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فائدة مذهلة لل�ضاي الأخ�ضر

لطاملا اعترب العلماء اأن لل�صاي الأخ�صر فوائد �صحية كبرية ل�صحة 
جديدا  بحثا  اأن  اإل  ال���وزن،  ف��ق��دان  على  م�صاعدته  اأهمها  الإن�����ص��ان، 

تو�صل اإىل فائدة تبدو اأهم بكثري لهذا النبات.
اأجراها  علمية  جتربة  اإن  ميل" الربيطانية  "ديلي  �صحيفة  وقالت 
باحثون وجدت اأن ا�صتخدام م�صحوق ال�صاي الأخ�صر )املات�صا(، ميكن 
ال�صاي  اأن تناول  ال�صرطان. وك�صفت التجارب  اأن يكون مفيدا لعالج 
حيث  خمود،  حالة  يف  ال�صرطانية  اخلاليا  يبقي  اأن  ميكن  الأخ�صر 

ي�صتنفذ قدرتها على النت�صار ومينعها من "جتديد طاقتها".
باأنها  نتائجهم  "�صالفورد" الربيطانية  جامعة  من  باحثون  وو�صف 
وقت يوا�صلون فيه التجارب والدرا�صات من  يف  لالإعجاب"،  "مثرية 

اأجل معرفة مدى تاأثري ال�صاي الأخ�صر على خمتلف اأنواع الأورام.
اجلذعية  اخل��الي��ا  على  "املات�صا"  م�صتخل�ص  اآث���ار  العلماء  وق��ي��م 
وجتدد  ورم��ي��ة  خلية  اإىل  تتحول  اأن  ميكن  ال��ت��ي  ال��ث��دي،  ل�صرطان 
اخلاليا  ج��ع��ل  ع��ل��ى  ق����ادرة  امل����ادة  ه���ذه  اأن  ووج����دوا  بنف�صها.  نف�صها 
ال�صرطانية يف حالة خمود، اأي اأنها متنعها من جتديد نف�صها وميكن 

اأن ت�صبح غري ن�صطة، مما �صيوؤدي اإىل موتها.

هذه احلمية تقي من الإ�ضابة بال�ضكري 2
ن��ظ��ام غ���ذائ���ي منخف�ص  ات���ب���اع  اأن  اأح�����دث درا����ص���ة ع��ل��م��ي��ة  اأظ���ه���رت 
 2 ال�صكري  مر�ص  جماح  لكبح  الأن�صب  الو�صيلة  هو  الكربوهيدرات 

والتقليل من تداعياته على املري�ص.
ال�صكري يف  ح��ال��ة مب��ر���ص  م��الي��ن   3.7 ح���وايل  الأط��ب��اء  و�صخ�ص 
بريطانيا وحدها، 90 باملئة منهم يعانون من مر�ص ال�صكري النوع 
بالكربوهيدرات  غنية  اأطعمة  ت��ن��اول  ب��ن  الأط��ب��اء  وي��رب��ط  ال��ث��اين. 
وال�صكري من النوع الثاين.  وين�صح الأطباء بتناول كمية ثابتة من 
اأن يوؤدي الإ�صرار  اإذ ميكن  اأن��واع الأطعمة على مدار اليوم،  خمتلف 
على كميات كبرية من املعكرونة واخلبز اإىل ارتفاع م�صتويات ال�صكر 
يف الدم. ويو�صي جمل�ص مر�ص ال�صكري يف بريطانيا بتناول ما بن 

غراما من الكربوهيدرات يف كل وجبة. و60   40
ويقول اإن الكربوهيدرات املعقدة هي الأف�صل بالن�صبة ملن يعانون من 
هذا املر�ص، لأنها ت�صاعد على تنظيم م�صتويات اجللوكوز يف اجل�صم 

وجتعل املري�ص ي�صعر بال�صبع لفرتة اأطول.
وت�صري اأرقام مر�ص ال�صكري يف بريطانيا اإىل اإن كمية الكربوهيدرات، 
يف  اجل��ل��وك��وز  م�صتويات  على  ت��اأث��ري  اأك��رب  لها  النا�ص  يتناولها  التي 
ي�صاعد يف  اأن  تقليلها ميكن  ف���اإن  ل��ذل��ك،  ال��ط��ع��ام.  ت��ن��اول  بعد  ال���دم 
م�صادر  اختيار  املهم  من  اأن��ه  على  الأط��ب��اء  وي�صدد  م�صتوياته.  اإدارة 
اأف�صل للكربوهيدرات، املتوفرة حتديدا يف احلبوب الكاملة والبقول 

والفواكه واخل�صروات وبع�ص منتجات الألبان.

يف رو�ضيا.. ال�ضخرية تهمة 
ب�صبب  اأع����وام  ل�6  ال�صجن  رو���ص��ي��ا  يف  ال�صباب  م��ن  جمموعة  ي��واج��ه 
اإقدامهم على ن�صر �صورة م�صحكة تعرف با�صم "ميمز" على من�صات 

التوا�صل الإجتماعي. 
اأ�صماء بع�ص  اأن  اإل  وعلى الرغم من عدم حتديد موعد للمحاكمة، 
هوؤلء ال�صبان مت اإ�صافتها اإىل ال�صجالت العدلية ب�صفة "متطرفن"، 
اإىل جانب املدانن بالإرهاب، ما �صيمنع عنهم اإجراء معامالت جتارية 

وحتى العمل لدى العديد من ال�صركات يف الداخل واخلارج. 
وتقول اإحدى املتهمات ل�صحيفة "ذي غارديان" الربيطانية، اإن الأمر 
الإيجابي حتى الآن "هو اأنني ل زلت حرة وبامكاين التجول يف رو�صيا 

على الرغم من اإدانتي". 
ال�صيف  خ��الل  رو�صيا  يف  للجدل  مثرية  التطرف  ق�صايا  واأ�صبحت 
"يعيد  مل��ن  املناطق  بع�ص  يف  حماكمات  اإج���راء  م��ع  بخا�صة  احل���ايل، 
"املوؤامرة"  بتهمة  اأخ��رى  ق�صائية  وجل�صات  الإن��رتن��ت  على  الن�صر" 

وغريها �صد فتيات مراهقات بتهمة "الإطاحة باحلكومة".
يف  معها  ح��دث  م��ا  جت��اه  ال�صمت  ملتزمة  م��وت��وزن��اي��ا  م��اري��ا  وبقيت 

البداية بعد اتهامها بالتطرف والإ�صاءة اإىل "الرموز الدينية".
التعذيب  ع��ن  ال��ف��ت��اة ق�صة  ق���راأت  امل��ا���ص��ي،  ول��ك��ن يف يوليو )مت���وز( 
تعلن للجمهور على تويرت  اأن  اآن��ذاك  وق��ررت  الرو�صية،  ال�صجون  يف 
واأنا متطرفة"،  23 عاماً  اأنا  "مرحباً باجلميع، ا�صمي ما�صا،  وتقول 

الأمر الذي اأثار مناق�صة كبرية حول قوانن التطرف.
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ال�ضني تقل�ص عدد 
األعاب الفيديو اجلديدة 
األعاب  تهدف احلد من عدد  ال�صينية خطة جديدة  التعليم  وزارة  ك�صفت 
الفيديو اجل��دي��دة ال��ت��ي ت��ط��رح وزم���ن مم��ار���ص��ة الأط��ف��ال ل��ه��ا، بعد دعوة 
الرئي�ص ال�صيني �صي جن بينغ لزيادة الهتمام مب�صكلة ق�صر النظر لدى 

الأطفال، واأعلنت �صبع وزارات �صينية اأخرى التحرك يف نف�ص الجتاه.
اخلطة  ف���اإن  بالتكنولوجيا،  امل��ع��ن��ي  كوم"  دوت  ن��ت  "�صي  م��وق��ع  وح�����ص��ب 
اجلديدة تت�صمن حتديد ال�صلطات ال�صينية عدد األعاب الكمبيوتر، واألعاب 
الإنرتنت اجلديدة امل�صموح بطرحها يف ال�صوق ال�صينية، اإىل جانب تطوير 
لتحديد  باإجراءات  العمرية، و�صبط  الفئة  الألعاب ح�صب  لت�صنيف  نظام 

الزمن امل�صموح به لالأطفال ق�صائه مع األعاب الكمبيوتر يومياً.
العامل"  الوح�ص:  "�صائد  لعبة  ح��ذف  من  اأ�صابيع  بعد  الأن��ب��اء  ه��ذه  تاأتي 
ال�صينية  الإن��رتن��ت  خ��دم��ات  �صركة  م��ن من�صة  وورل���د،  ه��ان��رت:  مون�صرت 
العمالقة "تين�صنت" بعد اأقل من اأ�صبوع من طرحها، ما اأثار تكهنات عن 
تراخي�ص طرح األعاب  اإ�صدار  على  يوؤثر  ال�صن  بريوقراطي" يف  "�صراع 

الإنرتنت اجلديدة. 
الأطفال  مم��ار���ص��ة  زم��ن  على  ق��ي��وداً  ال�صابق  يف  ت�صع  "تين�صنت"  وك��ان��ت 
لالألعاب ا�صتجابًة ملخاوف الآباء واملعلمن من اإ�صابة الأطفال باإدمان هذه 

الألعاب.
الواجب  حجم  بتقليل  ال�صينية  التعليم  وزارة  اأو���ص��ت  نف�صه  ال��وق��ت  يف 
الأطفال لالأجهزة  ا�صتخدام  اإىل  التي حتتاج  الأن�صطة  املنزيل وغريه من 

الإلكرتونية خالل العطلة املدر�صية.

فرن�ضا متنع قتل 
النحل بال�ضم 

ا�صتخدام  ال��ع��م��ل مب��ن��ع  ف��رن�����ص��ا،  ب����داأت 
يعرف  ما  على  حتتوي  ح�صرية  مبيدات 
با�صم "نيونيكوتينويد"، يف اإجراء ي�صعى 
املت�صررة  النحل  اإىل حماية م�صتعمرات 

من ا�صتخدام هذه الكيماويات.
الزراعة  ل����وزارت����ي  م�����ص��رتك  ب��ي��ان  ويف 
الدولة  واأم���ان���ة  وال�����ص��ح��ة،  والأغ����ذي����ة، 
اأفادت احلكومة  بوزارة النتقال البيئي، 
مب���ن���ع خ���م�������ص���ة اأن�����������واع م�����ن امل���ب���ي���دات 
احل�صرية ذات الآثار ال�صارة على البيئة 
وامللقحات خ�صي�صاً. وحتديداً مت حظر 
كلوثيانيدين،  اإميداكلوبرايد،  ا�صتخدام 
ثيامثوك�صام، اأ�صيتامربيد، وثياكلوبريد، 
وكان الحتاد الأوروبي قد حدد ا�صتخدام 

املواد الثالثة الأوىل.
جدير بالذكر اأن ال�"نيونيكوتينويد" هي 
مبيدات  يف  م�صتخدمة  م��واد  جمموعة 
الع�صبي  النظام  على  وتعمل  احل�صرات 
يف  م�صوؤولة  وتعترب  للح�صرات  امل��رك��زي 
األف   300 ن��ف��وق  ف��رن�����ص��ا وح��ده��ا ع��ن 
ملا  طبقاً  �صنوياً،  النحل  م�صتعمرات  من 
غري  امل�صتقبل(  )اأجيال  منظمة  ن�صرته 

احلكومية.

ال�ضوم املتقّطع .. فقدان الدهون 
وحت�ضني ال�ضحة واإطالة احلياة �ص 23

اأحداث دامية يف 
التاريخ الربيطاين 
على �ضا�ضة ال�ضينما 
القوات  ح�صد  مت   ،1819 ع��ام  يف 
اأغمادها  م���ن  ال�����ص��ي��وف  وان����ت����زاع 
�صد احتجاج نادى بالدميقراطية 
عن  اأ�صفر  مم��ا  اجن��ل��رتا  �صمال  يف 
قتلى  ع�صرة  على  يربو  ما  �صقوط 
امل��ئ��ات يف ح���دث تاريخي  واإ���ص��اب��ة 
على طريق الكفاح ملنح ال�صعب حق 

الت�صويت.
كامريات  بالطبع  هناك  تكن  ومل 
اآن��������ذاك لكن  ل��ت�����ص��ج��ي��ل احل������دث 
يف  ال�صتباكات  مكان  يف  �صحفين 
فيلد مبدينة  ب��ي��رتز  ���ص��ان  ���ص��اح��ة 
مبعركة  الدمار  �صبهوا  مان�ص�صرت 
انتهت  ال��ت��ي  ال�����ص��ه��رية  ووت���رل���وو 
الفرن�صي  الم����رباط����ور  ب��ه��زمي��ة 
ب����ون����اب����رت ق���ب���ل تلك  ن���اب���ول���ي���ون 
الأحداث باأربع �صنوات لذا اأطلقوا 

عليها ا�صم مذبحة بيرتلوو.
مايك  ال��ربي��ط��اين  امل��خ��رج  ويعيد 
يل �صرد ما حدث يف مان�ص�صرت يف 
اأن  بعد  فيلمه اجلديد )بيرتلوو( 
التاريخية  ال�صينما  معرتك  دخ��ل 
)م�صرت  ترينر"  "ال�صيد  ب��ف��ي��ل��م 

ترينر( عام 2014.
وق����ال يل يف م��ق��اب��ل��ة م���ع روي���رتز 
خ���������الل م�����ه�����رج�����ان ال���ب���ن���دق���ي���ة 
)بيرتلوو(  فيلم  اإن  ال�صينمائي 

وثيق ال�صلة بالعامل اليوم.
واأ�صاف "الدميقراطية �صيء مهم 
وجيد وندرك يف �صوء ما حدث يف 
الوليات  يف  ح��دث  وم��ا  بريطانيا 
املتحدة اأن الدميقراطية ميكن اأن 

تقودنا اإىل الجتاه اخلاطئ".
اإرها�صات  ال��ف��ي��ل��م  وي�����ص��ت��ع��ر���ص 
الأحداث يف مان�ص�صرت مبا يف ذلك 
من  القطن  م�صانع  عمال  معاناة 
تدين الأجور وارتفاع اأ�صعار ال�صلع 
الغذائية وارتياح اأ�صحاب الأرا�صي 

وامل�صانع لهذا.
ب�صكل  اأرب��ط  اأن  "اأردت  يل  ويقول 
ب�����ن م�����ا ح������دث وم������ا يحدث  م�����ا 
لي�صت  الأح����داث  اأن  واأظ��ه��ر  الآن 
بعيدة هذا البعد يف التاريخ. فعام 
قرن  م��ن  اأق���ل  قبل  ك��ان   1819

على ولدة اأبي واأمي".
21 فيلما  ب��ن  و)ب��ي��رتل��وو( م��ن 
تتناف�ص على جائزة الأ�صد الذهبي 
يف مهرجان البندقية الذي يختتم 

يف الثامن من �صبتمرب اأيلول.

تناول الفول ال�ضوداين 
مبكرًا لتقليل احل�ضا�ضية

تعد ح�صا�صية الفول ال�صوداين اإحدى 
انت�صارا،  الطعام  اأن��واع ح�صا�صية  اأكرث 
ولكن درا�صة بريطانية تو�صلت اإىل اأنه 
ميكن تقليل خطر الإ�صابة بح�صا�صية 
الفول ال�صوداين عرب تقدميه للطفل 
كم�صحوق مع الطعام املهرو�ص )زبدة 
الفول ال�صوداين الناعمة( من ال�صهر 

الرابع وحتى ال�صهر ال�11.
وي������ق������ول م�����دي�����ر امل����ع����ه����د ال���وط���ن���ي 
املتحدة  ال�����ولي�����ات  يف  ل��ل��ح�����ص��ا���ص��ي��ة 
ال���ف���ول  ك���م���ي���ة  اإن  ف���و����ص���ي  اأن�����ت�����وين 
ال�صوداين املحبذ اإعطاوؤها لطفل هي 
الأ�صبوع، ول تعطى  ثالث مالعق يف 

ملن هم دون ال�صهر الرابع.
الدرا�صة  "اأظهرت  ف��و���ص��ي  وي�صيف 
الفول  م��ن  امل�����ص��ت��دام  ال���ص��ت��ه��الك  اأن 
اإىل  النتائج  وت�صري  اآم���ن،  ال�����ص��وداين 
ح�صا�صية  يف  وم��ه��م  ك��ب��ري  ان��خ��ف��ا���ص 

الفول ال�صوداين".
ورغ���م اأن الأط���ب���اء اأك����دوا جن���اح هذه 
اتباع  ف�����اإن م���ن الأف�������ص���ل  ال���درا����ص���ة 
وا�صت�صارته  املعالج  الطبيب  اإر���ص��ادات 
ال�صوداين  ال��ف��ول  زب���دة  اإع���ط���اء  ق��ب��ل 
يحدث  ق��د  �صرر  اأي  لتفادي  للطفل 
ن��ظ��را لخ��ت��الف ح���الت الأط���ف���ال اأو 

وجود ح�صا�صية بالفعل لدى الطفل.

اأحد  الرتيبتوفان وهي  املوز على مادة  الكتئاب: يحتوي 
اأنواع الربوتينات التي تتحول يف اجل�صم اإىل ال�صريوتونن 
ال�صعور  ويعطي  ال���ص��رتخ��اء  على  ي�صاعد  ب��اأن��ه  امل��ع��روف 

بال�صعادة.
الأن��ي��م��ي��ا: ي�����ص��اع��د امل���وز ب�صكل ك��ب��ري م��ر���ص��ى ف��ق��ر الدم 
)الأنيميا( ملا يحتويه على ن�صبة كبرية من احلديد، تعزز 

من انتاج الهيموغلوبن.
الإم�����ص��اك: غنى امل���وز ب��الأل��ي��اف يجعله احل��ل امل��ث��ايل ملن 
ي��ع��اين م��ن الإم�����ص��اك ول ي��رغ��ب يف ا���ص��ت��خ��دام العقاقري 

الطبية.
للدغة  التعر�ص  بعد  ال�صريع  احل��ل  ال��ب��ع��و���ص:  ل��دغ��ات 
البعو�صة، يتمثل يف و�صع اجلزء الداخلي لق�صرة املوز على 
املكان امل�صاب يف اجللد، اإذ ت�صاعد هذه اخلطوة على تقليل 

اللتهاب والتخل�ص من الورم.
الع�صبي يف  ال�صغط  م��ن  ت��ع��اين  ه��ل  الأع�����ص��اب:  ت��ه��دئ��ة 
ع��م��ل��ك؟ ق��د ي��ك��ون امل���وز ه��و احل���ل امل��ث��ايل للتخل�ص من 
للجهاز  املهدئ   B ب  فيتامن  على  يحتويه  ملا  ال�صغوط 

الع�صبي.
الن�صاء  بع�ص  تعاين  ال�صهرية:  ال���دورة  قبل  م��ا  اأع��را���ص 
ي�صبق  ال��ذي  الوقت  يف  املزاجية  احلالة  يف  ا�صطراب  من 
املوز الغني  ال�صهرية، وهنا ين�صح اخلرباء بتناول  الدورة 
الدم  يف  ال�صكر  ملعدل  بتنظيمه  امل��ع��روف   6 ب  بفيتامن 

وتاأثريه الإيجابي على احلالة املزاجية.
ال�����ص��ع��ور ب��ال��ت��ع��ب: ي��ع��اين ال��ب��ع�����ص م��ن ال�����ص��ع��ور بالتعب 
والفتقار للطاقة مع بداية اليوم، وهنا ي�صاعد املوز على 
التخل�ص من هذا ال�صعور اإذ يقوم ب�صبط ن�صبة ال�صكر يف 

الدم.
ق���رح���ة امل����ع����دة: ي��ع��ت��رب امل�����وز ه���و ال����غ����ذاء امل��ن��ا���ص��ب عند 

على  ي�صاعد  اإذ   Kوالأمعاء املعدة  يف  مب�صكالت  الإ�صابة 
وي��ه��دئ من  باملعدة  الأح��م��ا���ص  ن�صبة  الرت��ف��اع يف  خف�ص 

ال�صطرابات بالأمعاء.
ت��ن��ظ��ي��م ح�����رارة اجل�����ص��م: حت��ر���ص ال��ن�����ص��اء احل���وام���ل يف 
اأن  منهن  اعتقادا  منتظم  ب�صكل  امل��وز  تناول  على  تايالند 
الرت��ف��اع يف  يعاين من  �صي�صاعد على ولدة طفل ل  ه��ذا 
درجة احلرارة. ويعرف املوز يف الكثري من الثقافات كعالج 
لرتفاع درجة حرارة اجل�صم اإذ اأنه ي�صاعد على خف�ص اأي 

ارتفاع يف درجة حرارة اجل�صم الداخلية.
زي����ادة ال��رتك��ي��ز: اأج���ري���ت درا����ص���ة ب��ري��ط��ان��ي��ة ع��ل��ى 200 
ط��ال��ب، ت��ن��اول��وا امل��وز خ��الل الإف��ط��ار وال��غ��داء ويف اأوقات 
ال�صرتاحة بن املذاكرة ثم مت ر�صد درجة تركيزهم خالل 
فرتات الختبارات. وخل�صت النتيجة وفقا ملوقع "وومان" 
ون�صاط  الرتكيز  درجة  يزيد من  املوز  اأن  اإىل  النم�صاوي، 

املخ.

ال ترِم ق�شور املوز.. فلها فوائد كبرية 
مل��ا لها م��ن فوائد  امل��وز  اأهمية فاكهة  ي��درك��ون  ال��ك��ث��ريون 
غذائية و�صحية. لكن ماذا عن ق�صور املوز؟ رمبا ل يعلم 
كثريون اأن اأهمية ق�صور املوز ل تقل عن اأهمية املوز ذاته. 
ق�صور  ل�صتخدام  املختلفة  الأوج���ه  وم��ا هي  ذل��ك؟  فكيف 

املوز؟
يعد املوز من الفواكه املف�صلة لدى الأمل��ان، اإذ تقدر كمية 
بحوايل  �صنويا  اأملانيا  يف  �صخ�ص  ك��ل  يتناولها  التي  امل��وز 
ُيجمعون على فوائد  الكثريون  كان  واإذا  كيلوغراما.   12
املوز ال�صحية ومذاقه اللذيذ، فاإن القليلن فقط هم من 

يدركون ال�صتعمالت املمكنة لق�صور املوز.
واملغني�صيوم  البوتا�صيوم  مثل  باملعادن،  غنية  امل��وز  ق�صور 

وكذلك النيرتوجن والكربيت. وهو ما يجعل منها مادة 
ميكن  حيث  للنباتات،  ك�صماد  لال�صتخدام  ج��دا  منا�صبة 
اأو  ال��ن��ب��ات��ات  ب��ج��وار  امل���وز  م��ن ق�صور  و���ص��ع قطع �صغرية 
زرعها يف الرتبة  قبل و�صع النبات فيها. وتقوم ق�صور املوز 
بالق�صاء على احل�صرات ال�صارة وجلب احل�صرات النافعة.

بل  فح�صب،  النباتات  على  امل��وز  ق�صور  فوائد  تقت�صر  ول 
ت�صاعد  اإذ  اأي�صا.  املنزلية  الأع��م��ال  يف  ا�صتخدامها  ميكن 
وخا�صة  ج��ي��د،  ب�صكل  الأح���ذي���ة  تلميع  ع��ل��ى  امل���وز  ق�����ص��ور 
الأح��ذي��ة اجل��ل��دي��ة. وي��ت��م ذل��ك م��ن خ��الل م�صح احلذاء 
ب���اجل���زء ال���داخ���ل���ي ل��ق�����ص��رة امل�����وز وه����و م���ا مي��ن��ح��ه ملعانا 

وا�صحا.

�شاي من ق�شور املوز لال�شرتخاء
اللمعان  اإع��ادة  اأي�صا يف  امل��وز  ق�صور  العتماد على  وميكن 
لالأواين املنزلية التي فقدت بريقها، خا�صة الف�صية منها. 
فكما يو�صح موقع "ويب" الأملاين فاإنه ميكن حك مالعق 
وغ�صلها  امل��وز  لق�صور  الداخلي  باجلزء  الف�صة  و�صكاكن 

بعد ذلك، لت�صتعيد بريقها جمددا.
والتي  الرتبتوفان  م��ادة  على  اأي�صا  امل��وز  ق�صرة  وحتتوي 
تزيد من اإفراز هرمون ال�صعادة "ال�صريتونن" يف الدماغ 
الكتئاب  عالج  يف  ويفيد  املزاجية  احلالة  على  يوؤثر  مما 
املوز  ق�صرة  تفيد  كما  وال���ص��رتخ��اء.  بال�صعادة  وال�صعور 
يوؤدي  ال��دم، مما  ال�صار يف  الكولي�صرتول  ن�صبة  تقليل  يف 
لذلك  القلب.  باأمرا�ص  الإ�صابة  خطر  من  التقليل  اإىل 
ميكن حت�صري �صاي مهدئ لالأع�صاب وم�صاعد على النوم 
املريح. ويتم ذلك من خالل طبخ ق�صور املوز مع املاء ملدة 
ثالث دقائق وتركه بعدها جانبا ملدة ع�صر دقائق اأخرى. 

وفق ما جاء يف موقع "ويب" الأملاين.

البعو�ص! ولدغات  الكتئاب  يعالج  للموز:  جنهلها  فوائد   10

اليوم  يف  واح��دة  تفاحة  "تناول  اإن  املثل  يقول 
الفاكهة  لي�س  التفاح  لكن  الطبيب"،  عن  يبعدك 
له  فاملوز  االأم��را���س.  من  حتميك  التي  الوحيدة 
من  ال��ع��دي��د  ح��دة  م��ن  تقلل  ع��دي��دة  خ�شائ�س 

االأمرا�س دون احلاجة لعقاقري طبية.
ميار�شون  مل��ن  املف�شلة  الفاكهة  ه��و  امل���وز  يعترب 
موزتني  فتناول  وطويل،  منتظم  ب�شكل  الريا�شة 
اثنتني مينح الطاقة الالزمة ملمار�شة 90 دقيقة من 
الكثريون  ما ال يعرفه  لكن  الريا�شية.  التمرينات 
هو اأن املوز ال يتميز كم�شدر غني للطاقة فح�شب، 
بل اإنه يقلل من حدة �شل�شلة طويلة من االأمرا�س 

التي ر�شدها موقع "وومان" النم�شاوي وهي:
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�ش�ؤون حملية

مت تنفيذ 469 مقرتحا

بلدية مدينة العني ت�ضتقبل 1306 مقرتحات اإبداعة من اجلمهور واملوظفني

دبي للثقافة تنظم املعر�ص ال�ضتعادي الدويل الأول للفنان عبدالقادر الري�ص يف معهد العامل العربي يف باري�ص

اأكرث من 35 األف لعب ي�ضاركون يف مهرجان يا�ص للألعاب الإلكرتونية

•• العني -  الفجر

الإب�����داع  اإدارة  – ن��ظ��ام  ن��ظ��ام الق����رتاح����ات  ا���ص��ت��ق��ب��ل 
والبتكار )اإبداع( يف بلدية مدينة العن خالل الفرتة 
متعاملي  قبل  من  اق��رتاح   1306 من  اأك��رث  املا�صية 
تطبيق  على  العمل  العن، مت  بلدية مدينة  وموظفي 
مثل،  جم���الت  خمتلف  يف  ت��ط��وي��ري  اق���رتاح   469
امل�صتقبل،  ا�صت�صراف  وامل��وظ��ف��ن،  املتعاملن  خ��دم��ة  
ا�صتثمار  التحتية،  البنية  تطوير  البيئية،  ال�صتدامة 
اإىل  بالإ�صافة  العن  مدينة  بلدية  وممتلكات  اأ���ص��ول 
مب�صتوى  الرت��ق��اء  اإىل  الرامية  املجتمعية،  امل��ب��ادرات 
اخلدمات التي تقدمها بلدية مدينة العن من خالل 
تطبيق اأف�صل املمار�صات املبتكرة واملتميزة لتوفري بيئة 

�صعيدة ومبدعة ل�صكان مدينة الواحات.
ال��ع��ن جميع  م��دي��ن��ة  ب��ب��ل��دي��ة  اب����داع  ن��ظ��ام  وي�صتقبل 
الق���رتاح���ات الإب��داع��ي��ة والأف���ك���ار امل��ت��م��ي��زة م��ن قبل 

املوؤ�ص�صات  اق��رتاح��ات  على  ع��الوة  واملوظفن  ال�صكان 
لتقييم  اآل��ي��ة  خالله  م��ن  يوفر  واخل��ا���ص��ة،  احلكومية 
امل��ق��دم��ة ودرا���ص��ت��ه��ا وم��ت��اب��ع��ة تنفيذها،  الق���رتاح���ات 
خللق بيئة حكومية متطورة منهجها التميز والبداع، 
وذلك عرب موقع الكرتوين متخ�ص�ص يتم من خالله 
ادخال القرتاحات واإعطائها ارقام متابعة ملعرفة حالة 

القرتاح.
والبتكار  الب���داع  فريق  رئي�صة  �صرحت  جانبه  وم��ن 
الإبداع  اإدارة  نظام  ب��اأن   ، الهرمودي  فاطمة  ال�صيدة   :
اأم��ام متعاملي  فعالة  قنوات  فتح  اإىل  يهدف  والبتكار 
اقرتاحاتهم  لتقدمي  ال��ع��ن  مدينة  بلدية  وموظفي 
ت���ع���زي���زا ملنظومة  ، وذل�����ك  واأف����ك����اره����م م���ن خ���الل���ه  
اأ�صلوب عمل ونهج  التميز والإب��داع املوؤ�ص�صي، و جعلها 
ال�صرتاتيجيات  وخطط بلدية مدينة العن، لتتما�صى 
املتحدة يف  العربية  الإم��ارات  �صيا�صة حكومة دولة  مع 
ت�صخري الأفكار والبتكارات ل�صعادة املجتمع ، وتطوير 

م��ن��ظ��وم��ة ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي ل��ي��ك��ون الب��ت��ك��ار ركيزته 
على  التناف�صية  تعزيز  يف   فعال  وحم��رك��ا ً  الأ�صا�صية 
م�صتوى احلكومات ، وتكون  دولة الإمارات يف م�صاف 
احلكومات الأكرث ابتكارا ومتيزا على م�صتوى العامل. 

املوظفن  )اإب���داع( يعمل على حتفيز  اأن نظام  واأك��دت 
لتطوير  امل�صتمر  التح�صن  بهدف  اقرتاحاتهم  لو�صع 
بلدية  تقدمها  التي  والإج����راءات  اخل��دم��ات  منظومة 
لالإنتاج  خ�صبة  بيئة  توفري  خ��الل  من  العن  مدينة 
الأفكار الإبداعية من قبل موظفيها وعمالئها، حيث 
الكوادر  م��ن  ال��ع��دي��د  ال��ع��ن  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  حتت�صن 
تطوير  على  تعمل  ال��ت��ي  وامل��ب��دع��ة  املتميزة  الوطنية 
امل��وؤ���ص�����ص��ة م��ن خ���الل اأف��ك��اره��ا واآرائ���ه���ا ح��ي��ث ا�صتقبل 
1165 اقرتاح  اأك��رث من   2017 ع��ام  النظام خ��الل 
141 اقرتاح من قبل عمالء  من قبلهم كما ا�صتقبل 
طبق  اق���رتاح،   1306 مبجموع  العن  مدينة  بلدية 

منها 469 اقرتاح. 

تطويرها  مت  ال���ت���ي  الأف����ك����ار  اأب������رز  م���ن  اأن  وت���اب���ع���ت 
وتطبيقها من خالل نظام اإبداع والتي مت تقدميها من 
ا�صتبدال  م�صروع  العن،  مدينة  بلدية  موظفن  قبل 
الأ�صمدة الكيميائية باأ�صمدة ع�صوية، وم�صاريع تطوير 
م�صالخ بلدية مدينة العن من احلماية اإىل ال�صتدامة 
كما مت اإن�صاء �صوق موا�صي بجانب امل�صلخ، اأما يف جمال 
تخيل  م�صابقة  اأط���الق  مت  فقد  امل�صتقبل  ا�صت�صراف 
بلدية  نظمته  ال���ذي  الب��ت��ك��ار  �صهر  يف  ال��ع��ن  م��دي��ن��ة 
مدينة العن خالل العام اجلاري وغريها العديد من 
بلدية  اأطلقت  بالذكر،  واجل��دي��ر  الإب��داع��ي��ة.  الأف��ك��ار 
)اإب����داع(  الإب����داع والب��ت��ك��ار  اإدارة  ن��ظ��ام  ال��ع��ن  مدينة 
القرتاحات  كافة  تلقي  لت�صجيع   ،2015 عام  خالل 
لتحقيق  وموظفيها،  العن  مدينة  �صكان  من  املقدمة 
روؤي��ة دائ��رة التخطيط العمراين والبلديات يف توفري 
امل�صتدامة  التنمية  يحقق  عالية  كفاءة  ذو  بلدي  نظام 

ويعزز جودة احلياة لإمارة اأبو ظبي.

•• دبي - الفجر 

للثقافة(،  )دب��ي  دبي  والفنون يف  الثقافة  هيئة  اأعلنت 
الهيئة املعنية ب�صوؤون الثقافة والفنون والرتاث والآداب 
معر�ص  اأول  "و"  معر�ص  تنظيمها  ع��ن  الإم����ارة،  يف 
الري�ص،  عبدالقادر  الإم��ارات��ي  للفنان  دويل  ا�صتعادي 
و�صيفتح  ب��اري�����ص،  ال��ع��رب��ي يف  ال��ع��امل  وذل���ك يف معهد 
اإىل  �صبتمرب   25 الفرتة من  خ��الل  للجمهور  اأب��واب��ه 
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ا �صاماًل، ي�صم اأكرث من 50  �صيقدم معر�ص "و" عر�صً
ويغطي  اليوم،  حتى  ال�صتينيات  ف��رتة  من  فنًيا  عماًل 
فرتات خمتلفة يف م�صرية الفنان، بدًءا من انطالقته 
يف الكويت، و�صوًل اإىل حياته احلالية يف دبي. ويعترب 
ع��ب��دال��ق��ادر ال��ري�����ص امل��ول��ود يف دب��ي يف ال��ع��ام 1951، 
العربي،  اخلليج  منطقة  يف  املعا�صر  ال��ف��ن  رواد  اأح���د 
اإث��راء امل�صهد الفني لدولة  حيث لعب دوًرا حمورًيا يف 

الإمارات.
النقا�صية  اجلل�صات  من  �صل�صلة  للثقافة  دب��ي  وتنظم 
للمعر�ص،  الفتتاحي  الأ���ص��ب��وع  خ��الل  العمل  وور����ص 
باري�ص،  يف  العربي  العامل  معهد  �صي�صت�صيفها  والتي 
الري�ص  ع��ب��دال��ق��ادر  �صيتوىل  ور���ص��ة عمل  ذل��ك  مب��ا يف 
على  ال�����ص��وء  ت�صليط  اأج���ل  م��ن  بنف�صه،  ا�صت�صافتها 
الرتكيز  مع  دب��ي،  يف  الثقافية  للحياة  الغنية  املكونات 
الإمارة.  يف  املعا�صر  احليوي  الفني  امل�صهد  اإب��راز  على 
وبالإ�صافة اإىل ذلك، �صيقوم اأع�صاء وفد دبي للثقافة 
بعقد لقاءات مع نظرائهم الفرن�صين خالل الأ�صبوع 

الفتتاحي.
وقال معايل عبد الرحمن بن حممد العوي�ص، رئي�ص 
اإن  دب��ي:  يف  والفنون  الثقافة  هيئة  يف  الإدارة  جمل�ص 

هذه املبادرة تتما�صى مع اأهداف "جمل�ص القوة الناعمة 
لدولة الإمارات العربية املتحدة" الذي اأطلقه �صاحب 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم، نائب رئي�ص 
الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي – "رعاه اهلل"، 
حيث يتمثل الهدف الأ�صا�صي للمعر�ص يف اإبراز تاريخ 
دولة الإمارت العربية املتحدة وثقافتها اأمام اجلمهور 
اإلهام  م�����ص��در  الفنية  امل��ع��ار���ص  تعترب  ح��ي��ث  ال��ع��امل��ي، 
واجتماعية.  وثقافية  ح�صارية  ر�صالة  لنقل  وو�صيلة 
ومن خالل دعمنا ملبادرة عام "احلوار الثقايف الإماراتي 
- الفرن�صي 2018" ومبادرة "عام زايد"، نهدف اإىل 
"باإذن  له  للمغفور  الدبلوما�صي  الإرث  على  املحافظة 
– "طيب اهلل  اآل نهيان  زاي��د بن �صلطان  اهلل" ال�صيخ 
والعالقات  الطويلة  ال�صداقة  وتعزيز عالقات  ثراه"، 
تكمل  اخلطوة  ه��ذه  اإن  فرن�صا.  مع  الوثيقة  الثقافية 
لتطوير  للثقافة  دب��ي  تبذلها  التي  امل�صتمرة  اجلهود 
التعاون الثقايف، كو�صيلة لتعزيز امل�صهد الفني والثقايف 
يف دب���ي ع��ل��ى امل�����ص��ت��وى ال�����دويل، وت��و���ص��ي��ع ن��ط��اق فهم 
اأنحاء  ثقافة دولة الإم��ارات العربية املتحدة يف جميع 
العامل، وتوطيد العالقات مع ال�صفارات على امل�صتوين 

الإقليمي والعاملي.
الهيئة  ت��ك��ون  ب����اأن  ��ا  اأي�����صً "نفخر  م��ع��ال��ي��ه:  واأ����ص���اف 
للفنان  دويل  ا�صتعادي  معر�ص  اأول  تنظم  جهة  اأول 
عبدالقادر الري�ص من خالل اإيجاد بانوراما عاملية على 
الإماراتين  الفنانن  من  لواحد  ال�صتثنائية  امل�صرية 
ال�صرتاتيجي  ه��دف��ن��ا  م���ع  ي��ت��م��ا���ص��ى  مب���ا  ال���ب���ارزي���ن، 
املحلية ودعمها ومتكينها، وتوفري  للمواهب  للرتويج 
تفعيل  طريق  وع��ن  اأعمالهم.  لعر�ص  عاملية  من�صات 
التاأثري الثقايف لدبي، وتقدمي اأحد فنانينا امل�صهورين 
دبي  �صمعة  تر�صيخ  على  نعمل  فاإننا  العاملي،  للجمهور 

تنظيم  اإن  والفنون.  للثقافة  عاملية م�صتدامة  كمدينة 
هذا املعر�ص ميثل بادرة تكرمي لفناننا الذي يعد بحق 
من رواد م�صرية الفن املعا�صر يف الإمارات، من خالل 
ل�صيما  الدولية،  املحافل  يف  املتميز  لأ�صلوبه  الرتويج 
واأن���ه يجمع ب��ن ح��داث��ة الأ���ص��ل��وب واأ���ص��ال��ة املو�صوع. 
ونظًرا لإنتاجه جمموعة من اأبرز الأعمال الفنية التي 
ت�صلط ال�صوء على ثقافتنا وح�صارتنا الأ�صيلة، ي�صتحق 
منا الفنان كل الدعم، تقديًرا لتاأثريه الإيجابي الهائل 

يف اإثراء م�صهد الإمارات الثقايف".
العربي  العامل  معهد  رئي�ص  لن��غ،  ج��اك  معايل  وق��ال 
رائًعا  م�صتك�صًفا  الري�ص  عبدالقادر  يعترب  باري�ص:  يف 
ل��الأمن��اط والأ���ص��ك��ال والأل����وان. وم��ع اأن��ه مل ي�صبق له 
عر�ص اأعماله يف فرن�صا، اإل اأنه يحظى ب�صهرة وا�صعة 
املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  مرموقة  ومكانة 
اإلهام  وم�صدر  الفنانن،  ك��ب��ار  م��ن  واح���ًدا  ي��ع��ّد  حيث 
العربي  ال��ع��امل  معهد  و�صي�صت�صيف  اجل��دي��د.  للجيل 
بكل فخر جمموعة كاملة من اأعمال الري�ص التي تعود 
اإىل عقد ال�صتينيات من القرن املا�صي، مبا يف ذلك عدد 
من اأعماله التجريدية والهند�صية وامل�صتوحاة من فن 
ا لهذا  اخلط العربي، اإ�صافة اإىل لوحة اأبدعها خ�صي�صً

املعر�ص.
وق����ال ال��ف��ن��ان ع��ب��دال��ق��ادر ال��ري�����ص: ك��ّر���ص��ت جهودي 
لدولة  الإبداعي  امل�صهد  لتعزيز  املهنية،  حياتي  ط��وال 
اأعمايل  الإم��ارات، واإب��راز ثقافتنا الغنية، وامل�صاركة يف 
الفنية حول العامل. ويعد معر�ص باري�ص املقبل عالمة 
فارقة جديدة يف هذه الرحلة، واأود اأن اأعرب عن عظيم 
لتنظيمها  دب���ي  يف  وال��ف��ن��ون  ال��ث��ق��اف��ة  لهيئة  ���ص��ك��ري 
املعر�ص يف معهد العامل العربي يف باري�ص. اإنني اأ�صعر 
بالفخر ب�صكل خا�ص، لأن املعر�ص �صيعقد خالل "عام 

زايد"، واأمتنى اأن يكون مبثابة فر�صة للزوار للتعرف 
الذي  ال��ث��ق��ايف  وال��ت��ن��وع  والت�صامح  ال��وح��دة  قيم  على 

حر�ص عليه موؤ�ص�ص الإمارات من خالل الفنون.
الناعمة،  ال��ق��وة  لتعزيز  املتوا�صلة  جهودها  اإط���ار  ويف 
ت�صعى "دبي للثقافة" عرب العالقات مع �صفارات الدول 
الإمارات  �صفارات  خالل  ومن  الإم���ارات،  يف  ال�صديقة 
دبي  مكانة  لإب����راز  ال��ع��امل،  م��دن  امل��ت��ح��دة يف  العربية 
عاملياً،  الإم��ارات  �صمعة  وتعزيز  لالإبداع،  عاملي  كمركز 

وم�صاركة امل�صهد الإبداعي املزدهر يف دبي مع العامل.

•• اأبوظبي- الفجر

���ص��ارك اأك���رث م��ن 35 األ���ف لع���ب يف م��ه��رج��ان يا�ص 
اأبوظبي،  يف  نوعه  م��ن  الأول  الإل��ك��رتون��ي��ة  ل��الأل��ع��اب 
ال�صهرية   ال�صخ�صيات  اأزي���اء  م��ن  م��زي��ج  ق��دم  وال���ذي 
والألعاب  امل��ت��ع��ددة،  ال��ف��رق  Cosplayوم�صابقات 
 ،”Retro Arcades“ الإلكرتونية الكال�صيكية 
واألعاب  الإلكرتونية  الريا�صية  الأل��ع��اب  اإىل  اإ�صافة 

الواقع الفرتا�صي.
اللكرتونية  ل���الأل���ع���اب  ي���ا����ص  م��ه��رج��ان  ج��ع��ل  وم����ا 
مم���ي���ًزا ه���و الإط������الق احل�����ص��ري يف دول����ة الم�����ارات 
 Pro Evolution ال�����ص��ه��رية  ال��ف��ي��دي��و  لأل��ع��اب 
 Naruto و   )Soccer 2019 )PES 2019
وخالل   .to Baruto: Shinobi Striker
امل�صابقات التي متت خالل املهرجان، مت التربع مببلغ 
األف درهم ملركز الإمارات للتوحد بالإ�صافة اإىل   20
التربع بعائدات مبادرة "اللعب من اأجل اخلري" التي 
األعاب  ���ص��راء  اأو  باألعابهم  ال��ت��ربع  م��ن  ال����زوار  مكنت 
وخالل  امل��رك��ز.  نف�ص  اإىل  ج��ي��دة،  بحالة  م�صتخدمة 
الفعالية، مت تنظيم جل�صة قدم فيها اخلرباء ن�صائح 
لالأهايل حول كيفية اختيار اللعبة املنا�صبة، والأ�صلوب 

الذي يجب اأن يتخذوه وكيف ميكنهم مراقبة األعاب 
اأطفالهم بحيث يح�صل اأطفالهم على اأق�صى ا�صتفادة 

من هذا الن�صاط الرتفيهي املمتع. 
تنا�صب  الأل��ع��اب  خ��ي��ارات عديدة من  املهرجان  وق��دم 
الكال�صيكية  الأل���ع���اب  ت�صمل  وال��ت��ي  الأع���م���ار  جميع 

م��ث��ل ب���اك م���ان، و���ص��وب��ر م��اري��و، و���ص��ون��ي��ك وغريها. 
مثل  �صعبية  الفيديو  األعاب  اأك��رث  اإىل  بالإ�صافة  هذا 
 ”FIFA 18“و  "Ratchet & Clank"
جنحت  وق��د   ."The Legend of Zelda"و
 ”Cosplay“ مب�صابقة  ب��ال��ف��وز  �صومي  ال��الع��ب��ة 

ارت��داء زي ال�صخ�صية املف�صلة لالعبن،  التي ت�صمل 
وح�����ص��ل��ت ع��ل��ى ب��ط��اق��ة ه���داي���ا ي��ا���ص م����ول للت�صوق 
األف درهم من  األف درهم، وق�صيمة بقيمة   5 بقيمة 
ل  احل�صرية  املقتنيات  من  وواح��د  "غييكاي"،  األعاب 

 .Naruto to Baruto
اإدارة  مديرة  الرميثي،  �صذى  قالت  ال�صدد،  هذا  ويف 
الفعل  ب��ردود  �صعداء  "نحن  م��ول:  يا�ص  يف  الت�صويق 
ملهرجان  ا�صت�صافتنا  خالل  تلقيناها  التي  اليجابية 
ي��ا���ص ل���الأل���ع���اب الل���ك���رتون���ي���ة، الأول م���ن ن��وع��ه يف 
اأبوظبي، حيث رحبنا خالل هذه الفعالية باأكرث من 
35 األف م�صارك. ونلتزم يف يا�ص مول بتقدمي جتربة 
ف���ري���دة م���ن ن��وع��ه��ا ل����زوارن����ا، وم���ن خ���الل مهرجان 
مع  التفاعل  من  متكنا  اللكرتونية،  لالألعاب  يا�ص 
م��زي��ج��اً من  ج��م��ه��ور ج��دي��د يف فعالية مم��ي��زة ت�صم 
الألعاب اللكرتونية والواقع الفرتا�صي وامل�صابقات 

اخلريية".
وك��ج��زء م��ن ال���ت���زام ي��ا���ص م���ول ب��ت��ق��دمي اأج���ن���دة من 
�صيقوم  نوعها،  م��ن  وال��ف��ري��دة  التفاعلية  الفعاليات 
املول يف الفرتة من 12 اإىل 15 �صبتمرب با�صت�صافة 
حملة ملكافحة التلوث البال�صتيكي، والفعالية املبهرة 
"منزل الأوهام الب�صرية" من 19 اإىل 22 �صبتمرب.

نهيان بن مبارك يفتتح معر�ص �ضي بي 
اإت�ص اآي العاملي للأدوية يف اأبوظبي

افتتح معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك وزير الت�صامح ر�صميا اليوم معر�ص 
�صي بي اإت�ص اآي العاملي لالأدوية يف ال�صرق الأو�صط واأفريقيا 2018 الذي 
يعد املن�صة القليمية الرائدة للقطاع ال�صيدلين وبتع ذلك قيام معاليه 

بجولة يف اروقة املعر�ص.
وينعقد هذا املعر�ص الأول من نوعه على �صعيد املنطقة ودولة الإمارات 
يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ص )اأدنيك( خالل الفرتة 3-5 �صبتمرب 
2018، ويعترب من�صة عر�ص لأكرث من 250 �صركة فيما من املتوقع ان 

ي�صتطب ما يزيد عن 4000 زائر.
دولة  يف  ملحوظاً  من��واً  ال�صيدلنية  وامل�صتح�صرات  الأدوي��ة  �صوق  وي�صهد 
الإمارات العربية املتحدة ب�صكل خا�ص ويف منطقة ال�صرق الأو�صط واأفريقيا 
ال�صوق يف  اأن قيمة هذه  اإىل  الأبحاث والتقديرات  ب�صكل عام، حيث ت�صري 
اإىل  لت�صل  كبري  ب�صكل  �صرتتفع  اإفريقيا  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  منطقة 
بي  �صي  2020. ويهدف معر�ص  ع��ام  دولر بحلول  44 مليار  اأك��رث من 
على  الأعمال  وتطوير  ال�صراكات  فر�ص  لتوفري  لالأدوية  العاملي  اآي  اإت�ص 

امل�صتوين املحلي والدويل وزيادة قيمة ال�صوق يف هذه املنطقة.
وي�صهد املعر�ص انعقاد �صل�صلة من اجلل�صات النقا�صية التي ت�صلط ال�صوء 
على احدث اجتاهات ال�صوق عى مدى ثالثة ايام حيث تناق�ص جل�صات اليوم 
الول ا�صرتاتيجية دولة المارات جتاه �صوق الأدوية يف املنطقة مب�صاركة 
اب��رز اخل��رباء يف هذا املجال ومنهم الدكتور امن ح�صن الم��ريي وكيل 
وزارة ال�صحة امل�صاعد ل�صيا�صة ال�صحة العامة والرتاخي�ص وجريوم كارل 
مدير عام جلفار والدكتور جمدي فهمي الرئي�ص التنفيذي )ليف فارما( 
واحمد ابراهيم املدير امل�صارك يف )جي ال ال( وفرا�ص نابل�صي مدير تطوير 

العمال يف )ا�صنب هيلث كري(.

م�شلطا ال�شوء على احلوار الفني بني اليابان وفرن�شا 
اللوفر اأبوظبي ينظم معر�ص  من وحي اليابان: 

رواد الفن احلديث يف �ضبتمرب اجلاري 
•• اأبوظبي- الفجر

2018 مع معر�ص  للعام  اأبوظبي مو�صم اخلريف  اللوفر  يفتتح متحف 
ابتداًء  الزوار  املعر�ص  ي�صتقبل  احلديث".  الفن  رواد  اليابان:  وحي  "من 
وال�صواتر  ال��ل��وح��ات  م��ن  جمموعة  لي�صتك�صفوا  اجل���اري  �صبتمرب   6 م��ن 
ت�صّلط  التا�صع ع�صر والع�صرين، والتي  القرنن  اخل�صبية واملطبوعات من 
وفرن�صا،  اليابان  بن  اآن���ذاك  قائماً  ك��ان  ال��ذي  الفني  احل��وار  على  ال�صوء 
على  ب��الأل��وان  الناب�صة  الفنّية  اأوكييو-اإه  حركة  تاأثري  اأهمية  عن  ف�صاًل 
فن الديكور احلديث.  يف هذا ال�صياق، اعترب مانويل راباتيه، مدير اللوفر 
اأبوظبي اأن "متحف اللوفر اأبوظبي يحتفي بالثقافة واحلوار والتبادل بن 
ال�صعوب، وهذا النهج متاأ�صل يف الأعمال التي نعر�صها يف قاعات العر�ص 
معر�ص  �صي�صلط  بالتايل،  ننظمها.  التي  العاملية  املعار�ص  يف  كما  الدائمة 
والإلهام.  التبادل  من  م�صرقة  مرحلة  على  ال�صوء  اليابان"  وحي  "من 
عملية  وتعزز  املجتمعات،  تاريخ  ترابط  على  اأعيننا  تفتح  اللحظات  فهذه 
الفهم امل�صرتك ما بيننا".  يف العام 1853 انفتحت التجارة اليابانية على 
ال��دول الأوروبية بجماليات  اأذه��ل  220 عاماً، مما  الغرب لأول مرة منذ 
األهمت  وقد  بها على مدى خم�صن عاماً.  وتاأثرها  الأق�صى  ال�صرق  فنون 
ال��ط��ب��اع��ة ع��ل��ى اخل�����ص��ب ول��وح��ات ح��رك��ة اأوك���ي���ي���و-اإه ال��ف��ن��ّي��ة ال��ع��دي��د من 

الر�صامن الأوروبين البارزين.
اإىل  تعود  وثيقة  و15  فنّية  قطعة  يقدم معر�ص "من وحي اليابان" 41 
بونار، وموري�ص  بول �صريوزييه، وبيري  الفرن�صين  فناناً، مبن فيهم   12
تطلق  التي  ال�صهرية  الفنانن  جمموعة  من  رو���ص��ل،  زافييه  وك��ري  دوين، 
على نف�صها ا�صم "يل نابي" يف اإ�صارة اإىل دورها يف ن�صر الفن احلديث، اإىل 
اأوكييو- معلمن  وخم�صة  رودون،  واأودي��ل��ون  �صريوزييه  مارغريت  جانب 

وكانو  هريو�صيغه،  واأوت��اغ��اوا  زامي���ي،  وه���ارا  هوكو�صاي،  كات�صو�صيكا  اإه: 
املن�صقة  ك���ان،  اإي��زاب��ي��ل  ق��ال��ت  جهتها،  م��ن  ���ص��اراك��و.   وتو�صو�صاي  تان�صن 
جمموعة  خ��الل  "من  اأور�صيه:  متحف  يف  الفنّية  اللوحات  لق�صم  العامة 
الأعمال ال�صتثنائية هذه، يعيد املعر�ص ر�صم تاأثري الفن ال�صوري الياباين 
الذي  املو�صوع،  الفرن�صي احلديث. فهذا  الديكور  الناب�ص على تطّور فن 
ب��ن احل�����ص��ارات مع  م��ا  ب��الإل��ه��ام  ي��ق��ّدم للمرة الأوىل يف معر�ص، يحتفي 
عن  ن�صاأت  التي  امل�صرتكة  الفنّية  املبادئ  لكت�صاف  للزوار  الفر�صة  اإتاحة 
تربز  اأق�صام  اأربعة  اإىل  املعر�ص  ينق�صم  ال�صرق والغرب".  احل��وار ما بن 
ت��اأث��ري م��ب��ادئ ح��رك��ة اأوك��ي��ي��و-اإه اجل��م��ال��ي��ة، مب��ا يف ذل��ك ت�صوير العامل 
يف بعدين من دون اللجوء اإىل وهم الأبعاد املتعددة؛ وال�صرد الذي يظهر 
مرور الوقت؛ وال�صتخدام املبتكر لالألواح القابلة للطي لرواية الق�ص�ص؛ 
"من  معر�ص  يقّدم  والروحية.  الثقافية  الأفكار  ل�صتك�صاف  الفن  و�صقل 
وحي اليابان" 10 مطبوعات و3 �صتائر جدارية من اليابان يف حوار مع 
التي  اليابانية  الأعمال  ت�صم  فرن�صا.   من  جدارية  �صتائر  و3  لوحة   24
جبل  م�صاهد  �صل�صلة  من  �صافية  �صماء  جنوبية،  ري��اح  املعر�ص:  يقدمها 
فوجي ال�صتة والثالثن )1831-32( لكات�صو�صيكا هوكو�صاي، و�صاللت 
وهو  لكات�صو�صيكا هوكو�صاي،  يورو يف مقاطعة من" )1834-1830( 
لأوتاغاوا   1858 ت�صوتومي  �صوميدا  وتوتو  الأ�صهر،  الأوكييو-اإه  معلم 
ه��ريو���ص��ي��غ��ه، و���ص��ت��ار ج����داري م��ك��ّون م��ن �صتة األ�����واح ت�����ص��ّور ���ص��ج��رة كرز 
مزهرة على خلفية ذات لون ذهبي موّحد لهارا زاميي. اأما اأعمال الفنانن 
ت�صمل: حدائق عامة" لإدوار فويار، ونزهة احلا�صنات،  الفرن�صين، فهي 
وحقل   1899 الربيع  يف  ون�صاء   ،1897 بونار  لبيار  العربات  جمموعة 
وجمموعة  �صريوزييه،  لبول   1900 ال�صوداء  واحلنطة  الذهبي  القمح 
من اللوحات اخلا�صة بالديكور لأوديلون رودون، وم�صهد تالل، وهو �صتار 

جداري مكّون من اأربعة األواح، ملارغريت �صريوزييه 1900.



اأو�صحت درا�صة علمية جديدة مبعهد وي�صكون�صون الأمريكي 
لأبحاث األزهامير، اأن عدم احل�صول على �صاعات كافية من 
بروتن  باملر�ص، لرتاكم  لالإ�صابة  �صبًبا مبا�صراً  يعد  النوم 

الأميلويد ال�صار بالدماغ.

وتفاجاأ الباحثون اأن ليلة واحدة من النوم ال�صيئ قد ُتظهر 
نتائج غري جيدة مل�صتويات الربوتن، واأن النوم اجليد يعمل 

كمنظف طبيعي للربوتينات ال�صارة.
يزداد  باألزهامير  الإ�صابة  خطر  اأن  عن  الدرا�صة  واأ�صفرت 

%68 مقارنًة باأولئك الذين ياأخذون كفايتهم من  بن�صبة 
النوم، جاء ذلك بعد درا�صة دقيقة ت�صمنت 1500 متطوع 

لأكرث من 16 عاماً وتراوحت اأعمارهم ما بن 65-40.
املتطوعن بعد  اأحد  باأخذ �صورة من دماغ  العلماء  كما قام 
ال��ربوت��ن قليلة،  اأن كميات  ف��وج��دوا  النوم  ك��اف من  ق�صط 
بعد  بالدماغ  منطقة  يف  منه  عاليا  تركيزا  وج��دوا  باملقابل 
تركيز  اأن  اإىل  تو�صلوا  �صاعة،   31 م��دة  النوم  من  حرمانه 
اأو  امل�صتمرة  اليقظة  م��ع  ملحوظ  ب�صكل  يتزايد  ال��ربوت��ن 

ال�صهر.
وك�صفت الإح�صائيات العاملية، وجود ما يقرب من 47 مليون 
مري�ص بالزهامير فى العامل، ومن املتوقع عام 2030، اأن 
وبحلول  ال��ع��امل،  يف  مري�ص  مليون   75 اإىل  الن�صبة  تزيد 
واأثبتت  م��ري�����ص،  مليون   132 اإىل  �صي�صل   ،2050 ع��ام 
�صيكونون  الزهامير،  % من مر�صى   70 اأن  الإح�صائيات، 

من البلدان النامية.
للوقاية  الفعالة  ال��ط��رق  اأن  الأب��ح��اث  م��ن  العديد  واأك���دت 
ال���وزن، وت��ن��اول الطعام  ال��زه��امي��ر تتلخ�ص يف ف��ق��دان  م��ن 
ال�صحي، والعمل دائما على خف�ص م�صتويات الكولي�صرتول 
بالإ�صافة  ال���دم،  �صغط  م�صتوى  على  وال�صيطرة  ال���دم،  يف 
اأ�صياء جديدة واحلر�ص على عالج  تعلم  ال�صتمرار يف  اإىل 

الكتئاب وجتنب الإفراط يف تناول اللحوم احلمراء.

مــنــ�عـــــات
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تتعدد الطرائق التي ت�شمح بتطبيق مقاربة ال�شوم املتقطع، فتختلف االأ�شاليب املحتملة يف عدد 
اأيام ال�شوم وال�شعرات احلرارية امل�شموح بها. يتطلب االأمر االمتناع عن االأكل كليًا اأو جزئيًا خالل 
فرتة حمددة من الوقت قبل ا�شتئناف منط االأكل االعتيادي. يعترب بع�س الدرا�شات اأن هذا النمط 

من االأكل يعطي منافع بارزة مثل فقدان الدهون وحت�شني ال�شحة واإطالة 
اأن االلتزام بربنامج ال�شوم املتقطع  احلياة. ويزعم موؤّيدو هذه املقاربة 
اأ�شهل من تبّني حميات تقليدية وقليلة ال�شعرات. تبقى جتربة كل �شخ�س 

مع ال�شوم املتقطع فردية وتتنّوع االأ�شاليب التي تنا�شب خمتلف فئات النا�س. 
نناق�س فيما يلي االأبحاث التي تقف وراء اأ�شهر اأنواع ال�شوم املتقطع ونقّدم ن�شائح 

حول كيفية االلتزام بهذا النوع من احلميات.

يوميًا �شاعة   12 �شوم   1-
الم��ت��ن��اع عن  ت��ق��رر  اأن  ب�صيطة. يجب  ه��ذه احلمية  ق��واع��د 
ب��ق��رارك. وف��ق بع�ص  وتلتزم  12 �صاعة يومياً  الأك��ل ط��وال 
�صاعة  و16   10 بن  الأك��ل  عن  المتناع  ي�صمح  الباحثن، 
ما  للطاقة،  م�صدر  اإىل  ال��ده��ون  خم��زون  بتحويل  للج�صم 
اأن  ُيفرت�ص  ال���دم.  الكيتونات يف جم��رى  اإط���الق  اإىل  ي���وؤدي 

ُت�صجع هذه العملية على فقدان الوزن.
قد يكون هذا النوع من خطط ال�صوم املتقّطع خياراً مفيداً 
ويقع  ن�صبياً  ق�����ص��رية  ت��ب��ق��ى  ال�����ص��وم  م���دة  لأن  للمبتدئن 
ال�صخ�ص  ي�صتهلك  اأن  ميكن  ثم  من  النوم،  خ��الل  معظمها 

العدد نف�صه من ال�صعرات كل يوم.
اأ�صهل طريقة  12 �صاعة، تق�صي  لالمتناع عن الأكل طوال 
باإدراج مدة النوم �صمن فرتة ال�صوم. ميكن اأن تختار مثاًل 
ال�صابعة م�صاًء وال�صابعة �صباحاً. يف  المتناع عن الأكل بن 
هذه احلالة، يجب اأن تنهي وجبة الع�صاء قبل ال�صابعة م�صاًء 
لكنك  ف��ط��ورك،  تتناول  ك��ي  �صباحاً  ال�صابعة  حتى  وتنتظر 

�صتنام خالل معظم الفرتة الفا�صلة بن املوعَدين.

�شاعة  16 �شوم   2-
ُت�����ص��ّم��ى م��ق��ارب��ة ال�����ص��وم ط���وال 16 ���ص��اع��ة يف ال��ي��وم مقابل 
اأو حمية   )16:8 8 �صاعات )طريقة  الكتفاء بالأكل طوال 
طوال  ال��رج��ال  ي�صوم  اأن  يجب  تطبيقها،  عند  )لينغاين(. 
�صاعة. قد   14 الن�صاء طوال  بينما ت�صوم  �صاعة يومياً   16
لالأ�صخا�ص  مفيداً  املتقّطع  ال�صوم  م��ن  ال�صكل  ه��ذا  يكون 
12 �صاعة من دون  اأن ي�صوموا طوال  �صابقاً  الذين حاولوا 

اأن يح�صدوا منافع.
وفق هذه املقاربة، ينهي النا�ص وجبة الع�صاء بحلول ال�صاعة 
الثامنة ثم يفّوتون الفطور يف اليوم التايل ول ياأكلون قبل 
حلول الظهر. ك�صفت درا�صة جرت على الفئران اأن ح�صر مدة 
البدانة  من  احليوانات  بحماية  �صمح  �صاعات  بثماين  الأك��ل 
ا�صتهلكت  لو  حتى  الكبد،  واأم��را���ص  وال�صكري  واللتهابات 
جمموع ال�صعرات احلرارية التي ا�صتهلكتها الفئران ع�صوائياً 

بح�صب رغبتها.

اأ�شبوعيًا يومني  �شوم   3-
5:2 كميات  ب��ح��م��ي��ة  ي��ل��ت��زم��ون  ال���ذي���ن  الأ���ص��خ��ا���ص  ي���اأك���ل 

ويخففون  اأي���ام   5 ط��وال  ال�صحية  امل��اأك��ولت  م��ن  منوذجية 
ن�صبة ال�صعرات امل�صتهلكة يف اليومن املتبقَين. خالل يوَمي 
ال�صوم، ي�صتهلك الرجال عموماً 600 �صعرة والن�صاء 500 

�صعرة.
مر  ع��ل��ى  �صومهم  اأي����ام  ال��ن��ا���ص  يف�صل  الأوق�����ات،  معظم  يف 
الأ�صبوع. ميكن اأن ميتنعوا عن الأكل مثاًل يف يوَمي الثنن 

واخلمي�ص وياأكلوا ب�صكل طبيعي يف الأيام الأخرى.
ل تزال الأبحاث املرتبطة بحمية 5:2 اأو )احلمية ال�صريعة( 
بدينات  ن�����ص��اء   107 ال���درا����ص���ات  اإح����دى  �صملت  حم�����دودة. 
اأ�صبوعياً  امل�صتهلكة مرتن  ال�صعرات  اأن احلد من  واكت�صفت 
الوزن  ف��ق��دان  اإىل  ي��وؤدي��ان  دائ��م��ة  ب��وت��رية  ال�صعرات  وح�صر 

بامل�صتوى نف�صه.
م�صتويات  خّف�صت  احلمية  هذه  اأن  اأي�صاً  الدرا�صة  لحظت 

الأن�صولن وح�ّصنت ح�صا�صية الأن�صولن لدى امل�صاِركات.
حللت درا�صة �صغرية اأخرى اآثار هذا النمط من ال�صوم على 
�صهرية،  دورة  خالل  الزائد.  الوزن  اأ�صحاب  من  امراأة   23
خ�����ص��رت ال��ن�����ص��اء 4.8 % م��ن وزن��ه��ّن و8 % م��ن جمموع 
الدهون. لكن ا�صتعادت هذه املعدلت نطاقها الطبيعي لدى 

معظم الن�صاء بعد 5 اأيام على ا�صتئناف منط الأكل العادي.

يومني كل  ال�شوم   4-
كل  الأك���ل  ع��ن  الم��ت��ن��اع  على  املبنية  ال�����ص��وم  خطط  تتعدد 
يومن. يف بع�ص احلالت، يعني هذا النمط جتنب املاأكولت 
النا�ص لنف�صهم  اأيام ال�صوم بالكامل، لكن ي�صمح  ال�صلبة يف 
ل  با�صتهالك 500 �صعرة يف حالت اأخرى. يف اأيام الأكل، يف�صّ

النا�ص غالباً تناول الكمية التي يريدونها من الطعام.
ذكرت اإحدى الدرا�صات اأن مقاربة ال�صوم كل يومن ت�صهم يف 
فقدان الوزن وحماية �صحة القلب لدى الرا�صدين الأ�صحاء 
واأ�صحاب الوزن الزائد. لحظ الباحثون اأن 32 �صخ�صاً من 
كيلوغرامات   5.2 معدله  ما  خ�صروا  الدرا�صة  يف  امل�صاركن 

خالل 12 اأ�صبوعاً.
ُيعترب ال�صوم كل يومن �صكاًل متطرفاً من ال�صوم املتقطع 
وقد ل ينا�صب املبتدئن اأو امل�صابن مب�صاكل �صحية معّينة. 

كذلك، ي�صعب على النا�ص اأن يلتزموا به فرتة طويلة.

اأ�شبوعيًا �شاعة   24 �شوم   5-

يتطلب ال�صوم خالل يوم واحد اأو يومن يف الأ�صبوع المتناع 
عن الأكل على مر 24 �صاعة متوا�صلة. ميتنع كثريون عن 

تناول الطعام بن وجبَتي فطور اأو بن وجبَتي غداء.
باإمكانهم  الغذائية  الذين يختارون هذه اخلطة  الأ�صخا�ص 
من  تخلو  اأخ����رى  وم�����ص��روب��ات  وال�����ص��اي  امل���اء  ي�صتهلكوا  اأن 

ال�صعرات احلرارية خالل فرتة ال�صوم.
التي  الأي��ام  الطبيعية يف  اأكلهم  اأمن��اط  ي�صتاأنفوا  اأن  ويجب 
بتقلي�ص  الطريقة  ب��ه��ذه  الأك���ل  ي�صمح  فيها.  ي�صومون  ل 
جمموع ال�صعرات امل�صتهلكة لكنه ل يحّد من اأنواع املاأكولت 

التي يتناولها الفرد.
قد يكون ال�صوم طوال 24 �صاعة �صعباً ويوؤدي اإىل الإرهاق 
وال�صداع اأو تعكر املزاج. لكن يالحظ كثريون اأن هذه الآثار 
النمط  ه��ذا  مع  يتكيف  اجل�صم  لأن  الوقت  م��رور  مع  تخّف 

الغذائي اجلديد.
ي�صتفيد النا�ص من حماولة ال�صوم طوال 12 اأو 16 �صاعة 

قبل اأن ينتقلوا اإىل ال�صوم على مدار 24 �صاعة.

الطعام وجبات  تفويت   6-
منا�صبة  املتقّطع  ال�صوم  م��ن  امل��رن��ة  امل��ق��ارب��ة  ه��ذه  تكون  ق��د 
الطعام.  وجبات  بع�ص  تفويت  اأحياناً  وتتطلب  للمبتدئن 
درجة  بح�صب  تفويتها  يريدون  التي  الوجبات  النا�ص  يحدد 
جوعهم اأو �صيق وقتهم. لكن يجب اأن يتناولوا اأغذية �صحية 

يف كل وجبة.
يزيد احتمال جناح خطة تفويت الوجبات حن يراقب الأفراد 
اإ�صارات اجلوع يف اأج�صامهم ويتجاوبون معها. يجب اأن ياأكل 
النا�ص الذين يطبقون هذا النمط من ال�صوم املتقطع حن 
ي�صعرون باجلوع ويفّوتوا الوجبات حن ي�صعرون بال�صبع. قد 
تبدو هذه الطريقة طبيعية اأكرث من اأمناط ال�صوم الأخرى 

بالن�صبة اإىل بع�ص النا�ص.

املحاربني حمية   7-
على  ويرتكز  املتقطع  ال�صوم  من  ن�صبياً  متطّرف  �صكل  اإن��ه 
ال��ط��ع��ام والك��ت��ف��اء ببع�ص  م��ن  ك��م��ي��ات قليلة ج����داً  ت��ن��اول 
ثم  �صاعة   20 ط��وال  النيئة  واخل�صراوات  الفاكهة  ح�ص�ص 
 4 تناول وجبة كبرية لياًل. تقت�صر مدة الأكل عموماً على 

�صاعات تقريباً.
قد يكون هذا النوع من ال�صوم اأف�صل خيار لالأ�صخا�ص الذين 
جّربوا اأ�صكاًل اأخرى من ال�صوم املتقطع �صابقاً. يزعم موؤّيدو 
حمية املحاربن اأن الب�صر م�صّممون بطبيعتهم لالأكل لياًل 
واأن الأكل الليلي ي�صمح للج�صم باحلفاظ على املغذيات مبا 

يتما�صى مع اإيقاع �صاعته البيولوجية.
خ��الل ف��رتة الأك���ل ال��ت��ي متتد على اأرب���ع ���ص��اع��ات، يجب اأن 
يحر�ص النا�ص على ا�صتهالك كميات كبرية من اخل�صراوات 
بع�ص  ي�صيفوا  اأن  ويجب  ال�صحية،  والدهون  والربوتينات 

الكربوهيدرات اإىل حميتهم اأي�صاً.
مي��ك��ن ت���ن���اول ب��ع�����ص الأغ����ذي����ة خ����الل ف����رتة ال�������ص���وم، لكن 
�صي�صعب على النا�ص اأن يلتزموا بالتوجيهات ال�صارمة ب�صاأن 
كذلك،  الطويل.  امل��دى  على  الطعام  ونوعية  الأك��ل  توقيت 
يجد البع�ص �صعوبة يف اأكل وجبة كبرية لهذه الدرجة قبل 

موعد النوم.
يختارون  ال��ذي��ن  الأ�صخا�ص  ي��اأك��ل  ل  ق��د  اآخ���ر،  �صعيد  على 
هذه احلمية مغذيات كافية مثل الألياف، ما قد يزيد خطر 
على  معاك�صة  �صحية  اآث���ار  ومواجهة  بال�صرطان  اإ�صابتهم 

م�صتوى اجلهاز اله�صمي واملناعة.

ن�شائح لاللتزام بال�شوم
اللتزام بربنامج ال�صوم املتقطع �صعب، لذا ميكن ال�صتفادة 

من الن�صائح التالية للتم�صك بهذه املقاربة وزيادة منافعها:
من  كبرية  كمية  ا�صرب  ج�صمك:  ترطيب  على  حافظ   •
�صاي  ال�صعرات احلرارية، مثل  اخلالية من  وامل�صروبات  املاء 

الأع�صاب، على مر اليوم.
يف  كثرية  لن�صاطات  خّطط  بالطعام:  مهوو�صاً  ت�صبح  • ل 

اأيام ال�صوم كي ل تفكر بالطعام. 
اأو اذهب مل�صاهدة  اأن تن�صغل مثاًل باإنهاء معامالتك  ميكنك 

فيلم.
اأيام  يف  ال�����ص��اق��ة  ال��ن�����ص��اط��ات  جت��ن��ب  وا����ص���رْتِخ:  • ا����ص���رِتْح 
قد  ال��ي��وغ��ا  مثل  اخلفيفة  التمارين  بع�ص  اأن  م��ع  ال�����ص��وم، 

يكون مفيداً.
اخرتتها  التي  اخلطة  كانت  اإذا  مفيدة:  �صعرات  • ا�صتهلك 
ت�صمح لك با�صتهالك بع�ص ال�صعرات خالل فرتات ال�صوم، 
والألياف  الربوتينات  مثل  مبغذيات  غنية  م��اأك��ولت  اخ��رت 
والدهون ال�صحية. ميكنك اأن تاأكل مثاًل الفا�صوليا والعد�ص 

والبي�ص وال�صمك واملك�صرات والأفوكادو.
قليلة  لكن  م�صِبعة  ماأكولت  اخرت  ُم�صِبعة:  اأغذية  • تناول 
غنية  فاكهة  اأو  النيئة،  واخل�صراوات  الف�صار  مثل  ال�صعرات 

باملاء مثل العنب والبطيخ.
اإ�صافية:  �صعرات  ا�صتهالك  دون  من  الطعام  نكهة  • ح�ّصن 
اأو  ال��ث��وم  م��ن  ك��ب��رية  ال��وج��ب��ات بكميات  تتبيل  اح��ر���ص على 

الأع�صاب اأو التوابل اأو اخلل.
لكنها  ال�صعرات  قليلة من  الأغذية على كمية   حتتوي هذه 

غنية بالنكهات اللذيذة وقد ت�صهم يف تخفيف �صعور اجلوع.
من  ال�صوم:  فرتة  بعد  باملغذيات  غنية  ماأكولت  اخرت   •
واملعادن  والفيتامينات  بالألياف  غنية  اأغذية  تناول  خ��الل 
من  ثابتة  م�صتويات  على  احلفاظ  ميكن  اأخ���رى،  ومغذيات 
�صكر الدم وجتنب اأي نق�ص غذائي. ت�صهم احلمية املتوازنة 
ال�صحي  ال��و���ص��ع  وحت�صن  ال���وزن  ف��ق��دان  ت�صهيل  يف  اأي�����ص��اً 

العام.

ن�شائح حول كيفية االلتزام بهذا النوع من احلميات

ال�ضوم املتقّطع .. فقدان الدهون وحت�ضني ال�ضحة واإطالة احلياة

احذر.. قلة النوم ت�ضيبك بـ )األزهامير(
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  �علن بالن�شر

املرجع : 1330
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ نورين بيغم حممد ح�صن - هندية اجلن�صية 
ال�صيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
حممد ح�صن حممد �صجاد - هندي اجلن�صية يف )برج ال�صعادة للتجارة( والتي 

تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )742541( 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة   وعمالبن�ص 
2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم 
ا�صبوعن من تاريخ هذا العالن فمن  اليه بعد  امل�صار  الت�صديق  على الجراء 
لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات
�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   

  �علن بالن�شر
املرجع : 1331

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيدة/ نوره علي حم�صن ح�صن الها�صمي - اإماراتية اجلن�صية ترغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها  البالغة 100%  ح�صة اىل ال�صيد/ علي ح�صن احمد حممد 
املرزوقي - اإماراتي اجلن�صية 51% واىل ال�صيدة/ ارام وزير عامر منظور - باك�صتانية اجلن�صية 
)اخلطوط  يف  وال�صركاء   %24 اجلن�صية  باك�صتاين   - ممتاز  اجمد  حممد  ال�صيد/  واىل   %25
الذهبية لل�صياحة - موؤ�ص�صة فردية( مبوجب الرخ�صة رقم )733639( - حيث مت التفاق على 

تغيري ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة. 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ص  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعن  بعد  اليه  امل�صار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 
�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات

�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   
  �علن بالن�شر

املرجع : 2018/151 م 
اإماراتي   - علي  ال  عبداهلل  �صامل  عبداهلل  عمران  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�صية تنازل عن كامل ح�صته البالغة )100%( يف املن�صاأة املذكورة اأدناه بكافة مقوماتها 
فار�ص  ال�صيد/  اىل  واملعدات  املوجودات  كافة  البيع  هذا  �صامال  وال�صم  واملعنوية  املادية 
اإماراتي اجلن�صية يف موؤ�ص�صة فردية م�صماة )رينوفادا  اآل علي -  عبداهلل �صامل عبداهلل 

للتجارة العامة( واملرخ�صة برقم )56890( من دائرة التنمية القت�صادية عجمان.
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
ا�صبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص على  اليه بعد  امل�صار  الجراء 

ذلك عليه اتباع ال�صبل القانوين حيال ذلك.
 �لكاتب �لعدل بال�شارقة   

وز�رة �لعدل
 �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات   

�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4
 �لدعوى 2018/282 نز�ع تعني خربة جتاري 

بناء على قرار مركز ت�صوية املنازعات الودية املوقر عرب اخلدمات الذكية 
املتنازع �صدها : �صيبة حممد ب�صري 

مبا ان هنالك نزاع مرفوع �صدكما واخر من قبل املتنازع / كامران �صامي �صامي الدين 
اأمام مركز ت�صوية املنازعات الودية واأنه مت تعيينا خبريا ح�صابيا مبوجب احلكم ال�صادر  بالنزاع  
اأعاله فاإننا ندعوكم حل�صور اجتماع اخلربة  وذلك يوم الحد املوافق 2018/9/9 يف متام ال�صاعة 
 الواحدة ظهرا  مبقر مكتبنا انرتا لال�صت�صارات املالية وذلك بالعنوان التايل : دبي - حمي�صنة 4 
- �صارع بريوت - بناية امليزان - الطابق الثالث - مكتب  303 ،،،  مقابل مركز كلداري لتعليم قيادة 
 ال�صيارات وبذات البناية يوجد بنك دبي التجاري وهيئة كهرباء ومياه دبي ، هاتف : 04-2206899 ،
 2206244-04 ، فاك�ص : 042206877 - يرجى الطالع و احل�صور باملوعد املحدد اعاله واإح�صار 

كافة ما لديكم من م�صتندات مع الرتجمة اىل العربية. 
�خلبري �ملح�شابي و�مل�شريف  
 د. علي ر��شد �لكيتوب 

�إعلن بالن�شر

�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4

يعلن اخلبري احل�صابي اأحمد جا�صم العبدويل - مركز اخلليج للمحا�صبة والتدقيق 
واملعن من قبل حمكمة دبي البتدائية يف الدعوى رقم 2017/670 جتاري 
كلي واملقامة من املدعية/ �صركة هين�صي - ذ م م ، �صد املدعي عليها �صركة ركن 
ال�صخور ملقاولت البناء - ذ م م  ، وتنفيذا للمهمة فان اخل�صم املدخل / دميرييو�ص 
بابا كون�صتا نتنويو مدعو حل�صور اجتماع اخلربة املقرر عقده يوم الحد املوافق 
2018/9/9  ال�صاعة الواحدة ظهرا مبكتب اخلبري  - مركز اخلليج للمحا�صبة 
والتدقيق - الكائن يف دبي - ديرة - اخلبي�صي - �صارع �صالح الدين - بناية العبدويل 
)اأعلى معر�ص �صرياميك راأ�ص اخليمة( - ميزانن - مكتب رقم M/104 - ت : 

04/2688846  : 4/2684700  ف 
�خلبري �حل�شابي 
�أحمد جا�شم �لعبدويل 

�إعلن ح�شور
 �جتماع خربة ح�شابي بالن�شر 

�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4
يف �لق�شية رقم 2018/320 عقاري كلي 

املرفوعة من نور بنك - م�صاهمة عامة - بنك نور ال�صالمي - �ص م ع - �صابقا 
بوكالة : جابر را�صد ال�صالمي للمحاماة وال�صت�صارات القانونية 

�صد : اخرت ح�صن بوهرا - بال�صارة اىل كتاب حمكمة دبي املوؤرخ يف 2018/9/2 
تقرر  بانه  علما  نحيطكم  اع��اله  املذكورة  الق�صية  يف  خبريا  تكليفي  واملت�صمن 
عقد اجتماع خربة يف الق�صية املذكورة يوم الثالثاء  املوافق 2018/9/11  ال�صاعة 
11.00 �صباحا - وذلك على العنوان التايل : مكتب اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- 
الهالل كابيتال- الطابق الثالث- مكتب رقم 302 - بناية دبي الوطنية للتامن - 
مقابل ديرة �صيتي �صنرت- بور�صعيد هاتف 2999000-04 - لذا ندعوكم للح�صور 

يف املوعد املذكور وتقدمي كافة مالديكم من م�صتندات ومذكرات .
�خلبري/ �حمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

�لهلل كابيتال
   �علن ن�شر �جتماع خربة
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 �إعادة �علن بالن�شر 

اىل املدعى عليه / مطبعة جلف الفنية التجارية - ذ م م 
املدعي / كوربلي�ص الإمارات املحدودة  يف الدعوى رقم 2018/4445 دائرة الكلية الثانية 

نعلمكم بان /  قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها  : ا�صدار احلكم باحقية املدعية يف ا�صرتداد ماكينات 
الطباعة والتغليف الواقعه مبلك املدعية والبالغة قيمتها 8000.000 درهم اإماراتي ، واملثبته مبح�صر احلجز 
 2018/1478 رقم  التحفظي  ال�صادر يف احلجز  2018/1000 جتاري وحم�صر احلجز  رقم  التنفيذ  يف  ال�صادر 
والغاء احلجز   ، 2018/1000 جتاري  التنفيذ  عليها مبوجب  التنفيذي  بالغاء احلجز  احلكم  ا�صدار   ، جتاري 
الر�صوم  بدفع  عليهم  املدعي  والزام  جتاري   2018/1478 التحفظي  احلجز  مبوجب  عليها  املوقع  التحفظي 

وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
لذا يقت�صي ح�صورك اأمام  مبحكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد، وتقدمي 
اأمام دائرة  مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات ، وذلك يوم الثالثاء املوافق 2018/9/18، 
الكلية الثانية ، القاعة 138 ،  ال�صاعة 8.30 �صباحا  وذلك للنظر يف الدعوى املذكور امل�صار اليها اأعاله - بو�صفك 

مدعي عليه ويف حال عدم ح�صورك �صيتم اتخاذ الجراءات القانونية بحقك غيابيا.
 حمكمة �ل�شارقة �الحتادية �البتد�ئية 
مكتب �إد�رة �لدعوى  

وز�رة �لعدل 
حمكمة �ل�شارقة  �الحتادية �البتد�ئية

مكتب �إد�رة �لدعوى
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�خطار بالن�شر يف �لق�شية �لتنفيذية 2018/1518
اإىل املحكوم عليه / عبدالرحمن عبيد خلفان املطرو�صي - اإماراتي اجلن�صية 

اأ�صدرت بحقك  ليكن معلوما لديك بان حمكمة عجمان الحتادية البتدائية قد 
حكما يف الدعوى رقم 2018/693 مدين جزئي - يق�صى باإلزامك بدفع مبلغ وقدره 
)75758( درهم ، �صامال الر�صوم وامل�صاريف ، وحيث ان املحكوم له/الهيئة العامة 
لل�صوؤون ال�صالمية والأوقاف ، قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم و�صجل التنفيذ حتت 
رقم 2018/1518،  لذا اأنت مكلف ب�صداد املبلغ املحكوم به خالل )15( يوما من تاريخ 
الجراءات  بحقك  �صتتخذ  املحكمة  ف��اإن  ذلك  تخلفك عن  ويف حال  الخطار  ن�صر 

القانونية املنا�صبة لتنفيذ احلكم ح�صب ال�صول.
قلم �لتنفيذ �ملدين - د�ر �لق�شاء عجمان

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   
�عادة �علن بالن�شر باللغة �لعربية للح�شور 

 �أمام )�لقا�شي - �لد�ئرة �لكلية( مبحكمة عجمان �الحتادية �البتد�ئية 
يف �لدعوى رقم )2018/2084( مدين كلي 

اىل املدعى عليها / �صركة و�صام ح�صن �صامل اجلفري العقارية )ذ م م( ومن ميثلها ورثة 
/ و�صام ح�صن اجلفري.  نعلمك بان املدعي / جعفر �صامل �صعيد اجلابري. 

قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها ب���� :  
1- حكم التحكيم النهائي رقم 2017/1094 مدين كلي عجمان املطلوب الت�صديق عليه. 

الحتادية  عجمان  مبحكمة  الكلية(  ال��دائ��رة  )ال��ق��ا���ص��ي-  ام���ام  باحل�صور  مكلف  ان��ت 
البتدائية يوم الثنن املوافق  2018/9/10 ال�صاعة 11.00 �صباحا  وذلك لالإجابة على 
الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ، ويف حال تخلفكم عن احل�صور او عدم ار�صال وكيل 

عنكم فانه �صيتم ا�صتكمال الجراءات القانونية يف غيابيكم - حتريرا يف 2018/8/28 
مكتب �د�رة �لدعوى
خلود �ل�شويدي - مدير دعوى

  وز�رة �لعدل
حمكمة عجمان �الحتادية �البتد�ئية

مكتب �د�رة �لدعوى
�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   

�إعلن بالن�شر باالإحالة 
2018/193 جتاري جزئي
اإىل املدعي عليهما / 1-�صركة اأي اأي اأي ل�صترياد وجتارة مواد البناء - ذ م م 

وميثلها مديرها / عمران عا�صق حممد عا�صق  2-عمران عا�صق حممد عا�صق 
املدعية / �صركة البحار ال�صبع للتجارة - ذ م م - حيث ان املدعية قد  اقامت الدعوى احلقوقية 2018/193 جتاري 
جزئي وطلبت فيها الزام املدعي عليهما الوىل والثاين بالت�صامن والت�صامم فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ 
وقدره 104.598.00 درهم  ،  والزام املدعي عليهما الوىل بفائدة على مبلغ املطالبة بواقع 15% من تاريخ ال�صتحقاق 
احلا�صل يف 2016/10/7 وحتى متام ال�صداد - والزام املدعي عليه الثاين بفائدة على مبلغ املطالبة بواقع 12% �صنويا 
من تاريخ ال�صتحقاق احلا�صل يف 2016/10/31 وحتى متام ال�صداد -  والزام املدعي عليهما بالت�صامم والت�صامن 
فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره 1000 درهم كتعوي�ص عما حاق باملدعية من ا�صرار مادية ومعنوية من 

جراء اخاللهما بالتزاماتهما بالتعاقدية 
والزام املدعي عليهم بالر�صوم وامل�صروفات والتعاب ،  وحيث متت احالة الدعوى بحالتها اىل الدائرة املخت�صة مما 
يقت�صي ح�صورك اىل الدائرة الثالثة التجارية اجلزئية مبحكمة را�ص اخليمة يوم اخلمي�ص 2018/9/13 م ال�صاعة 

اخلام�صة م�صاء او ار�صال وكيل عنك يف الوقت املحدد وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع. 
حرر بتاريخ : 2018/9/2 

مدير�إد�رة �لدعوى

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم
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�إعلن بالن�شر باالإحالة 
2018/192 جتاري جزئي

اإىل املدعي عليهما / 1- �صركة الكرمل ملقاولت البناء - ذ م م 
وميثلها مديرها / حت�صن اأحمد عارف غريبة ، 2-حت�صن احمد عارف غريبة  

املدعية / �صركة البحار ال�صبع للتجارة - ذ م م 
املدعي عليهما الوىل  ال��زام  الدعوى احلقوقية 2018/192 جتاري جزئي وطلبت فيها  اقامت  املدعية قد  ان  حيث 
، اربعمائة وثالثة  والثاين بالت�صامن والت�صامم فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره 453.740.00  درهم 
وخم�صون الف و�صبعمائة واربعون درهم ، والزام املدعي عليها الوىل بفائدة على مبلغ املطالبة بواقع 15% من تاريخ 
ال�صتحقاق احلا�صل يف 2016/1/20 -وحتى متام ال�صداد ، والزام املدعي عليه الثاين بفائدة على مبلغ املطالبة بواقع 
بالت�صامم  عليهما  املدعي  وال��زام   ، ال�صداد  متام  وحتى   2016/7/10 يف  احلا�صل  ال�صتحقاق  تاريخ  من  �صنويا   %12
والت�صامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره 1000 درهم كتعوي�ص عما حاق باملدعية من ا�صرار مادية 
ومعنوية من جراء اخاللهما بالتزاماتهما بالتعاقدية ، والزام املدعي عليهما بالر�صوم وامل�صروفات وومقابل اتعاب 
التعاب ، وحيث متت احالة الدعوى بحالتها اىل الدائرة املخت�صة مما يقت�صي ح�صورك اىل الدائرة الأوىل التجارية 
اجلزئية مبحكمة را�ص اخليمة يوم اخلمي�ص 2018/9/13 م ال�صاعة التا�صعة �صباحا اأو اإر�صال وكيل عنك يف الوقت 

املحدد وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع -  حرر بتاريخ  2018/9/2 

مدير�إد�رة �لدعوى

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2018/5459(

املنذر :  ميليو انرتنا�صيونال دي ام �صي �صي   - بوكالة : املحامي د. حممد �صاكر احلمادي 
املنذر اليهم : 1- اأنيتا نوري ، ب�صفتها ال�صخ�صية وب�صفتها ال�صريك والرئي�ص التنفيذي للمنذر اليها الثانية 
 Green  ، دب��ي   ،  658940 رق��م  جت��اري��ة  رخ�صة   - م  م  ذ   - وال���ص��ت��دام��ة  اخل�صراء  الطاقة  حلول  2-�صركة   ،
اإماراتي اجلن�صية،  Energy Solutions and Sustainability ، 3- اأحمد يو�صف �صامل اأحمد - 
نتيجة لعدم ا�صتجابتكم لالنذارات والر�صائل والت�صالت املتكررة وعدم �صداد املبلغ املطالب به فاإننا ننذركم 
وثالثة  ومئتان  ال��ف  وثمانون  و�صتة  وم��ائ��ة  مليون  وه��و  ذمتكم  يف  امل��رتت��ب  املبلغ  ���ص��داد  ب��وج��وب  مت�صامنن 
وثالثون دولرا امريكيا )1.186.233.00 دولر امريكي( خالل خم�صة ع�صرة يوم من ا�صتالمكم لهذا النذار  
القانوين ، واإل فاإننا �صنتخذ جميع الج��راءات القانونية من رفع دعاوى مدنية او جتارية او جزائية حلفظ 
حقوق املنذر للمطالبة ب�صداد املبلغ ال�صابق ذكره بالإ�صافة اىل املطالبة بالتعوي�ص عن مما طلتكم يف ال�صداد 
الحتفاظ  مع   ، للقانون  وفقا  وغريها  واملعنوية  النف�صية  وال�صرار  املحاماة  اتعاب  ومقابل  الدعاوى  ور�صوم 

بجميع احلقوق القانونية الخرى للمنذر.
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2018/1/5559(

املنذر : الزهرة البي�صاء التجارية - �ص ذ م م - ميثلها بالتوقيع الوكيل / امريت جايكي�صان اوتانى ، مبوجب وكالة 
م�صدقة من كاتب العدل باإمارة دبي برقم حمرر 2016/1/226933 - العنوان : دبي - بردبي - خلف متحف دبي - 

�صوق الكبري - بناية الزهرة البي�صاء - حمل رقم 2 ، الإمارات العربية املتحدة - ت : 0503452771 
املنذر اليه : هوم ديبوث لالثاث امل�صتعمل - �ص ذ م م 

 )HOME DEPOT USED FURNITURES LLC( ال�صم بالإجنليزي
وعنوانها : دبي - منطقة القوز - �صارع اخليل )8( - بناء هوم ديبوث لالثاث امل�صتعمل بالقرب من جممع الذهب 

والأملا�ص - الإمارات العربية املتحدة ، ت : 0502121470 / 043884455 
يخطر املنذر املنذر اليه ب�صرورة اخالء العقار و�صداد القيمة اليجارية حتى تاريخ الخالء وذلك يف خالل مهلة 
القانونية  املنذر لتخاذ كافة الج��راءات  واإل �صوف ي�صطر   ، الإن��ذار  تاريخ ن�صر هذا  اق�صاها ثالثن يوما من 
اليه بكافة ر�صوم وم�صاريف  املنذر  ، مع حتميل  الق�صائية وا�صت�صدار امر الداء  الدعوى  اقامة  �صده مبا فيها 

التقا�صي واتعاب املحاماة.  
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   

�إعلن  بالن�شر
رقم )2018/5553 (

املنذر : بنك الإمارات دبي الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه : مركز ميدهلث الطبي - �ص م ع 

بهذا يكلف املنذر املنذر اليه باداء مبلغ وقدره مبلغ وقدره  1.711.941.04 
درهم )مليون و�صبعمائة واحدى ع�صر الف وت�صعمائة وواحد واربعون 
درهم واربعة فلو�ص( ، خالل مدة اق�صاها ثالثون يوما من تاريخ ن�صر 
هذا النذار ، واإل �صي�صطر املنذر لل�صري يف اجراءات بيع العقار املرهونة 
التقا�صي  وم�صاريف  ر�صوم  كافة  اليه  املنذر  حتميل  مع  للقانون  طبقا 

واتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4
يف  �لدعوى  2018/2775 جتاري كلي 

عمر  ها�صم  امين   / م(  م  )ذ  واملالحة  لل�صحن  النيل  وادي  �صركة   : عليهم  املدعي  �صد 
حممد/ ها�صم عمر حممد علي عدلن  

املقامة من : بنك الإحتاد الوطني - مبا ان هناك دعوى مقامة �صدكم مبحكمة ال�صارقة 
م�صرفيا  خبريا  ندبنا  مت  انه  وحيث   ، كلي  جتاري    2018/2775 رقم   حتت  البتدائية 
يف الدعوى املذكورة اعاله فاننا وعمال باحكام قانون الثبات ل�صنة 1992 م بخ�صو�ص 
اعمال اخلربة امام املحاكم ، ندعوكم حل�صور اجتماع خربة  او من ميثلكم قانونا والذي 
 2018/9/9 املوافق  الحد  يوم  وذلك  ادناه  املو�صح  العنوان  على  مكتبنا  مقر  يف  �صيعقد 
واملثبتة  املوؤيدة  امل�صتندات  كافة  اح�صار  منكم  ويرجى    ، ظهرا   1  :  00 ال�صاعة  متام  يف 
الطابق   ،  8 رقم  مدخل   ، عن  حمر  مركز   - دبي  لالجتماع.  ح�صوركم  عند  لدفاعكم 

الرابع - هاتف : 04-2527888  
�خلبري �حل�شابي و�مل�شريف  
حممد �شعيد �ل�شريف 

�علن بالن�شر
�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   

�علن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف �لدعوى رقم 2017/184 بيع عقار مرهون

مو�صوع الق�صية : املطالبة بالت�صريح بتوقيع احلجز على عقار مرهون متهيدا لبيعه باملزاد العلني 
وهو العقار رقم 301 الطابق 3 مبنى فيجن تاور 1 الر�ص رقم 413 منطقة برج خليفة رقم البلدية 

466-345 امل�صاحة 353.01 مرت مربع 
طالب الإعالن : طالب التنفيذ : البنك العربي املتحد - �ص م ع 

املطلوب اإعالنه : املنفذ �صده / 1- برمي �صاند جارج - جمهول حمل القامة 
مو�صوع الإعالن : قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2018/6/10 اعالنكم ل�صداد القيمة املطالبة 
بها )5.672.581( درهم خالل 30 يوم من تاريخ العالن واإل بيع العقار املبن او�صافه ادناه بطريق 
املزايدة وفقا لن�ص املادة 295 من قانون الجراءات املدنية.  نوع العقار : مكتب - املنطقة : برج  خليفة 
- رقم الر�ص : 413 - رقم البلدية : 466-345 - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : فيجن تاور 1 - رقم 

الوحدة : 301 - رقم الطابق : 3 - م�صاحة العقار : 353.01 مرت مربع( 

رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   
�علن حكم بالن�شر

   يف  �لدعوى رقم 2017/1883 جتاري كلي                                              
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1- ���ص��رك��ة ���ص��ي ب��ي دي م��ي��دل اي�����ص��ت - ذ م م  جم��ه��ول حمل 
املحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم  م   م  ذ   - انترييورز  روميو   / املدعي  اأن  الق��ام��ة مبا 
بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2018/4/26  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ روميو 
انترييورز - ذ م م بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )2.114.352.71( 
درهم )مليونان ومائة واربعة ع�صر الف وثالثمائة واثنن وخم�صون درهم وواحد 
املحاماة.    اتعاب  مقابل  درهم  الف  ومببلغ  بامل�صروفات  والزمتها  فل�صا(  و�صبعون 
حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن 

�صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   

�علن حكم بالن�شر
   يف  �لدعوى رقم 2017/3019 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1-  طيبه حممود عبداهلل حممود اجل�صمي  جمهول حمل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2018/5/28 يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ بنك دبي ال�صالمي )�صركة م�صاهمة عامة( 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للبنك املدعي مبلغ �صبعة واربعن الف و�صبعة 
وع�صرين درهم و�صتة ع�صر فل�صا والزمتها بامل�صروفات ومببلغ الف درهم مقابل 
اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثن يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   

�علن حكم بالن�شر
   يف  �لدعوى رقم 2017/3686 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- طاهر يو�صف حممد حممود جمهول حمل القامة نعلنكم 
املذكورة  الدعوى  يف   2018/2/28 بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
اعاله ل�صالح/م�صرف الهالل - �صركة م�صاهمة عامة - اول : بالزام املدعي عليه 
بان يوؤدي للم�صرف املدعي عن عقد املرابحة وبطاقة الئتمان مبلغ اإجمايل وقدره 
وت�صعة  درهما  وخم�صون  وارب��ع��ة  وثمامنائة  الفا  وث��الث��ون  خم�صة   )35.854.99(
وت�صعون فل�صا اإماراتيا ، والزمت املدعي عليه الر�صوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم 
مقابل اتعاب املحاماة.    حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثن 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   

�علن حكم بالن�شر
   يف  �لدعوى رقم 2017/2998 مدين جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- ال�صبكة العربية للبث امل�صرتك - موؤ�ص�صة فردية  جمهول 
حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2018/5/21  
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/اإمارات تكنولوجي �صوليو�صنز منطقة حرة 
الفا  للمدعية مبلغ ثمانية وثمانون  ي��وؤدي  ب��ان  املدعي عليه  بالزام   ، م  م  ذ   -
درهم  وخم�صمائة  وامل�صاريف  الر�صوم  والزامها  درهما  وع�صرون  وثالثمائة 
كاتعاب للمحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثن 
ال�صمو  با�صم �صاحب  التايل لن�صر هذا العالن �صدر  اليوم  اعتبارا من  يوما 

ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   
       �عادة �علن بالن�شر        

   يف  �لدعوى 2018/2875   جتاري جزئي              
القامة  حمل  جمهول  ثنكي�صبالفولثيل  ن��زار  حممد   -1/ عليه  املدعي  اىل 
الزام  اأق��ام عليك الدعوى ومو�صوعها   مبا ان املدعي/جورالك�ص ليمتد   قد 
املدعي عليه  باأن يدفع وي��وؤدي للمدعية مبلغا وقدره 358.594.00 درهم مع 
الفائدة القانونية امل�صتحقة بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام 
ي��وم الحد   لها جل�صة  املعجل بال كفالة.   وح��ددت  بالنفاذ  �صمول احلكم  مع 
املوافق  2018/9/9  ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   

       �عادة �علن بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2018/1899  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-كالو�ص روبينو�ص  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
امل�صرف العربي لال�صتثمار والتجارة اخلارجية وميثله / منى احمد عبدالعزيز 
باإ�صدار الأمر  اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة   يو�صف ال�صباغ   قد 
بالزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ 119.000 درهم والر�صوم وامل�صاريف.   وحددت 
بالقاعة  ���ص   8.30 ال�����ص��اع��ة    2018/9/5 امل���واف���ق   الرب���ع���اء   ي���وم  جل�صة  ل��ه��ا 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.12
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام 
على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.)علما باأن مت 

اإعادة الدعوى لنظر بطلب الإغفال( 
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   

       �عادة �علن بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2018/2531  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه /1-�صيلفر كا�صتل لالن�صاءات - �ص ذ م م  جمهول حمل 
اأقام  م   قد  م  ذ  الغرير لالن�صاءات خر�صانة - �ص  املدعي/  ان  القامة مبا 
وقدره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك 
من   %9 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   119729(
ي��وم الحد  ال��ت��ام.  وح��ددت لها جل�صة  ال�صداد  ال��دع��وى وحتى  تاريخ رف��ع 
املوافق 2018/9/9 ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف 
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   

       �عادة �علن بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2018/2486  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-اجلافليه لتجارة املواد الغذائية  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ اإم اإت�ص كي للتجارة ومتوين ال�صفن - �ص ذ م م وميثله / ح�صن علي مطر 
الريامي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ 
القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  والر�صوم وامل�صاريف  وقدره )385730 درهم( 
يوم  جل�صة  لها  وح��ددت  ال��ت��ام.   ال�صداد  وحتى  ال�صتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع 
فاأنت  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  ال�صاعة 8.30 �ص  املوافق  2018/9/9   الح��د  
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�صور 
فان  تخلفك  حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
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املال والأعمال

»طرق دبي« و»جتاري« توقعان مذكرة
 لأمتتة اإجراءات العقود وعمليات امل�ضرتيات

•• دبي -وام:

املن�صة   ���� “جتاري”  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة  وامل��وا���ص��الت  ال��ط��رق  وقعت هيئة 
واإج����راءات  عمليات  اأمت��ت��ة  ب�صاأن   ���� للم�صرتيات  املتخ�ص�صة  الإل��ك��رتون��ي��ة 
دبي  حكومة  ا�صرتاتيجية  م��واك��ب��ة  اإط���ار  يف  وذل���ك  الهيئة  يف  امل�����ص��رتي��ات 
املعامالت الورقية بحلول عام  اإىل وقف  للمعامالت الال ورقية والرامية 

.2021
وقع املذكرة يف مقر الهيئة الرئي�ص كل من يو�صف الر�صا املدير التنفيذي 
لقطاع خدمات الدعم الإداري املوؤ�ص�صي يف الهيئة وعبداهلل اجلناحي رئي�ص 
جمل�ص اإدارة “جتاري” وبح�صور عدد من مديري الإدارات واملعنين من 

اجلانبن.
تاأتي  م��ع جت���اري  اأب��رم��ت  ال��ت��ي  التفاهم  م��ذك��رة  اإن  ال��ر���ص��ا  وق���ال يو�صف 
اأطلقتها  التي  الالورقية  للمعامالت  دبي  حكومة  ل�صرتاتيجية  ا�صتجابًة 
العام املا�صي وحتقيقاً للغاية ال�صرتاتيجية الأوىل للهيئة املتمثلة يف “دبي 
اأن هذه املذكرة متثل م�صتوى جديداً ومتطوراً من  م�صريا اإىل  الذكية”، 

العمل احلكومي الذكي.
واأو�صح اأنه يتم مبقت�صى هذه املذكرة اإتاحة من�صة اإلكرتونية على �صبكة 
“الإنرتنت” للم�صرتين واملوردين للم�صاركة يف املعلومات حول جمموعات 
العمليات  ولتطوير  ال�صفقات  واإج����راء  واخل��دم��ات  ال�صلع  م��ن  متنوعة 
واإج��راءات امل�صرتيات احلكومية يف الهيئة ف�صاًل عن التحول الإلكرتوين 
و�صرعة  �صال�صة  ل�صمان  وال�صراء  بالتوريد  اخلا�صة  املعامالت  يف  الذكي 
اإجناز املعامالت الداخلية وبكفاءة وفاعلية ودقة عالية الأمر الذي يحقق 

معدًل مرتفعاً من ر�صا موردي الهيئة عرب ت�صهيل معامالتهم معها.
من جانبه عرب عبداهلل اجلناحي عن �صعادته بتوقيع هذه املذكرة التي مت 
اإحدى اجلهات احلكومية  الطرق واملوا�صالت بو�صفها  توقيعها مع هيئة 
العقود  عمليات  كل  اأمتتة  �صتجري  اإن��ه  م�صيفاً  دب��ي،  حكومة  يف  الكربى 
دبي  الإلكرتوين حلكومة  التوريد  بوابة  الهيئة من خالل  وامل�صرتيات يف 
eSUPPLY، موؤكداً اأن “جتاري” ت�صعى للتكامل الرقمي مع الدوائر 
والهيئات يف حكومة دبي مما يحقق اأهداف مبادرة “املدينة الذكية” التي 

اطلقتها حكومة دبي الر�صيدة.

موانئ اأبوظبي تطلق وحدات ال�ضناعات اخلفيفة 
وم�ضتودعات املناطق احلرة يف »خليفة ال�ضناعية« 

•• اأبوظبي-وام:

ال�صناعات  ووح���دات  احل��رة  املناطق  م�صتودعات  اأب��وظ��ب��ي  م��وان��ئ  اأطلقت 
اخلفيفة يف مدينة خليفة ال�صناعية وذلك ا�صتجابة لحتياجات ال�صركات 

العاملة يف جمال التوزيع والت�صنيع وال�صحن واخلدمات اللوج�صتية.
ال�صناعية  املناطق احلرة اجلديدة يف مدينة خليفة  وتتواجد م�صتودعات 
العامة  ال�صركات  احتياجات  تلبي  حيث  خليفة  ميناء  وبجوار  للوج�صتيات 

مبجال الت�صدير واخلدمات اللوج�صتية ومناولة ال�صحنات واملوزعن. 
ويف املقابل تخدم وحدات ال�صناعات اخلفيفة املجهزة م�صبقا وعالية املرونة 
و�صتتوفر  العمل..  وور���ص  اخلفيفة  الت�صنيع  �صركات  احتياجات  خمتلف 
لل�صركات  ميكن  حيث  املقبل  اأكتوبر  �صهر  خالل  اإكمالها  املقرر  الوحدات 
يف  التناف�صية  والأ�صعار  اخلا�صة  احلوافز  من  لال�صتفادة  م�صبقا  حجزها 

حال التعاقد عليها يف وقت مبكر.
وت�صغل م�صتودعات املناطق احلرة يف مدينة خليفة ال�صناعية م�صاحة ت�صل 
اإىل 17 األف مرت مربع يف مدينة خليفة ال�صناعية وتتيح م�صاحات مرنة 
ترتاوح ما بن 380 و761 مرتا مربعا وتتميز بكونها جمهزة مبكيفات 
الأ�صا�صية.  للخدمات  معتدلة  بتكاليف  م���ربدة  تخزين  واأم��اك��ن  ال��ه��واء 
ويجري ت�صييد هذه امل�صتودعات مبعايري عالية حيث ت�صم مكاتب يف طابق 
امليزانن وبارتفاع ي�صل �صبعة اأمتار مع مرافق متكاملة لل�صالمة واحلماية 
مرتفعة  واأر�صيات  وح��دة  كل  يف  خم�ص�صة  حتميل  ومنطقة  احلرائق  من 

ل�صهولة التحميل.
األف   31 اإىل  ت�صل  اإجمالية  م�صاحة  اخلفيفة  ال�صناعات  وح��دات  وت�صغل 

مرت مربع وهي جمهزة ل�صتيعاب خمتلف الن�صاطات ال�صناعية.
التحذير  اأمتار وهي جمهزة بنظام  �صتة  اإىل  الوحدات  ارتفاع هذه  وي�صل 
بن  ما  املرنة  الوحدات  م�صاحات  وت��رتاوح  اإطفائها  واأنظمة  احلرائق  من 
320 و1148 مرتا مربعا وميكن �صغل اأكرث من وحدة لتلبية متطلبات 

اأكرب حيث ت�صتفيد ال�صركات من اأ�صعار اخلدمات الرئي�صية املخف�صة.

اقت�ضادية اأبوظبي ت�ضجل 2671 رخ�ضة اقت�ضادية 
% مقارنة بالربع الثاين من 2017 جديدة بزيادة 21 

•• اأبوظبي -وام: 

بلغ عدد الرخ�ص القت�صادية اجلديدة 
ق���ب���ل مركز  م����ن  ت�����ص��ج��ي��ل��ه��ا  ال���ت���ي مت 
اأبوظبي لالعمال التابع لدائرة التنمية 
القت�صادية ابوظبي خالل الربع الثاين 
من العام اجلاري 2671 رخ�صة بزيادة 
ن�صبتها 21 % مقارنة مع نف�ص الربع 
 2205 بلغت  وال��ت��ي  املا�صي  ال��ع��ام  م��ن 
نتائج  ذل��ك �صمن  رخ�ص ج��دي��دة. ج��اء 
حلركة   2018 ال��ث��اين  ال��رب��ع  ت��ق��ري��ر 
ابوظبي  ام���ارة  يف  القت�صادي  الن�صاط 
ال�����ص��ادر ع��ن م��رك��ز اب��وظ��ب��ي لالعمال 
حركات  ير�صد  وال���ذي  ل��ل��دائ��رة  التابع 
القت�صادية  الن�������ص���ط���ة  ت���راخ���ي�������ص 
والتعديل  والتجديد  اجلديد  ال���ص��دار 
واملخالفات  والع����الن����ات  وال��ت�����ص��اري��ح 
والر�صوم وغريها من حركات املعامالت 
القت�صادية  الرتاخي�ص  اأن���واع  ملختلف 
والزراعية  واملهنية  والتجارية  احلرفية 

والرثوة ال�صمكية واحليوانية.
اجمايل  اأن  ال�صاأن  بهذا  التقرير  واف���اد 
ع������دد ال���رتاخ���ي�������ص م����ن ن������وع جت����اري 
بلغ خالل  الم��ارة  امل�صجلة يف  اجلديدة 
الربع الثاين من العام اجلاري 2،527 
خالل  رخ�صة   2،026 مقابل  رخ�صة 
بزيادة  امل��ا���ص��ي  ال��ع��ام  م��ن  ال��رب��ع  نف�ص 
% . وا�صاف اأنه خالل  ن�صبتها 24.7 
الربع الثاين من العام اجلاري بلغ عدد 
حرفية  رخ�صة  لنوع  اجلديدة  الرخ�ص 
 4 �صمكية  وث���روة  وزراع��ي��ة  47 رخ�صة 
رخ�صة   39 و�صياحية  ج��دي��دة  رخ�����ص 
و�صناعية 8 رخ�ص ومهنية 50 رخ�صة 
ج����دي����دة. واأك������د ����ص���ع���ادة حم��م��د منيف 
املن�صوري املدير التنفيذي ملركز ابوظبي 

القت�صادية  التنمية  دائ��رة  اأن  لالعمال 
لالرتقاء  وا�صحة  ا�صرتاتيجية  و�صعت 
بقطاع الأعمال مبا يجعل اإمارة اأبوظبي 
م��ن��ط��ق��ة ج������ذب ل���ال����ص���ت���ث���م���ار ورج������ال 
الأعمال وذلك من خالل تنفيذ اخلطط 
والربامج واللوائح والأنظمة التي حتكم 
اأف�صل  تطبيق  وت�����ص��م��ن  ال��ع��م��ل  ���ص��وق 
مراكز  لحتالل  يوؤهلها  مبا  املمار�صات 
الدولية.  التناف�صية  تقارير  متقدمة يف 
لالأعمال  اأبوظبي  مركز  تقرير  ور�صد 
القت�صادية  للرخ�ص  القانوين  ال�صكل 
ابوظبي  ام�����ارة  يف  امل�����ص��ج��ل��ة  اجل���دي���دة 
خ��الل ال��رب��ع ال��ث��اين م��ن 2018 حيث 
الن�صبة  ال��ف��ردي��ة  املوؤ�ص�صة  �صكل  �صجل 
بزيادة  رخ�صة   1،637 بحوايل  الكرب 
من  الربع  نف�ص  عن   23.5% ن�صبتها 

العام املا�صي والبالغة 1،325 رخ�صة.
م�صوؤولية  ذات  ���ص��رك��ة  ان  اىل  وا����ص���ار 
حمدودة �صجلت خالل الربع الثاين من 
�صركة  ث��م  354 رخ�صة  اجل���اري  ال��ع��ام 
166 رخ�صة و�صركة  الواحد  ال�صخ�ص 
م�����ص��اه��م��ة ع��ام��ة رخ�����ص��ة واح����دة وعدد 
فرع.  رخ�صة   515 و  مهنية  �صركة   2
املن�صوري  منيف  حممد  �صعادة  واأو�صح 
ارتفاع  ا�صتمرار  توؤكد  البيانات  هذه  اأن 
معدلت الطلب على ا�صتخراج الرخ�ص 
الأع���وام  خ��الل  ال��ت��ج��اري  الن�صاط  ذات 
املا�صية مبا يعك�ص ات�صاع وانت�صار حجم 

ت�صهده  ال���ذي  الكبري  ال��ت��ج��اري  ال�صوق 
اإمارة اأبوظبي يف ظل التو�صع العمراين 

الذي ت�صهده الإمارة.
الكبري  اله��ت��م��ام  يعك�ص  ذل��ك  اإن  وق���ال 
الذي يوليه رجال الأعمال وامل�صتثمرون 
على  احل�صول  يف  والأج��ان��ب  املواطنون 
ف��ر���ص ا���ص��ت��ث��م��اري��ة ن��اج��ح��ة يف ظ���ل ما 
اإدارية  منظومة  من  اأبوظبي  به  تتمتع 
وت�صريعية وفق اأف�صل املعايري واملقايي�ص 
تقدم  حتقيق  من  مكنتها  التي  الدولية 

ملمو�ص يف تقارير التناف�صية الدولية.
عدد  اإج����م����ايل  اأن  ال���ت���ق���ري���ر  يف  وج������اء 
الرخ�ص القت�صادية التي مت جتديدها 
خ��الل ال��رب��ع ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام اجلاري 
بلغ 20،798 رخ�صة مقابل 21570 
رخ�����ص��ة خ���الل ن��ف�����ص ال���رب���ع م���ن العام 
امل��ا���ص��ي ..م�����ص��ريا اىل ان ال��رخ�����ص نوع 
الربع  التي مت جتديدها خ��الل  جت��اري 
الثاين 2018 بلغت 16،334 رخ�صة 
واملهنية  رخ�����ص��ة   3،434 واحل��رف��ي��ة 
 421 وال�������ص���ي���اح���ي���ة  رخ�������ص���ة   579
والزراعية والرثوة ال�صمكية واحليوانية 

27 رخ�صة.
للرخ�ص  ال���ق���ان���وين  ال�����ص��ك��ل  وب�������ص���اأن 
الق��ت�����ص��ادي��ة ال��ت��ي مت جت��دي��ده��ا خالل 
�صكل  �صجل  فقد   2018 الثاين  الربع 
 12،797 ال��ف��ردي��ة جت��دي��د  امل��وؤ���ص�����ص��ة 
رخ�صة تالها ح�صب الرتتيب �صركة ذات 

رخ�صة   4،392 ب  حم��دودة  م�صوؤولية 
وفرع 3،101 رخ�صة و�صركة ال�صخ�ص 
ت�صامن  و�صركة  رخ�صة   377 ال��واح��د 
عامة  م�صاهمة  �صركة  ث��م  رخ�صة   45
34 رخ�صة و�صركة تو�صية 30 و�صركة 
جمعيات  واخ���ريا   18 خا�صة  م�صاهمة 
ورخ�صة   3 ب  مهنية  و���ص��رك��ة  تعاونية 
�صعادة  وذك������ر  ال�����ت�����وايل.  ع���ل���ى  واح�������دة 
ملركز  التنفيذي  املدير  املن�صوري  منيف 
املرتفعة  املعدلت  اأن  لالعمال  ابوظبي 
ل��ت��ج��دي��د ال���رخ�������ص ال���ت���ج���اري���ة خالل 
يعك�ص  اجل��اري  العام  من  الثاين  الربع 
م���دى اه��ت��م��ام وح��ر���ص رج���ال الأعمال 
اأن�صطتهم  ت��ع��زي��ز  يف  ال���ص��ت��م��رار  ع��ل��ى 
القت�صادية يف الإمارة والثقة الوا�صحة 
يف كافة الإج��راءات والنظم التي تتبعها 
الإمارة بهدف توفري بيئة اأعمال مثالية 

تعود بالفائدة على جمتمع الإمارة.
الربع  خ��الل  مت  فقد  التقرير  وح�صب 
 7950 ع���دد  ت��ع��دي��ل   2018 ال���ث���اين 
رخ�����ص��ة اق��ت�����ص��ادي��ة ���ص��م��ل��ت ا���ص��اف��ة او 
تعديل الن�صطة اوتغيري موقع الن�صاط 
وال�صركاء  املالك  او  التجاري  ال�صم  او 
التجارين وغريها من حركات التعديل 
 6،756 للن�صاط التجاري موزعة على 
و  حرفية   837 و  جت���اري  ن��وع  رخ�صة 
164�صياحية و 5 زراعية وثروة �صمكية 

و188رخ�صة مهنية.

وبهذا ال�صاأن اأو�صح �صعادة حممد منيف 
على  التعديالت  غالبية  اأن  املن�صوري 
اأن�����ص��ط��ة ال��رخ�����ص الق��ت�����ص��ادي��ة خالل 
رغبة  اأظ���ه���رت   2018 ال���ث���اين  ال���رب���ع 
اأن�صطة جتارية اىل  اإ�صافة  ال�صركات يف 
التو�صع  يعك�ص  مم��ا  امل�صجلة  اأن�صطتها 
ال�����ص��رك��ات يف ممار�صة  ل��ه��ذه  امل��ل��ح��وظ 
على  م��وؤ���ص��را  يعد  مم��ا  اإ�صافية  اأن�صطة 

مدى جناح اأعمالها.
اإح�����ص��ائ��ي��ات ح��رك��ة معامالت  و���ص��م��ل��ت 
اأبوظبي  اإم��ارة  يف  القت�صادية  الرخ�ص 
اإ�صدار   2018 ال���ث���اين  ال���رب���ع  خ���الل 
ل�صحاب  واإع���الن���ا  ت�صريحا   1،824
 1،664 مقابل  القت�صادية  الرخ�ص 
ت�صريحا واعالنا خالل نف�ص الربع من 

. % العام املا�صي بزيادة ن�صبتها 9.6 
ك��م��ا مت خ���الل ال��رب��ع ال��ث��اين م��ن العام 
طلبا   2،967 ع��ل��ى  امل��واف��ق��ة  اجل�����اري 
للعرو�ص الرتويجية ل�صحاب الرخ�ص 
 2،933 مقابل  امل�صجلة  الق��ت�����ص��ادي��ة 
ال����رب����ع م����ن العام  ن��ق�����ص  ط��ل��ب��ا خ�����الل 
املا�صي بزيادة ن�صبتها %1.1 بال�صافة 
لرتكيب  ط��ل��ب��ا   79 ع��ل��ى  امل��واف��ق��ة  اىل 
مقابل  للمحالت  الع��الن��ي��ة  ال��ل��وح��ات 
العام  من  الربع  نف�ص  خ��الل  طلبا   47

. املا�صي بزيادة ن�صبتها 68% 
كما �صهدت حركة معامالت الرتاخي�ص 
الق��ت�����ص��ادي��ة خ���الل ال��رب��ع ال��ث��اين من 
ا�صماء   6،004 ح��ج��ز  اجل�����اري  ال���ع���ام 
اق��ت�����ص��ادي��ة خمتلفة  جت���اري���ة لن�����ص��ط��ة 
ا�صما جتاريا مت حجزه   5،326 مقابل 
خ���الل ن��ف�����ص ال���رب���ع م���ن ال���ع���ام املا�صي 
% ف��ي��م��ا مت   12.7 ن�����ص��ب��ت��ه��ا  ب����زي����ادة 
جتديد حجز 474 ا�صما جتاريا مقابل 

542 ا�صما خالل نف�ص الفرتة.

 وزارة املالية تعقد جل�ضة حول اإتاحة م�ضاحات اآمنة لل�ضباب

جمارك دبي تفوز بت�ضع جوائز للأفكار المريكية 2018 منها اأربع ذهبيات

•• دبي-الفجر: 

يف اإطار التزامها بالتوجيهات احلكومية 
ب�������ص���اأن مت��ك��ن ال�����ص��ب��اب وب���ن���اء ج�صر 
توا�صل فعال معهم وتفعيل دوره��م يف 
خمتلف القطاعات، عقدت وزارة املالية 
بالتن�صيق مع جمل�ص �صبابها وبح�صور 
م���ع���ايل ع��ب��ي��د ح��م��ي��د ال���ط���اي���ر، وزي���ر 
جل�صة  م��وؤخ��راً  املالية  لل�صوؤون  الدولة 
يف مقر الوزارة بدبي ناق�صت اآطر واآلية 
لل�صباب  واآمنة  خاّلقة  م�صاحة  توفري 
متكنهم من التميز والبداع والتطور، 
روؤية  حت��ق��ي��ق  يف  بفاعلية  وامل�����ص��اه��م��ة 

الإمارات 2021. 
وع���ن ه���ذه امل���ب���ادرة، اأك���د م��ع��ايل عبيد 
ح���م���ي���د ال����ط����اي����ر ع���ل���ى اأه����م����ي����ة خلق 
تعزز  لل�صباب  واآم��ن��ة  خالقة  م�صاحات 
القرار،  ���ص��ن��ع  ع��م��ل��ي��ة  دوره�����م يف  م���ن 
وت�����ص��م��ح ل��ه��م ب��ال��ت��ع��ب��ري ع���ن اآرائ���ه���م، 

ب��اآرائ��ه��م ب��ح��ري��ة وث��ق��ة، ل��دف��ع عملية 
التما�صك  وتعزيز  امل�صتدامة،  التنمية 

الجتماعي.
املحاور،  م��ن  جملة  اجلل�صة  وت��ن��اول��ت 
امل�صاحات  بطبيعة  بالتعريف  ا�صتهلت 

وامل�صاركة يف ن�صاطات تلبي احتياجاتهم 
التي  التغيريات  اأن  حيث  وتطلعاتهم، 
ي�صهدها العامل تتطلب من احلكومات 
اإيجاد جمالت وم�صاحات اآمنة لل�صباب 
ولتفعيل  اأك���رب  ب�صكل  دوره���م  للتعمق 

ح�صورهم يف املجتمع والدولة. 
وق�����ال م��ع��ال��ي��ه: ت����ويل ح��ك��وم��ة دول���ة 
الإمارات اأهمية كربى لتمكن ال�صباب 
من البتكار وحتمل امل�صوؤوليات املناطة 
املجتمع  رف������اه  يف  ل��ل��م�����ص��اه��م��ة  ب���ه���م 
م�صتدام  م�صتقبل  وب��ن��اء  الإم����ارات����ي، 
يتطلب  اإذ  القادمة،  والأج��ي��ال  للدولة 
اأن   ،2021 الإم�������ارات  روؤي�����ة  حت��ق��ي��ق 
فئات  كافة  جانب  اإىل  ال�صباب  ميتلك 
واللتزام  وال��ط��اق��ة  امل���ه���ارات  املجتمع 
ال����ت����ام ب��ال��ع��م��ل ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه���داف���ه���ا. 
ال�صباب  ب����اح����رتام  ن���ل���ت���زم  وب�����دورن�����ا، 
وم�صاندتهم لتعزيز قيمتهم وابداعهم 
للم�صاركة  لهم  املجال  واإتاحة  الذاتي، 

الآمنة لل�صباب، وحتديد املجالت غري 
الطموحات  ا�صتعرا�ص  مع  لهم،  اآمنة 
امل�����ص��اح��ات، كما  اخل��ا���ص��ة بتوفري ه��ذه 
من  جمموعة  اأي�����ص��اً  اجلل�صة  خل�صت 
القرتاحات وخطط العمل امل�صتقبلية. 
املتاحة  امل�������ص���اح���ات  اأ����ص���ك���ال  وت���ت���ن���وع 
الآمنة  امل�صاحات  توجد  حيث  لل�صباب، 
ال�صباب  ك���رام���ة  ع��ل��ى  حت���اف���ظ  ال���ت���ي 
ال���ت���ي تتيح  و���ص��الم��ت��ه��م، وامل�������ص���اح���ات 
لل�صباب امل�صاركة يف خمتلف الن�صاطات 
والثقافية،  وال��رتف��ي��ه��ي��ة  ال��ري��ا���ص��ي��ة 
تتيح  التي  الرقمية  امل�صاحات  واأي�صاً، 

لهم التفاعل مع املجتمع. 
قد  امل���ت���ح���دة  الأمم  م��ن��ظ��م��ة  وك����ان����ت 
امل�صتدامة  للتنمية  خطتها  يف  �صّمنت 
والتي  الأه������داف  م���ن  ج��م��ل��ة   2030
اإت���اح���ة م�صاحة  ت��رت��ك��ز ع��ل��ى ����ص���رورة 
وتوفري  وامل�صتدام،  ال�صامل  للتح�صري 
التفاعل  م���ن  ال�����ص��ب��اب  اأم���اك���ن مت��ك��ن 

•• دبي-وام:

ف��ازت دائ��رة جمارك دب��ي بت�صع جوائز يف 
للعام  المريكية  الفكار  منظمة  م�صابقة 
2018 منها اأربع جوائز ذهبية وف�صيتان 
متفوقة  فخريتان  وج��ائ��زت��ان  وب��رون��زي��ة 
والدوائر  امل��وؤ���ص�����ص��ات  جميع  ع��ل��ى  ب��ذل��ك 
احلكومية واخلا�صة على م�صتوى العامل.

والبتكار  الإب���داع  حتفيز  جهود  واأث��م��رت 
العليا يف جمارك  القيادة  واإ���ص��راف  بدعم 
مركز  جل��ه��ود  امل��ب��ا���ص��رة  ومبتابعتها  دب���ي 
البتكار وت�صجيعها للمبدعن واملبتكرين 
يف الدائرة عن حتقيق هذا الجناز املتميز 
اأك��رب عدد  دب��ي باحل�صول على  جل��م��ارك 
م��ن ج��وائ��ز الأف���ك���ار الم��ري��ك��ي��ة م��ن��ذ اأن 
بداأت الدائرة بالتقدم اإىل هذه اجلوائز يف 
الذهبية  اجلوائز  وت�صمل   .2010 العام 
ال��دائ��رة يف العام  ال��ت��ي ف���ازت بها  الأرب����ع 
نظام  لبتكار  الذهبية  اجل��ائ��زة   2018
حرب  بن  را�صد  للموظف  الذكي  ال�صبط 
“اإك�ص  �صيارة  لبتكار  الذهبية  واجل��ائ��زة 
باترول” للموظف �صعيد الكتبي واجلائزة 
البتكار  ن��ظ��م  اإداري  لأف�����ص��ل  ال��ذه��ب��ي��ة 
املوظف عادل الب�صتكي واجلائزة الذهبية 
لأف�صل ممثل نظم البتكار املوظف خالد 
الزرعوين اأما اجلائزتن الف�صيتن فهما 
اإدارة  يف  البتكار  لبطل  الف�صية  اجلائزة 
ال��ن��ظ��م مل��دي��ر م��رك��ز الب��ت��ك��ار يف جمارك 
الف�صية  واجل��ائ��زة  ال��ف��ردان  ح�صن  دب��ي 
للموظف حممد  امل�صت�صار  لبتكار حقيبة 

2010 اإىل 37 جائزة.
واأكد �صلطان اأحمد بن �صليم رئي�ص جمل�ص 
الإدارة الرئي�ص التنفيذي ملجموعة موانئ 
املوانئ  م��وؤ���ص�����ص��ة  رئ��ي�����ص  ال��ع��امل��ي��ة  دب����ي 
حر�ص  احل�������رة  وامل���ن���ط���ق���ة  واجل������م������ارك 
الدائرة على حتقيق اأف�صل الإجن��ازات يف 
جمال البداع والبتكار تنفيذا لتوجيهات 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل 
مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 
بالعمل  اهلل”  “رعاه  دب��ي  حاكم  ال����وزراء 
على الو�صول اإىل الريادة العاملية يف كافة 

�صعيد  ن�صوان  املوظف  وح�صل  اخلنجري 
على اجل��ائ��زة ال��ربون��زي��ة لأف�����ص��ل �صفري 
الفخريتن  اجلائزتن  وقدمت  لالبتكار 
عادل  املهند�ص  الفني  ال��دع��م  اإدارة  ملدير 
لالبتكار  داع��م  مدير  كاأف�صل  ال�صويدي 
اأنور عبدالرحيم وم�صطفى  وللموظفن 

حممد عن ابتكار املواقف الذكية.
ومع فوز جمارك دبي بهذه اجلوائز ي�صل 
عدد جوائز الأفكار المريكية التي ح�صلت 
يف  م�صاركتها  ب��داي��ة  منذ  ال��دائ��رة  عليها 
موؤمتر وجائزة الأفكار المريكية يف العام 

تطبق  املوؤ�ص�صة  اأن  اىل  ..م�صريا  املجالت 
والبتكار  لالإبداع  متكاملة  ا�صرتاتيجية 
البتكار  روح  حتفيز  الأ���ص��ا���ص��ي  حمركها 
لدى كافة املوظفن من خالل التقدم اإىل 
اجلوائز العاملية لالأفكار التي تكرم اأف�صل 
العاملي  امل�صتوى  املبدعن واملبتكرين على 
تطبيقات  جم��ال  يف  الرتكيز  اإىل  وتتجه 
املقبلة  امل��رح��ل��ة  ال���ذك���اء ال���ص��ط��ن��اع��ي يف 
املجال  ابتكارات موظفيها يف هذا  لتحقق 
والإدارات  للهيئات  العاملية وتقدم  الريادة 
اجلمركية عرب العامل منوذجاً تقتدي به 

قنوات احلوار  وفتح  اأ�صرهم  البّناء مع 
املثمر بن الأجيال.

 ومينح برنامج العمل العاملي لل�صباب، 
لتنمية  امل��ت��ح��دة  الأمم  اإط�����������������ار  وه����و 
الأن�صطة  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  جم�����اًل  ال�������ص���ب���اب، 
دعم  يف  ل��دوره��ا  نظ�������راً  ال��رتف��ي��ه��ي��ة، 
واجل�صدي  وامل���ع���ريف  ال��ن��ف�����ص��ي  ال��ن��م��و 

لل�صباب. 
جت��در الإ���ص��ارة اإىل اأن دول���ة الإم���ارات 
امل��ت��ح��دة ق��د ق��ام��ت بتطبيق  ال��ع��رب��ي��ة 
لتعزيز  اخل�����ط�����وات  م�����ن  جم���م���وع���ة 
والتعرف  لل�صباب،  الفاعلة  امل�����ص��ارك��ة 
على اآرائهم وتعزيز روح القيادة لديهم، 
ك���م���ا ط��ب��ق��ت ال����دول����ة ع�����دة م����ب����ادرات 
وروح  لل�صباب  الوطنية  الهوية  لتعزيز 
جمل�ص  اإن�صاء  اإىل  بالإ�صافة  النتماء، 
ال�صباب  وجم��ال�����ص  لل�صباب  الإم�����ارات 
ع��ل��ى ق�صايا  ل��ل��ت��ط��ل��ع  ل����دى اجل���ه���ات 

ال�صباب لدى احلكومة.

يف جمال البتكار اجلمركي.
ت�صمل  اأن  على  تعمل  املوؤ�ص�صة  اأن  واأ�صاف 
اجلمركي  العمل  جوانب  كافة  ابتكاراتها 
م���ن خ����الل ت��ط��وي��ر الأج����ه����زة وامل���ع���دات 
ال��ذك��ي��ة ل��ل��م��ع��اي��ن��ة وال��ت��ف��ت��ي�����ص واإط����الق 
الإج�����راءات  لتطوير  امل��ت��ك��ام��ل��ة  امل�����ص��اري��ع 
التقدم  طريق  على  اجلمركية  والعمليات 
املتميزة  امل��ب��ادرات  تنفيذ  يف  امل�صاركة  اإىل 
التي اأطلقتها قيادتنا احلكيمة على طريق 

حتقيق اأهداف مئوية المارات 2071.
وقال اأحمد حمبوب م�صبح مدير جمارك 
حتول  اأن  يف  جن��ح��ت  ال����دائ����رة  اأن  دب����ي 
البداع والبتكار اإىل ن�صاط يومي يدرجه 
اأعمالهم  ق��ائ��م��ة  راأ������ص  ع��ل��ى  امل���وظ���ف���ون 
ال�صرتاتيجية  خالل  من  وذلك  اليومية 
تطبقها  التي  والبتكار  لالإبداع  املتكاملة 
ح��ل��ق��ة متكاملة من  ل��ب��ن��اء  دب���ي  ج��م��ارك 
تطبيق  اإىل  الهادفة  والأع��م��ال  الأن�صطة 
البتكارات اجلديدة وحتويلها اإىل اإجنازات 
اجلمركي  العمل  منظومة  ت��دع��م  فاعلة 
امل��وظ��ف��ن لتعزيز  اإن��ت��اج��ي��ة  وت���زي���د م���ن 
الدائرة  حتققها  التي  الإيجابية  النتائج 
الوطني  القت�صاد  لنمو  دعماً  با�صتمرار 
من  ملجتمعنا  امل�صتمرة  احلماية  وتقوية 

خماطر التجارة غرب امل�صروعة.
وقال اأحمد عبد ال�صالم كاظم مدير اأول 
يف  املوؤ�ص�صي  والتميز  ال�صرتاتيجية  اإدارة 
ج��م��ارك دب��ي اإن ال��دائ��رة ت��ط��ور جهودها 
اأ�ص�ص  ع��ل��ى  والب���ت���ك���ار  الإب������داع  لتحفيز 

علمية وعملية.
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املال والأعمال

موا�ضفات ترفع وعي املتخ�ض�ضني يف قطاع 
املنتجات الكهربائية باللوائح والأنظمة

•• اأبوظبي-وام:

عمل  ور�صة  “موا�صفات”  واملقايي�ص  للموا�صفات  الإم���ارات  هيئة  نظمت 
امل�صانع  من  والفنين  املهند�صن  من  متخ�ص�ص   100 ح�صرها  توعوية 
واملوا�صفات  الفنية  باللوائح  للتوعية  الدولة  يف  البيع  ومنافذ  وال�صركات 
القيا�صية املتعلقة بالأجهزة الكهربائية واملنتجات واملعدات التي يتم تداولها 
يف اأ�صواق الدولة خ�صو�صاً يف قطاع الإن�صاءات واملقاولت على غرار عالمة 
معايري  توحيد  وبرنامج  لالعتماد  الوطني  والنظام  الإم��ارات��ي��ة  اجل��ودة 
ال��ط��اق��ة وغ��ريه��ا من  بطاقة ك��ف��اءة 
اأعمالهم  التي تخدم �صهولة  اللوائح 
وت�����رف�����ع م�����وؤ������ص�����رات ال�������ص���الم���ة يف 

املجتمع.
ال�صعدي  ي���و����ص���ف  ال���دك���ت���ور  وق������ال 
يف  الفنية  الت�صريعات  اإدارة  م��دي��ر 
ا�صتهدفت  الور�صة  اإن  “موا�صفات” 
الكهربائية  الأج���ه���زة  جت���ار  ت��وع��ي��ة 
بدور  البناء  مب��واد  املتعلقة  واملعدات 
هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�ص 
ك�صلطة تنظيمية تتوىل ملف امتثال 
الأجهزة واملعدات واملنتجات املتداولة 
الدولة لالأنظمة واللوائح  اأ�صواق  يف 

الفنية ال�صادرة عن الهيئة.
�صريتفيكي�صن”  تك  “غلف  �صركة  مع  بالتعاون  الفنية  الور�صة  وعقدت 
معهد  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ومتخ�ص�صون  وف��ن��ي��ون  مهند�صون  وح�صرها  دب��ي  يف 
املهند�صن الكهربائين املتكاملن يف الفلبن »IIEE« – حيث يتكون فرع 
الإم��ارات من اأكرث من 200 مهند�ص كهربائي مرخ�ص يوفرون اخلربة 
الفنية يف جمال الهند�صة من تطوير املرافق وتوفري املرافق مبا يف ذلك 

قطاعات النفط والغاز.
اأن هذه الور�صة التوعوية متكن التجار املحلين من نقل املعرفة  واأ�صاف 
اإىل املوردين واملزودين ب�صورة ت�صهم يف زيادة موؤ�صرات الوعي يف املجتمع 
وتنبههم اإىل اأهمية ح�صولهم على موافقات و�صهادات املطابقة من الهيئة 
اأي تداول ملنتجات غري مطابقة للموا�صفات القيا�صية  يف م�صعى يجنبهم 

الإماراتية ويرفع موؤ�صرات اجلودة وال�صالمة يف املجتمع.
�صرحاً  ت�صمن  الور�صة  برنامج  اأن  الفنية  الت�صريعات  اإدارة  مدير  واأو�صح 
ال��وط��ن��ي لالعتماد ولوائح  لأه��م��ي��ة ع��الم��ة اجل���ودة الإم��ارات��ي��ة وال��ن��ظ��ام 
تنظيم املعدات ذات اجلهد املنخف�ص وبرنامج توحيد معايري بطاقة كفاءة 
الطاقة ف�صاًل عن التعريف بتقنية RFID الذكية لال�صتعالم عن بيانات 
الكهربائية  الأجهزة  يف  اخلطرة  املواد  ا�صتخدام  وتنظيم  وتقييد  املنتجات 

والإلكرتونية والنظام الإماراتي ملنتجات الإ�صاءة.
“موا�صفات”  الإم��ارات للموا�صفات واملقايي�ص  التزام هيئة  ال�صعدي  واأكد 
بنهج التميز والبتكار من خالل تو�صيع نطاق و�صولها اإىل �صرائح اأكرب من 
ال�صركاء يف قطاع الأعمال و�صمان و�صول ر�صائل الأمان وال�صالمة اإليهم 
وتوعيتهم باللوائح الفنية واملعايري التي من �صاأنها اأن ت�صمن حتقيق ذلك 
وزي��ادة جودة  والأم��ان  ال�صالمة  موؤ�صرات  رفع  انعكا�صات على  له من  وما 

املنتجات يف الأ�صواق.

ن�ضاطًا اقت�ضاديًا غري نفطي   21
لتنويع م�ضادر الدخل يف الإمارات

•• اأبوظبي-وام:

بلغ عدد الأن�صطة القت�صادية غري النفطية يف دولة المارات 21 ن�صاطا 
القت�صاد يف خطوة  وزارة  اأ�صدرتها  التي  الت�صنيفات  لأح��دث  وفقا  وذلك 
ال��وط��ن��ي خ���الل ال�صنوات  ���ص��ه��ده الق��ت�����ص��اد  ال���ذي  ال��ت��ط��ور  تعك�ص ح��ج��م 
اأ�صبح من اأكرث النماذج جناحا على �صعيد تنويع م�صادر  الأخرية بعدما 

الدخل ح�صب �صهادات املوؤ�ص�صات العاملية املتخ�ص�صة.
تاأتي الت�صنيفات - التي اأ�صدرتها وزارة القت�صاد - يف اإطار عملها �صم�ن 
منظوم�ة العم�ل احلكوم�ي املتكام�ل ف�ي الدول��ة والتي ت�ص��ع ن�ص��ب اأعينه��ا 
امل�ص��اهمة ف�ي تعزي�ز مكان�ة الإمارات عب�ر تطوي�ر القت�صاد الوطن�ي ليحت�ل 
املكان��ة الت��ي ي�ص��تحقها عل��ى اخلارط��ة القت�صادية العاملي��ة وحتقي��ق روؤي�ة 
القي�ادة الر�صيدة املتمثل�ة ف�ي بن�اء اقت�ص�اد تناف�ص�ي عامل�ي متن�وع مبن�ي عل�ى 

املعرف�ة والبتكار وبقي�ادة كف�اءات وطني�ة.
الت��ي ط��راأت عل��ى قط��اع الأعمال يف  الكبي��رة  التط��ورات  تاأتي يف ظل  كما 
الدول��ة و تناف�ص�يتها م�ع الأ�ص�واق العاملي�ة ف�ي ممار�ص�ة الأعم�ال و لتمكي��ن 
متخ��ذ الق��رار من و�ص��ع خط��ط ا�صرتاتيجية طموح��ة وذلك م��ن خ��الل 
الأمر  وهو  الدولي��ة  املعايي��ر  م��ع  تتف��ق  دقيق��ة  اح�صائي��ة  بيان��ات  توفي��ر 
ال�صرتاتيجين  ال�ص��ركاء  م��ع  بالتعاون  الحت��ادي��ة  احلكوم��ة  دف��ع  ال��ذي 
يف دوائ��ر التنمي��ة القت�صادية بالإمارات وغريه�ا م�ن اجله�ات احلكومي�ة 
لإعداد دلي�ل موحد لالأن�صطة القت�صادية يف الدول��ة والعم��ل عل��ى حتديث��ه 
ب�ص��كل دوري. وجاء ا�صدار دليل الأن�صطة القت�صادية من�صجما مع روؤية 
2010 وتهدف لأن  العام  التي ج��رى اطالقها خ��الل   2021 الم���ارات 

تكون الدولة �صمن اأف�صل دول العامل بحلول اليوبيل الذهبي لالحتاد.
ومن اأجل حتويل هذه الروؤية اإىل واقع ملمو�ص فقد مت تق�صيم عنا�صرها 
الرتكيز  �صيتم  التي  الرئي�صية  القطاعات  متثل  وطنية  حم��اور  �صتة  اإىل 
عليها خالل ال�صنوات املقبلة يف العمل احلكومي ومن �صمنها بلوغ الهدف 
املتمثل يف اقت�صاد معريف متنوع مرن تقوده كفاءات اإماراتية ماهرة وتعززه 

اأف�صل اخلربات مبا ي�صمن الزدهار بعيد املدى لالإمارات.
اأهم  من  يعد  التحويلية  ال�صناعات  قطاع  اأن  الدليل  خ��الل  من  ويت�صح 
الذي  ال��ق��ط��اع  ه��و  و  ال��دول��ة  ال��ت��ي تعتمد عليها  الق��ت�����ص��ادي��ة  الأن�����ص��ط��ة 
ي�صمل جمي�ع الأن�صطة و العملي�ات التي تزاوله�ا املن�ص�اآت املرخ�ص�ة به�دف 
كامل��ة  منتج��ات  ال��ى  امل�صنع��ة  ن�ص��ف  املنتج��ات  و  الأول��ي��ة  امل��واد  حتوي��ل 
ال�صن��ع اإىل جانب الأن�صطة املتعلقة باإمدادات الكهرباء و الغاز و البخار و 
تكييف الهواء واإمدادات املياه واأن�صطة ال�صرف واإدارة النفايات ومعاجلتها 
وان�صطة الت�صييد وجتارة اجلملة والتجزئة واإ�صالح املركبات ذات املحركات 
والطعام  الإقامة  خدمات  واأن�صطة  والتخزين  والنقل  النارية  والدراجات 
من  وغريها  التاأمن  واأن�صطة  املالية  والأن�صطة  والت�صالت  واملعلومات 

الأن�صطة الأخرى.

زيارات ميدانية وتبادل خربات مع ال�شركات العاملية

دائرة التنمية القت�ضادية تعلن اإطلق برنامج »دليل امللكية الفكرية واملبتكرين« يف �ضنغافورة

افتتاح املنطقة احلرة

مطار راأ�ص اخليمة يدعم جهود التنمية ال�ضياحة

•• دبي-الفجر: 

اأطلق مركز دبي لتدريب امللكية الفكرية 
لتنمية  را�صد  بن  حممد  ملوؤ�ص�صة  التابع 
اإحدى  واملتو�صطة،  ال�صغرية  امل�صاريع 
القت�صادية  التنمية  دائ���رة  موؤ�ص�صات 
بدبي، وقطاع الرقابة التجارية وحماية 
بالتعاون  دب��ي،  اقت�صادية  يف  امل�صتهلك 
للملكية  ����ص���ن���غ���اف���ورة  اأك����ادمي����ي����ة  م����ع 
الفكرية، برنامج “دليل امللكية الفكرية 
واملبتكرين” الذي �صيقام يف �صنغافورة، 
للربنامج  الت�صجيل  ب��اب  فتح  مت  حيث 
 24 م��ن  فعالياته  اأج��ن��دة  �صتبداأ  ال��ذي 

ولغاية 26 �صبتمرب 2018. 
ويهدف الربنامج اإىل اإ�صراك امل�صوؤولن 
يف جمال حماية امللكية الفكرية والبتكار 
واخلا�ص  احل���ك���وم���ي  ال��ق��ط��اع��ن  م���ن 

بدولة الإمارات العربية املتحدة.
الفكرية  امللكية  “دليل  برنامج  ويهدف 
امل����ب����ادئ  ت���ر����ص���ي���خ  اإىل  واملبتكرين” 
ال��ف��ك��ري��ة، وفهم  ل��ل��م��ل��ك��ي��ة  الأ���ص��ا���ص��ي��ة 
وماهية  التجارية،  والأ���ص��رار  املعلومات 
جانب  اإىل  وال���ن�������ص���ر،  ال���ط���ب���ع  ح���ق���وق 
اأو  والبيانات  التجارية  العالمات  فهم 

امل���وؤ����ص���رات اجل���غ���رايف، وب��ال��ت��ايل تعزيز 
الأعمال  جمتمع  يف  وال�صفافية  الأداء 
على م�صتوى اإمارة دبي ودولة الإمارات 

عموماً.
البا�صط  ع��ب��د  ق����ال  امل��ن��ا���ص��ب��ة،  وب���ه���ذه 
موؤ�ص�صة  يف  التنفيذي  املدير  اجلناحي، 
امل�صاريع  لتنمية  ب��ن  را���ص��د  ب��ن  حم��م��د 
اإطالق  “ي�صعدنا  واملتو�صطة:  ال�صغرية 
يف  الثانية  للمرة  يقام  ال��ذي  الربنامج 

���ص��ن��غ��اف��ورة، وذل����ك ب��ع��د ال��ن��ج��اح الذي 
الفكرية  امللكية  “حماية  برنامج  حققه 
اإطالقه  مت  وال�����ذي  الأعمال”  ل��دع��م 
م���وؤخ���راً. وت��رك��ز ال����دورة اجل��دي��دة على 
امللكية الفكرية والبتكار، اإذ يعد البتكار 
اأب���رز امل��ق��وم��ات ال��ت��ي ت�صهم يف دعم  م��ن 
ح��رك��ة الأع���م���ال ومت��ي��زه��ا. ون�����ص��ع��ى يف 
املوؤ�ص�صة اإىل ت�صخري كل ما هو �صروري 
وتنمية  الأع��م��ال  وتنمية  دع��م  �صبيل  يف 
ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة يف  قطاع 

دولة الإمارات«.
اأكادميية  “�صتقوم  اجلناحي:  واأ���ص��اف 
دب��ي ل��ري��ادة الأع��م��ال ال���ذراع التعليمي 
ملوؤ�ص�صة حممد بن را�صد لتنمية امل�صاريع 
اأجندة  مبتابعة  واملتو�صطة،  ال�صغرية 
من  �صل�صلة  يت�صمن  وال���ذي  ال��ربن��ام��ج 
امليدانية  والزيارات  التدريبية  الربامج 
امل��ل��ك��ي��ة، واملراكز  لأب����رز م��راك��ز ح��م��اي��ة 
كربيات  جانب  اإىل  لالبتكار،  الداعمة 
ال�صركات، وذلك بهدف تبادل اخلربات، 
العاملية  املمار�صات  اأب��رز  من  وال�صتفادة 
ن��وؤم��ن بالدور  ال�����ص��اأن. ون��ح��ن  يف ه���ذا 
تنظيم  يف  الأك����ادمي����ي����ة  ت��ل��ع��ب��ه  ال������ذي 
ه����ذه ال����ربام����ج ال��ت��دري��ب��ي��ة وال�������دورات 

رجال  جن��اح  م�صتوى  لرفع  املتخ�ص�صة 
امل�صاريع،  ه���ذه  اأ���ص��ح��اب  م��ن  الأع���م���ال 
الأم�����ر ال����ذي ي�����ص��اه��م يف ت��ط��ور عجلة 
البتكار، والنتقال بها اإىل مراحل اأكرث 

طموحاً على م�صتوى قطاع الأعمال«.
ويف ال�صياق ذاته، قال حممد علي را�صد 
الرقابة  لقطاع  التنفيذي  املدير  لوتاه، 
دائرة  يف  امل�صتهلك  وح��م��اي��ة  ال��ت��ج��اري��ة 
اأن  ي�صرنا  ب��دب��ي:  القت�صادية  التنمية 

ن�����ص��ارك يف ه��ذا ال��ربن��ام��ج ال���ذي يدعم 
ت��وج��ه��ات��ن��ا يف رف���ع م��ك��ان��ة دب���ي كوجهة 
جتارية تناف�صية، وتعترب امللكية الفكرية 
يف  توافرها  يجب  التي  ال�����ص��رورات  من 
ك��ل م��دي��ن��ة جت��اري��ة، ح��ي��ث اأن��ه��ا اأ�صا�ص 
والجتماعية  الق��ت�����ص��ادي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
تعزيز  الربنامج  ي�صاهم هذا  للمجتمع. 
ثقافة ومفهوم امللكية الفكرية والبتكار 
لدى ال�صركات، بحيث تكون اأكرث حر�صاً 
على حماية اأفكارها واإبداعاتها، وكذلك 
لل�صركات  الأعمال  ت�صهيل بدء ومزاولة 

املبتكرة.
الربنامج  ه��ذا  “يقدم  ل��وت��اه:  واأ���ص��اف 
امللكية  م��ف��ه��وم  ح����ول  وا����ص���ح���اً  م�������ص���اراً 
وتعزيز  عليها  احلفاظ  و�صبل  الفكرية، 
دوره����ا يف م�����ص��رية ع��م��ل ال�����ص��رك��ات، اإىل 
احلكومي  ال��وع��ي  م�صتوى  رف���ع  ج��ان��ب 
والبتكار  ال��ت��ج��اري��ة،  ال��ع��الم��ات  ح���ول 
من  واث��ق��ون  ونحن  الفكرية.  امللكية  يف 
املهارات  ب��ن��اء  يف  ال��ربن��ام��ج  خم���رج���ات 
وت�����ب�����ادل امل���ع���رف���ة واخل��������ربة ال���الزم���ة 
الفكرية،  امل��ل��ك��ي��ة  اآل���ي���ات  م��ع  ل��ل��ت��ع��اط��ي 
الأعمال  ا�صتدامة  تعزيز  يف  وال���ص��ه��ام 

وفق اأف�صل املمار�صات املتبعة عاملياً«.

•• راأ�س اخليمة   الفجر

يوم  ال���دويل  اخليمة  راأ����ص  مطار  افتتح 
اأم�������ص ر���ص��م��ي��اً م��ن��ط��ق��ة ال�����ص��وق احل���رة 
بحلتها اجلديدة، وذلك يف اأعقاب عمليات 
وتراأ�ص  عليها.  اأج��ري��ت  �صاملة  جت��دي��د 
ي�صم  امل�صتوى  رفيع  وفد  الفتتاح  حفل 
راأ�ص  ك��ب��ار م��وظ��ف��ي ح��ك��وم��ة  نخبة م��ن 
اخليمة واإدارة املطار وهيئة راأ�ص اخليمة 
لتنمية ال�صياحة، حيث ا�صتعر�ص الوفد 
بديكورات  اكت�صت  التي  املحدثة  املتاجر 

وت�صاميم جديدة
هذا ومت حتديث منطقة متاجر التجزئة 
�صمن ال�صوق احلرة يف �صالتي املغادرين 
امل�صافرين  لأع��داد  ا�صتجابة  والقادمن 
اإذ  الأخ�����رية،  ال�����ص��ن��وات  خ���الل  املتنامية 
حت��ر���ص ال�����ص��وق احل����رة يف م��ط��ار راأ����ص 
اخل��ي��م��ة ع��ل��ى الرت���ق���اء ب��ت��ج��رب��ة ت�صوق 
امل�صافرين من خالل احت�صانها ملجموعة 
التجارية  ال��ع��الم��ات  اأرق����ى  وا���ص��ع��ة م��ن 
�صو؛ هيوجو  التي ت�صم: جيمي  العاملية 
ب���و����ص؛ ج���ورج���ي���و اأرم�������اين؛ اإي�����ف �صان 
ل��وران؛ رالف لورين؛ كارولينا هرييرا؛ 
جوت�صي؛  ك����اف����ايل؛  روب����ريت����و  دي�������زل؛ 
�صانيل؛ كالفن كالين؛ تومي هيلفجر؛ 
دافيدوف؛ بربري وبولغاري، وغري ذلك، 
ف�صاًل عن جمموعة العالمات التجارية 
احللويات  يف  امل��ت��خ�����ص�����ص��ة  ال����ف����اخ����رة 

واملرطبات وم�صتح�صرات التجميل
راأ�ص  وق��د ج���اءت خ��ط��وة تطوير م��ط��ار 
اخل��ي��م��ة ال������دويل يف اأع����ق����اب الإع�����الن 
ع��ن ع��زم ك��ل م��ن “جمموعة ت��وي اي��ه.
اأك��رب �صركة متخ�ص�صة يف قطاع  جي”، 

“ايتاكا”  و���ص��رك��ة  ال��ع��امل،  يف  ال�صياحة 
تو�صيع �صراكتهما مع هيئة راأ�ص اخليمة 
رحالت   6 اإط��الق  مع  ال�صياحة  لتنمية 
اأ���ص��ب��وع��ي��ة ج���دي���دة م���ن 4 م���ط���ارات يف 
الإمارة  �صعبية  ت�صاعد  نتيجة  بولندا، 
بن الزوار البولندين. و�صي�صهد املو�صم 
ال�����ص��ت��وي امل��ق��ب��ل ا���ص��ت��ق��ب��ال م��ط��ار راأ����ص 
اأ�صبوعيتن  لرحلتن  ال���دويل  اخليمة 

ورحلة  الحت��ادي��ة  رو�صيا  جمهورية  من 
اأ�صبوعية من لوك�صمبورغ.

با�صتقطاب  احلثيث  التزامها  اإط��ار  ويف 
رئي�صية،  اأوروب����ي����ة  اأ����ص���واق  م���ن  ال�����زوار 
لتنمية  اخل��ي��م��ة  راأ�������ص  ه��ي��ئ��ة  ت���ع���اون���ت 
ال�صياحة مع مطار راأ�ص اخليمة الدويل 
لت�صيري اأول رحلة مبا�صرة من العا�صمة 
ال��ت�����ص��ي��ك��ي��ة ب����راغ اإىل راأ������ص اخل��ي��م��ة يف 

ال�����ص��ي��ف امل��ا���ص��ي، ب��ال��ت��ع��اون م��ع وكالة 
في�صت�صر لل�صفريات يف الت�صيك. 

وب���ه���ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة، ق���ال ���ص��اجن��اي خانا، 
اخليمة  راأ����ص  ملطار  التنفيذي  الرئي�ص 
مطار  تطوير  عمليات  “متثل  ال���دويل: 
راأ������ص اخل��ي��م��ة ال�����دويل ل��ي��واك��ب اأرق����ى 
نظراً  تلقائية  خ��ط��وة  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ع��اي��ري 
يف  ال���زوار  لتجربة  الأول  الن��ط��ب��اع  لأن 

اأول  باعتباره  مطارها  يف  يكون  الإم���ارة 
و�صعنا  وقد  زيارتهم.  خالل  حمطاتهم 
ن�صب اأعيننا دعم روؤية قيادتنا الر�صيدة 
النمو  يف  اإي���ج���اب���اً  ب��امل�����ص��اه��م��ة  ون��ف��خ��ر 
اإمارة راأ�ص  املتوا�صل لقطاع ال�صياحة يف 

اخليمة«.
ويف اإطار م�صاٍع دوؤوبة لتلبية الحتياجات 
واإقليمياً،  حملياً  للم�صافرين  املتنامية 
اأع����ل����ن م���ط���ار راأ��������ص اخل���ي���م���ة ال�����دويل 
الأمد  طويلة  اتفاقية  توقيع  عن  اأي�صاً 
الناقلة  نا�ص”،  “طريان  ���ص��رك��ة  م���ع 
ال�صعودية،  العربية  اململكة  يف  الوطنية 
احلجاج  مل�صاعدة  اجلانبن  جهود  توحد 
اململكة  اأرا����ص���ي  اإىل  امل��ت��وج��ه��ن  ال��ه��ن��ود 
لأداء احلج ملو�صم عام 2019. وباعتبار 
فري�صة احلج من اأكرث ال�صعائر الدينية 
الإ�صالمية، فقد مت  ال�صريعة  قدا�صة يف 
للعام  للرحالت اخلا�صة  اإطالق احلجز 
اأغ�صط�ص، مبا   27 ي��وم  ب��دءاً من  املقبل 
راأ���ص اخليمة بخدمة  التزام مطار  يعزز 
امل�صافرين  الآخ���ري���ن  وال�����زوار  احل��ج��اج 
ال�����ص��ورة: كبار  امل��ك��رم��ة.  �صرح  اإىل مكة 
بن  �صامل  ال�صيخ  بح�صور،  ال�صخ�صيات 
راأ�ص  م��ط��ار  رئي�ص  القا�صمي-  �صلطان 
املدين  الطريان  وهيئة  ال��دويل  اخليمة 
يف راأ�����ص اخل��ي��م��ة، وال�����ص��ي��خ ع��م��ر �صقر 
خالد بن حميد القا�صمي، ومانوج كومار 
والتحليل  التخطيط  رئ��ي�����ص  غ��ان��دي- 
والتطوير  ال����ص���ت���ث���م���ار  م��ك��ت��ب  امل������ايل 
و���ص��اجن��اي خانا  راأ����ص اخل��ي��م��ة،  حكومة 
اخليمة  راأ����ص  ملطار  التنفيذي  الرئي�ص 
تطوير  مدير  العزايزة  وعامر  ال��دويل، 

العمال ملطار راأ�ص اخليمة الدويل. 

املجل�ص الأطل�ضي ينظم منتدى الطاقة العاملي 2019 جمددًا يف اأبوظبي 

الإمارات دولة �ضريك يف »معر�ص ال�ضني للم�ضاريع ال�ضغرية واملتو�ضطة« اأكتوبر املقبل

•• اأبوظبي-الفجر: 

الثالثة  ال�صنوية  ال��دورة  اأعمال  تنطلق 
مل��ن��ت��دى ال��ط��اق��ة ال��ع��امل��ي ال����ذي ينظمه 
اأب��وظ��ب��ي يومي  امل��ج��ل�����ص الأط��ل�����ص��ي يف 
انعقاد  2019 قبيل  – 13 يناير   12

“اأ�صبوع اأبوظبي لال�صتدامة«. 
ال��ذي ينعقد  املميز  وي�صع ه��ذا احل��دث 
م�صوؤولن  بح�صور  ي��وم��ن  م���دار  ع��ل��ى 

ونهج التنويع الذي تتبناه الدول املنتجة 
للطاقة وال�صركات العاملة يف هذا املجال، 
ف�صاًل عن الرتكيز على ق�صايا اإقليمية 
الطاقة بدول  بالطلب على  يتعلق  فيما 
اآ�صيا، والتقنيات املبتكرة يف جمال  �صرق 
من  املا�صي  العام  دورة  وكانت  الطاقة. 
املنتدى قد �صارك فيها اأكرث من 450 
�صخ�صية من جميع اأنحاء العامل، حيث 
القائمة وزراء وروؤ�صاء تنفيذين  �صّمت 

الطاقة  ق��ط��اع  يف  وخ�����رباء  ح��ك��وم��ي��ن 
عاملياً  الطاقة  اأعمال  فكر، جدول  وقادة 
التداعيات  يتناول  حيث  اجلديد،  للعام 
على  واجليواقت�صادية  اجليو�صيا�صية 

منظومة الطاقة ذات الطابع املتغري. 
اأعمال  ج�����دول  ي���رّك���ز  اأن  امل���ق���رر  وم����ن 
العاملي  الطاقة  ملنتدى  الثالثة  ال���دورة 
ع��ل��ى ق�����ص��اي��ا ت��ت��ع��ل��ق مب�����ص��ت��ق��ب��ل قطاع 
النفط والتحول الرقمي مبجال الطاقة 

واإعالمين وخرباء يف قطاع الطاقة.  
للمنتدى جمدداً  الثالثة  الدورة  وُتعقد 
حتت رعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
اأبوظبي  عهد  ويل  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن 
ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى ل��ل��ق��وات امل�صلحة 
لدولة الإمارات العربية املتحدة. وينظم 
املجل�ص الأطل�صي املنتدى بال�صراكة مع 
الإمارات  الطاقة يف دول��ة  كٍل من وزارة 
العربية املتحدة و�صركة برتول اأبوظبي 
مبادلة  و����ص���رك���ة  )اأدن���������وك(  ال��وط��ن��ي��ة 
ل��ال���ص��ت��ث��م��ار، ح��ي��ث ���ص��ي��ك��ون ج�����زءاً من 
فعاليات “اأ�صبوع اأبوظبي لال�صتدامة«. 

�صهيل  معايل  ق��ال  تعليقه،  معر�ص  ويف 
املزروعي، وزير الطاقة يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة: 
اأهمية  العاملي  الطاقة  منتدى  »يتناول 
�صواء  اأ�صكالها،  بجميع  الطاقة  م�صادر 
الطاقة  اأو  ال��غ��از  اأو  النفط  اأو  ال��ن��ووي��ة 
املنتدى  املتجددة، وغريها. كما يكت�صب 
طابعاً جوهرياً من حيث التنوع يف قائمة 
�صيتناولونها  التي  والق�صايا  املتحدثن 
خالل املنتدى، الأمر الذي يجعله جزءاً 

هاماً يف اأجندة الطاقة.«   
من جانبه، قال فريدريك كيمب، رئي�ص 
التنفيذي  وال��رئ��ي�����ص  الإدارة  جم��ل�����ص 

للمجل�ص الأطل�صي: 
قطاع  يف  رائ��د  ب��دور  اأبوظبي  »ت�صطلع 
الطاقة العاملي، وذلك ملا متتلكه من روؤية 
وتقنيات مبتكرة وتخطيط ا�صرتاتيجي 

وجهة  اأ�صبحت  بحيث  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف 
القرار واخلرباء ورّواد  ّناع  ت�صتقطب �صُ
الأع��م��ال يف ه��ذه ال�صناعة. وم��ن املقرر 
ملنتدى   2019 ال��ع��ام  دورة  جت��م��ع  اأن 
من  املوؤثرة  ال�صخ�صيات  العاملي  الطاقة 
ل��ت��ح��دي��د اأجندة  ال��ع��امل  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع 
جهته،  م��ن     ».2019 للعام  ال��ط��اق��ة 
قال راندولف بيل، مدير مركز الطاقة 
الأطل�صي:   ل��ل��م��ج��ل�����ص  ال��ت��اب��ع  ال��ع��امل��ي 
»����ص���وف ت���رّك���ز ال�����دورة ال��ث��ال��ث��ة ملنتدى 
الطلب  م�صاألتي  ع��ل��ى  ال��ع��امل��ي  ال��ط��اق��ة 
والبتكار مبجال الطاقة يف منطقة �صرق 
ال�صوء  ت�صليط  خ��الل  من  وذل��ك  اآ�صيا، 
�صركاء  م��ع  املنطقة  دول  ���ص��راك��ات  على 
اخلليج،  منطقة  م��ن  ل�صيما  ع��امل��ي��ن، 
مبتكرة  تقنيات  امتالك  نحو  والت�صابق 
مبجال الطاقة، ودور هذه ال�صراكات يف 
ب�صكل  الطاقة  منظومة  �صياغة  اإع���ادة 
بالقرن  اجليو�صيا�صي  والنظام  ج��ذري 
املجل�ص  وي��ه��دف  وال��ع�����ص��ري��ن.  ال���واح���د 
املناق�صات  حتفيز  خ��الل  م��ن  الأطل�صي 
�صّناع  ب��ن  امل�صتقبلية  ال��ق�����ص��اي��ا  ح���ول 
ي�صطلع  اأن  اإىل  الأع��م��ال،  ورّواد  القرار 
يف  متميز  ب��دور  العاملي  الطاقة  منتدى 
الفر�ص  م��ن  ال���ص��ت��ف��ادة  ن��ط��اق  تو�صيع 
املتاحة نتيجة التغريات الهائلة يف مزيج 
الطاقة العاملي، بل و�صياغة النتائج مبا 
م�صتويات  اأف�����ص��ل  حت��ق��ي��ق  ل��ن��ا  ي�صمن 

الأمان والرفاهية.« 
 

للدولة لدوره احليوي يف تعزيز م�صرية النمو وتر�صيخ �صيا�صة التنويع 
روؤية  م�صتهدفات  وحتقيق  املعرفة  اقت�صاد  نحو  والتحول  القت�صادي 
الإمارات 2021 .. م�صريا اإىل اأن الدولة جنحت خالل الفرتة املا�صية 
داعمة  اقت�صادية  بيئة  لتهيئة  املدرو�صة  العديد من اخلطوات  اتخاذ  يف 
ريادة  وتطوير  واملتو�صطة  ال�صغرية  وال�صركات  املن�صاآت  لنمو  وحمفزة 
الأعمال الوطنية والرتقاء بقدراتها التناف�صية. واأ�صاف اأن امل�صاركة يف 
اإقليمية ودولية معنية بهذا القطاع احليوي تعد عامال مهما  معار�ص 
يدعم جهود الدولة يف تطوير قدرات وممكنات رواد الأعمال الوطنين 
يف النفاذ اإىل الأ�صواق اخلارجية وعقد �صراكات جتارية مثمرة والطالع 

على اأف�صل املمار�صات وتبادل اخلربات والتجارب.

امل�صاريع  واأ�صحاب  املواطنن  الأعمال  75 من رواد  واأك��رث من  اخلا�ص 
تنظمه حكومة  ال��ذي   - املعر�ص  ويعد  الدولة.  واملتو�صطة يف  ال�صغرية 
ال�صينية  املعلومات  وتكنولوجيا  ال�صناعة  ووزارة  غوانغدونغ  مقاطعة 
- اإحدى اأكرب املن�صات الإقليمية والدولية املعنية بقطاع ريادة الأعمال 
امل�صاريع  اأ���ص��ح��اب  م��ن  ع��ار���ص   3500 ن��ح��و  �صنويا  ب��ه  ي�����ص��ارك  ح��ي��ث 
ال�صغرية واملتو�صطة من ال�صن وخارجها فيما بلغ اإجمايل عدد زواره 
اأكرث من 322 األف زائر وي�صت�صيف احلدث يف ن�صخته للعام اجلاري دولة 
الإمارات باعتبارها الدولة ال�صريك يف املعر�ص. وقال معايل �صلطان بن 
�صعيد املن�صوري وزير القت�صاد رئي�ص جمل�ص امل�صاريع واملن�صاآت ال�صغرية 
واملتو�صطة اإن قطاع ريادة الأعمال يحتل اأولوية على الأجندة التنموية 

••اأبوظبي - وام:

15 من املعر�ص ال�صيني  ال�  ال��دورة  ت�صارك دولة الإم��ارات يف فعاليات 
�صيعقد مبدينة جوانزو  والذي  واملتو�صطة  ال�صغرية  للم�صاريع  الدويل 
عا�صمة مقاطعة غوانغدونغ ال�صينية خالل الفرتة من 10 حتى 13 
امل�صاريع  جمل�ص  ينظمه  مو�صع  جت���اري  ب��وف��د  وذل���ك   2018 اأك��ت��وب��ر 
الربنامج  التنفيذي  ذراع���ه  خ��الل  م��ن  واملتو�صطة  ال�صغرية  واملن�صاآت 
الوطني للم�صاريع واملن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة الذي يعمل حتت مظلة 

وزارة القت�صاد.
القطاع  وم��ن  وحملية  احت��ادي��ة  ج��ه��ات  ممثلي  م��ن  نخبة  ال��وف��د  ي�صم 
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املال والأعمال

بح�شور ح�شة بوحميد وجميلة املهريي

اللجنة الوطنية لأهداف التنمية امل�ضتدامة تعقد اجتماعها الثالث
 وت�ضـــتعد ملنتـــدى الأمـــم املتحـــدة العاملـــــي للبيانـــات 2018

ي�شتهدف بلوغها ل� 35 مليار يورو

مليار يورو ا�ضتثمارات م�ضرية يف كوت ديفوار تعزز دور م�ضر املحوري بالقارة ال�ضمراء  12

•• دبي-الفجر:

ب���ن���ت عي�صى  ح�����ص��ة  م���ع���ايل  ب��ح�����ص��ور 
ومعايل  املجتمع،  تنمية  وزيرة  بوحميد 
ج��م��ي��ل��ة ب���ن���ت �����ص����امل امل����ه����ريي وزي�����رة 
دول�����ة ل�������ص���وؤون ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ام عقدت 
م�����وؤخ�����راً ال��ل��ج��ن��ة ال���وط���ن���ي���ة لأه������داف 
 17 ت�صم  وال��ت��ي  امل�����ص��ت��دام��ة،  التنمية 
للعام  الثالث  اجتماعها  احت��ادي��ة،  جهة 
لالجتماع  ال��ع��ام  امل��ح��ور  وك���ان   2018
العاملي  املتحدة  الأمم  ملنتدى  التح�صري 

للبيانات يف دبي.
اللجنة  ب���اأع���م���ال  ال���وزي���رت���ان  واأ�����ص����ادت 
ملوؤمتر  ال��ت��ح�����ص��ريي��ة  وا����ص���ت���ع���دادات���ه���ا 
2018،وهو  للبيانات  امل��ت��ح��دة  الأمم 
و�صينعقد  للبيانات  عاملي  م��وؤمت��ر  ث��اين 
اأهمية  و���ص��ددت��ا على  ب��دب��ي،  اأك��ت��وب��ر  يف 
امل�صتدامة،  ال��ت��ن��م��ي��ة  اأه������داف  ح��وك��م��ة 
اأع�صاء  ب��ن  ت�����ص��اف��ر اجل��ه��ود  واأه��م��ي��ة 
ان�صجاماً  واح���د،  بقلب  والعمل  اللجنة 

مع توجهات القيادة احلكيمة، كما اأكدت 
الوزيرتان على دعمهما جلهود التعاون 
من  اللجنة  متثلها  ال��ت��ي  اجل��ه��ات  ب��ن 
واملحدثة  الدقيقة  البيانات  توفري  اأجل 
للتناف�صية  الحت�����ادي�����ة  ال���ه���ي���ئ���ة  اإىل 

والإح�صاء.
ق��ال��ت معايل  الج���ت���م���اع،  م�����ص��ت��ه��ل  ويف 
ت�صكيل  مت  بوحميد:  عي�صى  بنت  ح�صة 
قبل  اأي   2017 ال��ع��ام  يف  اللجنة  ه��ذه 
�صنة وثمانية �صهور، وخالل هذه الفرتة 
حققت اإجنازات مهمة، كما اأنه اأ�صعدين 
17 هم من  ال���  اأن ممثلي ه��ذه اجلهات 
املتحم�صن  الإم�������ارات  وف��ت��ي��ات  ���ص��ب��اب 

لتقدمي اأف�صل ما لديهم لهذا الوطن.
بنت  جميلة  معايل  قالت  جانبها  وم��ن 
����ص���امل امل����ه����ريي: ن��ح��ن ج��م��ي��ع��اً نعمل 
ب���روح ال��ف��ري��ق ال���واح���د م��ن اأج���ل رفعة 
جمال  يف  العاملي  ترتيبه  وارت��ق��اء  بلدنا 
منتدى  اأن  ول�صك  امل�صتدامة،  التنمية 
ي�صكل  للبيانات  ال��ع��امل��ي  امل��ت��ح��دة  الأمم 

من�صة مثالية متكن من عر�ص اإجنازات 
البيانات الوطنية لتحقيق رفعة الوطن 

على ال�صعيد العاملي.
دولة  برتتيب  الرت��ق��اء  “اإّن  واأ���ص��اف��ت: 
املرتبة  م��ن  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 
العاملي لأهداف  املوؤ�صر  60 يف  اإىل   77
على  دليل  خ��ري  ه��و  امل�صتدامة  التنمية 
الوطنية  ل��ل��ج��ن��ة  ال���ن���اج���ح���ة  ال���ق���ي���ادة 

لأهداف التنمية امل�صتدامة 2030«.
نا�صر  عبداهلل  �صعادة  عرب  جانبه  وم��ن 
الحتادية  ال��ه��ي��ئ��ة  ع����ام  م���دي���ر  ل���وت���اه، 
رئي�ص  ون��ائ��ب  والإح�������ص���اء،  للتناف�صية 
التنمية  لأه�������داف  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
امل�����ص��ت��دام��ة ع��ن ���ص��ك��ره حل�����ص��ور معايل 
والتوجيهات  الجتماع  ه��ذا  الوزيرتن 
ال��ت��ي ق��دم��ن��ه��ا، وق���ال ���ص��ع��ادت��ه: “نركز 
يف اأع��م��ال��ن��ا م���ع اأع�������ص���اء ال��ل��ج��ن��ة على 
موؤ�صرات الأجندة الوطنية التي ت�صاهم 
امل�صتدامة  التنمية  اأه����داف  حتقيق  يف 
البيانات  اأه��م��ي��ة  على  واأي�����ص��اً   ،2030

والإح�صاءات يف حتقيق الإجن��ازات على 
 2021 ل��ع��ام  لي�ص  احل��ك��وم��ة  م�صتوى 

واإمنا لأبعد من ذلك«. 
اأع�صاء  اأم���ام  العمل  ف��ري��ق  وا�صتعر�ص 
املتحدة  الأمم  م��ن��ت��دى  اأه��م��ي��ة  اللجنة 
www.unwdf.( للبيانات  العاملي 
الإم����ارات  دول���ة  ت�صت�صيفه  ال���ذي   )ae
اأكتوبر   24 اإىل   22 الفرتة من  خالل 
“بيانات  عنوان  حتت  وينعقد   ،2018
وي�صكل  اأف�صل”،  لأج�����ي�����ال  اأف�������ص���ل 
املنتدى املن�صة املنا�صبة لتكثيف التعاون 
التنمية  اأه��داف  لت�صريع حتقيق  العاملي 
امل�صتدامة، وي�صم املنتدى اأكرث من 80 
جل�صة يتحدث فيها 100 متحدث من 

كافة اأنحاء العامل.
املنتدى  اأهمية  على  العمل  فريق  واأك���ّد 
لأع�صاء  متميزة  فر�صة  ي�صكل  كونه  يف 
ال�صراكات  ل��ت��ع��زي��ز  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
ال��دول��ي��ة، ك��م��ا مت ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اأهمية 
باعتباره  اخلا�ص  القطاع  مع  ال�صراكة 

اأهداف  �صمن  الأ�صا�صية  الأرك����ان  اأح���د 
ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ص��ت��دام��ة. وق����د مت��ي��ز هذا 
الجتماع بعر�ص درا�صة حالة من موانئ 
اأهداف  العاملية وم�صوارها لتحقيق  دبي 
واإقليمياً  حم��ل��ي��اً  امل�����ص��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 

وعاملياً.
اإجنازه  مت  ما  �صرح  العمل  فريق  وتابع 
مبادرة  بخ�صو�ص  اللجنة،  اأع�صاء  اأم��ام 
العاملية  امل��ج��ال�����ص  ت�����ص��ك��ي��ل  يف  ال��ه��ي��ئ��ة 
مت  وال��ت��ي  امل�صتدامة  التنمية  لأه����داف 
الإعالن عنها يف القمة العاملية ال�صابقة 
اإىل  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وتتطلع  للحكومات، 
امل��ج��ال�����ص ع��ل��ى تو�صيع  ق����ادة  م�����ص��اع��دة 
عن  ف�صاًل  جمال�صهم  ع�صويات  نطاق 
املوؤ�ص�صات  م��ن  امل��خ��ت�����ص  ال��دع��م  ت��ل��ق��ي 

الدولية. 
الوطنية  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  ب��ال��ذك��ر  وج���دي���ر 
امل�������ص���ت���دام���ة تعقد  ال��ت��ن��م��ي��ة  لأه��������داف 
اجتماعاتها ب�صكل دوري يف مقر الهيئة 

الحتادية للتناف�صية والإح�صاء بدبي. 

•• القاهرة-الفجر: 

ال�صتثمارات  اأمام  الباب  بادرة تفتح  يف 
وت�صاهم  ال�صمراء،  ال��ق��ارة  يف  امل�صرية 
يف تعزيز دور م�صر الريادي واملحوري 
فعاليات  على  ال�صتار  اأ�صدل   ، اأفريقياً 
العاملي،  الإي����ف����واري  ال��ت��ف��اع��ل  اأ���ص��ب��وع 
بتكرمي  داك����ار،  ال�صنغالية  بالعا�صمة 
على  بح�صوله  امل�صتوي  رفيع  م�صري 
وال��ذي يعني امللك  “نانا خويل”  لقب 
العقاري  امل���ط���ور  يف  مم���ث���اًل   ، خ����ويل 
 TK ت��ام��ر اخل���ويل رئ��ي�����ص جم��م��وع��ة
لالإن�صاءات والتطوير العقاري، والذي 
مت الحتفاء به تقديراً جلهوده واأعماله 

املميزة يف دولة كوت ديفوار. 
و�صركته  اخل�����ويل  م�����ص��ارك��ة  وج������اءت 
الإيفواري،  التفاعل  اأ�صبوع  بفعاليات 
اأعمال،  من  اإجن��ازه  مت  ما  با�صتعرا�ص 
وزارة  م�����ص��روع  م��ق��دم��ت��ه��ا،  وي���اأت���ي يف 
وحدة  اَلف   10 ب���  اخل��ا���ص  الداخلية 

التفاعل  اأ���ص��ب��وع  ���ص��ه��د  ���ص��ك��ن��ي��ة، ح��ي��ث 
مبناق�صة  تتعلق  مباحثات  الإي��ف��واري 
للدولة، يف جمالت  التنموية  امل�صاريع 
عدة منها الإ�صكان، والطاقة املتجددة، 
والبنية التحتية، وذلك و�صط م�صاركة 
بقيادة  امل�������ص���ت���وى،  رف���ي���ع���ة  ح��ك��وم��ي��ة 
جانب  اإىل  ال�������وزراء،  جم��ل�����ص  رئ��ا���ص��ة 
والكهرباء  والإ�صكان،  التجارة،  وزارات 

والبرتول، والتعليم. 
�صريكاً  لخ����ت����ي����اره  م���ن���ه  وت�����ق�����دي�����راً 
دولة  ق��ب��ل  م��ن  للتنمية  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��اً 
اأن  ك��وت دي��ف��وار، حر�ص اخل��ويل على 
لهذا  ال��ر���ص��م��ي  ال��راع��ي  �صركته  ت��ك��ون 

احلدث الهام. 
وب��ل��غ ح��ج��م ا���ص��ت��ث��م��ارات ال�����ص��رك��ة ، ما 
واملتوقع  ي���ورو،  مليار   12 ال���  يتجاوز 
بلوغه نحو 35 مليار يورو، بعد اإمتام 
ال��ت��ي مت مناق�صتها،  ال��ع��ق��ود  م��ن  ع��دد 

ب�صكل ر�صمي. 
واإق���ي���م ح��ف��ل ت��ك��رمي اخل�����ويل، و�صط 

ح�����ص��ور مم��ي��ز ل�����ص��ف��راء ال���ع���دي���د من 
اجلنوبية،  ك���وري���ا  ك��ال�����ص��ن،  ال������دول، 
اإجن����ل����رتا، ف��رن�����ص��ا، ال��ه��ن��د، الإم������ارات 
اإىل  ع��م��ان،  �صلطنة  امل��ت��ح��دة،  العربية 
جانب مندوب عن ال�صفارة الأمريكية، 
ل�����وزارة اخلارجية  ع���ن مم��ث��ل  ف�����ص��اًل 
ال�صنغالية، نائب رئي�ص جمل�ص النواب 
والتبادل  ال��ت��ع��اون  وزي����ر  ال�����ص��ن��غ��ايل، 

الأفريقي ..
ف��ي��م��ا ق��ام��ت وزي����رة ال��ت��ع��ل��ي��م الوطني 
املهني  وال���ت���دري���ب  ال��ت��ق��ن��ي  وال��ت��ع��ل��ي��م 
كامارا،  ك��ان��دي��ا  دي���ف���وار  ك���وت  ب���دول���ة 

بتكرمي اخلويل باحلفل. 
تامر  ال��ع��ق��اري  امل���ط���ور  اأن  اإىل  ُي�����ص��ار 
اخل������ويل، ���ص��ب��ق وك�����ص��ف ع���ن ن��ي��ت��ه يف 
الوطني  املنتج  م��ن  ال�صتفادة  تعظيم 
خارجياً، وذلك بالعتماد على ا�صترياد 
املكونات  م���ن   15% ن��ح��و  م���ن  اأك����رث 
امل�صروعات  يف  امل�صتخدمة  وامل��ن��ت��ج��ات 

املُقبلة ل�صركته، من م�صر. 

موارد ال�ضارقة ت�ضدر بطاقات 
موحدة لربنامج خ�ضومات وّفــر

•• ال�شارقة-الفجر:

وفر  بطاقات موحدة لربنامج خ�صومات  الب�صرية  امل��وارد  دائ��رة  اأ���ص��درت 
املبادرات  اإحدى  تعترب  والتي  منها  وامل�صتفيدين  ال�صارقة  ملوظفي حكومة 
اخل��دم��ي��ة ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل الرت���ق���اء مب�����ص��ت��وى اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة من 
هذه  اإ���ص��دار  وي��اأت��ي  وف��ر.   خ�صومات  برنامج  مع  املتعاونة  ال�صركات  قبل 
املجل�ص  رئي�ص  ال�صارقة  حاكم  ونائب  العهد  ويل  توجيهات  وفق  البطاقة 
حفظه  القا�صمي  �صلطان  ب��ن  حممد  ب��ن  �صلطان  ال�صيخ  �صمو  التنفيذي 
املقدمة من منافذ  ت�صهيل احل�صول على اخل�صومات  وذل��ك بهدف   ، اهلل 
البيع وال�صركات امل�صاركة يف برنامج خ�صومات وفر. وتخت�ص هذه البطاقة 
ويقت�صر  ال�صارقة  حكومة  ملوظفي  ح�صرياً  متنح  وخ�صومات  بامتيازات 
يف  وامل�صاركة  املعتمدة  واملوؤ�ص�صات  وال�صركات  اجل��ه��ات  ل��دى  ا�صتخدامها 
برنامج وفر وذلك للح�صول على تلك المتيازات واخل�صومات . و �صرح 
�صعادة الدكتور طارق �صلطان بن خادم � رئي�ص دائرة املوارد الب�صرية � قائاًل 
: اأنه بتوجيهات دائمة من �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد 
القا�صمي � حاكم اإمارة ال�صارقة � حفظه اهلل ؛ ت�صعى الدائرة �صمن خطتها 
احلكومة  ملوظفي  املميزة  اخلدمات  و  احلوافز  توفري  اإىل  ال�صرتاتيجية 
بيئة عمل  وتوفري   ، واإنتاجيتهم  كفاءتهم  ورف��ع   ، ، وحتفيزهم  لإ�صعادهم 
م�صجعة لهم ، كما واأن الدائرة حتر�ص لتقدمي الأف�صل واملميز وتطبيق 
اجلودة ال�صاملة اإرتقاًء مب�صتوى اخلدمات املقدمة ملوظفي احلكومة وذلك 
عن طريق دعم القت�صاد املحلي يف اإمارة ال�صارقة ويف دولة الإمارات العربية 
املتحدة باحل�صول على خ�صومات ومميزات جلميع موظفي دوائر وهيئات 

حكومة ال�صارقة من خالل التعاون مع عدد من املوؤ�ص�صات واجلهات.

الدورة الثانية ملعر�ص دبي للعقارات 
تختتم اأعمالها بنجاح يف �ضنغهاي

•• دبي-وام:

اختتمت دائرة الأرا�صي والأمالك يف دبي بنجاح اأعمال الن�صخة الثانية من 
للموؤمترات  اإيفربرايت”  مركز”  يف  اأقامته  ال��ذي  للعقارات  دبي  معر�ص 

واملعار�ص مبدينة �صنغهاي ال�صينية.
�صهد املعر�ص - الذي غطى م�صاحة 6 اآلف مرت مربع - عر�ص اأكرث من 
20 مطورا عقاريا رائدا وا�صتمل  اأكرث من  100 م�صروع عقاري قدمها 
على اأن�صطة متنوعة للم�صتثمرين لتقدمي املعلومات املهمة عن ال�صتثمار 

واجتاهات �صوق دبي العقاري اجلاذب لالإ�صتثمار.
الأرا�صي  لدائرة  العام  املدير  م�صاعدة  را�صد  علي  ماجدة  الإفتتاح  ح�صر 
والأمالك يف دبي رئي�صة مركز ت�صجيع وادارة الإ�صتثمار العقاري يف دبي و 
را�صد مطر �صلطان ال�صريي القمزي قن�صل عام الدولة مبدينة �صنغهاي 

ال�صينية اإ�صافة اإىل اجلهات الراعية والعار�صن.
و على هام�ص فعاليات املعر�ص اأقامت “ اأرا�صي دبي” حفل ع�صاء ح�صره 
وفد  واأك���د  وامل�صتثمرون  وامل��ط��ورون  ل��ل��دائ��رة  الإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ون  ال�صركاء 
املقام الأول  العقاري يرتكز يف  اأن جناحها يف الرتويج ل�صوق دبي  الدائرة 
بهدف  معهم  والتعاون  الإ�صرتاتيجين  ب�صركائها  عالقاتها  توطيد  على 

تعزيز �صمعة ومكانة اإمارة دبي العاملية.
و قالت ماجدة علي را�صد يف ت�صريح لها اإن دبي تعد واحدة من اأكرث املدن 
تعزيز  “ دائما على  دب��ي  “ اأر�صي  وتعمل  الأج��ان��ب  للم�صتثمرين  جاذبية 
امل�صتثمرين  اأن  اإىل  .. لفتة  الإم��ارات  العقاري يف  للقطاع  امل�صتدام  النمو 
ال�صينين يقبلون على دبي بن�صاط ونفخر بتنظيم هذا احلدث يف ال�صن 
مرة اأخرى واأ�صافت : “ نتطلع اإىل املزيد من الفر�ص يف امل�صتقبل لتنظيم 

مثل هذا النوع من املعار�ص« .

الإمارات ت�ضارك يف اجتماع اللجنة 
القت�ضادية للدول العربية بالقاهرة 

•• القاهرة-وام:

القت�صادية  اللجنة  اجتماع  اأعمال  يف  املتحدة  العربية  الم��ارات  دول��ة  ت�صارك 
 102 بدورتها  العربية  للدول  والجتماعي  القت�صادي  املجل�ص  عن  املنبثقة 
الدولة  العربية . يرتاأ�ص وفد  العامة للجامعة  التي بداأت ام�ص مبقر الأمانة 
للدورة  التح�صري  اإط���ار  يف  يومن  ت�صتمر  التي  ال���دورة  اأع��م��ال  يف   - امل�����ص��ارك 
العربية - �صعادة حممد  املقبل باجلامعة  الوزارية للمجل�ص واملقررة اخلمي�ص 
مالك  اآل  �صليمان  ب��ن  اأح��م��د  وي�صم  الق��ت�����ص��اد  وزي���ر  م�صت�صار  ���ص��ل��واح  �صالح 
الإجتماع عادل خ�صري  ادارة التفاقيات القت�صادية بوزارة القت�صاد. ويراأ�ص 
وذلك  العراقية  التجارة  ب��وزارة  القت�صادية  العالقات  دائ��رة  رئي�ص  امل�صعودي 
خلفا لل�صودان بح�صور ال�صفري كمال ح�صن علي الأمن العام امل�صاعد للجامعة 
الجتماع  اإن  علي  ح�صن  كمال  ال�صفري  وق��ال   . القت�صادية  لل�صئون  العربية 
 101 ال���دورة  ق���رارات  تنفيذ  متابعة  منها  الهامة  البنود  من  العديد  يناق�ص 
دورتي  ب��ن  فيما  العامة  الم��ان��ة  ون�صاط  والجتماعي  القت�صادي  للمجل�ص 
جامعة  ملجل�ص  والجتماعي  القت�صادي  امللف  جانب  اإىل   101،102 املجل�ص 
الدول العربية علي م�صتوي القمة التي تعقد يف تون�ص مار�ص املقبل. و يتناول 
الجتماع متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأفريقية بدورتها الرابعة يف “ 
مالبو -غينيا ال�صتوائية “ و التي عقدت يف نوفمرب 2016 اإىل جانب متابعة 
تنفيذ اعالن الريا�ص ال�صادر عن القمة الرابعة للدول العربية و دول اأمريكا 
بدورتها  للقمة  والع���داد   2015 نوفمرب  الريا�ص  يف  عقدت  التي  اجلنوبية 

اخلام�صة فيما يتعلق باجلوانب القت�صادية.

غرفة ال�ضارقة تنظم ندوة تعريفية حول »جائزة ال�ضارقة للتميز القت�ضادي«
حيث  التجارية  الأعمال  منو  ومتكن  الأداء  م�صتوى  لرفع  وت�صجيعهم 
يقوم فريق عمل اجلائزة بتوفري التدريب واأدوات التقييم التي طورها 
اخلرباء املقّيمن على كافة م�صتويات الن�صج املوؤ�ص�صي اإىل جانب جمع 
املوقع  يف  امليداين  والتقييم  املوؤ�ص�صية  املمار�صات  اأف�صل  عن  املعلومات 
اأجنح رجال  اإب��راز ومكافاأة  اإىل جانب  املخ�ص�صة  والفعاليات  واملنتديات 
و�صيدات ورواد الأعمال الذين و�صعوا ب�صمة يف عامل الأعمال مما كان 

له تاأثري ملحوظ على ال�صعيد ال�صخ�صي واملهني.
العام  القطاعن  م��ن  امل��ن�����ص��اآت  ت��ك��رمي  ت�صتهدف  اجل��ائ��زة  اأن  واأ���ص��اف��ت 
واخلا�ص يف اإمارة ال�صارقة التي تطبق اأف�صل املمار�صات البيئية من كافة 
اجلوانب لتح�صن الإجراءات واحل�صول على منتجات اأو خدمات حم�صنة 
بيئياً بالإ�صافة اإىل ت�صليط ال�صوء على م�صاريع املن�صاآت البتكارية ودعم 
وت�صجيع ممار�صة الأعمال البيئية واملبادرات التي من �صاأنها امل�صاهمة يف 
كمية  واحلد من  الغازية  النبعاثات  الطاقة وخف�ص  ا�صتهالك  تر�صيد 
النفايات واملخلفات وحتقيق التنمية امل�صتدامة يف اإمارة ال�صارقة وكافة 

اإمارات الدولة.
التي و�صعت  العام واخلا�ص  القطاعن  املن�صاآت من  وت�صتهدف اجلائزة 
منظومة عمل حتاكي اأهم املحاور الأ�صا�صية يف جمال امل�صوؤولية املجتمعية 

مثل املجتمع والبيئة ومكان العمل واأ�صحاب امل�صلحة.

األ��ف �صركة كربى   30 اأك��رث من  اإداري��ا �صامال ت�صتخدمه  اإط��ارا  ُيعترب 
عام  يف  انطلقت  التي  اجلائزة  دور  ..مو�صحة  العامل  اأنحاء  خمتلف  يف 
2002 كواحدة من مبادرات غرفة ال�صارقة الهادفة اإىل ن�صر احلوكمة 
وتطوير  العمل  واأخالقيات  اجل��ودة  معايري  اعتماد  وت�صجيع  املوؤ�ص�صية 
ت�صجيع  اإىل  اإ�صافة  املجتمع  جت��اه  اخل��ا���ص  القطاع  من�صاآت  م�صوؤولية 
دفع  يف  القت�صادية  املن�صاآت  دور  وتعزيز  للبيئة  ال�صديقة  املمار�صات 
عجلة التنمية امل�صتدامة من خالل توفري الت�صهيالت واإطالق امل�صاريع 

واملبادرات اجلديدة وحتفيزها على موا�صلة النجاح وتقدير اإجنازاتها.
“جائزة  يف  املتمثلة  ال�صت  اجل��ائ��زة  فئات  يف  الت�صجيل  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت 
ال�صارقة لأف�صل ع�صر من�صاآت خليجية” و”جائزة ال�صارقة لأف�صل 10 
و”جائزة  النا�صئة يف الإمارات”  ال�صارقة للم�صاريع  و”جائزة  من�صاآت” 
و”جائزة  اخل�صراء”  ال�����ص��ارق��ة  و”جائزة  الأعمال”  ل���رواد  ال�����ص��ارق��ة 
ال�صارقة للم�صوؤولية املجتمعية” يتيح لل�صركات ال�صتفادة من مزاياها 
م�صتوى  على  نوعها  م��ن  اجل��وائ��ز  اأه���م  اإح���دى  باعتبارها  التطويرية 
املنطقة على �صعيد امل�صاهمة يف تعزيز ثقافة التميز واجلودة يف القطاع 
الجتماعية  وم�صوؤوليتها  ور�صالتها  ال�صارقة  غرفة  روؤي��ة  وفق  اخلا�ص 

الوطنية واخلليجية.
اأن اجلائزة تركز على م�صاعدة املن�صاآت من القطاع اخلا�ص  ولفتت اإىل 

•• ال�شارقة-وام:

“جائزة  ح��ول  تعريفية  ن���دوة  ال�صارقة  و�صناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  نّظمت 
ال�صارقة للتمّيز القت�صادي” يف مركز التجارة واملعار�ص الهندي لل�صرق 
ال�صارقة  يف  تعمل  خا�صة  من�صاأة   25 م��ن  اأك���رث  فيها  ���ص��ارك  الأو���ص��ط 
القطاع  ممثلي  الأع��م��ال  رواد  م��ن  وع���دد  لها  التابعة  احل���رة  وامل��ن��اط��ق 

احلكومي يف اإمارة ال�صارقة.
وحّثت اأمانة اجلائزة خالل الندوة التي عقدت موؤخراً القطاعن العام 
واخلا�ص ورواد الأعمال يف الإمارة على امل�صاركة يف دورة اجلائزة اجلديدة 
لعام 2018 واملبادرة اإىل الت�صجيل يف خمتلف فئاتها قبل نهاية �صبتمرب 

اجلاري.
القت�صادي  للتميز  ال�صارقة  العام جلائزة  املن�صق  الهاجري  ندى  ودعت 
جمتمعي الأعمال املحلي واخلليجي اإىل انتهاز املهلة املتبقية للت�صجيل 
اإىل  الرامية  التوعوية  وال��ربام��ج  ال���دورات  من  لال�صتفادة  اجل��ائ��زة  يف 
تبّني  على  املوؤ�ص�صات  وم�صاعدة  املوؤ�ص�صي  والتميز  اجل��ودة  ثقافة  تعزيز 

اأف�صل املمار�صات يف القطاع اخلا�ص �صواء الإماراتي اأو اخلليجي.
التي تعتمد منوذج  اأهمية اجلائزة  الندوة  الهاجري خالل  وا�صتعر�صت 
والذي   EFQM اجل��ودة  لإدارة  الأوروب��ي��ة  باملوؤ�ص�صة  اخلا�ص  التميز 
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�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   
       �إعادة �إعلن بالن�شر

   فـي  �لدعوى 2018/1122  جتاري كلي
حمل  جمهول  خ��ادم  احمد  يون�ص  عبدالرحمن  ع��ادل   -1  / عليه  املدعي  اىل 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ابراهيم حممد  في�صل  املدعي/يا�صر  ان  القامة مبا 
ال�صركة  م��وج��ودات  بت�صليم  الول  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها 
يوم  جل�صة  لها  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  مقابل  وامل�صاريف  بالر�صوم  والزامه 
لذا   Ch 2.E.21 بالقاعة  9.30 �ص  ال�صاعة   2018/9/13 املوافق  اخلمي�ص 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   
       �إعادة �إعلن بالن�شر

   فـي  �لدعوى 2018/483  عقاري كلي
امل��دع��ي/ ان  دي��ان��ى اخلطيب جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا  امل��دع��ي عليه / 1- مي�صيل  اىل 

قد  احلمادي  عبداهلل  حممد  وميثله:�صعد  عامة(  م�صاهمة  )�صركة  ال�صالمي  دب��ي  بنك 
املنتهية بالتملك والت�صليم  اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بف�صخ عقد اليجارة 
واملطالبة مببلغ وقدره )588.911( درهم تعوي�صا عن ال�صرار التي ا�صابت املدعي والزام 
)جميع  كفالة  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�صمول  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  بالر�صوم 
الطلبات مو�صحة تف�صيليا يف �صحيفة الدعوى(. وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 
2018/9/4 ال�صاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch 1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   

       �إعادة �إعلن بالن�شر
   فـي  �لدعوى 2018/560  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- دافال برافن �صاندرا �صاه 2- تيجال دهافال �صاه جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/متويل م�صاهمة خا�صة وميثله:نا�صر مال اهلل حممد غامن قد اأقام عليك الدعوى 
واملدعي  املدعية  بن  املربمة  بالتملك  املنتهية  الي��ج��ارة  اتفاقية  بف�صخ  املطالبة  ومو�صوعها 
والزامهما  يف:2014/12/4  امل���وؤرخ  التعديل  وملحق  ومالحقها  ب��ت��اري��خ:2007/10/15  عليهما 
بت�صليم العقار خاليا من ال�صواغل ورد حيازته اىل املدعية والغاء ا�صارة القيد العقاري والزامهما 
مو�صحة  الطلبات  )جميع  والتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )112.890( وق��دره  بتعوي�ص 
تف�صيليا يف �صحيفة الدعوى(. وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2018/9/25 ال�صاعة 9.30 
�ص بالقاعة Ch 1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   
�علن حكم بالن�شر

                  يف  �لدعوى رقم 2018/190  جتاري كلي 
مبا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  العامة  للتجارة  املجد  عليه/1-موؤ�ص�صة  امل��دع��ي  اىل 
حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  ذ.م.م  وامل��ق��اولت  للتجارة  الغيث  املدعي/�صركة  ان 
املذكورة اعاله ل�صالح/�صركة  الدعوى  بتاريخ 2018/4/10  يف  املنعقدة  بجل�صتها 
الغيث للتجارة واملقاولت ذ.م.م بحكمت املحكمة بالزام املدعي عليها بان ت�صدد اىل 
ت��اري��خ:2018/1/31 وحتى  املدعية مبلغ )586942( درهما وفائدة 9% اعتبارا من 
متام ال�صداد والزمتها بالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب املحاماة 
. حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن 

�صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   
�علن حكم متهيدي بالن�شر

                  يف  �لدعوى رقم 2018/1116  جتاري كلي 
اىل املدعي عليه/1-فرزين يد اله عابديني اأبخواره ب�صفته مالك ال�صركة ال�صوي�صرية 
للعطور م.م.ح - باملنطقة احلرة بال�صارقة جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/لينا 
ابراهيم عبداهلل اآل ال�صيخ قد اأقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بتاريخ:2018/8/1 احلكم التمهيدي التايل:حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري 
وقبل الف�صل يف املو�صوع بندب اخلبري احل�صابي �صاحب الدور - ما مل يتفق اخل�صوم 
من  بها  وم��ا  ال��دع��وى  اأوراق  مطالعة  بعد  مهمته  تكون  اأ���ص��ب��وع  خ��الل  ت�صميته  علي 
عليها  وامل��دع��ي  املدعية  ملقر  النتقال  منها  اخل�صوم  يقدمه  ان  وماع�صى  م�صتندات 
لالطالع على مالديهم من اوراق وم�صتندات ، وحدتت لها املحكمة جل�صة يوم الثنن 

 .ch2.E.22:املوافق:2018/9/10 ال�صاعة:09:30 �صباحا يف القاعة
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   
�علن حكم بالن�شر

                  يف  �لدعوى رقم 2017/1943  جتاري كلي 
اىل املحكوم عليهما/1-فورتر�ص كابيتال لال�صتثمار �ص.ذ.م.م وميثلها/حامد احمد خمتار حامد 
حممد 2- فورتر�ص برامي جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة 
بتاريخ 2018/5/30  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/جيه اف دي بروكرز ليمتد اول:بقبول 
ادخال �صركة/فورتر�ص برامي خ�صما يف الدعوى - ثانيا:ويف مو�صوع الدعوى والدخال بالزام 
املدعي عليها/�صركة فورتر�ص كابيتال لال�صتثمار ذ.م.م واخل�صم املدخل �صركة/فورتر�ص برامي 
او ما  امريكي  للمدعي/جيه اف دي بروكرز مبلغ )63.509.177( دولر  ي��وؤدي  بان  بالت�صامن 
يعادله بالدرهم الماراتي )1.871.227.79( والفائدة القانونية بواقع 9% �صنويا من تاريخ رفع 
الدعوى:2017/3/9 وحتى ال�صداد التام والزمت املدعي عليها واخل�صم املدخل بامل�صاريف ومبلغ 
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثن يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن 

�صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   

       �إعادة �إعلن بالن�شر
   فـي  �لدعوى 2018/1837  جتاري جزئي

املدعي/ ان  العزيز جمهول حمل القامة مبا  املدعي عليه / 1- حنان حامت عبداهلل  اىل 
وميثله:مي  املدعية  مدير  ب�صفته  اقرع  حممود  ال�صيد/عبداهلل  وميثلها  اجلنوب  ملحمة 
عبدالرحمن ن�صيب عبدالرحمن بن ن�صيب الفال�صي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )6100( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة 
جتاري  ال��ن��زاع  ملف  و�صم  التام  ال�صداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة 
520/2018. وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ص املوافق 2018/9/13 ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة 
Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   
       مذكرة �علن مدعي عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/534  عقاري كلي
القامة  حمل  جمهول  وزوز  عبداجلواد  حممود  1-ف��واز   / املدخل  اخل�صم  اىل 
ال���دع���وى وم��و���ص��وع��ه��ا املطالبة  اأق����ام عليك  مب��ا ان امل��دع��ي /غ�����ص��ان واك���د ق��د 
العقد بن املدعي واملدعي عليهما وال��زام املدعي عليهما مببلغ وقدره  ببطالن 
والر�صوم  ال���ص��ت��ح��ق��اق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  وال��ف��ائ��دة  دره���م   )2.073.550(
وامل�صاريف واتعاب املحاماة و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها 
  ch1.B.8:جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2018/10/2 ال�صاعة:09:30 �ص بالقاعة
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�صور 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   
�علن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

        يف �لدعوى رقم 2017/168 بيع عقار مرهون
���ص.ذ.م.م وميثلها  العامة  املنفذ �صده/1- �صركة كونكورد د�صرتيبيو�صن للتجارة  اىل 
ال�صادة/�صهروز عزيزاهلل قا�صم �صاهي - توما�ص كا�صجن  جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/م�صرف ابوظبي ال�صالمي وميثله / جابر را�صد حممد جابر را�صد 
قيمة  ل�صداد  اعالنكم  ب��ت��اري��خ:2018/8/28  البتدائية  دبي  ق��ررت حمكمة  ال�صالمي  
التنفيذ  ملف  يف  التبليغ  تاريخ  من  �صهر  خ��الل  دره��م   )3800000( وق��دره��ا  املطالبة 
امل��ادة 295 من قانون  املزايدة وفقا لن�ص  الرهن بطريق  العقار حمل  واإل بيع  اع��اله 
الر�ص:71  رقم   - التجاري  املنطقة:اخلليج   - العقار:مكتب  )نوع  املدنية  الج��راءات 
 - P:رقم الطابق - P04:رقم املبنى:3 - ا�صم املبنى:باي �صكوير - 03 -رقم العقار -

م�صاحة العقار:245.16 مرت مربع (
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   

مذكرة �إعادة �علن بالن�شر
             يف  �لدعوى 2018/207  ��شتئناف تظلم جتاري    

اىل امل�صتاأنف �صده/1- با�صكر كومار بربدا�ص كوتي�صا جمهويل حمل 
وميثله:علي  ����ص.ذ.م.م  للتجارة  ون�صتو   / امل�صتاأنف  ان  مبا  القامة 
بالدعوى  ال�صادر  ا�صتاأنف/ احلكم  ابراهيم اجلرمن  قد  ا�صماعيل 
رقم 2018/149 تظلم جتاري وحددت لها جل�صه يوم الربعاء  املوافق 
2018/9/19 ال�صاعة 17.30 م�صاءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه 
يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ال�شتئناف
�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   

       مذكرة �علن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2018/934  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�صركة فيكتوري لتجارة الطارات �ص.ذ.م.م 2- �صركة امليزان 
الخت�صا�صي �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /حم�صن حيدر دروي�ص 
املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ����ص.ذ.م.م  لل�صيارات  انرتنا�صيونال 
واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )464567( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام 
املحاماة والفائدة 12% من ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام.وحددت لها جل�صة يوم 
الثنن املوافق:2018/9/24 ال�صاعة:08:30 �ص بالقاعة:ch2.D.17  لذا فاأنت 
او  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  مكلف باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   

       مذكرة �علن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2018/320  مدين كلي

اىل املدعي عليه / 1-بيت وورلد انف�صتمنت�ص ليمتد 2- حممد هاين حممد ه�صام ق�صاب 3- عمر 
عبده قائد حممد جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /ن�صر علي علي مق�صع وميثله:ب�صار 
وتثبيت  ب�صحة  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  امل�صايبة  ابراهيم  علي  عبداهلل 
احلجز ال�صادر مبوجب احلكم رقم 48 ل�صنة 2017 ا�صتئناف تظلم مدين امل�صتاأنف يف الدعوى 
ا�صتكمال  اث��ار قانونية نحو  م��ن  ذل��ك  رق�����م:2017/49 حجز حتفظي م��دين وم��ا يرتتب على 
وامل�صاريف  بالر�صوم  عليهما  امل��دع��ي  ال���زام  احل��اج��ز  ال��دائ��ن  ل�صالح  والبيع  احلجز  اج���راءات 
ال�صاعة:09:30 �ص  امل��واف��ق:2018/9/9  الحد  يوم  لها جل�صة  املحاماة.وحددت  اتعاب  ومقابل 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�صور  فاأنت مكلف  لذا    ch2.E.21:بالقاعة

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   
       �إعادة �إعلن بالن�شر

   فـي  �لدعوى 2018/1639  مدين جزئي
ان  القامة مبا  �صبيع جمهول حمل  ه��دى عبيد خلفان بن  املدعي عليه / 1-  اىل 
ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  عو�ص  احمد  حممد  وج��دي  املدعي/حممد 
درهم   )50.230( وق��دره  مبلغ  للمتنازع  يوؤديا  بان  �صدهما  املتنازع  بالزام  املطالبة 
تاريخ  بواقع 9% من  القانونية  والفائدة  وامل�صاريف  والر�صوم  والت�صامن  بالتكافل 
 2018/9/16 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  لها جل�صة  وح��ددت  ال��ت��ام.  ال�صداد  املطالبة وحتى 
ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   

       مذكرة �علن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/3018  جتاري جزئي

امل��دخ��ل / 1-ج��ان��ي��ت ميلينا ج��ربي جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مبا  اىل اخل�صم 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال�صويدي  البا�ص  خمي�ص  ���ص��امل  /م��اج��د  امل��دع��ي  ان 
الدعوى  يف  بها  املطالب  املبالغ  من  املدعي  ذم��ة  ب��رباءة  املطالبة  ومو�صوعها 
رقم:2016/20 نزاع جتاري وايقاف التنفيذ رقم:2016/2874 جتاري والر�صوم 
املوافق:2018/9/20  اخلمي�ص  ي��وم  جل�صة  لها  والت��ع��اب.وح��ددت  وامل�صاريف 
ال�صاعة:08:30 �ص بالقاعة:ch1.C.13  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   

�علن حكم بالن�شر
                  يف  �لدعوى رقم 2018/360  جتاري جزئي 

بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  ���ص.ذ.م.م  توتورا  عليه/1-مطعم  املحكوم  اىل 
املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2018/5/17  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�صالح/�صركة بروكاري خلدمات التنظيف �ص.ذ.م.م وميثلها ال�صيد/نذير الدين 
حممد حممد معن الدين ب�صفته املدير امل�صوؤول بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
للمدعية مبلغ وقدره )54.737.78( درهم والزمت املدعي عليها بامل�صاريف والف 
. حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثن  املحاماة  اتعاب  درهم 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   

       �إعادة �إعلن بالن�شر
   فـي  �لدعوى 2018/2235  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- �صركة الحتاد للبناء وال�صتثمار ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
ن�صيب عبدالرحمن  ���ص.ذ.م.م وميثله:مي عبدالرحمن  للمفرو�صات  الزرق  املدعي/التاج 
عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  الفال�صي  ن�صيب  ب��ن 
مببلغ وقدره )60150( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 
املطالبة يف:2017/7/31 وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة و�صم 
 2018/9/26 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت   .2018/379 التجاري  ال��ن��زاع  ملف 
ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   
       مذكرة �علن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2018/1642  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- اك�ص كون�صبت�ص �صولوت�صنز لتجارة اللكرتونيات - ذ م م  2-اك�ص 
كون�صبت�ص فورت - م م ح  3-عا�صم انور علي علي �صجواين انور علي  جمهويل حمل 
القامة مبا ان املدعي/ البنك العربي املتحد وميثله / موزة عبيد ربيع اخلظر -  قد 
والت�صامم  بالت�صامن  املدعي عليهم  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اأقام عليك 
املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   2184706.38( وق��دره  مببلغ  والتكافل 
والفائدة  12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام.  وحددت لها جل�صة يوم الحد  
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   Ch1.C.15 ب��ال��ق��اع��ة  ���ص   9.30 ال�����ص��اع��ة   2018/9/16 امل��واف��ق 
او م�صتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�صور 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   

       مذكرة �علن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2018/2471  جتاري جزئي              

ان  الق��ام��ة مبا  الن�صاري  جمهول حمل  املدعي عليه /1-ع��ل��ي حممد خري  اىل 
املدعي/ �صياء في�صل مالك   قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام 
ي��وؤدي للمدعي مبلغ وق��دره )50.000 دره��م( قيمة ال�صيك رقم  ب��اأن  املدعي عليه 
، وامل��وؤرخ 2010/1/3 م وامل�صحوب على بنك الإم��ارات والفائدة القانونية   000114
وبالر�صوم  ال�����ص��داد  مت��ام  وحتى  ال�صيك  ا�صتحقاق  ت��اري��خ  م��ن  �صنويا   %12 ب��واق��ع 
وامل�����ص��اري��ف وم��ق��اب��ل ات��ع��اب امل��ح��ام��اة. وح����ددت ل��ه��ا جل�صة ي���وم الح����د املوافق  
2018/9/16  ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   

 �علن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف �لدعوى رقم  2018/2885   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �صده/1- اأ�صامة وليد كعو�ص  جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/بنك الحتاد الوطني وميثله / عبداهلل حممد 
ر�صول علي الهرمودي  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
درهم  وق��دره )351212.60(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   
 �علن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2018/971   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- حمي الدين م�صطفى حجازية جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ البنك العربي املتحد - �ص م ع وميثله 
التنفيذية  ال��دع��وى  اأق��ام عليك  قد   - ربيع اخلظر  م��وزة عبيد   /
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )175834.69( 
املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   
 �علن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2018/473   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- يابان مارين للتجارة العامة - �ص ذ م م  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/البنك العربي املتحد - �ص م ع 
وميثله / موزة عبيد ربيع اخلظر - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )11676120.51( 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
�صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   
 �علن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2018/2799   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- ال�صعفار �صتيل �صريف�صيز - �ص ذ م م  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�صركة النمر لتجارة احلديد 
- ذ م م وميثله / ح�صن علي مطر الريامي - قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)184174( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   

�علن حكم بالن�شر
   يف  �لدعوى رقم 2017/3688 جتاري جزئي                                                

حمل  جمهول  وي��ه��ال   دا���ص  �صيتال  بوجناوانى  بهاجوان  عليه/1-  املحكوم  اىل 
يف    2018/6/5 بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة 
الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ م�صرف الهالل - �صركة م�صاهمة عامة - بالزام 
املدعي مبلغ مقداره مبلغ 12495 درهم )اثني  ي��وؤدي للم�صرف  ان  املدعي عليه 
ع�صر الفا واربعمائة وخم�صة وت�صعون درهما( والزمته بالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ 
ذلك من طلبات.  حكما مبثابة  ما عدا  ورف�صت  اتعاب  دره��م مقابل  خم�صمائة 
احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر 
اآل  �صعيد  بن  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  با�صم  �صدر  الع��الن  ه��ذا 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   

       �عادة �علن بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2018/2629  جتاري جزئي             

املدعي/ اأن  الق��ام��ة مب��ا  با�ص جمهول حم��ل  ق��رة  امل��دع��ى عليه/1- لن��ا حممود  اىل 
�صعيد عبدالعال يو�صف القدرة وميثله / �صعيد مبارك عبيد اأحمد الزحمي -  قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 101.000 درهم 
والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ا�صتحقاق ال�صيكن وحتى 
ال�صداد التام واحلكم بثبيت المر على عري�صة منع من ال�صفر جتاري رقم 2018/661  
بالقاعة  ال�صاعة 8.30 �صباحا   امل��واف��ق 2018/9/16   الح��د   ي��وم  لها جل�صة  وح��ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  Ch1.C.14  لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
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�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   
�علن حكم بالن�شر

   يف  �لدعوى رقم 2018/28 عقاري كلي                                              
 / املدعي  اأن  ال�صيد حممد حممود  جمهول حمل القامة مبا  املدعي عليه/1-  اىل 
�صيلكت جلوبال ديفيلومبنت - �ص ذ م م  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة 
بتاريخ 2018/3/28 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ �صيلكت جلوبال ديفيلومبنت 
 )3808-MGI( اأول :- بف�صخ عقد بيع و�صراء الوحدة العقارية رقم - �ص ذ م م 
بربج ذا رزيدن�صز يف مارينا جيت 1 مب�صروع دبي مارينا ، ورد ملكية الوحدة وحيازتها 
دره��م مقابل  وال��ف  وامل�صاريف  الر�صوم  بكافة  املدعي عليهم  ال��زام   : ثانيا  للمدعية. 
يوما  خ��الل ثالثن  قابال لال�صتئناف  احل�����ص��وري  امل��ح��ام��اة.   حكما مبثابة  ات��ع��اب 
اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 

بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   

�علن حكم بالن�شر
   يف  �لدعوى رقم 2018/3724 عمايل جزئي                                              

اىل املدعي عليه/1- �صركة احمد بن د�صمال للمقاولت - ذ م م  جمهول حمل القامة مبا اأن 
املدعي / حممد �صيف ال�صالم حممود احلق  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة 
بتاريخ 2018/5/14 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ حممد �صيف ال�صالم حممود احلق 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 21438 واحد وع�صرون الف واربعمائة وثمانية 
قد  التنفيذ  وقت  يكن  ما مل  نقدا  قيمتها  او  اىل موطنه  العودة  وتذكرة  درهما  وثالثون 
من  املدعي  واعفت  امل�صروفات  من  باملنا�صب  والزمتها  اآخ��ر  عمل  �صاحب  بخدمة  التحق 
ن�صيبه فيها ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف 
خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو 

ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   

مذكرة �علن بالن�شر
يف  �لدعوى 2018/284  ��شتئناف تظلم جتاري 

واخلدمات  لل�صيانة  البحرية  اخلليج  ���ص��ده/1-���ص��رك��ة  امل�صتاأنف  اىل 
املالحية - دب��ي - ذ م م )جيمو�ص دب��ي( جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
خليفة   / وميثله  م  م  ذ  ���ص   - للتجارة  بال�صت  �صبيد  /�صركة  امل�صتاأنف 
ال�صادر  احلكم  ا�صتاأنف  قد   - الكتبي  هويدن  بن  عبداهلل  �صعيد  عبداهلل 
بالدعوى رقم 2018/364 تظلم جتاري وحددت لها جل�صه يوم الربعاء  
 ch1.B.7 رق��م  بالقاعة  م�صاءا    17.30 ال�صاعة   2018/9/26 امل��واف��ق 
وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ال�شتئناف
�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   

       مذكرة �علن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2018/144 �أحو�ل نف�س غري م�شلمني 

اىل املدعي عليه / 1- رولفي اكونا باجنالن  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ جن انتونيتي جوكوتان وميثله / فتوح يو�صف حممد ح�صن 
الن�صار   قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
باأن يوؤدي نفقة �صهرية للمدعية وابنتها  وحددت لها جل�صة يوم الحد  
املوافق  2018/9/9  ال�صاعة 9.30 �ص بالقاعة رقم )3( يف مبنى الأحوال 
ال�صخ�صية يف منطقة القرهود  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك 
للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   
       مذكرة �علن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2018/7992  عمايل جزئي             

اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1- اك��ي��ل��ي ان��رتن��ا���ص��ون��ال ل��ل��ت��ج��ارة ال��ع��ام��ة - ����ص ذ م م  
اأقام  امل��دع��ي / �صومي�ص ك��ان��دام��ك��وف��ي��ل  ق��د  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
 61075( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )3000 دره�����م( وال���ر����ص���وم وامل�����ص��اري��ف ورقم 
الثالثاء  ي���وم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB184228184AE(ال�صكوى
املوافق 2018/9/25  ال�صاعة 8.30 �ص  بالقاعة Ch2.E.22  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   
       مذكرة �علن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2018/1764   جتاري كلي               

 - وال�صفر  لل�صياحة  2-توميني  العبا�ص  علي  عبدالرزاق  1-ه�صام   / عليه  املدعي  اىل 
�ص ذ م م  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك را���ص اخليمة الوطني - �ص م 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - ن�صيب  بن  عبدالرحمن  ن�صيب  عبدالرحمن   / وميثله  ع 
للمدعي  يوؤديا  بان  والتكافل  بالت�صامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها 
درهم  ال��ف  و�صبعة  وثالثمائة  مليونان  )فقط  دره��م   )2.307.326.94( وق��دره  مبلغ 
وثالثمائة و�صتة وع�صرون درهم واربعة وت�صعون فل�ص( والفائدة القانونية 12% من 
تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�صداد والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة. وحددت 
 Ch2.E.21 لها جل�صة يوم الثنن  املوافق  2018/10/1  ال�صاعة 9.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   

       مذكرة �علن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2018/2799  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- �صالون مالكة للتجميل - موؤ�ص�صة فردية   جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ لوتاه بي �صي جاز - ذ م م - فرع دبي وميثله / عبداهلل خمي�ص غريب 
الناخي اآل علي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان 
توؤدي اىل املدعية مبلغ وقدره )2.927.38 درهم( والفائدة القانونية بواقع 12% من 
تاريخ ال�صتحقاق احلا�صل يف 2016/3/21 وحتى ال�صداد التام و �صمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بال كفالة. والر�صوم  وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم 
الثالثاء املوافق  2018/9/18 ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف 
او م�صتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�صور 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   

       مذكرة �علن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2018/8568  عمايل جزئي             

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-ج�����راغ ل��ل��م��ق��اولت - ���ص ذ م م   جم��ه��ول حمل 
اأق��ام عليك الدعوى  الق��ام��ة مبا ان املدعي / حممد مفيظ م��ي��اه   قد 
دره���م(   32285( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�صتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ص��وع��ه��ا 
وت����ذك����رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره������م( وال���ر����ص���وم وامل�������ص���اري���ف ورق���م 
ال�صكوى)MB184613879AE( وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء  
املوافق 2018/9/18  ال�صاعة 8.30 �ص  بالقاعة Ch1.A.5  لذا فاأنت 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   

       مذكرة �علن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2018/7579  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1-فا�صت لوجي�صتك�ص لل�صحن - �ص ذ م م  جمهول حمل القامة 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�صوعها  اودي���ن   قد  ف��واز فاليا  ان املدعي / حممد  مبا 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )95.000 درهم( والفائدة القانونية 9% من 
والر�صوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  التام  ال�صداد  وحتى  املطالبة  تاريخ 
يوم  لها جل�صة  ال�صكوى)MB183665914AE( وحددت  ورقم  وامل�صاريف 
الثنن املوافق 2018/9/17  ال�صاعة 10.00 �ص  بالقاعة Ch1.A.1  لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   
       مذكرة �علن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2018/9185  عمايل جزئي             

القامة  م  جمهول حمل  م  ذ  �ص   - لل�صحن  اكواجتك   -1  / عليه  املدعي  اىل 
مب���ا ان امل���دع���ي / حم��م��د وق�����ار حم��م��د ���ص��ف��ي��ع   ق���د اأق������ام ع��ل��ي��ك الدعوى 
وتذكرة  دره���م(   16846( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها 
ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����ص���وم وامل�����ص��اري��ف وات���ع���اب امل��ح��ام��اة رقم 
الثالثاء  ي���وم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB185226369AE(ال�صكوى
املوافق 2018/9/18 ال�صاعة 10.00 �ص  بالقاعة Ch1.A.4  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   

       �عادة �علن بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2018/8640  عمايل جزئي             

اىل املدعى عليه/1- الفار�ص امللكي ملقاولت البناء - ذ م م- فرع دبي   جمهول 
الدعوى  اأق��ام عليك  �صينغ كيندار   قد  امل��دع��ي/اوب��ك��ار  اأن  الق��ام��ة مبا  حمل 
وتذكرة  دره���م(   6250( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها 
عوده مببلغ )2000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة  رقم ال�صكوى 
املوافق  الح�����د   ي���وم  ج��ل�����ص��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت    )MB180702079AE(
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    Ch1.A.1 بالقاعة  �صباحا    8.30 ال�صاعة    2018/9/9
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   

       �عادة �علن بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2018/7577  عمايل جزئي             

 - املباين  وتنظيف  احل�صرات  مكافحة  خلدمات  تايجر  عليه/1-  املدعى  اىل 
اأن املدعي/�صهيل �صتار عبدال�صتار   قد  �ص  ذ م م  جمهول حمل القامة مبا 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )5790  الدعوى ومو�صوعها  اأقام عليك 
درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف  رقم ال�صكوى 
املوافق  ال��ث��الث��اء   ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت    )MB182772573AE(
مكلف  فاأنت  ل��ذا    Ch1.A.2 بالقاعة  �صباحا    8.30 ال�صاعة    2018/9/18
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   

 �علن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف �لدعوى رقم  2018/2936   تنفيذ جتاري  

مديرها/  وميثلها  ح  م  ���ص  اوت��وم��وت��ي��ف  ج��ي  ات�����ص  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
قحطان بن فهد بن حممد الدغيرث جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/ارامك�ص الإمارات - �ص ذ م م وميثله / اأمل عمري ال�صبيعي - قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )81617.01( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام  فان املحكمة �صتبا�صر الج��راءات 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   
 �علن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2018/2569   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- اأحمد بن ح�صن بن مبارك احلارثي  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/عبداله ا�صداهلل قا�صمي نيا  
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
التنفيذ  اىل طالب  دره��م  وق��دره )429642.50(  به  املنفذ  املبلغ 
الج����راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   
       مذكرة �علن مدعي عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2018/8993  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ملار مل�صتح�صرات التجميل �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ب��روال  ربيحه   / املدعي  ان  مبا 
مب�صتحقات عمالية وقدرها )75250 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم 
لها  وح��ددت    mb184784127ae:ال�صكوى رق��م  وامل�صاريف  والر�صوم 
 ch1.A.1:جل�صة يوم الثنن املوافق 2018/9/17 ال�صاعة 08.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   

       �عادة �علن بالن�شر
   يف  �لدعوى 2018/2183  عمايل جزئي

اىل اخل�صم املدخل/ 1-مقهى رايز مي اب جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / 
داي�صى جالينديز كالبيا قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات 
والر�صوم  دره���م   )2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   79445( وق��دره��ا  عمالية 
يوم  جل�صة  لها  وح��ددت    MB180518298AE:ال�صكوى رق��م  وامل�صاريف 
فاأنت  لذا   ch1.A.1:بالقاعة �ص   10.00 ال�صاعة   2018/9/12 املوافق  الربعاء 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�صور 
اأي��ام على الأق��ل ، ويف حالة تخلفك فان  م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   

       �عادة �علن بالن�شر
   يف  �لدعوى 2018/4946  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-الطرفانه لتنظيف و�صيانة املباين ���ص.ذ.م.م جمهول حمل 
اأق��ام عليك الدعوى  القامة مبا ان املدعي / حممد جمباه الدين ابو الب�صر قد 
ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )10658 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB181779008AE:ال�صكوى رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )1000(
�ص   08.30 ال�����ص��اع��ة   2018/9/18 امل���واف���ق  ال���ث���الث���اء  ي����وم  ج��ل�����ص��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   

       �عادة �علن بالن�شر
   يف  �لدعوى 2018/4945  عمايل جزئي

����ص.ذ.م.م جمهول حمل  املباين  و�صيانة  لتنظيف  1-الطرفانه   / عليه  املدعي  اىل 
اأق��ام عليك  الدين قد  ع��الء  الدين حممد  املدعي / حممد �صالح  ان  القامة مبا 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )9452 درهم( وتذكرة عودة 
  MB181779210AE:مببلغ )1000( درهم والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى
�ص   08.30 ال�����ص��اع��ة   2018/9/18 امل����واف����ق  ال���ث���الث���اء  ي����وم  ج��ل�����ص��ة  ل��ه��ا  وح������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   
�علن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف �لدعوى رقم 2018/3084 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �صده/1- �صيلي ويلي فود اند بيفرياج اند�صرتيز �ص.ذ.م.م 
)فرع( جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ارابيان للتغليف 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله  املرن ذ.م.م )فرع( قد 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1352793.22( درهم اىل طالب 
�صتبا�صر الجراءات  املحكمة  فان  املحكمة   وعليه  او خزينة  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   
�علن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف �لدعوى رقم 2018/222 تنفيذ �شرعي
اىل امل��ن��ف��ذ ����ص���ده/1- م�����روان حم��م��د ���ص��ل��ي��م ج��م��ع��ه جم��ه��ول حمل 
املهري  حممد  �صعيد  حممد  التنفيذ/فوزيه  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة 
وميثله:خمتار حممد باقر غريب قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
رق���م:662/2017 )احلالة  التفاقية  بتنفيذ  والزامك  اعاله  املذكورة 
1490/2017 حالت زوجية(   وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   
�علن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف �لدعوى رقم 2018/2904 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �صده/1- غالرييا دي فيوري/موؤ�ص�صة فردية وميثلها مالكها/
باران عبداهلل حممد �صريف عبداهلل زمان فهيمي جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/فلورال للتجارة �ص.ذ.م.م وميثلها/حممد كونهي 
حممد عبدالقادر وميثله:هاين رجب مو�صى عبداهلل اجل�صمي قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )255102.60( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   

مذكرة �إعادة �علن بالن�شر
   يف  �لدعوى 2018/742  ��شتئناف جتاري    

ذ.م.م  الطرق  �صيانة  ملقاولت  التحتية  البنية   -1 �صده/  امل�صتاأنف  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف / الراجحي لالن�صاءات �ص.ذ.م.م 
جزئي  جت��اري   2017-2043 رق��م  بالدعوى  ال�صادر  احلكم  ا�صتاأنف/  قد 
وحددت لها جل�صه يوم الثنن  املوافق 2018/10/1 ال�صاعة 10.00 �صباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.16 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ال�شتئناف

�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2017/6370

اإعلن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�ضرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد مزاد علني 
م�شاءا   6:00 ال�شاعة  متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االمارات  موقع  على 
البحريه  اخلليج  �شركة  �شدها  للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2018/09/10 االثنني  يوم 

لل�شيانه واخلدمات املالحيه – دبي – ذ.م.م او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                             الو�شف                                 �شعر التقييم  
 809،700                                        خزانات وقود و اأغرا�س متنوعه 

فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل بزيارة 
باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  له  من  كل  وعلى   .  www.emiratesauction.ae االلكرتوين  املوقع 

معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية

�لعدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2018/4457

اإعلن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�ضرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد مزاد علني 
م�شاءا   6:00 ال�شاعة  متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االمارات  موقع  على 
يوم االثنني 2018/09/10 لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ �شدها برمييم ا�شرتولي�شيى للتجارة 

العامة )�س.ذ.م.م( او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                        الو�شف     �شعر التقييم  

                                                    معدات طبيه      20،060 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل بزيارة 
باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  له  من  كل  وعلى   .  www.emiratesauction.ae االلكرتوين  املوقع 

معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية



ثقافة وفن�ن
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»النا�ضرين الإماراتيني« ت�ضارك يف دورة 
»ا�ضرتاتيجيات الن�ضر« يف جامعة ييل بالوليات املتحدة

وت�������ص���رتط اجل����ائ����زة يف م��و���ص��م��ه��ا ال���ث���ال���ث ع��ل��ى جميع 
 And After Many ك��ت��اب«  تلخي�ص  امل�����ص��ارك��ن، 
Days« » بعد عدة اأيام« للكاتب جوهر ايلي، يف مقالة ل 
الفكرة  املحافظة على  1500 كلمة، مع  تتعدى كلماتها 

الأ�صا�صية وال�صكل العام للكتاب.
الفائزين يف جائزة  للكتاب مبنح  ال�صارقة  وتتكفل هيئة   
ال�37 من  ال�����دورة  ل���زي���ارة  ف��ر���ص��ة  ال��ك��ت��اب،  ن����ادي  اأدب 
معر�ص ال�صارقة الدويل للكتاب، الذي �صّكل اأحد الأعمدة 
ال�صارقة  اإم��ارة  ت�صهدها  التي  الثقافية  للنه�صة  الرئي�صة 

والذي اأ�صبح اليوم ثالث اأكرب معر�ص للكتاب فى العامل، 
واملوؤلفن  وال���ك���ّت���اب  ال��ن�����ص��ر  دور  م���ن  الآلف  وي��ج��ت��ذب 

بالإ�صافة اإىل املالين من الزوار من كل اأنحاء العامل.
للن�صر:  ال�صارقة  مدينة  مدير  ���ص��امل،  عمر  �صامل  وق��ال 
مكانة  تر�صيخ  ع��ل��ى  للن�صر  ال�����ص��ارق��ة  م��دي��ن��ة  حت��ر���ص   «
وحتقيق  واملعرفة،  والأدب  للثقافة  عاملياً  منرباً  ال�صارقة 
حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  روؤي��ة 
القا�صمي ع�صو املجل�ص الأعلى، حاكم ال�صارقة، الذي ر�صم 
ارتقت  �صاملة،  ح�صارية  ثقافية  نه�صة  معامل  بو�صوح 

بفكر الإن�صان ومعارفه«.
واأ���ص��اف ���ص��امل: »حت��ق��ق رع��اي��ة ج��ائ��زة اأدب ن���ادي الكتاب 
ال�صارقة  م��دي��ن��ة  منها  تنطلق  ال��ت��ي  ال����روؤى  م��ن  واح����دة 
النا�صرين  م��ن  امل��زي��د  ا�صتقطاب  اإىل  ت�صعى  اإذ  للن�صر، 
الن�صر  بتجارب  وتعريفهم  الأفريقي،  واجلمهور  والكتاب 
التجارب  اإىل دعم  بالإ�صافة  واملنطقة،  الإم��ارات  دولة  يف 
بن  وامل��ع��ريف  ال��ف��ك��ري  ال��ت��ب��ادل  ن��ط��اق  لتو�صيع  الناجحة 
املجتمعات  بن  والتقارب  التوا�صل  يحقق  مبا  الدولتن، 

املختلفة«.

وتعمل مدينة ال�صارقة للن�صر يف اإطار روؤية �صاملة ت�صعى 
م�صتوى  على  رائ���داً  م��رك��زاً  لت�صبح  مكانتها  تر�صيخ  اإىل 
الن�صر والطباعة،  اأعمال  ازدهار  العامل، ي�صهم يف حتقيق 
ومن�صًة لالإبداع جلميع العاملن يف هذا املجال من خالل 
واملتوفرة  امل��ت��ط��ورة  واخل��دم��ات  الم��ت��ي��ازات  م��ن  �صل�صلة 

باأ�صعار منا�صبة �صمن بيئة جاذبة للم�صتثمرين.
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  م��ن  بتوجيهات  املدينة  وتاأ�ص�صت 
الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي، ع�صو املجل�ص الأعلى 
األف مرت مربع   40 ال�صارقة، ومتتد على م�صاحة  حاكم 

قطاع  يف  العاملة  واجلهات  املوؤ�ص�صات  من  العديد  وت�صم 
الرتجمة  ومكاتب  وع��امل��ي��ة،  عربية  ن�صر  دور  م��ن  الن�صر 
والتحرير اللغوي والأدبي و�صركات الت�صميم الغرافيكي، 
اإ�صدار الرتاخي�ص التجارية  اإجراءات  اإمتام  وتقدم ميزة 
التقنيات  باأحدث  املدينة  جتهيز  ويتم  �صاعة،   24 خالل 
امل��ت��ط��ورة يف جم���ال ال��ط��ب��اع��ة وال��ن�����ص��ر اإىل ج��ان��ب مركز 
ك��ت��اب مبختلف  م��ل��ي��ون   16 يت�صمن حم��ت��وي��ات  ب��ي��ان��ات 
ب�صهولة  طباعتها  اإع���ادة  للنا�صرين  ميكن  بحيث  اللغات 

وحتديثها والتعديل عليها.

•• ال�شارقة-الفجر:

ق����درات طاقمها  وت��ع��زي��ز  تنمية  ع��ل��ى  ح��ر���ص��ه��ا  اإط����ار  يف 
الإم����ارات  ب��دول��ة  الن�صر  ق��ط��اع  يف  والعاملن  الوظيفي، 
الإماراتين،  النا�صرين  جمعية  ابتعثت  املتحدة،  العربية 

مدير الت�صال املوؤ�ص�صي باجلمعية، 
مرمي العبيديل، حل�صور دورة »ا�صرتاتيجيات القيادة يف 
ن�صر الكتب«، التي نظمتها موؤخراً جامعة ييل بالوليات 

املتحدة الأمريكية.
وت��ن��اول��ت ال����دورة ال��ت��ي ق��دم��ه��ا ع���دد م��ن ك��ب��ار العاملن 
التطورات  اأح����دث  امل��ت��ح��دة،  ب��ال��ولي��ات  الن�صر  جم���ال  يف 
من  جم��م��وع��ة  تنظيم  ���ص��ه��دت  ح��ي��ث  ال��ن�����ص��ر،  �صناعة  يف 
الندوات، واجلل�صات احلوارية، التي تعرف امل�صاركون من 
خاللها على حزمة املوا�صيع والق�صايا ذات ال�صلة بقطاع 
الن�صر، من بينها كيفية بناء العالمة التجارية يف الع�صر 
الب�صري،  والتفكري  ال��ق��ن��وات،  املتعدد  والن�صر  ال��رق��م��ي، 

والن�صر التخ�ص�صي،
التحديات  مع  التعامل  كيفية  على  التعرف  عن  ف�صاًل   

التي يواجهها الن�صر يف عامل اليوم.
الفر�صة ملدير الت�صال  ال��دورة  امل�صاركة يف هذه  واأتاحت 
املوؤ�ص�صي باجلمعية، التوا�صل مع نخبة من كبار اخلرباء 
واملهنين املتخ�ص�صن، الذين يلعبون دوراً بارزاً يف حتديد 
املعامل امل�صتقبلية لقطاع الن�صر، ومتابعة اآخر امل�صتجدات 
العاملي،  امل�صتوى  على  املجال  ه��ذا  يف  التوجهات  واأح���دث 
ف�صاًل عن الوقوف على اأهم اجلوانب الإداري��ة يف جمال 
الفاعل من قبل  القرار  الن�صر، مثل عملية �صنع  �صناعة 
واأبرز  وحلها،  امل�صكالت  وحتديد  متخ�ص�ص،  عمل  فريق 

التحديات التي تواجه الإدارة.
امل��دي��ر التنفيذي  ال��ك��و���ص،  ال�����ص��دد ق���ال را���ص��د  ويف ه���ذا 
جمعية  م�صاركة  »تاأتي  الإم��ارات��ي��ن:  النا�صرين  جلمعية 
النا�صرين الإم��ارات��ي��ن يف ه��ذه ال���دورة، يف اإط��ار حر�صنا 

داخل اجلمعية على تطوير مهارات كوادرنا الوظيفية، 
وتوفري الفر�ص لهم للم�صاركة يف اأرفع الربامج التدريبية، 
على  ل��الط��الع  امل��ج��ال  لهم  وتفتح  معارفهم،  ت��ع��زز  ال��ت��ي 
التجارب العاملية يف جمال الن�صر، مبا ينعك�ص ايجاباً على 
لالرتقاء  اجلمعية  تبذلها  التي  واجل��ه��ود  العمل،  نتائج 

بقطاع الن�صر يف دولة الإمارات«.
جلمعية  �صكرها  ع��ن  العبيديل  م��رمي  اأع��رب��ت  وب��دوره��ا 
النا�صرين الإماراتين التي منحتها هذه الفر�صة لتبادل 
اخلربات مع نخبة من الباحثن واخلرباء يف قطاع الن�صر 

من جميع اأنحاء العامل،
كل  لتكري�ص  ج��ه��ده��ا  ق�����ص��ارى  �صتبذل  اأن��ه��ا  اإىل  لف��ت��ًة   
اخلربات واملعارف التي اكت�صبتها خالل الدورة، ملا ي�صهم 
من  وي��ع��زز  اجلمعية،  داخ���ل  العمل  منظومة  تطوير  يف 

دورها وقدراتها.
عام  تاأ�ص�صت  الإم��ارات��ي��ن  ال��ن��ا���ص��ري��ن  جمعية  اأن  ي��ذك��ر 
دولة  يف  الن�صر  قطاع  وتطوير  خدمة  بهدف   ،2009

الإمارات العربية املتحدة،
النا�صر من خالل برامج  ب��دور   والرت��ق��اء به، والنهو�ص 

التاأهيل والتدريب التي ترفع كفاءته،
الن�صر  قطاع  يف  العاملن  رع��اي��ة  على  اجلمعية  وتعمل   
امل��ه��ن��ة والقوانن  ����ص���روط  الإم��������ارات، وحت�����ص��ن  ب���دول���ة 
اخلا�صة بها بالتن�صيق والتعاون مع اجلهات املعنية بالن�صر 

داخل الدولة وخارجها.
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•• ال�شارقة-الفجر:

ترعى مدينة ال�شارقة للن�شر، اأول منطقة حرة للن�شر والطباعة يف العامل، واأحد م�شاريع هيئة ال�شارقة 
للكتاب الدورة الثالثة من جائزة اأدب نادي الكتاب التي تقام يف جمهورية نيجرييا يف القارة االأفريقية، 

وت�شتهدف طلبة املدار�س من االأطفال واليافعني.
وتاأتي هذه الرعاية يف اإطار جهود مدينة ال�شارقة للن�شر، يف تعزيز ثقافة القراء بو�شفها املحرك االأول 
واملحوري ل�شوق الكتاب و�شناعة الن�شر عامليًا، اإ�شافة اإىل فتح اآفاق التبادل الفكري واملعريف مع التجارب 
الثقافية يف خمتلف بلدان العامل، كما ت�شعى املدينة من خالل رعايتها اإىل ا�شتقطاب وتعريف النا�شرين 

وامل�شممني والكّتاب واملوزِّعني االأفريقيني بحركة الن�شر و�شناعة الكتاب يف دولة االإمارات.

�شمن جهودها يف تقدمي روؤية االإمارة يف �شناعة الكتاب 

»مدينة ال�ضارقة للن�ضر« تدعم جتارب اأطفال
 نيجرييا يف تبني ثقافة القراءة واملعرفة 

•• اأبوظبي-الفجر:

الثقافة  دائ���������رة  اأع����ل����ن����ت   
وال�����ص��ي��اح��ة - اأب��وظ��ب��ي عن 
ت��اأج��ي��ل ك�����ص��ف ال�����ص��ت��ار عن 
مندي«  »���ص��ل��ف��ات��ور  ل���وح���ة 
ليوناردو  ال���ع���امل���ي  ل��ل��ف��ن��ان 

دافن�صي.
وك�����ان�����ت دائ����������رة ال���ث���ق���اف���ة 
اأب��وظ��ب��ي قد  وال�����ص��ي��اح��ة - 
نوفمرب  يف  ال��ل��وح��ة  اق��ت��ن��ت 
كري�صتيز  مزاد  من   2017
يف نيويورك، وكان من املقرر 
�صبتمرب   18 يف  ع��ر���ص��ه��ا 
اللوفر  م��ت��ح��ف  يف  ال����ق����ادم 

اأبوظبي.
ت����ع����د ل����وح����ة »����ص���ال���ف���ات���ور 
التي  الأي���ق���ون���ي���ة  م����ن����دي« 

الفنانن  اأ�صهر  اأحد  ر�صمها 
ع���رب ال���ت���اري���خ، واح�����دة من 
اأقل من 20 لوحة معروفة 
ع�صر  ل�����ص��ي��د  اإن����ق����اذه����ا  مت 
يعود  الإي��ط��ال��ي��ة.  النه�صة 
عام  ح�����وايل  اإىل  ت��اري��خ��ه��ا 
مر�صومة  وه����ي   ،1500
بالألوان الزيتية على لوحة 
ع��م��ل، وه���ي ���ص��ورة ن�صفية 
للم�صيح  يف و�صعية خمل�ص 
العامل، يواجه فيها امل�صاهد 
ويرتدي اردية من الالزورد 
يف  يحمل  بالقمزي،  املو�صاة 
يده الي�صرى كرة كري�صتالية 
بعالمة  اليمنى  يده  ويرفع 

النعمة.  
اللوحة  ه������ذه  اأن  ي��ع��ت��ق��د 
عا�صرت  ق���د  ال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 

اإجن�����������از ع���م���ل���ي داف���ن�������ص���ي 
 La ال�صهريين حداد جميل
   Belle  Ferronnière
ول��وح��ة م��ون��ال��ي��زا، ف��ق��د مت 
املجموعة  يف   ت�����ص��ج��ي��ل��ه��ا 
امللكية للملك ت�صارلز الأول 
وكان   ،)1600-1649(
لكن  اأتلفت،  قد  اأنها  يعتقد 
اك���ت�������ص���اف���ه���ا يف ع���ام  اأع����ي����د 
ترميمها  واأع���ي���د   2007
م������ن ق����ب����ل داي�����������ان دواي��������ر 
الباحثة  م���ودي�������ص���ت���ي���ن���ي، 
معهد  وزم���ي���ل���ة  ال���رف���ي���ع���ة 
ب���روج���رام يف مركز  ك��ري�����ص 
احلفظ التابع لكلية الفنون 
اجلميلة بجامعة نيويورك. 
���ص��ي��ت��م الإع�����الن ع���ن املزيد 

من التفا�صيل قريباً. 

تاأجيل ك�ضف ال�ضتار عن 
لوحة »�ضلفاتور مندي« للفنان 

العاملي ليوناردو دافن�ضي

 •• عمان - الفجر:

بداأت اإذاعة طالل اأبوغزاله لالأعمال والثَّقافة بّثها املبا�صر على موقع وتطبيق “Radio Garden” عرب 
ح جميع الإذاعات العاملية. الإنرتنت، وهو موقع متخ�ص�ص للبّث املبا�صر لالإذاعات، حيث ي�صتعر�ص للُمت�صفِّ

العامل، من  دولة يف  اأي  ومبا�صر من  ب�صكل حيٍّ  لالإذاعة  ال�صتماع  "راديو غاردن" للمت�صفحن  وي�صمح موقع 
خالل الإنرتنت اأو من خالل حتميل تطبيق الهاتف اخلا�ص باملوقع.

الأردنية  اململكة  من  وتبّث  العامليَّة  اأبوغزاله  طالل  ملجموعة  والثَّقافة  لالأعمال  اأبوغزاله  طالل  اإذاع��ة  وتتبع 
الرئي�صيَّة  املادَّة الإعالميَّة  الغربيَّة  املو�صيقى الكال�صيكيَّة  ُل موؤلَّفاُت  اأم، وت�صكِّ اأف   102،7 الها�صمية على تردد 
ُف  ة وتغطي جميع فعالياتها امل�صتمرة، وُتعرِّ اأخبار املجموعة كافَّ اإي�صال  يف جدوِل بثِّها اليومّي، كما تعمُل على 
امل�صتمَع على خدمات املجموعة يف املجالت الأكادميية والتعليمية وبناء القدرات وامللكية الفكرية وغريها من 

اخلدمات.
ابط التايل: وميكن ال�صتماع للبّث املبا�صر لالإذاعة على موقع “Radio Garden” من خالل الرَّ

http://radio.garden/live/amman/talal-abu-ghazaleh-business-and-
/culture-radio

www.tagbc.fm :اأو عرب زيارة املوقع الإلكرتوين اخلا�ص بالإذاعة

اإذاعة طلل اأبوغزاله للأعمال والثقافة تبداأ 
»Radio Garden« البث املبا�ضر عرب موقع
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الأعمال  التي جتمعك برجل  بال�صورة  النا�ص  • �صغلِت 
بينكما  جتمع  �صداقة  عالقة  اإن  وقلِت  حديد،  حممد 
اأن�����ك يف م��ث��ل �صّن  وه�����ذا اأم�����ر م�����ص��ت��غ��رب، خ�����ص��و���ص��اً 

بناته؟
دبي  يف  ابنته  على  تعرفُت  اأن  و�صبق  اأ���ص��دق��اء،  نحن   -
اأ�صدقاء  بيننا  وي��وج��د  ب��ال�����ص��دف��ة،  ع��ل��ي��ه  ت��ع��رف��ت  ث��م 

م�صرتكون.

رجل  ح��دي��د  وحم��م��د  ال��ع��الق��ات  على  مبني  ال��ف��ن   •
اإىل  ب��ه  �صداقته  تو�صلك  اأن  فهل ميكن  ع��امل��ي،  اأع��م��ال 

مكان حتلمن بالو�صول اإليه؟
- ل اأعرف. لدّي اأ�صدقاء يف كل اأنحاء العامل، واأنا كذلك 
م��ن��ذ ط��ف��ول��ت��ي، وع��ن��دم��ا ي��ك��ون ل��دي��ن��ا اأ���ص��ح��اب، ميكن 
لكنني  العون.  يد  لنا  مي��دوا  واأن  ي�صاعدونا  اأن  لهوؤلء 
على  واأعتمد  اأ�صتغل  بل  الطلبات،  كثري  �صخ�صاً  ل�صُت 

نف�صي واأركز، وعندما اأريد �صيئاً ما اأعمل على حتقيقه 
معتمدًة على نف�صي والأ�صدقاء يبقون اأ�صدقاء.

بابنته؟ جيدة  عالقتك  • وهل 
- لي�ص كثرياً. تعّرفُت على بيال والتقيُت بها مرة واحدة 
بها  تربطني  ب��ل  وط��ي��دة،  لي�صت  بها  وعالقتي  دب��ي  يف 
معرفة �صطحية. لكن حممد حديد يحّب لبنان كثرياً 

وي�صيد به دائماً وهو كان �صعيداً عندما زاره.
اللواتي �صّكلن مفاجاأة يف رم�صان،  • اأنِت من املمثالت 
����زك يف م�����ص��ل�����ص��ل )ت���ان���غ���و(. ه���ل كنت  م���ن خ����الل مَت����يُّ

تتوّقعن ذلك؟
بالن�صبة  لأن متثيلي هو خرب جديد  تفاجاأوا  النا�ص   -
اإليهم، ولكن بالن�صبة اإيّل ولأهلي والأ�صدقاء املقّربن، 
وكنت  ال�صغر،  منذ  التمثيل  اأح��ّب  اأنني  يعرفون  كلهم 
اأ�صارك يف العرو�ص امل�صرحية يف املدر�صة، والتمثيل هو 
يعرف  يكن  مل  لبنان،  يف  لكن  ال��ب��داي��ة.  منذ  طموحي 
اأكن  العربية ومل  باللغة  قوية  ل�صُت  لأنني  ذلك  النا�ص 
اأخو�ص  اأن  اأتوّقع  اأك��ن  مل  اأنني  حتى  بها،  التكلم  اأجيد 
ولكن  اخل���ارج،  بل يف  العربي  العامل  التمثيل يف  جم��ال 
ع��ن��دم��ا ���ص��ن��ح��ْت ال��ف��ر���ص��ة امل��ن��ا���ِص��ب��ة ووج�����دُت اأن لغتي 
العربية حت�ّصنْت، اغتنمُتها وا�صتطعُت اأن اأبرهن للنا�ص 
ما هو املجال الذي اأحب اأن اأعمل به من خالل م�صل�صل 
وال��ذي حّقق  الفائت،  ال��ذي عر�ص يف رم�صان  )تانغو( 
�صاأكمل يف جمال  ف�����ص��اع��داً  الآن  وم��ن  ك��ب��رياً.  جن��اح��اً 

التمثيل.
كنت  ب��ل  ب��ن��ج��اح��ك،  ت��ت��ف��اج��اأي  مل  اأن���ك  يعني  • ه���ذا 

تنتظرين النتيجة التي ح�صدِتها؟
- مل اأكن اأتوقع اأن اأحقق كل هذا النجاح. اخلوف يظل 
امل�صتطاع  ق��در  نف�صي  على  ا�صتغلُت  اأنني  مع  م��وج��وداً. 
وجّهزُت نف�صي، ولكن اخلوف مل يفارقني، لأنه ل ميكن 
اأن نعرف ب�صكل م�صبق اإذا كان النا�ص �صيحبون العمل اأم 
ل. لكن الأهّم اأن يواظب الفنان على تنمية قدراته واأن 
يبذل كل جهد ممكن. واإذا كان يحب املهنة ولديه �صغف 

فيها، يفرت�ص اأن ينجح.
املرحلة  يف  العتبار  يف  �صتاأخذينها  التي  الأم��ور  • ما 

املقبلة. مثاًل اأن اأن تلعبي دور البطولة؟
اإىل  الطريق نف�صه  البطولة و�صاأكمل على  - لعبُت دور 
اأركز  اأن  يهّمني  كما  العمل،  ي�صاركونني  اأب��ط��ال  جانب 
واأن يكون  ُي��ع��ر���ص يف رم�����ص��ان،  ع��م��ٍل  ال��ظ��ه��ور يف  على 
متكاماًل على م�صتوى الإخراج والق�صة والإنتاج، طبعاً 
قدرتي  ومدى  �صاألعبها  التي  ال�صخ�صية  اإىل  بالإ�صافة 

على جت�صيدها.
لي�ص  الأم��ر  ه��ذا  اأن  اأم  اآراب(  )ب��ان  تريدينه  وه��ل   •

مهماً عندك؟
)بان  �صيكون  املقبل  عملي  اأن  اأع��ت��ق��د   -

اآراب(.
• هل لأن هذه الأعمال حتقق النجاح 

اأكرث من غريها؟
- ولأن الكل ي�صاهدها. عدا عن اأنها 
تتيح الفر�صة لأن نكت�صب خربة من 
النوعية من  اأحب هذه  واأن��ا  بع�صنا، 

الأعمال.
�صيء  ت��غ��ي��ري  يف  ت��ف��ك��ري��ن  ه����ل   •

مبالحمك؟
اأمار�ص الريا�صة  - كال، ما دمُت 
فلماذا  و�صعري،  بج�صمي  واأهتم 
النا�ص  ال���ت���غ���ي���ري؟  اإىل  اأجل���������اأ 

مع  ل�صُت  ال�صكل.  بهذا  يعرفونني 
اأن يغرّي ال�صخ�ص كثرياً يف �صكله ما 

دام ي�صتطيع اأن يهتّم بنف�صه.
�صكلك  �صيء يف  • وهل هناك 

ل�صِت را�صية عنه؟
- كلنا لدينا اأ�صياء ن�صعر باأننا 

غري را�صن عنها. اإنها طبيعة 
الب�صر. لكن اجلمال الداخلي 
مهم جداً، وَمن تُكن جميلة 
ول���ك���ن روحها  اخل�����ارج  م���ن 

يحّبها  ف��ل��ن  ج��م��ي��ل��ة،  غ���ري 
النا�ص ولن يروها جميلة.

تريدين  اأن������ك  ل��ن��ف��رت���ص   •
ما  �صكلك،  يف  �صيء  تغيري 

الذي تغرّيينه؟
- ل �صيء. عندما 

�صغرية  ك���ن���ُت 
اأ�صبغ  ك���ن���ت 
�صعري باللون 
الأ����������ص���������ق���������ر 

كربُت  وع��ن��دم��ا 
اع�������ت�������م�������دُت ل����ون����ه 

ق��ال يل:  وال��ك��ل  احلقيقي، 
هكذا اأجمل.

 بالن�صبة اإيّل، كلما كان الإن�صان 
اأجمل.  على طبيعته كلما كان 

)ه���ذه اأن�����ا... ل��ن اأغ����رّي ولن 
األعب يف �صكلي(.

ال متانع يف دخول اأبنائها للعمل بالتمثيل

نادين:غياب الفوازير عن ال�ضا�ضة راجع 
اإىل التكلفة املادية املرتفعة

فاجاأْت مقدمة الربامج واملمثلة اللبنانية دانييال رحمة رّواد مواقع التوا�شل 
والد  حديد،  حممد  االأعمال  برجل  جتمعها  �شورٍة  بن�ْشر  االجتماعي، 

العار�شتني العامليتني جيجي وبيال حديد.
طبيعة  عن  عرب  حتّدثت  ال�شورة،  بهذه  النا�س  �شغلْت  التي  دانييال، 
الرم�شاين  عملها  عن  كما  بيال،  وابنته  حديد  مبحمد  عالقتها 
)تانغو( والنجاح الذي حققْته واملناف�شة يف هذا الو�شط، وكذلك 

عن م�شاريعها امل�شتقبلية.
عندما اأريد �شيئًا ما اأعمل على حتقيقه معتمدًة على نف�شي

دانييل رحمة: التمثيل هو طموحي منذ البداية

اإىل  العائدة  نادين  الفنانة  ت�صتعجل  ل 
م�صرية  ال��ب��ط��ول��ة،  اأدوار  ت��ق��دمي  ال��ف��ن 
اإىل اأنها على قناعة تامة اأنها �صتاأتي يف 

وقتها.
ت الفنانة نادين عن �صعادتها بردود  عربَّ
الأفعال التي اأعقبت ظهورها يف م�صل�صل 
)ل��ي��ايل اأوج��ي��ن��ي(، م��وؤك��دة اأن��ه��ا تلقت 
ال��ع��دي��د م��ن الت�����ص��الت امل��ه��ن��ئ��ة لها 
م���ن زم��الئ��ه��ا واأ���ص��دق��ائ��ه��ا، وه���و ما 
وخا�صة  كبرية،  ب�صعادة  ت�صعر  جعلها 
اأنها رغم الغياب حلوايل 17 عاماً عن 
لعودتها  املميز  ال�صتقبال  الكامريات جاء 

اإىل التمثيل.
الفرتة  اأ�صباب حما�صها للعمل؛  اأحد  اأن  وذكرت 
ال��ت��ي ت����دور ف��ي��ه��ا الأح������داث ب��اأرب��ع��ي��ن��ي��ات القرن 
ت��اري��خ م�صر  امل��ا���ص��ي، وم��ا متثله م��ن قيمة يف 
املخرج  وج��ود  اأن  اإىل  املعا�صر، م�صرية 
بالثقة  ت�صعر  جعلها  خليفة  ه��اين 
اأمام  والأمان يف العودة والوقوف 
اأنه  خ�صو�صا  جم���دداً،  الكامريا 
لي�صت  ال����دور  م�����ص��اح��ة  اأن  رغ���م 
وتقدمها  م��وؤث��رة،  لكنها  ك��ب��رية، 

ب�صكل درامي خمتلف.
ولفتت نادين اإىل اأنها كانت حري�صة 
طوال فرتة غيابها عن التمثيل 

على متابعة الأعمال الفنية التي تقدم، �صواء �صينمائيا 
اأو دراميا، م�صرية اإىل اأنها حتم�صت لأن تكون عودتها 
املختلف  الأ���ص��ل��وب  لأن  ال��درام��ا،  خ��الل  م��ن  للتمثيل 
مميز،  �صينمائي  الآن  معها  وال��ت��ع��ام��ل  ت�صويرها  يف 
قدم  عما  جودتها  يف  تقل  ل  الدرامية  ال�صورة  وجعل 

يف ال�صينما.
اأوجيني"،  "ليايل  ت�صوير  اأي��ام  اأول  يف  �صعورها  وع��ن 
اإح�صا�صها باخلوف، ووجود  اإنها ل تخفي  قالت نادين 
ح��ال��ة م��ن ال��ت��وت��ر، ل���ص��ي��م��ا اأن ف���رتة غ��ي��اب��ه��ا لي�صت 
ق�صرية، م�صرية اإىل اأن هذا الإح�صا�ص جتاوزته �صريعاً، 
ال�صخ�صية  يف  ودخ��ل��ت  خليفة،  ه���اين  امل��خ��رج  بف�صل 

وتعاي�صت معها.
العامية  باللهجة  العمل  يف  حديثها  طريقة  وح���ول 
اإنها تناق�صت مع املخرج يف هذه  امل�صرية، قالت نادين 
يكون  اأن  على  ال�صتقرار  ومت  الت�صوير،  قبل  النقطة 
م�صر،  يف  تعي�ص  اأنها  بحكم  الطريقة،  بهذه  احلديث 

واأ�صولها اأجنبية،
اإىل  ت�صري  ال��ت��ي  امل�صطلحات  ببع�ص  الك��ت��ف��اء  ومت   
الأمر،  ه��ذا  يف  اإ���ص��ه��اب  هناك  يكون  اأن  دون  اأ�صولها، 

لتكون ال�صخ�صية واقعية.
اأع��م��ال ع��دي��دة كبطلة قبل  ق��دم��ت  ن��ادي��ن  اأن  ورغ���م 
الع���ت���زال، ف���اإن ع��ودت��ه��ا ج���اءت ب���دور لي�ص رئ��ي�����ص��اً يف 
ملقرتحات  ا�صتجابتها  اإىل  ترجعه  م��ا  وه��و  امل�صل�صل، 
مميز،  دور  خ��الل  م��ن  عودتها  تكون  ب��اأن  اأ�صدقائها، 
ملعرفة رد الفعل على الدور، م�صرية اإىل اأنها ل تتعجل 

باأنها  التامة  البطولة جمددا، لقناعتها  ب��اأدوار  القيام 
�صتاأتي يف وقتها جمدداً.

اأكدت  اأجل عائلتها،  التي قررت العتزال من  نادين 
بالتمثيل،  للعمل  اأبنائها  دخ��ول  يف  متانع  ل  اأنها 

موهبة  مت��ت��ل��ك��ان  طفلتن  ل��دي��ه��ا  اأن  وخ��ا���ص��ة 
تتحفظ  نف�صه  الوقت  لكن يف  الباليه،  رق�ص 

ع��ن ه���ذا الأم����ر يف ال��وق��ت احل����ايل، حتى 
تعطيلهما  يف  ���ص��ب��ب��ا  ذل���ك  ي��ك��ون  ل 

اأن  اإىل  م�صرية  درا�صتهما،  عن 
بح�ص  يتمتع  اأي�����ص��ا  جنلها 

فني يف الر�صم.
تكرارها  اإمكانية  وح��ول 
الفوازير جمدداً  جتربة 
اأكدت  طويل،  غياب  بعد 

ن��ادي��ن اأن��ه��ا ل مت��ان��ع اإذا 
ب�صكل  مكتوبا  ن�صا  وج��دت 

غياب  اأن  اإىل  م�صرية  ج��ي��د، 
راجع  ال�صا�صة  عن  الفوازير 
اإىل التكلفة املادية املرتفعة 
لإنتاجها، اإ�صافة اإىل غياب 
ال�صاملة،  الفنانة  مفهوم 
تعتمد  ل  اأن���ه���ا  وخ��ا���ص��ة 
على ال�صتعرا�صات فقط، 
اأي�����ص��ا ع��ل��ى قبول  ل��ك��ن 

اجلمهور والكاريزما.
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تناول ملعقتي �ضكر يوميا لأ�ضحاب 
املعا�ضات يعر�ضهم خلطر الزهامير

ك�صفت درا�صة اأمريكية اأن من ي�صتهلكون اأكرث من ملعقتي �صكر يف �صرابهم 
لالإ�صابة   54% بن�صبة  عر�صة  اأك��رث  املعا�صات  اأ�صحاب  من  اليوم  ط��وال 

باخلرف اأو الزهامير من اأولئك الذين ل ي�صيفون ال�صكر.
�صبع  مل��دة  وتتبعهم  املتقاعدين  من  و236  األفي  بتحليل  الباحثون  وق��ام 
�صنوات يف املتو�صط. واكت�صفت اأن اأولئك الذين ا�صتهلكوا �صكر يف م�صروباتهم 
كانوا اأكرث عر�صة للخطر، وي�صكل ر�ص نف�ص كمية ال�صكر على احلبوب اأو 

احللويات نف�ص اخلطر- بح�صب ما ذكرته �صحيفة التاميز الربيطانية.
وكان الأ�صخا�ص الذين يقومون ب�صرب اأكرث من ن�صف علبة من امل�صروبات 
الغازية اأكرث عر�صة بن�صبة %47 للمعاناة بالإ�صابة مبر�ص الزهامير.. 
بن�صبة  اخل��ط��ر  ل���زي���ادة  يكفي  ال��ي��وم  يف  ال��ع�����ص��ري  م��ن  ���ص��غ��رية  علبة  واإن 

.27%
بنيويورك   ، كولومبيا  ييان جو، من جامعة  الدكتور  الدرا�صة  قائد  وقال 
ال�صكر  من  وغريها  ال�صكرية  امل�صروبات  اأن  اإىل  ت�صري  النتائج  هذه  “اإن 

امل�صاف اإىل امل�صروبات اأو الأطعمة قد تزيد من خطر مر�ص الزهامير”.

ن�ضائح ذهبية لنوم هانئ يف ال�ضيف
تعد �صعوبات النوم من امل�صاكل ال�صائعة خالل ف�صل ال�صيف؛ ب�صبب ارتفاع 
درجات احل��رارة، وللتمتع بنوم مريح وهانئ، ين�صح اخلبري الأمل��اين هانز 
جونرت- في�ص، بتهوية غرفة النوم باكًرا، مع غلق النوافذ وال�صتائر نهاًرا.

واأ�صاف ع�صو اجلمعية الأملانية لأبحاث النوم وطب النوم، اأنه ينبغي اأخذ 
د�ص مباء فاتر قبل الذهاب اإىل الفرا�ص مبا�صرة، م�صرًيا اإىل اأن اأخذ د�ص 
امل�صام، وم��ن ثم تتدهور ق��درة اجل�صم على  انقبا�ص  اإىل  ي��وؤدي  ب��ارد  مب��اء 
ت�صريف احلرارة. كما ينبغي ارتداء مالب�ص مريحة م�صنوعة من خامات 
طبيعية، كالقطن والكتان واحلرير، ولي�ص من خامات ا�صطناعية، وعدم 
حرق  حينئذ  اجل�صم  على  �صيتعن  لأن��ه  م�صاء؛  مثلجة  م�صروبات  ت��ن��اول 
امل�صروبات يف نف�ص درجة حرارة اجل�صم، ما يق�ص امل�صجع  الطاقة جلعل 

وي�صلب النوم من العن.

فوائد �ضحية يحققها 
�ضرب املاء خلل اليوم

ال�صحية  الفوائد  بع�ص  ال�صفي  في�صل  الدكتور  الباطنية،  اأخ�صائي  عدد 
التي يحققها الإن�صان اإذا ما �صرب كفايته من املاء خالل اليوم، مثل تن�صيط 

الدورة الدموية، وتخفيف التوتر.
– اأن تناول املاء الكايف يحقق  – بح�صابه يف )تويرت(  كما ذكر د. ال�صفي 
املزاج،  وحت�صن  اجل�صم،  ده��ون  واإذاب���ة  الب�صرة،  ن�صارة  التالية:  الفوائد 
لرتين  �صرب  ال�صخ�ص  ه��دف  يكون  ب��اأن  نا�صحاً  الُكلى،  وظ��ائ��ف  وتقوية 

ون�صف اللرت تقريباً خالل اليوم.

ع�شرين؟  يف  عا�س  الذي  ال�شاعر  على  يطلق  • ماذا 
-�صاعر خم�صرم 

�شعره؟  قتله  الذي  ال�شاعر  هو  • من 
-املتنبي 

غراب؟  جمع  هو  • ما 
-اأغربة، غربان، اأغرب 

ال�شعراء؟  اأ�شعر  هو  • من 
-امروؤ القي�ص 

اأبابيل؟  كلمة  مفرد  • ما 
اأبالة 

ع�شا؟  كلمة  مثنى  ما   84-
-ع�صوان 

يلتئم. حتى  مرات  عدة  جرحه  ي�صمد  �صائاًل  تفرز  بغدد  مملوء  فهو  الدائم  �صالحه  القط  • ل�صان 
احلطب. وعيدان  الطن  با�صتعمال  املك�صورة  قدمه  بتجبري  قام  طائر  عن  �صمع  اأنه  الباحثن  اأحد  • روى 

بق�صرها.  ناأكلها  اأن  ينبغي  ولذلك  ق�صرها  يف  يوجد  الفاكهة  فيتامينات  من  جزء  • اأكرب 
بع�ص  اأن  كما  الهواء  لأك�صدة  فيتاميناته  يعر�ص  فالأنتظار  ب�صرعه  تناولة  يجب  وحده  الفاكهة  • ع�صري 

الأنواع تف�صد ب�صرعه واأهمها اجلزر. 
عندما  املخ  يفرزها  لالأمل  م�صكنة  كيمائية  مواد  على  حتتوي  اأنها  تبن  الب�صر  دموع  حتليل  ال  خل  • من 

يبكي الأن�صان.
اأر�صا.  ي�صقط  اأن  قبل  �صاعات  لب�صع  واقفاً  يظل  فانه  واقف  وهو  الفيل  مات  • اإذا 

كيلومرتات   8 م�صافة  على  من  �صماعه  ميكن  الأ�صد  • زئري 
اخلم�صن.  �صن  حتى  التكاثر  على  قادرة  وتظل  عاما   75 حتى  تعي�ص  • النعامة 

اأيام.   10 من  يتاألف  الأ�صبوع  كان  الفرعونية  م�صر  • يف 
نف�صها.  �صته�صم  فاإنها  واإل  اأ�صبوعن  كل  جديدة  خماطية  بطانة  تفرز  اأن  الإن�صان  معدة  على  • يتعن 

النمل  م�صتعمرات  على  غ��ارات  ي�صن  لأن��ه  وذل��ك  ال�صفاح(  )النمل  با�صم  ي�صتهر  النمل  من  نوع  هناك   •
العمل  على  وي��ج��ربه  النمل  ذل��ك  م��ن  ع���ددا  يقتاد  ث��م  حمتوياتها  وينهب  ملكاتها  يقتل  حيث  ل��ه  امل��ج��اورة 

كعبيد لديه! 

خداع اال�سد 
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فوائد اخل�س
العائلة  م���ن  اخل�����ص 
امل����رك����ب����ة، وه�����و من 
املرتفعة  املحا�صيل 
الغذائية،  القيمة  يف 
نبات حويل  اأن��ه  كما 
متنوعة،  اأ�صكال  وله 
ولذلك يختلف طول 
باختالف  الأوراق 
الثمار  اأم��ا  اأ�صنافه، 

اأو البذور فهي �صغرية احلجم ولونها غالباً بني غامق مييل اإىل الأ�صود، 
واأهم الأ�صناف املنت�صر زراعتها الإتوب والبلدي والرومي. 

من  قليلة  وكميات  ال�صكريات  من  كبرية  ن�صبة  على  اخل�ص  اأوراق  حتتوي 
والكال�صيوم  وال��ف�����ص��ف��ور  واملنجنيز  ال��ب��وت��ا���ص��ي��وم  م��ث��ل  امل��ع��دن��ي��ة  الأم����الح 

واحلديد، وهو م�صدر غنى بالفيتامينات وخا�صة فيتامن )ه�(. 
زيت  مع  وت�صخن  اخل�ص  اأوراق  من  كمية  ت�صحق  والبثور  الدمامل  لعالج 

الزيتون حتى الغليان، بعد ذلك ي�صتخدم الناجت يف دهن الأجزاء امل�صابة 
من  كمية  يف  اخل�ص  اأوراق  تغلى  املتورمة  واجلفون  املتعبة  العيون  لعالج 
املاء ثم ترتك لتربد، ي�صتخدم املحلول يف غ�صل العيون واجلفون مب�صحها 
اأي�صا يف  املغلي  وي�صتفاد من هذا  النظيف.  ال�صا�ص  اأو  القطن  بقطعة من 

غ�صل الوجه من اأجل اإزالة حب ال�صباب والبثور وتنقية لون الب�صرة .

اأطفال ي�شاهدون غوا�شني يغذون االأ�شماك داخل حو�س كبري لالأ�شماك مبنتجعات �شنتو�شا العاملية يف �شنغافورا.   )ا ف ب(

و�صل اإىل الغابة اجلميلة ا�صد �صخم اجل�صم كث اللبدة عيناه وا�صعتان و�صوته عال ي�صم الآذان .. اتخذ من 
احد الكهوف الوا�صعة عرينا له وبعد ان افرت�صه رفع على بابه راية بي�صاء كبرية، ا�صتعجبت حيوانات القرية 
من ذلك لكنه طماأنهم وقال لهم انا ل اأتناول غري النباتات فقط فقلبي ل يطاوعني على اأكل حلوم ا�صدقائي 
احليوانات ومعدتي مري�صة ل ته�صم اللحم وانا اخلد اإىل النوم كثريا جدا ول وقت عندي لل�صيد، واحب ان 
اجل�ص يف بيتي كثريا فاأرجو منكم ان ت�صرفوين دائما بزيارتكم ومن لديه م�صكلة اي�صا ا�صتطيع ان احلها له 

فقد كنت حكيم غابتي.
�صدقت احليوانات الطيبة ال�صد املخادع وملدة ا�صبوع كانت احليوانات تدخل عنده تزوره وتخرج �صعيدة من 
تلك الزيارة حتى جاء وقت بداأت بع�ص احليوانات تختفي �صيئا ف�صيئا وبداأت الغابة حت�ص بالقلق.. منهم من 
يقول هاجرت ومنهم من يقول غادرت. لكن الثعلب املكار مل يقل �صيئا بل بداأ يف مراقبة بيت ال�صد مراقبة 
جيدة حتى تاأكد متاما ان هناك من يدخل ول يخرج، ولن ال�صد مل يكن نظيفا فقد كان ينتهي من وجبته 
ويلقي العظام داخل الكهف بعيدا عن العن لكن ذلك مل يخف رائحتها العفنة وذهب الثعلب واخرب �صكان 

الغابة مبا يفعله ال�صد املخادع.
اعيت الفكار احليوانات فيما يفعلونه بذلك ال�صد ومل يجدوا الجابة ال عند القط الذي قال: نقوم بزيارة 
جماعية لال�صد ولن ي�صتطيع ان ياأكل منا احدا واأثناء ذلك دعوين ا�صتو�صح الكهف بنف�صي وبعد ان قاموا بتلك 
الزيارة تاأكد للجميع انه لي�ص هناك من خمرج لال�صد غري باب الكهف فقط، لذا ا�صتعد اجلميع لتقدمي بع�ص 
باأعداد كبرية  الكهف  ا�صتطاع من حجارة واجتمعوا يف مدخل  املتوا�صعة لال�صد فحمل كل منهم ما  الهدايا 
وباأيديهم القوية وبقلوبهم احلزينة ورف�صهم لوجود من يخدعهم اخذ اجلميع يف قذف ال�صد باحلجارة وكلما 
انتهت اتوا بغريها حتى اأمتالأ الكهف بها واأ�صبحت �صدا يحول دون خروج ال�صد بل لقد قام الفيل ومبعاونة 
ا�صحابه بحمل جذوع ال�صجار القوية واغلقوا بها باب الكهف متاما وبعد ذلك بيومن كانت رائحة ال�صد امليت 

تعلن عن هزميته �صر هزمية و�صقوط رايته البي�صاء على باب الكهف.

اأكد عدد من الدرا�صات العلمية، اأن للباذجنان الذي 
العربية،  املطابخ  موائد  على  دائ��م  �صبه  �صيًفا  ُيعد 
فوائد �صحية عديدة جتعل تناوله اأكرث من مرة يف 

الأ�صبوع، اأمًرا جيًدا.
واأ�صارت هذه الدرا�صات، اإىل اأن "الباذجنان" ُي�صاعد 
ال��ق��ل��ب م���ن الأم�����را������ص؛ ح��ي��ث يحتوي  يف وق���اي���ة 
"ب6"،  فيتامن  منها  امل��غ��ذي��ات  م��ن  توليفة  ع��ل��ى 
التي  الأك�����ص��دة  وم�����ص��ادات  والأل��ي��اف،  والبوتا�صيوم، 
متنح ق�صرته اللون البنف�صجي، وهي توليفة �صديقة 

للقلب حتميه من الأمرا�ص.
اأنه عامل م�صاعد يف عملية التخ�صي�ص؛ لأن كل  كما 

حرارية  �صعرة   25 بها  الباذجنان  من  جرام   100
ف��ق��ط، ب��ج��ان��ب اأن���ه غ��ن��ي ب��الأل��ي��اف، مم��ا ُي�����ص��اه��م يف 
الإح�صا�ص بال�صبع وحت�صن الإخراج، والتخل�ص من 
ال��ده��ون ال���زائ���دة يف ال��ط��ع��ام، وف���ق درا����ص���ات عديدة 

ُن�صرت يف دورية "فود اأند فانك�صن".
ق�صرة  مت��ن��ح  ال��ت��ي  البنف�صجية  ال�����ص��ب��غ��ة  وت�����ص��اع��د 
ال���ب���اذجن���ان ل��ون��ه��ا يف ال��وق��اي��ة م���ن ع���دة اأن�����واع من 
لالأك�صدة،  مل�����ص��ادات  رائ���ع  لأن��ه��ا م�صدر  ال�����ص��رط��ان؛ 
اأن الباذجنان يعالج نق�ص احلديد الذي ُي�صبب  كما 
الأنيميا اأو فقر الدم، بجانب حت�صينه لكثافة العظام 

وحمايتها من الك�صور؛ لأنه غني بفيتامن "ك".

فوائد �ضحية يف تناول الإن�ضان للباذجنان


