ضباك التذاكر 

يف اأكرب اأعمال ال�ضينما امل�ضرية اإنتاجيًا حتى االآن من خال فيلم )املمر(.
الأعمالها  ا�ضتعدت  كيف  اأبواليزيد  اأ�ضماء  ال�ضاعدة  النجمة  ك�ضفت  احل��وار  هذا  يف   
النحو  لتتواىل جناحاتها على هذا  اأي مدى يخدمها احلظ يف كل مرة  واإىل  اجلديدة، 

وحتقق يف خطوات معدودة جناحًا مدويًا..

داليدا خليل تعكف على 
قراءة بع�ض الن�صو�ض املميزة

افادت م�ضادر فنية ان املمثلة داليدا خليل تعكف 
حالياً على قراءة بع�ض الن�ضو�ض املميزة ، ولكنها 
اأحد  يف  بامل�ضاركة  النهائي  ال��ق��رار  بعد  تاأخذ  مل 

الأعمال ريثما تنتهي من قراءتها.
داليدا التي تواجدت يف الأيام املا�ضية يف فرن�ضا، 
حيث ح�ضرت عر�ض اأزياء امل�ضمم اللبناين العاملي 

زهري مراد �ضمن اأ�ضبوع املو�ضة يف باري�ض.
 Dolce & م��ن  ابي�ض  ب��ث��وب  املمثلة  وت��األ��ق��ت 
والأناقة.  اجلمال  غاية  وبدت يف   Gabbana
كما اأبدت اأعجابها باملجموعة اجلديدة ل� )مراد( 

الذي ُيبدع يف كل مو�ضم بتقدمي اأجمل الأزياء.
اأط��ل��ت خ��الل �ضهر  ن�ضري ان )خ��ل��ي��ل( ك��ان��ت ق��د 
رم�ضان 2019 يف م�ضل�ضل )اأ�ضود( كتابة كلوديا 
ايغل  ان��ت��اج  حب�ضي،  �ضمري  اخ����راج  م��ار���ض��ي��ل��ي��ان، 
داليدا نخبة من جنوم  وي�ضم اىل جانب  فيلمز 
الدراما منهم با�ضم مغنية، ورد اخلال، الكو داوود 

وغريهم.
الفيلم  ب��ط��ول��ة  دال���ي���دا خليل يف  ت�����ض��ارك  اأي�����ض��اً 
ال�ضينمائي )بعد اخلمي�ض( والذي تنتجه �ضركة 
العنود برودك�ضن لالإنتاج الفني حتت ادارة املخرج 

ال�ضعودي حيدر �ضمري النا�ضر.
جنوم  م��ن  نخبة  عربًيا  م��رة  لأول  الفيلم  ي�ضم 
الدراما وال�ضينما من خم�ض جن�ضيات هي م�ضر 
فيما  و���ض��وري��ة..  ولبنان  والم����ارات  وال�ضعودية 

وب�ضوت  م���رة  ولأول  الفيلم  يف  ال��غ��ن��اء  يح�ضر 
املطرب العراقي حممود تركي.

وي�ضارك يف بطولة الفيلم نخبة جنوم الكوميديا 
العرب من لبنان داليدا خليل، من م�ضر طلعت 

زكريا ومن ال�ضعودية عبد اهلل اجلمريي وميال 
الزهراين وحممد ها�ضم. ومن الإمارات من�ضور 
الفيلي وبالل عبد اهلل وعلي متيمي ومن وجيهان 

اأنور ومن �ضورية ب�ضام علي.

مي عز الدين تعّو�ض خيبة اأمل رم�صان
على  الر�ضمية  �ضفحتها  ع��رب  جمهورها  م��ع  التوا�ضل  ع��ن  ال��دي��ن  ع��ز  م��ى  اختفت 
الدرامي  م�ضل�ضلها  حتقيق  ع��دم  بعد  خا�ضة  املا�ضية  الفرتة  خ��الل   ، الن��رتن��ت 
اأن تخرج من عزلتها  "الربن�ضي�ضة بي�ضة"النجاح املطلوب، وقد قررت  الأخري 

وتتوا�ضل جمدداً مع جمهورها وت�ضتعد خلطوة جديدة نك�ضف عنها.
خطوة موؤّجلة

اأخرياً  العودة  الدين  عز  ق��ررت مي  ال�ضينما،  �ضنوات طويلة عن  غياب  بعد 
اأ�ضدقائها  من  الكثري  ن�ضحها  حيث  جديد؛  من  ال�ضينمائية  املناف�ضة  اإىل 
املناف�ضة  ع��ن  قلياًل  والب��ت��ع��اد  ال�ضينمائي  ال�ضباق  يف  م�ضاركتها  ب�����ض��رورة 
ف��ك��رة �ضينمائية  اأن تبحث ع��ن  ق���ّررت م��ي  ال��درام��ي��ة ك��ل م��و���ض��م.وب��ال��ف��ع��ل، 
لديها  ك��ان  اأن  بعد  خا�ضة  ال�ضينما؛  جمهور  اإىل  خاللها  م��ن  تعود  خمتلفة 
م�ضروع �ضينمائي موؤّجل بعنوان "عقلة الإ�ضبع" مع املخرج حممد �ضامي، ولكن 
�ضبقها حممد هنيدي الذي �ضي�ضارك بنف�ض امل�ضروع يف مو�ضم عيد الأ�ضحى 
املقبل، ما يجعل م�ضروعها متوقفاً حتى اإ�ضعار اآخر.وذكر م�ضدر خا�ض 
اأنه بالفعل هناك فكرة م�ضروع �ضينمائي تعود به جمّدداً،  لنواعم 
عر�ضها عليها املنتج حممد ال�ضبكي الذي تعاونت معه يف اأكرث 
الثالثة  و�ضلمى" باأجزائه  "عمر  �ضينمائية منها  من جتربة 
املنتج عودتها من  وينتظر  �ضنوات،  قبل  تامر ح�ضني  اأم��ام 
العمل  جت��اه  النهائي  ال��ق��رار  حل�ضم  ال�ضمايل  ال�ضاحل 

وبدء التح�ضريات الأوىل للعمل.
اإجازة �ضيفية

اإىل ذل����ك، ت�����ض��ت��غ��ّل ح��ال��ي��اَ م���ي ع���ز ال���دي���ن فرتة 
الإجازة ال�ضيفية التي تق�ضيها يف اإحدى القرى 
ال�ضياحية يف ال�ضاحل ال�ضمايل لتمار�ض هوايتها 
لة وهي التطريز، خا�ضة تطريز "العرائ�ض  املف�ضّ
ما  لتن�ضر  مالب�ضها،  م��ن  قطع  على  ال�ضغرية" 

�ضنعته على �ضفحتها الر�ضمية عرب النرتنت .
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القليل من الريا�صة قد يحمى 
من ال�صكتة الدماغية

اأكدت درا�ضة جديدة اأن التمارين الريا�ضية الب�ضيطة قد تقى من ال�ضكتة 
اأيام  ط���وال  منتظمة  ب�ضفة  ولي�ضت  قليلة  بن�ضب  ك��ان��ت  ول��و  ال��دم��اغ��ي��ة، 

الأ�ضبوع.
فى  �ضخ�ض  األ��ف   70 م��ن  اأك��رث  بيانات  ال��درا���ض��ة  على  القائمون  وفح�ض 
دقيقة   30 اإىل  ت�ضل  التى  اخلفيفة  التمارين  اأن  اإىل  وخل�ضوا  فنلندا، 
%، تنخف�ض  اأ�ضبوعًيا تقلل من خطر الإ�ضابة بال�ضكتة الدماغية بنحو 5 
املخاطر مع زيادة مقدار التمرين، وفًقا للدرا�ضة التى ن�ضرت فى 25 يونيو 

فى جملة “تقارير علمية”.
ا اأن التمارين الريا�ضية ميكن اأن تقلل من املخاطر  ووجدت الدرا�ضة اأي�ضً

الناجمة عن التدخني وارتفاع �ضغط الدم.

هل تعاين من ح�صا�صية القمح؟.. 
تعرف على ن�صائح العلج

حيث  الإط����الق،  على  احل�ضا�ضية  اأن����واع  اأ���ض��ه��ر  م��ن  تعد  القمح  ح�ضا�ضية 
ولكن  علمهم،  دون  بها  ي�ضابون  الذين  الأ�ضخا�ض  من  العديد  هناك  اإن 

التحاليل الطبية وحدها من توؤكد الإ�ضابة بها.
تناوله  ع��ن  م�ضكلة  م��ن  يعاين  ال�ضخ�ض  ه��ذا  ان  تعني  القمح  فح�ضا�ضية 
لالطعمة التي حتتوي على القمح، وهذا المر يت�ضبب يف تعر�ضه وا�ضابه 
للقمح، ولذا علي  املناعي اخلا�ض باجل�ضم يف خلق اج�ضام م�ضادة  اجلهاز 
ال�ضخ�ض امل�ضاب بها جتنب جميع الطعمة الغنية بالقمح لتجنب حدوث 
التقرير  اليه  ا���ض��ار  مل��ا  وفقا  وذل��ك  للج�ضم،  اله�ضمي  اجل��ه��از  يف  م�ضاكل 

.”healthline “ املن�ضور عرب موقع
الغنية  الطعمة  ت��ن��اول  جتنب  القمح  بح�ضا�ضية  امل�ضاب  ال�ضخ�ض  علي 
امل�ضاكل  من  للعديد  تعر�ضه  اإىل  يرجع  وذل��ك  منه،  امل�ضنوعة  او  بالقمح 

ال�ضحية كم�ضاكل يف اجلهاز اله�ضمي ولذا عليك جتنب هذا المر.
الكثريون  ويف�ضلها  يع�ضقها  التي  الطعمة  يوجد  املتاجر  من  العديد  يف 
ولذا  ذل��ك،  �ضابه  وما  وامل�ضليات  القمح كاخلبز  ولكنها غري م�ضنوعة من 

فمري�ض ح�ضا�ضية القمح ل ي�ضعر باحلرمان.
علي مري�ض ح�ضا�ضية القمح اعطاء اجل�ضم ما يحتاجه من بدائل للقمح 
واخل�ضروات  والجبان  والبي�ض  كاحلليب  والكال�ضيوم  باحلديد  والغنية 

الفواكه، فعليه الكثار من تناوله لها.
ن�ضح التقرير مر�ضي ح�ضا�ضية القمح ب�ضرورة تناول ال�ضماك لنها غنية 
بالعديد من العنا�ضر التي يحتاجها اجل�ضم نتيجة حلرمانه من القمح، 

واي�ضا عليه تناول اللحوم .

• ما الكلمة التي اإذا نكرتها عرفت واإذا عرفتها نكرت؟ 
- كلمة اأم�ض 

اذا نطقت بها؟  معناها  ينتفي  التي  الكلمة  هي  • ما 
- كلمة ال�ضمت 

احلديث من موؤلفاته قلب لبنان؟  الع�ضر  يف  لبناين  ورحالة  • اأديب 
- اأمني الريحاين.

العقد الفريد يف االأدب العربي؟  كتاب  �ضاحب  • من 
- ابن عبد ربه 

الكتاب الذي ا�ضتهر به ابن طفيل؟  هو  • ما 
- حي بن يقظان. 

�ضاحب م�ضرحية عطيل العاملية؟  • من 
- وليم �ضك�ضبري

• هل تعلم اأن املوطن الأ�ضلي لطري الكيوي يف نيوزيالندا، واأن عطر العنرب موجود يف كبد احلوت، واأن موطن 
ال�ضب اأ�ضا�ضاً يف ال�ضحارى واأن موطن �ضمك احلف�ض الغني بالكافيار يف بحر قزوين والبحر الأ�ضود. 

• هل تعلم اأن ال�ضمك الكهربائي الأقوى هو الأنقلي�ض، والذي يتواجد على �ضواحل اأمريكا اجلنوبية. ع�ضوه 
اإىل  550 فولتاً. وهذا ما يوؤدي  اأن ينتج �ضدمة كهربائية بقوة  الكهربائي موجود يف ذيله. وهو ي�ضتطيع 

�ضعق وقتل الأ�ضماك القريبة املجاورة. 
• هل تعلم اأن املرجان )والي�ض( هو جن�ض حيوانات بحرية ثوابت من طائفة املرجانيات يفرز هيكاًل كل�ضياً 
مت�ضعباً اأحمر، وقلياًل ما يكون وردياً اأو اأبي�ض. والهيكل الكل�ضي داخلي لكنه ذو فجوات ت�ضمح لالأجزاء احلية 
النباتات يف ن�ضوئه ومن��وه، فبي�ضة واح��دة تعطي عدة  املرجان  بالختباء فيه يف حالة اخلطر. وي�ضبه هذا 

بوالب مرتبة على اأغ�ضان كاأزهار على �ضجرية. وي�ضكل الهيكل املرجاين مادة اأولية ل�ضناعة احللي. 
هل تعلم اأن الأحجار الكرمية هي اأحجار �ضلبة �ضفافة نادرة الوجود، ت�ضتعمل بعد قطعها و�ضقلها يف    •
ال�ضفافة  ون�ضف  ال�ضفافة  الكرمية  ن�ضف  والأحجار  ال�ضفافة  الكرمية  الأحجار  تنتمي  املجوهرات.  �ضناعة 
ال�ضبينل  جمموعة  الياقوت،  اأو  الكورندن  جمموعة  املا�ض،  جمموعة  الأن���واع:  من  عدد  اإىل  املنفذة  وغري 

جمموعة الزبرجد، التوباز، التورمالني، البجادي اأو العقيق، جمموعة الكوارت�ض 

الفقري واجلائزة 
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فوائد الزجنبيل

يعمل الزجنبيل على ال�ضعور بالدفء ويحارب بقوة نزلت الربد القار�ض يف 
ال�ضتاء، كما اأن الزيوت الطيارة ب�ضراب الزجنبيل لها دوراً مهما يف تن�ضيط 
م�ضتقبالت حرارة اجل�ضم مما يعمل زيادة تدفق الدم يف الأوردة ومن ثم 

ال�ضعور بالدفء.
يحفز الزجنبيل عملية اله�ضم وي�ضاعد يف حرق ال�ضعرات احلرارية واأي�ضاً 
التخل�ض من الدهون ب�ضكل �ضريع، ويحفز تناول الزجنبيل عملية الأي�ض 

وي�ضاعد على تنظيم م�ضتوى ال�ضكر والكولي�ضرتول والدهون فى الدم.

�ضبي يغو�س يف بركة مغطاة بالطحالب يف باكتابور ، نيبال. »رويرتز« 

مل يكن عبود يعرف ما �ضيحدث له لكنه على كل حال عرف يف النهاية .. كان عبود رجال طيب القلب يقدم 
الي��ام وج��د قطة �ضغرية  اح��د  .. ويف  ك��ان حيوان �ضغري  اإىل م�ضاعدة حتى لو  اإىل كل من يحتاج  م�ضاعدته 
م�ضكينة ومري�ضة ترجتف من الربد فاأخذها معه ايل بيته ال�ضغري جدا و�ضع لها جلبابا باليا ثم غطاها به 
وحلب املعزة وو�ضع لها بع�ض احلليب و�ضرب هو الباقي .. ا�ضتمر احلال هكذا حتى �ضفيت القطة وا�ضتعادت 
عافيتها فكانت تخرج مت�ضي وراءه مثل ظله و�ضبحان اهلل كان فالها دائما خري عليه فكلما خرجت وارءه طلبه 
�ضخ�ضا ما لق�ضاء عمل مقابل رزق وفري .. اما اذا نامت يف البيت ومل تلحق به فيكون يومه ب�ضيط ورزقه اي�ضا 
ب�ضيط ويف ذات يوم خرجا معا اإىل ال�ضوق الوا�ضع فوجد من يعمل لديه يف جو حار خانق لكنه حتمل وعمل 
مب�ضقة وجهد حتى تعب جدا ودخل عليه الليل حني انهى عمله وقب�ض اجره القليل، ذهب به وا�ضرتى بع�ض 
الطعام وذات ليلة عند الفجر ا�ضتيقظ على لعق القطة ال�ضغرية لوجهه .. ازاحها لينام لكن ل فائدة ا�ضتمرت 
تداعبه ثم متوء وتذهب اإىل باب البيت عدة مرات حتى اح�ض باأن هناك �ضيئا ما فقام وخرج وراءه��ا وهناك 
خلف البيت اخذت القطة تنك�ض الرتاب وتزيحه ثم تتوقف وتذهب اليه وكاأنها تدعوه لياأتي وينك�ض الرتاب 
اي�ضا فظن انها تريد ان تق�ضي حاجة فقام بازاحة بع�ض الرتاب لكنه اح�ض بان هناك �ضيئا يربز من حتته 
وكان عبارة عن جره �ضغرية �ضحبها بيده فوجدها قد اقفلت باحكام بقطعة من الفخار اي�ضا حملها بيده وهو 
منده�ض ويت�ضاءل كيف عرفت القطة باأمرها ،هناك يف البيت ا�ضطر لك�ضر اجلرة فوجدها ممتلئة عن اخرها 
بقطع نقدية وم�ضغولت ذهبية، ومل يكن لديه غري الده�ضة ال�ضديدة والذهول وحينما ادار وجهه لينظر اإىل 
قطته مل يجدها بل وجد باب بيته مغلق فا�ضرع وفتح الباب لكنها مل تكن هناك .. منذ ذلك الوقت اختفت 

القطة ومل يرها ابدا لكنه دائما يتذكرها ويقول اين انت يا �ضاحبة الف�ضل؟ 
هو الن رجل مي�ضور احلال جدا وقد خ�ض�ض بع�ض ماله مل�ضاعدة املحتاجني الذين مل يكن ي�ضتطيع م�ضاعدتهم 

وهو فقري .

ع�صري اجلزر والبنجر لعلج م�صاكل اله�صم
ومنها:  اله�ضمى  اجلهاز  م�ضاكل  من  الأ�ضخا�ض  من  كثرٌي  يعانى 
الإم�ضاك املزمن ومتالزمة القولون الع�ضبى، ومن خالل »�ضحتك 
فى و�ضفة« نتعرف على كيفية عمل و�ضفة ع�ضري البنجر واجلزر 
ملوقع  وف��ق��اً  اله�ضمى،  اجل��ه��از  م�ضاكل  وع���الج  اله�ضم  لتح�ضني 

  . foodviva
ع�ضري اجلزر مع البنجر  ي�ضاعد على حت�ضني عمل اجلهاز اله�ضمي 
وتنظيم عملية اله�ضم وتخلي�ض اجل�ضم من ال�ضموم وكذلك مفيد 
ال�ضعرات  ح���رق  ف��ى  ي�ضاعد  وك��ذل��ك  الإم�����ض��اك  تخفيف  يف  ��ا  اأي�����ضً
احلرارية والتخل�ض من الدهون الزائدة التى ت�ضبب ال�ضمنة وزيادة 

الوزن.

املكونات:
ن�ضف ثمرة بنجر متو�ضطة مق�ضرة ومفرومة

4 جزرات مق�ضرة ومفرومة.
قطعة �ضغرية من الزجنبيل املب�ضور

2/1 ليمونة
ن�ضف كوب ماء

الطريقة: 
اإىل قطع  1-اغ�ضل اجلزر والبنجر، ثم قم بتق�ضريهم وتقطيعهم 

�ضغرية.
اأ���ض��ف اجل��زر والبنجر  2- �ضب ن�ضف ك��وب م��اء يف اخل���الط، ث��م 

والزجنبيل، ثم اأع�ضر الليمون فوقه.
3- امزج املكونات فى اخلالط حتى ي�ضبح اخلليط ناعماً.

4- قم بت�ضفية اخلليط فى وعاء كبري وميكن اأن ت�ضربه على الفور 
للح�ضول على العنا�ضر الغذائية التى يحتوى عليها هذا الع�ضري.


