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اخل�س واجلزر يحتويان على 
مادة تغنيك عن اخلبز والأرز 

رغم ت�صنيف اخل�س واجلزر على اأنهما من الأطعمة الغنية بالألياف 
اأي�صا على عنا�صر  والفيتامينات ال�صرورية للج�صم، فاإنها يحتويان 

توجد عادة بكرثة يف الأغذية الغنية بالن�صويات مثل اخلبز والأرز.
ووجد اأطباء اأن اخل�س واجلزر ميكن اأن ي�صاعدا على تلبية احتياجات 
خا�صة  بيانات  اأ���ص��ارت  ما  وف��ق  الكربوهيدرات،  من  اليومية  اجل�صم 

بالأنظمة الغذائية يف الوليات املتحدة.
اأن تناول كوبني  وذكر موقع "هيلثي اإيتنغ" وفقا ل�صكاي نيوز عربية 
األفي  ون�صف الكوب من اخل�صراوات يوميا كافيان ملد اجل�صم بنحو 

�صعرة حرارية، وهو املعدل الذي يحتاجه ال�صخ�س البالغ.
الكربوهيدرات،  بع�س  ي��وف��ران  واخل�س  اجل��زر  اأن  من  الرغم  وعلى 
مقارنة  الكربوهيدرات  بكثري من  اأقل  عدد  على  يحتوي  اخل�س  فاإن 

مع اجلزر.
ل��وزارة الزراعة الأمريكية، فاإن كوبا واح��دا من اجلزر املب�صور  وفقا 
كوب  يحتوي  حني  يف  الكربوهيدرات،  من  غراما   11 يوفر حوايل 
واحد من ال��ذرة، وهي غنية بالن�صويات، على حوايل 27 غراما من 

الكربوهيدرات.
واأفادت الوزارة اأن كوبا من اخل�س املب�صور يحتوي فقط على غرام من 

الكربوهيدرات، التي تعد امل�صدر الرئي�صي للطاقة يف اجل�صم.
والبالغون ما ل يقل  الأطفال  ي�صتهلك  باأن  التغذية  ويو�صي خرباء 

عن 130 غراما من الكربوهيدرات يوميا.
ويتوحب على الن�صاء احلوامل ا�صتهالك 175 غراما على الأقل من 
غراما   210 تناول  املر�صعات  الن�صاء  على  حني  يف  الكربوهيدرات، 

على الأقل من الكربوهيدرات يوميا.
واإذا كنت متار�س التمارين الريا�صية بانتظام، فمن املحتمل اأن تكون 

بحاجة للمزيد من الكربوهيدرات.
وبح�صب درا�صة اأجرتها جامعة "براون" الأمريكية، يجب اأن يح�صل 
الريا�صيون على حوايل 65 باملئة من ال�صعرات احلرارية اليومية من 
للح�صول  يومي  ب�صكل  منها  غراما  الكربوهيدرات، اأو حوايل 325 

على 2000 �صعرة حرارية.
واخل�صروات  واخل�����س  اجل���زر  يف  امل���وج���ودة  ال��ك��رب��وه��ي��درات  وتتميز 
لي�صت  الأخ��رى  الكربوهيدرات  اأن  "�صحية"، يف حني  باأنها  الأخ��رى 

كذلك، وين�صح الأطباء بتناولها باعتدال.

الرمان مفيد جدا للب�شرة
ه��و اأح���د اأن����واع ال��ف��واك��ه، وي��ت��م��ّي��ز ب��ل��ون��ه الأح���م���ر، وم��ذاق��ه الرائع، 
بالإ�صافة اإىل قيمته الغذائّية التي تكمن يف مئات احلبوب املوجودة 
داخل ثمره، ويتميز الرمان بالفوائد الغذائّية، والعالجّية، واجلمالّية 
اإذ ي�صتخدم يف كثري من م�صتح�صرات التجميل، ويف  التي يحتويها؛ 
عالج العديد من الأمرا�س كاآلم املعدة وغريها، ويف هذا املقال �صوف 
اإىل  بالإ�صافة  العامة،  وفوائده  للب�صرة،  الرمان  فوائد  عن  نتحدث 

طرق عمل اأقنعة با�صتخدامه. 
ويحتوي الرمان على الكثري من الفيتامينات، والألياف، وال�صكرّيات، 
واحلديد، وم�صادات الأك�صدة، التي جعلت منه فاكهة مفيدة للب�صرة، 

ومن الفوائد التي يحققها للب�صرة ما يلي: 
 • احلفاظ على �صباب الب�صرة، وزيادة ن�صارتها.

• م��ن��ع ظ��ه��ور ال��ت��ج��اع��ي��د واخل����ط����وط، ال��ت��ي ت��ع��ت��رب م���ن عالمات 
ال�صيخوخة.

الرمان. داخل  املوجودة  املختلفة  باملعادن  الب�صرة،  �صوائب  • عالج 
• تق�صري الوجه، وبالتايل التخّل�س من اخلاليا امليتة وجتديدها.

الناعم. امللم�س  منحها  يف  • امل�صاهمة 
الرمان ماّدة مرطبة. لعتبار  اجلفاف؛  • منع 

تفتيح  وبالتايل  والكلف،  النم�س  وتقليل  ال�����ص��وداء،  البقع  اإزال���ة   •
الب�صرة.
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تناول التمور يوميا يفيد ال�شحة 
بالفيتامينات  غنية  لأن��ه��ا  امل��ف��ي��دة.  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل����واد  م��ن  ال��ت��م��ور  تعترب 
اإيجابيا يف حالة اجل�صم  توؤثر  التي  امل��واد  املعدنية وغريها من  والعنا�صر 
ال�صحية. ولكن ماذا �صيح�صل عند تناول التمور يوميا؟   حتتوي التمور 
طبيعية.  ب�صورة  اله�صمي  اجل��ه��از  لعمل  ���ص��روري��ة  غذائية  األ��ي��اف  على 
اأي  لذلك بف�صل تناول التمور يتم تنظيف الأمعاء لأنها متنع الإم�صاك. 
يوميا. لحظ  التمور  تناول  اأف�صل عند  ب�صورة  اله�صم جتري  اأن عملية 
التمور يوميا،  اأقوى وت��زداد متانتها عند تناول  العظام ت�صبح  اأن  العلماء 
لحتوائها على عنا�صر الفو�صفور واملغني�صيوم والبوتا�صيوم وغريها التي 
توؤثر اإيجابيا يف �صحة العظام وت�صاعد يف مكافحة ه�صا�صة العظام وغريها 
ت�صاعد اجل�صم  اأنها  اأي   В6 التمور على فيتامني  الأمرا�س. حتتوي  من 
و�صحة  عمل  يح�صن  م��ا  ون��ورادري��ن��ال��ني،  �صريوتينني  ه��رم��وين  اإن��ت��اج  يف 
الدماغ. فاإذا تناول ال�صخ�س التمور يوميا فاإنه �صوف يتخل�س من الإجهاد 
الغني  التمور بف�صل تركيبها  القلق.   متنح  والكتئاب ويخف�س م�صتوى 
يف�صل  لذلك  لالإن�صان،  كبرية  اإ�صافية  طاقة  والغلوكوز،  الفركتوز  ب�صكر 
تناولها بني وجبات الطعام. كما اأن التمور ت�صمح با�صتعادة الن�صاط املعتاد 
بعد التمارين البدنية ال�صاقة. عند تناول التمور يوميا ينخف�س احتمال 
م�صتوى  تخف�س  لأنها  وذل��ك  الدموية،  والأوع��ي��ة  القلب  اأم��را���س  تطور 
احتواءها  اأن  كما  اجل�صم.  يف  الأك�صدة  عمليات  وتبطئ  الثالثية  الدهون 
على البوتا�صيوم يعترب عامال مهما للوقاية من اجللطة الدماغية وارتفاع 
�صغط الدم وغريها من م�صكالت القلب والأوعية الدموية. قلنا اإن التمور 
حت�صن عمل جهاز اله�صم، وهذا يعني اأنها حتمي الأمعاء ومتنع و�صولها 
اإىل القولون. وهذا يعني اأن الذين يتناولون التمور يوميا يحمون اأنف�صهم 

من خطر الإ�صابة ب�صرطان القولون. 

ال�شوكولتة الداكنة ل 
تفيد الب�شر كما ي�شاع

يف نباأ غري �صار لع�صاق ال�صوكولتة، ك�صف 
ل  الداكنة  ال�صوكولتة  تناول  اأّن  باحثون 
ُيح�ّصن الب�صر وذلك على عك�س نتائج تقريٍر 
�صيدليت�س  جيكوب  الدكتور  وق��ال  �صابٍق. 
م���ن ج��ام��ع��ة ل��ودف��ي��ج-م��اك�����ص��ي��م��ل��ي��ان��ز يف 
اإن��ه يف  البحث،  ق��اد فريق  وال���ذي  ميونيخ 
بعد  مت�صاربتني  لنتيجتني  التو�صل  ظل 
"فاإن هناك  اإجراء جتربة �صغرية النطاق 
اإىل  حاجة ملزيد من البحث". فبالإ�صافة 
من  وللتاأكد  ال��ّداك��ن��ة  ال�صوكولتة  ف��وائ��د 
النتائج، اأجرى �صيدليت�س وزمالوؤه درا�صة 
على 22 متطوعاً من اّلذين ل يعانون من 
اأي م�صاكل يف الب�صر ترتاوح اأعمارهم بني 
20 و62 �صنة. ومت اختيارهم لتناول نحو 
الداكنة اّلتي  ال�صوكولتة  من  غراماً   20
الفالفانول  م��ن  ملغ   400 على  حت��ت��وي 
 7.5 اأو  ال��ف��الف��ون��ي��د  م�صتقات  م��ن  وه���و 
نحو  بها  باحلليب  ال�صوكولتة  من  غراماً 
خ��م�����ص��ة م��ل��غ م���ن ال���ف���الف���ان���ول. وفح�س 
امل��ت��ط��وع��ني ق��ب��ل تناول  الأط����ب����اء ع���ي���ون 
ال�صوكولتة وبعدها ب�صاعتني وعند حتليل 
اختالفات  وج�����ود  ي��ت��ب��نّي  ومل  ال��ب��ي��ان��ات 
ج��وه��ري��ة يف ف��ح��و���س ���ص��ب��ك��ي��ة ال���ع���ني اأو 

اختبارات الب�صر.

 حتذير من مزج منتجات 
التنظيف مع بع�شها البع�س �ص 23

العلماء يحددون اأنواع 
رئي�شة لل�شيخوخة

�صتانفورد  بجامعة  الطب  كلية  علماء  اأع��ل��ن 
اأن����واع����ا ف���ردي���ة من  اأن ه���ن���اك  الأم���ري���ك���ي���ة، 

ال�صيخوخة، وحددوا اأربعة رئي�صة منها.
وتفيد جملة Nature Medicine، باأن 
خرباء كلية الطب خالل 2-3 �صنوات، �صجلوا 
م�صتوى مكروبات معينة وجزيئات بيولوجية 
)بروتينات، والدهون والأي�صات( لدى 106 
�صنة،   75-29 اأع��م��اره��م  اأ���ص��ح��اء  اأ�صخا�س 
وتابعوا كيف تتغري هذه املوؤ�صرات مع الوقت. 
وم��ن اأج��ل ذل��ك ك��ان��وا دوري���ا ي��اأخ��ذون عينات 
واإفرازات  وال���رباز  وال��ب��ول  واللعاب  ال��دم  من 

الأنف والأمعاء ويجرون درا�صات وراثية.
جينا   10343 ال��ب��اح��ث��ون  ا���ص��ت��خ��دم  وق����د 
اأي�صا  و722  ال����دم  ب��روت��ي��ن��ات  م��ن  و306 
و6909 نوعا من املكروبات مبثابة موؤ�صرات، 
4 ط���رق  ����ص���اع���ده���م ه�����ذا يف حت����دي����د  وق�����د 
اأي�صي  وه��ي:  اجل�صم  ل�صيخوخة  بيولوجية 

مناعي  الغذائي(،  التمثيل  عملية  )ا�صطراب 
عمل  )ا���ص��ط��راب  كبدي  امل��ن��اع��ة(،  )انخفا�س 

الكبد(، وكلوي )م�صكالت يف الكلى(.
اأحد  اإىل  النتماء  اأن  اإىل  الباحثون،  وي�صري 
ه���ذه الأن�������واع، ل ي��ع��ن��ي ع���دم ظ��ه��ور الأن�����واع 
ي���ب���ني اجت������اه ازدي������اد  ال����ن����وع  الأخ���������رى. لأن 
هذه  ول��ك��ن  لل�صيخوخة،  احل��ي��وي��ة  امل��وؤ���ص��رات 
الأنواع لي�صت متعار�صة فيما بينها وميكن اأن 

جتتمع مع بع�صها.
وي�صري اخلرباء اإىل اأن املثري يف الأمر، ميكن 
ال�صباب.  مرحلة  يف  ال��ت��غ��ريات  ه��ذه  اكت�صاف 
التقدم  مع  الغذائي،  التمثيل  حالة  يف  فمثال 
بالعمر، يزداد خطر مر�س ال�صكري، واملوؤ�صر 
ويف   .A1c الهيموغلوبني  م�صتوى  ه��و  هنا 
م�صتوى  ارت��ف��اع  يالحظ  املناعي  ال��ن��وع  حالة 
موؤ�صر اللتهابات وامليل اإىل الإ�صابة باأمرا�س 

متعلقة باملناعة.

اأن ه���ذه ال�����ص��ور مي��ك��ن اأن مت��ث��ل خ��ط��راً على  وت�����ص��ي��ف 
املراهقني ال�صباب؛ ممن يف مرحلة ا�صتك�صاف اأج�صامهم، 
وغالباً ما يكونون غري را�صني عن مظهرهم، وتوؤكد اأن 
ال�صور على و�صائل التوا�صل الجتماعي قد تكون دافعاً 

لتغيري �صلوك املرء.
�صور الأ�صخا�س �صديدي النحول لي�صت امل�صكلة الوحيدة، 
املراهقني  على  اأي�����ص��اً  اأث���راً  ت��رتك  امل�صاهري  �صور  اأن  اإذ 
برنامج  احل��ال مع  مثلما هو  بالثقة،  ي�صعرون  الذين ل 
تلفزيون الواقع "توب موديل" العاملية، حول ذلك تعقب 
املثايل  اجل�صم  على  للح�صول  امل�صتمر  "ال�صعي  لجن��ر: 
ميكن اأن يكون له بالفعل اأثر على ال�صباب؛ خا�صة عندما 

يقارنون ذلك باأج�صامهم".  
اأنه يف مثل هذه احل��الت يجب على الآباء  وترى لجنر 
ع��دم رف�س توجه  املهم  "من  امل�����ص��اد، ولكن  ال���دور  اأخ��ذ 
الوقت،  نف�س  ويف  منه"،  ال�صخرية  اأو  مت��ام��اً  اأطفالهم 
التحدث عن الأ�صباب وراء رف�صهم هذه ال�صور، وميكنهم 
تقدمي  اأو  اأمثلة  ط��رح  خ��الل  من  نظرهم  وجهة  اإي�صاح 

امل�صورة.
الأطفال  ي��رتك��وا  األ  الآب���اء  على  وبح�صب لجن��ر، يجب 
مب��ف��رده��م م��ع املن�صات الإل��ك��رتون��ي��ة، والأه����م ه��و جعل 
املراهقني واثقني من اأنف�صهم، وذلك عرب التحدث معهم 

ب�صاأن ما مييزهم. 
وتوؤكد لجنر اأن التن�صئة ال�صحية تفر�س على الوالدين 
طوال  �صيئون  اأن��ه��م  ي�صعروا  األ  فر�صة  الأط��ف��ال  منح 

الوقت.

ا�ضطرابات الأكل بني املراهقني!

درا�������ص������ة ج�����دي�����دة ت����وؤك����د 
غري  "ال�صتخدام  خماطر 
التوا�صل  لو�صائل  الآمن" 
بني  ربطت  اإذ  الجتماعي، 

من  لها  املتزايد  ال�صتخدام 
واإ�صابتهم  املراهقني  جانب 
�صلوكيات  يف  با�صطرابات 
فكيف   .. للطعام  تناولهم 

يحدث ذلك؟
اأن  اأمريكية  درا���ص��ة  ذك���رت 

الوجبات  تفويت  احتمالت 
ب��ا���ص��ط��راب��ات تغذية  والإ���ص��اب��ة 

و�صائل  ي�صتخدمون  الذين  املراهقني  لدى  تزيد  اأخ��رى 
مراهقا   996 الدرا�صة  و�صملت  الجتماعي.  التوا�صل 
بال�صف ال�صابع والثامن ي�صل متو�صط عمرهم اإىل 13 
ا�صتخدامهم و�صائل  اأ�صئلة حول  عاما، حيث وجهت لهم 
و�صناب  واإن�صتغرام  في�صبوك  مثل  الجتماعي  التوا�صل 
�صات ومتبلر، بالإ�صافة اإىل ال�صوؤال عن �صلوكيات تناول 
ب�����ص��اأن وزن��ه��م و�صكلهم  ل��دي��ه��م وح��ج��م قلقهم   ال��ط��ع��ام 
واإن  لديهم  الوجبات  بع�س  تفويت  اأو  ال�صراهة  ونوبات 

كانوا ميار�صون متارين ريا�صية قا�صية اأم ل.
وت��و���ص��ل��ت ال��درا���ص��ة، ال��ت��ي ن�����ص��رت يف ال���دوري���ة الدولية 
ل���ص��ط��راب��ات ال��ت��غ��ذي��ة، اإىل اأن م��ن ب��ني امل�����ص��ارك��ني يف 
الدرا�صة كان لدى نحو 75 باملئة من الفتيات و70 باملئة 
من الفتيان ح�صاب واحد على الأقل على موقع للتوا�صل 

الجتماعي.
اأما فيما يتعلق ب�صلوكيات تناول الطعام، ذكرت 52 باملئة 

من الفتيات اأنهن عانني من ا�صطراب واحد 
على الأقل يف تناولهن للطعام مقابل ن�صبة 

بلغت 45 باملئة لدى الفتيان.
�صلوكيات  ات��ب��اع  اح��ت��م��الت  وزادت 
واحتمالت  م�����ص��ط��رب��ة  ت��غ��ذي��ة 
بتزايد  ال�صلوكيات  تلك  ت��ك��رار 
الجتماعي،  التوا�صل  ح�صابات 
م��ق��ارن��ة ب��امل��راه��ق��ني ال��ذي��ن مل 
اأي ح�����ص��اب��ات على  ل��دي��ه��م  ي��ك��ن 

هذه املواقع.
وق������ال امل�������ص���رف ع���ل���ى ال����درا�����ص����ة، 
الأ�صرتالية  ف��ل��ن��درز  ب��ج��ام��ع��ة  ال��ب��اح��ث 
مواقع  ا���ص��ت��خ��دام  اأن  اع��ت��ق��اد  "لدينا  وي��ل��ك�����س:  �صيمون 
مقارنة  على  ال�صن  �صغار  ي�صجع  الجتماعي  التوا�صل 
اأنف�صهم باأقرانهم وبالآخرين، خا�صة فيما يتعلق باملظهر 

يف �صن يكون فيه املراهقون �صريعي التاأثر باأقرانهم".
اأن  لتثبت  الأ�صا�س  يف  م�صممة  تكن  مل  الدرا�صة  اأن  اإل 
ب�صكل  ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي ي�صاهم  و���ص��ائ��ل  ا���ص��ت��خ��دام 
اأو  لأنف�صهم  املراهقني  نظرة  ب�صاأن  م�صكالت  يف  مبا�صر 

ا�صطرابات التغذية.
وين�صح الأ�صتاذ بق�صم طب املراهقني وال�صبان يف جامعة 
الآباء  ناجاتا،  جي�صون  الدكتور  الأمريكية،  كاليفورنيا 
يف  م�صكالت  م��ن  ي��ع��ان��ون  اأب��ن��اءه��م  اأن  يعتقدون  ال��ذي��ن 
بطلب  بالطعام  املتعلق  �صلوكهم  ويف  لأنف�صهم  روؤيتهم 
امل�صاعدة من املتخ�ص�صني. كما اأ�صاف اأن على الوالدين 
مفتوحة  اأبنائهم  م��ع  التوا�صل  خطوط  اإب��ق��اء  حم��اول��ة 

ب�صاأن ال�صتخدام الآمن لو�صائل التوا�صل الجتماعي.

القهوة تفيد 
�شحة القلب 

ت��و���ص��ل ب��اح��ث��ون اإي��ط��ال��ي��ون اإىل 
بتقليل  مرتبط  القهوة  تناول  اأن 
خطر الإ�صابة مبتالزمة التمثيل 
ال��غ��ذائ��ي )م��ي��ت�����س(، وال��ت��ي تلعب 
الإ�صابة  خم��اط��ر  زي���ادة  ف��ى  دورا 
باأمرا�س القلب والأوعية الدموية 
القلب  اأم����را�����س  ذل����ك  ف���ى  ، مب���ا 

التاجية وال�صكتة الدماغية . 
اأجريت  ال��ت��ي  ل��ل��درا���ص��ة،  ووف���ق���ا 
الإيطالية  "كاتانيا"  ج��ام��ع��ة  يف 
مب����راج����ع����ة ب����ح����ث ع���ل���م���ي ح����ول 
القهوة  اإ���ص��ت��ه��الك  ب���ني  ال��ع��الق��ة 
بني  الغذائى  التمثيل  ومتالزمة 
الإيطاليني والبولنديني لكت�صاف 
بني  الع�صكى  والرت��ب��اط  العالقة 
التمثيل  ومتالزمة  القهوة  تناول 

الغذائي،اأ�صارت
الأبحاث اإىل عن�صر"البوليفينول" 
امل����وج����ود ف����ى ال���ق���ه���وة ق����د يكون 
 ، العك�صي  الرت���ب���اط  يف  م��ت��ورًط��ا 
الفينولية  الأح���م���ا����س  وخ���ا����ص���ًة 

والفالفونويد. 
اأ�صارت الأبحاث اإىل اأن تناول  كما 
القهوة مبعدلت معتدلة مرتبط 
ب��اإن��خ��ف��ا���س اأع����را�����س الأم���را����س 
و  ال�����ص��رط��ان   ، ال��وع��ائ��ي��ة  القلبية 
الوفيا من جميع الأ�صباب ومر�س 

ال�صكر النمط الثاين. 
على  ال�����ب�����اح�����ث�����ون  ع����ك����ف  ف����ق����د 
التلوية  ال��ت��ح��ل��ي��الت  ا���ص��ت��ع��را���س 
ال�����ت�����ي ت�����راع�����ي الرت�������ب�������اط بني 
ا����ص���ت���ه���الك ال�����ق�����وة وم���ت���الزم���ة 

التمثيل الغذائي. 
وق����د ����ص���ارك ف���ى ال���درا����ص���ة نحو 
ت����ن����اول   ، ����ص���خ�������س   22.000
ال��ع��ادي��ة ، فيما  ال��ق��ه��وة  ال��ب��ع�����س 
منزوعة  ال��ق��ه��وة  اآخ������رون  ت���ن���اول 

الكافيني .
وخل�صت الدرا�صة اإىل اأن اإ�صتهالك 
القهوة مبعدلت معتدلة ) من 1 
كان   ، ال��ي��وم(  ف��ى  فناجني   4 اإىل 
مرتبطا بتقليل خماطر متالزمة 

التمثيل الغذائى.
العالقة  اأن  ال����درا�����ص����ة  وذك�������رت 
القهوة  ا���ص��ت��ه��الك  ب��ني  العك�صية 
الغذائي  ال��ت��م��ث��ي��ل  وم����ت����الزم����ة 
ظهرت يف كل من الرجال والن�صاء، 
التلوية  ال��ت��ح��ال��ي��ل  وج�����دت  ك��م��ا 
لكل  املعتدل  ال�صتهالك  اأن  ا  اأي�صً
م���ن ال���ق���ه���وة ال���ت���ي حت���ت���وي على 
الكافيني قد  اأو منزوعة  الكافيني 
الإ�صابة  خطر  بانخفا�س  يرتبط 

مبتالزمة التمثيل الغذائي.

كيف ميكن حماية الأطفال 
من هو�س النحافة؟

تعر�ض  الإن��رن��ت  عرب  الفيديو  ومقاطع  ال�ضور  من  العديد 
النحافة على اأنها اجل�ضم املثايل، فكيف ميكن حماية الأطفال 
الواقعة  امل�ضوؤوليات  وما  امل�ضاهد؟  بهذه  ال�ضديد  التاأثر  من 

على الوالدين؟
�ضبكات  يف  النحافة  �ضديدي  لأ�ضخا�ض  فيديو  ومقاطع  �ضور  عدة  تظهر 

اجل�ضد  �ضورة  باعتبارها  اإيجابي  �ضياق  يف  وذلك  الجتماعي،  التوا�ضل 
ي�ضتخدمون  الذين  الأطفال  على  املقاطع  هذه  توؤثر  كيف  لكن  املثالية. 

املن�ضات الإلكرونية مثل "تيك توك" و"اإن�ضتجرام" و"يوتيوب"؟ 
الآب��اء  حتث  اأملانية  م��ب��ادرة  من  وه��ي  لجن��ر،  كري�ضتني  تقول 

التوا�ضل  و�ضائل  على  اأبناوؤهم  يفعله  الذي  ما  مراقبة  على 
تزيد  قد  ال�ضور  هذه  باأن  اجلزم  ميكن  ل  اإنه  الجتماعي، 
من اأعداد الأ�ضخا�ض امل�ضابني بفقدان ال�ضهية، ولكنها ت�ضري 
اإىل اأن هذا املظهر "مقبول اجتماعيًا اأو حتى مرغوب به".
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�ش�ؤون حملية

وزير الثقافة الكوري يزور جامعة زايد اليوم للم�شاركة يف افتتاح املهرجان الثقايف الإماراتي- الكوري

اأقيم بالتعاون مع هيئة ال�ضحة وامل�ضت�ضفيات واملراكز الطبية اخلا�ضة

جناح كبري للمهرجان ال�شحي ال�شنوي العا�شر ملتالزمة داون بدبي

يف معر�ض القاهرة الدويل للكتاب

دائرة الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي تقدم برناجمًا ثقافيًا حافاًل 

•• دبي – الفجر

ت�صتقبل معايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة 
وتنمية املعرفة، رئي�صة جامعة زايد اليوم الثنني، يف 
وزير  وو  يانغ  ب��ارك  ،معايل  باأبوظبي  اجلامعة  فرع 
ب��ك��وري��ا اجلنوبية  ال��ث��ق��اف��ة وال��ري��ا���ص��ة وال�����ص��ي��اح��ة 
ال��وزي��ران يف  �صي�ص�صارك  ل��ه، حيث  امل��راف��ق  وال��وف��د 

اأوىل  – الكوري،  الإماراتي  الثقايف  املهرجان  افتتاح 
فعاليات عام احلوار الإماراتي – الكوري 2020

وك��ان ال��وزي��ر ال��ك��وري قد زار ف��رع اجلامعة يف دبي، 
والوفد  ا�صتقباله  يف  ك��ان��ت  ح����يث  الأح�����������د،  اأم�����س  
اجلامعة  مديرة  اليو�صف  بهجت  الدكتورة  امل��راف��ق 

بالإنابة.
 وجرى لقاء يف مركز لطيفة بنت حمدان اآل مكتوم 

يف  زاي���د  جامعة  جت��رب��ة  ح��ول  الطالبية  لالأن�صطة 
تعليم اللغة والثقافة الكورية من خالل فرع معهد 
امللك �صيجونغ الذي تاأ�ص�س يف اجلامعة منذ �صنوات، 
نائب مدير  ويل�صون  م��ارك  الدكتور  وذل��ك بح�صور 
اجل��ام��ع��ة وال��دك��ت��ور م��ع��اوي��ة ال��ع��و���س م��دي��ر معهد 

خدمة املجتمع وطالبات النادي الكوري.
ث��م ق���ام م��ع��ايل ال��وزي��ر ال���ك���وري، ت��راف��ق��ه الدكتورة 

�صملت  اجلامعي  احل��رم  اأن��ح��اء  يف  بجولة  اليو�صف، 
النادي  ط��ال��ب��ات  اأق��ام��ت��ه  ال����ذي  الكوري"  "الركن 
الكوري يف مكتبة اجلامعة و�صم مقتنيات متثل رموز 
الثقافة واملجتمع الكوري يف حقب تاريخية خمتلفة 
اإىل جانب ور�س عمل ومعر�س لكتابة اخلط الكوري 
���ص��ارك فيه خ��ط��اط��ون ك��وري��ون وع���دد م��ن طالبات 

اجلامعة. 

•• دبي - الفجر

  »2020 للخم�صني  ال�صتعداد  »ع��ام  فعاليات  �صمن 
نظمت جمعية الإمارات ملتالزمة داون مبقرها يف دبي 
املهرجان ال�صحي ال�صنوي العا�صر لذوي متالزمة داون 
واأ�صرهم وذلك بالتعاون مع هيئة ال�صحة بدبي ممثلة 
ال�صحي  البدع  الأ�صنان مبركز  يف مركز خدمات طب 
وبال�صراكة مع امل�صت�صفى الكندي التخ�ص�صي، موؤ�ص�صة 
بدبي،   زليخة  م�صت�صفى  الإم��ارات��ي،  اخلا�س  الأوملبياد 
عيادة الدكتورة اأمينة الأمريي، مركز اإير كري الطبي، 
البيت العربي للعناية ال�صحية ومركز اأ�صاكو للتدريب 
والتنمية، بح�صور جمل�س اإدارة اجلمعية وعدد  كبري 
من ذوي متالزمة داون واأ�صرهم وال�صركاء واملتطوعني 

والداعمني.
امل�صت�صفيات  من  وا�صعة  مب�صاركة  املهرجان  متيز  وقد 
الطبية  التخ�ص�صات  معظم  و�صمل  اخلا�صة  وامل��راك��ز 
داون  متالزمة  ذوي  م��ن  الهمم  اأ���ص��ح��اب  تخدم  التي 

واأ�صرهم.
اإدارة  جمل�س  رئي�س  ج��ع��رور  منال  ال��دك��ت��ورة  ورح��ب��ت 
الهام  ال���دور  على  واأث��ن��ت  امل�صاركة  باجلهات  اجلمعية 
الذي يقومون به والذي ميثل اأروع ترجمة للم�صوؤولية 
متالزمة  ذوي  حياة  يف  الفرق  ت�صنع  التي  املجتمعية 

داون واأ�صرهم.
ق�صم  اأول  م��دي��ر  ع��ب��داهلل  �صعيب  بال�صيد  رح��ب��ت  كما 
�صامل  ب��ن  علي  فاطمة  وال�����ص��ي��دة  والت�صويق  الإع����الم 
الحت���اد  ت��ع��اون��ي��ة  م��ن  املجتمعية  امل�����ص��وؤول��ي��ة  ���ص��اب��ط 
الراعي ال�صرتاتيجي واأ�صادت بالدعم الذي يقدمونه 
والذي مكن اجلمعية من تقدمي خدمات نوعية بفتح 

ف�صل تعليمي.
راأ�صهم  وعلى  ال�صرتاتيجيني  بال�صركاء  اأ���ص��ادت  كما 
موؤ�ص�صة عي�صى �صالح القرق لالأعمال اخلريية الذين 
لأ�صحاب  تعليمي  ف�صل  اأول  بفتح  امل��ب��ادرة  لهم  كانت 

الهمم من ذوي متالزمة داون.
وقالت: اإن هذا الدعم الغايل مكننا من تقدمي خدمات 

نوعية يف مرحلة التدخل املبكر التي تعترب اأهم مرحلة 
يف حياة اأ�صحاب الهمم.

هذا وقد اأعربت الدكتورة جعرور عن تقديرها للتعاون 
اأع�صاء  م��ن  العمل  وف��ري��ق  اجل��ه��ات  جميع  م��ن  املميز 
جمل�س الإدارة وموظفي اجلمعية واملتطوعون م�صيدة 

بدورهم الكبري يف اإجناح الفعالية.
على  ال��ط��ب��ي  الك�صف  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ت�صمنت  واأ���ص��اف��ت: 
ال��ت��ي وف��رت��ه��ا �صيارة  ل���ذوي م��ت��الزم��ة داون  الأ���ص��ن��ان 
العمل  وور���س  ال�صحة  لهيئة  املتحرك  الطبي  الك�صف 
لتعليم  وال��ع��م��ل��ي��ة  ال��وق��ائ��ي��ة  التو�صيحية  وال��ن��م��اذج 
بالأ�صنان  العناية  كيفية  على  واحل�صور  امل�صتفيدين 

وكل ما يتعلق ب�صحة الفم والأ�صنان.
الطبية  الفحو�صات  م��ن  العديد  املهرجان  وف��ر  كما   
والعيون  ال��دم  �صغط  وفح�س  ال�صكر  كفح�س  الهامة 
ه�صا�صة  وفح�س  اجل�صم  كتلة  وقيا�س  القدم  وفح�س 
العظام. كما مت تقدمي تو�صيات بنظام التغذية املنا�صب 
ل��ذوي متالزمة  ال�صحي  والإر���ص��اد حول منط احلياة 

ال�صحية  الأم���ور  من  وغريها  ال�صمنة  وم�صاكل  داون 
الهامة لالأ�صرة.

ت�صعى  تاأ�صي�صها  باأن اجلمعية ومنذ  واأ�صافت جعرور: 
والتوا�صل  ال�صحي  املجال  يف  التطورات  اأه��م  ملواكبة 
متميزة  طبية  خدمات  تقدم  التي  اجلهات  معظم  مع 
ونوعية، والرتكيز على حمور ال�صحة والتاأهيل ب�صكل 
الهمم  لأ���ص��ح��اب  الوطنية  ال�صيا�صة  وحم���اور  خ��ا���س 

ب�صكل عام.
واأ�صادت مب�صاركة موؤ�ص�صة الأوملبياد اخلا�س الإماراتي 
كتلة  قيا�س  العظام  ه�صا�صة  فحو�صات  بتقدمي  وذل��ك 
اجل�صم والإر�صادات الهامة للوقاية من ه�صا�صة العظام 
ال�صحي  احلياة  منط  واأهمية  الدهون  ن�صبة  وخف�س 

للتمتع بحياة اأف�صل.
وقد اأقيم على هام�س املهرجان العديد من الفعاليات 
ال��رتف��ي��ه��ي��ة ك��ال��ر���ص��م ع��ل��ى ال���وج���ه وال��ي��دي��ن وور����س 
للتنمية  اأ�صا�صكو  م��رك��ز  قدمها  ال��ت��ي  ال��ت��دوي��ر  اإع����ادة 

والتدريب. 

•• اأبوظبي - الفجر 

ت�صارك دائرة الثقافة وال�صياحة – اأبوظبي 
الذي  للكتاب  ال��دويل  القاهرة  معر�س  يف 
 4 اإىل  يناير   22 من  الفرتة  خ��الل  يقام 
من  وذل��ك  امل�صرية،  العا�صمة  يف  ف��رباي��ر 
خالل برنامج ثقايف متنوع يت�صمن عدداً 
التي  الثقافية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  ال��ن��دوات  م��ن 

�صتقام يف جناح الدائرة يف املعر�س.
اليوم  يف  الثقايف  الربنامج  فعاليات  ت��ب��داأ 
ال��ث��ال��ث م���ن امل��ع��ر���س ي����وم اجل��م��ع��ة 24 
ف���رباي���ر، م��ن خ���الل ن����دوة وح��ف��ل توقيع 
كتاب "اخلليج �صاعراً" ال�صادر عن م�صروع 
الوهاب  املوؤلف عبد  بح�صور  "اإ�صدارات" 
قتاية، والدكتورة ثريا الع�صيلي، وال�صاعر 
امل�صري زينهم البدوي بالإ�صافة اإىل ندوة 
على  "جلفاري  كتاب  توقيع  وحفل  ثانية 
الري�س،  اأبو  علي  للروائي  النيل"،  �صفاف 
ويدير اجلل�صة الإعالمي والأديب امل�صري 

نا�صر عراق. 
25 فرباير عقد  ال�صبت  ي��وم  ي�صهد  فيما 
الن�صخة  لإط������الق  ت��وق��ي��ع  وح���ف���ل  ن�����دوة 
 – زاي������د  "ال�صيخ  ك���ت���اب  م����ن  اجل����دي����دة 
العربية"  ال�����ص��ح��اف��ة  يف  و���ص��ور  حم��ط��ات 
يف  "اإ�صدارات"  م�������ص���روع  ع����ن  ال�������ص���ادر 
الدائرة، مب�صاركة موؤلفي الكتاب؛ الدكتور 
حممد املن�صوري، وجمعة الدرمكي، وعماد 
ال�صروق،  �صحيفة  حترير  رئي�س  ح�صني، 
ومب�صاركة كل من عادل ال�صنهوري، رئي�س 
ويدير  ال�����ص��اب��ع،  ال���ي���وم  �صحيفة  حت��ري��ر 

مدير  الطنيجي،  ح��م��دان  �صعيد  ال��ن��دوة 
وال�صياحة  الثقافة  دائ���رة  يف  الن�صر  اإدارة 
ن��دوة يف  تقام  نف�صه  اليوم  اأبوظبي. ويف   -
اأبوظبي   - وال�صياحة  الثقافة  دائ��رة  جناح 
عن  حول كتاب "رحلة اإىل م�صر" ال�صادر 
فيها  ي�صارك  للرتجمة،  "كلمة"  م�صروع 
ك��ل م��ن حم��م��د اخل����ويل، ك��ب��ري مرتجمي 
اإبراهيم  امل�صري  والروائي  املتحدة،  الأمم 
����ص���ع���ري، مرتجم  ع���ب���دامل���ج���ي���د، وحم���م���د 
ويدير  الأدب"،  "اأخبار  حت��ري��ر  وم��دي��ر 
وباحث  كاتب  ال�صويركي،  راأف���ت  اجلل�صة 

واإعالمي م�صري. 
تختتم دائرة الثقافة وال�صياحة - اأبوظبي 
القاهرة  م��ع��ر���س  يف  الثقافية  اأن�صطتها 
واأم�صية  ن����دوة  بتنظيم  ل��ل��ك��ت��اب  ال�����دويل 
"الأ�صلوبية  كتاب  توقيع  وحفل  مو�صيقية 
مو�صيقياً" يوم الأحد 26 فربايربح�صور 
موؤلف الكتاب الفنان ن�صري �صمة والدكتور 
�صعيد توفيق الأمني العام الأ�صبق للمجل�س 

الأعلى للثقافة.
ك��م��ا ي��ع��ر���س م�����ص��روع��ا »ك��ل��م��ة« للرتجمة 
و»اإ�صدارات« يف دائرة الثقافة وال�صياحة – 
الإ�صدارات  من  كبرية  جمموعة  اأبوظبي 
والرواية،  الأدب  مابني  واحلديثة  املنوعة 
وامل�صرح  وال���ف���ن  وال�����ص��ي��ا���ص��ة،  وال���ت���اري���خ، 
متنوعة  جمموعة  اإىل  بالإ�صافة  وال�صعر 

من كتب الأطفال والنا�صئة.
اأب�����رز ال��ك��ت��ب اجل���دي���دة ال���ت���ي �صيتم  م���ن 
عر�صها يف املعر�س: "هل ولد من �صيعمر 
�صولري،  فلوران�س  ملوؤلفه  �صنة؟"   200

ملوؤلفه  الق�صا�س"  يف  موجز  "النتقام: 
التدريبي  "التوجيه  ف��اي��ْن��َم��ن،  �صتيڤن 
لتح�صني الأداء: مبادئ التوجيه التدريبي 
�صري  مل���وؤل���ف���ه:  وممار�صتها"  وال����ق����ي����ادة 
م�صر" ملوؤلفه  اىل  "رحلة  وي��ت��م��ور،  ج��ون 
مو�صيقياً"  "الأ�صلوبية  غوتييه،  تيوفيل 
من  العربي  "اخلليج  �صمه،  ن�صري  ملوؤلفه 
خ����الل ن�����ص��و���س ال���رح���ال���ني وامل����وؤرخ����ني 
اأحمد  د  وت��رج��م��ة:  درا���ص��ة  الربتغاليني" 
اإيب�س.  قال عبداهلل ماجد اآل علي، املدير 
يف  ب��الإن��اب��ة  الكتب  دار  لقطاع  التنفيذي 
اأبوظبي:   - وال�����ص��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة  دائ�����رة 
م�صاركة دائرة الثقافة وال�صياحة –  "تاأتي 
اأبوظبي يف معر�س القاهرة الدويل للكتاب 
�صمن جهودنا املتوا�صلة ملد ج�صور التبادل 
حيث  امل��ن��ط��ق��ة،  دول  وب���ني  بيننا  ال��ث��ق��ايف 
ن�صعى دوماً اإىل امل�صاركة يف معار�س الكتب 
ال���رائ���دة ح���ول ال���ع���امل، ن��ظ��راً اإىل دوره���ا 
الثقافية  الأوا����ص���ر  ت��ع��زي��ز  يف  الأ���ص��ا���ص��ي 
من  وتو�صيع  العامل،  و�صعوب  الدولة  بني 
ع��الق��ات��ن��ا ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ت��ج��اري��ة م��ع دور 
امل�صاركني يف مثل هذه  والعار�صني  الن�صر 
العالية  الأه��م��ي��ة  ذات  الثقافية  الأح����داث 

على م�صتوى املنطقة".
وقال �صعيد حمدان الطنيجي، مدير اإدارة 
الن�صر يف الدائرة: "يعترب معر�س القاهرة 
الدويل للكتاب اأحد اأهم املحافل الثقافية 
لتقدمي  ا�صتثنائية  فر�صة  لنا  تتيح  التي 
الأدب الإم��ارات��ي وال��رتوي��ج له يف املنطقة 
ال���ث���ق���ايف احلافل  ب��رن��اجم��ن��ا  م���ن خ����الل 

بالإ�صافة  وال��ف��ن��ي��ة،  الأدب���ي���ة  ب��الأن�����ص��ط��ة 
للقاء  مثالية  من�صة  يعد  املعر�س  اأن  اإىل 

العامل  يف  الكتب  و���ص��ن��اع  النا�صرين  اأه���م 
العربي". 

تنظمها ال�شركة الوطنية ملواد البناء، 
دورة الإتيكيت والربوتوكول الوظيفي

•• العني - الفجر

الوطنية  ال�صركة  نظمت  الإم���ارات  جمل�س  �صفراء  جمعية  مع  بالتعاون   
ملواد البناء بنادي �صباط ال�صرطة بالعني دورة عن الربوتوكول الوظيفي 
حا�صر فيها الدكتور ها�صم الوايل اأمني ال�صر العام جلمعية �صفراء جمل�س 
ال�صعيد  الربوتوكول على  الربوتوكول ونظام  الذي حتدث عن  الإم��ارات 
الوظيفي وال�صخ�صي تطرق ها�صم الوايل اإىل التخطيط وو�صع الأهداف 
الأه���داف من خ��الل و�صع معايري  العمل على موؤ�صرات  الإداري���ة وكيفية 

ومبادرات واآلية تنفيذها.
وتهدف الدورة اإىل التحفيز ال�صخ�صي للموظف من خالل تطوير الذات 
رفع  يف  ت�صهم  تنموية  لأه��داف  للو�صول  ال�صخ�صية  بالقدرات  والهتمام 
يف  الإيجابية  واأي�صا  واملتعاملني  املوؤ�ص�صات  خدمة  يف  الوظيفية  الكفاءة 
التي  الطرق  اأف�صل  عن  البحث  خالل  من  ال�صلبية  الأفكار  وط��رد  العمل 
من �صاأنها تدعيم املجال ال�صخ�صي والعملي وامل�صاهمة وب�صكل كبري على 

امل�صاركني يف الدورة.   
ح�صر الدورة �صعادة الدكتور مبارك حمد بن مرزوق العامري وعدد من 
روؤ�صاء الدوائر املحلية وجمع كبري من موظفي بع�س املوؤ�ص�صات احلكومية 
واخلا�صة، ويف نهاية الدورة قام الدكتور مبارك حمد بن مرزوق العامري 

بتكرمي املحا�صر وعدد من امل�صاركني.

كجزء من برناجمها للم�ضوؤولية الجتماعية لإحداث تغيري يف املجتمع
تفوق لإدارة املرافق ُتقدم خدماتها لـ»مركز النور« 
لتدريب وتاأهيل الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�شة

•• دبي - الفجر 

ا�صتكماًل لأحد اأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�صتدامة، اأعلنت "تفوق لإدارة 
ل�"جمموعة  والتابعة  املرافق  اإدارة  يف  الرائدة  ال�صركات  اإح��دى  املرافق"، 
املرافق  ب����اإدارة  اخل��ا���ص��ة  خدماتها  ت��ق��دمي  ع��ن  الأ�صول"،  لإدارة  ال��ت��زام 
الحتياجات اخلا�صة.  ذوي  الأطفال  وتاأهيل  لتدريب  النور  ل�صالح مركز 
ومتّثل امل�صوؤولية الجتماعية ركيزة اأ�صا�صية يف اإطار برنامج ال�صركة الذي 
يحمل �صعار "Get Wonky" وتتطلع من خالله لإحداث تاأثري على 
 15 بني  من  واح���داً  الربنامج  ه��ذا  ويعد  �صمنها.  تعمل  التي  املجتمعات 
يف  املا�صي  ال��ع��ام  خ��الل  ال�صركة  نفذتها  الجتماعية  للم�صوؤولية  م��ب��ادرة 

جمالت احلد من النفايات، والطاقة، وخدمة املجتمع.
القدمية والألواح  الأن��وار  ا�صتبدال  بها،  التربع  مّت  التي  وت�صمل اخلدمات 
ال�صوئية باأ�صواء ليد جديدة لتح�صني م�صتويات الإنارة وخف�س ا�صتهالك 
الطاقة مما ي�صاعد يف حماية البيئة وخف�س تكاليف الكهرباء، بالإ�صافة 
اإىل �صيانة امل�صاعد وتنظيف اخلزانات، التي ُيعترب تقدميها خدمة اأ�صا�صية 

ل�صالح عمليات مركز النور. 
"ياأتي هذا  املرافق:  لإدارة  تفوق  �صركة  عام  نيكول�س، مدير  مايكل  وقال 
الجتماعية  للم�صوؤولية  برناجمنا  "املجتمع" �صمن  عنوان  حتت  امل�صروع 
لل�صركات لعام 2020 والذي يت�صمن م�صروعان اآخران وهما "النفايات" 
و"الطاقة". ونحن فخورون يف م�صاعدة مركز النور على حتقيق اأهدافه، 
حيث قمنا بتنظيم زيارة ميدانية للتعّرف على خمتلف الف�صول والربامج 
والفر�س التي يوفرها املركز لأكرث من 200 طفل من اأكرث من 30 دولة 
تفوق  �صركة  يف  نتطّلع  املجتمع،  جت��اه  م�صوؤوليتنا  مع  ومتا�صياً  خمتلفة. 
ل�صالح  مماثلة  وم�صاهمات  اجتماعية  باأعمال  القيام  اإىل  امل��راف��ق  لإدارة 

خمتلف ال�صركات خالل الأ�صهر وال�صنوات القادمة."
من جهتها قالت راجنيني رامناث، نائب مدير مركز النور لتدريب وتاأهيل 
الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�صة: "نحن متحم�صون ل�صت�صافة موظفني 
اإذ نرحب ب�صكل متوا�صل  من �صركة تفوق يف مركز التدريب اخلا�س بنا، 
كبري  ل�صرف  واإن��ه  مبادراتنا.  لدعم  يتطلعون  الذين  وال�صركات  ب��الأف��راد 
اأبرز اخلدمات،  اأن تتربع لنا �صركة رائدة بحجم تفوق مبجموعة من  لنا 
انطالقاً من اإميانها باأهمية دور ال�صركات يف تعزيز التنمية الجتماعية." 
ولقد منت �صركة تفّوق لإدارة املرافق ب�صرعة فائقة، لت�صبح اليوم واحدة 
اإدارة املرافق املتكاملة يف ال�صوق، من خالل  اأبرز ال�صركات الرائدة يف  من 
200 عميل يعملون يف  املتكاملة لأك��رث من  املرافق  اإدارة  تقدمي خدمات 

خمتلف القطاعات يف دولة الإمارات العربية املتحدة. 
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يعّد املزج بني منتجات التنظيف، مثل مبي�ض املالب�ض والأمونيا والبيكربونات 
اأو ا�ضتخدامها ب�ضكل  والكحول ومزيالت الكل�ض ومزيالت الدهون، 

�ضيئ؛ اأمرا خطريا للغاية.
ن�ضرته  ال��ذي  تقريرها  يف  مايي�ضرا،  غابرييال  الكاتبة  وقالت 
�ضحيفة )لفانغوارديا( الإ�ضبانية، اإننا دائما ن�ضعى خالل التنظيف 
ال�ضامل للمنزل اإىل جعل كل �ضيء يبدو م�ضرقا وُمطهرا؛ ولتحقيق هذه 
النتيجة املثالية تفكر بع�ض ربات البيوت يف خلط منتجات التنظيف 
املختلفة، ولكن هذه الفكرة �ضيئة للغاية يف معظم احلالت، لأنها ل 

توؤثر على النتائج فح�ضب، بل على �ضحتنا اأي�ضا.

قد ينتهي الأمر بالوفاة

 حتذير من مزج منتجات التنظيف مع بع�شها البع�س

الن�صاء  اأن  اإىل  اأمريكية  درا���ص��ة  اأ���ص��ارت 
الأكرب �صنا الالئي يتناولن الكثري من 

احللويات واحلبوب امل�صنعة، 
من  اأك�������رث  الأرق  م����ن  ي���ع���ان���ني  رمب�����ا 
الكثري  ي�صتهلكن  ل  ال��الئ��ي  نظرائهن 

من هذه الأطعمة.
الغذاء  م��ن  بيانات  الباحثون  وفح�س 
امراأة  األ��ف  اليومي لأك��رث من خم�صني 
لديهن  انقطع  ال�صتينيات  منت�صف  يف 

الطمث، 
م�صاكل  يف  ب��زي��ادة  اأي�صا  يرتبط  ال��ذي 

النوم والأرق.
 ورك����ز ال��ب��اح��ث��ون ع��ل��ى )م��وؤ���ص��ر ن�صبة 
ال�����ص��ك��ر يف ال�����دم م���ن الأط���ع���م���ة( وهو 
ي�صتهلكها  التي  الأطعمة  لعدد  مقيا�س 
ال�صخ�س والتي ميكن اأن ت�صهم يف زيادة 

م�صتويات ال�صكر بالدم.
على  درج��ات  اأعلى  ذوات  الن�صاء  وكانت 
ا�صتهالكهن  ي��ع��ن��ي  م���ا  -وه����و  امل���وؤ����ص���ر 
مثل  املكررة  الكربوهيدرات  من  مزيدا 
وامل�صروبات  واحللويات  الأبي�س  اخلبز 

بن�صبة  عر�صة  اأك���رث  امل��ح��الة-  ال��غ��ازي��ة 
بداية  يف  الأرق  م��ن  للمعاناة   11%
ف����رتة ال���درا����ص���ة م���ن ال��ن�����ص��اء يف اأدن����ى 

درجات املوؤ�صر.
وي���ق���ول ج��ي��م�����س ج��اجن��ف��ي�����س -كبري 
باحثي الدرا�صة وهو من كلية الأطباء 
واجل����راح����ني ب��ج��ام��ع��ة ك��ول��وم��ب��ي��ا يف 

مدينة نيويورك-
النظام  اأه��م��ي��ة  اإىل  نتائجنا  )ت�����ص��ري   
ال���غ���ذائ���ي ب��ال��ن�����ص��ب��ة مل���ن ي���ع���ان���ون من 

الأرق(.
واأ��������ص�������اف ج���اجن���ف���ي�������س -ع�������رب ال����ربي����د 

وجيه  �صبب  هو  الأرق  )جتنب  الإل��ك��رتوين- 
يف  التحكم  ج��ان��ب  اإىل  احل��ل��وي��ات  لتجنب  اآخ���ر 

الوزن(.
وتابع )عندما ترتفع ن�صبة ال�صكر يف الدم ب�صرعة يرد 

ج�صمك باإفراز الأن�صولني، 
يف  ال�صك������ر  ن�صبة  لنخف������ا�س  ذل��ك  ي�����وؤدي  اأن  وميك�����ن 
الأدرين��������الني  مث������ل  هرمون����������ات  اإفراز  وبالت��ايل  ال����دم، 
على  ب��دوره��ا  ت��وؤث��ر  اأن  ميك��������ن  ال�����تي  والكورتي�����زول 

النوم(.

ال�شكر واخلبز الأبي�س.. �شرر غري
 متوقع على املراأة حتديدا

تقريبا  التنظيف  منتجات  جميع  اأن  ال��ك��ات��ب��ة  واأو���ص��ح��ت 
ن�صرتيها  ونحن  حمدد،  لغر�س  م�صممة  املنزل  يف  املتوفرة 
عادة لأن هناك من ن�صحنا بتجربتها، اأو لأننا لحظنا مثال 
مدى فعاليتها يف اأحد الإعالنات يف اإزالة الدهون اأو الكل�س. 
اأن���ه ي��وج��د ب��ال��ف��ع��ل منتج م��ن��ا���ص��ب ل��ك��ل م��ه��م��ة، فاإنه  ومب���ا 

ي�صتح�صن جتنب املزج بينها.
وذكرت الكاتبة بع�س الأعرا�س التي ت�صري اإىل اأننا تعر�صنا 

حلالة ت�صمم، مثل:
الرتباك، وال�صعور باآلم يف البطن، والغثيان، والقيء، وحتول 
والروؤية  التنف�س،  الأرج��واين، و�صعوبة يف  اإىل  ال�صفاه  لون 

املزدوجة، والإ�صابة بال�صداع، واخلفقان، والإ�صهال.
وح����ذرت ال��ك��ات��ب��ة م��ن اأن����ه ق��د ي��ك��ون ل��ه��ذا اجل��ه��د املبذول 
تعمل  نتيجة معاك�صة، حيث  امل��واد  لتح�صني خ�صائ�س هذه 
بع�س املنتجات على اإلغاء تاأثري املطهر اأو املنظف. ولكن ما 
يجب اأن نقلق ب�صاأنه هو اأن وترية ا�صتخدامنا وخلطنا لهذه 

املنتجات توؤدي يف نهاية املطاف اإىل الت�صمم.
جانبية  اأث��ار  بالفعل  لديها  التنظيف  منتجات  اأن  حني  ويف 
كيميائي  طيف  م��ن  منتجني  ب��ني  امل���زج  ف���اإن  �صحتنا،  على 

خمتلف ي�صاعف اخلطر.
خمتلفة  تنظيف  منتجات  ب��ني  اجل��م��ع  اأن  الكاتبة  وذك���رت 
اإىل الإ�صابة بحروق يف الب�صرة والتهيج يف  ي��وؤدي  اأن  ميكن 
العني، وا�صتن�صاق غ��ازات �صامة؛ مما قد يت�صبب يف م�صاكل 
يف اجلهاز التنف�صي، وقد تكون عاقبة بع�س حالت الت�صمم 

احلادة املوت.

النتباه اإىل املل�ضقات
اإىل  ع����ادة  ي�����ص��ار  اأن����ه  ال��ك��ات��ب��ة  اأوردت 
هذا النوع من املعلومات على 
امل����وج����ود خلف  امل��ل�����ص��ق 
امل���ن���ت���ج، حيث  ع���ب���وة 

جانب  اإىل  منتج،  كل  ل�صتخدام  تعليمات  امل�صنعون  ي�صجل 
اأن  يجب  ولكن  ات��خ��اذه��ا.  ال��واج��ب  الأ�صا�صية  الحتياطات 
نعرتف باأن جزءا كبريا من امل�صكلة يكمن يف كوننا ل نقراأ 

هذه التعليمات عمليا.
ول�صمان �صالمتنا، يجب علينا الطالع على هذه التعليمات 
املرافقة لكل منتج ب�صكل �صحيح، لأنها قطعا موجودة ل�صبب 

معني ووجيه.
العملية  الن�صائح  نن�صى  اأن  يجب  ل  ذل��ك،  اإىل  بالإ�صافة 
اأو  الت�صمم  جتنب  يف  ت�صاعدنا  اأن  �صاأنها  من  التي  الأخ��رى 
للمواد  التعر�س  عن  الناجتة  ال�صحية  امل�صاكل  من  غريها 
الكيميائية، والتي تتمثل اأ�صا�صا يف تهوية املنزل اأثناء تنظيفه 
لتجنب تركيز الغازات يف الهواء، وارتداء القفازات حلماية 

ب�صرتنا من احلروق اأو التاآكل.

مبي�ض املالب�ض
التي يجب  املنتجات  املهم معرفة  اأن من  الكاتبة  واأو�صحت 
التي  املنتجات  م��ن  املالب�س  مبي�س  ويعد  اأب���دا.  تخلط  األ 
ب�صكل  يعمل  اأن��ه  نعتقد  لأننا  الت�صاوؤلت،  من  العديد  تثري 
جيد وميكن تطبيقه على اأي �صيء، لكنه يف احلقيقة، لي�س 
ب�صكل  ول�صتخدامه  للغاية.  ق��وي  ومبي�س  مطهر  ���ص��وى 
املو�صى  الرتكيز  جت��اوز  دون  قليال  تخفيفه  يكفي  �صحيح، 
يكون  اأن  ال��ذي يجب  تنظيفه،  امل��راد  ال�صطح  ور�صه على  به 

�صطفه،  قبل  حم��دد  ل��وق��ت  وت��رك��ه  م�صبقا،  لكننا مبلال 
ل ن�صتخدمه دائما بهذه الطريقة.

عالمة  م��ن  تختلف  التعليمات  اأن  ورغ��م 
اأخ���رى، ف��اإن الآث���ار التي قد  اإىل  جتارية 

للكلور  ال��ط��وي��ل  ال��ت��ع��ر���س  ي��ح��دث��ه��ا 
الرتكيزات  نحرتم  مل  -اإذا 

ووقت التطبيق املو�صى 

به- ل تتغري. ويف الواقع، يكمن �صوء ا�صتخدام هذا النوع من 
مزيج  اأخطر  ولعل  اأخ��رى،  منتجات  املنتجات يف مزجه مع 

ميكن القيام به بال �صك يكون بني الكلور والأمونيا.
غازا  يولد  املكونني  هذين  ام��ت��زاج  اأن  اإىل  الكاتبة  ون��وه��ت 
تهيجا  وي�صبب  ال�صمية،  �صديد  وه��و  ال��ك��ل��ورام��ني،  ي�صمى 
وحروقا، وقد يكون يف بع�س احلالت قاتال ب�صبب الأ�صرار 
بتجنب  اأي�صا  ين�صح  كما  التنف�صي.  باجلهاز  يلحقها  التي 
اأن  ميكن  امل��ادت��ني  كلتا  تفاعل  لأن  بالكحول،  الكلور  خلط 
ينتج عنه مركبات كاوية، من قبيل حم�س الهيدروكلوريك 

اأو الكلوروفورم.

اخلل
ال�صارة  النتائج  ه��ذه  توؤخذ  اأن  �صرورة  اإىل  الكاتبة  اأ���ص��ارت 
املنزلية  العالجات  ا�صتخدام  عند  العتبار  بعني  املحتملة 
التنظيف.  يف  اخل��ل  ا�صتعمال  مثل  ال��ي��وم��ي��ة،  املنتجات  اأو 
املواد  درج��ة خطورة  بنف�س  لي�س  اأن اخلل  الرغم من  فعلى 
الكيميائية، فاإن خلطه مع بريوك�صيد الهيدروجني ميكن اأن 

ي�صر الب�صرة والعينني واجلهاز التنف�صي.
لن  لأنها  اأول  اخل��ل؛  اإىل  اخلبز  �صودا  باإ�صافة  ين�صح  ول 

تكون فعالة للغاية يف عملية التنظيف، 
الكيميائي  التفاعل  ب�صبب  وث��ان��ي��ا 

الذي �صينتج عن هذا املزيج.
قمنا  اإذا  ذل���ك،  ج��ان��ب  اإىل   
مب�������زج م���ب���ي�������س امل���الب�������س 
ب����اخل����ل، ف������اإن ال��ن��ت��ي��ج��ة لن 
لأن  للغاية،  �صحية  تكون 
ال�صامة  الأبخرة 

عن  ال���ن���اجت���ة 
ام�����������ت�����������زاج 
امل��������ادت��������ني 
اأن  مي���ك���ن 
ت���������ص����ب����ب 
حروقا يف 
لعينني  ا

والرئتني.

م�������زي�������الت 
الكل�ض

اأن  ال��ك��ات��ب��ة  واأوردت 
جت���ن���ب امل������زج ب����ني اأن������واع 

الكل�س  م��زي��الت  م��ن  خمتلفة 
من  ال���ع���دي���د  ي��ج��ن��ب��ن��ا  اأن  مي���ك���ن 

ا�صتعمال  م��ب��داأ  ويختلف  امل�����ص��ك��الت. 
املنتجات  ب��اق��ي  ع��ن  الكل�س  م��زي��الت 
الأخ�����رى، لأن ه���ذه امل����ادة ت��ك��ون عادة 
تنظف  اأن  لأنها يجب  تركيز عال  ذات 
قما�س  قطعة  ا�صتخدام  دون  ال�صطح 
اأو اإ�صفنجة تنظيف. وميكن اأن يوؤدي 
ا���ص��ت��خ��دام ك��م��ي��ات ك��ب��رية م���ن هذا 
تاأثريه-  لتعزيز  املنتج -يف حماولة 
يوؤدي  الذي  الكلور  اإىل توليد غاز 

ا�صتن�صاقه اإىل الختناق.
ي��ق��دم املعهد  ملنع ح���دوث ذل���ك، 

بع�س  ال�صموم  لعلم  الوطني 
ال���ن�������ص���ائ���ح ح�����ول الإج��������راء 
املتبع. فعلى �صبيل املثال، اإذا 
طريق  ع��ن  الت�صمم  ح���دث 
فيجب  الأب��خ��رة،  ا�صتن�صاق 

اإىل  امل�����ص��اب  ال�صخ�س  ن��ق��ل 
جيدة،  ت��ه��وي��ة  ذات  م��ن��ط��ق��ة 

كميات  �صرب  على  احلر�س  مع 
كافية من املاء، وبالطبع اخل�صوع 

للرعاية ال�صحية الالزمة.
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العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
انذار عديل بالن�شر

رقم )2020/398(
املنذر : اأحمد مر�صي لالأعمال الفنية - �س ذ م م 

بوكالة املحامي / احمد ح�صن املازمي 
املنذر اليهما : 1- ايدج لين للمقاولت والبناء - ذ م م

    2-ليك�صني كاو - �صيني اجلن�صية 
ب�صفته ال�صخ�صية وب�صفته مدير املخطر اليها الأوىل واملوقع على ال�صيكات 

مبوجب هذا الخطار نخطر فيه املخطر اليهما ب�صرعة �صداد قيمة ال�صيك اعاله 
البالغ )50.000( درهم خم�صون الف درهم اإماراتي ، وذلك خالل خم�صة ايام من 
تاريخ الن�صر ، وال �صوف ن�صطر اآ�صفني لتخاذ الإجراءات القانونية بحقكم وعلى 

م�صوؤوليتكم ونفقتكم ، حمتفظني بكافة احلقوق لية جهة كانت. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
انذار عديل بالن�شر

رقم )2020/337(
املنذر : الغرير لالإن�صاءات منتجات ا�صمنتية - �س ذ م م 

املنذر اليه : ال�صروق الدائم للمقاولت - �س ذ م م -)جمهول حمل الإقامة( 
ينذر املنذر )الغرير لالإن�صاءات منتجات ا�صمنتية - �س ذ م م( املنذر اليه )ال�صروق 
قدره  والبالغ  ذمته  املرت�صد يف  بالدين  ال��وف��اء  م(  م  ذ  �س   - للمقاولت  ال��دائ��م 
تاريخ  بواقع 9% من  القانونية  والفائدة  درهم ل غري(  الف  )مائتان وخم�صون 
خم�صة  خالل  وذل��ك  التعوي�س  اىل  بالإ�صافة   ، التام  ال�صداد  وحتى  ال�صتحقاق 
ايام من اليوم التايل من تاريخ هذا الإعالن واإل �صي�صطر املنذر اىل اتخاذ كافة 
اىل  بالإ�صافة  املديونية  مببلغ  اداء  امر  باإ�صدار  جتاهكم  القانونية  الإج���راءات 

الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
انذار عديل بالن�شر

رقم )2020/396(
املنذر : دبي للمرطبات - �س م ع 

املنذر اليها : �صفرة العاملية - ذ م م  
حيث مل ت�صفر نتائج التحري عن اي عناوين جديدة وعليه تعذر اعالن املنذر 
اليها وعليه نلتم�س من �صيادتكم الت�صريح باعالن املنذر اليها بالن�صر بالوفاء 
مببلغ الدين املرت�صد بذمتها واملبني و�صفا بالإنذار وقيمته )52.799( درهم 
درهم( وذلك خالل خم�صة  وت�صعون  وت�صعة  و�صبعمائة  الف  )اثنان وخم�صون 
ايام من تاريخ اعالن النذار واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات القانونية 

�صدكم هذا مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
انذار عديل بالن�شر

رقم )2020/405(
املنذر :بنك م�صر )فرع ال�صارقة( 

بوكالة املحامني / خليفة بن هويدن الكتبي وجنم الك�صواين 
املنذر اليه : ال�صيد/ يانا كارابتيان - اجلن�صية - كازاخ�صتان 

بهذا ن�صدر لكم هذا الإنذار ل�صداد املبلغ املرت�صد على ذمتك وقدره )1200( درهم 
عن كل �صنة منذ تاريخ 2015/6/24 مع الفوائد املرتتبة عليه حتى تاريخ ال�صداد 
التام ، كما نخطركم باحل�صور لفتح اخلزانة واإفراغ حمتوياتها ومنهلكم 15 يوم 
من تاريخ ن�صر هذا الإنذار ل�صداد املبلغ امل�صتحق واحل�صور ، واإل �صنمار�س حقوقنا 

يف اتخاذ الإجراءات القانونية امام املحاكم يف الدولة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
انذار عديل بالن�شر

رقم )2020/339(
املنذر : الغرير لالإن�صاءات خر�صانة - �س ذ م م 

املنذر اليه : �صم�س اخلليج للمقاولت - �س ذ م م )جمهول حمل الإقامة( 
ينذر املنذر )الغرير لالإن�صاءات خر�صانة - �س ذ م م( املنذر اليه ) �صم�س اخلليج 
ق��دره )ثالثة  والبالغ  ذمته  املرت�صد يف  بالدين  الوفاء  م(  م  ذ  �س   - للمقاولت 
 %9 بواقع  القانونية  والفائدة  درهم(  وواحد وخم�صون  وت�صعمائة  الف  و�صبعون 
من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام ، بالإ�صافة اىل التعوي�س وذلك خالل 
خم�صة ايام من اليوم التايل من تاريخ هذا الإعالن واإل �صي�صطر املنذر اىل اتخاذ 
املديونية بالإ�صافة  اداء مببلغ  باإ�صدار امر  القانونية جتاهكم  كافة الإج��راءات 

اىل الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
انذار عديل بالن�شر

رقم )2020/410(
املنذرة : الغرير للطباعة والن�صر - �س ذ م م 

املنذر اليها : حممد عاطف جواد ملك - باك�صتاين اجلن�صية 
جمهويل حمل الإقامة 

مبوجب هذا الإنذار تنذر املنذرة - املنذر اليه وتكلفه بان ي�صدد لها قيمة ال�صيك 
املرجتع مبلغ وقدره )150.000.00( مائة وخم�صون الف درهم خالل خم�صة ايام 
من تاريخ تبلغكم لهذا الإعالن ،  واإل �صوف تلجئ املنذرة اىل الق�صاء لتخاذ كافة 
الإجراءات القانونية الالزمة بحقك مبا فيها ا�صت�صدار امر اأداء بحقك للزامك 
املطالبة  تاريخ  من  �صنويا   %9 بواقع  التاأخريية  القانونية  وفائدته  قيمته  ب�صداد 

الق�صائية ولغاية ال�صداد التام ، وبكافة الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
انذار عديل بالن�شر

رقم )2020/408(
املنذرة : �صركة يونيكال ايه جي ا�س بي ايه 

املنذر اليها : بيرتوتك ايفونيتف تكنولوجي - م م ح
)جمهول حمل الإقامة( 

يورو   )223.497( وق��دره  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اليها  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
وذلك  يورو  وت�صعون(  و�صبعة  واربعمائة  الف  )مئتان وثالثة وع�صرون 
واإل  الإن���ذار  ه��ذا  ا�صتالمها  تاريخ  من  يوما  ع�صر  خم�صة   )15( خ��الل 
اتخذت املنذرة الإجراءات القانونية املتبعة يف هذا ال�صاأن �صد املنذر اليها 

لقت�صاء حقها الثابت بذمتها.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
انذار عديل بالن�شر

رقم )2020/338(
املنذر : الغرير لالإن�صاءات منتجات ا�صمنتية - �س ذ م م 

املنذر اليه : اأبك�س جلف للمقاولت - �س ذ م م - )جمهول حمل الإقامة( 
ينذر املنذر )الغرير لالإن�صاءات منتجات ا�صمنتية - �س ذ م م( املنذر اليه )اأبك�س 
جلف للمقاولت - �س ذ م م( الوفاء بالدين املرت�صد يف ذمته والبالغ قدره )مائة 
ال�صتحقاق وحتى  تاريخ  9% من  بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م ل غري(  الف 
ال�صداد التام ، بالإ�صافة اىل التعوي�س وذلك خالل خم�صة ايام من اليوم التايل 
من تاريخ هذا الإعالن واإل �صي�صطر املنذر اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية 
وامل�صاريف  الر�صوم  اىل  بالإ�صافة  املديونية  مببلغ  اداء  ام��ر  باإ�صدار  جتاهكم 

واتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
انذار عديل بالن�شر

رقم )2020/409(
املنذرة : الغرير للطباعة والن�صر - �س ذ م م 

املنذر اليهما : 1- فري فوي�س بابليكي�صنز - منطقة حرة - ذ م م 
2- حممد عاطف جواد ملك - باك�صتاين اجلن�صية - جمهويل حمل الإقامة 

قيمة  كامل  ب�صداد  ال��وف��اء  ب�صرورة  وتكلفهما  اليهما  املنذر   - امل��ن��ذرة  تنذر  الإن���ذار  ه��ذا  مبوجب 
ال�صيكات املرجتعة مبلغ وقدره )3.500.000.00( ثالثة ماليني وخم�صمائة الف درهم وذلك خالل 
كافة  املخت�س لتخاذ  الق�صاء  املنذرة اىل  تلجئ  �صوف  واإل   ، الإع��الن  تاريخ هذا  اي��ام من  خم�صة 
الإجراءات القانونية الالزمة بحقكم مبا فيها طلب ا�صت�صدار امر اأداء بحقكم والزامكم بالت�صامن 
ب�صداد قيمة ال�صيكات املرجتعة وفائدتهم القانونية التاأخريية بواقع 9% �صنويا من تاريخ املطالبة 

الق�صائية ولغاية ال�صداد التام ، وبكافة الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
انذار عديل بالن�شر

رقم )2020/340(
املنذر : الغرير لالإن�صاءات خر�صانة - �س ذ م م 

املنذر اليه : الق�صر املا�صي ملقاولت البناء - �س ذ م م )جمهول حمل الإقامة( 
ينذر املنذر )الغرير لالإن�صاءات خر�صانة - �س ذ م م( املنذر اليه )الق�صر املا�صي 
ملقاولت البناء - �س ذ م م( الوفاء بالدين املرت�صد يف ذمته والبالغ قدره )مائتان 
ال�صداد  وحتى  ال�صتحقاق  تاريخ  9% من  بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م(  الف 
التايل من  اليوم  اي��ام من  وذل��ك خ��الل خم�صة  التعوي�س  اىل  بالإ�صافة   ، التام 
القانونية  الإج���راءات  كافة  اتخاذ  اىل  املنذر  �صي�صطر  واإل  الإع��الن  ه��ذا  تاريخ 
وامل�صاريف  الر�صوم  اىل  بالإ�صافة  املديونية  مببلغ  اداء  ام��ر  باإ�صدار  جتاهكم 

واتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
انذار عديل بالن�شر

رقم )2020/395(
املنذر : دبي للمرطبات - �س م ع 

املنذر اليها : بولو راك اأميوزمنت - ذ م م 
حيث مل ت�صفر نتائج التحري عن اي عناوين جديدة وعليه تعذر اعالن املنذر 
اليها وعليه نلتم�س من �صيادتكم الت�صريح باعالن املنذر اليها بالن�صر بالوفاء 
مببلغ الدين املرت�صد بذمتها واملبني و�صفا بالإنذار وقيمته )499.38( درهم 
)ثمانية وثالثون الف واربعمائة وت�صعة وت�صعون درهم( وذلك خالل خم�صة 
ايام من تاريخ اعالن النذار واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات القانونية 

�صدكم هذا مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
انذار عديل بالن�شر

رقم )2020/404(
املخطر : �صركة وي�صرتن بروبرتي اد فليزوري ليميتد 

املخطر اليها : ذا بلي�س لبيوت العطالت - �س ذ م م - جمهول حمل الإقامة 
املديونية املرت�صدة لدكم مببلغ 60000  �صداد  اليه - ب�صرورة  املخطر - املخطر  ينذر 
درهم )�صتون الف درهم ل غري( نظري ال�صيكات املمنوحة منكم لنا على ان يتم ال�صداد 
خالل )7 ايام( وذلك تنفيذا لحكام قانون الإجراءات املدنية واذا مل يتم ال�صداد خالل 
اتخاذ  املخطر اىل  �صي�صطر  بالن�صر عندها  الإع��الن  تاريخ  اي��ام من   7 القانونية  امل��دة 
من  ي�صتجد  وما  املتاأخر  اليجار  قيمة  ب�صداد  للمطالبة  �صدكم  القانونية  الإج��راءات 
تاريخ  حتى  قانونية  فائدة  من  عليه  ي�صتجد  وم��ا  الخ��الء  تاريخ  حتى  ايجارية  قيمة 

احلكم والر�صوم وامل�صاريف. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 74
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ بيت اهلل خان غلزار خان ، باك�صتاين اجلن�صية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  يف جبل خ�صرية للمقاولت النجارة 
باك�صتاين   ، خان  منري  اهلل  امان  ال�صيد/  اىل   )727156( رقم  رخ�صة  مبوجب  امل�صلحة 

اجلن�صية - تعديالت اخرى : تنازل �صاحب الرخ�صة اىل اخر. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 72

اإماراتي   ، ال�صويهي  عيد  بطي  عيد  حممد  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته يف / اخلط الزرق للحداده 
- رقم ترخي�س 535240 وذلك لل�صيد/ را�صد عيد بطي عيد ال�صويهي - اإماراتي 
اجلن�صية.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم  )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا 
العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 70

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ عبيد حممد ر�صتم �صاه البلو�صي - يرغب يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100% وذلك اىل ال�صيد/ خلفان علي حميد علي 
ال�صيارات(  ل�صيانة  )الرند  امل�صماة  الرخ�صة  يف  وذلك  اجلن�صية  الإمارات   - ال�صويدي 

والتي تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )761125( 
التعديالت الخرى : ل يوجد. 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم  2019/2587 مدين جزئي 
املرفوعة من املدعي/ رامي�س هريا )�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة( 

ذات  )�صركة  اللكرتوميكانيكية  للمقاولت  وفا   / عليه  املدعي  اىل 
م�صوؤولية حمدودة(  حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري :- بالزام املدعي 
عليها بدفع مبلغ 54901.36 درهم اربعة وخم�صني الف وت�صعمائة وواحد 
5% من  بواقع  القانونية  والفائدة  للمدعية  فل�صا  وثالثني  و�صتة  درهم 
اإقامة الدعوى وحتى ال�صداد التام والزامها بالر�صوم وامل�صاريف  تاريخ 

ومبلغ خم�صمائة درهم اتعاب املحاماة. 
 اإدارة اخلدمات الق�شائية    

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  6960/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/1169 امر اداء ، ب�صداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 53645 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإع��الن : اميك�س )ال�صرق الو�صط( �س م ب )م( - الإم��ارات - �صفته بالق�صية : 

طالب التنفيذ  وميثله :  حممد عي�صى �صلطان ال�صويدي -  �صفته بالق�صية : وكيل
بالق�صية :  ايديت كول�صري�صتها هندية اجلن�صية - �صفته  : 1- ماجنول  اإعالنه  املطلوب 

منفذ �صده  - جمهول حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )53645( 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�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 67

اجلن�صية  ادرين   - دروي�س  عبدالعزيز  حممد  عا�صم  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�صيد/ عبداهلل عبالرازق  البالغة 100%  اىل  والتنازل عن كامل ح�صته  البيع  يرغب يف 
امل�صتعملة(  ال�صيارات  غيار  قطع  لتجارة  البيان  )�صم�س  يف  اجلن�صية  �صوري   - الزعبي 
مبوجب رخ�صة رقم )753884( وبرقم ال�صجل )177208(  يتنازل �صاحب الرخ�صة لخر - 
يتم تنازل �صاحب الرخ�صة لخر ويتم تغري ال�صم التجاري من �صم�س البيان لتجارة قطع 

غيار ال�صيارات امل�صتعملة اىل الهدف الأول لتجارة قطع غيار ال�صيارات امل�صتعملة. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : الوادي لتجارة التمور - ذ م م  
ال�صكل  التجاري  - اخلليج  بردبي   - تقوى  ر�صا  رقم 802 ملك حميد  : مكتب  العنوان 
القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�صة : 763411 رقم القيد بال�صجل التجاري 
التاأ�صري يف  باأنه قد مت  : 1240221 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي 
، وذلك مبوجب قرار حماكم  اأعاله  باإنحالل ال�صركة املذكورة  ال�صجل التجاري لديها 
دبي بتاريخ 2020/1/5 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/1/5  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني ميثاق لتدقيق احل�ضابات 
دي��رة -  ال مكتوم -  ال�صيخ جمعه بن احمد بن جمعه  رق��م 308 ملك  العنوان : مكتب 
القرهود - هاتف : 2500781-04  فاك�س : 2500782-04 م�صطحباً معه كافة امل�صتندات 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي :  ميثاق لتدقيق احل�ضابات
العنوان : مكتب رقم 308 ملك ال�صيخ جمعه بن احمد بن جمعه ال مكتوم - 
ديرة - القرهود - هاتف : 2500781-04  فاك�س : 2500782-04 مبوجب هذا 
تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله 
ق��رار حماكم دبي  وذل��ك مبوجب  الوادي لتجارة التمور - ذ م م  لت�صفية 
بتاريخ 2020/1/5  دبي  العدل حماكم  كاتب  واملوثق لدى  بتاريخ  2020/1/5 
مكتبه  املعني يف  امل�صفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�س  اأي  لديه  وعلى من 
امل�صتندات  ك��اف��ة  معه  م�صطحباً  اأع���اله،  امل��ذك��ور  ال��ع��ن��وان  على  ب��دب��ي  الكائن 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�صم ال�صركة : �ضيزونز جرين لتجارة نباتات الزينة والزهور - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 2 ملك �صركة ال�صاحل الخ�صر العقارية - اخلبي�صي - ا�صتدامة 
القيد  رقم   822088 الرخ�صة:  رقم  حم��دودة.  م�صوؤولية  ذات   : القانوين  ال�صكل   -B
باأنه  التنمية القت�صادية بدبي  بال�صجل التجاري : 1382374 مبوجب هذا تعلن دائرة 
وذلك  اأع���اله،  امل��ذك��ورة  ال�صركة  ب��اإن��ح��الل  لديها  ال��ت��ج��اري  ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت  ق��د 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/12/18  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ  2019/12/18 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني 
ال�صعايل  - ملك عبداهلل  رقم 204  : مكتب  العنوان  للتدقيق واملحا�ضبة  اجلريودي 
- ديرة - هور العنز -  هاتف  2389721-04 فاك�س: 2389722-04  م�صطحباً معه كافة 

امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�صم امل�صفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�ضبة 
 - العنز  ه��ور   - دي��رة   - ال�صعايل  204- ملك عبداهلل  رق��م  : مكتب  العنوان 
هاتف : 2389721-04 فاك�س: 2389722-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية  �ضيزونز 
جرين لتجارة نباتات الزينة والزهور - �ض ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2019/12/18 بتاريخ  دب��ي 
امل�صفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�س  اأي  لديه  وعلى من   2019/12/18
معه  ، م�صطحباً  اأع��اله  املذكور  العنوان  بدبي على  الكائن  املعني يف مكتبه 
ن�صر  تاريخ  من  يوماً   )45( وذلك خالل  الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة 

هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- خورفكان  : ال�صيد/ احمد �صديق 
احمد حممد البلو�صي - اجلن�صية : الإمارات - بن�صبة 51%  ال�صيدة/ فاطمة الزهراء بنحاج ، 
ح�ص�صهما  يف  )تنازل(  يت�صمن  حمرر  على  الت�صديق  وطلبا   %49 بن�صبة   ، املغرب   : اجلن�صية 
 ، للتجميل  البنف�صج  زه��رة  مركز  التجاري  ال�صم  يف   %100 البالغة  اإجماليها  اع��اله  امل��ذك��ورة 
ن�صاط الرخ�صة ق�س وت�صفيف ال�صعر ، واحلالقة للن�صاء ، نق�س احلناء ، مركز جتميل وعناية 
�صخ�صية للن�صاء ، حمام �صرقي للن�صاء ، واملرخ�س من دائرة التنمية القت�صادية يف خورفكان 
رخ�صة مهنية رقم 613853 ال�صادر بتاريخ 2011/6/27 يف دائرة التنمية الإقت�صادية بخورفكان. 
اىل ال�صيد/ خالد علي �صامل علي املرمر النقبي - اجلن�صية : الإمارات. ليكن معلوما للجميع 
ال�صاأن يف املحرر  بالت�صديق على توقيعات ذوي  العدل يف مدينة خورفكان �صيقوم  الكاتب  بان 

املذكور بعد انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   

ق�شم التنفيذ
اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية رقم 2764 ل�شنة 2019    

اىل املحكوم عليه / بريفكت انرتنا�صونال - �س م ح 
ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�صارقة الحتادية الإبتدائية قد ا�صدرت بحقكم حكما 
بالزامكم  بدفع مبلغ وقدره )72287( درهم ، بالإ�صافة اىل الفائدة القانونية بواقع %5 

من تاريخ 2019/5/7 حتى ال�صداد التام.  
ل�صالح املحكوم له/ البني للمعادن - �س م ح 

وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�صجل برقم امل�صار اليه اعاله، لذا 
حال  ويف  للن�صر.  التايل  اليوم  تاريخ  من  يوما   15 خالل  القرار  تنفيذ  عليكم  يتوجب 
الق�صية  النظر  �صتبا�صر  املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�صور  عن  تخلفك 

يف غيابك
 عن رئي�س مكتب اإدارة التنفيذ 
 حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية                   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية         
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املال والأعمال

جزيرة يا�س تطلق خدمة 
التوا�شل عرب تطبيق »وات�شاب«

•• اأبوظبي-الفجر: 

عن  الإم�����ارات،  دول���ة  يف  املميزة  الرتفيهية  الوجهة  ي��ا���س،  ج��زي��رة  اأعلنت 
نطاق  لتو�صيع  وذل��ك  “وات�صاب”،  تطبيق  ع��رب  التوا�صل  خدمة  اإط���الق 
“يا�س  خلدمة  والتابعة  ال�صطناعي  بالذكاء  املدعومة  التوا�صل  قنوات 
اأنحاء  خمتلف  من  ا�صتف�صارات  اأي  طرح  ال��زوار  على  لت�صّهل  كون�صريج”، 
و�صت�صبح  املنطقة،  يف  نوعها  م��ن  الأوىل  اخل��ط��وة  ه��ذه  وُت��ع��ت��رب  ال��ع��امل. 
اخلدمة متوفرًة على مدار ال�صاعة لإجابة ال�صتف�صارات باللغتني العربية 
والإجنليزية. وحتى الآن، اأجابت خدمة “وات�صاب” من “يا�س كون�صريج” 
على اأكرث من 3300 طلب، ما يوفر نقطة توا�صل موحدة لزوار اجلزيرة  
فرياري  عامل  مثل  اأبوظبي  يف  املرموقة  اجلوائز  على  احلائزة  ووجهاتها 
مارينا.  ويا�س  اأبوظبي  ب���راذرز  وارن��ر  وع��امل  ووت��روورل��د  ويا�س  اأبوظبي 
يف نهاية �صهر يناير،  “وات�صاب”  اإىل خدمة  اأبوظبي”  “كالمي  و�صتن�صم 

ومن املقرر اأن تتبعها “الحتاد اأرينا” يف وقت لحق من العام اجلاري.
180 دول���ة تطبيق  اأك���رث م��ن  اأك���رث م��ن م��ل��ي��ار �صخ�س م��ن  وي�����ص��ت��خ��دم 
ماليني   8 الإم���ارات  يف  م�صتخدميه  ع��دد  يبلغ  بينما  يومياً،  “وات�صاب” 
ن�صمة اأي حوايل %82 من ال�صكان. ومنحت جزيرة يا�س بف�صل ا�صتخدام 
املحادثة  خ��دم��ات  ع��ن  ف�صاًل  ال����زوار،  خل��دم��ة  كقناة  “وات�صاب”  تطبيق 
التوا�صل الجتماعي،  الفورية املدعومة بالذكاء ال�صطناعي على مواقع 
زوارها جتربًة ا�صتثنائيًة تلبي احتياجاتهم ب�صرعة و�صهولة. تتوقع جزيرة 
يا�س اأن ت�صهد تزايداً ملحوظاً يف ن�صبة تفاعل ال�صيوف على “وات�صاب”، 
وبالإ�صافة   .2020 ع��ام  خ��الل  ر���ص��ال��ة  األ���ف   50 م��ن  اأك���رث  اإىل  لت�صل 
مع  التوا�صل  خيار  اأي�صاً  ل��ل��زوار  يتوفر  وات�صاب،  على  الدعم  خدمة  اإىل 
التوا�صل  ومن�صات  الإلكرتوين  والربيد  الهاتف  عرب  كون�صريج”  “يا�س 

الجتماعي مثل في�صبوك واإن�صتاجرام وتويرت.

»ديوا« ت�شتعد لإطالق اأول موا�شفة من نوعها 
يف العامل لإدارة املخاطر يف قطاع الطاقة

•• دبي-وام:

الربيطاين  املعهد  بالتعاون مع  “ ديوا”  دبي  ت�صتعد هيئة كهرباء ومياه 
للمعايري لإطالق موا�صفة /PAS 605182020/ الأوىل من نوعها 

يف العامل لإدارة املخاطر يف قطاع الطاقة واملوؤ�ص�صات اخلدماتية.
باملوا�صفة  اخلا�س  الرقم  ليكون   /  60518  / الرقم  الهيئة  واعتمدت 
اآل  ال�صيخ زايد بن �صلطان  املغفور له  اإىل تاريخ ميالد  اإ�صارة  اجلديدة يف 
نهيان “طيب اهلل ثراه “ - 6 مايو 1918 - حيث ب��داأت الهيئة الإعداد 
لتطوير املعيار خالل عام زايد 2018 الذي احتفلت خالله دولة الإمارات 
“رحمه  نهيان  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي��د  ال�صيخ  مولد  على  ع��ام   100 مب��رور 
اهلل«. وقال معايل �صعيد حممد الطاير الع�صو املنتدب الرئي�س التنفيذي 
ال�صيخ حممد  ال�صمو  : ن�صرت�صد بروؤية �صاحب  لهيئة كهرباء ومياه دبي 

رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ص���د  ب���ن 
ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة 
التميز يف  لتحقيق  “رعاه اهلل”  دبي 
جميع جمالت عملنا وتتبنى الهيئة 
نظاماً دقيقاً لإدارة املخاطر املوؤ�ص�صية 
وت��ع��زي��ز امل���رون���ة م��ن خ���الل تطوير 
قدراتها للتنبوؤ باملخاطر وال�صتعداد 
ا�صتمرارية  و�����ص����م����ان  ل���ل���ت���غ���ريات 
وعملياتها  بيئتها  ومواءمة  الأعمال 
الكهرباء  خدمات  تقدمي  يدعم  مبا 
واملياه لأكرث من 900 األف متعامل 
اأعلى م�صتويات اجلودة  وف��ق  دب��ي  يف 
وال��ك��ف��اء والع��ت��م��ادي��ة. واأ����ص���اف اأن 
الربيطاين  املعهد  مع  عملت  الهيئة 
ل��ل��م��ع��اي��ري ع��ل��ى ت��ط��وي��ر م��وا���ص��ف��ة /

ت�صميمها  مت  امل��خ��اط��ر  لإدارة  م��وا���ص��ف��ة  ك����اأول   /PAS 605182020
الهيئة  ال��ت��زام  اإط���ار  يف  اخلدماتية  واملوؤ�ص�صات  الطاقة  لقطاع  خ�صي�صاً 
بال�صتجابة للتغريات املت�صارعة لتحقيق اأعلى معايري التميز وحتقيق روؤية 
الهيئة كموؤ�ص�صة رائدة عاملياً م�صتدامة ومبتكرة. واأو�صحت خولة املهريي 
يف  احلكومي  والت�صال  ال�صرتاتيجية  لقطاع  للرئي�س  التنفيذي  النائب 
هيئة كهرباء ومياه دبي اأن بع�س املوؤ�ص�صات اخلدماتية ت�صتخدم الإر�صادات 
الذي   /310002018/ الآي��زو  معيار  يت�صمنها  التي  املخاطر  اإدارة  حول 
يوفر نقطة انطالق جّيدة لكنه يفتقر اإىل اإر�صادات حول كيفية التطبيق 
تعالج  اجل��دي��دة   /PAS 605182020/ موا�صفة  اأن  اإىل  ..م�صرية 
منظومة  لتطوير  الطريق  ومت��ه��د  احلالية  املعايري  يف  ال��ف��ج��وات  بع�س 

متكاملة ملعيار الآيزو.

غرفة اأبوظبي تبحث فر�س التعاون 
التجاري مع البو�شنة والهر�شك

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  بحث �صعادة حممد هالل املهريي مدير عام غرفة جتارة و�صناعة 
خالل لقائه �صباح اأم�س يف مقر مبنى الغرفة �صعادة �صريف مويكا نوفيت�س 
���ص��ف��ري ج��م��ه��وري��ة ال��ب��و���ص��ن��ة وال��ه��ر���ص��ك ل���دى ال���دول���ة ���ص��ب��ل ت��ع��زي��ز اأوا�صر 
اأبوظبي  اإم���ارة  يف  الأع��م��ال  جمتمعي  ب��ني  وال�صتثماري  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ع��اون 
فر�س  بدعم  ب��الده  اهتمام  البو�صني  ال�صفري  واأب��دى  والهر�صك.  والبو�صنة 
باأهم  الأعمال  بيئات  تعريف  واأهمية  اجلانبني  بني  التجاري  التبادل  زي��ادة 
القطاعات التجارية وال�صتثمارية الواعدة لال�صتثمار والتي ت�صهم بتحقيق 
امل�صالح امل�صرتكة ..داعياً غرفة اأبوظبي لت�صكيل وفد جتاري لالطالع على 
جمتمع  واأن  ل�صيما  البو�صنة،  يف  املتاحة  التجارية  وال�صتثمارات  الفر�س 
الأعمال يف بالده �صينظم ملتقى لالأعمال خالل �صهر اأبريل �صيكون حمطة 
القطاع اخلا�س  تهم  التي  ال�صتثمارية  املبادرات  العديد من  مهمة لإطالق 
وال�صتثمارات اخلارجية. واأ�صاد ال�صفري البو�صني بقوة ومتانة العالقات بني 
باأن هناك من  املجالت، منوهاً  �صتى  والبو�صنة والهر�صك يف  الإم��ارات  دولة 
30 اإىل 35 األف �صائح اإماراتي يزورون البو�صنة والهر�صك �صنوياً، ف�صاًل عن 
اأن الكثري من ال�صتثمارات الإماراتية مرتكزة يف قطاع العقارات يف العا�صمة 
جغرافية  مزايا  من  ب��الده  به  تتمتع  وما  ال�صياحة  لأهمية  نظراً  البو�صنية، 
�صريف  ���ص��ع��ادة  ناق�س  كما  متميزة.  �صياحية  وج��ه��ة  منها  جتعل  وطبيعية 
مويكانوفيت�س كيفية ت�صكيل جمل�س الأعمال البو�صني، الذي ميكن اأن ي�صم 

رجال الأعمال من البو�صنة والهر�صك حتت مظلة واحدة ملجل�س الأعمال.

املن�شوري: التعديالت تعزز دور الوكالت التجارية يف دعم القت�شاد وبيئة الأعمال وتوفر حماية اأكرب لأن�شطتها 
•• اأبوظبي-الفجر:

قال معايل املهند�س �صلطان بن �صعيد املن�صوري وزير 
القت�صاد، اإن اعتماد جمل�س الوزراء م�صروع القانون 
يف  التجارية  ال��وك��الت  ق��ان��ون  اأح��ك��ام  بع�س  بتعديل 
الدولة، ميثل خطوة مهمة نحو اإ�صدار قانون معدل 
الناظمة  الأح��ك��ام  لتحديث  الحت���ادي  امل�صتوى  على 
ل��ل��وك��الت ال��ت��ج��اري��ة يف ال���دول���ة مب��ا ي��ع��زز دور هذا 
ب�صورة  الوطني  القت�صاد  دعم  يف  احليوي  الن�صاط 
م�����ص��ت��دام��ة وم��واك��ب��ة ال��ت��وج��ه��ات الق��ت�����ص��ادي��ة التي 
تتبناها الدولة ول �صيما يف جمال ت�صجيع ال�صتثمار، 
ف�صاًل عن تعزيز ال�صفافية و�صالمة وتوازن العالقة 

بني الوكيل واملوكل.
القت�صاد،  وزارة  لبيانات  وف��ق��اً  اأن��ه  معاليه  واأو���ص��ح 
مملوكة  الدولة  يف  امل�صجلة  التجارية  ال��وك��الت  ف��اإن 
ل�صركات مواطنة بن�صبة %100، وذلك وفقاً للقانون 
الوكالت  ب�����ص��اأن   1981 ل�صنة   12 رق��م  الحت����ادي 
التجارية، املعمول به حالياً، ول �صيما اأن العديد من 
تلك الوكالت تعد �صركات عائلية، م�صرياً معاليه اإىل 
متكِّن  القانون  على  اإدخالها  مت  التي  التعديالت  اأن 

اإىل �صركات م�صاهمة  التحول  العائلية من  ال�صركات 
وال�صتمرارية  النمو  على  ق��درت��ه��ا  ي��ع��زز  مب��ا  ع��ام��ة 
لأجيال قادمة. وتف�صياًل، قال معاليه: “ت�صاهم هذه 
حتول  اإمكانية  اأم���ام  الفر�صة  اإت��اح��ة  يف  التعديالت 
�صركات الوكالت التجارية اإىل �صركات م�صاهمة عامة 
الدولة  مواطني  من  العام  لالكتتاب  اأ�صهمها  وط��رح 
مع  يتوافق  ومب��ا  كم�صتثمرين  الخ��رى  واجلن�صيات 
ال�صتثمارات  ج��ذب  �صبل  زي���ادة  يف  ال��دول��ة  توجهات 
وفقاً  يكن متاحاً  الأم��ر مل  وه��ذا  النوعية،  الأجنبية 
للمادة الثانية من قانون الوكالت املعمول به حالياً، 
حيث ح�صرت هذه املادة ملكية الوكالت التجارية يف 
مواطني الدولة، �صواء يف �صكل الأ�صخا�س الطبيعيني 

اأو يف �صكل ال�صركات التجارية«. 
املراجعة  اأن  الق��ت�����ص��اد  وزي�����ر  م���ع���ايل  اأو����ص���ح  ك��م��ا 
العائلية  ال�صركات  عمر  اإطالة  ا�صتهدفت  الت�صريعية 
من خالل حماية اأموال وا�صتثمارات الوكيل، وراعت 
ال��ت��واف��ق ب���ني ق���ان���ون ال���وك���الت ال��ت��ج��اري��ة وقانون 
وال�صتحقاقات  وامل��ت��ط��ل��ب��ات  ال��ت��ج��اري��ة  ال�����ص��رك��ات 
ا���ص��ت��م��راري��ة عمل  اأي�����ص��اً يف  الق��ت�����ص��ادي��ة مب��ا ي�صهم 
ال�صركات العائلية وعدم تعر�صها للت�صفية اأو الإع�صار 

اأو الثالث. وب�صورة اإجمالية، ذكر  بعد اجليل الثاين 
القانون  تعديالت  �صعت  التي  الأه��داف  اأب��رز  معاليه 
ال���ت���ايل: تعزيز  ال��ن��ح��و  ع��ل��ى  اإىل حت��ق��ي��ق��ه��ا، وذل����ك 
ق����درات وا���ص��ت��م��راري��ة ال�����ص��رك��ات ال��ع��ائ��ل��ي��ة؛ تر�صيخ 
ق��واع��د ح��وك��م��ة ال�����ص��رك��ات ال��ع��ائ��ل��ي��ة وح��م��اي��ت��ه��ا من 
لل�صوق  للت�صفية؛ تقدمي فر�صة  تعر�صها  اأو  التعرث 
باأ�صواق  واإدراج��ه��ا  ال�صركات  امل��ايل من خ��الل حت��ول 
املال بالدولة؛ ت�صجيع مواطني الدولة على ممار�صة 
الأعمال وال�صتثمار بال�صركات امل�صاهمة العامة التي 
لديها وكالت جتارية والتي متلك وكالة جتارية باأقل 
حماية  امل�صاهمني؛  �صغار  �صيما  ول  ممكنة  خماطر 
املمنوحة  المتياز  عقود  يف  الدولة  مواطني  م�صالح 
لهم وخا�صة اأ�صحاب امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة؛ 

مواكبة التطورات وال�صيا�صات القت�صادية للدولة.
امل�صجلة يف  ال��ت��ج��اري��ة  ال���وك���الت  اإج��م��ايل  اأن  ُي��ذك��ر 
 1 منذ  بلغ  الق��ت�����ص��اد  وزارة  لبيانات  وف��ق��اً  ال��دول��ة 
ي��ن��اي��ر ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ن��وف��م��رب م��ن ع���ام 2019 نحو 
دبي  و132 يف  اأبوظبي  194 يف  منها  وكالة   339
الوكالت  اإجمايل  بلغ  فيما  ال�صارقة،  يف  وك��الت  و6 
امل�صجلة يف الدولة حتى الفرتة نف�صها 6469 وكالة 

ن�صبته  بلغت  بنمو  لأك��رث من خم�صني جن�صية،  تعود 
العام  نف�صها من  بالفرتة  %4.3 مقارنة  اأك��رث من 

املا�صي.

مت توزيع ال�ضهادات عليهم بعد اإمتامهم الربنامج الذي امتد لعام كامل

جامعة خليفة تكرم اأع�شاء برنامج القادة ال�شباب لطاقة امل�شتقبل 2019

•• اأبوظبي-الفجر:

اأعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا 
برنامج  يف  28 ع�صواً  ت��ك��رمي  ع��ن  اأم�����س 
 2019 امل�صتقبل  لطاقة  ال�صباب  ال��ق��ادة 
الربنامج  م��ت��ط��ل��ب��ات  ج��م��ي��ع  لإك��م��ال��ه��م 
والذي امتد لعام كامل، وذلك خالل حفل 
نظمته اجلامعة يف حرمها الرئي�س بهذه 

املنا�صبة.
جاء احلفل بالتزامن مع م�صاركة جامعة 
لال�صتدامة  اأب���وظ���ب���ي  ب��اأ���ص��ب��وع  خ��ل��ي��ف��ة 
2020، حيث قام عبد العزيز الهاجري، 
ج���ام���ع���ة خليفة  اأم����ن����اء  ع�����ص��و جم��ل�����س 
املعاجلة  ل���دائ���رة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وال��رئ��ي�����س 
���ص��رك��ة برتول  وال��ت��ك��ري��ر وال��ت�����ص��ن��ي��ع يف 
بتوزيع  “اأدنوك”  ال��وط��ن��ي��ة  اأب���وظ���ب���ي 
اأع�����ص��اء ب��رن��ام��ج القادة  ال�����ص��ه��ادات ع��ل��ى 
لإمتامهم  امل�����ص��ت��ق��ب��ل  ل��ط��اق��ة  ال�����ص��ب��اب 
ال�����ربن�����ام�����ج، وذل�������ك ب���ح�������ص���ور ك�����ل من 

نائب  �صلطان احل��م��ادي،  ع���ارف  ال��دك��ت��ور 
الرئي�س التنفيذي جلامعة خليفة للعلوم 
ال�صعيبي،  اأحمد  والدكتور  والتكنولوجيا 
الأكادميية  ل��ل�����ص��وؤون  اأول  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
خليفة  ج���ام���ع���ة  يف  ال���ط���ل���ب���ة  وخ�����دم�����ات 
وممثلني عن ال�صركاء وعدد من ال�صيوف 
القادة  برنامج  و�صّم  ال�صخ�صيات.  وكبار 
اأع�صاًء   2019 امل�صتقبل  لطاقة  ال�صباب 
من  ع�����ص��واً   17 منهم  دول،  ث��م��اين  م��ن 
م��واط��ن��ي ال���دول���ة وع�������ص���وان م���ن خ���ارج 
ال��دول��ة و9 م��ن داخ��ل��ه��ا، كما �صمل حفل 
التخرج اأي�صاً على حفل تعريفي لالأع�صاء 
ال�صباب  القادة  املن�صمني لربنامج  اجلدد 
بلغ  وال���ذي���ن   2020 امل�����ص��ت��ق��ب��ل  ل��ط��اق��ة 

عددهم قرابة ال� 50 ع�صواً.
الدكتور  ق����ال  امل���و����ص���وع،  ع��ل��ى  وت��ع��ل��ي��ق��اً 
برنامج  اأع�صاء  “نهنئ  ال�صعيبي:  اأحمد 
 2019 امل�صتقبل  لطاقة  ال�صباب  ال��ق��ادة 
����ص���اق���ة ام����ت����دت لعام  لإك���م���ال���ه���م رح���ل���ة 

طاقة  ق��ادة  لي�صبحوا  طريقهم  يف  كامل 
امل�صتقبل املوؤهلني واملدربني لتويل ق�صايا 
�صي�صاهمون  والذين  املحورية  ال�صتدامة 
تامة.  بفعالية  التكنولوجيا  ت��ط��وي��ر  يف 
بعد النجاح الذي حققه اأع�صاء الربنامج 
نرحب  اأن  ي�����ص��رن��ا  وت��خ��رج��ه��م،   2019
ال�صباب  ال���ق���ادة  م���ن  ال��ع��ا���ص��رة  ب��ال��دف��ع��ة 
بتبني  �صيلتزمون  ممن  امل�صتقبل  لطاقة 
الطاقة  وت���ك���ن���ول���وج���ي���ات  ال�����ص����ت����دام����ة 
ال��ن��ظ��ي��ف��ة«.  وخ����الل احل���ف���ل، مت عر�س 
فيديو ي�صلط ال�صوء على اإجنازات مبادرة 
التوعوية  امل�صتقبل  ال�صباب لطاقة  القادة 
اإكمالهم  ت�����ص��م��ن  وال�����ذي   2019 ل��ع��ام 
للم�صاقات التعليمية واملوزعة على ثالثة 
والقيادة،  وال�صيا�صات  التكنولوجيا  فئات، 
كما قام فريق من اأع�صاء الربنامج بالعمل 
على درا�صة م�صروع يتعلق بال�صتدامة يف 

معر�س اإك�صبو 2020.
قام اأع�صاء برنامج القادة ال�صباب لطاقة 

من  ع��دد  على  بالعمل   2019 امل�صتقبل 
امل�����ص��اري��ع اجل��دي��دة خ��الل ال��ع��ام، ومنهم 
ع��ل��ي ج��ا���ص��م رج�����ب، ع�����ص��و اإم�����ارات�����ي يف 
امل�صتقبل  لطاقة  ال�صباب  ال��ق��ادة  برنامج 
والذي عمل على خاليا الطاقة ال�صم�صية 
اإن�صاء  ب��ه��دف  الآل�����ة  ت��ع��ل��م  وخ���وارزم���ي���ة 
منوذج لت�صنيف �صحة الأ�صجار يف جامعة 
ط��وك��ي��و. وق���د ق���ال ع��ل��ي يف تعليق ل��ه يف 
ختام الربنامج: “اأتقدم بال�صكر لربنامج 
الذي  امل�صتقبل  ل��ط��اق��ة  ال�����ص��ب��اب  ال���ق���ادة 
�صاهم يف اإثراء خرباتي الأكادميية الأمر 
بالطاقة  املتعلق  بحثي  يف  انعك�س  ال���ذي 

املتجددة«
الع�صو  اأرت��ورو-ه��رين��ان��دي��ز رودي����ا،  اأم���ا 
الآخ�������ر يف ال���ربن���ام���ج ف���ق���د حت�����دث عن 
يف  م�صاركتي  “�صاهمت  ق��ائ��اًل:  جتربته 
امل�صتقبل  لطاقة  ال�صباب  ال��ق��ادة  برنامج 
اآف����اق  ت��و���ص��ي��ع  يف  ك��ب��ري  ب�����ص��ك��ل   2019
خالله  م��ن  نتمكن  ب�صكل  لدينا  امل��ع��رف��ة 

•• دبي-وام:

اأعلنت هانيويل - ال�صركة املتخ�ص�صة يف 
�صراكة  اإب��رام  - عن  التكنولوجيا  جمال 
جديدة مع �صركة ات�صالت م�صر لتزويد 
امل��واط��ن��ني ب��خ��دم��ات ف��ائ��ق��ة ال��ت��ط��ور يف 

م�صروع العا�صمة الإدارية امل�صرية.
ج����رى ح��ف��ل ت��وق��ي��ع الت��ف��اق��ي��ة خالل 
حاليا  امل��ق��ام   2020 اإنرت�صك  معر�س 
ال�صخ�صيات  كبار  بح�صور  وذل��ك  بدبي 
و�صركة  م�����ص��ر  ات�������ص���الت  ���ص��رك��ة  م���ن 
�صتقوم  التفاقية  ومب��وج��ب  هانيويل. 
اإنرتنت  تقنيات  بن�صر  هانيويل  �صركة 
الأج�����ه�����زة  وح�����ل�����ول   IoT الأ������ص�����ي�����اء 
اإدارة  امل��ت��ط��ورة يف م��رك��ز  وال��ربجم��ي��ات 
COC اجلديد �صمن  عمليات املدينة 

اإطار املرحلة الأوىل من امل�صروع.
و�صيتوىل مركز عمليات املدينة” مهمة 
اأنظمة  ال���ت���ي جت��م��ع��ه��ا  ال��ب��ي��ان��ات  دم����ج 
لرفع  املدينة  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  الإدارة 
باقة  وتوفري  الإداري���ة  الوظائف  كفاءة 
تقدمها  ال��ت��ي  امل�صتوى  عاملية  خ��دم��ات 
امل����دن ال��ذك��ي��ة ل��ل��م��واط��ن��ني ف�����ص��اًل عن 
القطاعني  ل�������ص���رك���ات  ال�������الزم  ال����دع����م 
العا�صمة  ن��ط��اق  ع��ل��ى  ال��ع��ام واخل���ا����س 

اجلديدة.
“مركز  ت��زوي��د  على  هانيويل  و�صتعمل 

مبن�صة   COC املدينة  عمليات  اإدارة 
اإنرتنت  ت��ق��ن��ي��ات  ت��رت��ك��ز ع��ل��ى  م��ب��ت��ك��رة 
IoT والتي �صت�صهم يف حتليل  الأ�صياء 
البيانات على م�صتوى املدينة اإىل جانب 
توفري لوحة قيادة �صاملة ملختلف اأنحاء 
ف�صاًل  توفرها  التي  واخلدمات  املدينة 
للمواطنني  ت�صاركية  بيانات  بوابة  عن 
الهواتف  ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات  م��ب��ت��ك��رة  وم���زاي���ا 
مهند�س  ال��ل��واء  �صعادة  وق��ال  املحمولة. 
اأح���م���د ذك����ى ع���اب���دي���ن رئ��ي�����س جمل�س 
للتنمية  الداري��ة  العا�صمة  �صركة  اإدارة 
م�صروع  ت��ق��ود  ال�����ص��رك��ة  اإن  ال��ع��م��ران��ي��ة 
التطوير الأك��رث طموحاً يف م�صر حتى 
الآن كما تبدي التزاماً را�صخاً بال�صتفادة 
املبتكرة  واخل���دم���ات  التكنولوجيا  م��ن 
لتقدمي مدينة ذكية قائمة على مفاهيم 
والإنتاجية  والأم���ن  ال�صالمة  وم��ب��ادئ 
وال�صتدامة ..معربا عن �صروره بتعزيز 
القائم مع �صركة هانيويل من  تعاونهم 

خالل هذه التفاقية.
واأك����د ج����ورج ب��و م���رتي ن��ائ��ب الرئي�س 
ومدير عام “هانيويل لتقنيات املباين” 
واأفريقيا  وت��رك��ي��ا  الأو����ص���ط  ال�����ص��رق  يف 
جديدة  معايري  ير�صي  امل�صروع  ه��ذا  اأن 
ملفهوم املعي�صة الذكية ومتكني الو�صول 
مبا  وم���ت���ن���وع  ت��ن��اف�����ص��ي  اق���ت�������ص���اد  اإىل 
الوطنية  التنمية  اأه����داف  م��ع  ين�صجم 

..”2030 م�صر  “روؤية  حددتها  التي 
“ات�صالت”  م��ع  �صراكتهم  اأن  م��ع��ت��رباً 
�صت�صهم بتوفري تقنيات مت�صلة ومبتكرة 
لتلعب دوراً فاعاًل يف حت�صني م�صتويات 
ا�صتهالك  وك���ف���اءة  والأم������ن  ال�����ص��الم��ة 
اجلديدة  الإداري���ة  العا�صمة  يف  الطاقة 
وال��ت��ي ���ص��ت��ع��ود ب���دوره���ا مب��ن��اف��ع كثرية 

وطويلة الأمد على �صكانها.
�صركة  تقدمها  التي  التقنيات  و�صتدعم 
الإدارة  اأنظمة  م��ن  جمموعة  هانيويل 
املبتكرة ملواقف ال�صيارات الذكية واملرافق 
اأنظمة  ت�����ص��م��ل  ال��ت��ي  ال��ذك��ي��ة الأخ�����رى 
الكهرباء واملياه والغاز. و�صيت�صمن ذلك 
الطرقية وعدادات  الإن��ارة  اأنظمة  اأي�صاً 
ال�صبكات  �صبط  اأنظمة  وخ��دم��ات  ذكية 
التحكم  اأنظمة  مع  الكهربائية ودجمها 
بالإ�صارات املرورية واأنظمة دفع الفواتري 
�صت�صتمل  ك��م��ا   .. امل���ال���ي���ة  واخل����دم����ات 
جمموعة اخلدمات التقنية على اأحدث 
الإلكرتونية  ال�����ص��ب��ك��ات  اأم�����ن  اأن���ظ���م���ة 

املبتكرة من �صركة هانيويل.
ويتم بناء العا�صمة اجلديدة التي ُتعترب 
الذكية  امل��دن  اأك��رب م�صاريع  واح���دًة من 
يف العامل على ثالث مراحل يف موقعها 
الذي يبعد 45 كيلومرتاً �صرق القاهرة 
م�صاحة  على  ا�صتكمالها  بعد  و�صتمتد 

اإجمالية تبلغ 700 كيلومرت مربع.

�صركة  م����ع  الت���ف���اق���ي���ة  ه�����ذه  وت�����ص��ك��ل 
“ات�صالت” امتداداً لنطاق عمل �صركة 
هانيويل يف العا�صمة الإداري��ة اجلديدة 
املربمة  التفاقية  اأع��ق��اب  يف  تاأتي  وه��ي 
العا�صمة  و�صركة  هانيويل  �صركة  ب��ني 
 ACUD العمرانية  الإدارية للتنمية 
خالل �صهر فرباير من هذا العام لن�صر 
اأنحاء  واملراقبة يف جميع  الأم��ن  اأنظمة 
“اإم تي  ���ص��رك��ة  ب��ال��ت��ع��اون م���ع  امل��دي��ن��ة 
اآي” وذلك من اأجل دمج اأنظمة الأمن 
واحدة  حتكم  نقطة  يف  العا�صمة  ح��ول 
ال��ق��ي��ادة والتحكم  ب��ا���ص��م م��رك��ز  ت��ع��رف 

مع  وتفاعلها  امل�صتقبل  م��دن  نت�صور  اأن 
الطاقة. وت�صاهم �صبكة الزمالء املتميزين 
دعمنا  يف  كوناها  وال��ت��ي  بجد  والعاملني 
اأن  يذكر  للعامل«.  اأف�صل  هو  ما  لتقدمي 
ب��داأ برناجماً طالبياً يف جمال  رودي��ا قد 
ال�صتدامة يف جامعته يف املك�صيك والذي 
ب��ع��د وب��ال��ت��ع��اون م��ع جامعة  اأ���ص��ب��ح فيما 
املتحدة  الأمم  �صبكة  من  ج��زءاً  �صتانفورد 
اأع�صاء  واأح��د  امل�صتدامة،  احللول  لتنمية 
�صبكة تنمية احللول امل�صتدامة يف املك�صيك 
والتي ت�صمل كل من ال�صباب وكبار ال�صن. 
للطاقة  العامة  رودي��ا مع اخلدمات  عمل 
الكهربائية يف اأمريكا الالتينية يف م�صروع 
لخت�صار اإجراءات التخطيط الأ�صبوعية 
5 دق��ائ��ق، مم��ا زاد  اإىل  ���ص��اع��ات   10 م��ن 
م���ن م��ع��دل ال��ت��وف��ري ال�����ص��ن��وي. ويعترب 
ال�صركة  تدربه يف  بعد  �صفرياً  الآن  رودي��ا 
ويتطلع اإىل بناء نظام  الفرن�صية “اإنكو”، 

بيئي ل�صركة “اإنكو” يف املك�صيك.

اأعرب  جانبه  م��ن   .  ICCC املتكامل 
ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  حازم متويل 
بهذا  ���ص��ع��ادت��ه  ع��ن  م�صر”  “ات�صالت 
ال����ت����ع����اون لأن������ه ي�����ص��ل��ط ال�������ص���وء على 
احل�����ص��ور ال���رائ���د ل�����ص��رك��ة ات�����ص��الت يف 
على  املتميزة  وقدرتها  امل�صرية  ال�صوق 
الوطنية  ال�صرتاتيجية  امل�صاريع  دع��م 
.. كما ميهد هذا التعاون الطريق نحو 
امل�صري  لالقت�صاد  ال�صاملة  التنمية 
ومبا يتما�صى مع ا�صرتاتيجيتنا لتوفري 
املتكاملة يف  واخل���دم���ات  احل��ل��ول  اأرق����ى 

قطاع الت�صالت.
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املال والأعمال

انخفا�س اإنتاج »اأوبك« مبعدل 
مليوين برميل يوميا خالل 2019

•• اأبوظبي-وام: 

للنفط  امل�صدرة  ال��دول  ال�صادرة عن منظمة  الإح�صائيات  اأح��دث  اأظهرت 
برميل  مليوين  ومب��ق��دار   6.3% بن�صبة  املنظمة  اإن��ت��اج  تراجع  “اأوبك” 

يوميا خالل العام 2019 مقارنة مع معدل الإنتاج يف العام 2018.
ال��ع��ام املا�صي من�صجما مع  “ خ��الل  “ اأوب���ك  اإن��ت��اج  وي��اأت��ي ت��راج��ع معدل 
مع  بالتن�صيق  املا�صية  الأ���ص��ه��ر  خ��الل  املنظمة  اتخذتها  ال��ت��ي  ال���ق���رارات 
الإنتاج  خف�س  على  مبوجبها  التفاق  مت  والتي  امل�صتقلني  املنتجني  كبار 

للمحافظة على توزان ال�صوق النفطي العاملي.
الإنتاج  بخف�س  املنظمة  ق���رارات  اآخ��ر  �صهد   2019 دي�صمرب  �صهر  وك��ان 
مبقدار 500 األف برميل يوميا مما رفع �صقف التخفي�س اإىل نحو 1.7 

مليون برميل يوميا خالل العامني املا�صيني.
وتف�صيال فقد انخف�س املعدل اليومي لإنتاج “اأوبك “ اإىل 29.86 مليون 
برميل يوميا تقريبا مع نهاية العام 2019 مقارنة مع 31.864 مليون 

برميل يف العام 2018.
الن�صف  خ��الل  الإن��ت��اج  معدل  انخف�س  فقد  املنظمة  اح�صائيات  وبح�صب 
وتوا�صل  يوميا  برميل  مليون   29.974 اإىل  امل��ا���ص��ي  ال��ع��ام  م��ن  الأول 
الرتاجع خالل الن�صف الثاين حتى بلغ 29.6 مليون برميل يف الن�صف 
الثاين، وباحت�صاب معدل الإنتاج اليومي طيلة العام يت�صح اأن الرقم و�صل 

اإىل 29.86 مليون برميل.
اإىل  املا�صي  دي�صمرب  خالل  الإنتاج  انخف�س  فقد  ال�صهري  امل�صتوى  وعلى 
نوفمرب  يف  برميل   29.60 مع  مقارنة  يوميا  برميل  مليون   29.444

الذي �صبق ما�صي.
بارتفاع  املا�صي  دي�صمرب  خالل  الإنتاج  معدل  يف  امل�صجل  الرتاجع  واأ�صهم 
دولر   66.48 م�صتوى  بالغا   %  5.6 بن�صبة  اأوب���ك  ن��ف��وط  �صلة  �صعر 

للربميل وهو اأعلى �صعر ي�صجل منذ �صهر اأبريل 2019.
ي�صار اإىل اأن املنظمة قررت تخفي�س الإنتاج خالل العام 2018 حتى �صهر 
مار�س من عام 2019 لكنها عادت وقررت متديد �صريان القرار وذلك يف 

خطوة و�صفت باأنها ت�صتهدف املزيد من �صبط توازن ال�صوق.

»نداء« ت�شلط ال�شوء على 
حلولها ملدن اأكرث اأمانا وذكاء

•• دبي-وام:

اأعلنت موؤ�ص�صة الت�صالت املتخ�ص�صة ’نداء‘ عن م�صاركتها لل�صنة ال�صابعة 
على التوايل يف فعاليات معر�س وموؤمتر ’اإنرت�صك 2020‘ الذي افتتح 

اأم�س وي�صتمر 21 يناير اجلاري.
وت�صتعر�س املوؤ�ص�صة جمموعة من احللول عرب �صبكتها اخلا�صة والآمنة /
�صبكة “نداء”/ والقائمة على تقنية اجليل الرابع وامل�صممة لدعم م�صاعي 
دبي يف التحّول اإىل مدينة ذكية اأكرث 

اأماناً وا�صتدامة.
جمموعة  ’نداء‘  ت�������ص���ت���ع���ر����س  و 
ال��ت��ي تت�صمن  ك��ام��ل��ة م���ن احل���ل���ول 
وال�صتجابة  الذكية  التحكم  اأنظمة 
ومتابعة  التحكم  يف  ُت�صتخدم  والتي 
ن�����داء ب�صكل  ���ص��ب��ك��ة  احل������وادث ع���رب 
�صيارة  “نداء”  ُت��ع��ر���س  كما   . اآم���ن 
امل��رت��ب��ط��ة ب�صبكة  ال��ذك��ي��ة  الإ���ص��ع��اف 
�صعادة  ق���ال  و  ال���راب���ع.  للجيل  ن���داء 
التنفيذي  املدير  بوع�صيبه  من�صور 
املتخ�ص�صة  الت�������ص���الت  مل��وؤ���ص�����ص��ة 
اأنه  اإىل  التوقعات  “ت�صري  “نداء” 
اأكرث من  �صيعي�س   2050 بحلول عام 
ثلثي �صكان العامل يف املدن مما �صي�صتدعي احلاجة لوجود موؤ�ص�صات تقنية 
املتخ�ص�صة  الت�صالت  وتلعب  للحياة.  نوعية  باأف�صل  ال�صكان  ت��زّود  قوية 

دوراً رئي�صياً يف رفع الكفاءات الت�صغيلية يف قطاع ال�صالمة والأمن.

�شندوق الوطن يتلقى م�شاهمة 
عينية بقيمة 70 مليون درهم

•• اأبوظبي-وام: 

الأعمال  رج��ال  من  ملجموعة  املجتمعية  امل��ب��ادرة   - الوطن  �صندوق  اأعلن 
عن   - القادمة  لالأجيال  اأف�صل  م�صتقبل  �صناعة  دعم  بهدف  الإماراتيني 
تلقيه م�صاهمة عينية جديدة عبارة عن جمموعة من الأ�صول العقارية التي 
ت�صل قيمتها اإىل 70 مليون درهم قدمها فاعل خري وذلك دعما لأهداف 
تطلعات  وحتقيق  امل�صتدامة  التنمية  م�صرية  دف��ع  اإىل  الرامية  ال�صندوق 

القيادة الر�صيدة يف بناء اقت�صاد معريف م�صتدام لالأجيال القادمة.
واأعرب جمل�س اإدارة �صندوق الوطن عن اعتزازه بالدعم الذي يقدمه رجال 
الأعمال يف دولة الإمارات لل�صندوق والذي يعك�س حر�صهم على امل�صاهمة 
الفاعلة يف متكينه من حتقيق اأهدافه ال�صرتاتيجية الرامية لال�صتثمار يف 
اأكرث قدرة على امل�صاركة بدفع م�صرية التنمية امل�صتدامة  الكفاءات لتكون 

والزدهار و�صناعة م�صتقبل الأجيال القادمة.
وذكر اأن هذه امل�صاهمات هي انعكا�س لوحدة وتالحم جميع اأطياف املجتمع 
م�صتدام  معريف  اقت�صاد  بناء  يف  الر�صيدة  القيادة  روؤي��ة  لتحقيق  العمل  يف 
�صتى  املوؤ�صرات يف  كافة  الإم��ارات  دول��ة  الأ�صا�صية يف ت�صدر  الركيزة  يكون 
املجالت. ويعترب �صندوق الوطن مبادرة تتج�صد فيها اأ�صمى معاين الوحدة 
والتالحم يف خدمة الوطن واحلفاظ على منجزاته ودفع م�صرية تقدمه 
وازده��اره موجها موارده لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه جمتمعاتنا 

متا�صيا مع روؤى قيادتنا يف ال�صتعداد ملرحلة ما بعد النفط.
ويركز ال�صندوق على رعاية وتطوير الكفاءات ال�صابة املواطنة وحتفيزهم 
على البتكار كما يعرب عن امل�صوؤولية الجتماعية للقطاع اخلا�س والدور 
ل��رج��ال الأع���م���ال الإم��ارات��ي��ني يف دع���م م�����ص��رية التنمية وبناء  الإي��ج��اب��ي 
الوطن ومتكني مواهبه و�صبابه وذلك من خالل توفري الدعم الالزم لهم 

ورعايتهم وتبني الأفكار وامل�صاريع الريادية واملبتكرة.

لدعم جهود الربنامج وم�ضاعدة الدول النامية لتحقيق الأهداف الإمنائية

�شندوق اأبوظبي للتنمية ي�شاهم براأ�شمال برنامج اخلليج العربي للتنمية اأجفند بقيمة 20 مليون دولر

�ضهدت توقيع اتفاقية تعاون مع مركز املعار�ض يف هلن�ضكي

اإك�شبو ال�شارقة يختتم م�شاركة ناجحة يف معر�س »ماتكا« ب�شمال اأوروبا 
املدفع: تن�ضيق اجلهود خدمًة لالأهداف التنموية وال�ضراتيجية لإمارة ال�ضارقة

•• اأبوظبي-الفجر: 

وقع �صندوق اأبوظبي للتنمية اتفاقية 
للتنمية  ال��ع��رب��ي  اخلليج  ب��رن��ام��ج  م��ع 
“اأجفند” يقوم مبوجبها بتقدمي 20 
م�صاهمة  قيمة  اأمريكي،  دولر  مليون 
دول����ة الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف 
اإجمايل  لتبلغ  “اأجفند”،  راأ���ص��م��ال 
اإ���ص��ه��ام��ات دول����ة الإم�������ارات يف م���وارد 
اأكرث  للتنمية  العربي  اخلليج  برنامج 

من 37 مليون دولر اأمريكي.
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  وتعد 
اإحدى الدول املوؤ�ص�صة لربنامج اخلليج 
حيث  “اأجفند”،  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  ال��ع��رب��ي 
اأهداف  بدعم  الإم���ارات  دول��ة  �صاهمت 
 62 ال��ربن��ام��ج مب��ا قيمته  ون�����ص��اط��ات 
ي��ع��ادل )17 مليون  م��ا  مليون دره���م، 

دولر اأمريكي( منذ عام 1982.
ووقع اتفاقية امل�صاهمة يف مقر �صندوق 
�صيف  حممد  �صعادة  للتنمية،  اأبوظبي 
برنامج  وع��ن  ال��ع��ام،  امل��دي��ر  ال�صويدي 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة، معايل  ال���ع���رب���ي  اخل���ل���ي���ج 
رئي�س  ن��ائ��ب  الب�صام  يو�صف  املهند�س 
العربي  اخلليج  برنامج  اإدارة  جمل�س 
�صعادة  بح�صور  “اأجفند”،  للتنمية 
التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ق��ح��ط��اين،  ن��ا���ص��ر 
القبي�صي  خليفة  و���ص��ع��ادة  ل��ل��ربن��ام��ج، 
اأبوظبي  ���ص��ن��دوق  ع����ام  م���دي���ر  ن���ائ���ب 
للتنمية، وعدد من امل�صوؤولني من كال 

اجلانبني.

وب��ه��ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة، ق���ال ���ص��ع��ادة حممد 
نكون  ب����اأن  “ي�صرنا  ال�����ص��وي��دي  ���ص��ي��ف 
برنامج  يف  الرئي�صني  ال�صركاء  �صمن 
“اأجفند”،  للتنمية  ال��ع��رب��ي  اخل��ل��ي��ج 
تعطي  اأن  اإىل  ال�صندوق  يتطلع  حيث 
اجلديدة  الإم��������ارات  دول�����ة  م�����ص��اه��م��ة 
قوية  دف���ع���ة  ال���ربن���ام���ج  راأ����ص���م���ال  يف 
اإىل  لفتاً  التنموية،  اأه��داف��ه  لتحقيق 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول����ة  اأن 
للربنامج  املوؤ�ص�صة  ال���دول  م��ن  ك��ان��ت 
املا�صية  ال�صنوات  خ��الل  عملت  حيث 
غاياته  لتحقيق  ومتكينه  دع��م��ه  على 

ال�صرتاتيجية. 
ي�صعى  ال�صندوق  اأن  �صعادته  واأ���ص��اف 
ال��ت��ن��م��وي��ة من  ج���ه���وده  ت��و���ص��ي��ع  اإىل 
خالل التعاون وال�صراكة مع املوؤ�ص�صات 
تتوافق  ال���ت���ي  وال���دول���ي���ة  الإق��ل��ي��م��ي��ة 
التنمية  بتحقيق  املتعلقة  اأه��داف��ه  مع 
الق���ت�������ص���ادي���ة امل�����ص��ت��دام��ة يف ال����دول 
ال�صندوق  دور  م��ن  ي��ع��زز  م��ا  النامية، 
العمل  رئ��ي�����س يف  ك�����ص��ري��ك  ال����ري����ادي 

التنموي.
املهند�س  م��ع��ايل  اأع�����رب  ج��ان��ب��ه،  م���ن 
ي��و���ص��ف ال��ب�����ص��ام ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س 
للتنمية  العربي  اخلليج  برنامج  اإدارة 
دولة  ل��زي��ادة  ���ص��ع��ادت��ه  ع��ن  “اأجفند” 
م�صاهمتها  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
يف موارد الربنامج من خالل �صندوق 
اأن  اإىل  م�������ص���رياً  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة،  اأب���وظ���ب���ي 
كبرياً  زخ��م��اً  �صتعطى  ال�����ص��راك��ة  ه���ذه 

ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه��������داف ال���ربن���ام���ج ودع����م 
اأهدافه  وحت��ق��ي��ق  ال��ت��ن��م��وي��ة  ج���ه���وده 
�صندوق  اأن  واأ���ص��اف  ال�صرتاتيجية. 
للتنمية ميتلك خربة طويلة  اأبوظبي 
العاملي  ال���ت���ن���م���وي  ال���ع���م���ل  جم�����ال  يف 
موؤ�ص�صات  ب���ني  ب�����ارزة  م��ك��ان��ة  وي��ح��ت��ل 
�صراكة  اأن  م��وؤك��داً  ال��دول��ي��ة،  التمويل 
العربي  اخلليج  برنامج  مع  ال�صندوق 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ���ص��ت�����ص��اه��م يف ت��و���ص��ي��ع اآف����اق 
التعاون بني املوؤ�ص�صتني ل�صالح العمل 

التنموي العاملي.

واأ�صار اإىل اأن برنامج “اأجفند” يهدف 
الب�صرية  ال��ت��ن��م��ي��ة  ج���ه���ود  دع����م  اإىل 
امل���م���ي���زة التي  امل�������ص���اري���ع  م����ن خ�����الل 
ي��ب��ادر ب��ه��ا وت��ن��ف��ذه��ا م��ن��ظ��م��ات الأمم 
الدولية  واملنظمات  الإمنائية،  املتحدة 
احلكومية  وال���ه���ي���ئ���ات  والإق���ل���ي���م���ي���ة 
والأهلية على م�صتوى الدول النامية. 
العربي  اخل��ل��ي��ج  ب��رن��ام��ج  اأن  وي���ذك���ر 
للتنمية )اأجفند(، هو منظمة اإقليمية 
تاأ�ص�س، عام 1980 مببادرة من املغفور 
له �صاحب ال�صمو امللكي الأمري طالل 

ب��ن عبد ال��ع��زي��ز، ودع���م م��ن ق���ادة دول 
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية. 
ويعنى الربنامج نحو الرتكيز بجذور 
م�صتهدفاً  الب�صرية  التنمية  م�صكالت 
ج��م��ي��ع ����ص���رائ���ح امل��ج��ت��م��ع يف ال�����دول 

امل�صتفيدة.
ويهدف الربنامج اإىل الإ�صهام يف احلد 
احل�صول  ف��ر���س  وتو�صيع  الفقر  م��ن 
ع���ل���ى ال���ع���م���ل وت�����ص��ج��ي��ع الب���ت���ك���ار يف 
جمالت التنمية الب�صرية مع الرتكيز 

على ق�صايا التنمية امل�صتدامة.

•• ال�سارقة - هلن�سكي-الفجر:

م�صاركته  ال�صارقة،  اإك�صبو  مركز  اختتم 
“ م���ع���ر����س ����ص���م���ال اأوروب�������ا  ب���ن���ج���اح يف 
اأقيمت  الذي  ماتكا”  وال�صفر  لل�صياحة 
 19  -  15 ال���ف���رتة  خ����الل  ف��ع��ال��ي��ات��ه 
بفنلندا،  ه��ل��ن�����ص��ك��ي  يف  اجل�����اري  ي��ن��اي��ر 
ال�صارقة  اإم���������ارة  وف�����د  ���ص��م��ن  وذل������ك 
التجاري  الإمن����اء  هيئة  ت��راأ���ص��ت��ه  ال���ذي 
�صهدت  ب��ال�����ص��ارق��ة، ح��ي��ث  وال�����ص��ي��اح��ي 
م�صاركة املركز توقيع اتفاقية تعاون مع 
مركز املعار�س يف هلن�صكي، والتي تهدف 
املهنية  وامل���ع���ارف  اخل����ربات  ت��ب��ادل  اإىل 
املمار�صات  اأف�صل  بينهما والطالع على 
املطبقة لدى اجلانبني يف جمال �صناعة 
الفعاليات  وتنظيم  واملوؤمترات  املعار�س 

املتخ�ص�صة. 
وجاءت م�صاركة وفد املركز الذي تراأ�صه 
الرئي�س  امل���دف���ع  ���ص��ي��ف حم��م��د  ���ص��ع��ادة 
اإك�صبو ال�صارقة، يف هذا  التنفيذي ملركز 
احلدث العاملي ال�صخم، بهدف الرتويج 
ال�صارقة،  اإم�����ارة  يف  الأع���م���ال  ل�صياحة 
القت�صادية  ب��ال��ف��ع��ال��ي��ات  وال��ت��ع��ري��ف 
ال��ت��ي ينظمها  وال�����ص��ي��اح��ي��ة  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
العام،  م���دار  ع��ل��ى  امل��رك��ز  وي�صت�صيفها 
ح��ي��ث مت ع��ق��د اج��ت��م��اع��ات م��ع العديد 
من اجلهات امل�صاركة يف املعر�س ودرا�صة 
املتاحة لتنظيم فعالياتهم يف  الإمكانات 
الإمارة، التي حتظى باملقومات املتنوعة 
املتكاملة  واخل�����ربات  التحتية  وال��ب��ن��ى 
للمعار�س  ع��امل��ي��ة  وج��ه��ة  غ���دت  وال���ت���ي 

واملوؤمترات الكربى..
باقات  على  ال�صوء  ت�صليط  جانب  اإىل   

اإك�صبو  م���رك���ز  ي���وف���ره���ا  ال���ت���ي  ال���دع���م 
ال�������ص���ارق���ة ل��ل��ع��ار���ص��ني وامل�������ص���ارك���ني يف 
من  ينظمها،  التي  املختلفة  الفعاليات 
العاملية  املمار�صات  اأف�صل  اعتماد  خالل 
الإقليمية  املعار�س  ا�صت�صافة  جمال  يف 
وال��دول��ي��ة، وي��وف��ر �صريحة وا���ص��ع��ة من 
والت�صهيالت  وامل������ب������ادرات  اخل����دم����ات 
التي  املتنوعة  املعار�س  من  جتعل  التي 
بكل  ناجحة  معار�س  املركز  ي�صت�صيفها 

املقايي�س.

ا�ضتقطاب املعار�ض العاملية
واأك����د ���ص��ع��ادة ���ص��ي��ف حم��م��د امل���دف���ع، اأن 

م���رك���ز اإك�������ص���ب���و ال�������ص���ارق���ة ح���ر����س من 
ت�صليط  اإىل  املعر�س  يف  م�صاركته  وراء 
واملعار�س  الفعاليات  اأب��رز  على  ال�صوء 
املركز  اأجندة  تت�صمنها  التي  والأح��داث 
اأقربها  ول���ع���ل  العام2020،  خ�����الل 
بن�صخته  ال�������دويل  ال��ت��ع��ل��ي��م  م���ع���ر����س 
ال�������ص���اد����ص���ة ع�����ص��ر ال������ذي ���ص��ي��ن��ط��ل��ق يف 
و�صي�صتقطب  اجل��اري  يناير  من  ال�22 
خمتلف  م��ن  اأك��ادمي��ي��ة  موؤ�ص�صة   120
دول ال���ع���امل، ف�����ص��ال ع���ن ال��ع��دي��د من 
وذلك  املتخ�ص�صة،  ال��دول��ي��ة  امل��ع��ار���س 
للمركز  ال�صرتاتيجية  اخلطة  اإط��ار  يف 
اإيل  وال�����رام�����ي�����ة   ،2022-2018

املتنوعة  املعار�س  من  املزيد  ا�صتقطاب 
مركزا  غ��دت  التي  ال�صارقة،  اإم���ارة  اإىل 
واملوؤمترات  امل��ع��ار���س  �صناعة  يف  عامليا 
وحت���ظ���ى ب��اه��ت��م��ام وت��ق��دي��ر ع���امل���ي من 
خالل ما تزخر به من مقومات، م�صريا 
هيئة  م��ع  ال�صرتاتيجية  ال�صراكة  اإىل 
بال�صارقة  وال�صياحي  التجاري  الإمن���اء 
وغ��ريه��ا م��ن اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة التي 
ت��ن�����ص��ي��ق اجل���ه���ود خدمًة  ب���ه���دف  ت���اأت���ي 
وال�صرتاتيجية  ال��ت��ن��م��وي��ة  ل���الأه���داف 
لإم������ارة ال�����ص��ارق��ة، ومب���ا ي��ع��زز ح�صور 
الإمارة يف الرتويج لها �صياحياً وثقافياً 

يف كافة اأنحاء العامل.

جناحا لفتا 
يف  املركز  م�صاركة  اأن  اإىل  املدفع،  ولفت 
�صهدت جناحا لفتا من خالل  املعر�س 
العديد  التي متت مع  املو�صعة  اللقاءات 
م��ن اجل��ه��ات وامل��وؤ���ص�����ص��ات ال��ك��ربى على 
م�����ص��ت��وى ال���ع���امل، ب��ه��دف ت��ع��م��ي��ق اأطر 
والعمل  م��ع��ه��م،  وال��ت��ن�����ص��ي��ق  ال���ت���ع���اون 
عن  ج��دي��دة،  �صراكة  ع��الق��ات  بناء  على 
طريق عر�س اأحدث التطورات واملرافق 
واخلدمات التي يزخر بها مركز اإك�صبو 

ال�صارقة..
ال���ل���ق���اءات بتوقيع  ه����ذه  ت��ك��ل��ل��ت   ح��ي��ث 
ات��ف��اق��ي��ة ت���ع���اون م���ع واح�����د م���ن اأك���رب 
مراكز املعار�س يف هلن�صكي، م�صريا اإىل 
هذه  مب��وج��ب  �صي�صعيان  اجل��ان��ب��ان  اأن 
التفاقية اإىل التعاون لتحقيق اأهدافهما 
م�صاريع  اإط�����الق  ع���رب  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
وم����ب����ادرات ث��ن��ائ��ي��ة م��ب��ت��ك��رة ت�����ص��ه��م يف 
تنمية �صناعة املعار�س، وتبادل الأبحاث 
والدرا�صات والبيانات التي يقوم بها كل 
طرف والنظر يف اإمكانية تنظيم اأحداث 
والرتويج  الت�صويق  ب��ج��ان��ب  م�صرتكة 

للفعاليات التي ينظمها كل جانب.
لل�صياحة  اأوروب����ا  �صمال  معر�س  وي��ع��د 
لاللتقاء  مثالية  من�صة  ماتكا  وال�صفر 
ال�صفر  ال��ع��ام��ل��ني يف جم���ال  ب���اخل���رباء 
وال�����ص��ي��اح��ة، ح��ي��ث ي�����ص��ارك ف��ي��ه �صنويا 
ممثلون عن املطارات الدولية، و�صركات 
اخلربات  لتبادل  فر�صة  ويعد  ال�صياحة 
حول  املمار�صات  اأف�صل  على  والط���الع 
ال��ت��وج��ه��ات وال���ت���ط���ورات التي  اأح������دث 
ي�����ص��ه��ده��ا ق��ط��اع ال�����ص��ي��اح��ة وال�����ص��ف��ر يف 

العامل.

•• دبي-وام:

وقع بنك الإمارات دبي الوطني اتفاقية 
العقاري  التنظيم  موؤ�ص�صة  م��ع  ت��ع��اون 
ال��ت��اب��ع��ة ل���دائ���رة الأرا����ص���ي والأم����الك 
للح�صاب  اأمينا  البنك  مبوجبها  ي�صبح 
حل�صابات  امل�صرفية  للخدمات  وم��زودا 
بقانون  عمال  امل�صرتكة  امللكية  عقارات 
ال�صادر  امل�����ص��رتك��ة  ال���ع���ق���ارات  م��ل��ك��ي��ة 

موؤخرا .
م�صالح  حماية  اإىل  التفاقية  وتهدف 
امل����الك و���ص��م��ان الم��ت��ث��ال لإج�����راءات 

وقوانني التنظيم العقاري.
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ك��ان 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س الدولة  اآل م��ك��ت��وم  را���ص��د 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه  رئي�س جمل�س 
املا�صي  ���ص��ب��ت��م��رب  يف  اأ�����ص����در  ق���د  اهلل، 
ب�صاأن   2019 ل�صنة   6 رق��م  ال��ق��ان��ون 
ملكية العقارات امل�صرتكة يف اإمارة دبي، 
الذي تطبق اأحكامه على كافة م�صاريع 
والعقارات  الرئي�صة  العقاري  التطوير 
مناطق  ذل��ك  يف  مب��ا  دب��ي  يف  امل�صرتكة 

التطوير اخلا�صة واملناطق احلرة.
واأعرب �صعادة املهند�س مروان بن غليطة 

التنظيم  مل��وؤ���ص�����ص��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
العقاري عن �صعادته بالتعاون مع بنك 
مكانة  لرت�صيخ  الوطني  دبي  الإم���ارات 
لال�صتثمار  رائ���دة  عاملية  كوجهة  دب��ي 
والثقة  الب��ت��ك��ار  اإىل  ا�صتنادا  ال��ع��ق��اري 
�صتقوم  التفاقية  ومبوجب  وال�صعادة. 
الأرا������ص�����ي والأم��������الك يف دبي  دائ������رة 
امل�صرتكة  امللكية  لعقارات  �صجل  باإن�صاء 
ي�صم كافة املعلومات املتعلقة بالأرا�صي 
ال��ت��ي مي��ت��ل��ك��ه��ا امل����ط����ورون وال���وح���دات 
امل�صتقلة  للملكية  املخ�ص�صة  العقارية 
الإمارات  وبنك  املوؤ�ص�صة  و�صتتعاون   ..

الوطني عن كثب �صمانا لرت�صيخ  دبي 
رائدة  ع��ق��اري��ة  كوجهة  الإم����ارة  مكانة 
امل�صتثمرين  وم�����ص��ال��ح  ح��ق��وق  حت��ف��ظ 

وحتميها.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال اأح��م��د ال��ق��ا���ص��م نائب 
الأعمال  رئ��ي�����س  اأول  ت��ن��ف��ي��ذي  رئ��ي�����س 
واملوؤ�ص�صات  ل���ل�������ص���رك���ات  امل�������ص���رف���ي���ة 
الوطني  دب��ي  الإم����ارات  بنك  ملجموعة 
الفاعل يف دعم  دوره  يوا�صل  البنك  اإن 
ال��ع��ق��اري يف دولة  القطاع  من��و وت��ط��ور 
ال��ذي يتجلى بو�صوح  الأم���ر  الإم����ارات 
يف ���ص��ج��ل��ه احل����اف����ل ب���ال���ن���ج���اح���ات يف 

جم���ال ت��وف��ري خ��دم��ات اأم���ني احل�صاب 
دبي  يف  العقارية  امل�صاريع  من  للعديد 
اأعقاب  واأ�صاف يف   . ال�صنني  م��دار  على 
املبادرات املتنوعة التي جمعت بني بنك 
الإمارات دبي الوطني ودائرة الأرا�صي 
العقاري  التنظيم  وموؤ�ص�صة  والأم��الك 
لت�صهم  اجل��دي��دة  الإتفاقية  ه��ذه  تاأتي 
املثمرة  اإ�صايف يف توطيد العالقة  بدور 
املكانة  ع��ل��ى  وت���وؤك���د  ت��رب��ط��ه��م��ا  ال���ت���ي 
ومزود  ك�صريك  البنك  بها  يتمتع  التي 
مف�صل للخدمات امل�صرفية للموؤ�ص�صات 

العامة واخلا�صة يف الدولة.

تعاون بني الإمارات دبي الوطني ودائرة الأرا�شي والأمالك  
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املال والأعمال
دائرة الت�ضجيل العقاري ت�ضدر تقريرها ال�ضنوي حلركة الت�ضرفات العقارية 

مليار درهم قيمة التداولت العقارية يف اإمارة ال�شارقة عام 2019  24.2

غرفة عجمان تعزز ح�شورها الدويل خالل العام 2019

»جمارك دبي« تعزز التن�شيق اجلمركي والتجارة الإلكرتونية

الأخرية حافاًل بالفعاليات واملهرجانات 
الثقافية والجتماعية الأكرث تطوراً  يف 
ال�صارقة  بينايل  فعاليات  مثل  املنطقة، 
الفنون  وم���ه���رج���ان  امل���ع���ا����ص���ر،  ل��ل��ف��ن 
الدويل  ال�صارقة  ومعر�س  الإ�صالمية، 
املعار�س  م��ن  الكثري  وغ��ريه��ا  للكتاب، 
واملهرجانات الفنية والثقافية والعائلية، 
حيث ت�صعى المارة اىل تر�صيخ مكانتها 
املميزة كوجهة للعي�س والعمل من قبل 
ال��ع��ائ��الت وال��ب��اح��ث��ني ع��ن اجل��م��ع بني 
الأ���ص��ال��ة وامل��ع��ا���ص��رة يف اأمن����اط وطرق 

حياتهم وعي�صهم.
بلغ  اأن��ه  ال�صام�صي  ذك��ر  التفا�صيل،  ويف 
عدد معامالت �صندات امللكية 11،535 

•• ال�سارقة-الفجر:

حقق القطاع العقاري يف اإمارة ال�صارقة 
درهم  مليار   24.2 بلغ  ت���داولت  حجم 
خالل عام 2019 بنمو ن�صبته 7.3% 
عدد  وارت��ف��ع��ت   ،2018 ب��ع��ام  م��ق��ارن��ة 
عام  معاملة   61،357 اإىل  امل��ع��ام��الت 
عن   13.4% ق��دره��ا  ب��زي��ادة   2019
ك�صفه  م���ا  ح�����ص��ب  وذل����ك   ،2018 ع���ام 
الت�صرفات  حل��رك��ة  ال�����ص��ن��وي  ال��ت��ق��ري��ر 
العقارية يف مناطق ومدن الإمارة الذي 
ال��ع��ق��اري يف  الت�صجيل  دائ����رة  اأ���ص��درت��ه 

اإمارة ال�صارقة. 

فر�ض ا�ضتثمارية متنوعة
وقال �صعادة عبد العزيز اأحمد ال�صام�صي 
العقاري  ال��ت�����ص��ج��ي��ل  دائ�����رة  ع���ام  م��دي��ر 
بال�صارقة اأن القطاع العقاري يف الإمارة 
يوا�صل التطور والنمو بف�صل توجيهات 
�صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
املجل�س  ال��ق��ا���ص��م��ي، ع�����ص��و  ب���ن حم��م��د 
ومتابعة  ال�صارقة،  اإم��ارة  حاكم  الأعلى، 
���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ���ص��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د بن 
�صلطان القا�صمي ويل العهد نائب حاكم 
ال�صارقة رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة 
ال�صتثمارية  الفر�س  وتوفر  ال�صارقة، 
املتنوعة التي تزخر بها الإمارة البا�صمة، 
امل�صتثمرين  اأم������ام  اخل����ي����ارات  وت���ن���وع 
التمويلية  الت�صهيالت  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 

امل�صرفية  واملوؤ�ص�صات  البنوك  قبل  من 
واخلا�س،  ال��ع��ام  القطاعني  يف  العاملة 
متناول  يف  العقارات  اأ�صعار  غدت  بحيث 
ومن  امل�صتثمرين،  م��ن  ال��ف��ئ��ات  جميع 
باإمكانها  اأ�صبح  التي  امل�صتويات  خمتلف 
الدخول باأريحية وثقة لل�صوق العقاري.
ال�صادر  بالتقرير  ال�صام�صي  وا�صت�صهد 
م���وؤخ���راً ع���ن ق�����ص��م ال��ن��م��و ال�����ص��ك��اين يف 
اإم�����ارة  ���ص��ن��ف  وال�����ذي  امل���ت���ح���دة،  الأمم 
ال�صارقة كواحدة من اأ�صرع املدن تطوراً 
يف العامل، �صمن قائمة “املراكز ال� 10 
الأوىل عاملياً من حيث النمو ال�صكاين” 
وه����و الأم������ر ال�����ذي ي���وؤك���د ع��ل��ى مكانة 
للم�صتثمرين  مثالية  كوجهة  ال�صارقة 
تبحث  التي  والعائالت  الأعمال  ورج��ال 
الأم��ن والعي�س يف بيئة م�صتقرة يف  عن 

�صفاء ورخاء وازدهار.
اإع��الن منظمة  اإىل  ال�صام�صي  اأ�صار  كما 
الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة 
ال�صارقة  اإدراج مدينة  عن  “اليون�صكو” 
املبدعة،  للمدن  اليون�صكو  �صبكة  �صمن 
ح���ي���ث جت���م���ع امل�������دن ال����ت����ي ت���ت���خ���ذ من 
الإب�������داع اأ����ص���ا����ص���اً ل��ت��ط��وره��ا، وذل�����ك يف 
جم���الت امل��و���ص��ي��ق��ى وال��ف��ن��ون واحلرف 
والأدب  وال�صينما  والت�صميم  ال�صعبية 
والفنون الإعالمية، حيث غدت الإمارة 
م��رك��زاً ل���الإب���داع وال��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون يف 
اأ���ص��ب��ح امل�����ص��ه��د الثقايف  امل��ن��ط��ق��ة، ح��ي��ث 
ال�صنوات  يف  ال�����ص��ارق��ة  يف  والج��ت��م��اع��ي 

م��ع��ام��ل��ة يف خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق الإم������ارة، 
م��ل��ي��ار درهم   9.6 ب��ل��غ  ت�����داول  ب��ح��ج��م 
فيما بلغ عدد معامالت الرهن 3،760 
معاملة، بحجم تداول بلغ 14.6 مليار 
التثمني  ع����دد م��ع��ام��الت  وب��ل��غ  دره�����م، 
معامالت  ع��دد  وو���ص��ل  معاملة،   963
معاملة،   5،272 اىل  امل��ب��دئ��ي  ال��ب��ي��ع 
الت�صرفات  يف  املعامالت  ع��دد  بلغ  فيما 
�صتى  يف  م��ع��ام��ل��ة   39،827 الأخ�����رى 

اأرجاء الإمارة البا�صمة. 
 

معامالت البيع ح�ضب املناطق
خمتلف  يف  البيع  معامالت  ع��دد  و�صل 
معاملة،   3،328 اإىل  الإم����ارة  مناطق 
ن�صيب  على  ال�صارقة  مدينة  ا�صتحوذت 
 2،963 ���ص��ه��دت  الأ�����ص����د م��ن��ه��ا ح��ي��ث 
بقيمة  منطقة،   105 يف  ب��ي��ع  معاملة 
و�صلت اإىل 4.8 مليار درهم، ت�صدرتها 
مناطق مويلح التجارية واخلان والنهدة 
مويلح  منطقة  �صهدت  حيث  وح��و���ص��ي، 
التجارية اأعلى عدد يف التداولت بواقع 
نف�س  �صجلت  كما  ت���داول،  عملية   567
املنطقة اأعلى قيمة تداول بحجم و�صل 

اإىل 1.2 مليار درهم.
و�صهدت مدينة خورفكان 117 معاملة 
خمتلفة،  م��ن��ط��ق��ة   15 يف  ج����رت  ب��ي��ع 
73.4 مليون درهم،  اإىل  بقيمة و�صلت 
ال�صناعية  احل����راي  م��ن��اط��ق  ت�صدرتها 
واحلراي التجارية. فيما �صهدت املنطقة 

�صهدتها  ب��ي��ع،  معاملة  الو�صطى114 
 103 اإىل  و�صلت  بقيمة  منطقة،   39
مليون درهم ت�صدرتها منطقتي الطيبة 

2 و�صيح ال�صداة.
معاملة   110 ك��ل��ب��اء  م��دي��ن��ة  و���ص��ه��دت 
بلغت  بقيمة  منطقة   21 يف  ج��رت  بيع 
49.3 مليون درهم، ت�صدرتها منطقتي 
دبا  مدينة  اأم��ا  وال�صاف،  كلباء  �صناعية 
يف  ب��ي��ع  معاملة   24 ف�صهدت  احل�����ص��ن 
 18 اإىل  و�صلت  بقيمة  مناطق  خم�س 

مليون درهم.

املعامالت ال�ضكنية يف ال�ضدارة
وب��ت�����ص��ن��ي��ف ال����ع����ق����ارات امل����ت����داول����ة يف 
م��ع��ام��الت ال��ب��ي��ع وم�����ص��اح��ت��ه��ا يف اإم����ارة 
بلغ  فقد  املن�صرم،  العام  خالل  ال�صارقة 
عقار   3،328 املتداولة  العقارات  ع��دد 
مب�صاحة بلغت46.3 مليون قدم مربع، 
ال�صكنية”  “املعامالت  ا�صتحوذت  فقد 
على الن�صيب الأكرب، بن�صبة و�صلت اإىل 
الكلي،  امل��ع��ام��الت  ع���دد  م��ن   69.4%
بن�صبة  التجارية”  امل��ع��ام��الت   “ تلتها 
املعامالت   “ ب��ل��غ��ت  ف��ي��م��ا   ،15.9%
 “ ال�صناعية” ن�صبة %11.8، واأخرياً 

املعامالت الزراعية” بن�صبة 2.9%.
املتداولة  العقارات  ع��دد  حيث  من  واأم��ا 
بواقع  ال�����ص��ك��ن��ي��ة  ال�����ص��ق��ق  ف���ت�������ص���درت 
الأرا�صي  ع��دد  بلغ  فيما  �صقة،   1،213

الف�صاء التي مت تداولها 895 قطعة. 

•• عجمان ـ الفجر 

العام  املدير  ال�صويدي  �صامل  �صعادة  اأ�صاد 
بحر�س  عجمان،  و�صناعة  جتارة  لغرفة 
اإعتماد  على  اإدارة غرفة عجمان  جمل�س 
اأجندة م�صاركات دولية يف خمتلف املعار�س 
وامللتقيات والفعاليات القت�صادية بهدف 
وا�صتعرا�س  اخل��ارج��ي  ال��ت��ع��اون   تعزيز 
الإمارة  يف  املتاحة  ال�صتثمارية  الفر�س 
وفتح اأ�صواق جديدة ملنتجات عجمان اإىل 
جانب التعرف على الفر�س ال�صتثمارية 

اخلارجية.
واأ�صار اأن العديد من امل�صاركات اخلارجية 
اأعمال  ورواد  م�صتثمرين  ح�صور  �صهدت 

حتت مظلة الغرفة.
اأعمال  امل�صاركة يف   2019 العام  لي�صهد 

الإماراتي  ال�صعودي  القت�صادي  امللتقى 
اململكة   � الريا�س  وال��ذي عقد يف  الثاين 
اأعمال  يف  وامل�صاركة  ال�صعودية،  العربية 
ال��������دورة ال���ع���ا����ص���رة ل���ل���م���وؤمت���ر ال�����دويل 
كذلك  ب�صراييفو،  والأع��م��ال  لال�صتثمار 
الدورة  اأعمال  يف  عجمان  غرفة  �صاركت 
الثانية ع�صرة ملجل�س الأعمال الرو�صي - 
العربي ومعر�س »اأرابيا اك�صبو«  الدويل 
العامل   - “رو�صيا  ���ص��ع��ار  حت��ت  ال���راب���ع، 
م�صرق”،  م�صتقبل  لبناء  م��ع��اً  ال��ع��رب��ي: 
و����ص���ارك���ت ���ص��م��ن وف����د دول�����ة الإم�������ارات 
امل�صارك يف قمة كازان 2019 “ رو�صيا – 
وامللتقى القت�صادي  العامل الإ�صالمي”، 

العربي الأملاين “22«. 
كما �صاركت غرفة �صمن الوفد الر�صمي 
القت�صادي لزيارة جمهورية اأندوني�صيا، 

العاملي  الأغ���ذي���ة  م��ع��ر���س  يف  و���ص��ارك��ت 
“اأنوجا” الذي اإ�صت�صافته مدينة كولون 
 G-FAIR« م��ع��ر���س  ويف  الأمل���ان���ي���ة، 
كوريا  يف  اأق���ي���م  وال�����ذي   »KOREA
امل���ن���ت���دى  ف����ع����ال����ي����ات  ويف  اجل����ن����وب����ي����ة، 
احلادي  النم�صاوي  العربي  القت�صادي 
النم�صاوية  ع�صر لغرفة التجارة العربية 
الذكرى  واحتفالية  امل�صاحب  واملعر�س 
وفعاليات  ال��غ��رف��ة،  لتاأ�صي�س  ال��ث��الث��ني 
اأقيم يف  وال��ذي  التجاري  هافانا  معر�س 

جمهورية كوبا.
ك���ذل���ك ����ص���ارك���ت غ���رف���ة ع��ج��م��ان بوفد 
عجمان،  “جامعة  الإم���ارة  جامعات  م��ن 
ج��ام��ع��ة اخل��ل��ي��ج ال��ط��ب��ي��ة وك��ل��ي��ة املدينة 
الدويل  �صنغهاي  يف معر�س  اجلامعية” 

للتعليم بجمهورية ال�صني ال�صعبية.

م�صاركة   2019 ال���ع���ام  خ���ت���ام  و���ص��ه��د 
معر�س  يف  ع���ج���م���ان  ل���غ���رف���ة  م��ت��م��ي��زة 
اأف���ري���ك���ا  “فود  الأف����ري����ق����ي  الأغ������ذي������ة 
م�صر  “منتدى  وف��ع��ال��ي��ات   ”2019
والذي  وال�صتثمار”  للتجارة  والإم��ارات 

انعقد يف القاهرة � م�صر.
2019 زي��ارة وفد من  هذا و�صهد العام 
غرفة  يف  عجمان  اأعمال  �صيدات  جمل�س 
جمهورية  اإىل  عجمان  و�صناعة  جت���ارة 
اأمل���ان���ي���ا الحت����ادي����ة، ح��ي��ث زار ع����دد من 
املوؤ�ص�صات املتخ�ص�صة يف �صناعة الأطعمة 
بهدف بحث التعاون وتبادل اخلربات مبا 
يخدم �صيدات ورائدات الأعمال والطالع 
على اأف�صل املمار�صات، كما �صارك املجل�س 
للمراأة  ال���ع���رب���ي  امل���ن���ت���دى  ف��ع��ال��ي��ات  يف 
ال��ع��ام��ل��ة ال����ذي ت��ن��ظ��م��ه م��ن��ظ��م��ة العمل 

•• دبي-وام:

جمموعة  دبي”  “جمارك  ت�صت�صيف 
من احللقات النقا�صية رفيعة امل�صتوى 
اخلام�س  ال���ع���امل���ي  “املوؤمتر  خ�����الل 
املعتمد  الق��ت�����ص��ادي  امل�صغل  لربنامج 
�صيقام للمرة  ال��ذي  دب��ي  يف   ”2020
وتنظمه  املنطقة  م�صتوى  على  الأوىل 
ج��م��ارك دب���ي ب��ال��ت��ع��اون م��ع “منظمة 
اجلمارك العاملية” و”الهيئة الحتادية 
للجمارك” يف الفرتة من 10 اإىل 12 
اأرينا- “في�صتيفال  يف   2020 مار�س 
عدد  ع��ل��ى  احل�����دث  وي�����ص��ت��م��ل  دبي”. 
واجتماعات  النقا�صية  اجلل�صات  م��ن 
ال��ط��اول��ة امل�����ص��ت��دي��رة وال��ت��ي تبحث يف 
كافة امل�صائل املتعلقة بالعمل اجلمركي 

وتطوير املنظومة اجلمركية العاملية.
النقا�صية  احل��ل��ق��ات  اإح���دى  وتتمحور 
حول  امل��وؤمت��ر  يف  تنظيمها  �صيتم  التي 
الذي  املهم  الدور  ال�صوء على  ت�صليط 
والهيئات  اجل����م����ارك  م���ن  ك���ل  ت��ل��ع��ب��ه 
احلكومية واملوؤ�ص�صات الدولية العاملة 
�صل�صلة  واأم�����ن  ال���دول���ي���ة  ال���ت���ج���ارة  يف 
امل�صغل  ب���رن���ام���ج  اإجن������اح  يف  الإم��������داد 

القت�صادي.
وق����ال اأح���م���د حم��ب��وب م�����ص��ب��ح املدير 
العام جلمارك دبي : �صيقوم املتحدثون 
بت�صليط  النقا�صية  احللقات  اإح��دى  يف 
ال�صوء على اأف�صل املمار�صات والتجارب 
القطاع  يف  التن�صيق  م�صتويات  لتعزيز 
اإقامة  اإىل  بحاجة  ون��ح��ن  اجل��م��رك��ي، 
ال�����ص��ل��ط��ات املعنية  ب���ني  ���ص��راك��ة ق��وي��ة 
ل�صمان ال�صتجابة الفّعالة للتحديات 
الأمنية التي تواجهها �صل�صلة الإمداد، 
ومن خالل تعاوننا القوي مع خمتلف 

اأي�صاً  دول الأع�صاء بالربنامج ميكننا 
تب�صيط العمليات عرب تفادي ازدواجية 
و�صمان  التفتي�س  وعمليات  املتطلبات 
ي�صهل احلركة  لل�صلع مبا  اآمنة  حركة 

التجارية.
النقا�صية  اإحدى احللقات  �صرتكز  كما 
من   2020 ال����ع����ام  ن�����ص��خ��ة  خ������الل 
ن���ط���اق برامج  ت��و���ص��ي��ع  امل����وؤمت����ر ع��ل��ى 
لت�صمل  املعتمد”  القت�صادي  “املُ�صّغل 
مبن  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  م�صغلي 
متناهية  ال�����ص��رك��ات  اأ����ص���ح���اب  ف��ي��ه��م 
ال�صغر وال�صغرية واملتو�صطة والباعة 

امل�صتقلني.
واأكد حمبوب اأن جمارك دبي ت�صاعف 
م����ن ج���ه���وده���ا ل��ت��ع��زي��ز م���ك���ان���ة دول����ة 
امل��ت��ح��دة كمركز  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات 
والتجارة  اجل���م���ارك  جم����ال  يف  رائ����د 

اأن معر�س  اإىل  واللوج�صتيات، م�صريا 
“اإك�صبو 2020 دبي” �صيقدم للعامل 
دب����ي يف هذا  ق��������������درات واإم��ك��ان��������������������ات 

ال�صياق..
 كما يتما�صى التزامها مع ا�صرتاتيجية 
روؤية  لتحقيق  للحرير”  دب��ي  “خط 
���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ص��د 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال��������وزراء ح���اك���م دبي 
“رعاه اهلل” الرامية اإىل تر�صيخ ريادة 
على  ال�صرتاتيجي  دوره���ا  ودع��م  دب��ي 
خريطة التجارة العاملية كمحور رئي�س 
يف جم����ال ال���رب���ط ال��ب��ح��ري واجل����وي 
واخلدمات اللوج�صتية والذي يعد اأمراً 
حيوياً لتعزيز تدفق التجارة الدولية، 
بانتظار  ال��ك��ث��ري  ه��ن��اك  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
اخلام�س  العاملي  املوؤمتر  يف  امل�صاركني 

�صّيما  امل��ع��ت��م��د  الق��ت�����ص��ادي  للم�صغل 
واأن��ه ي�صتقطب كبار القادة وال��رواد يف 
خرباتهم  ليقدموا  اجلمركي  القطاع 
الإمداد  �صل�صلة  دع��م  ح��ول  واأف��ك��اره��م 

ذات الأهمية العاملية.
“املُ�صّغل  ب����رام����ج  اإت����اح����ة  اإن  وق������ال 
القت�صادي املعتمد” لل�صركات متناهية 
ال�صغر وال�صغرية واملتو�صطة وغريهم 
امل�صلحة وال��و���ص��ط��اء يف  اأ���ص��ح��اب  م��ن 
ال���ت���ج���ارة الإل���ك���رتون���ي���ة ���ص��ت��وف��ر لهم 
ال�صتفادة بالكامل من الفر�س املتاحة 
عرب  الإلكرتونية  التجارة  اأن�صطة  يف 
اخلطوة  ه����ذه  اأن  م����وؤك����داً  احل�������دود، 
التجارة  ���ص��رك��ات  على  بالنفع  �صتعود 
الإلكرتونية القائمة يف دولة الإمارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وال���ت���ي ت�����ص��ع��ى اإىل 
اخرتاق ال�صوق العاملية وال�صتفادة من 

اآفاق النمو على ال�صاحة الدولية.
اأن دول��ة الإم���ارات العربية  واأ���ص��ار اإىل 
ب�صكل  دب��ي  واإم���ارة  ع��ام  ب�صكل  املتحدة 
اإ�صادة وا�صعة  خا�س توا�صل ا�صتقطاب 
وبيئتها  املتطورة  التجارية  بخدماتها 
ال�صتثمارية وكذلك نظامها اجلمركي 

املبتكر..
 ح��ي��ث ت��ت��واك��ب ه����ذه الإجن��������ازات مع 
الأمد  طويلة  التطوير  ا�صرتاتيجية 
ا�صتجابة  دب��ي  ج��م��ارك  تنتهجها  التي 
ل��ت��وج��ي��ه��ات ال���ق���ي���ادة ال��ر���ص��ي��دة نحو 
القادمة  ع��ام��اً  للخم�صني  ال���ص��ت��ع��داد 
والرخاء  امل�صتدامة  التنمية  لتحقيق 

لالأجيال القادمة..
فر�صة  ي�صكل  امل��وؤمت��ر  ان  اإىل  منوها   
وكيفية  خدماتنا  ل�صتعرا�س  مثالية 
املنفعة  ذات  العاملية  لل�صراكات  دعمنا 
امل��ت��ب��ادل��ة م���ن خ����الل الب���ت���ك���ار الذي 

من  “التمكني  ع���ن���وان  حت���ت  ال��ع��رب��ي��ة 
منظور التنمية امل�صتدامة«.

واأو�صح �صعادة �صامل ال�صويدي، اأن غرفة 
امل�صاركة يف كربى  عجمان حري�صة على 
امل��ع��ار���س ال��ع��امل��ي��ة ل�����ص��م��ان ف��ت��ح قنوات 
التجارية  ال��ع��الم��ات  لأ���ص��ح��اب  مبا�صرة 
نظرائهم  م���ع  الأع���م���ال  ورواد  امل��ح��ل��ي��ة 
التو�صع  ال��دول بهدف بحث  من خمتلف 
وتعزيز  وا�صتدامتها  املحلية  بالعالمات 

ال�صراكة والتعاون وتبادل اخلربات. 
اأجندة  تعتمد  عجمان  غرفة  اأن  م�صرياً 
م��ت��ن��وع��ة خ���الل ال��ع��ام اجل����اري 2020 
العاملية  الأ�����ص����واق  يف  ال��ت��و���ص��ع  ت�����ص��م��ن 
واأفريقيا ب�صكل خا�س، وتزيد من تبادل 
اخلربات وال�صراكات بني جمتمع الأعمال 

يف عجمان ونظرائهم من الدول.

نظام  تعزيز  يف  اأ�صا�صيًة  رك��ي��زًة  ي�صكل 
اجلمارك املحلية.

على  الآن  ال���ت���ح�������ص���ريات  وجت��������������ري 
ق������دم و���ص��������������������������اق ل��ت��ن��ظ��ي��م امل����وؤمت����ر 
امل�ص��������غل  لربنام��ج  اخلام�س  العاملي 
والذي   2020 املعتمد  الق��ت�����ص��ادي 
املراكز  اأح���د  تعد  ال��ت��ي  دب��ي  يف  �صيقام 
وتعرف  املنطقة  يف  ال��رائ��دة  التجارية 
وال��رئ��ي�����ص��ي يف حرك����ة  ال��ه��ام  ب��دوره��ا 

التجارة العاملية.
العاملية  اجل���م���ارك  منظمة  اأن  ي��ذك��ر 
اجل���ه���ات  م����ن  ع�������ص���واً   183 ت�������ص���م 
يحر�صون  ال��ذي��ن  العاملية  اجلمركية 
ع��ل��ى ات���خ���اذ ال����ق����رارات والج��������راءات 
بيئة  ب��ن��اء  ب��ه��دف  املنظمة  ال��الزم��ة يف 
و�صفافة  واآم����ن����ة  م�����ص��ت��ق��رة  جت����اري����ة 
مناق�صة  اإىل  بالإ�صافة  للتنبوؤ،  وقابلة 
جمالت  مبختلف  املتعلقة  الق�صايا 
وهي  العاملية  اجل��م��ارك  منظمة  عمل 
والقيمة  املن�صاأ  وقواعد  املن�صق  النظام 
والت�صهيل  القانون  واإن��ف��اذ  اجلمركية 

وبناء القدرات.

اتفاقية بني الحتاد لئتمان ال�شادرات 
والحتاد للمعلومات الئتمانية

•• دبي-وام:

�صركة  م��ع  ع�صوية  اتفاقية  ال�صادرات”  لئتمان  الحت���اد  �صركة  وق��ع��ت 
الحتاد للمعلومات الئتمانية، وهي �صركة احتادية تقدم تقارير املعلومات 
العربية  الإم����ارات  ب��دول��ة  الئتمانية  املعلومات  لقانون  وفقا  الئتمانية 
لئتمان  الحت���اد  �صتمكن  مهمة  خ��ط��وة  الع�صوية  ه��ذه  ومت��ث��ل  امل��ت��ح��دة. 

ال�صادرات من تو�صيع حمفظتها لت�صمل دعم التجارة املحلية .
التقييم  اإ�صدار  يف  ب��داأت  قد  الئتمانية  للمعلومات  الحت��اد  �صركة  وكانت 
الئتماين التجاري لل�صركات العاملة يف دولة الإمارات والتي ميكنها الآن 
العمالء  زيارة مراكز خدمة  احل�صول على تقييمها الئتماين من خالل 
التابعة لل�صركة يف اأبوظبي ودبي. يرتاوح التقييم الئتماين من 300 اإىل 
ال�  ال�صداد خالل الأ�صهر  ال�صركة عن  900 ويقي�س مدى احتمال تخلف 
12 املقبلة. ويتم احت�صاب التقييم الئتماين التجاري با�صتخدام معلومات 
من م�صادر خمتلفة، مثل البنوك و�صركات التمويل. اأما تقارير املعلومات 
الئتمانية فتو�صح التاريخ الئتماين ملدة ل تزيد عن 5 اأعوام من تاريخ 
تقدمي الطلب من جانب اآخر، �صت�صتخدم �صركة الحتاد لئتمان ال�صادرات 
الئتمانية  للمعلومات  الحت��اد  �صركة  عن  ال�صادرة  الئتمانية  التقارير 
املوردين يف  �صيدعم  املحليني، مما  لتقييم اجل��دارة الئتمانية للم�صرتين 
ت�صاعد  التي  التجاري  الئتمان  حماية  بحلول  و�صيزودهم  املخاطر  اإدارة 
م�صتحقاتها  حماية  طريق  عن  حمليا  التو�صع  على  الإم��ارات��ي��ة  ال�صركات 
التجارية. وّقع التفاقية ما�صيمو فال�صيوين الرئي�س التنفيذي يف �صركة 
يف  التنفيذي  الرئي�س  لطفي  اأحمد  وم��روان  ال�صادرات،  لئتمان  الحت��اد 
�صركة الحتاد للمعلومات الئتمانية، بح�صور عدد من كبار امل�صوؤولني من 
كال اجلانبني. وقال ما�صيمو فال�صيوين : مهمتنا هي اأن ن�صمن األ تواجه 
ال�صركات امل�صدرة يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة اأي عوائق ب�صبب قلة 
الئتمان التجاري يف ال�صوق املحلية اأو عدم الو�صول اإىل احللول التمويلية 

التي ت�صاعدها يف منو اأعمالها. 

توقيع اتفاقية تبادل املعلومات ال�شريبية مع غرينالند
•• كوبنهاغن-وام: 

ال�صنوي  الدولة لدى مملكة الدمنارك يف حفل ال�صتقبال  �صفارة  �صاركت 
 Kim وح�صره  كوبنهاغن  يف  غرينالند  ج��زي��رة  ممثلية  اأق��ام��ت��ه  ال��ذي 
ووزي����ر اخلارجية  وزرائ�����ه  م��ن  ع���دد  م��ع  ح��ك��وم��ت��ه��ا  رئ��ي�����س   Kielsen
 Henrik الدمناركي  الربملان  ورئي�س   Jeppe Kofod الدمناركي 
وعدد من امل�صوؤولني الر�صميني وال�صفراء وروؤو�صاء   D Kristensen
لدى  ال��دول��ة  �صفرية  امل��زروع��ي  فاطمة خمي�س  ���ص��ع��ادة  وك��ان��ت  ال��ب��ع��ث��ات. 
الدمنارك وقعت بالنيابة عن وزارة املالية اتفاقية تبادل املعلومات يف امل�صائل 

ال�صريبية مع غرينالند بهدف مكافحة التجنب والتهرب ال�صريبي .
جزر  مثل  وتتمتع  ن�صمة  األ��ف   50 بحوايل  غرينالند  �صكان  ع��دد  ويقدر 

الفارو باحلكم الذاتي رغم ا�صتمرار تبعيتهما للتاج الدمناركي.

الأ�شهم الإماراتية تربح 3.8 
مليار درهم مع بداية الأ�شبوع

•• اأبوظبي -وام:

الأ�صبوعية  تعامالتها  من  الأول  اليوم  الإم��ارات��ي��ة  الأ�صهم  اأ���ص��واق  ب��داأت 
على مزيد من التح�صن خا�صة يف �صوق دبي املايل، و�صط ا�صتمرار عمليات 
ال�صركات  لأ�صهم  ال�صوقية  القيمة  وربحت  القيادية،  الأ�صهم  على  ال�صراء 
املتداولة نحو 3.8 مليار درهم يف ختام اجلل�صة. وارتفع املوؤ�صر العام ل�صوق 
املوؤ�صر  اأغلق  فيما  نقطة   2863 عند  %1.23 مغلقا  بن�صبة  امل��ايل  دبي 
العام ل�صوق اأبوظبي لالأوراق املالية عند 5174 نقطة . وتوا�صلت �صهية 
�صوقي  يف  املربمة  ال�صفقات  قيمة  بلغت  اإذ  جيدة  م�صتويات  عند  التداول 
اأبوظبي ودبي املاليني اىل 420 مليون درهم وو�صل عدد الأ�صهم املتداولة 

. 2979�صفقة  خالل  من  نفذت  �صهم  مليون   171
و�ُصجل اجلزء الأكرب من التداولت على الأ�صهم الثقيلة المر الذي دعم 
مكا�صب الأ�صواق .فقد بلغت قيمة التداولت على �صهم بنك الإمارات دبي 
الوطني 166 مليون درهم مما رفع ال�صهم اىل 13.90 درهم فيما و�صلت 
قيمة التداول على �صهم بنك دبي الإ�صالمي 40 مليون درهم و�صعد اىل 
م�صتوى 5.78 درهم واعمار العقارية اىل 4.23 درهم ،وان�صم �صهم دبي 
1.37 درهم وكذلك ارابتك  لال�صتثمار اىل قائمة الرابحني مرتفعا اىل 
اىل 1.24 درهم . ويف �صوق اأبوظبي ا�صتقر �صهم بنك اأبوظبي الأول عند 
نف�س م�صتواه ال�صابق 15.58 درهم يف حني ارتفع ا�صهم م�صرف اأبوظبي 

الإ�صالمي اىل 5.63 درهم والدار اإىل 2.25 درهم .
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العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
انذار عديل بالن�شر

رقم )2020/403(
املخطر : �صركة علي غالمي للخ�صار والفواكه - ذ م م 

املخطر اليها : فينود كمار خوبت�صاند اودهراين - هندي اجلن�صية
جمهول حمل الإقامة  

املديونية املرت�صدة لدكم مببلغ 10710  �صداد  اليه - ب�صرورة  املخطر - املخطر  ينذر 
املمنوح  رقم )43(  ال�صيك  درهم ل غري( نظري  و�صبعمائة وع�صرة  الف  درهم )ع�صرة 
الإجراءات  قانون  تنفيذا لحكام  وذل��ك  اي��ام(   7( ال�صداد خالل  يتم  ان  لنا على  منكم 
املدنية واذا مل يتم ال�صداد خالل املدة القانونية 7 ايام من تاريخ الإعالن بالن�صر عندها 
�صي�صطر املخطر اىل اتخاذ الإجراءات القانونية �صدكم للمطالبة ب�صداد قيمة الفواتري   

وما ي�صتجد عليه من فائدة قانونية حتى تاريخ احلكم والر�صوم وامل�صاريف. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
انذار عديل بالن�شر

رقم )2020/401(
مقدم من املنذر : بنك ابوظبي الأول - �س م ع )بنك اخلليج الأول( �صابقا 

�صد املنذر اليها : فارلني تيمبريز - موؤ�ص�صة منطقة حرة 
املو�صوع : انذار تكليف بالوفاء مببلغ )81.814.308( درهم 

)واحد  دره��م   )81.814.308( مبلغ  ب�صداد  بينكم  فيما  والتكافل  بالت�صامن  ويطالبكم  املنذر  ينذركم 
املرت�صدة  املديونية  قيمة  دره��م(  وثمانية  وثالثمائة  ال��ف  ع�صر  وارب��ع��ة  وثمامنائة  مليون  وثمانون 
بذمة املنذر اليهم كما يف تاريخ 2019/12/15 مع الفوائد التفاقية والقانونية وامل�صاريف حتى ال�صداد 
التام وذلك خالل خم�صة ايام عمل من تاريخ ا�صتالمكم او رف�صتم ا�صتالم هذا الإنذار ويف حالة عدم 
الإلتزام بال�صداد خالل املهلة املمنوحة �صوف ي�صطر املنذر اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقكم 
ل�صمان  �صدكم  والتحفظية  الحتياطية  الإج����راءات  كافة  وات��خ��اذ  بذمتكم  حقوقه  بكافة  للمطالبة 

حقوقه مع حتميلكم اية م�صاريف او ر�صوم واتعاب املحاماة والفوائد القانونية وغريها.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
انذار عديل بالن�شر

رقم )2020/399(
مقدم من املنذر : جينكو للمقاولت العامة - �س ذ م م  

�صد املنذر اليهما : 1- �صتريلينغ �صتار للتجارة العامة - �س ذ م م
             2- حممد علي مالك حممد ب�صري 

املو�صوع : انذار تكليف بالوفاء مببلغ )71.825( درهم 
بذمتها  املتوجب  املبلغ  ب�صداد  ونهائي  اخ��ري  ك��اإن��ذار  اليهما  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
وقدره مبلغ )71.825 درهم( ويف حالة عدم ال�صتجابة بال�صداد يف املهلة املحددة 
خالل خم�س ايام عمل من تاريخ ن�صر الإن��ذار �صت�صطر املنذرة اىل اتخاذ كافة 
كافة  ولت��خ��اذ  ج��ربا  بال�صداد  لل��زام��ه  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  �صد  القانونية  الإج�����راءات 

الإجراءات التحفظية �صدها.   
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
انذار عديل بالن�شر

رقم )2020/24(
املنذر: ينبك�س ملنتجات الألبان 

املنذر اليه : فايف ايلمنت انتريير - �س ذ م م 
املنذر اليه الثاين )مدير ال�صركة( : بونام جوروارا �صريف جايديف غاروارا 

�صداد مبلغ 222.500 درهم )مئتان  ب�صرعة  اليهما  املنذر  ينبه على  املنذر  فاإن 
تاريخ  ا�صبوع من  ال��ف وخم�صمائة دره��م ل غ��ري( يف خ��الل  واث��ن��ان وع�صرون 
ا�صتالمهما الإنذار ال �صوف �صطر املنذر اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية 
املنذر  دع��وى ق�صائية �صد  اإقامة  له حقه يف  والتي حتفظ  اليهما  املنذر  �صد 
فاته من ك�صب  القانونية وتعوي�صه عما  الفائدة  باملبلغ مع  للمطالبة  اليهما 

وما حلقه من خ�صارة نتيجة التاأخر يف ال�صداد.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

حممد �ضعد لتجارة اجهزة الطب �ضركة ال�ضخ�ض الواحد - �ض  ا�صم ال�صركة : 
ذ م م - العنوان : حمل رقم S26 ملك نخيل للعقارات ال�صكنية - �س ذ م م - الور�صان 
1 - ال�صكل القانوين : �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة - ال�صخ�س الواحد )ذ م م( - رقم 
التجاري : 1329115 مبوجب هذا تعلن دائرة  بال�صجل  القيد  الرخ�صة : 800271 رقم 
باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�صادية  التنمية 
واملوثق  بتاريخ 2020/1/5   دبي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب   ، اأع��اله  املذكورة  ال�صركة 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/1/5 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة 
وال�ضت�ضارات  احل�ضابات  لتدقيق  فيجن  برو�ضبيكتف  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم 
ال�ضريبية  العنوان : مكتب رقم 2701 ملك برمي 25 ليمتد - املركز التجاري - هاتف 
: 6877163-04  فاك�س : 2877163-04 م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : �ضما القد�ض لالإن�ضاءات
العنوان : مكتب رقم 1 ملك خمي�س غزوان ح�صن - حتا - ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية 
حم��دودة  - رقم الرخ�صة : 722873 رقم القيد بال�صجل التجاري : 1165788 مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها 
باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2019/12/29 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/12/29 وعلى من لديه اأي اعرتا�س 
احل�ضابات  لتدقيق  فيجن  برو�ضبيكتف  امل��ع��ني  امل�صفي  اإىل  ال��ت��ق��دم  مطالبة  اأو 
املركز   - ليمتد   25 رقم 2701 ملك برمي  : مكتب  العنوان  ال�ضريبية  وال�ضت�ضارات 
التجاري - هاتف : 6877163-04  فاك�س : 2877163-04 م�صطحباً معه كافة امل�صتندات 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : مي�ضا لركيت الزجاج والملنيوم - ذ م م  
 B ا�صتدامة   - الأوىل  الرب�صاء   - للتطوير  ر�صي�س  : مكتب رقم 400 ملك  العنوان 
القيد  رق��م   791558  : الرخ�صة  رق��م   ، حم��دودة  م�صوؤولية  ذات   : القانوين  ال�صكل 
بدبي  القت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن  1309255 مبوجب هذا   : التجاري  بال�صجل 
 ، اأع��اله  املذكورة  ال�صركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل  التاأ�صري يف  باأنه قد مت 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2020/1/8 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
دبي بتاريخ 2020/1/8 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي 
 BM07 املعني كودو�ض بي ار ا�ض حما�ضبون قانونيون العنوان : مكتب رقم
ملك �صفيان على �صعيد بن �صلوم الفال�صي - ديرة - القرهود - هاتف : 04-2395572  
فاك�س : 2395573-04 م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

وال�ضت�ضارات  احل�ضابات  لتدقيق  فيجن  برو�ضبيكتف   : امل�صفي  ا�صم 
املركز   - ليمتد   25 ب��رمي  ملك   2701 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان  ال�ضريبية  
التجاري - هاتف : 6877163-04  فاك�س : 2877163-04 مبوجب هذا تعلن 
اأعاله  املذكور  امل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ��رة 
لت�صفية حممد �ضعد لتجارة اجهزة الطب �ضركة ال�ضخ�ض الواحد - 
�ض ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2020/1/5 واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/1/5 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

وال�ضت�ضارات  احل�ضابات  لتدقيق  فيجن  برو�ضبيكتف   : امل�صفي  ا�صم 
املركز   - ليمتد   25 ب��رمي  ملك   2701 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان  ال�ضريبية  
التجاري - هاتف : 6877163-04  فاك�س : 2877163-04 مبوجب هذا تعلن 
اأعاله  املذكور  امل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ��رة 
لت�صفية �ضما القد�ض لالإن�ضاءات  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ   
 2019/12/29 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2019/12/29
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه 
امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي : كودو�ض بي ار ا�ض حما�ضبون قانونيون
العنوان : مكتب رقم BM07 ملك �صفيان على �صعيد بن �صلوم الفال�صي 
- ديرة - القرهود - هاتف : 2395572-04  فاك�س : 2395573-04 مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور 
اأعاله لت�صفية مي�ضا لركيت الزجاج والملنيوم - ذ م م وذلك مبوجب 
ق���رار حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ  2020/1/8 وامل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب ال��ع��دل حماكم 
دبي بتاريخ 2020/1/8 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً 
تاريخ  من  يوماً   )45( وذل��ك خالل  الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه 

ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
اعالن بالن�شر للح�شور اأمام مكتب اإدارة الدعوى باللغتني 

احداها ت�شدر باللغة االإجنليزية  
يف االإ�شتئناف رقم 2019/2295 عمايل  

بناء علي طلب امل�صتاأنف / اجرة ال�صارقة 
اىل امل�صتاأنف �صده / في�س اهلل خان بن مري اكرب خان  

مبحكمة  ال���دع���وى  اإدارة  مكتب  ام���ام  ب��احل�����ص��ور  مكلف  ان���ت 
وذلك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا   - ال�صارقة  ا�صتئناف 
يف يوم الثالثاء املوافق 2020/1/21 يف الدعوى املذكور رقمها 

اعاله - بو�صفك م�صتاأنف �صده.  
  مدير الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة  االحتادية اال�شتئنافية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
اعالن بالن�شر للح�شور اأمام مكتب اإدارة الدعوى باللغتني 

احداها ت�شدر باللغة االإجنليزية  
يف االإ�شتئناف رقم 2019/2236 عمايل  

بناء علي طلب امل�صتاأنف / اجرة ال�صارقة 
اىل امل�صتاأنف �صده / مالك فرحان عون  

مبحكمة  ال���دع���وى  اإدارة  مكتب  ام���ام  ب��احل�����ص��ور  مكلف  ان���ت 
وذلك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا   - ال�صارقة  ا�صتئناف 
يف يوم الربعاء املوافق 2020/1/22 يف الدعوى املذكور رقمها 

اعاله - بو�صفك م�صتاأنف �صده.  
  مدير الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة  االحتادية اال�شتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   

اعالن بالن�شر للح�شور اأمام مكتب اإدارة الدعوى باللغتني 
احداها ت�شدر باللغة االإجنليزية  

يف االإ�شتئناف رقم 2019/2243 عمايل  
بناء علي طلب امل�صتاأنف / اجرة ال�صارقة 

اىل امل�صتاأنف �صده / حممد عامر ن�صري  
مبحكمة  ال���دع���وى  اإدارة  مكتب  ام���ام  ب��احل�����ص��ور  مكلف  ان���ت 
وذلك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا   - ال�صارقة  ا�صتئناف 
يف يوم الأربعاء املوافق 2020/1/22 يف الدعوى املذكور رقمها 

اعاله - بو�صفك م�صتاأنف �صده.  
  مدير الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة  االحتادية اال�شتئنافية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
اعالن بالن�شر للح�شور اأمام مكتب اإدارة الدعوى باللغتني 

احداها ت�شدر باللغة االإجنليزية  
يف االإ�شتئناف رقم 2019/2242 عمايل  

بناء علي طلب امل�صتاأنف / اجرة ال�صارقة 
اىل امل�صتاأنف �صده / حممد جميل خو�صل خان  

مبحكمة  ال���دع���وى  اإدارة  مكتب  ام���ام  ب��احل�����ص��ور  مكلف  ان���ت 
وذلك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا   - ال�صارقة  ا�صتئناف 
يف يوم الربعاء املوافق 2020/1/22 يف الدعوى املذكور رقمها 

اعاله - بو�صفك م�صتاأنف �صده.  
  مدير الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة  االحتادية اال�شتئنافية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
اعالن بالن�شر للح�شور اأمام مكتب اإدارة الدعوى باللغتني 

احداها ت�شدر باللغة االإجنليزية  
يف االإ�شتئناف رقم 2019/1954 عمايل  

بناء علي طلب امل�صتاأنف / اجرة ال�صارقة 
اىل امل�صتاأنف �صده / كل زاده ف�صل حممد  

مبحكمة  ال���دع���وى  اإدارة  مكتب  ام���ام  ب��احل�����ص��ور  مكلف  ان���ت 
وذلك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا   - ال�صارقة  ا�صتئناف 
يف يوم الربعاء املوافق 2020/1/22 يف الدعوى املذكور رقمها 

اعاله - بو�صفك م�صتاأنف �صده.  
  مدير الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة  االحتادية اال�شتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   

اعالن بالن�شر للح�شور اأمام مكتب اإدارة الدعوى باللغتني 
احداها ت�شدر باللغة االإجنليزية  

يف االإ�شتئناف رقم 2019/2300 عمايل  
بناء علي طلب امل�صتاأنف / اجرة ال�صارقة 

اىل امل�صتاأنف �صده / حممد ا�صتياق م�صري  
مبحكمة  ال���دع���وى  اإدارة  مكتب  ام���ام  ب��احل�����ص��ور  مكلف  ان���ت 
وذلك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا   - ال�صارقة  ا�صتئناف 
يف يوم الثالثاء املوافق 2020/1/21 يف الدعوى املذكور رقمها 

اعاله - بو�صفك م�صتاأنف �صده.  
  مدير الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة  االحتادية اال�شتئنافية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
اعالن بالن�شر للح�شور اأمام مكتب اإدارة الدعوى باللغتني 

احداها ت�شدر باللغة االإجنليزية  
يف االإ�شتئناف رقم 2019/2238 عمايل  

بناء علي طلب امل�صتاأنف / اجرة ال�صارقة 
اىل امل�صتاأنف �صده / نعمت اهلل امري باد�صه  

مبحكمة  ال���دع���وى  اإدارة  مكتب  ام���ام  ب��احل�����ص��ور  مكلف  ان���ت 
وذلك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا   - ال�صارقة  ا�صتئناف 
يف يوم الثالثاء املوافق 2020/1/21 يف الدعوى املذكور رقمها 

اعاله - بو�صفك م�صتاأنف �صده.  
  مدير الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة  االحتادية اال�شتئنافية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 4110/2019/16 جتاري جزئي  
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )161.664.26( درهم حتى تاريخ 2019/12/9 
مع الفائدة التفاقية على املبلغ بواقع 2.89% �صهريا من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل 

بال كفالة 
طالب الإعالن :  دار التمويل �س.م.ع  - �صفته بالق�صية : مدعي 

وميثله : �صيخه حممد �صيف علي املحرزي �صفته بالق�صية : وكيل 
املطلوب اإعالنه : 1- جمعه عبداهلل �صعيد حممد العمريي �صفته بالق�صية : مدعي عليه

جمهول حمل الإقامة 
ل�صالح/دار  اأعاله  املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2019/12/25 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�صتها  بان  نعلنكم   : الإع��الن  مو�صوع 
القانونية 9% من  التمويل( مبلغ )161.664.26( درهم والفائدة  بان توؤدي للمدعي )دار  املدعي عليها  بالزام  التمويل �س.م.ع 
تاريخ املطالبة الق�صائية يف:2019/10/17 حتى متام ال�صداد والزمت املدعي عليه بامل�صاريف ومبلغ ثالثمائة 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�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   

اعالن بالن�شر
يف  الدعوى رقم 3468/2019/16 جتاري جزئي  

مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )60000( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 

طالب الإعالن :  �صركة روؤية ملقاولت البناء ذ.م.م  - �صفته بالق�صية : مدعي 
وميثله : خليفه يو�صف حممد علي بن عمري  �صفته بالق�صية : وكيل 

املطلوب اإعالنه : 1- ازاد ك�صمري للنقل �س.ذ.م.م �صفته بالق�صية : مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة 

مو�صوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2019/12/9 يف الدعوى املذكورة اأعاله 
ل�صالح/�صركة روؤية ملقاولت البناء ذ.م.م بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )60000( درهم والفائدة 
ثالثمائة  ومبلغ  بامل�صاريف  والزمتها  ال�صداد  متام  وحتى  نهائيا  احلكم  �صريورة  تاريخ  من  اعتبارا  �صنويا   %9
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�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 11313/2019/13 عمايل جزئي 
مو�صوع الدعوى : ا�صليا:اول الزام املدعي عليها ب�صداد مبلغ وقدره )153374( درهم للمدعي مع الفائدة القانونية بواقع 
12% �صنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام بال�صافة اىل تذكرة عودة او قيمتها )2000( درهم - ثانيا:الزام املدعي 
عليها بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة - احتياطيا:احالة الدعوى للتحقيق ليثبت املدعي ب�صهادة ال�صهود انه 

عمل �صاعات عمل ا�صافية والعمولة 
طالب الإعالن / 1-م�صطفى ناجي عبدال�صالم ال�صرقاوي �صفته بالق�صية : مدعي 

وميثله :  مرمي احمد �صامل م�صلم املحرمي  �صفته بالق�صية : وكيل 
املطلوب اإعالنه :  1-  تي ات�س او اي للتطوير العقاري �س.ذ.م.م  �صفته بالق�صية : اخل�صم املدخل  

 جمهول حمل القامة 
مو�صوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها ا�صليا:اول الزام املدعي عليها ب�صداد مبلغ وقدره )153374( درهم 
للمدعي مع الفائدة القانونية بواقع 12% �صنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام بال�صافة اىل تذكرة عودة او قيمتها 
)2000( درهم - ثانيا:الزام املدعي عليها بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة - احتياطيا:احالة الدعوى للتحقيق 
ليثبت املدعي ب�صهادة ال�صهود انه عمل �صاعات عمل ا�صافية والعمولة. وحددت لها جل�صة يوم الثنني  املوافق  2020/1/27  
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�صور  ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  العمالية 

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 3149/2019/60 امر اداء    
مو�صوع الدعوى :طلب ا�صت�صدار امر اداء يف مواجهة امل�صتدعي �صدهم بالنفاذ العقد التجاري و/او العالقة التجارية وبالزامهم بالت�صامن 

لت�صامم ب�صداد مبلغ وقدره )1.077.382.16( درهم اماراتي والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 2019/8/16 من تاريخ ك�صف احل�صاب 
ال�صادر عنها وحتى متام ال�صداد للم�صتدعية والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة مع �صمول احلكم بالنفاذ املعجل طليقا من قيد 

الكفالة
  طالب الإعالن : البحار ال�صبع لل�صناعات احلديدية �س.ذ.م.م �صفته بالق�صية : مدعي 

وميثله :  اأمل عمري ال�صبيعي  �صفته بالق�صية : وكيل
املطلوب اإعالنهم : 1- جلوبال جرين بريدج للمقاولت ذ.م.م 2- كي�صاف برمي�صاند تاهيلراماين برمي�صاند ماجنهارام تاهرياماين 3- �صونيل 

رادهي �صيام ماهي�صفاري ماهي�صفاري 4- ريتي�س اجاروال جاي براكا�س اجاروال - �صفته بالق�صية : مدعي عليه   - جمهويل حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن : 

قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2019/12/23 بالزام املدعي عليهما الوىل والثالث مت�صامنني بان يوؤديا للمدعية مبلغ )1077382.16( 
درهم والفائدة 9% �صنويا على قيمة كل �صيك من تاريخ ا�صتحقاقه وحتى ال�صداد التام على ان يت�صامن املدعي عليه الثاين مع املدعي عليهما 
املبلغ املق�صي به وفائدته املق�صي بها ويت�صامن املدعي  ال�صيكات الثالث الول مبلغ )517963.87( درهم من  الوىل والثالث يف حدود قيمة 
عليه الرابع مع املدعي عليهما الوىل والثالث يف حدود قيمة ال�صيك الرابع مبلغ )559418.29( درهم من املبلغ املق�صي به وفائدته املق�صي بها 
والزمت املدعي عليهم بالر�صوم وامل�صروفات ومبلغ خم�صمائة درهم اتعاب املحاماة وامرت بالنفاذ املعجل بال كفالة ولكم احلق يف اإ�صتئناف الأمر 

خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

  حماكم دبي االبتدائية التجارية
العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  6765/2019/207 تنفيذ جتاري 

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2018/3228 جتاري جزئي ، ب�صداد املبلغ 
املنفذ به وقدره ) 110645.5 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 

طالب الإعالن : جانترن الكرتونيك جي ام بي ات�س )فرع دبي(  �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ
وميثله : احمد ح�صن حممد عبداهلل املازمي  �صفته بالق�صية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- ريد بي لعمال تنفيذ الت�صميم الداخلي ���س.ذ.م.م - حاليا ريد بي للخدمات 
الفنية �س.ذ.م.م - �صابقا- �صفته بالق�صية : منفذ �صده 

 جمهول حمل الإقامة 
املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق��ام عليك  الإع���الن : قد  مو�صوع 
�صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )110645.5( وق��دره  به 
ن�صر  تاريخ  من  يوما   15 خالل  املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  40/2018/207 تنفيذ جتاري 
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 1755/2017 جتاري جزئي ، ب�صداد املبلغ 

املنفذ به وقدره ) 186976 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإعالن : �صريف ميتالز انرتنا�صيونال م.د.م.�س  �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ

املطلوب اإعالنهما : 1- ن�صرت اف�صل اف�صل رحيم - ب�صفته ال�صخ�صيه وب�صفته املدير املخول بالتوقيع 
ل�صركه بريتاين بوول �س.ذ.م.م 2- �صركة بريتاين بوول �س.ذ.م.م- �صفته بالق�صية : منفذ �صده 

 جمهول حمل الإقامة 
املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامهما  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   : الإع��الن  مو�صوع 
به وقدره )185890( درهم.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  5907/2019/209 تنفيذ عمايل 

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى العمالية رقم 3944/2018 عمايل جزئي 
، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 123271.37 درهم( ، بال�صافة للر�صوم وامل�صاريف واتعاب 

املحاماة 
بالق�صية : طالب  ابوظبي ال�صالمي �صركة م�صاهمة عامة  �صفته  الإع��الن : م�صرف  طالب 

التنفيذ
املطلوب اإعالنه : 1- خلود عبداهلل حممد �صرور بالعبيدة- �صفته بالق�صية : منفذ �صده 

 جمهول حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )140186.87( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
تاريخ  يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج���راءات 

ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2539/2019/208 تنفيذ مدين  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/989 مدين جزئي ، 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 8842.64 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإعالن : �صركة الإمارات لالإت�صالت املتكاملة )�س.م.ع( �صفته بالق�صية 
: طالب التنفيذ  املطلوب اإعالنه : 1- �صيافا�س ياو جار�صبار - �صفته بالق�صية : 
منفذ �صده - جمهول حمل الإقامة  مو�صوع الإع��الن : قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8842.64( درهم 
الجراءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2550/2019/208 تنفيذ مدين  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/1055 مدين جزئي 

، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 8231.99 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإعالن : �صركة الإمارات لالإت�صالت املتكاملة )�س.م.ع( �صفته بالق�صية 
: طالب التنفيذ  املطلوب اإعالنه : 1- حممد زبري خان خري حممد خان - �صفته 
بالق�صية : منفذ �صده - جمهول حمل الإقامة  مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8231.99( 
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�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2538/2019/208 تنفيذ مدين  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/988 مدين جزئي ، 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 9583.64 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإعالن : �صركة الإمارات لالإت�صالت املتكاملة )�س.م.ع( �صفته بالق�صية : 
طالب التنفيذ  املطلوب اإعالنه : 1- عبداهلل علي غلوم احمد حممد قادر البلو�صي  
 : الإع���الن  مو�صوع  الإق��ام��ة   حم��ل  جمهول   - �صده  منفذ   : بالق�صية  �صفته   -
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد 
وقدره )9583.64( 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�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2560/2019/208 تنفيذ مدين  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/1002 مدين جزئي 

، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )8405.90 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإعالن : �صركة الإمارات لالإت�صالت املتكاملة )�س.م.ع( �صفته بالق�صية 
: طالب التنفيذ  املطلوب اإعالنه : 1- حممد را�صد ثيكي �صرييكونومال - �صفته 
بالق�صية : منفذ �صده - جمهول حمل الإقامة  مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8405.90( 
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�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2540/2019/208 تنفيذ مدين  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/985 مدين جزئي ، 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 9232.63 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإعالن : �صركة الإمارات لالإت�صالت املتكاملة )�س.م.ع( �صفته بالق�صية 
: طالب التنفيذ  املطلوب اإعالنه : 1- نا�صر لل�صيارات - د م ح - �صفته بالق�صية 
: منفذ �صده - جمهول حمل الإقامة  مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )9232.63( درهم 
الجراءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2554/2019/208 تنفيذ مدين  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/1530 مدين جزئي ، 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 11906.92 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
 : بالق�صية  )���س.م.ع( �صفته  املتكاملة  الإم��ارات لالإت�صالت  �صركة   : الإع��الن  طالب 
م  ذ   - الكهروميكانيكية  �صردار لالعمال  1- ح�صن   : اإعالنه  املطلوب  التنفيذ   طالب 
م وميثلها قانونا / حممد �صهروز �صخاوت �صخاوت ح�صني - �صفته بالق�صية : منفذ 
�صده - جمهول حمل الإقامة  مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
امل��ذك��ورة اع��اله وال��زام��ك بدفع املبلغ املنفذ به وق��دره )11906.92( دره��م 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�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2553/2019/208 تنفيذ مدين  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/1608 مدين جزئي 

، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 12067.78 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإعالن : �صركة الإمارات لالإت�صالت املتكاملة )�س.م.ع( �صفته بالق�صية 
: طالب التنفيذ  املطلوب اإعالنه : 1- عبداهلل را�صد �صامل عبيد ال علي - �صفته 
بالق�صية : منفذ �صده - جمهول حمل الإقامة  مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )10000( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
تاريخ  املذكور خ��الل   يوما من  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2473/2019/208 تنفيذ مدين  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/313 مدين جزئي ، 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 8294.35 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإعالن : �صركة الإمارات لالإت�صالت املتكاملة )�س.م.ع( �صفته بالق�صية : 
طالب التنفيذ  املطلوب اإعالنه : 1- خالد علي �صامل مبارك املرر - �صفته بالق�صية 
: منفذ �صده - جمهول حمل الإقامة  مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8294.35( درهم 
الجراءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2542/2019/208 تنفيذ مدين  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/1060 مدين جزئي ، 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 8619.78 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
املتكاملة )���س.م.ع( �صفته بالق�صية  الإم��ارات لالإت�صالت  طالب الإع��الن : �صركة 
اإعالنه : 1- املنا�صب للعقارات )فرع ل�صركة( - وميثلها  : طالب التنفيذ  املطلوب 
 - �صده  منفذ   : بالق�صية  �صفته   - احمد  نعيم  حممد  منري  نعيم  منان  مديرها/ 
جمهول حمل الإقامة  مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8619.78( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2559/2019/208 تنفيذ مدين  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 1629/2019 مدين جزئي 

، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 12700.66 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإعالن : �صركة الإمارات لالإت�صالت املتكاملة )�س.م.ع( �صفته بالق�صية 
: طالب التنفيذ  املطلوب اإعالنه : 1- موهن رام كاهينيا رام - �صفته بالق�صية : 
منفذ �صده - جمهول حمل الإقامة  مو�صوع الإع��الن : قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )12700.66( درهم 
الجراءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 2556/2019/208 تنفيذ مدين  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/984 مدين جزئي ، 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 7496.38 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإعالن : �صركة الإمارات لالإت�صالت املتكاملة )�س.م.ع( �صفته بالق�صية 
: طالب التنفيذ  املطلوب اإعالنه : 1- ح�صه حممود حممد �صبت ال�صبت - �صفته 
بالق�صية : منفذ �صده - جمهول حمل الإقامة  مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )7496.38( 
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�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2472/2019/208 تنفيذ مدين  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 315/2019 مدين جزئي ، 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 6933.51 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإعالن : �صركة الإمارات لالإت�صالت املتكاملة )�س.م.ع( �صفته بالق�صية : 
طالب التنفيذ  املطلوب اإعالنه : 1- حممد ها�صم عبدالرحمن - �صفته بالق�صية 
: منفذ �صده - جمهول حمل الإقامة  مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )6933.51( درهم 
الجراءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2541/2019/208 تنفيذ مدين  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/1064 مدين جزئي 

، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 8663.78 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإعالن : �صركة الإمارات لالإت�صالت املتكاملة )�س.م.ع( �صفته بالق�صية 
 : بالق�صية  �صفته   - �صينغ  ناريان  بيكال   -1  : اإعالنه  املطلوب  التنفيذ   طالب   :
منفذ �صده - جمهول حمل الإقامة  مو�صوع الإع��الن : قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8663.78( درهم 
الجراءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2552/2019/208 تنفيذ مدين  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/1598 مدين جزئي 

، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 13116.23 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإعالن : �صركة الإمارات لالإت�صالت املتكاملة )�س.م.ع( �صفته بالق�صية : 
طالب التنفيذ  املطلوب اإعالنه : 1- �صركة هاب �صول للتكنولوجيا ذ م م  وميثلها 
قانونا / ا�صلم �صرازى حممد مو�صى - �صفته بالق�صية : منفذ �صده - جمهول 
حمل الإقامة  مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
او  التنفيذ  اىل طالب  دره��م  وق��دره )13116.23(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
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�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2551/2019/208 تنفيذ مدين  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/996 مدين جزئي ، 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 8302.19 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإعالن : �صركة الإمارات لالإت�صالت املتكاملة )�س.م.ع( �صفته بالق�صية : 
طالب التنفيذ  املطلوب اإعالنه : 1- موزه بخيت ح�صن نا�صر ال�صبيحي - �صفته 
بالق�صية : منفذ �صده - جمهول حمل الإقامة  مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8302.19( 
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�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2474/2019/208 تنفيذ مدين  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/294 مدين جزئي ، 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 9504.68 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإعالن : �صركة الإمارات لالإت�صالت املتكاملة )�س.م.ع( �صفته بالق�صية : 
طالب التنفيذ  املطلوب اإعالنه : 1- حممد قا�صم حممد عنايت - �صفته بالق�صية 
: منفذ �صده - جمهول حمل الإقامة  مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )9504.68( درهم 
الجراءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2518/2019/208 تنفيذ مدين  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/983 مدين جزئي ، 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )10199.43 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإعالن : �صركة الإمارات لالإت�صالت املتكاملة )�س.م.ع( �صفته بالق�صية 
: طالب التنفيذ  املطلوب اإعالنه : 1- اب�صكوم تيكنولوجي�س �س ذ م م - وميثلها 
جمهول   - �صده  منفذ   : بالق�صية  �صفته   - عبدالرحمن  في�صل  حممد  قانونا/ 
حمل الإقامة  مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
او  التنفيذ  اىل طالب  دره��م  وق��دره )10199.43(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
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�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2548/2019/208 تنفيذ مدين  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 314/2019 مدين جزئي ، 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )7638.60 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإعالن : �صركة الإمارات لالإت�صالت املتكاملة )�س.م.ع( �صفته بالق�صية : 
طالب التنفيذ  املطلوب اإعالنه : 1- يون�س �صريف قدو�س �صريف - �صفته بالق�صية 
: منفذ �صده - جمهول حمل الإقامة  مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )7638.60( درهم 
الجراءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2537/2019/208 تنفيذ مدين  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/1063 مدين جزئي 

، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 8697.65 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإعالن : �صركة الإمارات لالإت�صالت املتكاملة )�س.م.ع( �صفته بالق�صية 
ان��ور اول ح�صن  اإعالنه : 1- احمد ح�صن �صيخ حممد  التنفيذ  املطلوب  : طالب 
 : الإع���الن  مو�صوع  الإق��ام��ة   حم��ل  جمهول   - �صده  منفذ   : بالق�صية  �صفته   -
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد 
وقدره )8697.65( 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�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2544/2019/208 تنفيذ مدين  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/322 مدين جزئي ، 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 8090.08 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإعالن : �صركة الإمارات لالإت�صالت املتكاملة - �صفته بالق�صية : طالب 
 : بالق�صية  �صفته   - �صلمان  عبدالوهاب  �صامي   -1  : اإع��الن��ه  املطلوب  التنفيذ  
منفذ �صده - جمهول حمل الإقامة  مو�صوع الإع��الن : قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8090.08( درهم 
الجراءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2482/2019/208 تنفيذ مدين  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/295 مدين جزئي ، 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 7921.54 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإعالن : �صركة الإمارات لالإت�صالت املتكاملة )�س.م.ع( �صفته بالق�صية 
�صعيد عمر الربيكي - �صفته  : 1- علياء عمر  اإعالنه  املطلوب  التنفيذ   : طالب 
بالق�صية : منفذ �صده - جمهول حمل الإقامة  مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )7921.54( 
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�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2535/2019/208 تنفيذ مدين  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/310 مدين جزئي ، 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 8344.08 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإعالن : �صركة الإمارات لالإت�صالت املتكاملة - �صفته بالق�صية : طالب 
 : بالق�صية  العليلي - �صفته  م��رزوق ح�صن احمد   -1 : اإعالنه  املطلوب  التنفيذ  
منفذ �صده - جمهول حمل الإقامة  مو�صوع الإع��الن : قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8344.08( درهم 
الجراءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2536/2019/208 تنفيذ مدين  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/1065 مدين جزئي ، 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )8788.48 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
بالق�صية  �صفته  )����س.م.ع(  املتكاملة  لالإت�صالت  الإم���ارات  �صركة   : الإع���الن  طالب 
ذ  �س   - الفنية  للخدمات  خ��ادم  عابد ح�صني   -1  : اإع��الن��ه  املطلوب  التنفيذ   : طالب 
 - : منفذ �صده  بالق�صية  - �صفته  خ��ادم ح�صني  عابد ح�صني  قانونا/  - وميثلها  م  م 
جمهول حمل الإقامة  مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
او  التنفيذ  وق��دره )8788.48( درهم اىل طالب  به  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  اعاله 
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�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12836 بتاريخ 2020/1/20   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2543/2019/208 تنفيذ مدين  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/329 مدين جزئي ، 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 9637.38 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإعالن : �صركة الإمارات لالإت�صالت املتكاملة - �صفته بالق�صية : طالب 
 : بالق�صية  �صفته   - عي�صى  غلوم  عبداهلل  را�صد   -1  : اإع��الن��ه  املطلوب  التنفيذ  
منفذ �صده - جمهول حمل الإقامة  مو�صوع الإع��الن : قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )9637.38( درهم 
الجراءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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•• دبي-الفجر:

نظم مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث بالتعاون مع 
ميداف ا�صتديو،

العمل  رابع ور�س  يناير،   18 املوافق  ال�صبت  الأول  اأم�س   

بالقرية  الرتاثية  القرية  يف  لالأطفال  املخ�ص�صة  الفنية 
العاملية يف دبي.  

والتلوين  الر�صم  بعنوان:  وه��ي  الرابعة  الور�صة  وتاأتي    
با�صتخدام اأدوات فنية،

 من اأ�صل 7 ور�س عمل اأطلقتها اإدارة الفعاليات يف مركز 

اأوق����ات ال��ف��راغ باأن�صطة  ح��م��دان ب��ن حممد لإح��ي��اء مل��الأ 
لالأطفال  مثالية  بيئة  يف  والب��ت��ك��ار  ال��ف��ن  تعلم  ه��ادف��ة 

ولأولياء الأمور.    
امل�صاركة يف الور�س

للمركز  الإل��ك��رتوين  امل��وق��ع  ع��رب  الطفل  ت�صجيل  ميكن 

بالقرية  ال��ق��ادم��ة  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ع��م��ل  ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف ور�����س 
الرتاثية، حيث تقام الور�صة اخلام�صة يوم ال�صبت املوافق 
22 فرباير 2020 وهي بعنوان »تلوين البيوت الرتاثية 

ثالثية الأبعاد«، 
تليها الور�صة ال�صاد�صة التي �صتقام يوم ال�صبت املوافق 21 

مار�س 2020 وهي بعنوان »التلوين باخليوط«،
 و�صوف تقام الور�صة اخلتامية يوم ال�صبت املوافق 4 ابريل 

الألوان املائية«.     »كولج  بعنوان  وهي   2020
يذكر اأن الور�س جميعها تقام يف القرية الرتاثية بالقرية 
العاملية بعد الظهر من ال�صاعة 4:30م ولغاية 5:30 م.    

•• ال�سارقة-الفجر:

والتطوير  لال�صتثمار  ال�صارقة  هيئة  وجهات  حتولت 
ينب�س  ع���ائ���ل���ي  ت���رف���ي���ه���ي  ك���رن���ف���ال  اإىل  »�������ص������روق« 
العرو�س  م��ن  متنوعة  باقة  ع��رب  واحليوية  بال�صحر 
الأوىل من »مهرجان  ال��دورة  انطالق  والفعاليات مع 
فنون  �صملت  املا�صي،  اخلمي�س  ي��وم  ال�صارقة«،  ف��رجن 
والعرو�س  وال��رق�����س  والكوميديا   وال�صريك  امل�����ص��رح 

الرتفيهية.
و���ص��ه��د م��ئ��ات الأط���ف���ال وال���ع���ائ���الت خ���الل اأول اأي���ام 
كربى  من  القادمة  العرو�س  من  جمموعة  املهرجان 
نخبة  العامل، مب�صاركة  »فرجن« يف  م�صارح مهرجانات 

من الفنانني والكوميديني واملو�صيقيني والبهلوانيني 
والراق�صني يف الق�صباء، وواجهة املجاز املائية، وجزيرة 
النور، و�صيتم الإعالن عن باقة العرو�س اخلا�صة التي 

�صت�صت�صيفها جزيرة العلم خالل املهرجان.
 1 ح��ت��ى  ت�صتمر  ال��ت��ي  امل��ه��رج��ان،  ف��ع��ال��ي��ات  وتت�صمن 
فرباير املقبل، اأكرث من 600 فعالية ون�صاط تنق�صم 
عر�صاً  و30  ت��ذاك��ر،  ���ص��راء  يتطّلب  ع��ر���ص��اً   35 ب��ني 
جمانًيا جواًل يقدمها 50 فناناً مبا جمموعه 1100 

�صاعة من الرتفيه والفن والإبداع.
عر�س  املهرجان  من  الأوىل  الأي���ام  فعاليات  و�صهدت 
»هات�س« الأيرلندي يف جزيرة النور، الذي قدم فقرات 
»بالك  عر�س  اإىل  اإ�صافة  �صعبية،  ورق�صات  تفاعلية 

الراق�صة  الفقرات  الذي قدم جملًة من  ب��راذرز«  بلوز 
والأحل����ان  وال�صقلبة  وال��ق��ف��ز  البهلوانية  واحل���رك���ات 
الذي  اأفريقية«  »توقيعات  عر�س  جانب  اإىل  ال�صجّية، 
�صمل لوحات راق�صة اإبداعية حتاكي العادات الأفريقية 
امل�صتوحاة  الأف���ك���ار  م��ن  ن�صيج  اأن��ه��ا  ل��و  ك��م��ا  ال��ق��دمي��ة 
م��ن خمتلف م��راح��ل ال��ت��اري��خ ال��ع��ري��ق ح��ول احلا�صر 

وامل�صتقبل.
ماكداويل  »جيمي  الأ���ص��رتايل  الثنائي  عر�س  واأب��ه��ج 
وتوم ثام«، اللذين يجمعان بني اآلة اجليتار واأ�صواتهما 
اجلميلة، الزّوار مبجموعٍة خمتارة من اأغاين الفولك 
بوب واأمناط البيتبوك�س املتنوعة، كما ا�صتمتع ال�صغار 
رجل  »ب���وب  ع��ر���س  م��ع  للفقاعات،  بعر�صني  وال��ك��ب��ار 

الفقاعات املذهل« احليوي الذي ت�صمن و�صع الدخان 
الفقاعات«  »ماك�صويل خبري  وعر�س  الفقاعات،  داخل 
الذي جمع بني العلم والفّن لي�صع الأعا�صري واملكعبات 

والنار داخل الفقاعات.
الأط����ف����ال«، املخ�ص�س  اأح����ب  »اأن�����ا ل  واأ���ص��ع��د ع��ر���س 

لالأطفال،
جمعت  �صريعة  ك��وم��ي��دي��ة  مب�صاهد  ال�����ص��غ��ار  ال����زوار   
الأطفال  مب�صاركة  اخل��ف��ة  وع��رو���س  وامل���رح  ال��دع��اب��ة 

بفقرات العر�س على امل�صرح.
لال�صتثمار  ال�صارقة  هيئة  تقدمي  من  املهرجان  ياأتي 
هيئة  م��ع  ا�صرتاتيجية  ب�صراكة  »���ص��روق«،  والتطوير 

الإمناء التجاري وال�صياحي يف ال�صارقة. 

•• ال�سارقة-الفجر:

ال�صارقة،  يف  العربية  اللغة  ��َم��ع  جَمْ نظم 
اخلمي�س املا�صي، حفل ا�صتقبال لوفد من 
جامعة هانكوك للدرا�صات الأجنبية، اأكرب 
ة  املخت�صّ اجلنوبية  ك��وري��ا  يف  اجل��ام��ع��ات 
من  ع��دداً  ي�صم  العاملية،  اللغات  بتدري�س 
طالب اجلامعة املنت�صبني اإىل دورة تعليم 
مكثفة يف اللغة العربية يف ال�صارقة ت�صتمر 

على مدار �صهٍر متوا�صل.
ي���اأت���ي ذل����ك، ب��ع��د ت��وق��ي��ع م���ذك���رة تفاهم 
املا�صي،  م��اي��و  ���ص��ه��ر  يف  اجل���ان���ب���ني،  ب���ني 
بهدف دعم ق�صم اللغة العربية يف جامعة 
ال�صمو  �صاحب  من  بتوجيهاٍت  هانكوك، 
ال�������ص���ي���خ ال����دك����ت����ور ����ص���ل���ط���ان ب����ن حممد 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�صو  ال��ق��ا���ص��م��ي، 
ال�صارقة  اختيار  مع  وبالتزامن  ال�صارقة، 

العا�صمة العاملية للكتاب لعام 2019.
���ت امل����ذك����رة ع��ل��ى ت���ب���ادل اخل����ربات  ون�������صّ
العربية  ال���ل���غ���ة  ت��ع��ل��ي��م  يف  الأك����ادمي����ي����ة 
املدّر�صني  وت���دري���ب  ب��غ��ريه��ا،  ل��ل��ن��اط��ق��ني 
��ني لإعطاء  املُ��خ��ت�����صّ الأ����ص���ات���ذة  واإر�����ص����ال 
دوراٍت مكّثفة والتعاون يف جمال البعثات 
للطالب  درا�صية  منٍح  وتقدمي  الطالبية 

امل��ت��ف��ّوق��ني، اإىل ج��ان��ب ت��ن��ف��ي��ذ ال�����دورات 
للطالب  �صة  املخ�صّ للمحا�صرات  املكّثفة 
وتنظيم اللقاءات العلمية يف املجالت ذات 

الهتمام امل�صرتك.
ق��ال الأمني  ل��ه خ��الل احل��ف��ل،  ويف كلمٍة 
ال�صارقة،  يف  العربية  اللغة  ملجمع  ال��ع��ام 
الدكتور اأحممد �صايف امل�صتغامني: »ياأتي 
ك��اإح��دى ثمار مذّكرة  ال��ي��وم،  ه��ذا احلفل 
ج��ام��ع��ة هانكوك،  وب���ني  ب��ي��ن��ن��ا  ال��ت��ف��اه��م 
وتوجيهات  لروؤية  ا�صتجابًة  ج��اءت  والتي 
الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  وتطّلعات 
���ص��ل��ط��ان ب����ن حم���م���د ال���ق���ا����ص���م���ي، ع�صو 
باأّنه  ال�����ص��ارق��ة،  امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ح��اك��م 
م��ن ال��واج��ب ن�صر ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة يف كل 
�صبيلها،  يف  والنفي�س  الغايل  وبذل  مكان، 
ُيدافع  من  لها  العربية  اأن  على  وللتاأكيد 
حاكم  ال�صمّو  �صاحب  ه���وؤلء  وم��ن  عنها، 
ال�صخّي،  الدعم  لها  يقّدم  الذي  ال�صارقة، 
بو�صفها ج�صًرا للتوا�صل والتاآلف واملحبة 
عقلية  الآخ�����رون  يفهم  ح��ّت��ى  وال��ت��ع��اون، 

وتاريخ العرب وح�صارتهم العظيمة«.
اختيارهم  على  الطلبة  »اأح��ي��ي  واأ���ص��اف: 
ال�صارقة، فهي اليوم، وب�صهادة اجلميع من 
العربية،  للغة  عا�صمٌة  وامل��غ��رب،  امل�صرق 

وعا�صمٌة عاملية للكتاب، وعا�صمٌة للثقافة. 
وعّما قريب �صنقطف ثمرات يانعة لتعّلم 
ل��غ��ة ال�����ص��اد ع��رب ه���ذه الإم������ارة العربية 

واملعرفة  العلم  ن��واح��ي  �صتى  يف  ال��رائ��دة 
املعروفة  الإم�����ارات  دول���ة  ويف  وال��ث��ق��اف��ة، 
الإن�صان  ب��ب��ن��اء  ال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي  ب��اه��ت��م��ام��ه��ا 

ون�صر الت�صامح«.
اأون كيونغ، م�صرف  يون  د.  قالت  بدورها 
الوفد الكوري من جامعة هانكوك: »ن�صكر 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن 
الأعلى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي،  حممد 
ح��اك��م ال�����ص��ارق��ة، على ت��ق��دمي ك��ل الدعم 
لتعليم اللغة العربية يف كوريا اجلنوبية، 
وعلى الكرم الذي تغمرنا به ال�صارقة عند 
زيارتنا لها، وعلى اإتاحة الفر�صة لطالبنا 
للم�صاركة يف دورة تعليم اللغة العربية يف 
وذلك  ال�صارقة،  يف  العربية  اللغة  جممع 
توقيعها،  مت  ال��ت��ي  التفاهم  مل��ذك��رة  وف��ًق��ا 

بناًء على توجيهات �صاحب ال�صمو«.
لأنها  والفخر،  بال�صعادة  »ن�صعر  وتابعت: 
ن��وع��ه��ا، وه��ي فر�صة  ال����دورة الأوىل م��ن 
عظيمة، لت�صجيع طالبنا على تعّلم اللغة 
العربية  احل�������ص���ارة  ل��ي��ف��ه��م��وا  ال��ع��رب��ي��ة، 
والإ�صالمية، ويكون ذلك حلقة و�صٍل بني 

كوريا اجلنوبية والعامل العربي«.
الكوريون عن جتاربهم  الطالب  وحت��ّدث 
حما�صهم  وع��ن  العربية،  اللغة  تعّلم  م��ع 
جممع  خ��الل  من  واإتقانها  فيها  للتعّمق 
اأهمّية  واأّك��دوا  ال�صارقة،  العربية يف  اللغة 
املتمّيزة  العالقات  تعزيز  يف  ال��دورة  ه��ذه 
بني دولة الإمارات العربية املتحدة وكوريا 
اللغة  جم��م��ع  اأن  اإىل  اجل��ن��وب��ي��ة.ي�����ص��ار 
حكومية  موؤ�ص�صة  ال�����ص��ارق��ة،  يف  العربية 

العربية  اللغة  بق�صايا  ُتعنى  اأك��ادمي��ي��ة، 
ودعم املجامع اللغوية العلمية يف العامَلنَِي 
ال��ع��رب��ي والإ���ص��الم��ي، وه���ي ه��م��زة و�صل 
للحوار الثقايف والبحث اللغوي واملعجمي 

بني الباحثني يف �صّتى دول العامل.
وي���ع���م���ل امل���ج���م���ع ع���ل���ى رع����اي����ة الأع����م����ال 
البحثّية وامل�صاريع العلمّية املتعّلقة بالّلغة 
العربّية، ورعاية برامج ت�صهيل تعّلم اللغة 
التعامل  على  النا�صئني  وحتفيز  العربية، 
بها، والإبداع يف فنونها واأجنا�صها الأدبية، 
املاّدّية  والّرعاية  والتخطيط  والإ���ص��راف 

لإجناز املعجم التاريخي للغة العربّية.
كما يتوىل املجمع مهام الّنه�صة باجلانب 
على  والإ�����ص����راف  وت��ه��ذي��ب��ه،  امل�صطلحي 
لغوية  وم����ع����اج����م  ق���وام���ي�������س  اإ�������ص������دار 
املتحّدث  اح���ت���ي���اج���ات  ت���ل���ّب���ي  ع�������ص���رّي���ة 
الع�صر  يف  بها  والكاتب  الف�صيحة  بالّلغة 
ال��ّت��ع��اون، وتن�صيق  احل��دي��ث، وم��ّد ج�صور 
يف  العلمّية  الّلغوية  املجامع  م��ع  اجل��ه��ود 
العاملني العربي والإ�صالمي للو�صول اإىل 
خمرجات معرفّية هادفة وواعدة، اإ�صافة 
واللغة  الفكر  رج���الت  م��ع  الّتوا�صل  اإىل 
يف  الإن�صانّية  والعلوم  والآداب  والّثقافة 

�صّتى دول العامل.

ي�ضت�ضيف طالب اجلامعة يف دورة مكثفة للغة العربية على مدار �ضهٍر متوا�ضل

َمع اللغة العربية يف ال�شارقة ي�شتقبل وفًدا كورًيا جنوبًيا من جامعة هانكوك للدرا�شات الأجنبية جَمْ

مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث ينظم رابع ور�س العمل الفنية لالأطفال يف القرية الرتاثية 

�ضملت فنون امل�ضرح والكوميديا   وال�ضريك والرق�ض والعرو�ض الرفيهية

»مهرجان فرجن ال�شارقة«.. باقة من الفعاليات العائلية ت�شتمر حتى 1 فرباير 2020
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من  ن��ب��داأ  دعينا   •
فيلم  يف  م�صاركتك 
�صيطان"  "دماغ 
مو�صم  يف  امل�����ص��ارك 

منت�صف العام؟
- اأحب هذا الفيلم كثرياً 
واأتوقع اأن يحقق جناحاً 
العر�س  دور  يف  ك���ب���رياً 
فمن املقرر اأن يطرح يوم 
25 من ال�صهر اجلاري، 
دوراً  م��ن خالله  واأق���دم 
وافقت  ف��ق��د  خم��ت��ل��ف��اً، 
ال�����ص��ي��ن��اري��و على  ع��ل��ى 
الفور وحتم�صت لق�صة 
متاأكدة  واأن�����ا  ال��ع��م��ل، 
اإعجاب  �صينال  اأنه  من 
به  لأن  اجل�����م�����ه�����ور، 
وتفا�صيل  اأح�����������داث 
ت���ق���دمي���ه���ا يف  ي���ت���م  مل 
فهو  ق��ب��ل،  م��ن  ال�صينما 
ي��دور ح��ول اأ���ص��رة تتعر�س 
حلادث يجعلها تدخل يف �صراع 
كبري، ب�صبب تورطهم يف جرمية تغرّي 

م�صري كل من يتواجد بالعمل.
فما  مرة  من  اأكرث  طرحه  تاأجيل  مت  • الفيلم 

ال�صبب؟
- ك���ان ب�����ص��ب��ب امل�����ص��اك��ل الإن��ت��اج��ي��ة ول��ك��ن��ه الآن 
الأعمال  م��ن  الفيلم  وك���ان  ال�صينما،  يف  �صيطرح 
الكوالي�س  ولكن  ت�صويره،  بالن�صبة يل يف  ال�صعبة 
رائعة،  كانت  الفيلم  يف  امل�صارك  العمل  فريق  بني 
با�صم �صمرة ووليد فواز وعمرو  فهو من بطولة 
عابد و�صلوى خطاب ومي فخري، واإخراج كرمي 

اإ�صماعيل.
"مملكة  م�صل�صل  عر�س  ينتظر  • اجلمهور 

اإبلي�س" فمتى نراه على ال�صا�صة؟
- من املقرر اأن يطرح امل�صل�صل قريبا، واأنا 

�صعيدة جداً لتواجدي يف هذا العمل، فانا اأحب املخرج اأحمد خالد مو�صى، لأنه من 
اأجل  �صنع من  اأن��ه  البع�س  يعتقد  كما  لي�س  وامل�صل�صل  ال�صناعة،  هذه  املوهوبني يف 
املو�صم،  اأن يكون خارج  البداية قررنا  العك�س نحن من  اأن يتواجد يف رم�صان، على 

و�صيعر�س على الإنرتنت عرب اإحدى املن�صات الإلكرتونية.
ال�صبب؟ ال�صينمائي..فما  القاهرة  مهرجان  يف  باإ�صتمرار  متواجدة  • كنِت 

- اأنا �صعيدة جداً بالدورة املا�صية، وهي دورة مميزة، وكنت حري�صة على متابعة كل 
الذي  نعي�س"  بيك  التون�صي"  الفيلم  وخ�صو�صاَ  املهرجان،  يعر�صها  التى  الأف��الم 
عر�س اأول اأيام املهرجان، فقد ا�صتمتعت بكل تفا�صيله، كما �صاهدت الفيلم ال�صعودي 

للعامل. يقدمون  وماذا  ال�صعوديون،  و�صل  اأين  اإىل  البحر" لأرى  " �صيدة 
)الرتيند(؟ اأجل  من  اجلدل  اإثارة  يو�صف  رانيا  تتعمد  • هل 

اأفهم الأمر ولكني ف�صلت،  اأن  اأعرف ما معنى كلمة )تريند(، حاولت كثرياً  اأنا ل   -
ال�صو�صيال ميديا، فهناك طاقم عمل هو من يدير كل ح�صاباتي على  اأتابع  واأن��ا ل 
واإذا كنت تتحدث عن كون اجلمهور يهتم بتفا�صيلي،  التوا�صل الإجتماعي،  مواقع 

فهذا طبيعي لأنني فنانة، واأنا ل اأم�صك التليفون اإل لكي اأرد على املكاملات.
الإجتماعي؟ التوا�صل  مواقع  على  املنت�صرة  )الكوميك�س(  يغ�صبك  • هل 

اجلمهور  اأن مي��زح  الطبيعي  وم��ن  منها،  اأغ�صب  ول  ج��داً،  بها  �صعيدة  اأن��ا  نهائياً   -
وي�صحك لأن احلياة قا�صية، ول متر �صوى بال�صحك، واجلمهور يحبني ويحب اأن 

يتابع ما اأرتديه، واأنا اأحب اإهتمام اجلمهور بي.
امبارح"؟ "كاأنه  م�صل�صل  من  ثاٍن  جزء  وجود  عن  • �صمعنا 

- مل يبلغني اأحد بوجود جزء ثاٍن من العمل حتى الآن، ولدي العديد من الأعمال 
امل�صغولة بت�صويرها هذه الأيام.

الأعمال؟ عر�س  مبوعد  تهتمني  • هل 
- ل يهمني هذا الأمر، فهذا �صاأن جهة الإنتاج واأنا كل ما علي هو اأن اأهتم مبا اأ�صوره 

واأقدمه يف اأف�صل �صورة فقط، وهذه الأمور خطط اإنتاجية ل اأتدخل بها نهائياً.
الفنية؟ اأعمالك  اإختيار  يف  ابنتاك  ت�صاركك  • هل 

- ل، وذلك لأنهما مل تدر�صا ال�صينما اأو الدراما، وهما ترتكان الأمر يل، وحترتمان 
اإختياراتي، وتقدران الأعمال التي اأقدمها، ولكن اآخذ اآراءهما يف العمل بعد عر�صه.

معينني؟ ممثلني  مع  العمل  عدم  اأجل  من  عماًل  ترف�صي  اأن  املمكن  • من 
اأج��ل عدم  من  ج��داً  يكون مميزاً  اأرف�����س عماًل قد  اأن  املنطقي  فلي�س من  نهائياً،   -

التعاون مع ممثل، واأنا اأت�صكل على ح�صب كل �صخ�صية اأتعامل معها.
القادمة؟ اأعمالك  عن  • ماذا 

- هناك عدد من الأعمال التى اأنتظر عر�صها منها )الآن�صة فرح( املاأخوذ من امل�صل�صل 
 ،"Jane the virgin" الأمريكي

اأن  ومن املقرر عر�صه يف 4 اأج��زاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، ومن املقرر اأي�صاً 
يبداأ عر�صه يف 29 من ال�صهر اجلاري على قناة mbc 4، كما اأنني اأ�صور فيلم " 

�صندوق الدنيا" مع الفنان �صالح عبد اهلل.

يف )ل�س بغداد( .. يا�شمني 
رئي�س مهوو�شة بالتاريخ 

لفيلمها  الر�صمي  الإع��الن  انطالق  بعد 
يا�صمني  اأّك�����دت  بغداد"،  "ل�س  امل��ق��ب��ل 
رئي�س اأنها تقّدم �صخ�صية �صلمى �صليمان 
مع  ت��ت��وّرط  وال��ت��ي  التاريخ  يف  املهوو�صة 
حممد  يقّدمها  ال��ت��ي  يو�صف  �صخ�صية 
الكنز  اإىل  ل��ل��و���ص��ول  ال��ف��ي��ل��م  يف  اإم������ام 

املفقود.
اأ�صلوباً  "اعتمدت  ي��ا���ص��م��ني:  وق���ال���ت 
ف�صخ�صية  التمثيل،  طريقة  يف  ج��دي��داً 
�صلمى �صليمان هي كاراكتري له تفا�صيله 
�صيالحظها  ال��ت��ي  الكوميدية  اخل��ا���ص��ة 

اجلمهور من اأول م�صهد".
ُيذكر اأن فيلم "ل�س بغداد" هو اأول عمل 
ومن  رئي�س،  ليا�صمني  كوميدي  اأك�صن 
املقرر اأن ُيطرح يف دور العر�س يوم 22 
البطولة  رئي�س  يا�صمني  وت��وؤدي  يناير، 
اإم��ام وي�صاركهما فتحي عبد  مع حممد 
ال���وه���اب واأم���ي���ن���ة خ��ل��ي��ل وحم���م���د عبد 

الرحمن.
ويدور فيلم "ل�س بغداد" حول مغامرة 
اأبطال  ي��ب��ح��ث  ع��ن��دم��ا  ت��ق��ع  ك��وم��ي��دي��ة 
ال��ف��ي��ل��م ع��ن ك��ن��ز م��ف��ق��ود، وال��ف��ي��ل��م من 
اأحمد خالد مو�صى وتاأليف تامر  اإخراج 

اإبراهيم واإنتاج �صيرنجى فيلمز.

الفنانة مادلني 
طرب: نادمة على 

عدم الإجناب

تنتظر عر�ض فيلم )دماغ �ضيطان(، وم�ضل�ضل )الآن�ضة فرح(

رانيا يو�شف: اجلمهور يحبني 
ويحب اأن يتابع ما اأرتديه

تعي�ض املمثلة امل�ضرية رانيا يو�ضف حالة من الن�ضاط الفني، خالل الفرة 
)دماغ  فيلم  راأ�ضها  على  الأع��م��ال  من  ع��دد  عر�ض  وتنتظر  احلالية 
تنتظر  اأنها  كما  خمتلف،  ب�ضكل  رانيا  خالله  من  وتظهر  �ضيطان(، 
عر�ض م�ضل�ضل )مملكة اإبلي�ض( املوؤجل من العام املا�ضي، وم�ضل�ضل 

)الآن�ضة فرح(.
يف  اإطاللتها  على  حري�ضة  "رانيا"   ، الآخ��ر  اجلانب  وعلى 
جعل  مما  امل��واق��ف  من  العديد  يف  اجل��دل  واأث���ارت  املهرجانات، 
مثرية  لتكون  غريبة  اأمور  تفعل  اأن  تتعمد  هل  يت�ضاءل  اجلمهور 
للجدل وتكون ال�)تريند( اأي الأكرث تداوًل على النرنت، وكان 
هذا  خ��الل  من  النقطة  تلك  على  و�ضريح  وا�ضح  رد  ل�)رانيا( 
و�ضبب  �ضيطان(  )دماغ  فيلم  كوالي�ض  عن  حتدثت  كما  احلوار، 

تاأجيله، وك�ضفت عن موعد عر�ض )مملكة اإبلي�ض(.

الفنانة  اأن  الكثريون  فيه  يعتقد  ال��ذي  ال��وق��ت  يف 
اللبنانية مادلني طرب لديها ابنة وحيدة، فجرت 
التي تظهر معها  الفتاة  باأن  الأخ��رية مفاجاأة 
التي  ال�����ص��ور  ويف  املختلفة،  املنا�صبات  يف 
وت�صفها  الن�����رتن�����ت،  ع����رب  ت��ن�����ص��ره��ا 

بابنتها، هي ابنة �صقيقتها )جوجو(.
اأن��ه��ا مل تنجب  م��ادل��ني ك�صفت ع��ن 
ب���ن���اء ع��ل��ى ق�����رار ات��خ��ذت��ه يف �صن 
مبكرة، وهو القرار الذي و�صفته 
حياتها،  يف  ال��وح��ي��دة  بالغلطة 

مربرة ذلك بقولها:
عندما  ����ص���رط  ع���ن���دي  )ك������ان   
تزوجت يف عمر ال�18 وهو عدم 
ا�صتكمال  يف  ل��رغ��ب��ت��ي  الإجن�����اب 

املاجي�صتري، 
وب���ع���د ع����دة ����ص���ن���وات، ط��ل��ب زوج���ي 
امل�صاكل  ك����ان����ت  ول����ك����ن  الإجن�����������اب، 

واخل���الف���ات دب���ت بيننا، وه��ن��ا ق���ررت ال��ث��ب��ات على 
موقفي بعدم الإجناب(.

)جوجو( ا�صبعت غريزة الأمومة لدى مادلني، 
منذ  خالتها  مع  الفنانة  �صقيقة  ابنة  تعي�س  حيث 
30 عاماً، حيث انف�صلت فاتن، �صقيقة طرب اأي�صاً 
عن زوجها، وكانت قد اجنبت 3 اأبناء، حيث قررت 
وبالفعل  ال��ك��ربى  ابنتها  تربية  تتوىل  اأن  م��ادل��ني 

اتخذتها ابنة لها.
من ناحية اأخرى، انتهت مادلني طرب من ت�صوير 
ت�صتعد  كما  وب�����س(،  )ح�صن  بعنوان  ق�صري  فيلم 
لت�صوير م�صل�صل جديد مع املخرج حممد حمدي 

واملوؤلف ح�صام مو�صى، 
يف الوقت الذي ُيعر�س لها حالياً م�صل�صل )ال�صاهر( 
عرب �صا�صة احلياة الف�صائية امل�صرية، حيث ت�صارك 
يف بطولته اأمام حممد فوؤاد، رغدة، ح�صن يو�صف، 
تامر عبداملنعم وغريهم، والعمل من تاأليف تامر 

عبداملنعم، واإخراج يا�صر زايد.

هبة نور: الدراما تاأثرت 
باحلرب وعلينا انتظار الأف�شل

اأكدت املمثلة ال�صورية هبة نور اأنها عندما قررت العودة اإىل الأ�صواء، كانت 
ت�صعى اإىل عمل قوي ت�صارك فيه يليق بعودتها. وقالت: �صحيح اأنني عدت، 
لكنني لن اأقبل اإل بالعر�س الذي ينا�صبني وينا�صب طموحي، ولو اأردت اأن 
اأظهر عبثاً ل�صاركت يف اأكرث من عمل، واأنا م�صتعدة للبقاء يف املنزل على اأن 

اأقدم دوراً عادياً ل ي�صيف �صيئاً على م�صريتي.
واأ�صافت: �صحيح اأن الدراما تاأثرت باحلرب، ولكن علينا ال�صرب وانتظار 

الأف�صل، ودرامانا ل خوف عليها واإن مرت باأزمات.
وكانت هبة نور قد عادت العام املا�صي مب�صل�صل "احلرملك" بينما �صاركت 
من  ال��ث��اين  اجل���زء  يف  �صت�صارك  ك��م��ا  )بب�صاطة2(،  مب�صل�صل  ال��ع��ام  ه���ذا 

)احلرملك( ب�صخ�صية )زمردة(.
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اأ�شباب اللتهابات يف اجل�شم... 
تخل�شوا منها ب�شرعة

اأ���ص��ب��اب الل��ت��ه��اب��ات يف اجل�����ص��م ع��دي��دة وخم��ت��ل��ف��ة، ومي��ك��ن التخل�س من 
معظمها ب�صهولة. ولعل اأبرزها: التدخني، وارتفاع �صغط الدم ال�صرياين، 
�صبيل  الدرقية على  الغدة  توؤثر على  التي  الذاتية  املناعة  اأمرا�س  وبع�س 
املثال، وجميعها عوامل ت�صكل خطر الإ�صابة بالتهاب مزمن، وينطبق ذلك 

ا على ال�صمنة واخلمول والك�صل اأو التوتر والإجهاد. اأي�صً

ما هي عالمات اللتهاب يف اجل�صم ؟
ا على اأّي اعتداء.  اللتهاب هو جمموعة من ردود الفعل يقوم بها اجل�صم ردًّ
وقد يكون هذا العتداء خارجيًّا، مثل اجلرح اأو العدوى اأو ال�صدمة، اأو قد 

يكون داخليًّا مثل تلك التي يتّم مالحظتها يف اأمرا�س املناعة الذاتية.

ما هو اللتهاب؟
واخلليوية،  والبيولوجية  الت�صل�صلية  الفعل  ردود  من  عملية  هو  اللتهاب 
ت�صاعد اجل�صم على الرد على اأّي اعتداءات، �صواء كانت موؤملة اأو عدوى، اأو 
لها عالقة باملناعة الذاتية. وي�صبب اللتهاب عالمة موؤملة ب�صكل رئي�صي، 

الأمر الذي ي�صاعد على حتديد وجوده.

عن ماذا يك�صف اللتهاب ؟
اإّن وجود التهاب مرئي يك�صف عن اعتداء على اجل�صم، �صواء كان جرثوميًّا 
اأو موؤملًا، اأو له عالقة باأ�صباب اأخرى. وقد يحدث اأن ل يتّم اكت�صاف اللتهاب 
اإل عند اإجراء فح�س بيولوجي، بعد ظهور عالمات التعب اأو ال�صعور باآلم 
ل ميكن تف�صريها. ولهذا يجب البحث عن اأ�صل اللتهاب من اأجل تكييف 

العالج بح�صب ال�صبب .

اأعرا�ض اللتهاب: 4 عالمات �ضريرية
يتم اإطالق ردود الفعل اللتهابية للدفاع عن اجل�صم �صد العتداء. وعندما 
تكون مرئية تظهر ب�صكل تقليدي من خالل 4 عالمات �صريرية: الحمرار 
ا  والأمل والتورم، وارتفاع درجة احلرارة املو�صعية. وقد يكون اللتهاب جلديًّ
اأو حتت اجللد )خّراج اأو اأحمرار اجللد اأو كدمة- �صدمة(. وعندما يكون 
اللتهاب داخليًّا، تكون العالمات موجودة ولكن غري مرئية، ون�صعر بالأمل 

فقط والذي تزداد �صّدته يف الغالب خالل الليل.

عالمات اللتهاب يف حتليل الدم
اأو  التفاعلي   C �صي  الربوتني  م�صتوى  بزيادة  بيولوجيًّا  اللتهاب  يتميز 
CRP ومعدل الرت�صيب وعدد كريات الدم البي�صاء. وهذا يعك�س الآليات 
التي يتّم تنفيذها لكي يتمكن اجل�صم من حماربة العتداء. وعلى امل�صتوى 
اخلليوي، فاإنَّ كريات الدم البي�صاء تلعب دوًرا يف هذه الليات مع خاليا 

خمتلفة ذات وظائف منظمة جيًدا.
ويف حالة اللتهاب املو�صعي فاإّن و�صع الثلج يكفي.

برول؟  كلمة  اأ�ضل  • ما 
- لتينيه وتعني زيت ال�صخر. 

اللغة؟  يف  الربيد  كلمة  اأ�ضل  • ما 
- عربية وتعني العباءة لأن ر�صل الربيد كانوا يلب�صون عباءة حمراء. 

نف�ضه؟  رثاء  يف  ال�ضعر  نظم  من  اأول  • من 
- زيد بن حذاق 

اأ�ضلها؟  هو  وما  ع�ضكري  كلمة  تعني  • ماذا 
- رومانية وهي من العملة القدمية ) �صوليدو�س (. 

الإ�ضبانية؟  اللغة  يف  العربية  اللغة  كلمات  عدد  يقدر  • كم 
- 6000  كلمة 

الرو�ضي؟  لالأدب  احلقيقي  املوؤ�ض�ض  يعترب  • من 
- الأديب بو�صكني 

�ضرياميك؟  كلمة  اأ�ضل  هو  • ما 
- فرن�صية وتطلق على فن اخلزف 

• هل تعلم اأنه يف ارتقائنا جباًل ما يقع يف املنطقة املعتدلة، ن�صل اأوًل اإىل قطاع تغطية الغابات النف�صية، 
يليه حزام تغطيه غابة خمتلطة من الأ�صجار العري�صة الأوراق والأ�صجار ال�صنوبرية. بعد ذلك جند غابة 
�صنوبرية حقيقية متتد حتى النطاق ال�صجري قبل الو�صول اإىل منطقة اجلليد الدائم. حيث متتد منطقة 

من اجلنبات ثم املروج واأخرياً حزام من الأ�صنة واخللنج يدعى التندرة الألبية. 
عمٍق  على  يعي�س  طعمه  ولذة  حلمه  لطراوة  ال�صيادون  وراءه  ي�صعى  الذي  التونة  �صمك  اأن  تعلم  • هل 
كبري جداً. يف ف�صل الربيع تتجمع اأ�صماك التونة يف قطعان للتوالد وت�صعد اإىل ال�صطح حيث يقع الكثري 
منها يف �صباك ال�صيادين. ي�صتعمل ال�صيادون جمموعة من ال�صباك متر عربها الأ�صماك حتى ت�صل اإىل اآخر 

�صبكة، وهي معروفة با�صم غرفة املدن حيث يتم اأخرياً رفعها. 
يتاألف  وهو  امل�صطحات،  حتده  هند�صي  ب�صكل  يتميز  �صلب  ج�صم  هو  البلور  اأو  الكري�صتال  اأن  تعلم  • هل 
اأجزاء  كل  نف�صه يف  الجت��اه  يتكرر هو عينه ويف  ل�صكل معني  وفقاً  نحو منتظم  تتجمع على  من ج�صيمات 
البلور. ا�صتعمالته ترتاوح بني ملح الطعام اأو اليودا والكربيت واأثمن الأحجار الكرمية مثل املا�س والزمرد 

والزبرجد والياقوت والبلور اجلنديل وغريها. 

جحا وحماره
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زيت جوز الهند 

اأ����ص���ارت درا���ص��ة اأج��رت��ه��ا ال��ب��اح��ث��ة /م��اري��ن��ا - ���ص��و���ص��ى/ يف م��رك��ز البحوث 
اأن زيت جوز الهند املوجود يف ماليزيا والهند له  اإىل  الزراعية الفرن�صية 
فوائد مغذية ومهدئة للج�صم وال�صعر، كما اأنه غنى بفيتاميني /ه�/ و /اأ/ 

وم�صاد طبيعي لالأك�صدة ويعمل على جتديد خاليا اجل�صم. 
واأو�صحت الباحثة الفرن�صية اأن زيت جوز الهند يحمى ويقوى ال�صعر من 
ج��ذوره، كما اأن املياه املوجودة فى جوز الهند حتد من جفاف اجللد، واأن 
املا�صك مبياه جوز الهند على الوجه ليال جتعل اجللد نائما فى ال�صباح 

وبه بريق.

نينا كريي لدى ح�ضورها الحتفالية الأ�ضبوعية ل� SAG يف �ضاتو مارمونت بلو�ض اأجنلو�ض ، كاليفورنيا. اأ ف ب

جاءت زوجة جحا وهي ت�صرخ وتبكي وت�صكو له ان احدهم قد القى عليها ثعبانا �صغريا مما جعلها ت�صقط 
ار�صا من �صدة اخلوف والهلع ف�صحك عليها الرجل وا�صتلقى على قفاه من �صدة ال�صحك .. فقال لها جحا 
ح�صنا �صاأقت�س منه بطريقتي اخلا�صة ..فاحتجب جحا عن النا�س عدة ايام مل يره خاللها احد وكان ذلك 
اقدام  وي��درب حماره كيف يقفز على احد وينطحه وكيف يجره من قفاه جرا وي�صعه عند  الوقت ميرن 
جحا ،وبعد اأن امت تدريبه اخذه ونزل به اإىل ال�صوق فوجد الرجل يجل�س هناك و�صط ا�صحابه ويتيه فخرا 
بنف�صه والعابه ال�صغرية فذهب جحا ووقف هناك والقى عليهم ال�صالم ثم ا�صار اإىل الرجل وقال كيف تفعل 
بزوجتي مافعلت وعند هذه ال�صارة هجم احلمار على الرجل و�صط ا�صحابه ونطحه فانقلب الرجل ار�صا 
ف�صحك النا�س وجروا بعيدا لكن احلمار عاد والتف حول الرجل ثم ام�صك به من قفاه وجاء به حتى اقدام 
جحا واخذ يلعق يف قفاه والرجل ي�صرخ ويقول ماذا يفعل ذلك احلمار فقال جحا اذا كنت ت�صتطيع اللعب 
بالثعابني فانا ا�صتطيع اللعب باحلمري وهو الن يفعل ما فعله حمار مثلك مع زوجتي فاحذر من العابك 
ال�صغرية التي جتعل مثل هذا احلمار يهزاأ بك ..ومنذ ذلك اليوم وهذا الرجل ل ي�صخر من احد فكفاه ان 

هزاأ منه احلمار .

كيف نتخلَّ�س من رائحة ال�شمك يف املطبخ؟
ال�صمك،  طهي  اأنَّ  اإل  اللذيذ،  ال�صمك  اأطباق  م��ذاق  رغم 
رة تنت�صر يف اأرجاء البيت،  ول �صيَّما قليه، يولِّد رائحة منفِّ
وي�صعب التخلُّ�س منها على الفور. ويف هذا الإطار، نقّدم 
مبذاق  املتعة  اإىل  الهادفة  التدبري  ن�صائح  من  جمموعة 

ال�صمك، من دون الرائحة املزعجة يف البيت:
كافة،  املنزل  غرف  اأبواب  اإغالق  يجب  القلي،  اأثناء   .1
الذي  املطبخ،  من  اإليها  ال�صمك  رائحة  ب  تت�صرَّ ل  حتى 
ُت��ف��ت��ح ن���واف���ذه، م���ع ت�����ص��غ��ي��ل ال�����ص��ّف��اط ال��ك��ه��رب��ائ��ي فيه 

ة القلي. ومروحة اإذا توافرت، وذلك طوال مدَّ
اإىل  امل�صارعة  يجب  ال�صمك،  قلي  م��ن  ال��ف��راغ  بعد   .2

التدبري  الآت���ي���ة يف  ال��ط��ري��ق��ة  وف���ق  ال��غ��از  ف���رن  تنظيف 
امل��ن��زيل: ُي��ن��رث امل��ل��ح م��ك��ان بقع ال��زي��ت امل��ت��ط��اي��رة، وُيزال 
مُيزج  ث��م،  القما�س.  م��ن  قطعة  بو�صاطة  دقيقتني،  بعد 
�صائل  وي�صاف  مًعا،  �صودا"  وال�"بيكينغ  الأبي�س  اخل��ّل 
اجللي وب�صع قطرات من ع�صريالليمون احلام�س. ثم، 
 .3 الغاز.  القما�س باخلليط، ومُي�صح فرن  تغم�س قطعة 
ُي�صتح�صن جلي الأواين والقدور امل�صتعملة، فور النتهاء 

من القلي،وقبل تناول الطعام.
4. ُيفيد غلي التوابل والأع�صاب، كالقرفة والقرنقل، ما 

ين�صر رائحة منع�صة يف املطبخ.


