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هل ال�شكر �شروري لكوب ال�شاي؟
�أظهرت در��شة بريطانية حديثة �أن �إ�شافة �ل�شكر �إىل كوب �ل�شاي �أمر 
�لنتيجة،  �إىل هذه  �لباحثون  وتو�شل  �لإط���اق.   غري �شروري على 
�إىل  �ل�شكر  �إ�شافة  �عتادو�   �لرجال،  من  جمموعة  حالة  در��شة  بعد 
قبل  من  �ل�شكر،  حمبي  من   64 متابعة  ومت��ت  د�ئ��م.  ب�شكل  �ل�شاي 
ومت  و�ح���د،  �شهر  م��د�ر  على  لندن  وجامعة  ليدز  جامعة  يف  باحثني 
�لتي  �ل�شكر  كمية  �لأوىل  �أف���ر�د  ت��ن��اول  جمموعتني،  �إىل  تق�شيمهم 
�عتادوها مع �ل�شاي، يف حني بد�أ �أفر�د �لثانية بتقلي�ص �لكمية حتى 
�لتي  �ملجموعة  �أف��ر�د  بني  وم��ن  �شّكر.  دون  �ل�شاي  �شرب  �إىل  و�شلو� 
% عن تناول   46 �ل�شكر ب�شكل تدريجي، توقف  ��شتهاك  خف�شت 
�لأخرى  �ملجموعة  % من   6 �أن  بالكامل، يف حني  �ل�شاي  �ل�شكر يف 
مل  �أنهم  من  �لرغم  على  �ل�شاي،  لتحلية  �ل�شكر  �إ�شافة  عن  توقفو� 

يكونو� مرغمني على ذلك، بح�شب �شحيفة مريور �لربيطانية.
وقال �لباحثون “�لإفر�ط يف تناول �ل�شكر ميثل م�شكلة �شحية عامة، 
�ل�شتهاك.  �إج��م��ايل  يف  كبري  ب�شكل  ي�شهم  �مل�����ش��روب��ات  يف  و�ل�شكر 
تقليل  بالتايل يف  ي�شاعد  �مل�شروبات قد  �ل�شكر مع  تناول  و�حلد من 
على  در��شة  �إج��ر�ء  يلزم  �أن��ه  �لباحثون  و�أ���ش��اف  �لكلي«.  �ل�شتهاك 

نطاق �أو�شع لتوثيق �لنتائج.

الأطفال عادة ما يغرقون يف �شمت
يحاول �أي �شخ�ص يف حالة غرق جذب �لنتباه �إما بال�شياح �أو �لتلويح 
باليد �أو بلطم �ملياه. ويقول خبري �أملاين �إن هذ� �شحيح ولكن ما �إذ� لو 

كان ذلك �ل�شخ�ص طفا؟
�مل��رك��ز �ل��ط��ب��ي بجامعة  �أول����ف ب��ول��ي��ج��ن، يف  ي��ق��ول طبيب �لأط���ف���ال، 
�أن  وي��و���ش��ح  ���ش��م��ت.  ي��غ��رق��ون يف  م��ا  غ��ال��ب��ا  �لأط���ف���ال  �إن  ليبت�شيج، 
ت�شلهم  �ل�شدمة  لأن  كلمة  وب��دون  ب�شرعة  �ملياه  يف  تنزل  �أج�شامهم 
ويكونو� غري قادرين على طلب �مل�شاعدة. �مل�شطحات �ملائية لي�شت فقط 
و�لدلء  �ل�شتحمام  �أي�شا مغط�ص  ولكن  و�مل�شابح  و�لبحري�ت  �لبحار 
�لأمطار،  مياه  تخزين  و�شهاريج  �ل�شناعية  و�لبحري�ت  و�ملر�حي�ص 
بها.  �ملحيطني  لاأطفال  �آمنة  جعلها  يجب  �إن��ه  بوليجن  يقول  �لتي 
وي�شري �إىل �أن عمق �ملياه لي�ص �خلطر �لأكرب ولكن �شهولة �لو�شول 
للمياه. ورغم �أن �لآباء و�لأج��د�د قد ل يروق لهم �شماع هذ� �ل�شيئ ، 
�إن ح��و�دث غرق �لأطفال  ف��اإن �لطبيب يقول من و�ق��ع خربة مهنية 
�نعد�مه  �أو  �لكايف  غري  �لنتباه  ج��ر�ء  وج��وده��م  يف  حت��دث  ما  “عادة 
�أو  قدر�ته  تقدير  �لطفل يف  مبالغة  �ل�شبب  يكون  ما  وغالبا  ��شا�شا«. 

هيجان �لبحر �أو ��شتهتار �لطفل �أو جتاهله �لتام للمخاطر �ملحتملة.

حني يف�شحنا تويرت اأمام الذكاء ال�شطناعي!
فبعد  حياتنا.  يف  �ل�شطناعي  �لذكاء  يقتحمها  �لتي  �ملجالت  ت��زد�د 
حتديد �شامة �لأجنة و�لأمر��ص وعاجاتها، بل وحتى متييز �جلبنة 
�جليدة من �شو�ها، بات ميكنه �ليوم معرفة �هتمامنا بالريا�شة من 

خال تغريد�تنا على “تويرت«.
ك�شفت در��شة علمية �أجر�ها باحثون يف جامعة بو�شطن �لأمريكية �أنه 
من �ملمكن ��شتخد�م تقنيات �لذكاء �ل�شطناعي ملعرفة �أعد�د �ملهتمني 
مبمار�شة خمتلف �لريا�شات يف �لوليات �ملتحدة عن تطريق حتليل 
�لآن  �لكثريين  ذه��ن  يف  ي��رد  وق��د  “تويرت”.  موقع  على  تغريد�تهم 
�ل�شوؤ�ل �ملعتاد: ولكن كيف ميكن ذلك؟ �إجابة هذ� �ل�شوؤ�ل ينقل �ملوقع 
عن  �لتكنولوجيا  جمال  يف  ديلي” �ملتخ�ش�ص  “�شاين�ص  �لإلكرتوين 
�لباحثة �إيان ن�شو�شي بكلية �ل�شحة �لعامة �لتابعة جلامعة بو�شطن 
�ملنخف�ص  �لدخل  ذ�ت  �لطبقات  تفتقر  �لأح��ي��ان،  معظم  “يف  قولها: 
�ملمكن  فمن  ول��ذل��ك  �ل�شحية،  �حل��ي��اة  على  ت�شجع  �لتي  �مل���و�رد  �إىل 
عن طريق معرفة �لختافات يف طريق ممار�شة �لنا�ص من خمتلف 
�أجل تلبية �لحتياجات  �إيجاد �شبل للتدخل من  �لطبقات للريا�شة، 

�ملختلفة لهذه �لطبقات«.
من جانبها تقول نينا �شي�شار، وهي باحثة �أخرى م�شاركة يف �لدر��شة، 
و�لبيانات  �لجتماعي  �لتو��شل  �شبكات  ت�شاعد  �أن  �ملمكن  م��ن  �أن��ه 
�ل�شيا�شات  و�شياغة  �لتدخل  �شبل  �إتاحة  على  �مل�شتقبل  يف  �لرقمية 
�عتماد�ً على معرفة �لعاد�ت �خلا�شة بهذه �لطبقات وطريقة فهمها 
لاأن�شطة �لريا�شية. وت�شتطرد �لباحثة �لأمريكية بالقول: “�أعتقد 

�أن هذ� �لعمل ميثل خطوة يف �لجتاه �ل�شحيح«.
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بكترييا  مليون   100
يف كل تفاحة

 100 �أكرث من  �لعادية حتتوي على  �لتفاحة  �أن  �أظهرت در��شة من�شاوية 
مليون ميكروب.

وُن�شرت �لدر��شة، �لتي �أجر�ها فريق من �لباحثني بجامعة جر�ت�ص للعلوم 
�لهند�شية، يف �لعدد �حلايل من جملة “فرونتيري�ص �ن مايكروبايولوجي” 

�ملتخ�ش�شة يف �أبحاث �لأحياء �لدقيقة.
�أن هذه �لبكترييا ترتكز ب�شكل خا�ص يف بذور �لتفاحة  و�أو�شح �لباحثون 

وُلبها.
و�أو���ش��ح��ت ج��اب��ري��ل��ه ِب����رج، �ل��ت��ي ���ش��ارك��ت يف �لإ����ش���ر�ف ع��ل��ى �ل��در����ش��ة، �أن 
تعي�ص  غذ�ئنا  يف  نتناولها  �لتي  و�لفريو�شات  و�لفطريات  “�لبكترييا 
فرتة موؤقتة يف �أمعائنا”، ما يعني �أن هذه �لأحياء �لدقيقة مهمة للو�شط 
�جلرثومي �ملعوي، و�أو�شحت برج: “وحيث �إن غلي �لأطعمة يقتل معظم 
هذه �جلر�ثيم فاإن �لفاكهة و�خل�شرو�ت �لتي يتناولها �لإن�شان نيئة تعترب 

م�شدر�ً بالغ �لأهمية للو�شط �جلرثومي �ملعوي«.
ق���ارن �ل��ب��اح��ث��ون خ��ال �ل��در����ش��ة ن��وع��ني خمتلفني م��ن �ل��ت��ف��اح بع�شهما 
�أو  �أ�شمدة  ��شتخد�م  دون  من  �مل���زروع  �أي  �لع�شوي،  �لتفاح  وهما  ببع�ص، 

مبيد�ت �شناعية، و�لتفاح �لتقليدي �ملنت�شر يف �لأ�شو�ق �لعادية.
وتبني للباحثني �أن كا �لنوعني يحتوي على عدد م�شابه من �مليكروبات، 
على  �ملتو�شط  يف  يحتوي  ع�شوي  ب�شكل  �مل���زروع  �ل��ط��ازج  �لتفاح  ك��ان  و�أن 
جتمعات بكتريية �أكرث تنوعاً بكثري من �لتفاح �لتقليدي، ح�شبما �أو�شحت 
�لأقل  على  لاإن�شان،  �أف�شل  ب�شكل ع�شوي  �مل��زروع  �لتفاح  يجعل  ما  ِب��رج، 

بالن�شبة لأمعائه.

م�شتح�شرات التجميل 
للرجال تزدهر يف بريطانيا 
ذك�����رت ���ش��رك��ة ي���وج���وف ل���اأب���ح���اث �أن 
رج��ا م��ن ب��ني ك��ل 20 رج��ا ي�شتخدم 
م�����ش��ت��ح�����ش��ر�ت �ل��ت��ج��م��ي��ل ب��ان��ت��ظ��ام يف 
تزدهر  �ل�������ش���وق  �أن  وي���ب���دو  ب��ري��ط��ان��ي��ا 
م�شتح�شر�ت  لبيع  �شركة  حققت  حيث 
�ل��ت��ج��م��ي��ل ل��ل��رج��ال رو�ج�����ا ك��ب��ري� بعد 
�شهرين فقط من تاأ�شي�شها. و�أ�ش�ص د�نيال 
مل�شتح�شر�ت  ب��ي��ن��ت  وور  ���ش��رك��ة  ج����اري 
للتنمر  تعر�ص  �أن  بعد  �ل��رج��ال  جتميل 
مب�شتح�شر�ت  و����ش��ت��ع��ان  �مل���در����ش���ة  يف 
جتميل �شقيقته ل�شتعادة ثقته يف نف�شه. 
بني  ت���رت�وح  منتجات  �ل�شركة  وتعر�ص 
�خلدود  و�أح��م��ر  للب�شرة  �لأ�شا�ص  ك��رمي 
�ل��ب�����ش��رة �للون  ت��ع��ط��ي  وم�����ش��ت��ح�����ش��ر�ت 
�لربونزي وتاأ�ش�شت يف نوفمرب- ت�شرين 
حتى  �أعمالها  وت��زده��ر   2018 �ل��ث��اين 
ل��ت��ل��ف��زي��ون روي���رتز  �لآن. وق����ال ج����اري 
نعمل  لنا،  بالن�شبة  ر�ئعة  رحلة  “كانت 
كل  بعنا  ت��ع��رف  و�أن���ت  �أ�شهر  �شبعة  منذ 
و�أ�شاف  فقط«.  �شهرين  بعد  منتجاتنا 
�لطلب  ح��ج��م  ُي��ظ��ه��ر  ه���ذ�  �أن  “�أعتقد 
�شركة  وت���ق���ول  �لآن«.  �ل�����ش��وق  ه���ذه  يف 
�ملبيعات  يف  من��و�  حققت  �إن��ه��ا  بينت  وور 

�ل�شهرية بن�شبة 36 باملئة. 

اأطعمة تعزز مناعتك 
على مدار اليوم �ص 23

م�شاكل نف�شية تدفع 
الطفل لإيذاء نف�شه

�أن يتعّر�ص لها  3 م�شاكل نف�شية ميكن  �إهمال  حّذرت نتائج در��شة جديدة من 
�لطفل، وهي: �لكتئاب، و�لقلق، و�لهو�ص لأن �لإهمال ميكن �أن يقوده �إىل �إيذ�ء 
نف�شه و�لتفكري يف �لنتحار يف مرحلة لحقة. وتوؤثر هذه �مل�شاكل على �لطفل يف 

مرحلة ما قبل �ملر�هقة، وتتطّلب �لر�شد، و�لتدخل �لعاجي.
وُن�شرت نتائج �لدر��شة يف دورية “�أركايف �أوف �شوي�شايد ري�شري�ص”، و�أظهرت �أن 
هناك 3 عو�مل ميكن �أن حتّرك �لأفكار �ل�شلبية د�خل دماغ �لطفل �شوب �إيذ�ء 

�لنف�ص و�لتفكري يف �لنتحار مع �لدخول يف مرحلة �ل�شباب.
�إيذ�ء  يف  �لتفكري  �شوب  يدفعهم  �أن  ميكن  �ل�شبيان  ل��دى  �لكتئاب  �أن  وتبني 
هذه  �إىل  �لفتيات  ل��دى  �لهو�ص  و����ش��ط��ر�ب  �لقلق  مزيج  ي���وؤدي  بينما  �لنف�ص، 

�لأفكار �ل�شلبية.
من  بد�ية  كثري�ً  �لطفل  على  توؤثر  �ل�شعورية  �مل�شاكل  �أن  �إىل  �لدر��شة  ونّبهت 
�لتعامل معها بح�شا�شية  13 �شنة(، وينبغي  �إىل  �ملر�هقة )10  مرحلة ما قبل 

لأن �لطفل يكون ه�شاً يف هذ� �لُعمر، وتتطّلب تدخل �لطب �لنف�شي.

كيف نتخل�ص من ذلك؟
هناك عدة طرق ب�شيطة حتد من تورم �لقدمني وثقلهما 

يف ف�شل �ل�شيف، ميكن �إيجازها فيما ياأتي:
�ملاء  ل��رتي��ن م��ن  ���ش��رب  �ل�شخ�ص  �مل���اء: يجب على  ���ش��رب 
لها،  مقال  يف  �لأمل��ان��ي��ة  �جلمعية  تن�شح  كما  �لأق���ل،  على 
حتى لو جتمع �ملاء يف �لقدمني. فبغ�ص �لنظر عن �أهمية 
�مل���اء �جل��وه��ري��ة للقلب و�لأوع���ي���ة �ل��دم��وي��ة، ف��اإن��ه يعيد 
لاأوردة ن�شاطها من جديد. وميكن �أي�شاً �شرب كوب من 
�ل�شاي لزيادة طرح �ل�شو�ئل، ك�شاي �لقر��ص �أو �ل�شوفان 

�لأخ�شر. ونكرر �خلطوة �لأوىل: �ملاء... �ملاء... �ملاء...
يتطلب  عملك  ك��ان  �إذ�  و�لأخ���رى:  �لفينة  بني  �لنهو�ص 
جدول  و�شع  عليك  فيجب  ط��وي��ًا،  �ملكتب  �إىل  �جللو�ص 
ثابت للنهو�ص عنه و�مل�شي قليًا مبعدل مرة على �لأقل 
�أو �لقيام بتمارين للقدمني. وين�شح �خلرب�ء  يف �ل�شاعة 
يقل  ك��ي  �ل��ق��ل��ب،  م��ن  �أع��ل��ى  مل�شتوى  �ل�شاقني  ب��رف��ع  هنا 

�ل�شغط على �لأوعية �لدموية.
�جل�شم،  ل�شحة  مهمة  �حلركة  ف��اإن  ع��ام  ب�شكل  �حلركة: 
لكن ُين�شح بعدم �إجر�ء متارين �شاقة يف �لأيام �لتي ترتفع 
ركوب  �أو  �مل�شي  هنا  �لأف�شل  وم��ن  �حل���ر�رة.  درج��ة  فيها 
�لدر�جة يف �مل�شاء. كما تعد �ل�شباحة نهار�ً من �خليار�ت 

�ملثلى �لتي تعمل على حتفيز �جلهاز �للمفاوي.
بارد،  حمام  باأخذ  �أي�شاً  ُيو�شى  �ل��ب��ارد:  �مل��اء  يف  �خلو�ص 
و�لأف�شل �خلو�ص يف حو�ص ماء بارد على طريقة �ملعالج 
ميكنك  �ملنا�شب،  �حل��و���ص  جت��د  مل  و�إذ�  كنايب.  �لأمل���اين 

�مل���اء �ل��ب��ارد وحتريكهما من  و���ش��ع ق��دم��ي��ك يف دل���و م��ن 
لدقائق  جم��دد�ً  و�إدخالهما  �لدلو  من  �إخر�جهما  خ��ال 

قليلة. فذلك يوؤدي �إىل حتفيز �لدورة �لدموية.
�أحذية وماب�ص مريحة: يجب �رتد�ء �أحذية مريحة عند 
تكر�ر حالت تورم �لقدمني �لتي تظهر عادة لدى �لن�شاء 
�ملاب�ص  ب��ارت��د�ء  �أي�����ش��اً  ُين�شح  كما  �ل��رج��ال.  م��ن  �أك���رث 

�لو��شعة، وتناول �لطعام �خلفيف خال �ليوم.
بيد �أنه يبقى من �ل�شروري بالن�شبة لأي �شخ�ص يعاين 
من تورم يف �ل�شاقني و�لقدمني ��شت�شارة �لطبيب كاإجر�ء 
�لبارد  �لتورم يف �لطق�ص  �إذ� حدث هذ�  وقائي، خ�شو�شاً 
حتت  �لعنكبوتية”  “�لأوردة  ب�  ُي�شمى  ما  ظهور  حني  �أو 
�جللد. �إذ يزد�د يف هذه �حلالت خطر �لإ�شابة بالدو�يل 
ذلك،  �إىل  بالإ�شافة  للحياة.  �ملهدد  �خلثار  �أو  �لوريدية 
�لكبد  �أو  �لكلى  �أمر��ص  �أو  �لقلب  ق�شور  يكون  �أن  ميكن 
�شبباً يف ذلك. ويف هذ� �ل�شياق تقول جملة “�أبوتيكن �أوم 
�شاو” �لطبية �لأملانية �إن تغري لون �جللد �أو �ل�شعو بالأمل 
�إ�شار�ت حتذيرية  يعد  �لقدم  دون  �ل�شاق وحدها  تورم  �أو 

حتتم زيارة �لطبيب.

يف ال�شيف الالهب - حقائق حول �شرب املاء البارد
�ملرء،  يعط�ص  حمرقة،  �شم�ص  وه��ج  يف  دقائق  م�شري  بعد 
ويحلم بجرعة ماء باردة تطفئ ظماأه، وحاملا ي�شل �ملاء، 
يحذره كثريون من عّبه ب�شر�هة، بل يقولون �إّن هذ� قد 
ي�شره ول�شيما على عملية �له�شم، لكن هل هناك �أ�شر�ٌر 

�أخرى؟
�لبارد مب��وروث قدمي  �ملاء  �شرب  �ملعرت�شون على  يت�شلح 
م��ن �ل��ث��ق��اف��ة �ل��ب��وذي��ة و�ل��ه��ن��دو���ش��ي��ة ي��وؤك��د ع��ل��ى �أن عب 
�أن  للمرء  �لأف�شل  �له�شم، ومن  �لبارد يعيق عملية  �ملاء 
ي�شتهل يومه مباء فاتر. لكن �لأبحاث �لعلمية مل تك�شف 
�لبارد على �شحة �لبدن، وهو  وجود �شرر حقيقي للماء 
ما �أكده بحث ن�شره موقع “ميديكال نيوز تودي” �لعلمي 

�لربيطاين.
ك��ل �لأب���ح���اث جت��م��ع ع��ل��ى ����ش���رورة ع��ب �مل���اء يف �ل�شيف 
لتعوي�ص �جل�شم عن فقد�نه لل�شو�ئل من خال �لتعرق. 
�أّن �لإن�����ش��ان ي�شبح  وه���ذ� ث��اب��ت ل��ل��م��رء، ح��ي��ث ي��اح��ظ 
�أّن  يعني  وه��ذ�  �لتعرق،  ب�شبب  �ل�شيف  يف  �لتبول  قليل 
�ل�شرب  م��ن  ُيكرث  �أن  �مل��رء  وعلى  �شو�ئله،  يفقد  �جل�شم 
�ملاء  �شرب  لكّن  �لطبيعي.  تبوله  م�شتوى  ي�شتعيد  حتى 
يكون  ب��اأن  �لنا�ص  �أغلب  ل��دى  م�شروطاً  يبدو  �ل�شيف  يف 
�ملاء بارد�. وهكذ� حني ي�شطحب �مل�شافر قنينة ماء معه، 
وترتفع درجة حر�رة �ملاء يف �لقنينة، ل يعود �مل�شافر ر�غباً 
�ملاء  ح��ول  ت���دور  �لأ�شئلة  ل��ك��ّن  وه���ذ� طبيعي،  ���ش��رب��ه!  يف 
له �أغلب �لنا�ص رغم  �لبارد، �أو بالأحرى �ملثّلج �لذي يف�شّ
باأنه �شيعر�شهم لنزلت برد.  �لأمهات و�لأحبة  تهديد�ت 
�لطبية،  �لبحوث  تدعمها  ل  �لتحذير�ت  ه��ذه  كل  ولكن 
حيث ك�شف موقع “�شاين�ص �أي بي �شي” �لعلمي �لهندي 
�أن ل �شرر ثابت يف عب �ملاء �لبارد، با�شتثناء كونه يعر�ص 

عملية �له�شم �إىل ع�شر بفعل تقل�ص ع�شات �ملعدة.

اكت�شاف خاليا يف الكبد قد 
تغني عن عمليات الزراعة

�إنهم  ب��ري��ط��ان��ي��ون،  ب��اح��ث��ون  ق���ال 
�كت�شفو� نوعا جديد� من �خلايا 
يف ك��ب��د �لإن���������ش����ان، م��ع��رب��ني عن 
م�شتقبا  ت�����ش��اع��د  �أن  يف  �أم��ل��ه��م 
�ل��ت��ي ت�شيب  �أم��ر����ص  على ع��اج 
�إىل  �حلاجة  دون  �حليوي  �لع�شو 
طريق  ع��ن  وتعوي�شه  ��شتئ�شاله 

�لزر�عة.
 ،»newatlas  « موقع  وبح�شب 
ف����اإن ب��اح��ث��ي ك��ل��ي��ة �مل��ل��ك يف لندن 
�أن  �أو���ش��ح��و�  ك��ول��ي��دج(،  )كينغ�ص 
م��ك��ون��ات ه���ذه �ل��ن��وع �جل��دي��د من 

�خلايا ت�شبه �خلايا �جلذعية.
وحني ي�شاب �لكبد باأمر��ص مثل 
�للتهاب �لوبائي )�إي، بي، �شي( �أو 
�لتليف، فاإن �ل�شرر �لذي يح�شل 
قابل  د�ئما وغري  يكون  �لع�شو  يف 
�لزر�عة  ت�شبح  وعندئذ،  ل��ل��زو�ل، 

هي �حلل �لوحيد �ملمكن.
�لربيطانية  �ل���در�����ش���ة  وت���ت���وق���ع 
يغني  ع��اج ج��دي��د  ي��ك��ون ثمة  �أن 
�ل���زر�ع���ة، وذلك  ع��ن  ك��ام��ل  ب�شكل 
م���ن خ����ال حت��ف��ي��ز خ��اي��ا �لكبد 
كانت  مهما  نف�شها،  جت��دي��د  على 

�لأ�شر�ر �لتي حلقت بها.
�لكبد  ب���در�����ش���ة  �ل��ب��اح��ث��ون  وق�����ام 
بالغني،  و�أ����ش���خ���ا����ص  �أج���ن���ة  ل����دى 
ع���ن ط���ري���ق ت��ق��ن��ي��ة ط��ب��ي��ة تعرف 
هذ�  ع��ل��ى  و�أط��ل��ق��و�   ،»RNA»�ب
 »HHyP« ش��م���� �ل��ن��وع �جل��دي��د 
�لكبد  ل�”خايا  �خ��ت�����ش��ار  وه����و 

�ل�شلفية �لهجينة«.  
وق���ال �ل��ب��اح��ث ت��ام��ر ر���ش��ي��د، وهو 
�لطبية  �ل���در�����ش���ة  ع��ل��ى  �مل�����ش��رف 
ت�شم  خايا  نكت�شف  مرة  “لأول 
مكونات �شبيهة باخلايا �جلذعية 

د�خل �لكبد«.
�خلايا  هذه  �كت�شاف  �أن  و�أ�شاف 
بارز�  منعطفا  يكون  �أن  �شاأنه  من 
�أن��ه ق��د يتيح عدد�  �ل��ط��ب، كما  يف 
لأمر��ص  �لعاجية  �خليار�ت  من 
�لكبد من خال ما يعرف ب�”طب 

�لتجديد«.
وي�����ش��ع��ى �ل���ط���ب �ل��ت��ج��دي��دي �إىل 
و�لأن�شجة  �خلايا  من  �ل�شتفادة 
�مل��ر���ص، تفاديا  �مل��وج��ودة، يف حالة 

لإجر�ء عمليات زر�عة �لأع�شاء.
�لأع�شاء،  زر�عة  عمليات  وتتطلب 
�ل��ع��ث��ور ع��ل��ى �أع�����ش��اء م��ت��ربع بها، 
�لتعقيد  بكثري من  �أن جت��ري  كما 

وتكون باهظة �لتكلفة يف �لغالب.
ومن بني �خليار�ت �لعاجية �لتي 
خايا  حتويل  �ل��در����ش��ة،  يف  وردت 
ب�  يعرف  ما  �إىل  �ملتعددة  �ل��ق��در�ت 
�ل�شلفية �لهجينة”  “خايا �لكبد 
ثم نقلها �إىل �لكبد �ملري�ص، لأحل 

جتديد �لأن�شجة.
�أما �خليار �لثاين �ملتاح، فهو �أكرث 
�شهولة، لأنه �شيعتمد على حتفيز 
ب�شكل  �لهجينة  �ل�شلفية  �خلايا 
مبا�شر، وعندئذ �شيجري �لت�شدي 

للمر�ص.

اأ�شباب انتفاخ ال�شاقني يف ال�شيف وطرق التخل�ص منه

ب�شكل  وثقلهما  وال�شاقني  القدمني  انتفاخ  حاالت  احل��ارة  ال�شيف  اأي��ام  يف  ت��زداد 
بع�ص  اأن  بيد  منه.  تخل�شنا  ب�شيطة  باإجراءات  ين�شحون  االأطباء  لكن  مزعج، 

احلاالت تكون اإ�شارة خطر على اأمرا�ص خطرية، فكيف نعرفها؟
اختالف  على  االأ�شخا�ص  من  كثري  حال  اليوم،  ط��وال  فقط  اجللو�ص  اأو  الوقوف 
ت�شبح  امل�شاء  ويف  املتجر.  اأو  املعمل  اأو  ال�شركة  مكتب  يف  تكون  قد  التي  اأعمالهم 
ال�شيف.  ح��رارة  يف  �شوءا  ي��زداد  الو�شع  لكن  متورمة.  وقدميهم  ثقيلة  �شاقيهم 
هي  فما  حذائه.  لب�ص  من  يتمكن  ال  ال�شخ�ص  اأن  لدرجة  القدمان  تتورم  واأحيانًا 

اأ�شباب هذا التورم؟
يف احلرارة تتناق�ص مرونة االأوعية الدموية، مما يوؤدي اإىل تراكم الدم يف 

االأوردة، فتثقل كاهل جدران االأوعية الدموية بال�شغط امل�شتمر، 
االأوعية  الأم��را���ص  االأمل��ان��ي��ة  للجمعية  مقال  يو�شح  كما 

ترت�شح  الدموية،  االأوعية  نفاذية  وب�شبب  الدموية. 
االأن�شجة  يف  وتتجمع  خارجها  اإىل  ال�شوائل 

�شاقان منتفختان  والنتيجة:  املحيطة. 
واإمكانية االإ�شابة بالدوايل.
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�ش�ؤون حملية

اأطلقتها دار زايد للثقافة االإ�شالمية

م�شلم بن حم يوقع على »وثيقة املليون مت�شامح«

يتيح للدار�شني التوا�شل املفتوح مع املقرر الدرا�شي

جامعة زايد تفوز بجائزة دولية يف تعلم وتوا�شل طلبتهااإلكرتونيا

مب�شاركة 30 طالبا من اأبناء املهتدين اجلدد 

اختتام الربنامج ال�شيفي بدار زايد للثقافة الإ�شالمية  

•• العني - الفجر

ع�شو  �لعامري  ح��م  ب��ن  �شامل  ب��ن  م�شلم  �ل�شيخ  وق��ع 
رئي�ص  �أبوظبي  لإم���ارة  �لوطني  �ل�شت�شاري  �ملجل�ص 
�لدكتور  �ل�����ش��ي��خ  و  ح��م  ب��ن  جم��م��وع��ة  �إد�رة  جم��ل�����ص 
حممد بن م�شلم بن حم �لعامري نائب �لأمني �لعام 
�إم�شام بالأمم �ملتحدة يف مقر جمل�ص بن حم  ملنظمة 
يف �لعامرية مبدينة �لعني �أم�ص على “ وثيقة �ملليون 
مت�شامح �لإلكرتونية “ �لتي �أطلقتها د�ر ز�يد للثقافة 
�لإ�شامية تز�منا مع فعاليات »عام �لت�شامح« بالدولة 
مع  مت�شاحما  �لفرد  يكون  “ �أن  ر�شالة  تتبنى  و�لتي 
�لت�شامح  نف�شه وم��ع من حوله وم��ع جمتمعه لأن يف 
حياة”.، وذلك بح�شور �ل�شيخ عبد �هلل بن م�شلم بن 
�لعامة  �لعاقات  ق�شم  رئي�ص  �ل�شاعدي  و خليفة  حم 

و�لإعام يف د�ر ز�يد وعدد� من �لعاملني يف �لد�ر.
و�أ�شاد �ل�شيخ م�شلم بن حم  بالزخم �لكبري و�لتفاعل 
�مل��ت��و����ش��ل م��ن ق��ب��ل م��وؤ���ش�����ش��ات و�أف�����ر�د جمتمع دولة 
�لأفعال  ردود  �ن  وق��ال  �لت�شامح..  ع��ام  م��ع  �لم���ار�ت 
�مل�شتويات  بكافة  �ملجتمع  من  جميعا  �شاهدناها  �لتي 
�لر�شمية و�لفردية على �إعان �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
“حفظه  �ل���دول���ة  رئ��ي�����ص  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة 
�هلل” عام 2019 عاما للت�شامح هو دليل على مدى 
�لر�شيدة  �لقيادة  ب��ني  �لعاقة  مييز  �ل��ذي  �لتاحم 

وبني �أبناء �لوطن �لأوفياء.
�أنو�ع  كافة  لتقدمي  ��شتعد�د  على  �أن��ه  حم  بن  و�أع��ل��ن 
�مل��ب��ادرة حتى تتمكن من حتقيق كافة  �لدعم لإجن��اح 

�أهد�فها �لتي حددتها د�ر ز�يد للثقافة �لإ�شامية.
“�إن  ح��م  ب��ن  م�شلم  ب��ن  حممد  �لدكتور  �ل�شيخ  و�أك���د 
�لقو�نني  �شرعت  حكيمة  وب��روؤي��ة  �ل��ر���ش��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة 
�لتي تكفل �لتعاي�ص �ل�شلمي وجترم �لكر�هية و�لعنف 

و�لفرقة و�لختاف، و�أ�شبحت �لإمار�ت �شريكة �أ�شا�شا 
��شتحدثت  كما  �ل��دول��ي��ة،  و�مل��ع��اه��د�ت  �لت��ف��اق��ي��ات  يف 
�لر�شمية  �ل�شفة  �لثقافة  هذه  لتاأخذ  للت�شامح  وز�رة 
و�أ�شار  لينتهجها كل مو�طن ومقيم وز�ئر لاإمار�ت. 
�ملغفور  عليها  بنى  �لتي  �لركائز  �أه��م  م��ن  �أن  ح��م  ب��ن 
�آل نهيان، طيب �هلل ثر�ه،  �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان  له 
�لدولة و�ملجتمع هي قيمة �لت�شامح و�لقيم �لإن�شانية 

�لعليا، حيث كان �لت�شامح نهجاً وممار�شة لديه، رحمه 
�ملجتمعي،  �ل�شلم  م��ب��ادئ  تعزيز  يف  جن��ح  ل��ذل��ك  �هلل، 
�مل��ح��ب��ة، و���ش��ج��ع ع��ل��ى �حل����و�ر وتفهم  وغ��ر���ص �شمائل 

�لآخر.
�أطلقت  �ل����د�ر  �أن  �ل�����ش��اع��دي  ق���ال خليفة  ج��ان��ب��ه  م��ن 
معر�ص  فعاليات  خ��ال  مت�شامح”  �مل��ل��ي��ون  “وثيقة 
�أبوظبي للكتاب يف �أبريل �ملا�شي بهدف حتقيق �لريادة 
�لوثيقة  �ط���اق  �ن  �ىل  لف��ت��ا  �لت�شامح  ��شتد�مة  يف 
�لتي لقت �إقبال و��شعا جاء يف �إطار مبادر�ت متعددة 
�لت�شامح”  “�إمار�ت  م�شروعها  �شمن  �ل���د�ر  تتبناها 
�لعام  ه��ذ�  ت�شمية  من  �ملن�شود  �لهدف  لتحقيق  �شعيا 
قيادتنا  وتوجهات  لتطلعات  وجت�شيد�  �لت�شامح  ع��ام 
�لر�شيدة لغر�ص وتعزيز قيمة �لت�شامح لدى �جلمهور 

�مل�شتهدف.
و�أ�شاف �إن �ملبادرة عبارة عن من�شة �إلكرتونية ت�شمى 
قيمة  حتقيق  �إىل  ب� “وثيقة �ملليون مت�شامح” ت�شعى 
ريادية يف ��شتد�مة �لت�شامح من خال دعوة �جلمهور 
�مل�شتهدف لتبني ثقافة �لت�شامح و�لعمل عليها مبجرد 
م�شاركته وتعهده باأن يكون فرد مت�شامح مبجتمعه.. 
�أن �لت�شجيل باملن�شة يتم من خال �لر�بط  مو�شحا 
www.tolerancecovenant. �لإلكرتوين 

على  م�شاركته  ف��ور  فيها  �مل�شارك  ويح�شل    com
�شهادة م�شاركة تر�شل له عرب �لربيد �لإلكرتوين.

•• دبي - الفجر

ح�شلت جامعة ز�يد موؤخر�ً على جائزة دولية لتميزها 
يف حت�شني جتربة طلبتها يف �لتعلم و�لتو��شل عرب 
�لإن���رتن���ت.. حيث ت��ك��رم ه��ذه �جل��ائ��زة �ل��ت��ي ت�شمى 
و�شائط  ع��رب  �لتعلم  لتحفيز  �ل��دول��ي��ة  “�جلائزة 
 International ب�����ورد«  “باك  �مل��ع��ل��وم��ات 
�ملوؤ�ش�شات  تلك   «  Blackboard Catalyst
�لتي �أدت �بتكار�تها �لتعليمية و�لإد�رية �إىل حت�شني 

جتربة �ملتعلم ب�شكل ملحوظ.
�لتعليم  لإد�رة  معلومات  نظام  هو  بورد”  و”باك 
�لتعليمية  �لعملية  كفاءة  ومر�قبة  �لطلبة  ومتابعة 
يف �ملوؤ�ش�شة �لتعليمية، حيث يتيح هذ� �لنظام فر�شاً 
كبرية للطلبة يف �لتو��شل مع �ملقرر �لدر��شي خارج 
�أي وق���ت، وذلك  �أي م��ك��ان ويف  ق��اع��ة �مل��ح��ا���ش��ر�ت يف 
ن لهم  من خال هذ� �لنظام �لإلكرتوين �لذي يوؤمِّ
�ملادة �لعلمية  �أدو�ت متنوعة لاطاع على حمتوى 

للمقرر و�لتفاعل معها بطرق مي�شرة، بالإ�شافة �إىل 
�لتو��شل مع �أ�شتاذ �ملقرر وبقية �لطلبة �مل�شجلني يف 
نف�ص �ملقرر بو�شائل �إلكرتونية متنوعة.. �لأمر �لذي 
ي�شاعد �لطلبة على تلقي �لدرو�ص بدون �لذهاب �إىل 
و�لمتحانات  �لدر��شية  �لو�جبات  فيتمو�  �جلامعة، 
�أو  �لكلية  �لإنرتنت، وقد يذهبون لاختبار يف  على 

�جلامعة لاختبار�ت �لنهائية.
 International ج����و�ئ����ز  ت���اأ����ش�������ش���ت  وق������د 
عام  يف  �ل�شنوية   Blackboard Catalyst
يف  و�لتميز  �لبتكار  وتكرمي  تقدير  بهدف   ،2005
يعمل  حيث  جمتمع ممار�شة “باك بورد” �لعاملي، 
مايني �ملعلمني و�ملتعلمني كل يوم لإعادة تعريف ما 
ويقوم  �لتكنولوجيا.  من  �ل�شتفادة  عند  ممكن  هو 
باختيار  بورد”  “باك  من  �لوظائف  متعدد  فريق 
�لفائزين من جميع �أنحاء �لعامل، حيث مت تكرميهم 
�ل�شنوي  بورد”  “باك  م�شتخدمي  م��وؤمت��ر  خ��ال 
“�أو�شنت” بولية  يف  �جل���اري  يوليو  يف  عقد  �ل���ذي 

تك�شا�ص �لأمريكية. 
وقال �لربوفي�شور مايكل ويل�شون، نائب مدير جامعة 
ز�يد، �شارحاً �أهمية �جلائزة: “يجب ماحظة �أنه ل 
يوجد �شوى عدد قليل من �لفائزين بها كل عام، �إذ� 
�أكرث  لديها  ب��ورد  ب��اك  �أن  �حل�شبان  يف  و�شعنا  م��ا 
ي�شل  دول��ة   90 يف  معها  تعمل  16000 جهة  من 
100 مليون  عدد م�شتخدمي هذ� �لنظام فيها �إىل 
ز�يد  جامعة  �ختيار  يتم  فعندما  لذلك  م�شتخدم. 
كفائز يف هذه �مل�شابقة، يكون هذ� �شهادة حقيقية على 
جامعة  تبذلها  �لتي  و�جلهود  �جلاد  و�لعمل  �لروؤية 
م�شت�شار  م��ارك�����ص-  �آدم  �لربوفي�شور  ف��ري��ق  و  ز�ي���د 
�ل�شرت�تيجية-  يف  و�مل��ب��ادر�ت  �لأك��ادمي��ي��ة  �جل���ودة 

حت�شني جتربة �لتعلم يف �شفوف طلبتها«.
ز�يد  �أن ج��ام��ع��ة  ع��ل��ى  دل��ي��ل  ��ا  �أي�����شً “�إنه  و�أ����ش���اف: 
�أنحاء  جميع  يف  �أخ���رى  مرموقة  جامعات  ت�شاهي 
�لعامل. �إنها �ملرة �لأوىل �لتي تفوز فيها جامعة ز�يد 
بهذه �جلائزة �ملرموقة، وهو �أمر يجب �أن نحتفل به 

جميًعا«.
�جلهود  ثمرة  هو  �لفوز  ه��ذ�  “�إن  قائًا:  و��شتطرد 
�ل��ت��ي ي��ق��وم بها منذ �أك���رث م��ن ث��اث ���ش��ن��و�ت فريق 
�لربوفي�شور  بقيادة  �جلامعة  مدير  نائب  مكتب  يف 
و�ملبادر�ت  �لأكادميية  �جل��ودة  م�شت�شار  مارك�ص،  �آدم 
�جلامعي،  �لتقييم  عملية  لتحويل  �ل�شرت�تيجية، 
�جلودة  �شمان  من�شقي  مع  �لوثيق  بالتعاون  وذل��ك 

و�لأق�شام �لدر��شية يف كل كلياتنا.
�إلكرتونياً  مدجمة  تقييم  عمليات  �إن�شاء  ك��ان  وق��د 
تقليدية، مبثابة عملية  بيئة  وخمتلطة يف مو�جهة 
�لعديد من  ت��وف��ر  �إح���دى نتائجها  ب��ني  حت���ول، م��ن 
�لذي  �لأمر  و�أد�ئهم،  �لطلبة  تعلم  لدر��شة  �لفر�ص 
يتيح �تخاذ �إجر�ء�ت فورية لتوفري �لدعم لهم عند 

�لقت�شاء. 
كلية على عدد معقول من  �أن ح�شلت كل  بعد  �لآن 
�لتغيري�ت  من  ن�شتفيد  فاإننا  �مل�شرتكة،  �لتقييمات 

�لتي مت �إجر�وؤها قبل ب�شع �شنو�ت.«

•• العني - الفجر

�ختتمت د�ر ز�يد للثقافة �لإ�شامية مبقرها �لرئي�ص 
�ملهتدين  لأب��ن��اء  �ل�شيفي  �ل��ربن��ام��ج  �لعني”  مبدينة 
�أقيم على مدى  و�ل��ذي  �ل��د�ر  �إىل  “�ملنت�شبني  �جل��دد 
�إد�رة  30 ط��ال��ب��ا ون��ظ��م��ت��ه  �أ���ش��اب��ي��ع مب�����ش��ارك��ة  ث��اث��ة 
مديري  بح�شور  وذل��ك  و�لتعليمية  �لثقافية  �ل�شوؤون 
وياأتي  �ل��ط��ل��ب��ة،  �أم�����ور  و�أول����ي����اء  و�لأق�������ش���ام  �لإد�ر�ت 
على  �ل���د�ر  م��ن  حر�شاً  �لثالثة  لل�شنة  �لربنامج  ه��ذ� 
�ملهتدين �جلدد  �أهد�فها �ل�شرت�تيجية بدمج  حتقيق 
�ل��ازم��ة لهم  �ل��رع��اي��ة  �مل��ح��ي��ط، وت��ق��دمي  يف �ملجتمع 
ولأ����ش���ره���م و����ش��ت��غ��ال �أوق�����ات ف��ر�غ��ه��م خ���ال فرتة 

�ل�شيف مبا يعود عليهم بالنفع. 
�لعام  و�أك��دت �لدكتورة ن�شال حممد �لطنيجي �ملدير 
و�لأن�شطة  �ل��رب�م��ج  تنظيم  على  �ل���د�ر  حر�ص  ل��ل��د�ر 
�ملهتدين  لأب��ن��اء  �ل��در����ش��ي،  �ل��ع��ام  نهاية  يف  �ل�شيفية 
�جل��دد و�ل��ذي��ن نعدهم ج��زء� من �أ���ش��رة �ل���د�ر، بهدف 
�إىل تعزيز مفاهيم  ‘بالإ�شافة  �لطلبة  �أوق��ات  ��شتثمار 
�لثقافة �لإ�شامية ومبادئ �لدين �لإ�شامي �لأ�شا�ص 

لدى �لأطفال.
روح  بث  �إىل  يهدف  �لربنامج  �أن  �لطنيجي  و�أ�شافت 
�حل��م��ا���ص و�مل��ن��اف�����ش��ة ب��ني �أب��ن��اء �مل��ه��ت��دي��ن ع��ل��ى قر�ءة 
وحفظ �لقر�آن �لكرمي وتعريف �لطلبة بفو�ئد قر�ءة 
و�لهدوء  �لرتكيز  على  �لقدرة  وزي��ادة  �لكرمي  �لقر�آن 
وتقوية  �ل��ق��ارئ  م��ه��ارة  تنمية  �إىل  بالإ�شافة  �لنف�شي 
ذ�ك����رة �ل��ع��ق��ل و����ش��ت��ح�����ش��ار �أرك�����ان �لإمي�����ان ومعرفة 
معانيها. كما هدف �لربنامج �إىل تعزيز �للغة �لعربية 

وثقافتها يف �لنا�شئة.
و�أو�شحت �لطنيجي باأن �لربنامج �حتوى على تقدمي 
و�أهميته يف حتقيق  �لت�شامح  حما�شر�ت حول مفهوم 
وقبول  �لت�شامح  قيم  لتعزيز  وذل��ك  و�ل�شلم  �لتعاي�ص 
�إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �لطلبة،  نفو�ص  يف  وتر�شيخها  �لآخ���ر 
ت��ق��دمي ب��رن��ام��ج �ل�����ش��ن��ع �لإم���ار�ت���ي ل��ت��ع��ري��ف �لطلبة 
ب���امل���وروث �لج��ت��م��اع��ي و�ل��ث��ق��ايف و�لل����ت����ز�م ب�����الآد�ب 

و�لأخاقيات �لتي درج عليها �ملجتمع.
ترفيهية  رح���الت  تنظيم  مت  �ل��ربن��ام��ج  هام�ص  وعلى 
كالألعاب  �أن�شطة  عدة  �أقيمت  كذلك  للطلبة  وثقافية 

�ل�شعبية و�ليولة وور�ص �لر�شم وركن �لقر�ءة.

�إقباًل من خمتلف  �شهد  �لربنامج  �أن  بالذكر  �جلدير 
�جلاليات من �أبناء �ملهتدين من فئات عمرية خمتلفة 
ترت�وح ما بني 6 �شنو�ت �إىل 12 �شنة ولقي ��شتح�شان 

و�إع����ج����اب �مل��ه��ت��دي��ن �جل�����دد و�أك�������دو� ح��ر���ش��ه��م على 
�ل�شنو�ت  يف  للربنامج  �أبنائهم  تن�شيب  يف  �ل�شتمر�ر 

�لقادمة كونه يرتك �أثر� طيباً على �شلوكاتهم.

مب�شاركة 500 متطوٍع من موظفيها
الزراعة وال�شالمة الغذائية تنفذ 41 فعالية 

جمتمعية يف الن�شف الأول من عام الت�شامح
•• اأبوظبي - الفجر

نفذت هيئة �أبوظبي للزر�عة و�ل�شامة �لغذ�ئية ممثلة بربنامج �خلدمة 
�ملجتمعية “عون”، يف �لن�شف �لأول من �لعام �جلاري، 41 فعالية جمتمعية 
قدمو�  موظفيها  من  ومتطوعة  متطوع   500 �أك��رث  مب�شاركة  وتطوعية 
�ملجتمع،  م��ن  خمتلفة  فئات  ��شتهدفت  تطوعية،  �شاعة   1242 خالها 
بقيمة بلغت نحو 86 �ألف درهم من �إ�شهامات �ملوظفني و�إير�د�ت �لفعاليات 
�خلريية �لتي قامو� بتنظيمها، للم�شاهمة يف تعزيز م�شرية �خلري و�لعطاء 
�لتي حتذوها �لدولة، من خال �لو�شائل �ملتاحة �شو�ء �ملادية �أو �لعينية �أو 
�ملعنوية، بحيث ت�شهم �لهيئة يف تاأ�شيل ممار�شات �خلدمة �لعامة و�مل�شوؤولية 
�لجتماعية يف �ملجتمع، لتكون مثال للموؤ�ش�شات �حلكومية وغري �حلكومية 
يف هذ� �ملجال. و�أكد �ملهند�ص ثامر ر��شد �لقا�شمي �ملتحدث �لر�شمي با�شم 
�لهيئة �أن �لهيئة ت�شعى من خال برنامج �خلدمة �ملجتمعية عون، لتفعيل 
�إىل  دورها يف خدمة �ملجتمع وتقدمي �لعون و�مل�شاعدة لكافة فئاته، لفتاً 
�ملوؤ�ش�شات و�لهيئات �خلريية  �أن �لهيئة تربطها عاقات تعاون وثيقة مع 
و�لإن�شانية و�جلهات �ملعنية باخلدمات �لجتماعية يف �إمارة �أبوظبي، وتعد 
تلك  بها  تقوم  �لتي  و�لفعاليات  �لن�شاطات  من  �لعديد  يف  فاعًا  عن�شر� 

�جلهات للنهو�ص بالو�قع �لجتماعي يف �إمارة �أبوظبي. 
�لتطوعي  �لعمل  قيم  تاأ�شيل  يف  عون  برنامج  �أهمية  �إىل  �لقا�شمي  و�أ�شار 
�أ�شا�شياً يف �لعمل �ملوؤ�ش�شي و�شمة بارزة ملوظفي �لهيئة، حيث  وجعلها ركناً 
�أك��رث من  �لت�شامح م�شاركة  عام  �لأول من  �لن�شف  �لربنامج خال  �شهد 
500 متطوٍع من موظفي �لهيئة، �شاهمو� يف تنفيذ 41 فعالية جمتمعية 
ورفع  لتطوير  �شعياً  وخ��ريي��ة،  �إن�شانية  و44%  تثقيفية   56% منها 
�ملتاحة  �لو�شائل  خال  من  عام  ب�شكل  للمجتمع  �لنوعية  �حلياة  م�شتوى 
�شو�ء �ملادية �أو �لعينية �أو �ملعنوية. وك�شف �لقا�شمي عن �أبرز �لرب�مج �لتي 
نفذتها �لهيئة من خال برنامج عون و�لتي ت�شمنت كفالة 8 �أيتام ودعم 
�لإمار�تي،  هيئة �لهال �لأحمر  مع  بالتعاون  �أخرى  خريية  م�شاريع   8
بالتعاون  خمتلفة  جن�شيات  م��ن  �أ���ش��خ��ا���ص  لع�شرة  ع��م��رة  رح��ل��ة  وت�شيري 
خريية  م�شاريع   10 دع��م  جانب  �إىل  �لتطوعي،  �أبوظبي  فخر  فريق  مع 
بالتعاون مع جمعية دبي �خلريية، �إىل جانب دعم جهود جمعية �لإمار�ت 

لرعاية وبر �لو�لدين و�مل�شاهمة يف توفري بع�ص �حتياجاتها.
وك�شف �لقا�شمي عن حجم �ملبالغ �لتي مت تقدميها �شمن برنامج �خلدمة 
مليون   4.372 بلغت  و�ل��ت��ي   2009 ع��ام  �إن�شائه  منذ  ع��ون،  �ملجتمعية 
و�لجتماعية  �لإن�شانية  �لرعاية  بر�مج  على  �إنفاقها  مت  �إم��ار�ت��ي،  دره��م 
�لهمم  و�أ�شحاب  و�مل�شنني  كاملر�شى  �ملجتمع  من  هامة  فئات  و��شتهدفت 
و�لتنموية  �لإغاثية  �لرب�مج  دع��م  جانب  �إىل  �جل��دد،  و�ملهتدين  و�لأي��ت��ام 
للموؤ�ش�شات �خلريية و�لإن�شانية يف �لدولة، ودعم جهود �جلمعيات �خلريية 

ودور �لرعاية على م�شتوى �لدولة.
تويل  �لغذ�ئية  و�ل�شامة  للزر�عة  �أبوظبي  هيئة  �أن  �إىل  �لإ���ش��ارة  وجت��در 
�حلكومة  لتوجه  حتقيقا  �ملجتمع  خدمة  و�أن�شطة  برب�مج  بالغاً  �هتماماً 
بالعمل على  �أبوظبي  �لعامة حلكومة  �ل�شيا�شة  �أجندة  �ل�شرت�تيجي وفق 

تطوير �حلياة �لنوعية للمو�طنني و�ملقيمني يف �إمارة �أبوظبي.

»�شحتك يف ال�شيف« فعالية 
ل�شرطة اأبوظبي بالعني
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فعالية  �لعني  �شيدليات  جمموعة  مع  بالتعاون  �أبوظبي   �شرطة  نظمت 
�ملخاطر  جتنب  بكيفية  �ملنت�شبني  توعية  ب��ه��دف   » �ل�شيف  يف  »�شحتك 
�إد�رة  �لفعالية  يف  و�شارك  بال�شحة.   و�لعتناء  �ل�شيف  لف�شل  �مل�شاحبة 
�شرطة منطقة  بالتعاون مع مديرية  �لعني  – منطقة  �لطبية  �خلدمات 
�لعني.  وت�شمنت �إجر�ء فحو�ص طبية لقيا�ص �ل�شغط و�ل�شكري باإ�شر�ف 
كادر طبي متخ�ش�ص يف كافة �ملجالت وحما�شرة  حول �لهتمام بالعاد�ت 
�ل�شحية �ل�شليمة خال ف�شل �ل�شيف،وتقدمي بع�ص �ملاأكولت �ل�شحية و 

عينات جمانية للب�شرة على �ملوظفني . 
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كيف ت�شتطيع تعزيز دفاعاتك �شد اجلراثيم الكامنة يف اأماكن عامة 
االأخرى  املتاجر  اأو  التجاري  املركز  اأو  ال�شوبرماركت  اأو  مكتبك  مثل 

التي تدخلها خالل حياتك اليومية؟ 
من املفيد اأن ت�شيف هذه املواد الغذائية املعززة للمناعة اإىل نظامك 
غ�شل  على  واحلر�ص  النوم،  من  وافر  ق�شط  نيل  عن  ف�شاًل  الغذائي، 
من  جمموعة  على  يحتوي  غذائي  مكمل  وت��ن��اول  ج��ي��ًدا،  اليدين 

الفيتامينات:

تو�شلت درا�شة حديثة اإىل اأن حت�شني العادات الغذائية 
واإن  الوفيات،  حاالت  من   %20 من  يقي  قد  الب�شر  عند 
املفتاح الرئي�شي لذلك يتمثل يف اإ�شافة املزيد من املكونات 

ال�شحية للنظام الغذائي اليومي.

�أفادت جملة )فرويندين( �لأملانية �أن هناك بع�ص �لأطعمة 
�ملرء  وت�شعر  �ل�شباح،  �ملز�جية يف  �لتي حت�شن من �حلالة 

بال�شعادة طو�ل �ليوم.
�ملز�جية  بامل�شاعر و�حلالة  �لطعام يرتبط  �أن  و�أو�شحت 
تاأثري  م���و�د معينة لها  ه��ن��اك  �إن  ب��ل  و�ل��ت��ج��ارب �جل��ي��دة، 
م��ب��ا���ش��ر ع��ل��ى �حل���ال���ة �ل��ن��ف�����ش��ي��ة، م��ق��دم��ة جم��م��وع��ة من 

�لن�شائح.
�ل�شحية،  �لتغذية  �شمن  وت��ن��درج  عامة،  �لن�شائح  وه��ذه 
�أما �إذ� كان �ل�شخ�ص يعاين من �لكتئاب �أو م�شاكل باملز�ج، 
فعليه مر�جعة �لطبيب، لأن تغيري �لنمط �لغذ�ئي قد ل 
يكون كافيا لعاج �لكتئاب، �إذ قد يحتاج �لأمر �إىل �لعاج 

�لدو�ئي و�لعاج �لنف�شي.
وقالت �ملجلة �إن �ل�شريوتونني يعترب مفتاح �ل�شر يف تاأثري 
بع�ص �لأطعمة على �حلالة �ملز�جية لاإن�شان، وهو عبارة 
ع��ن و���ش��ائ��ط كيميائية ت��وؤث��ر ع��ل��ى �حل��ال��ة �مل��ز�ج��ي��ة عرب 
�مل��خ و�لأم���ع���اء، وه���ذ� م��ا يجعل ن�شبة  �لن�شط يف  �ل��ت��اأث��ري 
�ل�شريوتونني تنخف�ص يف �جل�شم مع حالة �لكتئاب وعند 

�ل�شعور باجلوع.
وعندما يتناول �لإن�شان �لكربوهيدر�ت من خال �خلبز 
�أو �ملوز و�ملو�شلي )طبق مكون عامة من �ل�شوفان و�ملك�شر�ت 
و�لفاكهة( فاإنها ترتفع مرة �أخرى يف �لدم، ونتيجة لذلك 
�ل�شريوتونني  �إف���ر�ز  لإع���ادة  �مل��خ  �إىل  �لرتيبتوفان  ي�شل 

�لذي يعترب �رتفاع ن�شبته حالة مز�جية �أف�شل.
�لإفطار  �أهمية  على  �لنف�شية  �ل�شحة  خ��رب�ء  ينبه  وهنا 
نق�ص  �إن  �ل��ه��ام��ة، حيث  �لوجبة  ه��ذه  ع��ن  �لتخلي  وع��دم 
على  خ��ا���ص  ب�شكل  ي��وؤث��ر  �أن  ميكن  �لغذ�ئية  �مل���و�د  بع�ص 

�حلالة �ملز�جية.
ويخطئ من يعتقد �أن �لفيتامينات و�ملعادن �شتكون مهمة 
فقط جلهاز �ملناعة �لقوي، حيث ت�شارك فيتامينات B6 و

�لناقات  �لعديد من  تكوين  �لفوليك يف  B12 وحم�ص 
�لع�شبية �لتي توؤدي �إىل �إطاق هرمونات �ل�شعادة.

من  يعزز  �ل��ذي  �لربوتني  بتناول  �لأملانية  �ملجلة  وتن�شح 
�إفر�ز �لدوبامني، وهو من �لو�شائط �لكيميائية �لتي متنع 
�لربوتني  ويتوفر  �لرتكيز،  من  ويزيد  �ملز�جية  �لتقلبات 
يحتاج  بال�شعادة  ولل�شعور  و�لأ�شماك،  و�لزبادي  �جلنب  يف 
و�ملاكريل  �ل�شلمون  يف  �ملتوفر   3 لاأوميغا  �أي�شا  �جل�شم 

و�لأفوكادو.
وميكن حت�شني �حلالة �ملز�جية عن طريق �إفطار ب�شيط 
يتكون من خبز �حلبوب �لكامل مع �لر�ئب و�ملو�شلي وثمار 

طازجة وزبادي.

الإفطار يجعلك �شعيدا طوال اليوم

الدجاج -1ح�شاء 
تبنّي �أن ح�شاء �لدجاج ميتاز بفو�ئد جمة. ك�شفت �إحدى 
فاعلية  �أك��رث  ك��ان  �ل�شاخن  �ل��دج��اج  ح�شاء  �أن  �لدر��شات 
�لأنف.  بجريان  �لت�شبب  يف  �ل�شاخن  �أو  �ل��ب��ارد  �مل��اء  من 
�إف��ر�ز�ت �لأنف ت�شاعد �جل�شم على  �أمر مفيد طبعاً لأن 
وعلى  �ملمر�شة.  و�لبكترييا  �لفريو�شات  م��ن  �لتخل�ص 
غر�ر �أي �شائل �شاخن �آخر، ي�شاعدك �حل�شاء يف �حلفاظ 
�ملجاري  �حل����ر�رة يف  وي��رف��ع  �ل�����ش��و�ئ��ل يف ج�شمك  ع��ل��ى 
�لإفر�ز�ت.  �أ�شا�شيان يف حتريك  �أم��ر�ن  �لهو�ئية، وهذ�ن 
�أ�شف قليًا من �لفلفل �حلار �إىل ح�شائك �ملف�شل، وقد 

حتظى بنتيجة �أ�شرع و�أف�شل.

-2اللنب
ب�)�خلايا  ُيعرف  ما  �أو  �لربوبيوتيك،  تناول  ي�شاهم  قد 
�جليدة( �ملوجودة يف �أطعمة مثل �للنب و�مللفوف �ملخلل، 
�له�شم.  عملية  ويعزز  �ملناعي  جهازك  عمل  حت�شني  يف 
كذلك ُيعترب لنب �لكفري خياًر� جيًد�. �بحث عن منتجات 
حتتوي على )بكترييا حية ونا�شطة(، ما يعني �أن �للنب 

ي�شمل �حلد �لأدنى من نوَعني حمدَدين من �لبكترييا 
�ملفيدة.

ومع تو�فر حبوب �لفطور و�ألو�ح �لغر�نول 
)�لربوبيوتيكية( �جلديدة يف �لأ�شو�ق، 

�لبكترييا  ك��م��ي��ة  دوًم�������ا  ن���ع���رف  ل 
�إىل  �مل�����ش��ّن��ع  ي�شيفها  �ل��ت��ي  �جل��ي��دة 

�شالت  كانت  �إذ�  ما  �أو  �ملنتجات  ه��ذه 
�ل��ب��ك��ت��ريي��ا �مل�����ش��اف��ة ف��اع��ل��ة. لذلك 

�أن تعرف مدى قوة  �أردت فعًا  �إذ� 
فعليك  �لربوبيوتيكية،  م��ا  منتج 

�لت�شال بامل�شّنع.

االأخ�شر -3ال�شاي 
�أن  �ل�����ع�����ل�����م�����اء  ي����ع����ت����ق����د 

�ل����ب����ول����ي����ف����ي����ن����ولت، 
م���������������و�د ن����ب����ات����ي����ة 

م�شادة  ف���اع���ل���ة 
ل��������اأك�����������������ش��������دة، 

ت����ع����ط����ي �ل���������ش����اي 
تاأثري�ت  �لأخ�������ش���ر 

فقد  �مل�����ن�����اع�����ة.  ت�����ع�����زز 
�لدر��شات  �إح����دى  �أ����ش���ارت 

حمدًد�  ن��وًع��ا  �أن  �إىل  �مل��خ��ربي��ة 

فريو�شات  يقتل  قد  كات�شني  ُيدعى  �لبوليفينولت  من 
�لأنفلونز�.

�ملر،  �ل�شاي �لأخ�شر وحتّد من طعمه  وكي تعزز فاعلية 
��شتخدم ماء �شاخًنا غري مغلي و�نقع فيه �ل�شاي �لأخ�شر 
ملدة ل تزيد عن دقيقة �أو �ثنتني. كذلك ت�شتطيع �إ�شافة 
لتخفف  �لع�شل  �أو  �حلام�ص  �لليمون  ع�شري  من  قليل 
�لطعم �ملر. ولكن ل ت�شف �حلليب لأن �لربوتينات تتحد 

مع �لبوليفينولت، ما ي�شلب هذه �لأخرية فاعليتها.

D -4الفيتامني 
 American Journal �أخ��رًي� يف  ُن�شرت  يف در��شة 
of Clinical Nutrition، تبنّي �أن �لأولد �لذين 
 D �لفيتامني  على  حتتوي  غذ�ئية  مكمات  يتناولون 
بنحو  �أق��ل عر�شة  ك��ان��و�  ا  يوميًّ دول��ي��ة(  وح��دة   )1200
مقارنة  �ل���ع���ادي،  �ل��ر���ش��ح  ب��ف��ريو���ص  ل��اإ���ش��اب��ة   40%
بالأولد �لذين تناولو� دو�ء وهميًّا. كذلك ت�شري �لدر��شات 

�جلهاز  خ��اي��ا  ي�شاعد   D �لفيتامني  �أن  �إىل  �مل��خ��ربي��ة 
�ملمر�شة  و�لفريو�شات  �لبكترييا  �إىل  �لتعرف  يف  �ملناعي 
وقتلها، وفق �لدكتور �أديت غيند، باحث يف جمال �ل�شحة 

�لعامة يف كلية �لطب يف جامعة كولور�دو يف د�نفر.
مبا �أن غالبيتنا ل حت�شل على كمية كافية من �لفيتامني 
D، ين�شح معظم �خلرب�ء بتناول مكمل غذ�ئي يحتوي 
ك��ذل��ك ت�شتطيع �حل�����ش��ول عليه  �ل��ف��ي��ت��ام��ني.  ع��ل��ى ه���ذ� 
)بجرعات �شغرية( من �لأ�شماك �لدهنية، مثل �ل�شلمون، 
و�حلليب �ملدعم، ف�شًا عن �أن �جل�شم ي�شنع �لفيتامني 

�ل�شم�ص. �أ�شعة  من   D

الذائبة االألياف   5
تعافت �لفئر�ن �لتي تناولت غذ�ء غنيًّا بالألياف �لذ�ئبة 
طو�ل �شتة �أ�شابيع من �إ�شابة ببكترييا خال ن�شف �ملدة 
�لتي �حتاجت �إليها �لفئر�ن �لتي �أكلت حلوًما حتتوي على 
جملة  يف  �أخ��رية  در��شة  �أظهرت  ح�شبما  متنوعة،  �ألياف 
Brain، Behavior and Immunity. تذكر 
�لباحثة  مي�شيغان،  جامعة  م��ن  �شريي  كري�شتينا 
�لتي  �لذ�ئبة،  �لألياف  �أن  �لدر��شة،  على  �مل�شرفة 
تكرث يف �حلم�شيات، �لتفاح، �جلزر، �لفا�شولياء، 

و�ل�شوفان، ت�شاهم يف حماربة �للتهاب.
ل �شك يف �أن �لألياف غري �لذ�ئبة، �لتي تتو�فر 
يف �للحوم، �حلبوب �لكاملة، �جلوزيات، و�خل�شار 
لل�شحة  م��ه��م��ة  ت��ب��ق��ى  �خل�������ش���ر�ء،  �لأور�ق  ذ�ت 
ذ�ته يف  بالتاأثري  تتمتع  �أنها ل  �إل  عموًما. 
�شريي  تو�شي  لذلك  �ملناعة.  جهاز 
بتناول 25 �إىل 38 غر�ًما من 
�حلر�ص  م��ع  يوميًّا  �لأل��ي��اف 

على تناول �لذ�ئب منها.

اأطعمة تعزز مناعتك على مدار اليوم

النظام الغذائي غري ال�شحي 
يقف وراء 20 % من اإجمايل 

الوفيات يف العامل

يف  عاًما   20 ملدة  �لتغذية  بيانات  بتحليل  �لباحثون  قام 
195 دولة حول �لعامل، بالإ�شافة لنتائج در��شات وبائية 
حول �ملخاطر و�لفو�ئد �ل�شحية �ملرتبطة بالنظام �لغذ�ئي، 
وخل�شو� �إىل �أن �لعاد�ت �لغذ�ئية �ل�شيئة قد �أودت بحياة 
وحده،   2017 عام  يف  �لعامل  حول  �شخ�ص  مليون   11
�لأمر��ص  مع  �ل�شيئة  �لعاد�ت  تلك  عاقة  ب�شبب  وذل��ك 
�لباحثني،  �ل�شرطانات.وبح�شب  �أو  �ل��وع��ائ��ي��ة  �لقلبية 

�أكرث  �ل�شيئة  �لغذ�ئية  �لعاد�ت  �لأرق��ام جتعل  فاإن هذه 
خطورة من عاد�ت مميتة �أخرى، مثل �لتدخني.ومما 
�ل�شوديوم  م�شتويات  زي��ادة  �أن  �لنتائج،  �إليه  �أ�شارت 

�ل�شبب  �ل��دم( كانت  )�ل��ذي يرتبط بارتفاع �شغط 
بالتغذية حول  �ملرتبطة  �لوفيات  �لأك��رب حلالت 

�لعامل. ولكن 

على �لرغم من ذلك، فاإن �لباحثني يعتقدون باأن �مل�شكلة 
�لنظام  يف  �ل�شحية  �لعنا�شر  قلة  يف  تكمن  �لرئي�شية 
�ل��ك��ام��ل��ة، و�ملك�شر�ت،  �ل��ي��وم��ي )م��ث��ل �حل��ب��وب  �ل��غ��ذ�ئ��ي 
�لإ�شباع،  �أح����ادي����ة  و�ل�������ش���ح���وم  و�ل����ف����و�ك����ه،  و�خل�������ش���ار، 

و�لبقوليات(، ولي�ص كرثة �لعنا�شر غري �ل�شحية.
�لدر��شة  باأن  من �جلدير ذكره 
)�لتي جرى ن�شرها موؤخر�ً 
 The يف جملة ذ� لن�شت
Lancet( مل تثبت 
عاقة �شبب ونتيجة 
�لتغذية  ���ش��وء  ب���ني 
وزي���������������������ادة خ���ط���ر 
�لوفيات، و�إمنا هو 
جم������رد �رت����ب����اط 
تف�شريه  ي��ح��ت��اج 
�إىل �إجر�ء �ملزيد 

من �لدر��شات.
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وزارة القت�صاد
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اخلمي�س  1  اأغ�صط�س  2019 العدد 12697 

العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1   

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2019/18197 (

�ملنذر   :  بنك �أبوظبي �لتجاري �ص م ع .
�ملنذر �إليه  :   مار�شيلو روقيو بريير� .

درهم  وق��درة )153،208.11(  �شد�د مبلغ  ب�شرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
بالتق�شيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�شهرية  �لأق�شاط  ب�شد�د  �لإخ��ال  نتيجة 
�أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت  وذلك خال 
�لتنفيذية على �ل�شيارة رقم ) 68206/ خ�شو�شي / 5 / �بوظبي( من نوع 
و�ملمولة  )رم��ادي(   �للون  ��شتي�شن( موديل )2017(  �ك�شبلورر _  )ف��ورد 

ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1   

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2019/18198 (

�ملنذر :  بنك �أبوظبي �لتجاري �ص م ع .
�ملنذر �إليه : حل�شن ت�شابا.

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدرة )20،129.25( درهم نتيجة 
�لإخال ب�شد�د �لأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خال 
�أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على 
 PEUGEOT( من نوع )دبي / U / ل�شيارة رقم )87751/ خ�شو�شي�
308_ هات�شباك( موديل )2015( �للون )��شود(  و�ملمولة ل�شاحلكم من 

قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1   

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2019/18202 (

�ملنذر   :  بنك �أبوظبي �لتجاري �ص م ع 
�ملنذر �إليه  :  حممد حممود عبيد  .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدرة )86،668.63( درهم نتيجة 
�لإخال ب�شد�د �لأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خال 
�أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على 
ن��وع )ج��ي��ب جر�ند  م��ن  دب���ي(   /  S  / رق��م )57711/ خ�شو�شي  �ل�����ش��ي��ارة 
�للون )�حمر(  و�ملمولة ل�شاحلكم  ��شتي�شن( موديل )2017(  �شريوكي _ 

من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1   

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2019/18207 (

�ملنذر :  بنك �أبوظبي �لتجاري �ص م ع .
�ملنذر �إليه  : ميكائيل �يدو�رد  كنود�شني   .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدرة )97،695.96( درهم نتيجة 
�لإخال ب�شد�د �لأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خال 
�لتنفيذية  �لإج����ر�ء�ت  لت��خ��اذ  �مل��ن��ذر  �شي�شطر  و�إل  �لن�شر  ت��اري��خ  م��ن  �أ�شبوع 
 FORD( من نوع )دب��ي  / V  / �ل�شيارة رقم )76520/ خ�شو�شي  على 
و�ملمولة  )�����ش���ود(   �ل��ل��ون   )2017( م��ودي��ل  �ب(  ب��ي��ك   _  RANGER

ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1   
اعالن مبوعد جل�صة ادارة دعوي بالن�صر

رقم الدعوي 2019/424 جتاري جزئي
بناء علي طلب �ملدعي / تامر عبد�حلميد م�شطفي – �جلن�شية / م�شر

�يل �ملدعي عليه / حممد علي عي�شي – �جلن�شية / فل�شطني
بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لإبتد�ئية  ر�أ�ص �خليمة  �مام حمكمة  باحل�شور  فانت مكلف 
 2019/8/7 �مل��و�ف��ق  �لأرب���ع���اء  ي��وم  م��ن   9.00 �ل�شاعة  يف  عنك  معتمد  وك��ي��ل 
لاجابة علي �لدعوي وتقدمي مالديك من بيانات ودفوع وطلب �لز�م �ملدعي عليه 
ب�شد�د مبلع 37000 درهم وفائدة  %9 من تاريخ 2017/11/5 وحتي متام 
�ل�شد�د ومبلع 1000 درهم تعوي�ص ويف حالة تخلفك عن �حل�شور �و �ر�شال وكيل 

عنك يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر �لدعوي غيابياً 
مدير الدعوي
حممد �صامح حممد احلنفي

      حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1   
رقم الدعوى )2019/212( 

حمكمة : �بوظبي �لإبتد�ئية ، �لد�ئرة : �ملدنية �جلزئية �لثانية 
�ملدعي : �شعيد نا�شر �شعيد حممد �لزعابي 

1 - �شلطان نا�شر �شعيد حممد �لزعابي ، 2 - �شناء �ل�شوي ع�شر�ن  �ملدعي عليهم  : 
3 - �شيف نا�شر �شعيد حممد �لزعابي  ،    4 - �شيخه نا�شر �شعيد حممد �لزعابي   

5 - علياء نا�شر �شعيد حممد �لزعابي  ،    6 - نوره نا�شر �شعيد حممد �لزعابي  
�ىل �ملدعي عليهم �ل�شادة )فاطمة نا�شر �شعيد �لزعابي ، بدرية نا�شر �شعيد �لزعابي ، حممد نا�شر �شعيد 
�لزعابي ، عبد�لرحمن نا�شر �شعيد �لزعابي ، جميلة نا�شر �شعيد �لزعابي ، حمد نا�شر �شعيد �لزعابي ، �حمد 
نا�شر �شعيد �لزعابي خالد نا�شر �شعيد �لزعابي )وكيلته �شهز�د غام ح�شني( ، �شناء نا�شر �شعيد �لزعابي ، 
�شمريه  نا�شر �شعيد �لزعابي ، �شلطان نا�شر �شعيد �لزعابي ، نوره نا�شر �شعيد �لزعابي ، �شيخه نا�شر �شعيد 
�لزعابي ،  علياء نا�شر �شعيد �لزعابي ، �شيف نا�شر �شعيد �لزعابي �شناء �ل�شوي ع�شر�ن(  ب�شفتكم �ملدعي 
عليهم يف �لدعوى رقم 212/2019 مدين جزئي �بوظبي �ملرفوعة من �ملدعي / �شعيد نا�شر �شعيد حممد 
�لزعابي ونظر�  لتكليفنا من قبل �ل�شادة د�ئرة حماكم �بوظبي بالدعوى �ملذكورة عاليه ، لذلك يطلب منكم 
ح�شوركم �و من ينوب عنكم �جتماع �خلربة �لأول يف �مل�شكن حمل �لنز�ع ) يف �بوظبي ، منطقة �لفاح حو�ص 
�ل�شاعة )6.00( بعد �لظهر حلل  2019/8/19 يف متام  �ملو�فق  929( يوم �لثنني  �لعقار  1C - رقم 
�لنز�ع مع �ح�شاركم ��شل �لتوكيل وجميع �لبيانات و�مل�شتند�ت �خلا�شة بالدعوى مع ن�شخها بعدد �طر�ف 
�ملوقرة  �ملحكمة  �لتقرير لدى  �إي��د�ع  يتم  �ملاأمورية حتى  �شتبا�شر �خلربة  �لدعوى ويف حالة عدم ح�شوركم 

ح�شب �لأ�شول �ملتبعة. 
للتوا�صل مع اخلبري
خلوي : 506162249 - +971 
  Email : (alzogby_expert_2017@yahoo.com(
مهند�ص / حمدي حممد الزغبي اأمني 
اخلبري الهند�شي املعني بالدعوى - رقم القيد 559 

اإعــــــالن بالن�صــــر 

العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1   

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2019/18195 (

�ملنذر   :  بنك �أبوظبي �لتجاري �ص م ع.
�ملنذر �إليها  : �شوز�نا خديجه �كرم فر�نوح   .

درهم   )78،029.54( وق��درة  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �إليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
بالتق�شيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�شهرية  �لأق�شاط  ب�شد�د  �لإخ��ال  نتيجة 
�أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت  وذلك خال 
نوع  من  دب��ي(   /  T  / خ�شو�شي   /84792( رق��م  �ل�شيارة  على  �لتنفيذية 
و�ملمولة  )����ش��ود(   �ل��ل��ون   )  2016( م��ودي��ل  ��شتي�شن(   _ �ك�شبلور  )ف���ورد 

ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1   

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2019/19415 (

�ملنذر : �شتاندرد ت�شارترد بنك  .
�ملنذر �إليه : رجي�ص �شيفاين بهاكو�ن د��ص �شيفاين   .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدرة )22،657.00( درهم نتيجة 
�لإخال ب�شد�د �لأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خال 
�أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�شيارة رقم )20791/ خ�شو�شي / 13 / �أبوظبي( من نوع )فولك�ص و�جن 
جيتا _ �شالون ( موديل )2014( �للون ) رمادي(  و�ملمولة ل�شاحلكم من 

قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1   

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2019/18201 (

�ملنذر   :  بنك �أبوظبي �لتجاري �ص م ع 
�ملنذر �إليه  :  طارق يا�شر �حللبي .

درهم   )57،555.00( وقدرة  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
بالتق�شيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�شهرية  �لأق�شاط  ب�شد�د  �لإخال  نتيجة 
�أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت  وذلك خال 
من   ) دبي   /  U  / خ�شو�شي   /55925  ( رقم  �ل�شيارة  على  �لتنفيذية 
و�ملمولة  ��شود(    ( �للون   )  2016( موديل   ) �شالون   _  A4 )�ودي  نوع 

ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1   

اإنذار عديل بالن�صر 
) رقم )2019/19416 

�ملنذر   :  �شتاندرد ت�شارترد بنك  .
�ملنذر �إليه  :   يف لومارد� تريند�د  .

درهم   )26،120.00( وق��درة  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
بالتق�شيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�شهرية  �لأق�شاط  ب�شد�د  �لإخ��ال  نتيجة 
�أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت  وذلك خال 
( من  �أبوظبي   /  12  / �لتنفيذية على �ل�شيارة رقم ) 88562/ خ�شو�شي 
نوع )ني�شان جوك _ ��شتي�شن ( موديل )2015 ( �للون ) �أبي�ص(  و�ملمولة 

ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اقت�شادية عجمان ت�شبط 1.2 مليون �شلعة 
مقلدة خالل الن�شف الأول من 2019

•• عجمان-الفجر:

�أعلنت د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية يف عجمان عن �شبط و�إتاف 1،223،788 
قطعة مقلدة خال �لن�شف �لأول من 
بني  �لب�شائع  وتنوعت  �حل���ايل،  �ل��ع��ام 
و�أحذية  جتميل  وم�شتح�شر�ت  عطور 
غذ�ئية  وم��و�د  وحقائب  و�ك�ش�شو�ر�ت 
و�أحبار وعلب وغريها، وتقدر قيمتها ب� 
15 مليون درهم، حيث �تخذت �لد�ئرة 
�ملخالفني،  بحق  �ل��ازم��ة  �لإج�����ر�ء�ت 
مر�قبة  يف  ج���ه���وده���ا  ���ش��م��ن  وذل������ك 
�أي ممار�شات  �أ�شو�ق �لإم��ارة ومكافحة 
للقانون ومت�ص حقوق  �شلبية خمالفة 
�أ�شحاب �لعامات �لتجارية، كما ياأتي 
�مل�شتهلكني  حماية  على  ح��ر���ش��اً  ذل��ك 
�لأ���ش��ر�ر �ملرتتبة  �ملجتمع من  و�أف���ر�د 

على تد�ول �ل�شلع �ملقلدة.
وب�����ه�����ذ� �ل�����������ش�����اأن، ق������ال ع�����ب�����د�هلل بن 
�لرقابة  �إد�رة  م��دي��ر  �لنعيمي،  نا�شر 
“ مي��ث��ل تعزيز  �مل�����ش��ت��ه��ل��ك:  وح��م��اي��ة 
�مل�شتهلك  وحماية  �لتجارية  �ل��رق��اب��ة 
للد�ئرة،  رئ��ي�����ش��اً  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��اً  ه��دف��اً 
�ملمار�شات  ت��ر���ش��ي��خ  ع��ل��ى  ن��ع��م��ل  ح��ي��ث 
�لإيجابية يف �أ�شو�ق �لإمارة، ومو�جهة 
بحقوق  ت�����ش��ر  ���ش��ل��ب��ي��ة  مم���ار����ش���ات  �أي 
على  و�مل�شتهلكني  �لتجارية  �لعامات 
ح��د ���ش��و�ء، وذل���ك م��ن خ��ال �لرقابة 
�لإمارة،  �لعاملة يف  للمن�شاآت  �مل�شتمرة 
�لقانوين لدى خمتلف  �لوعي  وتعزيز 
�لأطر�ف �ملعنية، �إ�شافًة �إىل �حلمات 
�شركاء  خمتلف  مع  �مل�شرتكة  �مليد�نية 

�لد�ئرة، �شعياً نحو ��شتد�مة بيئة ��شتهاكية و��شتثمارية �آمنة وموثوقة، تدعم 
�لنمو �لقت�شادي وحتمي حقوق جميع �لأطر�ف.«

 “ �لتجاري:  �لغ�ص  مكافحة  ق�شم  �ل�شحي، مدير  علي  قال ح�شن  من جانبه، 
على  نقوم  �لفكرية،  �مللكية  حقوق  حماية  يف  �لد�ئرة  �خت�شا�ص  من  �نطاقاً 
مد�ر �ل�شنة بتنظيم جولت ميد�نية لتوعية �ملن�شاآت �لقت�شادية باأهم �لقو�نني 
و�لل��ت��ز�م��ات �ل��ت��ي يجب م��ر�ع��ات��ه��ا خ��ال مم��ار���ش��ة �لن�شاط �لق��ت�����ش��ادي يف 
�لإمارة، و�شرورة جتنب �ملمار�شات �ل�شلبية �ملخالفة للقانون وما يرتتب عليها 
من �إجر�ء�ت �إد�رية، كما نقوم بتلقي �شكاوى �أ�شحاب �لعامات �لتجارية عند 
ر�شد �أي من�شاأة تقوم بتقليد �ل�شلع وبيعها يف �لإم��ارة، حيث يتم �لتحقق من 
و�تخاذ  �ملقلدة،  �لب�شائع  ل�شبط  �ل�شركاء  مع  بالتن�شيق  و�لتحرك  �ل�شكوى 
منطلق  ومن  �لد�ئرة  ب�اأن  بالذكر  �ملن�شاأة«�جلدير  بحق  �لقانونية  �لإج��ر�ء�ت 
ت�شهيل خدماتها لأ�شحاب �لعامات �لتجارية، تتلقى �ل�شكاوى �ملتعلقة بالغ�ص 
�لتجاري من خال �ملوقع �للكرتوين و�لتطبيق �لذكي للد�ئرة، مبا يتما�شى 
ت�شريع  يف  ي�شهم  ومب��ا  �ل�شامل،  �لرقمي  �لتحول  نحو  �حلكومي  �لتوجه  مع 

�إجر�ء�ت �شبط �لب�شائع �ملقلدة وحماية �ملجتمع من �لآثار �ملرتتبة عليها.

»دو« تن�شم اإىل الئتالف العاملي 
لتطوير تقنية الت�شالت ال�شوئية

•• دبي - وام:

“�لئتاف  �إىل  �ملتكاملة  لات�شالت  �لإم���ار�ت  ل�شركة  �لتابعة  دو  �ن�شمت 
�لذي ي�شم جمموعة من �ل�شركات �لر�ئدة  �لعاملي لات�شالت �ل�شوئية” 
و�شناعة  �لتحتية  و�لبنية  و�لإ�شاءة  �لت�شالت  تكنولوجيا  جمال  يف  عاملياً 
لتمكني  جديدة  ل�شلكية  تقنيات  وتطوير  ��شتك�شاف  �إىل  �لأجهزة.ويهدف 
�لت�شالت �ل�شوئية �إىل جانب حتديد و�شياغة �ملعايري �لعاملية لهذه �لتقنية 
�شركة  يف  للتكنولوجيا  �لتنفيذي  �لرئي�ص  �لبلو�شي  �شليم  �لنا�شئة.وقال 
�لإمار�ت لات�شالت �ملتكاملة “ نفخر يف دو بكوننا يف طليعة �ل�شركات �لتي 
حتر�ص دوماً على تطوير و�عتماد �أحدث �لبتكار�ت �لتكنولوجية ومنها ما 
ب� “لي فاي” حيث نتطلع �إىل ر�شم مامح م�شتقبل هذه  يعرف �خت�شار�ً 

�لتكنولوجيا بالتعاون مع �شركائنا �لعامليني ..«.
مفتوحة  جمعية  مب��ث��اب��ة  �ل�شوئية  ل��ات�����ش��الت  �ل��ع��امل��ي  �لئ��ت��اف  وُي��ع��د 
تعزيز  �إىل  �لذين يهدفون  �لأع�شاء  للربح ت�شم جمموعة من  غري هادفة 
و�شيعمل  وم��رّك��ز.  وه��ادف  ثابت  نهج  مع  �ل�شوئية  �لت�شالت  تكنولوجيا 
و�ملو�عيد  ����ش��ت��خ��د�م  وح���الت  ف��و�ئ��د  على  �ل�����ش��وء  ت�شليط  على  �لئ��ت��اف 
�لزمنية لعتماد و�إطاق �لتقنية �جلديدة. و�شيقوم �أع�شاء �لئتاف �أي�شاً 
ل�شياغة وحتديد  �ملعنية  �لقطاعات  قادة  و�لتن�شيق مع نخبة من  بالتعاون 
معايري �لتعليم و�لت�شالت وقابلية �لت�شغيل �لبيني �خلا�شة بهذه �لتقنية.

عمار النعيمي يفتتح مهرجان»ليوا عجمان للرطب والع�شل 2019«

اأدنوك تنجز اتفاقية �شراكة ا�شرتاتيجية مع »اإيني« و»اأو اأم يف« يف جمال التكرير 
•• اأبوظبي-وام: 

�أب��وظ��ب��ي �لوطنية  ب���رتول  �أع��ل��ن��ت ���ش��رك��ة 
�أدن����وك �م�����ص ع��ن �إجن����از �ت��ف��اق��ي��ة �شر�كة 
“�إيني”  ���ش��رك��ة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة ر�ئ����دة م��ع 
�لنم�شاوية  يف(  �أم  و)�أو  �لإي���ط���ال���ي���ة 
لا�شتحو�ذ على ح�ش�ص يف �شركة “�أدنوك 
جت���اري  م�������ش���روع  وت��اأ���ش��ي�����ص  للتكرير” 

م�شرتك بني �ل�شركاء �لثاثة.
وت��ع��د �لإت��ف��اق��ي��ة �ل��ت��ي مت �لإع����ان عنها 
يف ي��ن��اي��ر م���ن �ل���ع���ام �جل������اري م���ن �أك���رب 

�لإتفاقيات يف جمال �لتكرير يف �لعامل.
“�إيني”  حت�شل   .. �لت��ف��اق��ي��ة  ومب��وج��ب 
على ح�شة بن�شبة %20 و”�أو �أم يف” على 

ح�شة بن�شبة %15 يف “�أدنوك للتكرير” 
�لتي ي�شل �إجمايل طاقتها �لتكريرية �إىل 
و�ملكثفات  �لنفط  م��ن  برميل  �أل��ف   922
يومياً من خال م�شفاتي �ل�شركة يف كل 

من �لروي�ص و�أبوظبي.
�أك��رب م�شفاة  ر�ب��ع  �لروي�ص  وتعد م�شفاة 
وُتركز  و�ح���د،  �ل��ع��امل يف موقع  للنفط يف 
�أدنوك على تطوير وتو�شعة جممع �لروي�ص 
متكامل  جممع  �أك���رب  لي�شبح  �ل�شناعي 
يف  و�ل��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات  للتكرير  وم��ت��ط��ور 

موقع و�حد يف �لعامل.
باعتبارها   - للتكرير”  “�أدنوك  وت��ع��د 
���ش��رك��ة ت��ك��ري��ر ق����ادرة ع��ل��ى �إن���ت���اج �لوقود 
�ل��ك��ربي��ت - موؤهلة  �ل��ث��ق��ي��ل �خل����ايل م��ن 

���ش��ه��ادة م��ع��اي��ري �ملنظمة  ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى 
2020 و�ل��ت��ي حتدد  �ل��دول��ي��ة  �ل��ب��ح��ري��ة 
�حل����د �لأق�������ش���ى لن��ب��ع��اث��ات �ل��ك��ربي��ت يف 
وقود و�شائل �لنقل �لبحري ح�شب معايري 
�لتكرير  عمليات  تو�شعة  �ملنظمة.وت�شهم 
و�لبرتوكيماويات يف �لروي�ص يف دعم منو 
وتطور �أدنوك وجهودها لت�شبح لعباً عاملياً 
ر�ئد�ً يف جمال �لتكرير و�لبرتوكيماويات.
يف”  �أم  و”�أو  و”�إيني”  “�أدنوك”  وقامت 
ب�����اإدر�ج م�����ش��روع جت����اري م�����ش��رتك جديد 
“�أدنوك  ب��ا���ش��م  �أب��وظ��ب��ي �ل��ع��امل��ي  ���ش��وق  يف 

للتجارة �لعاملية«.
على  �لعاملية”  للتجارة  “�أدنوك  و�شرتكز 
�أ�شا�شي  �ملبا�شرة للعماء، وب�شكل  �ملبيعات 

�لنا�شئة، مما ي�شهم  �لأ�شو�ق  �آ�شيا، ويف  يف 
حتقيق  م��ن  �جل��دي��دة  �ل�شركة  متكني  يف 
قيمة جتارية من خمتلف مر�حل وجو�نب 
تقوم  و�ل��غ��از.. حيث  �لنفط  �أع��م��ال قطاع 
ن�شاطاتها  وتطوير  قدر�تها  ببناء  �أدن��وك 
�لتجارية بهدف حت�شني وت�شويق �أ�شولها 
�أق�شى قيمة  لتحقيق  وتدفقات منتجاتها 
من عملياتها.ومن �ملتوقع �أن يبد�أ �مل�شروع 
�مل�شتقات  وكذلك  و�ملنتجات  �ل�شلع  جت��ارة 
�حل�شول  ب���ع���د   2020 ع�����ام  م��ط��ل��ع  يف 
ع��ل��ى �مل���و�ف���ق���ات و����ش��ت��ك��م��ال �لإج�������ر�ء�ت 
“�إيني”  �ل��ازم��ة.و���ش��ت��ق��وم  �لتنظيمية 
و�ملعرفة  �خل���رب�ت  بتقدمي  يف”  �أم  و”�أو 
�لت�شغيلية و�لدعم �لازم لتطوير �مل�شروع 

�لأنظمة  حت�����ش��ني  ي�شمن  مب��ا  �مل�����ش��رتك 
�ملنتجات  تدفقات  �إد�رة  وتعزيز  �ملعتمدة 
�لعاملي..  �ل�شعيد  على  و�مل��ك��ررة  �لنفطية 
�مل�شروع  يف  �ل�����ش��رك��اء  ح�����ش�����ص  و���ش��ت��ك��ون 
�لتجاري �مل�شرتك م�شاوية للح�ش�ص �لتي 
ميتلكونها يف “�أدنوك للتكرير«.وتعد هذه 
�ل�شر�كات �ل�شرت�تيجية مع “�إيني” و”�أو 
�أم يف” مثاًل �آخر على �لنقلة �لنوعية �لتي 
�أدنوك و��شرت�تيجيتها  ت�شهدها جمموعة 
��شتجابًة  ت����اأت����ي  و�ل����ت����ي  �ل��ق��ي��م��ة  خل���ل���ق 
�لطاقة،  ق��ط��اع  يف  و�ل��ت��ط��ور�ت  للتغري�ت 
تعزيز  �ل�����ش��ر�ك��ات  ه���ذه  �شت�شمن  ح��ي��ث 
مرونة �أدنوك وقدرتها على �ل�شتفادة من 

�لفر�ص �لتي يوفرها �ل�شوق.

�شيدات اأعمال عجمان يطور مبادرة »رفوف« مبنفذين دائمني
•• عجمان - الفجر 

جمل�ص  رئي�ص  ع��ل��ي،  �آل  خليفة  �آم��ن��ة  �ل��دك��ت��ورة  �أك���دت 
�ملجل�ص ع��ل��ى تطوير  �أع��م��ال ع��ج��م��ان، ح��ر���ص  ���ش��ي��د�ت 
�شيد�ت  تطلعات  ل��ت��و�ك��ب  وب��ر�جم��ه  م��ب��ادر�ت��ه  وتفعيل 
�لأعمال “ع�شو�ت �ملجل�ص” مبا ي�شمن ��شتد�مة ومنو 

م�شاريعهن ويحقق �أهد�ف �ملجل�ص �ل�شرت�تيجية.
و�أو�شحت �أن مبادرة “رفوف” و�لتي تهدف �إىل ت�شجيع 
“ع�شو�ت �ملجل�ص” �إىل �لرتويج ملنتجاتهن عرب منافذ 
بيع  منفذين  عن  �أثمر  ملحوظاً  تطور�ً  �شهدت  قد  بيع 
�لتنمية  ود�ئ����رة  �لتعاونية  عجمان  جمعية  يف  د�ئ��م��ني 
�أعمال  ���ش��ي��دة   11 ل��ي��ق��دم��ن  ع��ج��م��ان،  يف  �ل�����ش��ي��اح��ي��ة 
م��ن��ت��ج��ات��ه��ن م���ن ع��ط��ور ودخ�����ون وم�����ش��غ��ولت يديوية 

وبهار�ت وغريها من �ملنتجات.
و�أ�شارت �لدكتورة �آمنة خليفة �أن جمل�ص �شيد�ت �أعمال 
�إىل  ي�شعى  عجمان،  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  يف  عجمان 
��شتفادتهن  وتعزيز  �مل��ب��ادرة  �ملُ�����ش��ارك��ات يف  �أع���د�د  زي���ادة 

�لذي  �لم��ر  �جلمهور  مع  �ملبا�شر  �لحتكاك  خال  من 
لن�شاط  وحتوله  وتطوره  �ملنتج  تقييم  فر�ص  من  يزيد 
�ملجل�ص  ب��ني  �لفعالة  بال�شر�كة  م�شيدة  ق��ائ��م.  جت���اري 
وخمتلف �جلهات �حلكومية و�خلا�شة يف تنظيم مبادرة 

“رفوف«.
و�أ�شادت بتوجيهات �لقيادة �لر�شيدة وحر�شها على تنوع 
�لدعم �لازم لإجناح م�شاريع �شيد�ت ور�ئد�ت �لأعمال 

و��شتد�مة �أعمالهن وتطورها.
ملنتجات  و�ل��رتوي��ج  �لت�شويق  ي��ويل  �ملجل�ص  �أن  و�أك���دت 
�أع�����ش��ائ��ه �أه��م��ي��ة ك���ربى م��ن خ���ال م��ب��ادر�ت��ه ودور�ت����ه 
مبا�شرة  ت�شويق  قنو�ت  وفتح  بهدف  �ملتنوعة  ومعار�شه 
و�ملجتمع  �ملجل�ص”  “ع�شو�ت  �لأع���م���ال  ���ش��ي��د�ت  ب��ني 
وكذلك  م�����ش��اري��ع��ه��ن،  و����ش��ت��د�م��ة  لتحفيزهن  �مل��ح��ل��ي 

�مل�شاركة يف �ملعار�ص و�لفعاليات.
و�أكدت رئي�ص جمل�ص �شيد�ت �أعمال عجمان �أن �ملجل�ص 
ملو�كبة  �ملبتكرة  مبادر�ته  زي��ادة  �إىل  د�ئ��م  ب�شكل  ي�شعى 

�لتنوع �لكبري مل�شاريع �شيد�ت �لأعمال و�لأ�شر �ملنتجة.

•• عجمان-وام:

�لنعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  �ل�شيخ  �شمو  �أك���د 
ليو� عجمان  �أن مهرجان  ويل عهد عجمان 
�لإمار�تي  �ل����رت�ث  ي��ع��زز  و�ل��ع�����ش��ل  ل��ل��رط��ب 
�أهمية  �إب��ر�ز  خ��ال  من  �لإمار�تية  و�لهوية 
�مل��ن��ت��ج��ات �ل��زر�ع��ي��ة �ل��ت��ي �شكلت ج����زء�ً من 
حياة �لإمار�تيني منذ �لقدم و�ملحافظة على 
��شتد�متها لاأجيال �لقادمة .. مثمناً جهود 
هذه  تنظيم  يف  �ل�����ش��ي��اح��ي��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  د�ئ����رة 
�حلركة  من  تزيد  �لتي  �ل�شنوية  �لفعاليات 

�ل�شياحية يف �لإمارة.
و�أ�شار �شموه �إىل �أن توجيهات �لقيادة �لر�شيدة 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  برئا�شة 
“حفظه �هلل”  �لدولة  رئي�ص  نهيان  �آل  ز�يد 
�أمام  و�إب���ر�زه  �لإم��ار�ت��ي  بالرت�ث  بالحتفاء 
�أ�شا�شاً  ي�شكل  و�ل���زو�ر  و�ملقيمني  �ملو�طنني 
�جلهات  وملختلف  عجمان  حلكومة  ملهماً 
�لتاأكيد على  �أجل  �حلكومية يف �لإم��ارة من 
و�لعمر�ين  �حل�شاري  و�لتطور  �لتقدم  �أن 
�لآباء  وتقاليد  بعاد�ت  �لتم�شك  مع  يتز�من 
و�لأج�����د�د.ج�����اء ذل���ك خ���ال �ف��ت��ت��اح �شموه 
فعاليات �لدورة �ل�شاد�شة من “مهرجان ليو� 
عجمان للرطب و�لع�شل 2019” �لتي تقام 
حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن 
حاكم  �لأعلى  �ملجل�ص  ع�شو  �لنعيمي،  ر��شد 
عجمان يف مركز �لإمار�ت لل�شيافة و ت�شتمر 
حتى 3 �أغ�شط�ص �ملقبل مب�شاركة و��شعة من 
�شمو  و�خل��ا���ش��ة.و���ش��دد  �حلكومية  �جل��ه��ات 
�ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي على �شرورة 
و�لتو��شل بني  و�لن�شجام  �لتعاون  ��شتمر�ر 
�جلهات �مل�شرفة و�مل�شاركة حتى ي�شتمر جناح 
�ملا�شية  �لأع����و�م  يف  حققه  �ل���ذي  �مل��ه��رج��ان 
�ملهرجان  ظ���ه���ور  �لأث������ر يف  �أب���ل���غ  ل���ه  وك�����ان 
فعالياته  تر�شيخ  ويف  �لر�قي  �مل�شتوى  بهذ� 

و�لو�شول به �إىل �لتميز و�لتطور و�لتجدد.
على  ت�شجع  �ملهرجانات  ه��ذه  مثل  �أن  و�أك���د 
�ل�����ش��ي��اح �ىل �لإم������ار�ت للتعرف  زي����ادة ع���دد 
�أبناء �لدولة باإنتاجهم �لزر�عي  على �هتمام 
و�ل�شعي �إىل �لحتفاء به من خال زيارتهم 
ل��ت��ل��ك �مل��ه��رج��ان��ات ون��ق��ل �ن��ط��ب��اع��ات��ه��م �إىل 
ذويهم ومو�طنيهم يف بلد�نهم مما ي�شجعهم 
ع��ل��ى زي�����ارة دول����ة �لإم�������ار�ت ل��ل��ت��ع��رف على 
و�شحر�ئها  و�شو�طئها  وتقاليدها  عاد�تها 

و�أ�شو�قها ومنتجعاتها �ل�شياحية �ملختلفة.
�أع�شاء  �إىل  �جل��زي��ل  بال�شكر  �شموه  وت��وج��ه 
�ملهرجان  ورع�����اة  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة 
جهودهم  ع��ل��ى  و�ل��ر���ش��م��ي��ني  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ني 
 .. للرطب  ل��ي��و� عجمان  مل��ه��رج��ان  ودع��م��ه��م 
من  ينبع  �ل���ذي  �مل��ه��رج��ان  بتنظيم  م�شيد� 
بن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات 
للحو�فز  تقديره  عن  معرب�  �لنعيمي  ر��شد 
و�جلو�ئز �لتي يقدمها �ملهرجان للمز�رعني 
و�مل�شاركني من �أجل �لتم�شك بزر�عة �لنخيل 
مبا  �لع�شل  و�إن��ت��اج  و�ل��ف��و�ك��ه  و�حلم�شيات 
يحافظ على خمزون دولة �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة �لغذ�ئي.
�ملهرجان بو�شول ويل عهد  وب��د�أت فعاليات 

لل�شيافة حيث  �لإم��ار�ت  �إىل مركز  عجمان 
كان يف ��شتقباله �ل�شيخ عبد�لعزيز بن حميد 
�ل�شياحية  �لتنمية  د�ئ����رة  رئ��ي�����ص  �لنعيمي 
وم��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ث��اين ب��ن �أح��م��د �لزيودي 
�ل�شيخ  وزير �لتغري �ملناخي و�لبيئة ومعايل 
رئي�ص  �لنعيمي  �شعيد  ب��ن  م��اج��د  �ل��دك��ت��ور 
�أمني  عبد�هلل  و�شعادة  عجمان  حاكم  دي��و�ن 
وروؤ�شاء  �حلاكم  ب��دي��و�ن  �مل�شت�شار  �ل�شرفاء 
�حلكومية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �ل����دو�ئ����ر  وم������در�ء 
و���ش��ع��ادة �شالح �جل��زي��ري م��دي��ر ع��ام د�ئرة 
مدير  �جل�شمي  و�شعود  �ل�شياحية  �لتنمية 
و�ل�شركات  �مل��ز�رع  و�أ�شحاب  �لفعاليات  ق�شم 
�مل�شاركة  و�لع�شل  و�لفو�كه  للتمور  �ملنتجة 

باملهرجان وكبار �مل�شوؤولني .
وق���ام ���ش��م��وه وم��ر�ف��ق��وه ب��ج��ول��ة تفقدية يف 
�أرج����اء و�أج��ن��ح��ة و�أق�����ش��ام �مل��ع��ر���ص �ملختلفة 
و�ملز�رعني  �ل��ع�����ش��ل  منتجي  م��ع  و�لل��ت��ق��اء 
�أنو�ع �لرطب  و�مل�شاركني و�لعار�شني لأجود 
�لنجاح  �ىل ق�ش�ص  و�ل�شتماع  و�حلم�شيات 
�لنخيل  ب��زر�ع��ة  �لتمور و�له��ت��م��ام  �ن��ت��اج  يف 

و�إنتاج �لع�شل .
و�طلع �شموه خال �جلولة على معرو�شات 
�ل�شركات �ملنتجة و�مل�شاركة يف �ملهرجان و�لتي 
و�حلم�شيات  �ل��رط��ب  م��ن  منتجاتها  تتنوع 
و�لع�شل و��شتمع �إىل �شرح و�ف من �لقائمني 
على �مل���ز�رع و�لج��ن��ح��ة ح��ول ط��رق وكيفية 
وفح�ص  �ل�شتات  زر�ع���ة  بعملية  �له��ت��م��ام 
�لرتبة ومعاجلتها وحتديد مو�قع �ل�شتات 
ح�����ش��ب �مل�������ش���اف���ات �مل����وج����ودة ون���ظ���ام �ل���ري 

وت�شميد �لرتبة.
�لنعيمي  حميد  بن  عبد�لعزيز  �ل�شيخ  و�أك��د 
و�لع�شل  للرطب  عجمان  ليو�  مهرجان  �أن 
بذلها  �لتي  �لكبرية  للجهود  ��شتمر�ر�ً  ياأتي 
�ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان - 
طيب �هلل ثر�ه - وتنفيذ�ً لتوجيهات �شاحب 
يف  �لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
للمهرجانات  ك��اف��ة  �ل��دع��م  �أ���ش��ك��ال  ت��ق��دمي 
ت�شهم  �لتي  و�لثقافية  �لرت�ثية  و�لفعاليات 
يف خدمة �لتوجهات �ل�شرت�تيجية لاإمارة.

�ل�شياحية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  د�ئ�����رة  رئ��ي�����ص  وت���ق���دم 
ب��ع��ج��م��ان ب��ج��زي��ل �ل�����ش��ك��ر و�لم���ت���ن���ان �إىل 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 

على  �هلل”  “حفظه  �ل���دول���ة  رئ��ي�����ص  ن��ه��ي��ان 
�شون  م�شاريع  ل��دع��م  �مل�شتمرة  توجيهاته 
�لزر�عية كما توجه  �ل��رثوة  �ل��رت�ث وتنمية 
�ل�شمو  �شاحب  �إىل  و�لتقدير  �ل�شكر  بو�فر 
�ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�ص 
�لأعلى حاكم عجمان على دعمه �لاحمدود 
وحر�شه �لد�ئم على حتفيز وتعزيز �جلهود 
�مل��ب��ذول��ة ل�����ش��ون �ل����رت�ث �لإم���ار�ت���ي ودعم 

�ملز�رعني.
�أجود  �ل�شوء على  ي�شلط  �ملهرجان  �إن  وقال 
و�لع�شل  �ملحلية  �ل��رط��ب  �أ���ش��ن��اف  و�أف�����ش��ل 
قام  و�ل��ت��ي  �حلم�شيات  م��ن  متعددة  و�أن����و�ع 
بزر�عتها  �ملحليني  �ملز�رعني  من  �مل�شاركون 
وجني ثمارها موؤكد� �ن تنظيم هذ� �ملهرجان 
�لرت�ث  �إح���ي���اء  �إىل  �لأول  �مل��ق��ام  يف  ي��ه��دف 
و�لحتفاء بالعاد�ت و�لتقاليد �لعريقة ومنح 
�ملو�طنني و�ملقيمني و�لزو�ر فر�شة �لتعرف 
�لزر�عة  وقطاع  �لنخيل  �شجرة  �أهمية  على 
و�أنو�ع �ملحا�شيل �لزر�عية يف دولة �لإمار�ت 
�أج������و�ء ح��اف��ل��ة باملرح  �مل��ت��ح��دة يف  �ل��ع��رب��ي��ة 

و�لفعاليات �مل�شوقة جلميع �أفر�د �لعائلة.
من جانبه �أكد معايل �لدكتور ثاين بن �أحمد 
للرطب  عجمان  ليو�  مهرجان  �ن  �ل��زي��ودي 
�لوطنية  �ل�شنوية  �لفعاليات  �أه��م  �أح��د  ه��و 
�لتمور  و�إن��ت��اج  �لنخيل  ب��زر�ع��ة  تعنى  �ل��ت��ي 
للمهرجان  �ل���ع���ام  ه���ذ�  و����ش��ي��ف  و�ل���رط���ب 
�ل��ع�����ش��ل من  م��ن��ت��ج��ي  م�����ش��ارك��ة  م���رة  ولأول 
�مل����ز�رع �لإم���ار�ت���ي���ة و�ل��ت��ي تعمل ع��ل��ى تويف 
جمموعة من �أن��و�ع �لع�شل عالية �جل��ودة .. 
م�شيد� معاليه بحر�ص �لقيادة �لر�شيدة على 
�لهتمام بدعم وتطوير �ملمار�شات �لزر�عية 
�لتمور  �نتاج  يف  �لتقنيات  �ف�شل  و��شتخد�م 
�لو�لد  ر�شخها  �لتي  ل��ل��روؤي��ة  وفقا  و�لع�شل 
�شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور  �ملوؤ�ش�ص 
�أوىل  “ و�ل���ذي  ث��ر�ه  “ طيب �هلل  �آل نهيان 
و�ل�شناعات  �لنخيل  ل��زر�ع��ة  ك��ربى  �أهمية 
برنامج  حمتويات  �أه���م  كونها  ب��ه  �ملرتبطة 
تعزيز �لإنتاج �ملحلي �شمن مكونات منظومة 

�لأمن �لغذ�ئي لدولة �لإمار�ت.
و�لمتنان  �ل�شكر  ب��ج��زي��ل  معاليه  وت��وج��ه 
ل�����ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح��م��ي��د ب���ن ر��شد 
�لنعيمي ع�شو �ملجل�ص �لأعلى حاكم عجمان 

ويل  �لنعيمي  حميد  بن  عمار  �ل�شيخ  و�شمو 
عهد عجمان لرعايتهما ودعمها �لاحمدود 
مل��ه��رج��ان ل��ي��و� ع��ج��م��ان ل��ل��رط��ب ..وق����ال �ن 
ت�شتقطب  مثالية  من�شة  يعد  �ملهرجان  هذ� 
�مل��ئ��ات م��ن �مل��ز�رع��ني و�ل��ع��ار���ش��ني و�ملعنيني 
�ل��ت��م��ور و�لرطب  �ل��ن��خ��ي��ل و�إن���ت���اج  ب���زر�ع���ة 
و�لع�شل ويعنى كذلك برتويج هذه �ملنتجات 
ودعم �لإنتاج �ملحلي وتطوير هذه �ل�شناعة 
و�لأن�����ش��ط��ة �ل��ت��ح��وي��ل��ي��ة �مل��ن��اط��ة ب��ه��ا حيث 
ت�شكل زر�عة �لنخيل و�لرطب و�إنتاج �لع�شل 
�ملنتجات  �أهم  و�إح��دى  �أ�شيلة  �إمار�تية  ثروة 
ب��ه��ا دول����ة �لإم�����ار�ت  �ل��وط��ن��ي��ة �ل��ت��ي تتميز 
�لكبرية  �لغذ�ئية  وقيمتها  �لعالية  جلودتها 
من  لكثري  وت�شديرها  تناف�شيتها  وم�شتوى 

دول �لعامل .
هذ�  �إن  �جل����زي����ري  ����ش���ال���ح  ����ش���ع���ادة  وق������ال 
�ملهرجان ميثل �إحدى فعاليات د�ئرة �لتنمية 
�ملوروث  تكري�ص  على  تعمل  �لتي  �ل�شياحية 
قدماً  للم�شي  ك��اأ���ش��ا���ص  و�ل���رت�ث���ي  �ل��ث��ق��ايف 
يندرج  وه���و  وو�ع����د  م�����ش��رف  م�شتقبل  ن��ح��و 
�شمن روؤية �شاملة للحفاظ على تر�ث �إمارة 
�لإمار�تي  و�ل����رت�ث  خ��ا���ص  ب�شكل  ع��ج��م��ان 
ب�����ش��ك��ل ع���ام وخ��ا���ش��ة ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ّل��ق ب�شجرة 
�لنخيل و�إنتاج �لع�شل ملا ميثانه من ركيزة 

�أ�شا�شية من ركائز تر�ثنا �ملحلي �لعريق.
و�أ����ش���اف ���ش��ع��ادت��ه �أن �مل��ه��رج��ان جن��ح خال 
�لثقافة  عنا�شر  �إب���ر�ز  يف  �ملا�شية  �ل�شنو�ت 
�لإم���ار�ت���ي���ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �مل��ن��ط��ق��ة �لأم���ر 
ت�شتقطب  �شياحية  حمطة  منه  جعل  �ل��ذي 
�لعائات وع�شاق �لرت�ث كما �أ�شهم يف توعية 
�ملو�طنني �ملز�رعني بطرق �لزر�عة �حلديثة 
و���ش��ج��ع��ه��م ع���ل���ى �له���ت���م���ام ب����ج����ودة �إن���ت���اج 
�لتمور  باأ�شناف  و�لرتقاء  و�لرطب  �لع�شل 

و�حلم�شيات �لإمار�تية.
�لفعاليات  ق�شم  �شعود �جل�شمي مدير  و�أك��د 
يف د�ئ����رة �ل��ت��ن��م��ي��ة �ل�����ش��ي��اح��ي��ة ب��ع��ج��م��ان �أن 
�إد�رة مهرجان ليو� عجمان للرطب و�لع�شل 
بقيمة  ج��و�ئ��ز  �ل��ع��ام  ه��ذ�  2019 خ�ش�شت 
420 �ألف درهم خ�ش�شت مل�شابقات �لرطب 
و�لطبخ  و�ل��ف��و�ك��ه  و�ل��ع�����ش��ل و�حل��م�����ش��ي��ات 
و�لتي �شيقوم بعملية �لتحكيم فيها عدد من 

�أ�شحاب �خلرب�ت يف هذه �ملجالت.

و�أ�شار �جل�شمي �إىل �أن هذه �مل�شابقات تهدف 
�لعناية  على  �مل��ز�رع��ني  وت�شجيع  دع��م  �إىل 
ب�شكل  للم�شتهلكني  وتقدميها  مبنتجاتهم 
للزر�عة  �لتناف�شية  �لقدرة  من  يزيد  جذ�ب 
ت�شملها  �لتي  ولاأ�شناف  عام  ب�شكل  �ملحلية 
�مل�شابقات ب�شكل خا�ص فيما تهدف م�شابقة 
و�لطبخ  �ل�شعبي  �ل��ط��ب��خ  بفرعيها  �ل��ط��ب��خ 
�مل��ع��ا���ش��ر �إىل زي�����ادة ت��ف��اع��ل �ل�����ش��ي��د�ت مع 
�ملهرجان وتقدمي �أطباق مكونة من �ملنتجات 

�ملحلية قدر �لإمكان.
�لفعاليات  م��ن  �ل��ع��دي��د  �مل��ه��رج��ان  وي�����ش��ه��د 
و�لأن�����ش��ط��ة �ل��ت��ي ت��ه��دف �إىل �إح��ي��اء �لرت�ث 
�لإمار�تية  و�لتقاليد  ب��ال��ع��اد�ت  و�لح��ت��ف��اء 
�أنو�ع  �أج���ود  عر�ص  �إىل  بالإ�شافة  �لعريقة 
�لرطب و�لع�شل و�لفو�كه �ملختلفة ومنتجات 
ن��دو�ت وور�ص  �إىل جانب تخ�شي�ص  �لنخيل 
وعر�ص  �مل���ز�رع���ني  ب��دع��م  خ��ا���ش��ة  تثقيفية 
و�لعناية  و�ل����زر�ع����ة  �ل����ري  ت��ق��ن��ي��ات  �أح�����دث 

بالنخيل.
�ل�شيخ  �شمو  ك��رم  �لف��ت��ت��اح  حفل  نهاية  ويف 
عجمان  عهد  ويل  �لنعيمي  حميد  بن  عمار 
ر�فقه �ل�شيخ عبد�لعزيز بن حميد �لنعيمي 
رئ��ي�����ص د�ئ�����رة �ل��ت��ن��م��ي��ة �ل�����ش��ي��اح��ي��ة معايل 
�ل���دك���ت���ور ث����اين ب���ن �أح���م���د �ل����زي����ودي وزير 
مثل  معاليه  لدعم  و�لبيئة  �ملناخي  �لتغرّي 
هذه �ملهرجانات وتوفري كافة �ل�شبل لإجناح 

فعالياتها ..
و�لر�شمني  �لرئي�شني  �لرعاة  تكرمي  مت  كما 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شركات  من  مميزة  وجمموعة 
�شركة  منها  و�خلا�شة  �حلكومية  و�جل��ه��ات 
و�إد�رة  للمهرجان  �مل��ا���ش��ي  �ل��ر�ع��ي  �ل��ف��وع��ة 
باأبوظبي  �لثقافية  و�ل���رب�م���ج  �مل��ه��رج��ان��ات 
ل��ل��ق��ي��ادة �لعامة  ب��الإ���ش��اف��ة  ك���ر�ع���ي ذه��ب��ي 
�ل�شارقة  ومعهد  �لف�شي  �أب��وظ��ب��ي  ل�شرطة 
ل���ل���رت�ث وغ���رف���ة ���ش��ن��اع��ة وجت�����ارة عجمان 
وجائزة  ف�شيني  ك��رع��اة  ل��ي��و�  مت��ور  و�شركة 
ود�ئرة  دبي،  وبلدية  للتمور  �لدولية  خليفة 
و�لقيادة  ب��ع��ج��م��ان  و�ل��ت��خ��ط��ي��ط  �ل��ب��ل��دي��ة 
�لعامة  و�لإد�رة  ع��ج��م��ان  ل�����ش��رط��ة  �ل��ع��ام��ة 
ك���م���ا مت تكرمي  ب��ع��ج��م��ان  �مل������دين  ل���ل���دف���اع 
وجلنة  �لطبخ  م�شابقة  يف  �مل�شاركة  �لفنادق 

حتكيم �مل�شابقة .
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»اأبوغزالة« تكرم مدربيها مبنحهم »بطاقة مدرب معتمد«

متا�شيًا مع ا�شرتاتيجتها يف تطوير اآليات الدفع الرقمي يف الدولة

وزارة املالية توقع على اتفاقية مع »ات�شالت« لإ�شافة 
خدمات الدفع عن طريق الدرهم اللكرتوين لل�شركات

•• عمان –الفجر:

ن��ظ��م��ت �أك��ادمي��ي��ة ط���ال �أب���وغ���ز�ل���ة �إحدى 
حفا  �أبوغز�لة �لعاملية”  “طال  موؤ�ش�شات 
�أبوغز�لة،  ط���ال  �ل��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  ب��رع��اي��ة 
تكرمياً  ل���دي���ه���ا،  �مل���ع���ت���م���دي���ن  ل���ل���م���درب���ني 
جل��ه��وده��م يف ت��خ��ري��ج �أج���ي���ال ق�����ادرة على 
�إحد�ث �لتغيري �ملن�شود يف خمتلف �ملجالت، 

مبنحهم “بطاقة مدرب معتمد«.
وياأتي �لتكرمي �نطاقا من �أهمية �ملدربني 

�لتدريبية  �خل��دم��ات  مب�شتوى  �لرت��ق��اء  يف 
�مل��ق��دم��ة، ح��ي��ث مت ت��ك��رمي 50 م��درب��ا من 
د�خل �لأردن و25 �آخرين من خارجه ممن 
حيث  من  �لعتماد  �شروط  عليهم  �نطبقت 
يف  �لعملية  و�خل���ربة  �لأك��ادمي��ي��ة  �ل�شهاد�ت 

مو�شوع �لتدريب.
على  �أبوغز�لة  �لدكتور  �أك��د  �حلفل  وخ��ال 
مهار�ت  تطوير  يف  �لتدريبية  �لعملية  دور 
�لعمل،  �شوق  يف  لتمكينه  وتعزيزها  �ل��ف��رد، 
ي��ك��ون دون مدرب  �أن  �ل���ذي ل ميكن  �لأم���ر 

�ل���ت���اأث���ري يف مهار�ت  ع��ل��ى  وق�����ادر  حم����رتف 
�أبوغز�لة  �أكادميية  �أن  �إىل  �ملتدربني.و�أ�شار 
لديها،  �ملدربني  لعتماد  �شروط  ع��دة  ت�شع 
�أن يكون من  �أب��رزه��ا  وم��ن  تتهاون فيها  ول 
تكون  و�أن  �لأك���ادمي���ي���ة،  �ل�����ش��ه��اد�ت  ح��م��ل��ة 
�لتدريب،  مو�شوع  يف  �لعملية  �خلربة  لديه 
�ل��دور�ت ممتاز�،  كافة  تقييمه يف  يكون  و�أن 
�أبوغز�لة  “طال  م��درب��ي  �أن  �إىل  م�����ش��ري� 
�لعاملية” يتميزون بتقييمهم �لعايل، وباأنهم 
من خمتلف تخ�ش�شات �لأعمال �لتي ت�شمل 

�ملحا�شبة و�لتدقيق و�لإد�رة و�ملو�رد �لب�شرية 
و�لت�شويق و�مل�شاريع و�لرتجمة وغريها.

وق����دم �مل����درب �ل��دك��ت��ور ط����ارق ر���ش��ي��د كلمة 
خالها  ع��رب  �مل��درب��ني،  جميع  ع��ن  بالنيابة 
عن �متنان �ملدربني و�عتز�زهم بهذ� �لتكرمي 
ع��ل��ى م�شتوى  ن��وع��ه  م��ن  �لأول  ي��ع��د  �ل����ذي 
باإ�شد�ر بطاقة من منظمة  �لوطن �لعربي، 

عريقة للمدرب �ملعتمد.
و�أكد �أن هذه �ملبادرة جاءت يف وقتها لتعطي 
ر�شالة باأن �لتدريب ر�شالة مهنية �حرت�فية 

�لأمة  ي��دف��ع  �شخ�ص  و�مل���درب  مكانتها،  لها 
نحو �لتطور وحتقيق �لإجناز�ت.

ي�شار �إىل �ملدربني يقدمون خدمات �لتدريب 
�أبوغز�لة  “طال  م��وؤ���ش�����ش��ات  م��ن  ل��ل��ع��دي��د 
�أبوغز�لة  ط��ال  جمتمع  �أب��رزه��ا  �لعاملية”، 
و�لتكنولوجيا،  �لإد�رة  وجم��م��ع  للمعرفة، 
�مللكية  وجم����م����ع  �ل����رت�خ����ي���������ص،  وجم����م����ع 
�لفكرية، و�ملجمع �لعربي �لدويل للمحا�شبني 
و�ل�شت�شار�ت  �لتدريب  ومركز  �لقانونيني، 

�لتابع لكلية �أبوغز�لة لابتكار.

احتاد الغرف يبحث تعزيز التعاون مع القطاع اخلا�ص ال�شلوفاكي الإمارات  يف  عامال  اأجنبيا  ا�شتثماريا  �شندوقا   171
•• اأبوظبي-وام:

بحث حميد حممد بن �شامل ، �لأمني �لعام لحتاد غرف �لتجارة و�ل�شناعة 
�شعادة  �أبوظبي  و�شناعة  �لأول يف غرفة جتارة  �أم�ص  لقائه  بالدولة خال 
�لتعاون  فر�ص  �لدولة  لدى  �شلوفاكيا  جمهورية  �شفري  هورونيك  دو�شان 
 . �شلوفاكيا  يف  ونظريه  �لإم��ار�ت��ي  �خلا�ص  �لقطاع  بني  �ملتاحة  و�ل�شر�كة 
و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �مل�شاريع  دع��م  و�شبل  �ل�شتثمار  فر�ص  بحث  مت  كما 

�ملتوفرة  �لتحتية  و�لبنى  �خل��رب�ت  من  و�ل�شتفادة  �ل�شديقني  �لبلدين  يف 
بالدولة.

و�أ�شار بن �شامل خال �للقاء �أن عقد �للقاء�ت �لثنائية وتبادل زيار�ت �لوفود 
�لتجارية من خال �لبعثات �لتجارية �ملتخ�ش�شة مع �شلوفاكيا تعد فر�شة 
بدولة  نظر�ئهم  م��ع  �ل�شلوفاكيني  �لأع��م��ال  و�شاحبات  �أ���ش��ح��اب  للتقاء 
�لإمار�ت لاطاع على فر�ص �لتعاون و�ل�شر�كة �ملتاحة مبا ي�شاهم يف زيادة 

حجم �لتبادل �لتجاري بني �لبلدين .

•• اأبوظبي-وام:

�ملالية  �لأور�ق  هيئة  لدى  �مل�شجلة  �لأجنبية  �ل�شتثمارية  �ل�شناديق  عدد  بلغ 
و�ل�شلع 171 �شندوقا خال �لعام 2018 ما يعك�ص ��شتمر�ر جاذبية �لأ�شو�ق 
�ملالية �ملحلية لا�شتثمار�ت �لأجنبية.ويت�شح  خال �لإح�شائيات �ل�شادرة عن 
هيئة �لأور�ق �ملالية و�ل�شلع �أن �شهر يناير من �لعام �ملا�شي كان �لأكرث ن�شاطا 
و�شل  حيث  �لهيئة  ل��دى  �شجلت  �لتي  �ل�شتثمارية  �ل�شناديق  ع��دد  حيث  من 
عددها 55 �شندوقا يف حني جرى ت�شجيل 23 �شندوقا خال �شهر �أبريل من 

�لعام ذ�ته ونحو 20 �شندوقا يف مار�ص و18 يف �أكتوبر و14 يف �شهر �أغ�شط�ص 
�ل�شناديق  ع��دد  �ن  �لأخ��رى.وي��اح��ظ  �لأ�شهر  على  �ل�شناديق  بقية  وت��وزع��ت 
�لأجنبية �لتي يقع مقر تاأ�شي�شها يف لوك�شمبورج ت�شدر �ملركز �لأول يف قائمة 
�لأكرث ن�شاطا يف دولة �لإمار�ت وبو�قع 95 �شندوقا تاها �ل�شناديق �لجنبية 
�شناديق   9 كامين  وج��زر  �شندوقا   17 �لهند  ث��م  �شندوقا   35 �ي��رل��ن��د�  م��ن 
و�ل�شعودية 6 �شناديق وباك�شتان 3 �شناديق ومركز دبي �ملايل �لعاملي �شندوقان 
من  �أي�شا  وو�ح��د  موري�شيو�ص  من  و�ح��د  و�شندوق  �إجنلرت�  من  �لعدد  ونف�ص 

جري�شي .

•• دبي-الفجر: 

للتعاون  �ل��ه��ادف��ة  �شيا�شتها  م��ع  متا�شياً 
مع خمتلف �جلهات �حلكومية و�خلا�شة 
�لدولة  يف  �لرقمي  �لدفع  �آليات  لتطوير 
�لرقمية  �حل�����ل�����ول  �أف���������ش����ل  وت�����ق�����دمي 
للمتعاملني، �أبرمت وز�رة �ملالية، يوم 15 
يوليو �حلايل، �تفاقية مع �شركة �لإمار�ت 
مبوجبها  يتم  “�ت�شالت”  لات�شالت 
تقدمي خدمات �لدفع عن طريق �لدرهم 
�لبو�بة  لل�شركات من خال  �لإلكرتوين 

�لر�شمية ل�شركة “�ت�شالت«.
عماء  �شيتمكن  �لت��ف��اق��ي��ة،  ومب���وج���ب 
�إج���ر�ء  م��ن  �ل�����ش��رك��ات  م��ن  “�ت�شالت” 
با�شتخد�م  �إلكرتونياً  �مل�شتحقة  دفعاتهم 
م��ن��ظ��وم��ة �ل���دره���م �ل��رق��م��ي وذل����ك عرب 
�شركة  تتيحها  �ل��ت��ي  �ل��رق��م��ي��ة  �ل��ق��ن��و�ت 
�إ�شافة  ي�شكل  �ل��ذي  �لأم��ر  “�ت�شالت”، 
جديدة لآليات �لدفع �لرقمي يف �لدولة.

وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ذل���ك؛ �أك���د ���ش��ع��ادة يون�ص 

�ملالية  وز�رة  وك���ي���ل  �خل��������وري،  ح���اج���ي 
�لتاأكيد على �شعي �لوز�رة لتقدمي �أف�شل 
للمتعاملني،  �ل��رق��م��ي��ة  �ل���دف���ع  ح���ل���ول 
للدولة يف جمال  �لعاملية  �لريادة  وتعزيز 
يون�ص  وقال  �ملتقدمة.  �ملدفوعات  �أنظمة 
�خلوري: “ياأتي توقيع هذه �لتفاقية مع 

�شركة “�ت�شالت” يف �إطار �شعي �لوز�رة 
خدمة  م��ن  �مل�شتفيدين  ق��اع��دة  لتو�شيع 
�ل��دره��م �لإل��ك��رتوين، وذل��ك ع��رب توفري 
�خل���دم���ة ل��ع��م��اء �ل�����ش��رك��ة وم����ن خال 

قنو�تها �لرقمية �ملتعددة.«  
“ت�شاهم  و�أ�شاف �شعادة يون�ص �خل��وري: 
تر�شيخ  يف  �لإلكرتوين  �لدرهم  منظومة 
هوية وطنية ذ�ت عامة جتارية لتطوير 
نظم �ملدفوعات يف �لدولة، كما �أن تو�شيع 
�مل�شتفيدين  وق���اع���دة  �مل��ن��ظ��وم��ة  �ن��ت�����ش��ار 
م��ن��ه��ا  ي��دع��م �أه����د�ف �لأج���ن���دة �لوطنية 
لاقت�شاد �لرقمي ويعزز تناف�شية �لدولة 

على م�شتوى مناذج �لأعمال �ملتقدمة. 
�لإلكرتوين  �لدرهم  منظومة  توفر  كما 
و�لتي  �مل���ز�ي���ا  م��ن  �ل��ع��دي��د  للمتعاملني 
و�إمكانية  ث��اب��ت��ة،  تناف�شية  ر���ش��وم  ت�شمل 
�����ش����د�د ر�����ش����وم �خل����دم����ات ع����رب خمتلف 
�لهاتف  تطبيقات  ذل��ك  يف  مب��ا  �ل��ق��ن��و�ت 
و�أك�شاك  �ل��رق��م��ي��ة  و�مل��ح��ف��ظ��ة  �مل��ح��م��ول 

�خلدمة �لذ�تية �ملوزعة يف �لدولة.

من جانبها قالت �شعادة هناء �لر�شتماين 
�مل�شرفية  �خل����دم����ات  ق���ط���اع  رئ��ي�����ص   –
�أبوظبي  ب��ن��ك  ل��ل��م��ج��م��وع��ة  يف  ل���اأف���ر�د 
ل���وز�رة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي  “ك�شريك   : �لول 
�للكرتوين  �ل���دره���م  وم��ن��ظ��وم��ة  �مل��ال��ي��ة 
بالعمل  �لأول  �أب���وظ���ب���ي  ب��ن��ك  ي��ل��ت��زم   ،

�ملنظومة  لتطوير  �ملعتمدة  �خلطة  وف��ق 
�لدفع  �شبكات  �إىل م�شاف  بها  و�لرت��ق��اء 
�ل��رق��م��ي �ل��ع��امل��ي��ة، وي���اأت���ي ت��وق��ي��ع هذه 
�لإمار�ت  جمموعة  �شركة  مع  �لتفاقية 
لات�شالت “ �ت�شالت “ لتو�شيع نطاق 
خ��دم��ات �ل���دره���م �لل���ك���رتوين ، و�ل���ذي 
�مل�����ش��رتك ب��ني �حلكومة  �ل��ت��ع��اون  مي��ث��ل 
و�لقطاع �خلا�ص يف جمال �لدفع �لرقمي 
، ويتما�شي مع تطلعاتنا يف بنك �أبو ظبي 
�خلدمات  ت��ع��زي��ز  يف  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة  �لأول 
�لل��ك��رتون��ي��ة ب��ال��دول��ة ، يف �ل��وق��ت �لذي 
�أكرب  �ع��ت��م��اد�ً  �لأع��م��ال  بيئة  فيه  ت�شهد 
�أن  �إىل  م�����ش��رية   ، �خل���دم���ات  ه����ذه  ع��ل��ى 
تاأتي  �للكرتوين  �لدفع  خدمات  تطوير 
يف ���ش��ي��اق �ل��ت��ط��ور �ل��ك��ب��ري �ل���ذي ت�شهده 
دولة  �لإمار�ت يف تعزيز �خلدمات �ملقدمة 
لاأعمال و�لأفر�د وحت�شني بيئة �لأعمال 
، �لأم��ر �ل��ذي و�شع �لإم���ار�ت يف مقدمة 
و�لقت�شاد�ت  �ل��ن��ا���ش��ئ��ة  �لق���ت�������ش���اد�ت 

�لأف�شل يف معدل �لتناف�شية �لعاملي«

•• اأبوظبي-الفجر:

لتطوير  خ��ل��ي��ف��ة  ����ش���ن���دوق  �أع����ل����ن 
�مل�شاريع عن متديد فرتة �لت�شجيل 
لرو�د �لأعمال �لإمار�تيني و�أ�شحاب 
بالن�شخة  �ملبتكرة  و�لأفكار  �مل�شاريع 
 – �لثالثة من م�شابقة رو�د �لق�شر 
�لإمار�ت و�لتي �شتعقد يف �لعا�شمة 
 20 ت��اري��خ  �أن يكون  �أب��وظ��ب��ي، على 
ل�شتام  �لأخ����رية  �ملهلة  �أغ�شط�ص 

طلبات �ملتقّدمني للم�شابقة. 
�لنا�شري،  ع��ب��ي��د  م������وزة  و�أك��������دت 
�ل��رئ��ي�����ص �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ب���الإن���اب���ة يف 
�مل�شاريع،  لتطوير  خليفة  �شندوق 
�لق�شر  رو�د  م�شابقة  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
– �لإم������ار�ت �ل��ت��ي مت �إط��اق��ه��ا يف 
�شاحب  بح�شور   ،2016 نوفمرب 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نائب  �أب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان، 
�مل�شلحة،  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى  �ل��ق��ائ��د 
و����ش���اح���ب �ل�����ش��م��و �مل���ل���ك���ي �لأم�����ري 
�أن��درو، دوق يورك، يف تعزيز مفهوم 
�ل�شباب،  �أو�شاط  �لأعمال بني  ريادة 
وخلق جيل جديد من رو�د �لأعمال 
�لإمار�تيني �لقادرين على �مل�شاهمة 

�لجتماعية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  حت��ق��ي��ق  يف 
عجلة  ودف���ع  �لق��ت�����ش��ادي  و�لتنويع 
�ل��ن��م��و يف �إم�������ارة �أب���وظ���ب���ي ودول����ة 
�مل��ت��ح��دة ب�شكل  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت 
�ل�شندوق  حر�ص  �إىل  م�شريًة  ع��ام، 
�لتي  �لوطنية  �مل��ب��ادر�ت  تبني  على 
ثقافة  ون�����ش��ر  ت�شجيع  �إىل  ت��ه��دف 
ري����ادة �لأع���م���ال و�ل��ع��م��ل �حل���ر بني 
�مل�شاريع  باأهمية  �إمي��ان��اً  �ملو�طنني، 
تعزيز  يف  و�مل��ت��و���ش��ط��ة  �ل�����ش��غ��رية 

�لقت�شاد �لوطني �لآخذ بالنمو. 
“ندعو  �ل����ن����ا�����ش����ري:  و�أ������ش�����اف�����ت 
�ملبتكرين �لإمار�تيني ورو�د �لأعمال 
�لن�شخة  يف  للم�شاركة  �لطموحني 
 – �لثالثة من م�شابقة رو�د �لق�شر 
ذهبية  فر�شة  باعتبارها  �لإم����ار�ت 
�أفكارهم  وتنفيذ  �أعمالهم  لإجن���اح 
�لإبد�عية، حيث لعبت �مل�شابقة منذ 
 ،2017 ع����ام  �لأوىل  �ن��ط��اق��ت��ه��ا 

�لأعمال  رئي�شاً يف تعزيز ريادة  دور�ً 
�مل�شاريع  ع��ل��ى  �ل�������ش���وء  وت�����ش��ل��ي��ط 
و�ل�شركات  و�مل��ت��و���ش��ط��ة  �ل�����ش��غ��رية 
م�شكلًة  �لدولة،  يف  �ملبتكرة  �لنا�شئة 
�لإمار�تي  لل�شباب  �ن��ط��اق  نقطة 
�أمام  م�شاريعهم  ل��ع��ر���ص  �ل��ط��م��وح 
�ل�شخ�شيات  م����ن  ع���امل���ي  ج���م���ه���ور 
م�شاعدتهم  �شاأنها  من  �لتي  �ملوؤثرة 
ودع����م����ه����م ل���ل���و����ش���ول ب���اأف���ك���اره���م 
وحتقيق  �لعاملية،  نحو  و�شركاتهم 

�لنجاح و�ل�شتمر�رية«.
 – �ل��ق�����ش��ر  رو�د  م�����ش��اب��ق��ة  وت����اأت����ي 
�شندوق  ينظمها  و�ل��ت��ي  �لإم�����ار�ت 
خليفة بالتن�شيق مع مكتب �شاحب 
دوق  �أن�����درو،  �لأم����ري  �مل��ل��ك��ي  �ل�شمو 
�لدوؤوبة  �جل���ه���ود  �إط�����ار  يف  ي�����ورك، 
لغر�ص ثقافة �لبتكار ودعم �ل�شباب 
�لتقدم  نحو  م�شريته  يف  �لإم��ار�ت��ي 
�لإبد�عية  �أف��ك��اره  وتنفيذ  و�ل��ري��ادة 

�لقيادة  وتوجيهات  بروؤية  مدفوعاً 
�حلكيمة يف دولة �لإمار�ت. 

�أو  ف��رٌد  يتقّدم  �أن  �مل�شابقة  ت�شرتط 
�لإم���ار�ت  دول��ة  م��ن مو�طني  فريق 
�مل�شاركة  ب��ط��ل��ب  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
فيها، على �أن ي�شم �لفريق مو�طناً 
�أدن���ى، ويقوم  �إم��ار�ت��ي��اً و�ح���د�ً كحد 
�مل�شروع  بتقيدم  �لإم��ار�ت��ي  �لع�شو 
�أمام جلان �لإختيار. �شرتكز �مل�شابقة 
“�لتكنولوجيا �لتي  لهذ� �لعام على 
�شتتطّرق  حيث  �لب�شرية”،  تخدم 
من  �ملو�شوع  �إىل  مة  �ملقدَّ �مل�شاريع 
متطورة،  وت��ق��ن��ي��ة  ع��ل��م��ي��ة  ز�وي������ة 
�ملتناف�شون  خالها  م��ن  ي�شتك�شف 
�ملحتمل  �ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  ت�����اأث�����ري 
ع��ل��ى ح��ي��ات��ن��ا �ل��ي��وم��ي��ة، م���ن خال 
ب�شفة  �لتكنولوجيا  على  تركيزهم 
عامة، وعلوم �لت�شالت و�لروبوت، 
و�ل������و�ق������ع �لف����رت������ش����ي و�ل����ذك����اء 

�ل�شطناعي.و�شتعقد �جلولة �لأوىل 
بتاريخ  �أبوظبي  يف  �ملبدئي  للعر�ص 
�جلولة  �شتقام  بينما  �شبتمرب،   16
�إم����ارة  يف  �شبتمرب   18 يف  �ل��ث��ان��ي��ة 
دبي، �أما �ملع�شكر �لتدريبي ف�شيمتد 
على يومني متتاليني من 6 �إىل 7 
�أكتوبر �لقادم، على �أن يعقد �حلفل 
�خلتامي و�لت�شفيات �لنهائية يف 9 
من  نخبة  بح�شور   2019 �أكتوبر 
�ل�شخ�شيات �حلكومية و�لقت�شادية 
�ل�����ش��ع��ي��دي��ن �ملحلي  و�مل��ه��ن��ي��ة ع��ل��ى 
�لن�شخة  ت���ه���دف  ح��ي��ث  و�ل���ع���امل���ي، 
�لق�شر- رو�د  برنامج  م��ن  �لثالثة 
بني  �لتو��شل  تعزيز  �إىل  �لإم����ار�ت 
دول��ة �لإم����ار�ت وع��دد م��ن �لأ�شو�ق 
�شيتمكن  حيث  �لأخ����رى،  �لرئي�شة 
على  �حل�شول  م��ن  فيها  �ل��ف��ائ��زون 
�لر�بعة  �لن�شخة  �مل�شاركة يف  فر�شة 
�لعاملي  �ل��ق�����ش��ر  رو�د  ب��رن��ام��ج  م���ن 

ق�شر  يف  ف��ع��ال��ي��ت��ه  �شتنطلق  �ل����ذي 
دي�شمرب  �شهر  خال  جيم�ص  �شانت 
 – �ل��ق�����ش��ر  رو�د  2019.وكانت 
�لإمار�ت قد تلّقت بن�شختيها �لأوىل 
من  م�شاركة  طلب   276 و�لثانية، 
قبول  مت  �إم���ار�ت���ي���ني،  �أع���م���ال  رو�د 
وعلى  ��شتطاع  حيث  منهم،   145
م����د�ر �ل�����ش��ن��ت��ني �مل��ا���ش��ي��ت��ني، 110 
ر�ئ����د �أع���م���ال �إم���ار�ت���ي �ل��ت��اأه��ل �إىل 
�لور�ص �لتاأهيلية يف كل من �أبوظبي 
�ختيار  مت  ح����ني  يف  و�ل���������ش����ارق����ة، 
�إىل  ل��ل��ت��اأه��ل  م��ب��ت��ك��ر  م�����ش��روع   26
خال  و�لتناف�ص  �لتدريبي  �ملع�شكر 
4 رو�د  �حل��ف��ل �خل��ت��ام��ي. ومت��ّك��ن 
�لن�شختني  خال  �إمار�تيني  �أعمال 
و�لثانية، من �حل�شول على  �لأوىل 
وعر�ص  للم�شاركة  �ل��ت��اأه��ل  فر�شة 
رو�د  حفل  يف  �ل��ري��ادي��ة  م�شاريعهم 
لندن،  يف  �خلتامي  �لعاملي  �لق�شر 
وه���م ف���رج �ل��ف��رج ���ش��اح��ب م�شروع 
�لكعبي عن  ومن�شور  �آي”،  “بر�يل 
�لدرمكي  و�شيف  “دو�ك”،  تطبيق 
�شوفت  �رتيلو�ص   “ �شركة  �شاحب 
�ل�شمري  وع��ب��د�هلل  هاو�ص”،   وي��ر 

موؤ�ش�ص �شركة “فود�يت«. 

 موانئ دبي العاملية: اعتزام جيبوتي اإلغاء 
الأحكام الدولية اخلا�شة مبحطة دوراليه 
للحاويات هدم للعقود التجارية القائمة 

•• دبي - وام:

�إتخاذها يف  �أن �خلطوة �لتي تعتزم حكومة جيبوتي  �أكدت مو�نئ دبي �لعاملية 
وقت لحق من �لأ�شبوع �جلاري باإ�شد�ر توجيهاتها �إىل �ملحكمة �لعليا للباد 
لعتبار كل �لحكام �لدولية �ل�شادرة �شابقا ب�شاأن “حمطة دور�ليه للحاويات 
�إ�ص �إيه”  “دي �شي تي” لغية وباطلة.. ُتعدُّ �نتهاكاً �شارخاً للنظام �لق�شائي 
�ملحمية  لبنودها  متعمد�ً  وجتاهًا  �لقائمة،  �لتجارية  للعقود  وهدماً  �لعاملي 
يف بيان �أ�شدرته �م�ص- �إن هذ�  بقوة �لقانون.وقالت “مو�نئ دبي �لعاملية” - 
�ملمار�شات  جتاهل  على  جيبوتي  حكومة  �إ�شر�ر  �شيوؤكد  �إتخاذه  حال  �لإج��ر�ء 
�ل��ذي يثري  �لأم��ر  �ملوقعة،  �لتجارية  �لعقود  �ح��رت�م  �ملعتمدة وع��دم  �لقانونية 

ت�شاوؤلت جدية حول م�شري �ل�شتثمار�ت �حلالية و�مل�شتقبلية يف �لباد.
وهي  و�أو�شح �لبيان �أن “حمطة دور�ليه للحاويات �إ�ص �إيه” “دي �شي تي” ، 
م�شغلة مو�نئ يف جيبوتي مملوكة بن�شبة 33.34 يف �ملائة من قبل جمموعة 
“مو�نئ دبي �لعاملية” و66.66 يف �ملائة من قبل �شركة “ميناء جيبوتي �إ�ص 
�لثاثة  �لأع��و�م  �لتابعة حلكومة جمهورية جيبوتي، قد جنحت خال  �إيه” 
دولية  �أحكام ق�شائية ل�شاحلها من حماكم  �ملا�شية يف �حل�شول على خم�شة 
لها مكانتها و�حرت�مها عاملياً وهي: حمكمة لندن للتحكيم �لدويل يف لندن، 
و�ملحكمة �لعليا لإجنلرت� وويلز ، �إل �أن حكومة جيبوتي جتاهلت من جانبها 
جميع �لأحكام �ل�شادرة على �لرغم من خ�شوع عقود �لمتياز �ملوقعة للولية 

�لق�شائية للقانون �لإجنليزي.
 29 ب��ت��اري��خ  �ل�����ش��ادر  �ل���دويل  ل��ن��دن للتحكيم  و�أ���ش��ار �حل��ك��م �لأخ���ري ملحكمة 
مار�ص من �لعام �جلاري �إىل �أن قيام جيبوتي بتطوير حمطة حاويات جديدة 
“ت�شاينا  �مل��ح��دودة  هولدجنز”  ب���ورت  مري�شانت�ص  “ت�شاينا  م��ع  بال�شر�كة 
لة مو�نئ تتخذ من هونغ كونغ مقر�ً لها، ُيعد خرقاً  وهي ُم�شغِّ مري�شانت�ص” ، 
حلقوق �شركة “دي �شي تي” مبوجب عقد �لمتياز �ملوقع عام 2006 �لذي 
ين�ص على تطوير حمطة حاويات يف دور�ليه بجيبوتي، وب�شورة خا�شة �حلق 

�حل�شري لل�شركة يف جميع من�شاآت مناولة �حلاويات يف منطقة جيبوتي.
�أمريكي  385.7 مليون دولر  �أمرت جيبوتي بدفع مبلغ  �ملحكمة قد  وكانت 
�حل�شرية  “دي �شي تي”  �إىل �لفو�ئد كتعوي�شات عن خرق حقوق  بالإ�شافة 
من خال تطوير من�شاآت للحاويات يف “حمطة دور�ليه متعددة �لأغر��ص”، 
�إىل جانب �لأ�شر�ر �لإ�شافية �ملحتملة يف حال تطوير جيبوتي ملحطة دور�ليه 
�لدولية للحاويات “دي �آي �شي تي” �ملخططة مع �أي م�شغل �آخر دون �حل�شول 

على مو�فقة “مو�نئ دبي �لعاملية«.
كما �أمرت �ملحكمة جيبوتي بدفع مبلغ 88 مليون دولر �أمريكي عن �لعائد�ت 
�مل�شتحقة �شابقاً وغري �ملدفوعة عن �حلاويات �لتي مل يتم حتويلها �إىل حمطة 
“دي �شي تي” بعد �أن بد�أت عملياتها، كما يتعني على جيبوتي ت�شديد م�شاريف 

�لتقا�شي �لتي تكّبدتها “دي �شي تي«.
�ملوقع  �لمتياز  و�إلز�مية عقد  ب�شريان  �شريحاً  �ملحكمة �عرت�فاً  وي�شكل قر�ر 
�أكدته حماكم تابعة ملحكمة لندن للتحكيم �لدويل  2006، �لأمر �لذي  عام 
و�ملحاكم �لإجنليزية.. وتو��شل “دي �شي تي” و”مو�نئ دبي �لعاملية” �ل�شعي 
وذلك يف  �لقانونية  �ملنتديات  �لعديد من  �ملُثبتة يف  �لقانونية  لتاأييد حقوقها 
�شوء �جلهود غري �لقانونية �لتي تبذلها حكومة جيبوتي لإخر�ج “مو�نئ دبي 

�لعاملية” من جيبوتي وحتويل عمليات �مليناء ل�شالح �جلانب �ل�شيني.
�جلدير بالذكر �أن �لق�شايا �ملرفوعة �شد “ت�شاينا مري�شانت�ص” ت�شتمر �أمام 
�شابق  �أ�شدرت يف وقت  قد  �لعاملية”  دبي  “مو�نئ  وكانت  كونغ،  حماكم هونغ 
حكم  يف   2006 ع��ام  �ملوقع  �لمتياز  عقد  �شريان  تاأكيد  بعد  علنّية  �إ�شعار�ت 
ق�شائي �شدر عام 2018، حذرت فيها �لأطر�ف �لأخرى من �لتدخل يف حقوق 

�لمتياز �لعائدة لها ول�شركة “دي �شي تي«.
�ل�شعيد  و�إيجابية على  بعاقات تعاون وثيقة  �لعاملية”  “مو�نئ دبي  وتتمتع 
�ل�شت،  �لعامل  ق��ار�ت  دول��ة عرب   45 �ملمتدة عرب  �لعاملي من خ��ال عملياتها 
وت�شكل عملياتها حلقة حمورية يف حركة �لتجارة �لعاملية، مع مو��شلة �ل�شركة 
�لتجارية  �لأق��ط��اب  كافة  م��ع  �ل��ت��ع��اون  فر�ص  م��ن  �مل��زي��د  �كت�شاف  يف  �لتو�شع 
وتوفري خدمات نوعية متثل عن�شر دعم مهم لتدفقات �لتجارة �لدولية عرب 
ن�شاطها �لرئي�ص �ملتمثل يف مناولة �حلاويات، �إذ قامت �ل�شركة يف �لعام 2018 
مع ��شتهد�ف  مبناولة نحو71.4 مليون حاوية منطية “قيا�ص 20 قدما”، 
تنمية �لطاقة �ل�شتيعابية �لكلية لأعمال �ل�شركة و�لتي ت�شل حالياً �إىل 91.2 

مليون حاوية.

»�شندوق خليفة« ميدد مهلة الت�شجيل يف الن�شخة 
الإماراتية الثالثة من م�شابقة رواد الق�شر

العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2019/931 جتاري كلي                 

�ىل �ملدعي عليه / 1-هايرب ماركت �ملنامة )�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة( 2-عبد�لقادر �شبري 
3- �شاب �نف�شتمنت�ص �نك ليميتد 4- �ملنامة هايرب ماركت ذ م م  5- مركز �ملنامة - ذ م م  6- 
�شوبر ماركت �ملنامة - ذ م م  7- �ملنامة للمو�د �لغذ�ئية - ذ م م  8- �شوبر ماركت �ملنامة - ذ 
م م 9- بيك �فينو - ذ م م  10- �ملنامة هايرب ماركت - ذ م م   جمهويل حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/ بنك �مل�شرق )�شركة م�شاهمة عامة( وميثله / حمده ح�شني �حمد جا�شم مكي - قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن و�لت�شامم و�لتكافل 
من   %13 و�لفائدة   �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   13802267( وق��دره  مببلغ 
لها  وح��ددت  كفالة.   با  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  �شمول  و  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ 
جل�شة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2019/8/7 �ل�شاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف 
باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2019/1942 مدين جزئي                 

�ىل �مل��دع��ي عليه / 1-م��دح��ت يحيى ط��ا���ش��و�يل  جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
 / مديره  وميثله   قانونيون  وم�شت�شارون  حمامون  و�ملطرو�شي  �لقرق  �ملدعي/ 
ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد    - �ملطرو�شي  �شامل  بن  ماجد  �شيف  �حمد 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   48600( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام و �شمول 
�حلكم بالنفاذ �ملعجل با كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2019/8/5 
�ل�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch2.D.17 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثاثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2019/338  عقاري جزئي                 

 �ىل �ملدعي عليه / 1- تاون �شنرت ماجنمنت ليمتد 2-�لديو�ن جيرن�ل مينتان�ص - ذ م م
- �لديو�ن لل�شيانة �لعامة جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/  جينا د�نيا �لبو فيد 
�ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد    - عبد�هلل  حممد  �حمد  حممد   / وميثله 
و�إعادة   2008/3/10 و   2006/4/12 �مل��وؤرخ��ني  و�لتعاقد  �حلجز  ��شتمارة  وف�شخ  ببطان 
�ملتعاقدين �ىل �حلالة �لتي كانا عليها قبل �لتعاقد و�لز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن مببلغ 
وقدره )253038.65 درهم( و�لفائدة بو�قع 12% من تاريخ 2006/4/12 و�لر�شوم و�مل�شاريف 
و�تعاب �ملحاماة و �شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل با كفالة. وحددت لها جل�شة يوم �لثنني  
�ملو�فق 2019/8/5 �ل�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثاثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2019/939 جتاري كلي                 

�ىل �ملدعي عليه / 1- �ي ��ص �ي تي �يه ئي منطقة حرة - ذ م م 2- ماهي�ص فايديا نا�شان 
�ن  ف��رع  جمهول حمل �لقامة مبا  �ل - �لبحرين -  �ل  ����ص �ي تي دبليو  �يبكيال 3- �ي 
مكي-   جا�شم  �حمد  ح�شني  وميثله/حمده  عامة(  م�شاهمة  )�شركة  �مل�شرق  بنك  �ملدعي/ 
و�لت�شامم  بالت�شامن  عليهم  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد 
دره��م( )خم�شة مليون  وق��دره )5532331  للمدعي مبلغ  ي��وؤدو�  بان  بينهم  فيما  و�لتكافل 
وخم�شمائة و�ثنني وثاثون �لف وثاثمائة وو�حد وثاثون درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 13% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ 
�ملعجل با كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم �لثنني  �ملو�فق  2019/8/5  �ل�شاعة 9.30 �ص 
بالقاعة Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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تعاون بني »القت�شاد« و »�شحة اأبوظبي« يف جمالت ال�شياحة العالجية

بحث �شبل تعزيز التعاون التجاري 
وال�شتثماري بني الإمارات واملك�شيك

•• مك�سيكو �سيتي -وام:

معايل  مع  �ملك�شيك  لدى  �لدولة  �شفري  �ملنهايل  حامت  �أحمد  �شعادة  بحث 
�لرتقاء  �شبل  �ملك�شيك  يف  �لقت�شاد  وزي���رة  ك��ول��ني  ماركي�ص  غر��شييا 
ب��ال��ت��ب��ادل �ل��ت��ج��اري و�ل���ش��ت��ث��م��اري ب��ني �لإم�����ار�ت و�ملك�شيك و�ل��ت��ع��اون يف 

�ملجالت ذ�ت �ل�شلة.
وز�رة  م��ق��ر  ع��ق��د يف  �ل���ذي  �ل��ل��ق��اء  خ���ال  �ل�شفري  ���ش��ع��ادة  ��شتعر�ص  وق���د 
�لقت�شاد �ملك�شيكية �جلهود �ملبذولة لتعزيز �لتعاون �لتجاري و�ل�شتثماري 

و�أهمية �لزيار�ت �ملتبادلة بني وفود �لبلدين مبا فيهم رجال �لأعمال .
م��ن جهتها �أك����دت م��ع��ايل �ل���وزي���رة ح��ر���ص ب��اده��ا ع��ل��ى ت��ع��زي��ز عاقات 
�لتعاون مع �ل�شركاء �ل�شرت�تيجيني مثل دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.. 
م�شيدة مب�شتوى باجلهود �ملبذولة لتعزيز �لتعاون على �ل�شعيد �لتجاري 

و�ل�شتثماري مبا يحقق م�شلحة �لبلدين �ل�شديقني.

•• راأ�س اخليمة : الفجر:

لل�شناعات  �خلليج  �شركة  �أعلنت 
�إح�����دى  “جلفار”،  �ل����دو�ئ����ي����ة 
�لأدوي���ة يف  �أك��رب �شركات �شناعة 
�ل�����ش��رق �لأو���ش��ط و�أف��ري��ق��ي��ا، عن 
من  �لأول  للربع  �ملالية  نتائجها 
عام 2019. وقد حققت �ل�شركة 
مليون   118،3 بلغت  م��ب��ي��ع��ات 
درهم و�شايف خ�شارة بلغت 91،6 

مليون درهم.
وتعقيباً على ذلك ، 

ق���ال ج���ريوم ك����ارل، �مل��دي��ر �لعام 
مع  “متا�شياً  ج��ل��ف��ار:  ل�����ش��رك��ة 
�لأول  �ل����رب����ع  ك�����ان  �ل���ت���وق���ع���ات، 
حتدي  ف����رتة   2019 ع����ام  م���ن 
نقاط  ف���اإن  ذل���ك،  وم��ع  لل�شركة. 
�ل���ق���وة يف �أع��م��ال��ن��ا �لأ����ش���ا����ص ل 
تز�ل ثابتة ونحن ن�شعى لتحقيق 

�أولوياتنا �حلالية.
�أنه  م���ن  و�ث���ق���ون  “نحن  وت���اب���ع 
باإمكاننا و�شع �لأ�ش�ص �ل�شحيحة 
�إن  �مل�شتقبل.  يف  �لنجاح  لتحقيق 
�لعام  ه���ذ�  �أول��وي��ات��ن��ا يف  حم���ور 
مكانة  ��شتعادة  على  �لرتكيز  هو 
وقد  مبيعاتها  و�ن��ع��ا���ص  �ل�شركة 
و�شعنا بالفعل �لكثري من �لأُ�ش�ص 

من �أجل حتقيق ذلك. »
ت���اأث���رت   ،2018 ع�����ام  وخ������ال 
�شلًبا  ج���ل���ف���ار  ����ش���رك���ة  �إي����������ر�د�ت 
�لغذ�ء  ل��ه��ي��ئ��ة  �مل���وؤق���ت  ب��احل��ظ��ر 
ت�شدير  على  �ل�شعودية  و�ل���دو�ء 
�ململكة  �إىل  �ل�����ش��رك��ة  م��ن��ت��ج��ات 
وبالتايل،  �ل�����ش��ع��ودي��ة.  �ل��ع��رب��ي��ة 
ركزت �إد�رة �ل�شركة على تخفي�ص 
من  �ل��ع��دي��د  و�ت��خ��ذت  �لتكاليف 
�ل�شركة   ق��وة  لتعزيز  �لإج����ر�ء�ت 
وزي����ادة �ل��ت��دف��ق��ات �ل��ن��ق��دي��ة �إىل 

�أق�شى حد.
كما �أعلنت �ل�شركة يف وقت �شابق 
تنفيذيني  م��وظ��ف��ني  تعيني  ع��ن 
توجيه  يف  ل���ل���م�������ش���اع���دة  ج������دد 
و�لنجاح  �لربحية  نحو  �ل�شركة 

على �ملدى �لطويل.

توفري �شيولة نقدية ت�شل اإىل مليون درهم

»�شندوق حممد بن را�شد« يطلق 3 باقات
 متويلية جديدة دعمًا مل�شرية اأعمال اأ�شحاب امل�شاريع القائمة

»كهرباء دبي« تبتعث 20 �شابا اإىل ال�شني �شمن »�شفراء البتكار«

»البنك العربي املتحد« يعلن اأرباحًا �شافيًا قدرها 36 مليون درهم للن�شف الأول من 2019

•• اأبوظبي -وام: 

�أبوظبي   - �ل�شحة  د�ئ���رة  و  �لقت�شاد  وز�رة  وق��ع��ت 
مبجالت  و�لتن�شيق  �لتعاون  لتعزيز  تفاهم  مذكرة 
و�ملعلومات  �خل����رب�ت  وت���ب���ادل  �ل��ع��اج��ي��ة  �ل�����ش��ي��اح��ة 
يف  �لتكامل  حتقيق  ي�شمن  مب��ا  و�مل���ه���ار�ت  و�مل��ع��ارف 
لرت�شيخ  بينهما  �ل�شرت�تيجية  �ل�����ش��ر�ك��ة  ع��اق��ات 
لل�شياحة  ر�ئ�������دة  ع���امل���ي���ة  وج���ه���ة  �أب���وظ���ب���ي  م���ك���ان���ة 

�لعاجية.
ويتطلع �لطرفان من خال هذه �ل�شر�كة �إىل تر�شيخ 
�لتعاون للرتويج لقطاع �ل�شياحة �لعاجية يف �إمارة 
�لإقليمية  �ملحلية  �مل�شتويات  خمتلف  على  �أبوظبي 
�خلدمات  ج��ودة  على  �ل�شوء  ت�شليط  عرب  و�لدولية 
�أبوظبي  يف  �ل�شحية  �ملن�شاآت  تقدمها  �لتي  �ل�شحية 
و�لبنى �لتحتية و�خلدماتية �ملتميزة �لتي تتمتع بها 

�لإمارة لتكون وجهة عاملية لل�شياحة �لعاجية.
ك��م��ا ت��ه��دف م���ذك���رة �ل��ت��ف��اه��م �إىل ت���ب���ادل �خل���رب�ت 
بال�شياحة  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �مل���ج���الت  ك��اف��ة  يف  و�ل���ت���ج���ارب 
�ل��ع��اج��ي��ة، و�ل��ع��م��ل ع��ل��ى ت��اأه��ي��ل �ل���ك���و�در �لوطنية 

لانخر�ط يف هذ� �ملجال.
�أم�ص  باأبوظبي  �لقت�شاد  وز�رة  مقر  يف  �ملذكرة  وقع 
�آل ���ش��ال��ح وك��ي��ل وز�رة  �أح���م���د  ب���ن  ���ش��ع��ادة ع���ب���د�هلل 
حممد  و�شعادة  �خلارجية  �لتجارة  ل�شوؤون  �لقت�شاد 
حمد �لهاملي وكيل د�ئرة �ل�شحة - �أبوظبي، بح�شور 

عدد من �مل�شوؤولني من �جلانبني.
�ملذكرة  �إن  �شالح  �آل  �أحمد  بن  عبد�هلل  �شعادة  وق��ال 
�لإحتادية  �حلكومة  ��شرت�تيجية  من  �نطاقاً  تاأتي 
�ملوؤ�ش�شات  بني  فاعلة  �شر�كة  �إيجاد  �إىل  تهدف  �لتي 
ت�شخري  و  و�ملحلية  �لإحت��ادي��ة  و�جل��ه��ات  �حلكومية 

�لرثوة  بعده  �لإن�شان  رفاهية  لتعزيز  �ل�شر�كة  ه��ذه 
لتحقيق  �جلهود  كافة  وت�شافر  للمجتمع  �حلقيقية 

هذ� �لهدف.
و�أ�شاف �أن �لوز�رة هي �جلهة �لحتادية �ملعنية ب�شوؤون 
و�لتن�شيق  �لعاجية  �ل�شياحة  فيها  مب��ا  �ل�شياحة 
ب�شاأنها مع خمتلف �جلهات على �ل�شعيدين �لحتادي 
ت��اأت��ي ه���ذه �مل��ذك��رة لتعزيز تعاون  و�مل��ح��ل��ي م��ن ه��ن��ا 
�لوز�رة بهذ� �ملجال مع د�ئرة �ل�شحة - �أبوظبي �لتي 

تعد يف طليعة جهات �لرعاية �ل�شحية بالدولة .
تطور�ً  �شهد  �ل��دول��ة  يف  �ل�شحي  �لقطاع  �أن  و�أو���ش��ح 
ي��ل��ق��اه م���ن �لقيادة  �ل����ذي  ك���ب���ري�ً يف ظ���ل �له���ت���م���ام 
ي�شكل منظومة  �لأخرية  �ل�شنو�ت  �لر�شيدة، وبات يف 
�لأكرث  �ل��دول  ت�شاهي مثياتها يف  حديثة متكاملة 
�لطبية  وم��ر�ك��زه��ا  موؤ�ش�شاتها  تتمتع  حيث  تقدماً، 
باأف�شل �لتجهيز�ت و�لتقنيات �حلديثة �لت�شخي�شية 
ك��ث��ري�ً من  م��ا قلل  �لطبية،  و�ل��ك��ف��اء�ت  و�ل��ع��اج��ي��ة 
�لجتاه للعاج يف �خلارج، وجعل من �لدولة مق�شد�ً 

لل�شياحة �لعاجية.
و�أ�شار �إىل �أن �لعديد من �لتقارير �لدولية �ملتخ�ش�شة 
ت��وؤك��د �أن �لإم������ار�ت ت��ع��ت��رب م��ن �أك����رث �أم���اك���ن جذب 
�ل�شياحة �لعاجية على �مل�شتويني �لإقليمي و�لعاملي، 
عاملية  �شمعة  م��ن  �لعاجية  مر�كزها  بها  تتمتع  م��ا 
و�لتز�مها باأف�شل معايري �لرعاية �ل�شحية �ملتقدمة 
وما تقدمه من ت�شهيات مبا فيها �لأ�شعار �لتناف�شية 

.
���ش��ع��ادة حم��م��د ح��م��د �لهاملي  �أ����ش���اد  وم����ن ج��ان��ب��ه 
يف  لاإ�شهام  �لقت�شاد  وز�رة  مع  �مل�شرتك  بالتعاون 
�ل�شياحة  خ��ارط��ة  على  ر�ئ���دة  وج��ه��ة  �أب��وظ��ب��ي  جعل 

�لعاجية على م�شتوى �ملنطقة و�لعامل.

وت��ن�����ص م���ذك���رة �ل���ت���ع���اون ع��ل��ى ت���ب���ادل �خل�����رب�ت يف 
�لكو�در  تاأهيل  خ��ال  من  �ل�شحية  �ل�شياحة  جم��ال 
�لوطنية لانخر�ط يف هذ� �ملجال، وتبادل �ملعلومات 
�ملتعلقة  �مل��ج��الت  كافة  يف  �لتجارب  م��ن  و�ل�شتفادة 

بال�شياحة �ل�شحية.
�لفعاليات  ت�شويق  �لتعاون يف  �ملذكرة على  كما ن�شت 
د�ئرة  تنظمها  �ل��ت��ي  �ل�شحية  ب��ال�����ش��ي��اح��ة  �ملتعلقة 
�لفعاليات  يف  �ل��د�ئ��رة  وم�شاركة  -�أب��وظ��ب��ي،  �ل�شحة 
و�ملتعلقة  �ل��وز�رة  تنظمها  �لتي  و�خلارجية  �لد�خلية 
ب�شكل عام  �لإم������ار�ت  ل��دول��ة  و�ل��ت�����ش��وي��ق  ب��ال��رتوي��ج 
�شاأنها  م��ن  و�ل��ت��ي  خ��ا���ص  ب�شكل  �أب��وظ��ب��ي  ولإم������ارة 

�مل�شاهمة يف تطوير �ل�شياحة �ل�شحية.

�شعيد  على  �ل��ط��رف��ان  يتعاون   .. �مل��ذك��رة  مبوجب  و 
�ملتعلقة  �لدولية  �لعمل  وور���ص  �ملعار�ص  يف  �مل�شاركة 
بخ�شو�ص  و�لت�شاور  و�لطبية،  �لعاجية  بال�شياحة 
�ل�شياحة  ب��اأن��ظ��م��ة  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  و�مل��و����ش��ي��ع  �مل����ب����ادر�ت 
�ملتعلقة  و�لبيانات  �لإح�����ش��اء�ت  وت��وف��ري  �لعاجية، 
د�ئرة  �أن  بالذكر  دوري.ج���دي���ر  ب�شكل  �لقطاع  ب��ه��ذ� 
�ل�شحة �أبوظبي ود�ئرة �لثقافة و�ل�شياحة - �أبوظبي 
لل�شياحة  �لإلكرتونية  �لبو�بة  �ملا�شي  �لعام  �أطلقتا 
�لعاجية يف �أبوظبي، و�لتي توفر من�شة رقمية تتيح 
للر�غبني يف زي��ارة �لإم��ارة و�ل�شتفادة من خدماتها 
�خلدمات  باقة  من  �ل�شتفادة  �إمكانية  مع  �ل�شحية 

و�ملنتجات �ملتكاملة �لتي يحتاجون �إليها .

•• دبي-الفجر: 

�أطلق �شندوق حممد بن ر��شد لدعم �مل�شاريع، 
�لذر�ع �لتمويلية يف موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد 
لتنمية �مل�شاريع �ل�شغرية و�ملتو�شطة، �إحدى 
باقات متويلية   3 دبي،  �قت�شادية  موؤ�ش�شات 
لأ�شحاب �مل�شاريع �لقائمة، من �لر�غبني يف 
يف  و�لتو�شع  �حلالية،  م�شاريعهم  ��شتد�مة 
وت�شاف  �ملهنية.  لتحقيق طموحاتهم  �لنمو 
هذه �لباقات �إىل حزمة �خلدمات �لتمويلية 
�مل�شاريع  لأ�شحاب  �ل�شندوق  يوفرها  �لتي 
م�شتوى  على  و�لقائمة  �جل��دي��دة  �ل��ري��ادي��ة 
�إمارة دبي. وتوؤكد �ملوؤ�ش�شة من هذه �خلطوة، 
و�لأفكار  �مل��و�ه��ب  حتفيز  نحو  م�شوؤوليتها 
�جلديدة  �مل�شاريع  تطور  ودع��م  �لب��د�ع��ي��ة، 
�ملحلي  �ل�شوق  يف  مناف�شاً  لت�شكل  و�لقائمة 
وحمرك �أ�شا�شي يف دفع �حلركة �لقت�شادية 
�لإمار�ت  دب��ي ودول��ة  �ملحلي لإم��ارة  و�لناجت 

على وجه �لعموم.
وت��ت��وف��ر �حل�����زم �ل��ت��م��وي��ل��ي��ة ل��ت��غ��ط��ي تنوع 
�لحتياجات �ملالية، ومن �أبرز هذه �خلدمات 
�جل��دي��دة: ق��ر���ص �ل��ت��و���ش��ع، ل��دع��م �أ�شحاب 
�مل�����ش��اري��ع يف ق��ط��اع �مل��ط��اع��م �مل��ت��و�ج��دي��ن يف 
مبلغ  وي�شل  ���ش��ن��و�ت   5 �إىل   2 م��ن  �ل�����ش��وق 

متويل  وق��ر���ص  دره���م،  مليون  �إىل  �لتمويل 
تكاليف  ع���بء  لتخفيف  �مل�����ش��م��م  �لأ����ش���ول 
�مل�شاريع  �أ���ش��ح��اب  ع���ن  و�لأ�����ش����ول  �مل���ع���د�ت 
�شنو�ت   3 �إىل   1 �أكلمو�  و�ل��ذي��ن  �ل��ري��ادي��ة، 
يف �ل�شوق، ويهدف هذ� �لتمويل �إىل تو�شيع 
�إمكانيات رو�د �لأعمال ومتكينهم من حتقيق 
�لطموحات. وقر�ص �لتمويل ق�شري �لأجل، 
لدعم �مل�شاريع �لقائمة من 2 �إىل 5 �شنو�ت، 
 500،000 ل��غ��اي��ة  �ل�����ش��ي��ول��ة  ت��وف��ري  ع��رب 

دون  �لعملية  م�شريتهم  ل��ي��و����ش��ل��و�  دره����م، 
عبد�لبا�شط  ق��ال  �ملنا�شبة،  ع��ق��ب��ات.وب��ه��ذه 
موؤ�ش�شة  يف  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���دي���ر  �جل���ن���اح���ي، 
�ل�شغرية  �مل�شاريع  لتنمية  ر��شد  بن  حممد 
�مل�شاريع  �أ����ش���ح���اب  مي��ت��ل��ك  و�ملتو�شطة:” 
�ل��������روؤى و�خلطط  م����ن  �ل���ع���دي���د  �ل���ق���ائ���م���ة 
من  عملهم  م�شرية  تخدم  �لتي  �مل�شتقبلية 
حيث �لتو�شع و�لنمو و�لتناف�ص مع �ل�شركات 
هذه  ولتحقيق  �ملحلي،  �ل�شوق  يف  �ملتو�جدة 
�خلطو�ت يجب �لتغلب على و�حدة من �أبرز 
�ملعوقات، �أل وهي �شح �ل�شيولة �لنقدية �لتي 
م�شاريعهم،  تو�شع  �لأح��ي��ان  �أغ��ل��ب  يف  تعيق 
وجاء �إطاق هذه �خليار�ت �لتمويلية للتغلب 
على �ل�شعوبات �لتي تو�جه رو�د �لأعمال يف 

قطاع �مل�شاريع �ل�شغرية و�ملتو�شطة«.
�ل�شندوق  “�أطلق  �جل���ن���اح���ي:  و�أ������ش�����اف 
در��شة  بعد  �جل��دي��دة  �لتمويلية  �خل��ي��ار�ت 
�ل��ع��م��ل، م��ن خال  ف��ري��ق  �أج���ر�ه���ا  مف�شلة 
من  ع���دد  و�آر�ء  �أف���ع���ال  ردود  ع��ل��ى  �لط����اع 
رو�د �لع���م���ال �ل���ذي���ن ي��ع��ان��ون م���ن ���ش��ح يف 
للحلول  وي��ف��ت��ق��رون  �لت�شغيلية  �ل�����ش��ي��ول��ة 
�مل��ال��ي��ة �ل��ت��ي ت��دع��م ت��و���ش��ع �أع��م��ال��ه��م، ومن 
�ملنتجات  هذه  �ل�شندوق  �أطلق  �ملنطلق  هذ� 
�ئتمانية  ت�شهيات  �مل�شتفيدين  متنح  �لتي 

�لتنموي  �ل��غ��ر���ص  وحت��ق��ق  رغ��ب��ات��ه��م،  تلبي 
و�ل��ت��ن��اف�����ش��ي ل������رو�د �لأع����م����ال يف م���ز�ول���ة 
م�����ش��اري��ع��ه��م �ل���ق���ائ���م���ة«.و�أك���د ���ش��ع��ي��د مطر 
موؤ�ش�شة  يف  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  ن��ائ��ب  �مل����ري، 
�ل�شغرية  �مل�شاريع  لتنمية  ر��شد  بن  حممد 
ر��شد  و�ملتو�شطة، مدير �شندوق حممد بن 
�لوطنية  �ل��ك��ف��اء�ت  �أن  على  �مل�شاريع  لدعم 
�لأفكار  و�لتنوع يف  �لإبد�عي،  متتلك �حل�ص 
�إىل  م�شري�  �لأع���م���ال،  ق��ط��اع��ات  خمتلف  يف 

�لبتكار  روح  ��شتد�مة  يدعم  �ل�شندوق  �أن 
لت�شمل جميع  �لإم��ار�ت��ي��ني  �مل��و�ط��ن��ني  ب��ني 
�مل�شاريع و�لقطاعات �لقت�شادية �لتي حتقق 

ر�فد�ً حقيقاً ي�شاف �إىل �لناجت �ملحلي.
�شندوق  “ينتهج  ق���ائ���ًا:  �مل�����ري،  و�أ����ش���اف 
حممد بن ر��شد لدعم �مل�شاريع، �آلية و��شح 
و���ش��ل�����ش��ة يف ت���وف���ري �حل���ل���ول �مل��ال��ي��ة ل����رو�د 
�لأعمال �ملو�طنني، بحيث تتنا�شب مع حجم 
ر��شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  وت�شهم  �مل�شروع، 
و�مل��ت��و���ش��ط��ة يف  �ل�����ش��غ��رية  �مل�����ش��اري��ع  لتنمية 
تطوير فكرة �مل�شروع �ملقرتح و�حل�شول على 
�ملو�فقات �ل�شرورية من �جلهات �حلكومية، 
�لتدريبية،  �ل���رب�م���ج  ت��ق��دمي  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
�أ�شحاب  ل���دع���م  �ل����ازم����ة  �ل��ع��م��ل  وور�������ص 
�مل�����ش��اري��ع ل��ان��خ��ر�ط يف �ل�����ش��وق �مل��ح��ل��ي«.

تاأ�شي�شه  مت  �ل����ذي  �ل�����ش��ن��دوق  وي�����ش��ت��ه��دف 
 2012 ل�شنة   )11( رقم  �لقانون  مبوجب 
و�لذي �أ�شدره �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
ن��ائ��ب رئ��ي�����ص �لدولة  �آل م��ك��ت��وم،  ب��ن ر����ش��د 
لتعزيز  دب���ي،  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  جمل�ص  رئي�ص 
�لتي  �مل�شاريع  �أ�شحاب  �لتمويلية،  �حل��ل��ول 
رو�د  تطوير  يف  ي�شهم  مب��ا  بالبتكار  تتمّيز 
�أعمال �إمار�تّيني يف جمالت تنموية خمتلفة 

لقت�شاد �ملعرفة و�لتكنولوجيا و�لبتكار.

•• دبي - وام:

قامت هيئة كهرباء ومياه دبي بابتعاث 20 من �ل�شباب 
برنامج  �شمن  �ل�شعبية  �ل�شني  جمهورية  �إىل  �مل��و�ط��ن 
“�شفر�ء �لبتكار – قادة �مل�شتقبل”. وياأتي هذ� �لربنامج 
بعد جناح �لدورة �لأوىل من مبادرة “رو�د” عام 2015 
يف  �لأي��ت��ام  من  وطالبة  طالباً   20 �لهيئة  �أوف���دت  حيث 

رحلة تعليمية وتدريبية �إىل �شنغافورة.
�مل�شتقبل”  – ق���ادة  �لب��ت��ك��ار  “�شفر�ء  ب��رن��ام��ج  وي��ه��دف 
“وطني  وموؤ�ش�شة  دبي  ومياه  كهرباء  تنفذه هيئة  �لذي 
�لعربية  �لإم����ار�ت  دول���ة  ت��وج��ه��ات  دع��م  �إىل  �لإمار�ت” 
و�لبتكار  �لإب���د�ع  خ��ال  من  �ل�شباب  متكني  يف  �ملتحدة 
�لعمل  وت��ع��زي��ز  �ل�شينية  �لإم���ار�ت���ي���ة  �ل��ع��اق��ات  ودع���م 
“�شفر�ء  ف��ري��ق  و���ش��م  �لهيئة.  موظفي  ب��ني  �لتطوعي 
�مل�شاق   - �ل��ث��ان��وي��ة  �مل��رح��ل��ة  م��ن  ط���اب   10 �لبتكار” 
ومياه  ك��ه��رب��اء  هيئة  �أك��ادمي��ي��ة  م��ن  ط��اب  و5  �لعلمي 
5 من فنيي �لهيئة �جلدد من  �إ�شافة �إىل  دبي �لثانوية 
�لربنامج  خ��ال  �لتدريب  جم��الت  وت�شمل  �مل��و�ط��ن��ني. 
�لذكاء  و�أنظمة  �ملتجددة  �لطاقة  وتخزين  �إنتاج  تقنيات 
�جليل  وتقنيات  ت�شني  �ل��ب��ل��وك  وتقنيات  �ل�شطناعي 
للبنية  �لذكية  و�لأنظمة  �لت�شال  �شبكات  من  �خلام�ص 

�لتحتية للكهرباء و�ملياه وتقنيات �ل�شيار�ت �لكهربائية.
وكان �شعادة �شعيد حممد �لطاير �لع�شو �ملنتدب �لرئي�ص 
�لتنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي قد ��شتقبل وفد�ً من 

“وطني  موؤ�ش�شة  م��ع  �مل��ا���ش��ي  �أب��ري��ل  “وطني  موؤ�ش�شة 
وم�شاريع وطنية وجمتمعة  لتنفيذ مبادر�ت  �لإمار�ت” 
�لعمل  جم��ال  يف  للدولة  �لعاملية  �ملكانة  تعزيز  يف  ت�شهم 
برنامج  “”ياأتي  �ل��ط��اي��ر  و�ل��ت��ط��وع��ي.وق��ال  �خل����ريي 
“�شفر�ء �لبتكار – قادة �مل�شتقبل” لتنفيذ م�شروع دويل 
م�شرتك مع حكومة جمهورية �ل�شني �ل�شعبية يف �إطار 

�لهيئة لبناء  ��شرت�تيجية  م�شوؤوليتنا �ملجتمعية و�شمن 
�لازمة  ب����الأدو�ت  وت��زوي��ده��م  �مل��و�ط��ن  �ل�شباب  ق���در�ت 
ت�شهم  �أن  �لرب�مج  �شاأن هذه  ... ومن  و�لبتكار  لاإبد�ع 
�أي�����ش��اً يف ت��ع��زي��ز �ل��ع��م��ل �ل��ت��ط��وع��ي مل��وظ��ف��ي �ل��ه��ي��ئ��ة يف 
بالهول  �شر�ر  �شعادة  �أكد  جانبه  �لدولية«.من  �ملبادر�ت 
�أن  �لإم���ار�ت  وطني  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �ملدير  �لفا�شي 

جاءت  دب��ي  ومياه  كهرباء  وهيئة  �ملوؤ�ش�شة  بني  �ل�شر�كة 
نتيجة �لتعاون �مل�شرتك و�ملبادر�ت �لبناءة بني �لطرفني 
�لطموح  �لإمار�تي  �ل�شباب  قدر�ت  لتعزيز  تهدف  و�لتي 
�لإم���ار�ت قد خطت خطو�ت  ب��اأن موؤ�ش�شة وطني  منوها 
كبرية يف تاأهيل �ل�شباب عرب �لرب�مج �لقيادية �ملختلفة 

ومن بينها برنامج �شفر�ء �لبتكار قادة �مل�شتقبل .

•• ال�سارقة-الفجر: 

�أعلن �لبنك �لعربي �ملتحد �ص.م.ع “�لبنك �لعربي �ملتحد 
�لأوىل  �ل�شتة  لاأ�شهر  �ملالية  �لنتائج  ع��ن  �لبنك”  �أو 

�ملا�شية �لتي �نتهت يف 30 يونيو 2019.
 �أعلن �لبنك �لعربي �ملتحد عن �أرباحاً �شافياً قدرها 36 
 2019 �إمار�تي يف �لن�شف �لأول من عام  مليون درهم 
�أخذ  يف  �ملتحفظة  �ل�شرت�تيجية  �لبنك  يو��شل  حيث 

�ملخ�ش�شات وزيادة ن�شبة �لتغطية.
 6% �إي��ر�د�ت �لفو�ئد بن�شبة  وقد �شهد �لبنك زي��ادة يف 
مما   6% بن�شبة  �لت�شغيلية  �مل�����ش��اري��ف  يف  و�ن��خ��ف��ا���ش��اً 
للنمو  جيد  و�شع  يف  �لبنك  �أن  على  �إ�شافية  �أدل��ة  يوفر 

و�لزدهار.
وبهذ� �ل�شاأن، قال �شعادة �ل�شيخ في�شل بن �شلطان بن �شامل 

�لعربي �ملتحد”�إن  �لبنك  �إد�رة  �لقا�شمي، رئي�ص جمل�ص 
�لبنك �أظهر خال �لن�شف �لأول من �لعام �جلاري ثباتاً 
بنوعية  �أعماله و�لرتقاء  و��شتد�مة يف تطوير  �لأد�ء  يف 
ومت��ّي��ز ب��ر�جم��ه وحت�����ش��ني ج���ودة ع��رو���ش��ه، وه���و �لأمر 
�لفرتة،  لهذه  �لبنك  �أرب���اح  �نعك�ص من��و�ً يف �شايف  �ل��ذي 
مدرو�شة  ��شرت�تيجية  وفق  ي�شري  �لبنك  �أن  �إىل  م�شري�ً 
موؤكد�ً  �مل�شاهمني،  وتطلعات  �لنمو  متطلبات  مع  تت�شق 
بتطوير  وم�شتمر  �مل�شتقبل،  �إىل  بثقة  ينظر  �لبنك  �أن 
مع  يتو�فق  ب�شكل  ون�شاطاته  عملياته  من��وذج  وحت�شني 
قاعدة عمائه وم�شرية �لنمو �مل�شتد�م يف دولة �لإمار�ت 
�أبو  �أح��م��د  �ل�شيد  ق��ال  ج��ان��ب��ه،  �مل��ت��ح��دة.«=م��ن  �لعربية 
�ملتحد:”�أن  �لعربي  للبنك  �لتنفيذي  �لرئي�ص  ع��ي��ده، 
�لبنك  �لأول تعزز ثقة عماء وم�شاهمي  �لن�شف  نتائج 
%6 مقارنة  بن�شبة  �لفو�ئد  �إي��ر�د�ت  خ�شو�شاً مع منو 

بن�شبة  �لت�شغيلية  �لنفقات  و�نخفا�ص  �مل��ا���ش��ي،  بالعام 
%6 مقارنة بالن�شف �لأول من �لعام �ملا�شي، مما يوؤ�شر 
تزيد  م�شرفية  حلول  يف  �لبتكار  على  �لبنك  ق��درة  �إىل 

�لتفاوؤل بن�شاطاته وعملياته �لت�شغيلية.
للبنك  �لإيجابية  �لنتائج  قائًا:”�إن  عيده  �أب��و  وختم 
حتفزنا �أكرث على �لعمل �لدوؤوب لتحقيق ر�شا متعاملينا 
�ملقبلة   �ل��ف��رتة  خ���ال  م�شتمرون  ون��ح��ن  وم�شاهمينا، 
بتطبيق روؤيتنا �لطموحة و�ل�شتثمار يف �لتقنية �حلديثة 
�إير�د�تنا،  من  تزيد  فعالية  �أك��رث  ب�شكل  م��و�ردن��ا  لإد�رة 
م��ن �شايف  ي��ع��زز  م��ن خم��اط��ر عملياتنا مب��ا  وت��خ��ف�����ص 
�أرباحنا وثقة متعاملينا بجودة �أ�شولنا وخدماتنا.«                                         

=االأداء املايل
�لأ�شا�شية.  �أعماله  بتعزيز  �ملتحد  �لعربي  �لبنك  يو��شل 
�لأ�شا�شيات  ع��ل��ى  و�حل��ف��اظ  ؛  �لتكلفة  ق��اع��دة  تب�شيط 

مليون   282 �لدخل  �إجمايل  �لرئي�شة.�شجل  �مل�شرفية 
بن�شبة  �لفو�ئد  ب��زي��ادة يف دخ��ل  �إم��ار�ت��ي مدعوًما  دره��م 
بنف�ص  مقارنة   2019 ع��ام  من  �لأول  �لن�شف  يف   6%

�لفرتة من عام 2018.
وح��اف��ظ��ت م��ع��دلت �شيولة �ل��ب��ن��ك ع��ل��ى ق��وت��ه��ا وه���و ما 
  ،93% بلغت  �لتي  �لود�ئع  �إىل  �لقرو�ص  ن�شبة  تعك�شه 
بينما تبقى ود�ئع �لعماء )ون�شبتها %76 من �إجمايل 
�ملطلوبات( كما كانت دوماً م�شدر �لتمويل �لرئي�ص �لذي 

يعتمد عليه �لبنك.
وبلغ حجم خم�ش�شات خ�شائر �لئتمان 88 مليون درهم 
�إمار�تي، ما ميثل �نخفا�شاً قدره %5 باملقارنة بالن�شف 
�لر�شيدة  ب������الإد�رة  م��دع��وم��ة   ،2018 ع���ام  م��ن  �لأول 
�لتغطية  ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى  ل��ل��م��خ��اط��ر وت��رك��ي��ز �جل���ه���ود 

�لكافية.

جلفار الدوائية : نتائج الربع الأول للعام 
118,3 مليون درهما املبيعات   ت�شاوي   2019

و91.6 مليون درهم �شايف اخل�شارة 

حممد   / �مل������دع������و  ف����ق����د 
طاهر �شم�شاد مرز� ، �لهند   
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )m1835162( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0504442118

فقدان جواز �شفر

فقد �ملدعو / مايكل �جنيلو 
هريناندو تاجن و ، �لفلبني   
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )EC3231700( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0555444193

فقدان جواز �شفر

فقد �ملدعو/ حممد مينتو مياه 
بنغاد�ص    ، م��ي��اه  متني  حممد 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج������و�ز ����ش���ف���ره رقم 
)BC034417( يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  ي��ع��رث 
مركز  �ق���رب  �و  �لبنغادي�شية 

�شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �شفر
�ك����ا�����ص مياه  �مل����دع����و/  ف���ق���د 
بنغادي�ص  ع���ل���ى  ك����ا�����ش����وم 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
)0380325(   يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعرث 
�لبنغادي�شية �و �قرب مركز 

�شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �شفر

ف�������ق�������د �مل��������دع��������و/�جن��������ل��������ى 
�لفلبني   ، م��اك��وب��ا  ك��ام��ب��ان��ه 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
)EC8223978(  يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
�قرب  �و  �لفلبينية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �شفر



30 اخلميس    1   أغسطس    2019  م   -   العـدد  12697  
Thursday   1   August   2019  -  Issue No   12697

�لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1

�لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1

�لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1

�لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1

�لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1

�لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1

�لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1

�لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1



اخلميس    1   أغسطس    2019  م   -   العـدد  12697  31
Thursday   1   August   2019  -  Issue No   12697

�لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1

�لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1

�لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1

�لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1

�لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1

�لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1

�لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1

�لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1



32 اخلميس    1   أغسطس    2019  م   -   العـدد  12697  
Thursday   1   August   2019  -  Issue No   12697

�لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1

�لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1

�لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1

�لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1

�لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1

�لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1

�لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1

�لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1 �لعدد 12697 بتاريخ 2019/08/1



العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1   
ق�صم التنفيذ 

اخطار دفع بالن�صر يف الق�صية التنفيذية 1172 ل�صنة 2018    
�ىل �ملحكوم عليهما / 1- �أمل توفيق ع�شفور 

2- �شكند هوم خلدمات متابعة �ملعامات - ذ م م 
ليكن معلوما لديكم بان حمكمة �ل�شارقة �لحتادية �لإبتد�ئية قد ��شدرت بحقكم حكما 
بتاريخ 2017/10/30 يف ق�شية رقم 3942 يف ق�شية ل�شنة 2017 جتاري - كلي - بالز�مكم 
بدفع مبلغ وقدره 769940 درهم - بالإ�شافة �ىل �لفائدة �لقانون بو�قع 5% من تاريخ 

2017/7/5 وحتى متام �ل�شد�د ل�شالح �ملحكوم له/  و�شيم م�شطفى �شحاده
لذ� يتوجب عليكم تنفيذ �لقر�ر خال 15 يوما من تاريخ �ليوم �لتايل للن�شر. ويف حال 
تخلفك عن �حل�شور يف �مليعاد و�لتاريخ �ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر �لنظر �لق�شية يف 

غيابك
     رئي�س ق�صم التنفيذ 
حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية         
العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1   

 اعـــــــالن       
 : خ��ورف��ك��ان  و�لت�شديقات-  �ل��ع��دل  �لكاتب  ب���اد�رة  �ل��ع��دل  �لكاتب  �ن��ا  �يل  ت��ق��دم 
على  �لت�شديق  وطلبت  باك�شتان   : �جلن�شية   ، علي  ر�شتم  ن�شري  �ل�شيد/حممد 
و�ملرخ�ص من  كافيه  ��شتكانه �خلور  �لتجاري  �ل�شم  )تنازل( يف  يت�شمن  حمرر 
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية يف �ل�شارقة رخ�شة جتارية رقم 759661 �ل�شادر بتاريخ 
2018/5/27 من د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية بخورفكان. �ىل �ل�شيد/ حممد �شمري 
�شينادن علوي كوتي �شينادن ، �جلن�شية : �لهند  ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب 
�لعدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر 

�ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
�صهيل علي �صعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1   

  اعالن بالن�صر
�ملرجع : 337

ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ جا�شم حممد �شابر �بر�هيم �لمريي ، �جلن�شية : �لإمار�ت 
تنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100% �ىل كا من �ل�شيد/ �بر�هيم مو�شى �بر�هيم غلوم �جل�شمي 
- �جلن�شية : �لإمار�ت ، و�ل�شيد/ كبري �أحمد علي �حمد - �جلن�شية : بنغادي�ص ، و�ل�شيد/ حممد 
�مري ح�شني علي �أكرب - �جلن�شية : بنغادي�ص يف �ملوؤ�ش�شة �لفردية �مل�شماة )�لقليعة للمفرو�شات( 
�ل�شكل  تغيري  مت  كما  بال�شارقة.  �لإقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  من   )749740( برقم  و�ملرخ�شة 
�لقانوين من )موؤ�ش�شة فردية( �ىل )�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة( ومت تغيري �ل�شم �لتجاري 
من )�لقليعة للمفرو�شات( لي�شبح )�لقليعة للمفرو�شات ذ م م(. وعمابن�ص �ملادة )14( فقرة )5( 
من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� 
�مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ�  �لعان للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء 

�لعان فمن لديه �ي  �عرت��ص على ذلك عليه �تباع �ل�شبل �لقانوين حيال ذلك. 
 الكاتب العدل بال�صارقة   

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   

العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

��ش���م �ل�شركة : “ �نفريون�ص برو لتجهيز �ملن�شاأت �لعامة  “ )�ص.ذ.م.م(
رقم �لرخ�ش��ة : 729018  ، عن�و�نها : مكتب رقم 205 ملك حممد عبد�هلل ��شماعيل 
بال�شجل  �لقيد  رق��م   ، ذ�ت م�شئولية حم��دودة   : �لقانوين  �ل�شك�ل   ، �مل��رر   - �ل علي 
 ، باأنه  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   ،  1158890  : �لتجاري 
، وذلك  �ملذكور �عاه  �ل�شركة  �لتجاري لديها بانحال  �ل�شجل  �لتاأ�شري يف  قد مت 
 )2019/4/18( ب��ت��ارخ  لل�شركاء  �لعمومية  �جلمعية  م��ن  �ل�����ش��ادر  �ل��ق��ر�ر  مبوجب 
و�مل�شدق لدى �ل�شيد �لكاتب �لعدل بتاريخ )2019/4/18( وعلى من لديه �عرت��ص 
�و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�شفي �ملعني يف مكتب رقم 301 - 302 - 303 - 304 - 305 ملك 
 حممد �لزبري علي �خلليج �لتجاري - ��شتد�مة  A - �لهاتف : )2226266 – 04(

�لفاك�ص )2223773 – 04( م�شطحبا معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك 
يف خال 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.

 دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

��ش����م �مل�شفي : يو�شف بن خادم لتدقيق �حل�شابات
عن���و�ن����ه : مكتب رقم 301 - 302 - 303 - 304 - 305 ملك حممد �لزبري علي �خلليج �لتجاري 
- ��شتد�مة  A  ،  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه ، قد مت �لتاأ�شري 
برو  يف �ل�شجل �لتجاري لديها بتعيني  �مل�شفي �ملذكور �عاه للقيام بت�شفية “ �نفريون�ص 
عبد�هلل  حممد  ملك   205 رق��م  مكتب   : وعنو�نها  “ )������ص.ذ.م.م(   �لعامة  �ملن�شاأت  لتجهيز 
��شماعيل �ل علي - �ملرر  وذلك مبوجب �لقر�ر �ل�شادر من �جلمعية �لعمومية لل�شركاء بتارخ 
لديه  وعلى من    )2019/4/18( بتاريخ  �لعدل  �لكاتب  �ل�شيد  لدى  و�مل�شدق   )2019/4/18(
�عرت��ص �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�شفي �ملعني يف مكتب رقم 301 - 302 - 303 - 304 - 305 
ملك حممد �لزبري علي �خلليج �لتجاري - ��شتد�مة  A - هاتف : )2226266 – 04( فاك�ص 
)2223773 – 04( م�شطحبا معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك يف خال 45 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
 دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1   
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

��شم �ل�شركة : فور ايليمنت�ص ملعاجلة مياه ال�شرف ال�شحي - �ص ذ م م  
�ل�شكل  �لتجاري -  �لعنو�ن : مكتب 42 - 801 ملك ليدينغ بيزن�ص �شنرت - �خلليج 
بال�شجل  �لقيد  رقم   766090  : �لرخ�شة  رقم   ، حم��دودة  م�شوؤولية  ذ�ت   : �لقانوين 
�لتجاري : 1246392 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت 
�لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحال �ل�شركة �ملذكورة �أعاه ، وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2019/7/28 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
2019/7/28 وعلى من لديه �أي �عرت��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني ات�ص 
بن  حممد  موؤ�ش�شة  ملك   914 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن  احل�شابات   لتدقيق  ام  ايه 
ر��شد لدعم م�شاريع �ل�شباب - ديرة - بور �شعيد -  هاتف : 2973060-04  فاك�ص : 
 )45( وذلك خال  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  2973071-04 م�شطحباً 

يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

��شم �مل�شفي : ايه ام لتدقيق احل�شابات
م�شاريع  ل��دع��م  ر����ش��د  ب��ن  حممد  موؤ�ش�شة  ملك   914 رق��م  مكتب   : �ل��ع��ن��و�ن 
دي��رة - بور �شعيد - هاتف : 2973060-04  فاك�ص : 04-2973071    �ل�شباب - 
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي 
�ملذكور �أعاه لت�شفية فور ايليمنت�ص ملعاجلة مياه ال�شرف ال�شحي - �ص 
ذ م م  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2019/7/28 و�ملوثق لدى كاتب 
�لعدل حماكم دبي بتاريخ 2019/7/28 وعلى من لديه �أي �عرت��ص �أو مطالبة 
�لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاه، 
م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من 

تاريخ ن�شر هذ� �لإعان
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

��شم �ل�شركة : ان جي جي ملقاوالت ان�شاء خطوط نقل الكهرباء وا�شالحها �ص 
ب��ورى - �خلليج �لتجاري - �ل�شكل  �لعنو�ن : مكتب رقم 801 -11 ملك كمال  ذ م م - 
�لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�شة : 782713 رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري 
�لتاأ�شري يف  باأنه قد مت  : 1286392 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي 
�أع��اه، وذلك مبوجب قر�ر حماكم  �ملذكورة  �ل�شركة  باإنحال  لديها  �لتجاري  �ل�شجل 
دبي بتاريخ 2019/7/8 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2019/7/8 وعلى 
للتدقيق  اجل��ريودي  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��رت����ص  �أي  لديه  م��ن 
�لعنز  ه��ور   - دي��رة   - �ل�شعايل  - ملك عبد�هلل  رق��م 204  :  مكتب  �لعنو�ن  واملحا�شبة 
-  هاتف  2389721-04 فاك�ص: 2389722-04  م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق 

�لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

��شم �مل�شفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�شبة 
 - �لعنز  ه��ور   - دي��رة   - �ل�شعايل  204- ملك عبد�هلل  رق��م  : مكتب  �لعنو�ن 
هاتف : 2389721-04 فاك�ص: 2389722-04 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاه لت�شفية  ان جي 
جي ملقاوالت ان�شاء خطوط نقل الكهرباء وا�شالحها �ص ذ م م  وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2019/7/8 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي 
�إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��رت����ص  �أي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى   2019/7/8 بتاريخ 
�مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاه ، م�شطحباً 
تاريخ  من  يوماً   )45( وذل��ك خال  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه 

ن�شر هذ� �لإعان
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1 
رقم الرخ�صة : 74067

غرفة جتارة و�صناعة عجمان -  ق�صم ال�صجل التجاري 
اإعالن وحل وت�صفية 

�ل�شم �لتجاري : �ني�ص �لرحمن ملقاولت �ل�شيانة �لعامة - ذ م م   
نعلن للجميع بان �ل�شركة �ملذكورة �عاه هي : �ني�ص �لرحمن ملقاولت �ل�شيانة 
�لعامة - ذ م م �شركة ذ�ت م�شوؤولية حم��دودة تا�ش�شت يف �م��ارة عجمان مبوجب 
قانون �ل�شركات �لحت��ادي رقم )8( ل�شنة )1984( وتعدياته مرخ�شة يف د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية و�شجلته  بالتنمية �لقت�شادية  حتت رقم )74067( وقد قرر 

�ل�شركاء حلها وت�شفيتها وتعيني �ل�شيد.
  جمال لتدقيق احل�شابات 

م�شفى  قانوين لل�شركة فعلى كل من له �ي حق �و �عرت��ص �لتقدم به للم�شفي 
�مل��ذك��ورة �ع��اه خ��ال م��دة )45( يوما من تاريخ ن�شر �لع��ان وعلى  �لقانوين 

�لعنو�ن �لتايل : �مارة عجمان ،  هاتف : 7447771  ، �ص.ب : 1131 

دائرة التنمية القت�صادية    
حكومة عجمان
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يف الدعوى  رقم 2019/1782 جتاري جزئي

�ملدعي : دنيا للتمويل 
�ملدعي عليه : �شيجو مون بونا�شاليل كوماري نياكا نتا 

دبي  حمكمة  قبل  من  و�ملعني   ، �لهادي  ح�شن  هادي  حممد  �لدكتور/عقيل  �خلبري  " يعلن 
للتمويل  دنيا  �ملدعي/  من  و�ملقامة   ، جزئي  جتاري   2019/1782 رقم  �لدعوى  يف  �لبتد�ئية 
- ذ م م وتنفيذ� للمهمة فان �ملدعي عليه �ل�شيد/ �شيجو مون بونا�شاليل كوماري نياكا نتا ، 
مدعو� حل�شور �جتماع �خلربة �مل�شرفية �و بو��شطة وكيل معتمد و�ملقرر عقده يوم �لربعاء 
�ملو�فق 2019/8/7 يف متام �ل�شاعة 11.30 �حلادية ع�شر و�لن�شف �شباحا يف  مقر مكتبنا �لكائن 
يف �إمارة دي - ديرة - بو�شعيد - بناية �لو�شل بزن�ص �شنرت - بجو�ر فندق جي 5 )فندق روتانا 
�شابقا( - �شارع رقم 27 - �لطابق �لتا�شع - مكتب رقم ) 902( رقم مكاين : 94178  32428 - لذ� 
نرجو منكم �لتكرم باحل�شور يف �ملوعد �ملحدد �عاه " و�ح�شار جميع �لأور�ق و�مل�شتند�ت �لتي 

توؤدون تقدميها لنا لنتمكن من �أد�ء مهمتنا. 
 اخلبري امل�صريف     
د.عقيل حممد هادي ح�صن  الهادي 

تكليف الإعالن بالن�صر 
حل�صور اجتماع اخلربة امل�صرفية 
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دعوة اإجتماع اخلربة 

يف الق�صية رقم 2019/315 جتاري جزئي اأبوظبي 
�ملرفوعة من نور بنك �شد �شها عبد�ملا�شي 

حيث �نه وقد مت ندب �خلبري/ح�شني �لها�شمي يف �لدعوى �عاه ، 
وعليه تعلن �ل�شيدة/ �شها عبد�ملا�شي وذلك حل�شور �جتماع �خلربة �ملزمع عقده وذلك 
عقد �جتماع �خلربة يوم �لأحد �ملو�فق 4 �أغ�شط�ص 2019 يف متام �ل�شاعة 5.20 ع�شر� ، 
وذلك مبكتبنا باأبوظبي �شارع �للكرت� خلف وكالة �لهوند� وفندق �حلمر�ء �شتي �شيزن 
برج ��شفل �لبناية  نا�شا للكهربائيات  �لطابق 17 مكتب رقم 1701 ، �لرجاء �حل�شور 
يف �ملوعد �ملحدد وتقدمي ما لديكم من م�شتند�ت ويف حالة تخلفكم عن �حل�شور فاإن 

�خلربة �شوف تعد تقريرها وفقا ملا لديها من م�شتند�ت
اخلبري امل�صريف احل�صابي 
ح�صني �صامل الها�صمي  

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1   
اإعالن بالن�صر

رقم )2019/5396(
�ملنذر : وي�شت د�ريف لتاأجري �ل�شيار�ت - �ص ذ م م 

�ملنذر �ليه : جر�ند جيت للنقليات 
املو�ش����وع 

ينذر �ملنذر / �ملنذر �ليه ب�شد�د �ملبلغ مو�شوع �ل�شيكات مو�شوع �لإنذ�ر 
، وذلك خال خم�شة �يام من تاريخ �لن�شر ، و�إل �شي�شطر �ملنذر ��شفة 
�ملدة مع حفظ  �لقانونية قبلكم فور لنتهاء هذه  �لإج��ر�ء�ت  لتخاذ 

كافة �حلقوق �لخرى للمنذر. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/5696(

�ىل �ملنذر �ليهما : 1- حت�شني علي �شعيد �ملهدي - عر�ق �جلن�شية ،  2- ر�ك لتقطيع �لأحجار وطحنها - ذ م م 
�ملنذرة : �ويل بورج - �ص م ح - بوكالة �ملحاميني / �شمري كعان وعبد�هلل �لعبيديل 

حيث �نه نتيجة معامات جتارية بني �ملنذرة و�ملنذر �ليهما فقد ��شدر� مل�شلحة �ملنذرة عدد )7( �شيكات بقيمة 
�جمالية مبلغ 240.324 درهم درهم )مائتان و�ربعون �لف وثاثمائة �ربعة وع�شرون درهم( - وحيث �نه حال قيام 
�ملنذرة بتقدمي �ل�شيكات عالية يف تو�ريخ ��شتحقاقها لل�شرف ، �رتدت جميعها من �لبنك �مل�شحوب عليه ، وبالتايل 

فان قيمة تلك �ل�شيكات لز�لت مرت�شدة بذمة �ملنذر �ليهما وم�شتحقة �لد�ء للمنذرة. 
وعلي�������������������������ه ، 

فان �ملنذرة تنذر �ملنذر �ليهما �شد�د مبلغ 240.324 درهم )مائتان و�ربعون �لف وثاثمائة �ربعة وع�شرون درهم( 
قيمة �ل�شيكات �ملبينة �عاه و�لفائدة �لقانونية على ذلك �ملبلغ بو�قع 12% من تاريخ ��شتحقاق كل �شيك وحتى 
متام  �ل�شد�د وذلك خال )5( يوما من تاريخ ت�شلمهما هذ� �لإنذ�ر ، ويف حالة �متناعهما عن �لوفاء �شوف ت�شطر 
، مع حفظ كافة  �أد�ء  ��شت�شد�ر �مر  �لكفيلة بحفظ حقوقه ومنها  �لقانونية  �ملنذرة �ىل �تخاذ كافة �لإج��ر�ء�ت 

�حلقوق �لقانونية �لخرى للمنذرة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�صر
 رقم )2019/5497( 

�ملنذر : �لرقة للعقار�ت 
�ملنذر �ليها : �شركة بريفكت روؤبوؤت خلدمات �لتنظيف

جمهول حمل �لقامة 
ننذركم مبوجب هذ� �لنذ�ر ب�شرورة �خاء �ملاجور حمل �لتعاقد خال �شهر من 
تاريخ �ت�شال علمكم بهذ� �لنذ�ر و�شد�د �لقيمة �ليجارية �ملرت�شدة يف ذمتكم وما 

ي�شتجد من مبالغ حتى تاريخ �لخاء �لتام. 
ذمتكم خال  �ملرت�شدة يف  �ليجارية  �لقيمة  و�شد�د  �ملاجور  �خاء  يف حالة عدم 
�شهر من تاريخ �ت�شال علمكم بهذ� �لنذ�ر �شن�شطر ��شفني لتخاذ كافة �لجر�ء�ت 

�لقانونية �شدكم حلماية حقوق �ملنذرة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1   

انذار عديل بالن�صر
 رقم )2019/5500( 

�ملنذر : �لرقة للعقار�ت 
�ملنذر �ليها : حممد طالب عبد �شالح 

جمهول حمل �لقامة 
ننذركم مبوجب هذ� �لنذ�ر ب�شرورة �خاء �ملاجور حمل �لتعاقد خال �شهر من 
تاريخ �ت�شال علمكم بهذ� �لنذ�ر و�شد�د �لقيمة �ليجارية �ملرت�شدة يف ذمتكم وما 

ي�شتجد من مبالغ حتى تاريخ �لخاء �لتام. 
ذمتكم خال  �ملرت�شدة يف  �ليجارية  �لقيمة  و�شد�د  �ملاجور  �خاء  يف حالة عدم 
�شهر من تاريخ �ت�شال علمكم بهذ� �لنذ�ر �شن�شطر ��شفني لتخاذ كافة �لجر�ء�ت 

�لقانونية �شدكم حلماية حقوق �ملنذرة.
الكاتب العدل
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  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 891
يف  ترغب  �جلن�شية  �شورية   ، كا�ص  هيثم  �ل�شيد/رنا  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
فورتاجو  �جنايل  �ل�شيدة/  �ىل    %100 �لبالغة  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع 
توما�ص جاكوب �ي�شاك مونتريو ، هندية �جلن�شية مبوجب رخ�شة رقم )560869( 
�حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمابن�ص  لاأزياء.  �لكويت  جوري  با�شم/ 
�لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب �لعدل.  فقد �قت�شى ن�شر 
هذ� �لعان للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني 
من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك تقدمي طلب �لإعرت��ص 

لدى مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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  اعالن بالن�صر
�ملرجع : 897

و�لتنازل عن  �لبيع  يرغب يف  �جلن�شية  �لإمار�ت   - قا�شم  قا�شم حممد عبد�هلل  �ل�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�شيمه   : و�ل�شيدة   ، �جلن�شية  �لهند   - �لرحمن  خليل  �لرحمن  �شفيع  �ل�شيد/  �ىل  وذلك   %51 �لبالغة  ح�شته  كامل 
�لبالغة )24%( وذلك  �لبيع و�لتنازل  عن كامل ح�شتها  بانو �شيخ حممد �لطاف �شيخ - �لهند �جلن�شية ترغب يف 
�ىل �ل�شيد/ �شفيع �لرحمن خليل �لرحمن - �لهند �جلن�شية ، و�ل�شيد/ خليل �لرحمن عبد�ل�شتار - �لهند �جلن�شية 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 25% وذلك �ىل �ل�شيد/ مديه بطي جمرن �شلطان �ملري - �لإمار�ت 
�جلن�شية ، يف �لرخ�شة با�شم )نظام �حلماية لتجارة �حلا�شوب ذ م م( تاأ�ش�شت باإمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم 
)723564( �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بال�شارقة.  تعديات �خرى : مت تغيري �ل�شكل �لقانوين من )�شركة 
ذ�ت م�شوؤولية حمدودة( �ىل )موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات( تغيري �ل�شم �لتجاري حيث كان �ل�شم �ل�شابق )نظام 
�لتجاري �جلديد )نظام �حلماية لتجارة �حلا�شوب(. وعمابن�ص  �حلماية لتجارة �حلا�شوب ذ م م( لي�شبح �ل�شم 
�ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� 
�لعان للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي 

�عرت��ص حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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  اعالن بالن�صر
�ملرجع : 895

ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ حممد عبا�ص حممد عبا�ص حممد بيلينجا ، هندي  
�جلن�شية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100%  �ىل �ل�شيد/ عمر 
كونهي ماد�ن ثاكودي ، هندي �جلن�شية مبوجب رخ�شة رقم )753567( با�شم / ج�شر 
فقرة   )14( �ملادة  وعمابن�ص  �ليل.  و�حلا�شب  �ملتحركة  �لهو�تف  لتجارة  �مل�شلى 
)5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب �لعدل . فقد 
�قت�شى ن�شر هذ� �لعان للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد 
عليه مر�جعة  ذلك  �عرت��ص حيال  �ي  لديه  �لعان فمن  تاريخ هذ�  ��شبوعني من 

مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 893
 - لنقاوي  علي  عبد�لكرمي  غام  �لأول/جا�شم  �لطرف  �ل�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�لإمار�ت �جلن�شية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100%  وذلك �ىل �لطرف 
�لثاين / حممد ها�شم كونيل - �لهند �جلن�شية وذلك يف �لرخ�شة �مل�شماة )�شوبر ماركت �لنجم 
�لزرق( و�لتي تاأ�ش�شت باإمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )18606(  �لتعديات �لأخرى : مت 

�لتغري �ل�شكل �لقانوين : من )موؤ�ش�شة فردية( �ىل )فردية بوكيل خدمات(. 
وعمابن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعان للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عرت��ص  �ي  لديه  فمن  �لعان  هذ�  تاريخ  من  ��شبوعني  بعد  �ليه  �مل�شار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�صر
 رقم )2019/5499( 

�ملنذر : �لرقة للعقار�ت 
�ملنذر �ليها : هاي تيك ون للخدمات �لفنية - �ص ذ م م 

جمهول حمل �لقامة 
ننذركم مبوجب هذ� �لنذ�ر ب�شرورة �خاء �ملاجور حمل �لتعاقد خال �شهر من 
ذمتكم  يف  �ملرت�شدة  �ليجارية  �لقيمة  و�شد�د  �لن��ذ�ر  بهذ�  علمكم  �ت�شال  تاريخ 

وقدرها 30800 درهم وما ي�شتجد من مبالغ حتى تاريخ �لخاء �لتام. 
ذمتكم خال  �ملرت�شدة يف  �ليجارية  �لقيمة  و�شد�د  �ملاجور  �خاء  يف حالة عدم 
�شهر من تاريخ �ت�شال علمكم بهذ� �لنذ�ر �شن�شطر ��شفني لتخاذ كافة �لجر�ء�ت 

�لقانونية �شدكم حلماية حقوق �ملنذرة.
الكاتب العدل

العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1   
اعالن حم�صر حجز بالن�صر

يف الدعوى رقم 2019/40  انابات مدنية 
مو�شوع �لق�شية : �نابة من حمكمة �لفجرية �لإحتادية �لإبتد�ئية 

يف �لدعوى رقم 2017/527 تنفيذ   
طالب �لعان : طالب �لتنفيذ : �شركة �لحو��ص �جلافة �لعاملية - دبي  

مالكة  ب�شفتها  ليمتد  ري�شور�شز  ف���ارون   -1  : �شده  �ملنفذ   : �ع��ان��ه  �ملطلوب 
�ل�شفينة )ماهار�شي �شويهاتريا(  جمهول حمل �لقامة. 

�لعنو�ن  يف  �خلا�شة  �مو�لكم  على  �حلجز  مت  بانه  نعلنكم   : �لإع���ان  مو�شوع 
ملبلغ وقدره  وف��اء  �تريا  ت�شمى ماهار�شي  �شفينة  �ع��اه وهي عبارة عن  �ملذكور 

59424380.80 درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س الق�صم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2019/1718 جتاري جزئي                                                

�ىل �ملحكوم عليه/1- �لباب �ل�شحري لتجارة مو�د �لبناء )على �لكتبي للتجارة )�شابقا(( 
بان  نعلنكم  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهويل   - �لكتبي  م��ب��ارك  علي  حممد  علي  مالكها  وميثلها 
�ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2019/6/30 يف �لدعوى �ملذكورة �عاه ل�شالح/ 
�شركة �لفو�كه �لطازجة لتجارة �خل�شار و�لفو�كه �ص ذ م م بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي 
للمدعية مبلغ ثاثة وخم�شني �لف وت�شعمائة و�شتة وثاثني درهم وو�حد و�ربعني فل�شا 
و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية �حلا�شل يف 2019/1/28 وحتى 
متام �ل�شد�د و�لزمتها بامل�شروفات ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت ما عد� 
ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من 
�ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعان �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد 

�آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12697 بتاريخ 2019/8/1   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2018/659 عقاري كلي                                                

�ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �شوهن  �شان  ي��وجن  ع��ل��ي��ه/1-  �ملحكوم  �ىل 
ل�شالح/بنك  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  يف   2019/5/26 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت 
�ت�ص ��ص بي �شي �ل�شرق �لو�شط �ملحدود )فرع دبي( �أول : يف �لدعوى 659 ل�شنة 2018 
عقاري كلي بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي �ىل �ملدعي مبلغ مقد�ره )985.577.72 درهم( 
فل�شا  و�شبعون  و�ثنني  دره��م  و�شبعون  �شبعة  خم�شمائة  �لف  وثمانون  خم�شة  ت�شعمائة 
و�لفائدة بو�قع 9% �شنويا من تاريخ 2018/9/25 وحتى �ل�شد�د �لتام ، ثانيا : يف �لدعوى 
745 ل�شنة 2018 عقاري كلي بعدم قبولها و�لزمت �ملدعي عليه بالر�شوم و�مل�شروفات عن 
�لدعويني و�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�شوري قابا لا�شتئناف 
�شاحب  با�شم  �شدر  �لع��ان  ه��ذ�  لن�شر  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثاثني  خ��ال 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• ال�سارقة _الفجر:

يف  �ل�شيفي  �حلمرية  ملتقى  منت�شبات  �شاركت 
�حلمرية  بلدية  قدمتها  �لتي  �لتدريبية  �لور�شة 
�لور�شة  وجاءت  �إطار”،  “�أبدعي يف  ��شم  وحملت 
�شمن منظومة �لرب�مج و�لفعاليات �لتي تقدمها 
�لبلدية �شمن خطتها �مل�شرتكة يف تنظيم �مللتقى 
�ل�شيفي  �لن�شاط  فعاليات  �إط���ار  ويف  �ل�شيفي، 

حت���ت �إ�����ش����ر�ف جم��ل�����ص �ل�����ش��ارق��ة �ل��ري��ا���ش��ي يف 
حكومة �ل�شارقة.

و�شارك يف تقدمي �لور�شة كل من ق�شم �لتخطيط 
�لهند�شي  و�ل��ق�����ش��م  �لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي  و�ل��ت��ط��وي��ر 
�ل�شلة  ذ�ت  م���و����ش���وع���ات  وح���م���ل���ت  ب���ال���ب���ل���دي���ة، 
�إط�������ار�ت لل�شور  و�إن����ت����اج  �ل���ي���دوي���ة  ب��امل�����ش��غ��ولت 
ل��ل��خ��روج عن  �إب��د�ع��ي��ة  �ل��ف��وت��وغ��ر�ف��ي��ة، بطريقة 
�لإطار �ملاألوف وبهدف �إنتاج �لعديد من �ملج�شمات 

و�لأ�شكال �لفنية �لتي تزين �أطر�ف �لإطار، وذلك 
باإ�شتخد�م طرق �إعادة تدوير �لكرتون و�لأور�ق.

�ل�شام�شي  ثاين  مرية  بالور�شة  �مل�شرفات  وع��دت 
�أن  �حلمرية،  بلدية  من  �ل�شام�شي  عبيد  وحمدة 
و�لبا�شتيكية  �ل��ورق��ي��ة  �ملخلفات  ت��دوي��ر  �إع����ادة 
و�ملعدنية، ت�شاهم �ىل حد كبري يف تقليل �لتلوث 
�لتنمية  لتحقيقها  مفيدة  عملية  و�أن��ه��ا  �لبيئي، 
�لبيئية �مل�شتد�مة، حيث ت�شمنت �لور�شة جزئني 

ن��ظ��ري وع��م��ل��ي، ت��ع��ل��م��ت ف��ي��ه��ا �مل�����ش��ارك��ات على 
تزيني  يف  �لتالفة  �مل���و�د  كافة  ��شتخد�م  �أ�شاليب 
ي��دوي��ة فنية  و�إن��ت��اج م�شغولت  �ل�����ش��ور،  �إط����ار�ت 
وحتقيق �أق�شى ��شتفادة ممكنة من �ملو�د �لتالفة 
�إبد�عية  بلم�شة  وذل��ك  عنها،  �ل�شتغناء  ب��دًل عن 

فنية تفاعلت معه �مل�شاركات بالور�شة.
لتعريف  ج����اءت  �ل��ور���ش��ة  �أن  �مل�����ش��رف��ات  وب��ي��ن��ت 
�مل�شاركات على فو�ئد �إعادة �لتدوير يف �حلد من 

رمي  و�لأنهار من  و�ملحيطات  �لبحار  مياه  تلوث 
�لنفايات �ل�شلبة وتهديد �لأحياء �لبحرية، بجانب 
�ملحافظة على نقاء �لهو�ء، وحتقيق مبد�أ �لتنمية 
�مل�شتد�مة من �أجل �ملحافظة على �لبيئة، بجانب 
�ل�شور  جماليات  يف  ت�شاهم  فنية  �أع��م��ال  �إن��ت��اج 
و�إطار�تها، حيث قدمت �مل�شرفات �لور�شة باأ�شلوب 
�مللتقى.ي�شار  فتيات  معه  تفاعلت  و�شل�ص  حمبب 
�ل�شر�كة  �شمن  تاأتي  �لإب��د�ع��ي��ة  �لور�شة  �أن  �إىل 

�ملجتمعية بني بلدية ون��ادي �حلمرية من خال 
و�لع�شرون،  �خلام�شة  بن�شخته  �ل�شيفي،  ملتقاه 
م�شوؤوليتها  م��ن��ط��ل��ق  م���ن  �ل��ب��ل��دي��ة  ف��ي��ه  وت���ق���دم 
�لعمل  وور����ص  �ل����دور�ت  م��ن  �لعديد  �ملجتمعية، 
يف  �لإ�شرت�تيجية  لأه��د�ف��ه��ا  خ��دم��ًة  و�لفعاليات 
�إك�شاب �مل�شاركني �ملهار�ت �ملنا�شبة، وتنمية و�شقل 
لديهم  �لفر�غ  �أوق��ات  و�شغل  ومعارفهم  قدر�تهم 

مبا هو نافع ومفيد.

»اأبدعي يف اإطار« ور�شة اإبداعية مقدمة من بلدية احلمرية يف ملتقى احلمرية ال�شيفي

ور�ص عمل وجل�شات حوارية  ثقافية ومن �شمنها فعاليات لالحتفاء بيوم املراأة االإماراتية 

دائرة الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي تنظم فعاليات واأن�شطة تفاعلية يف العني

�أعلنت �لأمانة �لعامة جلائزة حمد�ن بن حممد 
�ل�شوئي  للت�شوير  �لدولية  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 
ت��اأت��ي حتت  ع��ن حم���اور دورت��ه��ا �لتا�شعة و�ل��ت��ي 

عنو�ن �ملاء.
�لعام  �لأم��ني  ثالث  بن  �شعادة علي خليفة  وق��ال 
على  �لثالث  للعام  تو��شل  �جل��ائ��زة  �إن  للجائزة 
وم�شتجد�ت  �لتقني  للت�شارع  مو�كبتها  �لتو�يل 

حماور  ب��اإث��ر�ء  وذل��ك  �لعاملية  �لت�شوير  �شناعة 
�ملحمول”  بالهاتف  “�لت�شوير  مبحور  �جلائزة 
و�لذي يفتح �ملجال للت�شوير بكل �أنو�ع �لهو�تف 

�ملحمولة وفق �شروط و�شو�بط خا�شة.
�مل�شاركات  ت�شتقبل  �لتا�شعة  �ل���دورة  �أن  و�أ���ش��اف 
حتى   2019 �أغ�شط�ص   1 �خلمي�ص  �شباح  م��ن 
بتوقيت   2019 �أكتوبر   31 ي��وم  ليل  منت�شف 

دول����ة �لإم�������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة ع��ل��ى �ملوقع 
�لر�شمي �خلا�ص بها www.hipa.ae و�أ�شار 
“�لدرون”  �أ����ش���د�ء  ب��اه��ت��م��ام  ر�ق��ب��ن��ا  “�أننا  �إىل 
ذلك  قبل  لب�ص”  و”�لتامي  �مل��ا���ش��ي  �مل��و���ش��م  يف 
بالتجديد و�لكت�شاف  �شغف �جلمهور  فاحظنا 
�لعزم  فعقدنا  �لت�شوير  م�شتجد�ت  ومعا�شرة 
�ملب�شط  �ملمتنع  �ل�شهل  �مل��ح��ور  ه��ذ�  �إط���اق  على 

ن�شبيا من حيث جودة  و�ل�شعب  �ملبد�أ  من حيث 
�ل�ُمخرجات �ملعتمدة على �ملهارة �ل�شخ�شية وقليل 
من �لتدّخل �لتقني ثم ��شتكملنا كافة �ملتطلبات 
�ل��ت��ق��ن��ي��ة و�ل��ق��ان��ون��ي��ة �خل��ا���ش��ة ب���ه مل��ن��ح فر�شة 
�ملحمولة  �ل��ه��و�ت��ف  م�شتخدمي  ل��ك��ل  مفتوحة 

و�لذين جتاوز عددهم ن�شف �شكان �لعامل.
رئي�شا  ج���اء حم����ور�  “�ملاء”  �خ��ت��ي��ار  ب����اأن  ون����وه 

ك��م��ك��ون ج��م��ايل ف��ائ��ق �ل���روع���ة ي��ع��ود بتوجهات 
بعد عدة مو��شم ظهرت  نحو �جلمالية  �جلائزة 
ف��ي��ه��ا ���ش��ط��وة �ل�����ش��ورة �ل�����ش��ح��اف��ي��ة م��ن��وه��ا باأن 
مت�شع  “�ملاء”  مل��و���ش��وع  �ل��ف��وت��وغ��ر�يف  �ل��ت��ن��اول 
ب��ات�����ش��اع رق��ع��ة �مل�����ش��ط��ح��ات �مل��ائ��ي��ة ع��ل��ى كوكب 
 .. �لأر���ص عاقة �لإن�شان باملاء قدمية متجددة 
وب�شيطة حلد �لتعقيد �أما فيما يخ�ص �مل�شورون 
ف��ن��ح��ن ب��ان��ت��ظ��ار روؤ�ه�����م �ل��ف��ن��ي��ة ل��ه��ذ� �ملو�شوع 
وهذه  قبل  من  �أح��د  ي�شاهده  مل  خمتلف  ب�شكل 
�مل�شتحقني  للم�شورين  �لإبد�عية  �لوظيفة  هي 

للفوز.
و�أفاد باأنه للعام �لر�بع على �لتو�يل ي�شتمر حمور 
�لإمكانات  وم�شتخرجا  خمترب�  “ملف م�شور” 
�ل�شردية  و�ل���ق���در�ت  �مل�����ش��ور  ل���دى  �لق�ش�شية 
م�شاحة  مبثابة  “�لعام”  �لأخ���ري  �مل��ح��ور  ليبقى 
جميع  تك�شر  �ل��ت��ي  �ل�شرفة  �لإب��د�ع��ي��ة  �حل��ري��ة 
�لأطر و�لقو�لب حيث يبحر كل م�شور باأ�شرعته 
�خلا�شة م�شتهدفا �ملر�فئ �لتي مل يكت�شفها �أحد 
�أو من  ���ش��و�ًء باللونني �لأب��ي�����ص و�لأ���ش��ود  ���ش��و�ه 

خال طيف �لألو�ن �لكامل.
ولفت �إىل �أن �ملو�شم �لتا�شع ي�شهد �لظهور �لثالث 
�شناع  “جائزة  هما  �خلا�شة  �جلو�ئز  يف  لفئتني 
�ل�شخ�شية  و”جائزة  �لفوتوغر�يف”  �مل��ح��ت��وى 
�ملوؤ�ش�شة �لفوتوغر�فية �لو�عدة” حيث ت�شتهدف 
�لأوىل �ملحررين و�لنا�شرين و�ملدونني و�ملروجني 
و�شناع �ملحتوى �لفوتوغر�يف �ملطبوع  �لإلكرتوين 
ذو �لتاأثري �لإيجابي �لو��شح و�مللمو�ص و�أ�شحاب 
و�أ�شهمت يف  �لفوتوغر�فيا  �أغنت عامل  موؤ�ش�شات 
و�شوله �إىل ما هو عليه �ليوم ويدخل فيها �أي�شا 
بينما  �ملوؤّثرون.  و�لخرت�عات  �لأبحاث  �أ�شحاب 

�ل�شاعدة  �ل�شخ�شيات  لإح����دى  �ل��ث��ان��ي��ة  مت��ن��ح 
�لنا�شئة  �لفوتوغر�فية  �ملوؤ�ش�شات  �أو  �ل�شباب  من 
ظروفها  يف  �أو  عملها  يف  ظ��اه��رة  ت�شكل  و�ل��ت��ي 
ل�شناعة  و�ع������د�  �أم�����ا  ومت���ث���ل  �أف���ك���اره���ا  يف  �أو 
�لفوتوغر�فيا يف بلدها �أو منطقتها �أو يف �لعامل 
�أج��م��ع ه���ذ� ب��ج��ان��ب �جل��ائ��زة �ل��ت��ق��دي��ري��ة و�لتي 
متنح ل�شخ�شيات �أ�شهمت يف تطوير فن �لت�شوير 
�لتي  �جلديدة  لاأجيال  جليلة  خدمات  وقدمت 
ت�شّلمت زمام �أمور هذه �لر�شالة �لفنية �ل�شامية 

من خال عد�شة �لإبد�ع لتنال جائزة �لتقدير.
�ملذكورة  �ملحاور  يف  �مل�شاركات  �جلائزة  وت�شتقبل 
 2019 �أك��ت��وب��ر   31 ي���وم  ل��ي��ل  منت�شف  ح��ت��ى 
�مل��ت��ح��دة على  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم�����ار�ت  بتوقيت دول���ة 
www.hipa. بها  �خل��ا���ص  �لر�شمي  �مل��وق��ع 

.ae

جائزة حمدان بن حممد للت�شوير تطلق مو�شم املاء وت�شتقطب م�شوري املوبايل

•• اأبوظبي-الفجر: 

– �أبوظبي  �ل��ث��ق��اف��ة و�ل�����ش��ي��اح��ة  د�ئ����رة  ت��ن��ظ��م 
�لتفاعلية  و�لأن�شطة  �لفعاليات  من  جمموعة 
�إط��ار برنامج �لعني �لثقايف، و�ل��ذي يت�شمن  يف 
وجل�شات  ل��اأط��ف��ال  �ل�شيفي  �مل��خ��ي��م  ب��رن��ام��ج 
ح���و�ري���ة م��ت��ن��وع��ة، وف��ع��ال��ي��ات ل��اح��ت��ف��اء بيوم 
�مل���ر�أة �لإم��ار�ت��ي��ة، وذل��ك خ��ال �شهر �أغ�شط�ص 
�ملقبل يف كل من مركز �لقطارة للفنون وق�شر 

�ملويجعي.
وي�شتمر مركز �لقطارة للفنون يف تنظيم برنامج 
يف  يختتم  و�ل����ذي  ل��اأط��ف��ال  �ل�شيفي  �مل��خ��ي��م 
نهاية �أغ�شط�ص �لقادم، بعد �لإقبال �جلماهريي 
�لكبري �لذي حققه �ل�شهر �ملا�شي، وذلك خال 
�لفرتة من 4 �إىل 29 �أغ�شط�ص. يت�شمن �ملخيم 
�ل�شيفي لاأطفال جمموعة من �لور�ص �لفنية 
عدد  زي��ارة  �إىل  بالإ�شافة  �لأث��ري��ة،  و�لتعليمية 

من �ملو�قع �لثقافية يف منطقة �لعني. 
ل��ل��ف��ن��ون برنامج  �ل���ق���ط���ارة  ي��ن��ظ��م م���رك���ز  ك��م��ا 
“ميكرفون”، و�لذي يقّدم �شل�شلة من �جلل�شات 
ت��ت��ن��اول مو�شوعات  �ل��ت��ي  �مل��ت��ن��وع��ة  �حل���و�ري���ة 

مع  �ل��ربن��ام��ج  ينطلق  حيث  مهمة،  �جتماعية 
يوم  ت�شافر”  “لزم  ب��ع��ن��و�ن  ح���و�ري���ة  ج��ل�����ش��ة 
فيها  يتحدث  �أغ�شط�ص،   22 �مل��و�ف��ق  �خلمي�ص 
�ملزروعي  و�شليويح  �ملرزوقي  �شامر  �مل�شتك�شفان 
�لتي  �ل�شفر  وج��ه��ات  �خ��ت��ي��ار  يف  جتاربهما  ع��ن 

يق�شد�نها كل مو�شم، وعن كيفية و�شع ميز�نية 
�إىل  �إ���ش��اف��ة  ب��رح��ات مم��ي��زة،  م��ائ��م��ة للقيام 
مغامر�تهما �ل�شتك�شافية يف مناطق خمتلفة يف 

�لعامل. يدير �جلل�شة �لفنان يا�شر �لنيادي.
بيوم  للفنون لاحتفاء  �لقطارة  وي�شتعد مركز 

�أغ�شط�ص،   28 ي��وم �لأرب��ع��اء  �مل���ر�أة �لإم��ار�ت��ي��ة 
�ملتميزة  �لفنية  �ل��ور���ص  م��ن  جمموعة  بتنظيم 
و�لتي  ���ش��ن��ة،   14 ف���وق  ل��ل�����ش��ي��د�ت  و�ملخ�ش�شة 
لتعلم  �ملجوهر�ت”  “ت�شميم  ور����ش���ة  ت�����ش��م��ل 
�لر�شم و�لنق�ص على �لأحجار، وتقدمها م�شممة 

�مل���ج���وه���ر�ت ف��اط��م��ة �مل���ه���ريي، وك���ذل���ك ور�شة 
�خلا�شة بالر�شم و�لت�شميم على  “�لديكوباج” 
�لأو�ين �ملنزلية، عاوة على ذلك، يقدم �لفنان 
�لفنية  �لإقامة  برنامج  �شمن  �لظاهري  �شعود 
��شتوديو 6، ور�شة “فن �لكولج “ لل�شيد�ت من 

�شن 18 عاماً وما فوق.
م���ن ج��ه��ة �أخ�����رى ي�����ش��ت��م��ر ق�����ش��ر �مل��وي��ج��ع��ي يف 
�لثقافية  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  جم��م��وع��ة  ت��ن��ظ��ي��م 
�شمنها  م��ن  �أغ�شط�ص،  �شهر  خ��ال  �لتفاعلية 
ور�شة “�لب�شت �مللكي” يف �لفرتة من 6 �إىل 20 
�أغ�شط�ص، لتعريف �مل�شاركني على �لب�شت كرد�ء 
فاخر ور�شمي يف منطقة �خلليج �لعربي وكيفية 

ح��ي��اك��ت��ه م���ن ق��ب��ل خ�����رب�ء م��ت��خ�����ش�����ش��ني، �إىل 
�مللكية  �لب�شوت  ��شتعر��ص جمموعة من  جانب 
�إىل  ت��ع��ود  و�ل��ت��ي  �ملويجعي  ق�شر  يف  �ملعرو�شة 
�إىل ذلك،  �آل نهيان �حلاكمة. وبالإ�شافة  عائلة 
بربنامج   �مل�شاركة  بفر�شة  �حل�شور  �شيحظى 
“�خلنجر �لإمار�تي” يوم 10 �أغ�شط�ص، و�لذي 
و�أ�شر�ر  و�حلرفية  �لتقليدية  �لو�شائل  يعر�ص 
�شناعة كل خنجر. وكذلك، �شي�شتمتع �حل�شور 
�لع�شرين”  �ل���ق���رن  م���ن  “�شخ�شيات  ب��ع��ر���ص 
�ل��زو�ر فر�شة  �أغ�شط�ص، و�ل��ذي مينح   17 يوم 
للتفاعل مع عرو�ص فنية �شامتة حتاكي منط 

�حلياة يف مطلع �لقرن �لع�شرين.
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فــن عــربـــي

35
اأحاول مع مرور الوقت التطوير يف كل اإمكانياتي

هنادي مهنا: هديف تقدمي اأعمال مميزة للجمهور

مفاجاأة يف انتظار جمهور 
نان�شي عجرم

وحمبيها.  جلمهورها  �شعيدة  مفاجاأة  عن  عجرم  نان�شي  �لفنانة  ك�شفت 
�أغنية  ت�شتعد لطرح  �أنها  �أك��دت  �لتو��شل،  �حد مو�قع  فعرب ح�شابها على 

جديدة قائلة: )�إىل جمهوري.. قريبا �أغنية يف �لطريق(.
عرب  جديدة  �أغنية  �لثالثة  مولودتها  عجرم  �أه��دت  �لآخ���ر،  �جلانب  على 
قناتها �لر�شمية على )يوتيوب( حتمل ��شم ليا، وظهرت يف �لفيديو بجل�شة 
�لت�شوير �لتي �أقامتها �أثناء حملها ل�شالح �إحدى �ملجات، وحملت �لأغنية 

كثري� من �لدعو�ت و�لأمنيات من نان�شي لطفلتها �جلديدة.

على  مهنا  هنادي  ال�شابة  الفنانة  اأطلت 
اجلمهور ب�ثالثة اأعمال دفعة واحدة وملعت 
زل��زال مع حممد  )اأم��ل) مب�شل�شل  دور  يف 
م�شل�شلي  يف  متيزها  على  ع��الوة  رم�شان 
)حكايتي وبركة). وتنتمي هنادي لعائلة 
فنية، وهي اأنها ابنة املو�شيقار الكبري هاين 
لنا  كان  العام  هذا  اأدواره��ا  وحول  مهنا. 

معها هذا احلوار:

هند �شربي: 
اأمتنى تقدمي 
عمل كوميدي 

جديد
متنت �ملمثلة �لتون�شية هند �شربي تقدمي عمًا 
و�لذي  �أجتوز"،  "عايزة  م�شل�شل  ي�شبه  كوميدياً 
قدمته منذ 9 �شنو�ت وحقق جناحاً كبري�ً.وقالت 

�شربي: "لكن �ملهم �ل�شيناريو
�لقوي �لذي يكرر �لنجاح نف�شه، و�إذ� وجدته �شوف 
خطوة  ميثل  ك��ان  �مل�شل�شل  �أن  حيث  ذل���ك،  �أف��ع��ل 

مهمة يف م�شو�ري �لفني".
ع��ر���ص �جلزء  ���ش��ربي  �أخ���رى، تنتظر  ناحية  م��ن 
يف  و�مل��ق��رر  �لأزرق"،  "�لفيل  م�شل�شل  م��ن  �ل��ث��اين 
كرمي  بطولته  يف  وي�شارك  �ملقبل،  �لأ�شحى  عيد 
و�إي��اد ن�شار، تار� عماد،  �لعزيز، نيللي كرمي،  عبد 
و�إخر�ج  م��ر�د،  �أحمد  تاأليف  من  يون�ص،  وم���رو�ن 

مرو�ن حامد.

�شريين عبد النور حت�شم اجلدل 
�لذي  �لربنامج،  تفا�شيل  حول  �جلدل  �لنور  عبد  �شريين  �لفنانة  ح�شمت 
�شتطل من خاله عرب �شا�شة mbc، موؤكدة �أن كل �لتحليات و�لتكهنات 
دقيق،  غري  �لأخ��ر  وبع�شها  �خليال  ن�شج  من  بع�شها  �لعمل،  بهذ�  �ملتعلقة 

و�شيتم �لإعان قريباً وب�شكل ر�شمي عن كل تفا�شيل �لعمل.
"قر�أت   : �لن��رتن��ت  �شبكة  على  �خل��ا���ش��ة  �شفحتها  يف  �ل��ن��ور  عبد  وكتبت 

�ملتعّلقة بعمل جديد �شخم يجمعني  �لتكهنات و�لتحليات  و�شمعت بع�ص 
ب� MBC، بع�شها من ن�شج �خليال، وبع�شها �لآخر "غري دقيق" حتى ل 
�أقول �أكرث! يف كل �لأحو�ل، �شُنعلن قريباً وب�شكل ر�شمي عن كل �لتفا�شيل. 
�لدنيا!"  يك�ّشر  "رح  و�لعمل  بقوة،  ما�شي"  "�ل�شغل  �طمئنو�:  بالنتظار، 

حمّبتي".

• �شاركت يف 3 �أعمال دفعة و�حدة هذ� �لعام... هل كنت تخططني 
لذلك؟

�أدو�ر،  ثاثة  لتقدمي  �ملو�شم  ه��ذ�  �لدخول  �خلطة  تكن  مل   -
فتعاقدت �لعام �ملا�شي على م�شل�شل )بركة( مع �لفنان عمرو 
�شعد و�شورنا معظم م�شاهده بالفعل، وهذ� �لعام تعاقدت 
�أحمد  على )زل��ز�ل( مع حممد رم�شان، وطلبني �ملخرج 
�لفنانة  بطولة  من  )حكايتي(  يف  للم�شاركة  فرج  �شمري 
يا�شمني �شربي فلم �أ�شتطع �لرف�ص على �لإطاق، ويف 

�لنهاية مت عر�ص �لأعمال �لثاثة.
�لكم؟ هذ�  من  �خلوف  �نتابك  • هل 

- بالطبع �أن يخاف �لفنان، فال�شغط كان علّي بدرجة 
كبرية، وكنت خائفة من �ملغامرة، لكن ما قلل منها 
�أن �مل�شل�شل �لأول بركة كان قارب على �لنتهاء، 
وب��ال��ت��ايل ت��رك��ي��زي ع��ل��ى �لأع���م���ال �لأخ����رى 
يف  �لعمل  طو�قم  و�شاعدتني  و��شحاً،  ك��ان 
من  ز�د  مم��ا  بها  عملت  �ل��ت��ي  �مل�شل�شات 

�طمئناين.
• كيف ترين ردود �لفعل على �أعمالك 

�لتي تعر�ص؟
- ردود �لفعل جيدة جد�ً، لكن هناك 
ردود فعل مميزة وخ�شو�شاً بالدور 
م�شل�شل  يف  )�أم�����ل(  �أق���دم���ه  �ل����ذي 
)زلز�ل( مع �لفنان حممد رم�شان 
ملا له من جماهريية كبرية وحقق 
ج��ع��ل �جلمهور  م��ل��ح��وظ��اً  جن��اح��اً 
�شهرتي  وز�د  ك��ث��ب  ع���ن  ي��ع��رف��ن��ي 
�ملا�شية،  �لقليلة  �لأ���ش��اب��ي��ع  خ��ال 
و�شائل  ع��ل��ى  �ل��ف��ع��ل  ردود  و�أت���اب���ع 
و�أتلقى  �لج���ت���م���اع���ي  �ل���ت���و�����ش���ل 
ما  ود�ئما  و�ل�شتف�شار�ت  �لأ�شئلة 
تاأتي �إيل ردود وتعليقات م�شحكة 

جد�ً.
مع  �أم������ل  دور  ع���ل���ق  مل������اذ�   •
�جلمهور وكيف تعاملِت مع 

حممد رم�شان؟
- على �مل�شتوى �ل�شخ�شي 
ب��ذل��ت جم���ه���ود�ً يف كل 
�ل����دور  ل��ك��ن  �أدو�ري، 
زل�������ز�ل  يف  �خل�����ا������ص 
�إىل  ن����ظ����ر�ً  �ن���ت�������ش���ر 
�لكبرية  �ل�����ش��ع��ب��ي��ة 
�لتي يتمتع بها بطل 
�لعمل �لفنان حممد 
جعل  مم�������ا  رم�����������ش�����ان 
�لعبور  ت���اأ����ش���رية  �مل�����ش��ل�����ش��ل 
لكنني  �أك���رث  ب�شكل  للجمهور 
م���ازل���ت م��ق��ت��ن��ع��ة ب��اأن��ن��ي �أح����ب كل 

�لأعمال �لثاثة ول �أميز دور�ً عن �لآخر وكل دور له طبيعته �ملختلفة، 
د�خل  كاأ�شحاب  نتعامل  كنا  �لطاقم  وباقي  رم�شان  ملحمد  وبالن�شبة 

�للوكي�شن و�شط �أجو�ء ودودة بيننا من �لبد�ية.
عنك؟ ماذ�  �جلديدة...  لأعماله  �لتح�شري  يف  كو�لي�ص  فنان  • لكل 

- �أه��ت��م د�ئ��م��ا ب��� )م��ذ�ك��رة( �ل���دور �ل��ذي �أق��دم��ه، و����ش��ع لنف�شي روؤية 
�لتعرف  يف  و�أب���د�أ  عليها  ماحظاتي  و�كتب  �أقدمها  �لتي  لل�شخ�شية 
ب�شكل مميز عاوة  �أك��ون متمكنة من تقدميها  كي  عليها ومر�جعتها 
�ملخرج  بد�ية من  �لعمل  �مل�شوؤول عن  �ملخرج  لتعليمات  �لن�شياع  على 
و�إب��ر�ه��ي��م فخر  ف��رج بحكايتي  �شمري  و�أح��م��د  بركة  ك��رمي يف  حممود 

بزلز�ل.
�ملخرج؟ مع  �إ�شافات  و�شع  حتبني  • هل 

- بالطبع يجب �أن يكون لدّي ر�أي �أثناء �ملناق�شة فاملخرج �إبر�هيم فخر 
يف م�شل�شل زلز�ل مثًا كان يناق�شني، وقد تبناين يف �لعمل وكنت �أقول 
�شخ�شية �أمل يجب �أن ترتدي �شيئاً ما ومكياجها يكون بطريقة وكان 
حماولة  يف  ثالثة  ومناق�شات  �أخ���رى  وتعليمات  �أح��ي��ان��اً  جت��اوب  هناك 

للخروج باأف�شل حل ممكن مما يعد �إ�شافة لل�شخ�شيات.
�لعام؟ هذ�  و�جهتك  �لتي  �ل�شعبة  �مل�شاهد  • ما 

�مل�����ش��ري على �شربي يف  م��اج��د  �ل��ف��ن��ان  �إ���ش��ر�ر  ه��و  �ل�شعب  �مل�شهد   -
�أنهي  �أن  ويريد  بيه(  )خليل  و�ل��دي  دور  يج�شد  حيث  زل��ز�ل  م�شل�شل 
عاقتي مبحمد رم�شان فكان �ل�شرب حقيقياً فكان م�شهد�ً �شعباً لكنه 
مر، وهو نف�ص �ملوقف �لذي حدث قبل فرتة مع �لفنان جمال �شليمان 
لدرجة  كبرية  بطريقة  �شربي  م��ن  فتمكن  �إبلي�ص  �أف���ر�ح  م�شل�شل  يف 

�لتاأثري علي ب�شبب قوته نتيجة �لندماج �لكبري يف تقدمي �لدور.
عليها؟ تغلبِت  كيف  �لعربية،  �للغة  يف  م�شكلة  لديك  • كانت 

�أن  �أر�د  �أمني حني  �أحمد خالد  �ملخرج  بالفعل مبكاملة  �لبد�ية  - كانت 
�أنه من  �أرى  �إبلي�ص وكنت وقتها  �أف��ر�ح  �أق��دم دور�ً �شعيدياً يف م�شل�شل 
�مل�شتحيل �لدخول لهذه �لتجربة نظر�ً لعدم �إجادتي �لعربية وبعد �أن 
�أقنعني �ملخرج بد�أت يف �لتح�شري وكانت لدي م�شكلة يف �للغة و�شلت 
و�أح�شر  �لتعلم  يف  ب��د�أت  حتى  �لفر�نكو  بطريقة  �مل�شاهد  كتابتي  �إىل 
وبد�أ  متخ�ش�شني  عربية  لغة  �أ���ش��ات��ذة  ي��د  على  �لعربية  �للغة  درو����ص 
م�شتو�ي يتح�شن �شيئاً ف�شيئاً و�أحاول مع مرور �لوقت �لتطوير يف كل 

�إمكانياتي.
�أدو�رك؟ عن  لك  قال  ماذ�  مهنا...  هاين  �ل�شهري  �ملو�شيقار  • و�لدك 

يحم�شني ل�شتكمال  م��ا  ود�ئ��م��اً  �ل��ع��ام  ه��ذ�  قدمته  مب��ا  ج���د�ً  �شعيد   -
�مل�شرية ويتابعني ويعيني �لن�شيحة د�ئماً، ورغم ذلك مل يخرت يل دور�ً 

�أو يجربين على �شيء ويعطيني حرية �لختيار و�لتجريب د�ئماً.
فاجاأِك؟ من  �لفنانني...  على  �لتعرف  مرحلة  يف  • مازلِت 

- �لفنانة يا�شمني �شربي بطلة حكايتي كانت على ر�أ�ص هوؤلء �لفنانني 
مع  ومتعاونة  وخارجياً  د�خلياً  وجميلة  مرحة  �شخ�شية  فيها  فر�أيت 
�جلانب  وعلى  حكايتي،  كو�لي�ص  خ��ال  و�أحببتها  وجمتهدة  �جلميع 
ما  ود�ئماً  باللوكي�شن  �لدعابة  روح  ميلك  كان  رم�شان  حممد  �لآخ��ر 

ميزح مع �جلميع لتهوين تعب �لت�شوير �شاعات طويلة.
جديدة؟ �أعمال  جعبتك  يف  يوجد  • هل 

�أركز  �أن  �أري��د  لكنني  �لأي���ام،  ه��ذه  نهائية جديدة  تعاقد�ت  توجد  - ل 
للجمهور(،  مميزة  �أعمال  لتقدمي  �لتلفزيونية  �لدر�ما  ويف  �شينمائياً 
م�شيفة )كان هناك عمل �شينمائي مع �لفنان عمر متويل من �ملفرت�ص 

��شتكماله قريباً(.
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تاتو احلناء قد ي�شبب 
ا�شتجابات حت�ش�شية

 حذرت بو�بة �جلمال “هاوت.دي” �لأملانية  من �أن تاتو �حلناء قد ي�شبب 
��شتجابات حت�ش�شية، �إذ� مل تكن �حلناء  نقية.

�للون  ذ�ت  �حل��ن��اء  منتجات  يف  يكمن  �خلطر  ه��ذ�  �أن  �لبو�بة  و�أو���ش��ح��ت   
ديامني(  )بار�فينيلني  با�شم  �مل��ع��روف��ة  �ل�شبغة  على  �ملحتوية  �لأ����ش���ود  
�لطبيعية   �حلناء  �أما   .)PPD( )ب��ي.ب��ي.دي(  �ملخت�شر  بال�شم  �ملعروفة 

فلونها بني مائل �إىل �حلمرة.
وتغري�ت  وبثور  وحكة  �حمر�ر  �شورة  يف  �لتح�ش�شية  �ل�شتجابات  وتظهر   

جلدية.
 ويف هذه �حلالة ينبغي تربيد �ملو�شع �مل�شاب لتخفيف �ملتاعب، كما يجب  
��شت�شارة �لطبيب على وجه �ل�شرعة نظر� لأنه يف �أ�شو�أ �حلالت قد حتدث 

�شدمة  حت�ش�شية ت�شكل خطر� على �حلياة.

�شاعة واحدة من ال�شوء الأزرق 
ليال تهددك بال�شكري

�لتعر�ص ملدة �شاعة و�حدة فقط لل�شوء �لأزرق  �أن  �أظهرت در��شة حديثة 
ليا، �لذي ينبعث من �ل�شا�شات، يرفع م�شتويات �ل�شكر يف �لدم ويزيد من 

تناول �لوجبات �لغنية بال�شكر.
وجامعة  �لفرن�شية  ���ش��رت����ش��ب��ورغ  ج��ام��ع��ة  يف  ب��اح��ث��ون  �ل��در����ش��ة  و�أج����رى 
جلمعية  �ل�شنوي  �مل��وؤمت��ر  �أم��ام  نتائجها  وعر�شو�  �لهولندية،  �أم�����ش��رتد�م 
9-13 يوليو/متوز �جلاري يف  در��شة �ل�شلوك �لذي يعقد يف �لفرتة من 
�أن در��شات �شابقة ربطت بني �لتعر�ص لل�شوء  هولند�. و�أو�شح �لباحثون 
�لهو�تف  و�شا�شات  )�ل��ل��ي��د(  وم�شابيح  �شا�شات  م��ن  ينبعث  �ل��ذي  �لأزرق 

�لذكية، وخطر �لإ�شابة بال�شمنة.
�ل��ف��ئ��ر�ن عر�شوها  م��ن  �لفريق جمموعة  ر�ق���ب  �جل��دي��دة،  �ل��در����ش��ة  ويف 
لل�شوء �لأزرق ملدة �شاعة و�حدة ليا، وقارنو� حالتها مع جمموعة �أخرى 

من �لفئر�ن �لتي مل تتعر�ص لهذ� �ل�شوء.
ليا،  �لأزرق  لل�شوء  �لتعر�ص  م��ن  فقط  و�ح���دة  �شاعة  بعد  �أن��ه  ووج���دو� 
ز�دت م�شتويات �ل�شكر يف �لدم لدى �لفئر�ن، كما ز�دت م�شتويات ��شتهاك 
�لفئر�ن �لذكور لل�شكر، وهي عامة حتذير تنذر بقرب �لإ�شابة بال�شكري 
ما�شي�ص  �لدكتور  �لبحث  فريق  قائد  وق��ال  �لأخ���رى.  باملجموعة  مقارنة 
فارغا�ص �إن �لتعر�ص لل�شوء �لأزرق ليا �أمر مزعج، و�إن تز�يد ��شتخد�م 
�ل�شا�شات ليا قد يزيد من ميلنا لتناول �لوجبات �لغنية بال�شكر ويعطل 
قدرة �جل�شم على معاجلة هذ� �ل�شكر، وخا�شة عند �لذكور، وهذ� قد يوؤدي 
�إىل زيادة �لوزن وتطور مر�ص �ل�شكري. و�أ�شاف �أن �حلد من مقد�ر �لوقت 
�آثار  �أنف�شنا من  �إج��ر�ء حلماية  �أف�شل  ليا  �ل�شا�شات  �أم��ام  نق�شيه  �ل��ذي 
�ل�شوء �لأزرق �ل�شارة، ويف حال كان من �ل�شروري �لتعر�ص لتلك �أجهزة 
على  �لليلي  �لو�شع  وم��ي��ز�ت  �لتطبيقات  با�شتخد�م  �أو���ش��ي  فاإنني  ليا، 

�لأجهزة �لتي حتد من �ل�شوء �لأزرق.

• ملاذا مت بناء برج اإيفل يف باري�ص؟
- بنى يف باري�ص مبنا�شبة �ملعر�ص �ل�شناعي يف �لذكرى �ملئوية لقيام 

�لثورة �لفرن�شية
اإىل  للو�شول  ال�شم�ص  ���ش��وء  ي�شتغرق  دقيقة  ك��م   •

االأر�ص؟
- حو�يل ثماين دقائق

ال�شحراء«؟ ب�«عرو�ص  تلقب  التي  املدينة  ا�شم  • ما 
- مدينة »تدمر« عا�شمة �مللكة زنوبيا

القنال االإجنليزي؟ الفرن�شيون  ي�شمى  • ماذا 
- �ملان�ص

باال�شتاطيقا؟ املق�شود  • ما 

�إىل  �حللزون  �أ�شنان  ت�شل  �أن  وميكن  �لل�شان،  بو��شطة  جر�شها  طريق  عن  �ل�شجر  �أور�ق  �حللزون  ياأكل   •
25.000 �شن 

• �لفئر�ن ل ت�شتطيع �لتقيوؤ. 
• ي�شاف �ىل بطارية �ل�شيارة حام�ص �لكربيتيك

• دودة �لأر�ص لي�ص لها عيون. 
• ت�شتطيع �لبومة �أن تدير ر�أ�شها ب�شكل د�ئري. 

• �لري�شوع ) يرقانة �لفر��شة ( لها 1.300 ع�شلة يف ج�شمها. 
• �إن )�لز�يتول( مادة �شكرية ت�شتخرج من �لتني و �لفر�ولة و ل ت�شبب �لت�شو�ص

• منتج )�لع�شل( ل يتعفن مهما طال به �لزمن لأن به مادة م�شادة للتعفن 
• تبلغ ن�شبة �ملاء يف �لع�شل �لطبيعي 22%

• �لأفعى ل �أ�شر��ص لها. 
• يتطلب �شلق بي�شة �لنعامة )تزن كيلو ون�شف �لكيلو( من �لوقت مائة دقيقة. 

• �لهيكل �لعظمي لاأ�شماك غ�شرويف بالكامل. 
• �شكر �خل�شب له نف�ص مميز�ت �ل�شكر �لعادي ، مع �أنه لي�ص له نف�ص �لطعم . 

• عندما يتعفن �لبي�ص ي�شبح حمتو�ه من �لزلل �لأبي�ص �أكرث ميوعة. 
• ت�شمع �أنثى �جلندب بقو�ئمها. 

الل�ص العجيب
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ع�شر الليمون

�لطبيعية مبركز  بالنباتات  و�لعاج  �لتغذية  كاترين مورو خبرية  تن�شح 
�لزر�عة �لفرن�شي، باأن ع�شر �لليمون على طبق وجبة �لفطار �ل�شباحية 
ي�شمح بغ�شل �لكبد من كل بقايا �لطعام طول �ليوم، كما ي�شاعد على �شيولة 

�لدم يف �جل�شم.
�ملوجودة يف   3 – باأوميجا  �لغنية  �لأطعمة  بتناول  ن�شحت �خلبرية،  كما 
�للفت و�لفاكهة و�خل�شرو�ت �لطازجة  �لأ�شماك وزيت �جلوز وزيت نبات 

و�لكركم و�جلنزبيل و�لقرفة وجوزة �لطيب مع �شرب �ملاء بانتظام.
ورك���زت �خل��ب��رية على ���ش��رب �ل�����ش��اي �لأخ�����ش��ر ل��ف��و�ئ��ده �ل��ع��دي��دة للدورة 

�لدموية و��شتبعاد �لف�شات.

راق�ص الربيك الياباين �شيجوكي ناكاراي يوؤدي عر�شا يف طوكيو. حيث �شّوتت اللجنة االأوملبية الدولية 
»IOC« على املوافقة على اإ�شافة الربيك دان�ص، اإىل األعابها.  ا ف ب

�عتاد �أحد �لل�شو�ص �ن ي�شرق �لدجاج فقط.. وبالطبع هذ� ل�ص عجيب لكن ل ت�شتعجبو� .. �نه ي�شرق �لدجاج 
ويربيه ويبيعه ..وقد ��شتكى �لنا�ص كثري� �إىل �لقا�شي ولكن دون فائدة حتى �علن �لقا�شي �نه يئ�ص من هذ� 
�لل�ص لكنه �شيقدمه لهم �شباح يوم �جلمعة �لقادمة قبل �ل�شاة .. جاء �لقا�شي وطلب من زوجته �ن حت�شر 
له بع�ص �لدجاجات من ح�شريتها فلما ت�شاءلت قال لها كيف ميكننا �ن نعرف دجاجاتنا حتي �ذ� �شرقها ل�شا 
و�شلنا �ليه و�شبطناه متلب�شا ففكرت �لزوجة �لذكية قليا ثم قالت �ذن عرفت ماذ� تق�شد ودع �لمر يل .. 
�لزوجة  �خرجت  �خلمي�ص  يوم  م�شاء  ويف  �لبيت  د�خ��ل  وجعلتها  دجاجاتها من �حل�شرية  كل  �لزوجة  جمعت 
�لدجاج �إىل �حلظرية وقد �شبغت حتت �جنحته بلون �حمر قانىء ثم نرثت هذ� �للون خارج �حلظرية �ي�شا 
و�ختباأت خلف باب بيتها تر�قب ح�شريتها حتى �نت�شف �لليل وجاء �لل�ص وجمع بع�ص �لدجاجات يف قف�ص 
وذهب م�شرعا ويف �ل�شباح �ملبكر �شار �لقا�شي وحر��ص �ل�شرطة خلف خطو�ت �لل�ص �لذي تلون حذ�وؤه باللون 
�لحمر وعندما و�شلو� لبيته دق �لقا�شي �لباب و�شاأل �شاحب �لبيت هل عندكم حظرية للدجاج فقال �لرجل 
بالطبع فانا تاجر للدجاج فقال �لقا�شي �مل ياأت �حد بعد ، بل مل ياأت �حد يبيعني دجاج منذ �يام فقال �لقا�شي 
ح�شنا دعنا نرى حظريتك وبعد �ن دخل قال نبحث عن دجاج �بطه �حمر مثل هذ� و�م�شك باحدى دجاجات 
زوجته ثم قال و�لل�ص ينتعل حذ�ء �شبغ �أ�شفله بالحمر مثل هذ� ومد يده و�م�شك بحذ�ء �لل�ص وقال ول�شا 
يد�ه ملونتان باللون �لحمر مثل يديك ..ده�ص �لل�ص �لذي مل ينتبه للون �لحمر يف يده فقد دخل فر��شه 
بعد �ن �نتهى من �شرقاته ف�شحك �لقا�شي وقال هيا �يها �مل�شكني فاأنا يف عجلة من �مري �أريد �ن ��شكر زوجتي 

و�فكارها ذ�ت �للون �لحمر.

من  ي�شفي  �أن  ميكن  �ل��ربد  ف��ريو���ص  �أن  �إىل  علماء  تو�شل 
�لق�شاء  م��ن  )ث���وري( متكن  ع��اج  ع��رب  وذل��ك  �ل�شرطان، 

على �ل�شرطان يف �أ�شبوع و�حد.
باند�  هارديف  �لربوفي�شور  بقيادة  علماء  �لدر��شة  و�أجرى 
�إجنلرت�،  يف  ���ش��اري  ب��ج��ام��ع��ة  �ل��ط��ب��ي  �لأور�م  ع��ل��م  �أ���ش��ت��اذ 

و�شملت 15 مري�شا ب�شرطان �ملثانة.
و�أُعطي �ملر�شى �لفريو�ص قبل خ�شوعهم لعملية جر�حية 

لإز�لة وفح�ص �لأور�م.
لدى  �ل�شرطانية  �خل��اي��ا  على  �لق�شاء  يف  �ل��ع��اج  وجن��ح 
جميع �ملر�شى. ويف حالة و�حدة �ختفت جميع �آثار �ملر�ص.

��شمها  �ل�شائع  �ل��ربد  فريو�ص  من  �شالة  �لعلماء  و�أعطى 
ق�شطرة  عرب  للمر�شى   )CVA21( كوك�شاكي  فريو�ص 

للمثانة.
ه���ذ� �ل��ف��ريو���ص ك���ان ق����ادر� ع��ل��ى �إح����د�ث �ل��ت��ه��اب يف �لورم 

وت�شبب يف �ندفاع خايا �جل�شم �ملناعية �إىل بيئة �ل�شرطان 
و��شتهد�ف �خلايا �ل�شرطانية وقتلها.

وقال �لعلماء �إنه مبجرد �أن ي�شتهدف �لفريو�ص �ل�شرطان، 
فاإن �لفريو�ص يكرر نف�شه )يتكاثر(، مما جعل �آثاره �أقوى.

كان  �جل��ر�ح��ة،  بعد  �لأن�����ش��ج��ة  عينات  فح�ص  مت  وع��ن��دم��ا 
هي  فقط  �ل�شرطانية  �خلايا  �أن  ي��رو�  �أن  �لعلماء  باإمكان 

�لتي مت ��شتهد�فها، مع بقاء �خلايا �لأخرى �شليمة.
يف  كبرية  جانبية  �آث��ار  له  لي�ص  �لعاج  �أن  �لباحثون  و�أك��د 
�أنهم ياأملون �أن يكون  �أي من �ملر�شى. وي�شري �لعلماء �إىل 
�لأمل  �شنو�ت، مما يجلب  �أقل من ثاث  �لعاج متاًحا يف 

لآلف �ملر�شى.
�ل��ربد لعاج  �أخ��رى دور فريو�شات  در����ش��ات  وحاليا تبحث 
جمموعة من �أنو�ع �ل�شرطان، مبا يف ذلك �شرطانات �لثدي 

و�لأمعاء و�لرئة و�جللد.

فريو�ص الربد يعالج ال�شرطان يف �شبعة اأيام


