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احذر املوز على معدة خاوية
ن�صحت جملة "فرويندين" الأملانية بعدم تناول املوز على معدة خاوية 

ملا قد ي�صببه من اأ�صرار �صحية باجل�صم.
للإفطار  املنا�صبة  الوجبة  يعد  ل  امل��وز  اأن  الأملانية  املجلة  واأو�صحت 
الغذائية بتناول ثلث  التو�صيات  على معدة خاوية، على الرغم من 
احتوائه على كميات كبرية من  ب�صبب  الأق��ل  على  ثمرات منه يومياً 

الفيتامينات والطاقة، وذلك للأ�صباب التالية:
التعب

عند تناول املوز على معدة خاوية يرتفع م�صتوى ال�صكر يف الدم على 
اأن  الرغم من  يزيد م�صتوى احلم�ض يف اجل�صم، وعلى  الفور، ومعه 
املوز من العنا�صر الغذائية التي متنح اجل�صم الطاقة ب�صرعة، وهذا 
ما يجعله فاكهة مثالية ملن ميار�صون التمارين الريا�صية، اإل اأن هذه 

الطاقة �صرعان ما تنفد وبعدها ي�صعر اجل�صم بالتعب.
اجلوع

عند  ذل��ك  وي���وؤدي   ،25% اإىل  ت�صل  بن�صبة  ال�صكر  م��ن  امل��وز  يتكون 
تناوله على معدة خاوية اإىل زيادة م�صتوى الأن�صولني يف الدم ب�صرعة، 

وبعدها ينخف�ض ب�صكل كبري، ثم يعاود اجل�صم ال�صعور باجلوع.
احلاجة مل�صاعدة غذائية

 B6 يحتوي املوز على العديد من املواد الغذائية ال�صحية مثل فيتامني
والكال�صيوم، ولكن هذه العنا�صر ل يتم امت�صا�صها من اجل�صم ب�صكل 
واملك�صرات  املو�صلي  مثل  اأخ��رى  عنا�صر  مع  امل��وز  تناول  عند  اإل  جيد 

والع�صل، ويف هذه احلالة ي�صبح املوز منا�صباً لوجبة الإفطار. 

فوائد واأ�سرار رجيم املاء للتخ�سي�س ال�سريع
تزايدت �صعبية احلمية التي تعتمد على �صرب املاء لتخفيف الإح�صا�ض 
باجلوع، وتناول احلد الأدنى من الطعام يف ال�صنوات الأخرية. وينبغي 
اأن يكون رجيم املاء لفرتة ق�صرية، ويتطّلب القيام ببع�ض التمارين 
لتقليل الرتهلت عقب النتهاء منه. كما توجد عدة خماطر �صحية 
الفوائد،  جانب  اإىل  امل��اء  رجيم  اتباع  عند  العتبار  يف  اأخذها  ينبغي 

اإليك ما حتتاج معرفته عنها:
* ل ينبغي اأن تطول الفرتة التي متتنع فيها عن اأكل الطعام وتعتمد 

فيها على املاء فقط لأكرث من 24 �صاعة.
* رجيم املاء ل ينا�صب من هم اأقل من 18 �صنة.

* اإذا كان لدى ال�صخ�ض �صكري ل تتبع هذه احلمية.
* اإذا كنت تتناول اأدوية ل ميكنك اتباع رجيم املاء خلل فرتة تعاطي 

الدواء.
حتت  امل��خ��ّزن��ة  ال��ده��ون  اجل�صم  يحرق  اأن  على  امل��اء  رجيم  ي�صاعد   *
اجللد، ويعترب ذلك و�صيلة لتنقية اجل�صم من ال�صموم اأي�صاً، وتقليل 

اللتهابات، وحت�صني التمثيل الغذائي.
* يعترب رجيم املاء و�صيلة حماية �صد اأمرا�ض القلب، وخف�ض �صغط 

الدم املرتفع.
* قد ت�صعر باجلفاف على الرغم من اأنك ت�صرب الكثري من املاء عند 
اتباع هذه احلمية، وال�صبب اأن اجل�صم يح�صل على ح�صة جيدة من 
ال�صوائل عن طريق الأطعمة، لذلك عليك �صرب كمية كبرية من املاء 

لتعوي�ض النق�ض.

هذا ما يحدث جل�سمك عند تناول الكيوي 
الفواكه،  من  يعد  الكيوي  اأن  اإىل  للتغذية  الأملانية  اجلمعية  اأ�صارت 
اأنه  كما  الهامة،  الغذائية  العنا�صر  من  بالعديد  اجل�صم  متد  التي 
حقيقياً  مقوياً  ويعترب  الأم��را���ض،  من  والوقاية  النوم  على  ي�صاعد 

جلهاز املناعة.
واأو�صح خرباء اجلمعية اأن الكيوي غني مب�صادات الأك�صدة املعروفة 
ب��دوره��ا يف ال��وق��اي��ة م��ن الأم���را����ض، وف��ي��ت��ام��ني C، ول��ذل��ك تن�صح 
م�صادات  وت�صاعد  ال���ربد،  ب��ن��زلت  الإ���ص��اب��ة  عند  بتناوله  اجلمعية 
ا�صطرابات  علج  على  الكيوي  يف  املوجودين  وال�صريوتني  الأك�صدة 

النوم بح�صب بع�ض الدرا�صات احلديثة.
التي  الإن��زمي��ات،  من  يحتويه  ملا  اله�صم  من  اأي�صاً  الكيوي  ويح�صن 
حتفز هذه العملية وخا�صة عند تناول الكثري من الربوتينات، ونظراً 
تن�صح  الأمل��ان��ي��ة  اجلمعية  ف��اإن  الفوليك،  بحم�ض  غني  الكيوي  لأن 
اإنقا�ض  الكيوي على  ي�صاعد  النهاية  اأثناء فرتة احلمل، ويف  بتناوله 

الوزن، حيث يحتوي على القليل من الكربوهيدرات.
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مع �سبط موعد النوم.. 
هذا ما يحدث يف ج�سمك

الباحثني  ف��اإن  متاأخرة،  �صاعة  وال��ن��وم يف  ال�صهر  على  داأب���وا  كنت ممن  اإذا 
ين�صحونك بالإقلع عن هذه العادة غري ال�صحية، من خلل اتباع خطوات 

ب�صيطة.
وبح�صب درا�صة من�صورة يف �صحيفة طب النوم )جورنال �صليب ميدي�صني(، 
فاإن من ينامون يف وقت متاأخر، معر�صون لعدد من ال�صطرابات واملتاعب، 

�صواء على امل�صتوى ال�صحي اأو النف�صي.
و�صملت الدرا�صة 22 �صخ�صا ممن اعتادوا على النوم يف وقت متاأخر، وقالوا 
اإنهم �صعروا بتح�صن ملحوظ بعدما قاموا بتغيري ال�صاعة البيولوجية التي 

ينامون فيها.
وجرى اإعداد الدرا�صة يف اإطار �صراكة بني عدة موؤ�ص�صات اأكادميية ت�صمل 
جامعة  ع��ن  ف�صل  الربيطانيتني،  و���ص��وري  برمنغهام  جامعتي  م��ن  ك��ل 

مونا�ض الأ�صرتالية.
ال�صباح، مع  والن�صف من  الثانية  ال�صاعة  النوم يف  امل�صاركون على  واعتاد 

ال�صتيقاظ على العا�صرة والربع، وا�صتغرقت الدرا�صة 3 اأ�صابيع كاملة.
التوقيت  م��ن  ���ص��اع��ات   3 امل�����ص��ارك��ون قبل  ا�صتيقظ  ال��ف��رتة،  ه��ذه  وخ���لل 
املعتاد، و�صاروا يتناولون الفطور يف اأ�صرع وقت ممكن ول ياأكلون اأي �صيء 
اأي م�صروب منبه بعد الثالثة  بعد ال�صاعة ال�صابعة م�صاء كما ل يحت�صون 

ع�صرا.
الأداء  التح�صن يف  كبريا من  قدرا  اأظهروا  امل�صاركني  اأن  النتائج،  وك�صفت 
اأك���رث ق���درة على ال��رتك��ي��ز يف الأع��م��ال التي  ال�صحي وال��ذه��ن��ي، و���ص��اروا 

يقومون بها.

ما اأ�سباب خفقان القلب؟ 
فما  القلب.  خفقان  من  البع�ض  يعاين 

اأ�صبابه؟
الربوفي�صور  ق��ال  ال�صوؤال  عن  للإجابة 
القلب  خفقان  اإن  اأن��دري�����ص��ني  ديرتي�ض 
اأن  مو�صحاً  القلب،  دق��ات  �صرعة  يعني 
معدل دقات القلب الطبيعي يرتاوح بني 
50 و100 دقة يف الدقيقة، واأعلى من 

ذلك ُيطلق عليه خفقان القلب.
واأو�صح طبيب القلب الأملاين اأن خفقان 
خطرية  غ��ري  لأ�صباب  يرجع  ق��د  القلب 
تتعلق  اأ����ص���ب���اب  ل��ل��ق��ل��ق، وه����ي  ت���دع���و  ل 
ب��الن��ف��ع��الت، وامل�����ص��اع��ر، م��ث��ل اخلوف، 
اأو بذل  وال�����ص��ع��ادة،  وال���ت���وت���ر، واحل�����ب، 

جمهود بدين.
القلب،  خفقان  اأن  اأن��دري�����ص��ني  واأ���ص��اف 
قد ينذر اأي�صاً مب�صاكل �صحية خطرية، 
خا�صًة اإذا كان م�صحوباً ببع�ض الأعرا�ض 
مثل التعرق ال�صديد، والدوار، والغثيان، 

و�صيق التنف�ض، والرجتاف.
فرط  اإىل  حينئذ  القلب  خفقان  وي�صري 
انخفا�ض  اأو  ال���درق���ي���ة،  ال���غ���دة  ن�����ص��اط 
اأو ا�صطرابات نظم القلب،  �صغط الدم، 

اأو �صعف القلب، اأو اأزمة قلبية. 
ويف هذه احلالة يجب ا�صت�صارة الطبيب 
خلفقان  احلقيقي  ال�صبب  ل�صتي�صاح 

القلب.  

زيت اخلروع.. عالج مثايل  
طبيعي مل�ساكل ال�سعر املختلفة �ص 23

الأع�ساب والتوابل .. هل لها 
تاأثري �سحي؟ 

الأع���������ص����اب  اأن  ك�����ث�����ريون  ي���ع���ت���ق���د 
ب���ت���اأث���ري طبي  وال����ت����واب����ل ت��ت��م��ت��ع 
وت�صاعد يف علج املتاعب ال�صحية. 
العتقاد  ه����ذا  ���ص��ح��ة  م����دى  ف��م��ا 

علمياً؟
ل��لإج��اب��ة ع��ل��ى ه���ذا ال�������ص���وؤال قال 

الربوفي�صور الأملاين يان فرانك اإن 
حيث  جزئياً،  �صحيح  العتقاد  هذا 
والتوابل  الأع�����ص��اب  بع�ض  حت��ت��وي 
على مواد فعالة ذات تاأثري �صحي. 
واأ����ص���اف اأ���ص��ت��اذ ع��ل��وم ال��ت��غ��ذي��ة اأن 
يتمتع  امل��ث��ال  �صبيل  ع��ل��ى  ال��زع��رت 
ب��ت��اأث��ري م�����ص��اد ل��ل��ف��ريو���ص��ات؛ لذا 
العقاقري  م��ن  ال��زع��رت  ���ص��راب  يعد 
غري  ال�صهرية،  النباتية  ال��دوائ��ي��ة 
اأقل  ال��ط��ع��ام  ال��زع��رت يف  ت��اأث��ري  اأن 
ب��ط��ب��ي��ع��ة احل������ال م����ن ت�����اأث�����ريه يف 
عليه،  املحتوية  الدوائية  العقاقري 

وال���ت���ي ت��ت��وف��ر يف ����ص���ورة ���ص��اي اأو 
كب�صولت. واأردف فرانك اأنه ميكن 
بوا�صطة  اله�صم  م�صاكل  مواجهة 
كما  وال��ك��راوي��ة،  وال�صمر  الين�صون 
اأن الزجنبيل ي�صاعد يف علج غثيان 
ودوار ال�صفر. ويتمتع الكركم بتاأثري 
م�صاد لللتهابات، كما اأنه يعد من 
حيث  للديتوك�ض؛  اجليدة  التوابل 
اإنه ي�صاعد الكبد على طرد ال�صموم 
الكركم  تاأثري  اأن  من اجل�صم، غري 
يف حماربة ال�صرطان مل يتم بحثه 

علمياً على نحو كاف.

البدائل
اإنهم يعانون من نق�ض غذائي  النباتيني  غالبا ما يقال عن 
ميكن  لكن  اللحوم،  عن  ابتعادهم  ب�صبب  الفيتامينات  وم��ن 
تناول  دون  وح��ت��ى  النق�ض  ه��ذا  تعوي�ض  الب�صري  للج�صم 
التاأمني  ���ص��رك��ة  ذك���رت  ك��م��ا  امل��ك��م��ل��ة،  الفيتامينات  اأق���را����ض 

."AOK " ال�صحي الأكرب يف اأملانيا
الغذائي  النظام  اآثار  �صنوات  ولعدة  الدرا�صة  كما بحثت هذه 
اأن  اأنه ميكن للج�صم  دون تناول اللحوم على اجل�صم، وتبني 
ميت�ض العنا�صر الغذائية املفيدة ذات الإنتاج احليواين، ولكن 
اإذا اهتم املرء بتغذيته فيمكنه تعوي�ض ذلك. فاللحم يحتوي 
على الربوتينات، وكذلك على الفيتامينات املختلفة. وميكن 
ا�صتبدال الربوتني احليواين على �صبيل املثال عرب البقوليات 
الكربوهيدرات.  م��ن  كافية  كميات  ا�صتهلك  ط��ري��ق  وع��ن 
الأ�صماك  الأطعمة احليوانية ويف  "دي" يوجد يف  وفيتامني 
ويف الكبد. وميكن اأي�صا احل�صول عليه عرب تناول البطاطا 

احللوة اأو الفطر اأو التعر�ض ب�صورة كافية لأ�صعة ال�صم�ض.
اأما فيتامني "بي6" امل�صوؤول عن الأحما�ض الأمينية واملقوي 
جلهاز املناعة فيمكن احل�صول عليه عرب البطاطا وال�صبانخ 
"مريكي�صه  �صحيفة  ذك���رت  م��ا  ح�صب  والأف����وك����ادو،  وامل����وز 
اللحوم  يف  امل��وج��ودة  الأح��م��ا���ض  بع�ض  وح��ت��ى   ." الغيماينه 
والأ�صماك مثل حم�ض "األفا – اللينولينيك" وهي امل�صوؤولة 
ع��ن ب��ن��اء اخل��ل��ي��ة وم��رون��ت��ه��ا يف اجل�����ص��م، وت��ع��د م��ن ال�صعب 
اأو العثور عليها يف اخل�صار والفواكه، لكنه ميكن  ا�صتبدالها 

العثور عليها يف زيوت اجلوز وزيت ال�صلجم.

معتقدات 
تناول  ح��ول  اخلاطئة  املعتقدات  م��ن  الكثري  النا�ض  يتناقل 
الطعام، غري اأن بع�صها ل تخلو من ال�صحة. هل اخلبز البني 
�صحي والأبي�ض �صار؟ هل ت�صخني ال�صبانخ م�صر؟ وغريها 
من الأ�صئلة. ن�صتعر�ض لكم بع�ض احلقائق املتعلقة بالطعام.
تناول الطعام يف امل�صاء يت�صبب يف زيادة الوزن، جذور الطماطم 
�صامة، اخلبز البني فقط هو ال�صحي. عبارات �صائعة ن�صمعها، 

ولكن هل هي �صحيحة؟
فيما يلي نظرة عامة لتمحي�ض هذه العبارات:

هل اخلبز البني �صحي اأكرث من نظريه الأبي�ض؟  .1
فيما يتعلق مبنتجات احلبوب، مثل اخلبز واملعكرونة والأرز 
ل�صحتك،  الأف�صل  الكاملة  احل��ب��وب  خيار  يكون  وال��دق��ي��ق، 
الأملانية:  ال��ت��غ��ذي��ة  جمعية  م��ن  ري�صتميري  زي��ل��ك��ه  بح�صب 
"اأطعمة احلبوب الكاملة اأكرث امتلء وحتتوي على مغذيات 

اأكرث من املنتجات امل�صنوعة من الدقيق الأبي�ض".

ال�صبانخ اأمر �صار. ما �صحة ذلك؟ ت�صخني  اإعادة   .2
اإنها قاعدة قدمية للغاية. "وترجع لفرتة مل تكن الثلجات 
الأملاين  بي�صوف من الحتاد  موجودة فيها"، بح�صب مونيكا 
اإع���ادة  يف  لي�صت  وامل�صكلة   .)VDOE( ال��ت��غ��ذي��ة  خل���رباء 
ت�صخني ال�صبانخ ولكن يف تربيدها ببطء، حيث اأن البكرتيا 
يف درجات احلرارة املتو�صطة �صوف حتول النرتات غري امل�صرة 

اإىل نرتات م�صرة.

�صامة؟ الطماطم  جذور  هل   .3
�صولنني.  على  الطماطم  من  اخل�صراء  الأج���زاء  حتتوي 
"هذا  الأملانية:  التغذية  جمعية  من  زايت�ض  هارلد  ويقول 
اأن  ومي��ك��ن  احل�صرات".  مكافحة  يف  النبات  ي�صاعد  ال�صم 
اآلم بالراأ�ض واملعدة  ي�صاب الإن�صان باأعرا�ض الت�صمم مثل 
يف  يحدث  ه��ذا  ولكن  ال�صولنني.  من  الكثري  تناول  ما  اإذا 
حال تناول ال�صخ�ض البالغ كمية كبرية جداً من الطماطم 

غري النا�صجة اأو جذورها.

املياه؟ من  اجل�صم  القهوة  حترم  هل   .4
تناول كوب من املياه مع كوب القهوة لي�ض �صرورياً، بح�صب 
ري�صتميري. اإذ اأن القهوة م�صمولة يف توازن ال�صوائل باجل�صم 
اآخ���ر. ويف ظ��ل درج���ات احل����رارة بو�صط  اأي م�����ص��روب  مثل 
اأوروبا، يجب اأن ي�صتهلك ال�صخ�ض البالغ الذي ل يتحرك 

كثرياً نحو لرتين ون�صف من ال�صوائل يومياً.

واخل�صورات مفيدة؟ الفواكه  ق�صور   .5
 هل توجد معظم الفيتامينات يف ق�صر الفواكه واخل�صروات؟ 
الفيتامينات  معظم  اإن  ري�صتميري  يقول  �صحيح.  هذا  نعم 
اأو حتته.  واملواد النباتية الثانوية توجد مبا�صرة يف اجللد 
واخل�صروات  ال��ف��واك��ه  ت��ن��اول  امل��ه��م  م��ن  ال�صبب  "ولهذا 

بق�صرها". 
وتفوق الفوائد اأي خماطر �صحية قد تكون موجودة ب�صبب 

املبيدات احل�صرية املحتملة.

عادات يومية حتافظ 
على توقد الذهن

بع�ض الأ�صخا�ض ل ين�صون الأ�صماء 
اأو ال��ت��واري��خ والأح�����داث ال��ت��ي مر 
يجد  معظمنا  لكن  �صنوات،  عليها 
ال�  ���ص��ن��وات  منت�صف  منذ  �صعوبة 
التفا�صيل  بع�ض  ا�صتعادة  يف   30
ال��ذاك��رة. وتوجد ع��دة عوامل  من 
وراء توّقد الذهن ون�صاط وحيوية 
ال��ذاك��رة، منها ع��ادات يومية مثل 
م���ك���ان معني  امل���ف���ات���ي���ح يف  و����ص���ع 
ل��ت��ت��ف��رغ ال���ذاك���رة لأن�����ص��ط��ة اأكرث 

اأهمية.
عادات جتعل الذاكرة متيّقظة:

* امنح نف�صك 7 �صاعات من النوم 
كل يوم.

وال�صواطئ  الطلق  للهواء  اخرج   *
الذاكرة،  واحلدائق لتجدد حيوية 
ول حتب�ض نف�صك يف اأماكن مغلقة 

كل يوم.
* ل تقم بعدة مهام يف وقت واحد، 
مهما امتدح روؤ�صاوؤك هذه املهارة، 
اإن���ه���اء املهمة  الأف�����ص��ل ل��ذاك��رت��ك 
التالية، لأن كل منها  البدء يف  ثم 
الذاكرة،  واأداء  ب��ن��ي��ة  ع��ل��ى  ي���وؤث���ر 
وي�صاعد  الت�صتيت  يقلل  واإنهائها 

على الرتكيز.
* التاأمل ن�صاط ي�صاعد على تنقية 
املهام  ال����ذاك����رة، واإزاح������ة روا����ص���ب 
والأعمال والنفعالت من الدماغ. 
لل�صرتخاء  وق���ت���اً  ن��ف�����ص��ك  ام��ن��ح 

والتاأمل كل يوم اإن ا�صتطعت.
هام  ن�صاط  اليومية  ال��ت��م��اري��ن   *
ولي�ض  ال��دم��وي��ة  وال����دورة  للدماغ 

للع�صلت واملفا�صل فقط.

يف ال�سيف.. احفظ 
الأن�سولني يف الثالجة 
راتغيرب"  "ديابيت�ض  اأو�صت جملة 
بحفظ  ال�صكري  مر�صى  الأملانية 
الأن�صولني يف الثلجة �صيفاً، لأن 
ارت��ف��اع درج����ات احل����رارة ع��ن 25 
على  بال�صلب  يوؤثر  مئوية،  درج��ة 

مفعول الأن�صولني.
ب�صحة  املعنية  امل��ج��ل��ة  واأو���ص��ح��ت 
املثايل  م��ن  اأن��ه  ال�صكري،  مر�صى 
درج��ة حرارة  الأن�صولني يف  حفظ 
ت��رتاوح بني 2 و8 درج��ات مئوية، 
الثلجة  اإخ��راج��ه من  مع مراعاة 
ق��ب��ل احَل���ق���ن ب��ن�����ص��ف ���ص��اع��ة على 
�صيت�صبب  احَلقن  اأن  الأك��رث، علماً 
كان  اإذا  ���ص��دي��د،  ب���اأمل  ال�����ص��ع��ور  يف 

الأن�صولني بارداً جداً. 
اأن  راتغيرب"  "ديابيت�ض  واأ�صافت 
الأن�صولني، الذي يحقن بالقلم، ل 

يحتاج بال�صرورة اإىل تربيد.
الأدوية  ع��ام، يجب حفاظ  وب�صكل 
يف الثلجة، ويعد درج اخل�صروات 
الأدوية  اإذ حتتفظ  لذلك،  منا�صباً 

مبفعولها، دون اأن تتجمد. 

هل ميكننا ال�ستغناء ب�سكل 
تام عن تناول اللحوم؟

يزداد عدد النا�س الذين ي�ستغنون عن تناول اللحوم با�ستمرار، 
اأو  اللحم  طعم  ب�سبب  واآخ��رون  كنباتي  العي�س  يف�سل  بع�سهم 
رائحته اأو لأ�سباب �سحية. لكن ماذا يح�سل يف اأج�سامنا عندما 

نتخلى متاما عن تناول اللحوم وماالبدائل؟
وهوؤلء  باملئة،   10 نحو  اأملانيا  يف  النباتيني  ن�سبة  تبلغ 

يف  ال��رق��م  وه���ذا  ب��ال��ك��ام��ل.  ال��ل��ح��وم  ع��ن  ي�ستغنون 
اأملانيا  يف  النباتيني  اأع��داد  كانت  اإذ  �سريع،  تزايد 
اأما يف الهند  1 باملئة بقليل.  اأكرث من   2016 عام 

في�سل عدد الذين ي�ستغنون عن اللحوم اإىل نحو 
مليون   400 نحو  اأي  ال�سكان،  من  باملئة   40

�سخ�س. لكن ال�سوؤال املهم يف هذه احلالة، هل 
يوؤثر ال�ستغناء عن تناول اللحوم على ج�سم 

الإن�سان؟
اأجريت  ال�����س��دد حت��دث��ت درا���س��ة  ب��ه��ذا 

بني  العالقة  عن  املتحدة  ال��ولي��ات  يف 
وكانت  وال���وف���اة.  ال��غ��ذائ��ي  ال��ن��ظ��ام 
كما  ج��دا  وا���س��ح��ة  ال��درا���س��ة  نتائج 
"برو فيغ"  النباتيني  نقل عنها احتاد 
الأملاين. وذكرت الدرا�سة اأن النباتيني 

يتمتعون مقارنة باآكلي اللحوم مبتو�سط 
منخف�سة  ب�سورة  ويعانون  اأط���ول،  عمر 

ل�سحيفة  تقرير  ح�سب  ال�سرطان،  اأم��را���س  من 
"مريكي�سه الغيماينه " الأملانية عن املو�سوع.  
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�ش�ؤون حملية

برعاية رئي�س الدولة ولليوم الثاين

جامعة الإمارات توا�سل احتفالتها بتخريج دفعتي 38-39 من طلبة اجلامعة

•• العني - الفجر

حتت رعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان -رئي�ض الدولة 
الدفعة  تخريج  حفل  اأم�����ض  الإم�����ارات  جامعة  وا���ص��ل��ت  اهلل"،  "حفظه 
املاج�صتري وكلية  والتا�صعة والثلثني" من خريجى  "الثامنة والثلثني 
الرئي�ض  بح�صور   ، والجتماعية  الإن�صانية  والعلوم  والرتبية  القانون 
الأ�صتاذ  اجلامعة  وم��دي��ر  غبا�ض  اأح��م��د  �صعيد  �صعادة  للجامعة  الأع��ل��ى 
الدكتور حممد عبد اهلل البيلى وعمداء الكليات واأع�صاء هيئة التدري�ض 
واأولياء اأمور اخلريجني، وذلك يف احلادية ع�صرة من �صباح اأم�ض بالقاعة 

الكربى باملبنى الهليل يف احلرم اجلامعي مبدينة العني. 
كلمة  غبا�ض  اأحمد  �صعيد  �صعادة  اجلامعة  رئي�ض  األقى  احلفل  بداية  ويف 
اأع��رب فيها عن اعتزازه باأن يقام هذا احلفل حتت رعاية �صاحب ال�صمو 

ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�ض الدولة "حفظه اهلل
يف  ُد  �صِّ جُتَ اخَلاِم�ِض،  َعْقِدَها  ُمْنَت�َصِف  يف  وهي  الإَم���اراِت،  َجاِمَعَة  اإنَّ  وقال 
بالِعْلِم  املُ�ْصَتْقَبِل   َناَعِة  �صِ اإىل  ُموَحَة  الطَّ الوطنيََّة  َعاِت  التَّطلُّ ِتَها  َم�ِصرْيَ
َمَكاَنِتَها  َتْعِزْيِز  اإىل  وَت�ْصَعى  الَعاملَِيّ  الأَداِء  ْعَياِر  مِبِ َت��اأُخ��ُذ  َفهي  واملَ��ْع��ِرَف��ِة، 
ُز  َعلَى خلق املعرفة والتَّْطوْيِر  ، وُتَركِّ ِل َجاِمَعاِت الَعامَلِ املَْرُموقِة بنَي اأْف�صَ
املََجالِت، وي�ْصَمُل ذلك  ِة  َكافَّ واْلبْحِثيَِّة يف  يَِّة  الأَكاِدمْيِ املُ�ْصَتِمرِّ يف الرباِمِج 
، والهند�صِة، والف�صاِء، والهند�صِة الوراثيِة والذكاء  الُعلوَم املتقدمة يف الطبِّ
ال�صطناعي حيث  ُي�َصيَّد الآن مركز ف�صاء �صيقوم بخدمة م�صروع م�صبار 
املركز  2020، و�صتكون اجلامعة هي  اإطلقه يف عام  الذي �صيتم  الأم��ل 
الب�صرية  النتائج التي تخدم  البيانات ومعاجلتها وا�صتخل�ض  ل�صتقبال 
ب�صكل عام. كما �صيتم اإعداد جيل من العلماء املتميزين من خلل الربامج 

الأكادميية بالتعاون مع مراكز بحثية وجامعات عريقة متخ�ص�صة.
ال�صناعية  الثورة  حتاكي  خمتربات  اإن�صاء  على  العمل  كذلك  يجري  كما 
وبالو�صول  للبتكار،  الوطنية  ال�صرتاتيجية  يف  اأي�صاَ  وت�صهم  الرابعة، 

بالإمارات اإىل مراكز متقدمة يف موؤ�صر التناف�صية العاملية
بهذا  اأهنئكم  وق��ال  للخريجني  التهنئة  للجامعة  الأعلى  الرئي�ض  وق��دم 
َنْيِل  �َصِبْيِل  يِف  َبِذْلُتُموُه،  الِذي  اجُلْهِد  َعلَى  واأحييكم  اليوم، يوم تخرجكم، 
ْلُتْم  ْكِر والتَّْقِدْيِر ُكلَّ َمْن اأ�ْصَهَم ِفْيَما َو�صَ ُروا ِبال�صُّ الِعْلِم، َوَل َتْن�َصوا اأْن َتَتَذكَّ
َل – َفلَْوَلُهْم ملَا  اإَلْيِه يِف َهَذا اْلَيْوِم – الَواِلِدْيَن واأُ�َصَرُكْم واأ�َصاِتَذَتُكْم الأَفا�صِ
�ِصْيَدَة،  ْلُتْم اإىِلَ َهَذا املَكاِن اْلَيْوَم – وَفْوَق كلِّ َذِلَك، َدْوَلَتُكْم وِقَياَدَتُكْم الرَّ َو�صَ
َواِعَد  ال�صَّ َتُكوُنوا  اأْن  ِمْنُكْم،  تاأَْمُل  والتي  الإْمَكاِنيَّاِت،  ُكلَّ  َلُكْم  ��َرْت  َوفَّ الَِّتي 

ْرِح الَوَطِن َة، الَِّتي ُت�ْصِهُم يِف اإْعَلِء �صَ الَفِتيَّ
ْيخ زايد بن �صلطان  ُروا َقْوَل املْغُفوِر َلُه باإْذِن اهلِل، ال�صَّ وتابع �صعادته وْلَتَتَذكَّ
ِمْن الآَخرْيَن،  َنْنَتِظْر  مَلْ  َما  َباِب،  ال�صَّ ِمْن  " َنْنَتِظُر  َرِحَمُه اهلُل:  اآل نهيان، 
َعُل  اَزاٍت ُكرْبَى، وِخْدَمًة َعِظْيَمًة، جَتْ َم اإجْنَ َباِب، اأْن ُيَقدِّ َوَناأَْمُل ِمْن َهَذا ال�صَّ
ر"  اً، َي�ِصرْيُ يِف ِرَكاِب الَعامَلِ املَُعا�صِ ِريَّ ِمْن َهَذا الَوَطِن، َدْوَلًة َحِدْيَثًة، َوَبلََداً َع�صْ
اإىَل  وَن  مُّ َوَتْن�صَ اجَلاِمَعِة  ِرَحاِب  َتْخُرُجوَن ِمن  اأْنُتم  الَيْوِم،  َهَذا  واأ�صاف يف 
ِباملََهاَراِت  ِدْيَن  َة الِعْلِم وامْلَْعِرَفِة ُمَزوَّ َتِلُكوَن ُقوَّ ُزَملِئُكْم الذيَن �َصَبُقوُكْم، مَتْ

َراٍر  اٍن واإ�صْ وا ُم�ْصَتْقَبلَُكْم، باإمْيَ َنُكْم ِمْن اأْن َتُخطُّ كِّ الَِّتي مُتَ
 – للتحديات  ي�صت�صلم  ل  ُمْنَفِتٍح  َوَعْقٍل  ِب�َصَغٍف  احَلَياِة  اإىِل  اْنُظُروا  وقال   
َعْقٍل َيْخُلُق الُفَر�َض َلُكْم وِلْلأَخِرْيَن، فبالعلم الذي امتلكتموه ومبثابرتكم 

واإ�صراركم �صوف تتحول اأحلمكم اإىل حقيقة 
ولتكن الثقة بالنف�ض ال�صلح الذي جتتازون به اأ�صوار الرتدد، واْعلَُموا اأنَّ 
َعاِب ِمن الأَْهَداِف – التي  َر والْبِتَكاَر والنََّجاَح ل َياأِْتي اإلَّ باْرِتَياِد ال�صِّ التََّطوُّ

َيادُة و�َصْحُذ النَّْف�ِض بالثَِّقِة ِبَها َياأِْتي التَّْفِكرْيُ والإْبَداُع والرِّ
نْيَ َداِئَماً، َعلى الْنِفَتاِح َعلى الآَخِرْيَن ِمْن َحْوِلُكْم،       واأ�صاف -كونوا َحِرْي�صِ

ِر يف ُكلِّ املَجالِت. اَزاِت التََّطوُّ وكونوا ُم�َصاِرِكنْيَ باإْقَباٍل واإْيَجاِبيٍَّة، يف اإجْنَ

وم�صوؤوليًة  واج��ب��اً  تتحملون  الت�صامح  ع��ام  يف  تتخرجون  واأن��ت��م  وق���ال 
كبريًة، يف تاأكيد العلقة القوية واملهمة، ، بني التعليم اجليد والت�صامح، 
للمحبٍة  ُر�صًل  الآخرين،  مع  والقدوة،  النموذج  حياتكم،  يف  تكونوا  اأن  يف 

وال�صلٍم
التي  امل��رم��وق��ة  امل��ك��ان��ة  ت��ت��ب��واأ  اأن  ا�صتطاعت  الإم�����ارات  جامعة  اأن  واأك����د  
واخلريجات،  بفوج جديد من اخلريجني  املجتمع  ترفد  وهي  ت�صتحقها، 
والريادة  البحث  روح  وت��ع��زي��ز  وال��ع��ل��وم،  ب��امل��ع��ارف  ت��زوي��ده��م  مت  اأن  بعد 

والبتكار لديهم، للإ�صهام يف خلق ق�صة جديدة من ق�ص�ض النجاح 
واأ�صاف - اإن ت�صريفكم اليوم "موجها كلمه" للخريجني، اإمنا هو �صاهد 

الدولة،  يف  التعليم  م�صرية  بتطوير  الر�صيدة  قيادتنا  اهتمام  على  �صدق 
بن  زاي��د  ال�صيخ  له  املغفور  اجلامعة،  موؤ�ص�ض  ملبادي  ووف��اًء  نهجهاً  وُيعد 
يف  واملعرفة  العلم  قيمة  من  وُيعلي  ثراه"،  اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �صلطان 
تعبرياً  هي  امل�صتقبل،  �صناعة  يف  الثاقبة  الوطنية  قيادتنا  فروؤية  دولتنا. 
للقت�صاد  ودعماً  العقول،  �صناعة  يف  للجامعات  املحوري  للدور  اأ�صيًل 
املعريف من خلل حتويل اجلامعات اإىل مناطق اقت�صادية واإبداعية حرة 
ُت�صهم يف ريادة الأعمال، واإعداد الكفاءات الوطنية ال�صتثنائية ذات الولء 
والنتماء، واحلر�ض على حب الإبداع واملبادرة يف خدمة الوطن والعتزاز 

به واملحافظة على مكت�صباته 
اإن جامعة الإم��ارات وهي الآن يف منت�صف عقدها اخلام�ض، جت�صد  وقال 
يف م�صريتها التطلعات الطموحة يف �صناعة امل�صتقبل، وقد اأ�صبحت مركز 
اإ�صعاع فكري ملواكب اخلريجني تتواىل عاماً بعد اآخر ليبلغ الآن قرابة 70 
والعلماء  الأع��م��ال  رواد  وال��ذي��ن ميثلون جيل من  األ��ف خريج وخريجة، 
الطب،  يف  املتقدمة  ال��ع��ل��وم  ذل��ك  وي�صمل  امل��ج��الت،  ك��اف��ة  يف  املتميزين 

والهند�صة، والف�صاء، والهند�صة الوراثية، والذكاء ال�صطناعي 
واأكد اإن حفل التخريج هذا العام يكت�صب اأهمية خا�صة حيث يتزامن مع 
الإن�صانية،  اإ�صهاماته  واأ�صالة  ومعانيه،  ودللت��ه  قيمه  بكل  الت�صامح  عام 
وتاريخه العريق املتاأ�صل يف نفو�ض �صعب الإمارات املعطاء واخلري، وعليه 
فاإن احتفالنا باأبنائنا وبناتنا اخلريجون وما بذلوه من جهد وما حققوه 
من اإجناز، اإمنا هو جت�صيد حي ملا ن�صعر به جميعاً من اعتزاز وفخر لنجاح 
وباأهمية  ال�صاملة،  والقت�صادية  الجتماعية  التنمية  حتقيق  يف  دولتنا 
يف  احليوية  املجالت  كافة  يف  والتقدم  امل�صتمر  النمو  حتقيق  يف  التعليم 

الدولة
بهذا  اأهنئكم  وق��ال  للخريجني  التهنئة  للجامعة  الأعلى  الرئي�ض  وق��دم 
الذي بذلتموه، يف �صبيل نيل  واأحييكم علَى اجلهد  اليوم، يوم تخرجكم، 
ْلُتْم  العلم، َوَل تن�صوا اأْن تتذكروا بال�ُصْكِر والتَّْقِدْيِر ُكلَّ َمْن اأ�ْصَهَم ِفْيَما َو�صَ

اإَلْيِه يِف َهَذا اْلَيْوِم –.
اإننا خريجني  ال�صويدي كلمة اخلريجني وقالت  را�صد  اآمنة  األقت  بعدها 
ال��ع��ل��م ور�صالته  ت���ام معنى  امل��ن��ا���ص��ب��ة وب��وع��ي  ن���درك يف ه���ذه  وخ��ري��ج��ات 
اأن الإن�صان املتعلم ميتاز بفكر متقد وذهن وثاب  احل�صارية موؤكدة على 
وعقل متزن مت�صامح ومن هنا يكون العلم هو اأكرب م�صدر لبناء �صخ�صية 
الإن�صان ال�صوي وقالت اإن دولة الإمارات ت�صعى لبناء جيل يت�صم بالت�صامح 
واحلكمة م�صت�صهدة يف هذا ببع�ض الأبيات ال�صعرية من والدها الذى �صبق 
وتخرج من نف�ض اجلامعة واألقى ق�صيدة �صعرية يف حفل اخلريجني من 

بينها الأبيات التي اقتب�صتها واألقتها اأم�ض يف حفل تخرجها
�صهادات  واخلريجات  اخلريجني  ت�صليم  الحتفال  قاعة  �صهدت  وقد  هذا 
و�صط  التكرمي  من�صة  اعتلوا  الذين  كلية  كل  عميد  خ��لل  من  التخرج 

حفاوة اأع�صاء هيئة التدري�ض واأولياء الأمور
هذا وتختتم اجلامعة يف احلادية ع�صرة من �صباح اليوم احتفالت التخرج 

التي تتوا�صل على مدى ثلثة اأيام

الحتفال ي�سهدون  الأمور  واأولياء  الكليات  وعمداء  اجلامعة  ومدير  الأعلى  • الرئي�س 
• الإعالن عن  ت�سييد مركز ف�ساء خلدمة م�سروع م�سبار الأمل الذي �سيتم اإطالقه يف عام 2020، 
لتكون اجلامعة هي املركز ل�ستقبال البيانات ومعاجلتها وا�ستخال�س النتائج التي تخدم الب�سرية

•اإن�ساء خمتربات حتاكي الثورة ال�سناعية الرابعة، وت�سهم اأي�سَا يف ال�سرتاتيجية الوطنية لالبتكار
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ق�صم التنفيذ  

اخطار دفع بالن�صر يف الق�صية التنفيذية 2806 ل�صنة 2018    
اىل املحكوم عليهما/ موؤ�ص�صة القوارب ل�صناعة الأخ�صاب - م م ح 

ب��ان حمكمة  لديكم  ليكن معلوما   - امل��رزوق��ي  اح��م��د  اأح��م��د حممد  ب��در   -2
مبلغ  بدفع  بالزام  حكما  بحقكم  ا�صدرت  قد  الإبتدائية  الحت��ادي��ة  ال�صارقة 
ان  وحيث  الهلل  م�صرف  ل��ه/  املحكوم  ل�صالح  دره���م.    )1013283( وق��دره 
املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�صجل برقم امل�صار اليه اعله، لذا 
للن�صر.   التايل  اليوم  تاريخ  يوما من   15 القرار خلل  تنفيذ  عليكم  يتوجب 
ويف حال تخلفك عن احل�صور يف امليعاد والتاريخ املحدد فان املحكمة �صتبا�صر 

النظر الق�صية يف غيابك
 رئي�س مكتب اإدارة التنفيذ 
حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية         
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 اعـــــــالن       
ت��ق��دم ايل ان��ا ال��ك��ات��ب ال��ع��دل ب����ادارة ال��ك��ات��ب ال��ع��دل وال��ت�����ص��دي��ق��ات- خ��ورف��ك��ان  : 
وطلبت  الإم���ارات   : اجلن�صية   ، الظنحاين  العطر  �صيف  حممد  �صيف  الء  ال�صيد/ 
الت�صديق على حمرر يت�صمن )تنازل( يف ال�صم التجاري الفلك لتلميع ال�صيارات 
واملرخ�ض من دائرة التنمية القت�صادية يف  ال�صارقة رخ�صة جتارية رقم 719560 
ال�صادر بتاريخ 2013/12/5 من دائرة التنمية الإقت�صادية بخورفكان. اىل ال�صيد/ 
القانوين  ال�صكل  ، وتغيري  بنغلدي�ض   : ، اجلن�صية  ايرا مياه  الدين حممد  �صلح 
من موؤ�ص�صة فردية اىل وكيل خدمات.  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف 
مدينة خورفكان �صيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�صاأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�صاء 14 يوم من تاريخ ن�صر هذا العلن.
�صهيل علي �صعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
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  اعالن بالن�صر
املرجع : 217/2019

البيع  اياز - الهند اجلن�صية يرغب يف  ال�صيد/ حممد عمران حممد  ليكن معلوما للجميع بان 
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 50%   وذلك اىل ال�صيد/ حممد مريان احمد ح�صني - الهند 
اجلن�صية ، كما يرغب ال�صيد/ حافظ حممد اياز عبدالوهاب - الهند اجلن�صية يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�صته البالغة )50%( وذلك اىل ال�صيد/ حممد مريان احمد ح�صني - الهند اجلن�صية 
رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باإمارة  تاأ�ص�صت  اباد(  ا�صلم  مدينة  )مطعم  الرخ�صة  يف  وذلك 
)531385( ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة.  تعديلت اخرى : مت تغيري ال�صكل 

القانوين من )�صركة اعمال مهنية( اىل )موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات(.
�صان  يف   2013 ل�صنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعملبن�ض 
الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار 
اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
 الكاتب العدل/ مركز اجنازات ال�صناعية 18   

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   
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  اعالن بالن�صر

املرجع : 156
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيدة/ �صذى حممد رم�صان ، اإماراتية  اجلن�صية يرغب يف البيع 
رقم  رخ�صة  مبوجب  وليمون(  ورق  )كافترييا  يف   %100 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل 
 : اخرى  تعديلت  اجلن�صية.   م�صري   ، من�صور  عبدالعال  عيد  احمد  ال�صيد/  اىل   )761251(
القانوين للرخ�صة من )موؤ�ص�صة فردية( اىل  ال�صكل  اآخر وتغيري  تنازل �صاحب الرخ�صة اىل 
)موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات( ويرغب بتغيري ال�صم التجاري والن�صاط وهو كما يلي : ال�صم 
ال�صابق : كافترييا ورق وليمون ، ال�صم التجاري اجلديد : ق�صر الفطائر ، الن�صاط ال�صابق : 

بيع الوجبات اخلفيفة - كافترييا ، الن�صاط التجاري اجلديد : جتهيز الفطائر واملعجنات. 
وعملبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  العلن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

  الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   
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  اعالن بالن�صر
املرجع : 157

 : اجلن�صية   ، عبدالرحمن  الدين  خ�صرو  حممد  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
بكافة  اأدناه  املذكورة  املن�صاأة  يف   )%100( البالغة  ح�صته  كامل  عن  تنازل   ، بنغلدي�ض 
املن�صاأة  واملعدات يف  املوجودات  كافة  البيع  �صامل هذا  وال�صم  واملعنوية  املادية  مقوماتها 
الفردية  املوؤ�ص�صة  يف   ، بنغلدي�ض   : اجلن�صية   - احمد  في�صل  ال�صيد/ حممد  اىل  املباعة 
بوكيل خدمات امل�صماة )متجر خولة للعطور( واملرخ�صة برقم )19346( من دائرة التنمية 
القت�صادية ال�صارقة.  وعملبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم 
)4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �صوف 
يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه 

اي  اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�صبل القانوين حيال ذلك. 
الكاتب العدل بال�صارقة   

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   
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 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�صم ال�صركة : ابن البحر لتاأجري قوارب و�صفن النزهة - ذ م م  
املركز  بردبي   - م  م  ذ  �ض  القاب�صة  كيه  ات�ض  اي��ه  ملك   18-1301 رق��م  : مكتب  العنوان 
التجاري الأول   ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�صة : 767552  رقم 
القيد بال�صجل التجاري : 1249728 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي 
باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحلل ال�صركة املذكورة اأعله ، وذلك 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2019/5/21  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ  2019/5/21  وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني 
ماهندرا ا�سر و�سركاه  العنوان : مكتب رقم )203( ملك نا�صر عبداهلل لوتاه - ديرة - 
املرقبات -  هاتف : 2227580-04  فاك�ض : 2233715-04  م�صطحباً معه كافة امل�صتندات 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�صم امل�صفي : ماهندرا ا�سر و�سركاه
العنوان : مكتب رقم )203( ملك نا�صر عبداهلل لوتاه - ديرة - املرقبات -  
هاتف : 2227580-04  فاك�ض : 2233715-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعله لت�صفية  ابن البحر 
دب��ي بتاريخ   ق��رار حماكم  النزهة - ذ م م  وذل��ك مبوجب  ق��وارب و�صفن  لتاأجري 
2019/5/21 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/5/21 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن 
والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً  اأع��له،  املذكور  العنوان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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يف  الدعوى 2018/4514  جتاري جزئي 

اخلبري املنتدب : يو�صف طاهر اخلاجة 
املدعي : بنك دبي التجاري - �ض م ع 

املدعي عليه / جمعة اإ�صماعيل �صامل ثاين الأملح 
مت ندبنا خبريا م�صرفيا يف الدعوى املذكورة اأعله و املرفوعة من بنك دبي التجاري 
- �ض م ع �صد املدعي عليه جمعة اإ�صماعيل �صامل ثاين الأملح وعليه ندعوكم حل�صور 
العنوان  على  مكتبنا  مقر  يف  �صيعقد  والذي  قانونا  ميثلكم  من  او  اخلربة   اجتماع 
�ض   11.30 ال�صاعة  متام  يف   2019/6/20 املوافق  اخلمي�ض   يوم   وذلك  ادناه  املو�صح 
ح�صوركم  عند  لدفاعكم  واملثبتة  املوؤيدة  امل�صتندات  كافة  اح�صار  منكم  ويرجى   ،
 1B1 : للجتماع. دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 4 ، الطابق الول مكتب رقم

- هاتف : 2681400-04 � فاك�ض : 04-2681300
يو�سف اخلاجه/خبري ح�سابي وم�سريف        

اجتمـــــاع خبــــرة
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يف  الدعوى 2019/393 جتاري كلي 

اخلبري املنتدب : يو�صف طاهر اخلاجة 
املدعي : نور بنك )م�صاهمة عامة( - بنك نور الإ�صلمي )�ض م ع( 

املدعي عليهم / �صونيل دات برمي واآخرون  
مت ندبنا خبريا م�صرفيا يف الدعوى املذكورة اأعله و املرفوعة من نور بنك )م�صاهمة 
عامة( - بنك نور الإ�صلمي )�ض م ع( �صد املدعي عليهم / 1- ريفا تكنولوجيز - �ض ذ م 
م  2-�صونيل دات برمي براك�ض 3-مونيكا راين اأهوجا ، وعليه ندعوكم حل�صور اجتماع 
اخلربة  او من ميثلكم قانونا والذي �صيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان املو�صح ادناه 
ويرجى   ، �صباحا   11.00 ال�صاعة  متام  يف  م   2019/6/20 املوافق  اخلمي�ض  يوم  وذلك 
منكم اح�صار كافة امل�صتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�صوركم للجتماع.   دبي 

 1B1 : مركز حمر عني ، مدخل رقم 4 ، الطابق الول مكتب رقم -
هاتف : 2681400-04 � فاك�ض : 04-2681300

يو�سف اخلاجه / خبري ح�سابي وم�سريف        

اجتمـــــاع خبــــرة
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يف الدعوى رقم )2018/4699( جتاري جزئي - دبي 

املدعي عليه / خالد را�صد حميد خمي�ض ال�صريف 
العنوان : جمهول حمل الإقامة 

من  �صدكم  واملرفوعة  اعله  بالدعوى  ح�صابي  خبري  انتدابنا  مت  انه  علما  نحيطم 
املدعي / احمد ح�صن ابراهيم علي - وعليه فانتم مكلفون او من ميثلكم قانونا بح�صور 
اجتماع اخلربة واملقرر عقده يوم الحد املوافق 2019/6/16 ال�صاعة 12 ظهرا  وذلك 
مبقر مكتبنا يف )دبي - �صارع ابوبكر ال�صديق - مكز حمر عني - البوابة 4 - الطابق 5 
- 5BG(  يرجى احل�صور باملوعد واملكان املحدد واح�صار امل�صتندات املوؤيدة لدفاعكم 
بالدعوى علما باأنه يف حال تخلفكم عن احل�صور فان اخلربة �صتبا�صر اعمالها وفقا 

لل�صلحيات املخولة لها قانون. لل�صتف�صار ب: 050-6317417
خبري ح�صابي 
ناهد  ر�صاد حممد      

اإعالن بالن�صر 
للح�صور اأمــــــام اخلربة 
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   اعالن بالن�صر  

يف ال�صتئناف رقم  653 ل�صنة 2019 م جتاري  
اىل امل�صتاأنف �صده : عبدالرحمن مراد عبداهلل مراد - اإماراتي اجلن�صية  

نعلنكم بان امل�صتاأنف : بنك الإحتاد الوطني - �ض م ع 
جتاري   2018 ل�صنة   2485 رق��م  املدنية  الق�صية  يف  ال�����ص��ادر  احلكم  ا�صتاأنف  ق��د 
)كلي( ال�صارقة وقد حتدد لنظره جل�صة 2019/6/24م - يف متام ال�صاعة التا�صعة 

والن�صف �صباحا مبقر هذه املحكمة امام الدائرة املدنية الأوىل
لذا يرجى التف�صل باحل�صور او من ميثلكم قانونا لتقدمي ما  لديكم  ويف حالة 

غيابكم فان املحكمة �صتبا�صر نظر ال�صتئناف وفقا لحاكم القانون.
ملحوظة : ين�صر هذا العلن على نفقة امل�صتاأنف دون اأية م�صوؤولية على املحكمة 

جتاه حقوق الغري
   رئي�س مكتب اإدارة الدعوى 

المارات العربية  املتحدة
وزارة العدل
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اإعالن بالن�صر  

الدعوى رقم 673 ل�صنة 2019 جتاري جزئي 
لدى حمكمة اأبوظبي الإبتدائية  

املرفوعة من  : اأميك�ض ال�صرق الو�صط - �ض م ب م
بوكالة بري�صتيج للمحاماة وال�صت�صارات القانونية 

�صد : عبداللطيف عبدالواحد احمد حممد اآل علي 
او  �صخ�صيا  للح�صور  مدعو  علي  اآل  حممد  احمد  عبدالواحد  عبداللطيف  عليه  املدعي 
يوم  ظهرا   12.00 ال�صاعة  عقده  املقرر  امل�صرفية  اخلربة  لجتماع  معتمد  وكيل  بوا�صطة 
الثنني املوافق 2019/6/17 وذلك باملكتب الكائن يف مركز يف �صبايدر للأعمال الكائن يف 
فندق كونراد دبي �صارع ال�صيخ زايد ، الطابق 19 غرفة اإجتماع رقم 2 م�صطحبني معكم كافة 

امل�صتندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري.  
اخلبري امل�صريف 
هالة حممد يون�س  

اإجتمـــــاع خبــــــرة
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اإعالن بالن�صر - الدعوى رقم 52 ل�صنة  2019 عقاري جزئي

لدى حمكمة دبي الإبتدائية   
املرفوعة من / جميد ر�صا غفور فاقدي  

�صد / علي ر�صا حممد غفراين ا�صفهاين 
معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  للح�صور  مدعو  عليه  املدعي 
الإثنني  يوم   2.00 ال�صاعة  عقده  املقرر  الهند�صية  اخلربة  لجتماع 
ال�صيخ  بناية   - دبي  الكائن  املوافق 2019/6/17  وذلك مبقر اخلبري 
�صعود القا�صمي - �صارع عمان - مكتب )505( م�صطحبني معكم كافة 

امل�صتندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري.  
اخلبري/د. م�صطفى بن علي ال�صرياين  

اإجتمـــــاع خبــــــرة
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 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�صر

�صادرة من حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 
يف الدعوى رقم )2018/5625( جتاري كلي ال�صارقة 

اإعالن املدعي بالئحة تعديل الطلبات 
اىل املدعى عليها الأوىل / راوند تيبل بيتزا )�ض ذ م م( 

حيث ان املدعي / البنك العربي املتحد )�ض م ع(  
قد اقام عليك واآخرين الدعوى املذكور رقمها اأعله لدى هذه املحكمة. 

وبجل�صة 2019/5/21 م قدم وكيل املدعي لئحة بتعديل الطلبات طلب يف ختامها احلكم بالزام املدعي 
القانونية  للفائدة  بالإ�صافة  درهم   )3.036.761.78( وقدره  مبلغ  املدعي  للبنك  يوؤدوا  بان  عليهم 

بواقع )12%( بالإ�صافة للزام  املدعي عليه بالر�صوم  وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
التا�صعة  ال�صاعة  متام  يف  التجارية(  الكلية  )الدائرة  املحكمة  هذه  امام  ح�صورك  يقت�صي  لذلك 
من �صباح يوم 2019/6/16م وذلك للجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ول�صتلم 
ن�صختكم من التقرير والتعقيب عليه ، ويف حالة تخلفكم عن احل�صور او عدم ار�صال وكيل عنكم يف 

الوقت املحدد فان املحكمة �صتبا�صر نظر الدعوى يف غيباكم.
مكتب اإدارة الدعوى / اأمني �صر الدائرة  

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية
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انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/4297(

املنذرة / الهلل العقارية - �ض ذ م م - بوكالة املحامي / ح�صني لوتاه 
املنذر اليه / جمدى جرج�ض حنا جرج�ض - م�صري اجلن�صية 

لذلك نوجه لكم هذا النذار العديل بح�صب وكالتنا عن اجلهة املنذر وبوكالتنا نخطركم 
تاريخ  الرقم 000013  ذو  ال�صيك  دره��م مبوجب   12.000 وق��دره  املنذرة مبلغ  انه  وحيث 
العديل  الن���ذار  ه��ذا  لكم  نر�صل  لذلك  ال�صلمي  الإم����ارات  على  امل�صحوب   2018/3/5
اجلهة  اىل  وامل�صتحقة  دره��م   12.000 وقدرها  امل��ذك��ورة  املبالغ  ت�صديد  اىل  ف��ور  لتبادروا 
ت��اري��خ ا�صتلمكم ه��ذا الن���ذار وال �صن�صطر اىل اتخاذ  اي��ام عمل م��ن   7 امل��ن��ذر وخ��لل 
وعندها  امل�صتحق  املبلغ  ل�صرتداد  واملدنية  اجلوائية  بحقكم  القانونية  الج��راءات  كافة 
التقا�صي  م�صاريف  وال�صرر  والعطل  الفوائد  كافة  املذكور  للمبلغ  ا�صافة  �صتتحملون 

واتعاب مع الحتفاظ بباقي احلقوق الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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يعلن مكتب ديب م�صعود للمحا�صبة واملراجعة حما�صبون قانونيون ومدققو 
ح�صابات )خبري ح�صابي لدى وزارة العدل( عن ت�صفية :  �صركة العامل بني 
يديك للعقارات وال�صيانة العامة - ذ م م رخ�صة جتارية رقم )1870099( 

وذلك ا�صتنادا اىل موافقة ال�صركاء وكتاب دائرة الق�صاء / كاتب العدل رقم 
1905007062 بتاريخ 2019/4/2 ، وعليه كل من له م�صتحقات اأو اية مبالغ 
على ال�صركة خماطبة امل�صفي الق�صائي / ديب م�صعود على عنوانه التايل 

العني بناية �صيف الريامي. 
امليزانني مكتب رقم 4 هاتف : 7542128-03 متحرك : 6237996 -050 

وذلك اعتبارا من تاريخ الإعلن وملدة 45 يوما.    
امل�صفي الق�صائي / ديب م�صعود قيد رقم 152 
اخلتم والتوقيع  

اإعـــــالن ت�صفيــــة 
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انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/4159(

املنذرة : ال�صيدة / هفني حممد علي ، �صورية اجلن�صية - العنوان : دبي - ت : 0506444238 
املنذر اليه : ال�صادة / �صمارت ت�صت كواليتي لعمال تنفيذ الت�صميم - وميثلها بالتوقيع ال�صيد/ 
�صعد ح�صن �صيد خمي�ض ، �صوداين اجلن�صية ، وعنوانه : دبي ، منطقة اخلليج التجاري ، �صارع 

الأبراج ، برج بريلينقتون ، الطابق الثاين ، ت:0504918291  
ال��ف دره��م عن  وث��لث��ون  املبلغ )31.000 دره��م( واح��د  دف��ع  اليه ب�صرورة  املنذر  املنذر  يخطر 
ال�صيك املرجتع رقم )100078( امل�صحوبة على بنك دبي ال�صلمي ، وذلك خلل مدة اق�صاها 
خم�صة ايام ، ويحتفظ املنذر بحقه كامل مبطالبة املنذر اليه بالتعوي�ض والعطل وال�صرر عند 
اأي تاأخري يف دفع املبلغ املذكور ، واإل �صوف ي�صطر املنذر لتخاذ كافة الإجراءات القانونية �صده 
اليه بكافة ر�صوم  املنذر  ، مع حتميل  الأداء  مبا فيها اقامة الدعوى الق�صائية وا�صت�صدار امر 

وم�صاريف التقا�صي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/4296(

املنذرة /  �صركة مودرن لتجارة مواد البناء - بوكالة املحامي / ح�صني لوتاه 
العامة - موؤ�ص�صة  املقاولت  الركائز  ال�صا�صات وتثبيت  الأو�صط حلفر  ال�صرق  اليه / موؤ�ص�صة  املنذر 
فردية - لذلك نوجه لكم هذا النذار العديل بح�صب وكالتنا عن اجلهة املنذر وبوكالتنا نخطركم 
املنذرة ولكن  ا�صتجراركم لب�صائع من اجلهة  املنذرة مبلغ وقدره 18.885.00 ناجمة عن  انه  وحيث 
وعلى الرغم من املطالبة املتكررة وعلى الرغم من ان حقوق اجلهة املنذرة وا�صفة وثابتة مبوجب 
هذا  لكم  نر�صل  لذلك  امل�صتحقة  املبالغ  ت�صديد  يف  ف�صلتم  الانكم  ح�صابات  وك�صوفات  خطية  وثائق 
الإن��ذار العديل لتبادروا اىل ت�صديد املبلغ املذكورة وامل�صتحقة اىل اجلهة املنذار وخلل 7 ايام عمل 
من تاريخ ا�صتلمكم هذا النذار وال �صن�صطر اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية بحقكم اجلوائية 
والعطل  الفوائد  كافة  املذكور  للمبلغ  ا�صافة  �صتتحملون  وعندها  امل�صتحق  املبلغ  واملدنية ل�صرتداد 

وال�صرر م�صاريف التقا�صي واتعاب مع الحتفاظ بباقي احلقوق الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/4295(

املنذر : �صركة  البحار ال�صبع للتجارة )ذ م م(
املنذر اليهما الأوىل : �صركة اجلناح الأبي�ض لتجارة وا�صترياد مواد البناء - ذ م م 

املنذر اليه الثاين : ابرار ب�صري حممد ب�صري - باك�صتاين اجلن�صية 
تنبه املخطرة على املخطر اليهما مبوجب هذا الإخطار وحثهما على الوفاء بالتزاماتهما 
يف  ال�صتحقاق  تاريخ  من  القانونية  الفائدة  اليه  م�صافا  دره��م   576232 مبلغ  ب�صداد 
املذكور  باملبلغ  وال��زام��ه  القانونية  الج����راءات  كافة  ات��خ��اذ  طائلة  حت��ت   2018/10/31
بالإ�صافة للر�صوم وامل�صروفات الق�صائية والفوائد القانونية حال ال�صتمرار يف الإمتناع 
املخطر  ا�صتلم  تاريخ  من  اي��ام  خم�صة  اق�صاها  م��دة  خ��لل  جميعه  وذل��ك  ال�صداد  عن 

اليهما لهذا الإخطار قانونا. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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�صركة / ايه تي ات�ض كون�صالتنج منطقة حرة )�ض ذ م م( ، )رخ�صة رقم 94584 (  

والكائنة ب���� دبي ، �ض ب 500767 ، دبي دولة المارات العربية املتحدة ،  واملرخ�صة لدى 
�صلطة دبى للتطوير ،  ترغب هذه ال�صركة  املذكورة يف اعلن قرارها للكافة والذى مت 
اتخاذه بوا�صطة جمل�ض الإدارة يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ 2019/4/14 ب�صاأن اغلق 
وحل ال�صركة.  وفقا لذلك ، تهيب ال�صركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات 

فى مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خلل 45 يوما من تاريخ هذا العلن عن 
طريق الربيد امل�صجل او الت�صال ب :  ال�صيد : اأر. اأن. �صتي  

ا�صم ال�صركة : ماهندرا اأ�صري و�صركاه    
�ض ب : 4421 ،  دبي - دولة المارات العربية املتحدة.

هاتف رقم : 97142227580+  
masherdb@emirates.net.ae :  الربيد اللكرتوين

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�صعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�صعار ت�صفية
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  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�صم ال�صركة : �سن ري�ست للتجارة العامة - ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 1711 ملك ربيع عبدالفتاح الزبيدي - بردبي - بزني�ض بي - ال�صكل 
القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة. رقم الرخ�صة: 758461  رقم القيد بال�صجل التجاري 
التاأ�صري يف  باأنه قد مت  : 1228545 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي 
اأع��له، وذلك مبوجب قرار حماكم  املذكورة  ال�صركة  باإنحلل  لديها  التجاري  ال�صجل 
دبي بتاريخ 2019/5/8  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/5/8 وعلى 
للتدقيق  اجل��ريودي  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  لديه  م��ن 
العنز  ه��ور   - دي��رة   - ال�صعايل  عبداهلل  ملك   -  204 رق��م  مكتب   : العنوان  واملحا�سبة 
-  هاتف  2389721-04 فاك�ض: 2389722-04  م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�صم ال�صركة : جرين دوت �سوليو�سنز تريدجن - �س ذ م م  
العنوان : حمل رقم 17 ملك موؤ�ص�صة دبي العقارية - مر�صى دبي - ال�صكل القانوين : 
ذات م�صوؤولية حمدودة. رقم الرخ�صة: 687840 رقم القيد بال�صجل التجاري : 1114582 
ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
التجاري لديها باإنحلل ال�صركة املذكورة اأعله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2019/5/8  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/5/8 وعلى من لديه اأي 
اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة العنوان 
:  مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل ال�صعايل - ديرة - هور العنز -  هاتف  04-2389721 
خلل  وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً    04-2389722 فاك�ض: 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�صم امل�صفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة 
العنوان : مكتب رقم 204- ملك عبداهلل ال�صعايل - ديرة - هور العنز - هاتف 
التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   04-2389722  : فاك�ض   04-2389721  :
�سن  لت�صفية   اأع��له  املذكور  امل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�صادية 
دب��ي بتاريخ  ق��رار حماكم  ري�ست للتجارة العامة - ذ م م  وذل��ك مبوجب 
العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/5/8 وعلى  2019/5/8 واملوثق لدى كاتب 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعله ، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12654 بتاريخ 2019/6/12   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�صم امل�صفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة 
 - العنز  ه��ور   - دي���رة   - ال�صعايل  ع��ب��داهلل  ملك   -204 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
هاتف : 2389721-04 فاك�ض: 2389722-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
جرين  لت�صفية  اأع��له  املذكور  امل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�صادية 
دوت �سوليو�سنز تريدجن - �س ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2019/5/8 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/5/8 وعلى من 
لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
على العنوان املذكور اأعله ، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

هي  فما  لل�سعر،  اخلروع  زيت  ا�ستخدام  �ساع  القدم  منذ 
ا�ستخدامه  طريقة  هي  وما  حتديدًا؟  لل�سعر  فوائده 

ال�سحيحة؟ اإليك اأهم املعلومات.
طبيعيًا  مثاليًا  عالجًا  اخل��روع  زي��ت  اعتبار  مت  لطاملا 
ا�ستخدام  ت�ستطيع  ولكن كيف  املختلفة،  ال�سعر  مل�ساكل 
النوع  ب�سكل �سحيح؟ وكيف تختار  لل�سعر  زيت اخلروع 

املنا�سب؟

الكيوى واحد من اأبرز الفواكه التى حتتوى على ن�سبة عالية من الفيتامينات والعنا�سر الغذائية الهامة ل�سحة اجل�سم والب�سرة، حيث اإنه 
يحتوى على فيتامني �سى واملواد امل�سادة لالك�سدة.وح�سب ما ذكره موقع care2 فاإن فوائد الكيوى هى:

فوائد الكيوى على ال�سحة
�صحة  تعزيز  على  تعمل  التى  الفيتامينات  من  عالية  ن�صبة  على  الكيوى  يحتوى   :1
اأنه ي�صاعد  ، كما  اجلهاز اله�صمى وحمايته من المرا�ض والفريو�صات والعدوى 

على اله�صم والوقاية من ال�صطرابات وع�صر اله�صم.
م�صتوى  �صبط  على  ي�صاعد  الذى  البوتا�صيوم  على  الكيوى  يحتوى   :2
الكيوى  ب��ت��ن��اول  ال��ع��اىل  ال�صغط  م��ر���ص��ى  ين�صح  ل��ذل��ك  ال����دم،  �صغط 

دائما.
املوجودة  للأك�صدة  امل�صادة  املواد  اأن  والأبحاث  الدرا�صات  3:اثبتت 
ف��ى ال��ك��ي��وى حت��م��ى م��ن خ��ط��ر ال���ص��اب��ة ب��الأم��را���ض ال�صرطانية 

املختلفة.
4:يحتوى الكيوى على ن�صبة عالية من فيتامني 

����ص���ى ال������ذى ي��ع��م��ل ع���ل���ى ت���ع���زي���ز �صحة 
اجل���ه���از امل��ن��اع��ى وال���وق���اي���ة من 

كما  وال��ع��دوى،  الفريو�صات 
ان�����ه ي�����ص��اع��د ف����ى علج 
ن�������������زلت ال��������ربد 

والأنفلونزا.
عد  ي�صا :5

ع������ل������ى ت����ع����زي����ز 
������ص�����ح�����ة اجل���������ص����م 

ال�صمنة  م���ن  وح��م��اي��ت��ه 
ن�صبة  على  لحتوائه  وذل��ك  املفرطة 

اي�صا  انه مفيد  ال�صكر، كما  قليل من 
ملر�صى ال�صكر.

فى  امل����وج����ودة  الل����ي����اف  6:ت�صاعد 
وتنظيف  ال�صموم  ط��رد  على  ال��ك��ي��وى 
التى  واجلراثيم  ال�صوائب  من  اجل�صم 

ت�صيبه.
وتعزيز  منها  والوقاية  القلب  اأمرا�ض  حماربة  على  ت�صاعد  التى  واملعادن  اخل�صائ�ض  بع�ض  على  الكيوى  7:يحتوى 

�صحة الوعية الدموية.
. والروؤية  العيون  �صحة  على  وحتافظ  العني  وم�صاكل  البقعى  بال�صمور  ال�صابة  خطر  من  8:يحمى 

على  يعمل  فهو  للأك�صدة  امل�صادة  واملواد  �صى  فيتامني  وخ�صو�صا  الفيتامينات  من  كبرية  كمية  على  لحتوائه  9:نظرا 
التجاعيد  ظهور  من  واحل��د  ن�صارتها  على  ي�صاعد  انه  كما   ، ال�صارة  ال�صم�ض  اأ�صعة  من  وحمايتها  الب�صرة  �صحة  تعزيز 

وعلمات التمدد.
اللتهابات  م��ن  ال��راأ���ض  ف���روة  ويحمى  ال�صعر  �صحة  ي��ع��زز   :10

والبكترييا.

فوائد الكيوى على �سحة اجل�سم والب�سرة

فوائد زيت اخلروع لل�سعر
اإليك  لل�صعر،  ع��دي��دة وج��م��ة  ف��وائ��د  اخل����روع  ل��زي��ت 

اأهمها:
• تعزيز منو ال�صعر وحتفيز اإنبات ال�صعر من جديد 
عند  �صيما  ل  ال�صعر،  من  الفارغة  املناطق  يف  خا�صة 

تدليك فروة الراأ�ض به جيداً وبانتظام.
املختلفة،  واأمرا�صها  الراأ�ض  فروة  التهابات  علج   •

مثل الق�صرة واحلكة.
املبكر. بال�صيب  الإ�صابة  من  ال�صعر  • حماية 

ال�صعر  وع���لج  لل�صعر  امل��ف��ق��ودة  ال��رط��وب��ة  اإع����ادة   •
اجلاف واملتك�صر.

ال�صعر. تق�صف  من  • التخفيف 
وجذور  الب�صيلت  وتقوية  ال�صعر  ت�صاقط  علج   •

ال�صعر.
ال�صعر. • تكثيف 

العوامل  ينتج من  قد  اأي �صرر  ال�صعر من  • حماية 
اخلارجية املختلفة.

لل�صعر. حمببة  ملعة  • اإ�صفاء 

اأنواع زيت اخلروع
يتم ا�صتخل�ض زيت اخلروع من بذور اخل��روع، وهو 
زيت ثقيل ومركز، وله عدة اأنواع. اإذا كان الغر�ض هو 
ا�صتخدام زيت اخلروع لل�صعر حتديداً فعليك ا�صتخدام 

النوع املنا�صب منه، وهذه بع�ض الأنواع املتوفرة:

البارد:  ال�����ص��غ��ط  بتقنية  امل�����ص��ن��ع  اخل����روع  زي���ت   •
زي��ت اخل���روع، لأنه  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  ا�صتعمال  يف�صل 
املغذية  وامل��واد  فوائده  الكثري من  قد خ�صر  يكون  ل 

فيه اأثناء الت�صنيع.
العديد  يجد  الأ���ص��ود:  اجلامايكي  اخل���روع  زي��ت   •
النوع حتديداً  ه��ذا  اخل��روع يف  زي��ت  م�صتخدمي  من 

فوائد هائلة لل�صعر قد تتفوق على الأن��واع الأخرى، 
كما اأنه غري كثيف القوام كالأنواع الأخرى.

ي�صتخدم  البع�ض  اأن  م��ع  امل��ه��درج:  اخل���روع  زي��ت   •
خا�صة  جت��ن��ب��ه،  يف�صل  اأن���ه  اإل  لل�صعر،  ال��زي��ت  ه���ذا 
ال�صمعي  قوامه  ب�صبب  التعامل معه  ال�صعب  اأنه من 

ال�صميك.

طريقة ا�ستخدام زيت اخلروع لل�سعر
قبل ا�صتخدام زيت اخلروع لل�صعر، يجب التنويه اإىل 
اأن ب�صعة قطرات فقط من هذا الزيت تكفي لكل مرة 

ا�صتعمال. وهذه خطوات اإحدى الطرق الفعالة:
مع  اخل��روع  زيت  من  قطرات   4-3 مبزج  • قومي 

القليل من زيت جوز الهند.
جيداً. الناجت  باملزيج  الراأ�ض  فروة  بتدليك  • قومي 

بفرد  ق��وم��ي  ب��ال��زي��ت  ال��راأ���ض  ف���روة  تدليك  بعد   •
املتبقي على كامل ال�صعر حتى اجلذور.

ب�صعة  ال�صعر  على  الزيوت  ترك مزيج  • ت�صتطيعني 
�صاعات اأو حتى النوم باملزيج.

اأوًل  ق��وم��ي  ج���ي���داً،  اخل����روع  م��ن  ال�����ص��ع��ر  لغ�صل   •
بتدليك ال�صعر مبرطب ال�صعر واغ�صلي �صعرك باملاء 

الدافئ، ثم قومي با�صتخدام ال�صامبو كاملعتاد.

خماطر وحماذير
مع اأن فوائد زيت اخلروع لل�صعر عديدة ومتنوعة، اإل 
اأن ل�صتخدامه بع�ض امل�صاعفات املحتملة التي عليك 
معرفتها، مثل اأنه قد يت�صبب برد فعل حت�ص�صي لدى 

البع�ض، خا�صة لدى ذوي الب�صرة احل�صا�صة.
ال��زي��ت ع��ل��ى منطقة  ال��ق��ل��ي��ل م��ن  ل���ذا يف�صل و���ص��ع 
ما  واإذا  ال��وق��ت،  بع�ض  والنتظار  اجللد  من  �صغرية 
اأو احمرار يف املنطقة التي مت  اأو حكة  ت��ورم  اأي  ظهر 
اختبار الزيت عليها، يجب جتنب زيت اخلروع متاماً.

كيف تختاري النوع املنا�سب منه؟

زيت اخلروع.. عالج مثايل 
طبيعي مل�ساكل ال�سعر املختلفة

ال�ستحمام باملاء ال�ساخن 
يوؤذي ب�سرتك

حذرت غرفة ال�صيادلة بولية هي�صن الأملانية من ال�صتحمام مباء �صاخن 
للغاية خلل ف�صل ال�صتاء؛ لأنه يوؤذي الب�صرة وي�صلبها جمالها.

واأو�صحت الغرفة اأن ال�صتحمام مباء �صاخن للغاية يت�صبب يف اإزالة طبقة 
بها  وتظهر  واحلكة  باجلفاف  الب�صرة  ُت�صاب  ثم  وم��ن  الدهنية،  احلماية 

الق�صور والت�صققات.
حرارة  درج���ة  ذي  داف���ئ  مب��اء  بال�صتحمام  ال��غ��رف��ة  تن�صح  ذل��ك  ولتجنب 
لطيفة على الب�صرة، مع مراعاة تدليك الب�صرة بعد ال�صتحمام بكرميات 

عناية غنية بالدهون لرتطبها ومتنحها ملم�صا خممليا.

مـــــــــــــر�أة
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العدد 12654 بتاريخ 2019/6/12   
ق�صم التنفيذ  

اخطار دفع بالن�صر يف الق�صية التنفيذية 2806 ل�صنة 2018    
اىل املحكوم عليهما/ موؤ�ص�صة القوارب ل�صناعة الأخ�صاب - م م ح 

ب��ان حمكمة  لديكم  ليكن معلوما   - امل��رزوق��ي  اح��م��د  اأح��م��د حممد  ب��در   -2
مبلغ  بدفع  بالزام  حكما  بحقكم  ا�صدرت  قد  الإبتدائية  الحت��ادي��ة  ال�صارقة 
ان  وحيث  الهلل  م�صرف  ل��ه/  املحكوم  ل�صالح  دره���م.    )1013283( وق��دره 
املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�صجل برقم امل�صار اليه اعله، لذا 
للن�صر.   التايل  اليوم  تاريخ  يوما من   15 القرار خلل  تنفيذ  عليكم  يتوجب 
ويف حال تخلفك عن احل�صور يف امليعاد والتاريخ املحدد فان املحكمة �صتبا�صر 

النظر الق�صية يف غيابك
 رئي�س مكتب اإدارة التنفيذ 
حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية         
العدد 12654 بتاريخ 2019/6/12   

 اعـــــــالن       
ت��ق��دم ايل ان��ا ال��ك��ات��ب ال��ع��دل ب����ادارة ال��ك��ات��ب ال��ع��دل وال��ت�����ص��دي��ق��ات- خ��ورف��ك��ان  : 
وطلبت  الإم���ارات   : اجلن�صية   ، الظنحاين  العطر  �صيف  حممد  �صيف  الء  ال�صيد/ 
الت�صديق على حمرر يت�صمن )تنازل( يف ال�صم التجاري الفلك لتلميع ال�صيارات 
واملرخ�ض من دائرة التنمية القت�صادية يف  ال�صارقة رخ�صة جتارية رقم 719560 
ال�صادر بتاريخ 2013/12/5 من دائرة التنمية الإقت�صادية بخورفكان. اىل ال�صيد/ 
القانوين  ال�صكل  ، وتغيري  بنغلدي�ض   : ، اجلن�صية  ايرا مياه  الدين حممد  �صلح 
من موؤ�ص�صة فردية اىل وكيل خدمات.  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف 
مدينة خورفكان �صيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�صاأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�صاء 14 يوم من تاريخ ن�صر هذا العلن.
�صهيل علي �صعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12654 بتاريخ 2019/6/12   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 217/2019

البيع  اياز - الهند اجلن�صية يرغب يف  ال�صيد/ حممد عمران حممد  ليكن معلوما للجميع بان 
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 50%   وذلك اىل ال�صيد/ حممد مريان احمد ح�صني - الهند 
اجلن�صية ، كما يرغب ال�صيد/ حافظ حممد اياز عبدالوهاب - الهند اجلن�صية يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�صته البالغة )50%( وذلك اىل ال�صيد/ حممد مريان احمد ح�صني - الهند اجلن�صية 
رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باإمارة  تاأ�ص�صت  اباد(  ا�صلم  مدينة  )مطعم  الرخ�صة  يف  وذلك 
)531385( ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة.  تعديلت اخرى : مت تغيري ال�صكل 

القانوين من )�صركة اعمال مهنية( اىل )موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات(.
�صان  يف   2013 ل�صنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعملبن�ض 
الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار 
اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
 الكاتب العدل/ مركز اجنازات ال�صناعية 18   

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   

العدد 12654 بتاريخ 2019/6/12   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 156
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيدة/ �صذى حممد رم�صان ، اإماراتية  اجلن�صية يرغب يف البيع 
رقم  رخ�صة  مبوجب  وليمون(  ورق  )كافترييا  يف   %100 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل 
 : اخرى  تعديلت  اجلن�صية.   م�صري   ، من�صور  عبدالعال  عيد  احمد  ال�صيد/  اىل   )761251(
القانوين للرخ�صة من )موؤ�ص�صة فردية( اىل  ال�صكل  اآخر وتغيري  تنازل �صاحب الرخ�صة اىل 
)موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات( ويرغب بتغيري ال�صم التجاري والن�صاط وهو كما يلي : ال�صم 
ال�صابق : كافترييا ورق وليمون ، ال�صم التجاري اجلديد : ق�صر الفطائر ، الن�صاط ال�صابق : 

بيع الوجبات اخلفيفة - كافترييا ، الن�صاط التجاري اجلديد : جتهيز الفطائر واملعجنات. 
وعملبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  العلن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

  الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   
العدد 12654 بتاريخ 2019/6/12   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 157

 : اجلن�صية   ، عبدالرحمن  الدين  خ�صرو  حممد  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
بكافة  اأدناه  املذكورة  املن�صاأة  يف   )%100( البالغة  ح�صته  كامل  عن  تنازل   ، بنغلدي�ض 
املن�صاأة  واملعدات يف  املوجودات  كافة  البيع  �صامل هذا  وال�صم  واملعنوية  املادية  مقوماتها 
الفردية  املوؤ�ص�صة  يف   ، بنغلدي�ض   : اجلن�صية   - احمد  في�صل  ال�صيد/ حممد  اىل  املباعة 
بوكيل خدمات امل�صماة )متجر خولة للعطور( واملرخ�صة برقم )19346( من دائرة التنمية 
القت�صادية ال�صارقة.  وعملبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم 
)4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �صوف 
يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه 

اي  اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�صبل القانوين حيال ذلك. 
الكاتب العدل بال�صارقة   

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   

العدد 12654 بتاريخ 2019/6/12   
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�صم ال�صركة : ابن البحر لتاأجري قوارب و�صفن النزهة - ذ م م  
املركز  بردبي   - م  م  ذ  �ض  القاب�صة  كيه  ات�ض  اي��ه  ملك   18-1301 رق��م  : مكتب  العنوان 
التجاري الأول   ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�صة : 767552  رقم 
القيد بال�صجل التجاري : 1249728 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي 
باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحلل ال�صركة املذكورة اأعله ، وذلك 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2019/5/21  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ  2019/5/21  وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني 
ماهندرا ا�سر و�سركاه  العنوان : مكتب رقم )203( ملك نا�صر عبداهلل لوتاه - ديرة - 
املرقبات -  هاتف : 2227580-04  فاك�ض : 2233715-04  م�صطحباً معه كافة امل�صتندات 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�صم امل�صفي : ماهندرا ا�سر و�سركاه
العنوان : مكتب رقم )203( ملك نا�صر عبداهلل لوتاه - ديرة - املرقبات -  
هاتف : 2227580-04  فاك�ض : 2233715-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعله لت�صفية  ابن البحر 
دب��ي بتاريخ   ق��رار حماكم  النزهة - ذ م م  وذل��ك مبوجب  ق��وارب و�صفن  لتاأجري 
2019/5/21 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/5/21 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن 
والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً  اأع��له،  املذكور  العنوان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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يف  الدعوى 2018/4514  جتاري جزئي 

اخلبري املنتدب : يو�صف طاهر اخلاجة 
املدعي : بنك دبي التجاري - �ض م ع 

املدعي عليه / جمعة اإ�صماعيل �صامل ثاين الأملح 
مت ندبنا خبريا م�صرفيا يف الدعوى املذكورة اأعله و املرفوعة من بنك دبي التجاري 
- �ض م ع �صد املدعي عليه جمعة اإ�صماعيل �صامل ثاين الأملح وعليه ندعوكم حل�صور 
العنوان  على  مكتبنا  مقر  يف  �صيعقد  والذي  قانونا  ميثلكم  من  او  اخلربة   اجتماع 
�ض   11.30 ال�صاعة  متام  يف   2019/6/20 املوافق  اخلمي�ض   يوم   وذلك  ادناه  املو�صح 
ح�صوركم  عند  لدفاعكم  واملثبتة  املوؤيدة  امل�صتندات  كافة  اح�صار  منكم  ويرجى   ،
 1B1 : للجتماع. دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 4 ، الطابق الول مكتب رقم

- هاتف : 2681400-04 � فاك�ض : 04-2681300
يو�سف اخلاجه/خبري ح�سابي وم�سريف        

اجتمـــــاع خبــــرة
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يف  الدعوى 2019/393 جتاري كلي 

اخلبري املنتدب : يو�صف طاهر اخلاجة 
املدعي : نور بنك )م�صاهمة عامة( - بنك نور الإ�صلمي )�ض م ع( 

املدعي عليهم / �صونيل دات برمي واآخرون  
مت ندبنا خبريا م�صرفيا يف الدعوى املذكورة اأعله و املرفوعة من نور بنك )م�صاهمة 
عامة( - بنك نور الإ�صلمي )�ض م ع( �صد املدعي عليهم / 1- ريفا تكنولوجيز - �ض ذ م 
م  2-�صونيل دات برمي براك�ض 3-مونيكا راين اأهوجا ، وعليه ندعوكم حل�صور اجتماع 
اخلربة  او من ميثلكم قانونا والذي �صيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان املو�صح ادناه 
ويرجى   ، �صباحا   11.00 ال�صاعة  متام  يف  م   2019/6/20 املوافق  اخلمي�ض  يوم  وذلك 
منكم اح�صار كافة امل�صتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�صوركم للجتماع.   دبي 

 1B1 : مركز حمر عني ، مدخل رقم 4 ، الطابق الول مكتب رقم -
هاتف : 2681400-04 � فاك�ض : 04-2681300

يو�سف اخلاجه / خبري ح�سابي وم�سريف        

اجتمـــــاع خبــــرة
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يف الدعوى رقم )2018/4699( جتاري جزئي - دبي 

املدعي عليه / خالد را�صد حميد خمي�ض ال�صريف 
العنوان : جمهول حمل الإقامة 

من  �صدكم  واملرفوعة  اعله  بالدعوى  ح�صابي  خبري  انتدابنا  مت  انه  علما  نحيطم 
املدعي / احمد ح�صن ابراهيم علي - وعليه فانتم مكلفون او من ميثلكم قانونا بح�صور 
اجتماع اخلربة واملقرر عقده يوم الحد املوافق 2019/6/16 ال�صاعة 12 ظهرا  وذلك 
مبقر مكتبنا يف )دبي - �صارع ابوبكر ال�صديق - مكز حمر عني - البوابة 4 - الطابق 5 
- 5BG(  يرجى احل�صور باملوعد واملكان املحدد واح�صار امل�صتندات املوؤيدة لدفاعكم 
بالدعوى علما باأنه يف حال تخلفكم عن احل�صور فان اخلربة �صتبا�صر اعمالها وفقا 

لل�صلحيات املخولة لها قانون. لل�صتف�صار ب: 050-6317417
خبري ح�صابي 
ناهد  ر�صاد حممد      

اإعالن بالن�صر 
للح�صور اأمــــــام اخلربة 

العدد 12654 بتاريخ 2019/6/12   
   اعالن بالن�صر  

يف ال�صتئناف رقم  653 ل�صنة 2019 م جتاري  
اىل امل�صتاأنف �صده : عبدالرحمن مراد عبداهلل مراد - اإماراتي اجلن�صية  

نعلنكم بان امل�صتاأنف : بنك الإحتاد الوطني - �ض م ع 
جتاري   2018 ل�صنة   2485 رق��م  املدنية  الق�صية  يف  ال�����ص��ادر  احلكم  ا�صتاأنف  ق��د 
)كلي( ال�صارقة وقد حتدد لنظره جل�صة 2019/6/24م - يف متام ال�صاعة التا�صعة 

والن�صف �صباحا مبقر هذه املحكمة امام الدائرة املدنية الأوىل
لذا يرجى التف�صل باحل�صور او من ميثلكم قانونا لتقدمي ما  لديكم  ويف حالة 

غيابكم فان املحكمة �صتبا�صر نظر ال�صتئناف وفقا لحاكم القانون.
ملحوظة : ين�صر هذا العلن على نفقة امل�صتاأنف دون اأية م�صوؤولية على املحكمة 

جتاه حقوق الغري
   رئي�س مكتب اإدارة الدعوى 

المارات العربية  املتحدة
وزارة العدل

العدد 12654 بتاريخ 2019/6/12   
اإعالن بالن�صر  

الدعوى رقم 673 ل�صنة 2019 جتاري جزئي 
لدى حمكمة اأبوظبي الإبتدائية  

املرفوعة من  : اأميك�ض ال�صرق الو�صط - �ض م ب م
بوكالة بري�صتيج للمحاماة وال�صت�صارات القانونية 

�صد : عبداللطيف عبدالواحد احمد حممد اآل علي 
او  �صخ�صيا  للح�صور  مدعو  علي  اآل  حممد  احمد  عبدالواحد  عبداللطيف  عليه  املدعي 
يوم  ظهرا   12.00 ال�صاعة  عقده  املقرر  امل�صرفية  اخلربة  لجتماع  معتمد  وكيل  بوا�صطة 
الثنني املوافق 2019/6/17 وذلك باملكتب الكائن يف مركز يف �صبايدر للأعمال الكائن يف 
فندق كونراد دبي �صارع ال�صيخ زايد ، الطابق 19 غرفة اإجتماع رقم 2 م�صطحبني معكم كافة 

امل�صتندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري.  
اخلبري امل�صريف 
هالة حممد يون�س  

اإجتمـــــاع خبــــــرة
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اإعالن بالن�صر - الدعوى رقم 52 ل�صنة  2019 عقاري جزئي

لدى حمكمة دبي الإبتدائية   
املرفوعة من / جميد ر�صا غفور فاقدي  

�صد / علي ر�صا حممد غفراين ا�صفهاين 
معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  للح�صور  مدعو  عليه  املدعي 
الإثنني  يوم   2.00 ال�صاعة  عقده  املقرر  الهند�صية  اخلربة  لجتماع 
ال�صيخ  بناية   - دبي  الكائن  املوافق 2019/6/17  وذلك مبقر اخلبري 
�صعود القا�صمي - �صارع عمان - مكتب )505( م�صطحبني معكم كافة 

امل�صتندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري.  
اخلبري/د. م�صطفى بن علي ال�صرياين  

اإجتمـــــاع خبــــــرة
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 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�صر

�صادرة من حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 
يف الدعوى رقم )2018/5625( جتاري كلي ال�صارقة 

اإعالن املدعي بالئحة تعديل الطلبات 
اىل املدعى عليها الأوىل / راوند تيبل بيتزا )�ض ذ م م( 

حيث ان املدعي / البنك العربي املتحد )�ض م ع(  
قد اقام عليك واآخرين الدعوى املذكور رقمها اأعله لدى هذه املحكمة. 

وبجل�صة 2019/5/21 م قدم وكيل املدعي لئحة بتعديل الطلبات طلب يف ختامها احلكم بالزام املدعي 
القانونية  للفائدة  بالإ�صافة  درهم   )3.036.761.78( وقدره  مبلغ  املدعي  للبنك  يوؤدوا  بان  عليهم 

بواقع )12%( بالإ�صافة للزام  املدعي عليه بالر�صوم  وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
التا�صعة  ال�صاعة  متام  يف  التجارية(  الكلية  )الدائرة  املحكمة  هذه  امام  ح�صورك  يقت�صي  لذلك 
من �صباح يوم 2019/6/16م وذلك للجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ول�صتلم 
ن�صختكم من التقرير والتعقيب عليه ، ويف حالة تخلفكم عن احل�صور او عدم ار�صال وكيل عنكم يف 

الوقت املحدد فان املحكمة �صتبا�صر نظر الدعوى يف غيباكم.
مكتب اإدارة الدعوى / اأمني �صر الدائرة  

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية
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انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/4297(

املنذرة / الهلل العقارية - �ض ذ م م - بوكالة املحامي / ح�صني لوتاه 
املنذر اليه / جمدى جرج�ض حنا جرج�ض - م�صري اجلن�صية 

لذلك نوجه لكم هذا النذار العديل بح�صب وكالتنا عن اجلهة املنذر وبوكالتنا نخطركم 
تاريخ  الرقم 000013  ذو  ال�صيك  دره��م مبوجب   12.000 وق��دره  املنذرة مبلغ  انه  وحيث 
العديل  الن���ذار  ه��ذا  لكم  نر�صل  لذلك  ال�صلمي  الإم����ارات  على  امل�صحوب   2018/3/5
اجلهة  اىل  وامل�صتحقة  دره��م   12.000 وقدرها  امل��ذك��ورة  املبالغ  ت�صديد  اىل  ف��ور  لتبادروا 
ت��اري��خ ا�صتلمكم ه��ذا الن���ذار وال �صن�صطر اىل اتخاذ  اي��ام عمل م��ن   7 امل��ن��ذر وخ��لل 
وعندها  امل�صتحق  املبلغ  ل�صرتداد  واملدنية  اجلوائية  بحقكم  القانونية  الج��راءات  كافة 
التقا�صي  م�صاريف  وال�صرر  والعطل  الفوائد  كافة  املذكور  للمبلغ  ا�صافة  �صتتحملون 

واتعاب مع الحتفاظ بباقي احلقوق الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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يعلن مكتب ديب م�صعود للمحا�صبة واملراجعة حما�صبون قانونيون ومدققو 
ح�صابات )خبري ح�صابي لدى وزارة العدل( عن ت�صفية :  �صركة العامل بني 
يديك للعقارات وال�صيانة العامة - ذ م م رخ�صة جتارية رقم )1870099( 

وذلك ا�صتنادا اىل موافقة ال�صركاء وكتاب دائرة الق�صاء / كاتب العدل رقم 
1905007062 بتاريخ 2019/4/2 ، وعليه كل من له م�صتحقات اأو اية مبالغ 
على ال�صركة خماطبة امل�صفي الق�صائي / ديب م�صعود على عنوانه التايل 

العني بناية �صيف الريامي. 
امليزانني مكتب رقم 4 هاتف : 7542128-03 متحرك : 6237996 -050 

وذلك اعتبارا من تاريخ الإعلن وملدة 45 يوما.    
امل�صفي الق�صائي / ديب م�صعود قيد رقم 152 
اخلتم والتوقيع  

اإعـــــالن ت�صفيــــة 
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انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/4159(

املنذرة : ال�صيدة / هفني حممد علي ، �صورية اجلن�صية - العنوان : دبي - ت : 0506444238 
املنذر اليه : ال�صادة / �صمارت ت�صت كواليتي لعمال تنفيذ الت�صميم - وميثلها بالتوقيع ال�صيد/ 
�صعد ح�صن �صيد خمي�ض ، �صوداين اجلن�صية ، وعنوانه : دبي ، منطقة اخلليج التجاري ، �صارع 

الأبراج ، برج بريلينقتون ، الطابق الثاين ، ت:0504918291  
ال��ف دره��م عن  وث��لث��ون  املبلغ )31.000 دره��م( واح��د  دف��ع  اليه ب�صرورة  املنذر  املنذر  يخطر 
ال�صيك املرجتع رقم )100078( امل�صحوبة على بنك دبي ال�صلمي ، وذلك خلل مدة اق�صاها 
خم�صة ايام ، ويحتفظ املنذر بحقه كامل مبطالبة املنذر اليه بالتعوي�ض والعطل وال�صرر عند 
اأي تاأخري يف دفع املبلغ املذكور ، واإل �صوف ي�صطر املنذر لتخاذ كافة الإجراءات القانونية �صده 
اليه بكافة ر�صوم  املنذر  ، مع حتميل  الأداء  مبا فيها اقامة الدعوى الق�صائية وا�صت�صدار امر 

وم�صاريف التقا�صي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12654 بتاريخ 2019/6/12   

انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/4296(

املنذرة /  �صركة مودرن لتجارة مواد البناء - بوكالة املحامي / ح�صني لوتاه 
العامة - موؤ�ص�صة  املقاولت  الركائز  ال�صا�صات وتثبيت  الأو�صط حلفر  ال�صرق  اليه / موؤ�ص�صة  املنذر 
فردية - لذلك نوجه لكم هذا النذار العديل بح�صب وكالتنا عن اجلهة املنذر وبوكالتنا نخطركم 
املنذرة ولكن  ا�صتجراركم لب�صائع من اجلهة  املنذرة مبلغ وقدره 18.885.00 ناجمة عن  انه  وحيث 
وعلى الرغم من املطالبة املتكررة وعلى الرغم من ان حقوق اجلهة املنذرة وا�صفة وثابتة مبوجب 
هذا  لكم  نر�صل  لذلك  امل�صتحقة  املبالغ  ت�صديد  يف  ف�صلتم  الانكم  ح�صابات  وك�صوفات  خطية  وثائق 
الإن��ذار العديل لتبادروا اىل ت�صديد املبلغ املذكورة وامل�صتحقة اىل اجلهة املنذار وخلل 7 ايام عمل 
من تاريخ ا�صتلمكم هذا النذار وال �صن�صطر اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية بحقكم اجلوائية 
والعطل  الفوائد  كافة  املذكور  للمبلغ  ا�صافة  �صتتحملون  وعندها  امل�صتحق  املبلغ  واملدنية ل�صرتداد 

وال�صرر م�صاريف التقا�صي واتعاب مع الحتفاظ بباقي احلقوق الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12654 بتاريخ 2019/6/12   

انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/4295(

املنذر : �صركة  البحار ال�صبع للتجارة )ذ م م(
املنذر اليهما الأوىل : �صركة اجلناح الأبي�ض لتجارة وا�صترياد مواد البناء - ذ م م 

املنذر اليه الثاين : ابرار ب�صري حممد ب�صري - باك�صتاين اجلن�صية 
تنبه املخطرة على املخطر اليهما مبوجب هذا الإخطار وحثهما على الوفاء بالتزاماتهما 
يف  ال�صتحقاق  تاريخ  من  القانونية  الفائدة  اليه  م�صافا  دره��م   576232 مبلغ  ب�صداد 
املذكور  باملبلغ  وال��زام��ه  القانونية  الج����راءات  كافة  ات��خ��اذ  طائلة  حت��ت   2018/10/31
بالإ�صافة للر�صوم وامل�صروفات الق�صائية والفوائد القانونية حال ال�صتمرار يف الإمتناع 
املخطر  ا�صتلم  تاريخ  من  اي��ام  خم�صة  اق�صاها  م��دة  خ��لل  جميعه  وذل��ك  ال�صداد  عن 

اليهما لهذا الإخطار قانونا. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12654 بتاريخ 2019/6/12   
�صركة / ايه تي ات�ض كون�صالتنج منطقة حرة )�ض ذ م م( ، )رخ�صة رقم 94584 (  

والكائنة ب���� دبي ، �ض ب 500767 ، دبي دولة المارات العربية املتحدة ،  واملرخ�صة لدى 
�صلطة دبى للتطوير ،  ترغب هذه ال�صركة  املذكورة يف اعلن قرارها للكافة والذى مت 
اتخاذه بوا�صطة جمل�ض الإدارة يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ 2019/4/14 ب�صاأن اغلق 
وحل ال�صركة.  وفقا لذلك ، تهيب ال�صركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات 

فى مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خلل 45 يوما من تاريخ هذا العلن عن 
طريق الربيد امل�صجل او الت�صال ب :  ال�صيد : اأر. اأن. �صتي  

ا�صم ال�صركة : ماهندرا اأ�صري و�صركاه    
�ض ب : 4421 ،  دبي - دولة المارات العربية املتحدة.

هاتف رقم : 97142227580+  
masherdb@emirates.net.ae :  الربيد اللكرتوين

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�صعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�صعار ت�صفية

العدد 12654 بتاريخ 2019/6/12   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�صم ال�صركة : �سن ري�ست للتجارة العامة - ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 1711 ملك ربيع عبدالفتاح الزبيدي - بردبي - بزني�ض بي - ال�صكل 
القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة. رقم الرخ�صة: 758461  رقم القيد بال�صجل التجاري 
التاأ�صري يف  باأنه قد مت  : 1228545 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي 
اأع��له، وذلك مبوجب قرار حماكم  املذكورة  ال�صركة  باإنحلل  لديها  التجاري  ال�صجل 
دبي بتاريخ 2019/5/8  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/5/8 وعلى 
للتدقيق  اجل��ريودي  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  لديه  م��ن 
العنز  ه��ور   - دي��رة   - ال�صعايل  عبداهلل  ملك   -  204 رق��م  مكتب   : العنوان  واملحا�سبة 
-  هاتف  2389721-04 فاك�ض: 2389722-04  م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12654 بتاريخ 2019/6/12   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�صم ال�صركة : جرين دوت �سوليو�سنز تريدجن - �س ذ م م  
العنوان : حمل رقم 17 ملك موؤ�ص�صة دبي العقارية - مر�صى دبي - ال�صكل القانوين : 
ذات م�صوؤولية حمدودة. رقم الرخ�صة: 687840 رقم القيد بال�صجل التجاري : 1114582 
ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
التجاري لديها باإنحلل ال�صركة املذكورة اأعله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2019/5/8  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/5/8 وعلى من لديه اأي 
اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة العنوان 
:  مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل ال�صعايل - ديرة - هور العنز -  هاتف  04-2389721 
خلل  وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً    04-2389722 فاك�ض: 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12654 بتاريخ 2019/6/12   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�صم امل�صفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة 
العنوان : مكتب رقم 204- ملك عبداهلل ال�صعايل - ديرة - هور العنز - هاتف 
التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   04-2389722  : فاك�ض   04-2389721  :
�سن  لت�صفية   اأع��له  املذكور  امل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�صادية 
دب��ي بتاريخ  ق��رار حماكم  ري�ست للتجارة العامة - ذ م م  وذل��ك مبوجب 
العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/5/8 وعلى  2019/5/8 واملوثق لدى كاتب 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعله ، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12654 بتاريخ 2019/6/12   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�صم امل�صفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة 
 - العنز  ه��ور   - دي���رة   - ال�صعايل  ع��ب��داهلل  ملك   -204 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
هاتف : 2389721-04 فاك�ض: 2389722-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
جرين  لت�صفية  اأع��له  املذكور  امل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�صادية 
دوت �سوليو�سنز تريدجن - �س ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2019/5/8 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/5/8 وعلى من 
لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
على العنوان املذكور اأعله ، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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�ملال و�لأعمال

»اإمباور« ت�سارك يف اجتماع �سركاء 
تربيد املدن  بكوبنهاجن 

•• دبي-وام:
ت�صارك موؤ�ص�صة الإمارات لأنظمة التربيد املركزي “اإمباور” يف الجتماع 
ال�صنوي اخلام�ض ل�صركاء مبادرة “تطوير تربيد املناطق يف املدن احلديثة” 
بالعا�صمة  ال��ي��وم  انطلق  ال���ذي  للبيئة  امل��ت��ح��دة  الأمم  ب��ربن��ام��ج  اخل��ا���ض 
 - اأي���ام  اأرب��ع��ة  ي�صتمر  ال���ذي   - الج��ت��م��اع  كوبنهاجن. ح�صر  ال��دمن��ارك��ي��ة 
اأحمد بن �صعفار ب�صفته الرئي�ض التنفيذي ل�”اإمباور” وامل�صت�صار الدويل 
خرباء  من  كبري  ع��دد  مب�صاركة  العامل  يف  املناطق  تربيد  اأنظمة  لتطبيق 
تربيد املناطق حول العامل. تهدف مبادرة “تطوير تربيد املناطق يف املدن 
احلديثة” اإىل تو�صيع نطاق كفاءة ا�صتخدام الطاقة يف جميع اأنحاء العامل 

املناطق  تربيد  نظم  دور  يف  والبحث 
الطاقة  ا�صتهلك  ك��ف��اءة  تر�صيخ  يف 
وامل��ي��اه و اإدخ����ال م��ع��دلت اأع��ل��ى من 
املدن  اإىل  امل��ت��ج��ددة  الطاقة  م�صادر 

احلديثة.
اأحمد بن �صعفار بهذه املنا�صبة  وقال 
ل�صركاء  ال�������ص���ن���وي  الج����ت����م����اع  اإن 
م���ب���ادرة ت��ط��وي��ر ت��ربي��د امل��ن��اط��ق يف 
بربنامج  اخل���ا����ض  احل���دي���ث���ة  امل�����دن 
فر�صة  ي��ع��د  للبيئة  امل��ت��ح��دة  الأمم 
التقنيات  اأح��دث  لتبادل  للم�صاركني 
يف جم����ال ح���ل���ول ت���ربي���د امل��ن��اط��ق و 
بقطاع  التحديات  اأب��رز  على  الوقوف 

التربيد وا�صتعرا�ض اأبرز حلول التربيد والتقنيات والبتكارات احلديثة يف 
جمال التربيد. واأ�صاف اأن “اإمباور” تهدف من م�صاركتها يف هذا الجتماع 
ال�صنوي اإىل دعم جهود التنمية امل�صتدامة يف املدن من خلل تعزيز كفاءة 
ال�صركاء  اجتماع  خ��لل  �صيتم  اأن��ه  اإىل  م�صريا   .. املناطق”  تربيد  قطاع 
عر�ض جمموعة من اأف�صل املمار�صات التي مت تبنيها يف دولة المارات يف 
التي ميكن من خللها تن�صيط  ال�صبل  اإىل  اإ�صافة  املناطق  �صناعة تربيد 
�صعفار يف عدد  ابن  وي�صارك  العاملي.  امل�صتوى  على  املناطق  �صناعة تربيد 
اآخر  و  املناطق  النقا�صية خلل احل��دث حول �صناعة تربيد  من احللقات 
“تطوير  مبادرة  اإط��ار  �صمن  ال�صناعة  هذه  اإليها  و�صلت  التي  التطورات 
تربيد املناطق يف املدن احلديثة” الهادفة اىل تعزيز انت�صار هذه ال�صناعة 

ودعم املبادرات الدولية يف هذا املجال.

الإمارات ترتاأ�س اجتماع 
»املعاجلات التجارية« يف القاهرة 

•• القاهرة-وام:

ترتاأ�ض دولة الإمارات العربية املتحدة اأعمال الجتماع ال�”21” للفريق 
العربي املخت�ض باملعاجلات التجارية التي بداأت اأم�ض مبقر الأمانة العامة 
بالدول  القت�صاد  وزارات  ممثلي  مب�صاركة  القاهرة  يف  العربية  للجامعة 
ال�صام�صي  الفن  �صلطان  اهلل  عبد  �صعادة  �صم  وفد  الدولة  ميثل  العربية. 
الوكيل امل�صاعد لقطاع املعاجلات التجارية بوزارة القت�صاد وكرمي التومي 
ب��ال��وزارة. وق��ال �صعادة عبد اهلل �صلطان  ال��دويل  التجاري  بالقانون  خبري 
الفن ال�صام�صي اإن فريق العمل املعني �صيناق�ض مو�صوع املعاجلات التجارية 
الإغراق  واآلية  الدعم  اآلية  هي  اأ�صا�صية  مكونات  ثلثة  اإىل  تنق�صم  والتي 
الجتماعات  يف  انتهى  الفريق  اأن  اأ���ص��اف  و  الوقائية.  الإج����راءات  واآل��ي��ة 
الإجراءات  اآلية  وتبقى  الإغ��راق  اآلية  و  الدعم  اآلية  مناق�صة  من  ال�صابقة 
الوقائية والتي �صيتم تناولها خلل اجتماع اآخر خلل العام اجلاري للتاأكد 
من جانبه   .2019 من النتهاء من جممل الآليات املطلوبة بنهاية عام 
قال الدكتور بهجت اأبو الن�صر مدير اإدارة التكامل القت�صادي باجلامعة 
الوقائية وبعد النتهاء منها  الإج��راءات  اآلية  الفريق �صيبحث  اإن  العربية 
�صيجري مراجعة للآليات الثلث حتى تكون بالن�صق واللغات امل�صتخدمة 

نف�صها بها.

يومي  اإنتاج  اأعلى  حتقق  م�سر    

للرثوة البرتولية خالل يونيو
•• القاهرة-وام :

اأعلن املهند�ض طارق املل وزير البرتول والرثوة املعدنية امل�صري جناح بلده 
 1.9 بلغ حواىل  تاريخها  البرتولية يف  اإنتاج للرثوة  اأعلى معدل  يف حتقيق 
مليون برميل مكافىء يوميا من الزيت اخلام و الغاز واملتكثفات خلل �صهر 
يونيو احلايل . جاء ذلك فى كلمته خلل لقائه جمل�ض الأعمال الفرن�صي 
الطبيعى يف  الغاز  ال��دوىل حول  املوؤمتر  م�صاركته يف  هام�ض  على  باري�ض  يف 
البحر املتو�صط و الذى ينظمه مر�صد الطاقة املتو�صطى بالتعاون مع الحتاد 
الأوروبي . و اأو�صح املل اأن حتقيق الكتفاء الذاتي و زيادة الإنتاج املحلى من 
الغاز الطبيعى جاء اإثر تنفيذ 27 م�صروعا لتنمية حقول الغاز الطبيعى من 
اأهمها حقول ظهر وغرب دلتا النيل ونور�ض واآتول وذلك باإجماىل ا�صتثمارات 
21 مليار دولر تنتج نحو 6.8 مليار قدم مكعب غاز يوميا اىل جانب 41.3 
األف برميل متكثفات يوميا �صاهمت يف زيادة انتاج الغاز الطبيعى حمليا بن�صبة 
القادم  العام  تت�صاعف  اأن  2016 على  بعام  2018 مقارنة  %50 يف عام 
بن�صبة %100 مقارنة بالفرتة نف�صها .. م�صريا اىل اأنه من امل�صتهدف تنفيذ 
 15 با�صتثمارات حواىل  الغاز اجلديدة  لتنمية حقول  11 م�صروعا جديدا 
مليار دولر حتى منت�صف عام 2022 . و �صدد على �صرورة دعم جهود حتقيق 
اأمن الطاقة ب�صراكة قوية و فاعلة حتقق م�صالح اجلميع �صواء املنتجني اأو 
لتحقيق  الطاقة  م�صادر  خمتلف  على  امل��ت��زاي��د  الطلب  وتلبي  امل�صتهلكني 
وحت�صني  امل�صتدامة  التنمية  حتقيق  فى  وال�صعوب  ال��دول  وطموحات  اآم��ال 
امل�صتوى املعي�صى. و ا�صتعر�ض املل خلل اللقاء - الذى ح�صره م�صوؤولو 40 
�صركة فرن�صية مبجل�ض الأعمال الفرن�صي و رابطة موردى البرتول و الغاز 
الفرن�صية - النموذج امل�صرى لتطوير اآليات العمل فى �صناعة البرتول والغاز 
الطبيعى بدعم وم�صاندة قوية من القيادة ال�صيا�صية وخطط عمل وا�صحة 
اإىل حتقيق  اأدى  ال�صركاء وك��وادر وطنية متميزة ما  وتعاون مثمر وبناء مع 

جناحات فى خمتلف جمالت تلك ال�صناعة �صهد بها العامل.

\ال�سينيون ي�ستثمرون 4 مليارات دولر اأمريكي يف م�ساريع لوج�ستية يف دولة الإمارات 

نافل: ازدهار كبري �سيطال قطاع اخلدمات اللوج�ستية 
�سيكون هناك جممعات لوج�ستية كبرية يف اأبوظبي ويف جبل علي وجممع يف موقع معر�س اك�سبو 2020

% يف الناجت املحلي الإجمايل لدبي قطاع اخلدمات اللوج�ستية ي�سهم بن�سبة 30 
•• دبي-الفجر:

اللوج�صتية  اخل��دم��ات  �صناعة  ت�صهد   
املتحدة منواً  العربية  الإم��ارات  يف دولة 
كبرياً مع املزيد من جممعات اخلدمات 
ال��ل��وج�����ص��ت��ي��ة يف دب���ي واأب�����و ظ��ب��ي، ومع 
ا�صتعداد ال�صركات ال�صينية ل�صتثمار 4 
“14.68 مليار درهم”  مليارات دولر 
يف م�صاريع لوج�صتية يف دبي واأبو ظبي 
الوطنية  اللجنة  لرئي�ض  وف��ق��اً  وذل��ك   ،
لل�صحن واخلدمات اللوج�صتية )نافل(.

وقالت ناديا عبد العزيز، رئي�ض اللجنة 
الوطنية لل�صحن واخلدمات اللوج�صتية 
العاملي  الإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  ون��ائ��ب 
ال�صحن  ل���و����ص���ط���اء  ال�������دويل  ل����لحت����اد 
يف  ال��ل��وج�����ص��ت��ي��ة  “الأعمال  )ف���ي���ات���ا(: 
ازده�����ار، ح��ي��ث ي��ت��م اإن�����ص��اء ال��ع��دي��د من 
 ،2020 اك�������ص���ب���و  مل���ع���ر����ض  امل�������ص���اري���ع 
طريقهم  يف  ال�صينيني  وامل�����ص��ت��ث��م��ري��ن 
و�صتكون  ودب��ي.  اأبوظبي  يف  لل�صتثمار 
هناك جممعات لوج�صتية كبرية يف جبل 
املعر�ض،  م��وق��ع  اآخ����ر يف  ع��ل��ي وجم��م��ع 
حيث يعنى اأحد هذه املجمعات مبعاجلة 
بالت�صنيع  الآخ���ر  يعنى  فيما  الأغ��ذي��ة 
ا�صتثمارات  هناك  و�صيكون  والت�صدير. 
قبل  م����ن  دولر  م����ل����ي����ارات   4 ب��ق��ي��م��ة 
�صتحظى  ح��ني  يف  ال�صينية،  ال�����ص��رك��ات 
للخدمات  ���ص��خ��م  مب�������ص���روع  اأب���وظ���ب���ي 
القطاع  يعزز  اأن  �صاأنه  من  اللوج�صتية 

التجاري يف الإمارات.«
واع����رب����ت ن���ادي���ا ع��ب��دال��ع��زي��ز ع���ن بالغ 
�صعيد  بن  اأحمد  ال�صيخ  ل�صمو  تقديرها 
للطريان  دب��ي  هيئة  رئي�ض  م��ك��ت��وم،  اآل 
دبي،  م��ط��ارات  موؤ�ص�صة  رئي�ض  امل���دين، 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  الأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����ض 
ل������ط������ريان الم����������������ارات وامل����ج����م����وع����ة، 
امل�صتمر  ودع��م��ه  ال�����ص��دي��دة  لتوجيهاته 
واخلدمات  لل�صحن  الوطنية  اللجنة  ل� 
حتقيق  اج��ل  م��ن  )ن��اف��ل(،  اللوج�صتية 
كلمة  يف  ناديا  وقالت  واهدافها.  روؤيتها 
حفل  يف  ن��اف��ل  اأع�����ص��اء  اإىل  بها  توجهت 
اأرم������اين يف برج  ف��ن��دق  ت��ن��ظ��ي��م��ه يف  مت 
الجتماع  اأع���م���ال  ه��ام�����ض  ع��ل��ى  خليفة 
ال�صنوي لهيئة نافل، اأن احلكومة تعمل 
الجنبية  ال�صتثمارات  على جذب  اأي�صاً 
بغر�ض ال�صتثمار والت�صنيع والت�صدير، 
التي  ال��ت��ج��ارة  لتعزيز  م�صعى  يف  وذل���ك 
املحلي  ال��ن��اجت  يف   30% بن�صبة  ت�صهم 
واأ�صافت:  ل��وح��ده��ا.  ل��دب��ي  الإج���م���ايل 

“تتابع نافل بناء العلقات مع احلكومة 
ال�صناعة،  لهذه  الدائم  الرتويج  بهدف 
القدوم  ع��ل��ى  امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن  ومل�����ص��اع��دة 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  يف  وال�صتثمار 
اأن مهمة  ذل����ك  م���ن  والأه������م  امل���ت���ح���دة. 
�صناعة  معايري  رف��ع  يف  تكمن  اللجنة 
الإمارات  دولة  يف  اللوج�صتية  اخلدمات 
“نحن نعمل  املتحدة.« وقالت:  العربية 
على رفع م�صتوى معايري هذه ال�صناعة 
والت�صبيك، وحل  ال��ت��دري��ب،  خ��لل  م��ن 
ق�����ص��اي��ا ه����ذا ال���ق���ط���اع ع���رب ال��ن��ظ��ر يف 
الأع�صاء،  مل�����ص��اع��دة  امل��ت��اح��ة  ال��ف��ر���ض 
لت�صويق  ل��ه��م  من�صة  ب��ن��اء  خ���لل  وم���ن 
�صركاتهم. كما اأننا منثل دولة الإمارات 
املعار�ض والفعاليات  العربية املتحدة يف 
الأجنبي  ال�صتثمار  ون�صتقطب  الدولية 

املبا�صر اإىل البلد
ن����اف����ل على  ا����ص���رتات���ي���ج���ي���ة  وت���ن���ط���وي 
للن�صمام  ال�����ص��ب��اب  ال��ط��لب  ت�صجيع 
مع  ومتا�صياً  املتنامي.  القطاع  هذا  اإىل 
العربية،  الإم�����ارات  دول���ة  ا�صرتاتيجية 
متكني  على  اأك��رب  تركيز  لدينا  �صيكون 
وت���دري���ب م��واط��ن��ي دول����ة الإم�������ارات يف 
�صمن  اللجنة  تقدم  حيث  القطاع،  ه��ذا 

درا����ص���ي���ة ملواطني  ال��ت��وج��ه م��ن��ح��اً  ه����ذا 
حول  دورات  حل�����ص��ور  الإم�������ارات  دول����ة 
تنفق  ال��ذي  الوقت  يف  ال�صحن،  �صناعة 
فيه احلكومة ب�صكل كبري على قطاعات 
التحتية  والبنى  اللوج�صتية  اخل��دم��ات 
التي �صهدت ثاين اأكرب منو يف الوظائف 
بعد ال�صياحة. وقالت يف معر�ض حديثها 
اأن �صناعة اخلدمات  ال�صناعة  عن هذه 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  يف  اللوج�صتية 
التعزيز  م����ن  امل����زي����د  ت�����ص��ه��د  امل���ت���ح���دة 
التجارة  حتركات  من  املزيد  مع  حالياً، 
ناديا  واأ�صافت  وال��ت��وزي��ع.  الإلكرتونية 
التي ت�صغل اأي�صاً من�صب رئي�ض ت�صهيل 
التجارة  وال��ت��ج��ارة يف غ��رف��ة  اجل��م��ارك 
اأ���ص��خ��ا���ض ي�صرتون  ال��دول��ي��ة: “ ه��ن��اك 
ال�صركات، وهناك م�صاريع م�صرتكة قيد 
التنفيذ، مثل خطوط ال�صحن و�صركات 
بهذه  حالياً  مت��ر  التي  ال�صحن  مناولة 

املرحلة.«
نافل  اأع�����ص��اء  اإىل  ب��ال��ن�����ص��ح  وت��وج��ه��ت 
التي  واخلدمات  املرافق  من  لل�صتفادة 
الإمارات  دول��ة  حكومة  مكاتب  توفرها 

العربية املتحدة ودبي �صاوث اأي�صاً.
كولو، مدير  اأن��دري��ا  �صلط  وم��ن جانبه، 

ال��ك��ل��م��ة التي  ����ص���اوث، ال�����ص��وء يف  دب����ي 
املحفزات  نافل، على  بها لأع�صاء  توجه 
والعرو�ض املقدمة اإىل �صركات اخلدمات 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  يف  اللوج�صتية 

املتحدة واإىل اأع�صاء نافل.
وقال: “نحن نوفر م�صاحة مكتبية تقدر 
60 مرتاً مربعاً، للعمل انطلقاً  بنحو 
م��ن��ه��ا، ك��م��ا ن��ق��دم ت��رخ��ي�����ص��اً م���زدوج���اً، 
احلرة  باملنطقة  �صركة  ت�صجيل  وخدمة 
راعية.  حملية  جهة  لأي  احل��اج��ة  دون 
اإذا كان لديهم �صركة من الرب الرئي�صي، 
فاإن باإمكانهم العمل من املنطقة احلرة، 
وجود  اإىل  بحاجة  لي�صوا  اأنهم  يعني  ما 
الكل  جلمع  اإمكانية  وه��ن��اك  �صركتني. 
معاً حتت �صقف واح��د، وبالتايل خف�ض 

تكلفة اإدارة �صركتني.«
واأ�صاف: “نحن نقدم اأي�صاً فرتة �صماح 
العام  اإي��ج��ار  على  اأ���ص��ه��ر  ث��لث��ة  مدتها 
خ�صماً  ت��ق��ري��ب��اً  ي��ع��ادل  م��ا  وه���و  الأول، 
بدل  دف���ع  مي��ك��ن  ف��ي��م��ا   ،25% بن�صبة 

الإيجار على اأربعة اأق�صاط.«
وكلء  نقابة  ممثلة  مزهر،  رول  وقالت 
من  الكثري  هناك  اإن  اللبنانية،  ال�صحن 
الأع��م��ال ب��ني الإم����ارات ول��ب��ن��ان. ودعت 

كمركز  ب��ريوت  ل�صتخدام  نافل  اأع�صاء 
لهم، وذلك لل�صتحواذ على اأعمال اإعادة 
الإعمار يف �صورية والعراق. وميكن اإدارة 
هذا العمل من الإمارات العربية املتحدة 
وك���ذل���ك م���ن ل��ب��ن��ان، وذل�����ك م���ن حيث 
اخلدمات اللوج�صتية. كما قدمت حوافز 
لأع�������ص���اء ن��اف��ل ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف ال����دورة 
القادمة ملوؤمتر الحتاد الدويل لنقابات 
�صتنعقد  التي   2019 ال�صحن  و�صطاء 
يف بريوت يف �صهر يونيو 2019، حيث 
ت��ق��دم ط���ريان ال�����ص��رق الأو���ص��ط خ�صماً 
بطاقات  اأ����ص���ع���ار  ع��ل��ى   20% ب��ن�����ص��ب��ة 
�صيكون  اأن��ه  وق��ال��ت  ب���ريوت.  اإىل  ال�صفر 
حيث  املعر�ض،  قاعة  داخ��ل  جناح  لنافل 
ميكن لل�صركات املحلية الرتويج لنف�صها 
من خلل نافل. و�صيحظى هذا املوؤمتر 
رئي�ض  معايل  رعاية  حتت  ينعقد  ال��ذي 
ال��وزراء اللبناين �صعد احلريري بلفيف 

من املتحدثني البارزين. 
التهنئة  ومت على هام�ض احلفل توجيه 
مل��م��ث��ل��ي ����ص���رط���ة دب������ي، ودب������ي ����ص���اوث، 
امل�����دين، ونقابة  ل��ل��ط��ريان  وه��ي��ئ��ة دب���ي 
ل�  دعمهم  اللبنانية على  ال�صحن  وك��لء 

)نافل(. 

متخ�س�س يف منتدى ال�سارقة لال�ستثمار الأجنبي  1000
•• ال�شارقة-وام:

لل�صتثمار  ال�������ص���ارق���ة  م��ك��ت��ب  اأع���ل���ن 
الأجنبي املبا�صر” ا�صتثمر يف ال�صارقة 
“ اإط�������لق ال��ن�����ص��خ��ة اخل���ام�������ص���ة من 
الأجنبي  لل�صتثمار  ال�صارقة  منتدى 
املبا�صر 2019 برعاية �صاحب ال�صمو 
ال�����ص��ي��خ ال��دك��ت��ور ���ص��ل��ط��ان ب���ن حممد 
حاكم  الأعلى  املجل�ض  ع�صو  القا�صمي 
ال�����ص��ارق��ة وذل����ك خ���لل ي��وم��ي 11 و 

املقبل يف مركز اجلواهر  12 نوفمرب 
للمنا�صبات واملوؤمترات.

املو�صوعات  من  جملة  املنتدى  يبحث 
ال�صتثمار  واق�����������������������ع  ت��ت��ن��������������������اول  ال��ت��ي 
املتغريات  �صوء  يف  والعاملي  الإقليمي 
الق����ت���������ص����ادي����ة وال�����ت�����ج�����اري�����ة ال���ت���ي 
التطورات  نتيجة  العال�����م  ي�صهدها 
الإج���راءات  جانب  اإىل  اجليو�صيا�صية 
الدول  بع�ض  تتخذها  التي  احلمائية 
املت�صارعة  التكنولوجية  وال��ت��ط��ورات 

ف�����ص��ل ع��ن ر���ص��د ال��ق��ط��اع��ات الأكرث 
الأجنبي  ال���ص��ت��ث��م��ار  ل��ت��دف��ق��ات  ج��ذب��ا 

املبا�صر.
من  اخل��ام�����ص��ة  ال��ن�����ص��خ��ة  ت�صتقطب  و 
متخ�ص�ض   1000 ن���ح���و  امل���ن���ت���دى 
م��ن رج���ال الأع��م��ال وق���ادة القطاعات 
ا�صت�صراف  يف  للم�صاركة  القت�صادية 
املبا�صر  الأجنبي  ال�صتثمار  م�صتقبل 

حول العامل.
املدير  امل�����ص��رخ  ق����ال حم��م��د ج��م��ع��ة  و 

ال�صارقة  يف  “ا�صتثمر  ملكتب  التنفيذي 
ال��ذي مت حتديد موعد  املنتدى  اإن   “
ن�صخته اجلديدة بالتن�صيق مع اجلهات 
احلكومية واخلا�صة واحلكومية املعنية 
العام  ه��ذا  �صيقدم  ال�صتثمار  بقطاع 
حزمة من املحاور املتعلقة با�صت�صراف 
اإ�صافة  العامل  يف  ال�صتثمار  م�صتقبل 
اإىل بحث وطرح حلول وتقنيات حديثة 
املتوفرة  والبتكارات  بالفر�ض  ترتقي 

يف القت�صاد العاملي.

حتر�ض  امل��ن��ت��دى  اإدارة  اأن  اأ����ص���اف  و 
و�صخ�صيات  خ����رباء  ا���ص��ت�����ص��اف��ة  ع��ل��ى 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  م��ت��خ�����ص�����ص��ة 
ملتابعة  ال���ع���امل  ح����ول  ال���ص��ت��ث��م��اري��ة 
التي  املعا�صرة  القت�صادية  التحولت 
القت�صاد  خ��ري��ط��ة  ت�����ص��������������ك��ي��ل  ت��ع��ي�����د 

العاملي ..
تفا�صيل  ع��ن  الك�صف  اأن  اإىل  م�صريا   
تباعا  �صيتم  املنتدى  م��ن  ال���دورة  ه��ذه 

خلل الفرتات املقبلة.

موؤمتر يف لبنان يطرح فر�سًا واعدة لل�سركات الإماراتية 
للم�ســاهمة يف م�ســاريع اإعــادة اإعمـار �ســوريا والعراق
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�ملال و�لأعمال
% منو لتجارة دبي اخلارجية خالل الربع الأول من 2019 اإىل 339 مليار درهم  7

حمدان بن حممد: الأداء القوي لقطاع التجارة اخلارجية يعزز منو القت�ساد الوطني
�سلطان بن �سلّيم: »النمو املت�ساعد لتجارة املناطق 

احلرة يوؤ�س�س لنجاح م�سروع خط دبي للحرير«

»متفائلون بتوقعات النمو يف جتارة دبي مع ت�سارع ال�ستعدادات لإك�سبو 2020« 

اإجنازات دبي حتظى باإ�سادة وا�سعة من القطاع البحري 
العاملــي  يف معـر�س »نور-�ســيبينج 2019« بالرنويــج 

•• دبي-الفجر: 

يف اإجن����از ج��دي��د ي�����ص��اف لإجن�����ازات دبي 
القت�صادية، حققت جتارة دبي اخلارجية 
العام  م��ن  الأول  ال��رب��ع  النفطية يف  غ��ري 
ال���رغ���م من  ع��ل��ى  ق����وي����اً،  2019 من�����واً 
العاملية  التجارة  ت�صهده  ال��ذي  ال��رتاج��ع 
النزاعات  ع��ن  الناجمة  التحديات  بفعل 
القت�صادية  الأق����ط����اب  ب���ني  ال��ت��ج��اري��ة 
يف  الأو�صاع  وا�صطراب  الكربى  الدولية 

العديد من دول العامل.
وق�����د اأظ����ه����رت اإح�������ص���ائ���ي���ة �����ص����ادرة عن 
اأن الإم�����ارة ح��ق��ق��ت خلل  ج��م��ارك دب���ي 
الربع الأول من العام احلايل قفزة كبرية 
يف حجم التجارة اخلارجية م�صجلة منواً 
لي�صل   32% بن�صبة  ال��ت��ج��ارة  كمية  يف 
اخلارجية  جت��ارت��ه��ا  يف  ال��ب�����ص��ائ��ع  وزن 
قدرها  ب��زي��ادة  ط��ن  مليون   27.71 اإىل 
التجارة  ك��م��ي��ة  ع��ن  ط��ن  م��ل��ي��ون   6.71
كما   ،2018 ال���ع���ام  م���ن  الأول  ب��ال��رب��ع 
ح��ق��ق��ت ق��ي��م��ة جت��ارت��ه��ا اخل��ارج��ي��ة منواً 
العام  م��ن  الأول  ال��رب��ع  يف  بلغت  اإذ  ق��وي��اً 
اجلاري نحو 339 مليار درهم، م�صجلًة 
اأكرث  اإىل  بزيادة ت�صل   7% ن�صبته  من��واً 
من 23 مليار درهم مقارنًة بالربع الأول 

من العام 2018.
وي��ت��وج ه��ذا النمو يف جت��ارة دب��ي التطور 
التجارة اخلارجية يف  ال��ذي حققه قطاع 
الإمارة حيث �صجلت جتارة دبي اخلارجية 
خلل ال�صنوات الع�صر املا�صية 2010 – 
زيادة  %58 متثل  بن�صبة  2019 من��واً 
يف  قيمتها  ع��ن  دره��م  مليار   124 بنحو 
البالغة   2010 ال��ع��ام  م��ن  الأول  ال��رب��ع 

215 مليار درهم.
ويف هذه املنا�صبة، اأكد �صمو ال�صيخ حمدان 
بن حممد بن را�صد اآل مكتوم، ويل عهد 
الأداء  اأن  التنفيذي  املجل�ض  رئي�ض  دب��ي 
القوي لقطاع التجارة اخلارجية يف الربع 
قدرة  ي��ظ��ه��ر   2019 ال���ع���ام  م���ن  الأول 
الق��ت�����ص��اد ال��وط��ن��ي ع��ل��ى حت��ق��ي��ق النمو 
تنويع  يف  الإم�����ارات  دول���ة  جن��اح  ويعك�ض 

بنيتها القت�صادية. 
الإجن�����ازات  م��ن  “ننطلق  ���ص��م��وه:  وق����ال 
اخلارجية  ال��ت��ج��ارة  ل��ق��ط��اع  امل��ت��وا���ص��ل��ة 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  روؤي�����ة  لتحقيق 
رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد 
الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي، 
نحو تر�صيخ الدور العاملي لدبي كعا�صمة 
النجاح  ف��ر���ض  اأف�����ص��ل  ت��وف��ر  للقت�صاد 
املتميزة  النتائج  وامل�صتثمرين.  للتجار 
للتجارة اخلارجية تعزز جهودنا للو�صول 
�صموه  لروؤية  تنفيذاً  العاملية  الريادة  اإىل 
بتحقيق اأعلى م�صتويات النمو القت�صادي 
العامل  اىل  ال���رائ���دة  جت��رب��ت��ن��ا  وت���ق���دمي 

كنموذج يحتذى يف التطوير والجناز«.
تطوير  على  “نحر�ض  ���ص��م��وه:  واأ���ص��اف 
قطاعاته  ���ص��ت��ى  يف  احل���ك���وم���ي  ال���ع���م���ل 
اخلدمات  م��ن  م�صتوى  اأف�����ص��ل  ل��ت��ق��دمي 

�سركة نا�سئة بـ42.4   20
مليون درهم يف منطقة 2071

•• دبي-وام:

اأكدت مها املزينة مدير منطقة 2071 التي ت�صرف عليها موؤ�ص�صة دبي للم�صتقبل، 
ملا  الرئي�صة،  امل�صتقبلية  القطاعات  ملمح  ر�صم  يف  النا�صئة  ال�صركات  دور  اأهمية 
حلول  وابتكار  املت�صارعة  واملتغريات  الحتياجات  مواكبة  على  ق��درة  من  به  تتمتع 
2071 التي اأطلقها  اإن منطقة  وتطبيقات جديدة. و قالت املزينة يف ت�صريحات 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض 
الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” ت�صكل من�صة تفاعلية جتمع نخبة العقول اخللقة 
التكامل بني اجلهات  اأه��داف دولة الإم��ارات عرب تعزيز  اأ�صا�صية لتحقيق  و ركيزة 
الذي  الدعم  اأهمية  اإىل  اأ�صارت  و  الأعمال.  رواد  و  ال�صركات اخلا�صة  و  احلكومية 
تقدمه منطقة 2071 للعديد من ال�صركات النا�صئة عرب توفري بيئة م�صجعة على 
البتكار حتت�ض العقول املبدعة من خمتلف اأنحاء العامل و تتيح لها فر�صة الإبداع 
وتطوير منتجات وم�صاريع ريادية وامل�صاهمة يف القت�صاد وتو�صع جمالت النجاح 
 20 املا�صية  الفرتة  احت�صنت خلل  املنطقة  اأن  املزينة  اأ�صافت  و  اأمامها.  والنمو 
�صركة نا�صئة بقيمة 42.4 مليون درهم �صمن برناجمني عامليني مل�صرعات الأعمال 
“ فين�صر لب�ض”  العاملي مل�صرعات الأعمال و برنامج  “ تيك �صتارز”  هما برنامج 

مل�صرعات م�صاريع الذكاء ال�صطناعي بالتعاون مع �صركة مايكرو�صوفت العاملية.
�سركات برنامج تيك �ستارز.

الأعمال  مل�صرعات  العاملي  �صتارز”  “تيك  لربنامج  الثانية  ال���دورة  وا�صت�صافت 
بالتعاون مع جينكو لل�صتثمار التي عقدت على مدى 13 اأ�صبوعا، 10 �صركات من 
حول العامل تعمل على تطوير م�صاريع ومنتجاتها مبتكرة يف جمالت التكنولوجيا 
واإنرتنت الأ�صياء والبناء والت�صييد والإدارة وغريها. وتبلغ قيمة هذه ال�صركات اأكرث 
من 24 مليون درهم وت�صم كل من �صركة بوجلن�ض »Buglance« املتخ�ص�صة 
اأخ�صائيي اختبار الربجميات ب�صركات تطوير  يف جمال الختبار اجلماعي وربط 
تعمل على  ال��ت��ي   »Clara« ك���لرا  و�صركة  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  ال��ربجم��ي��ات يف جميع 
رقمنة واأمتتة اجلوانب القانونية لل�صركات النا�صئة واإن�صاء واإدارة هيكلها القانوين 
 Element«  16 اإليمنت  و�صركة  امل�صاريع،  لبدء  ا�صتعدادها  ل�صمان  بكفاءة 
ال�صناعية  املعاجلة  مرافق  يف  الطاقة  كفاءة  حت�صني  جم��ال  يف  املتخ�ص�صة   »16
ب���ا����ص���ت���خ���دام ت��ق��ن��ي��ة ت���خ���زي���ن احل�������رارة، 
 »LuggAgent« اإيجنت  لوج  و�صركة 
ال����ت����ي ت����ق����دم ال����ع����دي����د م�����ن اخل����دم����ات 
ن�صرتوم«  و�صركة  للم�صافرين  اخلا�صة 
ع��ن من�صة  ع��ب��ارة  وه��ي   »Nestrom
البيانات  ال��ت��ق��اط  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  ���ص��ح��اب��ي��ة 
با�صتخدام  امليدانية  العمليات  اأداء  حول 
اأجهزة  اأو  ال��رق��م��ي��ة  امل��ح��م��ول��ة  ال��ه��وات��ف 

ا�صت�صعار بتقنية اإنرتنت الأ�صياء.
اأوتوغي  �صركة  ال�صركات  تلك  ت�صم  كما 
الأج���ه���زة  ت���ط���ور  ال���ت���ي   »Ottogee«
القابلة للرتداء بتقنية اإنرتنت الأ�صياء 
والأمن  والغاز  والنفط  البناء  لقطاعات 
يونايتد  وي��ل��ز  ث��ري  و�صركة  والت�صنيع، 
 »Three Wheels United«
التي يوجد مقرها يف الهند وتعمل يف جمال التكنولوجيا واإدارة امل�صاريع، و�صركة 
فيبلي »Veeplay« التي متكن ال�صركات الإعلمية ومالكي حمتوى الفيديو 
من اإدارة ا�صرتاتيجية الفيديو اخلا�صة بهم، و�صركة فيفو »Vivoo« املتخ�ص�صة 
على  بناء  للم�صتخدمني  احل��ي��اة  ومن��ط  التغذية  ع��ن  �صخ�صية  ن�صائح  تقدمي  يف 
اختبارات اأ�صبوعية منزلية، و�صركة يعقوب »YACOB« التي تتيح اإمكانية تتبع 

الأغذية واملدفوعات عرب الإنرتنت يف الأنظمة الإيكولوجية الغذائية املغلقة.
�سركات برنامج فين�سر لب�س.

الذكاء  م�صاريع  مل�صرعات  لب�ض”  “فين�صر  ب��رن��ام��ج  يف  امل�����ص��ارك��ة  ال�����ص��رك��ات  اأم���ا 
اأكرث  ال��ع��امل��ي��ة، فتبلغ قيمتها  م��اي��ك��رو���ص��وف��ت  ���ص��رك��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال���ص��ط��ن��اع��ي 
الذكاء  تكنولوجيا  ت��وظ��ف  مبتكرة  اأف��ك��ار  على  وتعمل  دره���م  مليون   18.4 م��ن 
ال�صطناعي والتقنيات املالية والتعاملت الرقمية “بلوك ت�صني” وتعلم الآلت يف 
قطاعات البنوك وال�صحة والزراعة والنفط والغاز والطاقة وغريها. وت�صمل هذه 
ال�صركات كل من �صركة بانك بادي »BankBuddy« التي توظف تكنولوجيا 
جتربة  تطوير  على  التمويلية  واملوؤ�ص�صات  البنوك  مل�صاعدة  ال�صطناعي  ال��ذك��اء 
 Dhonor Health« العملء وتلبية احتياجاتهم، و�صركة دونور هيلث تيك
الذكاء  تكنلوجيا  با�صتخدام  الأدوي��ة  ا�صتعمال  املر�صى على  ت�صاعد  التي   »Tech
تطور  التي   /EnsoSoft/ �صوفت  اإن�صو  و�صركة  ت�صني،  والبلوك  ال�صطناعي 
جمموعة من احللول واخلدمات املبتكرة لتكنولوجيا تعلم الآلت يف قطاع النفط 
والغاز، و�صركة فلورا /Flora/ التي تعمل على تطوير الأ�صاليب الزراعية وتعزيز 
التي   /Genr8/  8 التكنولوجيا احلديثة، و�صركة جيرن  با�صتخدام  ال�صتدامة 

تطور حلول جديدة ت�صاعد ال�صركات العاملة يف قطاع الطاقة.

القت�صادي  الأداء  ل���دع���م  احل��ك��وم��ي��ة 
اأر�صى  ال��ذي  التطوير  نهج  من  انطلقاً 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأ�ص�صه 
اآل م��ك��ت��وم، وال��ق��ائ��م ع��ل��ى حتفيز  را���ص��د 
الإبداع والبتكار للتقدم بثبات نحو قيادة 
تطوير  ع��رب  ال��راب��ع��ة  ال�صناعية  ال��ث��ورة 
الذكية  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  اأح������دث  وت��وظ��ي��ف 
وت��ق��ن��ي��ات ال���ذك���اء ال���ص��ط��ن��اع��ي يف كافة 

اأوجه الن�صاط القت�صادي«.
منو قوي 

و����ص���م���ل ال���ن���م���و ال������ذي حت���ق���ق يف جت����ارة 
العام  ب��ال��رب��ع الأول م��ن  دب��ي اخل��ارج��ي��ة 
التجاري،  التبادل  مكونات  كافة   2019
حيث �صهدت ال�صادرات قفزة قوية بن�صبة 
 42 اأكرث من  اإىل  %30 لت�صل قيمتها 
 9.7 ب��واق��ع  زي���ادة  م�صجلًة  دره���م  مليار 
م��ل��ي��ار دره�����م، وح��ق��ق��ت ال��������واردات منواً 
بن�صبة %4 لت�صل قيمتها اإىل اأكرث من 
 6.7 ق��دره��ا  ب��زي��ادة  دره���م  مليار   190
اإع��ادة الت�صدير  مليار دره��م، كما حققت 
من����وا ب��ن�����ص��ب��ة %7 ل��ت�����ص��ل ق��ي��م��ت��ه��ا اىل 
بزيادة  دره�����م  م��ل��ي��ار   106 م���ن  اأك�����رث 
6.6 مليار درهم. وحققت جتارة  قدرها 
احل��رة منواً  املناطق  اخلارجية عرب  دب��ي 
اإىل  قيمتها  لت�صل   20% بن�صبة  ق��وي��اً 
اأكرث من 147 مليار درهم بزيادة بلغت 
قيمة  ب��ل��غ��ت  ف��ي��م��ا  دره����م  م��ل��ي��ار   24.6
مليار   189 من  اأك��رث  املبا�صرة  التجارة 
درهم وجتارة امل�صتودعات اجلمركية 2.3 
مليار درهم. وقال �صلطان اأحمد بن �صليم 
التنفيذي  الرئي�ض  الإدارة  رئي�ض جمل�ض 
ال��ع��امل��ي��ة رئي�ض  دب����ي  مل��ج��م��وع��ة م���وان���ئ 
واملنطقة  واجل���م���ارك  امل���وان���ئ  م��وؤ���ص�����ص��ة 
للتجارة  ال��ق��وي  الأداء  “ يظهر  احل���رة: 
عرب املناطق احلرة اأهمية الدور احليوي 
دبي  واقت�صاد  جت��ارة  يف  احل��رة  للمناطق 
ودول��ة الم��ارات العربية املتحدة عموما، 
ما يوؤ�ص�ض لنطلقة قوية يف جهود دبي 
لرت�صيخ دورها احليوي كمركز اقت�صادي 

الإقليمية  الأ������ص�����واق  ي���رب���ط  حم������وري 
باإطلق  الم��ارة  توجته  وال��ذي  والعاملية 
لتعزيز  للحرير  دب��ي  خ��ط  ا�صرتاتيجية 
والتكامل  وال���ب���ح���ري  اجل�����وي  ال�����ص��ح��ن 

اللوج�صتي.« 
موانئنا  �صبكة  “متتد  ق���ائ���ًل:  واأو����ص���ح 
 80 م��ن  اأك��رث  يف  اللوج�صتية  ومناطقنا 
واإقليمية  دول��ي��ة  وب��ري��ة  ب��ح��ري��ة  حم��ط��ة 
مل��وان��ئ دب���ي ال��ع��امل��ي��ة وت��ت��ك��ام��ل م��ع �صبكة 
لطريان  ال���ع���امل���ي���ة  ال�����ط�����ريان  خ���ط���وط 
الم��ارات، لتوؤ�ص�ض دبي عرب هذه ال�صبكة 
البحرية واجلوية املمتدة عاملياً واملدعومة 
وموانئ  ملطارات  القت�صادي  الأداء  بقوة 
مقدمتها  ويف  احل��رة  ومناطقها  الم���ارة 
“جافزا”  ع��ل��ي  جل��ب��ل  احل�����رة  امل��ن��ط��ق��ة 
للحرير  دب��ي  لإق��ام��ة  الرا�صخة  القاعدة 
البند الأول من بنود خطة اخلم�صني التي 
اأطلقها �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض 

جمل�ض الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل«.
دب���ي يف تخطي  “ميثل جن���اح  واأ����ص���اف: 
العاملية  التجارة  ت��واج��ه  التي  التحديات 
خ���لل امل��رح��ل��ة احل��ال��ي��ة حم��ف��زاً جديداً 
الإمارة،  التجارة وال�صتثمار نحو  لتدفق 
بتوقعات  وم��ت��ف��ائ��ل��ون  متحم�صون  ن��ح��ن 
النمو يف جتارة دبي اخلارجية خا�صة مع 
معر�ض  ل�صت�صافة  ال�صتعدادات  ت�صارع 
اك�صبو2020  ، لقد اأثبت دبي اأنها امللذ 
العمال  اإليه رجال  يتجه  الذي  الأف�صل 
يف كل الظروف واملراحل وخ�صو�صاً حني 
ت�صبح الروؤية امل�صتقبلية لتطور القت�صاد 
العاملي حماطة مبوؤ�صرات عدم ال�صتقرار 
الذي ت�صهده الو�صع القت�صادي الدويل 
يف  وامل�صتثمرين  التجار  يجعل  ما  حاليا، 
النجاح  اإىل  يتطلعون  العامل  انحاء  كافة 
ال�صتثنائي الذي ت�صيفه دبي اإىل اأعمالهم 
الإمكانيات  متانة  على  ق��وي  موؤ�صر  وه��و 
الإم�����ارة على  ال��ت��ي متلكها  الق��ت�����ص��ادي��ة 
ال��ت��ح��ت��ي��ة ور�صوخ  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ط��ور  ���ص��ع��ي��د 

للن�صاط  املنظمة  والت�صريعات  القوانني 
مالية  ب��خ��دم��ات  امل���دع���وم  الق���ت�������ص���ادي 

وجتارية ولوج�صتية بالغة التطور«.
واجلمارك  امل��وان��ئ  موؤ�ص�صة  رئي�ض  واأك���د 
املبتكرة  “املبادرات  احل�����رة:  وامل��ن��ط��ق��ة 
لتحقيق  دب�����ي  ج����م����ارك  ت��ط��ل��ق��ه��ا  ال���ت���ي 
با�صتمرار  تر�ّصخ  العاملية  والريادة  التميز 
العمل  ت��ط��وي��ر  ال��ف��اع��ل��ة يف  م�����ص��ارك��ت��ه��ا 
احل���ك���وم���ي، وق����د ج����اء  اع��ت��م��اد املجل�ض 
جمارك  م�����ص��روع  دب��ي  لإم����ارة  التنفيذي 
دبي يف حمرك الإنتاجية ليتوج م�صاهمة 
احلكومي،  ال��ع��م��ل  ت��ط��وي��ر  يف  ال����دائ����رة 
الإنتاجية   حم��رك  م�صروع  ي��ه��دف  حيث 
الإنتاجية  ج���ذري يف  اإح����داث حت��ول  اإىل 
لتحويل  ال�صطناعي  الذكاء  با�صتخدام 
اإنتاجية،  ���ص��اع��ات  اإىل  ال��ع��م��ل  ���ص��اع��ات 
وحتديد ما يجب على املوظفني والإدارة 
فعله لزيادة الإنتاجية والأداء، وقد حددت 
النتاجية  حم���رك  ب��ا���ص��ت��خ��دام  ال���دائ���رة 
تتمثل   2020 ع��ام  يف  للتحقيق  فر�صاً 
يف تقلي�ض العمل على التجارة امل�صروعة 
بن�صبة %16.8 وحتقيق وفورات ن�صبية 
يعادل  مبا  الإ�صافية  العمل  �صاعات  من 
1.280.000 �صاعة عمل اإ�صايف، ومنو 
 ،35.5% ب��ن�����ص��ب��ة  الإن��ت��اج��ي��ة  ال���ق���درة 
كما   ،5.2% بن�صب  الل���ت���زام  وحت�����ص��ني 
املرا�صفة  “نظام  دب���ي  ج��م��ارك  اأط��ل��ق��ت 
ال�صفن  ر����ص���و  ي�����ص��ه��ل  ال������ذي  الذكي” 
وحتميل  لتفريغ  دب��ي  خ��ور  يف  التجارية 
التطبيقات  اأح���دث  با�صتخدام  الب�صائع 
ال���ذك���ي���ة ل��ت��ق��ن��ي��ة امل���ع���ل���وم���ات وال����ذك����اء 

ال�صطناعي«.
العمل  دب��ي  ج��م��ارك  “توا�صل  واأ���ص��اف: 
احلرة  امل��ن��اط��ق  يف  ال��ت��ج��ارة  تطوير  على 
حيث اأطلقت الدائرة بالتعاون مع جمل�ض 
“�صمان  ن���ظ���ام  دب����ي  احل�����رة يف  امل��ن��اط��ق 
ل�صركات  خمزون الب�صائع الفرتا�صي” 
اجلمركية  وامل�����ص��ت��ودع��ات  احل���رة  املناطق 
هذا  م���ن   و�صي�صتفيد  دب���ي  يف  امل��رخ�����ص��ة 
اأكرث  �صركة  يف   18000 املبتكر  النظام 
من 24 منطقة حرة بدبي و37 م�صتودعاً 
لكافة  ال���ن���ظ���ام  ي��ت��ي��ح  ح��ي��ث   ، ج��م��رك��ي��اً 
باملناطق  وال��ع��ام��ل��ة  امل��رخ�����ص��ة  ال�����ص��رك��ات 
امل�صتودعات  ل�����ص��رك��ات  وك���ذل���ك  احل�����رة  
عند  ا�صتخدامه  يف  ال��راغ��ب��ة  اجلمركية 

اإعادة ت�صدير الب�صائع من خلل منافذ 
اخلروج البحرية واجلوية التابعة لإمارة 
الدولة،  ال��ربي��ة يف  وامل��ن��اف��ذ  ف��ق��ط  دب���ي 
455 م��ل��ي��ون دره����م عرب  و���ص��ي��ت��م ���ص��خ 
ه���ذه امل���ب���ادرة ال��ن��وع��ي��ة م��ن خ���لل اإع���ادة 
املناطق  ل�صركات  اجلمركية  ال�صمانات 
املرخ�صة،  وامل�صتودعات اجلمركية  احلرة 
تطوير  على  كذلك  دب��ي  ج��م��ارك  وتعمل 
املعتمد  القت�صادي  امل�صغل  برنامج  اأداء 
املنجزة  اجلمركية  البيانات  ن�صبة  لت�صل 
ب��ح��ل��ول عام   50% اإىل  ال��ربن��ام��ج  ع��رب 
مزايا  ال���ربن���ام���ج  ي���وف���ر  ح��ي��ث   2020

جتارية عديدة للمتعاملني«.
وقد حققت جتارة دبي اخلارجية املنقولة 
 2019 ال��ع��ام  ال��رب��ع الأول م��ن  ج���واً يف 
اإىل  قيمتها  لت�صل   11% بن�صبة  من���واً 
كما منت جتارة  دره��م  مليار   158 نحو 
دبي اخلارجية املنقولة عرب البحر بن�صبة 
 129 ن��ح��و  اإىل  قيمتها  لت�صل   10%
التجارة  قيمة  بلغت  فيما  دره���م  م��ل��ي��ار 
امل��ن��ق��ول��ة ب�����راً ن��ح��و 52 م��ل��ي��ار دره����م. 
التجاريني  دبي  �صركاء  ال�صني  وت�صّدرت 
الأول  التجاري  ال�صريك  وحلت يف مركز 
للإمارة حيث بلغت قيمة جتارة دبي مع 
36.4 م��ل��ي��ار دره���م تلتها  ن��ح��و  ال�����ص��ني 
الهند يف مركز ال�صريك التجاري الثاين 
33.4 مليار درهم  بتجارة بلغت قيمتها 
املركز  املتحدة المريكية يف  الوليات  ثم 
الثالث بتجارة بلغت قيمتها 19.5 مليار 
ال�صعودية  العربية  اململكة  وج��اءت  دره��م 
يف مركز ال�صريك التجاري الأول خليجياً 
وعربياً والرابع عاملياً بتجارة بلغت قيمتها 
13.2 مليار درهم ثم �صوي�صرا يف مركز 
ال�صريك التجاري اخلام�ض عاملياً بتجارة 

بلغت قيمتها 12.4 مليار درهم.
واملحمولة  ال��ذك��ي��ة  ال��ه��وات��ف  وح��اف��ظ��ت 
والر�صية على �صدارتها يف اأعلى الب�صائع 
بلغت  بتجارة دبي اخلارجية، حيث  قيمًة 
الربع  بالهواتف يف  الإم���ارة  قيمة جت��ارة 
 41.7 ن��ح��و   2019 ال���ع���ام  م���ن  الأول 
مليار درهم، و�صجلت قيمة جتارة الذهب 
 90 نحو  جمتمعة  واملجوهرات  والأملا�ض 
جتارة  ومن��ت    .9% بنمو  دره���م،  مليار 
الزيوت البرتولية باأكرث من ال�صعف عن 

العام املا�صي لتبلغ 21 مليار درهم .

•• دبي-الفجر:

البحرية  الإجن������������ازات  ا���ص��ت��ق��ط��ب��ت 
بالغاً  اهتماماً  دب��ي  لإم���ارة  املتلحقة 
من اأقطاب ال�صناعة البحرية العاملية 
ال���ذي���ن اأ�����ص����ادوا ب���دوره���ا امل���ح���وري يف 
اخل����ارط����ة ال��ب��ح��ري��ة ال��ع��امل��ي��ة وج���اء 
ذل���ك ع��ل��ى ه��ام�����ض م�����ص��ارك��ة “�صلطة 
معر�ض  يف  امللحية”  دب����ي  م��دي��ن��ة 
Nor-«  »2019 “نور-�صيبينج 

ال����ذي   ،»Shipping 2019
يف  وليل�صرتم  اأو�صلو  يف  م��وؤخ��راً  اأقيم 
الدولية  امل�صاركة  وج���اءت  ال��رنوي��ج.  
الإمارات  “مركز  مب�صاركة  الناجحة 
دبي  و”مدينة  البحري”،  للتحكيم 
و”مركز   )DMC( امل����لح����ي����ة« 
 )DMCC( امل��ت��ع��ددة«  لل�صلع  دب��ي 
“جافزا”  واملنطقة احلرة بجبل علي 
و”الأحوا�ض  العاملية”  و”موانئ دبي 
قوية  دف��ع��ة  العاملية”مبثابة  اجل��اف��ة 
للجهود ال�صّباقة التي تقودها ال�صلطة 
ودولة  دب���ي  اإم����ارة  لتمثيل  ال��ب��ح��ري��ة 
الإمارات يف املحافل الدولية الرائدة، 

والتوا�صل  التقارب  تعزيز  عن  ف�صًل 
البحري  القطاع  رواد  م��ع  والتفاعل 
ال��ع��امل��ي ت��وط��ي��د ج�����ص��ور ن��ق��ل املعرفة 
املمار�صات  اأف�����ص��ل  وت���ب���ادل  احل��دي��ث��ة 
و�صمولية  وا���ص��ت��دام��ة  لنمو  ال��داع��م��ة 

التجمعات البحرية يف العامل.
مدينة  “�صلطة  من�صة  زوار  وح��ظ��ي 
“نور- خلل معر�ض  دبي امللحية” 
الطلع  بفر�صة   ”2019 �صيبينج 
اأب��رز امل��ب��ادرات النوعية  عن كثب على 
تعزيز  �صبيل  يف  دب���ي  تنتهجها  ال��ت��ي 
القطاع  و�صمولية  وتناف�صية  ك��ف��اءة 
جتمع  راأ�صها  وعلى  املحلي،  البحري 
دبي البحري الفرتا�صي الذي ميثل 
فر�صة تتيح للم�صتثمرين الإقليميني 
مبحفظة  على  احل�صول  وال��دول��ي��ني 
البحرية  اخل����دم����ات  م���ن  م��ت��ك��ام��ل��ة 
ال�صتثمارات  ل���ص��ت��ق��ط��اب  امل��وج��ه��ة 
دبي،  اإم�����ارة  اإىل  امل��ب��ا���ص��رة  الأج��ن��ب��ي��ة 
كونها  ال��واع��دة  بالفر�ض  تزخر  التي 
البحرية  ال��ع��وا���ص��م  اأف�����ص��ل  اإح�����دى 
دبي  “جتمع  وي��ك��ت�����ص��ب  ال����ع����امل.  يف 
عالية  اأهمية  الفرتا�صي”  البحري 

تطويع  باجتاه  هامة  من�صة  باعتباره 
الب���ت���ك���ار وال���ت���ق���دم ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي يف 
يربز  ال��ذي  البحري،  التجّمع  خدمة 
يف �صدارة التجمعات البحرية الأكرث 
مت  كما  ال��ع��امل.  يف  وجاذبية  تناف�صية 
القطاع  “ا�صرتاتيجية  ا���ص��ت��ع��را���ض 
البحري” التي اأثبتت جناحاً منقطع 
�����ص����اأن دب�����ي على  اإع�������لء  ال���ن���ظ���ري يف 
العاملية من خلل  البحرية  اخلارطة 
الرتكيز على تطوير برامج لوج�صتية 
التحتية  ال��ب��ن��ى  وت��ه��ي��ئ��ة  م��ت��ك��ام��ل��ة 
وا�صتحداث  ال��ب�����ص��ري  وال���ص��ت��ث��م��ار 
بحرية  وت�����ص��ري��ع��ات  تنظيمية  ل��وائ��ح 
العمليات  اإدارة  ���ص��م��ان  ���ص��اأن��ه��ا  م���ن 
الت�صغيلية البحرية وفق اأعلى معايري 
املمار�صات  واأف�����ص��ل  املهنية  ال�صلمة 

البيئية والقرارات املحلية والدولية. 
التنفيذي  املدير  علي،  عامر  واأو�صح   
امللحية”،  دب���ي  م��دي��ن��ة  “�صلطة  ل���� 
ب����اأّن الإ����ص���ادة ال��وا���ص��ع��ة ال��ت��ي حظيت 
الثقة  بها اإجن��ازات دبي توؤكد جم��دداً 
الواعدة  ب��ال��ف��ر���ض  ال��ع��ال��ي��ة  ال��دول��ي��ة 
واملقومات التناف�صية للتجمع البحري 

امل�صاواة  ق��دم  على  ب��ات  ال���ذي  املحلي 
الرائدة  ال��ب��ح��ري��ة  امل���راك���ز  اأب�����رز  م���ع 
ال�صديدة  التوجيهات  ظ��ل  يف  ع��امل��ي��اً، 
املتوا�صلة  واجلهود  الر�صيدة  للقيادة 
املكونات  لدعم  البحرية  ال�صلطة  من 
وال�صحن  ال�صفن  �صّيما  ل  البحرية، 
الرتكيز  مع  اللوج�صتية،  واخل��دم��ات 
والبحث  الب����ت����ك����ار  ت���وظ���ي���ف  ع���ل���ى 
والتطوير يف تطوير برامج لوج�صتية 
التحتية  ال��ب��ن��ى  وت��ه��ي��ئ��ة  م��ت��ك��ام��ل��ة 
الت�صغيلية  العمليات  واإدارة  املتطورة 
البحرية وفق مبادرات نوعية موجهة 
و�صمولية  وجاذبية  تناف�صية  لتعزيز 
دافعة  ق��وة  ليكون  ال��ب��ح��ري  التجّمع 

للنمو والتنويع القت�صادي. 
ال��ت��واج��د يف  “يكت�صب  علي:  واأ���ص��اف 
“نور- مثل  ال��رائ��دة  العاملية  املحافل 

فر�صة  كونه  بالغة،  اأهمية  �صيبينج” 
التوا�صل  ج�����ص��ور  ل��ت��وط��ي��د  م��ث��ال��ي��ة 
البحري  ال��ق��ط��اع  رواد  م���ع  ال��ف��ع��ال 
جديدة  اآف����اق  وا�صتك�صاف  ال��ع��امل  يف 
لتاأ�صي�ض �صراكات ا�صرتاتيجية مثمرة 
امل�صرتكة  التطلعات  خدمة  يف  ت�صب 

عن  ممثلني  امللحية”،  دب��ي  مدينة 
للتحكيم  الإم������ارات  “مركز  م��ن  ك��ل 
امللحية«  دب��ي  و”مدينة  البحري” 
لل�صلع  دب����ي  و”مركز   )DMC(
واملنطقة   )DMCC( امل���ت���ع���ددة« 
احلرة بجبل علي “جافزا” و”موانئ 
اجلافة  و”الأحوا�ض  العاملية”  دب��ي 

العاملية«.

املتلحقة  اإجنازاتنا  واإب��راز  وخرباتنا 
التي ت�صتلهم الروؤية الثاقبة لقيادتنا 
الر�صيدة يف الو�صول اإىل املركز الأول 
يف العامل. ونتطلع قدماً اإىل التعريف 
على نطاق عاملي وا�صع ب� “ا�صرتاتيجية 
القطاع البحري” ومنوذج “ال�صراكة 
امل���ب���ادرات  م���ن  وغ���ريه���ا  الرباعية” 
النوعية التي كان لها الأثر الأكرب يف 

بناء قطاع بحري م�صتدام ومتكامل يف 
القطاعني  مع  البّناءة  ال�صراكة  اإط��ار 
احلكومي واخلا�ض، و�صوًل بدبي اإىل 
موقع ال�صدارة بني العوا�صم البحرية 

الأكرث متيزاً وتناف�صية يف العامل.«
يف  امل�صارك  الوفد  ب��اأّن  الذكر  ويجدر 
اإىل  ���ص��م،   ”2019 “نور-�صيبينج 
“�صلطة  يف  امل�����ص��وؤول��ني  ك��ب��ار  ج��ان��ب 

البحرية  ب��ال�����ص��ن��اع��ة  ال��ن��ه��و���ض  يف 
البتكار  قوامها  دع��ائ��م  وف��ق  العاملية 
وال�صتدامة والتكنولوجيا، متا�صياً مع 
والع�صرين.  احل��ادي  القرن  متطلبات 
اإ�صافة  الناجحة  م�صاركتنا  و�صّكلت 
الو�صول  اإىل  الرامية  مل�صاعينا  هامة 
اإىل  دب��ي  لإم����ارة  ال��ري��ادي��ة  بالتجربة 
معارفنا  ن��ق��ل  خ����لل  م���ن  ال���ع���امل���ي���ة، 
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�ملال و�لأعمال
وزير البيئة جلمهورية الربازيل الحتادية يزور 

هيئة كهرباء ومياه دبي لالطالع على م�ساريعها الرائدة

با�ستثمار قدره 4 ماليني درهم

»حول الإمارات تعلن عن زيادة نتائج اأعمال 2019 بن�سبة 10 %وتفتتح فرعا  جديدا يف باأبوظبي

•• دبي-الفجر:

حممد  ���ص��ع��ي��د   : �����ص����ع����ادة  ا����ص���ت���ق���ب���ل   
الرئي�ض  امل���ن���ت���دب  ال��ع�����ص��و  ال���ط���اي���ر، 
دبي،   وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  لهيئة  التنفيذي 
البيئة   وزي��ر  �صالي�ض،  ري��ك��اردو  معايل 
جل��م��ه��وري��ة ال���ربازي���ل الحت���ادي���ة على 
�صعادة:  �صم  امل�صتوى  رفيع  وف��د  راأ���ض 
�صفري  �صايقريجا،  لوي�صليمو  فرناندو 
ج��م��ه��وري��ة ال���ربازي���ل الحت���ادي���ة لدى 

دولة الإمارات العربية املتحدة.
وق����د ح�����ص��ر ال��ل��ق��اء م���ن ج��ان��ب هيئة 
ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب���ي ك��ل م��ن املهند�ض 
التنفيذي  ال���ن���ائ���ب  ����ص���ل���م���ان،  ول����ي����د 
ل��ل��رئ��ي�����ض ل���ق���ط���اع ت���ط���وي���ر الأع����م����ال 
وال��ت��م��ي��ز، وال��دك��ت��ور ي��و���ص��ف الأك����رف، 
النائب التنفيذي للرئي�ض لقطاع دعم 
واملهند�ض  الب�صرية،  وامل���وارد  الأع��م��ال 
التنفيذي  ال��ن��ائ��ب  ب��ن ح��ي��در،  م����روان 
وامل�صتقبل،  البتكار  قطاع   - للرئي�ض 
التنفيذي  ال��ن��ائ��ب  امل���ه���ريي،  وخ���ول���ة 
ال�صرتاتيجية  ل���ق���ط���اع  ل���ل���رئ���ي�������ض 
والت�صال احلكومي. كما ح�صر اللقاء 
املنظمة  م��دي��ر  �صلطان،  ال��رح��ي��م  عبد 

العاملية للقت�صاد الأخ�صر.
وب��ع��د ت��رح��ي��ب��ه ب��ال��وف��د ال����زائ����ر، اأّك����د 
����ص���ع���ادة: ���ص��ع��ي��د حم��م��د ال��ط��اي��ر على 
اأط����ر ال��ت��ع��اون وتفعيل  اأه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز 
م�����ص��اه��م��ة ال�������ص���رك���ات ال���ربازي���ل���ي���ة يف 
ودولة  دب��ي  يف  والطاقة  املياه  م�صاريع 
امل��ت��ح��دة، وكذلك  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات 
الهيئة  ب���ني  ال���ص��رتات��ي��ج��ي  ال���ت���ع���اون 
الربازيلية  وال�����ص��رك��ات  وامل��وؤ���ص�����ص��ات 
املياه  ب��ق��ط��اع��ي  امل��ت��ع��ل��ق��ة  امل���ج���الت  يف 
الإنتاج  قطاعات  يف  �صيما   ل  والطاقة 
املتجددة  وال��ط��اق��ة  وال��ت��وزي��ع  وال��ن��ق��ل 
والتحول  ال��ط��اق��ة  ك���ف���اءة  وم�����ص��اري��ع 

الرقمي والأمتتة.
وا����ص���ت���ع���ر����ض ����ص���ع���ادة ال���ط���اي���ر اأم�����ام 
واملبادرات  امل�صاريع  اأه��م  ال��زائ��ر  الوفد 
والربامج التي تقوم بها الهيئة، حتقيقاً 
لروؤية �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم،  اآل  را���ص��د 
رئي�ض جمل�ض ال��وزراء حاكم دبي رعاه 
الهيئة  ا�صرتاتيجية  تتوائم  حيث  اهلل، 
2071 وروؤي����ة  م��ع م��ئ��وي��ة الم������ارات 
 2021 2021 وخطة دبي  الم��ارات 
بهدف تاأمني م�صتقبل �صعيد وم�صتدام 
يف  الأول  للمركز  ب��ال��دول��ة  وال��و���ص��ول 
لتحقيق  ت�صعى  ك��م��ا  امل���ج���الت.  ك��اف��ة 
ا����ص���رتات���ي���ج���ي���ة خ���ف�������ض الن���ب���ع���اث���ات 
ت��ه��دف خلف�ض هذه  ال��ت��ي  ال��ك��رب��ون��ي��ة 
بحلول   16% ب���ن���ح���و  الن����ب����ع����اث����ات 

 .2021
ك��م��ا ت��ط��رق ���ص��ع��ادة ال��ط��اي��ر خلربات 
ا�صت�صراف و�صناعة  الهيئة يف  وجتارب 
ابتكار  ال��ط��اق��ة م���ن خ����لل  م�����ص��ت��ق��ب��ل 
منوذج م�صتقبلي للموؤ�ص�صات اخلدماتية 
يف اإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء واملياه، 
ا�صتثمارات  الهيئة   ل��دى  اأن��ه  مو�صحاً 
دره������م على  م���ل���ي���ار   86 م����ن  ب����اأك����رث 
لتلبية  املقبلة  اخلم�صة  الأع���وام  م��دى 
الطلب املتزايد على الكهرباء واملياه يف 

الإمارة. 
وقد اأكد �صعادة الطاير اأنه لدى الهيئة 
 11،100 تبلغ  اإنتاجية  ق���درة  ال��ي��وم 
ميجاوات من الكهرباء و 470 مليون 
، حيث تعمل  امل��ي��اه يوميا  م��ن  ج��ال��ون 
الهيئة على حتقيق اأهداف ا�صرتاتيجية 
التي   2050 النظيفة  ل��ل��ط��اق��ة  دب���ي 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأعلنها 
بن را�صد اآل مكتوم، نائب رئي�ض الدولة 
رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي، رعاه 

 75% ت��وف��ري  اإىل  ت��رم��ي  اهلل، وال��ت��ي 
م���ن ط��اق��ة دب���ي م���ن م�����ص��ادر الطاقة 
ولتحقيق   .2050 ب��ح��ل��ول  النظيفة 
ذل������ك، اأط���ل���ق���ت ال��ه��ي��ئ��ة ال���ع���دي���د من 
ال��ربام��ج وامل���ب���ادرات اخل�����ص��راء مب��ا يف 
ذلك جممع حممد بن را�صد اآل مكتوم 
ل��ل��ط��اق��ة ال�����ص��م�����ص��ي��ة ال����ذي ي��ع��د اأكرب 
الطاقة  لتوليد  ا�صرتاتيجي  م�صروع 
املتجددة يف موقع واحد يف العامل، وفق 
قدرته  و�صتبلغ  امل�صتقل،  املنتج  ن��ظ��ام 
بحلول  ميجاوات   5،000 الإنتاجية 
اإجمالية  ب��ا���ص��ت��ث��م��ارات   ،2030 ع���ام 
و�صي�صهم  دره��م.  مليار   50 اإىل  ت�صل 
اأكرث  اكتماله يف تخفي�ض  املجمع عند 
انبعاثات  م��ن  ط��ن  م��لي��ني   6.5 م��ن 
فر�ض  اآلف  وت��وف��ري  �صنوياً  ال��ك��رب��ون 
النظيفة  ال���ط���اق���ة  جم����ال  يف  ال��ع��م��ل 

والقت�صاد الأخ�صر. 
م�صروعات  ق���درة  اأن  �صعادته  واأو���ص��ح 
يف  الت�صغيل  ق��ي��د  ال�صم�صية  ال��ط��اق��ة 
413 م��ي��ج��اوات، حيث  ت��ب��ل��غ  امل��ج��م��ع 
امل��راح��ل اخلم�صة  اإج��م��ايل ق��درة  ت�صل 
حتى  عنها  الإع���لن  مت  التي  للمجمع 
�صبيل  يف  م��ي��ج��اوات   2863 اإىل  الآن 
الو�صول اإىل 5000 ميجاوات بحلول 

. عام 2030 
وت���ع���د امل���رح���ل���ة ال���راب���ع���ة م����ن جممع 
للطاقة  م��ك��ت��وم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حم��م��د 
يف  ا�صتثماري  م�صروع  اأك��رب  ال�صم�صية 
موقع واحد على م�صتوى العامل يجمع 
املركزة  ال�صم�صية  الطاقة  تقنيتي  بني 
الكهرو�صوئية  ال�����ص��م�����ص��ي��ة  وال��ط��اق��ة 
وفق نظام املنتج امل�صتقل، وبقدرة ت�صل 
هذه  و�صتعتمد  م��ي��ج��اوات.   950 اإىل 
املركزة  ال�صم�صية  الطاقة  على  املرحلة 

با�صتخدام  م���ي���ج���اوات   700 ب���ق���درة 
املكافئ  ال��ق��ط��ع  ع��اك�����ص��ات  م��ن��ظ��وم��ة 
برج  وتقنية  م��ي��ج��اوات،   600 ب��ق��درة 
بقدرة  امل�����رّك�����زة  ال�����ص��م�����ص��ي��ة  ال���ط���اق���ة 
ال�صم�صية  والطاقة  م��ي��ج��اوات؛   100
الكهرو�صوئية بقدرة 250 ميجاوات. 
من   70،000 امل�������ص���روع  وي�����ص��ت��خ��دم 
كما  ال�صم�ض،  حركة  تتبع  التي  املرايا  
للطاقة  تخزينية  ق���درة  ب��اأك��رب  يتميز 
ال�صم�صية على م�صتوى العامل ملدة 15 
على  الطاقة  بتوافر  ي�صمح  ما  �صاعة، 

مدار 24 �صاعة.
واأو�����ص����ح ���ص��ع��ادت��ه اأن�����ه ال��ه��ي��ئ��ة قامت 
  )IPP( باعتماد منوذج املنتج امل�صتقل
ال�صراكات  لتعزيز  املجمع  م�صاريع  يف 
احل��ك��وم��ي واخلا�ض.  ال��ق��ط��اع��ني  ب��ني 
ال���ن���م���وذج، ح�صلت  وم����ن خ����لل ه����ذا 
الهيئة على اأدنى الأ�صعار العاملية لأربع 
مبادرة  ا  اأي�صً الهيئة  واأطلقت  م���رات. 
“�صم�ض دبي” لت�صجيع اأ�صحاب املنازل 
يتم  �صم�صية  األ��واح  با�صتخدام  واملباين 
ت��ث��ب��ي��ت��ه��ا ف����وق اأ���ص��ط��ح امل���ب���اين ورب���ط 
حققت  وق��د  الهيئة.  ب�صبكة  الأن��ظ��م��ة 
امل���ب���ادرة جن��اح��اً ك��ب��رياً، ح��ي��ث مت ربط  
على  �صم�صي  ن��ظ��ام   1300 م��ن  اأك���رث 
ال��ك��ه��رب��اء حتى  ب�صبكة  امل��ب��اين  اأ���ص��ط��ح 
الن ، وبقدرة اإجمالية و�صلت اإىل نحو 

100 ميجاوات.
وتابع �صعادة الطاير بالقول اأن الهيئة 
تعمل على �صناعة م�صتقبل رقمي جديد 
لإمارة دبي من خلل “ديوا الرقمية”، 
التي نعمل من  ال��ذراع الرقمي للهيئة 
النموذج  وتغيري  اإح���لل  على  خللها 
اخلدماتية،  ل��ل��م��وؤ���ص�����ص��ات  الت�صغيلي 
اأول موؤ�ص�صة رقمية على  والتحّول اإىل 

باأنظمة ذاتية التحكم  م�صتوى العامل، 
للطاقة املتجددة وتخزينها، مع التو�صع 
ال�صطناعي  ال����ذك����اء  ا���ص��ت��ع��م��ال  يف 
املبادرة  وترتكز  الرقمية.  واخل��دم��ات 
جتربة  ل��ت��ق��دمي  حم�����اور  اأرب����ع����ة  اإىل 
دبي  للموؤ�ص�صات اخلدماتية يف  جديدة 
والعامل: يتمثل املحور الأول يف اإطلق 
ال�صم�صية  ل��ل��ط��اق��ة  م��ت��ط��ورة  ت��ق��ن��ي��ات 
ت�صغيل  يف  ال���ث���اين  وامل����ح����ور  دب�����ي،  يف 
تقنيات  ت�صتخدم  �صبكة طاقة متجددة 
وي�صمل  ال���ط���اق���ة،  ل��ت��خ��زي��ن  م��ب��ت��ك��رة 
ا�صتخدام  يف  ال��ت��و���ص��ع  ال��ث��ال��ث  امل��ح��ور 
ال�صطناعي،  للذكاء  املتكاملة  احللول 
تعتمد  مدينة  اأول  دب��ي  �صتكون  حيث 
تقنيات  واملياه على  للكهرباء  خدماتها 
الرابع  املحور  اأما  الذكاء ال�صطناعي، 
التقنيات  م���ن  ال���ص��ت��ف��ادة  ف��ي��ت�����ص��م��ن 
املتكاملة التي ت�صاعد يف توفري خدمات 
من  ال�صاعة  م��دار  على  امل�صتوى  عاملية 
التي  “مورو”  ب��ي��ان��ات  من�صة  خ���لل 
ومبتكرة  متطورة  رقمية  حلوًل  توفر 

وتعزز تطبيقات املدن الذكية.
وحت���دث ���ص��ع��ادة ال��ط��اي��ر ع��ن املقارنات 
الهيئة  جنحت  حققت  حيث  املعيارية، 
جميع  ب��ني  الب��ت��ك��ار  ثقافة  تر�صيخ  يف 
يف  ذل��ك  واأ�صهم  والقطاعات،  الإدارات 
190 جائزة حملية  باأكرث من  فوزها 
ال�صنوات  خ�����لل  م���رم���وق���ة  وع���امل���ي���ة 
الأربعة املا�صية؛ منها اجلائزة العاملية 
لإدارة  الأوروب��ي��ة  املوؤ�ص�صة  من  للتميز 
اأول  ل��ت�����ص��ب��ح   ،)EFQM( اجل�����ودة 
موؤ�ص�صة خارج اأوروبا حت�صل على هذه 
يف  موؤ�ص�صة  واأول  امل��رم��وق��ة،  اجل��ائ��زة 
املرة  من  عليها  حت�صل  اجلائزة  تاريخ 
دولة  ح��اف��ظ��ت  ك��م��ا  ل��ل��رت���ص��ح.  الأوىل 

يف  ممثلة  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم�����ارات 
هيئة كهرباء ومياه دبي، وللعام الثاين 
على التوايل، على املرتبة الأوىل عاملياً 
وبعلمة  الكهرباء،  على  احل�صول  يف 
املحور،  م���وؤ����ص���رات  ج��م��ي��ع  يف  ك��ام��ل��ة 
ملمار�صة  ال��دويل  البنك  تقرير  بح�صب 
الذي يقي�ض   ،2019 الأعمال  اأن�صطة 
اأن�����ص��ط��ة الأع���م���ال يف  �صهولة مم��ار���ص��ة 
وحققت  العامل.  ح��ول  اقت�صاداً   190
تفوقت  للغاية  مناف�صة  نتائج  الهيئة 
متجاوزة  اخل��ا���ض،  القطاع  على  حتى 
يف ذل����ك ن��خ��ب��ة ال�����ص��رك��ات الأوروب����ي����ة 
والعتمادية،  ال��ك��ف��اءة  يف  والأم��ريك��ي��ة 
ال�صركات  ن��خ��ب��ة  ع��ل��ى  ت��ف��وق��ت  ح��ي��ث 
بخف�ض  وذلك  والأمريكية،  الأوروبية 
وتوزيع  نقل  �صبكات  يف  ال��ف��اق��د  ن�صبة 
مقارنة   3.3% ن��ح��و  اإىل  ال��ك��ه��رب��اء 
مع ن�صبة 6-%7 يف اأوروبا والوليات 
اأي�صاً من  املتحدة الأمريكية. ومتكنت 
حتقيق اأقل معدل انقطاع الكهرباء لكل 
العامل  م�صتوى  على  �صنوياً  م�صرتك 
مع  م��ق��ارن��ة  دقيقة    2.39 مبتو�صط 
15 دقيقة م�صجلة لدى نخبة �صركات 

الكهرباء يف دول الحتاد الأوروبي.
ول��ف��ت ���ص��ع��ادت��ه اإىل جن����اح ال��ه��ي��ئ��ة يف 
من  امل��ي��اه  �صبكات  م��ن  ال��ف��اق��د  خف�ض 
اإىل  و���ص��ل  ح��ت��ى   1988 ع���ام   42%
مع  م���ق���ارن���ة   ،2018 ع�����ام   6.5%
لتحقق  ال�صمالية،  اأم��ريك��ا  يف   15%
بذلك معدلت عاملية رائدة على �صعيد 
خ��ف�����ض ال��ف��اق��د امل���ائ���ي، ح��ي��ث وا�صلت 
�صبكة مياه  ت��اأه��ي��ل  اإع����ادة  ج��ه��وده��ا يف 
ا�صتبدال  خ����لل  م���ن  ب��ال��ك��ام��ل،  دب����ي 
القدمية،  وال�����ع�����دادات  ال��ت��و���ص��ي��لت 
وفق  والتوزيع  النقل  �صبكات  وتطوير 

اأعلى املعايري العاملية.
اجلانبني  بني  املحادثات  تطرقت  وق��د 
خلل  الربازيلية  امل�صاركة  تعزيز  اإىل 
املياه  تكنولوجيا  ال�21 ملعر�ض  الدورة 
 ،) )ويتيك�ض2019  والبيئة  والطاقة 
الذي يقام حتت مظلة الدورة ال�صاد�صة 

من الأ�صبوع الأخ�صر.
الربازيلي  اجل��ان��ب  اأب���دى  جهته،  م��ن 
اهتمامه بامل�صاركة يف م�صروعات الهيئة 
النظيفة  ال��ط��اق��ة  جم���ال  يف  ال���رائ���دة 
واملتجددة واملياه، حيث اأثنى وزير البيئة 
الربازيلي على  العلقات الثنائية التي 
جتمع البلدين وجهود الهيئة احلثيثة 
اإمارة  يف  امل�صتدامة  التنمية  لتحقيق 
اأف�صل  ت��ب��ادل  اأه��م��ي��ة  اإىل  دب��ي ، لف��ت��اً 
اخلربات والتجارب واملمار�صات العاملية 
وم�صاريع  امل��ت��ج��ددة  الطاقة  جم��ال  يف 

كفاءة الطاقة.

•• اأبوظبي - الفجر

العلمة  ،ذات  الإم������ارات  ح���ول  »اأع��ل��ن��ت 
ال���ت���ج���اري���ة ال����رائ����دة يف جم����ال الأث�����اث 
الداخلي واخلارجي على �صعيد املنطقة 
م��ن عام  الأول  ال��رب��ع  اأع��م��ال  ن��ت��ائ��ج  اأن 

بن�صبة  زي��ادة كبرية  اأظهرت  2019 قد 
 2018 %يف املبيعات مقارنة بعام   10
اأن تكون بقية ف�صول هذا العام  ويتوقع 
رائ��ع��ة اأي�����ص��اً. وق��ام��ت ب��اإف��ت��ت��اح فرعها 
التجاري  امل����رك����ز  “مول  يف  اجل����دي����د 
اإطلقه  مت  وال���ذي  ب��اأب��وظ��ب��ي  العاملي” 

ليكون   2019 اأب���ري���ل   15 يف  ر���ص��م��ًي��ا 
املتجر الثاين ع�صر يف الإم��ارات العربية 

املتحدة.
م���ن خ���لل ه���ذا امل��ت��ج��ر ت��ت��ط��ل��ع “حول 
اإىل  املنزلية”  ل��ل��م��ف��رو���ص��ات  الإم������ارات 
تعزيز وجودها يف الإمارات ودول جمل�ض 

 4 ق���دره  با�صتثمار  ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي  
م��لي��ني دره���م م��ن اأج���ل اإن�����ص��اء فرعها 
م�صاحة  ع��ل��ى  مي��ت��د  ال�����ذي  و  اجل���دي���د 
احلل  ل��ي��ك��ون   ، م��رب��ع  ق���دم   29.000
املفرو�صات  ع����امل  يف  ل��ل��ت��األ��ق  ال���وح���ي���د 

املنزلية وجميع م�صتلزمات املنزل .
اجلديدة  العر�ض  �صالة  افتتاح  ي��اأت��ي  و 
كجزء من اخلطط التو�صعية الطموحة 
للمفرو�صات  الإم�����ارات  “حول  لعلمة 
املنزلية”  بهدف الو�صول املريح لأكرب 
املحتملني.  ع��م��لئ��ه��ا  م���ن  مم��ك��ن  ع���دد 
و ق��ال حم��م��دي ك��ات��اوال ، ن��ائ��ب املدير 
الإمارات  “حول  يف  امل��ايل  وامل��دي��ر  العام 
مبنا�صبة   ، املنزلية”  ل��ل��م��ف��رو���ص��ات 
الإف��ت��ت��اح اجل��دي��د : “ اإن��ن��ا  وم��ن خلل 
روؤيتنا لنكون بقرب عملئنا باأكرب �صكل 
املنت�صرة  �صالتنا  جمموعة  عرب  ممكن 
نتطلع  الأماكن احليوية  العديد من  يف 
ل��ل��و���ص��ول اإىل امل���زي���د م���ن ال��ع��م��لء يف 
اأربع  اإفتتاح  خ��لل  م��ن  اأبوظبي  مدينة 
اأ�صهر  ال�����ص��ت��ة  خ����لل  ج���دي���دة  ����ص���الت 
القادمة. كما �صيتم افتتاح �صالة جديدة 
العام  ه��ذا  باأبوظبي  امل�صفح  منطقة  يف 
ج��دي��دت��ني يف  اإىل �صالتني  ب��الإ���ص��اف��ة   ،
عمان.  ب�صلطنة  �صللة  و  دب��ي  م��ن  ك��ل 

جتديد  و  التو�صع  يف  اأي�����ص��اً  �صن�صتمر  و 
�صالتنا احلالية يف دبي. و قمنا بتجديد 
العربية  باململكة  ال��ري��ا���ض  يف  �صالتنا 
�صالتنا  تو�صع  اإىل  ونتطلع  ال�صعودية 
اأن يوؤدي  املتوقع  يف �صلطنة عمان. ومن 
وخطط  اجلديدة  العر�ض  �صالة  اإفتتاح 
التو�صع الكبرية يف عام 2019 اإىل دفع 
الأمام  اإىل  ال��رائ��دة  التجارية  العلمة 
جديدة  منو  ن�صب  حتقيق  يف  وامل�صاعدة 
يف املبيعات و الأعمال ، و ي�صرنا اأن نعلن 
م��ن عام  الأول  ال��رب��ع  اأع��م��ال  ن��ت��ائ��ج  اأن 
بن�صبة  زي��ادة كبرية  اأظهرت  2019 قد 
10 % يف املبيعات مقارنة بعام 2018 
العام  اأن تكون بقية ف�صول هذا  ونتوقع 
رائ��ع��ة اأي�����ص��اً. » و ع��ل��ق ���ص��ع��ود خ����وري ، 
التابعة  التجارية  املراكز  عمليات  مدير 
املركز  “مول  ي�����ص��ر  ال���ع���ق���اري���ة:   ل���ل���دار 
، الرتحيب  باأبوظبي  العاملي”  التجاري 
“حول  مثل  العريقة  التجزئة  بعلمات 
التي  و  املنزلية”  للمفرو�صات  الإم���ارات 
ت�صهم بتحقيق هدفنا و هو تعزيز جتربة 
وا�صع  جمهور  وج��ذب  لعملئنا  الت�صوق 
ثقة  على  ونحن   ، املختلفة  الأذواق  من 
من اأن العلمات التجارية عالية اجلودة 

التي ن�صيفها با�صتمرار �صتعزز ر�صا 

غرفة دبي تنظم املنتدى 
العاملي الأفريقي لالأعمال  

•• دبي -وام:

تنظم “ غرفة جتارة و �صناعة دبي “ الدورة اخلام�صة من املنتدى العاملي 
الأفريقي للأعمال يومي 18 و 19 نوفمرب املقبل حتت �صعار “ اأفريقيا 
ال�صيخ حممد  ال�صمو  رعاية �صاحب  وذل��ك حتت  امل�صتقبل”  .. مناء  الغد 
ال��وزراء حاكم دبي  اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض  بن را�صد 

“رعاه اهلل« .
جتمع  مثالية  من�صة  امل��ن��ت��دى  ي��وف��ر 
ق�������ادة و مم���ث���ل���ي ح���ك���وم���ات ال������دول 
امل�������ص���وؤول���ني  ك����ب����ار  و  الأف����ري����ق����ي����ة 
مع  الأفريقية  لل�صركات  التنفيذيني 
كبار امل�صوؤولني احلكوميني يف الدولة 
و ق���ادة جمتمع الأع��م��ال يف الإم���ارة 
وامل�صتثمرين من اأنحاء الدولة وذلك 
اأهم  ا���ص��ت��ع��را���ض وم��ن��اق�����ص��ة  ب��ه��دف 
والتجارة  وال�صتثمار  النمو  ف��ر���ض 
القت�صادية  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  يف 

احلالية وامل�صتقبلية.
املنتدى  يف  امل���������ص����ارك����ون  ي���ب���ح���ث  و 
التعاون  ق��اع��دة  تو�صيع  �صبل  و  اآل��ي��ة 

املنطقة  دول  خمتلف  يف  ونظرياتها  الأفريقية  ال�صركات  ب��ني  وال�صراكة 
وتاأ�صي�ض علقات اقت�صادية م�صتدامة ومد ج�صور العمل امل�صرتك الفعال 

على خمتلف ال�صعد.
و قال �صعادة حمد بوعميم مدير عام غرفة جتارة و �صناعة دبي : “ ا�صتطاع 
املنتدى على مدى الدورات ال�صابقة يف تر�صيخ مكانته كاأحد اأبرز منتديات 
الأعمال العاملية اخلا�صة بالتكامل القت�صادي بني القارة الأفريقية و دول 
العامل عرب بوابة دبي و جنح يف اكت�صاب ثقة �صناع القرار و رجال الأعمال 
بفر�ض  التعريف  يف  امللمو�ض  ل��دوره  نظرا  واملنطقة  الأفريقية  ال��ق��ارة  يف 
واإمكانيات النمو املتاحة يف اأفريقيا اإ�صافة اإىل م�صاعدة ال�صركات الأفريقية 
على التو�صع و تطوير علقاتها التجارية مع دول جمل�ض التعاون اخلليجي 

و باقي دول العامل« .

»ات�سالت « توفر �سبكة اجليل اخلام�س 
يف مبنى مطار اأبوظبي اجلديد

•• اأبوظبي-وام:

اجليل  �صبكة  ت��وف��ريه��ا  خ���لل  م��ن  ج��دي��دا  اإجن����ازا  “ات�صالت”  حققت 
اخلام�ض »G5 » يف مبنى مطار اأبوظبي الدويل اجلديد لت�صبح اأول �صركة 
ات�صالت يف منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا تتمكن من توفري تلك 
من حتقيق هذا الإجناز  “ات�صالت”  ال�صبكة داخل مطار دويل. ومتكنت 
يدعم  ال���ذي  ن��وع��ه  م��ن  الأول  النظام   »C-Band« ن��ظ��ام  على  اع��ت��م��ادا 
تغطية هذا النوع املتقدم من ال�صبكات داخل املباين وب�صرعة حتميل بيانات 
عالية ت�صل اإىل 1 جيجابت يف الثانية. ياأتي الإجناز ثمرة التعاون الوثيق 
بني “ ات�صالت “ و مطارات اأبوظبي لن�صر تكنولوجيا اجليل اخلام�ض قبل 
الفتتاح الر�صمي ملبنى املطار اجلديد. وقال �صعيد الزرعوين نائب رئي�ض 
ياأتي هذا الإجناز يف �صبيل  اأول �صبكات الهاتف املتحرك يف “ات�صالت” : 
جعل �صبكة اجليل اخلام�ض من�صة ت�صهم بتعزيز جتربة عملء مبنى املطار 
اأن �صبكة اجليل اخلام�ض  “ .. م�صريا اإىل  اجلديد الرقمية والرتقاء بها 
املتحركة  الهواتف  اأجهزة  خ��لل  من  باخلدمات  العملء  لتزويد  جاهزة 
املتوافقة مع هذه ال�صبكة داخل الدولة. و اأ�صار اإىل اأن ن�صر وتفعيل �صبكة 
اجليل اخلام�ض من “ات�صالت” يف مبنى مطار اأبوظبي الدويل اجلديد 
ي�صهم يف توفري فر�ض عمل جديدة لقطاعات الأعمال والأف��راد مبا يتيح 

اإمكانية تبادل املعلومات والأفكار حول منتجاتها وخدماتها.
اإن  اأبوظبي  ملطارات  التنفيذي  الرئي�ض  تومب�صون  برايان  قال  جهته  من 
تزويد عملئنا بخدمات ات�صالت مميزة يف مبنى املطار اجلديد يتما�صى 
مع روؤيتنا لتعزيز مكانتنا كمجموعة مطارات عاملية رائدة يف ظل اهتمامنا 

وا�صرتاتيجيتنا للتحول الرقمي.
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مب�ساركة وفد رفيع امل�ستوى من الدولة تنظمه وزارة القت�ساد

انطالق اأعمال قمة )اخرت اأمريكا لال�ستثمار 2019( بوا�سنطن
املن�سوري يوؤكد الإمارات اأكرب م�ستثمر عربي بال�سوق الأمريكية
 4.8 مليار دولر حجم ال�ستثمارات الإماراتية باأمريكا و24.5 مليار 

دولر اإجمايل التجارة غري النفطية بني البلدين 2018
 وزير القت�ساد يبحث مع حاكم ولية ماريالند الأمريكية جوانب التعاون يف جمالت 
تكنولوجيا املعلومات والت�سالت والأمن ال�سيرباين وعلوم احلياة وال�سناعات املتقدمة

•• وا�شنطن -وام:

قال معايل �صلطان بن �صعيد املن�صوري 
وزير القت�صاد، اإن دولة الإم��ارات اأكرب 
الأمريكية  ب��ال�����ص��وق  ع��رب��ي  م�����ص��ت��ث��م��ر 
باإجمايل ا�صتثمارات تقدر بحوايل 4.8 
مليار دولر، موؤكداً على عمق العلقات 
الثنائية التي جتمع البلدين يف خمتلف 
املجالت احليوية ول�صيما يف القطاعات 
�صجلت  حيث  وال�صتثمارية،  التجارية 
ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة غ��ري النفطية بني 
البلدين نحو 24.5 مليار دولر نهاية 

عام 2018.
رئ��ا���ص��ة معاليه لوفد  ذل��ك خ��لل  ج��اء 
اأع��م��ال قمة )اخرت  امل�صارك يف  ال��دول��ة 
التي   )2019 ل��ل���ص��ت��ث��م��ار  اأم���ري���ك���ا 
انطلقت بالعا�صمة الأمريكية وا�صنطن 
اأم�ض الأول وت�صتمر حتى اليوم الربعاء، 
مب�صاركة دولية وا�صعة وبح�صور اإيفانكا 
الأمريكي  الرئي�ض  م�صت�صارة  ت��رام��ب 
ولري كودلو امل�صت�صار القت�صادي للبيت 
القت�صادي  املجل�ض  وم��دي��ر  الأب��ي�����ض 
الأمريكي  ال��ت��ج��ارة  ووزي�����ر  ال��وط��ن��ي، 
كبار  م��ن  ع��دد  اإىل جانب  رو����ض،  ويلرب 
ونخبة  الأمريكية  احلكومة  م�����ص��وؤويل 
وم�صوؤويل  وروؤ����ص���اء  ال��ق��رار  �صناع  م��ن 
اأعمال  ورج���ال  وم�صتثمرين  ح��ك��وم��ات 

من خمتلف دول العامل.
الدولة  وف���د  م��ع  ال��ق��م��ة  اأع��م��ال  ح�صر 
معايل يو�صف مانع العتيبة �صفري الدولة 
لدى الوليات املتحدة الأمريكية، فيما 
���ص��م وف���د ال���دول���ة ���ص��ع��ادة ع���ب���داهلل اآل 
ل�صوؤون  الق��ت�����ص��اد  وزارة  وك��ي��ل  ���ص��ال��ح 
ال���ت���ج���ارة اخل���ارج���ي���ة، و����ص���ع���ادة جمال 
العام ملجل�ض الإمارات  اجل��روان الأمني 
عدد  جانب  اإىل  ب��اخل��ارج  للم�صتثمرين 
 30 م��ن  اأك��رث  وممثلي  امل�صوؤولني  م��ن 

جهة حكومية وخا�صة يف الدولة.
الدولة  حر�ض  املن�صوري  معايل  واأك��د 
ع��ل��ى امل�����ص��ارك��ة يف اأع���م���ال ق��م��ة " اخرت 
اأمريكا لل�صتثمار" ملا متثله من من�صة 
مهمة لل�صركات الإماراتية امل�صتثمرة يف 
اأن هذه امل�صاركة هي  اخل��ارج، لفتاً اىل 
ال��دول��ة يف  ل��وف��د  ال��ت��وايل  الثانية على 
اأعمال القمة والتي تهدف ب�صكل رئي�صي 
يف  ال�صتثمارية  الفر�ض  على  للطلع 
الوليات املتحدة الأمريكية وخا�صة يف 
ال�صركات  فيها  تتمتع  التي  القطاعات 

الإماراتية بخربات وقدرات عالية.
واأو�صح معاليه اأن امل�صاركة الكبرية من 
ال�صتثمارية  وال�صركات  املوؤ�ص�صات  قبل 
وال��ق��ط��اع اخل��ا���ض يف دول����ة الإم�����ارات، 
ال��ع��ام، تعك�ض  ال��دول��ة ه��ذا  �صمن وف��د 
ال�صركات  ل�صتثمارات  ال��واع��دة  الآف���اق 
الإم���ارات���ي���ة يف اأم���ري���ك���ا ال��ت��ي ت���اأت���ي يف 
������ص�����دارة الأ�������ص������واق ال���ع���امل���ي���ة الأك�����رث 
الأجنبية  ل��ل���ص��ت��ث��م��ارات  ا���ص��ت��ق��ط��اب��اً 
العامل،  اق���ت�������ص���ادات  واأك������رب  امل��ب��ا���ص��رة 
تتمتع  ال��ت��ي  ال���ق���درات  اأن  اإىل  م�����ص��رياً 
الإماراتية  ال�صتثمارية  ال�صركات  بها 
من  تعززان  الوا�صعة  العاملية  و�صمعتها 
ويف  العاملية  الأ�صواق  كافة  ح�صورها يف 
مقدمتها ال�صوق الأمريكي الذي يتمتع 
ال�صتثمارية  ل��ل�����ص��رك��ات  واع����دة  ب��اآف��اق 
الإماراتية الراغبة يف التو�صع والنت�صار 

عاملياً.
وعلى هام�ض اأعمال القمة، عقد معايل 
���ص��ل��ط��ان ب���ن ���ص��ع��ي��د امل���ن�������ص���وري وزي���ر 
الق��ت�����ص��اد، اج��ت��م��اع��اً ث��ن��ائ��ي��اً م��ع لري 
هوجان حاكم ولية ماريلند، بح�صور 
وزارة  وك��ي��ل  �صالح  اآل  اهلل  عبد  �صعادة 
اخلارجية،  التجارة  ل�صوؤون  القت�صاد 
و�صعود النوي�ض امللحق التجاري ب�صفارة 
املتحدة،  ال�����ولي�����ات  ل�����دى  الإم����������ارات 
الإقليمي  امل�����ص��ت�����ص��ار  ب���رون���ز  وت��وم��ا���ض 
لل�صوؤون التجارية يف منطقة اخلليج يف 
�صفارة الوليات املتحدة الأمريكية لدى 

الدولة .
واأك����د م��ع��ال��ي��ه خ���لل ال��ل��ق��اء ع��ل��ى قوة 
العلقة ال�صرتاتيجية التي تربط دولة 
والوليات  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات 
املجالت  ك��اف��ة  الأم��ري��ك��ي��ة يف  امل��ت��ح��دة 
وال�صتثمارية  الق��ت�����ص��ادي��ة  وخ��ا���ص��ة 

اإىل وج���ود فر�ض  وال��ت��ج��اري��ة، م�����ص��رياً 
ال��ت��ج��اري��ة بني  ال�����ص��راك��ة  لتعزيز  اأك���رب 
ال��ب��ل��دي��ن م���ن خ����لل ال����ص���ت���ف���ادة من 
بها دولة  التي تتمتع  الفريدة  املقومات 
الإم��ارات كمحور جتاري مهم لت�صدير 
الأمريكية  امل��ن��ت��ج��ات  ت�����ص��دي��ر  واإع������ادة 
ال�صرق  يف  الأ�����ص����واق  م���ن  ال��ع��دي��د  اإىل 
واآ���ص��ي��ا، وامتلكها  واأف��ري��ق��ي��ا  الأو���ص��ط 
واملطارات  امل���وان���ئ  م���ن  ع��امل��ي��ة  ل�صبكة 
اإىل  وال�����ص��ل��ع  ال��ب�����ص��ائ��ع  ان��ت��ق��ال  ت�صهل 
ت��وف��ره من  الأ���ص��واق، ف�صًل عما  كافة 
م��ن��اخ اأع��م��ال ي��ع��د ب��ني الأف�����ص��ل عاملياً 
ب�صهادة البنك الدويل الذي �صنف دولة 
الإمارات يف املرتبة 11 عاملياً يف �صهولة 
ممار�صة الأعمال، ف�صًل عن متتع دولة 
الإمارات بعلقات جتارية ممتازة مبنية 
على الثقة مع كافة ال�صركاء التجاريني 

حول العامل.
وب��ح��ث م��ع��ال��ي��ه خ���لل الج��ت��م��اع اآفاق 
ال��ت��ع��اون ال���ص��ت��ث��م��اري وال��ت��ج��اري بني 
التي  الإم����ارات وولي���ة ماريلند  دول��ة 
وتتميز  ق���وي  اق��ت�����ص��ادي  ب�����اأداء  تتمتع 
الناجت  من  فيها  الفرد  ن�صيب  بارتفاع 
املحلي الإجمايل مقارنة ببقية الوليات 
الأم��ري��ك��ي��ة، ومتتلك خ���ربات ك��ب��رية يف 
والتكنولوجيا  ال�صيرباين  الأمن  جمال 
وجود  اإىل  لفتاً  املتقدمة،  وال�صناعات 
جم����الت ع��دي��دة مي��ك��ن ال��ت��ع��اون فيها 
م��ع ولي���ة م��اري��لن��د خ��ا���ص��ة يف جمال 
واملتو�صطة  ال�صغرية  وامل�صاريع  البتكار 

والبنية التحتية.
ماريلند  ولي����ة  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأو����ص���ح 
البنية  لتطوير  ط��م��وح  م�����ص��روع  لديها 

اللوج�صتية والنقل  التحتية واخلدمات 
خلل ال�صنوات املقبلة الأمر الذي يوفر 
فر�صاً عديدة اأمام ال�صركات الإماراتية 
لل�صتثمار يف هذه امل�صاريع خا�صة واأن 
الولية تعد اأكرب خطة لإ�صراك القطاع 
والتنمية،  التطوير  عملية  يف  اخل��ا���ض 
لديها  الإم��ارات��ي��ة  ال�صركات  اأن  م��وؤك��داً 
اكت�صبتها عرب  فائقة  واإمكانيات  قدرات 
عقود طويلة توؤهلها لل�صتثمار يف اأكرث 
تلك  خا�صة  تناف�صية،  العاملية  الأ�صواق 
النفط  ق��ط��اع��ات  يف  العاملة  ال�صركات 
والتقنيات  وال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات  وال���غ���از 

احلديثة والطاقة املتجددة واملياه.
اللقاء  خ�����لل  م���ع���ال���ي���ه  وا����ص���ت���ع���ر����ض 
دولة  يف  الق��ت�����ص��ادي  الأداء  م��وؤ���ص��رات 
امل��ب��ه��رة يف تنويع  الإم�����ارات وجت��رب��ت��ه��ا 
النفط  عن  بعيداً  القت�صادية  قاعدتها 
الناجت  م�����ص��اه��م��ت��ه يف  ت��راج��ع��ت  ال����ذي 
من  اأق��ل  اإىل  للدولة  الإج��م��ايل  املحلي 
وروؤي����ة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ���ص��م��ن   ،30%
وبناء  ال��ن��م��و  مم��ك��ن��ات  لتطوير  وط��ن��ي��ة 
املحددات  ���ص��وء  يف  امل�صتقبل،  اق��ت�����ص��اد 
 2021 الإم����ارات  ل��روؤي��ة  القت�صادية 
واملتمثلة بتطوير اقت�صاد تناف�صي عاملي 
والبتكار  امل��ع��رف��ة  ع��ل��ى  م��ب��ن��ي  م��ت��ن��وع 
ب��ق��ي��ادة ك���ف���اءات وط��ن��ي��ة، الأم�����ر الذي 
املتوا�صلة  التطورات  يف  بو�صوح  يتجلى 
ال���ت���ي حت��ق��ق��ه��ا الإم���������ارات يف جم���الت 
وال�صتثمار،  ال���ت���ج���ارة،  م��ث��ل  ح��ي��وي��ة 
املعلومات،  وتكنولوجيا  والت�����ص��الت، 

وال�صياحة، والبنية التحتية، والف�صاء.
اأ����ص���اد لري ه��وج��ان حاكم  م��ن ج��ان��ب��ه 
ب���الإجن���ازات الكبرية  ولي���ة م��اري��لن��د 

التي حققتها دولة الإمارات يف ال�صنوات 
الأخ�����رية وال���ت���ي ب��ات��ت م��ق�����ص��داً مهماً 
واأي�صا  العاملية  ال�صتثمارية  لل�صركات 
ال�صتثمارات،  لت�صدير  ع��امل��ي��ة  وج��ه��ة 
ب��ال�����ص��رك��ات الإم���ارات���ي���ة التي  م��رح��ب��اً 

تتطلع لل�صتثمار يف الولية.
وع��ر���ض ح��اك��م ولي���ة م��اري��لن��د خلل 
اللقاء الفر�ض ال�صتثمارية التي تتطلع 
اإليها،  ال�صتثمارات  ل�صتقطاب  الولية 
عليها  يرتكز  التي  الرئي�صية  واملجالت 
والتي  النمو  الولية يف حتفيز  اقت�صاد 
تت�صدرها قطاعات تكنولوجيا املعلومات 
وعلوم  ال�صيرباين  والأم��ن  والت�صالت 
امل��ت��ق��دم��ة، لفتاً  احل���ي���اة وال�����ص��ن��اع��ات 
وا�صنطن  ب��ني  ماريلند  موقع  اأن  اإىل 
خا�صة  اأه���م���ي���ة  ي��ك�����ص��ب��ه��ا  ون����ي����وي����ورك 
م�صرياً  لل�صتثمار،  مق�صودة  كوجهة 
اإىل اأن الولية تركز حالياً على م�صاريع 
مع  بال�صراكة  التحتية  البينة  تطوير 
لإن�صاء  خطة  �صمن  اخل��ا���ض،  ال��ق��ط��اع 
العا�صمة  ح����ول  ج���دي���دة  ط����رق  ���ص��ب��ك��ة 
وا�صنطن بهدف التخفيف من الزدحام 
املروري، معرباً عن رغبته يف اأن ت�صطلع 
ومتويل  وبناء  بت�صميم  خا�صة  �صركات 

واإدارة و�صيانة الطرق اجلديدة.
ومتثل القمة احلدث الفيدرايل الأكرب 
الذي  الأمريكية،  املتحدة  ال��ولي��ات  يف 
التجارية  ال�صتثمارية  الفر�ض  يعر�ض 
امل���ت���اح���ة يف ج��م��ي��ع اأن����ح����اء ال����ولي����ات، 
الأمريكية  ال���ت���ج���ارة  وزارة  وت��ن��ظ��م��ه 
للرتويج  احلكومة  جهود  تعزيز  بهدف 
املوقع  ب��اع��ت��ب��اره��ا  امل��ت��ح��دة  ل���ل���ولي���ات 
التجارية  الأع��م��ال  ملمار�صة  الرئي�صي 

احلالية  دورت��ه  به يف  وي�صارك  بالعامل، 
�صوقاً   70 م��ن  م�����ص��ارك  اآلف   3 ن��ح��و 

دولياً و49 ولية اأمريكية.
وت��ع��ق��د ال��ق��م��ة يف ال��ف��رتة م��ن 10 اإىل 
وا�صنطن  هيلتون  فندق  يف  يونيو   12
اأعلن  ف��ي��م��ا  ال���ع���ا����ص���م���ة،  ب���وا����ص���ن���ط���ن 
اخلم�صة  القمة  موؤمترات  يف  امل�صاركون 
مليار   103.6 من  اأك��رث  عن  ال�صابقة 
احلقول  ا�صتثمار  م�صروعات  يف  دولر 
اخل�����ص��راء يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة حيث 
ت���دع���م ه����ذه امل�����ص��اري��ع م��ب��ا���ص��رة اأك���رث 
الوليات  يف  وظيفة   167،000 م��ن 

املتحدة.
ومن بني املتحدثني البارزين يف اأعمال 
الدورة احلالية من القمة، وزير اخلزانة 
الأم���ري���ك���ي ���ص��ت��ي��ف��ن م��ن��و���ص��ني، ووزي����ر 
ال��زراع��ة �صوين ب��ريدو، ووزي��ر الإ�صكان 
والتنمية احل�صرية بن كار�صون، ووزير 
الطاقة ريك بريي، واحلكام من ثماين 
وليات، وكبار امل�صوؤولني التنفيذيني من 
هيتا�صي،  �صركة  ذل��ك  يف  مب��ا  ال�صركات 

و�صيمنز، و�صوفت بانك.
وبح�صب بيانات من�صورة عن القمة، فاإن 
اأكرب  تعد  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات 
موطن لل�صتثمار الأجنبي املبا�صر على 
م�����ص��ت��وى ال���ع���امل، ح��ي��ث ت��ق��در اإجمايل 
ال����ص���ت���ث���م���ارات الأج��ن��ب��ي��ة ب��ه��ا ن��ح��و 4 
تريليونات دولر وفقاً لأحدث البيانات، 
املبا�صر  الأجنبي  ال�صتثمار  يدعم  فيما 
وظيفة  م���ل���ي���ون   14 م����ن  ي����ق����رب  م����ا 
اأمريكية، وهو م�صوؤول عن 370 مليار 

دولر من �صادرات ال�صلع الأمريكية.

م�ساع اأمريكية لزيادة اإنتاج معادن 
رئي�سية لتقلي�س العتماد على ال�سني 

•• وا�شنطن-)رويرتز(:

الوليات  اإن  الثلثاء  اليوم  الأمريكية  اخلارجية  وزارة  قالت   
اأنحاء  ال��دول يف  مل�صاعدة  وا�صرتاليا  كندا  �صتتحالف مع  املتحدة 
الليثيوم  مثل  م��ع��ادن  م��ن  احتياطياتها  ا�صتغلل  على  ال��ع��امل 
املحاور  م��ت��ع��ددة  ا�صرتاتيجية  اإط���ار  يف  وال��ك��وب��ال��ت،  وال��ن��ح��ا���ض 
معادن  على  احل�صول  يف  ال�صني  على  العاملي  العتماد  لتقلي�ض 

مهمة لل�صناعات فائقة التكنولوجيا.
اع��ت��م��اده��ا على  الأخ����رية م��ن  الآون����ة  وت��ن��ام��ى قلق وا�صنطن يف 
معادن م�صتوردة بعدما ملحت بكني اإىل ا�صتخدامها كورقة �صغط 
يف احلرب التجارية بني اأكرب اقت�صادين يف العامل. و�صيعكل ذلك 
وال�صناعية  ال�صتهلكية  املنتجات  من  كبرية  جمموعة  ت�صنيع 
البطاريات  اإىل  امل��ح��م��ول  ال��ه��ات��ف  اأج���ه���زة  م���ن  وال��ع�����ص��ك��ري��ة، 

والطائرات املقاتلة.
حوكمة  م��ب��ادرة  بعنوان  حقائق  بيان  يف  اخلارجية  وزارة  وقالت 
موارد الطاقة "اأكرث من 80 باملئة من �صل�صلة الإمدادات العاملية 
"العتماد على  دول��ة واح��دة.  ال��ن��ادرة... ت�صيطر عليها  للمعادن 

م�صدر واحد يزيد خماطر تعطل الإمدادات".
ومبوجب اخلطة، �صت�صارك الوليات املتحدة بخربتها يف جمال 
وا�صتغلل  ا�صتك�صاف  على  مل�صاعدتها  اأخ��رى  دول  مع  التعدين 
احلوكمة،  واأط���ر  الإدارة  ب�صاأن  امل�����ص��ورة  وت��ق��دمي  احتياطياتها، 

لت�صبح �صناعاتها جاذبة للم�صتثمرين الأجانب.
وقال م�صوؤول اأمريكي اإن كندا وا�صرتاليا، وهما منتجان رئي�صيان 
للمعادن، �صت�صاركان يف تلك اجلهود، وقد ين�صم حلفاء اآخرون يف 
وقت لحق. ومل يرد ممثلون عن كندا وا�صرتاليا حتى الآن على 

طلب للتعقيب.
كانت �صحيفة فاينن�صال تاميز اأول من ك�صف عن اخلطة �صباح 

اليوم.
باتخاذ  التجارة  وزارة  من  تو�صية  من  اأ�صبوع  بعد  اخلطة  تاأتي 
ال�صرورية"  "املعادن  من  املحلي  الإنتاج  لتعزيز  عاجلة  خطوات 
التعدين  ل�����ص��رك��ات  منخف�صة  ب��ف��ائ��دة  ق��رو���ض  ت��ق��دمي  ت�صمل 
املنتجات  ب�����ص��راء  ال��ع�����ص��ك��ري��ة  ال�����ص��ن��اع��ات  ���ص��رك��ات  وم��ط��ال��ب��ة 

الأمريكية.

اإنتاج النفط الأمريكي �سينمو 
دون التوقع ال�سابق يف 2019 

•• نيويورك-)رويرتز( :

الثلثاء  اليوم  الأمريكية  الطاقة  وزارة  من  �صهري  تقرير  اأف��اد   
1.36 مليون  اإنتاج الوليات املتحدة من النفط اخلام �صيزيد  اأن 
برميل يوميا اإىل 12.32 مليون برميل يوميا يف 2019، وهو ما 

يقل 140 األف برميل يوميا عن التوقع ال�صابق.
ويف 2020، من املتوقع اأن يزيد الإنتاج الأمريكي 94 األف برميل 
يوميا، اأي ما يزيد األف برميل يوميا على التوقع ال�صابق، ح�صبما 
ذكر التقرير ال�صادر عن اإدارة معلومات الطاقة، الذراع الإح�صائية 

لوزارة الطاقة الأمريكية.

اإينل تقرتب من جتديد عقد 
ل�سترياد الغاز من اجلزائر 

•• ميالنو-)رويرتز(:

 قال م�صدران اأم�ض الثلثاء اإن اإينل، اأكرب �صركة مرافق اإيطالية، 
تقرتب من جتديد اتفاقاتها ل�صترياد الغاز من اجلزائر.

وقال اأحد امل�صدرين اإن مدة التفاقات اجلديدة لن تقل عن ع�صر 
�صنوات ومن املرجح اأن تبلغ ثماين �صنوات.

ومل ي�صدر تعليق عن اإينل.
اجلزائرية  الوطنية  الطاقة  �صركة  وقعت  اأم�����ض،  �صابق  وق��ت  ويف 
لتزويد  عقد  لتمديد  الربتغالية  ج��ال��ب  م��ع  اتفاقا  ���ص��ون��اط��راك 

الربتغال بالغاز ع�صر �صنوات.

•• اأبوظبي-وام:

 اأعلن �صوق اأبوظبي العاملي - املركز املايل الدويل يف اأبوظبي 
- عن ان�صمام �صلطة تنظيم اخلدمات املالية التابعة له اإىل 
املايل  النظام  لتخ�صري  وامل�صرفني  املركزية  البنوك  �صبكة 
التمويل  ال�����ص��وق بتعزيز ج��ه��ود  ال��ت��زام  ع��ل��ى  ت��اأك��ي��داً  وذل���ك 
ال�صوق يف  اأوىل م�صاركات  وتاأتي  الإم��ارات.  دولة  امل�صتدام يف 
ال�صبكة من خلل الرتحيب ودعم التو�صيات التي جاءت يف 
التقرير الذي ن�صرته ال�صبكة يف اأبريل 2019 حتت عنوان 
للمخاطر  كم�صدر  املناخي  التغيري   - التحرك  اإىل  "دعوة 

املالية".
وانطلقت �صبكة البنوك املركزية وامل�صرفني لتخ�صري النظام 
املايل يف دي�صمرب 2017 وتعد املن�صة العاملية الوحيدة التي 
تخت�ض بجمع البنوك املركزية وامل�صرفني من كافة الوليات 
الق�صائية بهدف فهم واإدارة املخاطر املالية والفر�ض الناجتة 
املالية  امل����وارد  واإي���ج���اد ط���رق لتوظيف  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري  ع��ن 

احلالية لتحقيق التحول نحو اقت�صاد م�صتدام.
ال�صبكة  يف  املالية  اخل��دم��ات  تنظيم  �صلطة  ع�صوية  وت��اأت��ي 
اإىل  تهدف  التي  املتوا�صلة  ال�صلطة  وم��ب��ادرات  جهود  �صمن 
اإيجاد بيئة اأعمال متكاملة ومن�صة للتمويل امل�صتدام يف دولة 

الإمارات تدعم تكوين راأ�ض املال وتطوير املنتجات التي من 
�صاأنها حتقيق الأهداف القت�صادية والجتماعية والبيئية.

التمويل  اأج��ن��دة  اأط��ل��ق  ال��ع��امل��ي  اأب��وظ��ب��ي  ���ص��وق  اأن  اإىل  ي�صار 
مبادئ  على  للرتكيز  احل��ايل  العام  بداية  يناير  يف  امل�صتدام 
املحلي  التعاون  وتعزيز  التنظيمية  الإط���ارات  يف  ال�صتدامة 
والتوا�صل  وال���وع���ي  امل��ع��رف��ة  م���ن  امل���زي���د  ون�����ص��ر  وال������دويل 
كما  ال�صوق.  يف  م�صتدامة  مالية  بيئة  اإي��ج��اد  اإىل  بالإ�صافة 
الإمارات  دول��ة  م��ب��ادرات  لدعم  العاملي  اأبوظبي  �صوق  يهدف 
فيما يتعلق بالتمويل امل�صتدام ومنها روؤية الإمارات 2021 

واأجندة الإمارات اخل�صراء 2015 - 2030 .

حاكم ولية ماريالند: الإمارات باتت مق�سدًا مهمًا لل�سركات 
ال�ستثمارية من خمتلف الدول ووجهة عاملية لت�سدير ال�ستثمارات
- نحو 3 اآلف م�سارك من 70 �سوقا دوليا و49 ولية اأمريكية يف قمة )اخرت اأمريكا لال�ستثمار 2019(

»اأبوظبي العاملي« ين�سم ل�سبكة البنوك املركزية 
وامل�سرفني لتخ�سري النظام املايل
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العدد 12654 بتاريخ 2019/6/12   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2018/4957  جتاري جزئي 
نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  بانديا  نرياجنان  ن�صيت  عليه/1-  املحكوم  اىل 
بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2019/5/14  يف الدعوى املذكورة 
بان  عليه  املدعي  بالزام  ����ض.ذ.م.م  البناء  مل��واد  حممد  ل�صالح/من�صور  اع��له 
املطالبة  تاريخ  ت��وؤدي للمدعية مبلغ )374542( درهم وفوائده بواقع 9% من 
املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  وال��ف  امل�صروفات  والزمته  ال�صداد  مت��ام  وحتى 
من  اعتبارا  يوما  ثلثني  خ��لل  لل�صتئناف  قابل  احل�صوري  مبثابة  حكما 
اليوم التايل لن�صر هذا العلن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12654 بتاريخ 2019/6/12   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2018/3989  جتاري جزئي 

عبداهلل  حممد  عي�صى   -2 ����ض.ذ.م.م  البدنية  للياقة  دي  ام  اي  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  ال��دح  حممد 
بتاريخ 2019/3/26  يف الدعوى املذكورة اعله ل�صالح/جانترن الكرتونيك جي ام بي 
والدخال  الدعوى  ثانيا:يف مو�صوعي   - �صكل  الدخ��ال  اول:بقبول  دبي(  ات�ض )فرع 
بالزام املدعي عليها واخل�صم املدخل بالت�صامن فيما بينهما بان توؤديا للمدعية مبلغ 
)92450( درهم وفوائده بواقع 9% �صنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد 
والزمتهما امل�صروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�صوري قابل 
لل�صتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العلن �صدر با�صم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12654 بتاريخ 2019/6/12   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2018/4274  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه/1- م�صرت فري�ض هايرب ماركت �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
نعلنكم  العو�صي  علي  حاجي  حممد  وميثله:عبداهلل  ذ.م.م  فري�ض  امل��دع��ي/ف��ارم  ان 
بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2019/4/17  يف الدعوى املذكورة اعله 
ل�صالح/فارم فري�ض ذ.م.م بالزام املدعي عليها م�صرت فري�ض هايرب ماركت بان توؤدي 
للمدعية )فارم فري�ض( مبلغ )123.448.45( درهم والفائدة القانونية 9% من تاريخ 
املطالبة الق�صائية يف:2018/11/5 وحتى متام ال�صداد والزمت املدعي عليها بامل�صاريف 
ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات. حكما 
مبثابة احل�صوري قابل لل�صتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر 
اآل مكتوم  ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد  ال�صمو  هذا الع��لن �صدر با�صم �صاحب 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12654 بتاريخ 2019/6/12   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2019/1831  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�صركة �صيدكو للمقاولت العامة ذ.م.م - فرع اأبوظبي جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/احمد مر�صى للعمال الفنية �ض.ذ.م.م وميثله:احمد 
بالزام  املطالبة  الدعوى مو�صوعها  عليك  اأق��ام  قد  املازمي  ح�صن حممد عبداهلل 
واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )722265.35( وق��دره  مببلغ  عليهما  املدعي 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اقامة الدعوى وحتى ال�صداد التام.وحددت لها 
  ch1.C.12:جل�صة يوم الحد املوافق:2019/6/16 ال�صاعة:08:30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12654 بتاريخ 2019/6/12   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2019/1755  تنفيذ جتاري 
القامة  ام��ني جمهول حمل  اأم��ني حممد  كا�صف  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
ب����رو ل���ت���ج���ارة م��ك��ي��ف��ات ال����ه����واء ذ.م.م  مب���ا ان ط���ال���ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ك��ول 
ومي��ث��ل��ه:ع��ب��دال��رح��م��ن ع��م��ر ع��ب��داهلل خم��ري ق��د اأق����ام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )241275( 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  بالت�صامن  دره��م 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12654 بتاريخ 2019/6/12   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2019/1327  تنفيذ جتاري 
اىل املنفذ �صده/1- امنة ابراهيم حممد البلو�صي جمهول حمل القامة 
�صامل  وميثله:عي�صى  ����ض.م.خ  للتمويل  التنفيذ/موارد  طالب  ان  مب��ا 
احمد احلر�صي املهري قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله 
دره��م اىل طالب  وق��دره )125525.24(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12654 بتاريخ 2019/6/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2019/2056  تنفيذ جتاري 

اىل املنفذ �صده/1- جين�صي�ض جلف لتاأجري ال�صيارات �ض.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/دار التكافل �ض.م.ع وميثله:عي�صى 
�صامل احمد احلر�صي املهري قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اع��له وال��زام��ك بدفع املبلغ املنفذ به وق��دره )5000( دره��م اىل طالب 
الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12654 بتاريخ 2019/6/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2019/1868  تنفيذ جتاري 

اىل املنفذ �صده/1- �صمري حممود العلي جمهول حمل القامة مبا ان 
�صليمان  التجاري �ض.م.ع وميثله:نا�صر حمد  التنفيذ/بنك دبي  طالب 
اعله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق����ام   ق��د  ال�صام�صي  ج��اب��ر 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )25418024.79( درهم اىل طالب 
الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12654 بتاريخ 2019/6/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2019/1536  تنفيذ جتاري 

اىل املنفذ �صده/1- حممد انديكاتوبيديك ماركار جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/الغرير للن�صاءات املنيوم �ض.ذ.م.م قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)133469( درهم بالت�صامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12654 بتاريخ 2019/6/12   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2019/2033  تنفيذ جتاري 
اىل املنفذ �صده/1- مانيكاندان داموداران ناير كوداليل جمهول حمل 
العامه  للتجارة  انوفي�صن  اند  التنفيذ/اك�صلن�ض  طالب  ان  مبا  القامة 
اأق��ام  عليك  ���ض.ذ.م.م وميثله:هاين رجب مو�صى عبداهلل اجل�صمي قد 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)1150593.5( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12654 بتاريخ 2019/6/12   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2019/1686  تنفيذ جتاري 
ال�صامر  )�صابقا(  �����ض.ذ.م.م  الفحم  لتجارة  ال�صامر  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
للو�صاطة التجارية �ض.ذ.م.م )حاليا( جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
اأقام   ق��د  اجل��رم��ن  اب��راه��ي��م  ا�صماعيل  وميثله:علي  فيا�ض  التنفيذ/ايلي 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��له  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
وقدره )186356( درهم بالت�صامن والتكافل اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12654 بتاريخ 2019/6/12   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2019/1735  تنفيذ جتاري 
اىل املنفذ �صده/1- م�صاريع را�صد للمقاولت العامة �ض.ذ.م.م 2- عبدالرحمن 
���ض.ذ.م.م 4- حممد  ا�صلم خان 3- ميديك�ض للخدمات الفنية  �صاهني حممد 
عبد اهلل عبد الرحمن عبداهلل جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/

اجلرمن  ابراهيم  ا�صماعيل  وميثله:علي  دب��ي(  )ف��رع  الوطني  الفجرية  بنك 
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  بالت�صامن اىل طالب  به وقدره )191469( درهم 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12654 بتاريخ 2019/6/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2019/772  تنفيذ جتاري 

حممد  الرقيب  عبد  حممد   -2 ذ.م.م  ال��زي��وت  ل�صناعة  تيك  يف  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
عبد الر�صيد 3- حممد عبدالرفيع حممد عبدالر�صيد 4- كا�صف ح�صني احمد ح�صني 
املفو�ض  ب�صفته   - باريهار  ناتوارلل  كومار  نيلي�ض  وميثلها  لوبريكانت�ض  جلوبال   -5
بالتوقيع على ال�صيكات املخ�صومة 6- �صركة داكا للتجارة العامة وميثلها حممد امني 
ال�صلم حممد عبداجلليل ب�صفته ال�صخ�ض املفو�ض بالتوقيع على ال�صيكات املخ�صومة 
7- �صركة اوبتامي�ض انرتنا�صونال وميثلها ري�ض بانكاجيهاي باريخ بانكاجيهاي باريخ 
القامة  حمل  جمهول  املخ�صومة  ال�صيكات  على  بالتوقيع  املفو�ض  ال�صخ�ض  ب�صفته 
�صليمان جابر  ���ض.م.ع وميثله:نا�صر حمد  التجاري  دبي  التنفيذ/بنك  ان طالب  مبا 
ال�صام�صي قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  بالت�صامن  دره��م   )7810807.79( وق��دره  به 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12654 بتاريخ 2019/6/12   
اعالن حم�صر حجز بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/697  تنفيذ جتاري   
مو�صوع الق�صية:تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رق��م:2017/1551 جتاري كلي ، ب�صداد املبلغ 

املننفذ به وقدره )1238276.91( درهم �صامل للر�صوم وامل�صاريف.
طالب الإعلن:طالب التنفيذ:م�صرف المارات ال�صلمي �ض.م.ع

املطلوب اعلنه:املنفذ �صده:1- علي ابوبكر جعفر الها�صمي )�صامن( جمهول حمل القامة
مو�صوع العلن:

)25-الكائن  الر���ض  رق��م  عقار  عن  عبارة  وه��ي  اخلا�صة  اموالكم  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم 
والر�ض   206-306 ال��وح��دة  رق��م   -  MOG 207 املبنى  ا�صم   - الوىل  علي  جبل  مبنطقة 
الوحدة  رقم   -  4 اربارمتنت�ض  املبنى مارينا  ا�صم   - الكائن مبنطقة نخلة جمريا   - رق��م:1998 

101- 111( وذلك يف حدود املبلغ املنفذ به وقدره )1238276.91( درهم.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12654 بتاريخ 2019/6/12   

مذكرة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/2440  ا�صتئناف جتاري    

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- �صليكتور للتجارة م.م.ح  جمهول حمل القامة مبا 
ان امل�صتاأنف / بنك �صادرات ايران )الفرع الرئي�صي(  قد ا�صتاأنف القرار/ 
احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2018/406 جتاري كلي بتاريخ:2018/10/30 
- وحددت لها جل�صه يوم الثنني املوافق 2019/7/1 ال�صاعة 10.00 �صباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.16 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12654 بتاريخ 2019/6/12   
اعالن حم�صر حجز بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2018/3511  تنفيذ عمايل   
مو�صوع الق�صية:تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم:2017/9838 عمايل جزئي ، ب�صداد املبلغ املننفذ به 
وقدره )61784( درهم ل�صالح العامل بال�صافه اىل مبلغ وقدره )1236( درهم ل�صالح العامل بال�صافة اىل 

مبلغ وقدره )1236( درهم ر�صوم تنفيذ احلكم ومبلغ )3390( ر�صوم الدعوى البتدائية ل�صالح املحكمة.
طالب الإعلن:طالب التنفيذ:ا�صامه حممد علي الطريفي ف�صل املوىل

املطلوب اعلنه:املنفذ �صده:1- دايكوتك �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة
مو�صوع العلن:

نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن املركبات التاليه بياناتها - تويوتا برادو/رقم 
L/ف�صي/موديل  B/ابي�ض/موديل 2009 - هوندا �صيفيك/رقم اللوحة 11529/ك��ود  اللوحة 10753/ك��ود 
2009 - لكز�ض ال ا�ض/رقم اللوحة 51414/دبي/كود E/ف�صي/موديل 2006 - هوندا �صيفيك/رقم اللوحة 
16251/دبي/كود K/ف�صي/موديل 2008 ، وفاء للمبلغ املطالب به وقدره )61784( درهم وذلك للعلم مبا 

جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12654 بتاريخ 2019/6/12   
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2019/890  ا�صتئناف جتاري    
اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- ال�صمال لل�صياحة �ض.ذ.م.م ميثلها/كامران ار�صاد 
/ فندق  امل�صتاأنف  ان  الق��ام��ة مبا  ار���ص��اد عبا�صي  جمهول حمل  حممد 
زكريا  ميثلها/عبدالعزيز   - ار  بي  جي  ويندهام  ب��ادارة  �صويت  هوثورن 
بالدعوى  ال�صادر  احلكم  القرار/  ا�صتاأنف  قد  اجل�صمي   عبداهلل  احمد 
رقم 2018/3036 جتاري جزئي - وحددت لها جل�صه يوم الربعاء املوافق 
وعليه   ch2.D.18 رقم  بالقاعة  10.00 �صباحا   ال�صاعة   2019/6/12
�صتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�صوركم  يقت�صي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12654 بتاريخ 2019/6/12   

       مذكرة اعالن متنازع �صده بالن�صر
                يف  الدعوى 2019/173  نزاع تعيني خربة جتاري

جمهول  دي���اب  عبدالعزيز  عبدالبا�صط  1-ع��م��رو   / ���ص��ده  امل��ت��ن��ازع  اىل 
�ض.ذ.م.م  واملرئيات  لل�صوتيات  روت��ان��ا   / املتنازع  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل 
عليك  اأق��ام  قد  النعيمي   الكيتوب  �صلطان  را�صد  �صلطان  وميثله:را�صد 
املدعي  ال��زام  بندب خبري متخ�ص�ض مع  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها 
عليه بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة وحددت لها جل�صة يوم الثنني 
املوافق 2019/5/27   ال�صاعة 8.30 �ض مبكتب امل�صلح  لذا فاأنت مكلف 
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

الت�صويات  الودية 

العدد 12654 بتاريخ 2019/6/12   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2019/1990  تنفيذ جتاري 
اىل املنفذ ���ص��ده/1- ف��روز خ��ان حممد حممد اغ��ا خ��ان جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/�صلفر �صيتي للتجارة العامة وميثله:�صعود 
عبدالرحمن حممد باحلاج املرا�صدة قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )11380( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12654 بتاريخ 2019/6/12   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2019/1767  تنفيذ جتاري 
اىل املنفذ �صده/1- تران�ض او�صيانيك لتموين البحرية �ض.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بل�ض للكيماويات وميثله:فاطمة 
مو�صى علي قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك 
او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )1469624( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
التنفيذية  الج����راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12654 بتاريخ 2019/6/12   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2019/2185  تنفيذ جتاري 
البلو�صي جمهول  املنفذ �صده/1- رويه را�صد حممد خريي ح�صن  اىل 
العامة  ل��ل��ت��ج��ارة  �صيتي  التنفيذ/�صلفر  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
عليك  اأق����ام   ق��د  امل��را���ص��دة  ب��احل��اج  حممد  عبدالرحمن  وميثله:�صعود 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)16083( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �صتبا�صر 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12654 بتاريخ 2019/6/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2019/1997  تنفيذ جتاري 

اىل املنفذ �صده/1- ماري اآن بانيدلوؤ ديل كروز جمهول حمل القامة 
وميثله:�صعود  ال��ع��ام��ة  للتجارة  �صيتي  التنفيذ/�صلفر  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
عبدالرحمن حممد باحلاج املرا�صدة قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )10805( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12654 بتاريخ 2019/6/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2019/1374  تنفيذ جتاري 

اىل امل��ن��ف��ذ ����ص���ده/1- ت��و���ض ل��ل��ت��ج��ارة ال��ع��ام��ة ��������ض.ذ.م.م 2- ت��و���ض وورل���دواي���د 
م.د.م.�ض 3- تو�ض العاملية �ض.م.ح 4- راما مانوهار را�صانداين 5- منوهر رام�صد 
رام�صانداين 6- رام�صانداين ناراين رام �صاند جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
ربيع اخلظر قد  ���ض.م.ع وميثله:موزة عبيد  الوطني  راأ�ض اخليمة  التنفيذ/بنك 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)1603273.29( درهم بالت�صامن والتكافل اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12654 بتاريخ 2019/6/12   
اعالن �صحيفة طعن بالن�صر 

يف الطعن 2019/378 طعن جتاري
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

الطاعن/1- كليفينتون العقارية )دبي( املحدودة
وميثله:نا�صر مال اهلل حممد غامن 

باعلن املطعون �صده:1- تامي لدارة الفنادق ���ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة نعلنكم باأن الطاعن اأقام عليكم الطعن املذكور اأعله ويتوجب 
الطعن  للرد على �صحيفة  وذل��ك  التمييز  عليكم احل�صور اىل حمكمة 

املقدمة �صدكم .
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز
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••  دبي - الفجر- د.حممود علياء

ك����رم م���ع���ايل ال���دك���ت���ور ع���ب���داهلل بن 
حممد بلحيف النعيمي وزير تطوير 
الثقافة  ن����دوة  يف  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة 
والعلوم الفائزين يف جائزة العوي�ض 
معايل  بح�صور   ”26“ ال����دورة  يف 
اأمناء  رئ��ي�����ض جم��ل�����ض  امل����ر  حم��م��د 
مكتبة حممد بن را�صد ومعايل عبد 
رئي�ض  امل����زروع����ي،  ع��ل��ي  ح��م��ي��د  اهلل 
للتكافل  ثامر  اإدارة �صندوق  جمل�ض 
عجمان،  جل��ام��ع��ة  ال��ت��اب��ع  التعليمي 
ومعايل �صعيد الرقباين و�صعادة هالة 
البدري مدير عام هيئة دبي للثقافة 
والفنون و�صعادة �صعيد النابودة املدير 
التنفيذي لقطاع الثقافة والرتاث يف 
حممد  والأدي����ب  للثقافة  دب��ي  هيئة 
القرق ونخبة من احل�صور واملهتمني 

والأكادمييني.
ال��ب��دور رئي�ض جمل�ض  و���ص��رح ب��لل 
اإدارة الندوة اأن هذه الدورة من دورات 
ج���ائ���زة ال��ع��وي�����ض ك��رم��ت ن��خ��ب��ة من 
اأ�صحاب العطاء الفكري والإعلمي 
امل�صهود  ح�صورهم  لهم  ال��دول��ة،  يف 
الثقافية  احل������رك  يف  وت����اأث����ريه����م 
ونخبة  الإم�����������ارات،  م�����ص��ت��وى  ع���ل���ى 
البحث  جم�����الت  يف  امل���ب���دع���ني  م���ن 
العلمي والفنون الت�صكيلية باأنواعها 
اإىل  بالإ�صافة  الأدب��ي��ة،  والإب��داع��ات 
جمال  يف  علمياً  املتفوقني  من  باقة 

البتكار.
واأك����د ال���ب���دور اأن ه���ذه ال�����دورة تعد 
الإم��ارات فيها  اأن �صاحة  اإىل  موؤ�صراً 
التقدير  ت�صتحق  ال��ت��ي  ال��رم��وز  م��ن 
حافزاً  تكرميهم  وي��اأت��ي  وال��ت��ك��رمي، 
باإخل�ض  يعمل  من  لأن  للآخرين، 

لوطنه وثقافته ي�صتحق الثناء.
واأ�صاف البدور اأن جناح هذه الدورة 
م���ن خ���لل ال�����ص��خ�����ص��ي��ات والأع������داد 
بعد نظر �صاحب  دليل على  املكرمة 
العوي�ض  �صلطان  امل��رح��وم  اجل��ائ��زة 
للمبدعني  ل��ه��ا دع��م��اً  اع��ت��م��د  ال���ذي 
بلغت ميزانية هذه  وقد  واملتفوقني، 
الدورة حوايل 2 مليون درهم ما بني 

اجلوائز وامل�صروفات الإدارية.
ب���الأداء الفني الرائع  ال��ب��دور  واأ���ص��اد 
اأ�صفى  والذي  املو�صيقية  دبي  لفرقة 
ب��ه��ج��ة ع��ل��ى الح���ت���ف���ال م���ن خلل 

مقدمته من مقطوعات مو�صيقية 
اإدارة  م���دي���ر  ال���ق���رق  م��ن��ى  ت  وَع�������ربَّ
للثقافة”  “دبي  يف  بالإنابة  املتاحف 
عن فخرها بفوز الهيئة بجائزة اأف�صل 
فيديو يف “جائزة العوي�ض للإبداع” 
عن فئة اأف�صل فيلم وثائقي حملي، 
تكمن يف  ال��ف��وز  قيمة  اأن  اإىل  لف��ت��ًة 
ارت���ب���اط ع��م��ل اإب���داع���ي ي��ح��م��ل ا�صم 
خلل  ر�صخت  عريقة  بجائزة  زاي��د، 
امل��ا���ص��ي��ة م��ك��ان��ت��ه��ا �صمن  الأع��������وام 
اإىل  ولف��ت��ًة  املهمة،  املحلية  اجل��وائ��ز 
الروؤى  على  ي��وؤك��د  التلقي  ه��ذا  اأن 
“دبي  متتلكها  ال��ت��ي  الأف����ق  وا���ص��ع��ة 
العالية  والح���رتاف���ي���ة  للثقافة”، 
العوي�ض  ج����ائ����زة  ب���ه���ا  مت���ت���از  ال���ت���ي 
“رجال م��ن عهد  ل��لإب��داع، وق��ال��ت: 
نخبة  ��ه��ا  َخ��طَّ ملهمة  ر���ص��ال��ة  زايد” 
ال�صيخ  ل���ه  امل��غ��ف��ور  ع���ا����ص���روا  مم���ن 
وواكبوا  نهيان،  اآل  �صلطان  بن  زاي��د 
ليتحدثوا  وتاأ�صي�صها  ال��دول��ة  ق��ي��ام 
ع��ن م��اآث��ر زاي���د، وي�����ص��ردوا جتاربهم 
التي  الإن�صانية  واملواقف  ال�صخ�صية 

جمعتهم به، ول يزال �صداها يرتدد 
يف نفو�صهم حتى هذه اللحظة«.

زايد  من  “تعلمنا  ال��ق��رق:  واأ�صافت 
كيف نقدم عمًل متقناً، وكيف نوا�صل 
نحن  وه��ا  ملل،  اأو  كلل  دون  النجاح 
واملقبلة  احل��ا���ص��رة  ل��لأج��ي��ال  ننقل 
زاي��د يف عيون م��ن عا�صروه،  ���ص��ورة 
لي�صتلهموا منه باقة القيم الإن�صانية 

الرفيعة املغمورة باحلكمة«.
واأ�صادت منى القرق بجائزة العوي�ض 
يف  �صاهمت  اأنها  اإىل  ل��لإب��داع، لفتًة 
اإح���داث ح��راك ثقايف ف��اع��ل، وعززت 
الإبداعية  امل����ج����الت  يف  ال��ت��ن��اف�����ض 
وال��ب��ح��ث��ي��ة، م���ا ي�����وؤدي ب��ال��ت��ايل اإىل 
الثقافية،  الإم��ارات  بنه�صة  الرتقاء 
للثقافة”  “دبي  اأن  اإىل  لف����ت����ًة 
حتر�ض على تقدمي اأعمال ذات قيمة 
ومغزى، ترثي فكر اجلمهور، وتعزز 
وتربز  واملجتمعية،  الإن�صانية  الِقيم 
ال��وج��ه احل�����ص��اري ل��دول��ة الإم����ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ال��ت��ي ق��ام��ت على 
اأ���ص�����ض ث��اب��ت��ة وق���وي���ة، وت��ع��ك�����ض روؤى 
القيادة احلكيمة التي تبهر العامل يف 

كل حدث وحمِفل«.
واأل���ق���ى ع��ل��ي ع��ب��ي��د ال��ه��ام��ل��ي كلمة 
ندوة الثقافة والعلوم ذاكراً ما بذله 
العوي�ض  ع��ل��ي  ب��ن  �صلطان  واأع���ط���اه 
ك��ي ي��رف��ع م��ن ���ص��اأن امل��ب��دع��ني يف كل 
عطائه  ع���ل���ى  اأدل  ول���ي�������ض  جم������ال. 
ال�����ن�����دوة التي  ال���غ���زي���ر م����ن م��ب��ن��ى 
الإم���ارات،  ق��ام��ات م��ن مبدعي  تكرم 
ات�صعت  ال��ت��ي  اجل���ائ���زة  جم����الت  يف 
ال�صت  ال���دورات  وتطورت على م��دى 
فروعا  لت�صمل  املا�صية،  والع�صرين 
هذه  ب���داأت  عندما  ت�صملها  تكن  مل 
ظهرت  فقد   .1990 ع��ام  اجل��ائ��زة 
طرق اإبداع جديدة، وو�صائل مل تكن 
اجلائزة،  تاأ�ص�صت  ع��ن��دم��ا  م��وج��ودة 
وت�صعبت  واآداٌب  ف���ن���وٌن  وت����ط����ورت 
وما  اليوم،  وحتى  التاريخ  ذلك  منذ 
ك���ان ل��ل��ج��ائ��زة اأن ت��ق��ف ع��ن��د حمطة 
وقد  املا�صي،  القرن  الت�صعينيات من 

بداأ قرنا جديدة.
واأ�صاف الهاملي اأن هذه الدورة تاأتي 
حتتفل  ال����ذي  “الت�صامح”  ع���ام  يف 
املتحدة،  العربية  الإم����ارات  دول��ة  ب��ه 
للتقاء  الأن�����ص��ب  البلد  اأن��ه��ا  ل��ت��وؤك��د 
الثقافات على اأر�صها، حيث ت�صب يف 
بوتقة واحدة، يختفي فيها اخللف 
ويحل  ال���ب�������ص���ر،  ب����ني  والخ�����ت�����لف 
ال���وف���اق وال���وئ���ام، ب��ع��ي��دا ع��ن �صراع 
والطوائف  وال��دي��ان��ات  احل�����ص��ارات 
على  اأدل  ول  والأع������راق.  وامل���ذاه���ب 
الإن�صانية  الأخ���وة  “وثيقة  من  ه��ذا 
ال��ع��امل��ي والعي�ض  ال�����ص��لم  اأج����ل  م��ن 
امل�صرتك” التي �صدرت عن “املوؤمتر 
الذي  الإن�صانية”  ل��لأخ��وة  ال��ع��امل��ي 
يف  امل�صلمني  ح��ك��م��اء  جمل�ض  نظمه 
اأب���وظ���ب���ي، ووق��ع��ه��ا ك���ل م���ن ف�صيلة 
�صيخ الأزه��ر ال�صريف الإم��ام الأكرب 
الدكتور اأحمد الطيب، وقدا�صة البابا 
فرن�صي�ض، بابا الكني�صة الكاثوليكية، 
لدولة  التاريخية  البابا  زي��ارة  اأثناء 
�صهر  يف  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 

فرباير من هذا العام.
تكرم  اأن اجل��ائ��زة  الهاملي  واأك���د      
واحداً من الذين اأ�صهموا يف تاأ�صي�صها، 
على  ال��وا���ص��ح��ة  ب�صماتهم  وت���رك���وا 
اإدارتها  جمل�ض  فاختاره  م�صريتها، 
لهذه  الثقافية”  ال��ع��ام  “�صخ�صية 

ال������دورة م���ن اجل���ائ���زة. وه���و �صعادة 
الذي  ب��وم��ل��ح��ة،  اإب��راه��ي��م  امل�صت�صار 
ملوؤ�ص�صي  اج��ت��م��اع  اأول  بيته  يف  ال��ت��اأم 
ن����دوة ال��ث��ق��اف��ة وال���ع���ل���وم ق��ب��ل اأكرث 
م��ن ث��لث��ة ع��ق��ود، لتخرج م��ن ذلك 
حتتفل  التي  الندوة  فكرة  الجتماع 
الثانية  تاأ�صي�صها  بذكرى  العام  ه��ذا 
الندوة  ���ُرف���ِت  ����صَ وق����د  وال���ث���لث���ني. 
مدى  على  اإدارت��ه��ا  ملجل�ض  برئا�صته 
اإىل  بالإ�صافة  �صابقة،  عديدة  دورات 

تروؤ�صه لأكرث من جلنة فيها. 
     واأ�صار الهاملي اإىل اأن من ينظر 
امل�صت�صار  �صعادة  اإجن���ازات  �صجل  اإىل 
اإب����راه����ي����م ب��وم��ل��ح��ة ي���ج���ده زاخ�����را 
بالإ�صهامات الرثة يف جمالت العمل 
والإن�صاين  والج���ت���م���اع���ي  ال���ث���ق���ايف 
وال��ب��ح��ث��ي، مم���ا ي��ج��ع��ل��ه واح�����دا من 
اأك��رث اأدب��اء وباحثي الإم��ارات اإجنازا 
يف ه��ذه امل��ج��الت. وم��ا ه��ذا التكرمي 
الثقافة  “ندوة  م��ن  وف����اء  مل�����ص��ة  اإل 
الذين  اأبنائها  اأح��د  جت��اه  والعلوم” 
جناح  من  حققته  ما  كل  يف  اأ�صهموا 
وتركوا  اليوم،  وحتى  تاأ�صي�صها  منذ 
واأدبها  الإم��ارات  ب�صمات على ثقافة 

واإبداع اأبنائها
ب��ت��ك��رمي نخبة من  ال��ه��ام��ل��ي  واأ����ص���اد 
ال�����ص��خ�����ص��ي��ات ال���ت���ي ل��ه��ا دوره������ا يف 
والبحث  والأدب  ال��ث��ق��اف��ة  جم����الت 
التوا�صل  وو�صائط  والإعلم  العلمي 
املختلفة.  وال���ف���ن���ون  الج���ت���م���اع���ي 
نه�صة  يف  اأ�صهمت  �صخ�صيات  وه��ي 
طريقته  ح�������ص���ب  ك�����ل  جم���ت���م���ع���ن���ا، 
لإي�صال  ا�صتخدمها  التي  والو�صيلة 

ر�صالته اإىل جمهوره. 
 

بوملحة  اإب���راه���ي���م  ����ص���ع���ادة  واأل����ق����ى 
�صخ�صية  تكرميه  مبنا�صبة  ق�صيدة 
العوي�ض  ج��ائ��زة  ال��ث��ق��اف��ي��ة يف  ال��ع��ام 
احلرف”  “رفاق  ب��ع��ن��وان  ل���لإب���داع 

قال فيها:
رفاَق احلرِف حيُث احلرُف يزهو 

ب���ك���ْم ي���ا اخ������وَة ال���ّزم���ِن    
اجلميِل

وتزداُن القوايف زاهياٍت   
       ملْن رفَد الثقافَة باجلزيِل

من الفي�ِض الرثيِّ بكلِّ فنٍّ 
ي���������������ص�������ي�������ُل م������ع������ي������ُن������ُه    

كال�صل�صبيِل
لقد كنتْم ونعَم ال�صحُب اأنتمْ 

و�ْصِي  اأو  الفجِر  ك�ِصحِر    

الأ�صيِل
حاه    وكالطرِي املغّرِد يف �صُ

يرّدُد �صدوُه بنِي النخيِل
لقد كنتْم رفاَق الدرِب عطراً 

ينثُّ �صذاُه يف دوٍح ظليِل   
فاأنتْم رفقُة الزمِن امل�صّفى 

واأن�����ت�����ْم ن�����ص��م��َة ال���ري���ِح    
العليِل

اأخّوُة فرتٍة اأغلى واأْحلى   
       من الفرتاِت كالغ�صِن اخَل�صيِل

لكْم يف القلب منزلٌة وو�صعٌ 
ويف  ال��ع��ي��وِن  يف  ت�صامْت    

العقوِل
وفيكْم ذكرياتي �صادحاتٌ   

      باأحلى ال�صْدِو والذكِر اجلميِل
واأّنى قد نظرُت راأيُت جيلً 

ت�����ص��ام��ى ل��ل��ع��ل ع���ن كّل    
جيِل

فاأنتْم يف �صغاِف القلِب نب�ٌض 
ووجداٌن تفّرَد عْن مثيِل   

فذكركُم طريٌّ يف ل�صاين   
       كرَبِد املاِء للظماأِ الغليِل
وطيُف خيالكْم يغفو بقلبي 

هِد  وال�صُّ ال��دي��ب��اِج  ع��ل��ى    
الطويِل

يتاً  فندوتكْم غدَت رمزاً و�صِ
فعٍل  م�����دى  يف  جت����ّل����ْت    

جليِل
عطاٌء زاخٌر كالغيِث َيهمي 

���ب���اً ف�����وَق  َدف������وق������اً ����ص���يِّ   
احلقوِل

واأذكُر كْم بَذلنا مْن جهودٍ 
         لرفِد الفكِر بالنهِج 

الأ�صيِل
فاأينَع زرُعنا َكّماً وَكيفاً   

      وتاَه الزهُر يف الرو�ِض اخلميِل
و�صارْت ندوًة بالفكِر تزهو 

ك����م����ا ب�����ال�����غ�����اِف ن���زه���و    
والنخيِل

واإيّن ابُن هذي الداِر ِقْدماً  
اأردناها م�صاعَل للعقوِل    

فاأنتْم فر�صُة الفكِر املرّجى 
�صبٍق  يف  ال����ف����وِز  ل���ن���ي���ِل    

طويِل
فبورَك �صعيكْم ُجهداً عظيماً 

تكّلَل بالنجاِح وبالقبوِل   
فقد قدمتموا عمًل كبرياً 

        ي��زي��ُن ال��ف��ك��َر جيًل 
بعَد جيِل

وقْد َبل�صمتموا كدراً بقلبي 

اإه�������داِء طيٍب  ع��ل��ى         
للخليِل

على اإهدائكْم ِعْقداً ثميناً   
     ب�صفِح العنِق يف وقٍت بخيِل

ف�صكراً ثم �صكراً ثم �صكراً   
    على التكرمِي والف�صِل اجلزيِل

اإليكْم من حتايا القلِب نْفحٌ 
   يفوُح عبريُه يف ذا الأ�صيِل

واأزجي ال�صكَر والتقديَر ُطّراً 
  لراعي الفهِم والفكِر النبيِل

اأخينا املّر اإذ اأوىل اهتماماً 
 بهذا الفعِل والدوِر اجلليِل
بحيُث اأعّدُه للفكِر ِرْفداً   
ناً للثقافِة مْن دخيِل وِح�صْ

كما اأهدي التحايا ذوَب وْجدٍ 
 َمَن الإخل�ِض واحلِب الف�صيِل

اأقّدُر ِرْفقًة بذلْت وعانْت   
اٍت وقيِل واأعطْت دوَن �صجَّ
فكانوا كال�ّصموِع تذوُب ذاتاً 

 وينِوُر �صووؤها غ�َصَق ال�ّصبيِل
اأخّوُة ندوٍة ظّلوا بقلبي   

كماٍء غادٍق عذٍب عليِل
لقد كان الزماُن بنا جميلً 

َذه����ٍب  اأو  ال������درِّ  ك���ِع���ْق���ِد    
قيِل �صَ

ومنهْم مْن غدا عّنا بعيداً 
ذا  رك���ب���ه���ْم يف  و������ص�����ّدوا    

الّرحيِل
فندعو اهلل يو�صلهْم جميعاً 

 اإىل داِر ال�صعادِة والقبوِل
و�صلطاُن العوي�ض اإذ �صاَر رمزاً 

 لكلِّ مثّقٍف يف كِلّ جيِل
يحقُّ ل�صمِه يبقى طويلً 

بالكرِم  ����ص���ي���اُه  ي�������ص���ُعّ    
الأ�صيِل

فهذا ال�صرُح مما قْد بناهُ   
جزاُه اهلل بالظِلّ الّظليِل

واأ�صكُر حفلكْم مْن كّل قلبي 
 فاإنكُم بقلبي كالهميِل

 
وعقب الق�صيدة مت تكرمي الفائزين 

يف خمتلف املجالت كما يلي:
ل�صعادة  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال���ع���ام  �صخ�صية 

امل�صت�صار اإبراهيم بوملحة
 

اجلوائز الثقافية اخلا�صة: للأ�صتاذ 
رع��د علي ع��ب��داهلل اأم���ان، د. حممود 
عزت  م�����ص��ط��ف��ى  د.  ع���ل���ي���اء،  ن��ع��ي��م 

الهربة.
فاز  الأدب�������ي  الإب�������داع  م�����ص��اب��ق��ة  ويف 

�صاحي  الفريق  ملعايل  تويرت  ح�صاب 
خلفان بجائزة اأف�صل ح�صاب لو�صيلة 
ت��وا���ص��ل اج��ت��م��اع��ي، و���ص��ع��ادة عو�ض 
اأف�صل  بجائزة  الدرمكي  حا�صوم  بن 
للثقافة  دب��ي  وهيئة  توعوي،  فيديو 
والفنون بجائزة اأف�صل فيلم وثائقي 
م��ن عهد  “رجال  ف��ي��ل��م  ع��ن  حم��ل��ي 

زايد«.
اإذاعة  وبرنامج “ملن يهمه الأمر” - 
اإع�����داد وت��ق��دمي د. جا�صم  ن���ور دب���ي 
اأف�صل  ب��ج��ائ��زة  نا�صر  م���ريزا  خليل 
اجتماعي  اأو  ث��ق��ايف  اإذاع�����ي  ب��رن��ام��ج 
 – الراوي”   “ ب���رن���ام���ج  حم����ل����ي، 
تلفزيون دبي اإعداد وتقدمي اأ. جمال 
بن حويرب بجائزة ف�صل تلفزيوين 

اإذاعي ثقايف اأو اجتماعي حملي.
املهريي  عبيد  حممد  ع��ب��داهلل  وف��از 
ب��ج��ائ��زة اأف�����ص��ل ك��ت��اب ي�����ص��دره اأبناء 
الم�������ارات ع���ن دول����ة الإم��������ارات عن 
اأمراء  ت��اري��خ  ال��ظ��ف��رة  ح�صن  كتابه 
عبداخلالق  ود.  الأوائ����ل،  ي��ا���ض  بني 
لأحد  كتاب  اأف�صل  بجائزة  ع��ب��داهلل 
اأب����ن����اء الإم���������ارات ع���ن ك��ت��اب��ه حظة 
املعا�صر،  العربي  التاريخ  يف  اخلليج 
وحممد �صحني طلبي بجائزة اأف�صل 
ك��ت��اب ل��غ��ري الإم���ارات���ي���ني ع���ن دولة 
الإم���ارات عن كتابه يف دبي مهند�ض 

زاده اخليال.
اأو  اإب���داع ق�ص�صي  اأف�صل  ويف جم��ال 
الق�ص�صية  امل��ج��م��وع��ة  ف���ازت  روائ����ي 
للكاتب  النتباه”  تلفت  ل  “اإ�صارة 
العميمي،  ب��خ��ي��ت  ب��ن  ع��ل��ي  ���ص��ل��ط��ان 
واأف�����ص��ل ع��م��ل م��رتج��م رواي����ة “َعمَّ 
ن��ت��ح��دث ح��ني ن��ت��ح��دث ع��ن احلب” 
�صلطان  د.  ترجمة  كارفر،  لرميوند 
اأف�صل  وج���ائ���زة  ال��رم��ي��ث��ي،  ف��ي�����ص��ل 
الإم���ارات  لأب��ن��اء  الطفل  لأدب  كتاب 
للكاتبة  العامل”  “اأ�صوات  ك��ت��اب 

نادية النجار.
جم���ال  يف  ال����ع����ام����ة  امل�������ص���اب���ق���ة  ويف 
والجتماعية  الإن�صانية  ال��درا���ص��ات 
اإبراهيم  ع��ائ�����ص��ة  ال���ب���اح���ث���ة  ف������ازت 
بحثها:  ع���ن  ال���ربمي���ي  اإ���ص��م��اع��ي��ل 
بوثيقة  ال�صباب  ال��ت��زام  م��دى  قيا�ض 
الإماراتي،  امل��واط��ن  و�صلوكيات  قيم 
نا�صر  ح�������ص���ني  ن���ا����ص���ر  وال����ب����اح����ث 
ال����ع����ب����ودي ع�����ن ب���ح���ث���ه: ال���ق���لئ���د 
والتمائم والتعاويذ الأثرية املكت�صفة 
يف دول����ة الإم�������ارات يف ف���رتة الأل���ف 
�صوق”.  وادي  “فرتة  ق.م  ال���ث���اين 

الغي�ض  اأحمد  والباحثة عائ�صة علي 
امل�صاركة  دور  بحثها:  ع��ن  ال��زع��اب��ي 
تطوير  يف  الإج���رائ���ي���ة  ال��ب��ح��وث  يف 
الكفايات املهنية لدى اأع�صاء الهيئة 
يف  والعاملني  والإداري����ة  التدري�صية 
وزارة الرتبية والتعليم يف الإمارات، 
ف�������ص���ل حممد  ع���������ادل  وال�����ب�����اح�����ث 
الت�صامح  ب��ح��ث��ه:  ع���ن  ال���ظ���ب���ي���اين، 
العربية  الإم������ارات  دول���ة  د���ص��ت��ور  يف 
بال�صريعة  م��ق��ارن��ة  درا����ص���ة  امل��ت��ح��دة 
الإ�صلمية. والباحثة د. اأمرية اأمان 
اهلل زمان كمايل، عن بحثها: برامج 
يف  ال��ق��ي��ادة  مفاهيم  ال��ق��ادة:  تطوير 

الدوائر احلكومية يف اإمارة دبي
التطبيقية يف  ال��درا���ص��ات  ويف جم��ال 
الغذائي  الأم���ن  اأو  ال��زراع��ي  امل��ح��ور 
را�صد  علي  را���ص��د  �صامل  الباحث  ف��از 
جديدة  طريقة  بحثه:  عن  اليليلي، 
ل��زي��ادة اإن��ت��اج نبات امل��اجن��روف داخل 
با�صتخدام  الإم��ارات  امل�صاتل يف دولة 
املوؤك�صدة  ال��ب��ك��ت��ريي��ا  م����ن  خ��ل��ي��ط 
للكربيت واملذيبة للف�صفور واملنتجة 

ملنظمات النمو النباتية.
ويف م�صابقة اأف�صل بحث عن الإمارات 
يف الدرا�صات الإن�صانية والجتماعية 
ف���از ال��ب��اح��ث ع��ب��د احل���اف���ظ حممد 
احل���وارات عن بحثه: احلكاية  ع��واد 
لبدو  ال��ث��ق��ايف  امل�����وروث  يف  ال�صعبية 
الإمارات: درا�صة توثيقية وا�صتق�صاء 
خللها.  املت�صمنة  القيم  ملنظومة 
الرحمن  ع���ب���د  ال�����ص��ي��د  وال����ب����اح����ث 
اأثر  بحثه:  عن  قا�صم  اللطيف  عبد 
 SCAMPER ا�صتخدام برنامج 
الإبداعية  الكتابة  مهارات  تنمية  يف 
ال�صابع  ال�صف  ط��لب  ل��دى  املطولة 
ال�صرقية يف دولة  الأ�صا�صي باملنطقة 
الإم���ارات. والباحث د. ع��لم حممد 
م��و���ص��ى ح��م��دان ع��ن ب��ح��ث��ه: الآف���اق 
دولة  يف  النفط  بعد  ما  القت�صادية 

الإمارات العربية املتحدة
 - التطبيقية  ال��درا���ص��ات  جم��ال  ويف 
�صامح  د.  الباحث  فاز  الطبي  املحور 
�صليمان عن بحثه:  �صليمان حممود 
الإمارات:  دولة  يف  الطبيعية  الكنوز 
التنقيب احليوي ملواد جديدة م�صادة 
الداخلية  امليكروبات  من  لل�صرطان 

املعزولة يف النبات املحلي
املحور  يف  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  ال����درا�����ص����ات 
البيئي اأو الطاقة اأو العلوم الأ�صا�صية 
فاز الباحث د. حممد جمال �صحاته   
ب����اإع����ادة تدوير  ال��ت��ن��ب��وؤ  ب��ح��ث��ه  ع���ن 
والإلكرتونية  الكهربائية  النفايات 

بني ال�صباب يف دولة الإمارات.
ويف م�����ص��اب��ق��ة اأف�����ص��ل ع��م��ل ف��ن��ي يف 
جم���ال ال��ر���ص��م ف���ازت ب��امل��رك��ز الأول 
للفنانة   2 ال��ب��دي��ة  م�����ص��ج��د  ل���وح���ة 
واملركز  اخل��اج��ة،  اأم���ني  حممد  منى 
ظلل  ل��وح��ة  ب��ني  منا�صفة  ال��ث��اين 
علي  حممد  �صليمة  للفنانة  ال��ه��دي 
اإ�صماعيل، ولوحة وادي احللو للفنان 

اأمني حمود بن �صنان           
ال����ع����رب����ي، خط  اخل�����ط  ويف جم�����ال 
لوحة  الثاين  املركز  ف��ازت  ن�صتعليق 
���ص��ورة ال��ع��ل��ق ل��ل��ف��ن��ان��ة رق��ي��ة حممد 
علي اإ�صماعيل، ويف جمال خط الثلث 
وا�صجد  لوحة  ال��ث��اين  باملركز  ف��ازت 
را�صد  �صامل  فاطمة  للفنانة  واقرتب 

خلفان،
 ويف جمال اخلط الكويف فاز باملركز 
ال�صهيد  ل���وح���ة  م��ن��ا���ص��ف��ة  ال���ث���اين: 

اجللف،  اأح��م��د  علي  خ��ال��د  للفنان 
ول����وح����ة )اآي�������ة م����ن �����ص����ورة امل���زم���ل( 
بن  ال�صيخ  حميد  عبيد  هيا  للفنانة 

كتب.
املركز  ف����ازت  ال��ت�����ص��وي��ر  جم���ال  ويف 
ال�����ث�����اين جم���م���وع���ة �����ص����ور احل���ي���اة 
عامر  علي  �صعيد  ل�صلطان  الفطرية 

الزيدي.
فازت  واخل�����زف  ال��ن��ح��ت  ويف جم���ال 
الراعي  م��ن��ح��وت��ة:  الأول  ب���امل���رك���ز 
�صعيد  عبيد  �صعيد  لعبداهلل  الطيب 
ال��ث��اين منحوتة:  وامل��رك��ز  ال��ن��ي��ادي، 
اأم���ي ر���ص��ال��ة ل��ع��ب��داهلل اأح��م��د حممد 

�صامل
باملركز  ف��ازت  ال�صباب  م�صابقات  ويف 
البحر  ق��اع  ل��وح��ة احل��ي��اة يف  الثالث 
ل��ل��ف��ن��ان��ة ���ص��ي��خ��ة م��اج��د ع��ل��ي را�صد 

النعيمي.
املركز  ف����ازت  ال��ت�����ص��وي��ر  جم���ال  ويف 
جبال  �����ص����ور  جم����م����وع����ة  ال����ث����ال����ث 
عبداهلل  ح�صن  يعقوب  ل�صيف  بين�ض 

البلو�صي              
فاز  ال��ع��ل��م��ي  الب���ت���ك���ار  جم�����ال  ويف 
الرحمن  عبد  اأح��م��د  ال��ث��اين  باملركز 
حم��م��د ع��ب��د ال��رح��م��ن ال���زرع���وين، 
اأحمد حممد  الرحمن حممد  وعبد 
العو�صي، وحممد طالب غلوم طالب 
ع��ل��ي ع��ن اخ��رتاع��ه��م م�����ص��روع نظام 
الثالث  واملركز  بالوقود،  للتزود  اآيل 
منا�صفة بني: مرية يون�ض املرزوقي، 
اأحمد  ع��ب��داهلل  الرحمن  عبد  وه��ن��د 
امل�صاعد  اخرتاعهما  ع��ن  ال�صميطي 
الذكي، وعبداهلل عبد الرحمن عبا�ض 
ع���ن اخرتاعه  ال��ب��ل��وك��ي  ال��ع��ج��م��اين 

م�صروع النظام الآمن للمركبات
وبعد التكرمي األقي ال�صاعر جمموعة 
من ق�صائد الراحل �صلطان العوي�ض 
و”ريو  “فراق”  ق�صيدة  بينها  م��ن 
و”الوردة  و”هم�صة”  جانريو”  دي 

وختمها بق�صيدة “�صباب بلدي«.
وخ���ت���م احل���ف���ل ب���ف���ق���رات م���ن طرب 
الزمن اجلميل منها عزف ملقطوعة 
اخلالد(  النهر  )مقدمة  مو�صيقية 
عبدالوهاب،  حممد  املو�صيقار  رائعة 
و )مل���������ص����ات( ت���األ���ي���ف ع���ي���د ال���ف���رج، 
و)ذكريات( تاأليف حممد الق�صبجي. 
وغني املطرب علي النيباري باقة من 
اأغنية  منها  املو�صيقية  الإب���داع���ات 
عيونك جترب اخلاطر، كلمات اأحمد 

الكندي، اأحلان جابر جا�صم. 
ل�صراف،  اب���ن  ق���ال  ���ص��وت  اأغ��ن��ي��ة  و 
اأحلان  ال��ع��ي��درو���ض،  بكر  اأب���و  كلمات 
مو�صيقي:  اإع���داد  ول��ي��د،  ب��ن  �صاحي 

عيد الفرج. 
و�����ص����دا امل����ط����رب اأح����م����د ال���ر����ص���وان 
من  الأغنيات  اأجمل  من  مبجموعة 
بينها  اأغنية بحر املحبة، كلمات عمر 

املرزوقي،
اأغنية ك��ل ده  ال��ف��رج. و  اأحل���ان عيد   
ال�صناوي،  م��اأم��ون  كلمات  ل��ي��ه،  ك��ان 
اأحل�����ان حم��م��د ع���ب���دال���وه���اب، غناء 

اأحمد الر�صوان. 
بنخبة  ال��ع��ل��ي  �صيف  ال��ف��ن��ان  و���ص��دح 
اأغنية  منها   الطربية  الأغ���اين  م��ن 
ونا�ض، كلمات حممد اجلراح، اأحلان 
ع��ي��د ال����ف����رج، و اأغ���ن���ي���ة ه����ان ال����ود، 
واأحل���ان حممد  رام��ي،  اأحمد  كلمات 
املاي�صرتو  مب�صاحبة  ع��ب��دال��وه��اب. 
اأح���م���د ط���ه، واإ�����ص����راف ال��ف��ن��ان عيد 

الفرج.
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اأطل الفنان ه�سام �سليم يف ال�سباق الرم�ساين املا�سي من خالل 

اأكرم �سفوان يف م�سل�سل )كلب�س 3(، يف هذا احلوار  �سخ�سية 

يتحدث ه�سام عن امل�سل�سل وكوالي�س ت�سويره.

دوري يف )كلب�س 3(.. اإ�سافة مل�سريتي الفنية

ه�سام �سليم: الفن يلعب دورا مهما يف 
التعبري عن ق�سايا الإرهاب ومواجهته

م�صل�صل  م��ن  ال��ث��ال��ث  اجل���زء  يف  ل��ل���ص��رتاك  حما�صك  �صبب  م��ا   •
)كلب�ض(؟

- عندما قراأت العمل وجدت ان �صخ�صية اكرم �صفوان من ال�صخ�صيات 
التي ل ميكن رف�صها بالن�صبة يل لأ�صباب عدة يف مقدمتها التحدي 
املوجود فيها بالن�صبة يل كممثل، فاأنا مل اقدم �صخ�صية ت�صبهه من 
الن�صاري  �صليم  وب��ني  بينه  امل��وج��ود  ال�صراع  اأن  اإىل  بالإ�صافة  قبل 
وافقت  ل���ذا  مم��ث��ل،  لأي  م�صتفزة  ال�صخ�صية  يجعل  ال��وق��ت  ط���وال 
ايجابية من  ردود فعل  مل�صت  انني  التجربة، واحلمد هلل  على خو�ض 

احللقات الوىل للعمل.
واأحداث كلب�ض مرتبطة بالواقع الذي نعي�صه وباحلرب التي تخو�صها 
م�صر للق�صاء على الره��اب، وبالتايل اجلمهور ي�صعر عند م�صاهدة 
دورا مهما يف  يلعب  وال��ف��ن  فيه،  يفكر  ج��زءا مم��ا  ي�صاهد  ان��ه  العمل 
لها  نتعر�ض  التي  واملخاطر  ومواجهته  الره��اب  ق�صايا  عن  التعبري 

ب�صببه لي�ض يف م�صر فقط ولكن يف العامل.

جزاأيه  يف  بالفعل  ناجح  عمل  يف  وج���ودك  لكن   •
الأول والثاين، هل ترى انه ي�صيف اإليك؟

- طبيعة ال��ع��م��ل ه��ي ال��ت��ي حت���دد ذل���ك، ويف 
بالفعل  يل  ي�����ص��ي��ف  امل�����ص��ل�����ص��ل   )3 )ك��ل��ب�����ض 

ومتميزة  خمتلفة  ال�صخ�صية  لأن  وب��ق��وة 
عمل  اأي  اأج���زاء  جن��اح  اأن  اإىل  بالإ�صافة 
بها  يتم  ال��ت��ي  ب��اجل��ودة  دائ��م��ا  مرتبطة 
اجلزاأين  ان  معنى  فلي�ض  العمل،  تنفيذ 

اجلزء  اأن  بالفعل  جنحا  وال��ث��اين  الول 
مل  ف��اإذ  النجاح،  م�صمون  الثالث 

تكن ق��ادرا على جذب 
اجل���م���ه���ور 

املا�صية  ب�صورة اكرب من الج��زاء 
ف��ل��ن ت��ن��ج��ح، وه���ن���اك اع���م���ال مل 
يحالفها احلظ يف الجزاء التالية 
البداية،  يف  جناحها  م��ن  بالرغم 

لذا فالأمر �صلح ذو حدين.
وجدت  ال�صخ�صي  امل�صتوى  وعلى 
لأن  يل  ا����ص���اف���ة  ال�����ص��خ�����ص��ي��ة  يف 
ال�����دور ل��ي�����ض ���ص��ه��ًل، ���ص��ح��ي��ح انه 
ل��وق��ت ط��وي��ل اإل اأن  ي��ب��دو ه��ادئ��اً 
ال�صخ�صية مليئة بالتفا�صيل التي 
ع��ن��دم��ا حتدث  ل���ذا  ت��ب��اع��اً،  تظهر 
معي م�صوؤولو �صركة �صيرنجي عن 
العمل وافقت على الفور ومن دون 

تردد.

حت���������ص����رت  وك��������ي��������ف   •
لل�صخ�صية؟

م���ع  ت������ع������ام������ل������ت   -
من  ال�������ص���خ�������ص���ي���ة 
ج������ان������ب ان���������ص����اين 
�صخ�ض  ف��اأي  بحت، 
بداخله  ك����ان  م��ه��م��ا 
ق����وة ���ص��ر ل���دي���ه قوة 
ا�صباب  ول���دي���ه  خ���ري 

جتعله يقوم بهذا ال�صر، واكرم مثله مثل اي ان�صان، فمثلما 
يبدو �صريراً مع �صليم الن�صاري ويدخل يف مواجهات معه 
ويتعامل بقلب ميت، فهو لديه نقاط �صعف يف 
حياته متمثلة يف �صقيقه الذي يعتربه مثل 
ابنه، وابنه اي�صا الذي يعتربه كل حياته، 
واحللقات القادمة �صت�صهد العديد من 
التطورات املرتبطة بال�صخ�صية لكني 

ل اريد ان احرقها.

اثناء  ���ص��ع��وب��ة  وج����دت  ه���ل   •
الت�صوير؟

ارتبطت  ���ص��ع��وب��ات  ث��م��ة   -
وا�صتمرار  ال��وق��ت  ب�صيق 
بالتزامن  احللقات  كتابة 
مع انطلق الت�صوير لكن 
جنحنا  الم��������ور  ه�����ذه 
�صريعاً  جت����اوزه����ا  يف 
خا�صة ان هناك حالة 
تفاهم بني فريق العمل 
بيرت  وامل��خ��رج  بالكامل 
حري�صا  ك�����ان  م��ي��م��ي 
ع����ل����ى ال����ت����ع����ام����ل مع 
امل���������ص����اه����د ب�������ص���ورة 
اح����رتاف����ي����ة مما 
العمل  ج���ع���ل 
مير �صريعاً.

وبالن�صبة   •
ل��ل��ت��ع��اون مع 

امري كرارة؟

التي  وامل�صاهد  م��ع��ه،  بالعمل  �صعيدا  وك��ن��ت  م��وه��وب،  ممثل  ام��ري   -
جمعتنا كانت مبثابة مباراة فنية لأن كل منا يريد �صيئا من الخر.

وال�صراعات  امري  مع  �صراعك  بني  املقارنة  من  تقلق  اأمل  لكن   •
التي خا�صها يف اجلزاأين الول والثاين؟

- بالتاأكيد ل، لأنني مل اقدم ا�صتكمال لدور احد يف الح��داث ولكن 
�صخ�صية اكرم �صفوان هي �صخ�صية جديدة على الحداث ومرتبطة 
املرة  ال�صراع هذه  ان  اإىل  بالإ�صافة  العمل  التي ي�صهدها  بالتطورات 
يختلف، فهو �صراع مبا�صر وجهاً لوجه ويحمل الكثري من التفا�صيل 

املبا�صرة، وهو ما مل يكن موجودا يف الجزاء ال�صابقة.

عليها؟ توافق  التي  العمال  يف  معينة  �صروطا  ت�صع  • هل 
بالتواجد يف توقيت معني،  فاأنا ل اجعل نف�صي مرتبطا  بالتاأكيد،   -
اأنه �صي�صيف يل وملا  وما يهمني دائما هو ان اجد العمل الذي ا�صعر 
قدمته ولي�ض من اأجل التواجد فح�صب، لذا كان من املمكن جدا ان 
جتدين يف هذا املو�صم خارج ال�صباق الرم�صاين لكن يف النهاية عرثت 

على دور جيد وظهرت على اجلمهور.

)كلب�ض4(؟ تقدمي  حال  امتداد  لل�صخ�صية  �صيكون  • هل 
- ل اريد ان ا�صتبق الحداث.

ماذا عن جتربتك كمذيع؟
كمذيع جتربتي  عن  بالر�صا  اأ�صعر  • مل 

- قال ه�صام �صليم انه مل ي�صعر بالر�صا عن جتربته كمذيع لربنامج 
�صيا�صي على احدى ال�صا�صات العربية، 

وافق عليها لظروف  البداية لكن  التجربة مل تعجبه من  ان  موؤكداً 
معينة وقتها.

فني  بعمل  مرتبط  اخ��ر  برنامج  تقدمي  يف�صل  ان��ه  �صليم  واأ���ص��اف   
يحمل  الربنامج  جعل  وقتها  القناة  مع  التزامه  لكن  �صيا�صيا  ولي�ض 
طابعا �صيا�صيا، م�صرياً اإىل اأنه يف�صل تقدمي برنامج فني مرتبط مبا 

يقوم به وبالتايل يكون قادرا على احلديث فيه ب�صكل اف�صل.

نيللي مقد�سي جتّدد وردة 
باإح�سا�س عاٍل!

اختارتها  لأغنية  ج��دي��داً  كليباً  مقد�صي  نيللي  اللبنانية  النجمة  اأطلقت 
لل�صاعر  )ح��ن��ني(،  بعنوان  اجلزائرية  وردة  الكبرية  الراحلة  اأر�صيف  من 
عرب  وذل���ك  ح��م��دي،  بليغ  املو�صيقار  الكبري  وامللحن  حممد  ع��ب��دال��وه��اب 
اإعادة  هو  باأّن جديدها  متابعيها  لتفاجئ  النرتنت،  على  الر�صمية  قناتها 

اإحياء احلنني اإىل الفن اجلميل على طريقتها اخلا�صة واأ�صلوبها.
وكانت  ع��اٍل،  واإح�صا�ض  بعذوبة  واأدت��ه��ا  حت��ب،  التي  الأغنية  اختارت  نيللي 
بريوت،  يف  لغو�صي�ض  ب�صري  امل��خ��رج  م��ع  الكليب  ط��ري��ق��ة  ع��ل��ى  ���ص��ورت��ه��ا 
واعتمدت فيه على اأكرث من اإطللة اأنيقة وب�صيطة يف اآن، لتعطي امل�صاحة 
�صورة  تقدمي  على  دائ��م��اً  كما  حر�صها  م��ع  والأداء،  وامل�صمون  للأغنية 

جميلة.
حلول  مع  اختارت  حيث  التيار،  عك�ض  مت�صي  اجل��دي��دة،  بخطوتها  وتكون 
العيد اأن ت�صدر عمًل طربياً فيه الكثري من ال�صجن، خلفاً ملا هو متعارف 

عليه يف �صكل وم�صمون اإ�صدارات اجلميع خلل هذه الفرتة من ال�صنة.
"حنني..  لها:  للراحلة وردة وكتبت  بر�صالة مميزة  الكليب  نيللي  وختمت 

اإىل وردة الزمن اجلميل".

جنيم(  )ن��ادي��ن  بيان  بالعنف..  العنف  مواجهة  �صد  اأن��ا  "اأوًل  وتابعت: 
عنف  واأق��وى  جرمية  واخليانة  باخليانة  وق�صوته  زوجها  خيانة  واجهت 
ناعم. اأنا �صد ت�صريع اخليانة، ومواجهة الرجل ب�صِرِه، اأي مبثل ما يفعل 

فنفعل )خيانة بخيانة(".
خيانة  �صجعت  التي  ميديا،  ال�صو�صيال  على  احلملة  �صد  "اأنا  واأكملت: 
نادين جنيم، مع معت�صم النهار، لزوجها حتت مربرات ال�صعف والظلم 
وامل�صكنة، اأكره كل احلملت التي تنادي مب�صاواة املراأة بالرجل، من حيث 
متار�صه  ال��ذي  العنيف  والأ�صلوب  ال�صر  ه��ذا  وبكل  وال��واج��ب��ات،  احلقوق 

املراأة!". 
وتابعت: "الرجل ارتكب �صروًرا بحق املراأة اأعرف، ول اأحد ينتبه اأّن املراأة 
ت�صّرع اجلرمية  بل  بنبل،  تنتقم، ول ت�صرتجع حقوقها  باإمكاناتها  الآن، 
على اأن تكون هي املنتقمة هذه املرة! ما يحدث، اإمنا لغو وت�صجيع على 
ال�صماح للمراأة باأن تفعل كما يفعل الرجل، وهنا اخلطورة!، اخلطورة يف 
اأن ننا�صل لنق�صي على حق الرجل باخليانة، ثم نوؤيد فعل اخليانة نف�صه، 

حني تقوم به املراأة، وكله حتت ُم�صمى )حقوق املراأة(.".
وتابعت حديثها: "البطل يف الق�صة )ق�صي اخلويل( اأخرب زوجته )نادين 
جنيم( اأنه تزوجها لغر�ٍض عائلي ورغم ذلك بقيت معه �صنوات واأجنبت 
كرامتها،  ح�صاب  على  غ��روره��ا  لرت�صي  ال�صيا�صي  املعرتك  ودخلت  منه 
فلم تنا�صل لتطلق منه وهي تعرف اأّن زواجها قام على م�صلحة، البطلة 

اأكملت دورها كزوجة را�صية،
 ودخلت ال�صيا�صة وع�صقت �صديق عمرِه، ومل ت�صر على الطلق بل اكتفت 
بطلبِه ومل تنا�صل لتح�صل على حريتها، اإذا كانت �صخيفة ول ت�صتحق اأن 

متثل ال�صعب اإن كانت م�صلوبة الإرادة".
وختمت: "ولأنها لي�صت حرة، اأي عبدة كن�صاء كثريات نعرفهن، ا�صت�صلمت 
جلربوته وردت عليه باملثل اأي باخليانة الدنيئة، لذا اأطالب بحلول اأخرى، 
اأو �صاأقف مع الرجل، لأنني �صد تبادل الأدوار املت�صابهة. اإذا كان الرجل 
الرخي�صة،  احلرية  هذه  كل  فلت�صقط  بال�صر،  مبواجهته  واحلل  �صريًرا، 

التي ل تنتج اإل مثلها".

اأو�سحت الفّنانة �سذى ح�سون راأيها يف م�سل�سل "خم�سة ون�س"، الذي عّر�سها للهجوم ال�سديد. وقالت �سذى عرب 
"بعد ال�سجة العنيفة اللي �سارت بعد ما غردت على راأيي ال�سخ�سي يف نهاية م�سل�سل  ح�سابها على النرتنت: 

)خم�سة ون�س( هذا تو�سيح اأكرث مني يف لقاء مع الإعالمية ال�سديقة ن�سال الأحمدية".

ح موقفها الكامل من  �سذى َح�ّسون ُتو�سِّ
)خم�سة ون�س(
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ا�ست�سر الطبيب قبل ممار�سة الريا�سة
اأف�صل  اأ���ص��ل��وب حياة �صحي  ات��ب��اع  ال��ب��دء يف  اأوان  اإن  اأب���دا  ال��ق��ول  ل ميكن 
وممار�صة املزيد من التمارين الريا�صية قد فات، ولكن كن على حذر قبل 
ال�صروع يف هذا الأمر، ويجب زيارة الطبيب للح�صول على ا�صت�صارة طبية. 
فوق  كنت  اإذا  اإن��ه  هريتل  لوت�ض  لل�صحة  الأملانية  الرابطة  رئي�ض  ويقول 
مدار  على  ال��ري��ا���ص��ة  مت��ار���ض  مل  ولكنك  اأ���ص��غ��ر  اأو  العمر  م��ن  اخلم�صني 
الع�صرين عاما املا�صية فاإنه يجب زيارة الطبيب اأول قبل طرق باب �صالة 

ممار�صة الريا�صة جمددا. 
تدريب  تلقي  يف�صل  ال�صحية  حالتك  ب�صاأن  الطبيب  يطمئنك  وبعدما 
متخ�ص�ض قبل البدء يف ممار�صة الريا�صة حتى تتجنب اأي �صرر جراء اأداء 

اأي مترين ب�صكل خاطئ. 
الرك�ض،  ممار�صة  �صخ�ض  لأي  ميكن  اأن���ه  امل���رء  يعتقد  ه��ريت��ل:  ويو�صح 
ولكن هناك رك�ض، ثم هناك رك�ض ملئم  .وخ�صوع املرء لتدريب على يد 

متخ�ص�ض لفرتة ميكن اأن ي�صاعده يف معرفة حدوده. 

هل ي�سلح زيت الزيتون للقلي؟
زيت الزيتون غني بالأحما�ض الدهنية املفيدة وم�صادات الأك�صدة القوية، 
اأنه عن�صر غذائي رئي�صي لبع�ض اأكرث �صعوب العامل متتعا  بالإ�صافة اإىل 
لكن  الطبية.  ال��درا���ص��ات  من  العديد  اأك��دت  ما  بح�صب  اجل��ي��دة،  بال�صحة 
ب�صبب  الطهي  الزيتون غري منا�صب لعمليات  اأن زيت  الكثريين يعتقدون 
اأن���ه خ��ي��ار ممتاز  اآخ����رون  حم��ت��واه م��ن ال��ده��ون غ��ري امل�صبعة، فيما ي��رى 

للطهي، حتى عرب طرق عالية احلرارة مثل القلي.
اأن  الزيوت التي حتتوي على ن�صبة عالية من الدهون غري امل�صبعة ميكن 
تتلف حني تتعر�ض لدرجة حرارة عالية، مبا فيها معظم الزيوت النباتية 
خمتلف  الزيوت  تلك  ت�صكل  اأن  ميكن  حيث  والكانول،  ال�صويا  ف��ول  مثل 
التي  والأل��ده��ي��دات  ال��ده��ون  بريوك�صيدات  ذل��ك  يف  مبا  ال�صارة،  املركبات 

ميكن اأن ت�صهم يف الإ�صابة بال�صرطان.
امل�صببة  امل��رك��ب��ات  بع�ض  ال��زي��وت  ت��ل��ك  تطلق  للطهي،  ا�صتعمالها  وع��ن��د 
الرئة،  ب�صرطان  الإ���ص��اب��ة  يف  ا�صتن�صاقها  عند  ت�صهم  ق��د  التي  لل�صرطان 
اأن  ميكن  ال��زي��وت،  تلك  ا�صتخدام  اأث��ن��اء  باملطبخ  التواجد  ف��اإن  وبب�صاطة 
عند  م�صتقرة  تكون  زي��وت  با�صتخدام  اخل��رباء  ين�صح  ل��ذا  ال�صرر،  ي�صبب 

درجة عالية مثل زيت الزيتون.
ويلفت اخلرباء اإىل اأن هناك نوعني من اخل�صائ�ض الأكرث اأهمية يف زيوت 
نقطة  وه��ي:  النباتية  الزيوت  باقي  عن  الزيتون  زي��ت  متيز  التي  الطهي 
اأي درجة احلرارة التي تبداأ فيها الدهون بالتحلل وتتحول اإىل  الدخان: 

دخان.
ال�صتقرار التاأك�صدي:

 وهو مدى مقاومة الدهون للتفاعل مع الأك�صجني. وترجع قدرة مقاومة 
زيت الزيتون لدرجات احلرارة العالية اإىل اأن ن�صبة مكوناته من الدهون 
ت�صل اإىل %73 دهون اأحادية غري م�صبعة، و%11 دهون غري م�صبعة، 

و%14 فقط من الدهون امل�صبعة.

امل�ساحة؟ حيث  من  العامل  يف  بحر  اأكرب  هو  • ما 
-البحر الأبي�ض املتو�صط

قدميًا؟ عمان  الأردنية  العا�سمة  ا�سم  كان  • ماذا 
-فيلدلفيا

ال�سم؟ حا�سة  يف  الثعبان  ي�ستخدمه  الذي  الع�سو  هو  • ما 
- ل�صانه

فزح؟  قو�س  الوان  • ماهي 
- األوان قو�ض قزح هي التالية : البنف�صجي ، النيلي، الأزرق ، الأخ�صر، 
الأ�صفر ، الربتقايل . اأي ما جمموعه �صبعة األوان رغم اأنها تبدو لنا 

اقل من هذا العدد  
؟ قزح  قو�س  ينتهي  • اأين 

اإذا ما مر  - يتكون قو�ض قزح من املطر املنهمر ومن الغيوم املمطرة 
املطر  بعد  يبعد عنك  ق��زح  قو�ض  ف��اإن  وبالتايل  ال�صم�ض عربها  �صوء 
والغيمة وهو ينتهي )ويبداأ( بغيمه ممطرة ولكن لكي ترى قو�ض قزح 

ينبغي ان تكون ال�صم�ض خلفك  

الفك ع�صلة  هي  الإن�صان  ج�صم  يف  ع�صلة  اأقوى  اأن  تعلم  • هل 
مئوية درجة   128 حتى  حرارة  يحتمل  اجل�صم  اأن  تعلم  • هل 

اليمنى الأذن  من  �صمعاً  اأ�صعف  الي�صرى  الأذن  اأن  تعلم  • هل 
والق�صدة  والزبدة  البي�ض  كبد احلوت و�صفار  وزيت  ال�صمك  زيت   ، املوجود يف  اأ  فيتامني  اأن  تعلم  • هل 
النمو  الطفل ونق�صه يعوق عملية   الأوراق واجلزر والكمرثى لزم لنمو  ال�صفراء طويلة  واخل�صروات 
والفراط يف تناوله ي�صبب �صغطا متزايد يف الدماغ ودوار و�صداع وت�صاقط ال�صعر وي�صقق اجللد وال�صفاه 

ويغري يف تكوين العظام ويوؤمل املفا�صل
الت�صمم اىل  يوؤدي  الفيتامينات  اأنواع  بع�ض  اأخذ  يف  الفراط  اأن  تعلم  • هل 

حزين  يكون  عندما  يبكي  الفيل  اأن  تعلم  • هل 
ذيله  قطع  اذا  ميوت  احل�صان  اأن  تعلم  • هل 

حلمه  يف  عظمه  يحفظ  التي  احليوان  هي  ال�صلحفاة  اأن  تعلم  • هل 
ينام عندما  واحدة  عني  يغلق  الدلفني  اأن  تعلم  • هل 

ال�صمع حا�صة  متتلك  ل  والأفعى  والذبابة  ال�صلحفاة  اأن  تعلم  • هل 

التاجر ال�صغري
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الأفاكادو 
اأك����دت )مل��ي��ف م��ادي��ن( م��وؤل��ف��ة كتاب 
اإحدى  اأن  الن��ت��ف��اخ(،  على  )انت�صر 
للزبدة  ب���دي���ًل  ت���ك���ون  ق���د  ال���ف���واك���ه 
كالأفوكادو  امل��ع��دة،  ان��ت��ف��اخ  لتجنب 

مثل ميكن اأن تكون البديل.
�صحيفة  ذك������رت������ه  م������ا  وب����ح���������ص����ب 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة، نقل  )اإك�������ص���ربي�������ض( 
الأفوكادو  ث��م��رة  ف���اإن  )مل���ادي���ن(  ع��ن 
حتتوي على ن�صبة عالية من الدهون 
عالية  غذائية  قيمة  وذات  ال�صحية، 

وزارة  اأن  اإىل  ولفتت،  بالبوتا�صيوم.  غني  ون�صيجها  جيدة  نكهتها  اأن  كما 
الزراعة الأمريكية تقول ‘‘اإن كل 100 جرام من الأفوكادو يحتوي على 
ملليجراًما من  و485  ال��ده��ون،  ج��راًم��ا من  و15  ح��راري��اً،  �صعراً   160
البوتا�صيوم. كما حتتوي الفاكهة على فيتامني C و B6 و A، بالإ�صافة 

اإىل بع�ض احلديد واملغني�صيوم.
التغذية  يف  املتخ�ص�ض  اآك�����ض،  ج��و���ض  ال��دك��ت��ور  ع��ن  ال�صحيفة  نقلت  كما 
ال�صريرية، قوله اإنه يجب ت�صنيف الأفوكادو على اأنه واحد من اأف�صل 5 

اأطعمة �صحية على كوكب الأر�ض.
وتابع: اأعرف القليل من الأطعمة الأخرى التي حتتوي على مواد مغذية 

اأ�صا�صية، خا�صة عندما تفكر يف كيفية طعم الأفوكادو الرائع.

طفلة ت�ستعد للتقاط �سورة لها وهي ترفع لعبة �سيمبا حم�سوة يف يديها يف بوغوتا ، كولومبيا. )رويرتز( 

خرج بيرت واخته �صوزي اإىل احلقول اخل�صراء لح�صار بع�ض كيزان الذرة ال�صفراء ل�صلقها لتكون غذاء 
للنقود كانت قوية لذلك كان الب  ان حاجتهم  ال  ال�صعادة  ان كوخهم نظيف وت�صع فيه  لهم، وبقدر ما 
يعمل طوال اليوم اجريا يف احلقول ليكفي طلبات عائلته ال�صغرية اما الم فكانت تكتفي بتلبية طلبات 
الزوج احلنون وال�صغار، وعندما جاء بيرت واخته بكيزان الذرة هذا اليوم قررت الخت احلنون ان تطعم 
دجاجاتها بع�ض الذرة فقامت بفرط احد الكيزان واخذت تلقي احلبات لت�صتقر يف الفرن ال�صاخن فخافت 
�صوزي من القرتاب منها لكنها لحظت ان احلبة بداأت تكرب قليل قليل حتى ا�صتقرت مت انتف�صت وكاأنها 
قطعة قطن ببيا�صها ال�صاهق وطارت لت�صتقر مرة اخرى �صاخنة يف يد �صوزي ومع حرارتها و�صعتها يف 
بع�ض  وو�صعت  الم  فجاءت  حدث  مبا  والدتها  لتخرب  وا�صرعت  الطعم  بحلوة  فاح�صت  لتتذوقها  فمها 
بائعا  ي�صبح  ان  قرر  ان  ال  بيرت  م����ن  ك����ان  فم�����ا  ف�ص����ار  اإىل  قلي�����ل  بع����د  لت��تحول  الف���رن  عل���ى  احل����بات 
للف�صار بدون ان يخرب من حوله كيف ي�صنعه وقد ابدع يف �صنعه فوجد اقبال كبريا من ال�صغار وا�صبح 
الذرة  حقول  بع�ض  ل�صراء  يكفي  ما  وعائلته  لديه  وا�صبح  احل��ال  مي�صوري  من  ال�صغري  الف�صار  �صانع 

وحتويلها اإىل ف�صار .

املك�سرات.. مفعول �سحري على الوظائف الإدراكية
النا�ض  اأمر يقلق كثريا من  تراجع القدرات الإدراكية 
تناول  اأن  ي��ب��دو  ل��ك��ن  ب��ال��ع��م��ر،  ال��ت��ق��دم  م��ع  خ�صو�صا 

املك�صرات ميكن اأن ي�صاعد يف اإبطاء الأمر.
ميكن  اأن��ه  اأ�صرتاليا  جنوب  جامعة  يف  باحثون  ووج��د 
تعزيز  اإىل  بقدر معني  يوميا  املك�صرات  اأك��ل  ي��وؤدي  اأن 
)مريور(  �صحيفة  اأوردت  ما  بح�صب  ال��دم��اغ  وظائف 

الربيطانية.
ويف الدرا�صة، تابع الباحثون تاأثري تناول املك�صرات يف 

4822 م�صاركا ممن تزيد اأعمارهم عن 55 عاما.
 10 م��ن  اأك��رث  يتناولون  ال��ذي��ن  اأن  النتائج  واأظ��ه��رت 
الدماغ  وظ��ائ��ف  تعمل  يوميا،  املك�صرات  م��ن  غ��رام��ات 
ب�صورة اأح�صن، مبا يف ذلك التفكري والذاكرة واملهارات 

املنطقية.

اإن  وق��ال��ت ال��ب��اح��ث��ة، مينغ يل، ال��ت��ي ق���ادت ال��درا���ص��ة 
ملعقتني  يعادل  ما  اأو  املك�صرات  من  غ��رام   10 تناول 
�صغريتني، يح�صن وظائف الدماغ لكبار ال�صن بن�صبة 
ب��اأول��ئ��ك ال���ذي���ن ل  60 يف امل���ئ���ة، م��ق��ارن��ة  ت�����ص��ل اإىل 

يتناولون املك�صرات.
يوؤدي  اأن  بانتظام ميكن  املك�صرات  تناول  اأن   واأ�صافت 

اإىل تاأخري الرتاجع الإدراكي الطبيعي ملدة عامني.
ويرى الباحثون اأن تاأثري املك�صرات قد يكون مرتبطا 

مبا حتتويه من مواد م�صادة لللتهابات والأك�صدة.
امل��ك�����ص��رات م��ع��روف��ة بغناها  ال��دك��ت��ورة يل:  واأ���ص��اف��ت 
بالدهون ال�صحية والربوتني والألياف ذات اخل�صائ�ض 
الغذائية التي ميكن اأن تخف�ض الكولي�صرتول وحت�صن 

ال�صحة العقلية.


