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ما �لرتتيب �لأمثل لوجبة �إفطار رم�ضان؟
حددت منظمة ال�صحة العاملية الرتتيب الأمثل لتناول وجبة الإفطار 
املتكاملة خالل �صهر رم�صان املبارك، لتجنب حدوث م�صاكل �صحية، 

ون�صحت بتق�صيمها اإىل ثالث وجبات.
ال�صحة  مبنظمة  للتغذية  الإقليمي  امل�صت�صار  ل�صان  على  ذل��ك  ج��اء 
الإلكرتوين  امل��وق��ع  ع��ر  م�صجل  ح���وار  يف  اجل��وال��دة  اأي���وب  العاملية 

للمنظمة.
ال�صيام  من  طويلة  �صاعات  م��رور  بعد  اجل�صم  اإن  اجل��وال��دة  ويقول 
اأن  يحتاج اإىل وقت كاف له�صم طعام الإفطار جيدا، وبالتايل يجب 
يبداأ ال�صائم بتناول وجبة خفيفة جدا عبارة عن كوب من املياه و3 

مترات، بالإ�صافة اإىل طبق من احل�صاء »ال�صوربة".
الوجبة  ه��ذه  ت��ن��اول  بعد  ال�صائم  ي��اأخ��ذ  اأن  ي�صتح�صن  اأن��ه  وي�صيف 
بعدها  يبداأ  ثم  �صاعة،  ن�صف  ح��وايل  ال��راح��ة،  من  ق�صطا  اخلفيفة، 

بتناول الوجبة الرئي�صة اأو الثانية.
ويجب اأن تكون الوجبة الثانية متكاملة غذائيا، بحيث حتتوي على 
خ�����ص��روات مثل  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  اخل��ب��ز،  اأو  الأرز  ك��رب��وه��ي��درات مثل 
اللحوم  مثل  وبروتينات  مطبوخة،  خ�صروات  اأو  اخل�صراء  ال�صلطة 

ويف�صل ال�صمك والدجاج الأبي�ض.
الع�صاء،  �صالة  بعد  تكون  الثالثة  الوجبة  اأن  اإىل  اجل��وال��دة  وي�صري 
وهي عبارة عن فواكه وقطعة حلويات ب�صيطة. يف حني تتمثل الوجبة 
ال��راب��ع��ة خ��الل ال��ي��وم ال��رم�����ص��اين اإج��م��ال يف ال�����ص��ح��ور، وي�صتح�صن 

تاأخريها قدر الإمكان لتحّمل �صاعات ال�صوم الطويلة.

�ضرب �لقهوة.. كم كوبا م�ضموح بتناوله يوميا؟
القهوة واحدة من اأكرث امل�صروبات �صعبية يف العامل، ول يبداأ ماليني 
الب�صر يومهم اإل ب�صرب كوب اأو اأكرث منها، لكن درا�صة علمية جديدة 
الذي ل يلحق  القهوة،  �صرب  الكايف من  املقدار  ب�ص�اأن  �صوؤال  طرحت 

�صررا ب�صحة الإن�صان.
اأن وجود  اأ�صرتاليا،  باحثون يف جامعة جنوب  اأعدها  درا�صة،  وذك��رت 
ت�صكل  ال��ن  حبوب  يف  الأخ��رى  املفيدة  واملركبات  البوليفينول  م��واد 
فيما  وخا�صة  ال��ق��ه��وة،  �صحية  اإىل  ت�صري  التي  الكثرية  الفر�صيات 
 "slashgear" موقع  وف��ق  ن�صاط،  جرعة  الإن�����ص��ان  مبنح  يتعلق 

التقني، اجلمعة.
اآمنة  كمية  ي�صربون  الب�صر  معظم  اأن  الدرا�صة  يف  الباحثون  ووج��د 
من القهوة يوميا، لكن عددا �صغري يف�صل اأن يقلل من الإ�صراف يف 

�صربها.
يف  ف�صيكون  يوميا،  القهوة  من  فناجني   6 من  اأق��ل  امل��رء  �صرب  واإذا 

ماأمن من خطرها، وفق الدرا�صة.
من  اأك��رث  اأو  فناجني   6 ي�صربون  ال��ذي��ن  اأن  اإىل  الباحثون  وخل�ض 
 22 القهوة يوميا يزيد لديهم خطر الإ�صابة مبر�ض القلب بن�صبة 

يف املئة.
وهو  مكوناتهم  اأح��د  يف  بل  ذاتها،  القهوة  يف  لي�صت  امل�صكلة  اأن  وراأوا 
الكافيني، الذي يوؤدي مثل كثري من املن�صطات اإىل زيادة �صغط الدم، 

وهو عامل م�صاعد يف تفاقم اأمرا�ض القلب.

»د��ش«.. حمية �ضحرية ملر�ضى �لقلب 
بالطعام  مبا�صرة  �صلة  لها  اأم��را���ض  م��ن  النا�ض  م��ن  الكثري  ي��ع��اين 
واأمرا�ض  املرتفع  ال��دم  �صغط  مثل  يعي�صونها،  التي  احلياة  وطبيعة 
القلب، لذا قدم اأطباء حمية غذائية، حتمي ب�صكل خا�ض من هذين 

املر�صني.
املتحدة عددا  الوليات  الوطني يف  القلب والرئة والدم  ومّول معهد 
اإىل حمية غ��ذائ��ي��ة هي  اأ���ص��ف��رت ع��ن التو�صل  ال��ت��ي  ال��درا���ص��ات،  م��ن 
الأن�صب، حلماية اجل�صم من �صغط الدم املرتفع، والتي اأثبتت لحقا 

فعاليتها يف الوقاية من اأمرا�ض القلب.
وتخف�ض احلمية املعروفة با�صم »دا�ض« من �صغط الدم والكولي�صرتول، 
بالإ�صافة اإىل اأنها تخف�ض من خماطر الإ�صابة بف�صل القلب، ح�صب 

ما ذكر موقع »�صال�ض غري".
واللحوم  الأم����الح  ت��ن��اول  م��ن  التقليل  ع��ل��ى  »دا�����ض«  حمية  وتعتمد 
احل��م��راء والأط��ع��م��ة امل�����ص��اف اإل��ي��ه��ا ���ص��ك��ر، فيما ي��ج��ب الإك���ث���ار من 
تناول الأطعمة ال�صحية مثل الدواجن واحلبوب الكاملة واملك�صرات 

والأ�صماك، وغريها من املنتجات منخف�صة الدهون امل�صبعة.
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»في�ضبوك« تعلق على دعوة تق�ضيم �ل�ضركة
لأكر  امل�صارك  املوؤ�ص�ض  كتبها  علنية  ر�صالة  على  »في�صبوك«  �صركة  ردت 
�صركة للتوا�صل الجتماعي يف العامل كري�ض هيوز، ودعا فيها اإىل تق�صيم 
ال�صركة اإىل 3 �صركات لأنها »�صخمة للغاية". ولدى »في�صبوك« اأكرث من 
ملياري م�صتخدم يف اأرجاء العامل، ومتلك اأي�صا تطبيقي الرتا�صل الفوري 
»اإن�صتغرام«،  والفيديو  ال�صور  م�صاركة  وتطبيق  و«ما�صنجر«،  »وات�صاب«، 

وكل منها ي�صتخدمها اأكرث من مليار �صخ�ض.
»وات�صاب«  حتويل  راف�صة  هيوز،  دع��وة  على  »في�صبوك«  ردت  ما  و�صرعان 
من  بدل  الرتكيز  »ينبغي  وقالت:  منف�صلتني،  �صركتني  اإىل  و«اإن�صتغرام« 
يف  »اإن�صتغرام«  ا���ص��رتت  »في�صبوك«  وك��ان��ت  الإنرتنت".  تنظيم  على  ذل��ك 
ملارك  �صابق  زميل  وكتب هيوز، وهو   .2014 و«وات�صاب« يف   ،2012 عام 
يف  اجلامعية،  درا�صتهما  اأث��ن��اء  ل�«في�صبوك«  التنفيذي  الرئي�ض  زوك��رب��رغ 
تقليد يف  لها  اأم��ة  »نحن  يقول:  تاميز«  »نيويورك  ب�صحيفة  مقال مطول 
كبح الحتكارات اأيا كانت النوايا احل�صنة لقادة هذه ال�صركات. نفوذ مارك 

مل ي�صبق له مثيل، ول يتوافق مع التقاليد الأمريكية".
امل�صوؤولية على زوكربرغ يف ثغرات  اإلقاء  اأنه »يجب  اإىل  اأي�صا  واأ�صار هيوز 

تتعلق باخل�صو�صية، واأخطاء اأخرى يف ال�صركة".
ومل يكن هيوز وحيدا يف هذه الدعوة، فقد اتفق معه الع�صو الدميقراطي 
اإنه  اخلمي�ض،  ق��ال،  ال��ذي  بلومنتال  ريت�صارد  الأم��ريك��ي  ال�صيوخ  مبجل�ض 
يعتقد اأن »في�صبوك« يجب تق�صيمها، كما يجب على ق�صم مكافحة الحتكار 
كليغ،  نيك  »في�صبوك«  با�صم  املتحدث  ورد  يبداأ حتقيقا.  اأن  العدل  ب��وزارة 
يف بيان، قائال: »تعرتف في�صبوك باأن النجاح يرافقه خ�صوع للمحا�صبة. 
لكن املرء ل ميكنه اأن يفر�ض املحا�صبة بالدعوة اإىل تق�صيم �صركة اأمريكية 
ناجحة". وتابع: »حما�صبة �صركات التكنولوجيا ميكن فقط اأن تتحقق من 
خالل ا�صتحداث قواعد جديدة لالإنرتنت. ذلك هو حتديدا ما يدعو اإليه 

مارك زوكربرغ".

�أمريكا تعلق ��ضتري�د 
�لكالب �مل�ضرية

وال�صيطرة  ال���وق���اي���ة  م���راك���ز  اأ�����ص����درت 
بتعليق  قرارا  الأمريكية  الأمرا�ض  على 
ال���ك���الب م���ن م�����ص��ر، ب�صبب  ا����ص���ت���رياد 

خماوف تتعلق بداء الكلب »ال�صعار".
وب��داأ العمل بالقرار ب�صكل ف��وري، وجاء 
الأمريكية  البيطرية  ال�صلطات  اأن  فيه 
اتخذت هذا الإج��راء على خلفية ظهور 
بال�صعار  م�صابة  ل��ك��الب  ح���الت  ث���الث 

قادمة من م�صر منذ العام 2015.
ا�صترياد  تعليق  على  ال��ق��رار  ين�ض  كما 
ال��ق��ادم��ة م��ن م�صر ع��ر دولة  ال��ك��الب 
اإذا ك��ان��ت ال��ك��الب ق��د عا�صت يف  اأخ���رى، 

تلك الدولة مدة تقل عن �صتة اأ�صهر.
وا�صتثنت املراكز من هذا القرار كل من 
يح�صل على موافقة خطية م�صبقة منها 
ا�صترياده  اأو  م�صر،  من  كلب  ل�صترياد 

عر بلد ثالث.
هذه  نح  متمُ الأمريكية،  الهيئة  وبح�صب 
لتقدير  ووفقا  حمدود،  ب�صكل  املوافقات 
واحلجر  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ه��ج��رة  ق�صم  م��دي��ر 
ال�صحي. ويهدف هذا الإج��راء اإىل منع 
ل���دى الكالب  ال�����ص��ع��ار  ع���ودة ظ��ه��ور داء 
عليه  الق�صاء  بعد  املتحدة،  الوليات  يف 

نهائيا عام 2007.
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بالكاروتينات  م�صبع  البي�ض  لأن  ن��ظ��را   
وال��ل��وت��ني وزي��اك�����ص��ان��ث��ني، ف��اإن��ه ي��ق��ي من 
ال�صمور البقعي املرتبط بالتقدم بالعمر، 
الذي يعتر ال�صبب الأكرث انت�صارا لفقدان 

الب�صر يف ال�صيخوخة.
ا�صرتاليني  اأط���ب���اء  م��ت��اب��ع��ة  م��ن  وات�����ص��ح 
بلغ  النا�ض  ال�صحية ملجموعة من  للحالة 
عددها 3654 �صخ�صا ملدة 15 �صنة، باأن 
يخف�ض  الأ�صبوع  يف  بي�صات   4-2 تناول 
بن�صبة  البقعي  بال�صمور  الإ�صابة  خطر 
ت��ن��اول��وا بي�صة  ب��ال��ذي��ن  م��ق��ارن��ة   49%

واحدة يف الأ�صبوع.
ويبدو اأن هذه النتيجة ك�صفت وجود عالقة 

البقعي،  وال�����ص��م��ور  ال��ب��ي�����ض  ت���ن���اول  ب���ني 
بيد  والنتائج.  الأ�صباب  تو�صح  مل  ولكنها 
الأطباء يتحدثون منذ زمن بعيد عن  اأن 
البي�ض باعتباره مادة طبيعية غنية مبواد 

مثل الكاروتينات واللوتني وزياك�صانثني.
وق���د اأث��ب��ت��ت ن��ت��ائ��ج درا����ص���ات ���ص��اب��ق��ة باأن 
الكاروتينات توؤثر فعال يف تطور ال�صمور 

البقعي الناجت عن التقدم بالعمر.
ك��م��ا مي��ك��ن ل��ل��م��واد امل���ذك���ورة ل��ي�����ض فقط 
وحتى  بل  البقعي،  ال�صمور  تطور  اإب��ط��اء 
ع��الج��ه ن��ه��ائ��ي��ا. ف��ه��ذا امل���ر����ض ي�����وؤدي يف 
يف  الب�صر  ال�صن  كبار  فقدان  اإىل  النهاية 

جميع البلدان.

العالجي  لل�صيام  برنامج  باتباع  �صخ�صا   1422 وق��ام 
ملدة �صنة واحدة لفرتات ترتاوح بني 4 و 21 يوما. وقد 
وان"  "بلو�ض  جملة  يف  ال��درا���ص��ة  نتائج  م��وؤخ��را  ن�صرت 

العلمية ال�صهرية.
وقام الباحثون باإجراء فحو�صات الدم قبل نهاية فرتة 
ال�����ص��ي��ام واأي�����ص��ا ب��ع��ده��ا. وب��ن��اًء ع��ل��ى ال��ب��ي��ان��ات، لحظ 
ال��ع��ل��م��اء ان��خ��ف��ا���ص��ا ك��ب��ريا يف ال����وزن وحم��ي��ط البطن 

و�صغط الدم.
الدهون  ن�صبة  تعديل  يف  �صاهم  ال�صيام  اأن  تبني  كما 
والغلوكوز يف الدم. وبينما انخف�صت م�صتويات اجللوكوز 
الكيتونية.  الأج�����ص��ام  ن�صبة  امل��ق��اب��ل  يف  زادت  ال����دم،  يف 
الرفاهية  �صعور  ع��زز  ال�صيام  اأن  اإىل  الدرا�صة  واأ���ص��ارت 

العاطفية واجل�صدية لدى امل�صاركني.
اإذ اأيد 93.2 باملئة منهم فكرة ال�صيام لفرتات طويلة. 
ومن بني 404 �صخ�صا كان يعاين من �صعوبات �صحية 
م�صتويات  وارت��ف��اع  الدهني  والكبد  املفا�صل  كالتهاب 
341 منهم  اأف���اد  التعب،  ال���دم وم��ت��الزم��ة  ال��ده��ون يف 
اأنهم ل  امل�صاركني  باملائة من   93 وذك��ر  وج��ود حت�صن. 
بوخنغر  بطريقة  العالج  ف��رتة  خ��الل  باجلوع  ي�صعروا 

لل�صيام.
اآث�����ار ال�صيام  اأ���ص��ا���ص��ي ع��ل��ى  ورك�����زت ال���درا����ص���ة ب�����ص��ك��ل 
امل��ئ��ة م��ن ك��اف��ة امل�صاركني  اأب��ل��غ واح���د يف  اإذ  اجل��ان��ب��ي��ة. 
النوم  كا�صطرابات  ال�صيام  اأثناء  واجهتهم  م�صاكل  عن 
وال�صداع  والتعب اأو اآلم اأ�صفل الظهر يف بع�ض احلالت، 

خا�صة يف الأيام الثالثة الأوىل.

وتعود طريقة بوخينغر التقليدية للطبيب الأملاين اأوتو 
على  اإر���ص��ادات��ه  وتن�ض   ."1966-1878" بوخينغر 
تغيري النظام الغذائي وتعزيز طاقة التجدد يف اجل�صم 
اأن ل تتجاوز  عر تناول ع�صري الفواكه واحل�صاء على 
�صعرة   250 اإىل   200 ي��وم��ي��ا  احل���راري���ة  ال�����ص��ع��رات 
الأقل.  امل��اء على  �صرب لرتين من  اإىل  اإ�صافة  حرارية، 
ن�صاطات ريا�صية خفيفية يف  ال�صيام  ويت�صمن برنامج 

حميط طبيعي هادئ.

هل يغني ال�صيام عن اأدوية القلب؟
ال��غ��ال��ب اإىل الأدوي�����ة للعالج  ال��ق��ل��ب يف  ي��ل��ج��اأ م��ر���ص��ى 
الأدوي��ة وحدها ل تكفي، حيث ميكن  املر�ض. لكن  من 
التخل�ض  على  ي�صاعد  اأن  �صحية  حمية  واتباع  لل�صوم 

من م�صاكل القلب.
يعاين الكثريون كباراً و�صغاراً من خمتف اأنواع اأمرا�ض 
باأمرا�ض  امل�صابني  عدد  و�صل  وحدها  اأملانيا  يف  القلب. 
اإىل �صتة ماليني �صخ�ض. وح�صب الإح�صائيات،  القلب 
اأمرا�ض  �صببها  ح��الت  اأرب��ع  اأ�صل  من  وف��اة  حالة  فكل 
القلب. لهذا ال�صبب تعتر اأمرا�ض القلب اأحد الأ�صباب 

الرئي�صة للوفاة يف العامل.
املر�ض.  لعالج  الأدوي����ة  اإىل  الغالب  يف  املر�صى  ويلجاأ 
الطبيعي  ال��ع��الج  يف  اخلبري  دوب��و���ض،  غو�صتاف  وي��رى 
من  اأق���ل  بكميات  ممكن  ال��ع��الج  اأن  التكاملي،  وال��ط��ب 
ال��دواء وب��دون جراحة. ويقرتح اخلبري الأمل��اين تغيري 
منط التغذية، لأن ال�صبب الأ�صلي لأمرا�ض القلب هو 

اأو التغذية  � الإف���راط يف الأك��ل  � ح�صب راأي��ه  يف الغالب 
ال�صيئة، نقاًل عن موقع �صحيفة "بيلد" الأملانية.

وين�صح دوبو�ض ب�"ال�صوم املتقطع"، حيث يقرتح ال�صوم 
�صحيتني  وجبتني  اأك��ل  وبعدها  �صاعة  ع�صرة  �صت  مل��دة 
خ���الل ال��ث��م��اين ���ص��اع��ات امل��ت��ب��ق��ي��ة. وب��ح�����ص��ب الطبيب 
الأملاين، فاإن ال�صوم يريح املعدة ويعطي فر�صة للج�صد 
حل���رق ال��ده��ون الح��ت��ي��اط��ي��ة يف اجل�����ص��م. ل��ك��ن ال�صوم 
فاأثناء  دوب��و���ض.  غو�صتاف  ي��ق��ول  كما  يكفي،  ل  وح���ده 
الأكل يجب احلر�ض على اأن تكون الوجبات �صحية. ول 
يقت�صر ذلك على امل�صابني لوحدهم، بل لالأ�صحاء، لأن 

ذلك �صيقيهم من الإ�صابة باأمرا�ض القلب. 
املنتجات  كمية  من  بالتقليل  الأمل���اين  الطبيب  وين�صح 
احليوانية يف النظام الغذائي، واتباع نظام غذائي نباتي 
اأف�صل. ويف حال تناول اللحوم، يجب اأن تكون ذات جودة 

عالية وتناولها يجب األ يكون ب�صكل م�صتمر.
كما ي�صتحب جتنب الدهون النباتية ال�صلبة والوجبات 
لأنها  واحل��ل��وي��ات،  ال�صريعة  كالوجبات  حتتويها،  التي 
حتتوي على الأحما�ض الدهنية غري امل�صبعة التي تزيد 
وكالهما  الثالثية،  والدهون  الكولي�صرتول  ن�صبة  من 

ي�صكل خطراً على �صحة القلب، طبقاً ملوقع "بيلد".
التفاح  وخا�صة  الفواكه  تناول  ينبغي  ذلك،  اإىل  اإ�صافة 
م�صتوى  خف�ض  على  تعمل  التي  البكتني،  مب��ادة  الغني 
�صحية  تغذية  م��ع  وب���امل���وازاة  ال���دم.  يف  الكولي�صرتول 
اأي�صاً  ��ن�����ص��ح  يمُ وم��ت��وازن��ة يف ف����رتات زم��ن��ي��ة م��ت��ق��ط��ع��ة، 

مبمار�صة الريا�صة لكن دون اإجهاد كبري للج�صد.

در��ضة تك�ضف ما يفعله �ل�ضيام يف �جل�ضم من �أعاجيب

بع�ش جر�حات 
�ملر�رة غري 

�ضرورية 
ت�صري درا�صة حديثة اإىل اأن الكثري 
م���ن امل��ر���ص��ى ال���ذي���ن ي��ع��ان��ون من 
البطن  يف  واآلم  م��راري��ة  ح�صوات 
ب��ت��ح�����ص��ن ك��ب��ري بعد  ي�����ص��ع��رون  ل 
ا�صتئ�صال املرارة مبا يعني اأن تلك 
ال��ع��م��ل��ي��ة اجل��راح��ي��ة ق���د ل تكون 

�صرورية على الدوام.
اإر����ص���ادات ال��ع��الج املتبعة  وت��و���ص��ي 
با�صتئ�صال  البلدان  من  الكثري  يف 
ع���ن���دم���ا يعاين  ب���امل���ن���ظ���ار  امل��������رارة 
املري�ض من اأمل يف البطن مرتبط 
ب��وج��ود ح�����ص��وات. ل��ك��ن ع��ن��دم��ا ل 
ت��ك��ون احل��ال��ة ط��ارئ��ة لي�ض هناك 
اإج���م���اع ع��ل��ى امل��ع��اي��ري ال��ت��ي يقرر 
الأط����ب����اء ع��ل��ى اأ���ص��ا���ص��ه��ا م���ن هم 
امل���ر����ص���ى ال���ذي���ن مي��ك��ن��ه��م جتنب 
بالأدوية  العالج  وتلقي  اجل��راح��ة 

واإر�صادات تغيري اأ�صلوب احلياة.
اختر  احلالية  الدرا�صة  ولإج��راء 
املر�صى  ك����ان  اإذا  م���ا  ال���ب���اح���ث���ون 
ال���ذي���ن ي��ع��ان��ون م���ن م�����ص��ك��الت يف 
العالج يف عيادات  امل��رارة ويتلقون 
خارجية �صيتح�صنون ب�صكل اأف�صل 
اأكرث  معايري  اجل��راح��ون  اتبع  اإذا 
اجلراحة  ق����رار  لت���خ���اذ  ���ص��رام��ة 
اجتهادات  على  العتماد  من  ب��دل 

الأطباء فح�صب.
من  م����ري���������ص����ا   537 وت�����ل�����ق�����ى 
امل�صاركني يف الدرا�صة رعاية طبية 
ب��ي��ن��م��ا و���ص��ع��ت �صروط  ت��ق��ل��ي��دي��ة 
للجراحة  اآخ��ري��ن   530 خل�صوع 
اأمل حادة  لنوبات  تعر�صهم  �صملت 
ترتاوح  مل��دة  الأمل  ه��ذا  وا�صتمرار 
بني 15 و30 دقيقة وامتداد هذا 
اأعلى  يف  اأمل  ووج��ود  للظهر  الأمل 

البطن ي�صتجيب للم�صكنات.
الأمل  تخفيف  نتائج  تختلف  ومل 
لدى  ا�صتمر  اإذ  املجموعتني  ب��ني 
ما يزيد عن 40 باملئة من املر�صى 

بعد 12 �صهرا.
تقليل  عن  اأ�صفرت  ال�صروط  لكن 
للجراحة  خ�������ص���ع���وا  م�����ن  ع�������دد 
مقارنة  ال���ث���ان���ي���ة  امل���ج���م���وع���ة  يف 
 75 ب���ف���ارق  الأوىل  ب��امل��ج��م��وع��ة 
باملئة مبا ي�صري اإىل اأن اجلراحني 
بحاجة اإىل اإعادة النظر يف �صرورة 
ال���ص��ت��ئ�����ص��ال يف ك��ل احل����الت ويف 
املعايري التي يو�صون على اأ�صا�صها 
املن�صورة  للدرا�صة  وفقا  باجلراحة 

يف دورية »ذا لن�صيت".

بينت درا�صة طبية اأن ال�صيام له تاأثريات اإيجابية 
عديدة على �صحة الإن�صان. ومن اأبرزها الوقاية 
من الأمرا�ض املزمنة، ولكن اأي�صا كعالج لأمرا�ض 
النظام اله�صمي وال�صمنة، واأمرا�ض اأخرى نتعرف 

عليها يف هذا التقرير.
له  العالجي  ال�صيام  اأن  حديثة  درا�صة  ك�صفت 
يقي  وق��د  الإن�����ص��ان  �صحة  على  اإيجابي  ت��اأث��ري 
الدموية  والأوع��ي��ة  القلب  اأم��را���ض  من  اجل�صم 

والتهاب املفا�صل واأمرا�ض اجلهاز اله�صمي. 
ال�صحية  ال��ت��اأث��ريات  بدرا�صة  الباحثون  وق��ام 
وذلك  بوخينغر  طريقة  على  العالجي  لل�صوم 
حتت اإ�صراف الربوفي�صورة فرا�صنواز فيلهاملي دي 
توليدو من عيادة بوخينغر فيلهلمي على �صفاف 
مع  بالتعاون  اأملانيا،  جنوبي  كون�صتان�ض  بحرية 
م�صت�صفى  من  ميكال�صن  اأندريا�ض  الربوفي�صور 

�صاريتيه برلني اجلامعي.

�ل�ضيام 
و�لريا�ضة.. 

يخل�ضان �جل�ضم من 
�ل�ضحوم وين�ضطان 

عملية �لتمثيل 
�لغذ�ئي
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�ش�ؤون حملية

حملة  �صقيا طري  تهدف للمحافظة على التنوع البيولوجي
بلدية مدينة �لعني  تزيد عدد �ضقايات 

مياه �ضرب �لطيور بن�ضبة 100 %
•• العني - الفجر

يف  التوايل  على  الثالث  للعام  مبادراتها  �صمن  العني  مدينة  بلدية  عملت 
حملة "�صقيا طري” على زيادة �صقايات مياه �صرب الطيور بن�صبة 100% 
، والتي تهدف للمحافظة على التنوع البيولوجي يف مدينة العني وتقليل 
موت الطيور نتيجة ارتفاع درجات احلرارة يف ف�صل ال�صيف، وتعزيز مبداأ 

الرتاحم الذي يحث عليه ديننا الإ�صالمي احلنيف.
وت�صمنت احلملة مناطق قطاعي و�صط املدينة وال�صمايل ،  على فرتتني 
�صقايات  م��اء  �صمن  وع��اء   1000 توزيع   وم�صائية مت خاللها  �صباحية 
ملونة  ل�صرب الطيور، بزيادة بلغت  %100 عن عدد ال�صقايات التي مت 
عنا�صرها  حماية  و  البيئة  على  املحافظة  بهدف   ، املا�صي  العام  توزيعها 
ل�صتمرار احلياة الطبيعية، وذلك عند مالحظة عدد من الطيور النافقة 
،  حيث مت اط���الق هذه  ارت��ف��اع درج���ات احل���رارة  يف ف��رتة ال�صيف ب�صبب 

املبادرة ملا لها من مردود بيئي على املدينة .
ومت توزيع �صقايات الطيور يف املناطق التي يكرث جتمعها  مثل املما�صي و 
احلدائق  ، والتي �صملت مم�صى اخلالدية وحدائق قطاعات مدينة العني 
وحديقة م�صرف باإمارة دبي وجمال�ض دائرة �صواحي بال�صارقة، فيما �صارك 
يف احلملة عدد من الفرق التطوعية مثل فريق الوطن التطوعي وفريق 
اخلا�صة  واجل��ه��ات  العني  مدينة  بلدية  موظفي  جانب  اإىل  الغ��ا  ك�صافة 
وعدداً من امل�صاركني باإ�صراف اإدارات خدمة املجتمع يف القطاعات املنظمة 

ملبادرة �صقيا طري. 

•• اأبوظبي - الفجر

العلمية  التوعية  برنامج  اختتم   
لدائرة  ال��ت��اب��ع  َ؟"  "ملمِ امل��در���ص��ي��ة 
جولته  واملعرفة،  للتعليم  اأبوظبي 
 ،2019-2018 الدرا�صي  للعام 
حيث عقد جمموعة من احل�ص�ض 
مدار�ض  يف  الرتفيهية  التعليمية 
اأ�صابيع  لأرب���ع���ة  اأب���وظ���ب���ي  اإم������ارة 
املبهر  النجاح  بعد  وذلك  اإ�صافية، 
العمل  ور������ص�����ات  ح��ق��ق��ت��ه  ال�������ذي 
يف  العلمية  التفاعلية  وال��ع��رو���ض 

مو�صم ف�صل ال�صتاء.
ي�صعى الرنامج من خالل جولته 
جديد  جيل  متكني  اإىل  التعليمية 
م���ن امل����واه����ب امل���ل���ّم���ة يف جم���الت 
والهند�صة  والتكنولوجيا  العلوم 
والريا�صيات للو�صول اإىل الطالب 
ال�صف  واإىل  ال��ث��ال��ث  ال�����ص��ف  م��ن 
اأبوظبي  اإم��ارة  مدار�ض  يف  ال�صابع 

الظفرة  ومنطقة  ال��ع��ني  وم��دي��ن��ة 
احلكومية واخلا�صة.

الدرا�صي  الف�صل  جولة  وانطلقت 
التوعية  ب���رن���ام���ج  م����ن  ال���ث���ال���ث 
يف  َ؟"  "ملمِ امل���در����ص���ي���ة  ال��ع��ل��م��ي��ة 
الراعي  من  بدعم  اأبوظبي  اإم���ارة 
"مبادلة  ����ص���رك���ة  ال���ب���الت���ي���ن���ي، 
 14 ي���وم  "مبادلة"  لال�صتثمار" 
9 مايو،  اأب���ري���ل وا���ص��ت��م��رت ح��ت��ى 
وجن��ح��ت اجل��ول��ة ب��ال��و���ص��ول اإىل 
اجليل  اإلهام  بهدف  مدر�صة   39
العلوم  جم��ال  اإىل  للتوجه  املقبل 
وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا، وامل�������ص���اه���م���ة يف 
الدولة  ال��ت��ن��م��ي��ة يف  م�����ص��رية  دف���ع 
مب���ا ي��ت��م��ا���ص��ى م���ع اأه�������داف خطة 
الوطنية  وال�صرتاتيجية  اأبوظبي 

لالبتكار.
وي����رك����ز ال����رن����ام����ج ع���ل���ى اإل����ه����ام 
التعليمية  امل����راح����ل  يف  ال�����ص��غ��ار 
مل�صاعدتهم  ال��ع��ا���ص��م��ة  يف  امل��ب��ك��رة 

بناء جيل  اإىل  "ونطمح  واأ�صافت: 
ج���دي���د م���ن امل��ه��ن��د���ص��ني الأك���ف���اء 
العمل  ور��������ض  ع���ل���ى  ب���الع���ت���م���اد 
والعرو�ض التفاعلية التي �صممت 
ف�صول  تغذية  يف  ت�صهم  بطريقة 
اأ�صا�ض  وب���ن���اء  ال�����ص��غ��رية  ال��ع��ق��ول 
متني من املعرفة مل�صاعدة الأطفال 
جوانب  خم��ت��ل��ف  م���واج���ه���ة  ع��ل��ى 

احلياة."
الف�صل  ه�����ذا  ج���ول���ة  وا���ص��ت��م��ل��ت 
"الكيمياء  العلمي  ال��ع��ر���ض  ع��ل��ى 
على  ي�����ص��رف  وال�����ذي  امل�صوقة"، 
ت�����ق�����دمي�����ه ف������ري������ق م�������وؤه�������ل من 
امل��ر���ص��دي��ن ال��ع��ل��م��ي��ني وامل���درب���ني 
اأن�صطة  يف  ال���ط���ل���ب���ة  لإ�������ص������راك 
والهند�صة  والتكنولوجيا  العلوم 
تعليمي  ب��اأ���ص��ل��وب  وال��ري��ا���ص��ي��ات 
م����ب����ت����ك����ر وم�����������ص�����ل�����ي، م�������ن اأج�������ل 
لاللتحاق  وت��اأه��ي��ل��ه��م  حت��ف��ي��زه��م 
اأبوظبي.  يف  العملية  امل��ج��الت  يف 

امل�صاكل  ح��ل  م��ه��ارات  تنمية  ع��ل��ى 
امل��ع��ق��دة وال��ع��م��ل ال��ت��ع��اوين واملرن 
احلياة  م��ن  م�����ص��ائ��ل  اإىل  ا���ص��ت��ن��اداً 
اجلل�صات  تت�صمن  اإذ  ال��واق��ع��ي��ة. 
تفاعلية  جت��ارب  خو�ض  التعليمية 
التعليمي  امل��ح��ت��وى  ت��ه��دف جل��ع��ل 
جزءاً من احلياة مل�صاعدة الطالب 
العلوم  اأ���ص�����ض  ع��ل��ى الن���خ���راط يف 
باملعرفة.   والت�صلح  وتعزيز فهمهم 
مدير  الزعابي،  فاطمة  و�صرحت 
التعليم  دائ���رة  يف  خا�صة  م�صاريع 
دائ�����رة  يف  "نحر�ض  وامل����ع����رف����ة: 
الهتمام  ع��ل��ى  وامل��ع��رف��ة  التنمية 
ونقدم  واإلهامها،  ال�صابة  بالعقول 
"مل؟" للطلبة  من خالل برنامج 
 8 الذين ترتاوح اأعمارهم ما بني 
لت�صميم  الفر�صة  ع��ام��اً   13 اإىل 
وتنمية  اإب����داع����ات����ه����م  ت���وج���ه���ات 
مواهبهم والتعبري عنها من خالل 

التدريب العملي على التعليم."

الرنامج  ج���ول���ة  ت�����ص��م��ن��ت  ك���م���ا 
وتفاعلية  علمية  ع��رو���ض  ت��ق��دمي 
عر�ض  م��ث��ل  م�صلية  ع��م��ل  وور�����ض 
امل�صتقبل،  ا�صتعد لالإقالع، وطاقة 

وا�صتوديو الإذاعة. 
ي��ت��وىل ال��ت��دري��ب يف ك��اف��ة عرو�ض 
عملها  وور�����ض  التفاعلية  َ؟"  "ملمِ
ف����ري����ق م�����وؤه�����ل م�����ن امل���ر����ص���دي���ن 
ال���ع���ل���م���ي���ني، وي�����وف�����ر ال���رن���ام���ج 
جلميع  امل����ن����ا�����ص����ب����ة  ال����ف����ر�����ص����ة 
ور����ض عمل  ت�صميم  م��ع  ال��ط��ل��ب��ة، 
كخطوة  الهمم  لأ���ص��ح��اب  خا�صة 
التعليمية  العملية  يف  لإ�صراكهم 

وحتقيق دورهم يف بناء الدولة. 
ثالث  َ؟"  "ملمِ ب���رن���ام���ج  ي��خ��و���ض 
�صتة  ملدة  ت�صتمر  مدر�صية  ج��ولت 
الدرا�صي،  العام  مدار  على  اأ�صابيع 
من  الطلبة  الرنامج  وي�صتهدف 
ال�صف الثالث واإىل ال�صف ال�صابع 
احلكومية  اأب���وظ���ب���ي  م���دار����ض  يف 

وارتفعت  ال��دول��ة،  م��دار���ض  �صعيد 
���ص��ع��ب��ي��ة ح��ل��ق��ات��ه ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة بني 
يف  وجن��ح  واملعلمني  الطلبة  اآلف 

واخلا�صة. وقد حقق منذ اإطالقه 
كبرياً  جن���اح���ا   2012 ع�����ام  يف 
واك���ت�������ص���ب زخ����م����اً م����ت����زاي����داً على 

الهمم  اأ�صحاب  من  الطلبة  اإلهام 
املليئة  التفاعلية  عمله  ور���ض  عر 

باملتعة والرتفيه. 

حمالت اإعالمية حتمل طابعًا اإن�صانيًا اأطلقتها طالبات من جامعة الإمارات

�لطالبات: حمالتنا �لإعالمية تعزز مفاهيم �لت�ضامح وتر�ضخ ثقافة �ملحبة

جامعة �أبوظبي ت�ضت�ضيف منتدى مدر�ء �ملد�ر�ش و�ملر�ضدين �لرتبويني يف مدينة �لعني

نورة الكعبي: فخورة بفوز الطالبات 

فوز 5 طالبات بجامعة ز�يد باإحدى جو�ئز  �أهد�ف �لأمم �ملتحدة للتنمية �مل�ضتد�مة

•• العني - الفجر

الت�����ص��ال اجلماهريي  ع���دد م��ن ط��ال��ب��ات ق�صم  اأك���د 
الإعالمية  احلمالت  اأهمية  على  الإم���ارات،  بجامعة 
اجلامعة  وم��وظ��ف��ي  لطلبة  اأط��ل��ق��وه��ا  ال��ت��ي  املتنوعة 
العام  ه��ذا  ات�صمت  حيث  اخل��ارج��ي  املجتمع  واأف����راد 

بطابع اإن�صاين تزامناً مع عام الت�صامح..
الهنائي  وميثا  الكعبي  و�صما  النيادي  م��رمي  اأطلقت 
الت�صال  ق�صم  م��ن  علي،  وطيف  الظاهري  وفاطمة 
"ك�صر  بعنوان  اإعالمية  باجلامعة حملة  اجلماهريي 
ومتييز  املجتمع  يف  ال��وع��ي  زي���ادة  ب��ه��دف  النمطية" 

ال�صحيحة من اخلطاأ، مبا ي�صمن مزيداً  ال�صلوكات 
من م�صاركة ال�صباب يف �صنع القرار وحتمل امل�صوؤولية 
والتعميم  التحيز  ثقافة  وراء  الن��خ��راط  ع��ن  بعيداً 
مما  اأك���رث  "اأنا  ب��ع��ن��وان  فعالية  نظمن  ك��م��ا  ال�صلبي 
ترون، عرقي هو الإن�صانية" هدفت اإىل تعزيز مفاهيم 
الت�صامح لدى الطلبة والرتكيز على اأهمية الت�صامح 
العامل ونبذ  ال�صالم يف  املجتمع لتحقيق  وامل�صاواة يف 
وتر�صيخ  العن�صري  والتمييز  وال��ك��راه��ي��ة  ال��ت��ط��رف 

ثقافة املحبة.
اأطلقتها  اأخ��رى  اإعالمية  حملة  الت�صامح"  "بهجة 
�صبع طالبات من جامعة الإم��ارات وعن هذه احلملة 

"لقد  قالت فاطمة ال�صام�صي اإحدى طالبات احلملة 
ن�صر  يف  رغبة  بعناية  وانتقيناه  املو�صوع  هذا  اخرتنا 
بن  زاي��د  ال�صيخ  له  املغفور  وال��دن��ا  اأراده  ما  وتر�صيخ 
كلمة  ث��راه-ل��ت�����ص��ب��ح  اهلل  –طيب  ن��ه��ي��ان  اآل  �صلطان 
الت�صامح �صفة م�صرتكة بني اأبناء الوطن ومن يعي�ض 
على ه��ذه الأر���ض الطيبة" وب��دوره��ا ذك��رت الطالبة 
اأن  امللح"  م��ن  "قطرات  حملة  ح���ول  جنجر  ف��اط��م��ة 
حملتهن التوعوية اخلريية ركزت على ثالث حماور 
املياه"،  وتوفري  التدوير  واإع���ادة  الترع  هي  رئي�صية 
اأتت هذه احلملة لت�صجيع املجتمع على الترع  حيث 
بقوارير املياه البال�صتيكية الفارغة، وا�صتخدام املبلغ 

من  للمحتاجني  املتحركة  الكرا�صي  توفري  يف  امل��ايل 
كر�صي  زجاجة   1000 كل  تعادل  حيث  الهمم،  ذوي 

متحرك.
عدة  ت�صمن  وا���ص��ع��اً  ك��رن��ف��اًل  الطالبات  نظمت  كما   
ج���وان���ب م��ن��ه��ا م�����ص��اع��دة اأ���ص��ح��اب ال��ه��م��م يف عر�ض 
لبيع  مطاعم  ع��دة  م��ع  وال��ت��ع��اون  وبيعها  منتجاتهم 
الأحمر، كما قاموا  العائد للهالل  املاأكولت وتقدمي 
الت�صامح  وعام  للفعالية  ك�صعار  الغاف  �صجرة  بغر�ض 
�صارك يف هذا الكرنفال عدد من طلبة مدر�صة اأحمد 
بن زايد يف مدينة العني وعدد كبري من طلبة جامعة 

الإمارات،

•• العني - الفجر 

التعليم  دائ��رة  مع  بالتعاون  اأبوظبي،  جامعة  نظمت 
واملر�صدين  امل����دار�����ض  م������دراء  "منتدى  وامل���ع���رف���ة 
ال��رتب��وي��ني من  م��ن  ع���دداً  ال���ذي جمع  الرتبويني"، 
املعارف  لتبادل  الدولة  يف  وثانوية  اأ�صا�صية  مدار�ض 
اإدارة  املتبعة يف  امل��م��ار���ص��ات  اأح���دث  ح��ول  واخل����رات 
���ص��ل��وك��ات الأط���ف���ال يف امل���دار����ض، ودور امل��ر���ص��دي��ن يف 
حتقيق تاأثري اإيجابي على جتربة الطلبة الأكادميية 

يف املدر�صة. 
وجاء املنتدى حتت عنوان "الإر�صاد الرتبوي: الواقع 
يف  اأبوظبي  جامعة  ح��رم  م��ن  بتنظيم  والتطلعات"، 
مدينة العني وركز على جملة من املو�صوعات امللحة 

التعامل  كيفية  ذل���ك  يف  مب��ا  امل��در���ص��ي��ة  ال�����بيئة  يف 
وذلك  ك��ال��ت��ن��م��ر،  ال�صلوكية  ال��ق�����ص��اي��ا  م��ن  ع���دد  م��ع 
مب�صاركة اأكرث من 50 مدير مدر�صة ومر�صد تربوي 

واجتماعي.
وق����ال ال��دك��ت��ور حم��م��د ع��ل��ي ف��ت��ي��ح��ة، م��دي��ر احلرم 
اجل��ام��ع��ي ب��ال��وك��ال��ة جل��ام��ع��ة اأب��وظ��ب��ي ف���رع العني: 
ثل هذا املنتدى فر�صة مميزة للتعاون مع مدراء  "ميمُ
امل���دار����ض وامل��ر���ص��دي��ن ال��رتب��وي��ني وامل��ع��ل��م��ني بهدف 
تعزيز املعرفة واملهارات الإدارية املتخ�ص�صة مبا يعود 
الأكادميي،  تفوقهم  يف  وي�صهم  الطلبة  على  بالنفع 
الطلبة  فيها  يبداأ  التي  املن�صة  املدار�ض  تعتر  حيث 
دخول  قبل  وال�صخ�صية  املهنية  مهاراتهم  بتطوير 
اجلامعة ومن ثم �صوق العمل. وكرتبويني، علينا اأن 

نركز اأكرث على تطوير قدراتنا وكفاءاتنا لنتمكن من 
م�صاعدة الطلبة واإعدادهم للم�صتقبل." 

املمار�صات  اأف�������ص���ل  ع��ل��ى  ال�������ص���وء  امل���ن���ت���دى  و���ص��ل��ط 
ودور  الرتبوي  الإر�صاد  يف  الفعالة  وال�صرتاتيجيات 

املوجه يف تعزيز اأداء الطلبة. 
مدر�صة  يف  الجتماعي  املر�صد  فتحي،  حممد  وق��ال 
الفعاليات مدى  "اأثبتت مثل هذه  للبنني:  الزايدية 
من  الرتبويني  على  بها  تعود  التي  واملنافع  فائدتها 
�صبل  تعزيز  يف  دوره��ا  اإىل  نظراً  امل�صتويات،  خمتلف 
جديدة  جوانب  على  ال�صوء  وت�صليط  املعرفة  تبادل 
وو�صائل تعليمية مبتكرة قابلة للتطبيق يف مدار�صنا، 
وميكننا من خاللها و�صع حلول للق�صايا التي تواجه 
جمتمعاتنا ون�صاعد املبتكرين ال�صغار على ال�صتعداد 

مل�صريتهم املهنية."
املجتمعية  امل�����ص��ارك��ة  لتعزيز  من�صة  امل��ن��ت��دى  وق���دم 
اأبوظبي  ب���ني ج��ام��ع��ة  ال�����ص��راك��ة  وت��وط��ي��د ع���الق���ات 
وخمتلف مدار�ض مدينة العني، مبا يف ذلك مدر�صة 
الزايدية للبنني، مدر�صة امل�صتقبل الدولية، مدار�ض 
الظفرة اخلا�صة، مدر�صة العني التمهيدية اخلا�صة، 
الن�ضء  مدر�صة  ال�صيم،  مدر�صة  كلثوم،  اأم  مدر�صة 

ال�صالح وغريها من املدار�ض يف العني. 
بداية  يوم مفتوح  ا�صت�صافة  اأبوظبي  وتعتزم جامعة 
الراغبني  الطلبة  لتزويد  اأبوظبي  يف  املقبل  ال�صهر 
ب��ال��ف��ر���ص��ة لطرح  ب���راجم���ه���ا  ب����اأح����د  الل���ت���ح���اق  يف 
الأكادميية  ا�صتف�صاراتهم وت�صاوؤلتهم حول الرامج 

التي توفرها اجلامعة يف فروعها الثالث. 

•• دبي – الفجر 

اأ�صادت معايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية املجتمع رئي�صة 
جامعة زايد بفوز فريق من خم�ض طالبات بكلية الإدارة باجلامعة باإحدى 
لالأمم  العاملية  ل��الأه��داف   2019 لعام  ع�صرة  ال�صبع  "الزدهار"  ج��وائ��ز 
عنوان  حتت  وكتبنها  باإجرائها  قمن  حالة  لدرا�صة  تقديراً  وذل��ك  املتحدة، 

الهمم".  اأ�صحاب  "متكني 
وقالت: "اإنني فخورة بهذا الإجناز الذي حققته الطالبات الذي يرفع ا�صم 
اجلائزة  ه��ذه  على  حت�صل  ال��دول��ة  يف  جامعة  اأول  باعتبارها  زاي��د  جامعة 

الدولية املرموقة".
وبلقي�ض  املطرو�صي،  وعالية  ج���رور،  واأم���ل  حممد،  لطيفة  م��ن  ك��ل  وك��ان��ت 
قد  زاي���د  بجامعة  الإدارة  بكلية  ال��ط��ال��ب��ات  ال�صام�صي،  وح�صة  احل��م��ادي، 

بالكلية  امل�صاعد  الأ�صتاذ  اأباظة  و�صيم  د.  اإ�صراف  بدرا�صة احلالة حتت  قمن 
املا�صي.  العام  خالل   AIM2Flourish من�صة  على  كق�صة  ون�صرنها 
العاملية لالأمم  الأه����داف  م��ن  العا�صر  ال��ه��دف  ع��ن  اجل��ائ��زة  الق�صة  ون��ال��ت 
املتحدة لتحقيق التنمية امل�صتدامة، وهو احلد من اأوجه عدم امل�صاواة، للعام 
واملهم�صني  املحرومني  ال�صكان  احتياجات  يف  الهدف  ه��ذا  ويبحث  احل��ايل. 
املعي�صية  الأج��ور  الطبقات عن طريق توفري  التفاوتات بني  لتقلي�ض  �صعياً 

الكافية والتنمية القت�صادية للجميع. 
وقد مت اختيار الق�ص�ض ال�صبع ع�صرة الفائزة باعتبارها الق�ص�ض الأف�صل 
اأجل اخلري، وذلك  اإيجابية من  التي جت�صد كيف ميثل قطاع الأعمال قوة 
 AIM2Flourish ن�صرت على من�صة  800 ق�صة  اأك��رث من  من بني 
تقدمت بها فرق متناف�صة من 14 جامعة يف ثماين دول. وتتمحور كل ق�صة 
من هذه الق�ص�ض حول هدف واحد من الأهداف العاملية ال�صبعة ع�صر لالأمم 

املتحدة لتحقيق التنمية امل�صتدامة. ومت اإعالن فوز هذه الق�ص�ض احتفاًل 
بالتقدم الذي مت اإحرازه نحو حتقيق هذه الأهداف ودور رجال الأعمال يف 
حتقيقها.  والق�صة التي تقدم بها فريق طالبات جامعة زايد تلقي ال�صوء 
على موؤ�ص�صة "اإنيبل Enable" املجتمعية الإماراتية، حيث اأجرى الفريق 
لهذا الغر�ض مقابلة مع رمي الغيث املدير العام لهذه املوؤ�ص�صة حول كيفية 
اإن�صاء عمل جتاري يهدف اإىل توظيف وتدريب اأ�صحاب الهمم  متكنها من 
من  الذهنية  الإع��اق��ات  الأ�صخا�ض  الب�صيطة  الذهنية  الإع��اق��ات  ذوي  م��ن 
برنامج  اإليهم ومتكينهم عن طريق  الأ�صا�صية  التجارة  مهارات  نقل  خالل 

الدمج التجاري التاأهيلي.
و�صرحت الطالبات يف ق�صتهن الفائزة كيف تاأ�ص�صت هذه املوؤ�ص�صة الوطنية 
لتوظيف  ي�صعى  ري��ادي  وعمل  م�صتدامة  جمتمعية  كمبادرة  الربحية  غري 
وتدريب ذوي الهمم، ليكونوا متخ�ص�صني بامل�صانع، مما ميكنهم يف النهاية 

من بدء اأعمالهم اخلا�صة لتحقيق الكتفاء الذاتي.
ي�صتلهمن بحما�ض ما يف  اأن نرى طالباتنا  رائع  "اإنه لأمر  اأباظة:  د.  وقال 
خمزونهن املعريف من الق�ص�ض املوؤثرة، ما ي�صتدعي ت�صليط ال�صوء على هذه 

اجلهود ال�صابة املهمة التي تتفانى من اأجل ال�صتدامة". 
للتعلم تدعمها  عاملية  AIM2Flourish هو مبادرة  برنامج  اأن  يمُذَكر 
والأهداف  التقديري  ال�صتق�صاء  الطالب  ي�صتخدم  حيث  املتحدة،  الأمم 
العاملية ال�صبعة ع�صر كعد�صة لكت�صاف والحتفال بالق�ص�ض التي ل تو�صف 

حول ابتكارات العمل من اأجل اخلري.
َبل اأ�صاتذة اجلامعات يف جميع اأنحاء العامل  وي�صتخدم هذا الرنامج من قمِ
التجارية  الب��ت��ك��ارات  ح��ول  الأع��م��ال  ق���ادة  م��ع  الطلبة  م��ق��اب��الت  لت�صهيل 
التنمية  لتحقيق  امل��ت��ح��دة  الأمم  اأه����داف  ت��ع��زز  ال��ت��ي  وامل��رب��ح��ة  الإي��ج��اب��ي��ة 

امل�صتدامة.
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توؤدي ممار�صة الريا�صة دورًا مهمًا يف احلفاظ على توازن مكونات اجل�صم من �صوائل وع�صالت ودهون وعظام، ويف الوقاية 
من الأمرا�ض.

وتق�صي  الأمرا�ض  من  اجل�صم  رم�صان  �صهر  يف  الريا�صة  ممار�صة  ن  حت�صّ
اأن ممار�صة  ن�صاطًا وحيوية. �صحيح  والك�صل فيزيد اجل�صم  على اخلمول 

خالل  ممار�صتها  ت�صبح  لكن  ومفيدة،  مهمة  كافة  ال�صنة  اأيام  الريا�صة 
رم�صان �صرورة لأنها توفر للج�صم الن�صاط البدين املنظم الذي يك�صبه 

جو  يف  املعتدلة  وممار�صتها  ون�صاطه.  حيويته 
الدهون  حلرق  جيدة  فر�صة  احل��رارة  معتدل 

وما مت تخزينه طوال العام.

كيف يعمل اجل�صم خالل ال�صيام
نتيجة ل�صاعات ال�صوم الطويلة يعاين اجل�صم من احلرمان 
من الطعام واملاء. بالتايل حتدث ا�صتجابة للجهاز الع�صبي 
فين�صط مركز تقنني خمزون الطاقة الذي يحرق الدهون 
احلرارية  ال�����ص��ع��رات  ل��ت��وف��ري  ال��ده��ن��ي  الن�صيج  يف  امل��خ��ّزن��ة 
ال�صرورية للقيام بالوظائف الأ�صا�صية )التنف�ض، �صخ الدم 
اإىل اأجزاء اجل�صم، احلفاظ على ثبات درجة حرارة اجل�صم 
وظائف  الع�صلية،  النغمة  على  احلفاظ  مئوية،  درجة   37
البدنية  بالأن�صطة  وال��ق��ي��ام  املختلفة(  الهرمونية  ال��غ��دد 

اليومية.
نق�ض  لتعوي�ض  امل��اء  خم��زون  تقنني  مركز  ين�صط  كذلك   
الأيام  يف  يحدث  ما  وه��ذا  اجل�صم،  يف  جفاف  فيحدث  املياه 

العادية اإذا تعّر�ض اجل�صم حلمّية تنحيفّية قا�صية. 
واملاء  الطعام  لتخزين  مهيئاً  اجل�صم  يكون  الإف��ط��ار،  اأثناء 
ب�صرعة لتعوي�ض احلرمان الذي تعر�ض له يف فرتة ال�صيام، 
لذلك يتحّول النق�ض يف الوزن الذي حدث اأثناء ال�صيام اإىل 
زيادة يف الوزن وب�صكل اأكيد بعد الإفطار، خ�صو�صاً اإذا اأفرط 
�صهر  ط���وال  احل���ال  ه��ذه  على  وا�صتمّر  ال��ط��ع��ام  يف  ال�صائم 

رم�صان من دون ممار�صة اأي ن�صاط ريا�صي. 
للحرمان  تعر�صه  حالة  يف  اجل�صم،  اأن  نعرف  اأن  املهم  من 
ونق�ض م�صادر الطاقة، ينق�ض وزنه لكن من الأن�صجة غري 
ممار�صة  ت��وؤدي  بينما  ال�صحة،  على  �صلباً  يوؤثر  ما  الدهنية 
ال���وزن من  اإىل ف��ق��دان  الريا�صة م��ع احل��رم��ان م��ن الطعام 

الأن�صجة الدهنية، وبالتايل التاأثري اإيجاباً على ال�صحة.
ي�صجع خراء ال�صحة فئات املجتمع كافة، من رجال ون�صاء 

وكبار و�صغار واأ�صحاء ومر�صى على ممار�صة الريا�صة 
فوائدها  اإىل  ف��ب��الإ���ص��اف��ة  رم�������ص���ان.  ���ص��ه��ر  يف 

املتعددة على �صحة اجل�صم و�صالمته حتافظ 
وع�صالت  �صوائل  م��ن  مكوناته  ت���وازن  على 

الع�صر  اأمرا�ض  وده��ون وعظام وتقيه من 
خالل  وال��ط��ع��ام  ال��وق��ت  ا�صتغالل  و���ص��وء 

رم�صان.

ال�صيام والريا�صة 
الريا�صة  مم��ار���ص��ة 

يف رم�صان �صرورة 
للحفاظ  م��ا���ّص��ة 

ع�����ل�����ى ح���ي���وي���ة 
اجل���������������������ص����������م 

و������ص�����ح�����ت�����ه، 
اأن  ذل�������������ك 
نظام احلياة 

ال���������ي���������وم���������ي 
ونظام اجل�صم 

ن  ا يتغري

يف هذا ال�صهر الف�صيل، فعدد �صاعات النوم الليلي تقّل ويقّل 
الن�صاط البدين يف النهار ويرتكز يف الفرتة امل�صائية، اإ�صافة 
اإىل تغري النظام الغذائي من حيث عدد الوجبات وتوقيتها، 
كذلك نوع الوجبات التي تت�صف بزيادة ال�صكريات والدهون. 
اجل�صم  وحرمان  النهار  مدى  على  الطويل  لل�صيام  نتيجة 
م��ن امل���اء، خ�صو�صاً يف الأج����واء احل����ارة، ي��ح��دث ج��ف��اف يف 
اجل�صم و�صعف يف الع�صالت، لذلك ت�صبح ممار�صة الريا�صة 

مهمة جداً لتقوية الع�صالت ول�صحة اجل�صم و�صالمته.
يف حديث رواه الن�صائي عن اأبي اأمامة قال: )يا ر�صول اهلل 
مرين بعمل ينفعني اهلل به(، قال: )عليك بال�صوم فاإنه ل 

مثل له(. كذلك قال ر�صولنا الكرمي: )�صوموا ت�صّحوا(.
م��ا يخ�ّض �صالمة  ه��ذا اخل��ري  م��ن  ك��ث��ري،  ال�صيام خ��ري  يف 
ف��زي��ول��وج��ي��ة اجل�����ص��م وع��م��ل وظ��ائ��ف��ه احليوية.  و���ص��ح��ة 
اأنه  اجل�صم  على  وفائدته  ال�صيام  لأهمية  العلمي  التف�صري 
ي�صاعد هذا الأخري على القيام بعملية الهدم للتخل�ض من 
اخلاليا القدمية اأو الزائدة، ين�صط عملية التمثيل الغذائي 
الدهون  والهدم، يخّل�ض اجل�صم من  البناء  ب�صقيها  عموماً 
الزائدة املخزنة حتت اجللد يف الن�صيج الدهني والناجتة من 
الغذائي  التمثيل  الف�صالت وخملفات  ومن  الطعام  فائ�ض 
وخلالياه  للج�صم  فر�صة  ال�صيام  يعطي  كذلك  والطاقة. 
اأك��م��ل وجه،  وعلى  ب��راح��ة  بعملها  للقيام  واأج��ه��زت��ه  وغ���دده 
داخل  املرت�صبة  اأو  فيه  املوجودة  الدهون  الدم من  ويخّل�ض 
اأو فوقها ويريح اجلهاز اله�صمي.  اأوعيته الدموية  جدران 
كثرية  فوائد  والريا�صة  لل�صيام  اأن  العلمية  املراجع  اأثبتت 
الع�صلي  اجلهاز  يح�صل  الفرتة  ه��ذه  فخالل  اجل�صم  على 
على ال��ط��اق��ة ع��ن ط��ري��ق ا���ص��ت��خ��دام ال��غ��ل��وك��وز امل��وج��ود يف 
الكبد، فاإذا زاد املجهود البدين وزادت احلاجة اإىل 
الطاقة واأ�صبحت كمية الغلوكوز يف الكبد غري 
كافية لإمداد الع�صالت بالطاقة يلجاأ اجلهاز 
الع�صلي اإىل م�صدر اآخر وهو حتليل الدهون 
الأحما�ض  واأك�صدة  ال�صحمية  الأن�صجة  من 
يتجه  الدهنية  الأحما�ض  قّلت  واإذا  الدهنية، 
املوجودة  الدهون  اأك�صدة  اإىل  الع�صلي  اجلهاز 
ين�صطان  واحل��رك��ة  ال��ن�����ص��اط  اأن  اأي  ال��ك��ب��د،  يف 
يف  الطاقة  اإنتاج  واأنظمة  الأك�صدة  عمليات 

اجل�صم.
والريا�صة  ال�����ص��ي��ام  اإذاً 
ي�����ع�����م�����الن 

على زيادة كفاءة عمل 
ال���ك���ب���د واجل����ه����از 

ال������ع�������������ص������ل������ي 
وي����خ����ل���������ص����ان 

اجل�������ص���م من 
ال�����������ص�����ح�����وم 
ن  ين�صطا و

التمثيل  عملية 
ال�������غ�������ذائ�������ي. ك����ذل����ك 

يعمالن على وقاية اجل�صم من 
ال�صيام  يقوي  الأم��را���ض.  م��ن  الكثري 

ج��ه��از امل��ن��اع��ة وت���زي���د ال��ري��ا���ص��ة من 
كفاءة اجلهاز الدوري الدموي فيزيد 
ال��دم احلمراء  اإنتاج عدد كريات  من 
الهيموغلوبني  كمية  تزيد  وبالتايل 
وتنقله،  الأك�������ص���ج���ني  حت���م���ل  ال���ت���ي 

كريات  ع�����دد  اإن����ت����اج  وي����زي����د 
ال�����������دم ال����ب����ي���������ص����اء 

تزيد  وب���ال���ت���ايل 
اجل�صم  ق���������درة 
ع����ل����ى احل���م���اي���ة 

اإنتاج  ويزيد  والدفاع 
ال�صفائح الدموية ما يهيئ 

اجل�صم للتجلط ال�صريع يف حالة 
النزيف.

اأف�صل الأماكن ملمار�صة الريا�صة يف رم�صان
البعيدة عن  املفتوحة  الأماكن  الريا�صة يف  يف�صل ممار�صة 
ال�صيارات،  وعوادم  والتلوث  والزدح��ام  وال�صو�صاء  ال�صوارع 
لأن امللوثات تدخل الرئة وحتّل معظم الغازات كاأول اأك�صيد 
الكربون يف الدم �صريعاً حمّل الأك�صجني ما يوؤدي اإىل اإرهاق 
التنف�صي  اجل��ه��از  ملر�صى  بخا�صة  التنف�ض  و�صيق  اجل�صم 
يف  الريا�صة  ممار�صة  ميكن  كذلك  واحلوامل،  ال�صن  وكبار 
الأماكن املغلقة ذات التهوية اجليدة ويجب اأن تكون الإ�صاءة 

جيدة لتجنب احلوادث.

اأف�صل الأوقات ملمار�صة الريا�صة يف رم�صان
ي��ك��ون بعد  ال��ري��ا���ص��ة يف رم�����ص��ان  اأف�����ص��ل الأوق����ات ملمار�صة 
الإفطار ب� 3 اأو 4 �صاعات، لأن ممار�صة الريا�صة بعد اإمتام 
ال�صعرات  تخزين  من  اجل�صم  متنع  اله�صم  عملية 
احلرارية التي دخلت مع وجبة الإفطار 
الطاقة  الأول���وي���ة يف  وت��ك��ون 
ل����ل����ج����زء ال���������ذي ي���ق���وم 
الرئي�صي  ب��ال��ن�����ص��اط 

وهو الع�صالت. 
كذلك ميكن ممار�صة 
موعد  قبل  الريا�صة 
مبا�صرة  الإف������ط������ار 
اأو  �����ص����اع����ة  ب������ح������واىل 
ن�����ص��ف ���ص��اع��ة ح��ت��ى ل 
اجل�صم  �صوائل  ت�صتهلك 

وال�صعرات احلرارية فيتعر�ض اجل�صم للجفاف والإرهاق. 
لأنها  الإف��ط��ار  بعد  مبا�صرة  الريا�صة  ممار�صة  ع��دم  يجب 
اإفراز  عمليات  �صيما  ل  اله�صم  عمليات  عرقلة  اإىل  ت���وؤدي 

الع�صارات الها�صمة،
الع�صبية  للمراكز  تثبيط  يحدث  الع�صلي  للعمل  نتيجة   
امل�صوؤولة عن ن�صاط اجلهاز اله�صمي فيتم اإعادة توزيع الدم 
الأكر  لأن��ه  الع�صلي  اجل��ه��از  اإىل  معظمه  يف  يذهب  ال��ذي 
وتقّل كمية الدم الذاهبة اإىل اجلهاز اله�صمي ما يوؤدي اإىل 

حدوث ع�صر ه�صم.
 كذلك يعوق امتالء املعدة بالطعام حركة احلجاب احلاجز 

امل�صوؤول عن عملية التنف�ض.

اأف�صل اأنواع الريا�صة التي متار�ض يف رم�صان
التي  الريا�صة  اأن���واع  م��ن  ن��وع  اأي  ممار�صة  لل�صائم  ميكن 

يف�صلها اإمنا بحمل تدريبي منخف�ض ال�صدة.
واإذا مت  ال�صباحة،  اأو  امل�صي  ريا�صة  يف�صل ممار�صة   عموماً 
 4-3 ب�  الإف��ط��ار  بعد  ممار�صتها  فيف�صل  ال�صباحة  اختيار 

�صاعات لتجنب احتمال دخول املاء اإىل جوف ال�صائم. 
امل�صي  ريا�صة  ممار�صة  يف�صل  ال�صن  يف  الكبار  اإىل  بالن�صبة 
البطيء، وميكن لل�صغار يف ال�صن ممار�صة ريا�صة ال�صباحة 
والألعاب اجلماعية بحمل منخف�ض، بينما ي�صتطيع ال�صباب 

ممار�صة مترين متكامل: اإحماء، مترين اأ�صا�صي، تهدئة.

كيفية ممار�صة الريا�صة يف رم�صان
الأ�صدقاء  اأو  الأ�صرة  اأف��راد  الريا�صة مع  يف�صل ممار�صة   -

للح�صول على الت�صجيع والفوائد النف�صية والجتماعية.
اأو امل��م�����ص��ى ح��ت��ى ل حتدث  امل��ل��ع��ب  اأر���ص��ي��ة  - ال��ت��اأك��د م���ن 

اإ�صابات. 
والطق�ض  الريا�صة  ن��وع  ح�صب  املنا�صبة  املالب�ض  ارت���داء   -

)حار اأو بارد(.
- ارتداء احلذاء املنا�صب.

الريا�صة  مم��ار���ص��ة  ق��ب��ل  خفيفة  اإح���م���اء  مت��ري��ن��ات  اأداء   -
ومترينات ا�صرتخاء وتهدئة يف نهاية الأداء.

- املحافظة على حرارة اجل�صم وعدم ارتفاعها. ينتج اجل�صم 
حرارة ب�صورة دائمة نتيجة للتمثيل الغذائي، وينتج الن�صاط 
درج��ة حرارة  املحيط  احل��ار  اجل��و  ويرفع  ح��رارة  الريا�صي 

اجل�صم.
 مبا اأن قدرة اجل�صم على املحافظة على ثبات درجة حرارته 
حمدودة ففي حالة الزيادة الوا�صحة قد يفقد القدرة على 
تنظيم درج��ة احل���رارة وق��د ي�صاب ب��اأم��را���ض احل���رارة وقد 

يتعر�ض للوفاة.
الريا�صة يف اجلو احلار والرطب لأن ذلك  - عدم ممار�صة 
قد يوؤدي اإىل اختالل قدرة اجل�صم يف املحافظة على درجة 

البيئة الداخلية له ل�صعوبة التعّرق.
توازن  يف احلفاظ على  مهماً  دوراً  الريا�صة  ت��وؤدي ممار�صة 
ويف  وعظام،  وده��ون  وع�صالت  �صوائل  من  اجل�صم  مكونات 

الوقاية من الأمرا�ض.
توازن  يف احلفاظ على  مهماً  دوراً  الريا�صة  ت��وؤدي ممار�صة 
ويف  وعظام،  وده��ون  وع�صالت  �صوائل  من  اجل�صم  مكونات 

الوقاية من الأمرا�ض. 

حت�صني للج�صم من المرا�ض والق�صاء على اخلمول

�ل�ضيام و�لريا�ضة.. يخل�ضان �جل�ضم من �ل�ضحوم وين�ضطان عملية �لتمثيل �لغذ�ئي

ي�صنع ال�صمن عن طريق ت�صخني الزبد بلطف حتى يتبخر حمتواها من املاء. وح�صب اخلرباء، فاإن ال�صمن يحتفظ مبزيد من الفيتامينات 
الأك�صدة  وم�صادات   Aو  E لفيتاميَني  م�صدًرا  ال�صمن  يعترب  التحديد  وجه  وعلى  املنخف�صة،  باحلرارة  حت�صريه  بف�صل  الغذائية  واملواد 

ومركبات ع�صوية اأخرى �صيتم تك�صري الكثري منها اأو تدمريها اإذا مت غليها يف درجات حرارة اأعلى، ولكن هل ال�صمن نف�صه �صحي؟
الغذائية  للدهون  ف��اإن  اخل���راء  ح�صب 
عامليًّا؛  �صيئة  �صمعة  ال�����ص��م��ن(  )وم��ن��ه��ا 
ال�صعرات  ك��ث��ي��ف��ة  م��غ��ذي��ات  ف���ال���ده���ون 
تناول  اأن  يعتقد  ك��ان  لذلك  احل��راري��ة، 
ج��م��ي��ع اأن�����واع الأط��ع��م��ة ال��ده��ن��ي��ة يعزز 
واأنواع  وال�صمن  وال�صمنة.  ال��وزن  زي��ادة 

اأخرى من الزبد غنية بالدهون امل�صبعة، 
طويلة  ف��رتة  منذ  مرتبطة  كانت  التي 

باأمرا�ض القلب.
ل��ك��ن ال��ت��ف��ك��ري يف ال����ده����ون ق���د حتول 
اأ�صكال  موؤخًرا. والآن هناك العديد من 
للنظام  اإ�صافة  تعتر  الغذائية  الدهون 

ال��غ��ذائ��ي ال�����ص��ح��ي، ك��زي��وت الأف���وك���ادو 
مثاًل، يف حني ل يزال اخلراء يختلفون 
اأ�صبح  امل�����ص��ب��ع��ة؛ ح��ي��ث  ال���ده���ون  ح���ول 
البع�ض يراها غذاًء حمايًدا لي�ض جيًدا 

ول �صيًئا للقلب.
الألبان  ده����ون  ف����اإن  اخل�����راء  وح�����ص��ب 

باأمرا�ض  ترتبط  املثال- ل  �صبيل  -على 
ال�صكري. وتتفق وجهة النظر  اأو  القلب 
هذه مع بع�ض الدرا�صات احلديثة التي 
الغنية  الأطعمة  بع�ض  ا�صتهالك  تربط 
ال�صحية.  ب��ال��ف��وائ��د  امل�صبعة  ب��ال��ده��ون 
وقد وجدت مراجعة اأجريت عام 2016 
اأو  رواب��ط �صغرية  اأن هناك  الزبد،  على 
وبني  ا�صتهالكها  ب��ني  ا  ن�صبيًّ حم��اي��دة 

اأمرا�ض القلب اأو ال�صكري.
ال�صمن  خم���اط���ر  ل��ف��ه��م  حم���اول���ة  ويف 
من  العديد  اأجريت  القلب،  �صحة  على 
الرغم  وعلى  ال��ف��ئ��ران.  على  ال��درا���ص��ات 
ال��ب��ح��وث احل��ي��وان��ي��ة ل تنطبق  اأن  م��ن 
الفئران  الإن�صان، متيل  على  بال�صرورة 
جيًدا  ��ا  جت��ري��ب��يًّ من��وذًج��ا  ت��ك��ون  اأن  اإىل 
للب�صر، اإل اأن الدرا�صة اأظهرت اأن تعبئة 
اإىل  الغذائية مبا ي�صل  الفئران  وجبات 
%10 من ال�صمن، مل يوؤد اإىل م�صتويات 
م��رت��ف��ع��ة م��ن ال��ك��ول�����ص��رتول ال�����ص��ار اأو 
عالمات اأخرى لأمرا�ض القلب. اأما عند 
فح�ض فئران فطرية مع ا�صتعداد وراثي 
ن��ظ��ام غذائي  ت��ن��اول  خم��ت��ل��ف، ف��ق��د زاد 
الكول�صرتول  م�صتويات  بال�صمن  غني 

ما  ال�صحية؛  غ��ري  الثالثية  وال��ده��ون 
هذا  يف  ال��وراث��ي��ة  العوامل  اأهمية  يثبت 

ال�صياق.
وحتى الآن، ل توجد اأدلة قوية ت�صري اإىل 
اأن ال�صمن اأكرث �صحة من اأ�صكال الزبد 
الأخرى. وح�صب اخلراء فاإن الدعاءات 
ال�صحية  ال�صمن  بخ�صائ�ض  املتعلقة 
ال�صحة،  ل��ه��ا م��ن  اأ���ص��ا���ض  اخل��ا���ص��ة، ل 
فيما ي�صري هوؤلء اإىل اأن ال�صمن الذي ل 
اللن، قد  يحتوي على م��واد �صلبة من 
الذين  للبالغني  اله�صم  يف  اأ�صهل  يكون 
ي��ع��ان��ون م��ن ع���دم حت��م��ل ال��الك��ت��وز، يف 
من  اأف�صل  ال�صمن  التبخر  يجعل  حني 

الزبد العادي من حيث �صحته للطبخ.
اأنواع  بع�ض  على  ينطبق  نف�صه  والأم���ر 
الواقع دهوًنا  التي تعتر كلها يف  الزبد 
فعليًة؛ لذلك يو�صى با�صتخدام معتدل 
لكليهما. وقد ي�صري البع�ض اإىل ال�صمن 
الآن  حتى  لكن  ج��ي��ًدا،  خ��ي��اًرا  باعتباره 
ال�صمن  اإىل  ي�صري  ق��وي  دليل  يوجد  ل 
يحل  اأن  يجب  خ��ارًق��ا  ط��ع��اًم��ا  باعتباره 
حمل ده��ون الطبخ الأخ��رى يف نظامك 

الغذائي.

خرب�ء يتحدثون عن تاأثري �ل�ضمن على �ضحتك

الثالثاء    14   مايو    2019  م   -   العـدد  12631  
Tuesday   14   May   2019  -  Issue No   12631



24 الثالثاء    14   مايو    2019  م   -   العـدد  12631  
Tuesday   14   May   2019  -  Issue No   12631

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر 

   يف  الدعوى 2019/298 عقاري كلي 
ان  الق��ام��ة مبا  امل��ه��ريي  جمهول حمل  ث��اين عبيد  املدعي عليه/1-احمد  اىل 
التامدى  �صهاب  ال�صيد/  ع��ن  وكيال  وب�صفته  نف�صه  ع��ن  ب��ورزي��ن  املدعي/علي 
وميثله /خالد حممد �صعيد بوج�صيم قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )17323852 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام و �صمول احلكم 
 2019/5/19 املوافق  الح��د  ي��وم  لها جل�صة  وح��ددت  كفالة.   بال  املعجل  بالنفاذ 
ال�صاعة 10.00 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2019/1002 جتاري جزئي 
القامة  حمل  جمهول  بهات  �صرينيفا�ض  اناجني  براديب  عليه/1-  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف   2019/4/24 بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
املدعي  بالزام  عامة(  م�صاهمة  )�صركة  الهالل  م�صرف  ل�صالح/  اع��اله  املذكورة 
و�صتون  ت�صعة   69.986.91 م��ق��داره  مبلغ  امل��دع��ي  امل�����ص��رف  اىل  ي����وؤدي  ان  عليه 
بالر�صوم  والزمته  فل�صا  وت�صعون  وواح��د  درهما  وثمانون  و�صتة  وت�صعمائة  ال��ف 
وامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ما عدا ذلك من 
طلبات.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني 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 الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   
اعالن حكم بالن�سر

 يف  الدعوى رقم 2018/4219 جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- با�صن فن ال�صوكول - �ض ذ م م 2- يا�صر جابر عبدالروؤف حمودة - مدير 
املحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  م  جم��ه��ويل حم��ل  م  ذ  ���ض   - ال�صوكول  ف��ن  با�صن  �صركة 
للخ�صار  ل�صالح/اليا�صمني  اعاله  املذكورة  الدعوى  يف   2019/3/20 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها 
املدعي عليها الوىل )با�صن  بالزام  اول   : م م وميثلها/ا�صامة فتحى حممد عمارة  ذ  والفواكه 
فن ال�صوكول( بان توؤدي للمدعية )اليا�صمني للخ�صار والفواكه( مبلغ 95.666 درهم )خم�صة 
املطالبة  تاريخ  اعتبارا من  القانونية %9  والفائدة  الف و�صتمائة و�صتة و�صتني درهم(  وت�صعني 
الق�صائية يف 2018/11/5 وحتى ال�صداد التام والزمت املدعي عليها بامل�صاريف ومبلغ ثالثمائة 
درهم مقابل اتعاب املحاماة ، ثانيا : رف�ض الدعوى بالن�صبة للمدعي عليه الثاين )يا�صر جابر 
عبدالروؤف حمودة(.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني 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 الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2018/4304 جتاري جزئي 

واملالك  القانوين  املمثل  ب�صفته  عبداحلليم  ح�صني  ح�صن  جمال  عليه/1-  املحكوم  اىل 
ملطعم مندى البادية 2-مطعم مندى البادية - ذ م م جمهويل حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2019/2/21 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/

اليا�صمني للخ�صار والفواكه ذ م م وميثلها / ا�صامة فتحى حممد عمارة بالزام املدعي 
عليهما بالت�صامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ 92705 درهم وفوائده بواقع %9 
�صنويا اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�صداد والزمتهما امل�صروفات والف 
درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  با�صم  �صدر  الع��الن  ه��ذا  لن�صر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2018/3982 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- احلمد لالعمال الكهروميكانيكية - �ض ذ م م  جمهول حمل 
يف    2019/1/27 بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة 
املدعي  بالزام  م   م  ذ   - التجارية  منكوم  �صركة  ل�صالح/  اع��اله  املذكورة  الدعوى 
القانونية  والفائدة  دره��م  ال��ف  وخم�صني  اربعة  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها 
متام  وحتى   2018/7/22 يف  احلا�صل  الق�صائية  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %9 ب��واق��ع 
حكما  املحاماة.    اتعاب  مقابل  دره��م  الف  ومببلغ  بامل�صروفات  والزمتها  ال�صداد 
مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني 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 الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   
دائرة املحاكم - الكاتب العديل 

انذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/12704(

املنذر : بنك دبي ال�صالمي - �صركة م�صاهمة عامة 
بوكالة املحامي / را�صد النعيمي  

املنذر اليه : نور البحر لالزياء واخلياطة 
ينبه املنذر على املنذر اليه �صرعة �صداداملبالغ املرت�صدة بذمته باإجمايل مبلغ وقدره 
)00. 71.067( درهم )واحد و�صبعون الف و�صبعة و�صتون درهم( بخ�صو�ض مركبة 
تويوتا �صيكويا - موديل 2014 - ف�صي اللون -رقم اللوحة )93528( جهة الرتخي�ض 
تاريخ ن�صر هذا  اي��ام من  ، وذل��ك خ��الل �صبعة  اللوحة 14  ابوظبي خ�صو�صي رم��ز 
برد  بالزامكم  القانونية  اتخاذ الج��راءات  �صيتم  ال�صداد  ، ويف حالة رف�ض  الن��ذار 

املبلغ والفائدة القانونية مع حتملكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة.  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   
دائرة املحاكم - الكاتب العديل 

انذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/12714(

املنذر : بنك دبي ال�صالمي - �صركة م�صاهمة عامة 
بوكالة املحامي / را�صد النعيمي  

املنذر اليه : اأ�صيد حممد هيثم طحان
وقدره  مبلغ  باإجمايل  بذمته  املرت�صدة  �صداداملبالغ  �صرعة  اليه  املنذر  على  املنذر  ينبه 
دره��م( بخ�صو�ض  واربعني  �صتة  وت�صعمائة  الف  )�صبعة وع�صرون  درهم   )27.946  .00(
مركبة هوندا اكورد - موديل 2008 - ا�صود اللون - رقم اللوحة )95318( جهة الرتخي�ض 
ال�صارقة - خ�صو�صي رمز اللوحة ابي�ض ، وذلك خالل �صبعة ايام من تاريخ ن�صر هذا 
النذار ، ويف حالة رف�ض ال�صداد �صيتم اتخاذ الجراءات القانونية بالزامكم برد املبلغ 

والفائدة القانونية مع حتملكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة.  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   
دائرة املحاكم - الكاتب العديل 

انذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/12713(

املنذر : بنك دبي ال�صالمي - �صركة م�صاهمة عامة 
بوكالة املحامي / را�صد النعيمي  

املنذر اليه : عدنان حممد يو�صف عيا�ض
وقدره  مبلغ  باإجمايل  بذمته  املرت�صدة  �صداداملبالغ  �صرعة  اليه  املنذر  على  املنذر  ينبه 
)00. 67.555( درهم )�صبعة و�صتون الف وخم�صمائة خم�صة وخم�صون درهم( بخ�صو�ض 
جهة   )95084( اللوحة  رق��م   - ال��ل��ون  ا���ص��ود   -  2016 م��ودي��ل   - ك��ام��رى  تويوتا  مركبة 
الرتخي�ض ابوظبي - خ�صو�صي رمز اللوحة 16 ، وذلك خالل �صبعة ايام من تاريخ ن�صر 
هذا الن��ذار ، ويف حالة رف�ض ال�صداد �صيتم اتخاذ الج��راءات القانونية بالزامكم برد 

املبلغ والفائدة القانونية مع حتملكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة.  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   
دائرة املحاكم - الكاتب العديل 

انذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/12705(

املنذر : بنك دبي ال�صالمي - �صركة م�صاهمة عامة 
بوكالة املحامي / را�صد النعيمي  

املنذر اليه : املدار لتاأجري ال�صيارات
وقدره  مبلغ  باإجمايل  بذمته  املرت�صدة  �صداداملبالغ  �صرعة  اليه  املنذر  على  املنذر  ينبه 
درهم(  وثمانني  واربعة  وخم�صمائة  ال��ف  و�صتني  واربعة  )مائة  دره��م   )164.584  .00(
بخ�صو�ض مركبة ني�صان التيما - موديل 2014 - ابي�ض اللون - رقم اللوحة )88696( 
جهة الرتخي�ض ال�صارقة - خ�صو�صي رمز اللوحة 2 ، وذلك خالل �صبعة ايام من تاريخ 
ن�صر هذا النذار ، ويف حالة رف�ض ال�صداد �صيتم اتخاذ الج��راءات القانونية بالزامكم 

برد املبلغ والفائدة القانونية مع حتملكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة.  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   
دائرة املحاكم - الكاتب العديل 

انذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/12715(

املنذر : بنك دبي ال�صالمي - �صركة م�صاهمة عامة 
بوكالة املحامي / را�صد النعيمي  

املنذر اليه : حممد في�صان ظفر
وقدره  مبلغ  باإجمايل  بذمته  املرت�صدة  �صداداملبالغ  �صرعة  اليه  املنذر  على  املنذر  ينبه 
)00. 22.872( درهم )اثنان وع�صرين الف وثمامنائة اثنان و�صبعون درهم( بخ�صو�ض 
)24278( جهة  اللوحة  رقم   - اللون  ابي�ض   - - موديل 2014  �صوناتا  مركبة هيونداي 
الرتخي�ض ابوظبي - خ�صو�صي رمز اللوحة 8 ، وذلك خالل �صبعة ايام من تاريخ ن�صر 
هذا الن��ذار ، ويف حالة رف�ض ال�صداد �صيتم اتخاذ الج��راءات القانونية بالزامكم برد 

املبلغ والفائدة القانونية مع حتملكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة.  
   

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   
دائرة املحاكم - الكاتب العديل 

انذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/12706(

املنذر : بنك دبي ال�صالمي - �صركة م�صاهمة عامة 
بوكالة املحامي / را�صد النعيمي  

املنذر اليه : رائد في�صل اإبراهيم مهنى 
ينبه املنذر على املنذر اليه �صرعة �صداداملبالغ املرت�صدة بذمته باإجمايل مبلغ وقدره 
)00. 100.690( درهم )مائة الف و�صتمائة وت�صعني درهم( بخ�صو�ض مركبة تويوتا 
افالون - موديل 2017 - ابي�ض لوؤلوؤي اللون - رقم اللوحة )82972( جهة الرتخي�ض 
اي��ام من تاريخ ن�صر هذا  ، وذل��ك خالل �صبعة  ابوظبي - خ�صو�صي رمز اللوحة 9 
برد  بالزامكم  القانونية  اتخاذ الج��راءات  �صيتم  ال�صداد  ، ويف حالة رف�ض  الن��ذار 

املبلغ والفائدة القانونية مع حتملكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة.  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   
دائرة املحاكم - الكاتب العديل 

انذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/12711(

املنذر : بنك دبي ال�صالمي - �صركة م�صاهمة عامة 
بوكالة املحامي / را�صد النعيمي  

املنذر اليه : خان حممد �صهيل خان حممد 
ينبه املنذر على املنذر اليه �صرعة �صداداملبالغ املرت�صدة بذمته باإجمايل مبلغ وقدره 
)00. 62.907( درهم )اثنان و�صتون الف وت�صعمائة و�صبعة درهم( بخ�صو�ض مركبة 
هوندا �صيتي - موديل 2016 - ا�صود اللون - رقم اللوحة )54286( جهة الرتخي�ض 
تاريخ ن�صر هذا  اي��ام من  ، وذل��ك خ��الل �صبعة  اللوحة 15  ابوظبي خ�صو�صي رم��ز 
برد  بالزامكم  القانونية  اتخاذ الج��راءات  �صيتم  ال�صداد  ، ويف حالة رف�ض  الن��ذار 

املبلغ والفائدة القانونية مع حتملكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة.  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   
دائرة املحاكم - الكاتب العديل 

انذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/12710(

املنذر : بنك دبي ال�صالمي - �صركة م�صاهمة عامة 
بوكالة املحامي / را�صد النعيمي  

املنذر اليه : ري�ض اردين امادو راجودو�ض
وقدره  مبلغ  باإجمايل  بذمته  املرت�صدة  �صداداملبالغ  �صرعة  اليه  املنذر  على  املنذر  ينبه 
)00. 38.542( درهم )ثمانية وثالثون الف وخم�صمائة اثنان واربعون درهم( بخ�صو�ض 
جهة   )25891( اللوحة  رق��م   - ال��ل��ون  ابي�ض   -  2010 م��ودي��ل   - �صيفيك  ه��ون��دا  مركبة 
الرتخي�ض ابوظبي - خ�صو�صي رمز اللوحة 14 ، وذلك خالل �صبعة ايام من تاريخ ن�صر 
هذا الن��ذار ، ويف حالة رف�ض ال�صداد �صيتم اتخاذ الج��راءات القانونية بالزامكم برد 

املبلغ والفائدة القانونية مع حتملكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة.  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   
دائرة املحاكم - الكاتب العديل 

انذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/12703(

املنذر : بنك دبي ال�صالمي - �صركة م�صاهمة عامة 
بوكالة املحامي / را�صد النعيمي  

املنذر اليه : عمران حامد حامد احمد 
ينبه املنذر على املنذر اليه �صرعة �صداداملبالغ املرت�صدة بذمته باإجمايل مبلغ وقدره 
)00. 20.227( درهم )ع�صرون الف ومائتان �صبعة وع�صرون درهم( بخ�صو�ض مركبة 
هيونداي النرتا - موديل 2015 - بيج اللون - رقم اللوحة )45621( جهة الرتخي�ض 
ابوظبي - خ�صو�صي رمز اللوحة 14 ، وذلك خالل �صبعة ايام من تاريخ ن�صر هذا 
برد  بالزامكم  القانونية  اتخاذ الج��راءات  �صيتم  ال�صداد  ، ويف حالة رف�ض  الن��ذار 

املبلغ والفائدة القانونية مع حتملكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة.  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   
دائرة املحاكم - الكاتب العديل 

انذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/12709(

املنذر : بنك دبي ال�صالمي - �صركة م�صاهمة عامة 
بوكالة املحامي / را�صد النعيمي  

املنذر اليه : �صريف خالد عبدالقادر النجريى 
ينبه املنذر على املنذر اليه �صرعة �صداداملبالغ املرت�صدة بذمته باإجمايل مبلغ وقدره 
ال��ف وم��ائ��ة واح��د ع�صر دره���م( بخ�صو�ض مركبة  )00. 40.111( دره��م )ارب��ع��ني  
اللوحة )98770( جهة الرتخي�ض  اللون - رقم  كيا �صبورجت - موديل 2012 - بيج 
عجمان - خ�صو�صي رمز اللوحة A ، وذلك خالل �صبعة ايام من تاريخ ن�صر هذا 
بالزامكم برد  القانونية  اتخاذ الج��راءات  �صيتم  ال�صداد  ، ويف حالة رف�ض  الن��ذار 

املبلغ والفائدة القانونية مع حتملكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة.  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   
يف  الدعوى 2018/3761 جتاري جزئي - عجمان

املرفوعة من " املدعي " : بنك دبي التجاري )�ض م ع( 
�صد " املدعي عليه " : احمد �صرى ناجي نزال  

بناء على تكليف حمكمة عجمان الحتادية البتدائية - الدائرة التجارية اجلزئية 
الثانية - بندبي خبريا م�صرفيا يف الدعوى املذكورة اعاله.

على املدعي عليه احل�صور �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد لجتماع اخلرة املقرر 
مبقر  وذلك  ظهرا   12.00 ال�صاعة  متام  يف   2019/5/20 املوافق  الثنني  يوم  عقده 
اخلبري الكائن يف اإمارة ابوظبي �صارع حمدان بناية �صامل اإبراهيم ال�صامان - املدخل 
الأمين - الطابق 13 مكتب رقم 14 - م�صطحبني معكم كافة امل�صتندات التي ترغبون 

يف تقدميها - للتوا�صل : موبايل : 0504110038 - فاك�ض : 02-6780767
اخلبري امل�سريف / معن ناظم اآل بريج  

اعالن بالن�سر
حل�سور اجتماع اخلربة امل�سرفية   

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2019/1516  تنفيذ جتاري 
اأوري��ون كيميكالز م.د.م.���ض جمهول حمل القامة  اىل املنفذ �صده/1- 
ب�صركة  اخلا�صة  )الوحدة  ديفيجن  كوت  التنفيذ/رابيد  طالب  ان  مبا 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام   قد  ليمتد(   برايفت  رابيد اجننريجن 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )93971( 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 ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2019/418  تنفيذ جتاري 

الثقيلة  بال�صاحنات  العامة  امل���واد  لنقل  كابريكورن  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
واخلفيفة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بي او بي 
حممد  ح�صن  حممد  وميثله:يو�صف  ����ض.ذ.م.م  الثقيلة  املعدات  لتاأجي  بي 
اأق��ام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع  البحر  قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )155523( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2019/1478  تنفيذ جتاري 

اىل املنفذ �صده/1- �صدفة املحيط للمالحة �ض.ذ.م.م 2- اي بي جي خلدمات 
ال�صحن �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�صركة كونتيرنز 
بروفايدرز ليزينج ايه بي ا�ض  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بالت�صامن بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )5109137.5( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة2- ف�صخ عقد اليجار املوؤرخ 2014/9/29 املرم بني 
املدعية واملدعي عليها الوىل املرم بني املدعية واملدعي عليها الوىل والزامها 
برد وت�صليم احلاويات للمدعية ثالثا.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
يوما من   15 خ��الل  املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  التنفيذية بحقك يف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2019/1548  تنفيذ جتاري 

اىل املنفذ �صده/1- ميدكوم م.م.ح 2- ون�صتو للتجارة �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
افريقيا  ج��ن��وب  ل��الل��ك��رتون��ي��ات  التنفيذ/�صام�صوجن  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
���ض.ذ.م.م وميثله:حبيب حممد �صريف عبداهلل املال  قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )95294396.97( 
التحكيم  حكم  على  الت�صديق  املحكمة2-  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
حمكمة  عن  ال�صادر   AYZ 23175:رقم التحكيمية  الدعوى  يف  ال�صادر 
التحكيم الدويل التابعه لغرفة التجارةالدوليه.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15  الج��راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/3229  عمايل جزئي
اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ب���ال���ك���ان ل��ل��ت��ع��ام��ل الل����ك����رتوين جم���ه���ول حمل 
اأق���ام عليك الدعوى  الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ناهيد اخ��رت ده��اري��وال ق��د 
امل��ط��ال��ب��ة مب�����ص��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )90000 دره����م(  وم��و���ص��وع��ه��ا 
دره����م وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000( دره����م وال���ر����ص���وم وامل�����ص��اري��ف رقم 
يوم  جل�صة  لها  وح��ددت   mb1910174783ae/2019:ال�صكوى
لذا   ch1.A.5:بالقاعة �ض   9.30 ال�صاعة   2019/5/20 املوافق  الثنني 
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 ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/6404  عمايل جزئي

اىل اخل�صم املدخل / 1-الريامي لعمال للكهروميكاميكيه �ض.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي /راجيفان فاتي�صواراث وميثله:عبدالرحمن ح�صن 
حممد املطوع قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية 
وق��دره��ا )95394 دره��م( دره��م وت��ذك��رة ع��ودة مببلغ )1000( دره��م والر�صوم 
وحددت لها جل�صة يوم   MB182961786AE:وامل�صاريف رقم ال�صكوى
الثالثاء املوافق 2019/5/21 ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة:ch2.E.22 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 ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/2192  عمايل جزئي

ان  امل��دع��ي عليه / 1-مطعم ماك�صني )ف���رع( جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا  اىل 
ال��دع��وى ومو�صوعها  اأق���ام عليك  ق��د  خ��ان  �صليم  ع��ب��دول  امل��دع��ي /عبيد اهلل 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )13928 درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ 
 MB191698222AE:2000( درهم والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى(
�ض   10.30 ال�����ص��اع��ة   2019/5/21 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي���وم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت 
بالقاعة:ch1.A.4 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 ، علما بان الدعوى جددت من ال�صطب.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2019/42  تنفيذ عقاري   

مو�صوع الق�صية:تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم:2018/508 عقاري كلي ، لف�صخ 
اتفاقية عقد الجارة وت�صليم الوحدة العقارية خالية من ال�صواغل و�صداد مبلغ وقدره 
)1444992.50( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.  طالب الإعالن:طالب التنفيذ:نور 
بنك )م�صاهمة عامة( - بنك نور ال�صالمي �ض.م.ع )�صابقا(  املطلوب اعالنه:املنفذ 
�صده:1- عبا�صي غالم ح�صني فورا جمهول حمل القامة  مو�صوع العالن:  نعلنكم 
بانه مت احلجز على العقارات العائدة اليكم وبياناتها )ار�ض رقم 651 مبنطقة ور�صان 
الوحدة 405+ار����ض رقم 2773 مبنطقة  اماراتي 21 رقم   1 �صي  اي  املبنى  ا�صم  الوىل 
للعلم مبا  به وذلك  املنفذ  املبلغ  jpi4v024 يف حدود  الفيال  الثنية اخلام�صة رقم 

جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



25

املال والأعمال
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�ضركة »و�حد لال�ضتثمار« تعني ر��ضد 
�ملهتدي رئي�ضًا لعملياتها يف �لإمار�ت

•• دبي-الفجر: 

ال�صتثمارية  املن�صة   ،"Wahed" لال�صتثمار"  "واحد  �صركة  اأعلنت 
التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، والتي تعد اأول �صركة تكنولوجياالآيل 
املهتدي  را�صد  تعيني  الإ�صالمي،  القت�صاد  جمال  النا�صئة  يف  لال�صتثمار 
رئي�صاً لها يف دولة الإمارات العربية املتحدة لالإ�صراف على قيادة عملياتها 

يف �صوق دولة الإمارات. 
التنفيذي ل�صركة واحد لال�صتثمار:  املوؤ�ص�ض واملدير  وقال جنيد وحيدنا، 
امل��رح��ل��ة ال��ت��ال��ي��ة م��ن روؤي����ة ���ص��رك��ة واحد  تطبيق  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  ب���دء  "مع 

بال�صيد  ن��رح��ب  اأن  ي�صرنا  لال�صتثمار، 
را�صد املهتدي لالإ�صراف على تاأ�صي�ض 
الإم����ارات  دول���ة  يف  �صركتنا  عمليات 
من  واثقون  ونحن  املتحدة.  العربية 
اإىل  امل��ت��ع��ددة  ال��ق��ي��ادي��ة  اأن م��ه��ارات��ه 
املجال  يف  ال��ع��ري��ق��ة  خ���رت���ه  ج���ان���ب 
املايل يف املنطقة �صت�صاهم يف حتقيق 
بتمكني جيل جديد  املتمثلة  اأهدافنا 
اإع���ادة  ع��ن  ف�����ص��اًل  امل�صتثمرين،  م��ن 
الأخالقي  ال�صتثمار  �صياغة مفهوم 

يف الإمارات واملنطقة ككل".
يت�صلم املهتدي مهام من�صبه اجلديد 
م����ع خ������رة وا����ص���ع���ة مي��ت��ل��ك��ه��ا على 
م�����ص��ت��وى ال��ق��ط��اع، ح��ي��ث اأم�����ص��ى ما 

ي��ق��رب م��ن عقد م��ن ال��زم��ن يف القطاع 
املايل يف دولة الإمارات العربية املتحدة كمدير ا�صتثمار وحمرتف يف وحدة 

اأعمال اإدارة الأ�صول التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني.
لال�صتثمار  واح��د  ل�صركة  كرئي�ض  اجلديد  من�صبه  يف  املهتدي  و�صيتوىل 
يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة، مهامه مع فريق تنفيذي متعدد املهام 
والخت�صا�صات يتاألف من يا�صر اأبو دخيل، الرئي�ض التنفيذي للتكنولوجيا، 
والذي يتوىل م�صوؤولية الإ�صراف على تطوير وتنمية فرق البنية التحتية 
للمنتجات،  التنفيذي  امل��دي��ر   ، الطباع  وك��رمي  والتطوير؛  التكنولوجية 
ال�����ص��رك��ة اخلا�صة  ا�صرتاتيجية  وت��ط��وي��ر  ق��ي��ادة  م�����ص��وؤول��ي��ة  ي��ت��وىل  ال���ذي 
بتطوير املنتجات ومنوها؛ ومو�صى عبد البا�صر، املدير التنفيذي لل�صوؤون 
القانونية والمتثال، وهو حمامي متخ�ص�ض بالأمور املالية واأ�صواق راأ�ض 
املال؛ اإ�صافة اإىل �صميم عابدي، املدير العاملي للمحافظ املالية، امل�صوؤول عن 

اإدارة املحافظ العاملية ل�صركة واحد لال�صتثمار.

»�ت�ضالت«  �إير�د�ت  درهم  مليار   75.1
و»دو«  خالل �لربع �لأول من 2019

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  �صوقي  امل��درج��ة يف  الت�����ص��الت  ���ص��رك��ات  م��وج��ودات  اج��م��ايل  بلغ 
ودبي املاليني "ات�صالت و دو" 75.1 مليار درهم خالل الربع الأول من 
العام  من  ذاتها  الفرتة  يف  درهم  مليار   73.7 2019 مقارنة مع  العام 

.2018
نهاية  العام اجل��اري وحتى  ال�صركتني منذ بداية  اإي��رادات  وو�صل اجمايل 
مار�ض املا�صي نحو 16.2 مليار درهم يف حني ارتفع �صايف اأرباح القطاع اىل 
2.66 مليار درهم وذلك بح�صب البيانات املالية ال�صادرة عن ال�صركتني.
وت�صكل الإيرادات التي حققتها ال�صركتان %24.6 من اإجمايل الإيرادات 
امل�صجلة طيلة العام 2018 والبالغة 65.8 مليار درهم مقارنة مع 64.6 

مليار درهم يف العام 2017.
 2.212 اإىل  لالت�صالت  الإم���ارات  �صركة  اأرب���اح  ارتفعت  فقد  وتف�صيال 
مليار درهم خالل الربع الأول من العام اجلاري مقارنة مع 2.112 مليار 

درهم يف الربع الأول من عام 2018.
وكان �صايف اأرباح ال�صركة عام 2018 قد و�صل اإىل 8.6 مليار درهم بنمو 

ن�صبته %2.2 مقارنة مع 8.41 مليار درهم يف العام 2017.
خالل  دره��م  مليار   16.14 قيمتها  و�صلت  فقد  الإي����رادات  جانب  وعلى 
الربع الأول من العام اجلاري، ت�صكل ما ن�صبته %30 تقريبا من اجمايل 

جميع اإيراداتها خالل العام 2018.
بلغ  "دو" فقد  املتكاملة  الت�صالت  ب�صركة  اخلا�ض  الأداء  م�صتوى  وعلى 
�صايف الأرباح خالل الربع الأول من العام اجلاري 450 مليون درهم وهو 

ما ي�صاوي %25.7 من �صايف الأرباح امل�صجلة طيلة العام 2018 .

بهدف دعم ال�صركات النا�صئة ورواد الأعمال واملبتكرين

�ضر�كة ��ضرت�تيجية بني تيكوم وموؤ�ض�ضة دبي للم�ضتقبل لت�ضريع منظومة �لبتكار 

 و�جهة �ملجاز �ملائية تقدم �ضل�ضلة من �لعرو�ش �ملتنوعة وت�ضتقبل زو�رها و�ضط �أجو�ء عائلية 

�لإمار�ت تت�ضدر منطقة �ل�ضرق �لأو�ضط و�ضمال �أفريقيا يف تبني ��ضرت�تيجيات �ضاملة لال�ضتد�مة 

•• دبي-الفجر: 

القاب�صة"  "دبي  يف  تيكوم" الع�صو  "جمموعة  وقعت 
واملوؤ�ص�ض ملن�صة in5 املتخ�ص�صة بدعم رواد الأعمال 
ومتكني ال�صركات النا�صئة، مذكرة تفاهم مع "موؤ�ص�صة 
اأجل  من  للتطوير"  دب��ي  للم�صتقبل" و"�صلطة  دب��ي 
ت�����ص��ري��ع م�����ص��رية ت��ط��وي��ر م��ن��ظ��وم��ة الب��ت��ك��ار يف دبي 

ودولة الإمارات. 
ال��ف��ر���ض املتاحة  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال�����ص��راك��ة  وت��ه��دف ه���ذه 
املحلي  امل�صتوى  على  النا�صئة  وال�صركات  للمبتكرين 
وال����دويل ب��ال��ت��ع��اون م��ع اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة يف دولة 
امل��ن��ا���ص��ب��ة ل��ن��م��و املواهب  الإم��������ارات وت���وف���ري ال��ب��ي��ئ��ة 

والرتقاء مب�صتويات تاأ�صي�ض الأعمال وال�صركات. 
و���ص��ت��ق��وم م��وؤ���ص�����ص��ة دب����ي ل��ل��م�����ص��ت��ق��ب��ل مب���وج���ب هذه 
منطقة  حتت�صنها  نا�صئة  �صركات  برت�صيح  التفاقية 
ملنحها  وم��ب��ادرات��ه��ا  م�����ص��اري��ع��ه��ا  مب��خ��ت��ل��ف   2071
تراخي�ض جتارية تتيح لها ممار�صة الأعمال ب�صهولة 

.in5 من خالل من�صة
وميكن لهذه ال�صركات النا�صئة ال�صتفادة من �صهولة 
ت��اأ���ص��ي�����ض الأع���م���ال وال��ع��دي��د م��ن امل���زاي���ا الأخ�����رى يف 
الإبداعية  الأع��م��ال  م�صاحات  مثل   2071 منطقة 

واملرافق املتخ�ص�صة والرامج التدريبية.
وجرى توقيع التفاقية بح�صور خلفان جمعة بلهول 
للم�صتقبل؛ وعبداهلل  دبي  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�ض 
بالهول الرئي�ض التنفيذي لل�صوؤون التجارية ملجموعة 
لل�صوؤون  التنفيذي  الرئي�ض  ال�صريف  وجمال  تيكوم؛ 

التجارية ل�صلطة دبي للتطوير. 
التفاقية  ه��ذه  اأهمية  "تاأتي  بالهول:  عبداهلل  وق��ال 
ومواجهة  الزمن  دب��ي ل�صتباق  اإم���ارة  اإط��ار جهود  يف 
لفر�ض  وحتويلها  للب�صرية،  امل�صتقبلية  ال��ت��ح��دي��ات 
منو عر جذب اأف�صل العقول وال�صركات النا�صئة من 
بينها  ما  التعاون  متكني  يف  وامل�صاهمة  العامل  اأن��ح��اء 
ومع اجلهات احلكومية ما ي�صرع من تطوير منظومة 
احلكومة  لنماذج  عاملياً  مركزاً  دبي  ويكر�ض  البتكار، 

الذكية و�صوغ م�صتقبل العمل".
"ي�صعدنا التعاون مع موؤ�ص�صة دبي امل�صتقبل  واأ�صاف: 
يف  البتكار  منظومة  بتطوير  ال��روؤي��ة  ن�صاركها  التي 
الدولة لن�صهم يف ا�صت�صراف امل�صتقبل وبنائه باأيدينا. 
وهذا ما نقوم به يف تيكوم، اإذ اأ�صهمنا ون�صتمر بالإ�صهام 
يف حت��ق��ي��ق ط��م��وح��ات دب����ي الق��ت�����ص��ادي��ة م���ن خالل 
تطوير قطاعات جديدة مبنية على القت�صاد املعريف 
والعمل على  اآف���اق ج��دي��دة  بفتح  ن��ق��وم  اإذ  والب��ت��ك��ار. 
جذب �صركاء اأعمال فاعلني من خمتلف اأنحاء العامل 
من خالل ت�صهيل الأعمال يف بيئة اقت�صادية متطورة 
لدينا  اأن  م��رارا  اأثبتنا  نف�صه  الوقت  ويف  وديناميكية، 
البيئة املثالية لدعم املواهب وق�ص�ض النجاح املحلية 

ومتكينها من النطالق من دبي اإىل العامل".
وقال خلفان جمعة بلهول الرئي�ض التنفيذي ملوؤ�ص�صة 
اأ�صا�صية  ال�صراكة خطوة  "متثل هذه  دبي للم�صتقبل: 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  روؤي���ة  حتقيق  نحو 
جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د 

"رعاه اهلل"، يف حت��وي��ل دب��ي اإىل  ال����وزراء ح��اك��م دب��ي 
واإتاحة  واملبتكرين  البتكارات  ي�صتقطب  عاملي  مركز 
خمتلف  من  واملبدعني  والكفاءات  للمواهب  الفر�صة 
اأنحاء العامل وحتويل اأفكارهم وروؤاهم امل�صتقبلية اإىل 
تدعم م�صرية  للتنفيذ  قابلة  وم�صاريع  مبتكرة  حلول 
ال�صراكات  لتعزيز  دوم��اً  "نتطلع  واأ���ص��اف:  التنمية". 
عر  امل��ب��ت��ك��ر  لل�صباب  ال��دع��م  ت��وف��ري  يف  ت�صهم  ال��ت��ي 
بال�صتفادة  تاأ�صي�ض م�صاريع جديدة  اإج��راءات  ت�صهيل 
من الت�صهيالت التي تقدمها منطقة 2071 كمن�صة 
الرائدة  وال�صركات  احلكومية  اجلهات  مع  للتوا�صل 
يف القطاع اخلا�ض وبرامج م�صرعات الأعمال العاملية 
ما يوفر لهم فر�صة كبرية لتبادل اخلرات والطالع 

على اأف�صل املمار�صات وامتالك املعرفة".
ل��ت��ط��ب��ي��ق من���وذج  2071 م��ن�����ص��ة  وت�����ص��ك��ل م��ن��ط��ق��ة 
الإمارات لت�صميم امل�صتقبل من خالل مئوية الإمارات 
2071، وت�صم جمموعة من اأبرز خمترات ت�صميم 
واملمار�صات  وال��ت��ج��ارب  الأف���ك���ار  وت��ط��وي��ر  امل�صتقبل 

امل��ب��ت��ك��رة يف ال��ع��دي��د م��ن ال��ق��ط��اع��ات ال��رئ��ي�����ص��ة، مثل 
الطريان والتعليم وال�صحة والطاقة وريادة الأعمال 
اللوج�صتية  واخل����دم����ات  وال�����ص��ح��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

وغريها.
التنفيذي  الرئي�ض  ال�صريف،  جمال  ق��ال  جانبه  م��ن 
لل�صوؤون التجارية ل�صلطة دبي للتطوير: "تعتر هذه 
ال�صراكة حمطة مهمة تتما�صى مع الإرث املتميز الذي 
تتمتع به �صلطة دبي للتطوير الذي يهدف اإىل تعزيز 
ق��وي. وتطمح  ب��اإط��ار عمل تنظيمي  دب��ي، بدعم  من��و 
باعتبارها  دب���ي  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال��ت��ف��اه��م  م��ذك��رة 
والنهو�ض  العامل  ال��رائ��دة يف  الأع��م��ال  اإح��دى مراكز 
تنتهجها من  التي  القت�صادي  التنويع  با�صرتاتيجية 

خالل تي�صري ممار�صة الأعمال". 
اأجل  م��ن   in5 من�صة  تيكوم  جمموعة  اأ�ص�صت  وق��د 
واملواهب  امل�����ص��اري��ع  لأ���ص��ح��اب  داع��م��ة  من�صة  ت��وف��ري 
الواعدة يف املنطقة يف قطاعات التكنولوجيا والإعالم 
تابعة  لالأعمال  اأول حا�صنة  تاأ�صي�ض  والت�صميم. ومت 
 ،2013 ع��ام  يف  ل��الإن��رتن��ت  دب��ي  مدينة  يف  للمن�صة 
اأعمال يف مدينة دبي لالنتاج وحي  حلقتها حا�صنتي 
ذلك  منذ   in5 من�صة  واحت�صنت  للت�صميم.  دب��ي 
بجمع  جنحت  نا�صئة  �صركة   180 م��ن  اأك���رث  احل��ني 

متويالت جتاوزت 390 مليون درهم. 
وال�صركات  الأعمال  رواد  متكني  من�صة   ،in5 وتقوم 
تيكوم  جمموعة  حققته  ال��ذي  النجاح  على  النا�صئة، 
يف تطوير اقت�صاد قائم على املعرفة والبتكار يف دبي، 
عام  يف  ل��الإن��رتن��ت  دب��ي  مدينة  بتاأ�صي�ض  ب���داأ  وال���ذي 
اأخرى.  اأعمال  10 جممعات  تاأ�صي�ض  ليليه   ،1999
املبادرة  روح  تعزيز  اإىل  اأ�صا�صي  ب�صكل  املن�صة  وتهدف 
تعتر  والتي  دب��ي،  يف  املحلي  ال�صعيد  على  والبتكار 
خطوة مهمة من اأجل حتقيق منو اقت�صادي اأكرث قوة 
وا�صتدامة. وتتمتع اأكرث من 170 �صركة نا�صئة تعمل 
حالياً يف in5 باإمكانية التوا�صل مع اأكرث من 100 
موجه وم�صتثمر �صمن �صبكتها بالإ�صافة اإىل جمتمع 

الأعمال الأو�صع.

•• ال�شارقة-الفجر:

املجاز  واجهة  طرحت  الكرمي،  رم�صان  ب�صهر  احتفاًء 
والرتفيهية  ال�����ص��ي��اح��ي��ة  ال���وج���ه���ات  اإح�����دى  امل���ائ���ي���ة، 
�صل�صلة من  ل���رواده���ا  ال�����ص��ارق��ة،  اإم�����ارة  يف  ال��ع��ائ��ل��ي��ة 
امل��ت��ن��وع��ة وال�����ص��ح��وب��ات، وت���دع���و املقيمني  ال��ع��رو���ض 
بالأجواء  لال�صتمتاع  الفر�صة  ه��ذه  لغتنام  وال���زوار 
اأيام  طيلة  لهم  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  وال��روح��ان��ي��ة  العائلية 

ال�صهر الف�صيل.  
زاهية،  رم�صانية  بحلة  زواره����ا  ال��واج��ه��ة  وت�صتقبل 
تن�صر  وت��ق��دم م�صاهد  اأروق��ت��ه��ا  ��زي��ن  تمُ واأ���ص��واء ملونة 
البهجة بني الزوار، الذين يتوافدون اإليها لال�صتمتاع 
باأجواء روحانية واإميانية ت�صودها املحبة واملودة، وقيم 

احلقيقي  اجل��وه��ر  مت��ث��ل  ال��ت��ي  وال���رتاح���م  الت�صامح 
لل�صهر الكرمي.

وتقدم الواجهة، التي تتميز باإطاللتها اخلالبة على 
بحرية خالد، لروادها جتربة تذوق متميزة يف رم�صان، 
اأرجائها  ب��ني  املنت�صرة  وامل��ق��اه��ي  املطاعم  تتيح  حيث 
لزوارها فر�صة ال�صتمتاع بباقة متنوعة من عرو�ض 
وامل�صروبات  الأط��ب��اق  خمتلف  م��ن  املتميزة  الإف��ط��ار 
الليل،  منت�صف  حتى  والعاملية  ال�صرقية  واحللويات 

�صمن اأجواء عائلية رائعة.
بالعديد  ال��ف��وز  فر�صة  ل��زواره��ا  ال��واج��ه��ة  ت��وف��ر  كما 
وما  100 دره��م��اً  اإن��ف��اق  ع��ن��د  القيمة  م��ن اجل��وائ��ز 
فر�صة  لهم  يتاح  حيث  ومقاهيها،  مطاعمها  يف  ف��وق 
مالية  بجوائز  للفوز  الأ�صبوعي  ال�صحب  يف  الدخول 

واإقامات فندقية، اإىل جانب ال�صتمتاع بكرم ال�صيافة 
الذي  الرم�صاين  املجل�ض  ع��ر  الأ�صيلة  الإم��ارات��ي��ة 

تنظمه الواجهة طيلة اأيام ال�صهر الف�صيل.
الواجهة  زوار  يعي�ض  ال���ت���وايل،  ع��ل��ى  ال��ث��ام��ن  ول��ل��ع��ام 
يومياً وطيلة اأيام �صهر رم�صان الكرمي جتربة مدفع 
ال�صعبية  وامل���وروث���ات  التقاليد  اأ�صهر  اأح���د  الإف��ط��ار، 
موعد  حلول  عن  لالإعالن  املتبعة  الأ�صيلة  والدينية 
واحلائط  اليد  �صاعات  اخ���رتاع  قبل  وذل��ك  الإف��ط��ار، 
وانت�صار الو�صائل احلديثة، ما يتيح للمقيمني والزوار 
اإط����الق م��دف��ع الإفطار،  ال��ف��ر���ص��ة مل�����ص��اه��دة ط��ق��و���ض 
اإيقاع  على  اجلميلة  الرم�صانية  ال��ذك��ري��ات  وتوثيق 
امل��دف��ع يومياً وعلى  ��ب��ث فعاليات  وتمُ امل��ه��ي��ب.    امل��دف��ع 
يف  وذل��ك  ال�صارقة،  قناة  �صا�صة  عر  مبا�صرًة،  ال��ه��واء 

من  الأ�صر  تتجمع  حيث  م�صاًء،   6:30 ال�صاعة  مت��ام 
النافورة  ب�صاحة  ال��وق��ت  ه��ذا  يف  اجلن�صيات  خمتلف 
والفقرات  ال�صتثنائية،  ب��الأج��واء  لال�صتمتاع  املائية 

املتنوعة ملدفع الإفطار والفوز باجلوائز اليومية. 
املجاز  واج��ه��ة  م��دي��ر  ال�صام�صي،  عبيد  م���روة  وق��ال��ت 
ورواد  ب�صيوف  ال��ع��ام  ه��ذا  ترحيبنا  "جندد  امل��ائ��ي��ة: 
واجهة املجاز املائية، الذين نوفر لهم فر�صة ال�صتمتاع 
بتناول اإفطار رم�صاين يف اأجواء عائلية مميزة توفرها 
�صل�صلة املطاعم املنت�صرة يف باحات الواجهة، ف�صاًل عن 
امتداد  على  وال�صاحرة  اجلميلة  باملناظر  ال�صتمتاع 
وال�صحوبات  العرو�ض  من  وال�صتفادة  خالد،  بحرية 
الرم�صانية التي ننظمها خ�صي�صاً لزوارنا على مدار 

ال�صهر الكرمي".

•• دبي-الفجر: 

تت�صدر  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
اأفريقيا  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  منطقة 
تتبنى  ال��ت��ي  املوؤ�ص�صات  ع��دد  �صعيد  على 
منهجية ا�صرتاتيجية �صاملة نحو حتقيق 
برعاية  لدرا�صة  وفقاً  وذل��ك  ال�صتدامة، 
والتي  الوطني"  دب���ي  الإم������ارات  "بنك 
ممار�صات  اإدارة  ع��ل��ى  ال�������ص���وء  ���ص��ل��ط��ت 
الجتماعية  وامل�������ص���وؤول���ي���ة  ال����ص���ت���دام���ة 

لل�صركات يف املنطقة.
و�صملت الدرا�صة التي اأجرتها "�ص�صتينبل 
�صكوير"، ال�صركة ال�صت�صارية املتخ�ص�صة 
يف ال���ص��ت��ث��م��ار امل�������ص���وؤول والإ����ص���ت���دام���ة 
موؤ�ص�صة   638 الج��ت��م��اع��ي،  وال���ت���اأث���ري 
الأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  دول��ة   18 يف 
و�صمال اأفريقيا. ومن بني جميع املوؤ�ص�صات 
بامتالكها  منها   31% اأف����ادت  امل�����ص��ارك��ة، 
يف  مب��ا  لال�صتدامة  �صاملة  ا�صرتاتيجية 
البيئية  ب����الإدارة  املتعلقة  املوا�صيع  ذل��ك 
والإجتماعية واحلوكمة. وقد برزت دولة 
الإمارات العربية املتحدة بامتالكها اأكر 
امتالكها  اأك��دت  التي  املوؤ�ص�صات  من  عدد 
ا�صرتاتيجية �صاملة لالإ�صتدامة، ل �صيما 
يف  امل�صاركة  املوؤ�ص�صات  ن�صبة  و���ص��ول  م��ع 
الإمارات  دولة  من  تتخذ  والتي  الدرا�صة 
نف�صه،  ال��وق��ت  ويف   .64% اإىل  لها  م��ق��راً 
اأظهرت الدرا�صة باأن %27 من املوؤ�ص�صات 
ا�صرتاتيجية  ف��ق��ط  مت��ت��ل��ك  امل�������ص���ارك���ة  
لل�صركات، والتي  للم�صوؤولية الجتماعية 
املوا�صيع  ع��ل��ى  ت��رك��ي��زه��ا  معظم  ين�صب 

الجتماعية واملحلية، يف حني متتلك 6% 
املوؤ�ص�صات التي انخرطت يف الدرا�صة  من 

ا�صرتاتيجية بيئية فقط.
التي  العوامل  اأهم  باأن  الدرا�صة  واأظهرت 
لال�صتثمار  الإق��ل��ي��م��ي��ة  ال�����ص��رك��ات  ت��دف��ع 
ال�صمعة  حت�صني  يف  يتمثل  ال�صتدامة  يف 
املوؤ�ص�صات  م��ن   21% ل���  "وفًقا  املوؤ�ص�صية 
"بن�صبة  بامل�صوؤولية  وال�صعور  امل�صاركة" 

."19%
غالبية  ت��رى  امل�صتقبل،  اإىل  النظر  وعند 
باأن  ال���درا����ص���ة  امل��ن�����ص��وي��ة يف  امل��وؤ���ص�����ص��ات 
الأم��ث��ل لتعزيز  ال��وق��ت  2019 ه��و  ع��ام 
التوا�صل اخلارجي فيما يتعلق مبمار�صات 
ال�صتدامة التي تتبناها. ومع ذلك، برزت 
على  ال�صتدامة  ميزانيات  بقاء  توقعات 
حالها. وتن�صجم م�صاعي تعزيز التوا�صل 
مع  الإ���ص��ت��دام��ة  م�صتوى  على  اخل��ارج��ي 
"حت�صني  ب��اأن  املوؤ�ص�صات  روؤي��ة  اأن  حقيقة 
الرئي�صة  امل��ح��رك��ات  اأح����د  ه��و  ال�صمعة" 

مل�صاعيها ال�صتثمارية يف ال�صتدامة.
النتائج،  ه���ذه  ع��ل��ى  تعليقه  م��ع��ر���ض  ويف 
ال���ق���ا����ص���م، نائب  ع����ب����داهلل  ه�������ص���ام  ق������ال 
املنتدب  والع�صو  الإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
الوطني:  دب���ي  الإم������ارات  ب��ن��ك  ملجموعة 
الوطني  دب���ي  الإم�������ارات  ب��ن��ك  "ميتلك 
ال�صتدامة  ثقافة  بتبني  را�صخاً  التزاماً 
ف�صاًل  الت�صغيلية  ع��م��ل��ي��ات��ه  ك��اف��ة  ع���ر 
ع���ن ���ص��ع��ي��ه احل��ث��ي��ث ل��غ��ر���ض ���ص��ع��ور عام 
امل�صوؤولية  ح��ول  عمله  ف��ري��ق  اأف����راد  ب��ني 
اإطالق  اأعقاب  ويف  والجتماعية.  البيئية 
ه���ذه ال��درا���ص��ة اجل��دي��دة ال��ت��ي تبحث يف 

الجتماعية  وامل�صوؤولية  ال�صتدامة  حالة 
الأو�صط  ال�����ص��رق  م��ن��ط��ق��ة  يف  ل��ل�����ص��رك��ات 
و�صمال اإفريقيا، ناأمل اأن ن�صجع ال�صركات 
والكيانات الأخرى لأخذ دور ا�صتباقي يف 
اإع��داد تقارير ال�صتدامة والك�صف  جمال 
وامل�صوؤولة،  الأخ��الق��ي��ة  مم��ار���ص��ات��ه��ا  ع��ن 
الأمر الذي �صي�صاهم يف تعزيز اإجنازاتها 
امل�صتويني  على  رائ���دة  معايري  وتر�صيخ 

الإقليمي والعاملي".
وف��ي��م��ا ي��خ�����ض جم�����الت ال���رتك���ي���ز على 
ك�صفت  امل���ح���ل���ي���ة،  امل��ج��ت��م��ع��ات  م�����ص��ت��وى 
الدرا�صة باأن %16 من املوؤ�ص�صات امل�صاركة 
تركيزها  حم��ور  ه��و  التعليم  ب���اأن  اأف����ادت 
الرئي�ض، يف حني حّلت البيئة ثانياً، بينما 
امل�صاركة  املوؤ�ص�صات  م��ن   11% اعترتها 
الثالثة،  امل��رت��ب��ة  ويف  ق�����ص��وى.  اأول����وي����ة 
على  ال�صباب  ومتكني  ال�صحة  ا�صتحوذت 

امل�صتطلعة. املوؤ�ص�صات  اهتمام  من   9%

كما اأو�صحت نتائج الدرا�صة اأنه ومن بني 
بامتالكها  اأق���ّرت  التي  املوؤ�ص�صات  جميع 
منها   79% ك�صفت  بيئية،  ا�صرتاتيجية 
عن تبني مبادرات معنية باإدارة ا�صتخدام 
الطاقة وانبعاث الغازات يف �صتى مفا�صل 
ع��م��ل��ي��ات��ه��ا. وع����الوة ع��ل��ى ذل����ك، اأظهرت 
%38 من املوؤ�ص�صات مبادرات تعزز تفاعل 
العمالء يف اإطار املمار�صات البيئية، بينما 
لإدارة  م��ب��ادرات  ع��ن  منها   34% ك�صفت 
عر  ال��غ��ازات  وانبعاث  الطاقة  ا�صتخدام 

�صال�صل الإمداد.
ليلهم،  ب����ن  م��ن��ع��م  اأ�����ص����ار  وم�����ن ج���ه���ت���ه، 
يف  املوؤ�ص�ض  وال�صريك  التنفيذي  الرئي�ض 
مثل  ن�صر  "يعتر  �صكوير":  "�ص�صتينبل 
ممار�صات  تتق�صى  ال��ت��ي  ال��درا���ص��ات  ه��ذه 
عن�صراً  املنطقة  يف  ال��راه��ن��ة  ال���ص��ت��دام��ة 
ل��ل��و���ص��ول اإىل ف��ه��م اأف�����ص��ل حول  رئ��ي�����ص��اً 
الإجن����������ازات وال����ف����ج����وات احل���ال���ي���ة. ول 
الدرا�صة  لهذه  احلاجة  اأ�صد  يف  اأننا  �صك 
ال��ع��ام��ل��ة يف منطقة  امل��وؤ���ص�����ص��ات  مل�����ص��اع��دة 
ال�����ص��رق الأو����ص���ط و���ص��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا على 
تعزيز اأوا�صر التعاون فيما بينها لتحديد 
ال�صتدامة  دور  لتفعيل  طموحة  اأه���داف 

وامل�صوؤولية واأخالقيات العمل".
عوامل  عن  املوؤ�ص�صات  ���ص��وؤال  مت  وعندما 
النجاح التي ترغب يف تنفيذها يف امل�صتقبل 
ال�صتدامة، متثلت  بغية تعزيز ممار�صات 
اأهم العوامل يف: املواءمة بني ال�صتدامة 
ووجود   "26%" العمل  وا�صرتاتيجيات 

اآليات لر�صد ال�صتدامة "26%".
الإم�����ارات  ب��ن��ك  اأن  اإىل  الإ����ص���ارة  وجت����در 

ي��ت��م��ت��ع مب��ك��ان��ة مرموقة  ال��وط��ن��ي  دب����ي 
تقارير  اإع�����داد  �صعيد  ع��ل��ى  اأق���ران���ه  ب��ني 
ال��ب��ن��ك وللعام  ن�����ص��ر  ال���ص��ت��دام��ة، ح��ي��ث 
ال�صتدامة  تقرير  ال��ت��وايل  على  ال��ث��ال��ث 
ي�صتعر�ض  وال������ذي   ،2018 ال�����ص��ن��وي 
القت�صادية  امل��م��ار���ص��ات  ع��ر  البنك  اأداء 
والجتماعية والبيئية واملعنية باحلوكمة 
الإيجابية  الآث�����ار  ودف��ع��ت  ال���ع���ام.  خ���الل 
هذه  ع��ن  الإف�����ص��اح  يف  ال��ب��ن��ك  ل�صفافية 
تغطية  ن���ط���اق  ت��و���ص��ي��ع  اإىل  امل���م���ار����ص���ات 
2016، حيث  عام  منذ  عام  كل  التقرير 
ت�صمن التقرير ال�صادر عام 2017 اأداء 
كًل من "تنفيذ"، و"الإمارات الإ�صالمي" 
تقرير  وبف�صل   .2018 ع��ام  ن�صخة  يف 
ال�صتدامة  اأ�صحت  ال�صنوي  ال�صتدامة 
كافة  ا�صرتاتيجيات  م��ن  يتجزاأ  ل  ج���زءاً 
دبي  الإم����ارات  بنك  الرئي�صة يف  الأق�����ص��ام 
اأعمالها  ت�صيري  توا�صل  وال��ت��ي  الوطني، 
ال�صتدامة  اإر�����ص����ادات  م���ع  ي��ت��م��ا���ص��ى  مب���ا 
العاملية، واأرقى ممار�صات القطاع امل�صريف 
والروؤية الوطنية لدولة الإمارات العربية 

املتحدة.
و�صي�صت�صيف بنك الإم��ارات دبي الوطني 
 14 ي��وم  ال��درا���ص��ة  نتائج  ملناق�صة  جل�صة 
مايو 2019 ال�صاعة 1:00 بعد الظهر. 
عر  مبا�صرة  النقا�ض  جل�صة  ب��ث  و�صيتم 
التابعة  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ص��ل  م��ن�����ص��ات 
و"توتري"  "في�صبوك"  ع���ل���ى  ل��ل��ب��ن��ك 
يف  امل��ت��ح��دث��ون  و�صيجيب  و"اإن�صتغرام"، 
�صيتم  التي  الأ�صئلة  جميع  على  اجلل�صة 

طرحها من قبل احل�صور.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 14 مايو  2019 العدد 12631 
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مطار �أبوظبي �لدويل يرتقي 
مبر�فقه �ملخ�ض�ضة للعائالت

•• اأبوظبي-الفجر: 

وخم�صة  ل��الأط��ف��ال،  لعب  منطقتني  افتتاح  ع��ن  اأبوظبي  م��ط��ارات  اأعلنت 
اإطار  ال��دويل، وذل��ك يف  اأبوظبي  غرف لتبديل مالب�ض الأطفال يف مطار 
ا���ص��ت��ع��دادات��ه��ا مل��و���ص��م ال����ذروة امل��رت��ق��ب يف ف�صل ال�����ص��ي��ف، وب��ه��دف تعزيز 

خدماتها وتلبية احتياجات العائالت امل�صافرة عر مطار اأبوظبي.
تزحلق،  األ��ع��اب   ،1 رق��م  املبنى  يف  لالأطفال  املخ�ص�صة  املنطقة  وتت�صمن 
يف  معلقة  طائرة  وجم�صم  نفق،  �صمن  واحلقائب  الأمتعة  لنقل  ومركبة 
ال�صحب ميكن لالأطفال ت�صلقها، كما ت�صم منطقة لعب الأطفال يف املبنى 
رقم 3 جم�صم طائرة م�صابه لنظريه يف املبنى رقم 1، وبرج ملراقبة احلركة 
ملمار�صة  واإط��ارات  احلقائب  لتمرير  وجهاز  ب،  حمُ ال�صمُ نفق من  مع  اجلوية 

الت�صلق.
1 و3، حيث  وتقع غرف تبديل مالب�ض الأطفال اجلديدة يف املباين رقم 
يت�صمن املبنى 3، اأربع غرف لتبديل مالب�ض الأطفال، بينهما غرفتان يف 
32، والأخرى  املغادرة رقم  اإحداهما مقابل بوابة  مبنى بوابة احلافالت، 
تبديل  غرفة  تقع  فيما   ،28 رق��م  القدمية  احل��اف��الت  بوابة  من  بالقرب 
يف  بال�صيدات  اخلا�صة  امل��ي��اه  دورات  �صمن   1 املبنى  يف  الأط��ف��ال  مالب�ض 
الطابق الأر�صي. وتت�صم هذه الغرف اجلديدة بت�صاميمها احلديثة والتي 

ت�صتجذب الأطفال من حيث ال�صخ�صيات والألوا ن املختارة.
يف  للعمليات  التنفيذي  الرئي�ض  ال�صام�صي،  اأح��م��د  ق��ال  املنا�صبة،  وب��ه��ذه 
"ي�صكل مو�صم ال�صيف فرتة مثالية للعطل والإجازات  اأبوظبي:  مطارات 
العائلية، لذا ي�صعدنا اأن نقوم بدعوة الأهايل والأطفال لزيارة منطقة لعب 
الأطفال وال�صتفادة من غرف تبديل مالب�ض الأطفال املتوفرة يف املبنيني 

رقم 1و3".
واأ�صاف: "تتمحور اأولوياتنا يف مطارات اأبوظبي حول �صمان راحة ور�صا 
العمالء من امل�صافرين عر مطار اأبوظبي الدويل، ونحن ملتزمون بتقدمي 
وامل�صتويات  املعايري  لأعلى  وفقاً  بخدمات  ومّي�صرة  مريحة  �صفر  جتربة 
اإط��ار �صعينا لت�صدر مكانة رائ��دة على م�صتوى �صركات  ، وذلك يف  العاملية 

املطارات العاملية".
وياأتي افتتاح املناطق املخ�ص�صة للعب الأطفال وغرف تبديل املالب�ض عقب 
اإطالق مطار اأبوظبي الدويل حملة "متعة ال�صفر تبداأ من مطار اأبوظبي 
اأبوظبي  مطار  من  املغادرين  للم�صافرين  فر�صة  وف��رت  والتي  الدويل" 
العرو�ض  اإح��دى  على  للح�صول  املختلفة،  الطريان  �صركات  عر  ال��دويل 
www.flyauh. :الأرب���ع���ة امل��م��ي��زة امل��ت��اح��ة ع��ل��ى امل��وق��ع الإل���ك���رتوين

يونيو -واأغ�صط�ض. �صهري  بني  املمتدة  الفرتة  يف   ،com
"كرمي" اإىل مطار  وتت�صمن العرو�ض خدمة تو�صيل جمانية من �صركة 
ال��ع��ني وع���دد من  اأب��وظ��ب��ي و  ال����دويل للم�صافرين م��ن م��دي��ن��ة  اأب��وظ��ب��ي 
للت�صوق  اإم��ارات��ي  دره��م   100 بقيمة  ق�صيمة جمانية  اأو  دب��ي،  املناطق يف 
املجانية عر �صالة  املغادرة  اأو خدمة  اأبوظبي،  ال�صوق احل��رة يف مطار  يف 
كبار ال�صخ�صيات، اأو خدمة ركن ال�صيارات جماناً ملدة �صبعة اأيام يف مواقف 
�صيجري  ذل��ك  على  ع��الوة  املبنيني1و3.  م��ن  القريبة  بارك"  "�صكاي 
لهم  تتيح  التي  ال�صحب  ع��رو���ض  يف  للدخول  امل�صافرين  اأ���ص��م��اء  ت�صجيل 

فر�صة الفوز بجائزة تبلغ قيمتها مليون درهم اإماراتي بنهاية احلملة.

بالتعاون مع مكتب حممد احلمادي  للمحاماة

حمد�ن لالبد�ع و �لبتكار يعقد �ضر�كة  لتوفري �خلدمات �ل�ضت�ضارية و�لقانونية باأ�ضعار تناف�ضية لرو�د �لأعمال

توفر من�صة لتوحيد اأ�صوات �صركات وكالء ال�صيارات وحتديد الأولويات والتحديات واإيجاد احللول املبتكرة

تاأ�ضي�ش جمموعة عمل وكالء �ل�ضيار�ت حتت مظلة غرفة دبي

•• دبي-الفجر: 

وق��ع م��رك��ز ح��م��دان ل��الب��داع و الب��ت��ك��ار  يف موؤ�ص�صة 
حممد بن را�صد لتنمية امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة، 
اإح�����دى م��وؤ���ص�����ص��ات اق��ت�����ص��ادي��ة دب���ي ات��ف��اق��ي��ة تعاون 
للمحاماة  احل����م����ادي  حم��م��د  م��ك��ت��ب  م���ع  م�����ص��رتك 
اىل  التفاقية  ه��ذ  وت��ه��دف  القانونية،  وال�صت�صارات 
باأ�صعار  التخ�ص�صية  ال���ص��ت�����ص��ارة  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي  
ال�صغرية  امل�صاريع  واأ�صحاب  الأعمال  ل��رواد  تناف�صية 
وي��اأت��ي هذا  الإب��داع��ي��ة،  الأف��ك��ار  م��ن ذوي  واملتو�صطة 
روؤية  حتقيق  على  املوؤ�ص�صة  حر�ض  اإط���ار  يف  التعاون 
وا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة احل��ك��وم��ة ال��ر���ص��ي��دة يف دع���م وتنمية 
امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة باإمارة دبي، لالرتقاء 
على  والتناف�صية  ال�صتدامة  م�صتويات  اأعلى  اإىل  بها 

جميع الأ�صعدة.
حمدان  مركز  يف  ج��رت  التي  التفاقية  بتوقيع  وق��ام 
ل���الإب���داع والب��ت��ك��ار ب��ق��ري��ة الأع���م���ال- دب���ي، ك��ل من: 
يف  الأعمال  حا�صنات  اإدارة  مدير  املازمي،  عبدالعزيز 
ال�صغرية  امل�صاريع  لتنمية  را�صد  بن  حممد  موؤ�ص�صة 
وامل���ت���و����ص���ط���ة،  وامل���ح���ام���ي حم��م��د احل����م����ادي، املدير 
للمحاماة  احل����م����ادي  حم��م��د  م��ك��ت��ب  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
وال�صت�صارات القانونية، وعدد من املدراء وامل�صوؤولني 

لكال الطرفني. 
اإىل  امل��وؤ���ص�����ص��ة  املازمي:" ت�����ص��ع��ى  ع��ب��دال��ع��زي��ز  وق����ال 
والتطويرية  ال�صت�صارية  توفري حزمة من اخلدمات 
باأ�صعار تف�صيلية لرواد الأعمال، وذلك يف �صبيل دعم 
ال�صوق  يف  بخدماتها  والرت��ق��اء  التنموية،  م�صريتهم 
اأعلى م�صتويات اجلودة والتناف�صية. وتعد  اإىل  املحلي 
�صراكتنا احلالية مع مكتب حممد احلمادي للمحاماة 
اأع�صاء  وك��ذل��ك  امل��رك��ز  ملنت�صبي  م�صافة  قيمة  ذات 
املوؤ�ص�صة، حيث �صتتم توفري خدمة �صياغة ومراجعة 
القانونية  اخل��دم��ات  جانب  اإىل  والتقا�صي،  العقود، 
الأخرى باأ�صعار تناف�صية وخمف�صة ت�صل اإىل 30% 

لأع�صاء املوؤ�ص�صة عن التعاب املعمول بها.
والبتكار  ل��الإب��داع  حمدان  مركز  �صعي  امل��ازم��ي  واأك��د 
اإىل حتقيق اإجنازات يف جمال دعم امل�صروعات املبتكرة، 
وتوفري اخلدمات ذات القيمة املنا�صبة لل�صباب املبدع، 
اأبرزها تقدمي خدمة ال�صت�صارات القانونية  يف  ومن 
عدد من املجالت التي يحتاج اإليها رواد العمال �صواء 
يف  والتو�صع  التطوير  اأو  العمال  تاأ�صي�ض  مراحل  يف 

الأعمال. 
ومن جهته قال املحامي حممد احلمادي : " نحر�ض 
امل�صرتك  ال�صرتاتيجي  ال��ت��ع��اون  دع��ائ��م  اإر���ص��اء  على 
ب�����ص��ك��ل ف��ع��ال واإدام�������ة الت�������ص���ال ل��ت��ح��ق��ي��ق الأه�����داف 

وتقدمي  املجتمع  م�صلحة  يف  ت�صب  ال��ت��ي  امل�صرتكة 
ال�صراكة  جهود  وتعزيز  وامل�����ص��ورة  القانونية  خرتنا 
بخدمة  املتعلقة  امل��ج��الت  يف  ال��دول��ة  روؤي���ة  لتحقيق 
املواطنني، وو�صع اإطار فعال لعالقات ال�صراكة ما بني 

الطرفني مبا يحقق املنفعة املتبادلة يف حت�صني جودة 
وهذا  اخلدمات،  وتطوير  الإج���راءات  وتب�صيط  الأداء 
وتعزيز  دعم  على  الطرفني  حر�ض  من  انطالقا  كله 

ية حتقيق الأهداف امل�صرتكة". التعاون بينهما بغمُ

•• دبي-الفجر:
تاأ�صي�ض  ع���ن  دب����ي  و���ص��ن��اع��ة  غ���رف���ة جت�����ارة  اأع���ل���ن���ت 
لت�صكل  دب��ي  يف  ال�صيارات"  وك��الء  عمل  "جمموعة 
مظلة جتمع حتتها اأبرز ال�صركات واملوؤ�ص�صات العاملة 
يف هذا القطاع الهام، حيث تعتر دبي عا�صمة عاملية 
ال�صيارات  وك��الت  لأه��م  وم��رك��زاً  واملركبات،  لل�صيارت 
العاملية، مما يرفع عدد جمموعات الأعمال املن�صوية 
تغطي  عمل  جمموعة   31 اإىل  ال��غ��رف��ة  مظلة  حت��ت 

قطاعات اقت�صادية رئي�صة ومتنوعة. 
 وياأتي تاأ�صي�ض جمموعة عمل وكالء ال�صيارات لي�صكل 
ال�صيارات  وك���الء  اأ���ص��وات  توحيد  نحو  ه��ام��ة  خ��ط��وة 
املهنية،  ون�صاطاتهم  وم�صاحلهم  اأه��داف��ه��م  وخ��دم��ة 
بالإ�صافة اإىل تعزيز توا�صلهم مع الهيئات احلكومية 
املعنية فيما يخت�ض بالت�صريعات واملبادرات التي تخدم 
يف  م�صافة  قيمة  لهم  وت��وف��ر  املوؤ�ص�صية،  ن�صاطاتهم 

�صوق العمل. 
يف  ه��ام��اً  دوراً  الأع��م��ال  وجمال�ض  جمموعات  وتلعب 
دب��ي، حيث  النمو القت�صادي يف  تعزيز ودع��م م�صرية 
تعتر مكوناً اأ�صا�صياً ملجتمع الأعمال، وت�صاهم يف الدفع 
باحلركة التجارية وال�صتثمارية يف الإمارة من خالل 
لتعزيز  واخل��رات  والإمكانات  القدرات  يف  ال�صتثمار 
امليزة التناف�صية ملجتمع الأعمال يف دبي. وتركز غرفة 
الأعمال  وجمال�ض  جمموعات  م��ع  احل���وار  على  دب��ي 
تو�صياتهم  ودرا���ص��ة  �صوؤونهم  ومتابعة  تاأ�صي�صها  بعد 
وم�صاعدتهم  واهتماماتهم،  اأولوياتهم  على  للتعرف 
يف تطوير اأعمالهم داخلياً وخارجياً ومواجهة املناف�صة 
الفعاليات  يف  م�صاركاتهم  وت�صهيل  املتزايدة  العاملية 
الإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة ذات ال�����ص��ل��ة ب��اأن�����ص��ط��ت��ه��م ويف 
ا�صتك�صاف الفر�ض اجلديدة لهم. وخالل اجتماع عقد 
موؤخراً يف غرفة دبي، مت انتخاب ال�صيد مي�صال عياط، 
الر�صتماين  عبدالواحد  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ض 
يف  ال�صيارات  وك��الء  عمل  ملجموعة  رئي�صاً  لل�صيارات، 
دبي التي �صرتكز جهودها خالل الفرتة القادمة على 
الرتقاء ب�صوق ال�صيارات يف الإم��ارة، وتن�صيق اجلهود 
امل�صتقبلية،  ل��ل��ف��رتة  الأول����وي����ات  وحت��دي��د  امل�����ص��رتك��ة 
اخلا�صة  امل���ب���ادرات احلكومية  م��ع  ج��ه��وده��م  وات�����ص��اق 
ال��ق��ي��ادة واملركبات  ذات���ي���ة  ك��امل��رك��ب��ات  ال��ن��ق��ل  ب��ق��ط��اع 
اأمام  افتتاحية  كلمة  وخ���الل  وغ��ريه��ا.   الكهربائية 
ماجد  �صعادة  دع��ا  اجل��دي��دة،  العمل  جمموعة  اأع�صاء 
جتارة  غ��رف��ة  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  ال���غ���ري���ر،  ���ص��ي��ف 
م�صرية  لتفعيل  اجل��ه��ود  ت�صافر  اإىل  دب���ي  و���ص��ن��اع��ة 
ان املجموعة  منو قطاع ال�صيارات يف الإم��ارة، معتراً 
املجال،  ه��ذا  يف  العاملني  اأ���ص��وات  �صتوحد  اجل��دي��دة 

من  وال�صتفادة  التحديات  مواجهة  على  وت�صاعدهم 
العاملة  لل�صركات  تتيحها دبي  التي  العديدة  الفر�ض 
فيها، موؤكداً ان الغرفة حري�صة على م�صالح جمتمع 
الأعمال مبختلف فئاته، و�صتكر�ض كل جهودها لتعزيز 

تناف�صية قطاعاته املختلفة.
وكالء  عمل  جمموعة  ت�صكيل  اأن  اإىل  الغرير  واأ���ص��ار 
ركائز  ت��وط��ي��د  ن��ح��و  مهمة  خ��ط��وة  يعتر  ال�����ص��ي��ارات 
قطاع ال�صيارات يف الإمارة، حيث �صتوكل اإىل جمموعة 
الغرفة  مع  والتعاون  التحديات  حتديد  مهام  العمل 
الإبتكار  على  امل�صرتك  والعمل  ومعاجلتها،  لتذليلها 
يف الرتقاء باأداء هذا القطاع. واأ�صاف �صعادته قائاًل:" 
اإن���ن���ا ح��ري�����ص��ون يف غ��رف��ة دب���ي ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة �صوؤون 
القطاع اخلا�ض وحتدياته وا�صتك�صاف فر�صه، ودرا�صة 
تطوير قطاعاته  على  ومعاونته  واأولوياته،  تو�صياته 

هذه  يخدم  الأعمال  جمموعات  وتاأ�صي�ض  و�صناعاته، 
الأهداف عر توحيد الأ�صوات لت�صبح هذه القطاعات 
والتو�صيات  الآراء  ط���رح  يف  وت���اأث���رياً  ف��ع��ال��ي��ًة  اأك����رث 
مبا  امل�صتهدف  النمو  وحتقيق  التحديات  ومناق�صة 
ين�صجم مع جهودنا لتعزيز مكانة دبي كمركز هام يف 

عامل املال والأعمال."
وبدوره قال مي�صال عياط، رئي�ض جمموعة عمل وكالء 
ال�صيارات يف دبي: "بالنيابة عن جميع وكالء ال�صيارات 
اأ�صكر غرفة دبي على تاأ�صي�ض جمموعة عمل  يف دبي، 
وكالء ال�صيارات. وهي خطوة بالغة الأهمية لتح�صني 
تناف�صية قطاع ال�صيارات يف دولة المارات مع تبني روح 
ال�صراكة بني القطاعني العام واخلا�ض لدعم الهيئات 
املعنية باأف�صل املمار�صات العاملية التي من �صاأنها رفع 
معايري قطاع ال�صيارات، و�صمان و�صع الأنظمة املنا�صبة 

ال�صيارات  امل�صتقبل. من ناحية ثانية، ي�صهد قطاع  يف 
يف دولة الإمارات، والذي ي�صاهم يف القت�صاد الوطني 
بنحو 60 مليار درهم اإماراتي، حتديات جديدة ينبغي 
ال�صوء على  ت�صليط  التعاون يف معاجلتها من خالل 
والهيئات  وامل�صتهلكني  للوكالء  امل�صرتكة  الهتمامات 
اجلهود  ه��ذه  خ��الل  م��ن  ونتطلع  املعنية.  احلكومية 
اإىل بناء م�صتقبل م�صتدام للقطاع". وت�صم جمموعة 
الأعمال يف ع�صويتها �صركات وموؤ�ص�صات مرموقة مثل 
والكندي  لل�صيارات  الر�صتماين  جمموعة عبدالواحد 
لل�صيارات، و�صركة كلداري اإخوان، والنابوده لل�صيارات، 
وم�صاريع قرقا�ض، و�صركة احلبتور لل�صيارات والطاير 
لل�صيارات، وكلداري لل�صيارات، وهيونداي و"اإيه جي اإم 
�صي" وجمموعة النابوده للم�صاريع والحتاد لل�صيارات 

بالإ�صافة اإىل كيا موتورز.

�أركان ت�ضّجل منوً� يف �ضايف �أرباحها باأكرث من 4 % خالل �لربع �لأول 2019
•• اأبوظبي-الفجر:

""اأركان"  �����ض.م.ع.  البناء  مل���واد  اأرك���ان  �صركة  اأعلنت 
لالأوراق  اأبوظبي  �صوق  يف  امل��درج��ة  "املجموعة""،  اأو 
البناء  وم��واد  منتجات  ت�صنيع  يف  واملتخ�ص�صة  املالية 
نتائجها  ام�ض  عن  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  بدولة 
املالية املوّحدة لالأ�صهر الثالثة الأوىل املنتهية يف 31 

مار�ض 2019.
خالل  اأرباحها  �صايف  يف  ارتفاعاً  ال�صركة  �صّجلت  وقد 
الربع الأول 2019 اإىل 12.22 مليون درهم بن�صبة 

%4.4 مقارنًة ب�11.70  مليون درهم خالل الفرتة 
النخفا�ض  اإىل  ذلك  ويرجع  املا�صي،  العام  من  ذاتها 
الأعمال  ل���وح���دات  امل��ب��ا���ص��رة  ال��ت��ك��ال��ي��ف  امل�����ص��ت��م��ر يف 
اأ�صول  مبيعات  من  املحققة  الإي���رادات  اإىل  بالإ�صافة 

م�صنع الإمارات لالإ�صمنت القدمي.
واأظ���ه���رت ال��ن��ت��ائ��ج ا���ص��ت��ق��رار اإي������رادات ال�����ص��رك��ة عند 
234.99 مليون درهم مقارنًة مع 267.82 مليون 
درهم خالل الربع الأول 2018 نظراً اإىل بيئة ال�صوق 
الإ�صمنت  �صهدت وحدة  اإذ  املنتجات.  لكافة  التناف�صية 
انخفا�صاً يف اأ�صعار بيع منتجاتها بعد انخفا�ض الطلب 

اأ���ص��واق��ه��ا امل��ح��ي��ط��ة مم��ا دف���ع امل��ج��م��وع��ة لت�صدير  يف 
الإ�صمنت اإىل اأ�صواق اأبعد وبتكلفة نقل اأعلى. يف حني 
ن�صبة منو  اجل��اف��ة  وامل��ون��ة  ال��ط��اب��وق  وح��دت��ا  �صجلت 
العمالء  اإق��ب��ال  ي��وؤك��د  مم��ا  ب�42.7%  تقدر  مبيعات 
حني  يف  اجل���ّودة.  عالية  املتخ�ص�صة  منتجاتهما  على 
�صهدت وحدة الأنابيب انخفا�ض يف �صادراتها مقارنًة 
بالعام املا�صي. وتعليقاً على نتائج ال�صركة، قال �صعادة 
اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  الظاهري،  �صامل  جمال  املهند�ض 
"اأركان": "بالرغم من التحديات التي يواجهها �صوق 
التي  ال�صعبة  وال��ظ��روف  اليوم  الإقليمي  الإن�����ص��اءات 

تعرقل منوه، اإل اأننا ناأمل بتح�صن اأداء ال�صوق خالل 
ال��ف��رتة امل��ق��ب��ل��ة م��دف��وع��اً مب���ب���ادرات وج��ه��ود حكومة 
وجذب  القت�صادي  النمو  لتحفيز  الرامية  اأبوظبي 
ال�صتثمارات الأجنبية املبا�صرة اإىل الإمارة. و�صنوا�صل 
جهودنا للحفاظ على م�صتوى هوام�ض ربحنا الت�صغيلي 
من  املثلى  ال�صتفادة  حتقيق  خالل  من  الإمكان  قدر 
ملنتجات ومواد  رائد  ال�صوق كمزود  القوية يف  �صمعتنا 
البناء عالية اجلودة، واحلد من تكاليف الإنتاج وزيادة 
الطابوق  ل�صّيما  املتخ�ص�صة  املنتجات  من  مبيعاتنا 

واملونة اجلافة". 

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن انتقال ملكية
جاه للملكية الفكرية

SUSHIGROOVE : ت�صجيل العالمة التجارية التالية

بتاريخ: 2013/09/17 املودعة حتت رقم : 197996  
بتاريخ: 2014/09/24 امل�صجلة حتت رقم : 197996  

با�ص��م: برايان اإيفان �صوتانتو
جاكارتا  براباتان،  مامبانغ  بانغكا،   ،003/007 دابليو  ت��ي/ار  ار   74 منر  يف  اإك�ض  تيمور  كيمانغ  وعنوانه: 

�صيالطان، اإندوني�صيا
رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية: )193( – )2018/10/31م (

واملقاهي  واملطاعم  وامل�صروبات  الأطعمة  توفري  خدمات  املنتجات:   / اخلدمات   / الب�صائع  لتمييز  وذل��ك 
واحلانة

الواقعة بالفئة : 43
* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق: 

- ا�صم مالك العالمة املتنازل عنها  : برايان اإيفان �صوتانتو
- ا�صم املتنازل له: بلووم اإنك

- مه�نته : اخلدمات
- جن�صيته: جزر كاميان

- عنوان وحمل اإقامته : كاميان كوربوريت �صنرت، 27 هو�صبيتال روود، جورجتاون، غراند كاميان، كيو واي1-
9008،جزر كاميان

- تاريخ انت�قال امللكية:  2018/06/25  
- تاريخ التاأ�صري يف ال�صجل: 2018/10/07  

   اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 14 مايو  2019 العدد 12631 

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن انتقال ملكية
جاه للملكية الفكرية

 COLETTE & LOLA : ت�صجيل العالمة التجارية التالية

CAKES & DREAMS
بتاريخ: 2015/09/06 املودعة حتت رقم : 239843  
بتاريخ: 2016/03/30 امل�صجلة حتت رقم : 239843  

با�ص��م: برايان اإيفان �صوتانتو
جاكارتا  براباتان،  مامبانغ  بانغكا،   ،003/007 دابليو  ت��ي/ار  ار   74 منر  يف  اإك�ض  تيمور  كيمانغ  وعنوانه: 

�صيالطان، اإندوني�صيا
رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية: )193( – )2018/10/31م (

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: خبز و كعك واأي�ض كرمي وقهوة
الواقعة بالفئة : 30

* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق: 
- ا�صم مالك العالمة املتنازل عنها  : برايان اإيفان �صوتانتو

- ا�صم املتنازل له: بلووم اإنك
- مه�نته : اخلدمات

- جن�صيته: جزر كاميان
- عنوان وحمل اإقامته : كاميان كوربوريت �صنرت، 27 هو�صبيتال روود، جورجتاون، غراند كاميان، كيو واي1-

9008،جزر كاميان
- تاريخ انت�قال امللكية:  2018/06/25  

- تاريخ التاأ�صري يف ال�صجل: 2018/10/07  
   اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 14 مايو  2019 العدد 12631 



27

املال والأعمال
الثالثاء    14   مايو    2019  م   -   العـدد  12631  

Tuesday   14   May   2019  -  Issue No   12631

IMO2020 متا�صيا مع متطلبات
بروج لال�ضتثمار�ت �لبرتولية و�لغاز و�ضحاري �نريجي  

تطلقان م�ضروع �إن�ضاء م�ضفاة ب�ضعة 250 �ألف برميل يوميا 
•• اأبوظبي-الفجر:

اأعلنت �صركة بروج لال�صتثمارات البرتولية والغاز الرائدة يف قطاع تخزين 
النفط واخلدمات ذات ال�صلة ، و �صحاري انريجي عن اإطالق م�صروع اإن�صاء 
اأول م�صفاة يف منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا متخ�ص�صة باإنتاج 
اإمارة  يف  وذل��ك   ،  IMO:2020 موا�صفات  م��ع  يتطابق  ال�صفن  وق��ود 
الفجرية بدولة الإمارات العربية املتحدة. حيث �صيتم اإجناز املرحلة الأوىل 
من امل�صفاة يف الربع الأول من 2020. وقال نيكول باردينكوبر، الرئي�ض 
التنفيذي ل�صركة بروج لال�صتثمارات البرتولية والغاز:" نحتفي مبنا�صبة 
لال�صتثمارات  ب��روج  �صركة  ت�صهدها  التي  والتقدم  النمو  م�صرية  يف  هامة 
البرتولية والغاز عر هذا امل�صروع الكبري واحليوي ، كما �صي�صهم م�صروع 
امل�صفاة يف تعزيز املكانة املتنامية لإمارة الفجرية يف جتارة النفط والغاز، 
 ، ب��الإم��ارة  والغاز  النفط  �صناعة  �صتعزز من قطاع  امل�صفاة  ه��ذه  اأن  حيث 
و�صت�صهم يف تلبية الطلب املتزايد على الوقود املخ�ص�ض لل�صفن واملتطابق 
مع موا�صفات IMO:2020 ، وكلنا اأمل اأن توا�صل �صركة بروج م�صرية 
النمو والنجاح يف جهودها الداعمة لقطاع الطاقة على امل�صتويني الإقليمي 
والغاز”  البرتولية  لال�صتثمارات  “بروج  �صركة  اأن  واأ���ص��اف  والعاملي". 
جاد  ب�صكل  وت�صعى  الزمن،  من  ق�صرية  فرتة  خالل  ملفتاً  جناحاً  حققت 
يف  والغاز  النفط  �صناعة  تطور  جت��اه  م�صاهمتها  تعزيز  نحو  كبري  وجهد 
دولة الإمارات عر تعزيز ا�صتقرار الأ�صواق وحتفيز مزيد من ال�صتثمارات 
املتنامي  والطلب  ال�صوق  احتياجات  تلبية  ذل��ك،  من  والأه���م  القطاع،  يف 
حملياً ودولياً". و اأكد نيكول باردينكوبر، الرئي�ض التنفيذي ل�صركة بروج 
�صمن  اجلديدة  امل�صفاة  تد�صني  ياأتي  والغاز:"  البرتولية  لال�صتثمارات 
املتزايد  الطلب  تلبية  وذل��ك عر   ، ال�صركة  تنتهجها  التي  التو�صع  خطط 
اإمارة  مكانة  من  �صيعزز  امل�صروع  هذا  واأن  لل�صفن،  املخ�ص�ض  الوقود  على 
الفجرية كمركز هام يف جتارة الطاقة العاملية". واأو�صح نيكول اأنه �صيجري 
البدء بتد�صني امل�صفاة يف القريب العاجل على ان يجري افتتاحها يف الربع 
الأول من العام القادم. ولفت نيكول باردينكوبر، الرئي�ض التنفيذي ل�صركة 
الذي حققته  النجاح  اىل  والغاز يف حديثه  البرتولية  بروج لال�صتثمارات 
ال�صركة عر ادراج ا�صهمها يف بور�صة نا�صداك – نيويورك يف �صهر اإبريل 
املا�صي، مو�صحاً ان ال�صركة تعمل على تعزيز ثقة امل�صاهمني وامل�صتثمرين 
�صمن  ال�صركة  جتعل  اأن  �صانها  من  التي  التو�صعية  وخططها  مب�صاريعها 

اأهم ال�صركات الرائدة يف قطاع النفط والغاز يف املنطقة والعامل.

جلذب 1.5 مليون زائر بحلول عام 2021
�ضياحة ر�أ�ش �خليمة توقع �تفاقية 
�ضر�كة مع معر�ش هولندي لل�ضفر 

•• راأ�س اخليمة- الفجر

وقعت هيئة راأ�ض اخليمة لتنمية ال�صياحة اتفاقية تقّدم اإمارة راأ�ض اخليمة 
ك�"وجهة م�صيفة" خالل معر�ض "فاكانتيبريو�ض 2020"، اأكر املعار�ض 
فيه  ي�صارك  وال��ذي  بهولندا،  اأوتريخت  يف  وامل�صتهلكني  لل�صفر  التجارية 
والرابطات  ال�صفر  ووك���الت  احلكومية  ال�صياحية  الهيئات  م��ن  العديد 
ومنتجاتها  وج��ه��ات��ه��ا  ل���ص��ت��ع��را���ض  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  خمتلف  م��ن  الثقافية 

ال�صياحية اأمام امل�صتهلكني وال�صركاء والنظراء يف القطاع يف دول املنطقة.
اخليمة  راأ���ض  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ض  مطر  هيثم  قال  ال�صياق،  هذا  ويف 
راأ�ض  اإم���ارة  توفره  ال��ذي  الفريد  املزيج  ب��اأن  ثقة  على  "نحن   : لل�صياحة  
و�صواطئ خاّلبة ومغامرات م�صوقة يف  اأ�صيلة  اخليمة من �صيافة عربية 
يف  وال�صفر  ال�صياحة  �صركات  من  العديد  باإعجاب  �صيحظى  الطلق  الهواء 
اأوروب���ا. وق��د �صهدت راأ���ض اخليمة زي��ادة كبرية يف اأع��داد ال��زوار القادمني 
املنطقة حمور  ت���زال  وب��ال��ت��ايل، ل  املا�صيني،  ال��ع��ام��ني  اأوروب����ا خ��الل  م��ن 
تركيز رئي�ض ل�صرتاتيجية الرتويج ال�صياحية لالإمارة مبا يدعم  اأهدافنا 
الرامية  اإىل ا�صتقطاب 1.5 مليون زائر بحلول عام 2021. ونتطلع اأن 
ت�صهم م�صاركتنا كوجهة م�صيفة يف معر�ض ’فاكانتيبريو�ض 2020‘بدعم 
راأ�ض  اإم��ارة  ال�صياحي يف  القطاع  اأوروب��ا ودف��ع منو  جهودنا الرتويجية يف 

اخليمة".
وتتمتع راأ�ض اخليمة بجاذبية قوية بني ال�صياح الدوليني الذين �صكلوا 62% 
من اإجمايل زوار الإمارة يف عام 2018. ويعود ذلك اإىل تاريخها العريق 
الأ�صيل ومعاملها  العربي  وتراثها  ع��ام،  اآلف   7 اأك��رث من  اإىل  يعود  ال��ذي 
ال�صتجمام  وجت��ارب  ال�صاحرة  الطبيعية  ومناظرها  املتنوعة  ال�صياحية 
راأ�ض  مكانة  بتعزيز  ال��را���ص��خ  التزامها  اإط���ار  ويف  ت��وف��ره��ا.  التي  ال��ف��اخ��رة 
اخليمة يف الأ�صواق الأوروبية، توا�صل هيئة راأ�ض اخليمة لتنمية ال�صياحة 

امل�صاركة يف املعار�ض التجارية الأوروبية الرئي�صية لل�صفر.

يف الدورة اخلام�صة ملجل�ض ال�صارقة القت�صادي الرم�صاين

م�ضوؤولون حكوميون و�قت�ضاديون: �لإمار�ت ت�ضتقطب �ل�ضتثمار�ت �لأجنبية مبرونة �لت�ضريعات و�لبنية �لتحتية �حلديثة
••  ال�شارقة-الفجر:

اأكد امل�صاركون يف الدورة اخلام�صة من فعاليات “جمل�ض 
م�صاء  نظم  ال��ذي  الرم�صاين"  القت�صادي  ال�صارقة 
اأم�ض الأول الأحد حتت عنوان "الت�صريعات احلكومية 
اأن  الأجنبية"،  ال�صتثمارات  ا�صتقطاب  يف  واإ�صهامها 
متطورة  ت�صريعية  منظومة  متتلك  الإم�����ارات  دول���ة 
والتكنولوجية  القت�صادية  املتغريات  تواكب  ومرنة، 
اأن هذه  اإىل  وال��ع��امل��ي��ة، لف��ت��ني  امل��ح��ل��ي��ة والإق��ل��ي��م��ي��ة 
جذب  يف  ال��دول��ة  تناف�صية  تعزيز  يف  ت�صهم  املنظومة 
مكانتها  وتر�صيخ  الكفاءات،  وا�صتقطاب  ال�صتثمارات 

على خريطة ال�صتثمار العاملي.
واأو����ص���ح امل�����ص��ارك��ون يف امل��ج��ل�����ض، ال���ذي اأق��ام��ت��ه هيئة 
ال�صارقة لال�صتثمار والتطوير "�صروق" وغرفة جتارة 
و�صناعة ال�صارقة ومكتب ال�صارقة لال�صتثمار الأجنبي 
جواهر  م���رك���ز  يف  ال�صارقة"  يف  "ا�صتثمر  امل��ب��ا���ص��ر 
احلكومية  الت�صريعات  اأن  وامل���وؤمت���رات،  للمنا�صبات 
امل�صتقبل  ا�صت�صراف  يف  الر�صيدة  القيادة  روؤي��ة  تعك�ض 
القت�صادية  وال�صيا�صات  ال�صرتاتيجيات  و�صع  عر 
التنمية،  م�صرية  ا�صتدامة  ي�صمن  مبا  وال�صتثمارية 
ومتني  قوي  باقت�صاد  تتميز  الدولة  اأن  اإىل  م�صريين 
يوفر اإىل جانب الت�صريعات املحفزة والبيئة التنظيمية 

املواتية لتاأ�صي�ض الأعمال، بنية حتتية حديثة.
ح�صر اجلل�صة كل من ال�صيخ فاهم بن �صلطان القا�صمي 
رئي�ض دائرة العالقات احلكومية يف ال�صارقة، و�صعادة 
عبد اهلل اآل �صالح وكيل وزارة القت�صاد ل�صوؤون التجارة 
اخل��ارج��ي��ة، و���ص��ع��ادة ال��دك��ت��ور ع��ب��ي��د ���ص��ي��ف الزعابي 
وال�صلع،  امل��ال��ي��ة  الأوراق  لهيئة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض 
و�صعادة مروان بن جا�صم ال�صركال، الرئي�ض التنفيذي 
لهيئة ال�صارقة لال�صتثمار والتطوير "�صروق"، و�صعادة 
غرفة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  العوي�ض،  �صلطان  عبداهلل 
جتارة و�صناعة ال�صارقة، و�صعادة جمعة حممد الكيت، 
ال��ت��ج��ارة اخلارجية،  ل��ق��ط��اع  امل�����ص��اع��د  ال�����وزارة  وك��ي��ل 
التجاري  الإمن����اء  هيئة  رئي�ض  امل��دف��ع  خ��ال��د  و���ص��ع��ادة 
التنفيذي  املدير  امل�صرخ،  جمعة  وحممد  وال�صياحي، 
"ا�صتثمر  املبا�صر  الأجنبي  لال�صتثمار  ال�صارقة  ملكتب 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  ال��ق��رق��اوي  وف��ه��د  ال�صارقة"،  يف 
ملوؤ�ص�صة دبي لتنمية ال�صتثمار، و�صعادة الدكتور خالد 
عمر املدفع رئي�ض مدينة ال�صارقة لالإعالم "�صم�ض"، 
ملجمع  التنفيذي  الرئي�ض  املحمودي  ح�صني  و�صعادة 
حني  يف  والب��ت��ك��ار،  والتكنولوجيا  للبحوث  ال�صارقة 
اأدار اجلل�صة الإعالمي الإماراتي مروان احلل، مدير 

الأخبار القت�صادية مبوؤ�ص�صة دبي لالإعالم.
على  ن��وع��ي  بح�صور  ال����دورة  ه���ذه  يف  املجل�ض  ومت��ي��ز 
ومدراء  حكوميني  م�صوؤولني  من  الحت���ادي  امل�صتوى 
تناق�ض  ح��واري��ة  كمن�صة  اأهميته  اأظهر  ما  تنفيذيني 
الإمارات  التي تهم دولة  املو�صوعات القت�صادية  اأبرز 
العام  ه���ذا  رك���ز  امل��ج��ل�����ض  اأن  وخ�����ص��و���ص��اً  ع����ام،  ب�صكل 
ل���دى املهتمني  ال�����ص��اع��ة  ع��ل��ى م��و���ص��وع يعتر ح��دي��ث 
الق��ت�����ص��ادي��ني م��ن ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخل���ا����ض، عر 
اخلا�صة  احلكومية  الت�صريعات  على  ال�صوء  ت�صليط 
الإمارات  دولة  م�صتوى  على  ال�صتثمارات  با�صتقطاب 
واإم�����ارة ال�����ص��ارق��ة، ودور ه����ذه  ال��ت�����ص��ري��ع��ات يف جذب 
ال�صتثمارات الأجنبية وت�صهيل عملية تاأ�صي�ض الأعمال 
يف جميع القطاعات القت�صادية والتجارية، مبا ي�صهم 
اأولويات  قائمة  على  ال�صارقة  واإم��ارة  الدولة  و�صع  يف 
من  اأعمالهم  وتو�صيع  لإط��الق  العامليني  امل�صتثمرين 

خاللهما. 

اأرقام وموؤ�صرات
وبداأ املجل�ض بتقرير م�صور ا�صتعر�ض مكانة الإمارات 
الإقليمي  امل�صتويني  على  وال�صتثمارية  القت�صادية 
التناف�صية،  الكثري من موؤ�صرات  والعاملي، وتفوقها يف 
خطواتها  توا�صل  الدولة  اأن  اإىل  التقرير  اأ�صار  حيث 
املتميزة يف الرتقاء باحلوافز التي متنحها للم�صتثمر 
الأجنبي وفق قانون ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر الذي 
تعزيز  يف  ي�صهم  وح��دي��ث��اً  رائ���داً  ت�صريعياً  اإط����اراً  ق��دم 
مبيناً  الدولية،  ال�صتثمار  خارطة  على  الدولة  مكانة 
اأ�صهمت  الإم�����ارات  دول���ة  �صنتها  ال��ت��ي  الت�صريعات  اأن 
با�صتقطاب ا�صتثمارات اأجنبية مبا�صرة يف العام املا�صي 
جتاوزت ع�صرة مليارات دولر مع وجود توقعات ت�صري 
اإىل ارتفاعها يف الأعوام املقبلة اإىل اأكرث من 20 مليار 
حققت  الإم����ارات  دول��ة  اأن  اإىل  التقرير  ولفت  دولر. 
املركز الأول يف تقارير التناف�صية العاملية لعام 2018 
اإىل  ال�صياق  ه��ذا  يف  امل��وؤ���ص��رات، م�صرياً  م��ن  الكثري  يف 
املعهد  ال�صادر عن  العاملية  للتناف�صية  ال�صنوي  الكتاب 
اأظهر  وال��ذي   2018 لعام  الإداري���ة  للتنمية  ال��دويل 
 23 اأن دول��ة الإم��ارات حققت املرتبة الأوىل عامليامُ يف 
اأههما التوظيف وقرارات احلكومة واخلرات  موؤ�صراً 
النقل اجلوي،  الأك��ف��اء، وج��ودة  امل��دراء  العاملية، وكبار 

وال�صراكات بني القطاعني العام واخلا�ض.
املنظومة الت�صريعية ت�صتقطب ال�صتثمارات الأجنبية

من جهته، نوه ال�صيخ فاهم بن �صلطان القا�صمي رئي�ض 
دائرة العالقات احلكومية يف ال�صارقة، باأهمية جمل�ض 
ال�صارقة القت�صادي الرم�صاين ال�صنوي كنافذة تتيح 
بحث الق�صايا القت�صادية على م�صتوى دولة الإمارات 
العالقات  دائ�����رة  اأن  اإىل  م�����ص��رياً  ال�����ص��ارق��ة،  واإم������ارة 
من  امل�صتثمرين  مع  اجتماعات  بعقد  تهتم  احلكومية 

خارج الدولة.
واأ�صاف ال�صيخ فاهم القا�صمي: "حتر�ض دولة الإمارات 
با�صتمرار على ا�صت�صراف امل�صتقبل ملختلف القطاعات، 
ت�صريعية  منظومة  ت��ط��وي��ر  م��ن  مكنها  ال���ذي  الأم����ر 
لالأعمال  اجلاذبة  ال��دول  اأب��رز  من  جعلتها  اقت�صادية 
وال�صتثمارات يف املنطقة والعامل، وعززت مكانتها على 
خارطة القت�صاد العاملي، واملتابع للقرارات والت�صريعات 
التي ت�صدر يف دولتنا عموماً واإمارة ال�صارقة خ�صو�صاً 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب  اأن  ي��ج��د 
نهيان، رئي�ض الدولة، حفظه اهلل، قد دفع مزيداً من 
الإماراتية  الأ���ص��واق  دخ���ول  اإىل  الأج��ن��ب��ي  ال�صتثمار 
اإ�صدار �صموه القانون الحتادي اجلديد  مبا�صرة بعد 
اأن  اإىل  واأ���ص��ار  املبا�صر".  الأجنبي  بال�صتثمار  املتعلق 
تكون  اأن  ميكن  ل  القت�صادية  والقوانني  الت�صريعات 
تنفيذها  ت�صهم يف  اإيجابية ما مل  نتائج  ذات  اأو  فاعلة 
املوؤ�ص�صات والدوائر الر�صمية واملعنية، موؤكداً  خمتلف 
اأه��م��ي��ة ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ج���ذب ال���ص��ت��ث��م��ارات م���ن فئة 
ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة اإىل داخل الدولة واإمارة 
واملتو�صطة  ال�صغرية  ال�صركات  دعم  وكذلك  ال�صارقة، 

املحلية لال�صتثمار خارج الدولة".

التكنولوجيا  تنقل  الأجنبية  ال�صتثمارات 
واخلربة

القت�صاد  وزارة  اآل �صالح وكيل  اهلل  �صعادة عبد  وقال 
ل�صوؤون التجارة اخلارجية، "الدول التي ا�صتطاعت اأن 
تفتح اقت�صادها ب�صورة تدريجية وجذبت ال�صتثمارات 
الأجنبية، ا�صتفاد اقت�صادها من ناحية نقل التكنولوجيا 
اأداء �صركاتها الوطنية  اأ�صهم يف رفع  ونقل اخلرة ما 
ما  وه���ذا  اخل��ارج��ي��ة،  الأ����ص���واق  تناف�صيتها يف  وزي����ادة 
ن�صهده يف دولة الإمارات، وذلك بعك�ض الدول التي مل 
تفتح اأبوابها لال�صتثمارات الأجنبية فف�صلت يف اأدائها 

القت�صادي".
اإحدى  الت�صريعي  اجلانب  "ي�صكل  �صالح  اآل  واأ���ص��اف 
باعتبارها  الأجنبية،  لال�صتثمارات  اجلاذبة  الو�صائل 
حت���اف���ظ ع��ل��ى ح���ق���وق امل�����ص��ت��ث��م��ر وامل�����ص��ت��ه��ل��ك، لكن 
ه��ن��اك الكثري م��ن ال��ع��وام��ل امل��ح��ف��زة الأخ����رى، ولعل 
عاملية  خ��دم��ات  تقدم  قوية  حتتية  بنية  ت��واف��ر  اأهمها 
احلرة،  امل��ن��اط��ق  وخ�صو�صاً  للم�صتثمرين،  امل�صتوى 
ح��ي��ث ي��وج��د يف ال���دول���ة ن��ح��و 40 م��ن��ط��ق��ة ح����رة يف 
خمتلف التخ�ص�صات �صاهمت بجذب اأعداد كبرية من 

امل�صتثمرين الأجانب".
الزعابي  �صيف  عبيد  الدكتور  �صعادة  ذك��ر  جهته،  من 
اأن  وال�صلع،  املالية  الأوراق  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ض 
منها  عوامل،  عدة  اإىل  يحتاج  الأجنبي  امل�صتثمر  دعم 

ا�صتثماراته،  ل�صخ  الطريق  ل��ه  متهد  التي  القوانني 
الت�صريعات  يف  ط��ف��رة  ت�صهد  الإم�����ارات  "اإن  م�صيفاً 
الأجنبي  ال���ص��ت��ث��م��ار  ق���ان���ون  امل���ج���ال وم��ن��ه��ا  ه����ذا  يف 
ا�صتثمارية  ق��ن��وات  ويفتح  الأم���وال  تدفق  يتيح  ال��ذي 
و�صع  على  تعمل  جلان  هناك  اأن  وخ�صو�صاً  متنوعة، 
ك��ب��ري يف جذب  اأث���ر  ل��ه  ي��ك��ون  بحيث  تنفيذية  اآل��ي��ات 

امل�صتثمرين".
املالية  الأوراق  هيئة  مب��ن��ظ��وم��ة  يتعلق  فيما  وت��اب��ع 
املعايري  لأف�صل  مطابقة  الهيئة  "منظومة  وال�صلع 
البنية  لتطوير  املالية  الأ���ص��واق  م��ع  ونعمل  العاملية، 
منظومة  ط���ورت  الهيئة  اأن  كما  ل��الأ���ص��واق،  التحتية 
�صهر  وخ���الل  احل��وك��م��ة،  ومنظومة  امل�صتثمر  حماية 
اجل��دي��د، حيث  احل��وك��م��ة  ن��ظ��ام  الهيئة  ت�صدر  ���ص��وف 
اإثر وا�صح يف زيادة حجم ال�صتثمارات اإىل  �صيكون له 

اأ�صواق دولة الإمارات".  

طفرة جديدة يف النمو القت�صادي
واأك����د ���ص��ع��ادة م����روان ب��ن ج��ا���ص��م ال�����ص��رك��ال، الرئي�ض 
التنفيذي لهيئة ال�صارقة لال�صتثمار والتطوير"�صروق" 
الطفرة  بعد  جديدة  طفرة  تعي�ض  الإم���ارات  دول��ة  اأن 
الأوىل التي �صهدتها اإبان اكت�صاف النفط يف اأرا�صيها، 
ان�صحب  ال��ذي  امللحوظ  القت�صادي  النمو  يف  متثلت 
ع��ل��ى ع��م��وم ال��ق��ط��اع��ات الق��ت�����ص��ادي��ة داخ����ل الدولة، 
م�صيفاً اأن طبيعة املوقع اجلغرايف للدولة �صاهم كثرياً 
يف تعزيز و�صعها القت�صادي من حيث حركة الدخول 
ال�صركات  من  العديد  �صجع  ما  منها،  واخل��روج  اإليها 

العاملية على اتخاذ الإمارات مقراً اإقليمياً لها.
الأعوام  خ��الل  الإم����ارات  "حتولت  ال�صركال  واأ���ص��اف 
القطاعات  ملختلف  وجامعة  خ�صبة  بيئة  اإىل  املا�صية 
ق��ي��م��ة م�صافة  م��ن��ح  م���ن  ال����ص���ت���ث���م���اري���ة، ومت���ك���ّن���ت 
عر  ت�صت�صيفها،  التي  والعاملية  املحلية  لال�صتثمارات 
ت�صريعية  وبيئة  �صيا�صي  ا���ص��ت��ق��رار  م��ن  ب��ه  تتمتع  م��ا 
اقت�صادية متطورة وبنية حتتية قوية، وموقع جغرايف 
م��ت��م��ي��ز، ف�����ص��اًل ع���ن اع��ت��م��اده��ا ل��ل��خ��دم��ات الإداري������ة 
الإلكرتونية والذكية، الأمر الذي ي�صهل بدوره وي�صرع 

الإجراءات على امل�صتثمرين".
ال��دول��ة ت�صدر  اإم����ارة يف  اأن ك��ل  اإىل  ال�����ص��رك��ال  ول��ف��ت 
التي  وال�صتثمارية  القت�صادية  وال��ق��رارات  القوانني 
وال�صتثمارات  الأم������وال  روؤو������ض  ج���ذب  ع��ل��ى  ت�����ص��ج��ع 
مثمناً  احل��رة،  ومناطقها  املبا�صرة يف مدنها  الأجنبية 
التطورات  ل��ت��ت��وي��ج  الإم�������ارات  دول����ة  ح��ك��وم��ة  ت��وج��ه 
املتالحقة وال�صريعة للمنظومة الت�صريعية والقانونية 
اأول قانون احتادي  باإ�صدار  ال�صتثمار  املتعلقة بقطاع 
اأكتوبر  نهاية  الدولة  يف  املبا�صر  الأجنبي  لال�صتثمار 

املا�صي.

مواكبة املتغريات القت�صادية العاملية
وحتدث �صعادة عبداهلل �صلطان العوي�ض، رئي�ض جمل�ض 
املنظومة  ع��ن  ال�����ص��ارق��ة  و�صناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  اإدارة 
الإم���ارات،  دول��ة  بها  تتميز  التي  الكفوءة  الت�صريعية 

وخ�صو�صاً يف املجال القت�صادي وال�صتثماري، م�صرياً 
اأنواع  ال��ذي حدد  ال�صركات  قانون  اإىل  ال�صياق  يف هذا 
التاأمني  قانون  ال�صراكات، وكذلك  وتاأ�صي�ض  ال�صركات 
وفق  ال�صركات  التزامات  الذي حدد  التاأمني  وو�صطاء 
املعامالت  قانون  عن  ف�صاًل  العاملية،  املعايري  اأف�صل 
القوانني وغريها  اأن هذه  العوي�ض  واأو�صح  التجارية. 
الكثري  بجذب  واأ�صهمت  للدولة  تناف�صية  ميزة  خلقت 
ال��ع��امل، وك��ان من  اأن��ح��اء  امل�صتثمرين م��ن جميع  م��ن 
غرف  يف  امل�صجلة  ال�صركات  ع��دد  و���ص��ول  ذل��ك  نتائج 
 460 م��ن  اأك���رث  اإىل  ال��دول��ة  يف  وال�صناعة  ال��ت��ج��ارة 
املتغريات  العمل على مواكبة  اإىل  �صركة، م�صرياً  األف 
قطاعات  يف  ا�صتثمارات  جل��ذب  العاملية  القت�صادية 

حيوية جديدة.

ال�صارقة منوذج للعمل التنموي امل�صتدام
ملكتب  التنفيذي  املدير  امل�صرخ،  جمعة  حممد  واأو�صح 
يف  "ا�صتثمر  امل��ب��ا���ص��ر  الأج��ن��ب��ي  لال�صتثمار  ال�����ص��ارق��ة 
بال�صتثمار  اخلا�ض  الحت��ادي  القانون  اأن  ال�صارقة"، 
الأجنبي املبا�صر، الذي �صدر موؤخراً  وفر للم�صتثمرين 
اأهمها معاملة �صركات  الأجانب جملة من المتيازات 
ورفع  الوطنية،  ال�صركات  معاملة  الأجنبي  ال�صتثمار 
اإىل  اإ�صافة  العاملية،  ال�صتثمارات  اأم��ام  التملك  �صقف 
الدولة، م�صريامُ  املالية خارج  التحويالت  اإجراء  اإتاحة 
يف ه���ذا ال�����ص��ي��اق اإىل ال���ق���رارات  احل��ك��وم��ي��ة الأخ���رية 
ما  ومنها  والقت�صادي  ال�صتثماري  للعمل  امل�صجعة 
يتعلق بتاأ�صرية امل�صتثمرين ورواد الأعمال عر منحهم 
اإقامات طويلة الأمد ليتكامل ذلك مع قانون ال�صركات 

الحتادي ال�صادر يف العام 2015.
وحتدث امل�صرخ عن اأهم العوامل ايل جعلت من اإمارة 
ال�صارقة بيئة جاذبة لال�صتثمارات، م�صرياً اإىل القدرة 
التي متكنها من ال�صتمرار يف  القوية لالإمارة  املالية 
�صخ الأموال على م�صاريع البنية التحتية، م�صت�صهداً 
بت�صنيف وكالة »�صتاندرد اآند بورز« لالإمارة منذ اأيام 
طويل  ال�����ص��ي��ادي  الئ��ت��م��اين  الت�صنيف  ثبتت  عندما 
عند  والأج��ن��ب��ي��ة  املحلية  بالعملتني  الأج����ل  وق�����ص��ري 
درجتي A -2  -+BBB على التوايل، ومنحها نظرة 
الت�صنيف  ه���ذا  "ياأتي  وت��اب��ع  م�����ص��ت��ق��رة.  م�صتقبلية 
يف وق���ت ي��ك��رث ف��ي��ه احل��دي��ث ع��ن حت��دي��ات القت�صاد 
العاملي ما يرز اإمارة ال�صارقة كنموذج للعمل التنموي 
ويف  الأ�صول  ال�صتثمار يف  على  ي�صتند  الذي  امل�صتدام 
القطاعات املنتجة لل�صلع واخلدمات احلقيقة والتوزيع 
يعزز  متوازن  منو  ل�صمان  امل��ال  لراأ�ض  ال�صرتاتيجي 

هيكلية القت�صاد املحلي ب�صكل عام". 

ا�صتقطاب املواهب والكفاءات
التنفيذي  الرئي�ض  ال��ق��رق��اوي،  فهد  اأك���د  جانبه  م��ن 
ملوؤ�ص�صة دبي لتنمية ال�صتثمار، اأهمية امل�صاركة يف هذا 
احلدث الذي اأ�صبح تقليداً �صنوياً ت�صهده ال�صارقة يف 
املهم  دوره  من  انطالقاً  وذل��ك  املبارك،  رم�صان  �صهر 
تهم  التي  واملو�صوعات  الق�صايا  من  الكثري  بحث  يف 
العاملية،  بالقت�صادات  وارتباطاته  املحلي  اقت�صادنا 
يف  امل�صاهمة  �صاأنها  م��ن  واآل��ي��ات  اأف��ك��ار  اإىل  والتو�صل 

تطويره وتعزيز منوه.
واأ�صار اإىل اأهمية املحور الذي تناولته الدورة اخلام�صة 
الت�صريعات  ح���ول  الق��ت�����ص��ادي  رم�����ص��ان  جمل�ض  م��ن 
ال�صتثمارات  ا���ص��ت��ق��ط��اب  يف  واإ���ص��ه��امُم��ه��ا  احل��ك��وم��ي��ة 
ت�صريعية  بنية  متتلك  ال��دول��ة  اأن  م��وؤك��داً  الأج��ن��ب��ي��ة، 
جلذب  مم��ي��زة  من�صة  ول��دي��ه��ا  لال�صتثمارات،  ج��اذب��ة 
كرى ال�صركات العاملية وا�صتقطاب املواهب والكفاءات 

من الأ�صواق العاملية للعمل يف دولة الإمارات. 
خاللها  قدم  املداخالت  من  العديد  اجلل�صة  و�صهدت 
الت�صريعية  باملنظومة  يتعلق  فيما  روؤاه���م  امل�صاركون 
القت�صادية وال�صتثمارية التي توفرها اإمارة ال�صارقة 
للم�صتثمرين، وما متتلكه من بنية حتتية يجعل منها 
القطاعات  خمتلف  يف  للم�صتثمرين  مف�صلة  وج��ه��ة 
الإقليمية  الأ����ص���واق  اإىل  اأع��م��ال��ه��ا  لإط����الق  وم���رك���زاً 
القرارات  م��ن  ج��م��ل��ة  اإىل  ال��ت��ط��رق  ك��م��ا مت  ال��ع��امل��ي��ة، 
اإىل حتفيز  وال��رام��ي��ة  ال���وزراء  اأ���ص��دره��ا جمل�ض  التي 
اإلزامية  اإلغاء  ومنها  ال�صتثمار  ومناخ  الأع��م��ال  بيئة 
تاأ�صريات  ومنح  العمالة،  ل�صتقدام  امل�صريف  ال�صمان 

اإقامة طويلة الأمد ب�صروط حمددة.
والتطوير  لال�صتثمار  ال�����ص��ارق��ة  هيئة  اأن  اإىل  ي�صار 
جتارة  غرفة  مع  املا�صي،  العام  يف  نظمت  "�صروق"، 
لال�صتثمار  ال�����ص��ارق��ة  وم��ك��ت��ب  ال�����ص��ارق��ة،  و���ص��ن��اع��ة 
الأجنبي املبا�صر "ا�صتثمر يف ال�صارقة"، الدورة الرابعة 
من "جمل�ض رم�صان القت�صادي يف ال�صارقة، بعنوان 
الأعمال"  الت�صجيعية ملمار�صة  والت�صهيالت  "احلوافز 
 200 نحو  ح�صرها  للمنا�صبات،  اجل��واه��ر  مركز  يف 
والقنا�صل،  وال�صفراء  وامل�صوؤولني،  ال�صخ�صيات  كبار 
وممثلني عن القطاع احلكومي من ال�صارقة والإمارات، 
كبري  عدد  اإىل  اإ�صافة  وامل�صتثمرين،  الأعمال  ورج��ال 

من املهتمني بال�صاأن القت�صادي.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 14 مايو  2019 العدد 12631 
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العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/3594 (

املنذر :  م�صرف اأبوظبي الإ�صالمي
املنذر اإليها : املروي لنقل الركاب  �ض.ذ.م.م

نتيجة  درهم  �صداد مبلغ وقدرة )25،795.64(  ب�صرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم ) 27822/ خ�صو�صي /O/ دبي( من نوع ) تويوتا هاي اي�ض _ 
با�ض ( موديل )2013( _ لون ) ابي�ض (_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/3610 (

املنذر :  بنك دبي الإ�صالمي �ض.م.ع
املنذر اإليه : فياز علي مريزا ندير عبا�ض علي مريزا ندير   .

نتيجة  دره��م   )11،194.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  من  اأ�صبوع 
على ال�صيارة رقم )59660 / خ�صو�صي /P/ دبي ( من نوع ) ني�صان تيدا  _ 
�صالون( موديل )2011( _ لون ) ابي�ض(_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   
اإنذار عديل بالن�سر 
) رقم )2019/3608 

املنذر :  بنك دبي الإ�صالمي �ض.م.ع
املنذر اإليه : �صا�صني رامي�ض راجبوت .

نتيجة  دره��م   )46،078.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
التيما   _  ني�صان   ( ن��وع  ( من  دب��ي   /J/ رق��م )36786 / خ�صو�صي ال�صيارة 
�صالون( موديل )2015( _ لون ) بني(_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   
اإنذار عديل بالن�سر 
) رقم )2019/3603 

املنذر :  بنك دبي الإ�صالمي �ض.م.ع
املنذر اإليه : ماريا كري�صتينا ليم    .

نتيجة  دره��م   )29،080.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  من  اأ�صبوع 
على ال�صيارة رقم )67188 / خ�صو�صي /C/ دبي ( من نوع )هوندا �صيتي _ 
�صالون( موديل )2016( _ لون ) ا�صود(_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/3589 (

املنذر :  بنك دبي الإ�صالمي �ض.م.ع
املنذر اإليه : حممد ها�صم �صهاب     .

نتيجة  دره��م   )75،675.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
 RX350 دبي ( من نوع ) لكزي�ض /G/ ال�صيارة رقم )94748 / خ�صو�صي
_ ا�صتي�صن( موديل )2013( _ لون ) عنابي(_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/3606 (

املنذر :  بنك دبي الإ�صالمي �ض.م.ع
املنذر اإليه : جورجي هرني هارتريي      .

اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )139،667.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ن��وع )ف��ورد مو�صتاجن  _  ال�صيارة رق��م )69454 / خ�صو�صي /I/ دب��ي ( من 
كوبيه( موديل )2015( _ لون ) ابي�ض (_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/3597 (

املنذر :  بنك دبي الإ�صالمي �ض.م.ع
املنذر اإليه : لريا ادوارد دي�صوزا ادوارد ميكات  .

نتيجة  دره��م   )19،892.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )76416 / خ�صو�صي /B/ دبي ( من نوع ) ميت�صوبي�صي لن�صر  
_�صالون( موديل )2015( _ لون ) رمادي (_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/3600 (

املنذر :  بنك دبي الإ�صالمي �ض.م.ع
املنذر اإليه : �صيفادا�صان هالو �صيفادا�صان  .

نتيجة  دره��م   )32،828.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ن��وع ) رينو دا���ص��رت   _  ال�صيارة رق��م )19858 / خ�صو�صي /E/ دب��ي ( م��ن 
ا�صتي�صن( موديل )2016( _ لون ) ازرق(_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/3588 (

املنذر :  بنك دبي الإ�صالمي �ض.م.ع
املنذر اإليه : حممد امين حممد عادل عزيزه    .

نتيجة  دره��م   )65،478.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
 6 اك�ض  دبليو  ام  بي   ( نوع  ( من  دبي   /O/ ال�صيارة رقم )21592 / خ�صو�صي
_ ا�صتي�صن( موديل )2011( _ لون ) ابي�ض(_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/3593 (

املنذر :  بنك دبي الإ�صالمي �ض.م.ع
املنذر اإليه : هازيل كا�صوبانان  نوت�صي     .

نتيجة  دره��م   )24،664.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )37060 / خ�صو�صي /L/ دبي ( من نوع ) ميت�صوبي�صي مرياج  
_هات�صباك( موديل )2014( _ لون ) ف�صي (_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/3601 (

املنذر :  بنك دبي الإ�صالمي �ض.م.ع
املنذر اإليه : توجن قووك بو         .

نتيجة  دره��م   )17،736.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
اك���ورد  _ ن��وع ) هوندا  ال�صيارة رق��م )54138 / خ�صو�صي /H/ دب��ي ( من 
�صالون( موديل )2011( _ لون ) بني (_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   
اإنذار عديل بالن�سر 
) رقم )2019/3592 

املنذر :  بنك دبي الإ�صالمي �ض.م.ع
املنذر اإليه : كونور روين �صاقو       .

نتيجة  دره��م   )96،705.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ن��وع ) دودج �صارجر   _  دب��ي ( من   /L/ ال�صيارة رق��م )88703 / خ�صو�صي
�صالون( موديل )2015( _لون رمادي   _ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/3590 (

املنذر :  بنك دبي الإ�صالمي �ض.م.ع
املنذر اإليه : �صهيله بنت نا�صر بن هزاع الرتكي   .

نتيجة  دره��م   )81،658.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )70826 / خ�صو�صي /G/ دبي ( من نوع ) هيونداي ازيرا  _ 
�صالون( موديل )2016( _ لون ) ف�صي (_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/3602 (

 املنذر :  بنك دبي الإ�صالمي �ض.م.ع
املنذر اإليه : حممد المني تياح     .

نتيجة  دره��م   )82،734.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�����ص��اط  ب�صداد  الإخ���الل 
امل��ن��ذر لت��خ��اذ الإج������راءات  ال��ن�����ص��ر واإل �صي�صطر  ت��اري��خ  اأ���ص��ب��وع م��ن  خ���الل 
التنفيذية على ال�صيارة رقم )64376 / خ�صو�صي /U/ دبي ( من نوع )فورد 
MUSTANG  _ كوبيه( موديل )2016( _ لون ) ا�صفر (_ واملمولة 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/3609 (

املنذر :  بنك دبي الإ�صالمي �ض.م.ع
املنذر اإليه : نينا كاتريني دوموندو مالناب .

نتيجة  دره��م   )14،439.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )19429 / خ�صو�صي /Q/ دبي ( من نوع ) فورد ايكو �صبورت   _ 
ا�صتي�صن( موديل )2015( _ لون ) ازرق(_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/3607 (

املنذر :  بنك دبي الإ�صالمي �ض.م.ع
املنذر اإليه : رو�صهان لكام وا�صام ليياناج   .

نتيجة  دره��م   )43،465.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  من  اأ�صبوع 
ف��ورد فوك�ض    ( ن��وع  ( من  دب��ي   /F/ رق��م )44602 / خ�صو�صي ال�صيارة  على 
_�صالون( موديل )2013( _ لون ) ف�صي (_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/3598 (

املنذر :  بنك دبي الإ�صالمي �ض.م.ع
املنذر اإليه : ماريا �صوكورو ابالدي بالنكو    .

نتيجة  دره��م   )32،772.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  من  اأ�صبوع 
ن��وع ) ف��ورد فوك�ض   ال�صيارة رق��م )83275 / خ�صو�صي /Q/ دب��ي ( من  على 
_�صالون( موديل )2013( _ لون ) رمادي (_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/3604 (

املنذر :  بنك دبي الإ�صالمي �ض.م.ع
املنذر اإليه : �صيال كا�صاما دايلو    .

نتيجة  دره��م   )41،358.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  من  اأ�صبوع 
)ميت�صوبي�صي  ن��وع  من   ) دب��ي   /F/ خ�صو�صي   /  53154( رق��م  ال�صيارة  على 
واملمولة   _ ابي�ض(   ( ل��ون   _  )2015( موديل  �صالون(   _  LANCE

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/3605 (

املنذر :  بنك دبي الإ�صالمي �ض.م.ع
املنذر اإليه : حممد �صيف الدين كا�صمي    .

نتيجة  دره��م   )49،472.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  من  اأ�صبوع 
على ال�صيارة رقم )65030 / خ�صو�صي /G/ دبي ( من نوع ) تويوتا بريفيا  
_ا�صتي�صن( موديل )2012( _ لون ) ابي�ض (_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/3591 (

املنذر :  بنك دبي الإ�صالمي �ض.م.ع
املنذر اإليه : يا�صر حامد �صيد احمد القط    .

نتيجة  دره��م   )28،981.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )38360 / خ�صو�صي /P/ دبي ( من نوع )كيا �صرياتو _ �صالون( 
موديل )2015( _ لون ) ف�صي(_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2019/217  جتاري جزئي
نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  لالعالنات  بي  ب��الن  عليه/1-  املحكوم  اىل 
بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2019/4/28  يف الدعوى املذكورة اعاله 
مبلغا  للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  البناء  مل��واد  العاملية  ل�صالح/با�صفيك 
وقدره )270.683( درهم م�صافا اليه فائدة قانونية ب�صيطة قدرها 9% �صنويا اعتبارا 
والزمت  ال�صداد  مت��ام  وحتى   2019/1/13 يف  احلا�صل  الق�صائية  املطالبة  تاريخ  من 
املدعي عليها بامل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ما عدا ذلك 
من طلبات. حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني 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 الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/1557  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-عجائب بال حدود لل�صياحه �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
املطوع  ذ.م.م وميثله:عبدالرحمن ح�صن حممد  كوت�ض   - ليموزين  املدعي/رويال  ان 
قد اأقام عليك الدعوى مو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )99150( 
درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى 
ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ض 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch1.C.12:بالقاعة ���ض  ال�����ص��اع��ة:9:30  امل����واف����ق:2019/5/16 
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 ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/1621  جتاري جزئي

فرحان  وليد  مالكها  ميثلها  فردية(  )موؤ�ص�صة  �صنني  ق�صر  1-مطعم   / عليه  املدعي  اىل 
عمريات 2- وليد فرحان عمريات )كفيل �صامن( جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
م�صرف المارات ال�صالمي )�صركة م�صاهمة عامة( وميثله:جابر را�صد حممد جابر را�صد 
بالت�صامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  مو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�صالمي 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�����ص��اري��ف  وال��ر���ص��وم  دره���م   )309.302.00( وق����دره  مببلغ  وال��ت��ك��اف��ل 
بالنفاذ  احلكم  و�صمول  التام  ال�صداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 التاأخريية  والغرامة 
املعجل بال كفالة.وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ض املوافق:2019/6/13 ال�صاعة:8:30 �ض 
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 .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
يف  الدعوى 2019/1841 جتاري جزئي

اىل املدعي عليه /1- اندري جاوثيري 2- مو مو�صا نيكو كون�صارى جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ احمد حممد ر�صا حممد حممد عو�ض اهلل وميثله/حممد 
مو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  الها�صمي  ب��ره��ان  مرت�صى  يعقوب  مرت�صى 
وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )87490( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة 
و�صمول  ال��ت��ام.  ال�صداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب 
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�صة يوم الثنني املوافق 2019/5/27 
ال�صاعة 9:30 �ض 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 ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   
�لمار�ت للمز�د�ت

تنفيذ رقم 2019/2491 

�إعالن بيع حمجوز�ت باملز�د �لعلني ) ن�ضرَ� (
�صينعقد  باأنه  دبي  يف  الإيجارية  املنازعات  ف�ض  مركز  تكليف  على  وبناء  للمزادات  المارات  تعلن 
مزاد علني على موقع المارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�صاعة 
لوؤلوؤة  �صده  للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2019/05/20 الثنني  يوم  م�صاء   2:00

النهرين خلدمات اإعادة التغليف والتعبئه �ض.ذ.م.م او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                         الو�صف         �صعر التقييم  

                                              مكائن تعبئة و تغليف                  38،690 
التف�صل  املعلومات  من  وللمزيد  �صمان  ب�صيك  او  نقدي  بتاأمني  يتقدم  ان  باملزايدة  يرغب  من  فعلى 
التقدم  اعرتا�ض  له  من  كل  وعلى   .  www.emiratesauction.ae اللكرتوين  املوقع  بزيارة 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   
�لمار�ت للمز�د�ت

تنفيذ رقم 2019/2310 

�إعالن بيع حمجوز�ت باملز�د �لعلني ) ن�ضرَ� (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2019/05/20 الثنني  يوم  م�صاء   2:00 ال�صاعة 

�صده بودي توك قتن�ض جيم �ض.ذ.م.م او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                                     الو�صف                      �صعر التقييم  

                                                      معدات �صاله ريا�صيه                    29،770 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   
�لمار�ت للمز�د�ت

تنفيذ رقم 2019/2780 

�إعالن بيع حمجوز�ت باملز�د �لعلني ) ن�ضرَ� (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2019/05/20 الثنني  يوم  م�صاء   10:00 ال�صاعة 

�صده م�صنع كومفورت لالثاث �ض.ذ.م.م او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                            الو�صف         �صعر التقييم  

                                                              اثاث             17،000 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/معر�ض الق�صارى لل�صيارات

رخ�صة رقم:CN-1172488  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/عتيق خلفان �صلطان بتال املرر من مالك اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/عتيق خلفان �صلطان بتال املرر من 100% اىل %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة عبدالرحمن �صالح زايد مهدي %49

تعديل راأ�ض املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�صاحة 3*1 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل ا�صم جتاري من/ معر�ض الق�صارى لل�صيارات

AL KSARI AUTOMOBILE SHOWROOM
اىل/معر�ض الق�صارى لل�صيارات ذ.م.م

AL KSARI AUTOMOBILE SHOWROOM LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14 

اإع����������الن
للخيام  ال�ص�����ادة/الزين  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وتنظيم املنا�صبات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2687434 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة يو�صف عبيد را�صد عبيد النيادي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف مرمي مراد بخ�ض

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14 

اإع����������الن
للمقاولت  ال�صريعة  اجلودة  ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

والنقليات العامة  رخ�صة رقم:CN-2452730  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ا�صم جتاري من/ موؤ�ص�صة اجلودة ال�صريعة للمقاولت والنقليات العامة

ALJAWDA ALSAREIAA CONSTRUCTION ANDTRANSPORTATION EST

اىل/موؤ�ص�صة اجلودة ال�صريعة للنقليات وال�صيانة العامة

ALJAWDA ALSAREIAA TRANSPORT AND GENERAL CONTRACTING

تعديل ن�صاط/ا�صافة �صيانة املباين )4329901(

تعديل ن�صاط/حذف مقاولت م�صاريع املباين بانواعها )4100002(

تعديل ن�صاط/حذف نقل املواد العامة بال�صاحنات الثقيلة )4923009(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 

خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/المانات لل�صكراب

  رخ�صة رقم:CN-1112315  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حممد برمان حممد را�صد ال�صام�صي من وكيل خدمات اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/حممد برمان حممد را�صد ال�صام�صي من 0% اىل %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/�صلطان عالم تف�صل احمد من مالك اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ �صلطان عالم تف�صل احمد من 100% اىل %49
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل ا�صم جتاري من/ المانات لل�صكراب

ALAMANAT SCRAP
اىل/يف تي �صي لبيع قطع غيار ال�صيارات امل�صتعملة ذ.م.م

VTC FOR USED CARS SPARE PARTS LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2019/521  مدين جزئي
بان  نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمهول  جو�صم  جوزيف  �صيمون  عليه/1-  املحكوم  اىل 
اعاله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف    2019/4/2 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة 
ل�صالح/�صركة جمموعة المارات لالت�صالت )جمموعة ات�صالت( �ض.م.ع حكمت 
مقداره  مبلغا  للمدعية  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  احل�صوري  مبثابة  املحكمة 
)34.185.93( درهما والفائدة عنه بواقع 9% �صنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة وحتى 
اتعاب  مقابل  درهما   )200( ومبلغ  وامل�صروفات  بالر�صوم  الزامه  مع  التام  ال�صداد 
املحاماة. حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني 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 الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2019/528  مدين جزئي
اىل املحكوم عليه/1- خديجة احمد يو�صف احلمادي جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2019/4/2  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�صالح/�صركة جمموعة المارات لالت�صالت )جمموعة ات�صالت( �ض.م.ع حكمت 
مقداره  مبلغا  للمدعية  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  احل�صوري  مبثابة  املحكمة 
)20.252.77( درهما والفائدة عنه بواقع 9% �صنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة وحتى 
اتعاب  مقابل  درهما   )200( ومبلغ  وامل�صروفات  بالر�صوم  الزامه  مع  التام  ال�صداد 
املحاماة. حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني 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 الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2019/450  مدين جزئي
نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  البجاوى  التيجاين  بن  ر�صا  عليه/1-  املحكوم  اىل 
بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2019/4/2  يف الدعوى املذكورة اعاله 
بالزام  ات�صالت( �ض.م.ع  ل�صالح/�صركة جمموعة المارات لالت�صالت )جمموعة 
والفائدة عنه  درهما  للمدعية مبلغا مقداره )60.359.51(  يوؤدي  بان  املدعي عليه 
بواقع 9% �صنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام مع الزامه بالر�صوم 
احل�صوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  درهما   )200( ومبلغ  وامل�صروفات 
قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن 
دبي  اآل مكتوم حاكم  �صعيد  را�صد بن  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  با�صم �صاحب  �صدر 

وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2019/447  مدين جزئي
بان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  عي�صى  حممد  فاطمة  ع��ل��ي��ه/1-  امل��ح��ك��وم  اىل 
اعاله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف    2019/4/2 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة 
ل�صالح/�صركة جمموعة المارات لالت�صالت )جمموعة ات�صالت( �ض.م.ع مبثابة 
احل�صوري بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغا مقداره )17.627.84( درهم 
والفائدة القانونية بواقع 9% �صنويا من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى متام ال�صداد 
درهم  خم�صمائة  ومبلغ  امل�صاريف  والزمته  به  املق�صي  املبلغ  ا�صل  تتجاوز  ال  على 
ثالثني  خ��الل  لال�صتئناف  قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل 
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 الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2019/533  مدين جزئي
بان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  علي  لياقت  علي  ا�صف  عليه/1-  املحكوم  اىل 
اعاله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف    2019/4/2 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة 
ل�صالح/�صركة جمموعة المارات لالت�صالت )جمموعة ات�صالت( �ض.م.ع مبثابة 
احل�صوري بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغا مقداره )18.710.43( درهم 
والفائدة القانونية بواقع 9% �صنويا من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى متام ال�صداد 
درهم  خم�صمائة  ومبلغ  امل�صاريف  والزمته  به  املق�صي  املبلغ  ا�صل  تتجاوز  ال  على 
ثالثني  خ��الل  لال�صتئناف  قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل 
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 الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2019/520  مدين جزئي
اىل املحكوم عليه/1- �صاجد حممد نواز حممد نواز جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2019/4/2  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�صالح/�صركة جمموعة المارات لالت�صالت )جمموعة ات�صالت( �ض.م.ع مبثابة 
احل�صوري بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغا مقداره )28.608.31( درهم 
والفائدة القانونية بواقع 9% �صنويا من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى متام ال�صداد 
درهم  خم�صمائة  ومبلغ  امل�صاريف  والزمته  به  املق�صي  املبلغ  ا�صل  تتجاوز  ال  على 
ثالثني  خ��الل  لال�صتئناف  قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل 
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 الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2019/822  جتاري جزئي
حمل  جمهول  كون�صارى  نيكو  مو�صا  م��و   -2 جاوثيري  ان���دري  عليه/1-  املحكوم  اىل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2019/4/17  يف الدعوى 
املرم بني طريف  ال�صتثمار  عقد  بف�صخ  ان�صورت  ان��درو  ل�صالح/مارك  اعاله  املذكورة 
الف  وع�صرين  و�صتة  )مائة  مبلغ  للمدعي  ي��ردا  ب��ان  عليهما  املدعي  وال���زام  التداعي 
وثالثمائة وثالثة دراهم( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�صائية 
احلا�صل يف 2019/2/5 وحتى متام ال�صداد والزمتهما بامل�صروفات ومببلغ الف درهم 
مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�صوري قابال 
لال�صتئناف خالل ثالثني 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 الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

فقد املدعو / حممد اقبال 
باك�صتان     ، حم��م��د  ف��ق��ري 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )SS1333782( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0503366012

فقد�ن جو�ز �ضفر

ن���واز  راب   / امل���دع���و  ف��ق��د 
باك�صتان     ، ع���ل���ى  اح����م����د 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )FH9614321( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0506199299

فقد�ن جو�ز �ضفر
وىل   / امل���������دع���������و  ف������ق������د 
افغان�صتان     ، ه��م��ت  ج����ان 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )O0660287( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0527743896

فقد�ن جو�ز �ضفر

امل���دع���و / وق����ار خان  ف��ق��د 
باك�صتان     ، خ����ان  دام�������ص���از 
اجلن�صية - جواز �صفره رقم 
 )MG4110542 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0559805677

فقد�ن جو�ز �ضفر

�صيزاريان   / امل���دع���و  ف��ق��د 
كونرتيرا�ض مانالو ، الفلبني   
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )A5506977P( رق��م 
م��������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������ص����ال 

0568510223

فقد�ن جو�ز �ضفر
�صعيد  م��اج��د  امل���دع���و/  ف��ق��د 
م�صر   ، امل�����ع�����از  م�������ص���ط���ف���ى 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
)A15193018( - يرجى 
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  امل�صرية  بال�صفارة 

مركز �صرطة بالمارات.

فقد�ن جو�ز �ضفر

فقدان �سهادات ا�سهم
فقد املدعو/ خميزن حممد خمي�ض را�صد املن�صوري ،

�صهادة  برقم امل�صتثمر ADSB21835  وعددها 3،707  �صهم ، 
تابعة ل�صركة اأبوظبي لبناء ال�صفن

و �صهادة  برقم امل�صتثمر AKIC16200  وعددها 2،872 �صهم ، 
تابعة ل�صركة اخلزنة للتاأمني 

و �صهادة  برقم امل�صتثمر OILC11100778  وعددها 3،524 �صهم ، 
تابعة ل��صركة الواحة كابيتال 

و �صهادة  برقم امل�صتثمر ADIB10189321  وعددها 7،002 �صهم ، 
تابعة مل�صرف ابوظبي ال�صالمي 

وعلى من يجدها الت�صال بالرقم 0503396191 

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 3595 /2019 (

املنذر : بنك اأبوظبي الأول )حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�صابقاً(
املنذر اإليها : غلمان لنقل املواد العامة بال�صاحنات الثقيلة واخلفيفة  �ض.ذ.م.م

اإليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )526،634.93( درهم نتيجة الإخالل ب�صداد  املنذر  املنذر  ينذر 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل  ال�صيارات وذلك خالل  الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقدى متويل 
�صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على كل ال�صيارات املموله ل�صاحلكم وبيعها باملزاد 

ومنها ال�صيارات التاليه :- 
ال�صياره رقم )86467/ نقل عام / دبي( من نوع ) ميت�صوبي�صي كانرت _ بيك اب( موديل   -1
)2015 (  اللون ) ابي�ض( ،  2- ال�صياره رقم )87326/ نقل عام / دبي( من نوع ) ميت�صوبي�صي 
ال�صياره رقم )87280/ نقل عام /   -3 ، ابي�ض(    ( اللون    ) اب( موديل )2015  كانرت _ بيك 
دبي( من نوع ) ميت�صوبي�صي كانرت _ بيك اب( موديل )2015 (  اللون ) ابي�ض( ، 4- ال�صياره 
رقم )87291/ نقل عام / دب��ي( من نوع ) ميت�صوبي�صي كانرت _ بيك اب   ( موديل )2015 (  
اللون ) ابي�ض( ، 5- ال�صياره رقم )87564/ نقل عام / دبي( من نوع ) ميت�صوبي�صي كانرت _ 
بيك اب( موديل )2015 (  اللون ) ابي�ض( ، 6- ال�صياره رقم )87554/ نقل عام / دبي( من نوع 
)ميت�صوبي�صي كانرت _ بيك اب( موديل )2015 (  اللون ) ابي�ض( ، 7- ال�صياره رقم )87431/ 
نقل عام / دبي( من نوع ) ميت�صوبي�صي كانرت _ بيك اب( موديل )2015 (  اللون ) ابي�ض( ، 
ال�صياره رقم )87546/ نقل عام / دبي( من نوع ) ميت�صوبي�صي كانرت _ بيك اب( موديل   -8

)2015 (  اللون ) ابي�ض( 
واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،    

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/3596 (

املنذر : بنك اأبوظبي الأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�صابقاً(
املنذر اإليها : غلمان لنقل املواد العامة بال�صاحنات الثقيلة واخلفيفة  �ض.ذ.م.م

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )997،437.57( درهم نتيجة الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة 
بعقدى متويل ال�صيارات وذلك خالل اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على كل 

ال�صيارات املموله ل�صاحلكم وبيعها باملزاد ومنها ال�صيارات التاليه :- 
1- ال�صياره رقم )85107/ نقل عام / دبي( من نوع )ميت�صوبي�صي كانرت _ بيك اب( موديل )2015 (  اللون )اأبي�ض( 
2- ال�صياره رقم )85224/ نقل عام / دبي( من نوع )ميت�صوبي�صي كانرت _ بيك اب( موديل )2015 (  اللون )اأبي�ض( 
3 - ال�صياره رقم )85091/ نقل عام / دبي( من نوع )ميت�صوبي�صي كانرت _ بيك اب( موديل )2015 (  اللون )اأبي�ض( 
4- ال�صياره رقم )85157/ نقل عام / دبي( من نوع )ميت�صوبي�صي كانرت _ بيك اب( موديل )2015 (  اللون )اأبي�ض( 
5- ال�صياره رقم )85174/ نقل عام / دبي( من نوع )ميت�صوبي�صي كانرت _ بيك اب( موديل )2015 (  اللون )اأبي�ض( 
6- ال�صياره رقم )87513/ نقل عام / دبي( من نوع )ميت�صوبي�صي كانرت _ بيك اب( موديل )2015 (  اللون ) اأبي�ض( 
7- ال�صياره رقم )85019/ نقل عام / دبي( من نوع )ميت�صوبي�صي كانرت _ بيك اب( موديل )2015 (  اللون )اأبي�ض( 
8- ال�صياره رقم )85273/ نقل عام / دبي( من نوع )ميت�صوبي�صي كانرت _ بيك اب( موديل )2015 (  اللون )اأبي�ض( 
9- ال�صياره رقم )85268/ نقل عام / دبي( من نوع )ميت�صوبي�صي كانرت _ بيك اب( موديل )2015 (  اللون )اأبي�ض( 

10- ال�صياره رقم )85123/ نقل عام / دبي( من نوع )ميت�صوبي�صي كانرت _ بيك اب( موديل )2015 (  اللون )اأبي�ض( 
11- ال�صياره رقم )85205/ نقل عام / دبي( من نوع )ميت�صوبي�صي كانرت _ بيك اب( موديل )2015 (  اللون )اأبي�ض( 
12- ال�صياره رقم )87297/ نقل عام / دبي( من نوع )ميت�صوبي�صي كانرت _ بيك اب( موديل )2015 (  اللون )اأبي�ض( 
13- ال�صياره رقم )85288/ نقل عام / دبي( من نوع )ميت�صوبي�صي كانرت _ بيك اب( موديل )2015 (  اللون )اأبي�ض( 
14- ال�صياره رقم )85086/ نقل عام / دبي( من نوع )ميت�صوبي�صي كانرت _ بيك اب( موديل )2015 (  اللون )اأبي�ض( 
15- ال�صياره رقم )87281 / نقل عام / دبي( من نوع )ميت�صوبي�صي كانرت _ بيك اب( موديل )2015 (  اللون )اأبي�ض( 

واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12631 بتاريخ 2019/5/14   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 3599 /2019 (

املنذر : بنك اأبوظبي الأول )حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�صابقاً(
املنذر اإليها : غلمان لنقل املواد العامة بال�صاحنات الثقيلة واخلفيفة  �ض.ذ.م.م

اإليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )363،007.59( درهم نتيجة الإخالل ب�صداد  املنذر  املنذر  ينذر 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل  ال�صيارات وذلك خالل  الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقدى متويل 
�صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على كل ال�صيارات املموله ل�صاحلكم وبيعها باملزاد 

ومنها ال�صيارات التاليه :- 
ال�صياره رقم )69769/ نقل عام / دبي( من نوع ) ميت�صوبي�صي كانرت _ بيك اب( موديل   -1
)2015(  اللون ) ابي�ض( ،  2- ال�صياره رقم )74879/ نقل عام / دبي( من نوع ) ميت�صوبي�صي 
كانرت _ بيك اب( موديل )2015(  اللون )ابي�ض( ،  3- ال�صياره رقم )69793/ نقل عام / دبي( 
من نوع ) ميت�صوبي�صي كانرت _ بيك اب( موديل )2015 (  اللون ) ابي�ض( ،  4- ال�صياره رقم 
اللون    )2015( اب( موديل  بيك  كانرت _  ن��وع )ميت�صوبي�صي  دب��ي( من   / ع��ام  نقل   /69791(
بيك  نوع )ميت�صوبي�صي كانرت _  دب��ي( من   / نقل عام  ال�صياره رقم )74865/   -5   ، )ابي�ض( 
نوع  دب��ي( من   / ع��ام  نقل   /69783( رق��م  ال�صياره   -6  ، ابي�ض(   ( اللون    )  2015( موديل  اب( 

)ميت�صوبي�صي كانرت _ بيك اب ( موديل )2015 (  اللون ) ابي�ض( 
واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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•• تورينو-الفجر:

الكاتب  ك�صف  حتكى”  “ق�ص�ض  ع��ن��وان  حت��ت 
ال���ظ���اه���ري خ����الل جل�صة  ن��ا���ص��ر  وال�����ص��ح��ف��ي 
عقدت م�صاء اأم�ض الأول يف جناح اإمارة ال�صارقة 
–�صيف �صرف معر�ض تورينو الدويل للكتاب-  
تغطياتهم  خالل  ال�صحفيني  مغامرات  اأ�صرار 
لالأحداث الكرى يف العامل، واملهارات واملعارف 
التي متيز �صحفياً عن اآخر، م�صتعر�صاً مالمح 
عمله  خالل  والإبداعية  ال�صحفية  �صريته  من 
ورح��الت��ه يف خمتلف  الإم��ارات��ي��ة  ال�صحافة  يف 

بلدان العامل. 
اأداره����ا  ال��ت��ي  اجلل�صة  خ���الل  ال��ظ��اه��ري  وروى 
ال�����ص��ح��ف��ي والإع����الم����ي ف��ي��ل��ب��و لن����دي حاجة 
والتوثيق  امل���روي���ة  احل��ك��اي��ة  اإىل  الإن�����ص��ان��ي��ة 
“وجود  بقوله:  الإبداعية،  والكتابة  التاريخي 
ال�����ص��اع��ر وال�����ص��ي��ن��م��ائ��ي وال���ف���ن���ان ����ص���روري يف 
حل��ظ��ات اجل���ن���ون الإن�������ص���اين، ف���دوره���م عك�ض 

اجل���ن���ود ال��ل��ذي��ن ي��ذه��ب��ون اإىل ال���رم���اد وال���دم���ار، 
اجلمال  مواطن  ليكت�صفوا  ويكتبون  يعملون  فهم 

ويوؤكدوا اأهميته«. 
ال�صحفي  ق���درة  ح��ول  ���ص��وؤال لن���دي  رده على  ويف 
على نقل الأحداث بعمقها واأثرها احلقيقي، اأجاب 
الظاهري: “عاي�صت الفرتة التي �صيد فيها الكيان 
ال�صهيوين اجلدار العازل، وزرت فل�صطني وعرفت 
عن قرب ما يعنيه هذا اجلدار، فامل�صافة التي ميكن 
ك��ام��اًل بني  اأخ���ذت مني ي��وم��اً  قطعها بع�صر دق��ائ��ق 
اأخ���ذت ت�صريح وع���رت احلدود  احل��واج��ز، وح��ني 
يف  الفل�صطيني  اإن�صانية  تنتهك  كيف  اأ���ص��ع��ر  كنت 

بالده«.
هذه  اأروي  اأن  امل��م��ك��ن  م���ن  ي��ك��ن  “مل  واأ�����ص����اف: 
كيان  ف��اجل��دار  بعمق،  معاي�صتها  دون  من  احلكاية 
وما  اإل��ي��ه،  ينظر  م��ن  يعمي  وي��ك��اد  �صامت  رم���ادي 
ا�صتنطاق  اإىل  وال��ف��ن��ان  وال�صحفي  الكاتب  مهمة 
وو�صفها  منه  يعاين  من  ق�صوة  وتاأمل  الكيان  هذه 

بال�صورة اأو الكلمة اأو �صواها«.

وحول تاريخ دور الراوي واملوؤرخ يف الثقافة العربية، 
معها  ت�صطحب  ال��ع��رب  “كانت  ال��ظ��اه��ري:  ق���ال 
الكرى،  والأح��داث  املعارك  يف  واملوؤرخني  ال�صعراء 
املبدع  ع���ني  اإىل  ي��ح��ت��اج  ح���دث  اأي  ب����اأن  لإمي��ان��ه��م 
حكاية  لتكتمل  الدقيقة،  امل���وؤرخ  وع��ني  اجلمالية، 

احلدث وتنقل تفا�صيلها كاملة«.
وتابع: “ولطاملا كانت الأحداث الكرى والنزاعات 
اأ�صا�ض الأدب، وهذا  واحلروب هي املادة التي ت�صكل 
كتب  ال��ذي  همنجواي  اآرن�صت  اأع��م��ال  يف  يظهر  م��ا 
تقعر  “ملن  رواي��ات��ه  يف  الإ�صبانية  الأه��ل��ي��ة  احل���رب 
ال�صالح”، وكذلك فعل  اأيها  الأجرا�ض”، و” وداع��اً 

جورج اأورويل، وغابرييل غار�صيا ماركيز«.
اب��ن��ت��ه يف  ���ص��وؤال لن���دي م���اذا ين�صح  ويف رده ع��ل��ى 
بارداً،  قلبها  يكون  “اأن  اأج��اب:  ال�صحافة؟،  امتهان 
وقلمها �صاخناً” وتابع يف �صرده لق�صة اإدارته لبع�ض 
املوؤ�ص�صات ال�صحفية كيف كان يوجه ال�صحفيني يف 
مديراً  اأكن  “مل  بقوله:  الإخبارية،  موادهم  كتابة 
كنت  واإمن��ا  للمدير،  النمطية  ال�صور  يف  يقدم  كما 

�صديقاً للزمالء ال�صحفيني، وكنت حري�صاً على اأن 
يعمل الزمالء يف اأجواء من الفرح واملتعة وال�صعادة، 
لأنه ل ميكن اأن تبدع من دون هذا الأج��واء، وكنت 
الن�ض،  مب��ت��ع��ة  يتم�صكوا  اأن  ال�صحفيني  اأو����ص���ي 
وده�صته، و�صرورة اإجابته على الت�صاوؤلت واإثارتها 

يف الوقت نف�صه«.
اأثرت  حادثة  اإىل  بالإ�صارة  حديثه  الظاهري  وختم 
يف حياته، قال فيها: “يف اإحدى الأيام كتبت مقاًل 
يف زاويتي اليومي يف ال�صحيفة حول معنى ال�صعادة 
اأب�صط تفا�صيل  والتقاطها يف  وقدرتنا على عي�صها 
حياتنا اليومية، وبعد اأعوام التقيت فتاة ت�صع فرحاً، 
وب�صحة جيدة، حتدثت اإيل واأنا مل اأكن اأعرفها يف 
لها  فقلت  ان��ق��ذت حياتي،  اأن��ت  وق��ال��ت يل:  حينها، 
اإيّل  اأعاد  ال�صعادة  كيف؟ قالت قراأت لك مقاًل عن 
الأمل باحلياة بعد اأن كنت اأعاين من مر�ض ع�صال، 
بالنتحار،  للتفكري  اأو�صلتني  ثقيلة  كاآبة  واأعي�ض 
فلم اأمتالك نف�صي حينها و�صالت الدمعة من عيني، 

و�صعرت باأنني توجت باإكليل الفخر«.

خالل جل�صة حوارية �صمن فعاليات “ال�صارقة �صيف �صرف تورينو الدويل للكتاب«

نا�ضر �لظاهري: �ل�ضحفي �حلقيقي ميلك قلبًا باردً� وقلمًا �ضاخنًا

•• تورينو-الفجر:

– �صيف  ال�صارقة  اإم��ارة  اأم��ام جناح  للكتاب  ال��دويل  تورينو  زوار معر�ض  ا�صطف 
وعي�ض  الأ�صيل،  العربي  باخلط  مكتوبة  اأ�صمائهم  على  للح�صول  املعر�ض-  �صرف 
البخور  وطقو�ض  الطعام  وجت��ري��ب  ال�صعبية،  الإم��ارات��ي��ة  املالب�ض  ارت���داء  جتربة 

واحلناء الإماراتية. 
اأ���ص��م��اءه��م املكتوبة بيد اخل��ط��اط الإم���ارات���ي خ��ال��د اجل���الف الذي  وح��م��ل ال����زوار 
باملعر�ض،  الإم��ارة  بال�صارقة �صمن م�صاركتها يف فعاليات  الثقافة  دائرة  ت�صت�صيفه 
احلناء  ر�صم  ويجربون  الإم��ارات��ي  التقليدي  ال��زي  ي��رت��دون  كانوا  ال��ذي  الوقت  يف 
على اأكفهم. واأخذت دائرة الثقافة يف ال�صارقة زوار جناح الإمارة اإىل عوامل وتاريخ 
تاريخ  ح��ول  تف�صياًل  عر�صاً  اجل��الف  خالد  اخلطاط  ق��دم  حيث  العربي،  اخلطر 
اأعماًل  ال��دائ��رة  الفنية، وعر�صت  اأن��واع��ه ومدار�صه  واح��د من  وم��ي��زات كل  اخل��ط 

خمتارة من لوحات اأ�صهر خطاطي الوطن العربي والعامل الإ�صالمي. 
الرتاث  اأ�صكال  من  ل��واح��دة  حية  �صورة  للرتاث  ال�صارقة  معهد  ق��دم  جانبه  وم��ن 
الإماراتي، حيث خ�ص�ض من�صة لعر�ض فنون ال�صعبية لتزين املراأة، واأ�صكال واأنواع 
حرفيات  ا�صت�صافة  ج��ان��ب  اإىل  التقليدية،  الإم��ارات��ي��ات  والن�صاء  ال��رج��ال  اأث���واب 

متخ�ص�صات يف فنون احلناء لتج�صيد تقاليدها وفنونها ال�صعبية.

�صمن فعاليات ال�صارقة �صيف �صرف املعر�ض

�ل�ضارقة تروي لزو�ر »تورينو للكتاب« حكاية �خلط �لعربي وفنون �لر�ضم باحلناء �لإمار�تية

•• تورينو-الفجر:

وم�صاركة  للكتاب،  ال��دويل  تورينو  معر�ض  اختتام  مع 
واأدباء  كتاب  احتاد  اأ�صدر  �صرف،  ك�صيف  فيه  ال�صارقة 
رف��ع ع��ره جزيل  بيانا  الأح���د  الأول  اأم�����ض  الإم�����ارات 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  اإىل  ت��ق��دي��ره  وف���ائ���ق  ���ص��ك��ره 
املجل�ض  ع�صو  القا�صمي  حممد  ب��ن  �صلطان  ال��دك��ت��ور 
كتاب  لحتاد  الفخري  الرئي�ض  ال�صارقة  حاكم  الأعلى 
امل�صاركة،  لهذه  الالفت  النجاح  على  الإم���ارات  واأدب���اء 
خ�صو�صاً واأنها حظيت بح�صور �صموه فعاليات ثقافية 

عدة يف اأ�صبوع افتتاح املعر�ض، وتقدميه الوجه امل�صرق 
وامل�صّرف للثقافة الوطنية والعربية.

الحت���اد،  اإدارة  جمل�ض  رئ��ي�����ض  ال�����ص��اي��غ  حبيب  وق���ال 
الأم���ني ال��ع��ام ل��الحت��اد ال��ع��ام ل��الأدب��اء والكتاب العرب 
اأن  الفخر  اإىل  ال�صدر ويدعو  يثلج  ما  “اإن  البيان:  يف 
كل م�صاركة ثقافية خارجية لل�صارقة تكون اأف�صل من 
التي قبلها، وذلك بناء على وعي التجربة وهذا مهم، 
تورينو  معر�ض  يف  ال�صارقة  وفد  م�صاركة  متيزت  وقد 
ال�صراكة  بتحقيق  ال��ع��ام  ه���ذا  ���ص��رف  ك�صيف  ال����دويل 
احلقيقية بني الكتاب الإماراتيني والكتاب الإيطاليني 

اأو على م�صتوى اجلمهور  والعامليني �صواء على املن�صة 
الواقع  يف  وه��ذا  اجلانبية،  والنقا�صات  احللقات  يف  اأو 
مد  نحو  ال�صارقة،  حاكم  ال�صمو  �صاحب  حققه  حلم 
ج�صور نحو الدول ال�صديقة والعامل، وتقوية الروابط 
الثقافية التي هي اليوم كما كانت دائما اأ�صا�ض التعارف 

واملعرفة.
ال�صارقة  ب��اأمن��وذج  اجلمهور  انبهار  اأن  ال�صايغ  وق��ال 
ودولة الإم��ارات كان وا�صحاً وكان حمل اعتزازنا نحن 
ومدى  فعلها  وردود  امل�صاركة  جم��ري��ات  على  ال�صهود 
تاأثريها الإيجابي �صواء يف نقل امل�صهد الثقايف الإماراتي 

والعربي بكل اأريحية و�صدقية، اأو يف ت�صحيح ال�صورة 
والظالم  التكفري  ت��ي��ارات  اإىل  املنتمون  ي��ح��اول  ال��ت��ي 
ت�صويهها عر اختطاف واحتكار فكرتها وتاأويلها وفق 

توجهاتهم احلزبية ال�صيقة.
يبذلها  التي  املتعاظمة  اجل��ه��ود  عالياً  ال�صايغ  وثمن 
اإبراز  �صبيل  �صلطان يف  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
دور الكاتب واملثقف الإماراتي ما ي�صهم كرافد قوي يف 
اإثراء عنوان القوة الإماراتية الناعمة، وقال اإن ال�صكر 
وعلى  العمل  وفريق  للكتاب  ال�صارقة  لهيئة  مو�صول 

راأ�صه �صعادة اأحمد بن ركا�ض العامري رئي�ض الهيئة.

»احتاد كتاب واأدباء الإمارات« يثمن ح�صور الإمارة �صيف �صرف على »تورينو الدويل للكتاب«

حبيب �ل�ضايغ: حاكم �ل�ضارقة حقق حلم
 �ل�ضر�كة بني �لكاتب �لإمار�تي ونظريه �لعاملي
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حالة حب وتعاون جمعت طاقم العمل

فيفي عبده: )مملكة �لغجر( يك�ضف قيم ومبادئ وحياة خمتلفة يف �لأ�ضلوب 
• �صاركتمِ يف امل�صل�صل دون قراءته.. فهل هي رغبة يف العودة 

بعد انقطاع 3 �صنوات؟
التي  وق�صته  امل�صل�صل  حكاية  خ��الل  فمن  الن�صيب،  رمب��ا   -
عرفتها يف عجالة عرفت اأنه م�صل�صل مميز للغاية وبعد مرور 

3 حلقات من العمل تاأكدت من ذلك، فاأخرت ال�صركة 
اأنني �صاأكمل هذا العمل الذي اأحببته وكل  املنتجة 

جديدة  والفكرة  متحم�صون  فهم  العمل،  طاقم 
ومنطقة مل يجروؤ اأحد على دخولها من قبل، 
كما يك�صف العمل قيم ومبادئ وحياة خمتلفة 

يف الأ�صلوب وامللب�ض واملواقف وغريها.
وجدت  فهل  غجرية..  بيئة  حول  • العمل 

�صعوبة يف التعامل معه؟
- اأ�صعب �صيء كان يف الوقت، فالتعاقد وبدء 

ومل  للغاية  م��ت��اأخ��را  ك��ان  العمل 
لدخول  م�����ص��ت��ع��دة  اأك�����ن 

ل�صباق الرم�صاين هذا 
متغيبة  ف���اأن���ا  ال���ع���ام 

����ص���ن���وات   3 م����ن����ذ 

بذلك  واقتنعت  اأي�صا  الرابع  هو  العام  ه��ذا  اأن  اأعتر  وكنت 
لكني وجدت نف�صي داخل العمل وامتنى اأن يعجب اجلمهور.

• اعتاد اجلمهور �صماع كلمات خا�صة بك يف كل عمل.. هل 
كان هذا �صهال يف مملكة الغجر؟

العمل  على  اإ�صافات  يل  تكون  ما  دائما   -
ففي  والتاأليف،  الإخ���راج  مع  بالتفاق 
انتي  يا  اأن��ا  )ي��ا  ال�صابقة  م�صل�صالت 
اق���رتح���ت تقدمي  ال��ن�����ص��ا(  وك���ي���د 
مي(  )اإ���ص��ك��وز  ب��ي  خا�صة  كلمات 
اجلديد  امل�صل�صل  ويف  وغ��ريه��ا 
جمل  ع���دة  اجل��م��ه��ور  �صي�صمع 
ما  دائما  وطريق(  )�صكة  مثل 
اأن يف�صح  اأري����د  اأق��ول��ه��ا ح��ني 
جم����ال  اأو  ال����ط����ري����ق  اأح��������د 
����ص���اأق���ول  ، ك���م���ا  احل����دي����ث 
)احلب�صتكنات(  ك��ل��م��ة 
يف نهاية اجلمل وهي 
تعني اأ�صياء اأخرى، 
تكون  م���ا  ودائ����م����ا 
ه���������ذه ال����ك����ل����م����ات 
اإ�������ص������اف������ة ل�����ل�����دور 
ليتذكرها اجلمهور 
دائما، فا�صهر كلمة 
عني  م������ع������روف������ة 
)خ��م�����ص��ة م����واه( 
وه�������������ي ج����م����ل����ة 
����������ص���������ه���������رية يف 

الرامج ويف مواقع التوا�صل الجتماعي.
اجلديد  فما  عمل..  كل  يف  الختالف  عن  الفنان  • يبحث 

الذي يرزه دورك بامل�صل�صل؟
باإرادتها  ولي�صت  للغاية  قوية  �صيدة  دور  اأق��دم  امل�صل�صل  - يف 
فيها،  م��ن  ك��ل  على  تفر�ض  التي  الفئة  ه��ذه  لطبيعة  ولكن 
وبالفعل اعتره مغايرا وخمتلفا متاما لكل ما قدمته قبل 
�صيء  ب�صكل عام وهو  الغجر  اأقدمه عن  امل�صل�صل  ذلك، ففي 
غري متواجد ولي�ض كما �صنقدمه من حيث التمثيل والإخراج 
والدور نقدمه باللهجة العامية امل�صرية بجانب امل�صطلحات 
وهو  النجاح  عنا�صر  ك��ل  يجمع  العمل  اأن  واأرى  ال�صديدة، 
والورق  امل�صل�صل  عنا�صر  باقي  مثل  خمتلف  ال��دور  جعل  ما 
واأ�صرينا  الغيطي  حممد  الكاتب  يد  على  بحرفية  مكتوب 

على اأن ل نقدم لغة الغجر بل مبادئهم و�صلوكهم.
مملكة  فهل  �صر�صة..  الرم�صاين  ال�صباق  يف  املناف�صة   •

الغجر ي�صتطيع املواجهة؟
- امل�صل�صل حالة خا�صة من حيث الإنتاج والكتابة اأي�صا، وقد 
واجه يف البداية �صعوبات مالية فتكاتف اجلميع حتى يخرج 
للنور، فمن امل�صاهمني من قام ببيع منزلع واأغرا�صه من اأجل 
اإمتامه، ومن الأبطال من تنازل عن اأجره اأو جزء منه، وهو 
ما يوؤكد حالة احلب التي جمعت طاقم العمل، ومن ثم فاإن 
�صيعو�صهم  اهلل  �صاء  واإن  ال�صا�صة  على  �صتخرج  احلالة  هذه 

خريا بنجاحه وحب اجلمهور.
الت�صوير؟ اأثناء  �صحية  لوعكة  تعر�صك  عن  • ماذا 

- اأحمد هلل الآن اأنا بخري بعد اأزمة مررت بها، حيث تناولت 
دواء خاطئ، ما اأ�صابني بهبوط ونقلت على اإثره للم�صت�صفى، 
واأ���ص��ك��ر ك��ل م��ن ���ص��األ ع��ل��ى �صحتى واط���م���اأن ع��ل��ي يف هذه 

الأزمة.
بالعمل..  جديدة  ومناظر  م�صاهد  روؤية  اجلمهور  • يتوقع 

حديثنا عنها.
امل�صل�صل  يف  ابنتي  ب�صرب  قمت  حني  ك��ان  امل�صاهد  اأ�صعب   -
الدور  م��ع  ان��دجم��ت  ولكني  جم��اه��د،  ع��زة  ال�صابة  الفنانة 
و�صفعتها على وجهها ب�صدة لدرجة انها تاثرت ب�صدة ومت 
فكان  ك��رارة  اأحمد  الفنان  وكذلك  للم�صت�صفى،  نقلها 
وهناك  ب�����ص��دة،  ب�صربه  وق��م��ت  ���ص��رب  م�صهد  ه��ن��اك 

�صناء �صافع ف�صخ�صيتي يف  الكبري  الفنان  م�صهد بيني وبني 
م�صهد  يف  اإل  له  مطيعة  اأنها  اإل  قوتها  من  بالرغم  العمل 
فكان  للغاية  فيه  وانفعلت  عليه  مني  ان��ق��الب  ح��دث  معني 

م�صهدا �صعبا للغاية.
حورية  العمل  جنمة  م��ع  خ��الف  ح��ول  اأخ��ب��ار  انت�صرت   •

فرغلي.. فما مدى �صحتها؟
اأعمل فيها مع النجمة حورية  التي  امل��رة الأوىل  - هذه هي 
فرغلي بالرغم من اأين اأحبها من اأعمالها، ولكن مل نتعاون 
�صائعات  فهي  بيننا  خ��الف  لأي  �صحة  ل  ولكنه  ق��ب��ل،  م��ن 
الطاقم  الفنانني، فالعمل جيد وجميع  عادة ما حتوم حول 
اأ�صدقاء وهي عودة حمببة اإىل قلبي بعد غياب عن جمهوري 
وهو غري  الترت  غناء  رغبتي يف  انت�صر خر  كما  �صنوات،   3
اأي�����ص��ا ف��اأن��ا مل اأط��ل��ب ع��ل��ى الإط����الق ول��ق��د قدمت  �صحيح 
الترت يف اأعمال �صابقة ولكن هذا العمل مل اأطلب ومل اأدخل 

الف�صني  وائ��ل  على  املنتجة  ال�صركة  وا�صتقرت  مفاو�صات  يف 
اأق��م به فما ظهر  لتقدمي الترت، حتى الرق�ض يف العمل مل 
يف الترت كان رق�صا بني حورية فرغلي وعزة جماهد ولكن 

�صخ�صيتي بعيدة عن الرق�ض خالل العمل.
حممد  املنتج  مع  الدرامي  م�صروعك  توقف  حقيقة  ما   •

حفظي؟
- لي�ض الأمر كذلك فلم يتوقف على الإط��الق وهي م�صاألة 
قبل  عليه  وتعاقدت  الآن  حتى  قائما  زال  ما  وامل�صروع  وق��ت 
عدة اأ�صهر و�صينفذ وفقا للخطة املتفق عليها، ومن املتوقع اأن 
يكون �صخما للغاية فهو اإنتاج م�صرتك بني م�صر والوليات 
املتحدة الأمريكية و�صيكون �صخم للغاية و�صيكون كوميدياً 
الرم�صاين،  املو�صم  للغاية مل يقدم من قبل و�صيكون خارج 
رم�صان  �صهر  انتهاء  بعد  له  ال�صتعداد  نبداأ  اأن  املقرر  ومن 

الكرمي.

جنــــوم.. �ضيـــوف �ضـــرف بامل�ضل�ضــــالت �لرم�ضــــانية

هيفاء وهبي
البداية مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، التي وافقت على 
)الواد  م�صل�صل  من  م�صاهد  ع��دة  يف  �صرف  �صيفة  الظهور 

فهمي  اأحمد  الفنان  مع  ال�صحات(،  �صيد 
والفنانة هنا زاهد.

الذي  ف��ه��م��ي،  اأن  وه��ب��ي  واأو����ص���ح���ت 
حّدثها  ق��وي��ة،  ���ص��داق��ة  ب��ه  تربطها 
وهو  بامل�صل�صل،  دوره��ا  حول  تلفونياً 

ال�صخ�صية،  اأداء  ع��ل��ى  ���ص��ج��ع��ه��ا  م���ا 
جماملة ل�صديقها، الذي حر�صت على 

التقاط ال�صور التذكارية معه 
عقب انتهاء الت�صوير.

امل�صل�صل  وي�صارك يف 
كبرية  جم���م���وع���ة 
م������ن ال���������ص����ي����وف، 

ك�����������امل�����������ط�����������رب 
حميد  ال���ك���ب���ري 
ال�����������ص�����اع�����ري، 
اأكرم  والفنان 
ح�������������ص������ن������ي، 
وال�������ف�������ن�������ان 
ي  ميد لكو ا
����ص���ل���ي���م���ان 
ع��������������ي��������������د، 

وال�������ن�������ج�������م 
فتحي،  اأحمد 

كل  وي�����ظ�����ه�����ر 
حلقة  يف  مم��ث��ل 

خمتلفة.

)بدل احلدوتة 3(
�صيف  ع��ب��داهلل  ���ص��الح  الكبري  النجم  وي��ط��ل 
احلدوتة  )ب����دل  م�صل�صل  خ���الل  م��ن  ���ص��رف 
يف  وي�صاركها  غامن،  �صمري  دنيا  للنجمة   )3
البطولة والدها �صمري غامن، والنجم حممد 

�صالم.
يف  �صابة  وم��واه��ب  ك��ب��ار،  بنجوم  ال�صتعانة  دن��ي��ا  واع��ت��ادت 
اأعمالها، وهو ما يدعم اأعمالها با�صتمرار ويرز جنوميتها، 
ال��ك��ب��ريي��ن �صمري  النجمني  وال��دي��ه��ا،  مب�����ص��اع��دة ع��الق��ات 
غامن ودلل عبدالعزيز، داخل الو�صط، ولذلك فالفنان 
�صالح عبداهلل لي�ض ال�صيف الوحيد مب�صل�صلها، حيث 
اآينت  والنجمة  رزق،  اأح��م��د  النجم  الظهور  ي�صاركه 
بع�صقه  امل��ع��روف  ف��وؤاد  بيومي  الفنان  وكذلك  عامر، 
للظهور ك�صيف يف العديد من الأعمال، كما ي�صارك 
والفنان  �صيف  �صيماء  الكوميديانة  م��ن  ك��ل  بالعمل 

حممد �صاهني.

األغام هاين رمزي
الفنان  ان��ت��ه��ى  م��ن ج��ان��ب��ه، 
ال��ك��وم��ي��دي ه����اين رم���زي 

م�����������ن ت�����������ص�����وي�����ر 
م�صاهده باإحدى 
حلقات م�صل�صل 
حظ(،  )طلقة 
بطولة  م�����ن 
ال���������ف���������ن���������ان 

م�صطفى 
خ������������اط������������ر 
وحم���������م���������د 
اأن���������ور، وج����اء 
بني  الت�������ف�������اق 
�صيرنجي  ����ص���رك���ة 
لالإنتاج الفني وهاين 
امل�صاركة  ع��ل��ى  رم������زي، 

الألغام(،  يف  )ه��اين  اجلديد  برناجمه  على  التعاقد  اأث��ن��اء 
امل��ق��رر ع��ر���ص��ه خ���الل ���ص��ه��ر رم�����ص��ان ال���ق���ادم، ع��ل��ى �صبكة 

تلفزيون احلياة.
اإىل  ع��ب��دال��وه��اب،  فتحي  النجم  اأي�صا  العمل  يف  وي�����ص��ارك 
جانب اأدواره يف اأعمال رم�صانية اأخرى، كما يوجد الفنان 
ال�صاب حممد عز يف اإحدى حلقات امل�صل�صل حيث يقف اأمام 

الفنان م�صطفى خاطر.

)فوق ال�صحاب(
)فوق  م�صل�صله  ع��ب��ور  ف�صاعده  �صالمة  ه��اين  ال��ف��ن��ان  اأم���ا 
خو�ض  على  بنجاح  املا�صي  الرم�صاين  ال�صباق  ال�صحاب( 
التجربة جمددا هذا املو�صم ب� )قمر هادي( حماول تقدمي 
يف  ت�صري  اأ�صماء  اختيار  مع  مبوهبته،  تليق  متميزة  اأعمال 
نف�ض املنطقة من الف�صاء، وكاأنه يختارها عن عمد للبقاء 

عالقة يف �صماء وذهن جمهوره.
مل يكتف �صالمة بالعتماد على موهبته واختياره لأعمال 
العمل  مل�صاركه  النجوم  ا�صتعان مبجموعة من  بل  متميزة، 
�صاركه  ال��ذي  �صاهني،  عمرو  الفنان  منهم  �صرف،  ك�صيوف 
)فوق ال�صحاب( رم�صان املا�صي، والفنان مراد مكرم الذي 
دوره  خ��الل  م��ن  ع��ام��ني  قبل  الرم�صاين  ال�صباق  يف  ت��األ��ق 
املتميز يف م�صل�صل فوق م�صتوى ال�صبهات مع النجمة ي�صرا، 

يجمع،  احل�صاب  يف  معها  جتربته  ك��رر  ال��ت��ي 
فرج  وت��ام��ر  ع��ادل  ع��زوز  الفنانان  يظهر  كما 

ك�صيوف بالعمل.
ال��ف��ن��ان اأح���م���د زاه����ر مل ي��ح��ال��ف��ه احل����ظ يف 
ال�����ص��ب��اق ال��رم�����ص��اين ب����دور ج��ي��د ك��م��ا اعتاد 
ع��ل��ي��ن��ا يف )ولد  ي��ط��ل  اأن  ف��ف�����ص��ل  ج��م��ه��وره، 
ل�صديقه  جماملة  �صرف،  ك�صيف  الغالبة(، 

اأن  زاه��ر  ال��ذي طلب من  العمل،  ال�صقا بطل  اأحمد  النجم 
�صابقة،  اأعمال  يف  جت�صيده  يف  ب��رع  ال��ذي  ال�صر  دور  يج�صد 
لقدرته على التلون والتنوع البارع يف اأدواره املختلفة، الأمر 

الذي تكرر مع الفنان الكبري حممد اأبوداوود الذي يوجد 
يف اأوىل احللقات.

�صركات الإنتاج
وتوا�صل �صركات النتاج التفاو�ض مع عدد من الفنانني 

للوجود يف احللقات القادمة اجلاري ت�صويرها واملمتدة 
حتى الأيام الأخرية من �صهر رم�صان 

ت�صويقية  ف���ك���رة  ف��ه��ي  ال����ك����رمي، 
منذ  ك���ال�������ص���م�������ض  وا�����ص����ح����ة 

�صنوات، وتدر املاليني نظرا 
للظهور  اجلمهور  لع�صق 

اخلافت للنجوم، 
وم�����������ا ي����ث����ريه 
ت�صويق  م����ن 

وت��������ل��������ه��������ف 
ل�������ظ�������ه�������ور 
ال��������ن��������ج��������م 

ت�����ت�����اب�����ع  يف 
الأحداث.

)زي ال�صم�ض(
ويظهر الفنان ال�صوري جمال 
م�صل�صل  يف  ���ص��ي��ف��اً  ���ص��ل��ي��م��ان 
الفنانة  م��ع  ال�����ص��م�����ض(  )زي 
دي��ن��ا ال�����ص��رب��ي��ن��ي، ب��ن��اء على 

ا�صتفهام(  )ع��الم��ة  م�صل�صل  ويف  الإن��ت��اج،  �صركة  م��ن  طلب 
الرحمن  عبد  القدير  الفنان  يظهر  رج��ب  حممد  للنجم 

اأبوزهرة.
عدد  يوجد  بركة  م�صل�صل  ويف 
من الفنانني يف اأدوار ال�صرف 
�صوا�صي  ج��ول��ي��ا  ك��امل��م��ث��ل��ة 
اأحمد  ف���ت���وح  وال����ف����ن����ان 
ويف  ح�صني،  وم��ريي��ه��ان 
ي�صارك  كلب�ض  م�صل�صل 
حممد  ال�صاب  الفنان 
م�صاهد  ع���دة  يف  اأن����ور 
بالعمل تلبية لرغبات 
كرارة،  اأم��ري  الفنان 
وك��������ذل��������ك ت����وج����د 
القديرة  ال��ف��ن��ان��ة 
ليلى عز العرب يف 

دور �صغري.
ك����م����ا ا����ص���ت���ع���ان 
على  ال�����ف�����ن�����ان 
رب��ي��ع ب��ع��دد من 
جنوم ال�صرف يف 
اجلديد  م�صل�صله 
مبليون  )ف�����ك�����رة 
يوجد  اإذ  ج���ن���ي���ه(، 
ب����ال����ع����م����ل امل�����خ�����رج 
ال�صهري  امل�������ص���رح���ي 
�صمري الع�صفوري، اإىل 
ال��ف��ن��ان��ني خالد  ج��ان��ب 

علي�ض وخالد كمال.

للدراما  عبده  فيفي  النجمة  تعود 
خالل  من  غياب  بعد  التليفزيونية 
النجمة  م��ع  تقدمه  جديد  م�صل�صل 
حورية فرغلي با�صم )مملكة الغجر(، 
القنوات  من  كبري  ع��دد  على  يعر�ض 
وحول  رم�صان  يف  والعربية  امل�صرية 
هذا  ع��ب��ده  فيفي  ك��ان  ال��ع��م��ل،  ه��ذا 

احلوار:

يظهر عدد كبري من جنوم الفن، من امل�صاركني يف اأعمال رم�صانية اأخرى، اأو ممن فاتهم 
ال�صباق الرم�صاين املقبل، �صيوف �صرف يف م�صل�صالت املو�صم اجلديد، الذي ينطلق خالل 
اأيام، والعديد من النجوم يقبلون الظهور ك�صيوف، جماملة لأ�صدقائهم، كعادة متوارثة 

يف الدراما امل�صرية، منذ �صنوات.
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�ل�ضوكولته ت�ضاعد يف 
�حلماية من فقد�ن �ل�ضمع

خل�صت درا�صة علمية اإىل اأن ال�صوكولته ميكنها اأن ت�صاعد يف احلماية من 
فقدان ال�صمع. وتو�صلت الدرا�صة، التي ن�صرتها دورية ذا نيوترنت العلمية، 
وقام بها عدد من الأطباء يف العا�صمة الكورية اجلنوبية �صول موؤخًرا، اإىل 
اأن معدل فقدان ال�صمع بني من ترتاوح اأعمارهم من 40 اإىل 64 عاًما كان 

اأقل بكثري بني الذين يتناولون ال�صوكولته.
وقال الباحثون، اإن املواد الكيماوية التي يطلق عليها بوليفينول، املوجودة 
يف الكاكاو، بها خ�صائ�ض قوية م�صادة لالأك�صدة واللتهاب قد حتمي من 
الرجال  من   3575 �صملت  الدرا�صة  اإن  ال��دوري��ة،  وقالت  ال�صمع.  فقدان 
والن�صاء الذين ترتاوح اأعمارهم بيمن 40 و64 عاًما، حيث مت اإخ�صاعهم 
لخ��ت��ب��ارات ���ص��م��ع ق��ب��ل اإج�����راء ح�����وارات م��ع��ه��م ب�����ص��اأن م���دى ا�صتهالكهم 
)اأقل  ك��ان  ال�صمع  فقدان  معدل  اأن  اإىل  الباحثون  وتو�صل  لل�صوكولته. 
بكثري( عند الذين يتناولون ال�صوكولته بلغ ن�صبة 8ر26، مقابل 36% 

للذين ل يتناولون ال�صوكولته.

حتذير من جلو�ش �لأطفال 
�أمام �ل�ضا�ضات �أكرث من �ضاعة

حذرت منظمة ال�صحة العاملية، اأولياء الأمور من جلو�ض اأطفالهم فرتات 
طويلة اأمام �صا�صات التليفزيون اأو الكمبيوتر، فيما اأكدت �صرورة ممار�صة 
اإ�صابتهم  دون  للحيلولة  ب��دن��ي��ة  لأن�����ص��ط��ة  اخل��ام�����ص��ة  ���ص��ن  دون  الأط���ف���ال 
الأطفال  يق�صي  األ  )ينبغي  العاملية:  ال�صحة  منظمة  وقالت  بالبدانة. 
اأو  الفيديوهات  اأو  التليفزيون  م�صاهدة  يومًيا يف  �صاعة  اأكرث من  ال�صغار 
الواحد  العام  دون  هم  من  يتعر�ض  األ  ويجب  الكمبيوتر،  األعاب  ممار�صة 
هذا  من  لها  توجيهات  اأول  اإ�صدار  معر�ض  ويف  اإلكرتونية(.  �صا�صات  لأية 
ا  القبيل على الإطالق، قالت املنظمة التابعة لالأمم املتحدة: )ينبغي اأي�صً
بق�صط  وينعموا  بدنية  اأن�صطة  ميار�صوا  اأن  اخلام�صة  �صن  دون  لالأطفال 
كاٍف من النوم؛ مل�صاعدتهم على اكت�صاب عادات حميدة مدى احلياة، ومنع 

البدانة واأمرا�ض اأخرى يف مراحل لحقة من العمر، بح�صب رويرتز(.
يق�صي  اأن  ينبغي  اأن��ه  الأع�صاء،  ال��دول  اإىل  اإر�صاداتها  يف  املنظمة  واأك���دت 
الأطفال من �صن عام اإىل اأربعة اأعوام ما ل يقل عن ثالث �صاعات يف اأن�صطة 
بدنية متنوعة توزع على مدى اليوم، م�صرية اإىل اأن من هم دون عام من 
العمر ينبغي اأن يلعبوا على الأر�ض ويتجنبوا ال�صا�صات الإلكرتونية متاًما. 
واأ���ص��اف��ت: اأن ع��دم الن��خ��راط يف ن�صاط ب��دين يفاقم ال��زي��ادة يف معدلت 
البدانة اأو زيادة الوزن يف اأنحاء العامل. وميكن اأن توؤدي البدانة اإىل الوفاة 
املبكرة جراء اأمرا�ض القلب اأو ال�صكري اأو ارتفاع �صغط الدم وبع�ض اأنواع 
ال�صرطان. من ناحيتها، قالت اخلبرية لدى املنظمة، الدكتورة فيونا بول: 
ال�صا�صات  تلك  ال�صغار  الأطفال  ا�صتخدام  الإف��راط يف  )ما نحذر منه هو 
�صن  من  البدء  يتطلب  الوفيات  تلك  جتنب  اأن  اإىل  لفتة  الإلكرتونية(، 
مبكرة جًدا يف ممار�صة الريا�صة البدنية، م�صيفة: )اإن واحًدا من بني كل 
البدانة، بينما ل ميار�ض  اأو  ال��وزن  زي��ادة  ثالثة بالغني يعانون حاليًّا من 

واحد من كل اأربعة بالغني ن�صاًطا بدنيًّا كافيًّا(.

من هو جوتنربج ؟
الطباعة باحلروف  اخ��رتاع  اليه يف  الف�صل  امل��اين يرجع  هو خم��رتع 

املتحركة.
ماهما الدولتان اللتان حتمالن ا�صم معادن ؟

الدولة  ،اما  النحا�ض  ا�صمها الالتينيي كيريو�ض  هما قر�ض ويعني 
اي  ارج��ان��ت  ال�صبانية  م��ن  م�صتق  وا�صمها  الرجنتني  فهي  الخ���ري 

الف�صة. 
من هو ما�صبريو؟

ه���و م�����ص��ت�����ص��رق ف��رن�����ص��ي در������ض ال��ل��غ��ات ال�����ص��رق��ي��ة ف�����ص��ل��ع يف اللغة 
الهريوغليفية وان�صاأ املعهد الفرن�صي بالقاهرة وعمل مديرا للمتحف 
الآثار  لدرا�صة  امل�صرية  للبعثة  كرئي�ض  م�صر  قدم  قد  وك��ان  امل�صري 
كما ان له جهودا يف الك�صف عن بع�ض الثار امل�صرية واأهمها مومياء 
يف  الرئي�صية  ال�����ص��وارع  اح��د  على  ا�صمه  اأط��ل��ق  كما  ال��ث��اين،  رم�صي�ض 

القاهرة واملطلة على كورني�ض النيل. 

الأر����ض حول  بها  ت��دور  التي  ال�صرعة  ب�صبب  وذل��ك  ثانية  و8  دقائق   7 اأك��رث من  ي�صتمر  الك�صوف ل  اأن   -
ال�صم�ض.

- اأن الغاز يف طبيعته غاز ل رائحة له ، ولكن ت�صاف اإليه هذه الرائحة لدى ت�صفيته وتخزينه من اأجل عامل 
الأمان واحلماية لالنتباه اإليه

- اأن طائر الكيوي هو الطائر الوحيد التي تقع فتحة اأنفه يف مقدمة منخاره
- اأن املاء البارد هو اأخف من املاء ال�صاخن

- اأن مايخ�ض اجلمل من مفردات وتعابري يف اللغة العربية يقرب من 1000 كلمة
- اأن البعد بني ال�صم�ض والأر�ض يعادل 385 �صعفا من بعد الأر�ض عن القمر

- اأن زجاجة احلليب تفقد ما يعادل ثلثي حمتواها من فيتامني )ب( اإذا ما و�صعت حوايل �صاعتني يف �صوء 
النهار

النحا�ض يف نف�ض قطر  الرجل قوي جدا ويعادل يف قوته ومتانته متانة �صلك من  اللحية لدى  اأن �صعر   -
�صعره

- اأن الكاأ�ض ال�صميك معر�ض للك�صر اأكرث من الكاأ�ض الرقيق فيما اإذا و�صع به م�صروب �صاخن

ال�شبل املفقود
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حلم التونة  
ال����ت����ون����ة، على  ي���ح���ت���وى حل�����م 
الفيتامينات  م��ن  ع��ال��ي��ة  ن�صبة 
اإ�صافة  الأم��ي��ن��ي��ة،  والأح��م��ا���ض 
اإىل زيت الأوميجا 3- املفيد فى 
دعم �صحة اجل�صم، وتقوية جهاز 
التونة  اأ�صماك  تمُعد  كما  املناعة، 

من اأهم م�صادر الروتني.
�صمك  ب��ت��ن��اول  الأط��ب��اء  وين�صح 
التونة مرتني اأ�صبوعيا حيث لن 

اأن��واع الروتني،  يرهق ميزانية الأ�صرة فهو رخي�ض الثمن مقارنة بباقى 
ويوؤكد خبري التغذية الدكتور مايكل مكرم، اأّن التونة قادرة على عالج 5 
م�صاكل �صحية تتمثل يف ت�صفية التونة من زيتها واإ�صافة نقاط من ع�صري 

الليمون تزيد من معدلت احلرق باجل�صم ومتده بالطاقة الالزمة.
وذكر اأّن �صمك التونة ي�صاعد فى منع الإ�صابة بالأزمات القلبية وال�صكتات 
ومادة  )اأوميجا3(  مب��ادة  غنية  زي��وت  على  حتتوى  اأن��ه��ا  كما  الدماغية، 
)اإن3-( وهما من املواد التى اأثبتت فاعليتها فى وقف �صربات القلب الغري 

منتظمة التى توؤدى اإىل حدوث الأزمة القلبية.
كبريا  دوراً  تلعب  التى  )ال�صيلينوم(  التونة حتتوى على مادة  اأّن  واأ�صاف، 
كم�صاد لالأك�صدة وحماية خاليا الدم احلمراء من التلف، بجانب اإحتوائه 
على مادة )النيا�صني( وفيتامني ب2- الذى يعمل على تقليل الكول�صرتول 

ال�صيئ وزيادة معدلت الكول�صرتول اجليد باجل�صم.

ارتعد الثعلب وهو ي�صمع زئري الأ�صود فقد كان عالياً جداً واي�صاً غا�صباً جداً .. �صاأل نف�صه يا ترى ماذا حدث 
مايل ا�صمع الأ�صود تزاأر وهى غا�صبة �صاأذهب لأعرف فاأنا ل ا�صتطيع ان اجل�ض وانتظر.

ذهب الثعلب اإىل عرين الأ�صود وهو يحاول ت�صمم الأخبار وحني و�صل وجد امامه الأ�صد الكبري وهو �صديقاً 
له ف�صاأله بقلق: مايل اراكم تزاأرون هل حدث �صيئاً؟ فقال الأ�صد اختفى �صبلي ال�صغري .. ل تقف امامي هكذا 

اذهب وابحث عنه.. اذهب واأل قتلتك، يجب ان تبحث الغابة كلها عن ابني.
 جرى الثعلب من امام الأ�صد واخذ ي�صرخ وهو يف الطريق عن ال�صبل ال�صغري ال�صائع وكلما تقابل مع احد 
ال�صبل  �صاأل هل وجدمتوه ولكن اجلميع كانوا يجيبون بالنفي والغابة كلها من�صغله بالبحث عن  احليوانات 
املياه  وو�صط  ال�صجريات  بني  وحتتها..  الأ�صجار  ف��وق  فيه  وبحثت  ال  مكاناً  احليوانات  ت��رتك  مل  ال�صغري.. 
ال�صحلة، من اطراف الغابة لأطرافها ومن �صرقها اإىل غربها ولكن دون فائدة واجتمع اجلميع حول الأ�صد 
اإىل غابتنا �صيادون اليوم ول حتى ام�ض..  ي��اأت  يقولون رمبا وقع يف يد �صياد!  ف�صرخ ال�صقر وق��ال: ل مل 
اأي حيوان  فقال القرد رمبا �صقط يف النهر فرد التم�صاح وقال ل.. ا�صرف على النهر بنف�صي مل ي�صقط فيه 
اليوم. ف�صرخ الأ�صد وقال ح�صناً هل تبخر ابني يف الهواء ايها املغفلون.. �صمت اجلميع رمبا خوفاً منه ورمبا 
احرتاماً لدموع الأم املنكوبة.. وو�صط هذا ال�صمت املطبق جاء ال�صبل ال�صغري ووقف و�صط الزحام وهو يقول 
ماذا حدث ملاذا تبكون، انده�ض اجلميع وتعجبوا ثم نظروا اإىل الأ�صد وهم يكتمون �صحكاتهم خوفاً من الأ�صد 
الذي برزت عيناه وهو ينظر اإىل �صبله الذى كان يبكيه منذ حلظات.. �صرخ فيه اين كنت ايها ال�صقي؟ فقال: 
كنت انام يف التجويف اعلى ال�صجرة من اخللف، كم كان النوم فيه دافئاً ومريحاً ومازلت اح�ض برغبتي يف النوم 
لي�صتكمل  فت�صلق فروعها ودخل يف جتويف عميق  ال�صجرة  والتف خلف  بهدوء  ال�صبل  ان�صحب  اخ��رى..  مرة 
نومه تاركاً امه واباه واحليوانات كلها ت�صحك وت�صحك حيث �صرخ الثعلب وقال كان ينام فوق راأ�ض ابيه وهو 
ل يح�ض بذلك، يا له من غبي، اآه كم هو غبي .. ومل يقل كلمته الثالثة فقد لطمه الأ�صد لطمة قوية فقتله يف 
احلال فقد ظن ان الأ�صد يق�صده هو بالغباء ول يق�صد ابنه وعندما عاتبته زوجته قال: هذ ال�صبل من ظهر 

ذاك الأ�صد. ول ي�صح ان يو�صف بالغباء ابداً.. فهل دفع الثعلب حياته ثمناً لغبائه ام غباء الأ�صد؟ .

�أمر��ش خطرية جد� ت�ضيب �لإن�ضان ب�ضبب �جللو�ش
جّددت نتائج درا�صة جديدة الربط بني زيادة وقت اجللو�ض 
واأظهرت  ال��وف��اة،  اإىل  ت��وؤدي  التي  العوامل  من  وجمموعة 
الن�صاط  ه��و  املختلفة  ال�صا�صات  م�صاهدة  اأن  الإح�����ص��اءات 
الرئي�صي امل�صبب لزيادة وقت اجللو�ض خالل فرتات الراحة 

والرتفيه.
وينتج عن مت�صية وقت الراحة جلو�صاً زيادة تناول الوجبات 

اخلفيفة غري ال�صحية، وقلة الن�صاط البدين.
م��ن اجلمعية  اأج��راه��ا فريق بحثي  التي  ال��درا���ص��ة  ورب��ط��ت 
واأمرا�ض:  اجللو�ض  وق��ت  ك��رثة  ب��ني  لل�صرطان  الأمريكية 
ال��ق��ل��ب، وال�����ص��ك��ري، وال��ك��ل��ى، وال��ك��ب��د، وال��رئ��ة، والزهامير، 
وال�صلل الرّعا�ض. وهي جمموعة من الأمرا�ض املزمنة التي 

ت�صبب تدهوراً كبرياً لل�صحة وتقود اإىل الوفاة.
برازيلية  درا�صة  منه  ح��ذرت  ما  الدرا�صة  هذه  نتائج  وتوؤكد 
اأجريت عام 2016 بعد اأن وجدت اأن اجللو�ض ل� 3 �صاعات 

يف اليوم م�صوؤول عن وفاة 433 األف اإن�صان حول العامل.
ويتاأثر توازن هرمونات اجل�صم �صلباً بكرثة اجللو�ض. بينما 

مر. توجد اأدلة على اأن تقليل وقت اجللو�ض يطيل العمُ
اإىل  اجلمعية  موقع  ن�صرها  التي  الدرا�صة  تو�صيات  ودع��ت 
زيادة احلركة عن طريق م�صاهدة التلفزيون وقوفاً لبع�ض 
فرتة،  كل  ال�صا�صة  اأم��ام  التمارين  بع�ض  وممار�صة  الوقت، 
و�صعود ال�صالمل بدًل من ا�صتخدام امل�صاعد، والقيام مبزيد 

من الأعمال املنزلية.


