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طريقة جلو�صك تعك�س �صخ�صيتك؟
ك�شفت در��شة جديدة �أن طريقة �جللو�س على �لأريكة ميكن �أن تك�شف 

بع�س �لأ�شر�ر عن �شخ�شية كل �إن�شان. 
�إىل  �إن و�شعية �جللو�س �لتي تختلف من �لتمدد،  ويقول �لباحثون، 
�جللو�س مع معانقة و�شادة، �إىل طوي �جل�شم �أثناء قر�ءة كتاب، ميكن 
�أن يك�شب م�شتخدم �لأريكة  �أن تك�شف بع�س �لأ�شياء، مثل كم ميكن 

من مال، �إىل حياته �لعاطفية، و�لعديد من �لأمور �لأخرى.
ووفقاً للدر��شة �لتي حددت 8 و�شعيات خمتلفة للجلو�س، من �ملحتمل 
�أن يكون �لأ�شخا�س �لذين ي�شتمتعون بالتمدد على كامل �لأريكة هم 
�لأف�شل يف �لعالقات �لعاطفية، يف حني �أن �لأ�شخا�س �لذين يف�شلون 

�جللو�س على طرف �لأريكة هم �لأ�شو�أ يف هذه �لعالقات.
�لأريكة  على  �لتمدد  يف�شلون  �إنهم  �لدر��شة  يف  �مل�شاركني  ربع  وقال 
�لأريكة  ط��رف  �إىل  يلجوؤون  منهم  فقط   4% �أن  ح��ني  يف  بالكامل، 
للجلو�س، بينما كانت �لو�شعية �لأكرث �شعبية هي و�شعية �لبكرة، مع 

�مل�شاركني. من   30%
�أن و�شعية �لبكرة �لتي ي�شع فيها م�شتخدم �لأريكة  وبينت �لدر��شة 
ق��دم��ي��ه حت���ت ج�����ش��م��ه ف���وق �لأري���ك���ة ه���م �لأك�����رث ل��ط��ف��اً وجن���اح���اً يف 
�لعالقات �لعاطفية، �أما �لأ�شخا�س �لذين يف�شلون و�شعية �جللو�س 
و�ل�شطجاع �إىل �خللف مع فتح �ل�شاقني )%12(، عادة ما يكونون 

من �ملهوو�شني بال�شالت �لريا�شية ونادر�ً ما ي�شعرون باحلرج.
وتقول �لدر��شة �أي�شاً �لتي �أجرتها �شركة هارفيز للمفرو�شات، �إن من 
�إذ� كنت من بني  �أن تكون ممن يك�شبون �لكثري من �لنقود،  �ملحتمل 
وهي  �لأري��ك��ة،  على  جتل�س  و�أن��ت  �لو�شادة  �حت�شان  يف�شلون  �لذين 
�لو�شعية �ملف�شلة لنحو %11 من �مل�شاركني، بح�شب �شحيفة ديلي 

ميل �لربيطانية.

منغ�صات تثري قلق الرجل يف عالقته الزوجية
��شتجابو� ملخاوفهم  �إن  تنغ�س عليهم حياتهم  �لتي قد  �لأ�شباب  من 

ب�شكل مفرط. 
ويف �لكثري من �لأحيان، تدفع بع�س �لأ�شياء �خلا�شة باملر�أة زوجها 
�إىل �ل�شعور بالقلق وعدم �لأمان يف عالقته معها، وتوؤثر على حياته 

معها.
و�ل�شعور  للقلق  �لرجل  تدفع  �لتي  �لعو�مل  من  جمموعة  يلي  فيما 

بعدم �لأمان وفق ما نقلت �شحيفة تاميز �أوف �إنديا: 
�آخر  رج��ل  مبجاملة  �ل��زوج��ة  قامت  �إن  �آخ���ر:  رج��ل  جماملة   -  1
�شو�ء �أكان ذلك يف مكان �لعمل �أو �شمن �ملحيط �لجتماعي و�لعائلي، 
فاإن ذلك قد يدفع �لرجل لل�شعور بالتهديد و�لقلق. لذ� ل بد من �أن 
تتجنب �لزوجة توجيه �أي جماملة �أو �إطر�ء لرجال �آخرين، وحتتفظ 

بهذه �لأمور لزوجها. 
�لرجل  يتعر�س  ق��د  �لأح��ي��ان  بع�س  يف  �شابقة:  خيانة  جتربة   -  2
لتجربة خيانة جتعله ي�شعر بالقلق عند �لرتباط بامر�أة �أخرى، وهذ� 
�أمر غري �شحي يف �لعالقة لأنه يوؤثر �شلباً على م�شد�قية �لعالقة 
�لزوجية و�لتز�م �لطرفني بها، لذ� ينبغي على �لرجل جتنب �إ�شقاط 
عالقته  لإجن��اح  و�ل�شعي  �حلالية  حياته  على  فا�شلة  �شابقة  جتربة 

�جلديدة عرب �لتوقف عن �لتفكري بهو�ج�س غري مربرة. 
�ل��رج��ل بعدم  ق��د ي�شعر  �أك���رث جن��اح��اً:  �ل��زوج��ة  ت��ك��ون  عندما   -  3
�لعملية  �أكرث جناحاً يف حياتها  �لأم��ان و�لتوتر عندما تكون زوجته 
و�لجتماعية، لذ� على �ملر�أة �ألاّ ت�شعر زوجها بتفوقها �لعملي و�ملايل 

لتجنب �لتاأثري�ت �ل�شلبية �لناجمة عن هذ� �لأمر. 
ملقارنة  �مل��ط��اف  بهم  ينتهي  �ل��رج��ال  معظم  �شابقة:  �شديقة   -  4
در��شية  عالقة  لديهم  كان  ن�شاء  �أو  �ل�شابقات  ب�شديقاتهم  زوجاتهم 
�ل�شلبية على �لعالقة  �آث��اره  �أم��ر خطري يرتك  �أو مهنية بهم، وه��ذ� 

�لزوجية. 
�لأ�شر�ر: ما ل يدركه معظم �لرجال هو �أن �ملر�أة بحاجة  �إخفاء   5-
لبع�س �خل�شو�شية لذ� قد تلجاأ �إىل �إخفاء بع�س �ل�شر�ر عن زوجها، 
�إز�ء  بالقلق  ب�شعوره  ويت�شبب  لديه،  �ل�شكوك  يثري  قد  �ل��ذي  �لأم��ر 

�لأمور �لتي تخفيها عنه. 
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القهوة  طاولة  لديكور  مميزة  اأفكار   5
�ملثالية ب�شيء م�شرتك وهي طاولة �لقهوة يف  �ملعي�شة  تتمتع جميع غرف 
غرفة �ملعي�شة، ويعترب �ختيار ديكور�ت منا�شبة لطاولة �لقهوة �أمر�ً يف غاية 

�لأهمية لإ�شفاء �ملزيد من �حليوية و�لأناقة للمكان. 
فيما يلي 5 ديكور�ت منا�شبة لطاولة �لقهوة بح�شب ما ورد يف موقع "و�ي 

فري" �لإلكرتوين: 
مع �لطاولة: ين�شح خرب�ء �لديكور  يتنا�شب  ب�شكل  �ل�شو�ين  و�شع   -  1
ولونها  �شكلها  يتنا�شب  �ل��ت��ي  �ل�����ش��و�ين  ببع�س  �ل��ق��ه��وة  ط��اول��ة  ب��ت��زي��ني 
�لأناقة  م��ن  �مل��زي��د  �مل��ك��ان  على  ت�شفي  و�ل��ت��ي  �ل��ط��اول��ة  م��ع  وحمتوياتها 

و�لتميز. ميكن �أي�شاً �إ�شافة بع�س �ل�شموع وباقة من �لزهور. 
�ملتنا�شقة  �لأل����و�ن  ذ�ت  �لكتب  بع�س  و�شع  ي�شيف  �لكتب:  و�شع   -  2
�إليها،  �لزهور  بع�س  �إ�شافة  وميكن  لها،  �أنيقاً  منظر�ً  �لقهوة  طاولة  على 
�لكتب على طاولة  وُين�شح برتتيب  للح�شول على طاولة قهوة ع�شرية. 

�لقهوة بح�شب حجمها، �إن كانت �أحجامها خمتلفة. 
على  حيوياً  منظر�ً  �خل�شر�ء  �لنباتات  ت�شفي  �خل�شر�ء:  �لنباتات   -  3
غرفة �ملعي�شة، وخا�شة �إن مت و�شعها على طاولة �لقهوة. وُين�شح با�شتخد�م 

نباتات ذ�ت �أحجام تتنا�شب مع حجم �لطاولة. 
يف  تكمن  �شيء  ك��ل  جمالية  ب��اأن  �ل��دي��ك��ور  خ��رب�ء  يقول  �لب�شاطة:   -  4
�لقهوة،  �أ�شياء كثرية على طاولة  �ل�شروري و�شع  لي�س من  لذ�  ب�شاطته، 

وميكن �لكتفاء مبزهرية جميلة، �أو متثال مميز. 
لوحة �شطرجن جميلة �أو جمموعة من  و�شع  ميكنك  �لألعاب:  و�شع   -  5
�لدومينو باأحجام تتنا�شب مع �لطاولة لإ�شافة �ملزيد من �حليوية �إليها. 

هذا اأ�صواأ ما �صاهد طّيار متقاعد
�أ�شو�أ  عن  متقاعد  �أ���ش��رت�يل  طيار  ك�شف 
ما �شاهده على منت �لطائرة خالل عمله 

على مدى �أكرث من 30 عاماً. 
كل  "�شاهد  �إن���ه  نيك�شون  جيم�س  وق���ال 
�شيء تقريباً" على �رتفاع 35000 قدم 
�أن ع��م��ل ك��ط��ي��ار جتاري  يف �ل���ه���و�ء، ب��ع��د 
ل�شنو�ت طويلة، من �ل�شجار على �ملقاعد، 
و�ل�شرقة،  �لكريهة  �لأق����د�م  ر�ئ��ح��ة  �إىل 

و�ل�شجار�ت بني �مل�شافرين.
يعمل  كان  �لذي  �ملتقاعد  �لطيار  و�شارك 
على طائر�ت من طر�ز �أيربا�س �أي 380 
تفا�شيل معارك د�رت بني �لركاب، مبا يف 
�ل��ع��ز�ب و�لأزو�ج و�لأ���ش��دق��اء. ويف  ذل��ك 
"�شاهدت  ني�شكون  تلفزيوين قال  حديث 
�ل�شجار�ت،  ر�أي�������ت  �����ش����يء،  ه����و  م����ا  ك����ل 
و�مل��ع��ارك على �مل��ق��اع��د، ورو�ئ����ح �لأق���د�م 
�لكريهة، و�ل�شرقة، و�ل�شكارى، و�ملدمنني 
�ملخدر�ت،  على  و�ملدمنني  �لكحول،  على 
وقال  �لكثري".  ذل��ك  وغ��ري  و�مل��دخ��ن��ني، 
متز�يد�ً  ع����دد�ً  �أن  لح���ظ  �إن����ه  نيك�شون 
ب�شكل  يت�شرفون  �لذين  �مل�شافرين  من 
�شيء على منت �لطائرة على مر �ل�شنني، 
ففي �ملا�شي كان �لركاب يرتدون مالب�س 
�ل�شفر ج��و�ً، لكن رخ�س هذه  �أنيقة عند 
�لو�شيلة لل�شفر جعل �لنا�س ي�شتخدمونها 

كاأنها قطار �أو حافلة.

كيــف حتتفظـي بجمــــالك 
ور�ســاقتك بعـــــد الثــــــالثني �ص 23

حمية البحر املتو�صط 
تقي من ال�صمم 

�أظهرت در��شة حديثة �أجريت موؤخر�ً، باأن �تباع نظام �شحي قد يحول 
 30 �إىل  ت�شل  قد  بن�شبة  �ل�شيخوخة  �شن  يف  بال�شمم  �لإ�شابة  دون 

باملئة. 
�لفو�كه  �ملزيد من  يتناولون  �لذين  �لأ�شخا�س  باأن  �لدر��شة  ووجدت 
و�خل�شرو�ت و�لفا�شولياء �خل�شر�ء، و�ملاأكولت �لبحرية و�لأ�شماك، 

هم �أقل عر�شة لالإ�شابة بال�شمم من غريهم. 
تلك  ه��ي  �ل�شمعية  لل�شحة  �ملفيدة  �لأط��ع��م��ة  ف��اإن  �لعلماء  وبح�شب 

�ملوجودة يف حمية �لبحر �ملتو�شط. 
وقد قام علماء من م�شت�شفى بريغهام وم�شت�شفى �لن�شاء يف بو�شطن، 
بدر��شة على 3135 �مر�أة متو�شط �أعمارهن 59 عاماً، حيث خ�شعن 
لختبار�ت �ل�شمع لفرتة ثالث �شنو�ت، ومت �لأخذ بالعتبار نظامهن 

�لغذ�ئي يف هذه �لفرتة.
�لبحر  حمية  �تبعن  �للو�تي  �لن�شاء  ب��اأن  وتبني 
�مل��ت��و���ش��ط، ُك����ناّ �أق����ل ع��ر���ش��ة ل��الإ���ش��اب��ة ب�شعف 

ت���ام يف �شن  ب�����ش��ك��ل  �ل�����ش��م��م  �أو  �ل�����ش��م��ع  يف ح��ا���ش��ة 
�ل�شيخوخة بن�شبة 30 باملئة.

 34 �أك��رث من  بيانات  بتحليل  �لباحثون  قام  �لدر��شة،  يف 
�ألف بالغ ترت�وح �أعمارهم بني 18 و 85 عاماً، و�شاألوهم 
لفح�س  �لوطني  �مل�شح  من  كجزء  �لغذ�ئية  عاد�تهم  عن 
كانو�  �إذ�  ما  وعما   ،)NHANES( ل�شحة و�لتغذية�
�أدوية  يتناولون  ك��ان��و�  �إذ�  �أو  �ل�شكري،  مبر�س  م�شابني 
مل��ر���س �ل�����ش��ك��ري. بح�شب م��ا ن�����ش��ره م��وق��ع )دي��ل��ي ميل( 

�لربيطاين.
كان  تناولو� �جلوز  �لذين  �لأ�شخا�س  �أن  �لتحليل  و�أظهر 
مقارنة  منخف�شا،  �ل�شكري  ب��د�ء  �لإ�شابة  خطر  لديهم 

بالأ�شخا�س �لذين مل يتناولوه.
حو�يل  �ل��در����ش��ة  يف  �مل�شاركني  ��شتهالك  متو�شط  وك���ان 
و�أ�شار  ع��ام.  م��دى  على  �جل��وز  م��ن  يومياً  ون�شف  ملعقة 
�لباحثون �إىل �أن تناول ثالث مالعق يخف�س معدل تطور 

مر�س �ل�شكري من �لنوع �لثاين بن�شبة 47 يف �ملئة.

غذاء يومي
يف  �ل��در����ش��ة  على  �مل�شرفة  ع���رب،  لينور  �لباحثة،  وق��ال��ت 
هذه  يف  �ل���ذي  �ل��ق��وي،  "�لر�بط  �إن  كاليفورنيا:  جامعة 
�لإ�شابة  �لدر��شة بني م�شتهلكي �جلوز و�نخفا�س معدل 
مبر�س �ل�شكري من �لنوع �لثاين هو �شبب �إ�شايف لإدر�ج 

�جلوز يف �لنظام �لغذ�ئي".
�ل�شعر�ت  وعلى �لرغم من �حتو�ئه على ن�شبة عالية من 
�ل��وزن. لهذ� �ل�شبب  �أنه مل يرتبط بزيادة  �حلر�رية غري 
ين�شح �لباحثون �إ�شافة حو�يل 4 مالعق من ثمار �جلوز 
�إىل �لنظام �لغذ�ئي �ليومي للوقاية من �لإ�شابة مبر�س 

�ل�شحية  �ل��ف��و�ئ��د  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ل��ث��اين،  �ل�شكري-�لنمط 
�لهائلة �لأخرى، بح�شب ما ن�شره موقع "هايلرب�ك�شي�س" 

�لأملاين.

ت�سلح باملك�سرات 
ك�شفت در��شة طبية �أمريكية جديدة �أن تناول كمية قليلة 
على  خيالية  بنتائج  يعود  �أن  ميكن  يومياً  �ملك�شر�ت  م��ن 
�حلفاظ على �لوزن و�شحة �لقلب و�لأوعية �لدموية، فكم 

نحتاج من �ملك�شر�ت يومياً؟
يقول �ملثل �لإجنليزي "تفاحة يومياً تغنيك عن �لطبيب"، 
�أم ل، فكثري من �لنا�س يحبون  و�شو�ء كان ذلك �شحيحاً 
تكفي  هل  لكن  تغذيتهم.  مفرد�ت  من  ويجعلونه  �لتفاح 
مو�د  ع��ن  وت��غ��ن��ي��ن��ا  د�ئ��م��ة  ب�شحة  للتمتع  ف��ق��ط  �ل��ت��ف��اح 
تعزز  باأنو�عها  فاملك�شر�ت  مت��ام��اً،  لي�س  �أخ���رى؟  غذ�ئية 
�أبد�ننا عموماً، وخا�شة كل ما يتعلق  �لأخ��رى �شحة  هي 
بالقلب و�لأوعية �لدموية. �إذ تو�شلت در��شة طبية حديثة 
من  يقلل  �أن  ميكن  يومياً  �ملك�شر�ت  من  وجبة  تناول  �أن 
�لآثار �ل�شلبية على �أج�شامنا جر�ء تناول �للحوم �حلمر�ء 
وتلك �مل�شنعة منها �أو �لبطاطا �ملقلية �أو رقائق �لبطاطا 
�لتي يف�شل كثريون تناولها يومياً، �إ�شافة �إىل �حللويات 

�أي�شاً.
�لعام من موؤمتر  دورة هذ�  در��شة مت تقدميها يف  وتقول 
وجبة  �إن  �شيكاغو  يف  �لأمريكية  �لقلب  �أم��ر����س  جمعية 
و�حدة من �ملك�شر�ت تعادل 28.3 غر�ماً �أو ملعقتني من 
زبدة �لبندق. يف هذ� �ل�شياق يو�شح �لدكتور �شياور�ن ليو 

�لأمريكية  ه��ارف��ارد  جامعة  يف  �لعامة  �ل�شحة  كلية  م��ن 
مو�د  �أنها  على  �ملك�شر�ت  �لنا�س  يرى  ما  "غالباً  بالقول: 
غذ�ئية غنية بالدهون و�ل�شعر�ت �حلر�رية. لهذ� �ل�شبب 

يرتددون يف �عتبارها وجبات خفيفة �شحية".
وي�شيف �لدكتور ليو �لذي �أ�شرف على �لدر��شة، بالقول: 
"لكن �ملك�شر�ت يف �لو�قع حتتوي على مكونات تعمل على 
عموماً".  �لإن�شان  �شحة  ودميومة  �ل��وزن  على  �ل�شيطرة 
 "EurekAlert" �ملن�شورة يف موقع  وبح�شب �لدر��شة 
بيانات  �لباحثني  م��ن  فريق  قياّم  فقد  �لعلمية  ل��الأخ��ب��ار 
�أل���ف رج���ل و�م�����ر�أة ع��ان��و� م��ن �أمر��س   126 �أك���رث م��ن 
�أربعة  ك��ل  يجيبون  �ل��در����ش��ة  يف  �مل�شاركون  وك��ان  مزمنة. 

�أعو�م عن �أ�شئلة تتعلق بكمية ومر�ت تناولهم للجوز.
30 غر�ماً من �ملك�شر�ت  وتو�شل �لباحثون �إىل �أن قر�بة 
يومياً ل تفيد يف �حلفاظ على �لوزن فقط، و�إمنا ت�شاهم يف 
�مل�شاعدة للتقليل من �ل�شمنة. فيمكن �أن ت�شكل �ملك�شر�ت 
بالدهون،  غنية  للوجبات  م��ف��ي��د�ً  ب��دي��اًل  �ل��وق��ت  مب���رور 
�لذي  �لز�ئد  �ل��وزن  �لتخل�س من  ي�شاهم يف  �أن  ما ميكن 

يرت�كم ببطء على مر �ل�شنني.
وينقل موقع "ديلي كري" عن �لدكتور ليو قوله: "�إ�شافة 
�لغذ�ئي كبديل  �إىل نظامك  �ملك�شر�ت  و�ح��دة من  �أون�شة 
�أو  �ل��ل��ح��وم �حل���م���ر�ء  ع��ن �لأط��ع��م��ة غ��ري �ل�شحية م��ث��ل 
قد  �ل�شكرية،  �خلفيفة  �ل��وج��ب��ات  �أو  �ملقلية  �لبطاط�س 
ي�شاعد يف منع زيادة �لوزن �لتدريجي �لبطيء بعد دخول 
مرحلة �لبلوغ و�حلد من خطر �لإ�شابة بال�شمنة. �إ�شافة 

�لوقاية من �أمر��س �لقلب و�لأوعية �لدموية".

فائدة مذهلة لل�صيام 
يف معاجلة مر�س خطري

ك�����ش��ف��ت ب����ح����وث ط���ب���ي���ة �أج����ري����ت 
�لطعام  ت���ن���اول  ع���دم  �أن  م���وؤخ���ر�، 
لفرت�ت  روتيني  ب�شكل  و�ل�شر�ب، 
�أمر��شا  يعاين  ملن  مفيد  ق�شرية، 

يف �لقلب.
�لقلب  معهد  من  باحثون  وك�شف 
يف ولية يوتا �لأمريكية، يف در��شة 
�لذين  �لقلب  مر�شى  �أن  جديدة، 
بانتظام  �ملتقطع  �ل�شيام  مار�شو� 
ع��ا���ش��و� ف���رتة �أط����ول م��ن �ملر�شى 

�لذين مل يفعلو� ذلك.
 2000 ي��ق��ارب  م��ا  �لبحث  و�شمل 
�لقلب،  لق�شطرة  خ�شعو�  مري�س 
�لدر��شة  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م��ون  ووج����ه 
�أ���ش��ئ��ل��ة ل��ل��م�����ش��ارك��ني ب�����ش��اأن منط 
حياتهم، مبا يف ذلك منط �لتغذية 

وممار�شة �لريا�شة.
خم�س  لنحو  �متدت  متابعة  وبعد 
�شنو�ت، وجد �لباحثون �أن مر�شى 
�ل�شيام  �ت���ب���ع���و�  �ل����ذي����ن  �ل���ق���ل���ب 

�لروتيني يعي�شون �أطول.
وب��ح�����ش��ب �ل���ورق���ة �ل��ب��ح��ث��ي��ة، فاإن 
�ل�����ش��ي��ام ي��ع��زز ع����دد خ��الي��ا �لدم 
ويخف�س  �ملري�س،  ل��دى  �حلمر�ء 
�ل�����ش��ودي��وم، وك��اله��م��ا ي��ق��ل��ل من 
ب���ت���ده���ور �شحة  خ��ط��ر �لإ����ش���اب���ة 

�لقلب.
متتد  �أن  فيجب  �ل�شيام  م��دة  �أم��ا 
زهاء 12�شاعة لتفعيل �لآلية هذه 
يف �جل�شم، يف حني �أن �ل�شيام ملدة 
�ل�شهر،  يف  و�حدة  مرة  �شاعة   24
ي����درب �جل�����ش��م ع��ل��ى ت��ف��ع��ي��ل �آلية 

تعزيز خاليا �لدم �حلمر�ء.
�إن �ملنافع �لناجمة  ويقول �لعلماء 
�شحتها  ثبتت  و�ل��ت��ي  �ل�شيام  ع��ن 
ع��ن��د ف��ئ��ة م��ن م��ر���ش��ى �ل��ق��ل��ب، ل 
ت��ن��ط��ب��ق ع��ل��ى �ل��ن�����ش��اء �حل���و�م���ل 

و�لأطفال وكبار �ل�شن.

ما املقدار الآمن من امللح؟
ي��رت��ب��ط �لإف������ر�ط يف ت���ن���اول ملح 
�ملخاطر  م��ن  �ل��ط��ع��ام مب��ج��م��وع��ة 
وتلف  �ل���دم،  �شغط  �رت��ف��اع  �أهمها 
�حتبا�س  جانب  �إىل  �لكلى،  خاليا 
�ل���������ش����و�ئ����ل يف �جل���������ش����م. وحت����ث 
�ل�����ش��ح��ي��ة م���ن لديه  �ل��ت��و���ش��ي��ات 
�رتفاع  �أو  بالقلب  تتعلق  خم��اط��ر 
�ل�������ش���غ���ط ع���ل���ى ت�����ن�����اول م�����ا بني 
يف  �مل��ل��ح  م���ن  غ����ر�م  و2.3   1.5
جميع  ع��ل��ى  م  تق�شاّ بحيث  �ل��ي��وم، 

�لوجبات.
و�لبيانات  �ل��ت��ق��اري��ر  ت��ف��ي��د  ل��ك��ن 
يتناوله  ما  متو�شط  ب��اأن  �ل�شحية 
3.4 غ���ر�م  ه���و  �لإن�������ش���ان ح��ال��ي��اً 
�لأحيان  م��ن  كثري  ويف  �مل��ل��ح،  م��ن 
�أك���رث م��ن ذل��ك �ملتو�شط،  ي��ت��ن��اول 
�شريعة  وجبات  تناول  عند  خا�شة 
خارج  �لطعام  تناول  �أو  جاهزة،  �أو 
�ملعلبات  على  �لع��ت��م��اد  �أو  �مل��ن��زل، 

و�لأطعمة �مل�شناّعة.

هل تعلم اأن تناول اجلوز يوميا يحميك من ال�صكري؟

ثمار  من  �سغرية  حفنة  تناول  اأن  اأمريكية  درا�سة  اأثبتت 
مبر�ض  الإ���س��اب��ة  خطر  يخف�ض  ق��د  ي��وم��ي،  ب�سكل  اجل��وز 
ال�سكري-النمط الثاين. اإذ حتتوي النبتة على ن�سبة كبرية 
اأمرا�ض  الوقاية من  ت�ساعد يف  التي  الغذائية  العنا�سر  من 

خطرية.
كثرية  فوائد  ب�"عني اجلمل"  اأو ما يعرف  لثمرة اجلوز 

على  لحتوائها  وذل���ك  ع���ام،  ب�سكل  ال�سحة  على 
وم�سادات  ال�سحية  ال��ده��ون  م��ن  عالية  ن�سبة 

الدهنية  والأحما�ض  والفيتامينات،  الأك�سدة، 
النمط  اإىل  واإ�سافتها  تناولها  ي�ساهم  ل��ذا 
�سحة  على  املحافظة  يف  اليومي  الغذائي 

م�ستوى  وخف�ض  الدموية،  والأوعية  القلب 
وقد  ذلك.  وغري  الدم  و�سغط  الكول�سرتول 

يف  اجلوز  دور  موؤخرًا  اأمريكية  درا�سة  اكت�سفت 
خف�ض خطورة الإ�سابة مبر�ض ال�سكري من النمط الثاين.
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�ش�ؤون حملية

مبنا�سبة عام الت�سامح

جامعة زايد ت�صت�صيف اأم�صية مو�صيقية نظمتها كني�صة القدي�س اأندرو يف اأبوظبي
الأم�سية اأحياها املوؤلف املو�سيقي الأجنليكاين روجر جونز وفرقته

برعاية �سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان

الحتفال باليوم الوطني الـ 48 بح�صور طلبة واإدارات املدار�س

�سمت م�سابقات تراثية و م�ساركة املدار�ض

بلدية منطقة العني حتتفل باليوم الوطني الـ 48 يف املبنى الرئي�صي

بح�سور ورعاية �سامل بن ركا�ض

اختتام  فعاليات الأ�صبوع الوطني للوقاية من التنمر يف العني

•• اأبوظبي – الفجر

حتت رعاية وبح�شور نورة بنت حممد �لكعبي، وزيرة 
�لثقافة وتنمية �ملعرفة رئي�شة جامعة ز�يد، ��شت�شافت 
مو�شيقية  �أم�شية  ب��اأب��وظ��ب��ي  حرمها  يف  ز�ي���د  جامعة 
�لت�شامح"،  �أج��ل  من  معاً  كنائ�س  "�ل�شخرة-  بعنو�ن 
و�أحياها  �أبوظبي  يف  �أن���درو  �لقدي�س  كني�شة  نظمتها 
�مل���وؤل���ف �مل��و���ش��ي��ق��ي �لأجن��ل��ي��ك��اين �ل���ب���ارز روج���ر جونز 

وفرقته.. وذلك مبنا�شبة عام �لت�شامح.
باأن  �لفتتاحية  كلمتها  خ��الل  �لكعبي  ن���ورة  و�أك���دت   
�لفنون و�ملو�شيقى تبني ج�شور �لتو��شل مع �لثقافات، 
وتعزز قيم �ملحبة و�لت�شامح وقبول �لآخر، م�شرية �إىل 
خمتلف  مع  للتفاعل  �لفر�شة  تفتح  �لأم�شية  هذه  �أن 
و�لتعليمية،  و�لإبد�عية  و�لدينية  �لثقافية  �خل��رب�ت 

خالل  من  �لت�شامح  بقيمة  �ل�شتمتاع  للطلبة  وتتيح 
�ملو�شيقى.

متجذرة  قيمة  �لت�شامح  "يعد  �لكعبي:  ن��ورة  وقالت   
له  �ملغفور  دعائمها  �أر���ش��ى  �لإم����ار�ت  دول��ة  يف جمتمع 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان وحر�س على تعزيزها 
�شيا�شة  تبني  خ��الل  م��ن  �شعبه  نفو�س  يف  وتر�شيخها 
�لنفتاح و�حلو�ر مع �جلميع بع�س �لنظر عن �للون �أو 
�لعرق �أو �لدين، لت�شبح �لإمار�ت �ليوم ركيزة �أ�شا�شية 
يف تعزيز �ل�شالم و�لتقارب بني �ل�شعوب، و�أيقونة عاملية 
للت�شامح و�لتعاي�س بف�شل �حت�شانها لأكرث من 200 

جن�شية".
�لإمار�ت  "�أم  قاعة  يف  �شخ�س   1200 نحو  و�حت�شد 
�ملوؤمتر�ت  مبارك" مبركز  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو 
��شتعر��س  ومت  �لأم�شية،  ملتابعة  �جلامعي  �حل��رم  يف 

يف  متقاربة  ب�شور  روي��ت  �لتي  بطر�س  �لقدي�س  ق�شة 
�لأناجيل، و�شارك يف �أد�ئها، كغناء جماعي، �أع�شاء من 
22 كني�شة من خمتلف �ملذ�هب �مل�شيحية �ملنت�شرة يف 

�لدولة.
"من  �لأم�شية:  من�شقة  ني�شبيت،  جيل  �لق�س  وقالت   
�حلقيقي  �لعاملي  �حل���دث  ه��ذ�  هنا  ن�شهد  �أن  �ل��الف��ت 
�لكاثوليك  �ل������روم  جم���م���وع���ات  ف��ي��ه  ت��ن��دم��ج  �ل�����ذي 
و�لأرثوذك�س و�لإجنليكانيني و�لإجنيليني وغريها من 
�لكنائ�س". وكان �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�س �لدولة-حفظه �هلل-  قد �أعلن �أن عام 
�لت�شامح" �لذي يج�شد �لنهج �لذي  "عام  هو   2019
لتكون  �إن�شائها  منذ  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  تبنته 
�ملختلفة،  وثقافاتهم  �لعامل  �شعوب  بني  تو��شل  ج�شر 
�لتطرف  بالنفتاح و�لح��رت�م وترف�س  تت�شم  بيئة  يف 

وتعزز �لتعاي�س.
�لق�شاو�شة  ك��ب��ري  ط���وم�������ش���ون،  �أن������دي  �ل��ق�����س  وق�����ال 
مته �لإمار�ت �لعربية  �لأجنلكانيني يف �أبو ظبي "ما قداّ
�مل��ت��ح��دة ل��ل��ك��ن��ائ�����س �مل�����ش��ي��ح��ي��ة ل ي��ت��وف��ر يف دول���ن���ا �ذ 
ت�شورها.  �لكنائ�س بطريقة ل ميكن  ��شتطاعت جمع 
ل��ي�����س ف��ق��ط يف  ف��ن��ح��ن ه��ن��ا نتجمع ج��ن��ًب��ا �إىل ج��ن��ب، 
ا. و�أ�شاف �أن  �أماكن �لعبادة ولكن يف �أماكن �لعمل �أي�شً
�أ�شا�شية نطمح �إليها نحن كم�شيحيني  "�لت�شامح قيمة 
يف عي�س جتاربنا �لإميانية وممار�شتها، ون�شكر �لقيادة 
�لر�شيدة يف دولة �لإمار�ت حلر�شها على تعزيز �حلرية 

و�لحرت�م ".
و�جل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن روج���ر ج��ون��ز ك��ات��ب م��ع��روف ملا 
�أ�شاقفة  رئي�س  مه  كراّ وقد  �لعبادة،  مو�شيقى  يف  مه  قداّ

كانرتبري موؤخًر� مل�شاهمته يف مو�شيقى �لكني�شة.

•• العني – الفجر
ت�صوير – حممد معني

حتت رعاية �ل�شيخة �لدكتورة �شما بنت حممد بن خالد 
حممد  �ل�شيخ  موؤ�ش�شات  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  نهيان  �آل 
�لوطني لدولة  باليوم  �آل نهيان مت �لحتفال  بن خالد 
�ل�شباط يف  ن��ادي  48 يف  �ل�  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
�ملجتمع  �شخ�شيات  م��ن  ع���دد  ب��ح�����ش��ور  �ل��ع��ني  م��دي��ن��ة 
ب��د�أ �حلفل  و�لإع���الم  حيث  و�لطلبة  �مل��د�ر���س  و�إد�ر�ت 
�لرتحيب  وقد مت   ، �لكرمي  و�ل��ق��ر�آن  �لوطني  بال�شالم 
�ل�شيخة  �لإد�رة  جمل�س  رئي�س  كلمة  و�إلقاء  باحل�شور 
�لدكتورة �شما بنت حممد بن خالد �آل نهيان و�لتي روت 
من خاللها حكاية م�شرية وطن حيث قالت : " حني جاء 
�لإن�شان ليعمر �أر�س �لإم��ار�ت منذ �آلف �ل�شنني،  كان 
يحمل معه �أحالمه �لبد�ئية، تلك �لأح��الم �لتي كانت 
تتمثل يف �لبحث عن �لأمان و�ملاأوى و�لوفرة ، فا�شتوطن 
�ل�شحر�ء و عا�س على �أطر�ف �لبحر ، يغتنم من رزقه 
و�دة  �لوفري،  ومنذ هذ� �حلني، و هذه �لأر�س �لطيبة جاّ
باخلري. و�ليوْم....  نقف ثمانية و�أربعني �شنة من عمر 
ك��ان يحلم به  �لأر����س �لطيبة، حتقق فيها كل ما  ه��ذه 
�أم��ان وم��اأوى ووف��رة  و�أ�شافت منذ  �لإن�شان �لأول من 

�ملوؤ�ش�شني  �لآب��اء  قلوب  فيها  �تفقت  �لتي  �للحظة  تلك 
و�ح����د، وه���ي روح  و�ح����دة جتمعهم يف وط���ن  ع��ل��ى روح 
�لحتاد  بد�أت م�شرية جديدة يف عمر هذه �لأر�س، تبني 
للم�شتقبل، وخلري �لإن�شان عليها ، وقالت لبد �أن ندرك 
�أدرك  م��ن  ك��ل  �إل  فيها  ينجح  م��ع��ادل��ة ل  �حل�����ش��ارة  �أن 

نو�جه  ونحن  م�شتقبله،   تو�جه  �لتي  �لتحديات  حجم 
حتديات كبرية يف م�شريتنا نحو �مل�شتقبل، و�لبقاء على 
�لأر�س جزء  �أ�شيل يف معادلة �حل�شارة �لب�شرية، و�أهم 
ذلك  ومو�كبة  �لتطور  على  قدرتنا  هو  �لتحديات  تلك 
�لت�شارع �لعظيم يف �لتكنولوجيا و �لذكاء �ل�شطناعي،  

�لذي �شار هو لغة �مل�شتقبل  موؤكدة على �ن من �أر�د �أن 
يكون له قيمته يف �شناعة م�شتقبل �لب�شرية ، لبد و�أن 
يحتوى كل تلك �لتطور�ت �لتكنولوجية ، ويتحول من 
خانة �مل�شتخدم �إىل خانة �ل�شانع و�ملنتج لها ، و هذ� هو 

�لطموح �لذي نعي�شه يف دولة �لإمار�ت  
�ل��ذي م�شينا فيه خطو�ت و��شعة؛  ب��اأن ه��ذ�   ك��دت  كما 
لنكون جزء� من معادلة �ل�شناعة، قبل �أن نكون رقما يف 
جد�ول �مل�شتهلكني لها. وبينت �أننا نحن نقيم �مل�شتقبل 
على �أع��م��دة م��ن �ل��ت��اري��خ.. ذل��ك �ل��ت��اري��خ �ل���ذي �أ�ش�س 
حد�ثته �لو�لد �ملوؤ�ش�س �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
�لبناء  و��شتكمل  �شار على خطاه  و   - ث��ر�ه  - طيب �هلل 

قادتنا �حلكماء  . 
�لفائزة بجائزة  �ملد�ر�س   ر�ف��ق �حلفل تكرمي  هذ� وقد 
�آل نهيان لأجمل لوحة تر�ثية  �ل�شيخ حممد بن خالد 
�لفردية وتوزيع  ( باللوحة �جلماعية و   6 يف دورتها ) 
�لكوؤو�س و�شهاد�ت �ل�شكر و�مليد�ليات على �ملر�كز �لثالث 
�لأوىل يف كل منهما  ، يف �لوقت ذ�ته مت تكرمي �لفائزين 
يف م�شابقة ) رو�ئع روح �لحتاد ( لأجمل ثالث ق�شائد 
وقيادته  �ل��وط��ن  وح��ب  �لحت���اد  روح  ع��ن  تعرب  �شعرية 
وعر�س  �لفائزة  �لق�شائد  �إلقاء  ذل��ك  ر�ف��ق   ، �لر�شيدة 

للوحة �ليولة �حلا�شلة على �ملركز �لأول .

•• العني  - الفجر

�حتفلت بلدية منطقة �لعني باليوم �لوطني �ل� 48 
خليفة  علي  �ملهند�س  بح�شور  �لرئي�شي  �ملبنى  يف 
�لقمزي �ملدير �لعام بالإنابة و �ملدر�ء �لتنفيذيني و 
�إىل جانب �ملوظفني و زو�ر �ملبنى ، و ��شتمل �حلفل 
على �لعديد من �لفقر�ت �ملعربة عن �ل�شعادة باليوم 

�لوطني .
و �شم �حلفل فقر�ت تنوعت بني �لرت�ثية و �حلديثة 
�لتي قدمتها عدد من  �ل�شعبية  �لفنون  من �شمنها 
�ملدر��س �إىل جانب عر�س �أوبريت ) طموح ز�يد ( من 
تقدمي مدر�شة �لن�شاأ �ل�شالح ، و ت�شمن �حلفل فقرة 
ح�شة  �لإع��الم��ي��ة  قدمتها  �لإم����ار�ت  م��ن  م�شابقات 
�لفال�شي ، كما �شاركت فرقة �ملو�شيقى �لع�شكرية يف 

�فتتاح �حلفل �لد�خلي .
و تاأتي �حتفالت �ليوم �لوطني �لتي تقدمها بلدية 

منطقة �لعني �شمن �شل�شلة �حتفالت �ملدينة باليوم 
و   ، �ملدينة  �شو�رع  بتزيني  تبد�أ  �لتي  و   48 �لوطني 
�حتفال �ملبنى �لرئي�شي ، و من ثم �لحتفال �لر�شمي 
بن  ه��ز�ع  ��شتاد  دي�شمرب يف   3 و   2 بتاريخ  للمدينة 

ز�يد .
و قال �شلطان �شيف �ل�شام�شي مدير �إد�رة �لعالقات 
�لعامة و �لت�شالت : تقوم �لإد�رة �شنوياً و بتنظيم 
للبلدية  �لرئي�شي  �ملبنى  يف  �لوطني  �ليوم  �حتفال 
كما   ، �لبلدية  قطاعات  جميع  مع  بالتعاون  ذل��ك  و 
جامعات  و  م��د�ر���س  م��ن  �لتعليمية  �جل��ه��ات  ت�شارك 

لتقدمي فقر�ت و م�شاركات بهذه �ملنا�شبة �لغالية .
�أ�شاف �ل�شام�شي : ت�شعى �لبلدية من خالل هذه  و 
�لفعالية تعزيز روح �لولء و �لنتماء لدى �ملوظفني 
، كما ي�شاهم يف ن�شر �ل�شعادة و �لإيجابية و �لتعبري 
�لوطنية  �ملنا�شبات  مع  �لتفاعل  و  �لوطن  حب  عن 

�لتي تعي�شيها �لدولة يف هذه �لفرتة .

•• العني - الفجر

�حتفلت مدر�شة �لدهماء �لثانوية يف �لعني 
باختتام  فعاليات �لأ�شبوع �لوطني للوقاية 
يف  �ملدر�شة  م�شرح  على  وذل��ك  �لتنمر  من 
منطقة �ملرخانية، برعاية وح�شور �ل�شيخ 
ركا�س وح�شور  بن  �شامل حممد  �لدكتور 
م��دي��ر �مل��در���ش��ة �إب��ر�ه��ي��م �جل���ر�ح وحممد 
خمي�س �لكعبي رئي�س جمل�س �لآباء وعدد 
عن  وممثلني  �ل��رتب��وي��ة  �ل�شخ�شيات  م��ن 
و�لأهايل  و�لتعليمية  �حلكومية  �ل��دو�ئ��ر 

و�لطلبة.  
و�أل����ق����ى �ل�����ش��ي��خ ����ش���امل ب���ن رك���ا����س كلمة 
�أكد فيها على قيم �لت�شامح  خالل �حلفل 
�حلو�ر  ثقافة  ودع���م  للتنمر،   و�لت�شدي 
�أهمية  ع��ل��ى  وت��ق��ب��ل �لخ���ت���الف، م�����ش��دد�ً 

�ملهار�ت  كافة  و�لطالبات  �لطالب  �إعطاء 
�لت�شامح  م����ب����ادئ  ل���رت����ش���ي���خ  �ل�����الزم�����ة 

و�ل�شد�قة يف بيئة �لتعلم.
�إبر�هيم  �مل��در���ش��ة  م��دي��ر  دع���ا  م��ن جهته   
م��ن��اخ حمفز للطالب  �إي��ج��اد  �إىل  �جل���ر�ح 
حملة  �أن  معترب�ً  باأنف�شهم،  ثقتهم  يعزز 
�جتماعية  �����ش����رورة  ب��ال��ت��ن��م��ر  �ل��ت��ع��ري��ف 
وت����رب����وي����ة ل���ت���وع���ي���ة �ل����ط����الب و�أ����ش���ره���م 
�لبيئة  �مل�����ش��ت��د�م يف  �لإي��ج��اب��ي  ب��ال��ت��ف��ك��ري 

�لتعليمية.
ب�����دوره ق����ال حم��م��د خ��م��ي�����س �ل��ك��ع��ب��ي �إن 
يكون  �لتنمر  من  للوقاية  �حللول  �أف�شل 
ودعم  �لتعلم  بيئة  يف  �لأدو�ت  تطوير  يف 
تعزيز  يف  �ل��ر���ش��ي��دة  �ل���ق���ي���ادة  ت��وج��ي��ه��ات 
�ل�شلمي  للتعاي�س  كمركز  �لإم��ار�ت  �شمعة 

و�لتعددية �لثقافية.

وت�����ش��م��ن �لح���ت���ف���ال ف����ق����ر�ت م����ن وحي 
للطلبة جت�شد  �ملنا�شبة وتقدمي م�شرحية 
�لت�شامح  يف  �لإم����ار�ت����ي  �مل��ج��ت��م��ع  ���ش��م��ات 

تر�ثية  �إىل جانب تقدمي لوحات  و�ملحبة، 
وفقر�ت غنائية ووطنية.

بتكرمي  �حل���ف���ل  ر�ع�����ي  ق����ام  �خل���ت���ام   ويف 

دروع  وتقدمي  �ملتميزين  �لطلبة  من  ع��دد 
تذكارية �إىل �ملوؤ�ش�شات �مل�شاركة يف فعاليات 

�لأ�شبوع �لوطني للوقاية  من �لتنمر.

جتري اأبحاثا حول امل�ساواة بني اجلن�سني يف اأماكن العمل
جامعة اأبوظبي ت�صت�صيف الطالبة احلا�صلة على 

منحة برنامج »فولربايت« الأمريكي للباحثني
•• اأبوظبي - الفجر

�أبو حكمة، �حلائزة على منحة  �أبوظبي �لطالبة جنان   ت�شت�شيف جامعة 
برنامج "فولرب�يت" �لأمريكي للباحثني للعام �لدر��شي 2020-2019، 
�أطلقتها  �لتي  �لر�ئدة  �ل��دويل  �لتعليمي  �لتبادل  بر�مج  �أحد  وذلك �شمن 

�حلكومة �لأمريكية لالأبحاث �لأكادميية. 
800 مو�طن  �أكرث من  �أبو حكمة و�ح��دة من بني  وتعترب �لطالبة جنان 
�لعام  �لبحوث ونقل �خل��رب�ت خالل  و�إج��ر�ء  بالتدري�س  �أمريكي يقومون 
�لأمريكي  "فولرب�يت"  ب��رن��ام��ج  خ��الل  م��ن   2020-2019 �ل��در����ش��ي 
ب��ن��اًء على  �مل��ن��ح��ة  ع��ل��ى  �لطلبة �حل��ا���ش��ل��ني  �خ��ت��ي��ار  ي��ت��م  للباحثني، ح��ي��ث 
حت�شيلهم �لأكادميي و�ملهني، بالإ�شافة �إىل �شجل �خلدمة و�لريادة �ملثبتة 

يف جمالت تخ�ش�شهم. 
و�شتقوم �لطالبة جنان باإجر�ء بحث حول جهود �لدولة يف تعزيز �لتو�زن 
بني �جلن�شني ومتكني �ملر�أة يف �أماكن �لعمل، وذلك حتت �إ�شر�ف �لدكتورة 
جامعة  يف  �لأعمال  �إد�رة  بكلية  �لإد�رة  يف  �مل�شارك  �لأ�شتاذ  جابني،  فوزية 
بكلية  �لإد�رة  �مل�شارك يف  �لأ�شتاذ  �لدكتورة فوزية جابني،  َبت  َعقَّ �أبوظبي. 
�لدويل  �لتعليمي  �لتبادل  برنامج  على  �أبوظبي،  بجامعة  �لأع��م��ال  �إد�رة 
قائلة: "�إن برنامج فولرب�يت هو و�حد من �أ�شهر بر�مج �لتبادل �لتعليمي 
�لعلماء  د�ئمة بني  رو�ب��ط  بناء  �إىل  �لعامل، ويهدف  �ل��دويل على م�شتوى 
�لأمريكيني و�أقر�نهم من جميع �أنحاء �لعامل. وتعد �مل�شاريع �لتي يرعاها 
�أ�شا�شيات �إن�شاء بر�مج بحثية م�شرتكة، ول �شك �أن بحوث  �لربنامج �أحد 
�لطالبة جنان �أبو حكمة �شتدعم �جلهود �لبحثية جلامعة �أبوظبي، كما �أن 
در��شتها �شت�شهم يف �شياغة وتطوير �شيا�شات تعزز دور �ملر�أة ومتكنها على 
�ل�شعيدين �لإقليمي و�لعاملي". ومن جانبها قالت �لطالبة جنان �أبو حكمة: 
" فخورة جد�ً بح�شويل على منحة برنامج فولرب�يت �لأمريكي للباحثني 
ومتثيلي للوليات �ملتحدة �لأمريكية يف برنامج �لتبادل �لثقايف �ملنظم من 
قبل جامعة �أبوظبي. و�أتطلع �إىل معرفة �ملزيد عن دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة و�لنهج �لذي تتبعه يف تهيئة �لبيئة �لد�عمة للمر�أة وتوفري كافة 
�ملقومات �لتي متكنها من �ل�شطالع بدورها �ملهم يف �ملجتمع، وذلك من 
�مل�شاو�ة بني  للتو�زن بني �جلن�شني لتعزيز  �لإم��ار�ت  �إن�شاء جمل�س  خالل 
�جلن�شني يف �أماكن �لعمل."  ويعمل �مل�شاركون يف برنامج "فولرب�يت" على 
ت�شليط �ل�شوء على �لتحديات �لعاملية يف خمتلف �ملجالت. وحقق خريجو 
على  م�شاركا   59 �لربنامج �إجناز�ت م�شهودة منذ �نطالقه، حيث ح�شل 
منهم   37 وي�شغل  بوليتزر،  جو�ئز  م�شارك   84 تقلد  فيما  نوبل،  جائزة 

منا�شب رئا�شية مرموقة.

الدار للتعليم ت�صت�صيف اأول موؤمتر 
طالبي لريادة الأعمال يف اأبوظبي 

•• اأبوظبي - الفجر

�أول  �أبوظبي  للتعليم يف  �لر�ئد  �مل��زود  للتعليم،  �ل��د�ر  ��شت�شافت موؤ�ش�شة   
وذلك  للطالب،  ح�شرياً  و�مل�شمم  �لعا�شمة  يف  �لأع��م��ال  ل��ري��ادة  م��وؤمت��ر 
بال�شر�كة مع 7بليون �آيدياز، وهي �شركة تعليمية عاملية حائزة على جو�ئز. 
حيث عقد هذ� �ملوؤمتر �لبارز يف �لفرتة ما بني 22 �إىل 23 نوفمرب 2019 

يف �أكادميية وي�شت يا�س.
ب��امل��ه��ار�ت �لأ�شا�شية  �أه�����د�ف �مل���وؤمت���ر ح���ول ت��زوي��د �ل��ط��الب  ومت���ح���ورت 
مل�شتقبلهم جنباً �إىل جنب مع �إجر�ء ور�س عمل تركز على تطوير قدر�تهم 

مثل �أهمية �لعمل �جلماعي وفن �خلطابة.
لأكادميية  �لتنفيذي  و�لرئي�س  �ملدير  كوتار�شكي،  قال جوزيف  من جانبه 
وي�شت يا�س: مع �لنمو �ل�شريع للتقنيات �حلديثة �أ�شبح هناك حاجة ما�شة 
�أكرث لرفد �ل�شباب باملهار�ت و�خلرب�ت �لتي �شتمكنهم من �مل�شاركة بفعالية 
�أن  ناأمل يف  �آي��دي��از،  بليون   7 �إن��ه مب�شاعدة  �ل�شناعة �جلديدة، منوهاً  يف 

نقدم لطالبنا روؤية حقيقية يف عامل ريادة �لأعمال.
على  و�حلائزة  �لعاملية  �لتعليمية  �ل�شركات  �إحدى  �آيدياز  7بليون  وتعترب 
جو�ئز ومقرها �ململكة �ملتحدة، وقد عملت مع �أكرث من 75000 طالب، 
وفرت لهم فر�شاً مثالية لتحديد �مل�شكالت وتوليد �لأفكار ثم �لتخطيط 

لها وتنفيذها مع وجود دور�ت تلبي جميع �لأعمار وكل بيئة.
ويفتتح هذ� �حلدث �أبو�به للطالب من �ل�شفوف 6 �إىل 10 �أي ما يعني 
يف �لنظام �لربيطاين"، مع �لرتحيب بجميع   11 �إىل   7 من  �ل�شنة  "من 
�لطلبة �لقادمني من كافة �أنحاء �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، كما و�شيتم منح 

�لطالب �مل�شاركني �شهادة ريادة �لأعمال يف نهاية �ملوؤمتر.
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�أ�شرع من �لرجل، ولكن جند  �مل��ر�أة هو  �أن ن�شوج  ومع 
مر�حل �لعمر عند �ملر�أة مثرية للجدل �أكرث منها عند 
�لرجل، خا�شة �شن �لثالثني �لذي ت�شل فيه �مل��ر�أة �إىل 

قمة ن�شوجها �لعقلي و�لنف�شي و�لبدين �أي�شاً

اأ�سياء يجب اأن تتجنبيها يف �سن الثالثني
باملر�هقني: يف  �لليلية �خلا�شة  �لنو�دي  عدم �خلروج �ىل 
من  مرحلة  لكل  ليلة  ن��و�د  هناك  �أ�شبح  �حل��ايل  ع�شرنا 
باملر�هقني ممن  �لنو�دي �خلا�شة  �لعمر. فهناك  مر�حل 
هم دون �لثامنة ع�شر من �لعمر وظهور �ملر�أة �لثالثينينة 

فيها غري منا�شب.
عاما،  �لع�شرين  م��ن  �أق��ل  ه��م  م��ن  م��ع  �شد�قات  -�ن�شاء 

ففارق �لعمر ميكن �أن يوؤدي �إىل �ف�شال هذه �ل�شد�قة.
كاملر�هقني:  ت�شور�ت  وو�شع  �لأح���الم  فار�س  -�نتظار 
ي��ج��ب �أن ت��ك��ون �مل������ر�أة يف �ل��ث��الث��ني �أك����رث و�ق��ع��ي��ة يف 
�ختيارها ومن �لأف�شل جتنب ر�شم خيالت كثرية حول 

فار�س �أحالم يخطفها على ظهر ح�شان �أبي�س.
-عدم �همال فحو�شاتها �لطبية �لروتينية:

كثرية  روتينية  طبية  فح�شو�ت  هناك  �ن  �ملوقع  ق��ال   
�لعمر  م��ن  �لثالثني  يف  �مل���ر�أة  جتريها  �أن  يجب 
وع���ل���ى وج����ه �خل�����ش��و���س زي������ارة طبيب 

�لأمر��س �لن�شائية ب�شكل منتظم.
�لأهل،  م��ن  �مل�شروف  طلب  -ع��دم 
�لثالثينية  �مل����ر�أة  متلك  �أن  يجب 
�لعمل  ح���ي���ث  م�����ن  �����ش���ت���ق���الل���ي���ة 

و�لعتماد على نف�شها من ناحية �مل�شروف.
�ملر�أة  تعي�س  ل  �أن  يجب  �لأه���ل،  عن  بعيدة  �لعي�س  -ع��دم 
�لثالثينية �لوحيدة بعيد�ً عن مكان عي�س �لأهل وذلك من 

�أجل �ل�شعور باحلماية و�لأمان.
-عدم �رتد�ء �ملالب�س غري �ملنا �شبة،

تنا�شب  �لتي  �ملالب�س  �ختيار  تعرف  �أن  �مل���ر�أة  على  يجب   
�إىل  �لثالثينية  �مل���ر�أة  تلجاأ  �أن  �ملنا�شب  غ��ري  فمن  �شنها، 

�رتد�ء مالب�س خا�شة باملر�هقني،
 وهنا ميكن �أن تختار �ملر�أة �لثالثينية مالب�س �أكرث ح�شمة 

و�ناقة.
�إز�ل������ة �مل��ك��ي��اج، ف��ي��ج��ب �أن ت��ع��ي �مل����ر�أة  -ع����دم �ل���ن���وم دون 

�لثالثينية باأن �جللد يتاأثر باملكياج،
 وبحكم �شنها فان �ملو�د �لكيماوية توؤثر على ب�شرة وجهها 

�أكرث ممن هن �أ�شغر �شنا.
هناك عدة ن�شائح من �أجل �حل�شول على �شحة �أف�شل يف 
�ملاء خالل  �أهمها-��شربي كميات كافية من  �لثالثني  �شن 
ن��ظ��ر�ً لأهميته  �مل��ع��ج��ز�ت  �مل���اء م�����ش��روب  �إذ يعترب  �ل��ن��ه��ار، 
للب�شرة  �أهميته  جانب  ف��اإىل  خمتلفة.  جو�نب  يف  للج�شم 

وللجهاز �له�شمي وللدورة �لدموية، 
�مل�����اء يف ع��م��ل��ي��ة خ��ف�����س �ل������وزن وخ��ف�����س ن�شبة  ي�����ش��اع��د 

�ل�شيلوليت يف �جل�شم.
تعلمي  �أن  وي��ج��ب  �ل��غ��ازي��ة،  و�مل�����ش��روب��ات  �ل��ق��ه��وة  -جتنبي 
�جل�شم  من  �ل�شو�ئل  جفاف  يف  ت�شاهم  �مل�شروبات  هذه  �أن 

وتزيد ن�شبة �ل�شيلوليت لديك.
�نخفا�س  يتبعها  ثم  ب�شرعة،  �لطاقة  توؤمن لك  �أنها  كما   

مفاجئ و�شريع يف م�شتوى �لطاقة و�لن�شاط.
برفقتك  �شحية  �شغرية  وج��ب��ات  -��شتخدمي 

د�ئ��م��اً، مما يبعد عنك خطر �لجن���ر�ر خلف 
تلك �لرغبة �لتي ل تقاوم لتناول �لأطعمة 

غري �ل�شحية.
م���ع���ك �جل����زر  �أن حت��ف��ظ��ي   مي���ك���ن 

و�ل�������ف�������اك�������ه�������ة 
�مل������ج������ف������ف������ة 
و�مل����ك���������ش����ر�ت 

�ل���������ن���������ي���������ئ���������ة 
و�ل����ب���������ش����ك����وي����ت 

�له�س.
-دللي نف�شك بن�شبة 

كنت  ف����������اإذ�  ق���ل���ي���ل���ة، 
لفكرة  بالتوتر  ت�شعرين 

�ل�شحية  �ل��وج��ب��ات  حت�����ش��ري 
تكون  �أن  مي���ك���ن  ب���ا����ش���ت���م���ر�ر، 

وجبتك �شحية بن�شبة 80 يف �ملئة، 
و��شمحي لنف�شك بتناول ما ترغبني 

يف ن�شبة �ل 20 يف �ملئة �ملتبقية.
للم�شي،  ق�����ش��رية  ����ش��رت�ح��ة  خ���ذي 
با�شرت�حة  ت���ق���وم���ي  �أن  ف��ي��ك��ف��ي 
ق�شرية للم�شي خالل 20 دقيقة، 
�أي وقت  �مل�شي يف  ريا�شة  ومار�شي 

كان �إذ لها فو�ئد عدة.

كيــف حتتفظـي بجمــــالك ور�صــاقتك 
بعـــــد الثــــــالثني

فوائد ما�سك البي�ض لل�سعر
- �لبي�س غني بالربوتينات �ملهمة جد�ً لل�شعر، 
ح��ي��ث �أن���ه���ا ت�����ش��اع��د ع��ل��ى ت��ع��زي��ز من���و �ل�شعر 

بطريقة �شحية.
- ي��خ��ف��ف م���ن م�����ش��ك��ل��ة ت�����ش��اق��ط �ل�����ش��ع��ر، فهو 
يحتوي على عنا�شر تن�شط فروة �لر�أ�س وتقوي 

ب�شيالت �ل�شعر.
- �للوتني �ملوجود يف �لبي�س يزيد من رطوبة 
مينع  �أن���ه  كما  م��رون��ة،  �أك���رث  ويجعله  �ل�شعر، 

تك�شر �ل�شعر وتق�شفه.
- يزيد من ملعان �ل�شعر وبريقه.

بن�شبة  �ل�شعر  يف  �مل��وج��ودة  �لأ����ش���ر�ر  يعالج   -
عالية.

فوائد ما�سك البي�ض لل�سعر اجلاف
عالية  ن�شبة  عل����ى  �لبي�س  �شف�������ار  يحت�����وي   -
م���ن �ل��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات، ل���ذ� ف���اإن���ه ي��ق��ل��ل م���ن تلف 

�ل�شعر.
للتق�شف  �جل���اف  �ل�شعر  تعر�س  م��ن  يقلل   -
و�لتك�شر �لناجت عن �لتعر�س للمو�د �لكيميائية 

�أو �لكلو وغريها.

- ي�شاعد على زي��ادة رطوبة �ل�شعر �جلاف من 
�لد�خل.

على  ي�شاعد  �لبي�س  يف  �مل��وج��ود  �ل��ربوت��ني   -
تعزيز منو ب�شيالت �شعر جديدة، ومينع تك�شر 

�ل�شعر �لذي يوؤدي �إىل تلفه.
�إنتاج  ي��ع��زز  �ل���ذي  �أ  بفيتامني  غني  �لبي�س   -
�لزهم يف فروة �لر�أ�س، مما ي�شاعد على ترطيب 

�ل�شعر. 

فوائد ما�سك البي�ض لل�سعر امل�سبوغ
و�لدهون  �لربوتينات  على  يحتوي  �لبي�س   -
قوي،  �ل�شعر  جتعل  �لتي  �لأمينية  و�لأحما�س 

وتقلل من فر�س تك�شره وتق�شفه.
�مل�����ش��ب��وغ ومينحه  �ل�����ش��ع��ر  ت�����ش��اق��ط  - مي��ن��ع 

�حليوية و�للمعان.

لل�سعر  البي�ض  ما�سك  حت�سري  طريقة 
امل�سبوغ

مكونات ما�شك �لبي�س لل�شعر �مل�شبوغ:
بي�س �شفار    2

تفاح خل  �شغرية  ملعقة    1
خروع زيت  كبرية  ملعقة    2

لل�سعر  البي�ض  ما�سك  حت�سري  طريقة 
امل�سبوغ:

�شل�س  ي�شبح  ح��ت��ى  �ل��ب��ي�����س  ���ش��ف��ار  �خ��ف��ق��ي   -
�لقو�م.

�لبي�س،  ���ش��ف��ار  �إىل  �خل����روع  زي���ت  �أ���ش��ي��ف��ي   -
وقلبي جيد�ً حتى يختلطا �شوياً.

- �أ�شيفي يف �لنهاية خل �لتفاح، وقلبي.
ما�شك  عليه  وزع���ي  ث��م  وم���ن  ���ش��ع��رك،  بللي   -

�لبي�س، و�تركيه حو�يل 30 دقيقة.
كاملعتاد  �مل���دة  �نق�شاء  بعد  �شعرك  ��شطفي   -

بال�شامبو،
 ووزعي �لبل�شم �أي�شاً.

ما�صك البي�س لل�صعر امل�صبوغ.. 
فوائده وطريقة تطبيقه

عن  كبديل  لل�سعر  ت�ستخدم  التي  الطبيعية  امل��واد  اأف�سل  من  البي�ض  يعترب 
البي�ض  ما�سك  على  اليوم  و�سنتعرف  الثمن،  باهظة  العاملية  ال�سعر  منتجات 

لل�سعر امل�سبوغ: فوائده وطريقة تطبيقه.
رمبا ل، فاملكو�ة حتتاج منك �إىل طريقة معينة يف 
�ملرغوبة،  �لنتيجة  �إىل  ت�شلي  ك��ي  معها  �لتعامل 
�أ���ش��ه��ل �لطرق  �أن��ه��ا تعترب م��ن  وع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن 
�إل  جمعد،  �شعر  على  �حل�شول  م��ن  نك  متكاّ �لتي 
5 خطو�ت  �إىل  ��شتخد�مها كاملحرتفني يحتاج  �أن 

�أ�شا�شية.
�شعرك  �ملهمة  عند جتعيد  �خل��ط��و�ت  ه��ذه  �إل��ي��ك 

باملكو�ة:

املنا�سبة: املكواة  -1اختيار 
�شعرك،  تنا�شب  �لتي  �مل��ك��و�ة  �ختيار  على  �حر�شي 
فاإذ� كنت تريدين �حل�شول على متويج ف�شفا�س  
كنت  �إذ�  �أم���ا  �ل��ك��ب��ري،  �لقطر  ذ�ت  �مل��ك��و�ة  �خ��ت��اري 
تريدين متويجاً �شغري�ً، فعليك �ختيار �ملكو�ة ذ�ت 

�لقطر �ل�شغري.

ل�سعرك: املنا�سبة  -2احلرارة 
�ل�شاخنة جد�ً كي ل تتلف  �ملكو�ة  ��شتخد�م  جتنبي 
وخفيف،  ناعم  ب�شعر  تتمتعني  كنت  ف���اإذ�  �شعرك، 
200درجة،  فيجب �أن ل تزد�د درجة �حلر�رة عن 
فيمكن  وثقيل  خ�شن  ب�شعر  تتمتعني  كنت  �إذ�  �أم��ا 
�إىل  �أن تكون �حل��ر�رة بني200-300 ول وت�شل 

�شعرك. يتلف  ل  كي  �أبد�ً   400

الأف�سل: املكواة  نوع  -3اختيار 
ولكن  �مل�����ك�����و�ة،  �أن��������و�ع  م����ن  �ل���ك���ث���ري  �لآن  ت���وج���د 
�ل�شري�ميك و�لتورمالني هما �لأف�شل،�إذ ي�شاعد�ن 
بالت�شاوي،  �ل�شعر  كافة  على  �حل���ر�رة  توزيع  على 
�شعر  على  �حل�شول  يف  �شت�شاعدك  �لع�شا  �أن  كما 

جمعد كما تريدين.
اجلاف: -4ال�سعر 

فلن  �لرطب،  �ل�شعر  على  �ملكو�ة  ��شتخد�م  جتنبي 
تعطيك �لنتيجة �ملطلوبة، لذ� قومي قبل ��شتخد�م 
���ش��ع��رك، ول  ب��ا���ش��ت��خ��د�م �مل��ج��ف��ف لتجفيف  �مل��ك��و�ة 

���ش��ع��رك لتجنب  تن�شي و���ش��ع و�ق���ي �حل����ر�رة ع��ل��ى 
تلفه.

ال�سعر: جتعيدات  عمل  -5كيفية 
قومي بتم�شيط �شعرك �جلاف جيد�ً، وق�شميه �إىل 
بتمرير  قومي  ثم  �إل��ي��ه،  �لو�شول  لت�شهيل  �أق�شام 

�إىل  �ل�شعر م��ن ع�شر  ك��ل ط���رف م��ن  ع��ل��ى  �مل��ك��و�ة 
ع�شرين ثانية مع لف خ�شالت �ل�شعر حول �ملكو�ة 
وم�شطي  تريدينه،  �ل��ذي  �لتجعيد  على  للح�شول 
�ل�شعر  مثبت  �شعي  ثم  �أ�شابعك،  بو��شطة  �شعرك 

�خلا�س بك.

اإح�صلي على �صعر جمعد فقط 
فى 5 خطوات

هل حتبني الظهور ب�سعر جمّعد من الأطراف اأو جمّعد باأكمله، كالنجمات؟ 
قد ت�سعرين باأن مكواة جتعيد ال�سعر �ست�سّهل عليك هذه املهمة من املنزل، 

ولكن هل حت�سلني على النتيجة التي ترغبني بها دائمًا؟

اجتماعي  توا�سل  موقع  اأج��راه��ا  بريطانية  درا���س��ة  يف 
بريطاين اأعلنت نتائجها يف لندن ، اأن ال�سعادة احلقيقية 
لالإن�سان تاأتي عقب بلوغه �سن الثالثني، واأجريت الدرا�سة 
على عينة من الأ�سخا�ض ممن جتاوزت اأعمارهم 40 عامًا ، 
اأظهرت اأن 70 % ممن �سملتهم الدرا�سة اأكدوا اأنهم 
مل ي�سعروا بطعم ال�سعادة احلقيقية حتى و�سلوا 
اإىل �سن 30، موؤكدين اأن الإن�سان ينف�ض عن نف�سه 
يف هذه املرحلة �سذاجة الطفولة وطي�ض املراهقة دون 

فقدان طاقة وحما�ض مرحلة ال�سباب.
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�ملال و�لأعمال
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برعاية رئي�ض جمل�ض الوزراء ال�سوداين ودعم من�سور بن زايد 

افتتاح املهرجان الدويل الثالث للتمور ال�صودانية باخلرطوم 2019
•• اخلرطوم - الفجر

حت����ت رع����اي����ة م����ع����ايل �ل����دك����ت����ور عبد 
�هلل ح���م���دوك رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
�ل�شود�نية  �لعا�شمة  �شهدت  �لنتقايل 
للتمور  �لثالث  �لدويل  �ملهرجان  �فتتاح 
بقاعة  �ل���ث���الث���اء  �أم���������س  �ل�������ش���ود�ن���ي���ة 
�ل�شد�قة بح�شور معايل �لدكتور عمر 
ب�����ش��ري م��ان��ي�����س وزي�����ر �����ش����وؤون جمل�س 
�ملهرجان، ومعايل  ر�ع��ي  �ل��وزر�ء ممثل 
وزير  �ل�شريف  عثمان  عي�شى  �ملهند�س 
و�شعادة  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة  و�مل������و�رد  �ل���زر�ع���ة 
�جلنيبي  حميد  حم��م��د  ح��م��د  �لأ���ش��ت��اذ 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  �شفري 
ب���اخل���رط���وم، و����ش���ع���ادة �ل���دك���ت���ور عبد 
�ل��وه��اب ز�ي���د �أم���ني ع��ام ج��ائ��زة خليفة 
�لدولية لنخيل �لتمر و�لبتكار �لزر�عي 
�شاعد  حميد  ه���الل  �ل��دك��ت��ور  و���ش��ع��ادة 
�جلائزة  �أم��ن��اء  جمل�س  ع�شو  �لكعبي 
و�شعادة �لدكتور �أحمد علي قنيف رئي�س 
ورعاية  ف��الح��ة  جمعية  �أم��ن��اء  جمل�س 

�لنخيل �ل�شود�نية.
�أكد ر�عي �حلفل يف كلمته خالل  حيث 
�لعالقة  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  �لف���ت���ت���اح  ح��ف��ل 
تربط  �ل����ت����ي  �مل���ت���م���ي���زة  �ل���ت���اري���خ���ي���ة 
ج��م��ه��وري��ة �ل�����ش��ود�ن ودول����ة �لإم�����ار�ت 
�لأ�شعدة  �ملتحدة على خمتلف  �لعربية 
ويف خمتلف �ملجالت خ�شو�شاً يف جمال 
باملو�قف  م�شيد�ً  �ل��زر�ع��ي،  �ل�شتثمار 
�لنبيلة لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�لد�عمة لالأخوة و�لأ�شقاء �لعرب يف كل 
جلائزة  �لعامة  �لأمانة  وبجهود  مكان، 
و�لبتكار  �لتمر  لنخيل  �لدولية  خليفة 
هذ�  تنظيم  يف  جناحها  على  �ل��زر�ع��ي 

�ملهرجان للعام �لثالث على �لتو�يل. 
ك��م��ا �أك���د ���ش��ع��ادة �لأ���ش��ت��اذ ح��م��د حممد 
�لم���ار�ت  دول���ة  �شفري  �جلنيبي  حميد 
كلمة  يف  �خل��رط��وم  يف  �ملتحدة  �لعربية 
دعم  يف  �ملهرجان  �أهمية  على  �لفتتاح 

•• دبي-الفجر: 

�أم�س  نظمت غرفة جتارة و�شناعة دبي 
�ل��ث��الث��اء يف م��ق��ره��ا ل��ق��اء �أع���م���ال بني 
ووفوٍد  دب��ي  يف  �خل��ا���س  �لقطاع  ممثلي 
مبجال  خمت�شة  ع��امل��ي��ة  ���ش��رك��ات  مت��ث��ل 
وذل��ك على هام�س معر�س  �لإن�����ش��اء�ت، 
�أكرب حدث  “�خلم�شة �لكبار 2019”، 
�لبناء و�لت�شييد يف  متخ�ش�س يف قطاع 

منطقة �ل�شرق �لأو�شط. 
وي��ع��ت��رب �ل���ل���ق���اء م��ن�����ش��ًة جل��م��ع رج���ال 
�لأعمال يف دبي مع نظر�ئهم �مل�شاركني 
�لعامل،  �أن���ح���اء  ك���اف���ة  م���ن  �مل��ع��ر���س  يف 
ح��ي��ث ن��اق�����س �حل��ا���ش��رون �أو����ش���اع �شوق 
�ملتاحة يف  و�لفر�س  دب��ي  �لإن�����ش��اء�ت يف 
ه���ذه �ل�����ش��وق �ل���و�ع���دة، وك��ي��ف��ي��ة تعزيز 

�ل�شر�كات يف قطاع �لإن�شاء�ت يف دبي. 
وخ���������الل ك���ل���م���ت���ه �ل���رتح���ي���ب���ي���ة �أم�������ام 
مدير  �لها�شمي،  ح�شن  �أك��د  �مل�شاركني، 
دبي  غرفة  يف  �ل��دول��ي��ة  �ل��ع��الق��ات  �إد�رة 
ع��ل��ى �أه��م��ي��ة ه���ذ� �ل��ل��ق��اء �ل��ت��ي تنظمها 
مثالية  من�شة  �أن��ه  حيث  �شنوياً  �لغرفة 
�لقائمة  �ل��ع��الق��ات  وت��ع��زي��ز  ل��ل��ت��و����ش��ل 
وخلق فر�س وعالقات جديدة يف قطاع 
�لإن�������ش���اء�ت و�ل��ب��ن��اء و�ل���ع���ق���ار�ت، لفتاً 
تنظيم  م���ن  ت��ه��دف  �ل��غ��رف��ة  �أن  ك��ذل��ك 
ل��ق��اء�ت �لأع��م��ال خ��الل ف��رتة �ملعار�س 
�لتي  �ملتنوعة  �لقت�شادية  و�لفعاليات 
رو�بط  ل��ب��ن��اء  دب���ي،  �إم�����ارة  ت�شت�شيفها 
�ل�شركات  ب���ني  �ل���ع���الق���ات  م���ن  م��ت��ي��ن��ة 
�لدولة  يف  �لإن�����ش��اء�ت  قطاع  يف  �لعاملة 

�ل��ع��الق��ات �مل��ت��ي��ن��ة ب��ني دول���ة �لإم�����ار�ت 
�ل�شود�ن،  وجمهورية  �ملتحدة  �لعربية 
للتمور  �ل���دويل  �ملهرجان  ُي��ْع��َت��رَب  حيث 
ث���الث �شنو�ت  �ل�����ش��ود�ن��ي��ة ع��ل��ى م���دى 
متتالية، و�لأن�شطة و�مل�شابقات �ملر�فقة 
ل������ه، مب���ث���اب���ة ح������دث وط����ن����ي، و�أع�������رب 
�لكبري   للتعاون  تقديره  ع��ن  �جلنيبي 
من كافة جهات �لخت�شا�س يف �ل�شود�ن 
وتوفري  للتعاون  ��شتعد�دها  �أب��دت  �لتي 
�ل����الزم لإجن����اح ه���ذ� �ملهرجان،  �ل��دع��م 
لالأمانة  �ل��ك��ب��رية  �جل��ه��ود  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
لنخيل  �لدولية  خليفة  جلائزة  �لعامة 
دولة  و�شفارة  �لزر�عي،  و�لبتكار  �لتمر 
باخلرطوم  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لإم����ار�ت 
ل�شمان  �لت�شهيالت  لكافة  وتقدميها 

جناح �ملهرجان وحتقيق �أهد�فه.
�مل���ه���ن���د����س عي�شى  م���ع���ايل  �أ�����ش����ار  ك���م���ا 
و�ملو�رد  �ل��زر�ع��ة  وزي��ر  �ل�شريف  عثمان 
�لطبيعية �إىل �أننا ن�شهد �ليوم �نطالق 

�ل�شود�نية  ل��ل��ت��م��ور  �ل��وط��ن��ي  �ل��ع��ر���س 
بدورته �لثالثة، و�شدورنا مليئة باملحبة 
و�لتقدير لأخوتنا يف �لم��ار�ت �لعربية 
�ملتحدة �لذين وقفو� �إىل جانب �ل�شجرة 
�مل���ب���ارك���ة و�ل��ع��ام��ل��ني يف ق���ط���اع زر�ع����ة 
�ل�شود�ن،  يف  �ل��ت��م��ور  و�إن���ت���اج  �ل��ن��خ��ي��ل 
�لت�شامح،  ع��ام  يف  معهم  نحتفي  ونحن 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  ���ش��ك��ر�ً  فنقول 
برعاية  ون��ع��ت��ز  ن��ف��خ��ر  ك��م��ا  �مل���ت���ح���دة. 
معايل �لدكتور عبد �هلل حمدوك رئي�س 
�لكرمية  رعايته  على  �ل����وزر�ء  جمل�س 
ودعمه للقطاع �لزر�عي وزر�عة �لنخيل 
و�إن����ت����اج �ل��ت��م��ور ب�����ش��ك��ل خ���ا����س. ودعم 
وتوجيهات �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد 
�لوزر�ء،  نائب رئي�س جمل�س  �آل نهيان، 
�لمار�ت  بدولة  �لرئا�شة،  �شوؤون  وزي��ر 

�لعربية �ملتحدة.
عبد�لوهاب  �لدكتور  �شعادة  �أ���ش��ار  وق��د 
�لدولية  �أم��ني ع��ام جائزة خليفة  ز�ي��د، 

�أن  �ل���زر�ع���ي  و�لب��ت��ك��ار  �ل��ت��م��ر  لنخيل 
ي���اأت���ي مببادرة  �مل��ه��رج��ان  ت��ن��ظ��ي��م ه���ذ� 
كرمية من �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد 
�لوزر�ء،  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل 
���ش��وؤون �لرئا�شة ب��دول��ة �لإم���ار�ت  وزي��ر 
�لعربية �ملتحدة، ومتابعة و�هتمام معايل 
وزير  ن��ه��ي��ان  �آل  م��ب��ارك  ن��ه��ي��ان  �ل�شيخ 
�لت�شامح، رئي�س جمل�س �أمناء �جلائزة، 
وباإ�شر�ف �لأمانة �لعامة جلائزة خليفة 
�لدولية لنخيل �لتمر و�لبتكار �لزر�عي 
وب��ال��ت��ع��اون م��ع وز�رة �ل��زر�ع��ة و�مل���و�رد 
ورعاية  ف���الح���ة  وج��م��ع��ي��ة  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
�لأغذية  ومنظمة  �ل�شود�نية،  �لنخيل 
و�لزر�عة لالأمم �ملتحدة و�ملركز �لدويل 
�جلافة  �مل��ن��اط��ق  يف  �ل��زر�ع��ي��ة  للبحوث 
�لزر�عية  للتنمية  �ل��ع��رب��ي��ة  و�مل��ن��ظ��م��ة 
و�ل�شبكة �لدولية لنخيل �لتمر وجمعية 
�أ����ش���دق���اء �ل��ن��خ��ل��ة �لإم���ار�ت���ي���ة، بهدف 
�لرتقاء بقطاع �لنخيل ودعم وتن�شيط 

و�ل����ع����امل. و�أ�����ش����اف �ل��ه��ا���ش��م��ي �أن����ه مع 
2020 دبي،  �إك�����ش��ب��و  م��ع��ر���س  �ق����رت�ب 
قطاع  يف  ملحوظاً  من��و�ً  �لإم���ارة  ت�شهد 
�إن�شاء  �أع���م���ال  �لإن�������ش���اء�ت، خ��ا���ش��ة م��ع 
�أجنحة �لدول �مل�شاركة يف �ملعر�س و�لتي 
192 دول��ة، م�شري�ً كذلك  تبلغ عددها 

بناء  ح��ال��ي��اً  ت�شهد  �لإم������ار�ت  دول����ة  �أن 
م�شاريع ومعامل بارزة تبلغ قيمتها �أكرث 
�أبرزها  �أم��ري��ك��ي،  دولر  مليار   18 م��ن 
برج خور دبي وبرج جمري� وميد�ن ون. 

و�أظهر عر�ٌس تعريفي لغرفة دبي خالل 
�للقاء �ن م�شاهمة قطاع �لإن�شاء�ت بلغت 

�ملحلي  �لإج���م���ايل  �ل��ن��اجت  م��ن   6.4%
حيث   ،2018 �ل���ع���ام  يف  دب����ي  لإم������ارة 
يتوقع منو �لقطاع خالل �لفرتة �ملقبلة 
على وقع �قرت�ب معر�س �ك�شبو �لعاملي 
�ل�شتثمار�ت  و����ش��ت��م��ر�ر  دب���ي،   2020
و�شبكة  �لتحتية  �لبنية  يف  �حل��ك��وم��ي��ة 

•• اأبوظبي-الفجر:

و�لرثوة  و�ل��ط��اق��ة  �لتقنية  ���ش��وؤون  جلنة  ع��ق��دت 
�جتماعها  �لحت��ادي،  �لوطني  للمجل�س  �ملعدنية 
�لف�شل  م���ن  �لأول  �لن���ع���ق���اد  دور  م���ن  �ل���ث���اين 
نوفمرب   25 �لث��ن��ني  ي���وم   ،17 �ل����  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي 
يف  للمجل�س  �ل��ع��ام��ة  �لأم���ان���ة  مب��ق��ر  2019م، 
دبي، و�نتخبت �شعادة عائ�شة ر��شد ليتيم رئي�شة، 

و�شعادة حممد عي�شى �لك�شف مقرر�ً.
ح�شن  �شابرين  من:  كل  �شعادة  �لجتماع  ح�شر 
�ليماحي، وعفر�ء بخيت بن هندي، ومرمي ماجد 
�لأمانة  ومن  بطر�ن،  عبد�هلل  ويو�شف  ثنيه،  بن 
�ل��دك��ت��ور ج��اب��ر حممد  ���ش��ع��ادة  �ل��ع��ام��ة للمجل�س 
�لزعابي �لأمني �لعام �مل�شاعد للت�شريع و�لرقابة.

�للجنة  رئي�شة  ليتيم  ر��شد  عائ�شة  �شعادة  وقالت 
خطة  على  �جتماعها  خ��الل  �طلعت  �للجنة  �إن 

�لف�شل  م��ن  �لأول  �لن��ع��ق��اد  دور  خ���الل  عملها 
م�شروعات  و��شتعر�شت  ع�شر،  �ل�شابع  �لت�شريعي 
�شتناق�شها  �ل��ت��ي  �لعامة  و�مل��و���ش��وع��ات  �ل��ق��و�ن��ني 
�ملجل�س  �خت�شا�شات  �شمن  �ل����دور،  ه��ذ�  خ��الل 

�لوطني �لحتادي �لت�شريعية و�لرقابية. 
و�أ�شافت �أن �للجنة �طلعت �أي�شاً على خطة عملها 
�شركات  من  �ملقدمة  �خل��دم��ات  مو�شوع  ملناق�شة 
�ملو�شوع  �ل��ل��ج��ن��ة  ���ش��ت��ن��اق�����س  �لت�������ش���الت، ح��ي��ث 
�شركات  �ل��ت��وط��ني يف  �ل��ت��ال��ي��ة:  �مل���ح���اور  ���ش��م��ن 
للجمهور،  �ملقدمة  �خلدمات  وج��ودة  �لت�شالت، 
و�أ�شعار �خلدمات و�لأرباح و�خل�شائر، و�مل�شوؤولية 
ونظم  �لت�����ش��الت  ���ش��ن��اع��ة  وت��ن��م��ي��ة  �ملجتمعية، 
�ل��دول��ة، كما مت �لط��الع على قر�ر  �ملعلومات يف 
�لوطني  �ملجل�س  تو�شيات  ب�شاأن  �ل��وزر�ء  جمل�س 
�لحتادي يف �شاأن مو�شوع “�شيا�شة وز�رة �لطاقة 

و�ل�شناعة«.

زر�عة �لتمور بال�شود�ن، كما توؤكد هذه 
�لأخوية  �ل��ع��الق��ات  عمق  على  �مل��ك��رم��ة 
�ل��وث��ي��ق��ة ب��ني دول���ة �لإم�����ار�ت �لعربية 
وتعزيز  �ل�����ش��ود�ن،  وجمهورية  �ملتحدة 
�لقطاع  �مل�����ش��رتك يف  �ل��ت��ع��اون  �أو�����ش���ر 
�ل���زر�ع���ي ب��ني �ل��ب��ل��دي��ن، وك��ذل��ك �إب���ر�ز 
�لدور �لر�ئد لدولة �لإم��ار�ت يف دعمها 
وكافة  �لتمر،  نخيل  بقطاع  و�هتمامها 
وتنميته  تطويره  �إىل  �لهادفة  �مل�شاريع 
�مل�شتويني  على  وت�شويقاً  و�إنتاجاً  زر�عة 

�لعربي و�لعاملي.
و�أك����د ���ش��ع��ادة �أم����ني ع���ام �جل���ائ���زة على 
�أه��م��ي��ة ه����ذ� �مل���ه���رج���ان ب�����ش��ف��ت��ه ق�شة 
�لتعاون  جناح وثمرة جهود طويلة من 
�لتمور  ورع����اي����ة  ف���الح���ة  ج��م��ع��ي��ة  م���ع 
�ملهرجان  ه���ذ�  ك��م��ا مت��ي��ز  �ل�����ش��ود�ن��ي��ة، 
و�مل�شابقات  و�لفعاليات  �لأن�شطة  بكمية 
�رتفعت  حيث  له،  �مل�شاحبة  و�لأن�شطة 
�لتمور  م�����ش��اب��ق��ة  يف  �مل�������ش���ارك���ة  ن�����ش��ب��ة 
بل�شان  �ل��ن��خ��ل��ة  وم�����ش��اب��ق��ة  �ل�����ش��ود�ن��ي��ة 
على  يوؤكد  ما  بال�شود�ن  �لعامي  �ل�شعر 
�ملجتمع  ف��ئ��ات  خمتلف  تفعيل  �أه��م��ي��ة 
�ملباركة  بال�شجرة  �ملحلي بال�شود�ن حباً 

و�إجناح �ملهرجان. 
و�أكد �شعادة �لدكتور هالل حميد �شاعد 
�لكعبي، ع�شو جمل�س �أمناء �جلائزة، �أن 
�لثالث  �ل��دويل  �ملهرجان  �إقامة  مبادرة 
للتمور �ل�شود�نية باخلرطوم تهدف �إىل 
�لرتقاء بقطاع �لنخيل ودعم وتن�شيط 
زر�عة �لتمور �ل�شود�نية، و�إيجاد �حللول 
ل��ل��م�����ش��اك��ل �ل���ت���ي ي���ع���اين م��ن��ه��ا �مل�����ز�رع 
ذ�ت  �أ�شناف  تو�فر  �ل�شود�ين، من عدم 
جودة عالية، و�مل�شاهمة يف مكافحة �آفات 
جودة  حت�شني  �إىل  بالإ�شافة  �لنخيل، 
�إىل  و�أ�شار  و�لتعليب،  و�لتغليف  �لإنتاج 
لتطوير  وطني  م�شروع  فكرة  هناك  �أن 
ملا  �ل�����ش��ود�ن  بجمهورية  �لنخيل  زر�ع���ة 
لدولة �لإمار�ت من خربة كبرية يف هذ� 

�ملجال.

�لنقل.  وبنياّ �لعر�س �أن دولة �لإمار�ت 
�خلليجي  �لتعاون  جمل�س  دول  تت�شدر 
لعام  �ملمنوحة  �ل��ع��ق��ود  قيمة  حيث  م��ن 
يف  �ل��ع��ق��ود  قيمة  ت��ق��در  ح��ي��ث   ،2019
دولر  م��ل��ي��ار   48.4 ح�����و�يل  �ل����دول����ة 
�أمريكي، تليها �ململكة �لعربية �ل�شعودية 
�أمريكي،  دولر  مليار   40.2 ب��ح��و�يل 
15.8 مليار دولر  �لكويت بحو�يل  ثم 
�أن دولة  �ل��ع��ر���س  و�أ���ش��ار  �أم��ري��ك��ي. كما 
�لإم�����ار�ت ت��ت��ف��وق ع��ل��ى �ل����دول �لأخ���رى 
يف �مل��ن��ط��ق��ة م��ن ح��ي��ث م�����ش��اه��م��ة قطاع 
�لإجمايل  �ملحلي  �ل��ن��اجت  يف  �لإن�����ش��اء�ت 
�ل��وط��ن��ي، ح��ي��ث ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ت��ه��ا حو�يل 
�لعام  يف  �أم��ري��ك��ي  دولر  م��ل��ي��ار   33.2
�إطار  �للقاء يف  وياأتي تنظيم    .2018
جهود �لغرفة لدعم منو �لأعمال يف دبي 
�ملقدمة  �خل��دم��ات  مب�شتوى  و�لرت��ق��اء 
�لتو��شل  وت�����ش��ه��ي��ل  �لأع���م���ال،  ملجتمع 
ب��ني ف��ئ��ات جمتمع �لأع��م��ال يف �لإم���ارة 
�لعالقات  تعزيز  يف  �إيجاباً  ينعك�س  مما 
�لثنائية بني �ملعنيني يف قطاع �لعقار�ت 
�مل�شاهمة  وب��ال��ت��ايل  و�ل��ب��ن��اء،  و�لت�شييد 
حيث  دب���ي،  يف  �لقطاع  ومن��و  تطوير  يف 
100 م�����ش��ارك��اً من  �أك����رث م���ن  ����ش���ارك 
16 دولة. وي�شت�شيف معر�س �خلم�شة 
�لكبار �أكرث من 2300 عار�س من 59 
و�أعمال  ت��ع��ارف  من�شة  وي�شكل  دول����ة، 
مل�شرتي  كبرية  وفر�شة  �لبناء،  لقطاع 
وخدماته  �لبناء  قطاع  منتجات  وبائعي 
�آخر  على  للح�شول  �لعامل  �متد�د  على 

�لتقنيات و�لبتكار�ت يف �ملجال.

اقت�صادية عجمان تناق�س �صيا�صتي 
جذب ال�صتثمار وتنمية ال�صادرات

•• عجمان -الفجر:

م�شرتكة  عمل  ور����س  عقد  عجمان  يف  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  ب���د�أت 
�إج����ر�ء�ت وتطور�ت  ملناق�شة  �لإم����ارة  م��ن �جل��ه��ات �حلكومية يف  ع��دد  م��ع 
و�شيا�شة  �خل��ارج��ي  و�ل��رتوي��ج  �لأج��ن��ب��ي  �ل�شتثمار  ج��ذب  �شيا�شة  �إع����د�د 
�ملجل�س  بناًء على قر�ر �شمو رئي�س  �ل�شادر�ت و�للتني مت �عتمادها  تنمية 
�لتنفيذي رقم 7 ل�شنة 2019م، و�لذي حدد جمموعة من �ل�شيا�شات ذ�ت 
م�شوؤولة عن هاتني  �لد�ئرة  وتعترب   ،2020  -  2019 للفرتة  �لأولوية 
من  وع��دد  �لتنفيذي  للمجل�س  �لعامة  �لأم��ان��ة  مع  بالتن�شيق  �ل�شيا�شتني 

�جلهات �حلكومية يف �لإمارة.
�لأجنبي  �ل���ش��ت��ث��م��ار  ب�شيا�شة ج���ذب  �ل��ع��م��ل �خل��ا���ش��ة  ور����س  ع��ق��دت  وق���د 
�ملعنية،  �جلهات  مب�شاركة  �ل�شادر�ت،  تنمية  و�شيا�شة  �خلارجي  و�لرتويج 
وع�شوية  �ل���د�ئ���رة  ب��رئ��ا���ش��ة  �شيا�شة  ل��ك��ل  ع��م��ل  ف��ري��ق  ت�شكيل  خ���الل  م��ن 
د�ئرة  �ل�شياحية،  �لتنمية  د�ئ���رة  �حل���رة،  عجمان  منطقة  عجمان،  غرفة 
�جلهات  �إىل  بالإ�شافة  و�جل��م��ارك،  �مليناء  ود�ئ���رة  و�لتخطيط،  �لبلدية 
�لور�س  ه��ذه  خ��الل  ومت  د�ع��م��ة،  كجهات  �لحت���ادي  �مل�شتوى  على  �ملعنية 
�لتي  �لأ�شا�شية  �ملحاور  �أهم  مناق�شة 
�ل�شيا�شتني  �شمن  ت�شمينها  يجب 
�مل�شتقبلية  �ل��روؤي��ة  م��ع  ي��ت��و�ف��ق  مب��ا 
لالإمارة،  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  و�خل��ط��ة 
�لتطور�ت  �لعتبار  بعني  �لأخ��ذ  مع 
وعامليا،  و�إقليمياً  �لقت�شادية حملياً 
�ملوقع  م����ن  �ل����ش���ت���ف���ادة  وب���ال���ت���ايل 
�لتناف�شي للدولة ب�شكل عام و�لإمارة 
�لنمو  معدلت  لتعزيز  خا�س  ب�شكل 

�لقت�شادي.
وب���ه���ذه �مل��ن��ا���ش��ب��ة ق���ال���ت زه�����رة علي 
�لبناي، مديرة ق�شم تنمية �ل�شادر�ت 
“ ترت�أ�س �لد�ئرة فرق  و�ل�شتثمار: 
�ل��ع��م��ل �مل�����ش��وؤول��ة ع���ن ���ش��ي��ا���ش��ة جذب 
حيث  �ل�شادر�ت،  تنمية  و�شيا�شة  �خلارجي  و�لرتويج  �لأجنبي  �ل�شتثمار 
�شتعمل هاتان �ل�شيا�شتان على دعم �مل�شتثمرين و�أ�شحاب �لأعمال يف �لإمارة 
و�خلارجية،  �ملحلية  �لأ�شو�ق  م�شتوى  على  و�لتو�شع  ��شتثمار�تهم  لتنمية 
حتليل  ت�شمل  مت�شل�شلة  مر�حل  خ��الل  من  �ل�شيا�شتني  ��شتكمال  و�شيتم 
�لبيئة  لتطوير  متكاملة  وتو�شيات  ت�����ش��ور�ت  وت��ق��دمي  �ل��ر�ه��ن،  �لو�شع 
�ل�شتثمارية، وحتديد �لأدو�ت و�آليات �لتنفيذ �ملطلوبة، وذلك بالتعاون مع 

�شركائنا من خمتلف �جلهات �ملعنية ».
�حلكومية  �جلهود  تعزيز  �إىل  �ل�شيا�شات  هذه  خالل  من  �لإم��ارة  وتهدف 
يف  �ل�شرت�تيجية، خ�شو�شاً  و�أهد�فها   2021 روؤية عجمان  نحو حتقيق 
�ملحور �لقت�شادي �لذي يهدف لتعزيز تناف�شية �لإمارة وجذب �ل�شتثمار 
ومن  �لقت�شادية،  و�لأن�شطة  �لقطاعات  ملختلف  �لكامل  �لدعم  وتقدمي 
�مل�شاهم �لرئي�س يف  �أبرزها يف �لوقت �لر�هن �لقطاع �ل�شناعي �لذي يعد 
خالل  لقاء�تها  �لعمل  فرق  و�شتو��شل  ل��الإم��ارة،  �لإجمايل  �ملحلي  �لناجت 
�لفرتة �ملقبلة و�شوًل �إىل �ل�شيغة �لنهائية لكل �شيا�شة ثم رفعها للمجل�س 

�لتنفيذي يف �لإمارة ملناق�شتها و�عتمادها.

القت�صاد تنظم ور�صة عمل توظيف الدرا�صات 
امل�صتقبلية وا�صت�صراف امل�صتقبل يف اخلطط الإمنائية

•• اأبوظبي- وام:

حول  عمل  ور�شة  �لقت�شاد  وز�رة  يف  �لقت�شادية  �لدر��شات  �إد�رة  نظمت 
�لإمنائية،  �مل�شتقبل يف �خلطط  و��شت�شر�ف  �مل�شتقبلية  �لدر��شات  توظيف 
ومب�شاركة  �خلليجي،  �لتعاون  جمل�س  لدول  �لعامة  �لأمانة  مع  بالتعاون 
ممثلني من دول جمل�س �لتعاون �خلليجي، �إىل جانب ممثلني من �جلهات 
�حلكومية على �ل�شعيدين �لحتادي و�ملحلي، وغرف �لتجارة و�ل�شناعة، 
ر�ئدة  و�شركات  للتخطيط،  �لعربي  و�ملعهد  و�جلامعات،  �لأبحاث  ومر�كز 

من �لقطاع �خلا�س.
و�فتتح �أعمال �لور�شة �شعادة حممد �شالح �شلو�ح م�شت�شار وزير �لقت�شاد، 
لدول  �لتعاون  ملجل�س  �لعامة  �لأم��ان��ة  م��ن  �ملطلق  ع��ب��د�هلل  �شعد  و�ل�شيد 
�خلليج �لعربية ..و�شارك يف جل�شاتها متحدثون من وز�رة �شوؤون جمل�س 
�لوزر�ء و�مل�شتقبل، وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع، وز�رة �لعدل، �إىل جانب 
و�لهيئة  �ل�شرت�تيجية،  و�لبحوث  للدر��شات  �لإم��ار�ت  ممثلني من مركز 
�لوطنية  و�لهيئة  للف�شاء،  �لإم���ار�ت  ووكالة  �لنووية،  للرقابة  �لحتادية 
لإد�رة �لطو�رئ و�لزمات و�لكو�رث، ومدينة دبي �لذكية، ومركز �لإح�شاء 
بجامعة  و�لق��ت�����ش��اد  �لإد�رة  وكلية  �لعليا،  �لتقنية  وكلية  ظ��ب��ي،  �أب���و   –
�لإمار�ت، و�ملعهد �لعربي للتخطيط –�لكويت، وز�رة �لقت�شاد و�لتخطيط 

– �ل�شعودية، وجمموعة �ت�شالت، ومركز كايزن للتدريب.
و��شعة  ي�شهد حت��ولت  �ليوم  �لعامل  �إن  �شلو�ح،  �شعادة حممد �شالح  وق��ال 
�لنطاق يف �لعديد من �ملجالت، حيث تغريت حمركات �لنمو ب�شورة كبرية 
يف جمالت �لقت�شاد و�لتجارة و�ل�شتثمار و�لقطاعات �لتنموية �ملختلفة، 
و�لعلوم  �لتكنولوجيا  جم���الت  يف  �ملتالحقة  �ل��ت��ط��ور�ت  ظ��ل  يف  ل�شيما 

�لتطبيقية �حلديثة.
و�أو�شح �شعادته يف �لكلمة �لتي �ألقاها بالنيابة عن �شعادة �ملهند�س حممد 
وكيل  �ل�شحي  �لعزيز  عبد  ب��ن  �أح��م��د 
�ل�����وز�رة ل��ل�����ش��وؤون �لق��ت�����ش��ادي��ة، �أن 
�أدرك��ت مبكر�ً �همية  دول��ة �لإم���ار�ت 
��شت�شر�ف  جم��ال  يف  قدر�تها  تعزيز 
�لدر��شات  م��ن  و�ت��خ��ذت  �مل�شتقبل، 
يف  ر��شخاً  موؤ�ش�شياً  نهجاً  �مل�شتقبلية 
�شيا�شاتها �لتنموية، ولعل تخ�شي�س 
جمل�س  ����ش���وؤون  وز�رة  ب��ا���ش��م  وز�رة 
�أهمية  ت��ع��ك�����س  و�مل�����ش��ت��ق��ب��ل  �ل������وزر�ء 
و�لتخطيط  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  ����ش��ت�����ش��ر�ف 
�ل���ق���ي���ادة  ف���ك���ر  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي يف 
�لتي  �لتنموية  �ل��روؤى  ويف  �لر�شيدة 

تر�شم مالمح �ملرحلة �ملقبلة.

على هام�ض ا�ست�سافة دبي معر�ض »اخلم�سة الكبار 2019« 

غرفة دبي تنظم لقاء الأعمال حول قطاع الإن�صاءات

جلنة �صوؤون التقنية والطاقة والرثوة املعدنية للمجل�س الوطني الحتادي تنتخب عائ�صة ليتيم رئي�صًا وحممد الك�صف مقررًا
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مطارات اأبوظبي والحتاد لل�صحن حتدثان تغيريًا جذريًا يف جمال 
البنى التحتية لل�صحن واخلدمات اللوج�صتية يف مطار اأبوظبي الدويل

•• اأبوظبي-الفجر: 

و�خلدمات  �ل�����ش��ح��ن  ذر�ع  لل�شحن،  و�لحت�����اد  �أب��وظ��ب��ي  م���ط���ار�ت  �أع��ل��ن��ت 
�للوج�شتية �لتابعة ملجموعة �لحتاد للطري�ن، عن م�شروع �شخم لتعزيز 
مكانة مطار �أبوظبي �لدويل كمركز عاملي حديث ومتميز لل�شحن �جلوي.

�أبوظبي و�لحتاد لل�شحن بتطبيق ��شرت�تيجية متعددة  و�شتقوم مطار�ت 
�لو�شيكة  �لتحديث  باأعمال  بدء�ً  لل�شحن،  �لتحتية  �لبنى  �ملر�حل لتطوير 
ملر�فق مبنى �ل�شحن �جلوي �لتابع لالحتاد يف �لق�شم �جلنوبي من �ملطار، 
و�شوًل �إىل �فتتاح مقر �لحتاد لل�شحن �مل�شتقبلي، على م�شاحة خ�ش�شتها 

مطار�ت �أبوظبي لأن�شطة �ل�شحن و�لأعمال �للوج�شتية �ملتكاملة.
وك�شفت �خلطط عن �ملرحلة �لأوىل �لتي تت�شمن حتديث مر�فق �ل�شحن 
�شتبد�أ  و�لتي  �مل��ط��ار،  من  �جلنوبية  �جلهة  يف  و�لو�قعة  لالحتاد  �لتابعة 
 2019 خريف  بني  متعددة  مر�حل  على  تنتهي  �أن  �ملقرر  وم��ن  مبا�شرة 
�أر�شفة  حتديث  �مل�شروع  وي�شمل   .2020 ع��ام  من  �لثالث  �لربع  ونهاية 
�لتحميل �خلا�شة بخدمات �ل�شحن �لربي من و�إىل �لطائر�ت، عرب تطوير 
وتعزيز  لت�شريع  و�لأر���ش��ي��ات،  �ل��ع��زل  و�أع��م��ال  �مل�شتوية  �لتحميل  ر�ف��ع��ات 
كفاءة �أعمال �لتحميل و�شبط درجات �حلر�رة وفقاً ملعايري �شارمة وزيادة 
م�شاحة �لتخزين وم�شاحات �لتجميع و�لتفكيك لتعزيز �شري �لعمل، �إ�شافًة 
وتخزين  مناولة  لعمليات  �ملخ�ش�شة  �لتربيد  �شل�شلة  مر�فق  حتديث  �إىل 

�مل�شتح�شر�ت �ل�شيدلنية و�ملنتجات �لطازجة.  
لدعم منو  �ملر�فق �حلالية  و�إنتاجية  كفاءة  بتعزيز  �ملرحلة  و�شت�شهم هذه 
�ملقبلة  �لأع��و�م �خلم�شة  �ل��دويل خالل  �أبوظبي  �ل�شحن �جل��وي يف مطار 
�مل�شتح�شر�ت  جم��ال  يف  �للوج�شتية  �لحت���اد  �إمكانيات  �شتدعم  �أن��ه��ا  كما 
�ل�شيدلنية من خالل مبنى �مل�شتح�شر�ت �ل�شيدلنية �جلنوبي �ملخ�ش�س 
لهذ� �لغر�س و�لذي ي�شيف م�شاحة قدرها 3،500 مرت مربع خم�ش�شة 
حر�رة  درج���ة  ذ�ت  بيئة  يف  �ل�شيدلنية  �مل�شتح�شر�ت  وت��خ��زي��ن  مل��ن��اول��ة 
م�شبوطة �شمن فئتني: من 2 حتى 8 درجات مئوية ومن 15 حتى 25 
�ل��ذي حتظى به �لحت��اد لل�شحن و�لتي  �لنجاح  درج��ة مئوية. كما �شيعزز 
مركز  �عتماد  على  حت��وز  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  يف  ط��ري�ن  �شركة  �أول  �أ�شبحت 
�لتميز جلهات �لتوثيق �مل�شتقلة يف جمال �ل�شوؤون �للوج�شتية �ل�شيدلنية 
يناير  يف  عليه  ح�شلت  و�ل��ت��ي   )CEIV Pharma با�شم  )�مل��ع��روف 

�عرت�فاً بتميز عمليات �لطري�ن ومباين �ملطار.
وع��الوة على ذل��ك، و�ف��ق �لطرفان على تخ�شي�س قطعة �أر���س يف جممع 
مبنى �ملطار �جلديد �ل�شرقي كخطوة م�شتقبلية، وذلك يف �إطار تركيزهما 
على �لنمو �مل�شتمر على �ملدى �ملتو�شط و�لطويل، كما �شيطرح �لفريق قريباً 
مناق�شات للمهتمني بت�شميم و�إن�شاء مرفق �لحتاد لل�شحن �ملتطور، و�لذي 
�شيعترب �أحد �أكرث حمطات �ل�شحن �جلوي تقدماً و�أمتتًة يف �لعامل. و�شيتم 
�لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف  �ملتنامي  �لطلب  لتلبية  �ملبنى  ه��ذ�  تخ�شي�س 
�ملتحدة على خدمات �ل�شتري�د و�لت�شدير بحيث �شيعزز من �أعمال �شبكة 
�ل�شحن �ملتنامية �لتابعة لالحتاد ويلبي يف �لوقت ذ�ته �لزيادة �لكبرية �لتي 

ت�شهدها عمليات �لتجارة �لإلكرتونية و�لربيد �ل�شريع و�ل�شحن.
مطار�ت  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  توم�شون،  ب��ر�ي��ان  ق��ال  تعليقه،  ويف 
�لتجارة  ط��رق  قلب  يف  �جلغر�فية  �لناحية  م��ن  �أبوظبي  “تقع  �أب��وظ��ب��ي: 
�ل��ن��ق��ل و�خلدمات  �إجن����از �شبكة  �ل�����ش��رق و�ل���غ���رب. ك��م��ا مت  ب��ني  �ل��و����ش��ل��ة 
�للوج�شتية يف �لإمار�ت وفقاً خلطط حمكمة كي تتيح فر�شاً فريدة لتنمية 
�ل�شحيحة  �لأ�ش�س  �ليوم  ن�شع  نحن  وها  مطردة.  ب�شورة  �ل�شحن  حركة 
و�أطر �لعمل �لتي تنا�شب م�شتقبل �أعمال �ل�شحن و�لتي �شتعيد ر�شم معامل 
هذ� �لقطاع يف �لإمار�ت خالل �لأعو�م �ملقبلة �لقليلة. فاأبوظبي هي مركز 

�ل�شحن �مل�شتقبلي للمنطقة و�لعامل«.  

الحتاد لئتمان ال�صادرات..الأكرث ابتكارا 
يف تقدمي احللول املالية بال�صرق الأو�صط 

•• دبي-وام:

�لتابعة حلكومة  �لئتمان  �شركة حماية   - �ل�شادر�ت  ح�شدت �لحت��اد لئتمان 
دولة �لإمار�ت - “جائزة �ل�شركة �لأكرث �بتكار� يف جمال تقدمي �حللول �ملالية 
فاينان�س  “كابيتال  جملة  قبل  من  وذل��ك   ”2019 لعام  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  يف 
�لتي  �ملبتكرة  �لربيطانية. ت�شلط �جلائزة �ل�شوء على �حللول  �إنرتنا�شونال” 
“حماية  خدمة  بتطوير  و�ملتمثلة  �ل�شادر�ت  لئتمان  �لحت��اد  �شركة  تقدمها 
�ل�شركات  منو  خطط  دع��م  �إىل  تهدف  �لتي  و�ملتو�شطة”  �ل�شغرية  �ل�شركات 
�لعاملة يف دولة �لإمار�ت وم�شاعدتها على دخول �أ�شو�ق جديدة و�عدة. وتتميز 
�خلدمة باملرونة و�ل�شرعة و�شهولة �ل�شتخد�م حيث �أنها ت�شجع هذه �ل�شركات 
على �ل�شتفادة من حلول حماية �لئتمان �لتجاري، بالإ�شافة �إىل ت�شريع �أعمالها 
يف جمال �ل�شادر�ت بطريقة �آمنة. و تعد �جلائزة مبثابة تقدير للنمو �ل�شريع 
�لذي حققته �ل�شركة يف غ�شون فرتة زمنية وجيزة منذ بدء عملياتها يف عام 
2018، كونها �شركة ر�ئ��دة يف جمال تقدمي حلول حماية �لئتمان �لتجاري 
�لتي تعزز �لقدرة �لتناف�شية لل�شركات �لعاملة يف دولة �لإمار�ت وت�شاعدها على 
�شو�رنا  وقالت  للدولة.  �لنفطي  غري  �لقت�شادي  �لتنويع  يف  و�مل�شاهمة  �لنمو 
�ل�����ش��ادر�ت- يهذه  �شركة �لحت���اد لئتمان  �ل��ت��ج��اري يف  �لئ��ت��م��ان  رئي�س  لت���ا، 
�ملنا�شبة - : �إن تكرمي �ل�شركة بهذه �جلائزة مل ياأت فقط ب�شبب �لنجاح �لذي 
حققته يف تطوير خدمة “حماية �ل�شركات �ل�شغرية و�ملتو�شطة” �ملتميزة، بل 
�أي�شا تقدير� جلهود �ل�شركة يف تطوير حلول حماية �لئتمان �لتجاري خالل 
فرتة زمنية وجيزة منذ بدء عملياتها يف عام 2018. و�أ�شار �إىل �أن �ل�شركات 
�أن  حيث  �لإم����ار�ت  دول��ة  لقت�شاد  �لأ���ش��ا���س  حجر  متثل  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية 
م�شاهمتها �لكبرية يف منو �لناجت �ملحلي �لإجمايل غري �لنفطي يف �لدولة تزيد 
�أن  خ�شو�شا  و�ملتو�شطة”  �ل�شغرية  �ل�شركات  “حماية  مثل  �أهمية خدمة  من 
�أن هذه  �إىل  �أعمالها.. لفتا  �إىل حماية  �أو متو�شطة حتتاج  �شركة �شغرية  كل 

�خلدمة متوفرة على �ملوقع �لإلكرتوين لل�شركة.

خالل زيارة وفد رفيع امل�ستوى لالإمارة

»العالقات احلكومية يف ال�صارقة« تفتح باب التعاون مع اأيرلندا يف القطاعات احليوية
•• ال�صارقة-الفجر:

��شت�شافت د�ئرة �لعالقات �حلكومية يف 
�مل�شتوى  رفيع  �أيرلندياً  وف��د�ً  �ل�شارقة 
�شم ع���دد�ً م��ن ك��ب��ار �مل�����ش��وؤول��ني ورجال 
�لعالقات  ت���ع���زي���ز  ب���ه���دف  �لأع������م������ال، 
�لطرفني  بني  و�ل�شتثمارية  �لتجارية 
�لقطاعات  يف  �ل��ت��ع��اون  م�����ش��ت��وى  ورف���ع 
���ش��ي��م��ا قطاع  ل  و�ل�����و�ع�����دة،  ���ة  �حل���ي���وياّ
�ل���ط���ري�ن و�أن��ظ��م��ت��ه �حل��دي��ث��ة و�ل����ذي  
�قت�شاد�ت  دع���م  يف  ك��ب��ري  ب�شكل  ي�شهم 
�ل�����دول وت��ن�����ش��ي��ط �ل��ق��ط��اع��ات �لأخ����رى 
�ل��ت��ي تعترب  �ل�����ش��ي��اح��ة  ويف م��ق��دم��ت��ه��ا  
�ل�شعوب  ثقافات  على  ل��الط��الع  ن��اف��ذة 

وح�شار�تها.
�لأيرلندي  �ل���وف���د  ����ش��ت��ق��ب��ال  يف  وك����ان 
�ل�����ش��ي��خ م��اج��د �ل��ق��ا���ش��م��ي، م��دي��ر د�ئرة 
�لعالقات �حلكومية بال�شارقة، وعدد من 
�أبرزهم  �لإم��ارة، من  �مل�شوؤولني يف  كبار 
�ل�شيخ في�شل بن �شعود �لقا�شمي، مدير 
و�ل�شيخ  �ل���دويل،  �ل�شارقة  مطار  هيئه 
ث����اين، مدير  �آل  �هلل  ع��ب��د  ب��ن  ���ش��ل��ط��ان 
�مل��دين، و�شعادة مرو�ن  �ل��ط��ري�ن  د�ئ��رة 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �ل�شركال،  بن جا�شم 
و�لتطوير  لال�شتثمار  �ل�شارقة  لهيئة 
)����ش���روق(، وع��ب��د �ل��رح��م��ن ب��ن طليعة، 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة يف طري�ن  �ل�����ش��وؤون  م��دي��ر 
زيارة  للوفد  �ل��د�ئ��رة  ونظمت  �لعربية. 
لهيئة مطار �ل�شارقة �لدويل، حيث كان 
�شعود  بن  في�شل  �ل�شيخ  ��شتقبالهم  يف 
لتاريخ  ��شتعر��شاً  قدم  �ل��ذي  �لقا�شمي 
�ل�شارقة وما �شهدته  �إم��ارة  �لطري�ن يف 
وتو�شع  من����و  م����ن  �ل����ط����ري�ن  ���ش��ن��اع��ة 
م�شتمر منذ �نطالقتها يف عام 1930، 
�لتي  �جل��دي��دة  و�لتو�شعات  و�ل��ت��ط��ور�ت 
�أ���ش��ه��م��ت يف ف��ت��ح �أب������و�ب ج���دي���دة �أم����ام 
�مل�شتثمرين ورجال �لأعمال ل�شتك�شاف 
فر�س �ل�شتثمار �لتي يوفرها لهم قطاع 
�ل��وف��د يف  ��شطحاب  �ل��ط��ري�ن. كما مت 
باخلدمات  ل��ت��ع��ري��ف��ه��م  ���ش��ام��ل��ة  ج���ول���ة 
�ل�شغر  �ملتناهية  للم�شروعات  �ملقدمة 
و�ل�شركات  و�مل���ت���و����ش���ط���ة  و�ل�������ش���غ���رية 

متعددة �جلن�شيات.  
كبار  من  نخبة  �لأيرلندي  �لوفد  و�شم 
�مل�شوؤولني يف �لقطاعني �لعام و�خلا�س، 
على ر�أ�شهم معايل بات برين تي دي، وزير 
و�لأعمال  و�لتوظيف  للتجارة  �ل��دول��ة 
�لرقمية  �لأوروب����������ي  �لحت�������اد  و�����ش����وق 
و�شتيفن  �ل��ب��ي��ان��ات،  وح��م��اي��ة  �مل���وح���دة 
للموؤ�ش�شة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���دي���ر  ك���ري���ن، 
�مل�شروعات،  وتنمية  لدعم  �لأي��رل��ن��دي��ة 
ملنطقة  �لإقليمي  �ملدير  هوجان  ومايك 
�ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا، وكونور 
�ل�شرق  ملنطقة  �لإقليمي  �مل��دي��ر  ف��اي��ف، 
�ملوؤ�ش�شة  يف  �أفريقيا  و�شمال  �لأو���ش��ط  
�لأي��رل��ن��دي��ة، و�أمي���ن �ل�����ش��ك��اوي، �مللحق 
�لتجاري ب�شفارة �أيرلند�، و�لآن ماهوين، 
م�شت�شار �ل�شوق يف �ملوؤ�ش�شة �لأيرلندية، 
وتوما�س مور�ي، كبري �ملوظفني يف �إد�رة 
�لأعمال و�مل�شاريع و�لبتكار يف �ملوؤ�ش�شة، 
و�لرئي�س  �لعام  �لأم��ني  يون�س،  و�أح��م��د 
�لعربية  �ل��ت��ج��اري��ة  للغرفة  �لتنفيذي 

�لأيرلندية.
�لأيرلندية  �ل��ط��ري�ن  ���ش��رك��ات  و�شمت 

�شركة  ك��اًل من  �ل��ز�ئ��ر  �لوفد  �ملمثلة يف 
�لدولية  �لأي���رل���ن���دي���ة  دب���ل���ن  م���ط���ار�ت 
ومركز  �إن�شبك�شن”،  و”�إيرو   »daa«
����ش���ان���ون �ل������دويل خل���دم���ات �ل���ط���ري�ن، 
“بوتاين  و�شركة  “�إيرو�يد”،  و�شركة 
ل�شيانة  دب����ل����ن  و����ش���رك���ة  ويفينج”، 
“تر�ن�شبوكو”،  و���ش��رك��ة  �ل���ط���ائ���ر�ت، 
�خلدمات  و���ش��رك��ة  و”�شافيرتك�س”، 
“�آ�شيتيك”  و�شركة  “مياغني”،  �ملالية 
�ل�شالمة  حلول  تقدمي  يف  �ملتخ�ش�شة 
�ل�شيخ ماجد  �ل��ط��و�رئ.  و�أك��َد  و�أنظمة 
تربطها  �ل�����ش��ارق��ة  �إم����ارة  �أن  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
�ل��ك��ث��ري م��ن �مل�����ش��ال��ح �لق��ت�����ش��ادي��ة مع 
�مل���دن �لأي��رل��ن��دي��ة و�مل��وؤ���ش�����ش��ات �لعاملة 
و�لثقافية  �لق��ت�����ش��ادي��ة  ق��ط��اع��ات��ه��ا  يف 
�لزيارة  ه��ذه  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار  و�لعلمية، 
بالإمكانيات  �ل��ت��ع��ري��ف  �إىل   ت���ه���دف 
و�ل���ف���ر����س �مل�������ش���رتك���ة ل��ال���ش��ت��ث��م��ار يف 

�لقطاعات �لتي تدعم �لنمو �مل�شتد�م.   
�حلكومية  �لعالقات  د�ئ��رة  وق��ال مدير 
على  �ل����د�ئ����رة  يف  “نعمل  ب��ال�����ش��ارق��ة: 
�ل�����ش��ارق��ة �ملتمثلة  �إم����ارة  ت��رج��م��ة روؤي����ة 

�لإقليمية  �لعالقات  م��ن  �شبكة  بناء  يف 
و�لدولية ت�شتند لتبادل �خلرب�ت و�إثر�ء 
�لتجارب وحتقيق م�شالح كافة �لأطر�ف 
�ملتمثلة  �ل�شارقة  طموحات  ي��خ��دم  مب��ا 
و�لإب����د�ع،  �لب��ت��ك��ار  على  قائمة  بيئة  يف 
�ملعرفة  على  �لقائم  �لقت�شاد  وحتفيز 
للدفع قدماً بعملية �لتنمية �لجتماعية 

و�لقت�شادية �مل�شتد�مة«.
�شعود  بن  في�شل  �ل�شيخ  �أك��د  جهته  من 
�ل�شارقة  مطار  هيئه  مدير  �لقا�شمي، 
�أن �لهيئة حتر�س على تطوير  �لدويل، 
�ل�شر�كة �لقت�شادية و�ل�شر�كة يف قطاع 
لتحقيق  �لإي��رل��ن��دي  و�ل�شفر  �ل��ط��ري�ن 
ت��وج��ي��ه��ات �ل���ق���ي���ادة �حل��ك��ي��م��ة، وروؤي�����ة 
�شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�ملجل�س  �ل��ق��ا���ش��م��ي، ع�����ش��و  ب���ن حم��م��د 
�لأع���ل���ى ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة، ب��ال��ع��م��ل على 
تعزيز �لعالقات مع �ل�شركاء يف خمتلف 
�ملجالت، م�شري�ً �إىل �أن ملتقى �لأعمال 
فر�شة  ي�شكل  و�إي��رل��ن��د�  �ل�����ش��ارق��ة  ب��ني 
�ملجالت  خمتلف  يف  �ل��ع��الق��ات  لتعزيز 
�لإيرلنديني  �مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن  وت���ع���ري���ف 

�ل��ت��ي يوفرها  �ل���ش��ت��ث��م��اري��ة  ب��ال��ف��ر���س 
�لقت�شاد �لإمار�تي ب�شكل عام و�قت�شاد 

�إمارة �ل�شارقة ب�شكل خا�س.
�لقا�شمي:  ف��ي�����ش��ل  �ل�����ش��ي��خ   و�أ������ش�����اف 
على  �لإيرلنديني  �مل�شتثمرين  “ن�شجع 
م�شاريعهم  وت��د���ش��ني  �أع��م��ال��ه��م  �إط���الق 
�لقائمة  �مل�شاريع  يف  و�لتو�شع  �خلا�شة 
�أن  �إىل  م�����ش��ري�ً  �ل�شارقة”.  �إم�����ارة  يف 
�إمارة  يف  �لعاملة  �لإيرلندية  �ل�شركات 
وم�شاهمة  قيمة مهمة  ت�شيف  �ل�شارقة 
فاعلة بالقت�شاد و�لأعمال يف �ل�شارقة.

�ل���زي���ارة، ع��ق��د �جلانبان  وع��ل��ى ه��ام�����س 
�جتماعات ثنائية مت خاللها تقدمي عدد 
بالفر�س  �لوفد  لتعريف  �لعرو�س  من 
�ل�شتثمارية �لو�عدة يف قطاعات �لإمارة، 
�شعادة  م���ن  ك����ٌل  �ل���ت���ق���دمي  يف  و�����ش����ارك 
�لتنفيذي  �ملدير  �مل�شرخ،  جمعة  حممد 
�لأجنبي  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار  �ل�����ش��ارق��ة  مل��ك��ت��ب 
ونهيان  �ل�شارقة”،  “��شتثمر يف  �ملبا�شر 
�حلكومية  �ل��ع��الق��ات  م��دي��ر  �لفال�شي، 
و�لرتخي�س يف جممع �ل�شارقة للبحوث 
و�لتكنولوجيا و�لبتكار، وعمر طورم�س، 
مدير �لتطوير �لتجاري يف هيئة مطار 

�ل�شارقة �لدويل.
�ل�شارقة  م���ط���ار  ه��ي��ئ��ة  مم��ث��ل��و  و���ش��ل��ط 
�لتقدميي،  �ل���ع���ر����س  خ����الل  �ل�������دويل، 
�ل�������ش���وء ع���ل���ى م����ا ح���ق���ق���ه �مل����ط����ار من 
�إجن�������از�ت خ����الل �ل���ع���ام �مل���ا����ش���ي، حيث 
جت���اوز ع���دد �مل�����ش��اف��ري��ن �ل���� 12 مليون 
���ش��ن��وي��اً بن�شبة  م�����ش��اف��ر، م�����ش��ج��اًل من���و�ً 
%5، مع توفري �ملطار رح��الت طري�ن 
�إىل 85 وجهة يف خمتلف �أنحاء �لعامل، 
ر�أ�س  �ل��دويل على  �ل�شارقة  وجاء مطار 
قائمة مطار�ت منطقة �ل�شرق �لأو�شط 
و�شمال �أفريقيا يف دقة �لإجناز و�للتز�م 
�لر�بع  ب��امل��رك��ز  ب��ي��ن��م��ا ح���ل  ب��امل��و�ع��ي��د، 
�لوفد  �طلع  كما  �ل��ع��امل،  م�شتوى  على 
�لأيرلندي على خطة �لتو�شعة �ل�شاملة 
�لتي تنفذها حالياً هيئة مطار  للمطار 
�ل�����ش��ارق��ة �ل�����دويل ب��ه��دف رف����ع قدرته 
�ل�شتيعابية �إىل نحو 20 مليون م�شافر 

بحلول عام 2025.

 �سهد توقيع اتفاقية بني غرفتي ال�سارقة وكينيا بهدف تعزيز جمالت التعاون 

بعثة غرفة ال�صارقة اإىل �صرق اإفريقيا ت�صتعر�س الفر�س ال�صتثمارية يف منتدى التجارة وال�صتثمار الإماراتي الكيني
•• نريوبي-الفجر:

�نطلقت يوم �أم�س �لأول �لثنني يف �لعا�شمة 
�لتجارة  منتدى  فعاليات  نريوبي،  �لكينية 
�أقيم  �ل��ذي  �لكيني،  �لإم��ار�ت��ي  و�ل�شتثمار 
�خلام�شة  �لتجارية  �لبعثة  زي��ارة  مبنا�شبة 
ل��غ��رف��ة جت����ارة و���ش��ن��اع��ة �ل�����ش��ارق��ة ممثلة 
مبركز �ل�شارقة لتنمية �ل�شادر�ت �إىل �شرق 
�شناعية  م��ن�����ش��اأة   25 مب�����ش��ارك��ة  �إف��ري��ق��ي��ا، 
و�لتي  �ل�شارقة،  من  وت�شديرية  و�نتاجية 
�جلاري،  نوفمرب  م��ن  �ل�29  حتى  ت�شتمر 
�إىل تعريف  �ل��غ��رف��ة  وت��ه��دف م��ن خ��الل��ه��ا 
�ل��ق��ط��اع �خل��ا���س على �ل��ف��ر���س �مل��ج��زي��ة يف 
ي��خ��دم م�شلحة  �ل���و�ع���دة مب���ا  �ل��ق��ط��اع��ات 
جمتمع �لأعمال يف �ل�شارقة، ويوفر من�شة 
�مل�شرتكة  �ل�شتثمارية  �لفر�س  ل�شتعر��س 
حتقيق  �إىل  ���ش��ع��ي��ا  �لأع�����م�����ال،  رج�����ال  ب���ني 
�ل�شارقة  ب��ني  متميزة  �قت�شادية  ���ش��ر�ك��ات 
تنمية  تعزيز  ج��ان��ب  �إىل  وكينيا،  و�أوغ��ن��د� 

�شادر�ت �ملن�شاآت �لنتاجية يف �ل�شارقة. 
�أق����ي����م يف فندق  �ل������ذي  �مل���ن���ت���دى  وح�������ش���ر 
كمبن�شكي نريوبي، �شعادة عبد �هلل �شلطان 
جتارة  غرفة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لعوي�س 
ويرو  جون�شون  و�شعادة  �ل�شارقة،  و�شناعة 
و�شعادة  �ل��ك��ي��ن��ي��ة،  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  مم��ث��ل 
ري���ت�������ش���ارد جن���ات���ي���ا رئ���ي�������س غ���رف���ة جت����ارة 
ك��ي��ن��ي��ا، و����ش���ع���ادة حم��م��د ر��شد  و���ش��ن��اع��ة 
�لطنيجي  م�شبح  نا�شر  و���ش��ع��ادة  دمي��ا���س، 
وعبد�لعزيز  �لغرفة،   �إد�رة  جمل�س  �أع�شاء 
لقطاع  �لعام  �ملدير  م�شاعد  �شطاف  حممد 
�ل�شارقة  م��رك��ز  م��دي��ر  �لأع�����ش��اء  خ��دم��ات 
بوزجنال  �شعيد  وجمال  �ل�شادر�ت،  لتنمية 
و�شلطان  �ل��غ��رف��ة،  يف  �لإع����الم  �إد�رة  م��دي��ر 

و�لت�شويق  �مل��ب��ي��ع��ات  �إد�رة  م��دي��ر  ���ش��ط��اف 
�جل�شمي  ومل��ي��اء  �ل�شارقة،  �إك�شبو  مركز  يف 
يف  �لوطنية  �ل�شناعات  تنمية  �أول  تنفيذي 
�ل�شادر�ت، و�شلطان  �ل�شارقة لتنمية  مركز 
�آل علي تنفيذي تنمية �ل�شناعات �لوطنية، 
موؤ�ش�شات  م����ن  �مل���������ش����وؤول����ني  م����ن  وع�������دد 
كينيا، وح�شد  �لعام و�خلا�س يف  �لقطاعني 
من رجال �لأعمال و�مل�شتثمرين �لإمارتيني 

و�لكينيني.
ريت�شارد  ���ش��ع��ادة  �مل��ن��ت��دى  فعاليات  و�ف��ت��ت��ح 
�لإمار�ت  دول��ة  �أن  فيها  �أك��د  بكلمة  جناتيا، 
ع���الق���ات كينيا  م��ت��م��ي��زة يف  م��ك��ان��ة  حت��ت��ل 
ب���الده مت��ت��از مبوقع  و�أن  �ل��ع��امل،  م��ع دول 
لدخول  منها  �لنطالق  ��شرت�تيجي ميكن 

�إفريقيا،  ����ش���رق  يف  �لإق��ل��ي��م��ي��ة  �لأ�����ش����و�ق 
ي�شل  �مل�شتهلكني  م��ن  ع��دد  �إىل  و�ل��و���ش��ول 
150 مليون �شخ�س، وذلك  �أك��رث من  �إىل 
ب��ف�����ش��ل �ل��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة �ل��ت��ي ت��ت��م��ت��ع بها 
�ملتطورة،  �لتجارية  �لأع��م��ال  وبيئة  كينيا، 
حيث �أ�شبحت حتتل �ليوم �ملرتبة 56 على 
م�شتوى �لعامل من بني 190 دولة و�ملرتبة 
�لر�بعة يف �أفريقيا بعد موري�شيو�س و�ملغرب 
ورو�ن��د�، كما تعد كينيا �شوقا ر�ئ��دة لل�شلع 
ملو�رد  �متالكها  ع��ن  ف�شال  �ل�شتهالكية، 

ب�شرية متعددة �ملهار�ت.
ودع���ا ري��ت�����ش��ارد جن��ات��ي��ا، رج���ال �لأع��م��ال يف 
�ل�شتثمارية  �لفر�س  در����ش��ة  �إىل  �ل�شارقة 
جمالت  يف  ب���الده  بها  تتمتع  �ل��ت��ي  �ملتاحة 

و�لغاز  و�ل��ن��ف��ط  �لتحتية  و�لبنية  �ل��ط��اق��ة 
و�لرثوة �حليو�نية و�شيد �لأ�شماك وت�شدير 
�ل�شحية  و�ل���رع���اي���ة  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة  �ل��ع��م��ال��ة 
و�لتعليم،  �ل�����ش��ي��دلن��ي��ة  و�مل�����ش��ت��ح�����ش��ر�ت 
وتكنولوجيا  و�ل��ت��ق��ن��ي،  �مل��ه��ن��ي  و�ل��ت��دري��ب 
و�لنقل  و�لب��ت��ك��ار،  و�لت�����ش��الت  �ملعلومات 
�لزر�عية  و�لأعمال  �للوج�شتية،  و�خلدمات 
�لغرفة  �أن  �ىل  �لزر�عية، لفتا  و�ل�شناعات 
�لكينية تعمل على تقدمي كافة �لت�شهيالت 
و�لم��ك��ان��ي��ات �مل��ت��اح��ة ل��دع��م �ل��ت��ع��اون بني 

�لقطاع �خلا�س لدى �جلانبني.
ك��ي��ن��ي��ا، بال�شكر  ت��وج��ه رئ��ي�����س غ��رف��ة  ك��م��ا 
و�ل��ت��ق��دي��ر ل��غ��رف��ة �ل�����ش��ارق��ة ع��ل��ى تنظيم 
�ل��ب��ع��ث��ة �ل��ت��ج��اري��ة ل��ل��ع��ام �خل��ام�����س، مثمنا 

م�شاعيها يف بناء �شر�كات وتعاون �قت�شادي 
كافة  تذليل  على  �شويا  للعمل  د�عيا  جمد، 
�لقطاع �خلا�س  تو�جه  قد  �لتي  �لتحديات 
جمالت  تو�شيع  يف  و�مل�شاهمة  �جلانبني  يف 

�لتعاون بني �لفعاليات �لقت�شادية.
���ش��ع��ادة ع��ب��د �هلل �شلطان  �أل���ق���ى  ب��ع��د ذل���ك 
�شعادته  عن  خاللها  �أع��رب  كلمة  �لعوي�س، 
�لعالقات  عمق  على  موؤكد�  �للقاء،  بتجدد 
�لعريقة،  و�ل��ت��اري��خ��ي��ة  �لر�شمية  �لثنائية 
و�لرو�بط �لثقافية و�لإن�شانية و�حل�شارية 
�ملتنامية  �لقت�شادية  و�مل�شالح  �لوطيدة، 
�لبلدين  ك���ال  �لأع����م����ال يف  ب���ني جم��ت��م��ع��ي 
�لبعثة  تنظيم  �أن  �إىل  م�شري�  �ل�شديقني، 
�ل��ت��ج��اري��ة �خل��ام�����ش��ة ي��ع��د ث��م��رة م��ن ثمار 
بني  و�لر��شخة  �ملتميزة  �لثنائية  �لعالقات 
�ملجالت،  ج��م��ي��ع  �ل�����ش��دي��ق��ني يف  �ل��ب��ل��دي��ن 
و�ل��ت��ي ك��ان��ت و���ش��ت��ب��ق��ى م��ت��ج��ذرة مبباركة 

ورعاية قيادتي �لبلدين.
وكينيا  �لإم��������ار�ت  �أن  �ل��ع��وي�����س،  و�أ�����ش����اف 
متتلكان �إمكانات كبرية ومقومات تناف�شية 
ع��ال��ي��ة وف��ر���س ك��ث��رية ل��ل��ت��ع��اون ب��ني رجال 
�لبلدين،  ك��ال  يف  و�مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن  �لأع���م���ال 
م�شلحة  ت���خ���دم  �أن  ����ش���اأن���ه���ا  م����ن  و�ل����ت����ي 
�أُح�شن  �إذ� ما  ب�شكل فاعل  �لأعمال  جمتمع 
��شتثمارها، منوها �إىل �أن هذ� �ملنتدى ُي�شكل 
فر�شة موؤ�تية لتفعيل �لعالقات وتعزيز ما 
مت بذله من جهود م�شرتكة، مبا ُي�شهم يف 
�لنفطي  غري  �لتجاري  �لتبادل  حجم  رف��ع 
ب��ني �لإم������ار�ت وك��ي��ن��ي��ا و�ل����ذي ���ش��ه��د قفزة 
�ملا�شية، حيث و�شل  �لأع���و�م  نوعية خ��الل 
�لعامني  �أمريكي خالل  2 مليار دولر  �إىل 
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% عن �لأعو�م �ل�شابقة.

اأبرم اتفاقيتني مع مركز منط احلياة احلالل واللجنة الوطنية للتمويل الإ�سالمي

مركز دبي لتطوير القت�صاد الإ�صالمي يو�ّصع دائرة �صراكاته ال�صرتاتيجية يف اإندوني�صيا
•• دبي-الفجر: 

�لقت�شاد  ل��ت��ط��وي��ر  دب����ي  م���رك���ز  �����ع  وقاّ
من  كل  مع  تفاهم  مذكرتي  �لإ�شالمي 
�ملركز �لإندوني�شي لنمط �حلياة �حلالل 
و�للجنة �لوطنية للتمويل �لإ�شالمي يف 

�إندوني�شيا، وذلك على هام�س م�شاركته يف موؤمتر ومنتدى ومعر�س منط �حلياة 
وتعترب �لتفاقيتان جت�شيد�ً  �حلالل �لدويل يف �إندوني�شيا “�إنهاليف 2019”. 
�لإ�شالمي  �لقت�شاد  لتعزيز مكانة  �إندوني�شيا  ��شرت�تيجية جديدة يف  ل�شر�كات 
عاملياً، وياأتي توقيعهما �شمن ��شرت�تيجية مركز دبي لتطوير �لقت�شاد �لإ�شالمي 

لتو�شيع قاعدة �شر�كاته �ل�شرت�تيجية.
وقام �ل�شيد عبد�هلل حممد �لعور، �ملدير �لتنفيذي ملركز دبي لتطوير �لقت�شاد 
�لإ�شالمي، بتوقيع �لتفاقية �لأوىل مع �شبتا نريو�ند�ر، رئي�س �ملركز �لإندوني�شي 

لتعزيز  �لطرفني  كال  خ��رب�ت  من  �ل�شتفادة  �إىل  بالإ�شافة  �ملختلفة،  �لأ���ش��و�ق 
مكانة قطاع �حلالل وزيادة عدد �أ�شحاب �مل�شلحة �ملعنيني به. 

ويف �شياق مت�شل، تهدف �تفاقية �ملركز مع �للجنة �لوطنية للتمويل �لإ�شالمي يف 
�إندوني�شيا، �إىل تنمية قطاع �لقت�شاد �لإ�شالمي �لعاملي وتقدمي �لدعم �ملتبادل 

يف �شبيل حتفيز قطاعات �حلالل و�لتمويل �لإ�شالمي عاملياً.
ومع  عاًما.   40 لأك��رث من  ثنائية متتد  بعالقات  و�إندوني�شيا  �لإم���ار�ت  وتتمتع 
نظر�ً  �شنوياً،  �ملائة  يف   5.3 �إىل  �لعاملي  �لإ�شالمي  �لقت�شاد  منو  ن�شبة  و�شول 

�ملدير  ر�ه���اردج���و،  فنتجي  م��ع  �لثانية  �لتفاقية  ووق���ع  �حل���الل،  �حل��ي��اة  لنمط 
بح�شور  وذل��ك  �إندوني�شيا،  يف  �لإ���ش��الم��ي  للتمويل  �لوطنية  للجنة  �لتنفيذي 

ممثلني من كبار �مل�شوؤولني يف �جلهات �لثالث.
�لإندوني�شي  �ملركز  مع  �لإ�شالمي  �لقت�شاد  لتطوير  دبي  مركز  �تفاقية  وتوفر 
لنمط �حلياة �حلالل، �إطار�ً لتعزيز �لعمل بني �ملركزين مع �لرتكيز على �لتبادل 
تهدف  كما  �ملتبادلة،  �لعمل  وور���س  و�ل��زي��ار�ت  �مل�شرتكة  �ملعار�س  و�إقامة  �ملعريف 
�إىل  �لإندوني�شي لنمط �حلياة �حلالل  و�ملركز  �ل�شناعات �حلالل  نفاذ  لت�شهيل 

وتطور  �مل���ت���ز�ي���د  �ل�������ش���ك���اين  ل���ل���ت���ع���د�د 
�لطلب  وزي���������ادة  �ل���رق���م���ي  �لت���������ش����ال 
�ل�شريعة  �مل��ت��و�ف��ق��ة م��ع  �مل��ن��ت��ج��ات  ع��ل��ى 
�لتفاهم  مذكرتي  �شتعزز  �لإ���ش��الم��ي��ة، 
ق�����درة �ل��ب��ل��دي��ن ع��ل��ى �ل����ش���ت���ف���ادة من 
منتجات  خمتلف  على  �مل��ت��ز�ي��د  �لطلب 
قطاعات �لقت�شاد �لإ�شالمي و�لعمل مع �أ�شحاب �مل�شلحة �ملحتملني يف �لأ�شو�ق 

�لرئي�شية �مل�شتهدفة.
عرب  �أم��ري��ك��ي  دولر  مليار   225 م��ن  يقرب  م��ا  �إندوني�شيا  يف  �مل�شلمون  و�أن��ف��ق 
موؤخر�ً  �لدولة  و�أطلقت   ،2018 عام  �ملختلفة يف  �لإ�شالمي  �لقت�شاد  قطاعات 
خطة خم�شية لتنمية �لقت�شاد �حلالل. وتدعم �خلطة مبادر�ت طموحة لدعم 
�حلالل  قطاعات  يف  �لعاملة  بال�شركات  �خل��ا���س  �حل��ي��وي  �لإيكولوجي  �لنظام 

و�لتمويل �لإ�شالمي.
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تنطلق اأعمالها يف 10 و11 دي�سمرب املقبل مب�ساركة اأكرث من 1000 م�سوؤول وخبري دويل

القمة العاملية للتمكني القت�صادي للمراأة ت�صتقطب �صناع ال�صيا�صات وداعمي التغيري من خمتلف اأنحاء العامل

•• ال�صارقة-الفجر:

�لقمة  م��ن  �ل��ث��ان��ي��ة  �ل�����دورة  ت�شتقطب 
للمر�أة،  �لق��ت�����ش��ادي  للتمكني  �لعاملية 
لالرتقاء  من��اء  موؤ�ش�شة  تنظمها  �ل��ت��ي 
باملر�أة، حتت �شعار “حمركات �لتغيري”، 
وبرعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور 
���ش��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د �ل��ق��ا���ش��م��ي ع�شو 
و�شمو  �ل�شارقة،  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 
�لقا�شمي  حممد  بنت  ج��و�ه��ر  �ل�شيخة 
باملر�أة،  لالرتقاء  من��اء  موؤ�ش�شة  رئي�شة 
�لذين  �لدوليني،  �ملتحدثني  من  نخبًة 
وق��ط��اع��ات خا�شة،  م��ن��ظ��م��ات  مي��ث��ل��ون 
مب�شرية  ع��الق��ة  ذ�ت  حكومية  وج��ه��ات 
�مل�����ش��ت��وي��ني �ملحلي  �مل������ر�أة ع��ل��ى  مت��ك��ني 

و�لدويل.
�أكرث  مب�شاركة  �لقمة  �أع��م��ال  وتنطلق 
من خم�شني خبري وم�شوؤول من �ملنطقة 
دي�شمرب  و11   10 ي���وم���ي  و�ل����ع����امل 
للمنا�شبات  �جل��و�ه��ر  م��رك��ز  يف  �مل��ق��ب��ل، 
ق�شايا  وتتناول  بال�شارقة،  و�مل��وؤمت��ر�ت 
متكني �ملر�أة ومتطلبات �إدماجها �لكامل 
وتذليل  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  �ل��ع��م��ل  ق��ط��اع��ات  يف 
�لعقبات �لتقنية و�لت�شريعية �لتي حتول 
�أربعة  ع���رب  �ل���ه���دف،  ه���ذ�  دون حت��ق��ي��ق 
�ملُر�عية  �ل�شر�ء  ت�شمل عمليات  حماور؛ 
للنوع �لجتماعي، و�ل�شر�كة يف �شال�شل 
�لتمويل  �إىل  بالإ�شافة  �لعاملية،  �لقيمة 
وت�شهيل �شر�كتها وريادتها يف �لقطاعات 

�جلديدة.

 وزر�ء وم�شوؤولون �إمار�تيون 
وت�������ش���م ق���ائ���م���ة �مل���ت���ح���دث���ني م����ن دول����ة 
�ل���وزر�ء وكبار  �لإم����ار�ت، جمموعة من 
�شعادة  وه����م:  �حل��ك��وم��ي��ني  �مل�����ش��وؤول��ني 
ح�شة بنت عي�شى بو حميد، وزيرة تنمية 
�شالح،  �آل  ع��ب��د�هلل  و���ش��ع��ادة  �مل��ج��ت��م��ع، 
�لتجارة  ل�شوؤون  �لقت�شاد  وز�رة  وكيل 
�ملمثل  �حلو�شني،  ن��و�ل  ود.  �خل��ارج��ي��ة، 
�ل��د�ئ��م ل��دول��ة �لإم�����ار�ت ل��دى �لوكالة 

�لدولية للطاقة �ملتجددة.
�لهاجري،  �شماح  �أي�شاً  �لقائمة  وت�شمل 
مدير �إد�رة �ل�شيا�شات �ل�شناعية يف وز�رة 
�لرئي�س  �ملحمودي،  وح�شني  �لقت�شاد، 
للبحوث  �ل�����ش��ارق��ة  مل��ج��م��ع  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 

و�لتكنولوجيا و�لبتكار، وجنالء �ملدفع، 
لريادة  �ل�شارقة  ملركز  �لتنفيذي  �ملدير 

�لأعمال )�شر�ع(.

ممثلو هيئات �ملجتمع �لدويل 
مالمبو- فومزيلي  �لقمة  يف  وت�شارك 
ن���ك���وك���ا، وك��ي��ل��ة �لأم������ني �ل���ع���ام ل���الأمم 
�لأمم  لهيئة  �لتنفيذي  و�ملدير  �ملتحدة 
�مل��ت��ح��دة ل��ل��م��ر�أة، و�ل��ن��ا���ش��ط��ة يف جمال 
ق�شايا حقوق �لإن�شان و�مل�شاو�ة و�لعد�لة 

�لجتماعية. 
وت�����ش��ت�����ش��ي��ف �ل���ق���م���ة جم���م���وع���ة من 
�مل��ت��ح��دث��ني ومم��ث��ل��ي ع���دد م��ن �لهيئات 
و�مل����ن����ظ����م����ات �ل�����دول�����ي�����ة و�أب�������رزه�������م: 
يف  �لإد�ري  �مل������دي������ر  ج����������رج،  �����ش����ال����و 
 »Microsoft for Startups«
فا�شكيز،  �إليز�بيث  �ل�شيليكون؛  و�دي  يف 
و�ملوؤ�ش�س  �لتنفيذي  و�مل��دي��ر  �ل��رئ��ي�����س 
 WEConnectل�شركة �مل�����ش��ارك 
موؤ�ش�شة   -  «  »International
�شاحبات  ت�شاعد يف متكني  ربحية  غري 
�لأعمال من �لنجاح يف �لأ�شو�ق �لعاملية؛ 
�مل�شارك  �مل��وؤ���ش�����س  لف�����ش��ي،  �لك�شاندريا 
غري  م��وؤ���ش�����ش��ة   -  New Story ل���� 
 2014 عام  يف  تاأ�ش�شت  مبتكرة  ربحية 
3000 منزل  م��ن  �أك���رث  �شيدت  و�ل��ت��ي 
�لبحر  ومنطقة  �لالتينية  �أم��ري��ك��ا  يف 
م�شاعد  ج�����و،  ز�جن�������ش���ن  �ل����ك����اري����ب����ي؛  
وكالة  يف  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  م��ك��ات��ب  م���دي���ر 
يف �شنغافورة؛ �أن�شو   SkillsFuture
غوبتا، موؤ�ش�س ومدير منظمة “غوجن” 
و�ل��ف��ائ��ز بجائزة  �ل��ه��ن��د،  �لإن�����ش��ان��ي��ة يف 
 ،2015 ل��ع��ام  ماج�شي�شي”  “رميون 
�شركة  يف  ����ش���ري���ك  ه���ي���ن���ي���ون،  وه����ي����ذر 
�ل�شندوق  كابيتال”،  “مايند�شفيت 
نا�شئة  ���ش��رك��ات  يف  لال�شتثمار  �ل��ع��امل��ي 
يف  ومتخ�ش�شة  �أع��م��ال  ر�ئ���د�ت  تقودها 
دوغال�س،  ورول  ؛  �لتكنولوجيا؛  جمال 
جمال  يف  ون��ا���ش��ط��ة  وم��وؤل��ف��ة  �شحفية 
مهند�شة  مكي،  ورو�ن  �لإن�شان؛  حقوق 
�لبحرين؛  م��ن  �أزي����اء  وم�شممة  بيئية 
ل�شركة  �ملوؤ�ش�س  �ل�شريك  غ��د�ر،  و�م��رب 

.»AllianceBlock«

حكومية  و���ش��ب��ه  جمتمعية  م��وؤ���ش�����ش��ات 

�إمار�تية
ن��خ��ب��ًة م���ن �شناع  �ل��ق��م��ة   وي�����ش��ارك يف 
ور�ئد�ت  �مل��وؤث��رة  و�ل�شخ�شيات  �لتغيري 
�لد�عمني  �لإم���ار�ت،  دول��ة  �لأعمال من 
للجهود �لر�مية �إىل �إيجاد حلول فاعلة 
وم�����ش��ت��د�م��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق �إدم������اج �مل������ر�أة يف 
�لتنمية  �أه���د�ف  مع  متا�شياً  �لقت�شاد، 

�مل�شتد�مة 2030.
�ملجتمعية  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ات  �أب�������رز  وم�����ن 
و�لقت�شادية �ملحلية �مل�شاركة �شعادة رمي 
لالرتقاء  من��اء  موؤ�ش�شة  مدير  ك��رم،  بن 
باملر�أة، و�لدكتورة مرمي مطر، موؤ�ش�شة 
لالأمر��س  �لإم�����ار�ت  جمعية  ورئ��ي�����ش��ة 
�مل�شاعد  �ملدير  �لعمارة،  وهبة  �جلينية، 
�لأو�شط  �ل�شرق  عالقات  ق�شم  ورئي�س 
يف �شركة “في�شرت�” خلدمات �لأعمال، 
و�شفرية  وفنانة  كاتبة  �لب�شتكي،  و�شما 

عتيق،  وعفر�ء  �أبوظبي،  �للوفر  متحف 
ج��و�ئ��ز، ومري�  ة  ع��داّ على  �شاعرة حائزة 
جمال  يف  �إمار�تية  خبرية  �أول  �ملهريي، 
�ل�شالمة �لنووية، و�شاينور خوجا، كبرية 
“فاوندي�شن  م�شوؤويل �لتاأثري يف �شركة 
ديانا  و�مل��ح��ام��ي��ة  دب����ي،  يف  �لقاب�شة” 

حمادة.
وقالت رمي بن كرم: “مت �ختيار جمموعة 
م���ن �أب�����رز �مل��ت��ح��دث��ني �مل��ت��خ�����ش�����ش��ني يف 
�ملندرجة  �ملو��شيع  ملناق�شة  �ملر�أة  متكني 
“حمركات  �ل��ع��ام  ه��ذ�  دورة  �شعار  حت��ت 
�لتعرف  �إىل  نتطلع  ون��ح��ن  �لتغيري”، 
�أف���ك���اره���م وروؤ�ه�������م ح����ول تطوير  ع��ل��ى 
على  للتاأثري  ومبتكرة  جديدة  �أ�شاليب 
منهج  �إىل  و�لو�شول  �لعاملية  �ل�شيا�شات 
ال لتعزيز قدر�ت �ملر�أة وتو�شيع  عمل فعاّ

�آفاقها �ملهنية«.

حول  روؤيتنا  �لقمة  “ُترتِجم  و�أ�شافت: 
وم�شتد�مة  فاعلة  حلول  تقدمي  �أهمية 
�لقت�شاد  يف  و�إدم��اج��ه��ا  �مل����ر�أة  لتمكني 
و�ل��ت��ن��م��ي��ة �لق��ت�����ش��ادي��ة، ف��ن��ح��ن ننظر 
و�مل�شاهمة  �لقت�شادية  و�لريادة  للعمل 
بو�شفه  �ل�����ش��وق  ت��وج��ه��ات  ���ش��ن��اع��ة  يف 
ناحية  وم��ن  �إن�����ش��ان،  لكل  طبيعياً  ح��ق��اً 
ثانية ت�شكل �شر�كة �ملر�أة �إ�شافة عظيمة 
�أ�شو�ق  تخ�شر  �إذ  �ل��ع��امل��ي،  ل��الق��ت�����ش��اد 
ترليون   160 نحو  �لعامل  و�قت�شاد�ت 
دولر نتيجة تاأخر م�شاعي �شر�كة �ملر�أة 
�شندوق  تقرير  بح�شب  �لعمل  �شوق  يف 

�لنقد �لدويل«.
وتابعت بن كرم: “�إن توفري بيئة د�عمة 
يف  ك��ب��رية  م�شاهمة  ي�شكل  �مل����ر�أة  لعمل 
لعام  �مل�شتد�مة  �لتنمية  �أه��د�ف  حتقيق 

.»2030
وختمت بن كرم: “ميثل تكافوؤ �لفر�س 
يف �أ�شو�ق �لعمل و�لفجوة يف �لأجور بني 
�حلالية  �لق�شايا  �أب���رز  �أح���د  �جلن�شني 
يف �لعامل، حيث تك�شف موؤ�شر�ت �لبنك 
�ملر�أة  م�شاركة  �أن   2019 لعام  �ل��دويل 
ما   ،٪39 تتجاوز  ل  �لعاملة  �لقوى  يف 
ُيرِبز دور �لقمة يف و�شع �لأ�ش�س �لالزمة 
عرب  �لأف�شل  نحو  �ل��و�ق��ع  ه��ذ�  لتغيري 
و�لعد�لة  �ل��ف��ر���س  ت��ك��اف��وؤ  م��ب��ادئ  تبني 
�إىل  و�ل��و���ش��ول  و�لتعليم  �ل��ت��وظ��ي��ف  يف 

�ملو�رد«.
�أهمية  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء  �ل��ق��م��ة،  و�شت�شلط 
م�����ر�ج�����ع�����ة �ل����ت���������ش����ري����ع����ات و�ل�����ل�����و�ئ�����ح 
�لعام  �لقطاع  يف  �لد�خلية  و�ل�شيا�شات 
وموؤ�ش�شات �لقطاع �خلا�س، كما �شرتكز 
�مل��ب��ادر�ت من  توحيد جهود جميع  على 
لإحد�ث  �مل�شرتك  �ل��ه��دف  حتقيق  �أج��ل 
تغيري �إيجابي يف و�قع متكني �ملر�أة، كما 
�شر�كة  تعزيز  ���ش��رورة  �لقمة  �شتتناول 
�لقطاعات  يف  �مل���ح���وري  ودوره�����ا  �مل�����ر�أة 
�جل���دي���دة غ���ري �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة و�لأ�����ش����و�ق 

�لنا�شئة.
عام  �لأوىل  دورت��ه��ا  يف  �لقمة  �أن  ي��ذك��ر 
مع  �شر�كات  �إب��ر�م  عن  �أثمرت   ،2017
�ملحلية  و�ملوؤ�ش�شات  �جلهات  من  �لعديد 
و�ل���دول���ي���ة، �ل��ت��ي ت��ع��ه��دت ب��دع��م جهود 
�جلن�شني  ب��ني  �ل��ف��ر���س  ت��ك��اف��وؤ  حتقيق 

وتوفري بيئة �قت�شادية د�عمة للمر�أة.

�صوق اأبوظبي لالأوراق املالية 
يعتمد » التداول ق�صري الأمد«

•• اأبوظبي-وام:

�عتمد �شوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية، مطلع �لأ�شبوع �حلايل منتجه �جلديد 
“ �لتد�ول ق�شري �لأمد”. و�شيتم �إتاحة �ملنتج عن طريق �شركات �لو�شاطة 
و�ل�شلع  �ملالية  �لأور�ق  هيئة  قبل  و�ملرخ�شة من  �ل�شوق  قبل  �ملعتمدة من 
�ل�شوق  و�شعها  و�شو�بط  �شروط  و�شمن  �ملالية،  �لو�شاطة  �أعمال  ملز�ولة 

حلماية �مل�شتثمرين و �أ�شحاب �لعالقة على حد �شو�ء.
وتف�شيال، �أتاح �شوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية هذ� �ملنتج يف �إطار ��شرت�تيجيته 
نحو زيادة �أحجام �لتد�ول وتنويع �ملنتجات �ملتاحة للم�شتثمرين من خالل 
�مل�شرت�ة من  �ملالية  ل��الأور�ق  �ل�شوقية  �لقيمة  �أ�شعاف  �أربعة  ن�شبة  متويل 
ل  فرتة  خالل  �ملمولة  �ملالية  �لأور�ق  ببيع  �لعميل  �لتز�م  ب�شرط  �لعميل 
تتجاوز ثالثة �أيام تد�ول وفقا لأحكام �ل�شو�بط �لتي و�شعها �ل�شوق بهذ� 
�ل�شاأن. و من بني �ل�شروط �ملقرتنة با�شتعمال هذ� �ملنتج �أن ل يقل �لهام�س 
�لتد�ول  ح�شاب  يف  �لو�شاطة  �شركة  ل��دى  �لعميل  يودعه  ما  �أي   - �لأويل 
ق�شري �لأمد من مبالغ مالية �أو �أور�ق مالية قبل تنفيذ �أمر �ل�شر�ء وفقا 
للن�شبة �لتي حددتها �ل�شو�بط - عن ن�شبة %20 من قيمة �لأور�ق �ملالية 
�ملر�د �شر�وؤها يف ح�شاب �لتد�ول ق�شري �لأمد، و�أن ل يقل �ملبلغ �مل�شتثمر 
عن / 100،000/ مئة �ألف درهم، حتى و�إن مت �أمر �ل�شر�ء بهام�س �أقل.

�أبوظبي  ل�شوق  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ملن�شوري،  �شامل  خليفة  �شعادة  ق��ال  و 
مبتكرة  م�شاحة  �ملنتج  ه��ذ�  “يوفر   :  - �ملنا�شبة  بهذه   - �ملالية  ل����الأور�ق 
كما  و�خ��ت�����ش��ا���ش��ات��ه��م،  ت��وج��ه��ات��ه��م  مبختلف  للم�شتثمرين  �حل��ري��ة  م��ن 
جديدة  فر�س  خلق  ب��ال��ت��د�ول  �ل�شغوفني  �مل�شتثمرين  م��ن  للعديد  يوفر 
لال�شتثمار. و تعد هذه بادرة من �ل�شوق يف ��شتحد�ث �آلية تد�ول جديدة 

ت�شاهم يف تنويع طرق �لتد�ول �ملتاحة«.
�آلية وبنية  “�إن �عتماد �ل�شوق لهذه �خلدمة جاء �شمن  و�أ�شاف �شعادته: 
��شتثمارية عادلة  ت�شريعية متكاملة، حر�س فيها على �شمان بيئة تد�ول 
و�آمنة، وفق �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية، موؤكد� مدى حر�س �ل�شوق على تبني 
�أحدث �لقو�نني و �لأنظمة �ملالية �لتي من �شاأنها و�شع �شو�بط يف تعامالت 
�لو�شطاء و�مل�شتثمرين على حد �شو�ء، كما يقوم �ل�شوق بن�شر كل �ملعلومات 
�لإعالمية،  ومن�شور�ته  �لرقمية  من�شاته  خ��الل  م��ن  باخلدمة  �ملتعلقة 

�شمن بيئة قانونية متقدمة، تتميز بالعد�لة يف �لإف�شاح و�ل�شفافية«.
�أو  �لأويل، عبارة عن مبالغ نقدية  �لهام�س  �أن يكون  �لقر�ر،  ��شرتط  كما 
�أور�ق مالية مدرجة يف �إحدى �لأ�شو�ق �ملالية بالدولة �لتي تعمل بها �شركة 
يف  �لهام�س  ذل��ك  ي��ودع  و�أن  بالهام�س،  ت��د�ول  رخ�شة  على  حائزة  و�شاطة 

�حل�شاب �ملخ�ش�س للتد�ول ق�شري �لأمد.

 6.4 % ن�صبة م�صاهمة قطاع 
الإن�صاءات يف ناجت دبي الإجمايل

•• دبي- وام:

بلغت ن�شبة م�شاهمة قطاع �لإن�شاء�ت يف �لناجت �ملحلي �لإجمايل لإمارة دبي 
%6.4 يف �لعام 2018.

دبي  و�شناعة  جت��ارو  غرفة  قدمته  �ل��ذي  �لتعريفي  �لعر�ٌس  ذل��ك  �أظ��ه��ر 
�لقطاع �خلا�س يف  �لذي نظمته مبقرها بني ممثلي  �لأعمال  خالل لقاء 
هام�س  على  �لإن�شاء�ت  مبجال  خمت�شة  عاملية  �شركات  متثل  ووف��وٍد  دب��ي 
رجال  جلمع  من�شًة  �للقاء  ويعترب   .  ”2019 �لكبار  “�خلم�شة  معر�س 
�لأعمال يف دبي مع نظر�ئهم �مل�شاركني يف �ملعر�س من كافة �أنحاء �لعامل 
حيث ناق�س �للقاء �أو�شاع �شوق �لإن�شاء�ت يف دبي و�لفر�س �ملتاحة يف هذه 
�ل�شوق �لو�عدة وكيفية تعزيز �ل�شر�كات يف قطاع �لإن�شاء�ت يف دبي. و �أكد 
ح�شن �لها�شمي مدير �إد�رة �لعالقات �لدولية يف غرفة دبي يف كلمته �أنه مع 
�قرت�ب معر�س �إك�شبو 2020 دبي ت�شهد �لإمارة منو�ً ملحوظاً يف قطاع 
�لإن�شاء�ت خا�شة مع �أعمال �إن�شاء �أجنحة �لدول �مل�شاركة يف �ملعر�س و�لتي 
تبلغ عددها 192 دولة م�شري�ً كذلك �أن دولة �لإم��ار�ت ت�شهد حالياً بناء 
م�شاريع ومعامل بارزة تبلغ قيمتها �أكرث من 18 مليار دولر�أمريكي �أبرزها 

برج خور دبي وبرج جمري� وميد�ن ون.

•• دبي-الفجر: 

�جلهة  م��ارك��ت�����س  �إن��ف��ورم��ا  نظمت 
�شكيب‘،  ملعر�س’�شيتي  �مل��ن��ظ��م��ة 
�ملنطقة  ع��ق��اري��ة يف  ف��ع��ال��ي��ة  �أك����رب 
م�شتقبل  مل��ن��اق�����ش��ة  م���وؤمت���ر�ً  ل���ق���اًء 
�أب���وظ���ب���ي  �مل����دن����ي����ة يف  �مل�������ش���اري���ع 
لقطاع  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  و�ل���ت���وج���ه���ات 
’�شانت  فندق  �ملنطقة يف  �لعقار يف 

ريجي�س �أبوظبي‘.
بعنو�ن   عقد  �ل��ذي  �مل��وؤمت��ر  و�شهد 
ح�شور  �لتح�شر”،  “ع�شر 
�لدكتور  �شعادة  م��ن  ك��ل  وم�شاركة 
�لعامري  م������رزوق  ح��م��د  م���ب���ارك 
ع�شو جمل�س �لإد�رة ورئي�س جلنة 
�أبوظبي،  جت���ارة  غ��رف��ة  �ل��ع��ق��ار�ت 
مدير  �حلو�شني،  حممد  و�ل�شيد 
قطاع �ل�شتثمار يف مكتب �أبوظبي 
�ملدير  �لعولقي،  معن  لال�شتثمار، 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل�����ش��وؤون �ل��ت��ج��اري��ة يف 
كر�دوك  نايجل  و  �لعقارية،  �ل��د�ر 
“�إمكان”   ل��دى  �لت�شميم  مدير   ،
ممثلي  م���ن  ع����دد  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
و�أبرز  �خل��ا���س  �لقطاع  موؤ�ش�شات 
�لت�شميم  و�أخ�شائيي  �لقطاع  رو�د 

�ل�شوء  ت�شليط  بهدف  و�لهند�شة، 
للعا�شمة  ميكن  �لتي  �ل�شبل  على 
مفاهيم  ملحاكاة  تبنيها  �لإمار�تية 
تقدمي  ي�شمل  مب��ا  �مل�شتقبل  م��دن 
�حل������ل������ول و�خل�������دم�������ات �ل���ذك���ي���ة 
و�مل�شتد�مة �لتي من �شاأنها �لرتقاء 
بالتجربة �ملعي�شية لالأفر�د وي�شهم 

بتعزيز منو �لقطاع �قت�شادياً.
�لدكتور  ����ش���ع���ادة  ق�����ال  وب���������دوره، 
�لعامري  م������رزوق  ح��م��د  م���ب���ارك 
ع�شو جمل�س �لإد�رة ورئي�س جلنة 
�أبوظبي:  غ��رف��ة جت���ارة  �ل��ع��ق��ار�ت 
�لتمكني  عو�مل  �أبوظبي  “متتلك 
�شكلت  حيث  �لعقاري،  لال�شتثمار 
وروؤية  �لر�شيدة  �لقيادة  توجيهات 
لبناء  م��ت��ي��ن��ة  ق����اع����دة  �أب����وظ����ب����ي 
م�����ش��ت��ق��ب��ل �مل���دي���ن���ة وف���ق���ا خلطط 
و��شرت�تيجيات مدرو�شة وو��شحة 
�أ�شر  ت��ع��زي��ز  �أه���م���ي���ة  ت���وؤك���د ع��ل��ى 
وموؤ�ش�شات  ج��ه��ات  ب���ني  �ل���ت���ع���اون 
�ل���ق���ط���اع���ني �ل����ع����ام و�خل�����ا������س يف 
ون���ق���الت نوعية  ت���غ���ري�ت  �إح������د�ث 
ت��ن�����ش��ج��م م����ع  م�����ش��ت��ه��دف��ات روؤي����ة 
وخ���ط���ت���ه���ا   2030 �أب������وظ������ب������ي 
�لإمارة  و�أن  ل�شيما  �لقت�شادية، 

تتمع  باملقومات و�لإمكانيات �لتي 
�لأه���د�ف  ه��ذه  حتقيق  م��ن  ت�شرع 
�شمن  �مل�شتقبلية  �مل�شاريع  ودع���م 
مقدمتها  ويف  �ملختلفة  �لقطاعات 

�لقطاع �لعقاري« .
�أهم  �أب��وظ��ب��ي  “توفر  �أ����ش���اف:  و 
لال�شتثمار  �جل����اذب����ة  �ل����ع����و�م����ل 
�لأج�����ن�����ب�����ي �ن�����ط�����الق�����اً م�����ن ك����ون 
مدينة  �أك��رث  �لإمار�تية   �لعا�شمة 
�رتفاع  �إىل  و�شوًل  �لعامل  يف  �آمنة 
�ل�شتثمار  ع��ل��ى  �ل��ع��ائ��د  م��ع��دلت 
م��ق��ارن��ة ب��اأه��م �مل���دن ح��ول �لعامل، 
من  �لعديد  حكومي  كقطاع  لدينا 
�ل���ت���ي تتيح  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  �خل���ط���ط 
ل�شركات �لقطاع �خلا�س �ل�شتفادة 
يف  و�لتجديد  �لتطوير  فر�س  من 
مالمح �ملدينة و بناء وكذلك �لأمر 
و�لأف����ر�د  للم�شتثمرين  بالن�شبة 
جمموعة  �مل����دي����ن����ة  ت����وف����ر  ح���ي���ث 
و�ملنتجات  �حل���ل���ول  م���ن  م��ت��ن��وع��ة 
�لعقارية �لتي تن�شجم مع مفاهيم 
مدن �مل�شتقبل نظر�ً لكونها مطورة 
و�ملعاير�لعاملية  للمقايي�س  وف��ق��اً 
بالإ�شافة �إىل كونها تعك�س �ملوروث 

�لثقايف �لأ�شيل للمدينة » .

وم����ن ج��ان��ب��ه ق����ال �ل�����ش��ي��د حممد 
�ل�شتثمار  قطاع  مدير  �حلو�شني، 
لال�شتثمار:  �أب���وظ���ب���ي  م��ك��ت��ب  يف 
�لعقاري  �ل��ق��ط��اع  ع��و�ئ��د  “ت�شكل 
�أ�شا�شياً يدعم منو �لقت�شاد  ر�فد�ً 
ن�شبة  ب��ل��غ��ت  ح���ي���ث  �لإم�����������ارة،  يف 
 14.4% �ل��ق��ط��اع  ه���ذ�  م�شاهمة 
من �لناجت �ملحلي �لإجمايل لإمارة 
�أبوظبي بحلول نهاية عام 2018، 
 28.2% �مل�شاهمة  ه���ذه  وم��ث��ل��ت 
م��ن �ل��ن��اجت �ملحلي �لإج��م��ايل غري 

�لنفطي للعام نف�شه.
يقارب  م���ا  “ ل���دي���ن���ا    : و�أ�����ش����اف 
و��شتثمارية  حرة  منطقة  ع�شرين 
�لفرتة  �ل���ش��ت��ف��ادة يف  م���ن  ولب����د 
�حلالية من �لفر�س �لتي يقدمها 
وذلك  �لم��ارة  �لعقاري يف  �لقطاع 
وفرتها  �ل��ت��ي  �لت�شهيالت  بف�شل 
�ل����ق����ي����ادة �ل����ر�����ش����ي����دة م�����ن خ���الل 
�لتحفيز  �إطالق عدد من مبادر�ت 
خالل �لعام �ملا�شي  بالإ�شافة �ىل 
تدعم  �ل��ت��ي  �لتنظيمية  �ل��ق��و�ن��ني 
�أبوظبي  تطوير �لقطاع مما ي�شع 
�ل����وج����ه����ات �جل����اذب����ة  يف م���ق���دم���ة 

لال�شتثمار �لإقليمي و�لعاملي.

يف �لإمارة للم�شتقبل، حيث �شتوفر 
�أكرث  مالحماً  �مل�شتقبلية  �خلطط 
�حلياة  ملتطلبات  ومو�ئمة  ت��ط��ور�ً 
�ل���ي���وم���ي���ة ل������الأف������ر�د م�����ن خ���الل 
�خلدمات  م���ن  ل��ط��ي��ف  ت��ق��دمي��ه��ا 
�ليومية مما يعزز �مانية �لو�شول 
ب��ت��ج��ارب معي�شية  و�ل��ت��م��ت��ع  �إل��ي��ه��ا 

فريدة«.
�إىل  د�ئ��م��اً  قائاًل:” ن��ه��دف  وت��اب��ع 
�لبتكار�ت  �مل�شي قدماً من خالل 
�مل�شتمرة وفهم ما حتتاجه �ملدينة، 

وذلك يتطلب ت�شافر جهود فريق 
من �مل�شممني و�ل�شت�شاريني حتى 
نتمكن من �إن�شاء �مل�شاريع �ملنا�شبة 
ل���ل���م�������ش���رتي���ن«. و����ش���م���ل���ت �أج���ن���دة 
ذ�ت  م��و���ش��وع��ات  مناق�شة  �مل��وؤمت��ر 
�أهمية ��شرت�تيجية منها ��شت�شر�ف 
�لرئي�شية  �ل���ش��ت��ث��م��اري��ة  �ل��ف��ر���س 
�لتخطيط  و�أ�شا�شيات  �لإم����ارة  يف 
�ل�شيا�شات  و�����ش����ي����اغ����ة  �مل��������دين 
تعزيز  �شاأنها  م��ن  �لتي  �لرئي�شية 
يف  �ملتطورة  �مل�شاريع  على  �لرتكيز 

�مل�شتقبل مثل �ملجتمعات �مل�شتد�مة 
و�مل�شي.  للتنزه  و�ملنا�شبة  و�لفنية 
�شبيلر،  ك��ري�����س  ق���ال  وم���ن ج��ه��ت��ه 
  “ �شكيب:  �شيتي  جمموعة  مدير 
�ليوم من خالل لقاء  �ملوؤمتر  �أت��اح 
و�خلا�س  �ل���ع���ام  �ل��ق��ط��اع��ني  ق����ادة 
ملناق�شة م�شتقبل �شوق �لعقار�ت يف 
�أبو ظبي ، فهم �لتحديات و�لفر�س 
�لتي ينطوي عليها حتويل �ملدينة 
�لعقارية  �لأ����ش���و�ق  �أه���م  �أح���د  �إىل 

�مل���وؤمت���ر قال  �إط����ار م�����ش��ارك��ت��ه  ويف 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل��ع��ول��ق��ي،  م��ع��ن 
�ل������د�ر  �ل����ت����ج����اري����ة يف  ل����ل���������ش����وؤون 
�أبوظبي  �إم��ارة  “حتظى  �لعقارية: 
للقيادة  �مل�شتمرة  و�ملتابعة  بالدعم 
�لقطاع  م��ك��ن��ت  �ل���ت���ي  �ل���ر����ش���ي���دة 
م�����ن �ج������ت������ذ�ب روؤ�����������س �لأم����������و�ل 
لدينا  �لأج��ن��ب��ي��ة،  و�ل���ش��ت��ث��م��ار�ت 
�لتي  �لعو�مل  �ليوم جمموعة من 
�أد�ء �ل��ق��ط��اع �ل��ع��ق��اري و يف  ت��دع��م 
م��ق��دم��ت��ه��ا ق���ان���ون �ل��ت��م��ل��ك �حلر 
بيع  وت����رية  بت�شريع  �أ���ش��ه��م  �ل����ذي 
�لعقارية  �ملنتجات  خمتلف  و�شر�ء 
�شفافية  �إىل  بالإ�شافة  �ملدينة،  يف 
�لتعامالت و�لبيانات �لتي تقدمها 
�جلهات �حلكومية �ملعنية بالقطاع 
بدورها  ت�����ش��ه��م  و�ل���ت���ي  �ل���ع���ق���اري 
يف ت��ق��دمي ����ش���ورة م��ت��ج��ددة حول 
�أد�ئه  توجهات �لقطاع و م�شتويات 
ب��دوره يف  يعزز  ب�شكل م�شتمر مما 
�شمن  و�مل�شتثمرين  ثقة�ملتاعملني 

�ل�شوق �لعقارية لأبوظبي«.
ي���ع���د �لب���ت���ك���ار و�ل�����ش����ت����ف����ادة من 
و�حد�ً  لالأبنية  �لبينية  �مل�شاحات 
�لعقاري  �لقطاع  �أهم توجهات  من 

م�ستقبل القطاع يعزز البتكار وال�ستدامة ويرتقي بالتجربة املعي�سية لالأفراد

»�صيتي �صكيب« ي�صتك�صف فر�س التنمية وم�صتقبل التطوير يف القطاع العقاري يف العا�صمة الإماراتية
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العدد 12793 بتاريخ 2019/11/27 
يعلن مكتب �ل�شيخ/ �أحمد  بن حمد�ن �آل نهيان ب�شفته �ل�شخ�شية 
عن كل �ل�شركات �لتي تندرج حتت ��شمه عن قطع �لعالمة بال�شيد 
رقم  �شفر  جو�ز  ويحمل  �جلن�شية  �شوري  كرمي  حممد  كمال 
N011958212 و�لذي كان يعمل لدينا بوظيفة مندوق عالقات 
كافة  يف  نهيان  �آل  حمد�ن  بن  �أحمد  �ل�شيخ/  �شمو  وميثل  عامة 

�لدو�ئر �حلكومية و�شبه �حلكومية و�ملحاكم وغريها.
ولهذ� نعلن عن قطع عالقته باملكتب وكل �ل�شركات �لتابعة له و�أننا 
غري م�شوؤولني عن �أي ت�شرف يقوم به �ملذكور باإ�شم و�شفة �ملكتب 

�أو �ل�شركات �لتابعة له.

اإعــــــــالن قطع عالقة 

عبد�حلميد  �مل����دع����و/  ف��ق��د 
باك�شتان   ، �ح����م����د  ب�������ش���ري 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى    )AS6270253(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�شفارة �لباك�شتانية �و �قرب 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �صفر
عبد�ل�شالم  �مل����دع����و/  ف���ق���د 
�لهند   ، ف��ي��ل��ور  علفي  ف��ي��ل��ور 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
P2331298(يرجى  (
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
�قرب  �و  �لهندية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �صفر
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العدد 12793 بتاريخ 2019/11/27   
  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 1309
�إمار�تية   - �ملهريي  غامن  �ل  على  �شعيد  �ل�شيدة/فاطمة  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�جلن�شية ترغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شتها �لبالغة 100٪ يف )قا�شم للخر�طة 
حممد  دينا  �ل�شيدة/  �ىل  وذلك   )216689( رقم  مهنية  رخ�شة  مبوجب  �لهند�شية( 
�شاحب  تنازل   : �أخرى  تعديالت  �جلن�شية.   �إمار�تية   ، �ل�شويدي  �خلادم  �شلطان 
�لحتادي  �لقانون  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�س  �أخر.  �ىل  �لرخ�شة 
رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه 
��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن  �ليه بعد  �مل�شار  �لت�شديق  على �لجر�ء  �شوف يتم 
فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع 

�لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12793 بتاريخ 2019/11/27   
  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 1311
�إمار�تي �جلن�شية  ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ ح�شن يو�شف ح�شن �حلمادي - 
يو�شف  �ل�شيد/  �ىل  وذلك   ٪100 �لبالغة  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب 
�لد�س(  )بقالة  با�شم  �لرخ�شة  يف  �جلن�شية  �إمار�تية   ، �حلمادي  ح�شن  يو�شف  ح�شن 
تاأ�ش�شت باإمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )118273(. وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة 
)5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب �لعدل. فقد 
�ليه  �مل�شار  �لت�شديق  على �لجر�ء  يتم  �شوف  و�نه  للعلم  �لعالن  ن�شر هذ�  �قت�شى 
بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12793 بتاريخ 2019/11/27   

  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 1313

ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ حممد عرفان بن عبد�لرحمن - باك�شتاين �جلن�شية 
�شر�مبيكال  �ل�شيد/  �ىل  وذلك   ٪100 �لبالغة  ح�شته  كامل  عن  �لتنازل  يف  يرغب 
�ملعادن(  لتجارة  عرفان  )حممد  با�شم  �لرخ�شة  يف  �جلن�شية  هندي   - �كرب  �بر�هيم 
تاأ�ش�شت باإمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )523617( وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة 
)5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب �لعدل . فقد 
�قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد 
عليه مر�جعة  ذلك  �عرت��س حيال  �ي  لديه  �لعالن فمن  تاريخ هذ�  ��شبوعني من 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12793 بتاريخ 2019/11/27   
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

تبليغ حكم بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2019/1448 جزئي  

 - ���ش��ع��ودي �جلن�شية   - �مل��ط��ريي  زي���د  ب��ن  ب��ن �شنيتان  زي���د   : ع��ل��ي��ه  �مل��ح��ك��وم  �ىل 
 -  0502053311  -  0566684042  : ت   -  57 رق��م  �شارع   - �لعامرية  �لعني   : عنو�نه 
م  قد  بتاريخ  2019/9/9  باأنه  D5 نحيطكم علما  رقم  00966508443553  فيال 
حكمت عليكم هذه  �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله  ل�شالح عادل حممد 
نورى حممد   بالتايل : بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 11.000 درهم 
�لتام  �ل�شد�د  �ملطالبة �حلا�شل يف 2019/7/24 وحتى  تاريخ  بو�قع 5٪ من  وفائدة 
قابال  حكما  �لطلبات.    من  ذل��ك  ع��د�  ما  ورف�شت  و�مل�شاريف  �لر�شوم  و�لزمته   ،

لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل ل�شتالمك هذ� �لتبليغ
حرر بتاريخ 2019/11/21 م 

مكتب ادارة الدعوى       

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة : جا�ستكو للتجارة العامة - �ض ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب رقم 206 ملك حممد عبد�هلل �شعيد بن دميثان - �لق�شي�س �ل�شناعية 
�لقيد  رق��م   817890 �لرخ�شة:  رق��م  حم���دودة.  م�شوؤولية  ذ�ت   : �ل��ق��ان��وين  �ل�شكل   -  2
باأنه  �لتنمية �لقت�شادية بدبي  بال�شجل �لتجاري : 1371961 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة 
وذلك  �أع���اله،  �مل��ذك��ورة  �ل�شركة  ب��اإن��ح��الل  لديها  �ل��ت��ج��اري  �ل�شجل  يف  �لتاأ�شري  مت  ق��د 
مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2019/11/18  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي 
بتاريخ  2019/11/18 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني 
�ل�شعايل  - ملك عبد�هلل  رقم 204  : مكتب  �لعنو�ن  للتدقيق واملحا�سبة  اجلريودي 
�لعنز - هاتف  2389721-04 فاك�س: 2389722-04 م�شطحباً معه كافة  - ديرة - هور 

�مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة 
�لعنز  ه��ور   - دي���رة   - �ل�شعايل  ع��ب��د�هلل  ملك   -204 رق��م  مكتب   : �ل��ع��ن��و�ن 
د�ئرة  تعلن  ه��ذ�  مب��وج��ب   04-2389722 فاك�س:   04-2389721  : ه��ات��ف   -
�لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية  
جا�ستكو للتجارة العامة - �ض ذ م م  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
 2019/11/18 بتاريخ  دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2019/11/18
وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه 
�مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً   ، �أع��اله  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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اعالن بالن�سر

رقم )2019/8568(
�ملخطر : بوتن�شال للعقار�ت 

�ملخطر �ليه : �شركة مركز بدر �ل�شماء للعيادة �لطبية 
�ملو�شوع / �إعالن بالن�شر يف �إخطار عديل رقم )2019/1/226619( 

بتاريخ  �نتهى  �لذي  �لعقد  �ملتاأخر�ت على  �شد�د  �ليه ب�شرورة  �ملخطر  �ملخطر يخطر  فان 
2019/7/31 خالل موعد �ق�شاه ثالثني يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإخطار ، و�إل �شي�شطر 
�ملخطر �ىل �تخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية �لتي حتفظ له حقه و�ملطالبة باخالء �لعقار 
طبقا لن�س �ملادة 1/25 من �لقانون رقم 26 ل�شنة 2007 وتعديالته و�عتبار �لعقد منتهيا 
بالقيمة  و�لز�مها  �مل�شتحقات  بكافة  للمطالبة  �ملو�شوعية  �لدعوى  ورفع  نف�شه  تلقاء  من 
�لكهرباء  فاتورة  و�شد�د  �ل�شو�غل  جميع  من  خايل  �لعقار  ��شتالم  تاريخ  حتى  �ليجارية 

و�ملياه وت�شمينكم �لر�شوم و�مل�شاريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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اعالن بالن�سر

يف الدعوى رقم 2386/2019/60 امر اداء
مبلغ  ب�شد�د  و�لت�شامن  بالتكافل  عليهما  �ملدعي  بالز�م  �لأم��ر  با�شد�ر  :�ملطالبة  �لدعوى  مو�شوع 
�شيك  كل  ��شتحقاق  تاريخ  من   ٪9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م   30428.04
وحتى �ل�شد�د �لتام.    طالب �لإعالن : رمي كابيتال للمقاولت - �س ذ م م - �شفته بالق�شية : مدعي  
�إعالنهما : 1-  وميثله : نو�ل م�شطفى حممد �شالح �ملرباطي -  �شفته بالق�شية : وكيل �ملطلوب 
د�يكوتك )�س ذ م م(  �شفته بالق�شية : مدعي عليه 2- �شيد ح�شني نقوى �شيد طاهر نقوى - �شفته 
بالق�شية : مدعي عليه - جمهويل حمل �لإقامة  مو�شوع �لإعالن : طلب ��شت�شد�ر �أمر �أد�ء فقد 
قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2019/10/14 بالز�م �ملدعى عليهما / د�يكوتك )�س ذ م م( و�شيد 
ح�شني نقوى �شيط طاهر نقوى بان يوؤديا بالت�شامن للمدعية / رمي كابيتال للمقاولت - �س ذ م 
و�لفائدة  فلو�س(  و�ربعة  درهم  وع�شرون  وثمانية  و�ربعمائة  �لف  )ثالثون  درهم   30428.04 مبلغ  م 
�لقانونية بو�قع 9٪ �شنويا من تاريخ ��شتحقاق يف 2019/1/9 وحتى �ل�شد�د �لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف 
ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. ولكم �حلق يف �إ�شتئناف �لأمر خالل 15 يوم من �ليوم 

�لتايل لن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية التجارية
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اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 5673/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2019/1808 �أمر �أد�ء ، ب�شد�د 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )36904 درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 
طالب �لإعالن : فري�م�شان ميدل �ي�شت - �س ذ م م - �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ  
وميثله : �بر�هيم علي �ملو�شى �حلمادي - �شفته بالق�شية : وكيل  �ملطلوب �إعالنه : 
1- كونكورد فا�شت لن لتجارة �لإطار�ت - �س ذ م م - �شفته بالق�شية : منفذ �شده - 
جمهويل حمل �لإقامة  مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة 
�و  �لتنفيذ  �ىل طالب  دره��م  وق���دره )36904(  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله 
خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12793 بتاريخ 2019/11/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/4562 تنفيذ عمايل   
�ىل �مل��ن��ف��ذ ���ش��ده/1-ف��ي��ت��ام��ي��د جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
�لتنفيذ/يا�شر جورجي زكري حنا وميثله / موزة عبيد  طالب 
�ملذكورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق����ام  ق��د   - �خل��ظ��ر  رب��ي��ع 
�ملنفذ به وق��دره )5743( درهم �ىل  �ملبلغ  �عاله و�لز�مك بدفع 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  ح��ال��ة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج�����ر�ء�ت 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإعالن بالن�سر  حل�سور جل�سة اخلربة احل�سابية 

يف الدعوى رقم )2019/2180( جتاري جزئي اأبوظبي 
�ملطلوب �إعالنه : فور د�يرك�شن للم�شاريع - ذ م م 

بناء على تكليفنا باأعمال �خلربة �حل�شابية يف �لدعوى �أعاله �ملرفوعة �شدكم من 
1- د�نوب ملو�د �لبناء - �س م ح  2- �لد�نوب ملو�د �لبناء - ذ م م

ومو�شوعها مطالبة مالية ، نخطركم باأنه قد تقرر عقد جل�شة �خلربة �حل�شابية 
يف متام �لو�حدة ظهر يوم �لربعاء 2019/12/4 مبكتب �خلبري بالطابق �لثاين - 
بناية �ملن�شور للتجارة - �شارع خليفة - �لعني ويتعني ح�شوركم �و ممثلكم �لقانوين 
لتقدمي دفاعه قبل طلبات �ملدعيني. علما �ن �خلربة �شتبا�شر �أعمالها قانونا حال 

تخلفكم عن �حل�شور.  
اخلبرياحل�سابي املنتدب

احمد اإبراهيم عبدالرحيم - رقم القيد 523  

اإجتمـــــاع خبــــــرة
العدد 12793 بتاريخ 2019/11/27   

    يف الق�سية رقم 2019/3923 جتاري جزئي 
�ملرفوعة من : بنك دبي �لتجاري - �س م ع 

بوكالة : نا�شر �ل�شام�شي للمحاماة و�ل�شت�شار�ت �لقانونية 
�شد �ملدعي عليه : عبد�مللك فريد عبد�مللك حممد  

�مل��وؤرخ يف 2019/11/24 و�ملت�شمن تكليفي خبري� يف  بال�شارة �ىل كتاب حمكمة دبي 
�لق�شية  يف  �خل��ربة  �جتماع  عقد  تقرر  بانه  علما  نحيطكم  �ع��اله  �ملذكورة  �لق�شية 
�ملذكورة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2019/12/10 �ل�شاعة 12.00 ظهر�  وذلك على �لعنو�ن 
�لتايل: مكتب �خلبري: �حمد ماجد لوتاه - �لهالل كابيتال- �لطابق �لثالث - مكتب 
هاتف  بور�شعيد  �شنرت-  �شيتي  دي��رة  بجانب  للتامني-  �لوطنية  دبي  بناية   302 رقم 
من  مالديكم  كافة  وتقدمي  �ملذكور  �ملوعد  يف  للح�شور  ندعوكم  ل��ذ�   04-2999000

م�شتند�ت ومذكر�ت.
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
   اعالن ن�سر اجتماع خربة
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رقم الرخ�سة 89377

غرفة جتارة و�سناعة عجمان -  ق�سم ال�سجل التجاري 
اإعالن وحل وت�سفية 

�ل�شم �لتجاري : مغ�شلة مريز� - ذ م م 
نعلن للجميع بان �ل�شركة �ملذكورة �عاله هي : مغ�شلة مريز� - ذ م م  �شركة ذ�ت 
�ل�شركات �لحتادي   �مارة عجمان مبوجب قانون  تا�ش�شت يف  م�شوؤولية حمدودة 
رقم  )8( ل�شنة )1984( وتعديالته مرخ�شة يف د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية و�شجلته  
وت�شفيتها  حلها  �ل�شركاء  ق��رر  وق��د   )89377( رق��م  حتت  �لقت�شادية   بالتنمية 

وتعيني �ل�شيد.
  جمال لتدقيق احل�سابات     

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

�لعنو�ن �لتايل : �مارة عجمان ، هاتف : 067447771 ، �س.ب : 

دائرة التنمية القت�سادية    
حكومة عجمان
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رقم الرخ�سة 79168

غرفة جتارة و�سناعة عجمان -  ق�سم ال�سجل التجاري 
اإعالن وحل وت�سفية 

�ل�شم �لتجاري : م�شبغة �ليادي �لر�ئعة - ذ م م  
ذ   - �لر�ئعة  �لي���ادي  : م�شبغة  ه��ي  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل�شركة  ب��ان  للجميع  نعلن 
قانون  مب��وج��ب  عجمان  �م���ارة  يف  تا�ش�شت  حم���دودة  م�شوؤولية  ذ�ت  �شركة  م  م 
�ل�شركات �لحتادي رقم )8( ل�شنة )1984( وتعديالته مرخ�شة يف د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية و�شجلته  بالتنمية �لقت�شادية  حتت رقم )79168( وقد قرر �ل�شركاء 

حلها وت�شفيتها وتعيني �ل�شيد.
  جمال لتدقيق احل�سابات     

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

�لعنو�ن �لتايل : �مارة عجمان ، هاتف : 067447771 ، �س.ب : 

دائرة التنمية القت�سادية    
حكومة عجمان

العدد 12793 بتاريخ 2019/11/27   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/8611(

مقدم من / �ملنذر : �شينريجي بروجكت منجمنت - �س ذ م م 
�لعنو�ن : دبي - �لرب�شاء - كود بيزن�س تاور - خلف فندق �شيتي ماك�س - �لطابق �لثامن - هاتف 043549005 

 Info@synergypm.ae : فاك�س : 043549006 - رقم مكاين 1881678775  - بريد �ليكرتوين -
�ىل �ملنذر �ليها : تروبيكال ل�شناعة منتجات �للياف �لزجاجية - �س ذ م م 

�لعنو�ن : �إمارة دبي - �لقوز �ل�شناعية �لأوىل - �شارع رقم 13 - مقابل �ر�مك�س - م�شتودع رقم 1 - هاتف 
 tropicalgrc@gmail.com : 042212494 - مكاين 2223781490  -  بريد �لكرتوين

�ملو�شوع : تكليف بالوفاء
حيث قامت �ملنذر �ليها بتحرير �شيك م�شحوبا حل�شاب �ملنذرة �إل �أنه عند �شرفه �رتد دون �شرف ب�شبب عدم 
كفاية �لر�شيد ، وعليه ، وب�شفتكم �ملنذر �ليها تخطركم �ملنذرة بتكليفكم بالوفاء ملبلغ وقدره 106.000.00 
درهم يف موعد �ق�شاه ��شبوع من تاريخ ت�شلمكم �لإنذ�ر ، و�إل �شوف ت�شطر �ملنذرة �ىل �تخاذ كافة �لإجر�ء�ت 
للمنذرة  ويحق   ، �ليها  �ملنذر  بذمة  �ملرت�شدة  �مو�لها  ل�شرتد�د  �لق�شائية  �لدعوى  �إقامة  من  �لقانونية 

�ملطالبة بالتعوي�س �ملنا�شب حال تاأخركم يف �لإمتثال لهذ� �لإنذ�ر.  

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12793 بتاريخ 2019/11/27   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/8524(

�ملنذرة : �شركة �ملد�ئن لالعمال �مليكانيكية و�لكهربائية 
�ملنذر �ليها �لأوىل : خمي�س بن لحج للعقار�ت - موؤ�ش�شة فردية 

�ملنذر �ليه �لثاين : خمي�س عتيق غامن �شعيد بن لحج - �إمار�تي �جلن�شية
عن نف�شه وب�شفته مدير �ملنذر �ليها �لأوىل 

�ملو�شوع : تكليف بالوفاء مببلغ 105.000 )مائة وخم�شة �لف درهم( 
وعليه ، فاإننا نيابة عن �ملوكله نكلفكم وننذركم ب�شرورة �شد�د �ملبلغ �ملرت�شد بذمتكم و�لبالغ 
��شتحقاق �حلا�شل  تاريخ  �لقانونية 12٪ من  �لفائدة  �لف درهم( مع  105.000 )مائة وخم�شة 
تاريخ �لعالن  �ي��ام من  وذل��ك خالل مدة لتتجاوز خم�شة  �لتام  �ل�شد�د  يف 2018/3/8 وحتى 
بالن�شر ، و�إل فانه �شن�شطر �ىل �تخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة بحقكم للحفاظ على حقوق 

موكلتنا مع ت�شمينكم �لر�شوم و�مل�شروفات وكامل �تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12793 بتاريخ 2019/11/27   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 11440/2019/13 عمايل جزئي  
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )48400 درهم( وتذكرة عودة 
  )MB198773263AE( و�لر�شوم و�مل�شاريف. رقم �ل�شكوى )مببلغ )2000 درهم
طالب �لإعالن/1-هاريكري�شان �شيتار�م - �شفته بالق�شية : مدعي  �ملطلوب �إعالنه : 
1- �شركة 4 يو  لال�شت�شار�ت �لهند�شية - �شفته بالق�شية : مدعي عليه  - جمهول حمل 
�لقامة  مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات 
عمالية وقدرها )48400 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف. 
رقم �ل�شكوى )MB198773263AE(. وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 
�أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch1.A.1 بالقاعة  �س   8.30 �ل�شاعة   2019/12/10
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  العمالية 
العدد 12793 بتاريخ 2019/11/27   

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 4120/2019/16 جتاري جزئي  

مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن مببلغ وقدره )19804.15 درهم( و�لر�شوم 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12٪ من تاريخ قيد �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ 

�ملعجل بال كفالة و�لز�م �ملدعي عليهم بتعوي�س مبلغ وقدره )1100( درهم  
طالب �لإعالن / 1-�شركة نزيه �لتجارية - ذ م م  �شفته بالق�شية : مدعي  وميثله :  �إبر�هيم مو�شى علي 
مر�د �لبلو�شي -  �شفته بالق�شية : وكيل  �ملطلوب �إعالنهما : 1- �شيدلية ون تارجت - �س ذ م م - 2-هاين 

�شالح �لعبد - �شفتهما بالق�شية : مدعي عليه  - جمهويل حمل �لقامة 
مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن مببلغ وقدره 
)19804.15 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12٪ من تاريخ قيد �لدعوى وحتى �ل�شد�د 
بالنفاذ �ملعجل بال كفالة و�ل��ز�م �ملدعي عليهم بتعوي�س مبلغ وق��دره )1100( درهم.   �لتام و�شمول �حلكم 
وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق  2019/12/17  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل  مكلف باحل�شور 

�جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12793 بتاريخ 2019/11/27   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم 5386/2019/207 تنفيذ جتاري  

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2017/2815 جتاري جزئي ، 
ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )335797.69 درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 

: طالب  بالق�شية  - �شفته  ع  م  ���س   - �لوطني  دب��ي  �لإم����ار�ت  بنك   : �لإع���الن  طالب 
 : بالق�شية  : 1- جا�شم عبد�هلل عبد�لرحيم �حمد - �شفته  �إعالنه  �ملطلوب  �لتنفيذ 

منفذ �شده  - جمهويل حمل �لإقامة 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام عليك �لدعوى  �لإع��الن : قد  مو�شوع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )335797.69( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12793 بتاريخ 2019/11/27   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  5593/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2017/1796 جتاري جزئي ، 

ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )1438901.78درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 
: طالب  بالق�شية  - �شفته  ع  م  ���س   - �لوطني  دب��ي  �لإم����ار�ت  بنك   : �لإع���الن  طالب 
�لتنفيذ  �ملطلوب �إعالنه : 1- ح�شني ر�شاء ح�شني خوري - �شفته بالق�شية : منفذ 

�شده  جمهويل حمل �لإقامة 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام عليك �لدعوى  �لإع��الن : قد  مو�شوع 
�ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )1438901.78( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12793 بتاريخ 2019/11/27   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  5384/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2017/1641 جتاري جزئي ، 

ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )343658.73 درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 
طالب �لإعالن : بنك �لإمار�ت دبي �لوطني - �س م ع - �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ  
�ملطلوب �إعالنه : 1- من�شور حممد خمي�س عبد�هلل  - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 

جمهويل حمل �لإقامة 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام عليك �لدعوى  �لإع��الن : قد  مو�شوع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )343658.73( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12793 بتاريخ 2019/11/27   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 5500/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2017/2817 جتاري 

جزئي ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )4591درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 
طالب �لإع��الن : بنك �لإم��ار�ت دبي �لوطني )�س م ع(  �شفته بالق�شية : طالب 
�شفته   - �لدهماين  م�شعود  حممد  �حمد  �شعيد   -1  : �إع��الن��ه  �ملطلوب  �لتنفيذ  

بالق�شية : منفذ �شده  - جمهويل حمل �لإقامة 
مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )459175.13( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  
�للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12793 بتاريخ 2019/11/27   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  5407/2019/207 تنفيذ جتاري  

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2019/1841 �أمر �أد�ء ، ب�شد�د 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )65390 درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 

طالب �لإعالن : �لرت� لل�شحن و�لتخلي�س - �س ذ م م - �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ  
�ملطلوب �إعالنهما : 1- �شعدى لتجارة �خل�شار و�لفو�كه - �س ذ م م - �شفته بالق�شية 
: منفذ �شده 2- �شعدى �حمد عبدنايف عبد�حلفيظ عا�شي - �شفته بالق�شية : منفذ 

�شده -  جمهويل حمل �لإقامة 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام عليك �لدعوى  �لإع��الن : قد  مو�شوع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )65390( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�ملذكور  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12793 بتاريخ 2019/11/27   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 710/2019/26 عقاري كلي  
                              مو�شوع �لدعوى : 1- �ملطالبة بف�شخ �تفاقية �لإجارة ومالحقها بني �ملدعي و�ملدعي عليه 
و�لز�م �ملدعي عليه بت�شليم �لعقار مو�شوع �تفاقية �لجارة �ملنتهية بالتملك خاليا من �ل�شو�غل ورد �حليازة �ىل 
�ملدعي و�لغاء �إ�شارة �لقيد �لعقاري �لو�ردة يف �شهادة �مللكية ل�شالح �ملدعي عليه وخماطبة د�ئرة �لأر��شي و�لأمالك.  
�لز�م �ملدعي عليه �ن يوؤدي للبنك �ملدعي مبلغ وقدره )2.633.142.14 درهم فقط مليونان و�شتمائة وثالثة   -2
وثالثون �لفا ومائة و�ثنان و�ربعون درهما و�ربعة ع�شر  فل�شا( وذلك قيمة �لق�شاط �مل�شتحقة �لغري م�شددة من 
�شبعمائة  وق��دره )700.000.00 فقط  �ملدعي مبلغ  للبنك  ي��وؤدي  بان  �ملدعي عليه  �ل��ز�م   -3 �ليجارية.    �لدفعات 
�لف درهما( ميثل تعوي�شا عن �لعطل و�ل�شرر �لذي حلق باملدعي نتيجة �إخالل �ملدعي عليه يف تنفيذ �لتز�ماته 

�لعقدية.  4- �لز�م �ملدعي عليه �لر�شوم و�مل�شاريف.  
طالب �لإعالن / 1- نور بنك )م�شاهمة عامة( بنك نور �لإ�شالمي )�س م ع( - �شابقا - �شفته بالق�شية : مدعي   
وميثله : جابر ر��شد حممد جابر ر��شد �ل�شالمي - �شفته بالق�شية : وكيل  �ملطلوب �إعالنه : 1-  زيلبري ديتوجن 
دونا�شيمنتو -  �شفته بالق�شية : مدعي عليه  - جمهول حمل �لقامة  - مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها  1- �ملطالبة بف�شخ �تفاقية �لإج��ارة ومالحقها بني �ملدعي و�ملدعي عليه و�ل��ز�م �ملدعي عليه بت�شليم 
�لقيد  �إ�شارة  �ل�شو�غل ورد �حليازة �ىل �ملدعي و�لغاء  �ملنتهية بالتملك خاليا من  �تفاقية �لج��ارة  �لعقار مو�شوع 
�لعقاري �لو�ردة يف �شهادة �مللكية ل�شالح �ملدعي عليه وخماطبة د�ئرة �لأر��شي و�لأم��الك.  2- �لز�م �ملدعي عليه 
�لفا ومائة  وق��دره )2.633.142.14 درهم فقط مليونان و�شتمائة وثالثة وثالثون  �ملدعي مبلغ  للبنك  ي��وؤدي  �ن 
و�ثنان و�ربعون درهما و�ربعة ع�شر  فل�شا( وذلك قيمة �لق�شاط �مل�شتحقة �لغري م�شددة من �لدفعات �ليجارية.  
3- �لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للبنك �ملدعي مبلغ وقدره )700.000.00 فقط �شبعمائة �لف درهما( ميثل تعوي�شا 
عن �لعطل و�ل�شرر �لذي حلق باملدعي نتيجة �إخالل �ملدعي عليه يف تنفيذ �لتز�ماته �لعقدية.  4- �لز�م �ملدعي 
 Ch1.B.8 عليه �لر�شوم و�مل�شاريف.   وحددت لها جل�شة يوم �لأحد �ملو�فق 2019/12/8 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية   العقارية 
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العدد 12793 بتاريخ 2019/11/27   
اعالن بالن�سر

يف الدعوى رقم 2435/2019/60 امر اداء
مو�شوع �لدعوى :�ملطالبة باإلز�م �ملطلوب �شدهم �لأمر :- جر�ند جيت للنقليات  2- �ل�شيد عادل مفتاح حمد�ن 

مفتاح  �لر�شتاقي ، �إمار�تي �جلن�شية ب�شد�د مبلغ 127121 درهم مائة و�شبعة وع�شرون �لفا ومائة وو�حد وع�شرون 
درهم  مت�شامنني ومنفردين ، مع �لز�مهم بالر�شوم و�مل�شروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة ، باأمر م�شمول بالنفاذ 

�ملعجل بال كفالة مع حفظ حقوق طلب �لأمر  
طالب �لإع��الن : وي�شت در�ي��ف لتاأجري �ل�شيار�ت �س ذ م م )حاليا( - �لريامي �تو ليزجن �س ذ م م �شابقا  �شفته 
بالق�شية : مدعي  �ملطلوب �إعالنهما : 1- جر�ند جيت للنقليات �شفته بالق�شية : مدعي عليه  2- عادل مفتاح 
طلب   : �لإع���الن  مو�شوع  �لإق��ام��ة.  حمل  جمهويل  عليه   مدعي   : بالق�شية  �شفته   - �لر�شتاقي  مفتاح  حمد�ن 
جيت  جر�ند  عليهما  �ملدعى  بالز�م   2019/10/17 بتاريخ  �لبتد�ئية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت  فقد  �أد�ء  �أم��ر  ��شت�شد�ر 
�ل�شيار�ت  لتاأجري  در�يف  وي�شت  للمدعية  بالت�شامن  يوؤديا  باأن  �لر�شتاقي  و عادل مفتاح حمد�ن مفتاح  للنقليات 
�س ذ م م )حاليا( - �لريامي �تو ليزجن �س ذ م م �شابقا مبلغ 127121 درهم مائة و�شبعة وع�شرون �لفا ومائة وو�حد 
وع�شرون درهم وبالر�شوم و�مل�شروفات ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة باأمر م�شمول بالنفاذ �ملعجل 

بقوة �لقانون. ولكم �حلق يف �إ�شتئناف �لأمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية التجارية
العدد 12793 بتاريخ 2019/11/27   

اعالن بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2715/2019/60 امر اداء    

مو�شوع �لدعوى :�ملطالبة با�شد�ر �لأمر بالز�م �ملدعي ب�شد�د مبلغ 539.143.00 درهم و�لفائدة �لقانونية 
بو�قع 9٪ يف �ل�شنة من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى �ل�شد�د �لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف.   

طالب �لإعالن : �مل�شتقبل للزجاج �ملعماري - ذ م م  - �شفته بالق�شية : مدعي  وميثله :  فهد �حمد علي 
حممد بن متيم -  �شفته بالق�شية : وكيل �ملطلوب �إعالنه : 1- 3 دي ميغا�شرت�كت�شار�س ل�شناعة �ل�شغال 
�ملعدنية - �س ذ م م - �شفته بالق�شية : مدعي عليه - جمهويل حمل �لإق��ام��ة  مو�شوع �لإع��الن : طلب 
��شت�شد�ر �أمر �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2019/11/3 �أول : باإنفاذ �لعقد �لتجاري �ملربم 
بني �لطرفني. ثانيا : بالز�م �ملدعي عليها / 3 دي ميغا�شرت�كت�شار�س ل�شناعة �ل�شغال �ملعدنية - �س ذ م م 
بان توؤدي للمدعية / �مل�شتقبل للزجاج �ملعماري - ذ م م مبلغ 539.143.00 درهم )خم�شمائة وت�شعة وثالثون 
�لق�شائية يف  �ملطالبة  تاريخ  �شنويا من   ٪9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  درهما(  و�ربعون  ومائة وثالثة  �لفا 
2019/10/30 وحتى �ل�شد�د �لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ولكم �حلق يف 

�إ�شتئناف �لأمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية التجارية
العدد 12793 بتاريخ 2019/11/27   

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 4265/2019/16 جتاري جزئي  

مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما مببلغ وقدره )1.135.453.81 درهم( و�لر�شوم 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12٪ من تاريخ �لإ�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم 

بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  
طالب �لإعالن / 1- �ر تي ��س لتاأجري معد�ت �لبناء - ذ م م - �شفته بالق�شية : مدعي  وميثله : حممد 
علي �شلمان �ملرزوقي -  �شفته بالق�شية : وكيل  �ملطلوب �إعالنهما : 1-  ويل جي �ند بي �لوطنية - 
)�س ذ م م( - �شفته بالق�شية : مدعي عليه  2- �أبوظبي جي �ند بي - ذ م م - �شفته بالق�شية : مدعي 
عليه - جمهول حمل �لقامة  مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم(   1.135.453.81( وقدره  عليهما مببلغ  �ملدعي 
وحددت  كفالة.  بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�شمول  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  �لإ�شتحقاق  تاريخ  من   ٪12
لها جل�شة يوم �لأحد �ملو�فق 2019/12/8 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف 
�و م�شتند�ت للمحكمة قبل  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�شور 

�جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12793 بتاريخ 2019/11/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/4562  تنفيذ عمايل 
�ىل �مل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- ف��ي��ت��ام��ي��د  جم��ه��ول حم��ل �لق���ام���ة مب��ا �ن 
عبيد  م��وزة   / وميثله  حنا  زك��ري  جورجي  يا�شر  �لتنفيذ/  طالب 
�عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك  قد   - ربيع �خلظر 
�ىل طالب  دره��م  وق���دره )5743(  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12793 بتاريخ 2019/11/27   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  5608/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2018/4088 جتاري جزئي ، 

ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )111396.25 درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 
�لتنفيذ   : طالب  بالق�شية  م - �شفته  م  ذ  - �س  للمقاولت  : موبايل  �لإع��الن  طالب 
: منفذ �شده   بالق�شية  م  - �شفته  م  ذ  - �س  �نترييز   8 �أن��وف   -1 : �إع��الن��ه  �ملطلوب 

جمهويل حمل �لإقامة 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام عليك �لدعوى  �لإع��الن : قد  مو�شوع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )111396.25( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12793 بتاريخ 2019/11/27   
يف الدعوى رقم 2019/1039 جتاري كلي    

�ملدعي عليهم/ 1 -  كيلي للمقاولت - �س ذ م م   2  �أندرو �إليا�س - ب�شفته �ل�شخ�شية وب�شفته 
مدير كيلي للمقاولت - �س ذ م م 3 - �ليا�س �أليا�س  �ملقامة من قبل �ملدعية : �لقرق و�ملطرو�شي 
حمامون وم�شت�شارون قانونيون )�شركة �عمال مدنية( وميثلها مديرها �ملحامي / �حمد �شيف 
�أن هناك دعوى مقدمة �شدكم �مام حماكم دبي ، حتت رقم   ماجد بن �شامل �ملطرو�شي  مبا 
2019/1036 جتاري كلي، وحيث �نه مت ندبنا خبري� حما�شبيا يف �لدعوى ، فاإننا وعمال 
باأحكام قانون �لثبات رقم  10 ل�شنة  1992 ندعوكم حل�شور �جتماع �خلربة �و من ميثلكم 
�ملو�فق  �خلمي�س  يوم  وذلك  �أدناه  �ملو�شوع  �لعنو�ن  على  مبكتبنا  يعقد  �شوف  و�لذي  قانونا  
2019/12/5 يف متام �ل�شاعة 3.00 ظهر� ، مع �إح�شار كافة �مل�شتند�ت �ملوؤيدة ملوقفكم يف 
�لدعوى. عود ميثاء ، �شارع �م هرير ، بالقرب من ج�شر �ل مكتوم �لقادم من بردبي باجتاه �ىل 
ديرة ، بناية �لفجر ، ��شفل �لبناية هومز �ر ��س للمفرو�شات ، خلف �لبناية نادي �لن�شر �لريا�شي 

، �لطابق �لثاين مكتب رقم 207.
اخلبري املحا�سبي 
حممد �سعيد اأحمد الظنحاين  

اإعالن اإجتمــاع خبــرة
العدد 12793 بتاريخ 2019/11/27   

انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/8613(

�ملنذرة : مرمي عبد�هلل عبيد بن عوقد �ملرى 
�ملنذر �ليها : نار�يانبال جيمز - م م ح  

و�مل�شجلة حتت رخ�شة جتارية رقم )25000( مبنطقة عجمان �حلرة )�مل�شتاأجرة( 
�مل�شتحقات  و�شد�د  �ليجار  عقد  بتجديد  �ليه  للمنذر  �لعديل  �لإن���ذ�ر  ه��ذ�  تر�شل  �ملنذرة  ف��ان 
�ليجارية من تاريخ 2019/10/25 وحتى تاريخه وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ �لإنذ�ر 
�لقانونية  �لإج����ر�ء�ت  كافة  �مل��ن��ذرة  تتخذ  ف�شوف  �لأم���ر  ذل��ك  م��ع  ع��دم جتاوبكم  و�إل يف حالة 
من  خالية  وت�شليمها  �ملوؤجرة  �لعني  وباإخالء  �لعقد  بف�شخ  و�ملطالبة  حقوقها  حلفظ  �ملنا�شبة 
�لكهرباء  فو�تري  و�شد�د  عليها  �مل�شتحقة  و�ملبالغ  �ليجارية  �لقيمة  بدفع  و�لل���ز�م  �ل�شو�غل 
�لر�شوم  �مل�شافة مع حتميلكم كافة  �لقيمة  �لتام و�لفعلي و�شريبة  و�ملياه حتى تاريخ �لخالء 

و�مل�شاريف و�لفائدة �لقانونية. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12793 بتاريخ 2019/11/27   
اإعالن بالن�سر

رقم )2019/8612(
�ملنذرة / بيرت هومز - �س ذ م م 

�ملنذر �ليه /  جر�غ للمقاولت - �س ذ م م - رخ�شة جتارية - رقم 246354 
�و �خالء �لعني  �لعقد  �مل�شتحقات �ليجارية وجتديد  �ليه ب�شرورة �شد�د  �ملنذر  �ملنذرة /  نخطر 
�ملذكورة �شقة رقم 221 بي - بناية د�ميوند فيوز 2 وت�شليمها للمنذرة باحلالة �لتي ت�شلمها عليها 
، و�شد�د �مل�شتحقات �ليجارية �ملرت�شدة بذمته حتى تاريخ �لخالء �لتام مع ��شالح ما قد يكون 
حلق بالعني من تلف وت�شوية ح�شاب �ملاء و�لكهرباء وغريها عن مدة �شغله للعني وذلك يف خالل 
مدة �ق�شاها ثالثني يوما من تاريخ ��شتالمه هذ� �لإنذ�ر.  و�إل �شت�شطر �ملنذرة ��شفا �ىل �تخاذ 
و�لتعوي�س  �يجارية  قيمة  من  ي�شتجد  وما  ذكر  مبا  وللمطالبة  �لالزمة  �لق�شائية  �لإج���ر�ء�ت 
و�لعطل  بالتعوي�س  �مل�شتاأجر  مبطالبة  كامال  بحقه  �ملوؤجر  ويحتفظ   ، و�ل�شرر  للعطل  �جلابر 
و�ل�شرر على �لتاأخري يف �خالء �لعقار �ملذكور وحتميل �ملنذر �ليه كافة ر�شوم وم�شاريف �لتقا�شي 

و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12793 بتاريخ 2019/11/27   
اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 1154/2019/16 جتاري جزئي  
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )83.709.54( 

درهم و�لفائدة بو�قع 9٪ من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى متام �ل�شد�د مع حتميل �ملدعي عليها 
بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة 

طالب �لإعالن :  �شركة �لد�نوب ملو�د �لبناء ذ.م.م  - �شفته بالق�شية : مدعي 
�ملطلوب �إعالنه : 1- كل جديد ملنتجات �جلب�س و�لرخام �س.ذ.م.م �شفته بالق�شية : مدعي عليه

جمهول حمل �لإقامة 
�لدعوى  يف   2019/8/27 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم   : �لإع��الن  مو�شوع 
للمدعية مبلغ  ت��وؤدي  ب��ان  �ملدعي عليها  بالز�م  ذ.م.م  �لبناء  مل��و�د  �ل��د�ن��وب  �شركة  �ع��اله/  �مل��ذك��ورة 
)83709.54( درهم وفو�ئده بو�قع 9٪ من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام و�لزمتها �مل�شروفات 
و�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة   حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12793 بتاريخ 2019/11/27   

اعالن بالن�سر
يف  الدعوى رقم 3456/2019/16 جتاري جزئي  

مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )145944( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9٪ من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام 

طالب �لإعالن :  م�شرف �لمار�ت �ل�شالمي م�شاهمة عامة  - �شفته بالق�شية : مدعي 
وميثله:جابر ر��شد حممد جابر ر��شد �ل�شالمي - �شفته بالق�شية:وكيل

�ملطلوب �إعالنه : 1- عبد�هلل حارب جمعة �شبت �لنعيمي �شفته بالق�شية : مدعي عليه
جمهول حمل �لإقامة 

�ملنعقدة بتاريخ 2019/10/16 يف �لدعوى  مو�شوع �لإع��الن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها 
ي���وؤدي �ىل  ب��ان  �مل��دع��ي عليه  ب��ال��ز�م  �ع���اله/ م�شرف �لم���ار�ت �ل�شالمي م�شاهمة عامة  �مل��ذك��ورة 
�مل�شرف �ملدعي مبلغ وقدره )145.944.00( درهم و�لغر�مه �لتاأخريية بو�قع 9٪ من 2019/8/25 
وحتى متام �ل�شد�د و�لزمته بالر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة   حكما 
مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن 

�شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12793 بتاريخ 2019/11/27   

اعالن بالن�سر
يف  الدعوى رقم 3402/2019/16 جتاري جزئي  

مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )197386.59( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لغر�مة �لتاأخريية 9٪ من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام 

طالب �لإعالن :  م�شرف �لمار�ت �ل�شالمي )�شركة م�شاهمة عامة(  - �شفته بالق�شية : مدعي 
وميثله:جابر ر��شد حممد جابر ر��شد �ل�شالمي - �شفته بالق�شية:وكيل

�ملطلوب �إعالنه : 1- ��شماعيل مو�شى عبد�لرحمن مر�د �ملازمي �شفته بالق�شية : مدعي عليه
جمهول حمل �لإقامة 

مو�شوع �لإعالن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2019/10/15 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله/ 
م�شرف �لمار�ت �ل�شالمي )�شركة م�شاهمة عامة( بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي �ىل �مل�شرف �ملدعي مبلغ وقدره 
)مائة و�شبعة وت�شعني �لف وثالثمائة و�شتة وثمانني درهم وت�شعة وخم�شني فل�شا( و�لفائدة �لقانونية بو�قع ٪9 
من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية �حلا�شل يف 2019/8/28 وحتى متام �ل�شد�د و�لزمته بامل�شروفات ومببلغ �لف درهم 
مقابل �تعاب �ملحاماة   حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر 

هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12793 بتاريخ 2019/11/27   

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 2451/2019/11 مدين جزئي 

مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم مببلغ وقدره )999000( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9٪ من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ 

�ملعجل بال كفالة 
طالب �لإعالن / 1-ليلى ��شعد �شعيد عبد�هلل -  �شفته بالق�شية : مدعي 

وميثله:جالل �لدين ح�شني �شالح دياب - �شفته بالق�شية:وكيل
�ملطلوب �إعالنه :  1-  و�رون �شوكومار�ن كانيابان �شوكومار�ن  �شفته بالق�شية : مدعي عليه

جمهول حمل �لقامة 
وقدره  مببلغ  عليهم  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  قد   : �لإع���الن  مو�شوع 
)999000( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9٪ من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى 
�ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2019/12/11  
�ل�شاعة 10.00 �س بالقاعة Ch1.C.15 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  املدنيه  

العدد 12793 بتاريخ 2019/11/27   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 18/2019/15 اإجراءات اإفال�س 
مو�شوع �لدعوى : طلب �فتتاح �جر�ء�ت �فال�س 

طالب �لإعالن / 1-�شركة �لتاأمني �لعربية �س.م.ل )فرع دبي( �شفته بالق�شية : مدعي 
وميثله :  �شمري حليم كنعان -  �شفته بالق�شية : وكيل 

�ملطلوب �إعالنهم :  1-  بروفي�شينال بر�كت�س لو�شطاء �لتاأمني ���س.ذ.م.م 2- ر�ئد حممود فيا�س - 
ب�شفته �ل�شخ�شية وب�شفته مدير و�شريك يف �شركة بروفي�شنال بر�كت�س لو�شاطاء �لتاأمني �س.ذ.م.م 
3- عمر عبد�لرحمن جا�شم �لبغام �لنعيمي - ب�شفته �ل�شخ�شية وب�شفته �شريك يف �شركة بروفي�شنال 

بر�كت�س لو�شاطاء �لتاأمني �س.ذ.م.م �شفته بالق�شية : مدعي عليه - جمهول حمل �لقامة 
مو�شوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها طلب �فتتاح �جر�ء�ت �فال�س.  

 Ch1.C.15 بالقاعة  9.30 �س  �ل�شاعة    2019/12/5 �مل��و�ف��ق   ي��وم �خلمي�س   لها جل�شة  وح��ددت 
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة دبي البتدائية   التجارية 
العدد 12793 بتاريخ 2019/11/27   

اعالن بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2014/2019/60 امر اداء    

مو�شوع �لدعوى :��شد�ر �لمر بالز�م �مل�شتدعي �شدهما بان يوؤديا للم�شتدعية مبلغ وقدره )12338( درهم 
�مار�تي و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9٪ من تاريخ �ل�شتحقاق يف:2019/5/7 مع �شمول �لمر بالنفاذ �ملعجل 

طليقا من قيد �لكفالة �لز�م �مل�شتدعي �شدهما بامل�شروفات و�لر�شوم ومقابل �تعاب �ملحاماة
طالب �لإعالن : ��شيكو للعقار�ت   �شفته بالق�شية : مدعي 

�شفته   - باتيل  علي  معر�ج  علي  منظور   -2 ����س.ذ.م.م  �لفنية  لالعمال  جايت  �ي   -1  : �إعالنهما  �ملطلوب 
بالق�شية : مدعي عليه   جمهويل حمل �لإقامة 

مو�شوع �لإعالن : 
�ي  عليهما  �ملدعي  بالز�م  بتاريخ 2019/9/23  �لبتد�ئية  دبي  �د�ء فقد قررت حمكمة  �مر  ��شت�شد�ر  طلب 
��شيكو  للمدعية  بالت�شامن  يوؤديا  ب��ان  باتيل  علي  معر�ج  علي  منظور  و  ����س.ذ.م.م  �لفنية  لالعمال  جايت 
يف:2019/5/7  �ل�شتحقاق  تاريخ  من  �شنويا   ٪9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  درهم   )12338( مبلغ  للعقار�ت 
بقوة  �ملعجل  بالنفاذ  �لمر  �شمول  مع  �ملحاماة  �تعاب  مقابل  درهم  ثالثمائة  ومبلغ  و�لر�شوم  و�مل�شروفات 

�لقانون ، ولكم �حلق يف ��شتئناف �لمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن 
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حمكمة دبي البتدائية   التجارية 
العدد 12793 بتاريخ 2019/11/27   

اعالن بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2013/2019/60 امر اداء    

مو�شوع �لدعوى :��شد�ر �لمر بالز�م �مل�شتدعي �شدهما بان يوؤديا للم�شتدعية مبلغ وقدره )14962( درهم 
�مار�تي و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9٪ من تاريخ �ل�شتحقاق يف:2019/5/7 مع �شمول �لمر بالنفاذ �ملعجل 

طليقا من قيد �لكفالة �لز�م �مل�شتدعي �شدهما بامل�شروفات و�لر�شوم ومقابل �تعاب �ملحاماة
طالب �لإعالن : ��شيكو للعقار�ت   �شفته بالق�شية : مدعي 

�ملطلوب �إعالنهما : 1- يورو �شتار لتجارة �لت �لثقيله و�خلفيفة وتاأجري �ملعد�ت �س.ذ.م.م 2- مظهر علي 
فخر �لدين - �شفته بالق�شية : مدعي عليه   جمهويل حمل �لإقامة 

مو�شوع �لإعالن : 
طلب ��شت�شد�ر �مر �د�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2019/9/23 بالز�م �ملدعي عليهما �ي يورو 
�شتار لتجارة �لت �لثقيله و�خلفيفة وتاأجري �ملعد�ت �س.ذ.م.م و مظهر علي فخر �لدين بان يوؤديا بالت�شامن 
للمدعية ��شيكو للعقار�ت مبلغ )14962( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9٪ �شنويا من تاريخ �ل�شتحقاق 
يف:2019/5/7 و�مل�شروفات و�لر�شوم ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة مع �شمول �لمر بالنفاذ 

�ملعجل بقوة �لقانون ، ولكم �حلق يف ��شتئناف �لمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن 
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حمكمة دبي البتدائية   التجارية 
العدد 12793 بتاريخ 2019/11/27   

اعالن حم�سر حجر بالن�سر 
        يف الدعوى رقم 2019/586 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ �شده/1- �شركة �ي �ي تي �شي للتجارة �لعامة ���س.ذ.م.م 2- �شركة 
نا�شيونال جلف لال�شتثمار �س.ذ.م.م )كفيل �شامن( 3- نا�شر علي ي�شلم ح�شن 
)كفيل �شامن(  جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/م�شرف �لمار�ت 

�ل�شالمي وميثله:جابر ر��شد حممد جابر ر��شد �ل�شالمي.
 - �شكنية  �شقة  عن  عبارة  وهي  �خلا�شة  �مو�لكم  على  �حلجز  مت  بانه  نعلنكم 
�ملنطقة �لرب�شاء جنوب �لثالثة - رقم �لر�س 277-��شم �ملبنى د�ميوند بزن�س 
�شنرت C1 - رقم �لوحدة 204 وفاء للمبلغ �ملطالب به )872290( درهم وذلك 

للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12793 بتاريخ 2019/11/27   
�إىل من يهمه �لأمر

رخ�شة  حمدودة،  م�شوؤولية  ذ�ت  حرة  منطقة  �شركة  ذ.م.م  حرة  منطقة  نحن، ليوبرنت 
جتارية رقم30217 تاأ�ش�شت وفقاً لأحكام �للو�ئح �ملنظمة لل�شركات �خلا�شة يف �شلطة 
نعلن   ، �خلا�شة«(  لل�شركات  �ملنظمة  )»�للو�ئح  وتعديالتها   2016 ل�شنة  للتطوير  دبي 
�إ�شم  تغيري  قررنا  �خلا�شة،  لل�شركات  �ملنظمة  �للو�ئح  من   )17( �ملادة  ومبوجب  باأننا 

�ل�شركة �إىل:  ببلي�شي�س كوميونيكي�شنز منطقة حرة  ذ.م.م 
على كل من يرغب بالإعرت��س على تغيري �إ�شم �ل�شركة �أن يتقدم باإعرت��س خطي خالل 
مدة ل تتجاوز �أربعة ع�شر )14( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإ�شعار على �لعنو�ن �لتايل: 

مدير�إد�رة �لت�شجيل و�لرت�خي�س
�شلطة دبي دبي للتطوير ، �س.ب: 478844

دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
info@dda.gov.ae  :لربيد �للكرتوين�

ليوبرنت منطقة حرة ذ.م.م

اإ�سعار بتغيري اإ�سم �سركة منطقة حرة 
ذات م�سوؤولية حمدودة

العدد 12793 بتاريخ 2019/11/27   
�إىل من يهمه �لأمر

م�شوؤولية  ذ�ت  حرة  منطقة  ذ.م.م    �شركة  حرة  منطقة  �إي�شت  ميدل   نحن، ببلي�شي�س 
30362 تاأ�ش�شت وفقاً لأحكام �للو�ئح �ملنظمة لل�شركات  حمدودة، رخ�شة جتارية رقم 
2016 وتعديالتها )»�للو�ئح �ملنظمة لل�شركات  �خلا�شة يف �شلطة دبي للتطوير ل�شنة 
�خلا�شة«(، نعلن باأننا ومبوجب �ملادة )17( من �للو�ئح �ملنظمة لل�شركات �خلا�شة، قررنا 

تغيري �إ�شم �ل�شركة �إىل: ليون كوميونيكي�شن منطقة حرة  ذ.م.م                     
على كل من يرغب بالإعرت��س على تغيري �إ�شم �ل�شركة �أن يتقدم باإعرت��س خطي خالل 

مدة ل تتجاوز �أربعة ع�شر )14( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإ�شعار على �لعنو�ن �لتايل:
 مدير�إد�رة �لت�شجيل و�لرت�خي�س

�شلطة دبي دبي للتطوير
�س.ب: 478844 ،  دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

info@dda.gov.ae  :لربيد �للكرتوين�
ببلي�شي�س ميدل �إي�شت منطقة حرة – ذ.م.م   

اإ�سعار بتغيري اإ�سم �سركة منطقة حرة 
ذات م�سوؤولية حمدودة

العدد 12793 بتاريخ 2019/11/27   
اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 2323/2019/16 جتاري جزئي  
مو�شوع �لدعوى : �لز�م �ملدعي عليها ب�شد�د مبلغ )387418( درهم و�لفائدة �لقانونية عن هذ� 

�ملبلغ من تاريخ رفع �لدعوى وحتى متام �ل�شد�د 
طالب �لإعالن :  تر�ن�س ماك ديو�ترجن �شرفي�شي�س �س.ذ.م.م  - �شفته بالق�شية : مدعي 

وميثله:ديانا حممد حمادة - �شفته بالق�شية:وكيل
�ملطلوب �إعالنه : 1- �شركة �شيدكو للمقاولت �لعامة ذ.م.م �شفته بالق�شية : مدعي عليه

جمهول حمل �لإقامة 
�ملنعقدة بتاريخ 2019/10/30 يف �لدعوى  مو�شوع �لإع��الن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها 
�ملذكورة �عاله/ تر�ن�س ماك ديو�ترجن �شرفي�شي�س �س.ذ.م.م بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية 
مبلغ وقدره )387.418( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9٪ �شنويا من 2019/5/29 حتى متام �ل�شد�د 
و�لزمتها بامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة   حكما مبثابة �حل�شوري قابال 
�شاحب  با�شم  �شدر  �لع��الن  هذ�  لن�شر  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثالثني  خالل  لال�شتئناف 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12793 بتاريخ 2019/11/27   

اعالن بالن�سر
يف  الدعوى رقم 3392/2019/16 جتاري جزئي 

و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   312676.42( وق��دره  مببلغ  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة   : �لدعوى  مو�شوع 
و�تعاب �ملحاماة و�لغر�مة �لتاأخريية بو�قع 9٪ من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام.   طالب �لإعالن : 
م�شرف �لإمار�ت �لإ�شالمي - �شفته بالق�شية : مدعي  وميثله : جابر ر��شد حممد جابر ر��شد �ل�شالمي 
بالق�شية  �شفته   - �ل�شرجبي  ناجي  قا�شم  �أحمد  غيد�ء   -1  : �إعالنه  �ملطلوب  وكيل    : بالق�شية  �شفته   -
�ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�شتها  بان  : نعلنكم  �لإع��الن  �لإقامة  مو�شوع  : مدعي عليه - جمهول حمل 
م�شاهمة  )�شركة  �لإ�شالمي  �لإم���ار�ت  م�شرف  ل�شالح/  �أع��اله  �ملذكورة  �لدعوى  يف   2019/10/16 بتاريخ 
عامة( - بالز�م �ملدعي عليها �ن توؤدي �ىل �مل�شرف �ملدعي مبلغ وقدره )312.676.42 ثالثمائة و�ثنا ع�شر 
 2019/9/1 من   ٪9 بو�قع  �لتاأخريية  و�لغر�مة  فل�شا  و�ربعون  و�ثنان  درهما  و�شبعون  و�شتة  و�شتمائة  �لف 
وحتى متام �ل�شد�د و�لزمتها بالر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة 
با�شم  �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر  �ليوم  �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 12793 بتاريخ 2019/11/27 

اإع����������الن
�ملتميزة  �ل�ش�����ادة/�ملدينة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN للمقاولت �لعامة رخ�شة رقم:2754729 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة ح�شن �حمد �شلطان �بو �لزود �آل علي ٪100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شليمان �شعيد حممد �شامل �ل�شاعدي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12793 بتاريخ 2019/11/27 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بقالة ريالك�س

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:2458592 
تعديل وكيل خدمات

��شافة خليفة �شعيد حممد عبد�هلل �لعامري
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة نظري عبد�هلل كوجنو عبد�هلل كوجنو ٪100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف خليفة �شعيد حممد عبد�هلل �لعامري
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12793 بتاريخ 2019/11/27 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون ريح �ل�شمال 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب للرجال  رخ�شة رقم:1324535 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة مبارك خمي�س خربو�س �شليم �ملن�شوري ٪100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شليمان �شعيد حممد �شامل �ل�شاعدي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12793 بتاريخ 2019/11/27 
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�لإمار�ت  مهرجان  عرو�س  �ختيار  جلنة  �نتقت 
�شبعة عرو�س  �لطفل يف دورته �خلام�شة،  مل�شرح 
�لفرق  قدمتها  عر�شاً   12 �أ���ش��ل  م��ن  م�شرحية 
�مل�شرحية �ملحلية �أمام �للجنة، حيث �رتاأت �للجنة 
و�لتي ت�شكلت من كل من �لأ�شاتذة وليد عمر�ن 
وغ���ن���ام غ��ن��ام وزي���ن���ة ظ�����روف، و����ش���اه���دت جميع 

�لعرو�س على مدى �شتة �أيام، 
����ش��ت��ب��ع��اد خ��م�����ش��ة ع���رو����س ع���ن �مل��ه��رج��ان لعدم 
بع�س  م�شتوى  وت���دين  �ل��ع��رو���س  تلك  ج��ه��وزي��ة 
من  �لعر�س  قبولها  يف  �للجنة  و�عتمدت  منها. 
عقلية  م��ع  وتنا�شبها  �ل��ن�����س  ف��ك��رة  ع��ل��ى  ع��دم��ه 

�لطفل، 
وكذلك �ملعايري �لأخالقية و�ل�شلوكية و�لرتبوية 
و�ل��ق��ي��م��ة �ل��ف��ن��ي��ة ل��ل��ع��م��ل �مل�����ش��رح��ي و�ل����روؤي����ة 
�لإخر�جية، بالإ�شافة �إىل �لتو�زن �لفني ما بني 
ومبا  �ل��در�م��ي  و�لفعل  و�ل�شتعر��شات  �لأغ���اين 

يخدم �لفكرة �لرئي�شية للن�س.
�مل�شرحية  �ل��ع��رو���س  على  �للجنة  �خ��ت��ي��ار  ووق���ع 
�مل��ه��رج��ان يف  �أي���ام  �شتقدم خ��الل  و�ل��ت��ي  �لتالية، 

مدينة  يف  �ل��ق��ادم  دي�شمرب   26 –  19 �ل��ف��رتة 
»�ملنطاد  م�شرحية  ه���ي:  و�ل��ع��رو���س  �ل�����ش��ارق��ة، 
تاأليف  �لوطني من  ر�أ�س �خليمة  مل�شرح  �لطائر« 

حميد فار�س و�إخر�ج حممد حاجي، 
خورفكان  مل�شرح  �مل�شحور«  »�ل��ك��ت��اب  وم�شرحية 
�شابر  و�إخ���ر�ج  �ملاجد  �أحمد  تاأليف  من  للفنون 
مل�شرح  �لأنغام«  وفرقة  »�أح��الم  وم�شرحية  رجب، 
و�إخر�ج  �شالح  عبد�هلل  تاأليف  من  �لوطني  دب��ي 
مل�شرح  �أخ�����ش��ر«  »ل��ن  وم�شرحية  �حل��م��ادي،  حمد 
�شعيد  و�إخ���ر�ج  �ل�شام�شي  وف��اء  تاأليف  �لفجرية 
�لهر�س، وم�شرحية »بائعة �لورد« مل�شرح بني يا�س 
وم�شرحية  �حلليان،  مرعي  و�إخ���ر�ج  تاأليف  من 
للثقافة  �حل�شن  دب��ا  جلمعية  مفقودة«  �أمنية   «
و�ل�����رت�ث و�مل�����ش��رح م��ن ت��األ��ي��ف ع��ث��م��ان �ل�شطي 
»�ل�شفرة  وم�����ش��رح��ي��ة  ج��م��ع��ة،  حم��م��د  و�إخ�������ر�ج 
و�مل�شرح  و�لفنون  للثقافة  دب��ا  جلمعية  �ل��زرق��اء« 
من تاأليف حمد �لظنحاين و�إخر�ج ر��شد عبد�هلل 

ر��شد. 
�أعمالها  �ن��ت��ه��اء  ف���ور  �لخ��ت��ي��ار  وق���دم���ت جل��ن��ة 

�أثناء  �مل�����ش��ارك��ة  ب��ال��ع��رو���س  ت��ق��ري��ره��ا �خل���ا����س 
للمهرجان،  �ملنظمة  �لعليا  باللجنة  �جتماعها 
ت بدورها ما  و�لتي ناق�شت تقرير �للجنة ثم �أقراّ

جاء فيه،
 ويف ذلك �شرح رئي�س جمعية �مل�شرحيني، رئي�س 
�إ���ش��م��اع��ي��ل ع��ب��د�هلل بقوله:«  �مل��ه��رج��ان �لأ���ش��ت��اذ 
منحنا جلنة �ختيار �لعرو�س و�لتي حتظى بثقة 

�مل�شرحيني،
�أن  �ل��ك��ام��ل��ة لخ��ت��ي��ار م��ا ي�شتحق  �ل�����ش��الح��ي��ات   
يعر�س على جمهور �لأطفال يف �ملهرجان، �إذ �إننا 
د�ئماً و�أبد�ً نركز �هتمامنا ويف كل دورة من دور�ت 
 ، �ملهرجان على �مل�شتوى و�لنوع على ح�شاب �لكماّ
ح��ري�����ش��ني ع��ل��ى �حل��ف��اظ ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وى �جليد 
يف  �مل��ه��رج��ان  بها  حظي  �ل��ت��ي  �لطيبة  و�ل�شمعة 
نفو�س جمهوره من �لأطفال و�لعو�ئل �لكرمية، 
عرب عرو�س م�شرحية تتنا�شب وخميلة �لأطفال، 
وت��رت��ق��ي ب��ف��ك��ره��م وت���زي���د م���ن وع��ي��ه��م وتر�شخ 
وعلى  �لإم���ار�ت  للطفل يف  لوجود م�شرح متميز 

جميع �لأ�شعدة«. 

�لدولة  وب��ن��اء  �لتنمية  ل��ف��رع  �لطويلة  �لقائمة  ��شتملت 
مت  عماًل   223 �أ�شل  من  �ختيارها  مت  عنو�ناً،   11 على 
�لتالية؛  �ل��ع��ن��اوي��ن  �ل��ق��ائ��م��ة  ت�شم  للم�شاركة،  تقدميها 
و�ل�شادر  زي��اد،  �شالح  �ل�شعودي  للكاتب  �لثقافة«  »�شجون 
و«رحلة   ،2019 ع��ام  و�لن�شر  للطباعة  �لتنوير  د�ر  ع��ن  
عاملياً  مركز�ً  �لعربي  �خلليج  �أ�شبح  كيف  �ل�شد�رة:  نحو 
�ل�شعدون  �لوهاب  عبد  �لدكتور  للكاتب  للبرتوكيماويات« 
من �ل�شعودية، و�ل�شادر عن د�ر �ل�شاقي 2019، و«�لت�شامح 
زينة �لدنيا و�لدين« للكاتب تركي �لدخيل من �ل�شعودية، 
و«�لعقاب   ،2019 ع��ام  للن�شر  م���د�رك  د�ر  ع��ن  و�ل�����ش��ادر 
و�ل��غ��ل��و يف �ل��ف��ق��ه و�ل������رت�ث �لإ����ش���الم���ي« ل��ل��ك��ات��ب ر�شيد 
�خلُياّون من �لعر�ق، و�ل�شادر عن مركز �مل�شبار للدر��شات 
و�لبحوث 2018، و«ل �أحد ينام يف �ملنامة« للدكتور نادر 
عام  للن�شر  �شوؤ�ل  د�ر  ع��ن   و�ل�شادر  �لبحرين،  من  كاظم 
�لدر��شات  »ت��ط��ور  ك��ت��اب  �لقائمة  تت�شمن  2019.كما 
م�شعود  للدكتور   »2016  -  1945 �ليابان   يف  �لعربية 
 ،2019 �شاهر من لبنان، و�ل�شادر عن د�ر �لفار�بي عام 
ح�شني  حممد  للكاتب  ط«  �ملتو�شاّ و  قرطاج  بطل  و«حناّبعل 
و�لتوزيع  للن�شر  كلمة  ع��ن  و�ل�����ش��ادر  ت��ون�����س،  م��ن  فنطر 
2018، و«دول��ة �شالطني �ملماليك يف م�شر« للكاتب  عام 
�أمي��ن ف���وؤ�د �شيد م��ن م�شر، و�ل�����ش��ادر ع��ن �ل���د�ر �مل�شرية 
�شرية  �ل�شت�شر�قي،  نقد �خلطاب  2019، و«يف  �للبنانية 
�ملعا�شر«  �لفرن�شي  �ل�شت�شر�ق  يف  �لإ�شالم  ون�شاأة  د  حمماّ
��ة م��ن ت��ون�����س، و�ل�شادر  ل��ل��ك��ات��ب �ل��دك��ت��ور ح�����ش��ن ب��ز�ي��ن��ياّ
و«�أزم���ة   ،2019 ع��ام  و�ل��ت��وزي��ع  للن�شر  م�شكيلياين  ع��ن 
يف  )حماولة  �لعربي  و�لعامل  �ملغرب  يف  و�لثقافة  �ل��ق��ر�ءة 
م   بو�شالَّ للكاتب حممد  �ل���دو�ء(«  وو�شف  �ل��د�ء  ت�شخي�س 
�أبي رقر�ق للطباعة و�لن�شر  د�ر  �ملغرب، و�ل�شادر عن  من 
2017، و«�بن ر�شد وبناء �لنه�شة �لفكرية �لعربية«  عام 
�ملغرب، و�ل�شادر عن  �لدكتور عزيز �حل��د�دي من  للكاتب 
ا فرع �لفنون  من�شور�ت د�ر ما بعد �حلد�ثة عام 2017.�أماّ
�ختيارها  مت  �أع��م��ال   10 �شم  فقد  �لنقدية  و�ل��در����ش��ات 
على  وه��ي  للجائزة،  تقدميها  مت  عماًل   188 �أ�شل  من 

�ل��ن��ح��و �لآت�����ي، ك��ت��اب »ب��ي�����س �لأد�ح������ي: رح��ل��ة ن��ح��و فهم 
�لعزيز  عبد  بن  عمر  للدكتور  وتاأويله«  وتف�شريه  �ل�شعر 
�لعربية  �لنه�شة  د�ر  عن  و�ل�شادر  �ل�شعودية،  من  �ل�شيف 
عام 2019، و«�لأ�شطوري: �لتاأ�شي�س و�لتجني�س و�لنقد« 
و�ل�شادر عن  �جلز�ئر  بحري، من  �لأم��ني  للكاتب حممد 
كل من د�ر �لأمان ومن�شور�ت �لختالف ومن�شور�ت �شفاف 
يف  �ل�شيا�شية  �ملرجعية  �ملتخياّل:  و«�ملمكن   ،2018 ع��ام  
�لرو�ية » للكاتب �لدكتور عبد�لرحمن �لتمارة من �ملغرب، 
و�ل�شادر عن د�ر كنوز �ملعرفة للن�شر و�لتوزيع عام 2019، 
يف  للمعنى  جديدة  تاريخانياّة  نحو  �للاّ�شاين:  و«�لنتخاب 
�خلطاب« للكاتب �لأ�شتاذ �لدكتور عبد �لفتاح �أحمد يو�شف 
من م�شر، و�ل�شادر عن �بن �لندمي للن�شر و�لتوزيع ود�ر 

�لرو�فد �لثقافية – نا�شرون عام 2019.
�لنقدية كتاب »حماكاة  �لفنون و�لدر��شات  كما ي�شم فرع 
جون بارث ل�شهرز�د: �ألف ليلة وليلة يف �ملتخيل �لأمريكي 
�عزيزة من  بن  �لدكتور حل�شن  للكاتب  بعد �حلد�ثي«  ما 
و�لتوزيع  للن�شر  �ملعرفة  ك��ن��وز  د�ر  ع��ن  و�ل�����ش��ادر  �مل��غ��رب، 
: �لإتيان �إىل �ملا�شي  و�ئياّ �كرة يف �حَلكي �لراّ و«�لذاّ  ،2017
�ملغرب،  م��ن  ج���ري�ن  �لرحيم  عبد  للكاتب  �مل�شتقبل«  م��ن 
و«فتنة   ،2019 �ملتحدة  �لكتاب �جلديدة  د�ر  �ل�شادر عن 
ر���ش��ول حممد  للكاتب   « كانط  ق��ارئ��اً  هايدغر  �لأ���ش��الف: 
ر�شول من �لعر�ق، و�ل�شادر عن موؤمنون بال حدود للناّ�شر 
و�لتاّوزيع 2019، و«�لأم �لر�شولة: ر�شالة �لأماّ يف �حلكاية 
للكاتب   « نف�شية  �أنرثوبولوجية  در��شة  �لعربية،  �ل�شعبية 
معهد  عن  و�ل�شادر  تون�س،  من  �جلويلي  حممد  �لدكتور 
�لعامل«  و�أن�شنة  و«�ل�شعر   ،2019 ع��ام  للرت�ث  �ل�شارقة 
كل  عن  و�ل�شادر  �مل��غ��رب،  من  �خلملي�شي  حورية  للكاتبة 
�لختالف  ومن�شور�ت  �لأم��ان  ود�ر  �شفاف  من�شور�ت  من 
�ل�شورة  هرمينوطيقا  �لخ��ت��الف:  و  و«�ل��ن�����س   ،2018
�لإلهية عند �بن عربي« للكاتب حممد �أمعار�س من �ملغرب، 
و�ل�شادر عن موؤ�ش�شة موؤمنون بال حدود للن�شر و�لتوزيع 
عام 2017.يذكر �أن جائزة �ل�شيخ ز�يد للكتاب �شتعلن يف 

�لأ�شابيع �ملقبلة بقية �لقو�ئم �لطويلة لفروع �جلائزة.

•• اأبوظبي-  الفجر

 �أع��ل��ن��ت ج��ام��ع��ة ن��ي��وي��ورك �أب��وظ��ب��ي عن 
�لعاملي  �ل��ب��ي��ان��و  ل���ع���ازف  ����ش��ت�����ش��اف��ت��ه��ا 
�إقامة  ب��رن��ام��ج  ب����ر�ت ���ش��م��ن  �أو�د�ج������ني 
فنية ح�شرية خالل �لفرتة من 4 �إىل 8 
�لقائم  �لتعاون  �إط��ار  وذل��ك يف  دي�شمرب، 
�أبوظبي  ن��ي��وي��ورك  م��ع��ه��د ج��ام��ع��ة  ب���ني 
ومركز �لفنون و�لربنامج �ملو�شيقي �شمن 
�جلامعة.�شيقدم عازف �لبيانو �لبارز �أول 
�أد�ء مو�شيقي له يف دولة �لإمار�ت �شمن 
 8 �ل�شاعة  �أم�شية عزف منفردة يف متام 

دي�شمرب،   5 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  م�شاًء 
حيث �شي�شهد �جلمهور يف �مل�شرح �لأحمر 
نيويورك  ج��ام��ع��ة  يف  �ل���ف���ن���ون  مب���رك���ز 
�ملو�شيقية  �لأع��م��ال  من  �أم�شية  �أبوظبي 
رفيعة �مل�شتوى على �آلة �لبيانو من بينها 
و لبيتهوفن،   Opus 110 مقطوعة 

 Prelude Chorale Fugue
 Piano Sonata in Bو لفر�نك، 
Minor للي�شت. �شتت�شمن �إقامة بر�ت 
�لفنية يف جامعة نيويورك �أبوظبي دورة 
�ملو�شيقي  �إطار �لربنامج  �لبيانو يف  على 
 4 �ملو�فق  �لأربعاء  يوم  باجلامعة، وذلك 

دي�شمرب يف �لقاعة �لزرقاء مبركز �لفنون. 
بر�ت  �شيعمل  �لتدريبية،  �ل��دورة  وخالل 
م���ع ث���الث���ة م���ن �ل���ع���ازف���ني �ل���ط���الب يف 
�جلامعة بح�شور �جلمهور، حيث �شيقدم 
ومنهجيته  مو�شيقاه  عن  قة  معماّ نظرة 
�لفنية كما �شتت�شمن �إقامة بر�ت �لفنية 
بعنو�ن  ه���ام���ة  حم���ا����ش���رة  �جل���ام���ع���ة  يف 
�لبيانو”  ع���امل  يف  مو�شيقية  »�ب���د�ع���ات 
يوم  �أبوظبي  نيويورك  جامعة  معهد  يف 
�ل�شاعة  عند  دي�شمرب   8 �مل��و�ف��ق  �لأح���د 
خالل  ب��ر�ت  و�شيناق�س  م�شاًء.   6:30
�ملحا�شرة �لقو�لب �ملو�شيقية �مل�شتخدمة 

و�أهمية  ولي�شت  وفر�نك  بيتهوفن  لدى 
�لقالب �ملو�شيقي يف ت�شكيل �لذ�كرةوقال 
�ملدير �لفني �لتنفيذي ملركز �لفنون، بيل 
بر�جني: »ي�شرنا �لتعاون مع زمالئنا يف 
نيويورك  بجامعة  �ملو�شيقي  �ل��ربن��ام��ج 
نيويورك  ج���ام���ع���ة  وم���ع���ه���د  �أب����وظ����ب����ي، 
�أب��وظ��ب��ي، ح��ي��ث ت��ع��د زي����ارة ب���ر�ت مثاًل 
�لإقامة  ب���ر�م���ج  ي��ظ��ه��ر جن����اح  ح��ق��ي��ق��ي��اً 
�ل��ف��ن��ي��ة �مل��ت��ك��ام��ل يف �جل���ام���ع���ة، و�ل����ذي 
ون�شاطات  مميزة  �أد�ء  ع��رو���س  يت�شمن 
�ل���ق���در�ت، خالل  �مل��ع��ارف وت��ع��زي��ز  لبناء 
��زة لال�شتفادة م��ن ك��ل حلظة  ف��رتة م��ركاّ
�لإم���ار�ت، مبا يرثي  �لفنان يف  يق�شيها 
باأبوظبي”. و�لفكرية  �لثقافية  �حل��ي��اة 
م����ن ج��ه��ت��ه��ا، ق���ال���ت ج��وي��ن��ي��ث ب���ر�ف���و، 
�مل��و���ش��ي��ق��ى لدى  م�����ش��اع��دة يف  �أ����ش���ت���اذة 
ج��ام��ع��ة ن��ي��وي��ورك �أب��وظ��ب��ي: “يف �إط���ار 
�أع�شاء  ي�شعر  �ل��ه��ام��ة،  �ل�����ش��ر�ك��ة  ه���ذه 
�لهيئة �لتدري�شية يف �لربنامج �ملو�شيقي 
بالفخر لوجود عازف من م�شتوى بر�ت 
يف جامعة نيويورك �أبوظبي، حيث يطلع 
�لطالب و�ملجتمع �إىل �لتعرف على روؤيته 

�ملو�شيقية و�لفنية عن كثب«.
�مل�شاعد  �ملدير  �حل��م��ريي،   ناهد  وقالت 
جامعة  م���ع���ه���د  يف  �ل����ع����ام����ة  ل����ل����رب�م����ج 
�ملعهد  “ي�شعى  �أب����وظ����ب����ي:  ن���ي���وي���ورك 
�لفكري  �ل��ن�����ش��ي��ج  مب�����ش��ت��وى  ل��ل��ن��ه��و���س 
عموماً،  لأب��وظ��ب��ي  �مل��ح��ل��ي  �مل��ج��ت��م��ع  يف 

وذل�����ك ع���رب ���ش��ل�����ش��ل��ة ط��م��وح��ة وو�ع�����دة 
وتعترب  �ملتميزة.  �لثقافية  �لرب�مج  من 
زي����ارة ب���ر�ت �إىل �جل��ام��ع��ة خ��ط��وة هامة 
لتحقيق هذه �لروؤية. ونتطلع قدماً نحو 
عرو�شه �ملو�شيقية �ل�شتثنائية يف جامعة 

نيويورك �أبوظبي”.
وجدير بالذكر �أن بر�ت ُولد يف بيت�شربغ، 

بن�شلفانيا، بالوليات �ملتحدة، 
و�أد�ئه  �ملو�شيقية  ملو�هبه  �لأنظار  ولفت 
�ل�����ذي ���ش��ه��د ت����ط����ور�ً ���ش��ري��ع��اً م���ع فرق 
بلغ  وعندما  �ل�شيمفونية.  �لأورك�����ش��رت� 
بر�ت  �لتحق  عمره،  من  ع�شر  �ل�شاد�شة 
�لبيانو  در�����س  �إل���ي���ن���وي، ح��ي��ث  ب��ج��ام��ع��ة 
و�لكمان وقيادة �لأورك�شرت�. و�لتحق بعد 
كون�شرفاتو�ر«  »ب��ي��ب��ودي  معهد  يف  ذل��ك 
طالب  �أول  �أ����ش���ب���ح  ح��ي��ث  ل��ل��م��و���ش��ي��ق��ى 
يف ت���اري���خ �مل��در���ش��ة ي��ح�����ش��ل ع��ل��ى ثالث 
�شهاد�ت دبلوم، يف �لبيانو و�لكمان وقيادة 
فرق �لأورك�شرت�.ومنذ ذلك �حلني، قدم 
�ملو�شيقية  �ملقطوعات  من  �لعديد  ب��ر�ت 
�ملتحدة  �ل����ولي����ات  �أرج�������اء  خم��ت��ل��ف  يف 
�لأم���ري���ك���ي���ة، مب���ا يف ذل����ك �ل���ع���رو����س يف 
مركز لينكولن ومركز كينيدي، وم�شرح 
�أجنلو�س،  ل��و���س  يف  ت�����ش��ان��دل��ر  دوروث�����ي 
ومركز  �شيكاغو،  يف  �لأورك�����ش��رت�  وق��اع��ة 
كما  �ل��ف��ن��ي.  �لأد�ء  ل��ع��رو���س  نيوجر�شي 
�ل�شرقية يف  �لقاعة  يف  ب��ر�ت عر�شاً  قدم 

�لبيت �لأبي�س يف نوفمرب 2009.

عازف البيانو العاملي اأواداجني برات يحيي اأوىل 
حفالته بالإمارات يف جامعة نيويورك اأبوظبي

2019 الطفل  مل�صرح  الإمارات  مهرجان  يف  عرو�س   7

•• اأبوظبي - الفجر

 اأعلنت جائزة ال�سيخ زايد للكتاب القائمة الطويلة لفرعي “التنمية وبناء الدولة” و”الفنون والدرا�سات النقدية”، �سمن دورتها 
الرابعة ع�سرة لعام 2019 - 2020، حيث �سم  الفرعان 21 عماًل، وقد تنوعت جن�سيات موؤلفي الأعمال املختارة لت�سمل كتابًا ودور 

ن�سر خمتلفة من دول عربية عدة.

جائزة ال�صيخ زايد للكتاب تعلن القائمة 
الطويلة لفرعي »التنمية وبناء الدولة« 

و»الفنون والدرا�صات النقدية«
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�لآن من خالل فيلم  �لإنتاجية  �لتجربة  ملاذ� قررت خو�س  • �أنت ممثل... 
�لكثريين؟ �بتعاد  �لدنيا" رغم  "�شندوق 

و�لتي بطبيعة  و�لفن،  �ل�شينما  �أهم ما ميثلني هو �شناعة مهنة  �أن  �أرى   -
�حلال �أمتهنها و�أع�شقها و�أحبها بطريقة جنونية، و�أرى �أنها حمتاجة �إلينا 
كفنانني، فمن �ملوؤكد لدينا روؤية خمتلفة وعناية خمتلفة متاما بال�شناعة 
فيها،  �شنتعامل  �لتي  �ملو��شيع  من  ع��دد�  هناك  �أن  و�أرى  مغايرة،  و�أح���الم 
و�شنبحث عنها ب�شكل خمتلف عن غرينا، وكانت �لفكرة تر�ودين منذ فرتة 
"�شندوق  �جلديد  فيلمنا  خالل  من  وبد�أنا  �لفر�شة،  �شنحت  حتى  طويلة 

�لدنيا".

فيه  وجودك  �إىل  بالإ�شافة  كمنتج  بد�ية  �لدنيا" حتديد�ً  "�شندوق  • ملاذ� 
كممثل؟

�أق��دم على  �لفيلم حتديد�، وهو من جعلني  - هناك ظرف له عالقة بهذ� 
�لبد�ية  �ل�شيناريو جيد، وكنت يف  �أعمايل، لأن  ك��اأول  �إنتاجه  و�أق��رر  �لفكرة 
�أك���ن منتجا، وب��ع��د حم����اولت م��ع �شركات  م�����ش��ارك��ا ف��ي��ه مم��ث��ال ف��ق��ط ومل 
�لإنتاج  وتوقف  �لفكرة،  تنفيذ  دون  حالت  متكررة  ع��رث�ت  وح��دوث  �إن��ت��اج، 
متام، فاأخربت نف�شي �أن هذ� �لفيلم ل يوجد �أف�شل منه لكي يكون بد�يتي 
وقت  �ملرجوة  �لنتيجة  يحقق  �أن  و�أمتنى  �لتمثيل،  مع  بالتو�زي  �لإنتاجية 
ولكن  وحت�شري�تها،  وترتيباتها  �لبد�ية  يف  مبعاناة  م��ررن��ا  حيث  عر�شه، 

�أكرمنا �هلل، وبد�أت �لأمور تبدو �أي�شر، و�أخذنا خطو�تنا نحو تنفيذ �لعمل.

متثيل  زم��ي��ل  �أن���ك  رغ��م  �لعمل  منتج  �أن���ك  �ملمثلني  ع��ن  �أخ��ف��ي��ت  مل���اذ�   •
معهم؟

�أنو�ع  ن��وع م��ن  �ل��ب��د�ي��ة، لأن ه��ذه �جل��زئ��ي��ة فيها  بالفعل، ه��ذ� م��ا مت يف   -
�أن يح�شر للتفاو�س على �لعمل، وحني  �أي زميل من �ملمكن  �لإح��ر�ج، لأن 
ي�شعر �أنه ر�ف�س �أو �لعمل غري منا�شب، رمبا يكون هناك �شعور باحل�شا�شية، 
ي�شبح  و�أن  يتحدث،  و�ل�شيناريو  نف�شه  �شيفر�س  من  هو  �لعمل  �أن  ور�أي��ت 
فالتجربة  �لعمل،  يف  �مل�شاركة  يريد  �أن��ه  يف  �لد�خلية  �لرغبة  لديه  �لفنان 
لي�شت عمرو �لقا�شي، فهي جتربة م�شتقلة بنف�شها، و�أنا �أعترب نف�شي جزء�ً 
�أ�شغر  �إىل  �لإنتاج  �مل�شاركني فيها بد�ية من �شركة  منها، و�حلكاية هي كل 

فرد بها.

ب�"�لنو�شتاجليا"  �لبد�ية مرتبط  �لدنيا" �ل�شم من  ل�"�شندوق  • بالن�شبة 

و�حل���ن���ني �إىل �مل��ا���ش��ي، وه���و ت��ي��ار م���وج���ود ح��ال��ي��اً ه���ل ه���ذ� �مل��ق�����ش��ود من 
�ل�شم؟

ربطناه  ولكننا  نعي�شه،  �ل��ذي  �لتوقيت  يتحدث عن  ج��د�ً،  �لفيلم معا�شر   -
�ل��روؤي��ة، ولي�س يف  �إط��ار  "�لنو�شتاجليا"، ويف  �لفيلم به  بخط در�م��ي د�خ��ل 
�إطار �لق�شة وعالقة �لربط، فلدينا �أكرث من خط در�مي د�خل �لعمل يربط 
�لفيلم ببع�شه بطريقة مميزة، وهي فكرة �لربط بني �لعالقات �لجتماعية 
و�أحالم �لنا�س �لتي تقع يف �حتمالية �لتحقيق �أو عدم �لتحقيق، وهذ� �لربط 
يجعلنا نقول �أن هذ� هو عامل �لنا�س �أو �شندوق �لدنيا �لذي كنا ن�شمع عنها 

قدميا.

يو�شف  ر�ن��ي��ا  منهم  �ل��ك��ث��رية  �لأ���ش��م��اء  م��ن  ع��دد  على  ي�شتمل  �لفيلم   •
�أو  �لبهات  عماد  باملخرج  �ختيارهم خا�شاً  قر�ر  كان  و�شالح عبد�هلل... هل 

بالتن�شيق معك؟
- �إن وجود �لفنانني كان بالتن�شيق بيني وبني �ملخرج عماد �لبهات، فتدخلي 
يف �لفيلم كان من �لبد�ية للنهاية، فاأنا ر�شمت ��شرت�تيجية، فالرت�شيح من 
�لبد�ية كنت �أريده على قدر �ملو�شوع، فتم ترتيب �ملو�شوع على هذ� �ل�شكل، 

وتناق�شنا كثري� حتى و�شلنا �إىل هذه �لنتيجة.

�شينمائية؟ مهرجانات  يف  �لفيلم  ي�شارك  �أن  �ملخطط  من  • هل 
�أن  ونتمنى  �لتنفيذ،  وفقاً خلطة  �ملهرجانات  ن�شارك يف  �أن  لدينا �خلطة   -
ت�شري �لأمور ب�شكل طبيعي لالنتهاء من �لعمل، وبالن�شبة للخطة �لزمنية 
و�شعنا خطة للعر�س �ل�شينمائي بدور �لعر�س خالل �لأ�شهر �لثالثة �لأوىل 

من �لعام �لقادم، ومازلنا ندر�س �لأمور.

�لفيلم؟ يف  �شخ�شيتك  مالمح  ما  �ملمثل  لعمرو  • بالن�شبة 
- �ل�شخ�شية جديدة، وخمتلفة متاما عن كل ما قدمته من قبل، ومل �أتطرق 
�أحب د�ئما �لختالف يف �لأعمال، وهذ� مينحني �شيئا  و�أنا  �إليها من قبل، 

�أف�شل بكثري وطول �لوقت �أبحث عن �لأف�شل.

تظهر  �لتي  �لإنتاجية  �ل�شركات  كعادة  معك  �إنتاجية  تكتالت  هناك  • هل 
يف �ل�شوق �ل�شينمائي؟

- بالطبع �لتكتالت موجودة د�ئما يف فكرة �لتوزيع �ل�شينمائي، ولكن هذه 
�لتجربة قررت �لوجود فيها و�لت�شدي لها مبفردي حتى �أ�شتطيع �أن �أ�شريها 

وفقا خلريطتي �ملر�شومة يف عقلي، فمن �ملمكن يف حالة وجود �شر�كات �أن 
�أنفذ  �أن  حتدث �ختالفات يف وجهات �لنظر كما يحدث، فاأنا �أحب 

ما لدي.

يقدمه،  �لذي  �لعمل  يف  �ملنتج  �ملمثل  يتدخل  ما  د�ئما   •
لهذ�  بالن�شبة  تعليقك  فما  دوره،  م�شاحة  زي��ادة  ويحاول 

�لعمل؟
- ع��ل��ى �لإط�����الق، �ل����دور �ل���ذي ك��ن��ت م��ت��ع��اق��د�ً عليه يف 
�ل��ب��د�ي��ة م��ع �جل��ه��ات �ل��ت��ي ك��ان م��ن �مل��ف��رت���س �أن تنتج 
�لعمل، مل يتغري على �لعك�س، هناك بع�س �جلزئيات كان 
�ملخرج يرى �أنه يريد �خت�شارها فقام بذلك ومل �أتدخل 

�إطالقا، فاأنا كعمرو �أقف يف م�شاحتي ول �أغريها.

ماذ�  �لند�هة...  با�شم  "�ل�شوتي"  بالفيلم  ت�شارك   •
عنه؟ ومتى �شيعر�س؟

�ل��ك��اف��ي��ة ع��ل��ى �لإط�����الق حول  �مل��ع��ل��وم��ات  ل���دي  - لي�شت 
ثاين  �لتجربة منذ فرتة، وهي  فانتهينا من عمل  �لفيلم، 

وتفا�شيله  و�لعر�س  �لأعمال،  من  �لنوعية  هذه  من  جتربة 
كلها مع �ملخرج خالد �ملهدي، وهو من ي�شتطيع ح�شم �لأمور.

ملاذ�  �مل�شري"  "عمر  �لتلفزيونية  �أع��م��ال��ك  �آخ���ر  ك��ان��ت   •
�ختفيت بعدها؟

�ملخرج  �أخ��رى مع  كانت هناك جتربة   -
�لر�حل �شوقي �ملاجري، ولكنها 

و�ختلفت  ت��ك��ت��م��ل،  مل 
�لوفاة،  ع��ق��ب  �لأم����ور 

و�أن����ا �أرك����ز ح��ال��ي��ا يف 
�ل�شينما حتى تاأتي 

�ملميزة  �ل��ت��ج��رب��ة 
�ل����ت����ي �أخ����و�����س 

ب���ه���ا �ل�����در�م�����ا 
نية  يو لتلفز �

من جديد.

ا�صتعدادًا لرم�صان .. عادل اإمام 
يكّثف ت�صوير )فالنتينو( 

�جلديد  م�شل�شله  ت�شوير  ���ش��اع��ات  ع���دد  �إم����ام  ع���ادل  �ل��ف��ن��ان  ��ف  ي��ك��ثاّ
عملية  توقف  بعد  �ملقبل،  رم�شان  يف  لعر�شه  ��شتعد�د�ً  "فالنتينو"، 

�لت�شوير �أكرث من مرة.
وب���د�أ �إم���ام وب��اق��ي فريق عمل 

�مل�شل�شل �لت�شوير د�خل 
دي����ك����ور �لأك����ادمي����ي����ة 

للعلوم  �ل�����دول�����ي�����ة 
مبدينة  و�لإع������الم 
�لإعالمي  �لإن��ت��اج 
م����������������دة ي������وم������ني 
�إذ  م���ت���و�����ش���ل���ني، 
������ف خم������رج  ي������ك������ثاّ

�ل����ع����م����ل 

ر�مي �إمام عدد �شاعات �لت�شوير لالنتهاء من �مل�شل�شل؛ للمناف�شة به 
يف �ل�شباق �لرم�شاين �ملقبل.

عملية  �أث��ن��اء  مبدئياً  ب��روم��و  ن�شر  �إذ  �مل�شل�شل،  ب��رتوي��ج  ر�م��ي  وق��ام 
�ملونتاج، يف وقت �شلم �ملوؤلف �أمين بهجت قمر جميع حلقات �مل�شل�شل 

�إىل �شناعه، بعدما �نتهى من كتابة حلقاته �لأخرية.
م�شل�شل  �أن  ي�����ذك�����ر 
"فالنتينو" ي�شارك يف 
�إىل جانب  بطولته 
�لفنان عادل �إمام، 
عبد�لعزيز،  دلل 
�لبحريي،  ود�ل���ي���ا 
ووف��������������اء �������ش������ادق، 
وط�����ارق �لإب����ي����اري، 
وه������������دى �مل����ف����ت����ي، 
كيالين،  وحم���م���د 
ور�ن�������ي�������ا حم���م���ود 
ي���ا����ش���ني، و�إل����ه����ام 
ع�����ب�����د�ل�����ب�����دي�����ع، 
عيد،  و����ش���ل���ي���م���ان 
وب���������دري���������ة ط����ل����ب����ة، 
و�أح��م��د ف��ري��د، وعدد 

�آخر من �لفنانني.

حنان مطاوع رومان�صية 
يف اأ�صطورة

 )رحيل زهرة(
�ن�شمت �لفنانة حنان مطاوع لأ�شرة م�شل�شل "رحيل زهرة"، لتقدم 
دور� رومان�شيا يف ق�شة تت�شم باأجو�ء �خليال �لأ�شطوري. وتدور 
من  �نتهائه  بعد  قريبا،  �شالح  ح�شني  �لعمل  خم��رج  ك��ام��ري� 
�ل�45  لنوعية  ينتمي  �ل��ذي  �مل�شل�شل  يف  �ل��دي��ك��ور�ت  معاينة 
حلقة. ويتناول �مل�شل�شل ق�شية من ق�شايا �ل�شعيد �لهامة، 
وميزج بني �خليال و�لأ�شطورة باأجو�ء رومان�شية، ويرتجم 
�حلياة �لأ�شرية وت�شابكات �لعالقات �لإن�شانية و�لأخالقية 
فيها، وتغلف �لرومان�شية بني �أفر�د �لأ�شرة وتر�بطها يف 
م���رة يف هذه  ت��ق��دمي��ه لأول  ي��ت��م  وم��ن��اخ  �إط����ار �شعيدي 
�لنوعية من �لدر�ما و�لأجو�ء �لعامة و�لعاد�ت و�جلذور 
�لتي يتم�شكون بها من قيم وكر�مة حتى �لآن. وقدمت 
حنان �آخر �أعمالها م�شل�شل "مل�س �أكتاف" رم�شان �ملا�شي، 
وج�شدت �شخ�شية عايدة تاجرة �ملخدر�ت وزوجة فتحي 
و�إميان  ج��الل  يا�شر  �لبطولة  و�شاركهما  عبد�لوهاب، 
وهبة  جابر،  و  كرم  ع��ز،  وحممد  مر�شي،  و�شمر  �لعا�شي، 
عبد�لغني، و خالد كمال، وكارولني خليل، وهاجر   �ل�شرنوبي، 
ولطيفة فهمي، ور�نيا �شاهني، و جمدي فكري، و�شريف   �لد�شوقي، 
وعزوز عادل، ومن تاأليف هاين �شرحان،  و�إخر�ج ح�شني   �ملنباوي، 

و�إنتاج �شركة �شيرنجي. 

الفنان عمرو القا�سي من الفنانني الذين قدموا عدة اأدوار خمتلفة، وهذه الأيام فاجاأ اجلمهور، يف الوقت ال�سعب، بت�سديه 
لتجربة اإنتاجية جديدة ميثل فيها اأي�سًا من خالل "�سندوق الدنيا"، حيث كان معه هذا احلوار:

)�سندوق الدنيا( يتحدث عن التوقيت الذي نعي�سه

عمرو القا�صي: اأهم ما ميثلني هو �صناعة 
مهنة ال�صينما والفن
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زيادة  اإىل  توؤدي  عادات   3
وزن طفلك

�ل�شمنة لها تاأثري �شلبي كبري على �شحة �لطفل، كما توؤثر على فر�شه 
يف �مل�شتقبل، لذ� عليِك حماية طفلك من �لإ�شابة بال�شمنة، و�أن يتمتع 
و�لبتعاد عن  �ل�شحية،  �ل��ع��اد�ت  �تباع  ياأتي عرب  وه��ذ�  �مل��ث��ايل،  ب��ال��وزن 
�لعاد�ت �ل�شيئة �لتي ت�شبب زيادة �لوزن. وفيما يلي 3 عاد�ت توؤدي �إىل 

زيادة وزن طفلك، عليِك جتناّبها..
 

�ملنزل خارج  �ملعد  �لطعام  تناول   -  1
ت��ن��اول��ت در����ش��ة ح��دي��ث��ة �ل��ع��الق��ة ب��ني م��ك��ان حت�شري �ل��ط��ع��ام، ومعدل 
�أن تناول �لطفل �لطعام  �لباحثون  و�أفاد  �ل�شعر�ت �حلر�رية،  ��شتهالك 
�إن  �أك��رث، حتى  �شعر�ت حر�رية  ��شتهالك  �إىل  �ملنزل، يدفعه  �ملعد خ��ارج 

كانت نف�س �لوجبات �لتي يتناولها يف �ملنزل.
هذ� بخالف �لوجبات �ل�شريعة �لتي حتتوي على �أطعمة مقلية، ومكونات 
غري �شحية، تك�شب �لطفل �شعر�ت حر�رية غري مرغوب فيها، و�أ�شر�ر�ً 
�شحية خمتلفة، لهذ� عليِك �حلر�س على �إعد�د وجبات منزلية للطفل، 
بكل  �حلر�رية  بال�شعر�ت  وتتحكمني  �ل�شحية،  �ملكونات  فيها  تختارين 

وجبة، كما تتمكاّنني من �شبط �لكميات �لتي يتناولها طفلك.
 

كاأ�شرة �لطعام  تناول  عدم   -  2
�أن �لأطفال و�ملر�هقني   ،Pediatrics ك�شفت در��شة ُن�شرت يف جملة 
�لأقل،  على  �أ�شبوعياً  م��ر�ت   3 �أ�شرهم  م��ع  وجباتهم  ي�شاركون  �ل��ذي��ن 
�أو  غ��ري �شحية،  وج��ب��ات  ت��ن��اول  �أو  �ل���وزن،  ل��زي��ادة  �أق���ل عر�شة  يكونون 

�لإ�شابة با�شطر�بات �جلهاز �له�شمي.
�أكرب  كميات  يتناولون  �أ�شرهم،  مع  �لطعام  يتناولون  �لذين  و�لأط��ف��ال 
�مل��زي��د م��ن �لفو�كه  ي��ت��ن��اول��ون  �مل��ف��ي��دة، لأن��ه��م  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  م��ن �لعنا�شر 
�شون لكميات �أقل من �لأطعمة  و�خل�شرو�ت، ومنتجات �لألبان، كما يتعراّ
لالإ�شابة  عر�شة  �أق��ل  يكونون  وب��ال��ت��ايل  �ل��غ��ازي��ة،  و�مل�����ش��روب��ات  �ملقلية، 

بال�شمنة.
 

�لنوم مو�عيد  يف  �لنتظام  عدم   -  3
�لذين  �لأط��ف��ال  �أن  �إىل  �لأط��ف��ال  ُن�شرت يف جملة ط��ب  در����ش��ة  �أ���ش��ارت 
بال�شمنة،  لالإ�شابة  عر�شة  �أق��ل  يكونون  منتظم،  نوم  بروتني  يتمتعون 
بالأمر��س  �لإ�شابة  يتمتعون بجهاز مناعي قوي، ما يحميهم من  كما 

�ملختلفة
لذ� �حر�شي على تعويد طفلك على روتني نوم منتظم، وتاأكدي من �أنه 

يح�شل على �شاعات نوم كافية يومياً، وعلى نوم مريح وجيد.

عام؟ اك�سجني  بدون  ايفر�ست  قمة  ت�سلق  • مت 
1978

العنكبوت  خيوط  ت�ستخدم  التالية  الطيور  •اي 
اللزجة يف بناء الع�سا�ض؟

�لطنان
يتم  عن�سر  اأول  وهو  كيميائي  عن�سر  ْكنيْتيوم  التَّ  •
الأ�سم  هو  فما  الذري43،  وع��دده  �سناعًيا،  اإيجاده 

الذي اأطلقه عليه العلماء يف البداية ؟
ما�شوريوم

؟ تعلم  فيما  فتتهم  تعلم  ل  فيما  تقل  ل   : القائل  • من 
�لثوري

امليثان؟ غاز  خ�سائ�ض  • من 
ي�شتعل بلهب �أزرق غري م�شيء

�لإن�شان.  عند  �لذوق  حا�شة  من  �أقوى  للذوق  حا�شة  متلك  �حليو�نات  بع�س  �أن  تعلم  • هل 
فمعلوم �أن جمموع �ع�شاب �لتذوق عند �لإن�شان حو�يل 3000، وهي لي�شت ح�شا�شة جد�ً بل معتدلة. وهناك 
بع�س ف�شائل �حليو�نات حتمل يف ل�شانها �أكرث من 5500 ع�شب ذوقي. وهناك جمموعة من �حليو�نات 
ي�شل جمموع �أع�شاب �لذوق لديها ما يقارب 50،000 جمموعة. ومتلك �حليو�نات �لبحرية عادة �أع�شاب 

تذوق على جلودها �خلارجية يف كامل ج�شدها. �أما �لذباب و�لفر��شات فتوجد هذه �لأع�شاب يف �أقد�مها. 
لليور�نيوم قد  �لطبيعي  للذرة. و�ل�شعاع  �لهائلة  �لطاقة  �لذي يطلق  �ملعدن  �ليور�نيوم هو  �أن  تعلم  • هل 
و�شع ل�شتعمالت مذهلة يف �لطب و�لزر�عة و�ل�شناعة وعلم �لأحياء. قطعة من معدن �ليور�نيوم �ل�شايف 
تبدو قريبة من معدن �لف�شة �أو �لفولذ لكنها ثقيلة جد�ً بالن�شبة �إىل حجمها. ت�شور �أن 0،3 مرت مكعب 

من �ليور�نيوم يزن �أكرث من ن�شف طن!؟ فاليور�نيوم هو �أثقل معدن موجود يف �لطبيعة. 
و�ليور�نيوم له ميزتني غري عاديتني جد�ً: 

 ذو ن�شاط ��شعاعي: ما يعني �أن ذر�ته تتفتت ببطء مطلقة طاقة يف �شكل �إ�شعاع بع�س ذر�ته هي �ن�شطارية �أي 
�إنها ميكن �أن تنفجر وتنق�شم �إىل �إثنني مطلقة كميات هائلة من �لطاقة. �ن�شطارية �ليور�نيوم هي �لأ�شا�س 

لكل معامل �لطاقة �لنووية و�لأ�شلحة �لنووية. 
كيماوياً، �ليور�نيوم هو رجعي �لفعل جد�ً. وهو و��شع �لنت�شار بكميات �شغرية. لكنه ل يتو�جد يف �لطبعية يف 
حالة نقية. و��شتخر�جه من خاماته هو عملية طويلة ومعقدة. �إن كيلو غر�ماً و�حد�ً من �ليور�نيوم يحتوي 

على كمية من �لطاقة تعادل تقريباً طاقة ثالثة ماليني كليو غر�م من �لفحم!. 
ظلت  �لتفاعل  �شل�شلة  طاملا  �حل��ر�رة  من  هائلة  كميات  تنتج  �ملن�شطرة  �ليور�نيوم  ذر�ت  �لنووي  �ملفاعل  يف 

حمت�شدة. هذه �حلر�رة ميكن �أن ت�شتعمل لإد�رة توربني �شخم لتوليد �لطاقة �لكهربائية. 

الطماع والبخيل 
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زيت الروزماري
ت�شتعد  ك�����ن�����ت  ��������ش�������و�ء 
�أو  لخ���ت���ب���ار�ت در�����ش���ي���ة 
�لعمل  يف  ه��ام��ة  مل��ق��اب��ل��ة 
�لع���ت���م���اد على  مي��ك��ن��ك 
زيت �لروزماري لتن�شيط 
ذ�كرتك، �أما �إذ� كنت قلقاً 
ف�شي�شاعد زيت �لالفندر 
وي�شاعد  �ل����ر�ح����ة.  ع��ل��ى 

��شتن�شاق هذه �لزيوت على �لتغلاّب على �إجهاد �ملذ�كرة عن طريق حت�شني 
�لوظائف �لإدر�كية.

وقد وجدت در��شات �أن ��شتن�شاق زيت �لروزماري )�أو �إكليل �جلبل( ملدة 3 
ن �لذ�كرة. دقائق يزيد �ليقظة ويقلل �لقلق ويح�شاّ

�أ�شئلة  �مل�شاركون بحل  �لنتيجة من جتربة قام فيها  ��شتخال�س هذه  ومت 
��شتن�شاق  بعد  �أف�شل  كان  �مل�شائل �حل�شابية  �أن حل  �لريا�شيات، وتبني  يف 
ن�شرتها  نتائج جتربة علمية  �أظ��ه��رت   2003 ع��ام  �ل��روزم��اري. ويف  زي��ت 
�لزيوت:  �مل�شاركون نوعني من  ريبورت�س” ��شتن�شق فيها  “�شاين�س  جملة 
�أن ��شتن�شاق �لروزماري له تاأثري  زيت �لالفندر وزيت �لروزماري، وتبني 

ن �لذ�كرة و�لأد�ء �ملهني و�لأكادميي. �إيجابي على حت�شاّ
ولزيت �لروزماري فو�ئد معروفة لإطالة وتكثيف �ل�شعر، لكن ��شتن�شاقه 

مفيد لوظائف �لدماغ و�لأع�شاب.

عار�سة الأزياء اإميان لدى و�سولها اإىل جوائز اإميي الدولية ال�سابعة والأربعني يف مدينة نيويورك. رويرتز

تقابل �شديقان للذهاب �إىل �ل�شوق ل�شر�ء بع�س �لحتياجات، وكان �حدهما بخيل فف�شل �ن يذهب مع �شديقه 
حتى يوفر �جرة �ل�شيارة و�لأخر كان طماع وف�شل �ن يذهب مع �شديقه ليوفر ثمن بع�س �لغر��س .

يف �ل�شوق وقف �لبخيل ي�شرتى من �لغر��س �لرخي�شة وي�شاوم �لبائع بعنف حتى يقلل من ثمنها وكان يقف 
�لطماع بجانبه ي�شاعده يف �مل�شاومه ويف �ملرة �لوىل �شاوم �لثنان على �شر�ء �ل�شكر وبعد �ن �أفلحا يف �شر�ئه 
ب�شعر جيد قال �لطماع ل�شديقه �لبخيل �دفع للبائع و�شاأعطيك بعد قليل، ثم ذهب �لثنان لبائع �لطحني 
و�شاوما معا حتى ��شرتو� كي�شا ب�شعر جيد فقال �لطماع للبخيل �دفع لتخف و�شاأعطيك بعد قليل، بعد ذلك 
ذهب �لثنان وهم يحمالن �ل�شكر و�لطحني ل�شر�ء كمية من �ل�شمن و�لزيت من عند �لدهان ووقفا ي�شاومان 
حتى كاد �لبائع �ن يجن فف�شل �ن يبيع لهم وينتهي منهما وكان �لثمن م�شاويا لثمن �لطحني و�ل�شكر فقال 
�لبخيل للطماع �دفع فقد �نتهت نقودي ولو مل ن�شرت �لن ف�شناأخذه ب�شعر �غلى فاأ�شطر �لطماع للدفع، ثم 
�شار� وذهبا ل�شر�ء ع�شل و�شاوما �لرجل حتى فا�س به �لكيل ف�شرخ فيهم ليرتكو� �ملكان وليدفعو� ما ي�شاوؤون، 
حمل �لبخيل و�لطماع �غر��شهم وكانت كثرية فقال �لطماع لن�شتعني بحمال وعربه فقال �لبخيل لي�س معي 
نقود فقال �لطماع فالنح�شر �حلمال و�لعربة ثم نتفاهم، جاء �حلمال بعربته وحمل �لأغر��س وفوقها �لبخيل 
و�لطماع وو�شل بهما �إىل �لد�ر وهناك وقف �لثنان ي�شاومان �حلمال على �ل�شعر حتى كاد �حلمال �ن يجن 
فما كان منه �ل قال لهما �ريد نقودي و�ل ناديت �ل�شرطة وبد�أ بال�شر�خ ب�شوت عاىل فاأ�شرع �لبخيل و�لطماع 
لأ�شكاته ولكنهما ت�شادما معا فاأ�شابا �لعربة مما جعلها متيل وي�شقط ما عليها يف حو�س ماء كبري ت�شرب منه 
�خليول فتجمد �لطحني وذ�ب �ل�شكر و�شاع �لزيت و�ل�شمن مع �ملاء و�لع�شل .. هذ� جز�ء �لبخيل وجز�ء �لطماع 

دفعا نقود� ليتعذبو� بها ولكنهما لن يتوبا �بد� .

اأمرا�س ي�صاهم الكركم يف جتنبها.. فما هي؟
�أو ما يعرف  على مر �لقرون يجوب �لكركم، 
�لعامل،ب�شبب  �أن��ح��اء  �لذهبية"،  ب�"�لتو�بل 
�أنه يو�شف كمكمل  �ملميز، كما  �لأ�شفر  لونه 

يعمل م�شاد� قويا للكثري من �لأمر��س.
�لطب  يف  �ل����ش���ت���خ���د�م  ����ش���ائ���ع   ف���ال���ك���رك���م 
��شتخد�مه  تاريخ  يعود  �إذ  و�لهندي،  �ل�شيني 
يوفر  ح���ي���ث  �ل���ه���ن���د،  يف  ع�����ام   4000 �إىل 
�لطبيعي  �لكيميائي  �مل��رك��ب  "�لكركمني"، 
م�شادة  قوية  خ�شائ�س  �لكركم،  يف  �مل��وج��ود 

للميكروبات و�للتهابات و�لأك�شدة.
و��شع  نطاق  على  �لطازج  �لكركم  وي�شتخدم 
ل���الأغ���ر�����س �ل��ط��ب��ي��ة، ك���ون���ه ي��ح��ت��وي على 
م���ع خ�شائ�س  ب��ي��ول��وج��ي��ا  ن�����ش��ط��ة  م��رك��ب��ات 
طبية قوية، كما يعترب من �ملكمالت �لغذ�ئية 

�لأكرث فعالية.

ت��اأث��ريه على ج�شم  م��ا  �ل��ك��رك��م..  م��ع  �لع�شل 
�لإن�شان؟

�أنا�شا  �أن  ح��دي��ث��ة  ط��ب��ي��ة  در������ش����ات  وذك������رت 
��شتخدمو� �لكركم يف عالج �جلروح وم�شكالت 
�جللد و�للتو�ء�ت �لع�شلية وم�شاكل �لتنف�س، 

وكذلك �للتهابات و�لأور�م �خلبيثة.
وي���ح���ت���وي �ل���ك���رك���م ع��ل��ى م���ك���ون���ات ع����دة من 
�ملعادن، مثل �لكال�شيوم و�حلديد و�لبوتا�شيوم 
و�ملاغني�شيوم،  و�ل��زن��ك  و�لنحا�س  و�ملنغنيز 
و�لتي ت�شاعد يف �حلد من �للتهابات، خا�شة 
د�خ�����ل �جل���ه���از �ل��ه�����ش��م��ي، لح���ت���و�ئ���ه على 
�حلماية  يف  ت�شاعد  �لتي  �لأك�����ش��دة  م�شاد�ت 

من تطور �أمر��س �ل�شرطان.
كما يحارب �لكركم ب�شكل فعال �للتهابات يف 
�إ�شافة  �جل�شم، مثل �لتهاب �ملفا�شل و�ملعدة، 
و�ملعوية،  �مل��ع��دي��ة  و�ل��ق��رح��ة  �مل��ي��ك��روب��ات  �إىل 
مر�س  ويعالج  �ل��دم��اغ  وظيفة  يح�شن  فيما 
من  يح�شى  ل  ع��دد  يف  وي�شاعد  �أل��زه��امي��ر، 
�أن  �ل��در����ش��ات  �ل�شحية .و�أظ���ه���رت  �مل�����ش��اك��ل 
من  �لعالية  �مل�شتويات  ذو�ت  �لأمهات  �أطفال 
�لل��ت��ه��اب��ات �أث��ن��اء �حل��م��ل م��ع��ر���ش��ون خلطر 
متز�يد لالإ�شابة با�شطر�بات �لنمو �لع�شبي، 
مثل ��شطر�ب طيف �لتوحد و��شطر�ب فرط 
�لن�شاط �لناجت عن نق�س �لنتباه، لكن تناول 
�لكركم ميكن �أن يقلل �للتهابات �أثناء �حلمل 

وبالتايل يعزز من قوة دماغ �لطفل.


