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الثوم املعمر.. منافع ال 
يعرفها كثريون

اعتاد النا�س على اإ�صافة الثوم املهرو�س اإىل اأطعمتهم حتى يح�صلوا 
نبات  وهو  املعمر"،  بـ"الثوم  ي�صمعون  قلما  لكنهم  على مذاق مميز، 

ي�صتخدم اأي�صا يف الطهي ويحقق فوائد جمة جل�صم الإن�صان.
اإىل  تنتمي  املعمر  الثوم  نبتة  فاإن  "�صتاندرد ميديا"،  وبح�صب موقع 
عائلة الب�صل، على غرار الكراث، ويتم تناولها دون طبخ يف كثري من 

دول العامل.
والكال�صيوم،  الغذائية  الألياف  من  عالية  ن�صبة  املعمر  الثوم  وي�صم 
اأنـــه ي�صم من�صوبا  واخلـــر اجلــيــد ملــن يــريــدون خــ�ــصــارة الــــوزن هــو 

منخف�صا من الدهون. 
فيتامينات  م�صادر  مــن  م�صدرا  املعمر  الــثــوم  يعد  ذلــك،  عــن  ف�صال 
تفكر  اأن  الوجيه  فاإنه من  لذلك،  وتبعا   ،"2 1" و"بي  "�صي" و"بي 

يف اإ�صافة هذه النبتة اإىل وجباتك اليومية، كما يوؤكد اخلراء.
ي�صاعد على حت�صني �صحة  املعمر  الــثــوم  تــنــاول  اإن  اخلـــراء  ويــقــول 
تخلي�س  اإىل  اإ�صافة  الإن�صان،  لــدى  املناعي  اجلهاز  وتعزيز  العظام 

اجل�صم من ال�صموم وحت�صني الروؤية والوقاية من العيوب اخللقية.
ويف حال تناول هذا الثوم، ين�صح اخلراء بعدم التح�صري والتقطيع 

عن طريق �صكني املطبخ، لأن ا�صتخدام املق�س هو الأف�صل.
ويف املنحى نف�صه، يو�صي اخلــراء بعدم طبخ هذا الثوم حتت درجة 
عالية جدا، لأن ذلك يوؤدي اإىل اإتالف مذاقه اخلفيف، ومن الأف�صل 
اأن ُي�صاف اإىل �صلطات اأو �صل�صة، اأو اإىل وجبات البطاط�س والبي�س 

واحل�صاء.

اأف�ضل طريقة لتح�ضري عجة 
بي�ض مثالية

ك�صف م�صيف برنامج ما�صرت �صيف ال�صهري عن بع�س الأخطاء التي 
تقع فيها الكثري من ربات املنازل عند حت�صري عجة البي�س. 

ويقول ماركو�س وارينغ اإن حت�صري عجة بي�س مثالية قد يبدو اأمراً 
�صعباً بع�س ال�صيء، لكن ميكن حتقيق ذلك من خالل معرفة بع�س 

الأ�صرار وجتنب بع�س الأخطاء التي حترمنا من تناول عجة �صهية.
ويف كتابه الأخري، اأورد وارينغ اأهم ن�صائحه لتح�صري العجة، واأولها 
البي�س  ب�صراء  ين�صح  حيث  ال�صحيحة،  والأواين  املكونات  ا�صتخدام 
الطازج دائماً، وا�صتخدام مقالة غري ل�صقة وكذلك بالن�صبة للملعقة 

امل�صتخدمة.
تتطلب  املثالية  "العجة  مي�صالن  جنمة  على  احلائز  الطاهي  وكتب 
وعـــاء غــري ل�صق  الــزبــدة،  الــطــازج،  البي�س  رئي�صية:  اأ�ــصــيــاء  اأربــعــة 
الال�صقة  غــري  املــقــالة  تعد  ت�صدق،  ل  اأو  �صدق  تل�صق.  ل  وملعقة 

وامللعقة بنف�س اأهمية املكونات نف�صها".
ا�صتخدام حرارة عالية، لأن ذلك يحرق  التالية هي جتنب  ن�صيحته 
املكونات قبل اأن تن�صج، حيث يقول "�صعي املقالة على نار متو�صطة، 
جداً،  �صاخنة  املقالة  كانت  واإذا  ذلــك،  من  اأ�صخن  تكون  اأن  يجب  ول 

فتتحول العجة اإىل اللون البني".
اأن  املــقــالة، وتــاأكــدي من  الــزبــدة يف  "�صعي كمية جيدة من  واأ�ــصــاف 
لونها  يبداأ  اأن  اإىل  و�صخنيها  بالزبدة،  بالكامل  املقالة مغطاة  قاعدة 
بالتحول اإىل البني، وبعد خفق البي�س واإ�صافة امللح والتوابل، اأ�صيفي 

البي�س اإىل املقالة، لكن جتنبي املبالغة يف خفق البي�س".
اخلطوة الأخرية هي التعامل مع العجة بحذر لتجنب تفتتها، ويجب 
حتريك البي�س بلطف حول املقالة، كما ين�صح بقلب العجة يف الوقت 

املنا�صب حتى تن�صج من على اجلانبني.
ويوؤكد ماركو�س على �صرورة جتنب ترك البي�س حتى ي�صبح �صلباً، 
بح�صب  املــقــالة،  يف  بطلف  وحتريكه  تتك�صر،  العجة  يجعل  ذلــك  لأن 

�صحيفة مريور الريطانية.
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تطوير بكترييا مربجمة 
لتدمري ال�ضرطان

مبتكر  لأ�صلوب  نيويورك،  يف  الأمريكية  كولومبيا  بجامعة  علماء  تو�صل 
من �صاأنه الدفع مبعركة الطب �صد ال�صرطان ل�صالح الق�صاء على املر�س 

القاتل، وذلك بالعتماد على "بكترييا الروبيوتيك".
اأنها  على  ت�صّنف  التي  ال�صرطان  عالجات  قائمة  �صمن  الأ�صلوب  ويندرج 
املناعي لدى امل�صاب باملر�س اخلبيث  باجلهاز  ت�صتعني  اأنها  اأي  "مناعية"، 

يف مواجهته.
وح�صبما ذكر موقع "�صاين�س فوك�س" املتخ�ص�س بالأخبار العلمية، فاإن هذا 
النوع من البكترييا يطلق مركبات تعمل كمثبطات لالأورام التي ت�صتهدف 

اجلهاز املناعي للم�صاب بال�صرطان.
ال�صليمة  اخلاليا  بني  التمييز  على  الــقــدرة  يف  املناعي  اجلهاز  دور  ويــرز 

وتلك امل�صّوهة اأو الغريبة، كما هي احلال مع اخلاليا ال�صرطانية.
وتنظم ا�صتجابة اجلهاز املناعي من قبل نقاط تتوىل مهمة تن�صيط النظام 

ليكون بو�صع هجومي، اأو تثبيطه وو�صعه بحالة خمول.
الإ�صابة  مــن  نف�صها  حماية  على  بقدرتها  اخلــاليــا  اأنـــواع  بع�س  وتتميز 
بال�صرطان عر حماكاة اأ�صلوب عمل تلك النقاط، وهو ما جعل الباحثني 
باجلهاز  اخلا�صة  اخلمول  فــرتات  وحتجب  ت�صتهدفها،  عقاقري  يــطــّورون 

املناعي.
اآثـــارا جانبية عديدة  فــاإن  ورغــم جنــاح تلك العقاقري مع بع�س احلـــالت، 
�صجلت عليها اأي�صا، الأمر الذي جعل فريق باحثي جامعة كولومبيا بقيادة 
ت�صل  بحيث  البكترييا"  "برجمة  يف  يفكرون  دانــيــنــو،  تــال  الروفي�صور 

لالأورام اخلبيثة مبا�صرة، وت�صتهدفها بالأدوية املنا�صبة.

ن�ضف مليون زائر ملعر�ض 
الكتاب بالدار البي�ضاء 

ا�صتقبل املعر�س الدويل للن�صر والكتاب 
بالدار البي�صاء قرابة ن�صف مليون زائر 
التي  والع�صرين  ال�صاد�صة  دورتــه  خالل 
اأم�س الأحــد يف  اأول  اأول  اختتمت م�صاء  
املغرب. وخالل موؤمتر �صحفي ا�صتعر�س 
الــــدورة املنق�صية  اأبــــرز احــ�ــصــاءات  فــيــه 
والريا�صة،  وال�صباب  الثقافة  وزيــر  قال 
عبيابة  احل�صن  احلكومة،  با�صم  الناطق 
الإقبال  هو  الدورة  هذه  ميز  ما  "اأكرث 
الــكــبــري الـــذي قـــارب حــتــى الــيــوم ن�صف 
مليون زائر من خمتلف الفئات العمرية 
املعر�س  "متيز  واأ�صاف  والجتماعية". 
 15 اأكــرث من  العام بح�صور  اأي�صا هــذا 
وفـــدا دبــلــومــا�ــصــيــا، يف الفــتــتــاح وخالل 
الأيام التالية، وم�صاركة وزراء ثقافة من 

دول �صقيقة مثل فل�صطني والبحرين".
هــنــاك ح�صور لفت  "كان  قــائــال  وتــابــع 
الالتينية  اأمــريــكــا  دول  ل�صفراء  كــذلــك 
تنمية  كـــبـــرية يف  رغـــبـــة  اأبـــــــدوا  الـــذيـــن 

التعاون الثقايف مع املغرب".
والكتاب  للن�صر  الــــدويل  املــعــر�ــس  قـــدم 
اأيام  ع�صرة  مــدى  على  البي�صاء  بــالــدار 
نحو 120 األف عنوان كتاب يف خمتلف 

فروع املعرفة والآداب والعلوم.
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م�ضاد حيوي جديد 
لقتل البكرتيا

تتمتع  التي  امل�صادات احليوية  اكت�صف علماء من كندا نوعاً جديداً من 
مبقدرة فريدة ملهاجمة البكترييا ال�صارة والق�صاء عليها ب�صكل كامل. 

قد  حديثاً  اكت�صافه  مت  الــذي  الكربومي�صني  م�صاد  اأن  الباحثون  يعتقد 
يكون عاماًل �صريرياً واعداً يف ال�صعي ملعاجلة امل�صكلة املتزايدة املتمثلة يف 

اأن ت�صبح امليكروبات مقاومة للم�صادات احليوية.
ووفًقا ملنظمة ال�صحة العاملية، تعد مقاومة امل�صادات احليوية واحدة من 
اأكر الأخطار التي تهدد ال�صحة العاملية، حيث يقدر عدد الوفيات بنحو 

عام.  كل  العامل  اأنحاء  جميع  يف  �صخ�س   700000
احليوية  الطبية  والــعــلــوم  احلــيــويــة  الكيمياء  عــامل  كــولــب،  بيث  وقـــال 
حول  جـــدار  "للبكترييا  اأونــتــاريــو:  هــامــيــلــتــون،  يف  مكما�صرت  بجامعة 

خالياها اخلارجية مينحها ال�صكل وميثل م�صدر قوة لها."
"تقتل امل�صادات احليوية مثل البن�صلني، البكترييا عن طريق منع بناء 
هذا اجلــدار، ولكن امل�صادات احليوية اجلديدة التي عرثنا عليها تعمل 
يعد �صروريا لنق�صامها  الذي  اجلــدار،  بطريقة عك�صية ومتنع حتطيم 

وتو�صعها"

معينة من  اأجـــزاء  الأب يف خاليا  العلماء جينات  ووجــد 
معينة  وظائف  عن  م�صوؤولة  الــدمــاغ،  يف  احلــويف  الف�س 
مثل، اجلن�س والغذاء. ولكن مل يجد الباحثون اأي خاليا 
الوظائف  اإجــراء  يتم  حيث  الدماغية،  الق�صرة  يف  اأبوية 
املعرفية الأكرث تقدما، مثل التفكري واللغة والتخطيط.
درا�صات  مــن  امل�صتمدة  النظريات  اأن  الباحثون  واأو�ــصــح 
اإجـــراء مقابالت مع  ب�صكل وا�ــصــح عند  بــرزت  الــفــئــران، 
14 و22  اأعمارهم بني  12686 �صخ�صا ممن ترتاوح 

�صنة، �صنويا منذ عام 1994.
وعلى الرغم من مراعاة عدة عوامل، مبا يف ذلك التعليم 
والعرق والو�صع الجتماعي والقت�صادي للم�صاركني، اإل 
اأن الدرا�صة وجدت اأف�صل موؤ�صر للذكاء ب�صبب اجلينات 

املتوارثة عن الأمهات.
ومع ذلك، فاإن الأبحاث تو�صح اأي�صا اأن علم الوراثة لي�س 
هو املحدد الوحيد للذكاء، حيث يقدر اأن 40 اأو 60% 
فقط من الذكاء، وراثي، مما يرتك احتمال كبريا لوجود 

ذكاء يعتمد على البيئة.
ووجد الباحثون يف جامعة وا�صنطن، اأن الرابط العاطفي 
بـــني الأم والـــطـــفـــل، اأمــــر حــا�ــصــم يف منـــو بــعــ�ــس اأجــــزاء 

الدماغ.

�سواهم عن  الب�سر  من  الأذكياء  متيز  يومية  عادات   5
�صخ�س  مــن  تختلف  الــذكــاء  م�صتويات  اأن  املــعــروف  مــن 

واآخرون  عاٍل  بذكاء  يتمتعون  اأ�صخا�س  اآخر، فهناك  اإىل 
اأقل ذكاء مقارنة بغريهم. تعرف اإىل خم�س �صفات متيز 

الأذكياء عن غريهم يف احلياة املهنية.
باهتمام  ا�صتاأثرت  التي  املوا�صيع  اأهــم  من  الذكاء  يعتر 
ومقايي�س  اخــتــبــارات  تنوعت  حيث  الــبــاحــثــني،  العلماء 

معدل الذكاء.
وبـــدايـــة الــعــام اجلــــاري متــكــن بــاحــثــون يف عــلــم الدماغ 
حتديد  مــن  النم�صاوية  اإنــ�ــصــروك  بجامعة  والأعــ�ــصــاب 
الإدراكية  الــقــدرات  تنظم  التي  اجلينات  مــن  جمموعة 

لالإن�صان وتوؤثر يف م�صتوى ذكائه.
الباحثون حددوا جمموعة من الروتينات يف نواة اخللية 
اأن تكون م�صوؤولة عن تنظيم قدراتنا الإدراكية.  يحتمل 
دورا   )SATB2( "2بي تــي  اأي  "اإ�س  بــروتــني  ويلعب 
بريغرغ  "فورارل  موقع  ن�صر  مــا  بح�صب  هنا،  حمــوريــا 

ناخري�صنت" النم�صاوي.
الوراثي  باحلم�س  ل�صيق  بي2"  تــي  اأي  "اإ�س  بــروتــني 
الأبــعــاد يف  الثالثي  تكاثره  ويــحــدد   )DNA( الــنــووي
هذا  لديهم طفرة يف  الــذيــن  والأ�ــصــخــا�ــس  اخللية،  نــواة 
التعلم،  يف  و�صعوبات  ذهنية  اإعــاقــات  من  يعانون  اجلــني 

بح�صب ما اأكده الباحثون.
ورغــم كل الختالفات حــول مــدى دقــة وجــدوى حتديد 
متيز  التي  ال�صفات  بع�س  هناك  فــاإن  الــذكــاء،  مــعــدلت 
احلياة  الأقـــل يف  على  الب�صر،  مــن  �صواهم  عــن  الأذكــيــاء 

املــهــنــيــة، كــمــا تـــرى لــيــزا �ــصــونــهــار املـــحـــررة املــخــتــ�ــصــة يف 
الأملاين،  اإين�صايدر  بيزني�س  موقع  يف  العلمية  املوا�صيع 
الأذكــيــاء عن  عـــادات يومية متيز  والــتــي ر�ــصــدت خم�س 

غريهم:
التي  الأخـــطـــاء  مــ�ــصــوؤولــيــة  يــتــحــمــلــون  الأذكــــيــــاء   -  1
يــرتــكــبــونــهــا ول يــرمــون بــالــلــوم عــلــى الآخـــريـــن، لأنهم 
يوؤمنون اأن الأخطاء قد تكون فر�صة للم�صي قدما من 

خالل ال�صتفادة منها.
ل  اأفعالهم  ردود  اأن  اأي�صا  الأذكــيــاء  مميزات  من   -  2
تــكــون غــا�ــصــبــة اأو عــدوانــيــة عــنــد وقــــوع خـــالفـــات، فهم 
والــعــقــالنــيــة لإي�صال  الـــهـــدوء  اإىل  يــجــنــحــون  غــالــبــا مــا 

مواقفهم ووجهات نظرهم.
الآخـــريـــن  احــتــيــاجــات  يــتــجــاهــلــون  ل  الأذكــــيــــاء   -  3
ومــ�ــصــاعــرهــم، بــل يــتــقــنــون فـــنَّ تــفــهــم الآخـــريـــن وو�صع 
اأمــاكــنــهــم عــنــد مـــرورهـــم مبــواقــف �صعبة،  اأنــفــ�ــصــهــم يف 

وبذلك ي�صهل عليهم فهم وتقبل مواقف غريهم.
حق،  على  دائما  يكونوا  اأن  اإىل  ي�صعون  ل  الأذكياء   -  4
قدرتهم  غــريهــم  عــن  متيزهم  الــتــي  ال�صفات  بــني  فمن 
على روؤية الأمور من زوايا خمتلفة، كما يتميزون اأي�صا 

بالنفتاح على اآراء ووجهات نظر خمتلفة.
الآخرين،  اأف�صل من  اأنف�صهم  يعترون  ل  الأذكياء   -  5
من  اخل�صية  دون  ودعــمــهــم  حتفيزهم  على  يعملون  بــل 

ا�صتفادة الآخرين وحتقيق امتيازات على ح�صابهم.

اجلي�ض االأمريكي 
ي�ضتعني بنظارات ذكية 
ل�صراء  الأمريكي  اجلي�س  يخطط 
النظارات  مـــن  الآلف  عـــ�ـــصـــرات 
"الواقع  تقنية  تدعم  التي  الذكية 
اأداء  تــعــزيــز  بــغــر�ــس  املختلط"، 
الــقــتــال، وفقا  �ــصــاحــات  جــنــوده يف 
"بوبيولر  جملة  ن�صرته  لتقرير 
بالأمور  املتخ�ص�صة  ميكانك�س" 
اجلي�س  و�ـــصـــيـــ�ـــصـــرتي  الـــتـــقـــنـــيـــة. 
نــــظــــارة،  األــــــــف   40 الأمـــــــريكـــــــي 
القوات  متييز  من  جنوده  لتمكني 
وتوجيه  واملــــعــــاديــــة،  الـــ�ـــصـــديـــقـــة 
نريانهم بدقة �صوب الأعداء "دون 

احلاجة لروؤيتهم مبا�صرة".
"اآرمي  مــــوقــــع  ذكــــــر  وحـــ�ـــصـــبـــمـــا 
النظارات  فــاإن  الع�صكري،  تاميز" 
اإ�صافية،  مـــيـــزة  اجلـــنـــود  �ــصــتــمــنــح 
بـــحـــيـــث جتــعــلــهــم اأكـــــــرث اطـــالعـــا 
املعارك،  �صاحات  يف  الأو�ــصــاع  على 
وقـــدرة على الــتــجــاوب الــفــعــال مع 
املــ�ــصــتــجــدات، فــ�ــصــال عــن متتعهم 
التي  الــنــريان  مــن  اأف�صل  بحماية 
�صركة  وتـــقـــف  تــ�ــصــتــهــدفــهــم.  قــــد 
تطوير نظام  "ميكرو�صوفت" وراء 
اأو  املتكامل"  الب�صري  "التعزيز 
ال�صركة  اعتمدته  وقــد   ،IVAS
2" للواقع  "هولولينز  نظارات  يف 
�صكل خوذة  تــاأخــذ  الــتــي  املــخــتــلــط، 
البيانات  وتـــعـــر�ـــس  الـــطـــيـــاريـــن، 
ملرتديها. وحاول اجلي�س الأمريكي 
ا�صتغالل  الأخــــــري  الــعــقــد  خــــالل 
اأر�س  الــهــائــل يف  الــتــقــنــي  الــتــطــور 
الأجهزة  ا�ــصــتــخــدم  املــعــركــة، حــيــث 
والهواتف  ال�صخ�صية  املــ�ــصــاعــدة 
الذكية واللوحية، اإل اأن حماولته 
لأ�صباب  املــاأمــول  النجاح  حتقق  مل 
املثال  �صبيل  عــلــى  منها  مــتــنــوعــة، 
لنتباه  الخــرتاعــات  هــذه  ت�صتيت 
وبطء  كــفــاءتــهــا  عـــدم  اأو  اجلـــنـــود، 
ا�صتجابتها مع التحولت ال�صريعة 

يف امليدان.

�ضبط خم�ضة اأطنان 
من الكوكايني 

�صبطت ال�صرطة يف كو�صتاريكا اأكر 
مع  تاريخها  يف  املخدرات  من  كمية 
عثورها على اأكرث من خم�صة اأطنان 
الــكــوكــايــني خمـــبـــاة يف حاوية  مـــن 
البالد  �صاحل  على  ليمون  مرفاأ  يف 
الداخلية  وزيــــر  وقــــال  الــكــاريــبــي. 
املخدرات  اإن  روخا�س  �صوتو  ميكايل 
زينة  زهــور  حمولة  يف  خمباأة  كانت 
موجهة اإىل مرفاأ روتردام الهولندي. 
واأوقفت ال�صرطة اأي�صا م�صتبها فيه 
يبلغ ال�صاد�صة والأربعني هو مواطن 
احلاوية  وُر�صدت  كور�صتاريكا.  من 
وخ�صعت  اجلــمــعــة  فــيــهــا  املــ�ــصــتــبــه 
فيها  ليكت�صف  الــ�ــصــبــت  للتفتي�س 
حقيبة   202 الــ�ــصــرطــة  عــنــا�ــصــر 
5048 حزمة  حتوي ما جمموعه 
خمــدرات يبلغ وزن كل واحــدة منها 

كيلوغراما من الكوكايني تقريبا.

االأطفال يرثون الذكاء من اأّمهاتهم ولي�ض من اآبائهم

اأمهاتهم  من  الذكاء  جينات  يرثون  الأطفال  اأن  الوراثة  علم  يف  الباحثون  حدد 
ولي�س من اآبائهم.

وتنتقل جينات الذكاء اإىل الأطفال من الأمهات ب�سكل اأكرب، لأنها ُتنقل 
الن�ساء  متتلك  التي   ،)X chromosome( اإك�س  كرومو�سومات  على 

اثنتني منها، يف حني اأن لدى الرجال واحد فقط.
الوظائف  جينات  اأن  الآن  العلماء  يعتقد  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة  ولكن 

الإدراكية املتقدمة، املورثة من الأب، قد يتم اإبطال مفعولها تلقائيا.
اأن  وراثيا،  املعدلة  الفئران  با�ستخدام  املخربية،  الدرا�سات  ووجدت 

ياأتون  الأمهات،  جينات  من  اإ�سافة  جرعة  يتلقون  الذين 
بروؤو�س واأدمغة اأكرب، ولكن باأج�ساد اأ�سغر ن�سبيا، هذا 

والأمر عك�سي متاما يف حال كانت اجلينات متوارثة 
عن الآباء.

حتتوي  التي  اخلاليا  الباحثون  وحدد 
اأو  الأم  ج��ي��ن��ات  ع��ل��ى 
6 اأجزاء  الأب فقط، يف 
خم��ت��ل��ف��ة م���ن اأدم���غ���ة 
ت�سيطر  التي  الفئران، 

ع����ل����ى ال����وظ����ائ����ف 
الإدراك�����������ي�����������ة 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، مب��ا يف 
الأكل  ع��ادات  ذلك 

والذاكرة.

تخلــــ�ض
 من الكــر�ض 
دون اتبــــاع 
اأيــة حمـــية
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�ضامل بن ركا�ض يفتتح فعاليات ملتقى االبتكار وا�ضت�ضراف امل�ضتقبل  يف مكتبة زايد

هزاع املن�ضوري ي�ضتعر�ض جتربته يف فعالية »العني للتوزيع تبتكر« 

تعزيزًا للتعاون الأكادميي والتبادل الثقايف

جامعة االإمارات تطلق فعاليات منتدى العالقات بني فرن�ضا واالإمارات

•• العني - الفجر

افتتح ال�صيخ الدكتور �صامل حممد بن ركا�س العامري 
عــ�ــصــو املــجــلــ�ــس الــوطــنــي الحتـــــادي �ــصــابــقــا فعاليات 
تنظمه  الــذي  امل�صتقبل  وا�صت�صراف  البتكار  ملتقى 
مكتبة زايد املركزية يف مدينة العني على مدى ثالثة 
املكتبة  الظاهري مدير  بح�صور جمعة  وذلــك  اأيـــام،  
النقل  مركز  مدير  ركــا�ــس  بــن  حممد  حمد  وال�صيخ 
مدير  اجلنيبي  وح�صني  الــعــني،  مدينة  يف  املتكامل 
اجلامعات  اأ�ــصــاتــذة  مــن   وعـــدد  املكتبة  يف  الفعاليات 
املـــدار�ـــس واملــ�ــصــوؤولــني و�ــصــبــاط  ال�صرطة  ومـــــدراء 
الذين متيزوا  والأفــــراد   املــدين،  والــدفــاع  املجتمعية 
عــلــى مـــدى �ــصــنــوات يف جمــــالت الإبــــــداع يف منطقة 
العني، اإ�صافة اإىل افتتاح معر�س لالبتكارات املتنوعة  

والبيئة،  وال�ــصــتــدامــة  الإبــتــكــار  يف  اأعـــمـــاًل  ت�صمن 
واملوؤ�ص�صات  واملـــدار�ـــس،  اجلــامــعــات  طــالب  مب�صاركة 
التي  اأبــو ظبي  النقل يف  احلكومية واخلا�صة ودائــرة 
عر�صت بع�س التقنيات اجلديدة  يف ا�صتخدام �صيارة 
ور�صة  اإقامة  جانب  اإىل  العامة.  واحلــافــالت  الأجــرة 
اجلرافيكي  والت�صميم  الإنفوجرافيك  بعنوان  فنية 
قدمتها الدكتورة هبة اهلل حممد من وزارة الرتبية 

والتعليم.
باملنا�صبة  كلمته  يف  ركــا�ــس  بــن  �ــصــامل  ال�صيخ  وقـــال   
املكان  هــمــا  الإمــــــــارات  يف  واجلـــامـــعـــات  املــــدار�ــــس  اإن 
نحو  الأ�صا�س  وبالتايل  البتكار،  لإنتاج  الأول  املعريف 
اإىل  العلمية، م�صرياً  ال�صتك�صاف وحتقيق الإجنــازات 
اأهمية اعتماد الإبداع والبتكار يف ال�صتثمار الفكري 
واقت�صاد املعرفة و�صرورة تبني اأفكاراً جديدة مناف�صة  

اأجل التكيف مع املتغريات وت�صارع منو التقنيات  من 
اجلديدة على م�صتوى العامل.

املركزية  زايــد  مكتبة  مدير  الــظــاهــري  جمعة  ولفت 
اإىل اأن هذه الفعاليات تاأتي لتحفيز وت�صجيع الطلبة 
وكيفية  املوهوبني  ورعــايــة  البتكار  على  والطالبات 

املحافظة عليهم.
"البتكار  بعنوان  نــدوة  الفعاليات  �صمن  اأقيمت  كما 
خول  الدكتورة  فيها  " حتدثت  امل�صتقبل  وا�صت�صراف 
الكعبي الرئي�س التنفيذي لالبتكار بجامعة الإمارات، 
فاأ�صارت اإىل اأن  الدولة بكافة قطاعاتها تويل اأهمية 
خا�صة لالبتكار وت�صخر كافة اإمكاناتها لدعمه �صواء 
يف مراحل التعليم الأ�صا�صي اأو التعليم العايل. ودعت 
املعنية  اجلــهــات  جهود  تكاتف  اإىل  الكعبي  الــدكــتــورة 
لتحقيق منفعة اأكر يف البتكارات تدعم م�صرية بناء 

القت�صاد املعريف الوطني
بـــــدوره �ــصــدد حــمــيــد الــبــلــو�ــصــي مـــن هــيــئــة اأبــــو ظبي 
اأهـــمـــيـــة  تــعــزيــز الإنتاج  لـــالإقـــامـــة واجلــنــ�ــصــيــة عــلــى 
البتكاري، وا�صتثمار املواهب والكوادر الفنية البارعة 
ذات جودة  ابــتــكــارات متنوعة  اإنــتــاج  الــطــالب يف  مــن 
عالية، وا�صتعر�س  الطالب املبتكر عبداهلل الظاهري 

اأعماله املتميزة يف البتكارات العليمة
ويف ختام الفعاليات كرم ال�صيخ �صامل بن ركا�س واإدارة 
واملوؤ�ص�صات  والــطــالب  املــدار�ــس  املركزية  زايــد  مكتبة 
اأفــ�ــصــل البـــتـــكـــارات والأعمال  والأفــــــراد مــن خـــالل 

الفائزة.
وا�صت�صراف  البـــتـــكـــار  مــلــتــقــى  فــعــالــيــات  اأن  يـــذكـــر 
الأربعاء بور�س  امل�صتقبل ت�صتمر اليوم الثالثاء وغداً 

وحما�صرات متنوعة وعر�س جتارب املوهوبني. 

•• العني - الفجر

نــظــمــت �ــصــركــة الـــعـــني لــلــتــوزيــع لـــقـــاء مع 
ال�صركة، وا�صت�صافت من خالله  موظفني 
املن�صوري  هـــزاع  الإمـــاراتـــي  الف�صاء  رائـــد 
الف�صاء،  عـــامل  لــلــحــديــث عــن جتــربــتــه يف 
عبداهلل  بح�صور  زايـــد،  لطموح  وحتقيقه 
ال�صرياين مدير عام �صركة العني للتوزيع 
و مب�صاركة 10 جهات حكومية وموؤ�ص�صات 
خا�صة يف مدينة العني و معر�س م�صاحب 
مل�صاريع مبتكرة وقّدم رائدا الف�صاء عر�صاً 
مع  الف�صاء  اإىل  رحلة  بعنوان   " متكاماًل 
هزاع " مزوداً بال�صور والوثائق، منذ حلظة 
الذين  الإمـــــارات  �صباب  بــني  اخــتــيــاره مــن 
وقع  اأن  اإىل  امل�صاركة،  �صرف  لنيل  تقدموا 
الختيار عليهم يل دولة الإمــارات يف هذه 
املهمة التاريخية الف�صائية التي دخلت من 

خاللها دولة الإمارات نادي الف�صاء، واأ�صار 
هزاع املن�صوري اإىل اأنه عا�س اأجمل واأحلى 
حلظات العمر وهو يرفع علم دولة الإمارات 
يف الف�صاء، وكان اأجمل ما راأى من الف�صاء 
هو دولة الإمارات، حيث العامل بال حدود، 
ون�صي يف تلك اللحظة كل املتاعب وامل�صقات 
النيادي  �صلطان  وزميله  هــو  عا�صها  التي 
اأن  ، واأكــد املن�صوري  خالل فرتة التدريب 
الإمـــارات لديه حلمه،  اأبناء  كل واحــد من 
العمل  يتم  اأن  ت�صتحق  جنــاح  ق�صة  ولديه 
الالحمدود  الدعم  ظل  يف  حتقيقها،  على 

الذي قدمته قيادتنا الر�صيدة
#ا�صاأل_ بعنوان  فقرة  ال�صركة  قدمت  و 
هزاع من خالل طرح الأ�صئلة حول كيفية 
التي  التحديات  اأحالمه ومواجهة  حتقيق 
املختلفة من عمره  املراحل  واجهها خالل 
التغيريات  الف�صاء مع  العي�س يف  كيفية  و 

اجلوية  ويف نهاية العر�س قدم مدير عام 
التذكارية  الــــدروع  للتوزيع  الــعــني  �صركة 

جتول  كما  املن�صوري  هــزاع  الف�صاء  لرائد 
لفعاليات  امل�صاحب  املعر�س  يف  املن�صوري 

عن  للم�صاركني  ا�صتمع  و  للتوزيع  الــعــني 
�صرح مل�صاريعهم 

••  العني - الفجر

بني  العالقات  منتدى  فعاليات  اأم�س  �صباح  انطلقت 
فرن�صا والإمارات" الذي تنظمه كلية العلوم الإن�صانية 
والجتماعية بجامعة الإمارات بح�صور �صعادة ال�صفري 
ال�صيد لودوفيك بوي – �صفري جمهورية فرن�صا لدى 
الــدولــة و�ــصــعــادة الأ�ــصــتــاذ الــدكــتــور غــالــب احل�صرمي 
الهيئة  واأع�صاء  بالإنابة،  اجلامعة  مدير   – الريكي 
والثقافية  املجتمعية  القيادات  من  وعــدد  التدري�صية 
وعدد  الإمــــارات،  يف  الفرن�صية  الرابطة  عن  وممثلني 
من اأع�صاء ال�صلك الدبلوما�صي يف ال�صفارة الفرن�صية 

لدى الدولة. 
كلية  عميد  الــنــابــودة-  الدكتور ح�صن  الأ�ــصــتــاذ  واأ�ــصــار 
هذا  عقد  اأهمية  اإىل  والجتماعية  الإن�صانية  العلوم 
الأكادميي  الــتــعــاون  تعزيز  اإىل  يــهــدف  الـــذي  املنتدى 
فرن�صا  والباحثني بني  الطلبة  والبحثي على م�صتوى 

الثقافية  املـــجـــالت  يف  املــتــحــدة  الــعــربــيــة  والإمــــــــارات 
لتعزيز  الأول  املــنــتــدى  هـــذ  ويـــاأتـــي  والقـــتـــ�ـــصـــاديـــة،  
العالقات الإماراتية الفرن�صية على خمتلف الأ�صعدة 
العلمية  املجالت  يف  امل�صرتك  العمل  جلهود  وتتويجاً 
والبحثية والثقافية والجتماعية بني جامعة الإمارات 
والثقافية  الــعــلــمــيــة  واملــوؤ�ــصــ�ــصــات  اجلـــهـــات  وخمــتــلــف 

الفرن�صية. 
واأعــــــرب الــ�ــصــفــري الــفــرنــ�ــصــي الــ�ــصــيــد لـــودوفـــيـــك بوي 
يف كلمته عــن �ــصــعــادتــه لــوجــوده يف جــامــعــة الإمــــارات 
للم�صاركة يف املنتدى الأول لتعزيز العالقات الإماراتية 
بني  التاريخية  العالقات  متانة  على  واأكــد  الفرن�صية، 
جتمعها  باملتينة  و�صفها  والــتــي  وفــرنــ�ــصــا،   الإمـــــارات 
وجود  " اأ�صعدين  وقــال:  البلدين  بني  م�صرتكة  روؤى 
الإمـــــــارات واجلهود  الــفــرنــ�ــصــيــة يف جــامــعــة  الــرابــطــة 
العالقات  تعزيز  يف  ت�صهم  التي  الطالبية  والأن�صطة 
الثقافية والجتماعية والأكادميية املعرفية  وال�صراكة 

احل�صارية بني ال�صعبني ال�صقيقني عر بوابة التعليم 
والتعليم العايل والبحث العلمي والأكادميي يف جامعة 
املنطلق  "من هذا  بــوي:  لودوفيك  واأ�صاف  الإمـــارات. 
اجلهود  هــذه  وتــطــويــر  تعزيز  يف  نــ�ــصــارك  اأن  ي�صعدنا 
املتميزة يف العالقات بني البلدين مثمناً جهود جامعة 
الإمــارات يف تعزيز ن�صر الثقافة واللغة الفرن�صية بني 
طلبتها حيث يوجد ما يزيد عن 200 طالب وطالبة 
من اجلامعة يتعلمون اللغة الفرن�صية . واأ�صار اإىل اأن 
للعلم والعلوم والثقافة  الإمارات تويل اهتماما كبرياً 
والفنون والإبداعات الب�صرية، كما قام ال�صفري بافتتاح 
دبلوما�صية  بعنوان"  لــلــمــنــتــدى  املــ�ــصــاحــب  املــعــر�ــس 
" يف عهد  والإمــــارات  بــني فرن�صا  الثقافية  الــعــالقــات 

ال�صيخ زايد يف الفرتة من 2004-1974. 
التعاون  اآفـــاق  املــنــتــدى  خــالل  املــ�ــصــاركــون  وا�صتعر�س 
الفرن�صي الإماراتي حيث تناول املتحدثون يف اجلل�صة 
الأكادميي  الــتــعــاون  املــنــتــدى  مــن  الأوىل  الــنــقــا�ــصــيــة 

والبحثي، وا�صتعر�س الروفي�صور فريدريك لغراجن 
الجتماعية  الــعــلــوم  لأبــحــاث  الفرن�صي  املــركــز  مــن    ،
)CEFAS( ، مكتب ال�صوربون اأبو ظبي – البحوث 
الأكادميية الفرن�صية يف �صبه اجلزيرة العربية، وتناول 
الدكتور ماجد اخلمريي نائب املدير التنفيذي لل�صوؤون 
الإدارية ، جامعة ال�صوربون اأبو ظبي من خالل عر�س 
وقدمت   ، للتعليم"  جــديــدة  جــ�ــصــور  "بناء  تــعــريــفــي 
الأ�صتاذة فاتن نعيم ر�صدي ، رئي�س وحدة مركز املوارد 
، متحف اللوفر اأبوظبي. عر�س تو�صيحي عن "مركز 
البحث اجلديد يف متحف اللوفر"، ويف اجلل�صة الثانية 
والثالثة من املنتدى ا�صتعر�صت الأ�صتاذة دنيا ال�صواف، 
لالإمارات،  الفرن�صي  املعهد  يف  اجلامعي  احلرم  رئي�س 
اجلامعي  احلـــرم  "مفهوم  الــدولــة  يف  فرن�صا  ب�صفارة 
من  العديد  يف  احلــوار  املنتدى  تناول  كما  الفرن�صي"، 
الق�صايا واملجالت القت�صادية والجتماعية والثقافية 

والعلمية التي تعزز هذا الجتاه.  

�ضعيد بن طحنون يفتتح معر�ض التعليم ووظائف 
امل�ضتقبل العني يف مركز العني للموؤمترات

•• العني - الفجر

 افتتح معايل ال�صيخ �صعيد بن طحنون اآل نهيان "معر�س التعليم ووظائف 
امل�صتقبل العني" الذي يقام  يف مركز العني للموؤمترات بقاعة اخلبي�صي 

اأم�س الثنني وتتوا�صل فعالياته ملدة ثالثة اأيام    من  "2" ابتداء 
من  التعليمية  واملعاهد  اجلامعات  من  عــدد  املعر�س  فعاليات  يف  ي�صارك 
على  تــرّكــز  عمل  ور�ــس  منــط  على  والطالبات  للطالب  حما�صرات  خــالل 

كيفية اتخاذ القرارات املهنية وكيفية جتهيز نف�صك لوظائف امل�صتقبل.
التي  واجلامعات  الدولية  اجلامعات  من  العديد  املعر�س  يف  ي�صارك  كما 
تــتــخــذ مـــن الإمـــــــارات الــعــربــيــة املــتــحــدة مـــقـــًرا لــهــا حــيــث تــقــدم للطالب 
وامل�صتقبلية  احلالية  الوظيفية  املتطلبات  ب�صاأن  توجيهاتها  والطالبات 
التي يحتاجها �صوق العمل وال�صبل ال�صحيحة التي يجب اأن ي�صلكونها يف 

م�صاراتهم املهنية. 
وفى اإ�صارة من حممد يون�س من�صق املعر�س  قال اإن وظائف الع�صر احلايل 
وظائف  �صتختلف  وباملثل  املا�صي،  اجليل  يف  مثيالتها  عن  متاًما  تختلف 
على هذه  املعر�س  يركز  �صوف  ولذلك  حالًيا.  املطلوبة  تلك  امل�صتقبل عن 
للطالب  تتيح  التي  الأدوات  توفري  عن  ف�صاَل  التكنولوجية  امل�صتجدات 

والطالبات ال�صتعداد لمتهان هذه الوظائف يف امل�صتقبل.  
ميثل "معر�س التعليم ووظائف امل�صتقبل بالعني" فر�صة متميزة للطالب 
والطالبات ل�صتك�صاف البدائل واخليارات املتاحة اأمامهم يف مرحلة التعليم 
املعر�س  فعاليات  �صت�صمل  الأمــثــل.  املهني  املــ�ــصــار  اإىل  للتوجه  اجلــامــعــي 
جل�صات وحما�صرات خا�صة تركز على الطالب والطالبات وقرارتهم ب�صاأن 

م�صريتهم املهنية مب�صاركة لفيف من كبار اخلراء يف هذا املجال.

ت�سمل جميع املدار�س بالدولة 
مركز بحوث الت�ضنيع الرقمي بجامعة زايد ينظم 

ور�ضة تدريبية لطلبة املدر�ضة االأملانية بدبي
•• دبي – الفجر

نظم مركز بحوث الت�صنيع الرقمي بجامعة زايد يف مقره بفرع اجلامعة 
بدبي ور�صة عمل لتالميذ املدر�صة الأملانية الدولية بدبي ا�صتغرقت ثالثة 

اأيام، وح�صرها 35 طالباً وطالبة راوحت اأعمارهم بني 12 و 14 عاماً.
وتعد هذه الور�صة احللقة الأوىل يف مبادرة اأطلقها املركز لتقدمي �صل�صلة 
مبختلف  الــدولــة،  يف  املــدار�ــس  لطلبة  والبحثية  التدريبية  الــور�ــس  مــن 
تعزيز  بهدف  وذلــك  الثانوية،  الأطــفــال وحتى  ريا�س  من  بــدءاً  مراحلها، 
الأنظمة التعليمية التي تتبعها هذه املدار�س؛ �صواء كانت حكومية اأو خا�صة 

اأو دولية.
وجــــاءت هـــذه املـــبـــادرة �صمن مــ�ــصــروع بحثي مــدتــه ثـــالث �ــصــنــوات طرحه 
املــركــز ومــ�ــصــاعــد العميد للبحوث  الــروفــيــ�ــصــور ثــور�ــصــنت لــومــكــر مــديــر 
زايد،  بجامعة  الإبــداعــيــة  وال�صناعات  الفنون  بكلية  العليا  والــدرا�ــصــات 
اأوجه الق�صور التي نراها  بالتعاون مع وزارة التعليم، يهدف اإىل معاجلة 
لـــدى تــالمــيــذ املـــدار�ـــس احلــالــيــني والــ�ــصــابــقــني، مــن خـــالل خمــتــر نقال 
املدر�صي  التعليم  نظام  يف  اأ�صا�صي  تطوير  اإحـــداث  بهدف  وذلــك  بالكامل، 

احلايل.
وخالل الور�صة، قام الطلبة باإنتاج مقاعد من الورق املقوى وزهرية كبرية 
التجميع  جانب  اإىل  الرقمية  الت�صنيع  تقنيات  من  جمموعة  با�صتخدام 
مبتكرة  تعليمية  اأداة  الرقمي  للت�صنيع  النقال  املختر  وُيــعــد  الــيــدوي.  
مدر�صية  مواقع  يف  الــعــادي  الدرا�صي  الف�صل  خــارج  الطلبة  تعلم  لتعزيز 
خمتلفة. فهو يتناول ب�صكل خا�س تعلم الطلبة يف جمالت الت�صنيع من 
والروبوتات  بالليزر  والقطع  الأبــعــاد  ثالثية  املحمولة  الطباعة  خــالل 

والت�صنيع با�صتخدام احلا�صب الآيل والتقنيات الأخرى ذات ال�صلة. 
جيل  تن�صئة  هو  الرنامج  هــذا  من  الهدف  اأن  لومكر  الروفي�صور  وذكــر 
ال�صناعة وللتفكري ب�صكل خمتلف عما  جديد مهياأ وجاهز لكل متطلبات 
كان عليه احلال يف املجال املهني �صابقاً، كما اأنه يهدف اإىل اإثراء اخلرات 
اعتادوا عليه  الذي  التقليدي  التدريب  الطلبة، لي�س بالعتماد على  لدى 
الذي  التدريبات  من  النوع  هــذا  اإىل  باللجوء  واإمنــا  ال�صابقة  ال�صنوات  يف 
تنمي  مبتكرة  بطريقة  بالعمل  لهم  ت�صمح  التي  التكنولوجيا  ي�صتخدم 

مهاراتهم وتزودهم بخرة عملية اأكر.
يف  الــتــطــورات  اأحـــدث  مــن  ي�صتفيد  الأ�صا�صي  التدري�س  منهج  اأن  واأ�ــصــاف 
العربية  باللغة  الرقمية  التكنولوجيا  يتناول  حيث  املعلومات،  تكنولوجيا 
واللغات الأخرى، لزيادة وعي الطلبة وتعزيز قدراتهم على تعلم منظومة 
العلوم والتكنولوجيا والهند�صة والفنون والريا�صيات ومواجهة حتدياتها 

من خالل ت�صهيل تلقي اخلرة العملية واإتاحة التقنيات املتقدمة لهم. 
خالل  "من  بدبي:  الدولية  الأملانية  املدر�صة  مدير  لوميل،  مايكل  وقــال 
امل�صاركة يف امل�صروع ك�صريك عملي مبا�صر، تاأمل املدر�صة الأملانية الدولية 
بدبي اأن يتمكن تالميذها من الو�صول اإىل فر�س التعلم الذاتي التي مل 

تكن متوفرة لديهم يف الدرو�س العادية، لول هذه املقاربة اجلديدة.

�ش�ؤون حملية



�شحة وتغذية

23

اأن  دون  الكر�س  من  والتخل�س  وزنك  بخف�س  حتلم  هل 
عن  والبتعاد  الجتماعية  حياتك  عن  للتخلي  ت�سطر 
الأطباق التي تع�سقها؟ هذا الأمر ممكن من خالل اتباع 
جمموعة من الن�سائح التي �سوف متكنك من التخل�س من 

الوزن الزائد دون حمية غذائية �سارمة.

وقالت الكاتبة ماورا كورادو يف مقال ن�صره موقع )اأونا دونا( 
الإيطايل، اإن هناك جتربة مريرة عانى منها كثريون، وهي 
خف�س  من  والتمكن  تفا�صيلها  بكامل  غذائية  حمية  اتباع 
الوزن، لكنهم ا�صتعادوا تلك الكيلوغرامات التي خ�صروها بعد 

فرتة ق�صرية.
اإن  اإذ  الــعــديــد مــن الــدرا�ــصــات العلمية هــذا الأمــــر،  واأثــبــتــت 
%20 فقط من الذين خ�صعوا حلمية منخف�صة ال�صعرات 
اأوزانـــهـــم عــلــى املدى  ال�صيطرة عــلــى  احلـــراريـــة متــكــنــوا مــن 
الطويل. وهو ما يطرح ت�صاوؤلت عن �صعوبة اللتزام بعادات 

غذائية �صحية.
يــكــون الدافع  الــبــدايــة  اأن احلــمــا�ــس يف  الــكــاتــبــة  واأو�ــصــحــت 
الأ�صا�صي للنجاح يف البداية، وي�صتطيع الإن�صان ال�صر على 
النتائج  بع�س  اإن يح�صل على  ما  ولكن  الغذاء،  التقليل من 
ومبجرد  اأُجنـــــزت.  مهمته  بـــاأن  وي�صعر  حما�صه  يــفــرت  حــتــى 
الإقــبــال على الأكــل بنهم لأيــام مــعــدودات يعود الإن�صان اإىل 

ال�صلوك الغذائي ذاته الذي �صبب له الوزن الزائد والكر�س.
اأ�صهل  نــتــائــج  عــلــى  للح�صول  ن�صائح  ت�صع  هــنــا  لــك  ونــقــدم 

والتخل�س من الكر�س:

دائمة: لنتائج  �سغرية  اأهداف   1-
القيام بتغيريات جذرية وقا�صية يف الأطعمة 
ميكن  ل  �صلوك  هو  الإن�صان  يتناولها  التي 
الأف�صل  مـــن  لـــذلـــك  طـــويـــال،  يــ�ــصــتــمــر  اأن 
و�صع اأهـــداف حمــدودة واأكــرث دقــة و�صهولة 
يف الــتــنــفــيــذ. وميــكــن الـــبـــدء بــتــغــيــري جودة 

الأغذية ونوعيتها عو�صا عن كميتها، 
ال�صل�صات  جتـــنـــب  مـــثـــل 

بزيت  وتــعــويــ�ــصــهــا 
الـــــزيـــــتـــــون، 

واختيار القمح الكامل للمعجنات واخلبز.

احل���راري���ة  ال�������س���ع���رات   2-
وال��ك��م��ي��ة.. ل ح��اج��ة لآل��ة 

حا�سبة:
ـــائـــ�ـــس الأغـــــــذيـــــــة ومــــا  خـــ�ـــص

حتــتــويــه مــن مــكــونــات باتت 
اأمـــــــــــــرا مـــــعـــــروفـــــا لـــــدى 

املقالت  بف�صل  اجلميع 
والرامج التلفزيونية 
الـــــتـــــي تــــهــــتــــم بـــهـــذا 
املـــــجـــــال. وقــــــد بـــات 
ي�صعرون  اجلــمــيــع 
بــــــــالــــــــذنــــــــب عــــنــــد 

الطعام  اخــتــيــار 
امل�صروب  اأو 
الــــــــــــــــــــــــذي 

الأطباق  التوجه نحو  الأف�صل  �صيطلبونه، ومن 
املليئة باملاء واخل�صار مثل ال�صلطات وال�صوربة.

اخلبز  ا�صتهالك  من  التقليل  يجب  املقابل،  يف 
تــنــاول طبق  تــرغــب يف  كــنــت  واإذا  واملــعــجــنــات، 
معكرونة، فمن الأف�صل تناولها دون اأن ت�صيف 
احلرارية  بال�صعرات  مليئة  اأخــرى  مكونات  اإليها 
مــثــل الأجــــبــــان، كــمــا يــجــب البـــتـــعـــاد عـــن البيتزا 

والبطاط�س املقلية.

ال�سكر: من  احذر   3-
الكعك واملرطبات وكعكة اجلنب والب�صكويت 
املــحــالت، هي  تباع يف  التي  وكــل احللويات 
منتجات جذابة وحلوة الطعم، لكنها مليئة 
بال�صكريات ال�صارة باجل�صم. لذلك، يجب 
احلد من ا�صتهالكها لي�س فقط من اأجل 
خف�س الوزن، بل من اأجل حت�صني احلالة 
ال�صحية عامة. وهناك اأي�صا ال�صكريات 
اخلــــفــــيــــة مــــثــــل تــــلــــك املـــــوجـــــودة 
الــــطــــمــــاطــــم  مـــــعـــــجـــــون  يف 
وبع�س  )الــكــاتــ�ــصــاب( 
ال�صل�صة  اأنــواع 
واملـــنـــتـــجـــات 
ـــــبـــــة،  ـــــعـــــل امل
من  وهــــــــــي 
املــــنــــتــــجــــات 
ـــــجـــــب عـــــدم  الــــــتــــــي ي

تناولها يوميا.

ال���وج���ب���ات  راق������ب   4-
اخلفيفة:

الوجبات  يـــتـــنـــاولـــون  كــــثــــريون 
اخلـــفـــيـــفـــة بــ�ــصــكــل مـــتـــكـــرر اأثــــنــــاء 
م�صاهدة التلفاز اأو العمل على املكتب، 

وهذا يوؤدي لتخزين الدهون وال�صكريات ال�صارة. وقبل 
اأنا  اأن ت�صاأل نف�صك: هل  تناول هذه الأطعمة، يجب 

جائع فعال؟ هل اأحتاج لهذا؟
ون�صحت الكاتبة بالتوقف متاما عن تناول الأطعمة 
اأو الأفكار  اأجـــل مــقــاومــة اجلـــوع  الــ�ــصــارة مــن 
م�صغ  ذلـــك  عــن  عــو�ــصــا  ويــكــفــي  ال�صلبية، 
علكة اأو تناول م�صروب �صحي، اأو القيام 

بتمارين التنف�س.

بطريقة  نف�سك  دل���ل   5-
مدرو�سة:

اأن  ـــــوزن ل يــجــب  ال مــراقــبــة 
للتوتر  مــ�ــصــدر  اإىل  تــتــحــول 
النف�صي، بل ميكن  وال�صغط 
اأو  وقــلــم  ورقـــة  ا�صتخدام 
التطبيقات  اإحــــــــدى 
الهواتف  يف  املــوجــودة 
الذكية، من اأجل و�صع 
التي  لـــالأيـــام  خمــطــط 

�صتدلل فيها نف�صك بتناول الأ�صياء التي حتبها.

الأفالم: وم�ساهدة  امل�سهيات   6-
من اجليد و�صع خمطط لالأيام التي �صتعفي فيها نف�صك من 
احلمية، ولكن يجب اأي�صا النتباه اإىل الأوقات التي تق�صيها 
مع الأ�صدقاء والزمالء، حيث يكرث تناول امل�صهيات والوجبات 

اخلفيفة، لذلك يجب البتعاد عن الأكل يف هذه الأوقات.

ببطء: الطعام  م�سغ   7-
مبحادثة  من�صغال  كنت  اأو  العمل  �صغط  من  تعاين  كنت  اإذا 
عــلــى �صبكات الــتــوا�ــصــل الجــتــمــاعــي، فــحــاول مــقــاومــة ذلك 
اأن معدتك �صوف  املوؤكد  الأكل ببطء، ومن  ال�صغط وام�صغ 
دقيقة  و20   15 بــني  اجل�صم  ي�صتغرق  ذلـــك.  بعد  ت�صكرك 

وير�صل  الــطــعــام،  مــن  املــغــذيــات  بامت�صا�س  ليبداأ 
ببطء،  مت�صغ  كنت  واإذا  للمخ.  ال�صبع  اإ�ــصــارة 
فاإن هذه الإ�صارة �صوف ت�صل قبل اأن تتناول 

كميات ل حاجة لك بها.

للم�سروبات: خطة  �سع   8-
جهود  تــــركــــز  اأن  يـــجـــب  ل 

احلــمــيــة عــلــى الأكـــــل، اإذ 
امل�صروبات  بع�س  اإن 

متـــثـــل قــنــبــلــة من 
ـــــكـــــريـــــات  الـــــ�ـــــص

 ، ت ا ل�صعر ا و
وميـــــــــكـــــــــن 
تف�صل  اأن 
جـــــــهـــــــودك 

خلــــــفــــــ�ــــــس 
كما  الــــــــــوزن. 

يـــــجـــــب احلــــــــذر 
مــــــــن الــــعــــ�ــــصــــائــــر 

الــــــــ�ــــــــصــــــــنــــــــاعــــــــيــــــــة، 

وال�صتعا�صة عنها بالع�صائر الطبيعية.
الربوتينات: ا�ستهالك  يف  التوزان   9-

اللحوم  ا�صتهالك  يف  الإفــــراط  اأن  مــن  الكاتبة  حـــذرت 
اأمر �صار لل�صحة والبيئة  والروتينات احليوانية هو 

من  ولــكــن  نباتيا،  ت�صبح  بـــاأن  مطالبا  ل�صت  اأيــ�ــصــا. 
احليوانية  الـــروتـــيـــنـــات  بــــني  املـــــراوحـــــة  اجلـــيـــد 
مثل  اأغــذيــة  ا�صتهالك  على  والإقــبــال  والنباتية، 
م�صدر  لأنــهــا  واملــلــفــوف،  وال�صبانخ  اخلــ�ــصــروات 
على  وت�صاعد  بــالألــيــاف،  وغنية  للطاقة  ممــتــاز 

تنظيم اله�صم.

�سع اأهدافا �سغرية لنتائج دائمة

تخلــــ�ض من الكــــر�ض دون اتبــــاع اأيـــة حمـــية

املناعة جهاز  تقوية   1-
مب�صادات  جــــدا  غــنــي  الـــرمـــان 
ب�صكل  الــــهــــامــــة  الأكــــ�ــــصــــدة 
على  لــــلــــحــــفــــاظ  خـــــا�ـــــس 
اجل�صم  خـــاليـــا  �ــصــحــة 
على  ومـــــ�ـــــصـــــاعـــــدتـــــهـــــا 
مـــــقـــــاومـــــة الــــبــــكــــرتيــــا 
وجتدر  والــفــريو�ــصــات، 
الإ�صارة اإىل اأن الرمان 
الأخ�صر  ال�صاي  يفوق 
م�صادات  يخ�س  فيما 

الأك�صدة بثالث مرات.

الأوعية تنظيف   2-
تاأثري  لها  العجيبة  الفاكهة  هــذه 
قوي اأي�صا على �صحة القلب والأوعية 
الرمان  تـــنـــاول  يــ�ــصــاعــد  الـــدمـــويـــة، حــيــث 
الكول�صرتول  م�صتوى  خف�س  على  بانتظام 
الأوعية  تر�صبات  يقل خطر  وبالتايل  الــدم،  يف 

الدموية.
الدم �سغط  خف�س   3-

من خالل حترير الأوعية من الرت�صبات ينخف�س �صغط الدم 
تلقائيا، حيث يتدفق الدم دون عوائق.

لاللتهابات م�ساد  تاأثري   4-
تعتر م�صادات الأك�صدة املوجودة يف الرمان هامة اأي�صا ملعاجلة 
عالج  يف  للرمان  فائدة  اأظهرت  درا�صة  اإن  حتى  اللتهابات،  

حالت التهاب املفا�صل وتقليل الأمل ب�صكل كبري.

ال�سرطانية اخلاليا  على  التاأثري   5-
اأظــهــرت الــعــديــد مــن الــدرا�ــصــات قـــدرة لــلــرمــان عــلــى حماربة 
اأن   2012 عــام  اأجــريــت  درا�ــصــة  واأثبتت  ال�صرطانية،  اخلــاليــا 
الرمان �صاعد على احلد من انت�صار خاليا �صرطان الرو�صتات.
زيارة  عــن  بديال  لي�صت  الــفــوائــد  هــذه  اأن  هنا  بالتاأكيد  نختم 
اأو  لل�صرطان  عالجا  لي�س  فــوائــده  مــع  الــرمــان  واأن  الطبيب، 
الــدم. ولكنه ثمرة  وارتــفــاع �صغط  الدموية  الأوعــيــة  اأمــرا�ــس 
اللتزام  مع  �صحي،  غذائي  نظام  �صمن  تناوله  مت  اإذا  مفيدة 

باإر�صادات واأدوية الطبيب.

غنية جدا بالعنا�سر الغذائية الهامة لل�سحة

الرمان يحارب اخلاليا ال�ضرطانية
اأ�سارت اجلمعية الأملانية للتغذية  اإىل اأن الرمان يعّد من الفواكه اللذيذة املف�سلة للكثريين، لكن ما قد ل يعرفه البع�س اأنها ثمرة 

غنية جدا بالعنا�سر الغذائية الهامة لل�سحة.ونقدم هنا بع�س فوائد الرمان:
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العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18   
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات - خورفكان : ال�صيد/ حممد 
جمال الدين ف�صل مالك ، اجلن�صية : باك�صتان وطلب الت�صديق على حمرر يت�صمن )تنازل( 
يف ح�صته البالغة 100% يف ال�صم التجاري حممد جمال الدين ملقاولت التك�صية والأر�صيات 
، ن�صاط الرخ�صة مقاولت فئة �صاد�صة ، التك�صية والأر�صيات ، واملرخ�س من دائرة التنمية 
القت�صادية يف خورفكان رخ�صة جتارية رقم 748735 ال�صادر بتاريخ 2016/11/1 يف دائرة 
التنمية الإقت�صادية بخورفكان. اىل ال�صيد/ �صالح الدين ف�صل مالك ، اجلن�صية : باك�صتان. 
الذي يرغب بتغيري ال�صم التجاري من حممد جمال الدين ملقاولت التك�صية والأر�صيات 
اإىل زوايا احلجر ملقاولت التك�صية والأر�صيات. ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف 
مدينة خورفكان �صيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�صاأن يف املحرر املذكور بعد انق�صاء 

ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 161
اجلن�صية  باك�صتان   - ناهيد  حممد  اكر  تالت  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ثاقب  ال�صيد/  اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
منها�س �صودري مق�صود ح�صني �صودري - باك�صتان اجلن�صية يف )�صالون الركن املثايل 
لل�صيدات( تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )623240(. وعمالبن�س املادة 
الكاتب  �صان  ل�صنة  2013 يف  رقم )4(  القانون الحتادي  احكام   )14( فقرة )5( من 
العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 159

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ اينني عبدال�صكور احمد عبدال�صكور - هندية اجلن�صية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100% وذلك اىل ال�صيد/خالد علي ثاين 
اإماراتي اجلن�صية وذلك يف الرخ�صة )كافترييا برج الريموك( والتي  ال�صام�صي -  علي 
تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )759470( التعديالت الأخرى : مت تغيري 

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

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 2020/30

�صيد عقيل ح�صيني  �صيد عبداهلل  ال�صيد/�صيد احمد  بان  ليكن معلوما للجميع 
الها�صمي - اإماراتي اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 
100% اىل ال�صيد/�صيد علي �صيد عبداهلل �صيد عقيل ح�صيني الها�صمي - اإماراتي 
 )719998( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صيارات(  زينة  لتجارة  )الطل�س  يف  اجلن�صية 

- تعديالت : 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة   وعمالبن�س 
2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم 

الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن. 
مكتب الكاتب العدل
دائرة التنمية الإقت�سادية - ال�سارقة ال�سناعية 18   

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 2020/31

�صيد عقيل ح�صيني  �صيد عبداهلل  ال�صيد/�صيد احمد  بان  ليكن معلوما للجميع 
الها�صمي - اإماراتي اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 
اإماراتي   - الها�صمي  ح�صيني  عقيل  �صيد  عبداهلل  �صيد  ال�صيد/علي  اىل   %100
ال�صارقة(  فرع   - ال�صيارات  زينة  وتركيب  لتنجيد  �صفني  )لما  يف  اجلن�صية 

مبوجب رخ�صة رقم )605528( - تعديالت : 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة   وعمالبن�س 
2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم 

الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن. 
مكتب الكاتب العدل
دائرة التنمية الإقت�سادية - ال�سارقة ال�سناعية 18   

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 7547/2019/207 تنفيذ جتاري 
مو�صوع التنفيذ:تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/2893 امر اداء، 
ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )61.836.75( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف. 
طالب الإعالن : ميدي�صت ميتلز - �س م ح - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ. 
املطلوب اإعالنه : 1- �صركة ت�صامرز للهند�صة )ذ م م( �صفته بالق�صية : منفذ 
اأقـــام عليك الدعوى  قــد   : الإعـــالن  الإقــامــة. مو�صوع  �ــصــده. جمهول حمــل 
 )61836.75( وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية 
�صتبا�صر  املحكمة  فــان  وعليه  املحكمة.  خزينه  اأو  التنفيذ  طــالــب  اىل  درهـــم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15  الجــراءات 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18   
بالدعوى رقم 2020/7 عمايل كلي

املدعي عليها / �صركة ابوظبي القاب�صة �صركة م�صاهمة خا�صة 
نحيطكم علما انه مت انتدابنا كخبري ح�صابي بالق�صية املرفوعة �صدكم من 
/ برويز خان احمد خان ، وعليه فاأنتم مكلفني او من ميثلكم قانونا ح�صور 
الثانية  ال�صاعة  املوافق 2020/2/19  الربعاء  يوم  املقرر عقده  اإجتماع اخلرة 
ع�صر ظهرا وذلك مبقر اإدارة اخلراء - حمكمة ابوظبي - لذا يرجى احل�صور 
باملوعد واملكان املحدد واح�صار امل�صتندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما بانه 
يف حال تخلفكم عن احل�صور فاإن اخلرة �صتبا�صر اعمالها وفقا لل�صالحيات 

املخولة لها قانونيا. لالإ�صتف�صار الإت�صال : 0509359988 
اخلبري/ امين �سعيد النجار 
خبري ح�سابي  

مذكرة اإعالن بالن�سر للح�سور
امــــام اخلربة 

العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18   
امل�صتاأنف �صدها / 1- �صركة فار اإي�صت مارين �صريفي�صز 

2- �صركة مارتيم ميوت�صوال ان�صورن�س )نيوزلندا( 
تنفيذا لقرار حمكمة ال�صارقة الإ�صتئنافية الإحتادية يف الإ�صتئناف رقم )2019/1617( 
مدين املقام �صدكم من امل�صتاأنفة : �صركة ال�صقر الوطنية للتاأمني بندب اخلرة الفنية 
املخت�صة لبحث وثيقة التاأمني ال�صادرة عن امل�صتاأنف �صدها الثانية وبيان وجه احلق 
بالدعوى ، وعليه فقد مت حتديد يوم الأحد القادم املوافق لتاريخ 2020/2/23 ال�صاعة 
)12.00( ظهرا موعدا لعقد اجتماع اخلرة وذلك يف قاعة الإجتماعات يف مقر حماكم 
ال�صارقة ، راجني احل�صور او من ميثلكم قانونا يف املوعد املحدد م�صطحبني معكم 
�صورة عن كافة امل�صتندات املوؤيدة لدفوعكم ، ولالإ�صتف�صار من اخلرة يرجى الإت�صال 

على هاتف رقم : 02-6226677 056-7332881 
خبري التاأمني وتقدير الأ�سرار 
حممد ا�سحق احمد حمدان  

اإعالن حل�سور اإجتماع اخلربة

العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2020/1094(

املنذر : �صامي عبداحلق يو�صف عبدالكرمي
وميثله / حامت حلمي حممد حمد 

املنذر اليها : زوايا لالأملنيوم والزجاج زاج - �س ذ م م 
تنبه املنذرة على املنذر اليهما ب�صرورة �صداد مبلغ 42108.45 )اثنان واربعون 
الر�صوم  مع  اليجار  قيمة  فل�س(  واربــعــون  وخم�صة  درهــم  وثمانية  مائة  الــف 
وامل�صاريف عن الفرتة من 2019/8/24 وحتى 2019/10/31 خالل خم�صة ع�صر 
يوما من تاريخ ن�صر هذا الإنذار ، ويف حالة عدم �صدادكم هذا املبلغ �صن�صطر 
ا�صفني اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة ، مع الزامكم بامل�صاريف 

والر�صوم واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2020/1092(

املنذر : املوؤجر / �صركة بلو باي للعقارات - �س ذ م م 
رقم   - م  م  ذ  �س  الكهروميكانيكية  لالعمال  ا�ــس  كيه  بي   / �صركة   )1  : اليهما  املنذر 
)�صفته  اجلن�صية  هندي   - ازهاجايان  ازهاجايان  ماليكانان   )2  )815187( الرخ�صة 

مدير(  - جمهويل حمل الإقامة
�صتة   )6.641( والبالغ  ذمتكم  يف  املرت�صد  لالإيجار  الكامل  بال�صداد  وننذركم  نكلفكم 
تبلغكم  تــاريــخ  مــن  يوما  درهــم خــالل )30( ثالثني  واربــعــون  وواحـــد  و�صتمائة  الف 
الإجراءات  كافة  باتخاذ  ملوكلي  بالإ�صافة  ا�صفا  �صاأ�صطر  واإل  قانوين  ب�صكل  الإنـــذار 
القانونية والق�صائية مبطالبتكم بالإخالء وال�صداد للقيمة اليجارية مع ت�صمينكم 

كافة الر�صوم وامل�صاريف. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2020/1059(

املنذر : مكتب القرق واملطرو�صي حمامون وم�صت�صارون قانونيون 
املنذر اليه : عبد اهلل �صالح عبيد �صامل املعمري )اإماراتي اجلن�صية( )جمهول حمل الإقامة( 

تتوجه املنذرة بهذا الإنذار اىل املنذر اليها لإنذار بالآتي : املنذر ينذركم بهذا الإنذار للعلم مبا جاء به 
ونفاذ مفعوله قانونا ويطالب املنذر اليه ب�صرعة �صداد قيمة املديونية البالغة مبلغ وقدره )57750( 
ن�صر هذا  تاريخ  ايام من  درهما يف موعد خم�صة  و�صبعمائة وخم�صون  الف  �صبعة وخم�صون   - درهم 
الإنذار واإل ف�صوف يتخذ املكتب املنذر �صدكم كافة الإجراءات القانونية املنا�صبة ل�صداد املبلغ املذكور 
اعاله وذلك باتخاذ طريق الق�صاء �صبيل لكي ي�صتاأدي حقه مبا يف ذلك اقامة الدعاوى املو�صوعية 
وامل�صتعجلة مبا فيها احلجوزات على احل�صابات البنكية والرخ�س التجارية واملنع من ال�صفر وترقب 
الو�صول  حتى يت�صاأدي كامل حقوقه مع املطالبة  بالتعوي�صات عن جميع ال�صرار التي حلقت به 

جراء المتناع عن �صداد املبلغ املذكور اأعاله. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18   
الدعوى رقم 2019/2516 اإ�ستئناف جتاري 

امل�صتاأنف الأول : تك�صا�س لند للتجارة العامة - �س ذ م م 
امل�صتاأنف الثاين : بهروز �صاري خان كوركاين  - امل�صتاأنف �صده : بنك ملي ايران 

املوافق  الإثنني  يوم  وذلك   - اأعاله  الدعوى  الأول يف  املحا�صبية  اإجتماع اخلرة  ندعوكم  حل�صور 
اخلليج  �صارع   - دبي  الكائن  مبكتبنا  وذلك   ، ع�صرا  والن�صف  الرابعة  ال�صاعة  متام  يف   2020/2/24
التجاري ، برج بيناري تاور ، مكتب رقم 110 ، الطابق الأول - هاتف رقم : 04/5821333 وفاك�س رقم 
04/5705773   يرجى منكم احل�صور يف املوعد املذكور اأعاله مع التنبيه ب�صرورة اإح�صار كافة اأوجه 
دفاعكم وم�صتنداتكم وما ترونه منا�صبا لتي�صري اأعمال اخلرة والكتابة الينا للتاأكيد على ح�صوركم 
الإجتماع امل�صار اليه اأعاله. يرجى التكرم بالإنتباه اإىل اأن عدم تقدمي امل�صتندات يف جل�صة اخلرة 

الأوىل �صيرتتب عليه تاأخري عمل اخلبري وذلك على م�صوؤولية الطرف املت�صبب يف ذلك.   
اخلبري املحا�سبي / د. م�سعل عبداهلل الزرعوين
رقم القيد لدى وزارة العدل 536 
رقم القيد لدى حماكم دبي 128
رقم القيد لدى وزارة الإقت�ساد 647   

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18   
 اعالن بالن�سر للمدعي عليه  

اىل املدعى عليه / عبداهلل حممد قمر داد خدا املازمي 
نعلمكم بان املدعية / �صركة التاأمني العربية �س م ل الدعوى رقم 2020/464 مدين دائرة اليوم 

الواحد الثانية. قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها :
الزام املدعي عليها بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )16600( درهما )�صتة ع�صر الف و�صتمائة 
املدعي  والزام  التام  ال�صداد  املطالبة وحتى  تاريخ  بواقع 9% من  القانونية  الفائدة  درهما( مع 

عليها بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
الحتادية  ال�صارقة  مبحكمة   5 رقم  مكتب  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام  ح�صورك  يقت�صي  لذا 
البتدائية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�صتندات ، وذلك يوم الإثنني املوافق 2020/2/24 ال�صاعة 8.30 �صباحا وذلك للنظر يف 
الدعوى املذكور امل�صار اليها اأعاله - بو�صفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�صورك �صيتم اتخاذ 

الجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : جموهرات بن �سبت )�س ذ م م( 
 : القانوين  ال�صكل   - ال�صغاية   - : مكتب 326-327 ملك غيث هامل بن خــادم  العنوان 
ذات م�صوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�صة : 205718 رقم القيد بال�صجل التجاري : 40149 
ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت  قــد  بــاأنــه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن  هــذا  مبوجب 
التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
من  وعلى   2019/12/24 بتاريخ  دبــي  حماكم  العدل  كاتب  لــدى  واملوثق   2019/12/24
�سوريندرا مان�سنكر جو�سي  اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني  اأي اعرتا�س  لديه 
)حما�سبون قانونيون( العنوان : مكتب رقم )501( ملك �صركة بو�صت لال�صتثمارات 
- املرقبات   هاتف : 2727057-04 فاك�س : 2715096-04 م�صطحباً معه كافة امل�صتندات 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : �سوريندرا مان�سنكر جو�سي )حما�سبون قانونيون(
املرقبات     - لال�صتثمارات  بو�صت  �صركة  ملك   )501( رقــم  مكتب   : الــعــنــوان 
هاتف : 2727057-04 فاك�س : 2715096-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية جموهرات 
بن �سبت )�س ذ م م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/12/24 
لديه  من  وعلى   2019/12/24 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق 
اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على 
العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18   
 اإعــــــالن بالن�ســــر 

اأعمال اخلربة احل�سابية  
يف الدعوى رقم 2019/4046 جتاري جزئي  

املدعي عليها / امتياز انرتنا�صونال للتجارة العامة - �س ذ م م 
بالإ�صارة للمو�صوع اأعاله وعطفا علي قرار حمكمة دبي بتعييني خبريا ح�صابيا يف الدعوى 
املذكورة اعاله مبوجب احلكم التمهيدي ال�صادر عن حمكمة دبي ، يقت�صي ح�صوركم او من 
ميثلكم قانونا لالإجتماع ومراجعة اخلبري احل�صابي / م�صعب من�صور )دبي - القرهود - 
بناية بنك ال�صارقة - اأمانة حما�صبون قانونيون - مكتب 312( - هاتف رقم 04-2868836 ، 
يوم الأربعاء  املوافق 2020/2/19 يف متام ال�صاعة العا�صرة والن�صف �صباحا ، وبخالف ذلك 
يكون موعد اق�صاه �صبعة ايام من تاريخ ن�صر هذا العالن وذلك لتقدمي كافة وجميع ما 

لديكم من اوراق او م�صتندات بخ�صو�س مو�صوع الدعوى.  
اخلبري احل�سابي 
م�سعب من�سور 

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18   
اعالن حكم بالن�سر

يف  الدعوى رقم 3541/2019/16 جتاري جزئي   
مو�صوع الدعوى : مطالبة مالية مبلغ وقدره )209.050( )مائتان وت�صعة الف وخم�صون( درهم بالإ�صافة 
12% فائدة قانونية حتى ال�صداد التام. طالب الإعالن : حممد فرج اهلل امريي - �صفته بالق�صية : مدعي 
املطلوب اإعالنهم : 1- كايفينج للتجارة العامة �س ذ م م 2- �صيال بال�صاندران - هندية اجلن�صية ب�صفتها 
املفو�س  ب�صفته  اجلن�صية  هندي   - تاراكوهات  3-راجي�س  م  م  ذ  �س  العامة  للتجارة  كايفينج  �صركة  مدير 
بالتوقيع - �صفتهم بالق�صية : مدعي عليهم  - جمهويل حمل الإقامة  مو�صوع الإعــالن : نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2019/12/18 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�صالح/ حممد فرج اهلل 
امريي للمدعي عليهم 1( بالزام املدعي عليها الأوىل بان توؤدى للمدعي مبلغ )209.050( درهم )مائتني 
الق�صائية يف 2019/8/28 وحتى  املطالبة  تاريخ  القانونية 9% من  والفائدة  الف وخم�صني درهم(  وت�صعة 
متام ال�صداد والزمت املدعي عليها بامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. 2( رف�س الدعوى 
يوما  قابال لال�صتئناف خالل ثالثني  والثالث. حكما مبثابة احل�صوري  الثانية  عليها  للمدعي  بالن�صبة 
اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18   

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 4630/2019/16 جتاري جزئي  

مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )186000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف 
بالنفاذ  التام و�صمول احلكم  ال�صداد  الإ�صتحقاق وحتى  تاريخ  والفائدة 12% من  املحاماة  واتعاب 
املعجل بال كفالة. طالب الإعالن / 1-ال�صيات للخدمات الفنية - �س ذ م م - وميثلها مديرها/

حممد عاطف ح�صانني ح�صانني - �صفته بالق�صية : مدعي وميثله : عادل عبداهلل خمي�س املعمري 
- �صفته بالق�صية : وكيل  املطلوب اإعالنه : 1- �صركة تقنية الأبراج للمقاولت ذ م م - فرع دبي - 
�صفته بالق�صية : مدعي عليه - جمهول حمل القامة. مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى 
وامل�صاريف  والر�صوم  درهــم(   186000( وقــدره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها 
بالنفاذ  التام و�صمول احلكم  ال�صداد  الإ�صتحقاق وحتى  تاريخ  والفائدة 12% من  املحاماة  واتعاب 
املعجل بال كفالة.   وحددت لها جل�صة يوم الحد  املوافق  2020/3/1  ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�صور  فاأنت مكلف  لذا   Ch1.C.13

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  100/2019/250 بيع عقار مرهون  
مو�صوع التنفيذ : الأمر باإيقاع احلجز التنفيذي على العقار )ار�س( رقم 2017 البالغ م�صاحته 
1217.22 مرت مربع مبنطقة الثنية لرابعة باإمارة دبي املرهون للبنك الطالب وتثمينه وبيعه 
باملزاد العلني. طالب الإعالن : بنك امل�صرق - �س م ع - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ  وميثله 
مانوج   -2  : اإعالنهما  املطلوب  وكيل   : بالق�صية  �صفته   - ال�صويدي  �صلطان  عي�صى  حممد   :
 : بالق�صية  م - �صفتهما  م  ذ  كابيتال ماركتينج منطقة حرة  جايكي�صني بهوجوانى  1-�صركة 
منفذ �صدهما - جمهول حمل الإقامة. مو�صوع الإعالن : قررت حمكمة دبي الإبتدائية بتاريخ 
ع�صر  خم�صة  خالل  درهــم   )8.750.000( وقدرها  املطالبة  قيمة  ل�صداد  اخطاركم   2020/2/4
يوما من تاريخ العالن واإل بيع العقار باملزاد العلني وفقا لن�س املادة 295 من قانون اإجراءات 
مدنية وهي عبارة عن قطعة ار�س - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم الر�س : 2017 - امل�صاحة : 

1217.22 مرت مربع وذلك للعلم مبا فيه ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 284/2018/211 تنفيذ عقاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم )2016/680( عقاري كلي ، واملعدل 
به وقدره )9250404  املنفذ  املبلغ  ب�صداد   ، اإ�صتئناف عقاري  رقم 2017/333  بالإ�صتئناف 
درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف. طالب الإعالن : اأمري ازمريا جرمييكايل - �صفته 
بالق�صية  - �صفته  املــازم  نــور  اأحمد  مــروان حممد   : التنفيذ وميثله  : طالب  بالق�صية 
بالق�صية  - �صفته  ليمتد  انف�صتمنت  اريبيا جــروب  �صركة   -1  : اإعالنه  املطلوب  وكيل   :
: منفذ �صده - جمهول حمل الإقامة. مو�صوع الإعــالن : نعلنكم باأنه مت احلجز على 
رقم   - التجاري  اخلليج   : املنطقة   - عقارية  وحــدات  عن  عبارة  وهــي  اخلا�صة  اموالكم 
الر�س : 46 - ا�صم املبنى : MOON TOWER رقم الوحدات : 1111 بي + 1105 

+ 1107 وفاء للمبلغ املطالب به ، وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 284/2018/211 تنفيذ عقاري  
واملعدل   ، كلي  عــقــاري   )2016/680( رقــم  الــدعــوى  يف  الــ�ــصــادر  احلــكــم  تنفيذ   : التنفيذ  مــو�ــصــوع 
 ، درهــم(   9250404( وقــدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�صداد   ، عقاري  اإ�صتئناف   2017/333 رقــم  بالإ�صتئناف 
�صامال للر�صوم وامل�صاريف. طالب الإعالن : اأمري ازمريا جرمييكايل - �صفته بالق�صية : طالب 
التنفيذ وميثله : مروان حممد اأحمد نور املازم - �صفته بالق�صية : وكيل املطلوب اإعالنه : 1- �صركة 
اريبيا جروب انف�صتمنت ليمتد - �صفته بالق�صية : منفذ �صده - جمهول حمل الإقامة. مو�صوع 
الإعالن : قررت حمكمة دبي الإبتدائية بتاريخ )2019/8/22( اعالنكم ل�صداد قيمة املطالبة وقدرها 
)9253404( درهم خالل خم�صة ع�صر يوما من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اأعاله واإل بيع العقار 
حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�س املادة 295 من قانون الإجراءات املدنية )نوع العقار : وحدات 
 MOON TOWER : عقارية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س : 46 - ا�صم املبنى

  )1111A+1111B+1107 : رقم الوحدات -
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18   

اخطار بالن�سر يف الق�سية التنفيذية  2019/1332 
م�صبح  �صعيد   )2  - ال�صيارات  لغ�صيل  ال�صيم  حمطة  عليهم/1(  املحكوم  اإىل 
�صعيد الكعبي ليكن معلوما لديك بان حمكمة عجمان الحتادية البتدائية قد 
باإلزامك بدفع  ، يق�صى  الدعوى رقم )2016/1210(  اأ�صدرت بحقك حكما يف 
، وحيث ان املحكوم  الر�صوم وامل�صاريف  ، �صامال  مبلغ وقدره )194853( درهم 
له/ البنك العربي املتحد �س.م.ع. قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم و�صجل التنفيذ 
حتت رقم 2019/1332 لذا اأنت مكلف ب�صداد املبلغ املحكوم به خالل )15( يوما 
من تاريخ ن�صر الخطار ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ بحقك 

الجراءات القانونية املنا�صبة لتنفيذ احلكم ح�صب ال�صول. 
قلم التنفيذ املدين / بدار الق�ساء عجمان 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 6/2020/71 تظلم مدين   
مو�صوع الدعوى : تظلم من القرار ال�صادر يف الأمر على عري�صة رقم 17/2020 منع 
�صفته   - العبداهلل  ناجي  هناء   -1/ الإعــالن  طالب  وامل�صاريف.  والر�صوم  ال�صفر  من 
بالق�صية : متظلم  وميثله : بدر عبدالرحمن حممد عبدالرحيم اجل�صمي - �صفته 
بالق�صية : وكيل املطلوب اإعالنه :1- علي ح�صني احل�صيني - �صفته بالق�صية : متظلم 
�صده - جمهول حمل القامة. مو�صوع الإعالن : قد اقام عليكم التظلم املذكورة اعاله 
من  منع   17/2020 رقــم  عري�صة  على  الأمــر  يف  ال�صادر  الــقــرار  من  تظلم  ومو�صوعه 
ال�صفر والر�صوم وامل�صاريف. وحددت لها جل�صة يوم الأحد املوافق 2020/2/23 ال�صاعة 
8.30 �س بالقاعة Ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
على  اأيــام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

املحكمة  الإبتدائية   املدنية 

العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18   
اعالن حكم بالن�سر

يف  الدعوى رقم 4212/2019/16 جتاري جزئي   
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )129.426.00 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 

املحاماة والغرامة التاأخريية 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام.  
طالب الإعالن : م�صرف الإمارات ال�صالمي م�صاهمة عامة - �صفته بالق�صية : مدعي 

وميثله : جابر را�صد حممد جابر را�صد ال�صالمي - �صفته بالق�صية : وكيل 
املطلوب اإعالنه : 1- حمد علي عبيد ر�صا�س البلو�صي - �صفته بالق�صية : مدعي عليه 

جمهول حمل الإقامة 
اأعاله  املذكورة  الدعوى  يف   2020/1/16 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم   : الإعــالن  مو�صوع 
ل�صالح/م�صرف الإمــارات ال�صالمي م�صاهمة عامة - بالزام املدعي عليه بان يوؤدي اىل امل�صرف املدعي مبلغ 00/ 
129.426 درهم مائة وت�صعة وع�صرون الف واربعمائة و�صتة وع�صرون درهم والفائدة بواقع 9% �صنويا وذلك من تاريخ 
املطالبة رفع الدعوى احلا�صل يف 2019/9/22 وحتى متام ال�صداد والزمته بامل�صروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة. حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن 

�صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
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مليار درهم مكا�ضب االأ�ضهم   2.8
االإماراتية يف جل�ضة منت�ضف االأ�ضبوع

•• اأبوظبي-وام:

منت�صف  جل�صة  خالل  ال�صاعد  م�صارها  اإىل  الإماراتية  املال  اأ�صواق  عادت 
الأ�صبوع واأغلقت موؤ�صراتها العامة على اللون الأخ�صر يف ختام التعامالت 
التي حققت فيها القيمة ال�صوقية لأ�صهم ال�صركات املتداولة مكا�صب بنحو 

2.8 مليار درهم .
واأظهرت التعامالت ا�صتمرار تركز اجلزء الأكر من �صيولة التداولت على 
الأ�صهم القيادية خا�صة املدرجة �صمن قطاعات البنوك والعقار بالإ�صافة 
التوزيعات  عن  لإعالنها  امل�صتثمرين  ترقب  و�صط  الت�صالت  قطاع  اإىل 

ال�صنوية عن اأرباح العام املا�صي.
بنمو  نقطة   2749 م�صتوى  اإىل  املــايل  دبــي  ل�صوق  العام  املوؤ�صر  وارتــفــع 
املالية  لــالأوراق  اأبوظبي  ل�صوق  العام  املوؤ�صر  اأغلق  % فيما   0.53 ن�صبته 
عند م�صتوى 5082 نقطة بزيادة ن�صبتها 0.39 % مقارنة مع اجلل�صة 

ال�صابقة.
املرتفع  اأرابــتــك  �صهم  املــايل  دبــي  �صوق  يف  الرابحة  الأ�صهم  قائمة  و�صملت 
�صهم  اأغلق  كذلك  فل�صا   85 عند  مغلقا  يوميا  به  امل�صموح  الأعلى  باحلد 
الحتاد العقارية بنف�س الن�صبة عند 0.226 فل�س وارتفع �صهم اإعمار اىل 

3.89 درهم وبنك دبي الإ�صالمي اىل 5.72 درهم .
الأول  ابوظبي  ارتفع �صهم بنك  املالية فقد  لــالأوراق  اأبوظبي  �صوق  اأما يف 
7.64 درهم فيما و�صل  اإىل  التجاري  ابوظبي  14.98 درهم وبنك  اإىل 
�صهم ات�صالت اىل 16.1 درهم و�صهم الدار اإىل 2.23 درهم . وارتفعت 
قيمة ال�صفقات املرمة يف �صوقي اأبوظبي ودبي املاليني اىل 455 مليون 
304 ماليني �صهم نفذت من خالل  املتداولة  درهم وو�صل عدد الأ�صهم 

4802 �صفقة.

مليار درهم قيمة جتارة   86.2
املواد الغذائية لدبي يف 2019

•• دبي-وام:

�صجلت قيمة جتارة دبي اخلارجية لقطاع املواد الغذائية ارتفاعا بواقع 3 
 84 2019 مقارنة مع  86.2 مليار درهم خالل عام  باملائة لت�صل اىل 
مليار درهم عن العام 2018 حيث ارتفعت ال�صادرات بن�صبة 15.3 باملائة 
16.94 مليار درهم مقارنة مع 14.69 مليار درهم، واإعادة  لت�صل اإىل 
مع  مقارنة  درهــم  مليار   17.27 اىل  لت�صل  باملائة   2 بن�صبة  الت�صدير 

16.93 مليار درهم وا�صتقرت الواردات عند 52 مليار درهم.
ووفقا لبيانات اح�صائية حديثة �صادرة عن جمارك دبي مبنا�صبة معر�س 
التجاريني  دبي  �صركاء  مقدمة  الهند  جمهورية  احتلت  “ فقد  جلفود   “
بقيمة  الغذائية  املــواد  اإجمايل جتــارة  باملائة من   6.41 اإىل  بح�صة ت�صل 
باملائة   6.3 املتحدة المريكية بح�صة  5.53 مليار درهم تليها الوليات 
 4.57 بقيمة  باملائة   5.3 بح�صة  الــعــراق  ثم  درهــم  مليار   5.45 بقيمة 
درهم  مــلــيــارات   4 بقيمة  بــاملــائــة   4.72 بح�صة  والـــرازيـــل  درهـــم  مليار 
بن�صبة  وال�صني  درهــم  مليار   3.25 بقيمة   3.77 بن�صبة  عمان  و�صلطنة 

3.13 بقيمة 2.7 مليار درهم.
وتتنوع جتارة دبي اخلارجية باملواد الغذائية لت�صمل جميع اأنواعها وجاءت 
املك�صرات مبختلف اأ�صكالها وانواعها يف مقدمة الالئحة 4.2 مليار درهم 
ثم اللحوم املجمدة بقيمة 3.69 مليار درهم ثم احلليب ومنتجاته بقيمة 
ثم  درهم  مليارات   3 بقيمة  ومنتجاتها  وال�صوكولتة  درهم  مليار   3.21
 1.96 والأرز  درهــم  ملياري  بقيمة  وال�صكر  درهــم  ملياري  بقيمة  ال�صاي 

مليار درهم.
وقالت ن�صيم املهريي مدير اأول ق�صم الإح�صاء والدرا�صات يف جمارك دبي 
اأدائها اجلمركي ب�صكل م�صتدام من  اإن الدائرة ت�صع ن�صب عينها تطوير 
املعلومات مبواكبة  لتقنية  الذكية  التطبيقات  اأحدث  العتماد على  خالل 
موقع  لرت�صيخ  ال�صطناعي  والذكاء  الرابعة  ال�صناعية  الثورة  متطلبات 
دبي من�صة عاملية للتجارة الدولية وحتقيق روؤية القيادة بالو�صول بتجارة 
�صنوات  خم�س  خــالل  درهــم  تريليوين  اإىل  النفطية  غــري  اخلارجية  دبــي 
اخلدمات  من  امل�صتفيدة  القطاعات  اأبــرز  من  الغذائية  املــواد  جتــارة  وتعد 
الدائرة للتجار وامل�صتثمرين  التي توفرها  الذكية  والإجــراءات اجلمركية 
التخلي�س اجلمركي  �صرعة  اإىل  التي حتتاج  الغذائية  املــواد  بحكم طبيعة 
ومن  الأغــذيــة  �صالمة  ل�صمان  املتبعة  الإجـــراءات  ا�صتكمال  مع  بالتزامن 
باأف�صل املوا�صفات. وحتر�س جمارك دبي على  امل�صتهلك  اإىل  ثم و�صولها 
اجلمركية  الت�صهيالت  خــالل  مــن  الغذائية  املـــواد  جتــارة  يف  النمو  تعزيز 
التخلي�س اجلمركي جلميع  �صرعة  على  التجارة واحلر�س  لهذه  املقدمة 
تاأخري  دون  الغذائية  احتياجاته  بكافة  املجتمع  تزويد  اأجل  من  �صحناتها 
وتعزيز دور دبي العاملي يف جتارة املواد الغذائية عر موقعها الرائد يف اإعادة 

ت�صدير هذه املواد اإىل الأ�صواق العاملية.

% ر�ضا املتعاملني عن   93
اقت�ضادية ال�ضارقة يف عام 2019

•• ال�شارقة - وام:

العام  املتعاملني  ر�صا  اإن  القت�صادية  التنمية  دائــرة  اأجرته  ا�صتبيان  اأظهر 
ر�صا  ن�صبة  حققت  بينما  باملائة   93 املا�صي  العام  يف  خالل  بلغ  الدائرة  عن 
املتعاملني عن خدمات دائرة التنمية القت�صادية املقدمة يف مراكز اخلدمة 
ت�صهيل 94 باملائة وو�صلت ن�صبة ر�صا املتعاملني عن اخلدمات الإلكرتونية 
للعام نف�صه 93 باملائة ..وفيما يخت�س بن�صبة الر�صا عن خدمات الدائرة يف 
جمال حماية امل�صتهلك للعام املا�صي فقد و�صلت اإىل 65 باملائة بينما حققت 
�صلطان  �صعادة  وقــال  الــدائــرة.  املالحظات جتاه  اأ�صحاب  ر�صا  باملائة يف   70
اإن  بال�صارقة  القت�صادية  التنمية  دائــرة  رئي�س  ال�صويدي  هــدة  بن  عبداهلل 
هذه الدرا�صات وا�صتطالعات الراأي تاأتي �صمن اإطار حر�س الدائرة للتعرف 
على مدى ر�صا املتعاملني عن اخلدمات التي تقدمها ومعرفة اأوجه التطور 
املرجوة وجوانب التميز فيما تقدمه على م�صتوى الفروع والإدارات والأق�صام 
واأي�صا الأفراد. واأ�صار �صعادته اإىل اأن الدائرة تعمل وفقاً لتوجيهات �صاحب 
الأعلى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي  حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو 
واملقيمني  للمواطنني  والت�صهيالت  اخلدمات  اأرقــى  لتقدمي  ال�صارقة  حاكم 
وامل�صتثمرين مبا يتوافق مع طموحات الرقي والزدهار التي تن�صدها الإمارة 
ال�صيخ �صلطان بن حممد بن �صلطان القا�صمي  اأي�صا �صمو  وهذا ما وجه به 

ويل عهد ونائب حاكم ال�صارقة رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة ال�صارقة.

حمدان بن حممد: االإمارات حققت قفزات نوعية يف اأمن وا�ضتدامة الطاقة مل�ضتقبل اأف�ضل
•• دبي-وام:

اأكد �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد اآل 
مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي، 
اأن دولــــة الإمـــــــارات قــطــعــت �ــصــوطــاً كـــبـــرياً يف 
الرائدة،  التنموية  م�صريتها  لتعزيز  رحلتها 
بــتــطــويــر مــ�ــصــروعــات وطــنــيــة كــــرى ت�صمن 
تنويع وتاأمني م�صادر الطاقة، جت�صيداً لروؤية 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة حفظه اهلل ، وتوجيهات �صاحب 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب 
الـــــوزراء حاكم  رئــيــ�ــس الــدولــة رئــيــ�ــس جمل�س 
دبي رعاه اهلل ، ومتابعة �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زايـــد  بــن  حممد 
م�صدداً  امل�صلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
�صموه على حر�س دولــة الإمــارات على �صمان 
ا�صتدامة املوارد الطبيعية، ون�صر حلول الطاقة 

النظيفة واملتجددة.

القائمني  دبـــي جــهــود  �ــصــمــو ويل عــهــد  وثــمــن 
الإمـــاراتـــي،  ال�صلمي  الــنــووي  الــرنــامــج  عــلــى 
الطاقة  مزيج  تنويع  يف  الفاعل  دوره  مــوؤكــداً 
اأهداف  يف دولــة الإمـــارات و�ــصــوًل اإىل حتقيق 
 ،2050 لــلــطــاقــة  الإمـــــــــارات  ا�ــصــرتاتــيــجــيــة 
التنموية  �صاأنه دفــع اخلطط  الــذي من  الأمــر 

القت�صادية والجتماعية يف الدولة.
جاء ذلك خالل ا�صتقبال �صموه باأبراج الإمارات 
�صباح ام�س املهند�س حممد اإبراهيم احلمادي 
للطاقة  الإمـــارات  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�س 
النووية، بح�صور �صمو ال�صيخ اأحمد بن �صعيد 
يف  للطاقة  الأعــلــى  املجل�س  رئي�س  مكتوم  اآل 
العام  الأمــني  الب�صطي  اهلل  دبــي، ومعايل عبد 
للمجل�س التنفيذي لإمارة دبي، ومعايل �صعيد 
الأعلى  املجل�س  رئــيــ�ــس  نــائــب  الــطــايــر  حمــمــد 

للطاقة يف دبي.
الــعــمــل مب�صروع  �ــصــري  �ــصــمــوه عــلــى  وتــــعــــّرف 
ال�صلمية،  الـــنـــوويـــة  لــلــطــاقــة  بـــراكـــة  حمــطــة 

تزامناً مع اإ�صدار رخ�صة ت�صغيل اأوىل حمطات 
النووية، واأ�صاد �صموه بالأهمية  براكة للطاقة 
التنمية  لتحقيق  لــلــمــ�ــصــروع  ال�ــصــرتاتــيــجــيــة 
وعّر  الــدولــة،  يف  الطاقة  قطاع  يف  امل�صتدامة 
�ــصــمــوه عــن فــخــره بــالــكــفــاءات الــوطــنــيــة التي 
واقعاً  املــ�ــصــروع  �ــصــاركــت اجلــهــود لتحقيق هــذا 

ملمو�صاً.
وقال �صمو ويل عهد دبي: اأر�صت دولة الإمارات 
النووية  الــطــاقــة  جـــديـــدة يف جمـــال  مــعــايــري 
تطوير  يف  يحتذى  منوذجاً  و�صكلت  ال�صلمية، 
م�صاريع متميزة لتنويع م�صادر الطاقة ودعم 

منو الدولة على مدى العقود املقبلة .
اأخرى  مــرة  الإمــــارات  اأثبتت  �صموه:  واأ�ــصــاف 
قدرتها على التحدي وا�صتباق امل�صتقبل، وحققت 
قفزات نوعية يف روؤيتها وا�صرتاتيجيتها لأمن 
حمطة  م�صروع  وي�صكل  امل�صتقبل،  يف  الطاقة 
اأخــرى يف رحلتها لبناء  براكة خطوة ملمو�صة 

م�صتقبل اآمن .

•• اأبوظبي-وام:

اأظهرت املوؤ�صرات التجارية والقت�صادية يف اأبوظبي حت�صنا 
ملحوظا خالل العام 2019 وبدا ذلك وا�صحا من خالل 
النتائج الإيجابية التي حققتها غالبية القطاعات امل�صمولة 
بحزمة امل�صرعات التنموية “غدا 21”، مبا فيها املحفزات 
املعززة للتناف�صية ولل�صراكة بني القطاعني العام واخلا�س. 
ووثقت الأرقام التي تر�صدها الدوائر القت�صادية املعنية 
 - القــتــ�ــصــاديــة  التنمية  دائــــرة  مقدمتها  ويف  الإمـــــارة  يف 
التجارية  املــوؤ�ــصــرات  خمتلف  يف  النمو  ا�صطراد  اأبوظبي، 
الــرخــ�ــس اجلديدة،  اأعــــــداد  والقــتــ�ــصــاديــة كــمــا تــظــهــره 
التجارية منها واحلرفية واملهنية وال�صياحية وال�صناعية 
والزراعية، مبختلف ت�صنيفاتها التي تتوزع ما بني رخ�س 

فردية وت�صامن وتو�صية وم�صاهمة ومهنية.
العام  اأبوظبي خــالل  يف  التي حتققت  الإجنـــازات  وتعك�س 
املا�صي توثيقا رقميا ل�صواب برنامج “غدا 21” كما اأقره 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
كمبادرة   ، امل�صلحة  للقوات  الأعــلــى  القائد  نائب  اأبوظبي 
ال�صرتاتيجية  ال�صراكة  تعمق  طموحة  وروؤيـــة  ا�صتباقية 
الدخل  وم�صادر  القت�صاد  تنويع  يف  اخلا�س  القطاع  مع 
الإقليمية  املــ�ــصــتــويــات  خمتلف  عــلــى  اأبــوظــبــي  وتناف�صية 
والــدولــيــة. وكــانــت اأحــــدث الــبــيــانــات الــ�ــصــادرة عــن مركز 
التجارية  الرخ�س  عــدد  ارتــفــاع  اأظــهــرت  اأبوظبي  اإح�صاء 
من  الأوىل  الت�صعة  الأ�ــصــهــر  خـــالل  الإمـــــارة  يف  امل�صجلة 
مع  مقارنة  جــديــدة  رخ�صة   13570 نحو  اإىل   2019
 2018 من  ذاتها  الفرتة  خــالل  جديدة  رخ�صة   8025
ال�صتثمارية  البيئة  زيــادة جاذبية  اىل  يوؤ�صر  الــذي  الأمــر 

ومرونة و�صهولة مزاولة الأعمال التجارية يف الإمارة.
فقد  والبنوك  والفنادق  ال�صياحة  قطاعات  م�صتوى  وعلى 
يف  الفندقي  الإ�ــصــغــال  ن�صبة  ارتــفــاع  الح�صائيات  �صجلت 
% للربع الثالث من   69 اإىل  املن�صاآت الفندقية بالإمارة 
عام 2019 مقابل 66 % للفرتة نف�صها من عام 2018، 

اإىل  بــالإمــارة  التجارية  للبنوك  الــدخــل  �صايف  ارتــفــع  كما 
10.2 مليار درهم مقابل 9.6 مليار خالل فرتة املقارنة 
نف�صها. وميثل هذا الزخم املتنامي من الن�صاط القت�صادي 
 ،”21 “غدا  �صريعا لرنامج  اإيجابيا  انعكا�صا  والتجاري، 
وما حظي به هذا الرنامج من حمفزات وحلول جذرية 
القطاع  تواجه  كانت  التي  التحديات  من  كبرية  ملجموعة 
 ،2019 نهاية  قبل  اإجنازها  اأبوظبي، وجرى  يف  اخلا�س 
وهو ما اأ�صهم يف منح بيئة الأعمال �صحنة حمفزات �صاعدت 
يراكم من  نحو  وعلى   2019 امل�صجل خالل  الن�صاط  يف 

الإجنازات و�صول اإىل حتقيق روؤية اأبوظبي 2030.
اخلا�س  القطاع  لتحديات  اجلذرية  احللول  اأن  اإىل  ي�صار 
مب�صاركة  القت�صادية،  التنمية  دائـــرة  عليها  عملت  كما 
خمــتــلــف املــوؤ�ــصــ�ــصــات املــعــنــيــة، �ــصــمــلــت طــيــفــا عــريــ�ــصــا من 
وتخفي�س  للتاأ�صريات  جــديــدا  نظاما  ت�صمنت  املحفزات 
ر�صوم ال�صياحة و�صهادة املن�صاأ وحتديث النظام اللكرتوين 
للرتاخي�س وال�صماح لالأجانب بالدخول �صركاء يف رخ�س 

اإىل متــكــني ال�صريك  اإ�ــصــافــة  املـــدار�ـــس اخلــا�ــصــة،  وعــقــود 
هذه  انعك�صت  وقــد  امل�صاطحة.  عقود  توقيع  من  الأجنبي 
معه  وارتــفــعــت  الــتــجــاري  الن�صاط  على  فـــورا  الت�صهيالت 
الأوىل  الت�صعة  الأ�ــصــهــر  خــالل  اجلــديــدة  الرخ�س  اأعـــداد 
التي  املــبــادرات  قائمة  �صملت  فقد  كــذلــك   .  2019 مــن 
كــانــت دائـــــرة الــتــنــمــيــة القــتــ�ــصــاديــة قـــد اأطــلــقــتــهــا خالل 
اأبوظبي  الذهبية لرخ�صة تاجر  الباقة   .. املا�صية  الفرتة 
ال�صغرية  لل�صركات  دعم  مع  ن�صاطا   1056 ت�صم  والتي 

واملتو�صطة من خالل تنفيذ �صيا�صة دعم املنتج املحلي.
بارتفاع كبري يف  واملــحــفــزات  املــبــادرات  هــذه  انعك�صت  وقــد 
مركز  اأ�ــصــدرهــا  الــتــي  اأبوظبي”  تــاجــر  “رخ�صة  اأعـــــداد 
7400 رخ�صة،  2019، لت�صل  اأبوظبي لالأعمال خالل 
وذلك بالإ�صافة اإىل النمو الكبري يف عدد رخ�س املتاجرة 
من  وامل�صتثمرين  الأعــمــال  رواد  متكن  التي  الإلكرتونية 
اإ�صافة الن�صاط للرخ�س القائمة للممار�صة اأعمالهم عر 

املواقع اللكرتونية وو�صائل التوا�صل الجتماعي.

»االحتادية للرقابة النووية« ت�ضدر رخ�ضة ت�ضغيل الوحدة االأوىل ملحطة براكة للطاقة النووية

موؤمتر �ضتيب 2020 يختتم فعالياته بعقد �ضفقات تتجاوز 600 مليون درهم

•• اأبوظبي-وام:

 - النووية  للرقابة  الحتادية  الهيئة  اأعلنت 
اجلهة الرقابية امل�صوؤولة عن تنظيم القطاع 
النووي يف دولة الإمــارات العربية املتحدة - 
خالل موؤمتر �صحفي عقد اأم�س يف اأبوظبي 
الأوىل  الــوحــدة  ت�صغيل  رخ�صة  اإ�ــصــدار  عــن 
ملحطة براكة للطاقة النووية ل�صالح �صركة 
الإمــــارات  ملوؤ�ص�صة  الــتــابــعــة   - للطاقة  نـــواة 
تــتــوىل بدورها  الــنــوويــة - والــتــي  لــلــطــاقــة 
م�صوؤولية ت�صغيل املحطة الواقعة يف منطقة 
اأبوظبي. ومبوجب الرخ�صة  الظفرة باإمارة 
اأ�صبحت �صركة نواة للطاقة مفو�صة بت�صغيل 
للطاقة  بــراكــة  حمطة  مــن  الأوىل  الــوحــدة 
املقبلة.  ال�صتني  الأعــوام  مدى  على  النووية 

تتويجاً  الــتــ�ــصــغــيــل  اإ�ـــصـــدار رخــ�ــصــة  ويـــاأتـــي 
لــلــجــهــود الـــتـــي بــذلــتــهــا الــهــيــئــة الحتـــاديـــة 
للرقابة النووية منذ تلقيها طلب احل�صول 
على الرخ�صة من موؤ�ص�صة الإمارات للطاقة 
النووية بالإنابة عن �صركة نواة للطاقة عام 
الهيئة عملية مراجعة  اأجرت  2015 حيث 
للوثائق  �ــصــامــاًل  تقييماً  ت�صمنت  منهجية 
رقابية  تدابري  وتطبيق  الطلب  مع  املرفقة 
تفتي�س  عمليات  اإجـــراء  اإىل  اإ�صافة  �صارمة 
الإن�صاء  مــرحــلــة  خــــالل  لــلــمــحــطــة  دقــيــقــة 
املكثفة  التقييم  عملية  و�صملت  والتطوير. 
مراجعة  املا�صية  اخلم�س  الــ�ــصــنــوات  خــالل 
اإىل حتليل  اإ�صافة  النووية  لت�صميم املحطة 
ت�صّمنت  كما  ملوقعها،  ودميــوغــرايف  جغرايف 
املفاعل  ت�صميم  مــراجــعــة  التقييم  عملية 

النووي ونظم التريد وال�صالمة والتدابري 
الأمنية واإجراءات ال�صتعداد للطوارئ واإدارة 
كما  اأخــرى.  فنية  وجوانب  امل�صّعة  النفايات 
راجعت الهيئة مدى ا�صتعداد �صركة “ نواة “ 
الت�صغيل من  امل�صوؤولة عن  ال�صركة  ب�صفتها 
والتاأكد  العاملة  والقوى  املوؤ�ص�صية  الناحية 
مـــن تـــوافـــر الإجــــــــــراءات والـــتـــدابـــري كافة 
والأمان  ال�صالمة  معايري  ل�صمان  الالزمة 
الهيئة  وقامت  النووية.  الطاقة  حمطة  يف 
 14 مــن  املــكــون  الرتخي�س  طلب  مبراجعة 
185 عملية  األف �صفحة واإجــراء اأكرث من 
تفتي�س �صارمة وطلب األفي معلومة اإ�صافية 
�ــصــمــلــت ت�صميم  مــوا�ــصــيــع خمــتــلــفــة  حــــول 
وغريها  والأمــان  ال�صالمة  وعوامل  املفاعل 

ل�صمان المتثال جلميع املعايري الرقابية.

•• دبي-وام:

املهرجان   - ــتــيــب  �ــص مــــوؤمتــــر  اخـــتـــتـــم 
لالأ�صواق  املــتــخــ�ــصــ�ــس  الــتــكــنــولــوجــي 
ن�صخته  انـــعـــقـــدت  والــــــذي   - الــنــا�ــصــئــة 
دبي”  يف  “العامل  �صعار  حتــت  التا�صعة 
بــــالإعــــالن عـــن عــقــد �صفقات  مــــوؤخــــراً 
مليون   600 تــتــجــاوز  بــقــيــمــة  متــويــل 
النا�صئة  وال�صركات  ال�صركات  بني  درهم 

على امل�صتويني الإقليمي واملحلي.
وجذبت الفعالية - التي اُقيمت على مدار 
يومني - 7 اآلف زائر مب�صاركة اإجمايل 
عـــدد 300 عــار�ــصــا عــاملــيــا وحمــلــيــا من 
عك�صت  كما  متحدث  و200  دولــة   24
وال�صتثمار  والــنــمــو  البــتــكــار  عــمــلــيــات 
اجلارية يف املجال التكنولوجي واملعوقات 
املوجودة على م�صتوى الأ�صواق النا�صئة 

الوجهة  بو�صفها  دبـــي  مــكــانــة  وعــــززت 
�صركاتهم  لإن�صاء  الأعمال  لرواد  الأوىل 

وتنميتها.
جمموعة  موؤ�ص�س  �ــصــرغــام،  راي  وقـــال 
�صتيب ورئي�صها التنفيذي اإن اأحد اأف�صل 
لهذا  �صتيب  مبــوؤمتــر  املتعلقة  الأ�ــصــيــاء 
مب�صاركة  قيا�صي  رقــم  حتقيق  هو  العام 
اأنحاء  جميع  مــن  نا�صئة  �صركة   300
العامل معرباً عن �صعادته بالإعالن عن 
لل�صركات  وا�صتثمارات  متعددة  �صناديق 

النا�صئة يف �صتيب 2020.
وقال عمار املالك املدير التنفيذي ملدينة 
دبي لالنرتنت اإنه خالل ال�صنوات الت�صع 
لي�صبح  �صتيب  مــوؤمتــر  تــطــور  املــا�ــصــيــة 
املتخ�ص�صة  املنا�صبات  اأكــر  مــن  واحـــدا 
املنطقة  يف  الأعـــمـــال  وريـــــادة  بالتقنية 
تــفــخــر مدينة  ا�ــصــرتاتــيــجــي  وكــ�ــصــريــك 

دبـــي لــالنــرتنــت مبــ�ــصــاهــمــتــهــا يف جناح 
احلدث وتطوره .. وا�صتمرارا لنجاحات 
الــ�ــصــنــوات الــ�ــصــابــقــة فــــاإن نــ�ــصــخــة العام 
2020 من �صتيب جمعت رواد الأعمال 
واملتخ�ص�صني وامل�صتثمرين معا مما اأتاح 
لالإنرتنت  دبــي  ملدينة  قــويــة  انــطــالقــة 
هذا العام وتنفيذ خططها التي ت�صاهم 
وهذا   .. واملنطقة  الإمــــارات  اقت�صاد  يف 
ــابــقــة حظيت  مــ�ــص ا�ــصــتــ�ــصــافــت  الــــعــــام 
اإىل  لت�صاف  كبريين  واهتمام  مبتابعة 
بها  ت�صهم  التي  املهمة  الأحـــداث  قائمة 

مدينة دبي لالنرتنت.
ومتثلت اأهم ال�صتثمارات املعلن عنها يف 
املوؤمتر اإطالق خالد التلهوين ال�صريك 
الإداري ملن�صة جديدة لال�صتثمارات وهي 
التزامات  عقد  وت�صتهدف  كابيتال  نــواة 
دولر  مــلــيــون   100 اإىل  ت�صل  بقيمة 

وت�صمل  النا�صئة  الأ�ـــصـــواق  يف  اأمــريــكــي 
اأ�صا�صية ال�صرق الأو�صط و�صمال  ب�صورة 
العربية  املــمــلــكــة  ذلـــك  اأفــريــقــيــا مبــا يف 
املتحدة  العربية  والإمـــــارات  ال�صعودية 

و�صرق اأفريقيا وباك�صتان وتركيا.
تــاأمــني فــيــزيــتــا املن�صة  كــمــا مت اطــــالق 
ال�صحية  للرعاية  املتخ�ص�صة  الرقمية 
ملبلغ  واأفـــريـــقـــيـــا  ــــط  الأو�ــــص الـــ�ـــصـــرق  يف 
جولتها  يف  اأمــريــكــي  دولر  مليون   40
�صركة  بــقــيــادة  الـــرابـــعـــة  ال�ــصــتــثــمــاريــة 
جلف كابيتال وهي �صركة اإدارة الأ�صول 
ودعمت   .. الأو�ــصــط  ال�صرق  يف  البديلة 
ا�صتثمار  جهة  كبرياً  دعماً  اجلولة  هذه 
�صعودي  �ــصــركــة  وهــــي  بــالــفــعــل  قــائــمــة 
قيادة  تولت  والتي  فينت�صرز  تكنولوجي 
يف  الثالثة  ال�صتثمارية  فيزيتا  جــولــة 

�صبتمر 2018.

واختتم اأوكادوك وهي املن�صة املتخ�ص�صة 
للحجز الفوري للمواعيد لدى الأطباء 
بقيمة  الأوىل  ال�ــصــتــثــمــاريــة  جــولــتــهــا 
جولة  بعد  اأمريكي  دولر  ماليني   10
مليون   2.3 بقيمة  الــبــذري  للتمويل 
 ..  2018 عــــــام  يف  اأمــــريــــكــــي  دولر 
واجلــولــة الأخــــرية جلــمــع الأمـــــوال هي 
يف  الأكـــر  الأوىل  ال�صتثمارية  اجلــولــة 
جمال التكنولوجيا ال�صحية يف منطقة 

ال�صرق الأو�صط واأفريقيا.
اإيت - وهو من�صة قائمة  وجمع تطبيق 
يف دبي للحجز يف املطاعم عر الإنرتنت 
- ملبلغ 5 ماليني دولر اأمريكي يف جولة 
�صركة   500 بــقــيــادة  الــثــانــيــة  الــتــمــويــل 
لي�صبح  فن�صرز  درايــة  و�صندوق  نا�صئة 
اإيت  تطبيق  جمعه  الــذي  املبلغ  اإجمايل 

9.2 مليون دولر اأمريكي.

منو املوؤ�ضرات االقت�ضادية يف اأبوظبي .. توثيق رقمي ل�ضواب برنامج »غدا 21«
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على هام�س اليوم اخلتامي للقمة الإقليمية لتمويل رائدات الأعمال 
مبادرة متويل رائدات االأعمال تناق�ض »حمركات النمو 
ال�ضبعة« وتقدم ن�ضائح مهمة الإجناح م�ضاريعهن النا�ضئة 

•• دبي-وام:

الأعمال  رائــدات  ملبادرة متويل  الإقليمية  القمة  الثاين من  اليوم  ت�صمن 
، والتي عقدت اأعمالها على هام�س منتدى املراأة العاملي – دبي   We-Fi
2020 حتت رعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم، نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الــوزراء حاكم دبي- رعاه اهلل- تنظيم اإفطار 
رائدات  ودعــم  قــدرات  بناء  بهدف  املبادرة  واأع�صاء  الأعمال  لرائدات  عمل 
دانييل  احلــوار  اأدارت  م�صاريعهن.  يف  النجاح  على  وم�صاعدتهن  الأعــمــال 
هنكل، وهي �صيدة اأعمال وقيادية يف مبادرة متويل رائدات الأعمال يف كندا، 
“حمركات  املوؤ�ص�س ملبادرة  األقى بيرت بو�س، م�صوؤول ق�صم وال�صريك  فيما 
النمو ال�صبعة” ب�صركة “اإرن�صت اأند يونغ” كلمة �صرح خاللها اأبرز العوامل 
يتمكن  وكيف  م�صاريعهن،  يف  النجاح  على  الأعــمــال  رائـــدات  ت�صاعد  التي 
املخاطر  تقييم  اىل  بالإ�صافة  التحديات،  ومواجهة  الفر�س  حتديد  من 
وتطرق  ناجحة.  م�صاريع  فر�س  بــلــورة  اأجــل  مــن  حدتها  مــن  والتخفيف 
الأ�صخا�س  ت�صمل:  والتي  ال�صبعة  النمو  حمركات  اإىل  مداخلته  يف  بو�س 
اىل  بالإ�صافة  واملعامالت  والتمويل  والعمليات  والعمالء  والتكنولوجيا 
ت�صهم يف تطوير خطط منو  الدوافع  اأن هذه  اىل  املخاطر م�صريا  تقييم 
ا�صرتاتيجية ومراجعة اخلطط القائمة وت�صريع النمو وا�صتدامته. وقال 
اإن التوزيع املتكافئ للوقت واجلهد واملال �صمن حمركات النمو �صيكون له 
بالغ الأثر يف تعزيز �صغف رواد ورائدات الأعمال وي�صهم يف جتنب امل�صكالت 
ويعزز النمو امل�صتدام مل�صاريعهم موؤكدا اأن هذا النهج هو ما ي�صاعد قيادات 
الأعمال على التميز. وخالل اللقاء تطرق املتحدث اإىل اإلقاء ال�صوء على 
التي  والكيفية  الــعــامل،  يف  الأعــمــال  رواد  اأغلب  عليها  يركز  التي  النقاط 
حتقيق  نحو  م�صاريعهم  خدمة  يف  ال�صبعة”  النمو  “املحركات  بها  وظفوا 
ب�صرورة  اللقاء  يف  امل�صاركات  الأعــمــال  لــرائــدات  الن�صح  موجها  النجاح، 
تدعم  عمل  خطط  وبناء  اأعمالهم  حيال  تقليدي  وغري  فكرمتطور  تبني 
التنفيذ الفعال ل�صرتاتيجيات النمو اخلا�صة مب�صاريعهم. وعقب العر�س 
الذي قدمه بيرت بو�س، مت فتح املجال للنقا�س حيث مت التطرق اإىل عدة 
موا�صيع ذات �صلة منها اأهمية بناء �صبكات عالقات عمل متنوعة الروافد، 
م�صتثمرين  ت�صمل  اأن  املهم  من  والــذيــن  لها  املن�صمني  الأع�صاء  ونوعية 
النقا�س  تطرق  كما  خــرة،  ذوي  ناجحة  اأعــمــال  واأ�صحاب  ملهمة  ومنــاذج 
الأعمال يف احل�صول  رائــدات  تواجهها  اأن  املمكن  التي من  التحديات  اإىل 
العنا�صر  وبع�س  عليها،  للتغلب  الأمثل  والأ�صلوب  املالئم  التمويل  على 
التي قد يغفلها رائد الأعمال على الرغم من تاأثريها الكبري على خططه 
We-  وم�صاريعه. وجنحت القمة الإقليمية ملبادرة متويل رائدات الأعمال
Fi على مدار يومني، يف ا�صتقطاب اأكرث من 250 �صخ�صية بينهم ممثلون 
حكوميون رفيعو امل�صتوى من دول ال�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا والدول 
من  و�صركائهم  الأطــراف،  متعددة  التنمية  بنوك  وقــادة  للمبادرة،  املانحة 
القطاعني العام واخلا�س، ونحو 20 رائدة اأعمال من القت�صادات النا�صئة 

بدول املنطقة.

خالل انعقاد الدورة ال�سابعة للجنة القت�سادية الإماراتية-النيوزيلندية 

االإمارات ونيوزيلندا توقعان على 12 بندا للتعاون يف قطاعات اقت�ضادية وجتارية
املن�سوري: �ست�سكل عالمة فارقة على م�سار العالقات القت�سادية والتجارية بني البلدين

حمد علي الكعبي: اإ�ضدار رخ�ضة ت�ضغيل املحطة االأوىل لـ »براكة« اإجناز ا�ضرتاتيجي للدولة

•• اأبوظبي-وام:

انطلقت ام�س اأعمال الدورة ال�صابعة من 
الإمارتية  امل�صرتكة  القت�صادية  اللجنة 
معايل  من  كل  برئا�صة  –النيوزيلندية، 
املن�صوري  �صعيد  بــن  �صلطان  املهند�س 
باركر  ديفيد  ومــعــايل  القــتــ�ــصــاد،  وزيـــر 
وزيـــــــر الــــتــــجــــارة وتـــنـــمـــيـــة الــــ�ــــصــــادرات 
النيوزيالندي والتي �صهدت التفاق على 
توطيد اأطر التعاون بني البلدين يف 12 
اقت�صادية  يخدم جمالت  قطاعا حيوياً 

وتنموية خمتلفة.
اأعــــــمــــــال الـــلـــجـــنـــة �ـــصـــعـــادة  �ـــــصـــــارك يف 
العزيز  عبد  بــن  اأحــمــد  حممد  املهند�س 
لل�صوؤون  القت�صاد  وزارة  وكيل  ال�صحي 
القـــتـــ�ـــصـــاديـــة، و�ـــصـــعـــادة جــمــعــة حممد 
التجارة  ل�صوؤون  امل�صاعد  الوكيل  الكيت، 
وال�صيد  القــتــ�ــصــاد،  بـــــوزارة  اخلــارجــيــة 
اللجان  اإدارة  مــديــر  درويـــ�ـــس  �ــصــلــطــان 
القت�صادية امل�صرتكة بالوزارة، اإىل جانب 
الأمني  �ــصــامل،  بــن  حممد  حميد  �صعادة 
العام لحتاد الغرف التجارية بالدولة،و 
نخبة من ممثلي جهات حكومية احتادية 
وحمــلــيــة مــن الـــدولـــة فــيــمــا �ــصــارك من 
�صتيوارت  �صعادة  النيوزيالندي  اجلانب 
هورن املدير العام لإدارة ال�صرق الأو�صط 
اخلارجية  الــ�ــصــوؤون  وزارة  يف  واأفــريــقــيــا 
ماثيو  و�صعادة  النيوزيلندية،  والتجارة 
الدولة،  لــدى  نيوزيلندا  �صفري  هوكينز 
وعدد من كبار امل�صوؤولني وممثلي جهات 

حكومية نيوزيالندية.
واأكد اجلانبان خالل اأعمال اللجنة على 
والتجارية  القت�صادية  الــعــالقــات  قــوة 
التي تربط دولة الإمارات ونيوزيالندا، 
امل�صرتكة  اجلـــهـــود  ــلــة  مــوا�ــص واأهـــمـــيـــة 
التعاون يف  ل�صتك�صاف مزيد من فر�س 
على  والعمل  الأولــويــة،  ذات  القطاعات 
فتح جمالت جديدة للقطاع اخلا�س يف 
الدولتني لتاأ�صي�س �صراكات مثمرة تخدم 
اجلــهــود الــتــنــمــويــة وتــعــمــل عــلــى تعزيز 
قدرات البلدين يف املجالت ذات الهتمام 
وال�صناعة  بــالــتــكــنــولــوجــيــا  واملــتــعــلــقــة 
ال�صغرية  وامل�صاريع  والبتكار  والف�صاء 
الغذائي  والتعاون  والزراعة  واملتو�صطة 
والطريان  وال�صياحة  املالية  واخلدمات 

املدين وجودة احلياة والبنية التحتية.
القائم  التعاون  اللجنة  ا�صتعر�صت  كما 
ال�صركات  م�صاركة  ب�صاأن  الطرفني  بني 
النيوزيلندية يف اك�صبو 2020، والفر�س 
املطروحة،  ــتــثــمــاريــة  وال�ــص الــتــجــاريــة 

النا�صئة  ال�صركات  ومتكني  تنمية  و�صبل 
وال�صغرية واملتو�صطة والعمل على زيادة 
والتجارية،  القت�صادية  الــوفــود  تــبــادل 
فيما  للتعاون  متقدمة  منــاذج  وتطوير 

بني املوؤ�ص�صات احلكومية.
�صعيد  بن  �صلطان  املهند�س  معايل  وقال 
ننظر  اإنــنــا   : القت�صاد  وزيــر  املن�صوري 
اإىل هذه الدورة من اللجنة القت�صادية 
فارقة  كعالمة  البلدين  بــني  امل�صرتكة 
والتجارية  القت�صادية  العالقات  مل�صار 
املرحلة املقبلة، حيث ركزت اللجنة على 
املــو�ــصــوعــات احليوية  تـــنـــاول عـــدد مـــن 
العالقات  مل�صار  وا�صح  ت�صوراً  وو�صعت 
وفق  ال�صديقني  البلدين  بــني  الثنائية 
اأطر حمددة واأليات عمل وا�صحة ت�صمن 
القت�صادية  الـــروابـــط  وتــطــويــر  تنمية 
املجالت  من  العديد  وتخدم  والتجارية 

التنموية.
الـــدولـــة يف ظل  اأن  املــنــ�ــصــوري  واأو�ـــصـــح 
املقبلة،  اخلم�صني  لل�صنوات  ا�صتعدادها 
على قطاعات  الرتكيز  على  تعمل  فاإنها 
الأعمال  وريـــادة  والبتكار  التكنولوجيا 
واملتو�صطة  ـــغـــرية  الـــ�ـــص والــــ�ــــصــــركــــات 
والذكاء  والــتــقــنــيــة  املــالــيــة  واخلـــدمـــات 
اقت�صاد  نــحــو  والجتــــــاه  ال�ــصــطــنــاعــي 
املــكــانــة التناف�صية  رقــمــي مبــا يــعــزز مــن 

للدولة.
ــــــه عـــلـــى الــــرغــــم من  وقــــــال مـــعـــالـــيـــه اأن
التي  املختلفة  القــتــ�ــصــاديــة  الــتــحــديــات 
والتوترات  الــعــاملــي  القــتــ�ــصــاد  ي�صهدها 
وتاأثريها،  اجلــاريــة  الــعــاملــيــة  الــتــجــاريــة 
على  احلــفــاظ  يف  جنحا  البلدين  اأن  اإل 
التجارية،  للتبادلت  اإيجابية  مــعــدلت 
حــيــث بــلــغ اإجــمــايل حــجــم الــتــجــارة غري 
الــنــفــطــيــة بـــني الــبــلــديــن حـــــواي 732 
 ،2018 عــام  يف  اأمــريــكــي  دولر  مليون 
�صكلت منها الــواردات نحو 482 مليون 
ال�صادرات  �صجلت  بينما  اأمريكي،  دولر 
دولر  مــلــيــون   47.7 الــنــفــطــيــة  غـــري 

اأمريكي.
القدرات  اأنــه يف ظــل  اإىل  واأ�ــصــار معاليه 
والإمــكــانــيــات القــتــ�ــصــاديــة الــتــي يتمتع 
ل�صتك�صاف  حاجة  هناك  اجلانبان،  بها 
على  والعمل  التعاون،  فر�س  من  مزيد 
وت�صجيع  القائمة،  ال�صراكة  اأطــر  تنويع 
جمــتــمــعــي الأعــــمــــال عــلــى الــــدخــــول يف 
ا�صتثمارات م�صرتكة خا�صة يف القطاعات 
للبلدين  التنموية  اخلطط  تخدم  التي 

وحتقق املنفعة املتبادلة.
والبتكار  الإبــداع  اأن  املن�صوري  واأ�صاف 

اأ�صا�صيان  حمــــركــــان  الــــيــــوم  اأ�ـــصـــبـــحـــا 
للتنمية امل�صتدامة، وتويل دولة الإمارات 
قدراتها  وتطوير  لبناء  خا�صة  اهتماماً 
والعلوم  بــالبــتــكــار  املتعلقة  املــجــالت  يف 
والتطوير  الــعــلــمــي  والــبــحــث  املــتــقــدمــة 
والـــذكـــاء ال�ــصــطــنــاعــي، و�ــصــبــل توظيف 
م�صافة  قيمة  يحقق  مبا  التقنيات  تلك 
مكانة  مــن  ويــعــزز  الــوطــنــي،  لالقت�صاد 

الدولة و�صمعتها التناف�صية.
اإقليمية  الإمـــارات وجهة  اإن دولــة  وقــال 
ظل  يف  وامل�صتثمرين،  لالأعمال  ودولــيــة 
مرنة  ت�صريعية  بيئة  مــن  بــه  تتمتع  مــا 
متقدمة  وتــكــنــولــوجــيــة  حتــتــيــة  وبــنــيــة 
بقدر  تتمتع  مالية  اقت�صادية  واأنــظــمــة 
ووفــــًقــــا لأف�صل  الــ�ــصــفــافــيــة  مـــن  عــــايل 
م�صرياً  بها،  املعمول  الدولية  املمار�صات 
لل�صركات  مثالية  فر�صة  هناك  اأن  اإىل 
النيوزلندية لتعزيز تواجدها يف الدولة 
والتو�صع يف ا�صتثماراتها يف القطاعات ذات 
ال�صركات  م�صاركة  مع  واأي�صا  الهتمام، 
والذي  اإك�صبو2020  يف  النيوزيلندية 
قدرات  ل�صتعرا�س  نوعية  فر�صة  ميثل 
وال�صتثمارية  الــتــجــاريــة  واإمـــكـــانـــيـــات 
الأعمال  جمتمعي  بني  والــربــط  املتاحة 
من البلدين وهو ما �صيخلق زيادة كبرية 
بني  امل�صرتكة  القت�صادية  الأن�صطة  يف 
ا هائلة لل�صركات  البلدين، و�صيفتح فر�صً
جيًدا  ال�صتعداد  ميكنها  التي  والبلدان 
اإك�صبو  خــالل  مــن  الــعــامل  اإىل  للو�صول 

.2020

واأ�صاف اأن اليوم اأكرث من /21/ �صركة 
نيوزيلندية ناجحة تعمل يف دولة الإمارات 
بــقــطــاعــات حــيــويــة ومــهــمــة، وتــتــخــذ من 
معربا  لعملياتها،  اإقليميا  مقرا  الدولة 
ال�صركات  املــزيــد مــن  لــروؤيــة  عــن تطلعه 
و�صراكات  مكاتب  توؤ�ص�س  نيوزيلندا  من 
الدولة  من  وتخذ  اإماراتية  �صركات  مع 
معاليه  واأ�ــصــار  لأعمالها.  اإقليميا  مقرا 
من  ال�صياح  عــدد  يف  امل�صتمر  النمو  اإىل 
ال�صياح  عــدد  �صجل  حيث  البلدين،  كــال 
منوا  الإمــــارات  دولــة  اإىل  النيوزلنديني 
2019 لي�صل  يف حــدود 3.8 ? يف عام 
يف   55294 مع  مقارنة   57382 اإىل 

عام 2018.
من جانبه، قال معايل ديفيد باركر وزير 
التجارة وتنمية ال�صادرات النيوزيالندي 
وتوطيد  تو�صيع  على  حري�صون  اإنــنــا   :
الـــروابـــط الــتــجــاريــة والقــتــ�ــصــاديــة بني 
والعمل  ونــيــوزيــلــنــدا  الإمـــــــــارات  دولـــــة 
جمالت  يف  التعاون  اأوجـــه  تطوير  على 
البـــتـــكـــار وخــلــق �ـــصـــراكـــات جـــديـــدة بني 
يف  اخلا�س  والقطاع  احلكومية  اجلهات 
تنويع  على  العمل  واأي�صا  البلدين،  كال 
القت�صادية  الــعــالقــات  اآفــــاق  وتــو�ــصــيــع 
والــتــجــاريــة بــني الــبــلــديــن والــبــنــاء على 
القائمة،  ال�ـــصـــرتاتـــيـــجـــيـــة  الـــعـــالقـــات 
مو�صحاً اأن دولة الإمارات وجهة للعديد 
لتو�صيع  الــنــيــوزيــلــنــديــة  الــ�ــصــركــات  مــن 

ن�صاطها باملنطقة.
تعزيز  عــــلــــى  بـــــــــالده  حـــــر�ـــــس  واأكـــــــــــد 

عر   2020 اإكـــ�ـــصـــبـــو  يف  مــ�ــصــاركــتــهــا 
من  العديد  واأي�صا  حكومية  موؤ�ص�صات 
بالتقدم  واأ�صاد  النيوزيلندية،  ال�صركات 
الت�صييد  عمليات  ت�صهده  الــذي  الكبري 
والنـــ�ـــصـــاءات عــلــى اأر�ـــــس الـــواقـــع مبقر 
2020 بدبي، معربا عن تطلعه  اإك�صبو 
للتواجد خالل احلدث العاملي الأكر يف 

منطقة ال�صرق الأو�صط.
القائم  الـــتـــعـــاون  اأهـــمـــيـــة  اإىل  واأ�ـــــصـــــار 
القطاعات  مـــن  عــــدد  يف  الــبــلــديــن  بـــني 
مــن اأبـــرزهـــا الـــطـــريان، واأيــ�ــصــا القطاع 
الغذائية  املنتجات  تتمتع  حيث  الغذائي 
باأ�صواق  تناف�صية  ب�صمعة  النيوزيلندية 
الإمــــــارات واملــنــطــقــة، حــيــث متــثــل دولة 
الإمارات وجهة لإعادة ت�صدير املنتجات 
املنطقة  اأ�ـــــصـــــواق  اإىل  الـــنـــيـــوزيـــلـــنـــديـــة 
واأفــريــقــيــا. وتــابــع اأن هــنــاك اأكــــرث 20 
جمال  يف  متخ�ص�صة  نيوزيلندية  �صركة 
الأغــذيــة واملــ�ــصــروبــات تــ�ــصــارك حــالــًيــاً يف 
اأعـــمـــال مــعــر�ــس /غــلــف فــــوود/ املنعقد 

بدبي الأ�صبوع اجلاري.
وا�صتعر�س الوزير النيوزيلندي اخلرات 
املتقدمة لل�صركات النيوزيلندية يف عدد 
احليوية  التكنولوجية  الــقــطــاعــات  مــن 
وعـــدد من  ال�صحية  الــرعــايــة  يف جمــال 

التكنولوجيات الدقيقة الأخرى.
اإنـــنـــا نــتــطــلــع لحــتــفــال دولة  واخــتــتــم : 
الإمارات العام املقبل باإمتامها 50 عاما 
من التقدم والزدهار والتنمية والت�صامح 

والنفتاح على العامل.

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �صعادة حمد علي الكعبي املندوب الدائم 
للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ونائب رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة الحتادية 
اإ�صدار  عــن  الإعــــالن  اإن  الــنــوويــة  للرقابة 
رخ�صة ت�صغيل الوحدة الأوىل ملحطة براكة 
للطاقة النووية ال�صلمية ل�صالح �صركة نواة 
للطاقة  الإمـــارات  ملوؤ�ص�صة  التابعة  للطاقة 
النووية ي�صكل حمطة بارزة يف م�صرية دولة 
يتوج  ا�صرتاتيجيا  اإجنــازا  الإمــارات ويعتر 
اجلهود املبذولة على مدار 12 عاما ملراحل 
النووية  للطاقة  الإمـــارات  برنامج  تطوير 
يف  حمــوريــا  دورا  الهيئة  فيه  لعبت  والـــذي 

حتويل الروؤية اإىل واقع ملمو�س.
ال�صحفي  املـــوؤمتـــر  خــــالل  �ــصــعــادتــه  وقــــال 
“ي�صرنا  اأبـــوظـــبـــي:  يف  امـــ�ـــس  عــقــد  الـــــذي 
اليوم الإعالن ر�صميا عن ا�صتكمال اأعمالنا 
الوحدة  تــ�ــصــغــيــل  رخــ�ــصــة  طــلــب  ملـــراجـــعـــة 
نواة  �صركة  تلبية  من  التحقق  بعد  الأوىل 
الرقابية  الهيئة  متطلبات  جلميع  للطاقة 
دولة  لقوانني  وفقا  الرخ�صة  يخ�س  فيما 
الهيئة الحتادية للرقابة  الإمــارات ولوائح 
املمار�صات  اأف�صل  ين�صجم مع  النووية ومبا 
الهيئة  اإدارة  جمل�س  اعتمد  وقــد  الــدولــيــة 
على  موافقته  النووية  للرقابة  الحتــاديــة 
من  الأوىل  الوحدة  ت�صغيل  رخ�صة  اإ�ــصــدار 
الــنــوويــة اإىل �ــصــركــة نواة  حمــطــة الــطــاقــة 
للطاقة ومبوجب الرخ�صة اأ�صبحت �صركة 

اإطالق م�ضروع »مرمي جيت 
رزيدن�ضز« يف جزيرة مرمي بال�ضارقة

•• ال�شارقة-وام:

ال�صارقة  هيئة  بــني  امل�صرتك  املــ�ــصــروع   - ال�صارقة”  هيلز  “اإيجل  اأعلنت 
املرحلة  بدء  عن  هيلز”  “اإيجل  و�صركة  “�صروق”  والتطوير  لال�صتثمار 
م�صروع  اإطــالقــهــا  خــالل  مــن  مــرمي  جــزيــرة  تطوير  م�صروع  مــن  الثانية 
رزيدن�صز”  “مرمي جيت  اإطــالق م�صروع  وياأتي  رزيدن�صز«.  “مرمي جيت 
الذي يقع بالقرب من “مرمي بيت�س رزدين�صز” ا�صتكماًل للم�صروع ال�صكني 
�صهولة  �صتة مبان منخف�صة الرتفاع موفراً  يف جزيرة مرمي حيث ي�صم 
الو�صول اإىل ال�صارع التجاري الرئي�صي يف اجلزيرة بالإ�صافة اإىل حدائق 

داخلية واإطاللت على القناة املائية مبا يف ذلك �صاطئا املمزر واخلان.
اليوم  “اأطلقنا  هيلز:  اإيــجــل  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  بينغ  لــو  وقــالــت 
املرحلة الثانية من م�صروع تطوير جزيرة مرمي مع البدء باإن�صاء اأول مبنى 
�صكني وهو “نور رزيدن�صز” وبعد الطالق الناجح مل�صروع “مرمي بيت�س 
رزيدن�صز” اأبدينا التزامنا مبوا�صلة تقدمي وجهات فاخرة تلبي احتياجات 
اجليل اجلديد من اأ�صحاب املنازل«. وتوفر جزيرة مرمي الواقعة يف و�صط 
مدينة ال�صارقة واملطلة على اخلليج العربي و�صوًل �صهاًل اإىل مناطق اإمارة 
املجاورة  القيوين  واأم  الدولة ومنها دبي وعجمان  اإمــارات  وباقي  ال�صارقة 

عن طريق �صارعي التعاون والحتاد.

نواة للطاقة مفو�صة بت�صغيل الوحدة الأوىل 
من حمطة براكة للطاقة النووية ملدة 60 
تاريخية  حلظة  اأنها  �صعادته  واأكــد  عــامــا«. 
اأ�صبحت  الـــتـــي  الإمـــــــــارات  لـــدولـــة  مــهــمــة 
حمطة  تدير  املنطقة  يف  عربية  دولــة  اأول 
بذلت  التي  اجلهود  وتتوج  النووية  للطاقة 
طيلة 12 عاما لتطوير مثل هذا الرنامج 
املتميز  الــواعــد ويعود حتقيق هــذا الإجنـــاز 
اإىل الروؤية احلكيمة للدولة وقيادتها لبناء 
يكفل  مبــا  النووية  للطاقة  �صلمي  برنامج 

تلبية احتياجاتها امل�صتقبلية من الطاقة.
الت�صغيل  رخ�صة  اإ�ــصــدار  “يعتر  واأ�ــصــاف 

الهيئة  بذلتها  التي  للجهود  تتويجا  اليوم 
ت�صلمها  منذ  الــنــوويــة  للرقابة  الحتــاديــة 
“نواة”  �صركة  من  الرخ�صة  اإ�ــصــدار  طلب 
عملية  الــهــيــئــة  اأجـــــرت  وقــــد   2015 عــــام 
�صامال  تقييما  ت�صمنت  منهجية  مراجعة 
بعمليات  والقيام  الت�صغيل  رخ�صة  لوثائق 
و�صمل  و�ــصــارمــة  دقيقة  وتفتي�صية  رقابية 
النووية  املحطة  لت�صميم  مراجعة  التقييم 
كما  ملوقعها  ودميــوغــرايف  جــغــرايف  وحتليل 
ت�صميم  مراجعة  التقييم  عملية  ت�صمنت 
املــفــاعــل الـــنـــووي ونــظــم الــتــريــد وتدابري 
للطوارئ  ال�ــصــتــعــداد  واإجـــــراءات  ال�صالمة 

واإدارة النفايات امل�صعة وجوانب فنية اأخرى 
وقيمت الهيئة مدى ا�صتعداد �صركة “نواة” 
ب�صفتها ال�صركة امل�صوؤولة عن الت�صغيل من 
مع  العاملة  والــقــوى  التنظيمية  الناحية 
كافة الإجراءات والتدابري الالزمة ل�صمان 
معايري ال�صالمة والأمان يف حمطة الطاقة 

النووية«.
للطاقة  الإمــــــارات  بــرنــامــج  ان  اإىل  واأ�ـــصـــار 
الــنــوويــة ولــوائــحــه الــرقــابــيــة يــتــوافــق مع 
الوكالة  و�صعتها  الــتــي  الــ�ــصــالمــة  مــعــايــري 
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة ويــتــمــا�ــصــى مع 
اأف�صل املمار�صات الدولية اإذ حر�صت الهيئة 

وجه  اأكــمــل  على  بها  اللــتــزام  �صمان  على 
للطاقة  بــراكــة  حمــطــة  بــنــاء  عملية  اأثـــنـــاء 
اإ�ـــصـــدار الرتخي�س  قــــرار  الــنــوويــة ويـــاأتـــي 
والعمل  الـــتـــعـــاون  ملــ�ــصــرية  تــتــويــجــا  الـــيـــوم 
على  املعنية  الأطـــراف  خمتلف  بــني  املكثف 
اإىل  ولــفــت  والــعــاملــي.  الــوطــنــي  ال�صعيدين 
اخلا�صة  الت�صغيل  رخ�صة  اإ�ــصــدار  بعد  اأنــه 
للطاقة  نواة  �صركة  �صتبداأ  الأوىل  بالوحدة 
فرتة ال�صتعدادات للت�صغيل التجاري والتي 
للرقابة  الحتــاديــة  الهيئة  فيها  �صتجري 
ال�صاعة  النووية عمليات تفتي�س على مدار 
بالعتماد على مفت�صيها املقيمني يف حمطة 
مفت�صني  و  الـــنـــوويـــة  لــلــطــاقــة  “براكة” 
حتميل  عمليات  ا�صتكمال  ل�صمان  اآخــريــن 
الوقود والختبارات وفقا للمتطلبات وبعد 
للت�صغيل  ال�ــصــتــعــدادات  مرحلة  ا�صتكمال 
�صتتوىل الهيئة الدور الرقابي خالل فرتة 

الت�صغيل التجاري للوحدة الأوىل.
مدير  فيكتور�صن  كري�صرت  قال  جانبه  من 
اإن  النووية  للرقابة  الحتــاديــة  الهيئة  عــام 
لعبت  الــنــوويــة  للرقابة  الحتــاديــة  الهيئة 
وتطوير  بناء  عملية  تنظيم  يف  حيويا  دورا 
حمــطــة بــراكــة لــلــطــاقــة الــنــوويــة مــنــذ عام 
2009 وخا�صة بعد اأن تلقينا طلب رخ�صة 
ت�صغيل الوحدة الأوىل يف عام 2015 وقد 
تفتي�س  وعمليات  مكثفة  مراجعات  اأجرينا 
�ــصــارمــة لــ�ــصــمــان امــتــثــال املــحــطــة جلميع 
اأعلى  وفــق  وت�صغيلها  الــرقــابــيــة  املتطلبات 

م�صتويات الأمان.

•• دبي-وام:
اأطلقت جمموعة “اأغذية” ام�س عبوة العني النباتية 
وهي اأول عبوة مياه ُم�صتمدة من النباتات يف املنطقة. 
جــاء هــذا الإعـــالن خــالل مــوؤمتــر �صحايف عقد على 
هام�س فعاليات معر�س “جلفود 2020” ومتزامناً 
معايل  بح�صور  لالبتكارات”  الإمــــارات  “�صهر  مــع 
الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي وزير التغري املناخي 
مذكرة  توقيع  نف�صها  املنا�صبة  يف  مت  كما   . والبيئة 
املتخ�ص�صة  “فيوليا”  و�صركة  “اأغذية”  تفاهم بني 
يف الإدارة املثلى للموارد تهدف اإىل اإطالق مبادرة هي 
الأوىل من نوعها يف دولــة الإمـــارات وتت�صمن خطة 
اإيثيلني  الــبــويل  مــن  امل�صنوعة  املــيــاه  عــبــوات  جلمع 
تريفثاليت PET يف الإمــارات والتي تت�صمن اأي�صاً 
املتنوعة  التوعية  وبرامج  الرقمية  ا�صتخدام احللول 

اإىل جانب برامج حتفيزية ومكافاآت.
مت  التي  اجلديدة  النباتية  العني  مياه  عبوة  وتتميز 
اإطالقها باأنها �صديقة للبيئة وم�صنوعة من م�صادر 
 .. الــ�ــُصــدادة  ذلــك  يف  مبا  باملائة   100 بن�صبة  نباتية 
وبالإ�صافة اإىل ذلك فاإن هذه العبوة تدعم توجهات 
قابلة  لأنــهــا  ال�ــصــتــدامــة  نحو  املتنامية  امل�صتهلكني 
يف  ع�صوي  �صماد  اإىل  التحول  واإىل  احليوي  للتحلل 

غ�صون 80 يوماً وفقاً ل�صروط حمددة. ومن املتوقع 
الب�صمة  حت�صني  يف  الــثــوري  البتكار  هــذا  ي�صهم  اأن 
البيئية من منظور ثاين اأك�صيد الكربون حيث يقوم 
وحتويلها  نباتية  مــوارد  ا�صتخدام  على  البتكار  هذا 
بن�صبة  النباتات  مــن  م�صتمدة  لبة  �صُ راتــنــجــات  اإىل 
100 باملائة والتي يتم ا�صتخدامها بعد ذلك لإنتاج 

مع �صركائها  “اأغذية”  عبوة العني النباتية. وتلتزم 
بتحديد نظام جتميع منف�صل لعبوات متعدد حم�س 
تدوير  اإعــــادة  تــتــم  و�ــصــوف   ..  /PLA/ الــالكــتــيــك 
اإىل  حتويلها  اأو  جمعها  يتم  التي  النباتية  العبوات 

�صماد.
املـــبـــادرة لإطالق  وبــالإ�ــصــافــة اإىل تـــويل زمـــام هـــذه 

بني  ال�صراكة  فــاإن  املنطقة  يف  نباتية  مياه  عبوة  اأول 
العديد  اإطــالق  ت�صهد  �صوف  و”فيوليا”  “اأغذية” 
لإن�صاء  توؤ�ص�س  �صوف  التي  ال�صتدامة  مــبــادرات  من 
نظام بيئي دائري ميهد الطريق نحو املزيد من اإعادة 
تدوير البويل اإيثيلني تريفثاليت PET يف املنطقة.
وقـــال مــعــايل الــدكــتــور ثــاين بــن اأحــمــد الــزيــودي اإن 
بــالــ�ــصــراكــة مع  هـــامـــاً  الــقــطــاع اخلـــا�ـــس يــلــعــب دوراً 
اجلهات احلكومية يف امل�صاهمة يف حتقيق ال�صتدامة 
على م�صتوى كافة القطاعات مبا يواكب م�صتهدفات 
مو�صحاً   ..”2021 روؤيـــــة  وفــــق  الإمـــــــارات  دولــــة 
يف  يعتمد  الــدائــري  القــتــ�ــصــاد  منظومة  حتقيق  اأن 
الــو�ــصــول حللول  البــتــكــار يف  الأ�ــصــا�ــس على توظيف 
اإطالق زجاجات  التقنيات وميثل  اأحدث  تعتمد على 
“اأغذية”  اأطلقته  الذي  النباتات  على  املعتمدة  املياه 
خالل �صهر الإمارات لالبتكار اأحد احللول البتكارية 
الهامة الداعمة لهذه املنظومة ولتحقيق ال�صتدامة 
البيئية. وقال �صعادة املهند�س طارق اأحمد الواحدي 
اأغذية  اإن  “اأغذية”  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س 
مــلــتــزمــة بــالبــتــكــار وال�ــصــتــدامــة مـــن خـــالل ريـــادة 
وبناء  والتعبئة  التغليف  جمــال  يف  البتكار  عمليات 

ال�صراكات املوثوق بها.

اأغذية تطلق اأول عبوة مياه نباتية يف املنطقة على هام�ض جلفود 2020
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خالل فعاليات موؤمتر »STEP 2020« للم�ساريع النا�سئة

»دبي لل�ضيليكون« و »فولك�ض واجن« يك�ضفان عن الفائز بتحدي التنقل

دائرة املالية املركزية بال�ضارقة توقع مذكرة 
تفاهم مع �ضندوق ال�ضارقة لل�ضمان االجتماعي

•• دبي-الفجر: 

لل�صيليكون  دبـــي  واحــــة  �صلطة  ك�صفت 
النا�صئة  ال�صركة  عــن  واجــن  فولك�س  و 
للتنقل  واجــن  فولك�س  بتحدي  الفائزة 
 ،»STEP 2020« وذلك خالل موؤمتر
والذي ُيعد اأحد اأهم موؤمترات امل�صاريع 

النا�صئة على م�صتوى املنطقة.
وا�صتقبل التحدي الذي نظمته فولك�س 
واجــــن الــ�ــصــرق الأو�ـــصـــط بــالــتــعــاون مع 
التكنولوجي لريادة الأعمال  مركز دبي 
نــوعــه يف  مـــن  مــركــز  اأكــــر   ،)Dtec(
واململوك  الأو�ـــــصـــــط  الـــ�ـــصـــرق  مــنــطــقــة 
بــالــكــامــل مـــن قــبــل �ــصــلــطــة واحـــــة دبي 
لل�صيليكون، وموؤمتر »STEP« ومن�صة 
من  اأكــــرث  وجــــذب  “تركيب”،  الــعــمــل 
200 �صركة نا�صئة ومت دعوة 20 منها 
كل  يف  مغلقة  عمل  ور�ـــس  يف  للم�صاركة 
واململكة  املتحدة  العربية  الإمـــارات  من 
اأفكارهم  �صقل  ليتم  ال�صعودية  العربية 

يف الفرتة التي ت�صبق انعقاد املوؤمتر.
دقيق  ب�صكل  فـــرق  خم�صة  اخــتــيــار  ومت 
النا�صئة  للم�صاريع  اأفكارهم  ليعر�صوا 
 STEP« مــــوؤمتــــر  فـــعـــالـــيـــات  �ـــصـــمـــن 
رفيعة  التحكيم  جلــنــة  اأمــــام   ،»2020
فيكتور  مــــن  كـــــاًل  تــ�ــصــمــنــت  املـــ�ـــصـــتـــوى 
فولك�س  ل�صركة  التنفيذي  املدير  داملــاو، 
واملهند�س  الأو�ـــــصـــــط،  الـــ�ـــصـــرق  واجـــــن 
الرئي�س  نــائــب  الــكــثــريي،  خــالــد  معمر 
واملدينة  الهند�صية  لل�صوؤون  التنفيذي 
الذكية يف �صلطة واحة دبي لل�صيليكون، 
مركز  رئي�س  نائب  كري�صتين�صن،  وهانز 
دبـــــي الــتــكــنــولــوجــي لــــريــــادة الأعــــمــــال 
مدير  الـــعـــا�ـــصـــق،  وزكــــريــــا   ،)Dtec(

احللول الت�صويقية واإنرتنت الأ�صياء يف 
وبرا�صانت  �صركة “ات�صالت ديجيتال”، 
غولتي، املعروف با�صم«P.K«، موؤ�ص�س 

من�صة العمل “تركيب«.
وفــــــــــــــــــــــــــاز فـــــــــــــريـــــــــــــق �ـــــــــــصـــــــــــوراجـــــــــــز 
فريق  وهـــــو   ،)SHORAGES(
مــن رواد الأعــمــال الــذيــن ابــتــكــروا حاًل 
الإلكرتونية،  التجارة  ل�صركات  فــريــداً 
حيث قام بتطوير الفكرة ريان ع�صريان 
وفريقه املقيم يف دولة الإمارات العربية 
املتحدة. و�صت�صاهم فكرتهم يف م�صاعدة 
�صركات التجارة الإلكرتونية على اإجناز 
الــعــمــلــيــات خـــالل وقـــت اأقــــل وذلــــك من 
واإجناز  التخزين  عمليات  اإدارة  خــالل 
لل�صركات  وميــكــن  بــهــا.  املتعلقة  املــهــام 

الإنرتنت  عــر  منتجاتها  تــ�ــصــوق  الــتــي 
اأنت ت�صتخدم هذا البتكار باإر�صال قوائم 
 SHORAGES املنتجات اإىل �صركة
التخزين،  بعمليات  الــ�ــصــركــة  و�ــصــتــقــوم 
املنتج  وحتـــديـــد  الـــطـــلـــبـــات،  ومـــعـــاجلـــة 
املطلوب، وتعبئته، وتو�صيله اإىل العمالء 

يف جميع اأنحاء املنطقة.
التنفيذي  املــديــر  ــــاو،  دامل فيكتور  وقـــال 
ل�صركة فولك�س واجن ال�صرق الأو�صط: 
العديد  الأو�صط  ال�صرق  “ت�صم منطقة 
من ذوي الفكر الإبداعي ممن يحملون 
اأفكاراً مبتكرة للم�صاريع النا�صئة، ولذلك 
كانت ا�صت�صافة هذا اجليل اجلديد من 
رواد الأعمال املوهوبني واإتاحة الفر�صة 
اأمامهم من خالل حتدي فولك�س واجن 

وكان  الأهــمــيــة.  غــايــة  يف  اأمــــراً  للتنقل، 
واحلما�س  النــدفــاع  قمة  يف  املتناف�صون 
تتجاوز احلدود  اإبداعية  اأفكاراً  حاملني 
احلالية. ومت اختيار الفريق الفائز بناء 
على منوذج العمل املتما�صك وروؤيته التي 
روؤيــة فولك�س واجن  مع  تتما�صى متاماً 
– التي تتمثل يف دفع عجلة التقدم. اإن 
ملجتمعاتنا  امل�صتقبل  متثل  الــفــرق  هــذه 
ونحن بدورنا �صرناقب تقدمهم باهتمام 

كبري«.
الكثريي،  خــالــد  معمر  املــهــنــد�ــس  وقـــال 
لل�صوؤون  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــ�ــس  نـــائـــب 
الهند�صية واملدن الذكية يف �صلطة واحة 
دبي لل�صيليكون: “تعتر دولة الإمارات 
لرواد  مف�صلة  وجــهــة  املتحدة  العربية 

العاملية،  املـــواهـــب  واأ�ـــصـــحـــاب  الأعـــمـــال 
والفريدة  املــتــنــوعــة  للمجموعة  نــظــراً 
مــن املـــبـــادرات واملــ�ــصــاريــع الــتــي حتر�س 
وموؤ�ص�صاتها  الإمـــــــارات  دولــــة  حــكــومــة 
الأفكار  حتويل  لت�صهيل  اإطالقها  على 
اأر�س  على  واعــدة  م�صاريع  اإىل  املبتكرة 
الـــواقـــع. وبــاعــتــبــاره اأحــــد اأكــــر مراكز 
ال�صرق  منطقة  يف  الأعــمــال  تكنولوجيا 
مركز  يوفر  افريقيا،  و�صمال  الأو�ــصــط 
دبـــــي الــتــكــنــولــوجــي لــــريــــادة الأعــــمــــال 
لرجال  ا�ــصــتــثــنــائــيــة  فــر�ــصــة  “ديتك” 

الأعمال لتو�صيع اأعمالهم.« 
بالتهنئة  “نتقدم  الــكــثــريي:  واأ�ـــصـــاف 
بعد  اخــتــيــاره  الـــذي مت  الــفــائــز  للفريق 
عــمــلــيــة تــقــيــيــم �ــصــامــلــة مـــن قــبــل جلنة 
ع�صوية  منحهم  ي�صعدنا  كما  التحكيم. 
“ديتك”  مــــركــــز  يف  كــــامــــل  عــــــام  ملــــــدة 
وتــــــزويــــــدهــــــم بــــكــــل اخلــــــدمــــــات الـــتـــي 
اأحالمهم  حتــقــيــق  عــلــى  �ــصــتــ�ــصــاعــدهــم 

وتو�صيع م�صاريعهم«.
ع�صوية  ينال  الفائز  الفريق  اأن  ُيــذكــر 
ملدة عام واحد يف مركز دبي التكنولوجي 
الع�صوية  ت�صمل  حيث  الأعمال،  لريادة 
م�صاحات  وا�ــصــتــخــدام  جتـــاريـــة  رخــ�ــصــة 
وفــر�ــصــة لالطالع  املــ�ــصــرتكــة،  الــعــمــل 
والنماذج  الإر�ــــصــــاديــــة  الــــرامــــج  عــلــى 
“تركيب”  الــعــمــل  مــنــ�ــصــة  يف  الأولـــيـــة 
حتــت اإ�ــصــراف فــريــق الإر�ــصــاد التعاوين 
والرتميز،  الإلـــكـــرتونـــيـــات،  جمــــال  يف 
يح�صل  كما  الأبــعــاد.  ثالثية  والطباعة 
�ــصــيــارة فولك�س  عــلــى  الــفــائــز  الــفــريــق 
واجن ملدة عام، بالإ�صافة اإىل رحلة اإىل 
مقر ال�صركة يف اأملانيا ملقابلة رواد قطاع 

التنقل واملدن الذكية.

•• ال�شارقة-الفجر:

بال�صارقة  املركزية  املالية  دائـــرة  وقعت 
الجتماعي  لل�صمان  ال�صارقة  و�صندوق 
التعاون  لتعزيز  تفاهم  مذكرة  مــوؤخــراً، 
بني الطرفني وتبادل املعرفة واخلرات 
املجتمع  خلدمة  فعالة  �صراكة  لتاأ�صي�س 
وال�صتثماري  املـــــايل  الـــتـــعـــاون  ودعـــــم 

امل�صرتك. 
وتهدف املذكرة التي وقعها �صعادة وليد 
ال�صايغ، مدير عام دائرة املالية املركزية، 
ال�صام�صي،  را�صد  عبيد  حممد  و�صعادة 
مــديــر عــام �ــصــنــدوق الــ�ــصــارقــة لل�صمان 
بح�صور  الـــدائـــرة،  مقر  يف  الجــتــمــاعــي 
الدكتور طارق �صلطان بن خادم،  �صعادة 
رئي�س دائرة املوارد الب�صرية نائب رئي�س 
جمل�س اإدارة �صندوق ال�صارقة لل�صمان 
الجتماعي، اإىل تعاون موؤ�ص�صات حكومة 
ــارقــة فــيــمــا بــيــنــهــا لــغــر�ــس توفري  الــ�ــص
لل�صمان  مــتــكــامــلــة  مــعــلــومــاتــيــة  بــنــيــة 
الجــتــمــاعــي لإمــــارة الــ�ــصــارقــة مــن اأجل 
القرارات  واتــخــاذ  والــرقــابــة  التخطيط 
املالية  لـــلـــمـــوارد  الأمـــثـــل  ــتــثــمــار  وال�ــص
يكفل  املتنوعة، مبا  املالية  وال�صت�صارات 
اململوكة  ال�ــصــتــثــمــارات  وتــوظــيــف  اإدارة 
بالنفع  يــعــود  الـــذي  بال�صكل  للحكومة 
اإىل  بــالإ�ــصــافــة  واأفـــــراده،  املجتمع  على 
امل�صاهمة يف اإعداد الأنظمة الإلكرتونية 
املختلفة  بــاملــوؤ�ــصــ�ــصــات  الــعــمــل  لإدارة 

مع  لها  املتكامل  الإلـــكـــرتوين  والــربــط 
الأنظمة املالية الإلكرتونية، وال�صتفادة 
من الإمكانات واملوارد الب�صرية واملرافق 
الوعي  من  انطالقاً  املتوفرة للطرفني، 
يف  الإبداعية  والأفــكــار  البتكار  باأهمية 
وامل�صاركة  والبحث  والتدريب  التطوير 

املجتمعية الفاعلة واملثمرة.
�صراكات  تـــكـــويـــن  املــــذكــــرة  وتــ�ــصــمــنــت 
ذات  اجلــــــهــــــات  مــــــع  ــــة  ــــجــــي ــــي ــــرتات ــــص اإ�
والفني  املــــــايل  لـــلـــدعـــم  الخـــتـــ�ـــصـــا�ـــس 
املالية،  املــجــتــمــع  احـــتـــيـــاجـــات  لــتــلــبــيــة 
اقت�صادية،  اأو  اجــتــمــاعــيــة  كــانــت  �ــصــواًء 
اأف�صل  ودعــــــم  تـــقـــدمي  يف  ــــهــــام  ــــص والإ�
يف  وامل�صاهمة  والتقنية،  الذكية  احللول 
التمويل املايل الالزم والدعم بالتدريب 
الأنظمة  بــــني  الإلـــــكـــــرتوين  والــــربــــط 
املـــالـــيـــة الإلــــكــــرتونــــيــــة املـــ�ـــصـــرتكـــة مبا 
وترية  وت�صريع  البيانات  توحيد  يكفل 
م�صتحقات  وحتــويــل  املالية  الإجــــراءات 
امل�صتفيدين بال�صورة التي تظهر الوجه 
امل�صرتك  والتعاون  لالإمارة،  احل�صاري 
وال�صبل  الو�صائل  اأف�صل  عن  البحث  يف 
ال�ــصــتــثــمــاريــة لــ�ــصــمــان احلـــفـــاظ على 
وزيادتها  ومنوها  ال�صتثمارات  دميومة 

وتنويعها.
واأكـــــــد �ـــصـــعـــادة ولـــيـــد الـــ�ـــصـــايـــغ حر�س 
الدائرة على تقدمي كل الدعم للدوائر 
واملوؤ�ص�صات ال�صقيقة، �صواًء على امل�صتوى 
املـــادي واملــعــنــوي مــن خــالل امل�صاندة يف 

تطوير الرامج والنظم املالية امل�صرتكة 
يف بــيــئــة الـــعـــمـــل ورفـــــدهـــــا بـــاخلـــرات 
الكفاءات  اإعــداد  يف  وامل�صاهمة  العملية، 
املهنية املتمّيزة القادرة على قيادة العمل 
املايل احلكومي، والتعاون يف الإجراءات 
الـــالزمـــة لــتــنــفــيــذ  تــوجــيــهــات �صاحب 
الــ�ــصــمــو الــ�ــصــيــخ الـــدكـــتـــور �ــصــلــطــان بن 
الأعلى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي،  حممد 

حاكم ال�صارقة. 
تعزز  املـــذكـــرة  اأن  اإىل  الــ�ــصــايــغ  ـــار  ـــص واأ�
احلكومية  الـــــــدوائـــــــر  مـــــع  الـــــتـــــعـــــاون 
التي  الــعــقــبــات  كــافــة  تــذلــيــل  يف  وت�صهم 
تــواجــه الــعــمــل املـــايل املــ�ــصــرتك، خا�صة 
املوظفني  مبــ�ــصــتــحــقــات  يــتــعــلــق  فــيــمــا 
واملــتــقــاعــديــن، حيث تــويل الــدائــرة جل 
اهتمامها لإر�صاء املتعاملني مع الدوائر 
تقديره  عن  املختلفة. معرباً  احلكومية 
جلهود ال�صندوق يف القيام باملهام املوكلة 
اإىل  له باأف�صل النظم والأ�صاليب، لفتاً 
حر�س الدائرة على اإتاحة فر�س العمل 
اجلهات  مع  التوا�صل  وتنمية  امل�صرتك 
ذات العالقة بني الطرفني واإىل التعاون 
لدعم  وال�صندوق  الدائرة  بني  امل�صتمر 
الأمثل  ال�صتثمار  ومــبــادرات  التوطني 
م�صتوى  على  والب�صرية  املالية  للموارد 

حكومة ال�صارقة. 
من جانبه، اأكد �صعادة حممد عبيد را�صد 
ال�صام�صي، اأن �صندوق ال�صارقة لل�صمان 
اإطــــار  اإيـــجـــاد  اإىل  يـــهـــدف  الجــتــمــاعــي 

الجتماعي  ال�صمان  يج�صد  ت�صريعي 
ويــــكــــفــــل لــــلــــمــــوؤمــــن عـــلـــيـــهـــم الــــراحــــة 
والطماأنينة والعي�س الكرمي لهم ولأفراد 
اأ�ــصــرهــم، كــمــا يــعــمــل عــلــى تــوفــري دخل 
منتظم وم�صتمر للمتقاعدين ي�صاعدهم 
على �صد متطلباتهم الأ�صا�صية لتحقيق 
ال�صتقرار الجتماعي لالأجيال احلالية 
قيم  تعميق  اإىل  بالإ�صافة  وامل�صتقبلية، 
التكافل الجتماعي والإ�صهام يف التنمية 
حتقيق  ويف  والجتماعية  القت�صادية 
ال�ــصــتــقــرار الــوظــيــفــي وتــعــزيــز عالقة 
املوظف بجهة عمله، كما ي�صعى ال�صندوق 
من خالل هذه املذكرة اإىل �صمان جودة 
من  للم�صتفيدين  املــقــدمــة  اخلـــدمـــات 

املوظفني واملتقاعدين.
من  اأهميتها  التفاهم  مــذكــرة  وت�صتمد 
التعاون يف  اآفــاق  اأنها تعمل على تو�صيع 
كافة املجالت، �صواًء التقنية اأو التدريب 
الأمثل  وال�صتثمار  املالية  امل�صاركة  اأو 
بالإ�صافة  اإدارتـــهـــا،  وحتــ�ــصــني  لــلــمــوارد 
الوظيفية  الكفاءات  تنمية وتطوير  اإىل 
املهنية. وتاأتي �صمن اأهم اأدوات وعوامل 

النه�صة  ملـــواكـــبـــة  الــوطــنــيــة  الــتــنــمــيــة 
تعي�صها  الــتــي  والــعــ�ــصــريــة  احلــ�ــصــاريــة 
اإمارة ال�صارقة وفق روؤية �صاحب ال�صمو 
الــ�ــصــيــخ الـــدكـــتـــور �ــصــلــطــان بـــن حممد 
حاكم  الأعــلــى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي، 

ال�صارقة -حفظه اهلل تعاىل ورعاه.
على  كذلك  التفاهم  مذكرة  ن�صت  كما 
العديد  لإطــالق  الطرفني  بني  التعاون 
امل�صرتكة  والــفــعــالــيــات  ــــبــــادرات  امل مـــن 
املجال  يف  الع�صر  حتديات  مع  للتعامل 
ذاته، وتنفيذ اأعمال م�صرتكة متخ�ص�صة 
وتطوير  للتعاون  باحلكومة  للعاملني 
العمل املايل احلكومي مبا يحقق املنافع 

املرجوة للجميع.
يف  املركزية  املالية  دائـــرة  روؤيـــة  وتتمثل 
نحو  مالية  ريــادة  اإىل  للو�صول  ال�صعي 
تقنيات  تــطــويــر  خــــالل  مـــن  الـــعـــاملـــيـــة، 
مبتكرة لتحقيق ال�صتقرار وال�صتدامة 
توجهات  ثالثة  على  وبالعتماد  املالية، 
ال�صتقرار  هـــي  رئــيــ�ــصــة  ا�ــصــرتاتــيــجــيــة 
وال�ــصــتــدامــة املــالــيــة، واخلــدمــات املالية 

املبتكرة، والبيئة الداخلية املحفزة.

اإطالق مبادرة مهنة مباركة لتعزيز اإ�ضهامات 
امل�ضاريع املتو�ضطة وال�ضغرية يف االقت�ضاد الوطني

•• اأبوظبي-وام: 

اأعلنت ال�صيخة موزة بنت مبارك بن حممد اآل نهيان رئي�صة جمل�س اإدارة 
مــبــادرة وطنية  وهــي  مــبــادرة مهنة مباركة  اطـــالق  عــن  املــبــاركــة  موؤ�ص�صة 
2020 وت�صتهدف  املوؤ�ص�صة يف العام  جديدة تعد باكورة برامج ومبادرات 
القت�صاد  يف  اإ�صهامها  وزيــادة  وال�صغرية  املتو�صطة  امل�صاريع  معدلت  رفع 

الوطني من قبل ال�صباب املواطنني.
والنا�صئة  وال�صغرية  املتو�صطة  لل�صركات  الأول  املعر�س  املوؤ�ص�صة  ونظمت 
�صلمرجري  �صركة  مع  بالتعاون  املبادرة  لهذه  كثمار  ال�صباب  اأطلقها  التي 
متخ�ص�صني  مدربني  توفري  خالل  من  ال�صباب  هــوؤلء  رعاية  تولت  التي 
الأعمال وخا�صة  ريــادة  اإطــالق م�صروعات  قدموا ور�ــس عمل تطبيقية يف 

ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة و النا�صئة .
املعر�س  فعاليات  نهيان  اآل  حمدان  بن  خليفة  بن  حممد  ال�صيخ  واأفتتح 
�صغريا  وم�صروعا  �صركة   18 املعر�س  �صم  حيث  �صلمرجري  �صركة  يف 
ومتو�صطا اأطلقها ال�صباب املواطنون خالل الفرتة املا�صية يف ختام الرنامج 
التدريبي الذي نظمته لهم املباركة . واأكدت ال�صيخة موزة بنت مبارك اآل 
نهيان على اأهمية مبادرة مهنة مباركة التي تعتر اأحد الإ�صهامات النوعية 
ال�صباب  متكني  خــالل  من  القت�صادي  ال�صعيد  على  للموؤ�ص�صة  اجلديدة 
�صغرية  م�صاريع  لإطـــالق  ومــاديــا  ومعنويا  لوج�صتيا  ودعمهم  والفتيات 
اآفاقاً  اأمام هذه الفئة  ومتو�صطة وتكوين �صركات ريادة الأعمال مبا يفتح 
وا�صعة للم�صاهمة يف تعزيز نه�صة القت�صاد الوطني اإذ متثل م�صاريع ريادة 
الأعمال اأحد الركائز الأ�صا�صية القوية التي حتر�س قيادتنا الر�صيدة على 
الوطني  القت�صاد  ازدهـــار  يف  اأ�صا�صياً  حمــوراً  باعتبارها  ودعمها  رعايتها 
ومتكني ال�صباب والفتيات من اإطالق م�صاريع تخدم م�صريته . وثمنت دور 
القيادة الر�صيدة يف متكني ال�صباب و بناء اقت�صاد مبني على املعرفة مو�صحة 
اأن ر�صالة موؤ�ص�صة املباركة حتر�س علي اإبراز دور ال�صباب الإماراتي املبدع 
وت�صجيع املنتجات املحلية وكذلك ت�صجيع املوؤ�ص�صات القت�صادية على دعم 

هذا القطاع كجزء من امل�صوؤولية املجتمعية.

منتدى املراأة العاملي ي�ضتعر�ض حتديات تواجهها 
رائدات االأعمال يف جمال التجارة االإلكرتونية

•• دبي-وام:

التجارة  مــن  “ال�صتفادة  الأعـــمـــال  ريــــادة  جل�صة  يف  املــ�ــصــاركــات  نــاقــ�ــصــت 
الثاين  اليوم  فعاليات  ا�صت�صافتها  والتي  النمو”  لتحقيق  الإلكرتونية 
التي  والعوائد  النمو،  2020، حتديات حتقيق  العاملي  املــراأة  منتدى  من 
توفرها التجارة الإلكرتونية وخدمات الدفع غري النقدي لتنمية الأعمال 
اأدارتها  التي  احلــواريــة  اجلل�صة  يف  و�صارك  اأكــر.  �صوقية  ح�صة  وامتالك 
كومال موهيندرا، كبري خراء القطاع اخلا�س – البنك الدويل، ومرمي 
�صليمان، اأخ�صائي اأول القطاع اخلا�س – البنك الدويل، وكل من رائدات 
�صاهني من  – م�صر، ولرا  �صركة كو�صي�س  املهريي من  يا�صمني  الأعمال 
 -  Ma Box �صركة  مــن  اجليالتي  وهــنــاء  الأردن،   ،Jeroun �صركة 
و�صركاتهم  اأدوراهــم  امل�صاركون يف اجلل�صة ملحة عامة عن  وقــدم  اجلزائر. 
وال�صتفادة  الرقمي  الف�صاء  تقوم على توفري خدمات خمتلفة عر  التي 
التي  واملنتجات  باخلدمات  التعريف  يف  الجتماعي  التوا�صل  و�صائل  من 
توفرنها لالأ�صواق املحلية والعاملية. واأ�صارت مرمي �صليمان، اإىل اأن رائدات 
ت�صري  حيث  الرقمية،  التجارة  اإىل  للو�صول  اأقــل  فر�س  لديهن  الأعــمــال 
البيانات اإىل اأن ن�صف ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة التي متتلكها الن�صاء يف 
ال�صني؛ ل حتظى بات�صال اأو ارتباط �صمن الف�صاء الرقمي. واأفادت هناء 
اجليالتي اإىل اأنه ل يوجد تطور كاٍف لدى العمالء لناحية الدفع الرقمي 
اأو من خالل  اإجــراء الدفعات ب�صكل نقدي  اإذ يف�صل العمالء  يف اجلزائر، 
ال�صيكات امل�صرفية عند ا�صتالم املنتجات اأو اخلدمات، على الرغم من وجود 
من�صتني ميكن من خاللهما طلب املنتجات ب�صورة رقمية. وقالت: “ت�صكل 
و�صائل التوا�صل الرقمي اأدوات هامة للرتويج والت�صويق ملنتجاتنا، كما يعد 
جيدة،  فر�صة  النقدي  الدفع  خدمات  لتوفري  عاملية  من�صات  مع  التعاون 
ولكنه يرتبط ب�صكل مبا�صر بنوع املنتج، اإذ ميكن اأن يفقد املنتج خ�صو�صيته 
يف حال ال�صتفادة من من�صات عاملية مثل اأمازون على �صبيل املثال.” واأكدت 
لرا �صاهني على الدور املحوري الذي تقوم به و�صائل التوا�صل الجتماعي 
اأ�صواق  وخلق  مبنتجاتهم  التعريف  يف  الرقمية  للتجارة  العاملية  واملن�صات 
جديدة لها يف اخلارج، وخا�صة يف قطاع خدمات ال�صياحة والأ�صغال اليدوية 
الفنية. واأ�صارت �صاهني اإىل اأنه باملقابل مع هذه المتيازات، فاإن ال�صراكات 
مع املن�صات العاملية لتوفري خدمات الدفع الرقمي ت�صكل عبئاً مالياً على 
املنتج وذلــك فقط لتوفري  �صعر  ب�صكل غري مرر  الأعمال وترفع  رائــدات 

كلفة خدمة الدفع غري النقدي.

االإمارات العاملية لالأملنيوم حتتفل بتخريج
 50 �ضابا اإماراتيا �ضمن برنامج التدريب الوطني

•• اأبوظبي-وام:

اإماراتياً  �صاباً   50 بتخريج  اأم�س  لالأملنيوم  العاملية  الإمــارات  �صركة  احتفلت 
التابعني  املفتوح  التعليم  وبرنامج  الوطني  التدريب  برنامج  اإكمالهم  بعد 
املتدربون  ال�صركة يح�صل فيها اخلريجون  دفعة يف  اأول  لل�صركة وتعد هذه 
/ الب�صرية  والتنمية  املعرفة  هيئة  قبل  مــن  معتمدة  مهنية  �ــصــهــادات  على 
�صركة �صناعية  اأول  العاملية لالأملنيوم بذلك  الإمــارات  لت�صبح   /KHDA
يف الدولة تقدم برامج تدريبية متنح �صهادات مهنية معتمدة ومعرتفا بها يف 
اأقيم حفل التخرج بح�صور معايل الدكتور اأحمد بن عبد اهلل  اإمارة دبي. و 
حميد بالهول الفال�صي وزير دولة ل�صوؤون التعليم العايل واملهارات املتقدمة. 
لالأملنيوم  العاملية  الإمــارات  ل�صركة  التابعة  الوطنية  التدريب  برامج  وتعمل 
عــلــى متــكــني خــريــجــي املـــدار�ـــس الــثــانــويــة مــن اكــتــ�ــصــاب املـــهـــارات واخلـــرات 
واملوؤهالت الالزمة لتويل الوظائف الت�صغيلية يف م�صاهر الأملنيوم وحمطات 
اإىل  الطاقة التابعة لل�صركة، ومتتد مدة اللتحاق بهذه الرامج التدريبية 
�صنة كاملة. ويوفر برنامج التعليم املفتوح فر�صاً للموظفني للح�صول على 
يوا�صلون عملهم  بينما  اأعلى  اأو وظيفية  اأو مهنية  علمية  و�صهادات  مهارات 
الإنرتنت  عر  معتمدة  دورات  التدريب  ..وي�صمل  ال�صركة  يف  كامل  بــدوام 
بن عبداهلل  اأحمد  الدكتور  وقال معايل  املهنية.  املوظفني يف حياتهم  تدعم 
الكوادر  لبناء  اأ�صا�صية  ركــيــزة  الــتــدريــب  “ميثل  الــفــال�ــصــي:  بــالــهــول  حميد 
للتميز  توؤهلهم  التي  واملهارات  واملعارف  العلوم  اإك�صابها  الب�صرية من خالل 
يف القطاعات احليوية يف الإمــارات ..اإن م�صتقبل �صوق العمل يحمل العديد 
من التحديات واملتغريات، ونحن ن�صجع على امل�صي قدماً يف تطوير برامج 
دور  مع  تتكامل  والتي  الدولة  يف  واملوؤ�ص�صات  ال�صركات  خمتلف  يف  التدريب 

املوؤ�ص�صات العلمية من اأجل رفع جاهزية ال�صباب واإعدادهم للم�صتقبل«.

م�ضاركة متميزة لـ »جافزا« يف »جلفود« 2020 تربز م�ضاهماتها يف دعم جتارة االأغذية وامل�ضروبات يف دبي 
•• دبي-الفجر: 

تــ�ــصــتــعــر�ــس املــنــطــقــة احلـــــرة جلــبــل علي 
الــــرائــــدة يف حمفظة  املــنــ�ــصــاأة  )جــــافــــزا(، 
مــوانــئ دبـــي الــعــاملــيــة – اإقــلــيــم الإمـــــارات، 
واإبراز  لل�صركات،  توّفرها  التي  احلــوافــز 
دورهـــــا كــمــ�ــصــاهــم رئــيــ�ــصــي يف دعـــم جتارة 
الأغذية وامل�صروبات يف دبي، وذلك خالل 
الدورة الـ 25 من معر�س جلفود 2020، 

الذي �صينطلق يوم 16 فراير.
يــتــ�ــصــمــن احلــــدث الــــذي يــ�ــصــتــمــر خم�صة 
اأيـــــام قــمــة جــلــفــود لــالبــتــكــار الــتــي تعقد 
جديد”  مبنظور  “الأغذية  عــنــوان  حتــت 
ملناق�صة مو�صوعات مثل دور احلكومات يف 
الأغذية  وت�صويق  الغذاء  م�صتقبل  ت�صكيل 
التجزئة  وجتـــارة  وال�صياحة  واملــ�ــصــروبــات 

وتكنولوجيا امل�صتقبل لقطاع الأغذية.
وت�صاهم جافزا حالياً بن�صبة 16.4 يف املئة 
من اإجمايل جتارة دبي وباأكرث من 17 يف 
املنطقة  وتــهــدف  القيمة.  حيث  مــن  املــئــة 
�صركات  اإىل دعم  احلرة وميناء جبل علي 
ــتــفــادة من  الأغــــذيــــة واملـــ�ـــصـــروبـــات لــال�ــص
التطورات املت�صارعة لل�صناعة وا�صتك�صاف 
الــفــر�ــس الــكــامــنــة فــيــهــا. وتــدعــم املنطقة 
احلــــرة واملــيــنــاء يف الــوقــت الـــراهـــن اأكرث 
املــيــنــاء يف هذا  مــن عــمــالء   4،500 مــن 
 480 اأكـــرث مــن  املــجــال. وتـــرز ن�صاطات 
�صركة اأغذية وم�صروبات من 66 دولة يف 
جافزا فعالية موانئ دبي العاملية – اإقليم 
الإمارات يف دعمها لهذا القطاع الرئي�صي. 
قال حممد املعلم، املدير التنفيذي ومدير 
عام موانئ دبي العاملية – اإقليم الإمارات، 
واملدير التنفيذي جلافزا: “تفتخر جافزا 

قبل  من  تف�صياًل  الأكــرث  الوجهة  بكونها 
والدوليني  املحليني  والتجار  امل�صتثمرين 
تتم  حيث  وامل�صروبات،  الأغــذيــة  قطاع  يف 
امليناء واملنطقة احلرة  الأن�صطة يف  جميع 
 2021 مبــا يتما�صى مــع روؤيـــة الإمــــارات 
التي اأطلقها �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�صد  بن 
رعاه  دبـــي،  حــاكــم  الــــوزراء  جمل�س  رئي�س 
اهلل، والتي تهدف لأن تكون دولة الإمارات 
�صمن اأف�صل دول العامل من حيث التنمية 
اأثبتت  ولــقــد  والجتماعية.  القت�صادية 
ال�صناعة بالفعل اأهميتها من خالل م�صار 
دبي  موانئ  وتتطلع  النمو،  من  متوا�صل 
اإىل ال�صتمرار  الإمــارات  – اإقليم  العاملية 
يف توفري البنية التحتية الداعمة ل�صركات 
اقرتاب  ومع  وامل�صروبات.  الأغذية  قطاع 
موعد احلدث العاملي اإك�صبو 2020 دبي، 
الأغذية  �صناعة  يف  التفكري  اإعــــادة  فـــاإن 
وامل�صروبات من منظور جديد، كما يوعد 

اأن  �ــصــاأنــه  مـــن   ،2020 جــلــفــود  مــعــر�ــس 
ي�صيف قيمة جلهودنا امل�صرتكة.«

واللوج�صتيات  الأعـــمـــال  مــركــز  ويــ�ــصــكــل 
العاملية  دبي  توفره موانئ  الذي  املتكامل، 
– اإقليم الإمارات يف جبل علي، بيئة عمل 
فريدة ت�صم اليوم بع�صاً من اأهم العالمات 
قطاع  يف  الدوليني  والالعبني  التجارية 
يونيليفر  مــثــل:  واملـــ�ـــصـــروبـــات،  الأغـــذيـــة 
ون�صتله واألكوزاي واخلليج لل�صكر ومار�س 
على  تعليقه  مــعــر�ــس  ويف  فــــودز.  وهــنــرت 
خـــرة �ــصــركــتــه الــطــويــلــة يف جـــافـــزا، قال 
التوريد  �صل�صلة  رئي�س  نائب  يا�صر جمال، 
لدى  اإفريقيا  و�صمال  الأو�ــصــط  ال�صرق  يف 
تواجدنا  خالل  من  “ن�صتفيد  يونيليفر: 
ال�صريع  التخلي�س  عمليات  من  جافزا  يف 
واملنهج القائم على دعم راأ�س املال العامل 
الأ�صواق.  يف  الطلب  تلبية  يف  والــ�ــصــرعــة 

ونحن �صعداء للغاية باحللول اللوج�صتية 
العاملية  دبي  موانئ  تقدمها  التي  املو�صعة 
وكذلك تغطية �صبكة املوانئ العاملية التي 
يف  بنا  ــة  اخلــا�ــصّ الت�صدير  عمليات  تدعم 
اأنـــحـــاء الـــعـــامل«.  مــن جــهــتــه، قال  جميع 
اأنــانــيــا نـــارايـــان، الــعــ�ــصــو املــنــتــدب ل�صركة 
ر هنرت فودز  هنرت فودز املحدودة: “ُت�صدِّ
30 دولــة، ويعود  اأكرث من  اإىل  منتجاتها 
الف�صل يف العديد من الإجنــازات الكرى 
التي حققناها اإىل �صبكة مميزة التي تربط 
والبنية  الكفاءة  عن  ف�صاًل  بالعامل،  دبــي 
موانئ  تقدمها  الــتــي  الــ�ــصــامــلــة  التحتية 
ونفخر  الإمـــــارات.  اإقليم   – العاملية  دبــي 
دوماً بكوننا اأول م�صنع للمواد الغذائية يف 
جافزا، وها نحن نحتفل مبرور 35 عاماً 

على بدء عملياتنا يف املنطقة احلرة.«
قاعدة  عــلــي  احلـــرة جلــبــل  املنطقة  تــوفــر 

العامليني  لـــلـــ�ـــصـــركـــاء  مــتــكــامــلــة  اأعــــمــــال 
املتخ�ص�صني يف املنتجات الغذائية واللحوم 
و�صوامع  الـــزيـــوت  ومــعــاجلــة  واحلـــبـــوب 
ال�صاملة  واحلـــلـــول  املــخــ�ــصــ�ــصــة  احلـــبـــوب 

لل�صادرات واإعادة الت�صدير والواردات. 
لالأغذية  خم�ص�صة  من�صة  جافزا  ولــدى 
مليون   1.17 م�صاحة  على  واملــ�ــصــروبــات 
لوج�صتية  خـــدمـــات  وتـــقـــدم  مـــربـــع،  مـــرت 
التخزين  ذلــك  قيمة م�صافة، مبا يف  ذات 
واملــعــاجلــة والــتــعــبــئــة والــتــغــلــيــف وغريها 
مغلقة  اإيــــداع  مناطق  �صمن  املــرافــق  مــن 
“زادي”  خدمة  وتوفر  مفتوحة.  واأخــرى 
الرائد  املمكن  التجارية،  دبــي  بــوابــة  على 
دبي  ملــوانــئ  التابعة  الــتــجــاريــة  للخدمات 
من  التجار  ميكن  موحداً  منفذاً  العاملية، 
املتعلقة  اخلـــدمـــات  جــمــيــع  اإىل  الــو�ــصــول 

با�صترياد املواد الغذائية. 
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الإمارة ت�سهد تنامي الطلب على الأغذية ال�سحية وزيادة الت�سوق الإلكرتوين على الأغذية

غرفة دبي تدعو لال�ضتثمار يف ال�ضناعات الغذائية وخ�ضو�ضًا االأغذية احلالل واملنتجات الزراعية املبتكرة
•• دبي-الفجر: 

نظمت غــرفــة جتـــارة و�ــصــنــاعــة دبـــي يف 
هام�س  على  اأعــمــال  لقاء  اأمــ�ــس  مقرها 
مــعــر�ــس اخلليج  مـــن   25 الـــــ  الــــــدورة 
مب�صاركة   ،”2020 “جلفود  لالأغذية 
امل�صاركة يف  الزائرة  الوفود  العديد من 
الغرفة  جــهــود  �صمن  وذلـــك  املــعــر�ــس، 
لــلــتــعــريــف بــالــفــر�ــس ال�ــصــتــثــمــاريــة يف 
الأغذية  قــطــاع  يف  وخ�صو�صاً  الإمــــارة 

وامل�صروبات.
و�صارك يف لقاء الأعمال احلا�صد 350 
املحلي  الأعــمــال  جمتمعي  من  م�صاركاً 
60 دولـــة، وذلـــك بن�صبة  والــعــاملــي مــن 
منو تبلغ حوايل %29 مقارنة بفعالية 
�صخ�صية   27 وحــــوايل  املــا�ــصــي،  الــعــام 
و�صفراء  وزراء  ت�صم  املــ�ــصــتــوى  رفــيــعــة 
وقــنــا�ــصــل دبــلــومــا�ــصــيــني، حــيــث جرى 
خالل اللقاء ا�صتعرا�س املزايا التناف�صية 
ال�صناعات  دبــي يف جمــال  توفرها  التي 
التي  والــفــر�ــس  واملــ�ــصــروبــات،  الغذائية 

تتيحها الإمارة يف هذا املجال. 
رئي�س  نائب  ن�صيب،  عتيق جمعة  وقال 

تنفيذي اأول لقطاع اخلدمات التجارية 
دبــــي متتلك  اإمــــــارة  اإن  دبــــي  غـــرفـــة  يف 
مـــقـــومـــات هـــائـــلـــة جتـــعـــل مــنــهــا وجهة 
وامل�صروبات  الأغــذيــة  لــتــجــارة  رئي�صية 
و�صمال  الأو�ــــصــــط  الــ�ــصــرق  مــنــطــقــة  يف 
ياأتي  الــلــقــاء  اأن  اإىل  مــ�ــصــرياً  اأفــريــقــيــا، 
ل�صت�صافة  الإمـــــــارة  تــ�ــصــتــعــد  وقــــت  يف 
اأكــــر مــعــر�ــس اإكــ�ــصــبــو عــلــى الإطـــــالق، 
 25 مــن  اأكــرث  با�صتقطاب  توقعات  مــع 
على  الطلب  �صريفع  ممــا  زائـــر،  مليون 

منتجات الأغذية وامل�صروبات.  
ولفت ن�صيب اإىل املكانة العاملية الرائدة 
العربية  الإمــــــارات  دولـــة  حتتلها  الــتــي 
املواد  املتحدة يف جمال جتــارة و�صناعة 
املرتبة  الــدولــة  احتلت  حيث  الغذائية، 
الأو�ـــصـــط  الـــ�ـــصـــرق  مــنــطــقــة  يف  الأوىل 
عاملياً   18 الـ  واملرتبة  اأفريقيا،  و�صمال 
ل�صناعات  ال�صتثمار  بيئة  جــاذبــيــة  يف 
الــربــع الأول  الأغـــذيـــة واملــ�ــصــروبــات يف 
“فيت�س  ملــوؤ�ــصــر  طــبــقــاً   ،2020 لــعــام 
يعك�س  ممــا  ريورد”،  ريــ�ــصــك  كــونــيــكــت 
ا�صتقطاب  يف  للدولة  املتزايدة  الأهمية 

امل�صتثمرين من كافة اأنحاء العامل.

اإىل  العامليني  امل�صتثمرين  ن�صيب  ودعــا 
ال�ــصــتــثــمــار يف دبـــي، كــا�ــصــفــاً عــن وجود 
فــر�ــس ا�ــصــتــثــمــاريــة كــبــرية يف جمالت 
تــ�ــصــنــيــع الأغــــذيــــة والأغــــذيــــة احلالل 
اإن دبي  املــبــتــكــرة، ومـــوؤكـــداً  والـــزراعـــات 
مــبــتــكــرة مـــن الطلب  اأمنــــاطــــاً  متــتــلــك 
ـــغـــذائـــي مــــع تـــنـــامـــي الـــطـــلـــب الأكـــــل  ال
الإلكرتوين  الــتــ�ــصــوق  وزيــــادة  ال�صحي 
اأو�صع  يــتــيــح جمــــالت  لـــالأغـــذيـــة، ممـــا 
النوعية  ال�ـــصـــتـــثـــمـــارات  ــتــقــطــاب  ل�ــص

واملبتكرة يف هذا القطاع. 
اأمــــام احلا�صرين  دبـــي  وقــدمــت غــرفــة 
بيانات  عــلــى  مــبــنــيــاً  تــعــريــفــيــاً  عــر�ــصــاً 
حيث   ،“ “يورومونيرت  مـــن  حــديــثــة 
توقع العر�س حدوث منو �صنوي مركب 
الأغذية  ملبيعات منتجات   5.2% يبلغ 
الطازجة يف دولة الإمارات خالل الفرتة 
توقعات  اإىل  لفــتــاً   ،2023-2018
ملبيعات  مـــركـــب  �ــصــنــوي  بــتــحــقــيــق منـــو 
 ،7% اللحوم خالل نف�س الفرتة يبلغ 
واملك�صرات   5.5% الــبــقــول  وحـــبـــوب 
والبي�س   5% واخلــ�ــصــراوات   5.4%
التوايل،  على   4% بن�صبتي  والــفــواكــه 

والأ�صماك واملاأكولت البحرية 3.7%. 
وبنّي العر�س التعريفي احتالل منطقة 
ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا املرتبة 
ا�صتهالك  تـــوقـــعـــات  يف  عـــاملـــيـــاً  الأوىل 
-2018 للفرتة  وامل�صروبات  الأغــذيــة 
دبي  ـــيـــة  جـــاذب يــعــكــ�ــس  ممــــا   ،2023
ومكانتها كبوابة لال�صتثمارات الأجنبية 

املبا�صرة يف ال�صناعات الغذائية.  
اأ�ــصــواق دبــي يف  اأبــرز  اأن  واأظهر العر�س 
ا�ــصــتــرياد الأغـــذيـــة واملــ�ــصــروبــات خالل 
اإىل  الأول  الــربــع  املــمــتــدة مــن  الــفــرتة 
ح�صب   2019 العام  من  الثالث  الربع 
الوليات  هــي  “يورومونيرت”  بيانات 
ا�صتحوذت  الــتــي  الأمــريــكــيــة  املــتــحــدة 
دبي  واردات  اإجــمــايل  مــن   11% على 
خالل هذه الفرتة، تليها الهند 10% 
%4، يف  وا�ــصــرتالــيــا   9% والـــرازيـــل 
الأغذية  ت�صدير  اأ�ــصــواق  اأبـــرز  اأن  حــني 
عمان  �صلطنة  هي  دبي  من  وامل�صروبات 
 6% %8 وال�صعودية  %11 والعراق 

وال�صني 3%.
الأغذية  ـــــرز  اأب اأن  الــتــحــلــيــل  واأ�ــــصــــاف 
دبي خالل  ا�صتوردتها  التي  وامل�صروبات 

الفرتة املمتدة من الربع الأول اإىل الربع 
الثالث من العام 2019 ح�صب بيانات 
“يورومونيرت” هي الفواكه واملك�صرات  
%15 من الإجمايل، واللحوم 13% 

ومنتجات الألبان 8%. 
للرتويج  الـــغـــرفـــة  فـــعـــالـــيـــات  و�ـــصـــمـــن 
التمثيليني  املكتبان  قاد  ملعر�س جلفود، 
بعثتني  اأبــابــا  واأديـــ�ـــس  بــاكــو  يف  للغرفة 
يف  للم�صاركة  اأ�صواقهما  من  جتاريينت 
املعر�س، والتعرف على مزايا ال�صترياد 
والــتــ�ــصــديــر مــع جتـــار دبــــي،  حــيــث كان 
لــهــذيــن الــــوفــــود لــــقــــاءات خــا�ــصــة مع 
املــ�ــصــارف الإمـــاراتـــيـــة واجــتــمــاعــات مع 
وامل�صروبات  الأغـــذيـــة  عــمــل  جمــمــوعــة 
الـــتـــي تــعــمــل حتـــت مــظــلــة غـــرفـــة دبـــي، 
والإمـــــداد  لل�صحن  الــوطــنــيــة  والــلــجــنــة 
ل�صوق  مــيــدانــيــة  وزيــــــــارات  “نافل”، 
بالإ�صافة  وامل�صروبات  لالأغذية  العوير 
املتعددة  لل�صلع  دبي  لقاء مع مركز  اإىل 
اإىل عقد  بــالإ�ــصــافــة  الــكــثــري،  وغــريهــا 
خمتلف  مع  متنوعة  ثنائية  اجتماعات 
الــتــجــار والــ�ــصــركــات الــعــامــلــة يف جمال 

ال�صناعات الغذائية يف دبي.  

مركز اجلواهر يوقع اتفاقية لبناء 
وت�ضغيل فندق »كورت يارد ماريوت ال�ضارقة«

•• ال�شارقة-وام: 

العاملية  العالمة  مع  تعاون  اتفاقية  واملوؤمترات  للمنا�صبات  اجلواهر  مركز  وقع 
لإدارة وت�صغيل الفنادق واملنتجعات ال�صياحية “ماريوت الدولية” لبناء وت�صغيل 
فندق “كورت يارد ماريوت ال�صارقة” ليكون الأول من نوعه من حيث العالمة 
املعار�س  �صياحة  الرتــقــاء بقطاع  يــخــدم جــهــودهــا يف  الإمــــارة مبــا  الــتــجــاريــة يف 
واملوؤمترات. وت�صهم التفاقية يف تعزيز م�صرية التنوع القت�صادي التي تنتهجها 
ال�صراكة  واملــوؤمتــرات كما حتقق  املعار�س  �صياحة  ال�صارقة من خالل دعم  اإمــارة 
ملركز اجلواهر للمنا�صبات واملوؤمترات نقلة نوعية يف تقدمي اخلدمات من جهة 

وامل�صاهمة يف منو موؤ�صرات القطاع ال�صياحي يف الإمارة من جهة اأخرى.
ومن املقرر اأن يت�صمن الفندق املتوقع افتتاحه بحلول العام 2023 على م�صاحة 
الدولية”  “ماريوت  جمموعة  و�صتقوم  غرفة   180 نحو  مربع  مــرت   8000
الإداريـــة  بـــالإجـــراءات  يتعلق  ومــا  الفندقّية  اخلــدمــات  واإدارة  الفندق  بت�صغيل 
الداخلية وفقاً لأعلى معايري اجلودة واخلدمات العاملية مبا يتنا�صب مع املكانة 
الفندق  من�صاآت  تطوير  فر�س  متابعة  جانب  اإىل  التجارية  للعالمة  الــرائــدة 

وتو�صيعها وتقدمي املقرتحات بهذا ال�صاأن اإىل مركز اجلواهر.
فعالية   450 اأكرث من  اىل  املركز  ي�صت�صيفها  التي  الفعاليات  ومع و�صول عدد 
�صنوياً ي�صتجيب الفندق اجلديد لحتياجات عمالء مركز اجلواهر واملتمثلة يف 
�صرورة وجود فندق قريب من مركز املوؤمترات ومطار ال�صارقة مبا ي�صهل عليهم 
املركز  يف  الزفاف  حفالت  اأو  املوؤمترات  ح�صورهم  اأثناء  والتنقل  الإقامة  حركة 
امل�صتوى  عاملية  وجتــارب  خدمات  توفري  يف  املركز  اأهــداف  حتقيق  اإىل  بالإ�صافة 
للعمالء خالل زيارتهم لالإمارة بهدف ال�صياحة اأو ح�صور الفعاليات وامللتقيات 
للمنا�صبات  ملــركــز اجلــواهــر  التنفيذي  املــديــر  املــحــمــود  وقــالــت حــنــان  الــدولــيــة. 
ال�صرتاتيجّية  املكانة  تعزيز  اإطــار  ياأتي يف  التفاقية  توقيع هذه  اإن  واملــوؤمتــرات 
للمركز كوجهة اأعمال و�صيافة متكاملة تلبي متطلبات الزوار الذين ي�صاركون يف 
املوؤمترات والفعاليات التي تنظم فيه ومبا ي�صهل عليهم حركة التنقل وخ�صو�صاً 

اأن الفندق اجلديد �صيكون بالقرب من املركز ومن مطار ال�صارقة يف اآن معاً.
واأ�صافت املحمود اأن بناء فندق ذي عالمة �صيافة عاملية يف ال�صارقة يعد خطوة 
نوعية يف م�صاهمة مركز اجلواهر بنمو �صياحة الأعمال واملوؤمترات ب�صكل خا�س 
وقطاع ال�صياحة وال�صيافة يف الإمارة على وجه العموم باعتباره اأحد اأوجه التنوع 
ال�صرق  ملنطقة  التطوير  رئي�س  بريت  جــريوم  وقــال   . ال�صارقة  يف  القت�صادي 
الأو�صط واأفريقيا يف ماريوت الدولية اإن افتتاح فندق “كورت يارد ماريوت” يف 
اإمارة ال�صارقة �صيمثل اإ�صافًة قّيمًة اإىل حمفظتنا املتنامية من من�صاآت ال�صيافة 

يف دولة الإمارات.

مذكرة تفاهم بني مكتب اأبوظبي لل�ضادرات 
وغرفة اأبوظبي لدعم ال�ضركات الوطنية

•• اأبوظبي-وام:

للتنمية  اأبوظبي  ل�صندوق  التابع  اأدكــ�ــس  لل�صادرات  اأبوظبي  مكتب  وقــع 
امــ�ــس مــذكــرة تــفــاهــم مــع غــرفــة جتـــارة و�ــصــنــاعــة اأبــوظــبــي بــهــدف تعزيز 
التعاون امل�صرتك بني اجلانبني وتوحيد اجلهود مل�صاعدة ال�صركات الوطنية 
الأع�صاء يف الغرفة على تو�صيع نطاق اأعمال الت�صدير والنفاذ اإىل اأ�صواق 

جديدة .
وقع املذكرة �صعيد الظاهري مدير عام مكتب اأبوظبي لل�صادرات بالإنابة 
اأبوظبي  و�صناعة  جتــارة  غرفة  عــام  مدير  املهريي  هــالل  حممد  و�صعادة 
بح�صور �صعادة حممد �صيف ال�صويدي مدير عام �صندوق اأبوظبي للتنمية 
رئي�س اللجنة التنفيذية ملكتب اأبوظبي لل�صادرات، وعبد اهلل غرير القبي�صي 

و هالل حممد الهاملي نائب مدير عام الغرفة .
وقال �صعادة حممد �صيف ال�صويدي اإن مذكرة التفاهم مع غرفة اأبوظبي 
بدعم  تعنى  الــتــي  الوطنية  املوؤ�ص�صات  مــع  الــتــعــاون  تعزيز  اإطـــار  يف  تــاأتــي 
تنويع  على  وم�صاعدتها  اأعمالها  تطوير  الوطنية ومتكينها من  ال�صركات 
اأ�صواقها الت�صديرية ومتكينها من بناء �صراكات جتارية مع امل�صتوردين يف 
اإ�صافة اإىل ال�صتفادة امل�صرتكة من اخلدمات املالية املبتكرة التي  اخلارج، 

يوفرها “اأبوظبي لل�صادرات.
من جانبه قال �صعادة حممد هالل املهريي : ُي�صعدنا اأن ُيتوج هذا التعاون 
بني غرفة اأبوظبي ومكتب اأبوظبي لل�صادرات بتوقيع مذكرة تفاهم التي 
تطوير  يف  ي�صهم  مبــا  اجلانبني  بــني  امل�صرتك  العمل  تن�صيق  اإىل  تــهــدف 
القت�صادية  الروؤية  وفق  لت�صري  اأرحــب،  اآفــاق  نحو  بها  والرتقاء  الأعمال 
لــدولــة الإمـــــارات، والــرامــيــة اإىل تنويع مــ�ــصــادر الــدخــل والبــتــكــار وخلق 

الفر�س ال�صتثمارية والتجارية لبناء اقت�صاد قوي ومتني.
اأبوظبي خطوة مهمة �صتعمل  واعتر �صعيد الظاهري ال�صراكة مع غرفة 
على حتقيق اأهداف مكتب اأبوظبي لل�صادرات يف م�صاعدة ال�صركات الوطنية 

على تو�صيع نطاق اأعمالها ودخول اأ�صواق عاملية جديدة.
ويف �صياق مت�صل نظم مكتب اأبوظبي لل�صادرات وبالتعاون مع غرفة جتارة 
املكتب ودوره يف  باأهداف وخدمات  اأبوظبي ور�صة عمل للتعريف  و�صناعة 

دعم ال�صادرات الوطنية ومتكني امل�صدرين من دخول اأ�صواق جديدة.

 االحتاد لل�ضحن ودناتا تو�ضعان نطاق �ضراكتهما يف خدمات مناولة ال�ضحن اإىل 15 حمطة رئي�ضية عرب 4 قارات
•• اأبوظبي-الفجر:

عمليات  ذراع  لل�صحن”،  “الحتاد  اأعــلــنــت 
التابع  الــلــوجــ�ــصــتــيــة  واخلــــدمــــات  الــ�ــصــحــن 
تو�صيع  عن  للطريان”،  “الحتاد  ملجموعة 
اأكر  اإحــــدى  ’دناتا‘،  �ــصــركــة  مــع  �ــصــراكــتــهــا 
مــــــزودي اخلـــدمـــات اجلـــويـــة يف الـــعـــامل، يف 

جمال خدمات مناولة ال�صحن العاملية.
متديد  �صيتم  اجلديدة،  التفاقية  ومبوجب 
فرتة ال�صراكة بني ال�صركتني اللتني تتخذان 
لهما  مــقــراً  املــتــحــدة  العربية  الإمـــــارات  مــن 
’دناتا‘  خــاللــهــا  ت�صتمر   2023 عـــام  حــتــى 
بخدمات  لل�صحن”  “الحتاد  بـــتـــزويـــد 
اجلوي  ال�صحن  ب�صائع  ومناولة  التخزين 
 15 األــف طن �صنوياً عر   180 بــوزن يبلغ 
“الحتاد  �ــصــبــكــة  �ــصــمــن  رئــيــ�ــصــيــة  حمــطــة 

لل�صحن” العاملية.
بني  ال�صراكة  نطاق  �صيت�صع  الأوىل،  وللمرة 
دول  لي�صمل  و’دناتا‘  لل�صحن”  “الحتاد 
واملحيط  اآ�ــصــيــا  وجــنــوب  ال�صمالية  اأمــريــكــا 
عمليات  ’دناتا‘  ا�ــصــتــهــلــت  حــيــث  الــــهــــادئ، 
التخزين يف مطار تورونتو بري�صون الدويل 
2020، و يليه مطار  5 فراير  يف كندا يف 
1 مايو  �ــصــاجنــي يف �ــصــنــغــافــورة مــن تــاريــخ 
كما �صتعزز اخلطوة اجلديدة التي   .2020
اآ�صيا  وجنوب  ال�صمالية  اأمريكا  دول  ت�صمل 

التخزين  عمليات  �صبكة  الــهــادي  واملــحــيــط 
واملــ�ــصــرتكــة بني  الــقــائــمــة  ال�صحن  ومــنــاولــة 
“الحتاد لل�صحن” و’دناتا‘ يف كلٍّ من مطار 
الـــــدويل ومـــطـــار دبـــي ورلــــد �صنرتال،  دبـــي 
وملبورن  �ــصــيــدين  مــطــارات  اإىل  بــالإ�ــصــافــة 
مطارات  جانب  اإىل  اأ�صرتاليا،  يف  وبري�صبان 
باك�صتان،  يف  اآبـــاد  واإ�ــصــالم  ولهـــور  كرات�صي 

ومان�ص�صرت  وجـــنـــيـــف  زيــــوريــــخ  مــــن  وكــــــلٍّ 
وتعليقاً  اأوروبــــــا.  يف  واأمـــ�ـــصـــرتدام  ومــيــالنــو 
رئي�س  بليت�س،  اأنــدريــه  قــال  املــو�ــصــوع،  على 
لل�صحن”:  “الحتاد  يف  والت�صليم  العمليات 
من  ’دناتا‘  مـــع  �ــصــراكــتــنــا  تــو�ــصــيــع  “يعزز 
التعاون الوثيق الذي يجمعنا وجنح بتحقيق 
منٍو �صريع على مدار العقد املا�صي، ويعتر 

اإجنازاً بارزاً بني �صركتني اإماراتيتني تتميزان 
بــحــ�ــصــوٍر عــاملــي قـــوي ورا�ـــصـــخ«. مــن جانبه، 
�صّرح �صتيوارت اأنغو�س، نائب الرئي�س الأول 
املـــطـــارات الدولية  دائــــرة عــمــلــيــات  لــ�ــصــوؤون 
متديد  عــن  الإعـــــالن  “ي�صّرنا  ’دناتا‘:  يف 
’الحتاد  مــع  والرا�صخة  الناجحة  �صراكتنا 
من�صاآتنا  تــطــويــر  و�ــصــنــوا�ــصــل  لل�صحن‘. 

م�صتويات  اأعلى  لتقدمي  وكوادرنا  ومعداتنا 
اخلــــدمــــة لــ�ــصــركــة الــــطــــريان املــــرمــــوقــــة«. 
وبالإ�صافة اإىل خدمات ال�صحن، تزود ’دناتا‘ 
املناولة  بـــخـــدمـــات  للطريان”  “الحتاد 
اإىل الطائرة يف  الأر�صية وعمليات التحميل 
ت�صعة مواقع عاملية، والتي مت متديدها اأي�صاً 
“الحتاد  وقــد منحت  التــفــاقــيــة.  مبــوجــب 
للطريان” ت�صهيالت اإ�صافية ل�صركة ’دناتا‘ 
بري�صبان  مبوجب عقود جديدة يف مطارات 
وزيوريخ  و�ــصــنــغــافــورة  ومــلــبــورن  و�ــصــيــدين 
“يف  ونيويورك  وتورونتو  وميالنو  وجنيف 
جمــال خــدمــات املــنــاولــة الأر�ــصــيــة وعمليات 
لل�صحن”  “الحتاد  �صهدت  كما  التحميل”. 
تـــغـــرياً كـــبـــرياً يف اأ�ــصــطــولــهــا و�ــصــبــكــتــهــا بعد 
اإطالق برنامج حتول �صامل يف عام 2018، 
التجارية  �صاهم يف تطوير عرو�صها  والــذي 
بخدماتها  الرتـــقـــاء  و  مــرافــقــهــا  وجتـــديـــد 
دناتا  مع  ال�صراكة  متديد  ويــاأتــي  الرقمية. 
عقب مراجعة �صاملة ودقيقة لتقييم عمليات 
“الحتاد لل�صحن” العاملية، والرتقاء ب�صوية 
متــيــز اخلـــدمـــات واملــمــار�ــصــات �ــصــمــن نطاق 
ال�صامل  التحول  برنامج  اإطــار  ويف  �صبكتها. 
لل�صحن”  “الحتاد  جـــددت  فقد  واجلــــاري، 
�صراكتها مع �صركة  ورلد فاليت �صريفي�صز 
اأبوظبي  مطارات  �صركة  مع  اتفاقاً  واأبرمت 

لتطوير البنى التحتية لعمليات ال�صحن.

•• دبي-وام:

متويل  “مبادرة  ا�صت�صافت 
حلقة  الأعمال”  رائـــــــــدات 
املراأة  منتدى  خــالل  وزاريــــة 
 ،2020 ــــــي  دب  – الــــعــــاملــــي 
الق�صايا  على  الــ�ــصــوء  األــقــت 
الــرئــيــ�ــصــيــة املــتــعــلــقــة بـــاملـــراأة 
و�صّكلت  اقت�صاديا،  ومتكينها 

اخلرات  لتبادل  امل�صاركني  للقادة  ا�صتثنائية  من�صة 
ومــنــاقــ�ــصــة الــفــر�ــس املــتــاحــة لــدعــم رائـــــدات الأعمال 
وتعزيز اللتزامات امل�صرتكة وت�صافر العمل اجلماعي 
مل�صاندتهن يف منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا. 
�صارك يف احللقة الوزارية .. اإيفانكا ترامب م�صت�صارة 
الرئي�س الأمريكي، وديفيد مالبا�س، رئي�س جمموعة 
عام  مدير  غورغييفا،  وكري�صتالينا  الـــدويل،  البنك 
اإبراهيم  بنت  رمي  مــعــايل  و  الـــدويل،  النقد  �صندوق 
الها�صمي وزيرة دولة ل�صوؤون التعاون الدويل، و�صعادة 
دبي  موؤ�ص�صة  اإدارة  جمل�س  رئي�صة  املـــّري،  غــامن  منى 
وزراء  اجلل�صة  �صارك يف  كما  املنتدب،  والع�صو  للمراأة 
ال�صعودية  ذلــــك  يف  مبـــا  املــنــطــقــة،  يف  دول  عــــدة  مـــن 

والبحرين، وم�صر واجلزائر والأردن واملغرب.
وخالل اللقاء، اأكدت معايل رمي الها�صمي - يف كلمتها 
- اأن دولة الإمارات ومنذ تاأ�صي�صها و�صعت متكني املراأة 
يف مقدمة الأولويات وهو ما ن�س عليه د�صتور الدولة، 
اأعلى املنا�صب القيادية  اإىل  اأثمر عن و�صول املراأة  ما 
يف الــقــطــاع احلــكــومــي وتــ�ــصــدر الـــدولـــة لــلــعــديــد من 
م�صيفة  ال�صدد،  هذا  يف  العاملية  التناف�صية  موؤ�صرات 
اأن ا�صت�صافة دولة الإمــارات للقمة الإقليمية لتمويل 
رائدات الأعمال ياأتي مت�صقا مع الأهداف التي ت�صعى 
الدولة لتحقيقها يف جمال دعم املراأة ل�صيما يف املجال 

القت�صادي.

دولة  خ�ص�صته  الـــذي  الأويل  الــدعــم  اأن  اإىل  ونــوهــت 
يف  �ــصــاهــم  دولر  مــلــيــون   50 بـــاإجـــمـــايل  الإمـــــــــارات 
رائــدات الأعمال  اأكرث من مليار دولر لدعم  حتريك 
معوقات  مــن  يواجهن  مــا  على  للتغلب  وم�صاعدتهم 
الدعم  ميثل  حني  يف  جناحهن،  دون  حتــول  وعراقيل 
اإ�ــصــافــة مهمة للجهود  الإمـــاراتـــي لــرائــدات الأعــمــال 
القت�صادية  امل�صاركة  تعظيم  اإىل  الــرامــيــة  الــدولــيــة 
املايل  الــدعــم  اأن  اإىل  الـــعـــامل، مــ�ــصــرية  لــلــمــراأة حـــول 
 985 بلغ  واملتو�صطة  ال�صغرية  لل�صركات  الإمــاراتــي 
مليون دولر يف اأكرث من 40 دولة. من جهتها، اأعربت 
ملبادرة  تقديرها  عميق  عــن  املـــري  غــامن  منى  �ــصــعــادة 
متويل رائدات الأعمال .. وقالت: “ُي�صرفني اأن اأكون 
حا�صرة يف هذه املبادرة املرموقة، التي ت�صعى لتوفري 
فر�س النجاح والتميز لن�صاء املنطقة لتحقيق اأهدافهن 
ت�صطلع  املـــراأة  لــروؤيــة  نتطلع  اإذ  واملهنية،  ال�صخ�صية 
باأدوار حيوية يف عامل الأعمال مع ما يتطلبه ذلك من 
لها  املالئمة  التمويل  فر�س  وتوفري  دعمها  موا�صلة 

لتحقيق التميز يف جمال القت�صاد والأعمال«.
الإقليمية  للقمة  دبــي  ا�صت�صافة  اإن  �صعادتها  وقــالــت 
املراأة  منتدى  اأعــمــال  هام�س  على  الأعــمــال  لــرائــدات 
2020 يــعــكــ�ــس مــــدى الــــتــــزام دولـــة  الـــعـــاملـــي- دبــــي 
الإمــــــارات بــتــوفــري كــل مــقــومــات اإجنــــاح هـــذه املبادرة 
اأهــداف ا�صرتاتيجية عميقة  املهمة بكل ما حتمل من 
يف  لــلــمــراأة  القت�صادية  امل�صاركة  حجم  على  الــتــاأثــري 

العاملي،  ال�صعيد  انعكا�صات على  لها من  وما  املنطقة، 
مزيد  ل�صتك�صاف  دعم  عامل  القمة  حــوارات  متثل  اإذ 
وترية  لت�صريع  وال�صراكة  والتعاون  التطوير  اأفق  من 
انخراط املراأة يف املجال القت�صادي عموما ويف م�صار 
ريادة الأعمال على وجه التحديد مبا يخدم توجهات 
خالل  النقا�س  ومتحور  املنطقة.  يف  ال�صاملة  التنمية 
اجلــلــ�ــصــة حـــول مــو�ــصــوعــني رئــيــ�ــصــيــني، وهــمــا تطوير 
الالزمة  التنظيمية  والــلــوائــح  وال�صيا�صات  القوانني 
ح�صول  وتي�صري  للمراأة،  القت�صادي  التمكني  لدعم 
التمويل.  على  املــراأة  تقودها  التي  النا�صئة  املوؤ�ص�صات 
وقد اأتاح احلوار املفتوح الذي �صهدته احللقة الوزارية 
تبادل  اأفريقيا  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  بلدان  ملمثلي 
نقا�صات مثمرة ب�صاأن التحديات القائمة و�صبل توفري 
املزيد من املمكنات الداعمة لرائدات الأعمال و�صانعي 
التغيري لتحقيق الزدهار والتقدم يف حياتهن املهنية.

الأعمال  رائــدات  متويل  مبادرة  ا�صت�صافت  ذلــك،  اإىل 
جل�صة رئي�صية مغلقة مع ماأدبة غداء، ركزت على اأهمية 
املبادرة وتاأثريها على رائدات الأعمال يف دولة الإمارات 
وخمتلف دول ال�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا. واألقت 
ويندي تيليكي اأمني عام مبادرة متويل رائدات الأعمال 
كلمة ترحيبية يف م�صتهل املاأدبة، تالها كلمة جليفري 
اأوكاموتو رئي�س اللجنة التوجيهية يف املبادرة، وكلمة 
لتينريو ديالو املدير العام للبنك الإ�صالمي للتنمية. 
250 م�صاركاً من  اأكرث من  و�صارك يف هذه الفعالية 

دي”  بــي  “اأم  وقـــيـــادة  الأعـــمـــال  رواد 
و�صركاء القطاع اخلا�س، وعدد كبري 
وذلك  الدولية،  املنظمات  ممثلي  من 
الكفيلة  الإجـــــــــراءات  اتـــخـــاذ  بـــهـــدف 
ال�صيا�صة  قــ�ــصــايــا  يف  فـــرق  ـــاإحـــداث  ب
وامل�صرعات  الإلــكــرتونــيــة  والــتــجــارة 
وال�صيا�صية  امل�صرفية  والإ�ــصــالحــات 

لرائدات الأعمال.
اأمــــــني عـــــام مــــبــــادرة متويل  وقــــالــــت 
رائدات الأعمال: “ناأمل اأن ُي�صهم هذا احلدث يف اإلهام 
منطقة  م�صتوى  على  فقط  لي�س  الن�صاء،  وت�صجيع 
ال�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا واإمنا يف جميع اأنحاء 
العامل، على موا�صلة املثابرة من اأجل حتقيق اأهدافهن 
الــدوؤوب على تقدمي  اأعمال، يف ظل حر�صنا  كرائدات 

الدعم لهن يف كل خطوة على هذا الطريق«.
رائدات  متويل  ملــبــادرة  الإقليمية  القمة  تنظيم  ويتم 
بالتعاون مع  للمراأة  دبي  الأعمال من جانب موؤ�ص�صة 
مــبــادرة متــويــل رائــــدات الأعـــمـــال، الــتــي مت اإطالقها 
البلدان  يف  الأعــمــال  رائـــدات  مل�صاندة   2017 عــام  يف 
النامية بتي�صري ح�صولهن على التمويل وم�صاعدتهن 
وتقدمي  عالقاتهن  �صبكة  وتو�صيع  القدرات  بناء  على 
اإىل  الو�صول  فر�س  وتوفري  لهن  والإر�ــصــاد  التوجيه 

الأ�صواق املحلية والعاملية.
لتمويل  دولر  مــلــيــون   249 ـــبـــادرة  امل ر�ـــصـــدت  وقـــد 
ومتو�صطة  �ــصــغــرية  �ــصــركــة   114000 مـــن  اأكــــرث 
متلكها املراأة، بينما ت�صعى اإىل جمع 2.6 مليار دولر 
مــن خـــالل زيــــادة الــتــمــويــل املــقــدم مــن املــانــحــني من 
الإمارات  دولة  وتاأتي  واخلا�س.  احلكومي  القطاعني 
العربية املتحدة يف مقدمة اأكرث من 14 جهة مانحة 
تدعم املبادرة التي تتخذ من البنك الدويل مقرا دائما 
لها، وي�صاهم يف تنفيذها �صتة م�صارف تنموية متعددة 

الأطراف.

مب�ساركة م�ست�سارة الرئي�س الأمريكي وم�سوؤويل �سندوق النقد والبنك الدوليني 

مبادرة متويل رائدات االأعمال ت�ضت�ضيف حلقة وزارية لتحفيز النقا�ض حول �ضبل النهو�ض باملراأة
منى غامن املّري: »نتطلع لروؤية املراأة ت�سطلع باأدوار حيوية موؤثرة يف عامل الأعمال«

رمي الها�ضمي: »االإمارات ت�ضاند بقوة االأدوار االقت�ضادية للمراأة والدعم املايل 
االإماراتي لل�ضركات ال�ضغرية واملتو�ضطة بلغ 985 مليون دوالر يف اأكرث من 40 دولة« 
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العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18   
اعالن حكم بالن�سر

يف  الدعوى رقم 2077/2019/16 جتاري جزئي  
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�صامن والت�صامم والتكافل مببلغ وقدره )558000( درهم 

والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع  12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام
طالب الإعالن :  ح�صن �صعيد فران   - �صفته بالق�صية : مدعي 

وميثله:حكمت حممود فيا�س - �صفته بالق�صية:وكيل
املطلوب اإعالنهم : 1- �صركة بروبرتي افينيو�س للو�صاطة العقارية ملالكها حممود حممد فريدون ال�صخ�س الواحد 
�ــس.ذ.م.م 2- امي ا�صماعيل ا�صماعيل 3- خرم ادم حممد ادم 4- حممود حممد طاهر فريدون 5- ا�صتيكو اأفنيوز 

للتجارة العامة �س.ذ.م.م �صابقا العلى للتجارة العامة �س.ذ.م.م حاليا -  �صفتهم بالق�صية : مدعي عليهم
 جمهول حمل الإقامة 

اأعاله  مو�صوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2019/11/26 يف الدعوى املذكورة 
ل�صالح/ح�صن �صعيد فران بالزام املدعي عليهم بالت�صامن فيما بينهم بان يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره )558.000( 
الف  بامل�صاريف ومبلغ  والزمتهم  ال�صداد  �صنويا من 2019/4/28 وحتى متام  بواقع %9  القانونية  والفائدة  درهم 
درهم مقابل اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 

لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجاريه  

العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18   
اعالن بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 3336/2019/60 امر اداء    
مو�صوع الدعوى :املطالبة با�صدار المر بالزام امل�صتدعي �صدهما بالت�صامن بان يوؤديا للم�صتدعية مبلغ 
وقدره )11.300.000( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام مع الزام 

امل�صتدعي �صدهما بالت�صامن بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
طالب الإعالن : امطار لال�صتثمار �ــس.ذ.م.م -  �صفته بالق�صية : مدعي  وميثله:عبدالعزيز خليفة م�صعود 
�صيخان الهنائي - �صفته بالق�صية : وكيل املطلوب اإعالنهما : 1- فريد فرياين نور 2-�صيد حممد وجيه الدين 

�صهاب الدين - �صفتهما بالق�صية : مدعي عليهما جمهول حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن : طلب ا�صت�صدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2020/1/13 الزام املدعي 
للمدعية/امطار  بالت�صامن  يوؤديا  بان  الدين  �صهاب  الدين  وجيه  حممد  �صيد  و  نور  فــرياين  فريد  عليهما/ 
لال�صتثمار �س.ذ.م.م مبلغ )احدى ع�صر مليونا وثالثمائة الف درهم( والفائدة القانونية 9% �صنويا من تاريخ 
اتعاب  درهم مقابل  الفني  ومبلغ  وامل�صاريف  والر�صوم  التام  ال�صداد  الق�صائية يف:2019/12/9 وحتى  املطالبة 

املحاماة، ولكم احلق يف اإ�صتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن.
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية التجارية
العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18   

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 13321/2019/13 عمايل جزئي  

مو�صوع الدعوى : املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )9770 درهم( تذكرة عوده مببلغ )2000( 
mb199726653ae/2019:درهم والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى

طالب الإعالن / 1- ح�صام الدين حممد فوؤاد املنزلوي - �صفته بالق�صية : مدعي 
املطلوب اإعالنه : 1- �صمارت بايونري ملقاولت البناء �ــس.ذ.م.م - �صفته بالق�صية : مدعي عليه - 

جمهول حمل القامة
مـــو�ـــصـــوع الإعـــــــالن : قـــد اأقــــــام عــلــيــك الــــدعــــوى ومــو�ــصــوعــهــا  املــطــالــبــة مبــ�ــصــتــحــقــات عمالية 
رقم  واملـــ�ـــصـــاريـــف  والــــر�ــــصــــوم  درهــــــم   )2000( مبــبــلــغ  عــــــوده  تــــذكــــرة  درهـــــــم(   9770( وقــــدرهــــا 
ال�صكوى:mb199726653ae/2019 ، وحددت لها جل�صة يوم الربعاء  املوافق  2020/2/26  
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�صور  ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  العمالية 
العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/760  عمايل جزئي

اىل املـــدعـــي عــلــيــه / 1-جـــريـــن مــودلــيــنــج لــلــمــقــاولت �ـــــــــس.ذ.م.م  جمهول 
اأقـــام عليك الدعوى  حمــل القــامــة مبــا ان املــدعــي / �صرييل اي�صو جــون  قــد 
وتذكرة  درهـــم(    90755( وقــدرهــا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها 
عودة مببلغ )2000( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة رقم ال�صكوى: 
MB190473172AE/2019 وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س املوافق 
ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف باحل�صور  ال�صاعة 8.30 بالقاعة     2020/2/28
م�صتندات  او  مــذكــرات  مــن  لديك  مــا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  650/2019/211 تنفيذ عقاري  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/11 امر على عري�صة - حتكيم ، ب�صداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )362581.1 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف  

طالب الإعالن : دمرتي تروفيموت - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ
وميثله : ابراهيم علي املو�صى احلمادي -  �صفته بالق�صية : وكيل 

املطلوب اإعالنهم : 1- تنميات لال�صتثمار والتطوير العقاري �س.ذ.م.م 2- جمموعة تنميات 3- تنميات جلوبال 
للتطوير العقاري �س.ذ.م.م - �صفتهم بالق�صية : منفذ �صدهم  جمهويل حمل الإقامة.  مو�صوع الإعالن : قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )362581.1( درهم بالتكافل 
والت�صامن والت�صامم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 2- ف�صخ العقد املرم بني املحتكم واملحتكم �صدها 
�صيارات  رقم 709 م�صاحتها 899 قدم مربع مع موقف  العقارية  بالوحدة  واملتعلق  بتاريخ:2007/5/1  الوىل 
تابع لها والكائنة يف م�صروع )اأر تي 05 ماركوبولو( امل�صيد على قطعة الر�س رقم 4973-600 يف منطقة دبي 
لند �صابقا وادي ال�صفا حاليا. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  663/2019/211 تنفيذ عقاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/10 امر على عري�صة - حتكيم ، ب�صداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )272551 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف   طالب الإعالن : انا مورافيلوفا - �صفته بالق�صية : طالب 

التنفيذ وميثله : ابراهيم علي املو�صى احلمادي -  �صفته بالق�صية : وكيل
�ــس.ذ.م.م 2- جمموعة تنميات 3- تنميات جلوبال  العقاري  : 1- تنميات لال�صتثمار والتطوير  اإعالنهم  املطلوب 

للتطوير العقاري �س.ذ.م.م - �صفتهم بالق�صية : منفذ �صدهم  جمهويل حمل الإقامة. 
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )272551( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 1- ف�صخ اتفاقية بيع الوحدة رقم 709 يف بناية كيلوباترا املزمع اقامتها 
املحتكمة واملحتكم �صدها  دبــي املرمية بني  بامارة  دبــي لنــد  ( يف   cleopatra rt b11( رقــم على الر�ــس 
الوىل واملوؤرخة بتاريخ:2008/4/1 2- الزام املحتكم �صدهم مت�صامنني بان يوؤدوا للمحتكمة مبلغ )161.262( درهم 
والفائدة القانونية 9% �صنويا اعتبارا من تاريخ �صدور حكم التحكيم وحتى متام ال�صداد على ال يزيد عن املبلغ 
املق�صي به 3- الزام املتحكم �صدهم باتعاب وم�صروفات التحكيم مبلغ وقدره )45.000( درهم ومبلغ الف مقابل 
اتعاب املحاماة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18   

 اعالن بالن�سر
يف  الإ�ستئناف رقم 1/2020/322 اإ�ستئناف عقاري  

مو�صوع الإ�صتئناف: اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/486 عقاري كلي 
والر�صوم وامل�صاريف والتعاب. 

طالب الإعالن : مي�صاء ازويتان - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف 
املطلوب اإعالنه : �صركة ابيار العقارية �صفته بالق�صية : م�صتانف �صده -جمهول 
حمل الإقامة  مو�صوع الإعالن : قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 
2019/486 عقاري كلي وحددت لها جل�صه يوم الربعاء املوافق 2020/2/19 ال�صاعة 
10.00 �صباحا بالقاعة رقم ch1.C.11 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم 280/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/1906 اأمر اأداء ، ب�صداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )1397252.5 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف

طالب الإعالن : نيلما مانوج كري�صنا - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ
وميثله : يو�صف حممد احمد يو�صف احلمادي -  �صفته بالق�صية : وكيل

املطلوب اإعالنهما : 1- اي بيز بارتنري�صيب �س.ذ.م.م 2- جي�صي �صارا اي�صاك - �صفتهما بالق�صية 
: منفذ �صدهما  جمهويل حمل الإقامة.

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة.   لر�صوم  �صاملة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهــم   )1397252.5( وقــدره  به 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  7554/2019/207 تنفيذ جتاري  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/1026 امر اداء ، ب�صداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )242705 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف

طالب الإعالن : �صركة خيول لتاجري ال�صيارات �س.ذ.م.م - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ
وميثله : احمد علي مفتاح �صالح الزعابي -  �صفته بالق�صية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- احمد خليل �صبيت مبارك - �صفته بالق�صية : منفذ �صده
جمهول حمل الإقامة.

املبلغ  التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  اأقــام عليك الدعوى  مو�صوع الإعــالن : قد 
املنفذ به وقدره )343705( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  921/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ القرار ال�صادر يف امر الداء رقم 2888/2019 ب�صداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )49855.5( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف
طالب الإعالن : راجي�س بالن باديكال بالن بوتوفريوتهي - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

وميثله : يو�صف حممد احمد يو�صف احلمادي -  �صفته بالق�صية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- مونري بابو افورو موكاندات علي موكاندات - �صفته بالق�صية : منفذ 

�صده  - جمهول حمل الإقامة.
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بتنفيذ القرار 
ال�صادر يف امر الداء رقم 2888/2019 ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )49855.5( درهم �صامال 
للر�صوم وامل�صاريف.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  4746/2019/207 تنفيذ جتاري  

ب�صداد  الدعوى رقم 1561/2019 جتاري جزئي  ال�صادر يف  : تنفيذ احلكم  التنفيذ  مو�صوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )146643.96( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف

التنفيذ  بالق�صية : طالب  �ــس.م.ع - �صفته  المــارات ال�صالمي  الإعــالن : م�صرف  طالب 
وميثله : جابر را�صد حممد جابر را�صد ال�صالمي -  �صفته بالق�صية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- عماد الدين عثمان عبد احلميد �صعبان - �صفته بالق�صية : منفذ �صده  
- جمهول حمل الإقامة.

املبلغ  التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  اأقــام عليك الدعوى  مو�صوع الإعــالن : قد 
املنفذ به وقدره )146643.96( درهم اىل طالب التنفيذ خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2019/271  جتاري  جزئي                                        

اىل املحكوم عليه/1- ابوهيل للمقاولت �س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2019/6/10  يف الدعوى املذكورة اعاله 
املدعي  بالزام  �ــس.ذ.م.م  الركائز  وتثبيت  ال�صا�صات  ل�صالح/الرباط لعمال حفر 
عليها )اأبوهيل للمقاولت( بان توؤدي للمدعية )الرباط لعمال حفر ال�صا�صات 
تاريخ  �صنويا من   %9 القانونية  والفائدة  درهم  الركائز( مبلغ )76.200(  وتثبيت 
املطالبة الق�صائية يف:2019/1/7 وحتى متام ال�صداد والزمتها بامل�صاريف ومبلغ 
ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18   

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 4497/2019/16 جتاري جزئي 

مو�صوع الدعوى : الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعني مبلغ وقدره )456000( درهم والفائدة القانونية 
بواقع 9% �صنويا من تاريخ اقامة الدعوى وحتى متام ال�صداد الزام املدعي عليه الر�صوم وامل�صاريف ومقابل 

اتعاب املحاماة 
طالب الإعالن / 1-م�صرف المارات ال�صالمي - �صركة م�صاهمة عامة -  �صفته بالق�صية : مدعي عليه 

وميثله :  جابر را�صد حممد جابر را�صد ال�صالمي -  �صفته بالق�صية : وكيل 
املطلوب اإعالنه :  1-  عبدالعزيز احمد حممد علي -  �صفته بالق�صية : اخل�صم املدخل  

 جمهول حمل القامة 
مو�صوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى املتقابلة ومو�صوعها الزام اخل�صم املدخل مبا ع�صى ان يحكم به 
على امل�صرف يف الدعوى والزام املدعيني يف الدعوى ال�صلية واخل�صم املدخل بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل 
 Ch1.C.13 اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم الحد  املوافق  2020/2/23  ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18   
انذار عديل بالن�سر

رقم )2020/406(
املنذر : الرقة للعقارات 

املنذر اليهما بالت�صامن : ي�صرى عادل لال�صت�صارات ال�صريبية 
وال�صيدة/ بريناديتى رابانال جوزمان - جمهول حمل الإقامة

�صهر من  التعاقد خــالل  املــاجــور حمــل  اخــالء  ب�صرورة  النـــذار  هــذا  ننذركم مبوجب 
تاريخ ات�صال علمكم بهذا النذار و�صداد القيمة اليجارية املرت�صدة يف ذمتكم وقدرها 
28.188 درهم املرت�صدة يف ذمتكم حتى تاريخ �صهر دي�صمر 2019 وما ي�صتجد من قيمة 
ايجارية حتى تاريخ الخالء التام.  يف حالة عدم اخالء املاجور و�صداد القيمة اليجارية 
املرت�صدة يف ذمتكم خالل �صهر من تاريخ ات�صال علمكم بهذا النذار �صن�صطر ا�صفني 

لتخاذ كافة الجراءات القانونية �صدكم حلماية حقوق املنذرة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  503/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/2972 اأمر اأداء ، ب�صداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )14726.5 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإعالن : اوتو ا�صي�صت لتاأجري ال�صيارات - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- مازهوفن �صرييل جوبالن �صندرا - �صفته بالق�صية : منفذ �صده  
جمهول حمل الإقامة 

التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  اأقام عليك الدعوى  مو�صوع الإعالن : قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )14726.5( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18   
اإعالن بالن�سر

الدعوى رقم 123 ل�سنة  2019 نزاع تعيني خربة مدين 
املرفوعة من / علي حممد  عبداهلل اجلا�صم 
�صد : 1- �صعيد حممد عبداهلل علي اجلا�صم 
2- عبدالرزاق حممد عبداهلل علي اجلا�صم 

املدعي عليها مدعوين للح�صور �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد لجتماع 
اخلرة الهند�صية املقرر عقده ال�صاعة 12.00 يوم الإثنني املوافق 2020/2/24  
�صارع   - القا�صمي  �صعود  ال�صيخ  بناية   - دبي  الكائن  اخلبري  مبقر  وذلك 
 عمان - مكتب )505( م�صطحبني معكم كافة امل�صتندات التي ترغبون يف

تقدميها للخبري.  
اخلبري/د. م�سطفى بن علي ال�سرياين  

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18   
اعالن حكم بالن�سر

يف  الدعوى رقم 3822/2019/13 عمايل جزئي   
مو�صوع الدعوى : دعوى بالزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ وقدره )100.000 الف درهم( )مائة 
الف درهم( املرت�صدة يف ذمته. طالب الإعالن : فانتوم خلدمات ا�صتيقاف و�صف ال�صيارات - �س 
ذ م م  - �صفته بالق�صية : مدعي  وميثله : �صاره �صاه بيك حممد البلو�صي - �صفته بالق�صية 
: وكيل  املطلوب اإعالنه : 1- �صيد عارف ح�صني �صيد نكني ح�صني - �صفته بالق�صية : مدعي 
عليه - جمهول حمل الإقامة مو�صوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة 
و�صف  ا�صتيقاف  خلــدمــات  فانتوم  ل�صالح/  اأعـــاله  املــذكــورة  الــدعــوى  يف   2020/1/22 بتاريخ 
ال�صيارات - �س ذ م م بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )100000( درهم - مائة الف 
درهم - وبفائدة 9% من تاريخ املطالبة احلا�صل يف 2019/4/22 وبالزام املدعي عليه بالر�صوم 
وامل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  العمالية 

العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 4945/2019/16 جتاري جزئي  
والر�صوم  درهـــم(   38099.94( وقـــدره  مببلغ  عليه  املــدعــي  بــالــزام  الــدعــوى:املــطــالــبــة  مو�صوع 
التام.  ال�صداد  ال�صداد وحتى  التوقف عن  تاريخ  12% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف 
طالب الإعالن /1- بنك م�صر )فرع دبي( - �صفته بالق�صية : مدعي  وميثله : خليفة عبداهلل 
�صعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي - �صفته بالق�صية : وكيل  املطلوب اإعالنه : 1- وائل يو�صف 
حممد يو�صف حممد - �صفته بالق�صية : مدعي عليه - جمهول حمل القامة مو�صوع الإعالن 
 38099.94( وقــدره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأقــام  قد   :
درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ التوقف عن ال�صداد وحتى 
بالقاعة  �ــس  ال�صاعة 8.30  املــوافــق 2020/3/1  الحـــد   يــوم  لها جل�صة  الــتــام.  وحـــددت  ال�صداد 
Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18   

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 254/2020/16 جتاري جزئي  

مو�صوع الدعوى : لئحة مطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )22.400( دولر اأمريكي ، اأو 
ما يقابله بالدرهم الإماراتي عند ت�صجيل الدعوى مبلغ وقدره )82.208( درهم والفائدة القانونية بواقع 
12% من تاريخ الإ�صتحقاق احلا�صل يف 2018/6/23 حتى متام ال�صداد. طالب الإعالن / 1-�صاليك�س فروت�س 
- �صفته  ن�صيب  بن  ن�صيب عبدالرحمن  : عبدالرحمن  : مدعي  وميثله  بالق�صية  - �صفته  م(  م  ذ  )�س 
بالق�صية : وكيل  املطلوب اإعالنه : 1- النور لتجارة اخل�صار والفواكه - موؤ�ص�صة فردية - �صفته بالق�صية : 
مدعي عليه  - جمهول حمل القامة. مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعهالئحة مطالبة 
الإماراتي  بالدرهم  اأو ما يقابله   ، اأمريكي  بان توؤدي للمدعية مبلغ )22.400( دولر  املدعي عليها  بالزام 
عند ت�صجيل الدعوى مبلغ وقدره )82.208( درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الإ�صتحقاق 
ال�صاعة  املوافق 2020/2/25  الثالثاء  يوم  لها جل�صة  ال�صداد. وحددت  احلا�صل يف 2018/6/23 حتى متام 
8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18   

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 4861/2019/16 جتاري جزئي  

مو�صوع الدعوى : الزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ 798.635 درهم مع الفائدة القانونية مع الفائدة القانونية بواقع 
12% من تاريخ الإ�صتحقاق حتى متام ال�صداد والزامه الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.  احتياطيا : تعيني خرة 
املدعي من تلك  بال�صركة وتقدير ن�صيب  املتعلق  للنظر يف ك�صف احل�صاب  احتياطيا ندب خبري حما�صبية  حما�صبية 
المــوال التي مت حتويلها حل�صاب املدعي عليه وذلك من الفرتة فراير 2010 وحتى يناير 2013  طالب الإعــالن / 
1-�صيف حممد ح�صن جراد - �صفته بالق�صية : مدعي املطلوب اإعالنه :  1- عرفات م�صطفى ح�صن ابو جباره - �صفته 
بالق�صية : مدعي عليه  - جمهول حمل القامة مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها الزام املدعي 
عليه ب�صداد مبلغ 798.635 درهم مع الفائدة القانونية مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الإ�صتحقاق حتى 
احتياطيا ندب خبري  تعيني خرة حما�صبية   : احتياطيا  املحاماة.   واتعاب  وامل�صاريف  الر�صوم  والزامه  ال�صداد  متام 
حما�صبية للنظر يف ك�صف احل�صاب املتعلق بال�صركة وتقدير ن�صيب املدعي من تلك الموال التي مت حتويلها حل�صاب 
املوافق 2020/2/25  الثالثاء  املدعي عليه وذلك من الفرتة فراير 2010 وحتى يناير 2013 وحــددت لها جل�صة يوم 
ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  3488/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 1423/2018 جتاري كلي ، ب�صداد املبلغ املنفذ به 

وقدره ) 38914545.37 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
التنفيذ  وميثله :  بالق�صية : طالب  دبــي �صفته  فــرع  ع  م ع  العماين -�ــس  الوطني  : بنك  الإعــالن  طالب 
فاطمة عبدالعزيز حممد مراد �صاكر -  �صفته بالق�صية : وكيل املطلوب اإعالنهم : 1-هاري�س نارايندا�س 
بهامباين ب�صفته مدير و�صريك وكفيل و�صامن ملديونية م�صت�صفى ليف لين - �س ذ م م  2- �صوبهنا بامباين 
هاري�س - ب�صفتها مدير و�صريك وكفيل و�صامن ملديونية م�صت�صفى ليف لين - �س ذ م م  3- ادفيت مببهاين 
هاري�س ان مببهاين ب�صفته مدير و�صريك وكفيل و�صامن ملديونية م�صت�صفى ليف لين - �س ذ م م  4- منرتا 
بهمباين هاري�س ب�صفتها �صريك وكفيل و�صامن ملديونية م�صت�صفى ليف لين - �س ذ م م - �صفتهم بالق�صية 

: منفذ �صدهم - جمهول حمل الإقامة.
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
الجراءات  �صتبا�صر  املحكمة  فــان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهــم   )38914545.37(

التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18   
 اعالن بالن�سر باللغة العربية  

اىل املدعى عليه / يو�صف احمد زعموت 
نعلمكم بان املدعي /بنك م�صر 2020/162 جتاري جزئي 

قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها : 1- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك مبلغ وقدره 
)114.288.68 درهم( بالإ�صافة اىل الفائدة التفاقية وفائدة التاأخري عن �صداد املبلغ املذكور بواقع 
10.50 �صنويا عن القر�س ال�صخ�صي ومبعدل فائدة 33% �صنويا عن البطاقة الإئتمانية وفقا مت 
الدعوى وحتى  رفع  تاريخ  وذلك من  امل�صرفية  الت�صهيالت  الطرفني يف طلب  عليه بني  الإتفاق 

ال�صداد التام. 2/ الزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
باإدارة  الأوىل  اجلزئية  والتجارية  املدنية  الدائرة  ال�صارقة  حمكمة  اأمام  ح�صورك  يقت�صي  لذا 
الدعوى مبحكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات ، وذلك يوم الثالثاء املوافق 2020/2/25 ال�صاعة 
8.30 �صباحا. وذلك للنظر يف الدعوى املذكور امل�صار اليها اأعاله - بو�صفك مدعي عليه ويف حال 

عدم ح�صورك �صيتم اتخاذ الجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2020/1054(

املنذر : اخلدمات العقارية وميثلها �صعادة خليفة جمعة النابودة
املنذر اليه : ترونغ ك�صوان توي - اجلن�صية/ فيتنام - )جمهول حمل الإقامة( 

تتوجه املنذرة بهذا النذار اإىل املنذر اليها لإنذارها بالآتي :- 
التي  اليجارية اجلديدة  ال�صنة  ايجار  بدل  قيمة  درهم   27014/= وقــدره  مبلغ  �صداد  ب�صرورة 
بداأت بتاريخ 2019/11/15 وتنتهي بتاريخ 2020/11/14 وذلك ح�صب �صروط ال�صداد يف العقد 
�صهر  وذلــك خالل  الفرتة  تلك  اليجار عن  با�صتالم عقد  املنذرة  �صرورة مراجعة  ال�صابق مع 
واحد من تاريخ ن�صر هذا الإنذار ويف حال انتهاء املهلة دون �صداد �صن�صطر اللجوء اىل اجلهات 
املخت�صة لطلب اخالء املاأجور وت�صليمه للمنذر خاليا من ال�صواغل وال�صاغلني باحلالة التي كان 
عليها عند التعاقد مع الزامكم بتقدمي براءة ذمة من الكهرباء واملياه خالل الفرتة التي �صغلتم 

خاللها املاأجور والزامكم بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  4728/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2018/575 جتاري جزئي واملعدل 

بالإ�صتئناف رقم 2018/276 ا�صتئناف جتاري ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )383986 درهم(، 
�صامال للر�صوم وامل�صاريف 

طالب الإعالن : �صركة كونيك�صيون - م د م �س - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- يحى زكريا احلاج علي - �صفته بالق�صية : منفذ �صده 

جمهول حمل الإقامة 
املبلغ  التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  اأقــام عليك الدعوى  مو�صوع الإعــالن : قد 
املنفذ به وقدره )383986( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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•• ال�شارقة-الفجر:

رئي�س  نائب  القا�صمي  �صلطان  بنت  بــدور  ال�صيخة  افتتحت 
ال�صت�صارية  اللجنة  رئــيــ�ــس  لــلــنــا�ــصــريــن،  الــــدويل  الحتــــاد 
لل�صارقة عا�صمة عاملية للكتاب، �صباح اأم�س الأول يف فندق 
الإبداعية”  الكتابة  “خلوة  برنامج  اأعــمــال  البداير،  واحــة 
وت�صت�صيف  وعنوان”،  وعنوان  “األف  مبادرة  تنظمه  الــذي 
خالله كاًل من الكاتب اجلزائري وا�صيني الأعرج، والروائية 
الُكتاب  تدريب نخبة من  بهدف  �صتوان،  بن  الليبية جنوى 
ال�صباب من عمر -18 40 عاماً على اأ�صاليب كتابة مبتكرة 

ترثي املحتوى املعريف والإبداعي يف دولة الإمارات العربية 
املتحدة واملنطقة.

لنطالق  الفتتاحية  كلمتها  خالل  بــدور  ال�صيخة  ووجهت 
الــرنــامــج الــــذي يــقــام بــالــتــزامــن مــع احــتــفــالت ال�صارقة 
الكتاب  اإىل  ر�صالة  للكتاب2019،  العاملية  العا�صمة  بلقب 
وممتعة  رائعة  جتربة  الكتابة  “اإن  فيها:  قالت  امل�صاركني، 
ومتعبة ولكنها �صرورية، والقلم �صديق رغم اأنه يكون عنيداً 
بع�س املرات ولكنه �صديق ي�صتحق املجال�صة وي�صتحق الوقت 

الذي نق�صيه معه«.
واأ�صافت ال�صيخة بدور القا�صمي: “نود التاأكيد باأن ال�صارقة 

هي بيتكم الثاين وهي حا�صنة للمبدعني يف جميع املجالت 
وخا�صة الكتابة لأن طموحنا كبري يف اإحياء ع�صر النه�صة 
وطموحنا  الــعــربــي،  عاملنا  يف  والأدبــيــة  والعلمية  الثقافية 
وخيالكم،  اأقالمكم  وبوجود  اأنتم  بوجودكم  اإل  يتحقق  لن 
ممتعاً،  وقتاً  لكم  اأمتنى  امل�صتمر،  العطاء  على  واإ�ــصــراركــم 

وهادئاً«.
من جانبها رحبت جمد ال�صحي مديرة مبادرة “األف عنوان 
وعنوان” خالل كلمتها، بالكتاب امل�صاركني، وك�صفت الروؤية 
بقولها:  للرنامج،  تنظيمها  يف  املــبــادرة  منها  تنطلق  التي 
اثنني  ليجمع  جاء  الإبداعية(  الكتابة  )خلوة  برنامج  “اإن 
من كبار الأدب العربي، مع نخبة من الكّتاب ال�صباب، الذين 
يكتبون م�صوار م�صروعهم الأدبي والإبداعي عاماً تلو اآخر، 
لإغناء  جديدة  خطوة  �صمن  جتربتهم  اجلمع  هــذا  ليرثي 
واعدة  جتـــارب  ودعـــم  جــديــدة،  بــاإ�ــصــدارات  العربية  املكتبة 

ت�صتحق الحتفاء والتوجيه وامل�صاندة«. 
واأ�صارت ال�صحي اإىل اأن الرنامج يقام بالتعاون مع )مكتب 
الــ�ــصــارقــة الــعــا�ــصــمــة الــعــاملــيــة لــلــكــتــاب( وبــدعــم مــن جائزة 
ات�صالت لكتاب الطفل، ويعر عن روؤية مبادرة )األف عنوان 
وعنوان( ال�صاعية اإىل دعم جتارب الكتاب ال�صباب وت�صجيع 
اإ�صدار املوؤلفات الإماراتية والعربية، وتوفري فر�س جديدة 
اأمام قطاع الن�صر والتاأليف، عر جتاوز الكثري من حتديات 

�صناعة الكتاب يف العامل العربي. 
على  امل�صاركني  الكّتاب  بتوقيع  الرنامج  اأعــمــال  وانطلقت 
عنوان  األــف  مــبــادرة  مبوجبها  تتعهد  حيث  اخلــلــوة،  وثيقة 
وعــنــوان بطباعة الأعــمــال الأدبــيــة الناجتة عــن اخلــلــوة يف 
حال اأمتها الكتاب خالل فرتة ل تتجاوز ثمانية �صهور، ومن 

حال  يف  للمبادرة  اأعمالهم  بت�صليم  الكتاب  يتعهد  جانبهم 
اأمتوا اإجنازها خالل املدة املحددة.

“خلوة الكتابة الإبداعية” على تعريف فئة  ويركز برنامج 
اأ�صاليب  وتنوع  الكتابة،  وقواعد  باأ�صا�صيات  ال�صباب  الكتاب 
الكتابة،  يف  املتبعة  احلديثة  والأدوات  الــروايــة،  يف  الكتابة 
ويطرح الرنامج كيفية عر�س الإنتاج الأدبي والرتويج له، 
والت�صدي للتحديات التي تعرت�س الكّتاب خالل م�صريتهم 

الأدبية.
انطلقت  الفكرية  الثقافية  عنوان  األف  مبادرة  اأن  اإىل  ي�صار 
لنرثي  الــفــكــر  “ندعم  �ــصــعــار  حتـــت   ،2016 فـــرايـــر  يف 

اإ�صدار  اإىل  الأوىل  مرحلتها  يف  املبادرة  وهدفت  املحتوى”. 
والفكري  املعريف  لالإنتاج  تعزيزاً  اإمــاراتــي،  كتاب   1001
ختام  املبــــادرة عن  اأعلـــــنت   2017 نوفمر  ويف  الدولة،  يف 

مرحلتها الأوىل.
وانــطــلــقــت املــرحــلــة الــثــانــيــة مــن املـــبـــادرة يف يــنــايــر 2018 
اأوىل،  اإمــاراتــي طبعة  عــنــوان   1001 اإ�ــصــدار  اإىل  وهــدفــت 
حتت  تندرج  التي  الن�صر  لــدور  عنوان   700 دعــم  مت  حيث 
مظلة جمعية النا�صرين الإماراتيني، و301 عنوان ملوؤلفني 
الإجمالية خم�صة  قيمتها  بلغت  وذلك مبيزانية  اإماراتيني، 

ماليني درهم.

•• اأبوظبي-الفجر:

الثاين  اأبـــوظـــبـــي  مــــوؤمتــــر  فـــعـــالـــيـــات  انــطــلــقــت   
الثقافة  دائـــــــرة  تــنــظــمــه  الــــــذي  لــلــمــخــطــوطــات 
والـــ�ـــصـــيـــاحـــة - اأبــــوظــــبــــي، اأمــــ�ــــس الثــــنــــني حتت 
ال�صعديات،  منارة  يف  وروؤى”،  “اإ�صكاليات  عنوان 
والباحثني  املــ�ــصــوؤولــني  مــن  وا�ــصــع  ح�صور  و�ــصــط 

منطقة  مــن  الفنيني  واملــحــقــقــني  والأكـــادميـــيـــنَي 
اخلليج العربي والعامل العربي.

للمخطوطات  الــثــاين  اأبــوظــبــي  مــوؤمتــر  وي�صعى 
الذي يقام على مدار يومي 17 و18 فراير اإىل 
ملجموعة  طرحه  خــالل  من  عملية  حلول  تقدمي 
تواجه  التي  الفنية  والتحديات  الإ�صكاليات  من 
املخطوطات،  وحتقيق  حفظ  جمــال  يف  العاملني 

التاريخية  الكنوز  هــذه  قيمة  رفــع  يف  ي�صهم  مبــا 
ومنها  العربية  املعرفة  مكنون  اإلينا  نقلت  التي 

انت�صرت حول العامل.
عــبــد اهلل  قـــال  لــلــمــوؤمتــر  الفــتــتــاحــيــة  ويف كلمته 
لقطاع  بالإنابة  التنفيذي  املدير  علي،  اآل  ماجد 
دار الكتب يف دائرة الثقافة وال�صياحة – اأبوظبي: 
بات  للمخطوطات  الــثــاين  اأبــوظــبــي  مــوؤمتــر  “اإن 
واخلـــراء  الــبــاحــثــني  نخبة  جتــمــع  من�صة  ميــثــل 
للبحث  الــعــامل  اأرجــــاء  خمتلف  مــن  واملخت�صني 
ومناق�صة �صبل احلفاظ على املخطوطات وكيفية 
الثقافة  دائـــرة  جهود  مــع  ين�صجم  مبــا  حتقيقها، 
التاريخ  على  املحافظة  يف  – اأبوظبي،  وال�صياحة 
والرتاث وما يحتويه من خمطوطات ومعلومات 

واإرث علمي وفكري متنوع يف خمتلف املجالت«.
اإرثاً  العربية  الأمـــة  “متتلك  عــلــي:  اآل  واأ�ــصــاف 
التي  واملــعــارف،  العلوم  �صتى  يف  خمطوطاً  فكرياً 
اإليها،  تنتمي  الــتــي  واحلــ�ــصــارة  اأزمــنــتــهــا  حـــددت 
فهر�صتها  كيفية  على  الأوىل  الــدرا�ــصــات  وركـــزت 
التعرف  اأ�صهمت هذه اجلهود يف  وتوثيقها، حيث 
تتبعها.  وكيفية  املخطوطات  حفظ  اأمــاكــن  على 
ونــوؤكــد مــن خـــالل هـــذا املــوؤمتــر اأن عــلــم �صناعة 

التاأكد  لـــــدوره يف  الأهــمــيــة  غــايــة  املــخــطــوط يف 
الــنــ�ــصــخ املتوافرة  تــاريــخ املــخــطــوط وتــقــيــيــم  مــن 
التي و�صعها علما  الأ�ص�س  متهيداً لرتتيبها وفق 

التحقيق«.
واملخت�صني  اخلـــراء  اإىل  بكلمة  علي  اآل  وتــوجــه 
نتطلع  قــــــــال:  حـــيـــث  املــــــوؤمتــــــر  يف  املــــ�ــــصــــاركــــني 
�صتتناول  الــتــي  عملكم  اأوراق  اإىل  كبري  بف�صول 
الرتاثي  الــنــ�ــس  حتقيق  يف  الــعــامــة  الإ�ــصــكــالــيــات 
والعلمي  والأدبــي  واللغوي واجلغرايف  والتاريخي 
لــلــمــخــطــوطــات، والــتــعــرف اأكـــرث وعـــن قـــرب على 
امل�صادر  تعد من  التي  املخطوطات  كيفية حتقيق 
والإن�صانية  الجتماعية  العلوم  لــدرا�ــصــة  الأوىل 

واجلغرافية«.
ت�صّلط  جــلــ�ــصــات  �ــصــت  املـــوؤمتـــر  فــعــالــيــات  تت�صمن 
للمخطوطات  الــتــاريــخــيــة  الــقــيــمــة  عــلــى  الــ�ــصــوء 
دعم  يف  ي�صاهم  مبــا  ونــ�ــصــرهــا،  حفظها  و�ــصــرورة 
وتوثيق  الـــــــرتاث  حلـــفـــظ  املـــتـــ�ـــصـــافـــرة  اجلــــهــــود 

املخطوطات وتاريخها، وحمايتها من الّتلَف.
تفا�صيل جل�صات اليوم الأول

رئي�صية،  جل�صات  ثــالث  انعقاد  الأول  اليوم  �صهد 
“اإ�صكاليات  بـــعـــنـــوان  الأوىل  اجلــلــ�ــصــة  وكـــانـــت 

اأدارهـــا  الــتــي  الرتاثي”،  الن�س  حتقيق  يف  عــامــة 
مب�صاركة  مــعــروف،  عــواد  ب�صار  العراقي  الدكتور 
العربية  اململكة  الدكتور حمد نا�صر الدخيل من 
اململكة  مــن  اجل�صار  �صالح  والأ�ــصــتــاذ  ال�صعودية، 
اأبو �صويلم من  اأنور  العربية ال�صعودية، والدكتور 
اململكة الأردنية الها�صمية، بالإ�صافة اإىل الأ�صتاذ 

يو�صف ال�صناري من م�صر.
الت�صحيف  اإ�ــصــكــالــيــات  الأوىل  اجلل�صة  وناق�صت 
والتحريف، وا�صطرابات العنوان وتعدد الروايات، 
وحدود تدخل املَحِقق يف الن�س املَُحَقق، بالإ�صافة 

اإىل اإ�صكاليات حتقيق املخطوطات املجهولة. 
الدكتور  الأوىل  اجلل�صة  مدير  اأ�صاد  جانبه  ومن 
ب�صار عــواد معروف بجهود دولــة الإمــارات ممثلة 
جلهودها  اأبوظبي   – وال�صياحة  الثقافة  بــدائــرة 
احلثيثة يف حفظ هذا الرتاث من التلف واإي�صاله 
اإىل الأجيال القادمة. معتراً اأّن املخطوطات هوية 
الأمة وخزين جتاربها يف اأنحاء �صتى من املعارف 
�صبابنا  الذي ينمي همم  الــرتاث  الإن�صانية، وهي 

وي�صقل انتمائهم ومت�صكهم برتاث الأجداد«.
حتقيق  اإ�صكاليات  على  الثانية  اجلل�صة  وركـــزت 
الدكتور  الأ�ـــصـــتـــاذ  اجلـــغـــرايف، مبــ�ــصــاركــة  الــنــ�ــس 

عــبــداهلل الــغــنــيــم مــن الــكــويــت، والــدكــتــور عمرو 
عبداهلل  والأ�ــصــتــاذ  م�صر،  مــن  منري  عبدالعزيز 
الــ�ــصــريــحــي مـــن الــيــمــن، والـــدكـــتـــور املـــهـــدي عيد 

الروا�صية من اململكة الأردنية الها�صمية.
متعددة  مــوا�ــصــيــع  اإىل  اجلــلــ�ــصــة  هــــذه  تــطــرقــت 
اجلغرافية،  اخلرائط  حتقيق  اإ�صكاليات  اأبــرزهــا، 
والن�س اجلــغــرايف بــني الــواقــعــي والــغــرائــبــي، اإىل 
الت�صحيف  عن  الناجم  التكرار  اإ�صكاليات  جانب 
والتحريف والرتجمة يف املعاجم العربية، والن�س 

اجلغرايف املحقق بني الأ�صل املفقود واملنقول.
اأّما اجلل�صة الثالثة فقد حملت عنوان “اإ�صكاليات 
كــل من  فــيــهــا  و�ـــصـــارك  الأدبي”،  الــنــ�ــس  حتــقــيــق 
والأ�صتاذ  ال�صعودية،  من  ال�صبيب  اأحمد  الدكتور 
عمر  والدكتور  ال�صعودية،  من  احلقيل  اإبراهيم 
الفجاوة من اململكة الأردنية الها�صمية، والدكتور 
حمــمــد اإبـــراهـــيـــم اأيـــ�ـــصـــاً مـــن املــمــلــكــة الأردنــــيــــة 
الها�صمية. وناق�صوا فيها اإ�صكالية تخريج ال�صواهد 
امل�صادر  يف  الأدبـــي  الن�س  و�صحة  املن�صوبة،  غــري 
الرواية  واإ�صكالية  الرواية،  امل�صطربة  التاريخية 
الــوحــيــدة واملــتــعــددة لــلــديــوان الــ�ــصــعــري القدمي، 

واإ�صكاليات حتقيق املف�صليات والأ�صمعيات.

حتت �سعار »اإ�سكاليات وروؤى«

دائرة الثقافة وال�ضياحة – اأبوظبي تطلق فعاليات
 موؤمتر اأبوظبي الثاين للمخطوطات يف منارة ال�ضعديات

را�صد  بن  حممد  بن  حمدان  جلائزة  العامة  الأمانة  اأعلنت 
اآل مكتوم الدولية للت�صوير ال�صوئي عن الفائزين مب�صابقة 
مو�صوعها  كـــان  والـــتـــي   2020 يــنــايــر  لــ�ــصــهــر  انــ�ــصــتــغــرام 

الدرون.
وفاز بجائزة اختيار اجلمهور امل�صور الفلبيني مارك اأنتوين 
اأغتاي حيث ا�صتحق احل�صول على كامريا رقمية من طراز 
ال�صرق  NIKON D7500 SLR مقدمة من نيكون 

الأو�صط واأفريقيا.
اكت�صاحا  امل�صابقة  مــن   2020 الــعــام  ن�صخ  اأوىل  و�ــصــهــدت 
مل�صوري اآ�صيا فبجانب مارك اأنتوين اأغتاي  الفائز بـ اختيار 
اجلمهور  تاألق الفائزون  ديباجنان بال  من الهند و حممد 
عبد املــوؤمــن  مــن بنغالدي�س و فــام هــوي تــرنــغ  مــن فيتنام 
اأوليفريا   دي  الوحيد  جــواو ميغيل  الأوروبـــي  الفائز  وكــان 

من الرتغال.
اخلا�صة  الــتــقــديــريــة  املــيــدالــيــة  عــلــى  الــفــائــزون  و�صيح�صل 
باجلائزة و�صتن�صر �صورهم واأ�صماوؤهم على احل�صاب الر�صمي 
م�صابقة  �صهدت  HIPAae حيث  ان�صتغرام  على  للجائزة 
HIPAContest_ الو�صم  ا�صتخدام  دي�صمر  �صهر 

.#Drone
اإنه  وقال �صعادة علي خليفة بن ثالث الأمني العام للجائزة 
الت�صوير  اأمنـــاط  مــع  وتــداخــلــه  التقني  التطور  ت�صارع  مــع 

ومدار�صه اأ�صبح اكت�صاب مهارات جديدة �صرورة حتمية على 
واملناف�صة  احل�صور  دوائــر  يف  البقاء  يف  الراغبني  امل�صورين 
..م�صريا اإىل اأن الت�صوير بالطائرات الذاتية  الدرون  اأ�صاف 
بعدا جديدا وزوايا روؤية فريدة من �صاأنها حتري�س القريحة 
كنا  و�صواء  والتفكري بطرق خمتلفة  التجدد  الب�صرية على 
وجدناها  اأم  اجلديدة  التجربة  هذه  مهـــارات  اكت�صــــاب  مع 
بهذه  الـملتقطة  الفوتوغرافية  الأعمال  فاإن  �صرورية  غري 
املبداأ  حــيــث  مــن  وا�صتقالليتها  حــ�ــصــورهــا  اأثــبــتــت  التقنية 

والفكرة.
ومــن جانبه قـــال  مـــارك اأنــتــوين اأغــتــاي  املــ�ــصــور الفلبيني 
التي  الفائزة  �صورته  عن  اجلمهور   اختيار  بجائزة   الفائز 
التقطها يف منطقة Botolan Zambales يف الفلبني 
اإنـــه كـــان يف نــزهــة عــلــى �ــصــاطــئ الــبــحــر مــع عائلته ولحظ 
انعكا�س اأ�صعة ال�صم�س والعنا�صر الب�صرية املحيطة به فقرر 
جتربة التقاط �صورة من خالل  الدرون  وقد كانت ال�صورة 

مبهجة ومميزة.
ومن جهته ذكر  فام هوي ترنغ  امل�صور الفيتنامي اأنه التقط 
�صورته يف �صاحل  هون ين  بقرب مدينة  توي هــوا  و�صط 
�صبكة  املنطقة  يف  ال�صيادون  ي�صتخدم  ما  عــادة  فيتنام حيث 
هو  هذا  اأن  اإىل  ..م�صريا  الأن�صوجة  اأ�صماك  ل�صيد  �صخمة 

فوزه الأول على و�صائل التوا�صل الجتماعي.

حمدان بن حممد للت�ضوير ال�ضوئي تعلن الفائزين يف م�ضابقة الدرون

بح�سور ال�سيخة بدور القا�سمي

انطالق اأعمال »خلوة الكتابة االإبداعية« مب�ضاركة نخبة من الكتاب ال�ضباب يف ال�ضارقة
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لن اأتردد يف الزواج اإذا وجدت ال�سخ�س املنا�سب

غادة عبدالرازق: )حفلة 9( فيلم 
يعتمد على االإثارة والت�ضويق 

نيللي كرمي
 بـ )100 و�ض( 

ح�صمت الفنانة نيللي كرمي م�صاركتها يف ماراثون دراما 
رم�صان 2020، من خالل م�صل�صلها اجلديد )100 

و�س(، الذي دخلت موقع ت�صويره قبل اأيام.
وحمل امل�صل�صل يف ال�صابق ا�صم "الن�صابني". وكان من 
املقرر عر�صه مبو�صم رم�صان الفائت، لكن مت تاأجيله 
فجاأة دون �صبب معلن، لتغيب كرمي عن املو�صم الأبرز 
بطولة  وامل�صل�صل  طويلة.  �صنوات  منذ  الأوىل  للمرة 
نيللي كــــرمي، واآ�ـــصـــر يــا�ــصــني، وتــاألــيــف عــمــرو الـــدايل 
واأحــمــد وائــل، واإخـــراج كاملة اأبــوذكــري، واإنــتــاج �صركة 
العدل جروب، وتدور اأحداثه يف اإطار كوميدي �صعبي، 
بعدما قررت نيللي البتعاد قليال عن امل�صل�صالت اجلادة 

واملاأ�صاوية، تلبية لرغبة جمهورها.
وكانت نيللي �صاركت اأي�صا يف ت�صوير حلقة واحدة من 
ا�صمه  على  ال�صتقرار  يتم  مل  جديد  درامـــي  م�صل�صل 
على  املقبل  مــار�ــس  يف  عر�صه  املــقــرر  ومــن  الآن،  حتى 
اإحدى املن�صات الرقمية، ويتكون من 12 حلقة تعتمد 
املخرج  بقيادة  الأول  ال�صف  مــن  جنــم  على  حلقة  كــل 
اأحـــداثـــه حـــول ق�صية الطالق  تــامــر حمــ�ــصــن، وتــــدور 

ومعاناة املراأة يف املجتمع.

نادر اأبوالليف ين�ضم 
لـ )والد اإمبابة(

اإىل فــريــق عمل  اأبــوالــلــيــف  نـــادر  الــفــنــان  ان�صم 
م�صل�صل "ولد اإمبابة"، الذي ي�صارك يف بطولته 

عدد من الفنانني واملطربني ال�صعبيني. وي�صم 
�صيف  فــريــدة  الفنانة  بامل�صل�صل  العمل  فــريــق 

الن�صر، واملطربني اأحمد �صيبة و�صعد ال�صغري، 
والـــفـــنـــانـــني: عـــبـــداهلل مــ�ــصــرف ومـــــراد فكري 
وحمــمــود فــار�ــس واإ�ــصــمــاعــيــل فــرغــلــي وحممد 

فاروق،
اأوكا واأورتيجا وي�صرا   وجنوم فرق املهرجانات 
امل�صعودي وبو�صي �صاهني وغريهم، ومن تاأليف 

اأمين بكري، واإخراج حامت �صالح الدين.
العمل،  يف  الرئي�صة  الأدوار  اأحــد  نــادر  د  ويج�صِّ
املقرر بدء ت�صويره خالل الأيام القليلة املقبلة، 
ويتم طرحه يف مو�صم رم�صان املقبل، وينتمي 

اإىل الأعمال الكوميدية.

من ناحية اأخرى
اللم�صات  و�ــصــع  عــلــى  حــالــيــا  اأبــوالــلــيــف  يعمل   
املقرر  اجلــديــد،  لألــبــومــه  والنهائية  الأخــــرية 
طرحه خالل الأيام املقبلة، ويتعاون من خالله 
مع عدد كبري من ال�صعراء وامللحنني واملوزعني، 

ومع ال�صعراء: ال�صيد علي، واأحمد القبطان، 
وحممود  تــاج،  عماد  وامللحنني  �ــصــادق،  وه�صام 
عبدالهادي،  واأ�صامة  مــورو،  واملــوزعــني  �صادق، 
وي�صمل  وغــــريهــــم،  ــــادق،  �ــــص عــــــادل  ــــادق  و�ــــص
وال�صعبي  الــــدرامــــا  بـــني  تــتــنــوع  اأغــنــيــة   12

والرومان�صي.

تعود الفنانة غادة عبدالرازق مب�سروعني جديدين يف ال�سينما 
والتلفزيون، حيث ت�سور فيلمها اجلديد "حفلة 9"، بالتزامن 
"�سلطانة املعز". ويف  مع حت�سريات م�سل�سلها الرم�ساين 
اجلديدة  م�ساريعها  عن  غادة  تتحدث  احل��وار،  هذا 
الزفاف  بطرحة  ظهورها  �ساحب  الذي  واجلدل 

موؤخرًا على ال�سو�سيال ميديا... فماذا قالت؟
عر  وا�ــصــعــا  جــدل  • اأثـــرت 
الجتماعي  التوا�صل  مــواقــع 
بــ�ــصــبــب ارتـــدائـــك طــرحــة زفـــاف، 

كيف تف�صرين ذلك؟
اأثـــري، ولكني  اأق�صد اجلــدل الــذي  - مل 
حــر�ــصــت عــلــى مــ�ــصــاركــة جــمــهــوري جل�صة 
فــيــلــمــي اجلديد  ـــاأحـــد مــ�ــصــاهــد  ب تــ�ــصــويــر 
اأحمد  على  لزفايف  م�صهد  وهو   ،"9 "حفلة 
ارتباطي  عـــن  بـــاجلـــدل  وفـــوجـــئـــت  وفـــيـــق، 
البــيــ�ــس جمـــدداً،  الف�صتان  ارتــديــت  لأنــنــي 
لذا كنت حري�صة على تو�صيح الأمر �صريعاً، 
خا�صة اأننا احتفلنا بالت�صوير ووجهنا الدعوة 
للقنوات التلفزيونية مل�صاركتنا الحتفال بعدها 

باأيام قليلة.

مبعنى  اأو  زواجــك  عن  حتدثوا  كثريون  لكن   •
اأدق ق�صة حب جديدة تعي�صينها؟

املنا�صب  اإذا وجــدت ال�صخ�س  الــزواج  اأتــردد يف  - لن 
الذي ا�صعر معه باأنه ميكنني اأن اكمل حياتي برفقته، 
وهــذا الأمــر مل يحدث حتى الآن، ويف الوقت احلايل 
اأركــز يف عملي فقط ولدي  اأعي�س ق�صة حب، ولكن  ل 

جتربتان يف ال�صينما والتلفزيون ي�صغالن تفكريي.

املا�صية؟ الفرتة  خالل  اختفائك  �صبب  • وما 
حما�صي  اأ�صتعيد  حتى  اإجــازاتــي  خــالل  اأبتعد  ان  ف�صلت   -

للعمل،
 واأن اأق�صي مع عائلتي وقتا اأطــول، خ�صو�صا اأن �صغوطات 
ولقاء  معهم  البقاء  مــن  حرمتني  املا�صي  الــعــام  الت�صوير 
ولكن  كلها عمال فقط،  لي�صت  اأ�صدقائي ومعاريف، فاحلياة 
اأكــرث قدرة  اأن نعطيه حقه، وعــدت  اآخــر يجب  هناك جانب 

وحما�صاً على العمل.

املكثف عر ح�صابك على مواقع  للتوا�صل  �صتعودين  • هل 
التوا�صل؟

- مع عودتي للعمل بالتاأكيد �صاأكون حري�صة على التفاعل 
اأكــر، وهو ما حدث بالفعل يف �صورة  مع اجلمهور ب�صكل 
الزفاف، و�صيكون هناك �صور اخرى من الفيلم وكوالي�س 

ت�صويره.

9"؟ "حفلة  يف  جتربتك  عن  • حدثينا 
- اأج�صد �صخ�صية بالرينا التي تتعر�س ملواقف �صعبة 
جدا بحياتها التي تنقلب راأ�صاً على عقب، فالفيلم 
يعتمد على الإثارة والت�صويق من البداية للنهاية، 
وهو احد اأ�صباب حما�صي للتجربة، خا�صة اأنني 

مل اقدم جتربة مماثلة من قبل، فاحلبكة الدرامية املوجودة 
�صيقة واأمتنى ان تنال اعجاب اجلمهور.

يف  ربيع  عبداملنعم  املخرج  مع  التعاون  من  تقلقي  اأمل   •
جتربته الأوىل؟

التي جمعتنا جعلتني  العمل  لأن جل�صات  الإطــالق،  على   -
اأثق فيه وبقدرته على تقدميي ب�صكل خمتلف اأمام الكامريا، 
وهذا هو املهم بالن�صبة اإيل عند التعامل مع اأي خمرج، �صواء 
يخو�س جتربته للمرة الوىل اأو لديه جتارب �صابقة ناجحة، 
والأمور ت�صري ب�صكل اأكرث من رائع حتى الآن، ونحن قاربنا 

الو�صول اإىل منت�صف الت�صوير.
بال�صالت؟ الفيلم  �صيعر�س  • متى 

-ليزال الوقت مبكرا للحديث عن هذه النقطة، خا�صة اأن 
م�صاهد  وجــود  ب�صبب  بعد  يحدد  مل  الت�صوير  نهاية  موعد 
بحتة  انتاجية  م�صاألة  النهاية  يف  لكنها  متعددة،  خارجية 
الفيلم،  بــالتــفــاق مــع مـــوزع  مــ�ــصــوؤول عنها جــهــة النـــتـــاج، 

وتوقعاتي ال�صخ�صية اأن الأمر لن ي�صتغرق فرتة طويلة.

الإنتاج؟ يف  �صريكة  اأنك  • تردد 
9" ممثلة  - لي�س �صحيحاً على الإطــالق، دوري يف "حفلة 
فقط حت�صل على اأجرها، ول�صت منتجة ولي�س يل اأي عالقة 
بالإنتاج، وهو من انتاج خمرج الفيلم عبداملنعم ربيع. فهذا 
ول  با�صتمرار  حتا�صرين  كثرية  �صائعات  مثل  �صائعة  الأمــر 

اأقوم بالتعليق عليها.

احلالية؟ الفرتة  يف  ال�صينما  و�صع  ترين  • كيف 
- ظروف ال�صينما حت�صنت كثرياً يف الفرتة الخرية، وهناك 
اهتمام وتطوير كبري �صهدته خالل ال�صنوات املا�صية، وهو 
الفالم  حققتها  الــتــي  الــكــبــرية  الإيـــــرادات  على  انعك�س  مــا 
جدا،  جيدة  اأفــالمــا  نقدم  فاأ�صبحنا  اجلــيــدة،  ال�صينمائية 
وهذا الأمر انعك�س على �صباك التذاكر، خا�صة يف ظل دعم 

اجلمهور لالأفالم اجليدة فنياً.

اأعلنت  اأنك  رغم  الرم�صاين  لل�صباق  العودة  قررت  ملاذا   •
م�صبقا عن رغبتك يف احل�صول على راحة؟

-الظهور يف رم�صان له مذاق خا�س، وبالرغم من العالن 
"�صلطانة املعز" اإل اأنني ل اأعرف ما  عن م�صل�صلي اجلديد 
اإذا كنا �صنلحق بالعر�س الرم�صاين اأم ل، خ�صو�صا مع مرور 
الكرمي، وهذا  ال�صهر  بداية  قليلة على  وتبقي فرتة  الوقت 
يف  العمل  جل�صات  خــالل  نهائي  ب�صكل  ح�صمه  �صيتم  الأمــر 

اليام القليلة املقبلة.

امل�صل�صل؟ هذا  يف  �صخ�صية  خلو�س  �صدك  • ماذا 
-ح�صلت على اإجازاتي بعد رم�صان املا�صي وا�صتعدت ن�صاطي 

ـــكـــل كــــامــــل،  ـــ�ـــص ب
واأعــــجــــبــــتــــنــــي 
امل�صل�صل  فكرة 
بــــــــــــ�ــــــــــــصــــــــــــدة 
وحتم�صت لها، 
اننا  واأعـــتـــقـــد 
اأمامنا فر�صة 
للحاق  جيدة 
بـــــرمـــــ�ـــــصـــــان 
�صغط  مـــــــع 
ـــويـــر،  ـــ�ـــص ـــت ال

وا�ـــــصـــــتـــــمـــــراره 
خـــــــــــــالل اليـــــــــــــام 

ال�صهر  مــــن  الوىل 
الـــــــــكـــــــــرمي، وهــــــــــو اأمــــــــر 

اأنني  خ�صو�صا  عليه،  اعتدت 
للم�صروع  بــ�ــصــدة  مــتــحــمــ�ــصــة 

جتربة  فــاملــ�ــصــلــ�ــصــل  وفـــكـــرتـــه، 
من  واأج�صد  يل،  بالن�صبة  مهمة 

خالله �صخ�صية ال�صقيقة الكرى 
ويف  بحياتها  �صعوبات  تــواجــه  التي 

عالقاتها باأ�صرتها ومن حولها، وهناك 
تفا�صيل كثرية وحكايات خمتلفة داخل 

الحــــــداث، و�ــصــيــ�ــصــاهــده اجلــمــهــور على 
ال�صا�صة يف رم�صان املقبل.

يف  الدرامية  للمناف�صة  روؤيتك  عن  • ماذا 
رم�صان؟

دوماً  واأمتنى  بتقدميه،  اأقــوم  فيما  -اأركــز 
ركز  لو  ال�صخ�س  لكن  للجميع،  التوفيق 
لديه  �صيكون  افــ�ــصــل  بــ�ــصــورة  عمله  يف 
القدرة على الإبــداع واإخــراج اف�صل ما 

لديه،
 فــاملــو�ــصــم الــــدرامــــي بــرمــ�ــصــان هو 
القـــــــوى عـــلـــى مــــــدار الــــعــــام، ومن 
مناف�صة  هناك  تكون  اأن  الطبيعي 
قوية مل�صلحة اجلمهور فهو الفائز 
اأوقــــات  يف  اأنـــنـــي  �ــصــحــيــح  الأول، 
بال�صكل  تــخــرج  اأعــمــال ل  اأقــــدم 
النهاية  يف  لكن  توقعته،  الــذي 
ويف  ظروفها،  ولها  جتربة  كل 
اأدخــل بحما�س وقلق  كل مــرة 
يتوقع  اجلــمــهــور  لأن  اأكــــر، 

مني دوماً الختالف.
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الوزن  تنق�ض  اأطعمة   5
بعد الوالدة

اأن هناك م�صكلة  اإل  و�صط �صعادة الأم بطفلها بعد عملية الولدة مبا�صرة 
اكت�صابها  الـــولدة نتيجة  الــذي تعاين منه بعد  الـــوزن  زيـــادة  كــرى وهــي 
للمزيد مــن الــكــيــلــوجــرامــات خـــالل فـــرتة احلــمــل، نــقــدم لــك اأنـــواًعـــا من 
عملية  بعد  فعال  ب�صكل  الـــوزن  تنق�س  التي  املختلفة  الغذائية  الأطعمة 

الولدة.

كوب الزبادي بالفواكه والع�سل
من اأهم الأطعمة التي تخفف من وزن املراأة بعد تعر�صها لعملية الولدة 
الزبادي  هي  �صحتها  على  حتافظ  الوقت  نف�س  ويف  و�صريع،  فعال  ب�صكل 
للمراأة  جًدا  املفيدة  الأطعمة  من  الزبادي  يعتر  حيث  والع�صل،  بالفواكه 
املر�صعة، لأنها من امل�صادر الغنية بالروتينات والفيتامينات الالزمة لها 

ولطفلها.

حبوب ال�سوفان
كما ميكنك تناول حبوب ال�صوفان �صيدتي املراأة بعد الولدة حتى ت�صاعدي 
نف�صك يف التخل�س من الوزن الزائد واملكت�صب خالل فرتة احلمل، حيث 
احلرارية  ال�صعرات  مــن  جـــًدا  قليلة  ن�صبة  على  ال�صوفان  حــبــوب  حتــتــوي 
ال�صعور  املعدة  متنح  التي  الغذائية  بالألياف  غنية  فهي  الوقت  نف�س  ويف 

بالمتالء وانعدام الرغبة باجلوع.

�سلطة اخل�سروات
فــوائــد �صلطة اخلــ�ــصــروات يف احلــمــيــات والرجيمات  املــعــروف مــدى  مــن 
الغذائية لإنقا�س الوزن الزائد، لذلك فتعتر �صلطة اخل�صروات من اأهم 
الأطعمة التي ل بد واأن تتواجد على مائدتك �صيدتي املراأة املر�صعة حتى 
اأثناء  املكت�صبة  الكيلوجرامات  من  وتخل�صك  والن�صاط،  بالطاقة  متــدك 

فرتة احلمل.

العد�س واحلم�س
املراأة،  الــوزن واإذابــة الدهون لدى  تلعب البقوليات دوًرا كبرًيا يف تخفيف 
الوزن  تنق�س  التي  الغذائية  الأطعمة  اأبـــرز  مــن  البقوليات  فتعد  لذلك 
املهمة هي حبوب  لهذه  املفيدة  البقوليات  اأنــواع  ومن  الــولدة  بعد  الزائد 
العد�س واحلم�س اأي�صا، حيث يحتوي كاًل منهما على ن�صبة عالية جًدا من 

الروتينات والفيتامينات القادرة على انخفا�س الوزن.

اخلبز الأ�سمر
اخلبز من اأهم الأطعمة الأ�صا�صية املوجودة على الطاولة يف كل وجبة، ولأن 
كل امراأة بعد الولدة ل بد واأن تتناول اخلبز ب�صكل يومي فعليها ا�صتبدال 
اخلبز الأبي�س باخلبز الأ�صمر حتى ي�صاعدها على حرق الدهون والتخل�س 
من ال�صعرات احلرارية الزائدة وعليها بتناول اخلبز الأ�صمر مع قطعة من 

اجلنب القري�س اأو اجلنب البي�صاء قليل الد�صم.

اأوروبا؟  كلمة  تعني  • ماذا 
- اأ�صلها يوناين وتعني الأر�س الوا�صعه. 

اأ�سلها؟  هو  وما  دكتور  كلمة  معنى  • ما 
- اأ�صلها لتيني وتعني املعلم واملهند�س. 

والأح؟  املُح  بني  الفرق  • ما 
- الأح هو بيا�س البي�س واملُح هو ال�صفار يف البي�صة. 

والرتاب؟  الرثى  بني  الفرق  • ما 
- الرثى هو الرمل الندي والرتاب هو الرمل النا�صف. 

حرف.   72 حروفها  عدد  يبلغ  التي  الكمبودية  اللغة  حروف  هي  لغة  يف  حروف  عدد  اأكر  اأن  تعلم  • هل 
• هل تعلم اأن ع�صري الفاكهة و حده اأو خملوط يجب تناوله يف احلال فالنتظار عليه يعر�س فيتاميناته 

لأك�صدة الهواء كما اأن بع�س الأنواع تف�صد ب�صرعة و يف مقدمتها ع�صري اجلزر 
 • هل تعلم اأن اأغرب اإح�صائية عن ال�صمنة اأفادت اأن م�صاهدة التليفزيون امللون توؤدي اإىل ال�صمنة املفرطة. 

 • هل تعلم اأن القطط غنية باألبانها و لبنها مغذ و يالئم جميع الثدييات. 
م   1580 عام  الرتغاليون  امل�صتك�صفون  عليها  اأطلق  الوطنية  ال�صني  اأو  تايوان  جزيرة  اأن  تعلم  هل   •

ا�صم )فورموزا( اأي اجلميلة. 
للرتبة  جيداً  �صماداً  تعتر  الديدان  تاأكلها  التي  ال�صجر  اأوراق  ه�صم  عن  الناجتة  املخلفات  اأن  تعلم  • هل 
اأ�صهر من الأوراق التي التهمتها  اأن تغطي الأر�س بطبقة من ال�صماد خالل ثالثة  اأن الديدان ت�صتطيع  و 

خالل عام تقريباً. 
 • هل تعلم اأن اأطول احل�صرات عمراً من ف�صيلة اخلناف�س حتمل ا�صم ـ اخلنف�صاء الرائعة ـ اإذ اأن حتولها من 

طور الريقة اإىل طور العذراء فقط يحتاج اإىل 47 �صنة كاملة. 
 • هل تعلم اأن اأقدم جي�س نظامي اأوربي هو احلر�س ال�صوي�صري يف الفاتيكان اإذ يعود تاريخ تاأ�صي�صه اإىل عام 

1400م. 

بندق وال�صياد 
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املاجنو وامل�ساكل اله�سمية

م�صاكل  حــاًل يف تخفيف  املــاجنــو متثل  فاكهة  اأن  درا�ــصــة حديثة،  اأظــهــرت 
اجلهاز اله�صمي، مقارنة بـالعديد من الأطعمة الغنية بالألياف.

وقالت الدرا�صة: اإن املاجنو تاأثريها اأقوى من م�صحوق الألياف، يف معاجلة 
امل�صماة  املغذية  املــواد  على  لحتوائها  وذلــك  الأمــعــاء؛  والتهاب  الإم�صاك 

بالبوليفينول، اإ�صافة اإىل الألياف.
من  نتائجها  اأ�ــصــابــيــع   4 ملــدة  ا�صتمرت  الــتــي  الــدرا�ــصــة  مــعــدو  وا�صتخل�س 
املزمن،  بالإم�صاك  م�صابني  وامـــراأة  رجــاًل   36 على  لختبارات  اإجرائهم 
 300 من  يومية  جرعة  منحها  مت  الأوىل  جمموعتني:  اإىل  وتق�صيمهم 
جرام من املاجنو، بينما ح�صلت املجموعة الأخرى على كمية معادلة من 

الألياف.
يف  انخفا�صاً  اأظهرتا  املجموعتني  اأن  فرتتها،  نهاية  يف  الدرا�صة  وذكــرت 
الإم�صاك، ولكن وجد اأن املاجنو اأكرث فعالية يف تخفيف الأعرا�س، مقارنة 
بـالألياف وحدها، كذلك �صاعدت املاجنو على حت�صني تكوين البكترييا يف 

الأمعاء وتخفيف اللتهاب.

زائرتان ترتديان مالب�س الهانبوك التقليدية وتلتقطان �سورا للثلوج يف ق�سر جيوجن بوكجوجن يف �سيول. )ا ف ب(

نهار جديد ويوم جديد ي�صتقبله بندق بن�صاط وحيوية وبعد ان تناول طعامه و�صرب حليب جوز الهند األقى 
التحية على امه وتركها يف رعاية اهلل حتى يعود، تقافز بندق وا�صدقاوؤه ال�صغار بني ال�صجار حتى و�صلوا اإىل 

منت�صف الغابة وعندما ذهب كل واحد منهم اإىل طريق خمتلف. 
ووا�صل بندق مرحه بني �صجريات الغابة وا�صجارها حتى اأح�س بالتعب فجل�س ي�صرتيح ويلتقط بع�س الثمار 
لياأكلها عند ذلك �صمع �صوتا �صعيفا يناديه فاذا هي ع�صفورة جميلة رقيقة وحزينة اقرتبت منه فقالت له 
اأعرفك جيدا فاأنت بندق الذي طاملا حل للحيوانات الطيبة م�صاكلهم فقال لها وانا يف خدمتك ايتها الرقيقة 
انواعنا  مبختلف  واجلميلة  ال�صغرية  الطيور  فنحن  للغاية  �صعبة  واأ�صدقائي  وم�صكلتي  ا�صكرك  له  فقالت 
يطاردنا �صياد �صرير جاء اإىل هذه الغابة يف الفرتة الخرية قد حرمنا النوم والراحة ول نعرف ماذا نفعل .. 
فكر بندق قليال ثم قال ان المر ب�صيط فاجمعي ا�صدقاءك من الطيور حال و�صاأقول لكم ماذا نفعل .. طارت 
الع�صفورة ال�صغرية واأتت باأ�صدقائها الع�صافري وغريهم من الطيور املهددة بال�صيد فقال لهم بندق خطتي 
ب�صيطة جدا وهي مهاجمة هذا ال�صياد وتخويفه حتى ليعاود ال�صيد هنا مرة اخرى، ف�صنن�صب له ال�صراك 
يف كل مكان وعندما ي�صل اىل املكان الذي تختبئون فيه عليكم مبهاجمته من كل مكان ونقره يف كل انحاء 
ج�صده فهذا �صيخيفه ولن ي�صتطيع معه حتى ان ي�صتعمل �صالحه اأما اأنا فعندي ا�صياء اخرى �صاأجهزها له.. 
ذهب بندق للبحث عن ا�صدقائه مل�صاعدته وحكي لهم ماحدث وطلب منهم انتظار ذلك ال�صياد وهم حمملني 
بالثمار ال�صوكية الكبرية وال�صغرية وع�صارات ال�صجار ذات الرائحة الكريهة واي�صا جدائل ال�صجار الرفيعة 
احلادة حتى ابلغتهم الع�صفورة بح�صوره واقرتابه من منطقتهم فخرجوا ل�صتقباله بطريقتهم اخلا�صة ا�صرع 
جمموعة منهم باللتفاف حوله بجدائل ال�صجار احلادة ومنهم من ا�صتعمل الع�صائر ذات الرائحة الكريهة 
التي جعلته ي�صرخ قرفا واخرين قذفوه بالثمار ال�صوكية اما الطيور فقد قامت مبهاجمته ونقره يف كل انحاء 
ج�صده حتى نزفت منه الدماء وامل�صكني ي�صرخ وي�صرخ وي�صرخ ولكن ل معني واأخذ يجري هربا منهم يف كل 
اجتاه وهم خلفه يتقاذفونه بالثمار والع�صارة الكريهة حتى هرب من الغابة ومن يومها مل يفكر بالرجوع ابدا 

وهنيئا لبندق حتيات اأ�صدقاءه واىل مغامرة جديدة.

تناول اجلــوز قد ل يكون  اأن  درا�صة طبية حديثة  ذكــرت 
اأي�صا بكترييا الأمعاء  جمرد وجبة خفيفة بل قد يعزيز 
اأن  "اجليدة" ميكن  البكترييا  هذه  اأن  م�صيفة  اجليدة، 

توؤدي اإىل �صحة اأف�صل للقلب.
جامعة  الطب  كلية  فــى  اأجــريــت  التي  الــدرا�ــصــة،  وت�صري 
اجلوز  اأن  اإىل  التغذية،  جملة  يف  ون�صرت  "وا�صنطن"، 
كــجــزء مــن نــظــام غــذائــي �صحي قــد يــكــون مبــثــابــة جوز 
ارتبطت  ذلــك،  اإىل  والأمــعــاء..بــالإ�ــصــافــة  للقلب  �صحي 
هذه التغيريات يف بكترييا الأمعاء مع حت�صينات يف بع�س 

عوامل اخلطر لأمرا�س القلب.

وقالت الدكتورة كري�صتينا ديفيد الأ�صتاذ يف كلية الطب 
اأن  اإىل  اجلوهرية  الــدلئــل  "ت�صري  "وا�صنطن"  جامعة 
بالنفع  تعود  الــغــذائــي  النظام  يف  ال�صغرية  التح�صينات 
اأوقــيــات من   3  -  2 تناول  اإن  كبري،  ب�صكل  ال�صحة  على 
اجلـــوز يــومــًيــا كــجــزء مــن نــظــام غــذائــي �صحي ميكن اأن 
يكون و�صيلة جيدة لتح�صني �صحة الأمعاء وتقليل خطر 
بحث  وجد  للباحثني،  القلب"..ووفًقا  باأمرا�س  الإ�صابة 
اجلهاز  يف  البكترييا  على  تطراأ  التي  التغيريات  اأن  اآخــر 
ا با�صم ميكروبيوم الأمعاء - قد  اله�صمي - واملعروفة اأي�صً
ت�صاعد يف تف�صري فوائد القلب والأوعية الدموية للجوز.

تناول اجلوز يوميا يعمل على حت�ضني 
القناة اله�ضمية و�ضحة القلب


