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اأ�صلوب احلياة غري ال�صحي يهدد البنكريا�س
ي�صكل اأ�صلوب احلياة غري ال�صحي تهديداً خطرياً للبنكريا�س، حيث 
يوؤدي  ما  الذي غالباً  البنكريا�س،  ب�صرطان  الإ�صابة  اإنه يرفع خطر 
اإىل الوفاة. ولتجنب هذا اخلطر، ينبغي اإنقا�س الوزن واملواظبة على 

ممار�صة الريا�صة، بالإ�صافة اإىل الإقالع عن اخلمر والتدخني.
اأ�صلوب احلياة غري  اأن  الأملاين ماركو�س لري�س  واأو�صح الربوفي�صور 
ال�صحي، الذي يتمثل يف �صرب اخلمر والتدخني، يرفع خطر الإ�صابة 

بالتهاب البنكريا�س احلاد اأو املزمن.
اأي�صا  ت�صمل  اخلطورة  عوامل  اأن  الباطني  الطب  اأخ�صائي  واأ�صاف 
العوامل  اإىل  بالإ�صافة  احل��رك��ة،  وقلة  بالدم  ال��ده��ون  ن�صبة  ارت��ف��اع 
بالتهاب  الإ���ص��اب��ة  �صبب  يرجع  ق��د  ذل��ك،  اإىل  وبالإ�صافة  ال��وراث��ي��ة. 

البنكريا�س اإىل ح�صوات الكلى.
وم���ن ج��ان��ب��ه اأو���ص��ح ال��ربوف��ي�����ص��ور الأمل����اين ت��وم��ا���س زوي��ف��رلي��ن اأن 
اأعرا�س التهاب البنكريا�س تتمثل يف اآلم البطن ال�صديدة، والتي تبداأ 
والقيء  الغثيان  اإىل  اإ�صافة  الظهر،  اإىل  البطن وقد متتد  اأعلى  من 

وانتفاخ البطن وم�صاكل الدورة الدموية.
واأ�صاف اأخ�صائي الطب الباطني اأن اللتهاب يوؤثر بال�صلب على اأداء 
الأن�صولني،  هرمون  اإنتاج  يف  املتمثلة  الرئي�صة  لوظيفته  البنكريا�س 
الأمر الذي يرفع خطر الإ�صابة بداء ال�صكري، والذي تتمثل اأعرا�صه 

يف ال�صعور ال�صديد بالعط�س وكرثة التبول.
ماينت�س  داجمار  الأملانية  الباطني  الطب  اأخ�صائية  اأ�صارت  وبدورها 
ج�صيمة  اأ���ص��رار  تلحق  ث��م  وم��ن  مزمناً،  ي�صري  ق��د  اللتهاب  اأن  اإىل 
بالبنكريا�س، والتي تت�صبب يف فقدان الوزن وعدم القدرة على حتمل 

الدهون ونق�س الفيتامني وه�صا�صة العظام.

الرجال اأم الن�صاء؟.. من ينام اأكرث
ب��ه زوج���ان م��ن م��ن��او���ص��ات، يتهم خاللها ك��ل من  ي��ك��اد يخلو بيت  ل 
الرجل واملراأة الطرف الآخر باأنه يح�صل على ق�صط كاف من النوم، 

ويزعم اأنه ل يكاد يعرف طعم الراحة.
وموؤخرا، حاول باحثون بريطانيون ح�صم هذه امل�صاألة، فاأجروا درا�صة 
يف  للنوم  وقتهم  من  ج��زءا  يخ�ص�صون  الذين  ال��رج��ال  ن�صبة  ملعرفة 

منت�صف اليوم، مقابل ال�صيدات.
وك�صفت الدرا�صة اأن 13 باملئة من الرجال ينامون بعد الظهر مقابل 
رجل  األ��ف  من  مكونة  عينة  على  وذل��ك  الن�صاء،  من  فقط  باملئة   6

ومثلهن من ال�صيدات.
ميل”  “ديلي  �صحيفة  ال�صوء  عليها  �صلطت  التي  الدرا�صة  ووج��دت 
طيلة  قيلولة  ع��ل��ى  اأب����دا  حت�صلن  مل  ال��ن�����ص��اء  رب���ع  اأن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة، 

حياتهم، مقابل 16 باملئة فقط من الرجال.
وقالت ليزا اأرتي�س، الأخ�صائية يف معهد النوم بربيطانيا، اإن “ق�صطا 
الع�صبي  اجلهاز  لإراح��ة  ك��اف  دقيقة،   30 اإىل   20 النوم من  من 

واإعادة �صحن اجل�صد بالكامل، كما اأنه يعزز ال�صعور باليقظة«.
نوم عميق ويجعلك  اأط��ول من هذا يدخلك يف  “اأي وقت  واأ�صافت: 

ت�صتيقظ واأنت ت�صعر بالنعا�س«.

اليود وعواقب نق�صه يف اجل�صم
يحتاج ج�صم الإن�صان اإىل مواد خمتلفة مبا فيها عن�صر اليود، الذي 
ب��دوره��ا تراقب  التي  ال��درق��ي��ة،  ال��غ��دة  اإن��ت��اج ه��رم��ون��ات  ي�صاعد على 
م�صتوى الهرمونات يف اجل�صم وتتحكم باحلالة العاطفية وال�صحية 
عنها  تن�صاأ  ا�صطرابات  تبداأ  اجل�صم،  يف  اليود  نق�س  عند  لل�صخ�س. 
اليود يف اجل�صم على  م�صكالت �صحية جدية. تظهر عالمات نق�س 

�صكل عقد اأو ورم على الرقبة )ت�صخم الغدة الدرقية(.
ي�صري الأخ�صائيون اإىل اأن ال�صبب الرئي�س يف نق�س اليود يف اجل�صم 
يعود اإىل ندرة تناول املاأكولت البحرية، ورف�س ا�صتخدام امللح املعالج 
لهذه  وي�صاف  والتدخني.  بكرثة  الكحولية  امل�صروبات  تناول  باليود، 

القائمة الأدوية الهرمونية.
كما اأن نق�س اليود يف اجل�صم اإ�صافة اإىل تورم الرقبة، ي�صبب ت�صاقط 
ال�صعر- ال�صلع، وجفاف اجللد وال�صعور بالربد حتى يف اجلو احلار، 

وزيادة يف الوزن، التعب الدائم، فقدان الذاكرة، الكتئاب والقلق.
القلب،  العقم. بطء عمل  اليود  الأحيان ي�صبب نق�س  الكثري من  يف 
الدوخة والإغماء، ويعاين ال�صخ�س من الإم�صاك. لذلك عند ظهور 

هذه الأعرا�س يجب مراجعة الطبيب املخت�س قبل تفاقم احلالة.
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ن�صائح لتح�صني فعالية مكيف ال�صيارة 
يف الأيام التي يلتهب فيها ال�صيف حراً ت�صبح قيادة ال�صيارة عذاباً حقيقياً 
بهذه  ت��ذك��ر.  فاعلية  ودون  �صعيفاً  ب��داخ��ل��ه��ا  ال��ه��واء  مكيف  ي��ك��ون  ح��ني 

اخلطوات الب�صيطة ميكن زيادة فاعليته للتمتع ب� “رحلة باردة«.
ال�صم�س  حتت  ال�صيارة  يف  ال�صفرات  اأق�صر  ت�صبح  احل��ارة  ال�صيف  اأي��ام  يف 
احل��ارق��ة ع��ذاب��اً، ل يخفف م��ن وط��اأت��ه الكثري م��ن احل��ي��ل ال��ت��ي يبتدعها 
اأطرفها قيام �صائق ياباين  اأرجاء العامل. وقد يكون  ال�صائقون يف خمتلف 
من جزيرة اأوكيناوان بزراعة الع�صب على �صقف �صيارته للتخل�س من حرارة 
ال�صيف اأثناء قيادتها. اإذ قام بزراعة الع�صب يف اأغ�صط�س- اآب 2008 وبعد 

�صهر من ذلك منت الأع�صاب بالفعل اإىل طول 10 �صم.
ويبقى مكيف الهواء يف ال�صيارة هو احلل الأمثل للتمتع ب� “رحلة باردة”. 
لكن ل يتحقق ذلك اإل حني يكون مكيف ال�صيارة يعمل ب�صورة جيدة، وهو 
ما قد ل يكون متاحاً يف اأي �صيارة طبعاً. فما هي النقاط الواجب مراعاتها 

لتح�صني عمل مكيف ال�صيارة؟
خبري تربيد ال�صيارات الأملاين اأك�صل هولر يقدم بع�س الن�صائح لل�صائقني 
القائظ.  ال�صيف  خالل  ال�صيارة  املن�صودة” يف  الباردة  “الرحلة  ب�  للتمتع 
اأهم ن�صائح هولر التي ينقلها موقع “اأك�س بري�س” الأملاين تقول اإنه يجب 
على مالكّي ال�صيارات اإدامة مكيف ال�صيارة و�صيانته ب�صكل تام كل عامني، 
“بغ�س النظر عن اإعالن �صركات �صناعة ال�صيارات باأن مكيفات الهواء يف 
كما  ال�صيانة”،  اإىل  حتتاج  ل  اأنها  لدرجة  متينة  تنتجها  التي  ال�صيارات 

يقول هولر.
ال�صبب يف ذلك هو اأن مكيفات الهواء يف ال�صيارات لديها ما ي�صمى “النظام 
 8 التربيد مبعدل  مادة  بفقدان  املطاف  نهاية  يت�صبب يف  الذي  املفتوح”، 

اإىل 12 باملئة �صنوياً.

الأحذية منخف�صة 
التكلفة م�صرة

ل �صك اأن العثور على حذاء بجودة عالية 
للغاية، فكلما  اأمر �صعب  و�صعر منا�صب 

حت�صنت جودة احلذاء ارتفع �صعره. 
اإن�صايدر  ب��ي��زن�����س  ���ص��ح��ي��ف��ة  حت���دث���ت 
الأم��ري��ك��ي��ة م���وؤخ���راً م��ع ه���اري جرمان 
موؤ�ص�س ورئي�س حترير جملة “ذا جنتل 
الرجال،  باأناقة  املهتمة  جورنال”  مانز 
اأك����د ع��ل��ى اأن ال���رج���ل ي��ج��ب اأن  وال�����ذي 

يبحث عن حذاء ذي جودة عالية.
اآم���ي�������س م�صمم  ال�����ص��ري ه������اردي  وك�����ان 
مالب�س امللكة اإليزابيث الثانية قال يوماً 
بكامل اأناقتك واأنت  تكون  اأن  ميكن  “ل 

ترتدي حذاء منخف�س الثمن«.
وم��������ع اأمن������������اط احل������ي������اة امل����ت���������ص����ارع����ة 
وال���ص��ت��ه��الك��ي��ة، مي��ي��ل ال���ك���ث���ريون اإىل 
منهم  ظ��ن��اً  الرخي�صة،  الأح��ذي��ة  ���ص��راء 
اأن���ه���م ي���وف���رون امل�����ال، ب�����دًل م���ن �صراء 

الأحذية باهظة الثمن.
واأو�صح جرمان اأن هذا الأمر رمبا يكون 
مع  لكن  الق�صري،  امل��دى  على  �صحيحاً 
عدد  ���ص��راء  اإىل  �صتحتاج  ال��وق��ت،  م���رور 
كبري من الأحذية الرخي�صة التي تبلى 
يف وقت ق�صري، يف حني اأن حذاء ذي جودة 

عالية ميكن اأن يبقى لعدة �صنوات.

اأطعمة متنحك ال�صعادة.. 
احر�س على تناولها  �ص 23

اخليار  لتناول  اأ�صباب   3
يوميًا خالل ال�صيف

املغني�صيوم  م��ث��ل  وال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات،  ل��ل��م��ع��ادن  رائ����ع  م�����ص��در  اخل���ي���ار 
“�صي” و”ك”  والفو�صفور واحلديد والكال�صيوم والزنك وفيتامني 
مو�صم  خ��الل  الفواكه  واأه���م  اأف�صل  م��ن  اخل��ي��ار  ويعترب  و”ب”. 
ال�صيف لحتوائه على كمية كبرية من املاء والألياف الغذائية وهي 

توليفة حتمي من الإم�صاك.
 فوائد اأكل اخليار يف ال�صيف:

“اإريب�صني” ي�صاعد على ه�صم  ُي�صّمى  اإنزمي  * يحتوي اخليار على 
الربوتني، وتنظيف الأمعاء.

الإخراج  على حت�صني  وي�صاعد  اخليار،  باملئة من   96 امل��اء  ي�صّكل   *
والوقاية من الإم�صاك واجلفاف.

التخل�س من  ال��وزن، ولت�صتطيع  املزيد من اخليار ل�صبط  تناول   *
الكيلوغرامات الزائدة.

طريق  عن  ت�صعى  التي  العاملية،  الزهامير  منظمة  ووف��ق 
من  واحل���د  العقلية  ال�صحة  تعزيز  اإىل  العلمي  البحث 
اأم��را���س اخل��رف���، ن��ذك��ر هنا بع�س ال��ط��رق التي  خم��اط��ر 
ال��وق��اي��ة يف وق���ت مبكر يف فرتة  ب��الإم��ك��ان م��ن خ��الل��ه��ا 

ال�صباب من مر�س الزهامير الذي ي�صيب كبار ال�صن.

ا�ضطرابات النوم.. عالمة اإنذار
اأن  �صخ�س   6000 على  اأج��ري��ت  درا���ص��ات  اأظ��ه��رت  فقد 
نوعية النوم الرديئة تزيد من احتمال الإ�صابة بالزهامير. 
امل�صمى  النوم،  اأثناء  املتكرر  التنف�س  توقف  ف��اإن  وبالتايل 
“متالزمة انقطاع التنف�س الن�صدادي النومي”،  ب�  اأي�صا 
خطر  يزيد  وه��ذا  العقلية،  ال��ق��درات  على  ب�صهولة  ي��وؤث��ر 
ف��اإن اخلرباء  بالزهامير يف وقت لح��ق. ولذلك  الإ�صابة 
حدوث  ح���ال  يف  ف���ورا  الطبيب  اإىل  ب��ال��ذه��اب  ين�صحون 
النوم، وذلك نظرا لوجود و�صائل عالجية  ا�صطرابات يف 

فعالة م�صادة لهذه ال�صطرابات.

اأي�صا  يقي  الع�صبية  اخلاليا  يقظة  على  احلفاظ  اأن  كما 
يف  الكبار  ُين�صح  ولذلك  الزهامير،  مبر�س  الإ�صابة  من 
ال�صن دائما مبمار�صة التمارين الذهنية مثل حل الكلمات 
الأطفال  اأن  ���ص��وي��دي��ة  درا����ص���ة  اأظ���ه���رت  وق���د  امل��ت��ق��اط��ع��ة. 
عالمات  ينجزون  والذين  �صنوات  ع�صر  اأعمارهم  البالغة 
جيدة ودرجات ممتازة يف حياتهم املدر�صية يتمتعون بقدرة 
اأف�����ص��ل على م��واج��ه��ة امل��ر���س يف ك��ربه��م وي��ك��ون احتمال 

اإ�صابتهم به يف امل�صتقبل �صيئال.
النقاط  تقوي  الذهنية  الوظائف  اأو  احل�صابية  فامل�صائل 
خاليا  ي�صاعد  وه��ذا  الع�صبية،  امل��خ  خاليا  ب��ني  الوا�صلة 
ال���دم���اغ ع��ل��ى ال�����ص��م��ود يف م��واج��ه��ة ال��ت��خ��ري��ب املحتمل 

ح�صوله فيها قبل اأن تبداأ اأعرا�س الزهامير بالظهور.

»املفيد للقلب مفيد للمخ اأي�ضا«
الزهامير  من  للوقاية  اأ�صا�س  مبداأ  على  الأطباء  وي�صدد 
كان  فكلما  اأي�صا”،  للمخ  مفيد  للقلب  “املفيد  وه���و: 

اأف�صل  ذلك  كان  اأبكر  والريا�صة  البدء مبمار�صة احلركة 
 3200 على  اأجريت  درا�صة  اأظهرت  وقد  العقل.  ل�صحة 
اأقل  ب�صكل  ي��ت��ح��رك��ون  ال��ذي��ن  اأن  ال��ب��ال��غ��ني  ال�����ص��ب��اب  م��ن 
تكون قدراتهم العقلية اأ�صعف يف �صنوات العمر الو�صطى. 
م�صاهدة  مثل  التفكري  حترك  ل  باأمور  الن�صغال  اأن  كما 
من  وي��زي��د  ال��دم��اغ  ق���درة  م��ن  ي�صعف  با�صتمرار  التلفاز 
بليك  الزهامير، بح�صب ما يذكر موقع  الإ�صابة  احتمال 

الإلكرتوين.
يف  دورا  يلعب  ال�صغر  يف  العقلية  ال�صحة  على  احل��ف��اظ 
الوقاية من الزهامير يف الكرب، ولي�س من النادر اأن توؤدي 
العزلة والبقاء وحيدا اإىل ت�صريع نق�س القدرات العقلية. 
يحتوي  فحني  دوره����ا،  اأي�����ص��ا  للتغذية  ف���اإن  النهاية  ويف 
الغذاء على فواكه وخ�صار وقليل من الد�صم ون�صبة غري 
كبرية من ال�صكر فاإن هذا جيد ومفيد لل�صرايني الناقلة 
التفكري”  “م�صنع  ي�صتمد  وب��ال��ت��ايل  ال��دم��اغ،  اإىل  ل��ل��دم 

غذاءه با�صتمرار ويبقى يف �صحة اأف�صل.

4 اأنواع من املالب�س 
لعطلة مميزة

العديد  الن�صاء  بع�س  ترتكب  ق��د 
املالب�س  اختيار  اأثناء  الأخطاء  من 
املنا�صبة لق�صاء العطالت يف ف�صل 
ال�صيف، الأمر الذي قد يعر�صهن 
ل���ل���ع���دي���د م�����ن امل���ن���غ�������ص���ات اأث����ن����اء 
اأوردت  املنطلق  هذا  ومن  الرحلة.  
الربيطانية،  م��ي��ل  دي��ل��ي  �صحيفة 
اأّل  املالب�س يجب  اأن���واع من  اأرب��ع��ة 
ا�صطحابها   ع��ن  ام�����راأة  اأي  ت��غ��ف��ل 
ال�صيفية،  اإج��ازت��ه��ا  ق�صائها  اأث��ن��اء 

على النحو التايل: 
 - بلوز خفيف: ين�صح خرباء الأزياء 
بارتداء بلوز ف�صفا�س خفيف اأثناء 
ال�����ص��ف��ر ل��ق�����ص��اء الإج�����ازة يف ف�صل 
ال�صيف، وذلك لأنه منا�صب للتنقل 

ويخفف من حدة ال�صعور باحلر.
 - ح��ذاء خفيف: من امل��ع��روف باأن 
درجات احلرارة املرتفعة يف ال�صيف 
القدمني  ت�������ص���خ���ني  اإىل  ت���������وؤدي 
وال�صيق  بالتعب  ال�صعور  وبالتايل 
ُي��ن�����ص��ح بارتداء  ل���ذا  امل�����ص��ي،  اأث���ن���اء 
حذاء خفيف والبتعاد عن الأحذية 
الأحذية  اأو  ال���ع���ايل،  ال��ك��ع��ب  ذات 

الثقيلة.
ال�صروري  م��ن  منا�صبة:  قبعة   -  
ا����ص���ط���ح���اب ق���ب���ع���ة ت���ت���ن���ا����ص���ب مع 
اأ�صعة  م��ن  نف�صك  لتقي  مالب�صك 
اأثناء التواجد يف اخلارج.  ال�صم�س، 
ذات لون  ق��ب��ع��ة  ب��اخ��ت��ي��ار  وُي��ن�����ص��ح 
فاحت، لأن الألوان الفاحتة عادة ما 

تعك�س اأ�صعة ال�صم�س. 
الكثري  يتعر�س  طويلة:  اأك��م��ام   -  
للدغات  وال�صياح  امل�صطافني  م��ن 
احل�صرات والبعو�س اأثناء ق�صائهم 
لذا  طبيعية،  مناطق  يف  عطالتهم 
ب��د م��ن ارت����داء م��الب�����س باأكمام  ل 
ال�صراويل  ارت���داء  وجتنب  طويلة، 
لتقي  الليل،  يف  وخا�صة  الق�صرية 
لدغات  م����ن  و����ص���اق���ي���ك  ذراع����ي����ك 
احل�صرات التي قد تكون خطرية يف 

بع�س الأحيان. 

ممثل �صهري يتعر�س 
لإ�صابة خطرية

رغم مرور اأيام على احلادثة، اإل اأن 
ال�صحف الرتكية تناقلت بالأم�س 
املمثل  تعر�س  عن  حتدثت  اأخباراً 
لإ�صابة  بور�صني   ال���رتك���ي  ك����رم 
نتيجة  الفقري  ع��م��وده  يف  خطرة 
���ص��ق��وط��ه ع���ن م���ن ال��ي��خ��ت حيث 
ك����ان ي��ق�����ص��ي ع��ط��ل��ت��ه يف ب�����ودروم، 
منذ ع�صرة اأيام، لكنه اأخفى الأمر 
الرتكية  ال�صحف  وذك��رت  حينها. 
لعالج  حالياً  يخ�صع  بور�صني  اأن 
طبيعي لكي ي�صتعيد عافيته اإذ اإنه 

تعّر�س لك�صر يف عموده الفقري.
اآخر عمل �صارك بور�صني به  وكان 
هو “الثنائي العظيم” مع اإبرهيم 
���ص��ي��ل��ي��ك��ول، ل��ك��ن امل�����ص��ل�����ص��ل توقف 
عند احللقة ال�صاد�صة ب�صبب تديّن 

ن�صبة امل�صاهدة.

كيف تتقي يف ال�صغر اآفة اخلرف والزهامير يف الكرب؟

كونك �ضابا ال يعني اأنه لي�س عليك 
ال�ضيخوخة  خرف  بداء  التفكري 
الكبار  ي�ضيب  “الزهامير” الذي 

وي�ضيب  املخ  يف  ويحدث  ال�ضن،  يف 
يفقده  وق���د  بالن�ضيان  االإن�����ض��ان 

وي�ضيبه  ب��ل  وت��رك��ي��زه  ذاك��رت��ه 
عالج  ل��ه  ولي�س  م��وؤق��ت،  بجنون 

حتى االآن. هنا بع�س الن�ضائح:
حياته  اأ�ضلوب  تغيري  االإن�ضان  على 

اليومية اإذا اأراد وقاية نف�ضه من مر�س 
وال�ضيدلة  الطب  فعلوم  الزهامير، 
عاجزة حتى االآن عن تطوير اأدوية 
ال�ضيخوخة  خرف  ملعاجلة  جديدة 
اأدمغة  ي�ضيب  ال��ذي  “الزهامير” 
وقد  بالن�ضيان  وي�ضيبها  ال�ضن  كبار 

وي�ضيبها  والرتكيز  الذاكرة  يفقدها 
احلياة  ع��ادات  “تغيري  موؤقت.  بجنون 

اليومية هي اأف�ضل وقاية، بل اإن م�ضتقلبها 
واعد اأكرث من اجلهود احلالية الرامية اإىل 
الزهامير،  ملر�س  التو�ضل اإىل عالج فعال” 

من  ليبتون  ري��ت�����ض��ارد  ال��ب��اح��ث  ي��ق��ول  ك��م��ا 
بح�ضب  االأمريكية،  اآين�ضتاين  األبريت  جامعة 

ما يذكر موقع بليك االإلكرتوين.
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�ش�ؤون حملية

برعاية طحنون بن حممد 

دائرة الثقافة وال�صياحة  اأبوظبي تنظم الدورة احلادية ع�صرة من معر�س العني للكتاب 
املعر�س يبداأ فعالياته 24 �ضبتمرب وحتى3 اأكتوبر يف مركز العني للموؤمترات

امل�ضابقة العاملية تنطلق يف كازان 22 اجلاري

»اأبوظبي التقني« ينظم برناجما متقدما لفريق مهارات الإمارات امل�صارك يف »عاملية رو�صيا«
مبارك ال�ضام�ضي:18 مواطنا يناف�ضون موهوبي العامل يف 15 تخ�ض�ضا هند�ضيا وتقنيا

�صرطة اأبوظبي تودع بعثتها الر�صمية للحج

•• اأبوظبي - الفجر

 حتت رعاية �صمو ال�صيخ طحنون بن حممد بن خليفة 
اآل نهيان، ممثل احلاكم يف منطقة العني، تنظم دائرة 
ال��دورة احلادية ع�صرة  اأبوظبي   - الثقافة وال�صياحة 
من معر�س العني للكتاب يف الفرتة من 24 �صبتمرب 

ولغاية 3 اأكتوبر يف مركز العني للموؤمترات.
ي�صهد املعر�س خالل ع�صرة اأيام م�صاركة العديد من 
التي تعر�س  املحلية  الثقافية  واملوؤ�ص�صات  الن�صر  دور 
اأحدث عناوين الكتب من خمتلف احلقول املعرفية، 
الثقافية  ال��ت��ج��ارب  اأه����م  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  ت�صليط  م��ع 
املعر�س  يت�صمن  الإماراتيني، حيث  للكتاب  والأدبية 
فعاليات يومية بح�صور نخبة من املفكرين والكّتاب 

الإماراتيني واملقيمني يف الدولة.
العني  امل�صاحب ملعر�س  الثقايف  الربنامج  ي�صارك يف 
وال�صعراء  وامل���وؤل���ف���ني  امل��ث��ق��ف��ني  م���ن  ن��خ��ب��ة  ل��ل��ك��ت��اب 
واإحياء  املختلفة،  الفكرية  الق�صايا  ح��ول  للتحاور 
عرو�س  وت��ق��دمي  نقا�صية  ون���دوات  �صعرية  اأم�صيات 
مو�صيقية من قبل مواهب حملية مميزة، كما يقدم 

لالأطفال  �صيقاً  تفاعلياً  برناجماً  الإبداع”  “ركن 
12 ع��ام��اً. ولأول م���رة يف  6 و  وال��ن��ا���ص��ئ��ة ب��ني ���ص��ن 
الر�صامني  ركن  �صيكون هناك  للكتاب  العني  معر�س 

والفنون.  ومن جانبه قال �صعادة �صيف �صعيد غبا�س، 
“بعد  اأب��وظ��ب��ي:   - وال�صياحة  الثقافة  دائ���رة  وك��ي��ل 
للكتاب  العني  معر�س  حققه  ال��ذي  الوا�صع  الإق��ب��ال 

ي�صعدنا  واملهتمني،  ال��ط��الب  قبل  م��ن  املا�صي  ال��ع��ام 
تقدمي ن�صخة مو�صعة من املعر�س نرمي من خالها 
اإىل اإحداث تاأثري اأعمق على حمبي القراءة واملعرفة، 
والإ�صدارات  الكتب  لأح���دث  من�صة  بتوفري  وذل���ك 
برنامج   جانب  اإىل  ال��دول��ة،  يف  العاملني  للنا�صرين 
الكتاب  بني  والتفاعل  احل��وار  ب��اب  يفتح  ثقايف غني، 

واملثقفني واجلمهور«.  
واأ�صاف غبا�س: “ي�صّكل معر�س العني للكتاب عن�صراً 
هاماً يف امل�صهد الثقايف يف اإمارة اأبوظبي، حيث نعمل 
متكني  على  اأبوظبي   - وال�صياحة  الثقافة  دائ��رة  يف 
ها  ال��و���ص��ول اإىل امل��ع��رف��ة وت��ع��زي��ز ح��ب ال��ق��راءة بعدِّ
على  والفردية  املجتمعية  التنمية  يف  حا�صمة  اأدوات 
حد �صواء، كما اأن املعر�س يعد اأحد الأحداث الثقافية 

التي تعك�س منو قطاع الن�صر يف الدولة وازدهاره«.
ُي�صار اإىل اأن معر�س العني للكتاب هو فعالية حملية 
التي  العار�صة  للجهات  ح�صراً  امل�صاركة  ب��اب  تفتح 
ت��ت��خ��ذ م��ن دول����ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة مقراً 
كافة  حل�صور  جماناً  ال��زوار  املعر�س  وي�صتقبل  لها. 

ن�صاطاته وفعالياته.

•• اأبوظبي - الفجر

و�صط اأجواء حما�صية وطنية واإقبال كبري من جمهور دملا مول باأبوظبي، 
نظم مركز اأبو ظبي للتعليم والتدريب التقني واملهني، برناجما متقدماً 
العاملية  امل�صابقة  مناف�صات  يف  �صي�صارك  ال��ذي  الإم����ارات  م��ه��ارات  لفريق 
للمهارات التي �صتقام يف كازان برو�صيا خالل الفرتة من 22-27 اأغط�س 
اإبداعات  املواطنني واملقيمني مع  اأبناء املجتمع من  اجل��اري، حيث تفاعل 
مواقع  تكنولوجيا  منها  وتقنية  هند�صية  تخ�ص�صات  ع��دة  يف  املواطنني 
ال�صيارات، وحلول برجميات  الكهربائية، وتقنية  والتو�صيالت  النرتنت، 

تقنية معلومات ال�صركات، واللكرتونيات، والدهان والديكور.
للتعليم  اأبوظبي  مركز  ع��ام  مدير  ال�صام�صي  �صعيد  مبارك  �صعادة  وق��ال 
اإعداد  ي��اأت��ي �صمن خطة  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا  اأن  وامل��ه��ن��ي،  التقني  وال��ت��دري��ب 
ومتخ�ص�صة  متميزة  نخبة  مب�صاركة  مبكر  وقت  منذ  ب��داأت  التي  الفريق 
من اخلرباء واملوؤ�ص�صات الدولية واملحلية، حيث تعمدنا اإقامة هذا اجلزء 
اأع�صاء الفريق مهارات العمل  اإك�صاب  اأجل  من الربنامج يف دملا مول من 
املبدع برتكيز �صديد وهم و�صط الزحام والأجواء ال�صاخبة التي ت�صاحب 
املواطنني  من  املجتمع  اأبناء  منح  اأج��ل  وم��ن  للمهارات،  العاملية  امل�صابقة 
واملقيمني الفر�صة لدعم وت�صجيع فريق مهارات المارات وهو المر الذي 
مينح الفريق مزيد من احلما�س والثقة بالنف�س وهم يتعاي�صون مع فرحة 
الر�صيدة  القيادة  اأن  اىل  لفتا  املتنوعة،  باإبداعاتهم  اجلمهور  واع��ج��اب 
حتر�س على توفري كافة الإمكانيات التقنية والب�صرية واملادية واملعنوية 
يوؤهلهم  مبا  العاملية  امل�صتويات  اأعلى  اىل  ال�صباب  ب��اأداء  الو�صول  ل�صمان 

للتناف�س بقوة مع موهوبي العامل الذين �صيتناف�صون معهم يف رو�صيا.
واأو�صح �صعادة مبارك ال�صام�صي اأن فريق مهارات المارات يف رو�صيا يتكون 
18 مواطن ومواطنة من �صباب الم��ارات الواعد الذي �صي�صارك يف  من 
15 تخ�ص�س تقني وهند�صي منهم 11 من ال�صباب املتخ�ص�س يف املجالت 

اجلرافيك،  الت�صميم  وتقنيات  املتحركة،  الروبوتات  وكذلك  اليها،  امل�صار 
وحلول برجميات ال�صركات، والتربيد والتكييف، والتمري�س، كما يدخل 
مواطنني من الرباعم ال�صغرية يف اأجواء امل�صابقة العاملية يف كازان يف   7
وتقنيات  الكهربائية،  والتو�صيالت  الروبوتات،  وه��ي  تخ�ص�صات  خم�صة 
والديكور،  والدهان  النرتنت،  مواقع  وتكنولوجيا  اجلرافيك،  الت�صميم 

وهذا اأمر اإيجابي للغاية ياأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الر�صيدة ل�صناعة 
الكفاءات الوطنية منذ ال�صغر وفق معايري دولية ويف اأحداث عاملية كربى 

ت�صاهم يف �صناعة اأجيال هي ثروة الوطن ما بعد النفط.
وكان مدير عام مركز اأبوظبي للتعليم والتدريب التنقي واملهني، قد قام 
بجولة تفقد خاللها اأداء فريق مهارات المارات يف خمتلف التخ�ص�صات 
اأمام جمهور دملا مول، رافقه خاللها �صعادة الدكتور عارف �صلطان احلمادي 
والتكنولوجيا  للعلوم  خليفة  جامعة  يف  التنفيذي  الرئي�س  ونائب  مدير 
التقني،  اأبوظبي  مركز  يف  امل��ه��ارات  ق�صم  رئي�س  العلي  وحممد  بالوكالة، 
ونخبة من امل�صوؤولني، حيث حر�س ال�صام�صي على الوقوف على اأداء كافة 
وخو�س  الدولة  لتمثيل  ا�صتعداداتهم  مت��ام  من  والتاأكد  الفريق  اأع�صاء 
وج���دارة،  ك��ف��اءة  و  ثقة  بكل   2019 رو���ص��ي��ا  ل��ل��م��ه��ارات  العاملية  امل�صابقة 
موؤكدا لهم ا�صتمرار اجلهود الرائدة للقيادة الر�صيدة و”اأبوظبي التقني” 
خفاقة  عالية  املتحدة  العربية  الم����ارات  دول���ة  راي���ة  رف��ع  م��ن  لتمكينهم 

بقدرات اأبنائها املبدعني.
وقد  عامني،  كل  تقام  العاملية  امل��ه��ارات  م�صابقة  اأن  اىل  ال�صام�صي  واأ���ص��ار 
نظمها “اأبو ظبي التقني” لأول مرة يف  اخلليج ومنطقة ال�صرق الأو�صط 
النجاح والتميز، وهي  اأعلى معدلت   2017 اأبو ظبي  حيث حققت دورة 
حدث دويل كبري يتناف�س خالله موهوبي العامل يف نحو 50 مهارة، مبا 
كاأحد  الأمم،  م�صتقبل  �صناعة  يف  واملهني  التقني  التعليم  اأهمية  يعك�س 
اإىل  بالإ�صافة  والقت�صادي  الجتماعي  التقدم  لتحقيق  الفاعلة  الأدوات 
لتبادل  ج��دي��دة  بفر�س  والتعليم  واحل��ك��وم��ة  ال�صناعة  يف  ال��ق��ادة  ت��زوي��د 

املعلومات واأف�صل املمار�صات العاملية وامل�صتقبلية.
للقيادة  �صكرهم اجلزيل  الإم���ارات عن  فريق مهارات  اأع�صاء  اأع��رب  فيما 
وحر�صهم  باأنف�صهم  ثقتهم  موؤكدين  التقني،  ظبي  اأبو  ومركز  الر�صيدة، 
القريب  وامل�صتقبل  احلا�صر  يف  وال��ق��ي��ادة  للوطن  اجلميل  رد  على  ال��ت��ام 

والبعيد باإذن اهلل.

•• اأبوظبي - الفجر

 ودعت �صرطة اأبوظبي، بعثتها الر�صمية للحج، مبطار 
املقد�صة  الأرا�صي  اإىل  الدويل لدى مغادرتها  اأبوظبي 
حمد  امل�صت�صار  يتقدمهم  حاجاً   169 البعثة  وت�صم 

عديل ال�صام�صي رئي�س البعثة الر�صمية. 
العميد خليفة حممد اخلييلي مدير قطاع  واأو�صح    
باأبنائها  الر�صيدة   القيادة  اهتمام  واخل��دم��ات  املالية 
املنت�صبني على اأداء ال�صعائر يف اأجواء اإميانية بالتن�صيق 
بني  ت�صم  البعثة   اأن  اإىل  م�صرياً  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع 

اأع�صائها عدداً من ال�صباط واملتقاعدين وذويهم.
وذكر اأنه مت  توزيع “بر�صورات” ن�صرات توعوية على 
اأع�صاء البعثة ت�صمنت جمموعة من الإر�صادات العامة 
اخلدمات  مديرية  قدمت  كما  ل�صالمتهم،  والن�صائح 
الطبية حقيبة خا�صة لالإ�صعافات املبدئية الالزمة، و 

املجتمع  اأم��ن  بقطاع  املجتمعية   ال�صرطة  اإدارة  عقدت 
حما�صرة تثقيفية توعوية للحجاج حول املنا�صك .

املنافذ  اأم���ن  ���ص��رط��ة  م��دي��ري��ة  ال��ب��ع��ث��ة،  وك���ان يف وداع 
واملطارات بقطاع �صوؤون الأمن واملنافذ، واإدارة املرا�صم 

والعالقات العامة بقطاع املالية واخلدمات .

ن�صاطات تغذوية ميدانية 
نفذتها اإدارة التغذية املجتمعية

••  العني - الفجر

اأقامت اإدارة التغذية املجتمعية حما�صرة تغذوية بعنوان “ مالمح الدهون 
الوقن بهدف  واملهدرجة عن قرب” ملوظفي وموظفات م�صت�صفى  امل�صبعة 
ال�صلبية  والآث���ار  وم�صادرها  ال��ده��ون  اأن���واع  عن  امل�صتهدفة  الفئة  تثقيف 
حقائق   “ بعنوان  توعوياً  برناجماً  ونفذت  لتجنبها،  العامة  والتو�صيات 
زايد  ب��ن  خليفة  موؤ�ص�صة  وم��وظ��ف��ات  ملوظفي  التغذية”   ح��ول  مغلوطة 
متنوعة  حم��اور  يف  امل�صتهدفة  الفئة  تثقيف  بهدف  الإن�صانية   لالأعمال 
عن احلقائق املغلوطة حول التغذية وت�صحيحها، بينما اأقامت “برناجماً 
تغذوياً ترفيهياً” ملوظفي وموظفات غرفة جتارة و�صناعة اأبوظبي- فرع 
ب��دءاً من الطبق  امل�صتهدفة يف حماور متنوعة  الفئة  العني بهدف تثقيف 
ال�صحي والأغذية امل�صرطنة والعالية بالدهون وال�صكر وتقدمي ال�صت�صارة 
التغذوية وتعزيز مفهوم الوزن ال�صحي، ونفذت برناجما توعويا بعنوان” 
الوقن،  م�صت�صفى  ملوظفي   “ حقيقتها؟  تعك�س  ه��ل  ال��ط��اق��ة،  م�صروبات 
الغذائية ومعرفة  البطاقة  املرافقني بهدف معرفة كيفية قراءة  املر�صى، 

مكوناتها والتعرف على  البدائل ال�صحية.
ومت تقدمي موا�صيع حول تغذية القولون واأغذية تقتلك ببطء فى الربنامج 
الإذاعي اإطاللة تغذوية ، وتقدمي حما�صرة تغذوية بعنوان “ال�صيطرة على 
وذلك  املركزية  زايد  ال�صحي” ملوظفي وموظفات مكتبة  بالغذاء  ال�صمنة 
الإ�صابة  واأ�صباب  ال�صمنة  مفهوم  على  التعريف  بهدف  يوليو   18 بتاريخ 
واملخاطر ال�صحية املرتبطة بال�صمنة واحلديث عن الدرا�صات التي ت�صري 
اإىل معدلت ن�صبة الإ�صابة بال�صمنة يف دولة الإمارات، وطرق الت�صخي�س 
وكيفية العالج والتخطيط الغذائي وتعزيز ال�صلوكيات ال�صحية و تغيري 
وكيفية  املتبعة  الع�صوائية  الأن��ظ��م��ة  بع�س  وع��ر���س  اخل��ط��اأ،  ال�صلوكيات 

تخطيط وجبات يومية �صحية ح�صب احلالة ال�صحية. 
واأي�صاً نفذت برناجماً توعوياً بعنوان” التغذية وت�صو�س الأ�صنان “لطالبات 
ال�صيفي يف مركز �صهيل بني عوي�صة لتحفيظ القراآن بهدف رفع م�صتوى 
من  والأ�صنان  الفم  �صحة  ح��ول  الأط��ف��ال  ل��دى  الوقائي  التغذوي  الوعي 
خالل تعزيز مفاهيم التغذوية ال�صحية ودورها الفعال يف حت�صني احلالة 
ال�صحي  ال��غ��ذاء  بعنوان”  تغذوية  حما�صرة  ون��ف��ذت  كما  للفرد،  ال�صنية 
واحلميات اخلطاأ” ملوظفي وموظفات �صركة اأدنوك لالأ�صمدة وذلك بهدف 
التعرف مبفهوم احلمية الغذائية، واكت�صاب معلومات غذائية اأ�صا�صية عن 
العنا�صر الغذائية املهمة للج�صم، وم�صادر الطاقة الطبيعية، واملجموعات 
اىل  والتطرق  وت��ن��وع،  واع��ت��دال  ب��ت��وازن  تناولها  وط��رق  اخلم�صة  الغذائية 
ال�صحية  امل�صاكل  لعالج  الغذائية  اتباع احلمية  ن�صائح عامة �صحية عند 
“ احلراك التغذوي  امل�صاحبة للفرد.  ونفذت ور�صة عمل تغذوية بعنوان 
�صد ال�صمنة” ملوظفي م�صت�صفى توام بهدف رفع م�صتوى الوعي التغذوي 
واملخاطر  واأ�صبابها  وت�صخي�صها  ال�صمنة  على معنى  التعرف  الأف��راد،  بني 
و  ال��غ��ذائ��ي  ال�صلوك  وت��ع��دي��ل  التخطيط  كيفية  ب��ه��ا،  املرتبطة  ال�صحية 
تنفيذ  ومت  واملعتقدات.  الع�صوائية  الغذائية  الأنظمة  واق��ع  على  التعرف 
مركز  يف  ال�صيفي  ال�صباح” لطالبات  “ فطور  بعنوان  توعوياً   برناجماً 
التغذوي  الوعي  م�صتوى  رفع  بهدف  القراآن  لتحفيظ  عوي�صة  بن  �صهيل 

للطالبات باأهمية فطور ال�صباح والتعرف على املجموعات الغذائية.

حممد اجلنيبي... تعلمت 
العود بالطريقة ال�صماعية

•• اأبوظبي - الفجر

الغريبة  واأحيان  املجالت  �صتى  يف  املختلفة  الوطن  �صباب  هوايات  تتعدد   
واملفاجاأة لبع�صنا ومن املبدعني املو�صيقيني املوهوب حممد خمي�س �صالح 

اجلنيبي 
خريج مدر�صة بن دريد الثانوية بالبطني باأبوظبي والتي خاللها وباملرحلة 
الثانوية اأحب عزف العود عام 1996 والتي اكت�صبها هواية باملمار�صة مع 

الأ�صدقاء والزمالء.
يتعلم  من  وهناك  العود  ع��زف  تعلم  يف  ال�صماعية  الطريقة  على  واعتمد 
العود  م��ن  التمكن  مرحلة  خالد  اأب��و  ووا���ص��ل  املو�صيقية،  بالنوتة  ال��ع��زف 
والعزف عليه خالل عام ، ويحدد الزميل حممد اجلنيبي ، والعزف اأحب 

فيه الهدوء واأحب املو�صيقى الكال�صيكية الهادية لال�صرتخاء والونا�صة .
اأحل���ان وغناء  ال��ت��ي ي��ط��رب لها ومي��ي��ل لها اجلنيبي  اأك���رث الأحل����ان  وم��ن 
الفنانني حممد عبده وعبادي اجلوهر ومن الفناين العرب كوكب ال�صرق 
حمد  وميحد  بالروغه  علي  الإماراتيني  الفنانني  املحليني  ومن  كلثوم  اأم 

ومن اأف�صل العازفني لديه العازف ن�صري �صما وعازف الكمان خالد نوري
اإب��داع جمموعة من الأحل��ان اخلا�صة  اأنه قد متكن من  ويك�صف اجلنيبي 

فيه، ويف بع�س الأحيان ميار�س اجلنيبي فن الغناء والعزف يف اآن واحد.
ومن اأبرز الأغاين التي يرددها ويعزفها دوما اأغاين الفنانة نوال الكويتية 

واأبرزها “ ح�صبت اأ�صواقنا غابت “ و “ تربى حبيبي مني تربى ».
اأ�صد  م��ن  وه��و  ال��ق��دم  ك��رة  لعب  للجنيبي  الثانية  الفنية  ال��ه��واي��ات  وم��ن 
املعجبني عامليا بفريق نادي مان�ص�صرت �صتي الجنليزي وبالالعب الإيطايل 

ربريتو باجو وعربيا بفريق نادي العني وبالالعب الإماراتي عموري.
الوليات  لها  �صافر  التي  املحطات  اأب��رز  وم��ن  ال�صفر  حمبي  من  اجلنيبي 
املتحدة المريكية وبريطانيا واوربا وعدد من الدول العربية ويفكر هذا 
“ بادهوف  الريف  حلورية  وخا�صة  النم�صاوي  للريف  ال�صفر  يف  ال�صيف 
مرت  التي  الأجمل  املوافقات  ذات  حياته  حلظات  اأجمل  وم��ن   .« جا�صتني 
عليه يف حياته لقاءه �صيدي �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة -حفظه اهلل -خالل 
زيارته مدر�صة حمدان بن زايد “ والتي تناقلتها واحت�صانه جنله “ را�صد ». 
ويو�صح اجلنيبي اأنه وا�صل درا�صته اجلامعية يف جامعة اأبوظبي تخ�ص�س 
اأبوظبي الوطنية للفنادق لينتقل  اإدارة الأعمال والتحق بالعمل يف �صركة 

بعدها ل�صركات خا�صة ثم �صركات هيئة مياه وكهرباء اأبوظبي.



كميات  ت��ت��ن��اول  كنت  اإن  ال����وزن،  �صتك�صب  اأن���ك  يف  �صك  ل 
كبري وغري �صرورية من الن�صويات. اإل اأن هذا ل ينطبق 
اأن��واع الطعام كافة. ومن  على الن�صويات وحدها، بل على 
ال�صروري اأن تدرك اأن الن�صويات ت�صّكل اإ�صافة �صحية اإىل 

غذائك.

ا�صتبعاد  ع���دم  اإىل  ت��دف��ع��ك  اأ���ص��ا���ص��ي��ة  اأ���ص��ب��اب  �صتة  اإل��ي��ك 
الن�صويات من غذائك:

1 - ت�صاهم الن�صويات يف حت�صني املزاج: يعتقد الباحثون 

كيماوية  م���ادة  ال�����ص��ريوت��ون��ني،  اإف���راز  ت��ع��زز  الن�صويات  اأن 
يف ال��دم��اغ حت�����ّص��ن امل����زاج. ك��ذل��ك اأظ��ه��رت درا���ص��ة ُن�صرت 
يفArchives of Internal Medicine اأن َمن 
اتبعوا حمية حتتوي على كمية قليلة من الن�صويات طوال 
الن�صويات  م��ن  غ��راًم��ا   40 اإىل   20 على  )ح�صلوا  �صنة 
ا، اأي نحو ن�صف كوب من الرز ف�صاًل عن قطعة من  يوميًّ
اتبعوا  ممن  اأك��رث  والغ�صب  القلق،  الكاآبة،  عانوا  اخلبز( 
من  ك��ب��رية  كمية  على  حت��ت��وي  ال��ده��ون  منخف�صة  حمية 
الد�صم،  القليلة  احلليب  م�صتقات  على  وتركز  الن�صويات 

احلبوب الكاملة، الفاكهة، والبقول.
اأو  ال��وزن  اكت�صاب  من  احل��د  يف  الن�صويات  ت�صاهم    2-
حتى ت�صاعد يف خ�صارته: تتّبع باحثون يف جامعة بريغهام 
العمر  لن�صاء يف منت�صف  الغذائية  العادات  يوتاه  يونغ يف 
طوال �صنَتني. فاكت�صفوا اأن َمن زدن من ا�صتهالك الألياف 
َم��ن قللن من تناول الأل��ي��اف اكت�صنب  اأم��ا  ال��وزن.  خ�صرن 
الوزن. يحتوي كثري من الن�صويات على الألياف الغذائية، 

التي ت�صّكل نوًعا معقًدا من الن�صويات ل ميكن ه�صمه.
اأن  اإىل  الأب��ح��اث  ت�صري  للقلب:  مفيدة  الن�صويات   -  3
زي��ادة تناول الأل��ي��اف الذائبة )ن��وع من الأل��ي��اف يكرث يف 
والفا�صولياء(  ال�صوفان  بالن�صويات، مثل  الغنية  الأطعمة 
 5% اإىل خ�صارة  ت��وؤدي  ا  يوميًّ 10 غرامات  اإىل   5 بنحو 
يتمتع  مماثل،  نحو  على  ال�صيئ.  الكول�صرتول  معدل  يف 
الكاملة )مثل الرز  اأكرب من احلبوب  َمن يتناولون كمية 
كول�صرتول  مبعدل  عموًما  والكينوا(  ال��ربغ��ل،  الأ���ص��م��ر، 

�صيئ منخف�س ومعدل كول�صرتول جيد مرتفع.
الن�صويات يف تقلي�س حميط خ�صرك: قد   -4 ت�صاعدك 
ي�صاهم ا�صتبدال احلبوب املعاجلة بحبوب كاملة يف خف�س 
ا، وفق بحث  الدهون يف اجل�صم عموًما واخل�صر خ�صو�صً
اأظهرت   .Journal of Nutritionيف ُن�صر  جديد 
اأدن���ى بن�صبة  ك��ان��ت  ال��ده��ون يف اجل�صم  اأن  ال��درا���ص��ة  ه��ذه 
َمن  حالة  يف   3.6% بنحو  اأقل  البطن  ودهون   2.4%
تناولوا ثالث ح�ص�س من احلبوب الكاملة يوميًّا، مقارنة 

مبن اأكلوا اأقل من ربع ح�صة.
ن�صاء  اتبعت  اأن  بعد  حادة:  ذاكرتك  الن�صويات  تبقي   -  5
الن�صويات  منخف�س  حمية  ال���وزن  يف  زي���ادة  يعانني  ع��دة 
ن�صويات(  اأي  ت���ن���اول  ع���دم  م��ن��ه��ن  )ُط���ل���ب  اأ���ص��ب��وع  ط����وال 
ن��ت��ائ��ج �صيئة  ت��اف��ت�����س، حققن  اأج��رت��ه��ا ج��ام��ع��ة  يف درا���ص��ة 

العملية )م���ث���اًل، ه��ل دخ��ل��ت هذه  ال���ذاك���رة  اخ��ت��ب��ارات  يف 
الغرفة؟( والب�صرية )تذّكر مواقع على اخلارطة(، مقارنة 
ال�صعرات  منخف�صة  حمية  اتبعن  ال��ل��وات��ي  بنظرياتهن 
الأغذية  ع��ل��م  ج��م��ع��ي��ة  اإر�����ص����ادات  اإىل  ت�صتند  احل���راري���ة 

الأمريكية.
اإذا  ال��ده��ون:  م��ن  التخل�س  يف  الن�صويات  ت�صاعدك   6-  
مثل  المت�صا�س،  البطيئة  الن�صويات  من  فطوًرا  تناولت 
ثالث  قبل  النخالة،  من  املعدة  الفطور  وحبوب  ال�صوفان 
اأك���رب من  ال��ت��م��رن، تتمكن م��ن ح���رق كمية  ���ص��اع��ات م��ن 

 Journal of ُن�صرت يف  اأخ���رية  درا���ص��ة  ال��ده��ون، وف��ق 
Nutrition. واإليك ال�صبب: ك�صفت الدرا�صة اأن تناول 
معدل  ارت��ف��اع  اإىل  ي���وؤِد  مل  المت�صا�س  بطيئة  ن�صويات 
ال�صكر يف الدم باملقدار عينه كما الن�صويات املعاجلة، مثل 
اخلبز املحم�س الأبي�س. نتيجة لذلك، مل ترتفع معدلت 

الأن�صولني كثرًيا. 
ومبا اأن الأخري يوؤدي دوًرا يف الإ�صارة اإىل اجل�صم ب�صرورة 
تخزين الدهون، فقد ي�صاعدك عدم ارتفاع معدلته كثرًيا 

يف حرقة كميات اأكرب من الدهون.

اأ�صباب مهمة تدفعك اإىل عدم ا�صتبعاد الن�صويات من غذائك

ترتبط يف معظم االأوقات باإثارة الذكريات اجلميلة

اأطعمة متنحك ال�صعادة.. احر�س على تناولها 

يتفادى كثريون تناول الن�ضويات. )الأنها توؤدي اإىل زيادة يف الوزن(. وبف�ضل حمية )اأتكنز( وغريها من حميات رائجة، قد تقرر التخلي عن الن�ضويات كجزء 
من خطتك خل�ضارة الوزن. اإليك بع�س الن�ضائح املهمة.

اليك اأف�صل طريقة لتنظيف 
فرن )امليكروويف(

امليكروويف، فترتاكم فيه  املنازل عن تنظيف فرن  تغفل الكثري من ربات 
الأو�صاخ وبقايا الطعام، وتتكاثر اجلراثيم والبكترييا امل�صببة لالأمرا�س.

ويحتاج فرن امليكروويف اإىل عناية خا�صة خالل عملية التنظيف، لذلك 
نقدم �صرحاً مب�صطاً لأف�صل طريقة لتنظيف امليكروويف يف املنزل.

�صتحتاجني اإىل الأدوات التالية:
- خل اأبي�س

- ماء
- كوب قيا�س اأو وعاء �صغري

- ملعقة خ�صبية
- اإ�صفنجة اأو قطعة قما�س

- كحول

اخلطوة االأوىل
ّبي كوباً واحداً من اخلل الأبي�س يف كوب اأو وعاء قيا�س، مع كوب واحد  �صُ
من املاء. و�صعي الكوب اأو الوعاء يف امليكروويف، ثم �صعي ملعقة خ�صبية 

يف ال�صائل.

اخلطوة الثانية
5-10 دق��ائ��ق )ح�����ص��ب م���دى قوة  ب��ني  ت����رتاوح  مل���دة  امل��ي��ك��رووي��ف  �صغلي 

امليكروويف لديك(، ثم اأخرجي الكوب بعناية با�صتخدام قفازات الفرن.

اخلطوة الثالثة
ا�صتخدمي اإ�صفنجة مبللة اأو قطعة قما�س مبللة وام�صحي اجلزء الداخلي 
من املايكروويف، حيث يخفف البخار من املاء واخلل من اأي بقع وان�صكابات، 

حتى تتمكني من م�صحها واإزالتها ب�صهولة.

اخلطوة الرابعة
ا�صتخدمي  للح�صول على مظهر نظيف ولمع للميكروويف من اخل��ارج، 

قطعة قما�س مبلولة بالكحول مل�صحه وتنظيفه ب�صكل دورى.

امل�صتقبالت  اإىل  الأوكتوبامني  امل��خ  ير�صل  فعندما 
ن�صيج  ت�صكل  ال��ت��ي  الع�صبية  الأل��ي��اف  يف  امل��وج��ودة 
القلب، وعند  القلب، تنتج عن ذلك �صربات  ع�صلة 
اإنتاج هرمون اجلريلني داخل املعدة ن�صعر باجلوع، 
وبعد تناول الطعام يتوقف اإنتاج اجلريلني ويتوقف 

الدماغ عن تلقي اإ�صارات اجلوع.
احلالة  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  ع��ل��ى  ينطبق  نف�صه  ال�����ص��يء 
املزاجية امل�صتقرة لالإن�صان. يوجد نحو ع�صرة اآلف 
ناقل ع�صبي لكل خليتني ع�صبيتني، وهناك نوعان 
رئي�صيان من النواقل الع�صبية امل�صوؤولة عن احلالة 
اخللية  تثبيط وحت��ف��ي��ز  ع��ل��ى  ي�����ص��اع��دان  امل��زاج��ي��ة 

الع�صبية.
متار�س النواقل الع�صبية املثبطة مثل 

مهدئا  ت���اأث���ريا  ال�����ص��ريوت��ون��ني 
اجل�������ص���م، يف حني  ع���ل���ى 

تقوم النواقل املحفزة 
ب���ت���ح���ف���ي���ز اأع���������ص����اء 
اجل�صم  يف  م��ع��ي��ن��ة 
ل��ل��ق��ي��ام ب��ن�����ص��اط ما، 
ل�������ذا ف��������اإن احل����ال����ة 
امل����زاج����ي����ة اجل���ي���دة 

حت���دث ع��ن��دم��ا يكون 
هناك توازن بني هذين 

النوعني.
ال�صريوتونني  يكون  ع��ادة 

الأكرث  الع�صبي  الناقل  هو 
فانخفا�صه  بال�صعادة،  ارتباطا 

وارتفاعه  الك��ت��ئ��اب  اإىل  ي����وؤدي 
كما  بال�صعادة،  ال�صعور  على  ي�صاعد 

النوم  لتنظيم  اإليه  بحاجة  اجل�صم  اأن 
والتوتر.

الدرا�صات  ك�����ص��ف��ت 
ال��ن��ف�����ص��ي��ة عن 

ن  اأ

الأطعمة ترتبط يف معظم الأوقات باإثارة الذكريات 
اجلميلة، فتناولنا بع�س الأطعمة املريحة قد يذكرنا 

باأ�صخا�س اأو اأماكن ت�صعرنا بالراحة وال�صعادة.
متثل  طفولتك  يف  امليالد  اأعياد  حفالت  كانت  ف��اإذا 
تتوق  اأن  املحتمل  فمن  لك،  بالن�صبة  �صعيدة  ذك��رى 

لتناول كعكة عيد امليالد اأو بع�س اأنواع احللويات.
ويف درا�صة اأجرتها جامعة كورنيل الأمريكية �صملت 
الأطعمة  مفهوم  اأن  اأثبتت  وام���راأة،  رج��ال   277
ف��ع��ادة متيل  اآخ���ر،  اإىل  م��ن جن�س  امل��ري��ح��ة تختلف 
ت��ن��اول الأط��ع��م��ة احل��ل��وة م��ث��ل الآي�س  اإىل  ال��ن�����ص��اء 
كرمي، يف حني يف�صل الرجال تناول �صرائح اللحم 

اأو احل�صاء.

الطماطم ال�صحية
من  ت���ع���اين  ك��ن��ت  اإذا 
�صيئة،  ن��ف�����ص��ة  ح��ال��ة 
الطماطم  ت�����ن�����اول 
و�������ص������ت�������������ص������رتج������ع 
الب����ت���������ص����ام����ة م����رة 
بف�صل  اأخ���������������رى، 
الفاكهة  تلك  توفر 
م�صادة  م���واد  ع��ل��ى 
الفعالة  ل��الأك�����ص��دة 
ال�صيخوخة  ���ص��د 
عالوة  وال��ت��وت��ر. 
ع�������ل�������ى ذل����������ك، 
حت���������ت���������وي 

الطماطم على فيتامني )B6( واملغني�صيوم، اللذين 
الع�صبية  ال���ن���اق���الت  ع��م��ل  ت��ن��ظ��ي��م  ع��ل��ى  ي��ع��م��الن 

امل�صوؤولة عن الكتئاب.

ال�صوكولتة الداكنة
من  عالية  ن�صبة  على  احتوائها  ع��ن  النظر  بغ�س 
اإنتاج  ال���داك���ن���ة  ال�����ص��وك��ولت��ة  امل��غ��ن��ي�����ص��ي��وم، حت��ف��ز 
اأنها  الأندروفني الذي يح�صن احلالة املزاجية، كما 
اإىل  ن�صبتها  و�صلت  اإذا  ال���وزن  زي���ادة  اإىل  ت���وؤدي  ل 
%70 وا�صتهلكت باعتدال، ويف�صل تناول مربعات 
ال�صوكولتة الداكنة التي حتتوي على كمية كبرية 

من الكاكاو.

ال�صردين
ي��ع��د ال�����ص��ردي��ن واح����دا م��ن اأه���م م�����ص��ادر اأحما�س 
اأوميغا 3 الدهنية، التي تلعب دورا مهما يف احلفاظ 
املنتظم  ال�صتهالك  وي�صاعد  ال��دم��اغ،  �صحة  على 
ل��ل�����ص��ردي��ن ع��ل��ى رف��اه��ي��ة اجل�����ص��م وال���ن���وم اجليد 

وتقوية الذاكرة.

الأفوكادو
الأف���وك���ادو على  فاكهة  حت��ت��وي 

ن�صبة عالية من التريوزين 
عامل  ع���ن  امل�������ص���وؤول 

وال�صعادة  الرفاهية 
اجل�صم،  يف  والطاقة 

ك�����م�����ا اأن�����������ه ي�������ص���اع���د 
الرغبة  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى 

ارتفاع  ويكافح  اجلن�صية، 
�صغط الدم وال�صكر يف الدم 

والكولي�صرتول.

الهليون
اإج���م���اع ح����ول فوائد  ه��ن��اك 

الهليون العديدة على احلالة 
غنية  ف����ه����ي  امل������زاج������ي������ة؛ 
مثل  الأمينية  بالأحما�س 
ي�صاعد  ال��ذي  الفنيالنني 

على التحفيز والطاقة.

الأمينية  الأح����م����ا�����س 
جالبة لل�صعادة

�صعورا  ت��ب��ع��ث  غ���ال���ب���ا 
وميكن  ب��ال���ص��رتخ��اء، 

اإيجادها يف البي�س والبقدون�س وال�صبانخ.
- الدوبامني يعزز الن�صاط واحليوية، وهو متواجد 

يف ال�صوكولتة، والأفوكادو والبذور النباتية.
والتح�فيز،  الرتكيز  على  ي�صاعد  النورابينفرين   -

ميكن احل�صول عليه يف اجلنب وال�صمك واملوز.
الدعابة،  وروح  ال���ف���رح  ي��ج��ل��ب  ال�����ص��ريوت��ون��ني   -
القرع  وب���ذور  واحل��ب��وب،  البني،  الأرز  وي��ت��واج��د يف 

الأحمر وبذور عباد ال�صم�س.

�شحة وتغذية
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الطعام  تناول  اإىل  مييلون  الذين  االأ�ضخا�س  من  كنت  اإذا 
للق�ضاء على التوتر، فعليك معرفة نوعية االأطعمة التي 
ميكن  فكيف  ال�ضعادة.  ومتنحك  ذل��ك  على  �ضت�ضاعدك 

لالأطعمة اأن جتعلك �ضعيدا؟
حالتنا  على  ال��دم��اغ  يوؤثر  كيف  اأوال  نفهم  اأن  املهم  من 
املزاجية، حيث ي�ضتخدم الدماغ النواقل الع�ضبية كاإ�ضارات 

ات�ضال للتوا�ضل مع بقية اجل�ضم واإ�ضدار اأوامره.
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العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2019/1581  تنفيذ مدين 
اىل املنفذ �صده/1- من�صور بن حممد بن ح�صن جمهول حمل القامة 
ج���ون وميثله:ريا�س  ك��وي��ت��ت��اراي��ل  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ج��ون�����ص��ون  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الكبان  حممود  عبداملجيد 
املنفذ به وقدره )56854( درهم اىل طالب  املبلغ  اعاله والزامك بدفع 
الج����راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2019/304  تنفيذ عقاري 
اىل املنفذ �صده/1- عقارات احمد عبدالرحيم العطار �س.ذ.م.م ملالكها/احمد 
�س.ذ.م.م  العطار  عبدالرحيم  احمد  ع��ق��ارات   -2 العطار  احمد  عبدالرحيم 
�صابقا وامل�صماة/�صيلفر �صكاي للعقارات �س.ذ.م.م حاليا جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/اأ�صوك �صارما �صاتديف �صارما وميثله:ريا�س عبداملجيد 
والزامك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  الكبان  حممود 
اىل  والت�صامم  بالت�صامن  دره��م   )80145945( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 2-بف�صخ اتفاقية بيع الوحدة - حمل التداعي 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7   

       مذكرة اعالن بالن�شر
                يف  الدعوى 2019/96  اأمر على عري�شة - حتكيم

ذ.م.م جمهول  ل��ل��م��ق��اولت  امل��ج��د  ن��ب��ع  ع��ل��ي��ه / 1-���ص��رك��ة  امل���دع���ي  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ه��ا���ص��م حم��م��د ���ص��ال��ح اح��م��د املرزوقي 
وميثله:حممد حممد اأمني غياث دعوى لت�صمية العامليه لال�صت�صارات 
عري�صة  على  الم��ر  يف  حمكما  احل�صون  حممد  واملهند�س  الهند�صية 
وحددت لها جل�صة يوم الربعاء املوافق 2019/8/28 ال�صاعة 17.30 م�صاءا 
قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch1.B.8:بالقاعة

ويف حالة تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

        يف الدعوى رقم 2018/1086 انابات مدنية
اىل املنفذ �صده/1- حامت نايف يحيى  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 

التنفيذ/�صركة عرو�س البحر للمواد الغذائية وميثلها ب�صري علي عبداهلل.
قيمة  ل�صداد  اعالنكم  ب���ت���اري���خ:2019/7/31  الب��ت��دائ��ي��ة  دب��ي  حمكمة  ق���ررت 
املطالبة وقدرها )135449( درهم خالل خم�صة ع�صر يوما من تاريخ التبليغ 
وفقا  امل��زاي��دة  بطريق  ال��ره��ن  حم��ل  العقار  بيع  واإل  اع��اله  التنفيذ  ملف  يف 
لن�س املادة 295 من قانون الجراءات املدنية )وحدة عقارية مبنطقة جممع 
دبي لال�صتثمار الول - رقم الر�س 29 - ا�صم املبنى �صون بزن�س بارك - رقم 

الوحدة 102 (
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اقت�صادية عجمان ت�صدر 25672 
ت�صريحًا جتاريًا خالل الن�صف الأول

•• عجمان -الفجر:

اأ�صدرت دائرة التنمية القت�صادية يف عجمان 25672 ت�صريحاً جتارياً، 
من  الأول  ال��ن�����ص��ف  خ�����الل 
وت�صمل  احل������������ايل،  ال������ع������ام 
التي  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ت�����ص��اري��ح 
نوعاً   46 ال��دائ��رة  ت�صدرها 
امل�صتثمرين،  احتياجات  تلبي 
القائمة  املن�صاآت  وتنظم عمل 
ح�صب  وذل������ك  الإم�����������ارة،  يف 
ال����ق����رار الأم�������ريي رق����م 12 
حدد  ال�����ذي   2015 ل�����ص��ن��ة 
قيام  تتطلب  ال��ت��ي  احل����الت 
باإ�صدار  القت�صادية  املن�صاأة 
ي�صمن  مبا  جت��اري،  ت�صريح 

توافقها مع القانون.
ق����ال ماجد  ال�������ص���اأن،  وب���ه���ذا 
مدير  امل����ط����رو�����ص����ي،  ح����م����د 

ال��ت��ج��اري��ة يف  ال��ت�����ص��اري��ح  ق�صم 
الدائرة: “ ت�صهم الت�صاريح التجارية يف تنظيم عمل املن�صاآت القت�صادية 
املرخ�صة يف الإمارة، حيث تت�صمن 46 نوعاً من اأهمها ت�صاريح اللوحات 
التجارية، احلمالت الرتويجية، التخفي�صات والعرو�س اخلا�صة، املعار�س 
وميثل  وغريها،  العمل  �صاعات  ومتديد  واملطبوعات،  التوزيع  التجارية، 
عدد الت�صاريح ال�صادرة خالل الن�صف الأول موؤ�صراً على ا�صتمرار الوترية 
القطاعات  خمتلف  يف  وذل���ك  الإم�����ارة،  يف  ال��ت��ج��اري  للن�صاط  املت�صاعدة 

والأن�صطة القت�صادية »
وتقوم الدائرة بتوعية اأ�صحاب املن�صاآت القت�صادية حول �صرورة اللتزام 
من  العديد  تتيح  كما  خمالفة،  باأن�صطة  القيام  وعدم  الت�صاريح،  باإ�صدار 
للدائرة،  الل��ك��رتوين  املوقع  خ��الل  من  والت�صاريح  الرتاخي�س  خدمات 
ت�صهيل  مركز  واأهمها  الإم���ارة،  يف  املنت�صرة  اخلدمة  مراكز  اإىل  بالإ�صافة 
اإ�صعاد  مركزي  جانب  اإىل  تعجيل،  مركز  الهاج�س،  ت�صهيل  مركز  توا�صل، 
املن�صاآت  التزام  تعزيز  اإىل  الدائرة  وت�صعى  واملنامة،  املتعاملني يف م�صفوت 
تطوير  نحو  للدائرة  ال�صرتاتيجي  الهدف  مع  يتوافق  مبا  القت�صادية، 

بيئة ممار�صة الأعمال.

اإ�صدار 3976 ترخي�صا لأكرث 10 
اأن�صطة منوا يف الإمارات خالل 7 اأ�صهر

•• اأبوظبي -وام:

اأن�صطة اقت�صادية يف الإم��ارات منوا   10 بلغ عدد الرتاخي�س ال�صادرة لأكرث 
يوليو  �صهر  نهاية  وح��ت��ى   2019 ال��ع��ام  ب��داي��ة  منذ  ترخي�صا   3976 نحو 
ن�صاط  ل��ر���ص��د  خ�ص�س  ال���ذي  ال��وط��ن��ي  الق��ت�����ص��ادي  ال�صجل  بح�صب  وذل���ك 
ت�صدر  العامة  التجارة  ن�صاط  ووا�صل  الدولة.  اإم��ارات  خمتلف  يف  القطاعات 
الأ�صهر  الإم���ارات خالل  دول��ة  ترخي�صا يف  القت�صادية  الأن�صطة  اأك��رث  قائمة 
ال�صبعة الأوىل من العام يف موؤ�صر على ا�صتمرار منو القطاع الذي يعد واحدا 
الرتاخي�س يف  ن�صاط  وج��اء  الوطني.  الرافدة لالقت�صاد  القطاعات  اأه��م  من 
جمال مقاولت م�صاريع املباين باأنواعها، باملركز الثاين و�صهد قطاع امل�صروبات 
اإىل املركز الثالث مع نهاية �صهر يوليو  البادرة وال�صاخنة منوا كبري متقدما 
املا�صي وذلك وفقا ملا تظهره اح�صائيات ال�صجل القت�صادي الوطني يف حني 
احللوى  حت�صري  قطاع  تاله  الرابع،  باملركز  املطاعم  تراخي�س  اأن�صطة  حلت 
املالب�س  وبيع  التنظيف  وخ��دم��ات  العامة  امل��واد  نقل  ثم  ال�صعبية  واحللويات 
الن�صائية وبيع العطور.وياأتي توا�صل الن�صاط يف هذه القطاعات من�صجما مع 
املركزي يف حتقيق  الإم��ارات  املخت�صة ويف مقدمتها م�صرف  توقعات اجلهات 
امل�صجلة  تلك  من  اأعلى  وبن�صبة  اجل��اري  العام  خالل  منوا  الوطني  القت�صاد 
2018.ويف التفا�صيل .. فقد بلغ عدد الرتاخي�س ال�صادرة ملمار�صة  يف العام 
ن�صاط التجارة العامة 638 ترخي�صا مع نهاية �صهر يوليو من العام اجلاري 
بزيادة ن�صبتها 12.5 % تقريبا مقارنة مع يونيو ال�صابق، يف حني ارتفع عدد 
ن�صبته  بنمو  634 ترخي�صا  اإىل  واملباين  امل�صاريع  اأن�صطة مقاولت  تراخي�س 
%13.2 خالل فرتة املقارنة ذاتها.وعلى �صعيد الرتاخي�س ال�صادرة لأن�صطة 
ن�صبتها  بزيادة  ترخي�صا   443 اإىل  ارتفعت  فقد  وال�صاخنة  الباردة  امل�صروبات 
%27 فيما بلغ عددها لأن�صطة املطاعم 443 ترخي�صا اأي�صا مرتفعة بن�صبة 
%17.5 ولأن�صطة حت�صري احللوى واحللويات ال�صعبية %32.2 بعدما بلغ 
عددها 357 ترخي�صا يف نهاية �صهر يوليو. و�صجلت اأن�صطة النقل بال�صحنات 
اخلفيفة ارتفاعا بن�صبة %42 وبرتاخي�س و�صل عددها اإىل 328 ترخي�صا 
و7.1%   29% الثقيلة  بال�صاحنات  النقل  اأن�صطة  منو  ن�صبة  بلغت  حني  يف 
لأن�صطة خدمات التنظيف.وعلى م�صتوى اأن�صطة خدمات بيع املالب�س الن�صائية 
فقد ارتفعت اإىل 277 ترخي�صا بنمو ن�صبته %12.6 فيما منت اأن�صطة بيع 
العام  بداية  منذ  ترخي�صا   221 وبواقع   17.2% بن�صبة  بالتجزئة  العطور 

اجلاري وحتى نهاية يوليو.
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•• دبي-وام:

 41 اأرب��اح �صافية مبقدار  ال��دويل »CBI« عن حتقيق  اأعلن البنك التجاري 
مليون درهم يف الن�صف الأول من العام اجلاري مقارنة ب� 39.5 مليون درهم 
يف الفرتة ذاتها من العام 2018.وارتفعت الأرباح الت�صغيلية اإىل 204 مليون 
2019 مقارنة  العام  الأول من  الن�صف  باملائة خالل   5 بزيادة قدرها  درهم 
�صايف  ارتفع  2018..كما  العام  من  الأول  الن�صف  يف  دره��م  مليون   194 ب� 
الدخل من الر�صوم والفوائد اإىل 108 مليون درهم بن�صبة 7 يف املائة مقارنة 
انخف�صت  فيما   ،2018 ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�صف  يف  دره��م  مليون   101 ب��� 
 204 ب��  دره��م مقارنة  مليون   176 اإىل   14% بن�صبة  الت�صغيلية  امل�صاريف 
البنك على  2018، يف حني حافظ  العام  مليون دره��م يف الن�صف الأول من 
2019 حيث  ا�صتقرار معدل كفاية راأ�س املال خالل الن�صف الأول من العام 
بلغ %14.7.وقال علي �صلطان ركا�س العامري الرئي�س التنفيذي بالوكالة 
العام  الأول من  الن�صف  البنك وا�صل خالل  اإن   : ال��دويل  التجاري  البنك  يف 
اجلاري الرتكيز على تعزيز حمفظة اخلدمات الرئي�صة التي يوفرها وتعزيز 

كفاءة الأعمال وتطوير اخلدمات املقدمة للعمالء ».

% منو يف عدد الوفود الزائرة للغرفة واأكرث من 9،000 �ضركة جديدة تن�ضم ملجتمع االأعمال  51.7

خالل الن�صف الأول  دبي  غرفة  لع�صوية  املن�صمة  اجلديدة  ال�صركات  عدد  يف  % منو   22.3

•• العني - الفجر

اإحدى ال�صركات التابعة ل�صناعات  اأعلنت �صركة الفوعة 
ت�صويق  مو�صم  ان��ط��الق  ع��ن  اأب��وظ��ب��ي  لإم���ارة  واململوكة 
عام  امل��زارع كل  اأ�صحاب  املواطنون  يتوافد  التمور، حيث 
ال�صتالم  م��راك��ز  ل���دى  ال��ت��م��ور  م��ن  اإن��ت��اج��ه��م  لت�صويق 
الت�صويق  مو�صم  ب���اأن  علماً  ال��دول��ة،  اأرج���اء  يف  املنت�صرة 
اجلاري  اأغ�صط�س   3 الفرتة من  العام ميتد خالل  هذا 
مت  وقد  املقبل،  اأكتوبر   31 املوافق  اخلمي�س  يوم  وحتى 
حمدثة  �صيا�صة  تطبيق  امل��ا���ص��ي  امل��و���ص��م  منذ  ان��ط��الق��اً 
 ،2022 مو�صم  لغاية  تطبيقها  وميتد  التمور  لت�صويق 
النخيل  قطاع  تطوير  اإىل  ال�صيا�صة  ه��ذه  تهدف  حيث 
الفاخرة  الإماراتية  للتمور  التناف�صية  القدرة  وحت�صني 

على امل�صتويني املحلي والعاملي
عاي�س  ظافر  املهند�س  �صعادة  اأ���ص��ار  املنا�صبة  ه��ذه  وع��ن 
الأحبابي رئي�س جمل�س اإدارة �صركة الفوعة، باأن الفوعة 
املزارعني  م��ن  امل�صتلمة  التمور  كميات  تفوق  اأن  تتوقع 
هذا العام 100 األف طن، ل�صيما بعد تطبيق ال�صيا�صة 
املحدثة لت�صويق التمور منذ املو�صم املا�صي والتي ت�صمن 
اأف�صل لأكرب �صريحة ممكنة من املزارعني،  عائداً مالياً 
التحول  من خالل حثهم على رفع ج��ودة متورهم عرب 
العالية  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ق��ي��م��ة  ذات  الأ���ص��ن��اف  زراع����ة  اإىل 
لدى  الدخل  حت�صني  يف  ي�صاهم  مما  املرتفعة،  واجل���ودة 
املزارع وي�صمن ا�صتدامة العوائد التجارية لديه، موؤكداً 
الإيجابي يف تطوير  الأث��ر  له  �صيكون  اأن ذلك  الأحبابي 

هذا القطاع احليوي حملياً وعاملياً.
اإىل فئتني  امل��زارع��ني  اأن��ه مت ت�صنيف  الأحبابي  واأ���ص��اف 

خالل املو�صم املا�صي وذلك اعتماداً على الدخل العقاري 
التمور  لت�صويق  املحدثة  لل�صيا�صة  ووفقاً  لهم،  التجاري 
مت اع��ت��م��اد ف��ئ��ت��ني وه��م��ا ف��ئ��ة ���ص��غ��ار امل���زارع���ني الذين 
درهم،  األ���ف   100 ع��ن  ال��ت��ج��اري  ال��ع��ق��اري  دخلهم  يقل 
وال�صالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة  ت�صنيف  ح�صب  وذلك 
يندرج  التي  املزارعني  كبار  فئة  اإىل  بالإ�صافة  الغذائية، 
ال�صيا�صة  اأن  الأح��ب��اب��ي  م��وؤك��داً  امل��زارع��ني،  بقية  �صمنها 
تخدم كافة املزارعني ب�صكل كبري، حيث �صمنت مميزات 
ال�صريحة  ميثلون  الذين  املزارعني  �صغار  لفئة  اإ�صافية 
الأ�صعار ب�صكل تدريجي  الأك��رب منهم، من خالل تغيري 
ل��الأ���ص��ن��اف امل���ت���اأث���رة م���ن ت��ط��ب��ي��ق ه����ذه ال�����ص��ي��ا���ص��ة، مع 
ا�صتمرارية ا�صتالم اأ�صناف التمور ذات القيمة التجارية 

ال�صعيفة لغاية مو�صم 2020 وذلك باأ�صعار تف�صيلية.
العامري  باخلال�س  عبيد  م�صلم  �صعادة  اأ�صار  من جانبه 
الرئي�س التنفيذي ل�صركة الفوعة اأن فئة �صغار املزارعني 
حتظى مبميزات اإ�صافية عن بقية املزارعني، حيث ركزت 
ال�صيا�صة املحدثة لت�صويق التمور على تعوي�صهم مادياً، 
ف��ف��ي ح��ال��ة ك��ان��ت قيمة ال��ت��م��ور ال��ت��ي مت ت��وري��ده��ا من 
فرق  عن  التعوي�س  يتم  ال�صابق  العام  من  اأق��ل  امل��زرع��ة 
ملو�صم  التمور  كمية  نف�س  ت�صويق  ب�صرط  مالياً  ال�صعر 
ذل��ك من  اأن  العامري  م��وؤك��داً  اجل���ودة،  وبنف�س   2017
النقاط  الإيجابية واجليدة لفئة �صغار املزارعني ، حيث 
باأنه  علماً  املو�صم،  نهاية  يف  �صرفه  يتم  ال�صعر  ف��رق  اإن 
ا�صتفاد من هذا التعوي�س 4 اآلف و200 مزرعة خالل 

املو�صم املا�صي.
التمور  لت�صويق  املحدثة  ال�صيا�صة  اأن  العامري  م�صرياً 
اعتمدت نظاماً لت�صعري التمور ح�صب ت�صنيفها اإىل اأربع 

فئات وهي فئة التمور ذات القيمة التجارية العالية، وفئة 
التمور ذات القيمة التجارية املتو�صطة بالإ�صافة اإىل فئة 
ذات  التمور  املقبولة، وفئة  التجارية  القيمة  ذات  التمور 
على  املزارعني  ت�صجيع  مع  ال�صعيفة،  التجارية  القيمة 
العام  املعيار  يف  تتمثل  للجودة  �صاملة  معايري  تطبيق 
من  التمور  خلو  م��ن  للتاأكد  وذل��ك  الغذائية  لل�صالمة 
اإىل  بالإ�صافة  املظهرية،  والعيوب  احل�صرية  الإ�صابات 
�صرطني  يت�صمن  وال��ذي  التمور  بجودة  اخلا�س  املعيار 
للتمور  الع�صوائية  العينة  وزن  وه��م��ا  تطبيقهما  ي��ت��م 

والتاأكد من ن�صبة التق�صر فيها.
نائب  امل��ن�����ص��وري  الق�صيلي  غ���امن  ���ص��ع��ادة حم��م��د  واأك����د 
حر�صت  الفوعة  اأن  الفوعة  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س 
ال�صيا�صة  وت��ع��ري��ف��ه��م مب���ح���اور  امل���زارع���ني  ت��وع��ي��ة  ع��ل��ى 
املبا�صرة  ال��ل��ق��اءات  خ��الل  م��ن  التمور  لت�صويق  املحدثة 
ور�س  ع��دة  عقد  املا�صية  ال��ف��رتة  خ��الل  مت  حيث  معهم 

كافة  مناق�صة  فيها  ومت  اأبوظبي،  جمال�س  يف  تعريفية 
ال�صيا�صة  وتو�صيح جوانب  املزارعني  لدى  ال�صتف�صارات 
وم���زاي���اه���ا ال��ت��ي ت��ع��ود ب��ال��ن��ف��ع ع��ل��ي��ه��م، ب��ال���ص��اف��ة اىل 
مثل  باملهتمني  املخت�صة  امللتقيات  يف  املبا�صر  التوا�صل 
يف منطقة  م��وؤخ��راً  اأق��ي��م  وال���ذي  للرطب  ليوا  مهرجان 
ال��ظ��ف��رة وم��ه��رج��ان ل��ي��وا ع��ج��م��ان ل��ل��رط��ب ال���ذي اأقيم 
تنتهج  الفوعة  اأن  املن�صوري  م�صيفاً  عجمان،  اإم���ارة  يف 
اللكرتونية  من�صاتها  ع��رب   التوعوية  احلمالت  نظام  
خدمة  اإىل  بالإ�صافة  التوعوية  واملطبوعات  املتنوعة، 
�صيا�صة  بجوانب  للتعريف  الق�صرية  الن�صية  الر�صائل 
ال��ت��م��ور، واأو����ص���ى امل��ن�����ص��وري ك��اف��ة امل���زارع���ني ب�صرورة 
لال�صتف�صارات   8005551 املجاين  بالرقم  الت�صال 
وحجز املواعيد وغريها من اخلدمات التي تتعلق ب�صرح 
الدفعات  ع��ن  ال���ص��ت��ع��الم  اأو  للتمور  امل��ح��دث��ة  ال�صيا�صة 

املالية اأو ال�صناديق البال�صتيكية.

•• دبي-الفجر:

لدائرة  التابع  العقاري  دب��ي  معهد  اأعلن 
الأرا�صي والأمالك يف دبي عن تخريج 22 
“فكرتي  طاّلبي  لربنامج  انت�صبوا  طالًبا 
عقار  ���ص��ب��اب  ب��رن��ام��ج  ���ص��م��ن  العقارية” 
ا للطالب  امل�صتقبل، وكان موجًها خ�صي�صً
خمتلفة  وجن�صيات  اأع��م��ار  من  املوهوبني 
دورة  ا  اأي�صً املعهد  ذل��ك، نظم  واإىل جانب 
الرتبوي،  احل��ق��ل  يف  للعاملني  ت��وع��وي��ة 
بن  ح��م��دان  موؤ�ص�صة  م��ع  بالتعاون  وذل��ك 

را�صد اآل مكتوم لالأداء التعليمي املتميز.
املدير  الأن�����ص��اري  �صليمان  ���ص��ع��ادة  وق���ال 

اآل  را���ص��د  ب��ن  ح��م��دان  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي 
مكتوم لالأداء التعليمي املتميز: “ي�صعدنا 
التو�صل اإىل هذه ال�صراكة مع معهد دبي 
ع��ل��ى الرتقاء  ���ص��وًي��ا  وال��ع��م��ل  ال��ع��ق��اري، 
وطالبنا.  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ك���وادرن���ا  ب���ق���درات 
م����ن منطلق  ال����ت����ع����اون  ه�����ذا  ل���ق���د ج�����اء 
يرتكه  ال��ذي  الإي��ج��اب��ي  بالتاأثري  اإمياننا 
وقدرتهم  ال����ط����الب،  ع���ل���ى  ال����رتب����وي����ون 
اإزاء  وتطلعاتهم  اهتمامهم  توجيه  على 
ال��ت��خ�����ص�����ص��ات ال��ت��ي ت��خ��دم ���ص��وق العمل 
قيادتنا  روؤى  وف���ق  ال��وط��ن��ي��ة  والأه������داف 
مع  التن�صيق  موا�صلة  ون��اأم��ل  الر�صيدة. 
اأرا�صي دبي يف امل�صتقبل، مبا فيه م�صلحة 

الطرفني، خا�صة بعد النجاح الكبري الذي 
حققه الربنامج«.

الفرتة  اأقيم خالل  الذي  الربنامج  وركز 
على  اأغ�صط�س   1 وح��ت��ى  يوليو   21 م��ن 
الطالب الذين تراوحت اأعمارهم من 12 
واملتوفقني  امل��وه��وب��ني  م��ن  �صنة   18 اإىل 
درا�����ص����ي����اً، وع���ل���ى وج����ه ال��ت��ح��دي��د طلبة 
اأجل  من  والثانوية،  الإعدادية  املرحلتني 
اإيجاد الفر�س التدريبية لهم، وتزويدهم 
وبناء  بالعقار  املتعلقة  العقارية  باملعرفة 
املدن وت�صميمها. وبف�صل هذا الربنامج، 
مت اإطالع الطالب على املفاهيم اخلا�صة 
يف اإن�صاء العقارات والأبراج وامل�صاكن، اإىل 

الذي  الرئي�صي  ب��ال��دور   تعريفهم  جانب 
ت��ق��وم ب��ه دائ����رة الأرا����ص���ي والأم������الك يف 

القطاع العقاري لإمارة دبي.
التي  الأه���داف  على  تعليقها  معر�س  ويف 
املري،  هند  قالت  ال��ربن��ام��ج،  ه��ذا  حققها 
العقاري:  دب���ي  مل��ع��ه��د  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
حتقيق  يف  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا  �صاعدنا  “لقد 
بناء  على  العمل  وه��و  للغاية،  ه��دف مهم 
م�صتقبل  ب���ن���اء  يف  ي�����ص��ه��م  ع���ق���اري  ج��ي��ل 
ال���دول���ة وت�����ص��م��ي��م امل�����دن، ل���ص��ي��م��ا واأن����ه 
والبتكار  الب���داع  م�صتوى  رف��ع  يف  اأ�صهم 
الطلبة  ب��ني  ال��ع��ق��ار  �صناعة  جم���الت  يف 
ا�صتك�صاف قدراتهم  اإىل جانب  املنت�صبني، 
اأمام  الأف��ك��ار  ط��رح  يف  م�صاركتهم  خ��الل 

الآخرين. 
واأ�صافت املري: “اإننا ن�صعى من خالل هذه 
التعلم  على  الطلبة  حتفيز  اإىل  ال��ربام��ج 
والبحث، وبناء جيل فعال قادر على حتّمل 
م�صوؤولياته جتاه وطنه، عن طريق تنمية 
م��ه��ارات��ه��م ال��ذه��ن��ي��ة، وت��ط��وي��ر وق����درات 
يف  واإ���ص��راك��ه��م  لديهم  والب��ت��ك��ار  التفكري 
الأجيال  متطلبات  لتخدم  مدينتهم  بناء 

القادمة ملدن ذكية ومتقدمة«.
مرحلتني  ع���ل���ى  ال����ربن����ام����ج  وا����ص���ت���م���ل 
التدريب  م��رح��ل��ة  وه���م���ا:  رئ��ي�����ص��ي��ت��ني، 
وم��رح��ل��ة الب��ت��ك��ار، ح��ي��ث ا���ص��ت��غ��رق��ت كل 
5 �صاعات  مل���دة  ك���ام���اًل  اأ���ص��ب��وًع��ا  م��رح��ل��ة 
التدريب  م���رح���ل���ة  وت�����ص��م��ن��ت  ي���وم���ًي���ا. 

متخ�ص�صة  عمل  ور���ص��ات  مع  حما�صرات 
املدربني  اأح��د  قدمها  العقاري،  املجال  يف 
العقاري يف معهد دبي  باملجال  املخت�صني 
الثانية،  املرحلة  ب��داأت  وبعدها  العقاري. 
وهي البتكار و�صتكون عبارة عن م�صابقة 
هذا  يف  الذهنية  الطالب  ق��درات  لقيا�س 
القطاع. ومن خالله، متكن الطالب من 
اإط����الق وت��و���ص��ي��ع ق���درات���ه ال��ذه��ن��ي��ة، عن 
اأو  عمل  اأو  فكرة  وتطوير  تقدمي  طريق 
مت  م��ا  ت�صمل  مبتكرة،   بطريقة  ت�صميم 

تداوله يف مرحلة التدريب.
وانطالًقا من نهجه التدريبي املتوافق مع 
املتحدة  العربية  الم���ارات  دول��ة  تطلعات 
دعم  على  وحر�صها  ال��ر���ص��ي��دة،  وال��ق��ي��ادة 
البتكار والتحول الذكي، نّظم معهد دبي 
وكان  للمدر�صني.  تدريبية  دورة  العقاري 
وتثقيفهم  تدريبهم  ال���دورة  م��ن  ال��ه��دف 
ع��ق��ارًي��ا، وذل���ك ع��ن ط��ري��ق اإع���ط���اء دورة 
العقارية  املعرفة  ت�صم  متكاملة  تعريفية 

واأ�صا�صياتها واأهم القوانني املرتبطة بها.
مدى  على  اأقيمت  التي  ال��دورة  واأ�صهمت 
يومني يف 28 و 29 يوليو املا�صي ، رفع 
بخ�صو�س  والتثقيف  التوعية  م�صتوى 
ال�صتثمار  واأه���م���ي���ة  ال���ع���ق���اري  ال���ق���ط���اع 
الكفاءات  ورف��ع  املعرفة  وزي���ادة  العقاري، 
اإىل جانب  العقارية يف املجتمع والأف��راد، 
�صفافية  ع��ق��ارًي��ا ورف����ع  امل��ج��ت��م��ع  ت��وع��ي��ة 

ال�صوق العقاري بني الرتبويني. 

•• دبي-الفجر: 

يف م��وؤ���ص��ر ع��ل��ى ا���ص��ت��م��رار ج��اذب��ي��ة اإم����ارة 
املبا�صرة،  الأج��ن��ب��ي��ة  ل��ال���ص��ت��ث��م��ارات  دب���ي 
و�صناعة  جت��ارة  غرفة  اإح�صاءات  اأظهرت 
جديدة  ���ص��رك��ة   9،062 ان�����ص��م��ام  دب����ي  
الن�صف  خ���الل  دب���ي  غ��رف��ة  ع�����ص��وي��ة  اإىل 
وب��ن�����ص��ب��ة منو  احل�����ايل،  ال���ع���ام  م���ن  الأول 
 7،408 م���ع  م��ق��ارن��ًة   ،22.3% ب��ل��غ��ت 
���ص��رك��ة ج���دي���دة ان�����ص��م��ت ل��ل��غ��رف��ة خالل 
نف�س الفرتة من العام املا�صي، مما يرفع 
اأكرث  اإىل  دبي  اأع�صاء غرفة  اإجمايل عدد 

من 240،000 ع�صوا.
وتعك�س هذه الأرق��ام اجلهود التي تبذلها 
الغرفة للرتويج لدبي كوجهة عاملية رائدة 
لالأعمال، وتنوع خدماتها التي ت�صهل على 
يف  لها  وف���روع  مكاتب  تاأ�صي�س  ال�صركات 
الإمارة، بالإ�صافة اإىل متيز بيئة الأعمال 
�صواء ببيئتها التحتية اأو خدماتها املتميزة 

اجلاذبة لل�صركات.
بيئة  وم��رون��ة  ق���وة  الن�صب  ه���ذه  وتعك�س 
الأعمال يف دب��ي، التي جنحت يف احلفاظ 
وا�صتقطبت  وامل��وؤ���ص�����ص��ات،  ال�����ص��رك��ات  على 
اأع���م���اًل ج��دي��دة م��ن ك��اف��ة اأن��ح��اء العامل، 
الأمر الذي عزز من مكانة الإمارة كوجهة 

عاملية من الطراز الأول.
واأ����ص���ار ���ص��ع��ادة ح��م��د ب��وع��م��ي��م، م��دي��ر عام 
اهتمام  اأن  اإىل  غرفة جت��ارة و�صناعة دبي 
يعك�س  دبي  يف  الأعمال  ببيئة  امل�صتثمرين 
رائدة  كوجهة  ل��الإم��ارة  العاملية  ال�صمعة 
قدرة  اأن  اإىل  م�����ص��رياً  الأع���م���ال،  مل��م��ار���ص��ة 
الإمارة على ا�صتقطاب املزيد من ال�صركات 
رغم التحديات العاملية موؤ�صر على جاذبية 
املبا�صر،  الأج���ن���ب���ي  ل��ال���ص��ت��ث��م��ار  الإم�������ارة 
وقدرتها على الرتقاء بتناف�صيتها يف ظل 
ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب  احلكيمة  القيادة 
رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة 

-رعاه اهلل-.

قائاًل:” ول يخفى على  واأ�صاف بوعميم 
اأحد اأن مبادرات حتفيز النمو القت�صادي 
التي وجه باإطالقها �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة 
“رعاه اهلل” قد لعبت دوراً اأ�صا�صاً يف تعزيز 
ثقة امل�صتثمرين بدبي واقت�صادها املتنوع، 
لأنها اأظهرت حر�س القيادة الر�صيدة على 
قطاع  منو  تواجه  التي  التحديات  تذليل 
تناف�صيته  تكري�س  على  والعمل  الأع��م��ال 
العاملية.  القت�صادية  املوؤ�صرات  كافة  على 
ومبادرات  الر�صيدة  القيادة  دع��م  وي�صكل 
ال��ت��ح��ف��ي��ز الق���ت�������ص���ادي وال����ص���ت���ث���م���ار يف 
التي  العوامل  اأهم  التحتية عوامل  البنية 
وقدرتها  دب��ي  تناف�صية  تعزيز  يف  �صاهمت 
ال�صتثمارات  م��ن  امل��زي��د  ا�صتقطاب  على 
الأع�صاء  ع���دد  ازدي�����اد  اخل��ارج��ي��ة. وج���اء 
ليوؤكد    22.3% بن�صبة  للغرفة  اجل��دد 
املنطقة،  الأع��م��ال يف  دب��ي هي عا�صمة  ان 
ووج��ه��ة ع��امل��ي��ة رائ����دة ل��ال���ص��ت��ث��م��ار، حيث 
الزائرة  الوفود  اأع��داد  ازدي��اد  لفتنا كذلك 

اخلارج  يف  امل�صتثمرين  واإق���ب���ال  ل��ل��غ��رف��ة، 
لبيئة  التناف�صية  املزايا  على  التعرف  على 
الأع����م����ال، ل��ت��دف��ع��ن��ا ه���ذه امل���وؤ����ص���رات اإىل 
ا�صرتاتيجيتنا  لتطبيق  ج��ه��ودن��ا  تكثيف 
فيه م�صلحة جمتمع  ملا  اأهدافنا  وحتقيق 

الأعمال بالإمارة.«
للب�صائع  املوؤقت  الإدخ���ال  دفاتر  و�صجلت 
التي اأ�صدرتها الغرفة وا�صتقبلتها الدولة 
%7.5 خالل الن�صف الأول  بن�صبة  منواً 
خالل  بعددها  مقارنة  اجل��اري  العام  من 
بلغ  حيث  املا�صي،  العام  من  الفرتة  نف�س 
العام  م��ن  الأول  ال��ن�����ص��ف  خ���الل  ع��دده��ا 
احلايل 3060 دفرتاً، مقارنًة ب� 2846 
دف������رتاً خ����الل ن��ف�����س ال���ف���رتة م���ن العام 
2018.وحققت قيمة ب�صائع و�صلع دفاتر 
بن�صبة و�صلت  املوؤقت من��واً لفتاً  الإدخ��ال 
ب�صائع  ق��ي��م��ة  ب��ل��غ��ت  ح��ي��ث   ،  57% اإىل 
اأ���ص��درت��ه��ا الغرفة  ال��ت��ي  و���ص��ل��ع ال��دف��ات��ر 
الأول  الن�صف  خ��الل  الدولة  وا�صتقبلتها 
درهم،  م��ل��ي��ار   1.93 اجل����اري  ال��ع��ام  م��ن 
1.23 مليار درهم خالل نف�س  مقارنًة ب� 

الفرتة من العام املا�صي، مما يعك�س النمو 
يف  والفعاليات  امل��وؤمت��رات  لقطاع  الالفت 
الذين  ال��ت��ج��ار  ي�صتخدم  وال��ت��ي  ال���دول���ة، 
ي�����ص��ارك��ون ف��ي��ه��ا دف���ات���ر الإدخ������ال املوؤقت 
يف  للعر�س  املخ�ص�صة  ب�صائعهم  لإدخ���ال 
الدولة.  وطورت غرفة دبي من دورها يف 
الرتويج لالإمارة كوجهة عاملية لالعمال، 
حيث قامت خالل الن�صف الأول من العام 
فعالية   60 يف  ل��دب��ي  ب��ال��رتوي��ج   2019
ح���ول ال���ع���امل يف 46 م��دي��ن��ة ���ص��م��ن 27 
دولة حول العامل، بن�صبة منو بلغت حوايل 
التي  الفعاليات اخلارجية  %46 يف عدد 
روجت فيها دبي لبيئة الأعمال يف الإمارة، 
وبنمو بن�صبة بلغت حوايل %43 يف عدد 
فعالياتها  ال��غ��رف��ة يف  زارت��ه��ا  ال��ت��ي  امل���دن 
التي  ال���دول  قائمة  و�صملت  الرتويجية. 
ال���ه���ن���د وبنما  ك����ل م����ن  ال���غ���رف���ة  زارت����ه����ا 
ونيجرييا  وه��ول��ن��دا  وكينيا  واندوني�صيا 
املتحدة  وال���ولي���ات  وا���ص��ب��ان��ي��ا واوك��ران��ي��ا 

الأمريكية واأوزبك�صتان ورواندا وغريها
و���ص��ه��دت غ��رف��ة دب��ي اإق��ب��اًل م��ت��زاي��داً من 

قبل الوفود الزائرة جتلى يف ارتفاع عددها 
اجلاري  ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�صف  خ���الل 
بن�صبة %51.7 ليبلغ عدد الوفود الزائرة 
ب�  م��ق��ارن��ًة  زائ����راً  وف����داً   1،094 للغرفة 
ا�صتقبلته الغرفة خالل  زائراً  721 وفداً 
حني  يف  املا�صي،  العام  من  الأول  الن�صف 
بن�صبة  ال��زائ��رة  ال��وف��ود  اأع�صاء  ع��دد  ازداد 
الن�صف  خ��الل  ع��دده��م  ليبلغ   35.3%
1،937 �صخ�صاً  العام اجل��اري  الأول من 
نف�س  خ��الل  �صخ�صاً   1،432 ب���  م��ق��ارن��ًة 

الفرتة من العام 2018.
 970 للغرفة  اخلارجية  املكاتب  وعقدت 
دبي،  ب�صوق  مهتمة  �صركات  م��ع  اجتماعاً 
 101% اإىل  و�صلت  بن�صبة  بنمو  وذل��ك 
املا�صي  ال��ع��ام  ال��ف��رتة م��ن  م��ق��ارن��ًة بنف�س 
التمثيلية  امل���ك���ات���ب  ف���ي���ه  ع���ق���دت  ال������ذي 
482 اجتماعاً مع م�صتثمرين  اخلارجية 
م��ه��ت��م��ني ب��ال��ت��و���ص��ع يف ���ص��وق دب����ي، حيث 
ركيزة  التمثيلية  ال��غ��رف��ة  م��ك��ات��ب  تعترب 
للتو�صع  الغرفة  ا�صرتاتيجية  يف  اأ�صا�صية 
ال��واع��دة. ومتتلك  الأ���ص��واق اخلارجية  يف 
م��ك��ات��ب متثيلية   10 ح��ال��ي��اً  دب���ي  غ��رف��ة 
خارجية منت�صرة يف كل من ال�صني والهند 
وموزمبيق  وكينيا  واث��ي��وب��ي��ا  واأذرب��ي��ج��ان 
وغ��ان��ا وب��ن��م��ا وال���ربازي���ل ب��الإ���ص��اف��ة اإىل 

الأرجنتني.

الفوعة تعلن بدء مو�صم ت�صويق التمور

بالتعاون مع موؤ�ض�ضة حمدان بن را�ضد اآل مكتوم لالأداء التعليمي املتميز
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بف�ضل املنظومة املتكاملة التي يوفرها

مركز دبي املايل العاملي ير�صخ مكانته كمركز اإقليمي لتطور تكنولوجيا التاأمني

زار ال�ضندوق واأ�ضاد بجهوده التنموية

رئي�س وزراء غينيا بي�صاو يبحث مع �صندوق اأبوظبي للتنمية تعزيز التعاون امل�صرتك

مواطن يح�صلون على فر�س وظيفية يف القطاع اخلا�س  1800

•• اأبوظبي-الفجر: 

ق���ام وف���د م���ن ج��م��ه��وري��ة غ��ي��ن��ي��ا بي�صاو 
برئا�صة معايل اأر�صتيدي�س جوميز رئي�س 
وزراء جمهورية غينيا بي�صاو بزيارة اإىل 
التقى  حيث  للتنمية،  اأبوظبي  �صندوق 
�صعادة حممد �صيف ال�صويدي مدير عام 
ال�صندوق، وبحث اجلانبان خالل اللقاء 
تطويرها  و���ص��ب��ل  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال���ع���الق���ات 
يتعلق  فيما  خ��ا���ص��ة  امل���ج���الت،  ك��اف��ة  يف 
والفر�س  ال��ت��ن��م��وي��ة  امل�����ص��اري��ع  ب��ت��م��وي��ل 
امل�����ص��رتك بني  ال��ت��ع��اون  لتعزيز  امل��ت��اح��ة 

ال�صندوق وجمهورية غينيا بي�صاو.
بزيارة  ال�صويدي  اللقاء رحب  بدابة  ويف 
رئي�س وزراء غينيا بي�صاو والوفد املرافق 
اأن  اإىل  ال�����ص��ن��دوق، واأ����ص���ار  اإىل م��ق��ر  ل��ه 
ال�����ص��ن��دوق ي��ح��ر���س ع��ل��ى دع���م اجلهود 
التنموية  ن�صاطاته  وتو�صيع  التنموية 
القارة  يف  خ��ا���ص��ة  ال��ن��ام��ي��ة  ال������دول  يف 
التي  امل�صاريع  اأن  اإىل  الإفريقية، م�صرياً 
مولها ال�صندوق يف اأفريقيا حققت نتائج 
الظروف  حت�صني  يف  و�صاهمت  اإيجابية 

املعي�صية لل�صكان. 

التمويلي  ال�صندوق  ن�صاط  اأن  واأ���ص��اف 
عقود  اأربعة  على مدى  امتد  اأفريقيا  يف 
لي�صل اإىل 40 دولة، حيث ركز ال�صندوق 
تنفيذ  على  التمويالت  تلك  خ��الل  م��ن 
اآلف امل�صاريع يف قطاعات البنية التحتية 
والطاقة  وال�صحة  والإ���ص��ك��ان  والتعليم 
وغ��ريه��ا م��ن امل�����ص��اري��ع ال��ت��ي �صاهمت يف 
حتقيق التنمية امل�صتدامة يف العديد من 
الدول الأفريقية، وتركت تاأثرياً مبا�صراً 
القارة  ال�����ص��ك��ان يف  ع��ل��ى ح��ي��اة م��الي��ني 

الأفريقية.
اأر�صتيدي�س  م���ع���ايل  ع���رب  ج��ان��ب��ه،  م���ن 
غينيا  ج��م��ه��وري��ة  وزراء  رئ��ي�����س  ج��وم��ي��ز 
ب���ي�������ص���او ع����ن ����ص���ك���ره وت����ق����دي����ر ل���دول���ة 
و�صندوق  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات 
الرامية  جهودهم  على  للتنمية  اأبوظبي 
حتقيق  يف  النامية  ال���دول  م�صاعدة  اإىل 
اأه���داف���ه���ا ال��ت��ن��م��وي��ة م���ن خ���الل متويل 
تنعك�س  التي  الأ�صا�صية  البنية  م�صاريع 
ب�����ص��ورة م��ب��ا���ص��رة ع��ل��ى خم��ت��ل��ف نواحي 

احلياة.
الزيارة  ه���ذه  خ���الل  م��ن  “ناأمل  وق����ال 
عدة  يف  للتعاون  م�صرتكة  قنوات  ايجاد 

اأن  اإىل  لفتا  اجلانبني”،  تهم  جم��الت 
ال�صندوق لديه خربات كبرية يف جمال 
ال��ع��م��ل ال��ت��ن��م��وي ع��ل��ى م�����ص��ت��وى عاملي 
وهناك فر�س كبرية للتعاون يف امل�صتقبل 

القريب«.
وي�صار اإىل اأن ن�صاط ال�صندوق التنموي 

اأربعة  القارة الأفريقية بداأ منذ نحو  يف 
ع��ق��ود، ح��ي��ث ق���دم ال�����ص��ن��دوق متويالت 
ت��ن��م��وي��ة ت���زي���د ع���ن 20 م��ل��ي��ار دره����م، 
جاءت من خالل القرو�س املي�صرة واملنح 
التنموية، وا�صتفادت من تلك التمويالت 
ح����وايل 40 دول����ة اأف��ري��ق��ي��ة. ك��م��ا عمل 

ال�صندوق على توجيه ا�صتثمارات منتقاة 
للم�صاهمة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ق��ط��اع��ات  يف 
القت�صادية،  ال��ت��ن��م��ي��ة  ع��ج��ل��ة  دف����ع  يف 
اإىل  اإ�صافة  �صركات،   8 يف  ا�صتثمر  حيث 
ا�صتثماريتني لدعم قطاعات  حمفظتني 

متنوعة يف القارة الأفريقية.

•• اأبوظبي- وام:

اأعلنت وزارة املوارد الب�صرية والتوطني عن ح�صول نحو 
يف  وظيفية  فر�س  على  ومواطنة  م��واط��ن  و800  ال��ف 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���س وذل���ك يف اط���ار م��ب��ادرت��ني منف�صلتني 
امارة  يف  الظفرة  منطقة  يف  التوطني  ت�صريع  ا�صتهدفتا 
اأمتوا  ممن  املواطنني  توظيف  ت�صريع  وكذلك  ابوظبي 

اخلدمة الوطنية.
“ تنفيذا  “الظفرة  يف  التوطني  ت�صريع  مبادرة  وج��اءت 
اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  لتوجيهات 
للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان 
عمل  فر�صة  اآلف   10 ع��ن  يقل  ل  م��ا  ب��اإي��ج��اد  امل�صلحة 
حتقيقاً  واحل��ك��وم��ي  اخل��ا���س  القطاعني  يف  للمواطنني 

/غداً  التنموية  للم�صرعات  اأبوظبي  برنامج  مل�صتهدفات 
ت�صريع توظيف من امتوا  م��ب��ادرة  ج��اءت  21/ يف حني 
اخلدمة الوطنية التي نفذتها الوزارة بالتعاون وال�صراكة 

مع هيئة اخلدمة الوطنية والحتياطية.
واأع���ل���ن م��ع��ايل ن��ا���ص��ر ب��ن ث���اين ال��ه��ام��ل��ي وزي����ر امل����وارد 
الب�صرية والتوطني اختتام املبادرتني وذلك خالل حفلني 
قيادات  بح�صور  اأب��وظ��ب��ي  يف  م��وؤخ��را  نظما  منف�صلني 

الوزارة وممثلني عن �صركائها يف املبادرتني.
اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�صيخ  �صمو  رع��اي��ة  وث��م��ن معاليه 
ت�صريع  مل��ب��ادرة  الظفرة  منطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان 
للمبادرة  �صموه  رع��اي��ة  ان  م��وؤك��دا  املنطقة  يف  التوطني 

منحتها زخما ودعما كبريين.
واأكد “ان النتائج التي حققتهما املبادرتان جاءت تتويجا 

املوارد  وزارة  بذلتها  التي  امل�صرتكة  واجل��ه��ود  لل�صراكة 
هيئة  مقدمتهم  ويف  �صركائها  م��ع  والتوطني  الب�صرية 
العمل  ف��ر���س  جلنة  و  والحتياطية  الوطنية  اخل��دم��ة 
للمجل�س  التابعة  التنفيذية  اللجنة  قبل  م��ن  امل�صكلة 
التنفيذي لإمارة اأبوظبي، وكذلك القطاع اخلا�س الذي 

يعترب �صريكا ا�صرتاتيجيا يف ملف التوطني«.
تكامل  على  احلر�س  توؤكد  ال�صراكة  ه��ذه  “ان  وا���ص��اف 
واللتزام  واخل��ا���س  احل��ك��وم��ي  القطاعني  ب��ني  الدوار 
يتطلبها  التي  واملجتمعية  الوطنية  امل�صوؤوليات  بتحمل 
القيادة  وت���وج���ي���ه���ات  ب���دع���م  ي��ح��ظ��ى  ال�����ذي  ال���ت���وط���ني 
التي  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  بال�صركات  معاليه  ال��ر���ص��ي��دة«.واأ���ص��اد 
الأيام  يف  م�صاركتها  خ��الل  م��ن  امل��ب��ادرت��ني  م��ع  تفاعلت 
الفرتة  خ���الل  تنظيمها  مت  ال��ت��ي  للتوظيف  امل��ف��ت��وح��ة 

لدى  الوظيفية  ال�صواغر  عر�س  �صهدت  والتي  ال�صابقة 
هذه ال�صركات واجراء املقابالت الوظيفية مع املواطنني 
امت���وا اخلدمة  ال��ظ��ف��رة ومم���ن  وامل��واط��ن��ات يف منطقة 
و800  ال��ف  نحو  ح�صول  ع��ن  اث��م��ر  م��ا  وه��و  الوطنية 
القطاع  يف  الوظيفية  ال��ف��ر���س  على  وم��واط��ن��ة  م��واط��ن 
اخلا�س«.وهناأ معايل نا�صر بن ثاين الهاملي املواطنني 
واملواطنات الذين ح�صلوا على هذه الفر�س داعيا اياهم 

اىل اثبات جدراتهم ومتيزهم الوظيفي.
واكد حر�س الوزارة على تعزيز فر�س توظيف املواطنني 
للتوظيف  املفتوحة  الي��ام  يف  �صاركوا  الذين  واملواطنات 
الوظيفية  ال��ف��ر���ص��ة  ع��ل��ى  احل�����ص��ول  م��ن  يتمكنوا  ومل 
نتيجة عدم اجتيازهم للمقابالت الوظيفية التي اجريت 
لهم وذل���ك م��ن خ��الل ا���ص��راك��ه��م يف ب��رن��ام��ج “متكني” 
العليا  التقنية  كليات  مع  بالتعاون  ال��وزارة  تنفذه  ال��ذي 
ب��ه��دف ت��دري��ب وت��اأه��ي��ل مثل ه���وؤلء امل��واط��ن��ني وتقدمي 

الدعم الالزم لهم للح�صول على الوظيفة.
كما اأكد م�صي وزارة املوارد الب�صرية والتوطني بالتعاون 
لدى  التوطني  ت�صريع  يف  ال�صرتاتيجيني  �صركائها  مع 
نا�صر  معايل  امل�صتهدفة.وكرم  القت�صادية  القطاعات 
ب���ن ث���اين ال��ه��ام��ل��ي خ���الل ح��ف��ل خ��ت��ام م���ب���ادرة ت�صريع 
تفاعال  الأك���رث  ال�صركات  الظفرة  منطقة  يف  التوطني 
الإمارات  ، و�صركة  اأدن���وك  امل��ب��ادرة وه��ي �صركة  مع ه��ذه 
خلدمات ال�صتجابة ، وبوابة الإمارات للخدمات الأمنية 
اأبوظبي ،و جمموعة اللولو العاملية  ، وكليفالند كلينك 
وجمموعة   ، العامة  وامل��ق��اولت  للنقل  غنتوت  ،و�صركة 
جروب  �صيكيورتي  يونايتد  و�صركة   ، للطريان  الحت��اد 

،وم�صرف اأبوظبي الإ�صالمي ، وهيلث بوينت.

•• دبي-الفجر: 

اأع��ل��ن م��رك��ز دب��ي امل���ايل ال��ع��امل��ي عن 
الالعبني  اأه��م  م��ن  خم�صة  ان�صمام 
الإق��ل��ي��م��ي��ني يف ق��ط��اع ال��ت��اأم��ني اإىل 
املتكاملة،  “اأديندا”  �صركة  من�صة 
النا�صئة يف  ال�����ص��رك��ات  اأح����دث  وه���ي 
مركز دبي املايل العاملي واملتخ�ص�صة 
والتي  ال����ت����اأم����ني،  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  يف 
“بلوك  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ع��ل��ى  ت��ع��ت��م��د 
الأ�صتاذ  “دفرت  وت��ق��ن��ي��ة  ت�صني” 
بني  ال��ع��م��ل��ي��ات  ل��ت��وح��ي��د  املوّزع” 
�صركات التاأمني. وياأتي هذا الإعالن 
عاملية  كوجهة  املركز  مكانة  لري�صخ 
لتكنولوجيا التاأمني وقاعدة مثالية 
لل�صركات العاملة يف هذا املجال كي 
التي  ال��ت��ح��ولت  يف  وت�صهم  ت��زده��ر 

ي�صهدها هذا القطاع. 
العو�صي،  بيمان  قال  ال�صدد،  وبهذا 
املوؤ�ص�صي  والت�صال  الت�صويق  رئي�س 
العاملي:  امل��ايل  دب��ي  مركز  �صلطة  يف 
اأدي���ن���دا مبا  ���ص��رك��ة  “تاأتي اجن����ازات 
الرامية  م�����ص��اع��ي��ن��ا  م����ع  ي��ن�����ص��ج��م 
لتطوير منظومة التكنولوجيا املالية 
حيث  التاأمني،  تكنولوجيا  فيها  مبا 
بيئة  العاملي  امل��ايل  دب��ي  مركز  يوفر 
املوؤ�ص�صات  متكني  يف  ت�صهم  متميزة 

امل��ال��ي��ة ال����رائ����دة ع��امل��ي��اً م���ن تعزيز 
التفاعل والتوا�صل مع رّواد الأعمال 
ت��ق��ن��ي��ات حديثة.  واب��ت��ك��ار  ل��ت��ط��وي��ر 
دليل  اأديندا  �صركة  وتعترب اجن��ازات 
على جناح هذه املنظومة، لذا نتطلع 
النجاحات  ه���ذه  م��ن  امل��زي��د  ل���روؤي���ة 
قطاع  يف  ال�����ص��رك��ة  �صتحققها  ال��ت��ي 
يف  الإقليمي  ال�صعيد  على  التاأمني 

ظل الدعم الذي نوفره.«
رخ�صة  ع��ل��ى  “اأديندا”  وح�����ص��ل��ت 
للعمل من املركز املايل منذ انطالقها 
لربنامج  ال��ث��ان��ي��ة  ال���دف���ع���ة  خ����الل 
هايف”  “فينتك  الأع���م���ال  م�����ص��ّرع 
التابع ملركز دبي املايل العاملي يف عام 
ملحوظاً  ت��ق��دم��اً  وحققت   ،2018
يف تطوير احللول املبتكرة يف جمال 
تو�صلت  حيث  التاأمني،  تكنولوجيا 
ال�����ص��راك��ات �صمن  م��ن  ال��ع��دي��د  اإىل 
اأكرث  ال��ذي يوجد فيه  امل��ايل  امل��رك��ز 
يف  يعملون  م��وظ��ف   24،000 م��ن 

اأكرث من 2،100 �صركة. 
ومن جانبه، قال كرمي دافي�س ديب، 
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ع��م��ل��ي��ات يف 
برنامج  “�صاهم  “اأديندا”:  �صركة 
التابع  م�صّرع الأعمال فينتك هايف 
ملركز دبي املايل العاملي العام املا�صي 
عالية  حلول  اإىل  للو�صول  دفعنا  يف 

العمالء  م��ن  ول��ل��ع��دي��د  التخ�ص�س 
على  للح�صول  ب��الإ���ص��اف��ة  اجل����دد، 
دعم املوؤ�ص�صات املالية الإقليمية، وهو 
يف  م�صريتنا  ب��داي��ة  مبثابة  ي��ع��ّد  م��ا 
جمال تكنولوجيا بلوك ت�صني �صمن 
التاأمني، ونتطلع للمزيد من  قطاع 
الرائدة  ال�صركات  ه��ذه  مع  التعاون 
�صوق  اأن  اإىل  ال���ق���ط���اع.«وي�������ص���ار  يف 
حققت  العاملية  التاأمني  تكنولوجيا 
دولر  م��ل��ي��ون   533 بلغت  ع��ائ��دات 
اأمريكي عام 2018 ومن املتوقع اأن 
تتخطى املليار دولر اأمريكي بحلول 
التاأمني  ���ص��رك��ات  وت����درك   ،2023
العربية  الإم�����ارات  م��ن  تعمل  ال��ت��ي 
امل��ت��ح��دة وال�������ص���رق الأو�����ص����ط حجم 

القطاع  ه��ذا  يوفرها  التي  الفر�س 
“اأمان  ك���ان���ت  وق����د  ال��ن��م��و.  ���ص��ري��ع 
و  للتاأمني”  “الوثبة  و  للتاأمني” 
“وطنية للتكافل” و “نور للتكافل” 
اأوىل  للتاأمني”  “اورينتال  و 
تكنولوجيا  تتبنى  ال��ت��ي  ال�����ص��رك��ات 
“اأديندا” الرائدة حيث قدمت مثاًل 
على اأول حالة ل�صتخدام تكنولوجيا 
التاأمني  ق��ط��اع  يف  ت�صني”  “بلوك 

الإقليمي.
ويف هذا الإطار، قال راجي�س �صيثي، 
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ص��رك��ة “نور 
�صركاء  م��ن  “بو�صفنا  للتكافل”: 
فينتك  الأع����م����ال  م�������ص���ّرع  ب���رن���ام���ج 
هايف التابع ملركز دبي املايل العاملي، 

�صررنا بالتعاون مع �صركة اأديندا يف 
م�صريتها لت�صبح الأوىل يف املنطقة 
تكنولوجيا  على  القائمة  بحلولها 
املوؤ�ص�صات  �صتمّكن  التي  ت�صني  بلوك 
و�صمال  الأو���ص��ط  ال�صرق  منطقة  يف 
اأف��ري��ق��ي��ا م��ن ال��ت��ع��اون ب��ك��ف��اءة اأكرب 
وت�صريع  ال��و���ص��ط��اء  م��ن  والتخل�س 
امل���ط���ال���ب���ات، ح��ي��ث متتلك  م�����ص��األ��ة 
وت�صكيل  التحديات  لتخطي  القدرة 
مالمح م�صتقبل تكنولوجيا التاأمني 
ال��رق��م��ي��ة.«م��ن ن��اح��ي��ت��ه، ق���ال جهاد 
فيرتوين، الرئي�س التنفيذي ل�صركة 
الأعمال  “ريادة  للتاأمني”:  “اأمان 
حتققه  م��ا  ت�صف  ال��ت��ي  الكلمة  ه��ي 
نتعاون  اأن  وي�صّرفنا  اأدي��ن��دا،  �صركة 
مع هذه ال�صركة النا�صئة الواعدة، اإذ 
نعتقد باأن تكنولوجيا بلوك ت�صني هي 
م�صتقبل تكنولوجيا التاأمني يف �صوق 
�صيبا�صتيان،  مارتن  الإمارات.«وعّلق 
رئ��ي�����س ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل���ع���ل���وم���ات يف 
“نفخر  للتكافل”:  “وطنية  �صركة 
التي  ال�صركات  اأوىل  م��ن  نكون  ب��اأن 
اأدي���ن���دا.  ت��ن�����ص��م اإىل ���ص��ب��ك��ة ���ص��رك��ة 
ت�صني  بلوك  تكنولوجيا  باأن  ونعتقد 
منظومة  م�صتقبل  مالمح  �صتحدد 
ال�صركات  دع��م��ن��ا  ول��ط��امل��ا  ال��ت��اأم��ني، 
املبتكرة  التقنيات  جمال  يف  النا�صئة 

�صك  دون  اأدي��ن��دا  و�صركة  احل��دي��ث��ة، 
واحدة من هذه ال�صركات.«

وتاأتي هذه امل�صاعي الكبرية يف �صبيل 
تطوير التكنولوجيا الرقمية �صمن 
اإط��ار جهود مركز دبي املايل العاملي 
م�صتقبل  م��الم��ح  ل��ر���ص��م  امل�����ص��ت��م��رة 
ال�صرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  امل����ايل  ال��ق��ط��اع 
اآ�صيا،  وج��ن��وب  واأف��ري��ق��ي��ا  الأو����ص���ط 
يبذلها  ال��ت��ي  امل�����ص��ت��دام��ة  واجل���ه���ود 
الفر�س  ع��ن  للك�صف  امل����ايل  امل��رك��ز 
املالية  التكنولوجيا  املتاحة يف قطاع 
املنطقة.  يف  ال��ت��اأم��ني  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
تعد  التاأمني  تكنولوجيا  اأن  ويذكر 
م��ن اأه���م حم���اور ت��رك��ي��ز م��رك��ز دبي 
امل����ايل ال��ع��امل��ي ال����ذي ي�����ص��م �صركات 
ع��امل��ي��ة رائ����دة يف ه���ذا ال��ق��ط��اع مثل 
التي  اإن�صورتك”،  تايلور  “ت�صارلز 
الن�صف  املركز يف  اأطلقت مكتبها يف 
الأول من 2019. اإذ يوا�صل مركز 
اهتمام  ا�صتقطاب  العاملي  املايل  دبي 
النا�صئة  ال�������ص���رك���ات  ب��ف�����ص��ل  ك��ب��ري 
اأن اأك���رث من  يف ه���ذا امل���ج���ال، ع��ل��م��اً 
املتقدمة  ال�������ص���رك���ات  م����ن   15%
م�صّرع  برنامج  م��ن   2019 لدفعة 
كانت من  “فينتك هايف”  الأعمال 
تلك املتخ�ص�صة يف قطاع تكنولوجيا 

التاأمني.

مدينة خليفة ال�صناعية التابعة ملوانئ اأبوظبي تلغي 
ر�صوم 75 % من خدماتها ابتداء من ال�صهر اجلاري

 
اأبوظبي-الفجر: 

ال�صتثمارات  من  املزيد  لت�صجيع  اأبوظبي  حكومة  توجه  تدعم  خطوة  يف 
وت�صهيل مزاولة الأعمال يف الإمارة، اأعلنت مدينة خليفة ال�صناعية، املركز 
والتابعة  اأبوظبي  يف  وال�صناعية  اللوج�صتية  واخلدمات  للتجارة  املتكامل 
لعمالئها  املقدمة  اخل��دم��ات  من   75% ر�صوم  اإل��غ��اء  عن  اأبوظبي  ملوانئ 

وذلك ابتداّء من ال�صهر اجلاري. 
وتاأتي هذه اخلطوة يف اإطار التزام موانئ اأبوظبي املتوا�صل بتحفيز ودفع 
عجلة منو بيئة الأعمال وال�صتثمار يف مدينة خليفة ال�صناعية عرب توفري 
75 باملئة من اخلدمات جماناً للم�صتثمرين بالتزامن مع تخفي�س ر�صوم 
عدد من اخلدمات املتبقية ب�صكل كبري. وتتيح هذه اخلطوة للم�صتثمرين 
التناف�صية  امل��زاي��ا  تعزيز  يف  بالتايل  وت�صهم  التكاليف  م��ن  الكثري  توفري 

ملدينة خليفة ال�صناعية وبالتايل اجتذاب املزيد من ال�صركات. 
التنفيذي  الرئي�س  ال�صام�صي،  الكابن حممد جمعة  قال  املنا�صبة،  وبهذه 
ملوانئ اأبوظبي: “حتر�س موانئ اأبوظبي على دعم مبادرات حكومة اأبوظبي 
الر�صيدة الرامية اإىل اإر�صاء بيئة جاذبة لال�صتثمارات وداعمة لالأعمال من 
حتقيق  من  لتمكينهم  وعمالئنا  ل�صركائنا  م�صجعة  حوافز  تقدمي  خالل 
النجاح والنمو يف عملياتهم. و�صنوا�صل جهودنا الرامية اإىل تعزيز وتر�صيخ 

مكانة الإمارة كمركز اإقليمي وعاملي رائد لالأعمال وال�صتثمار.« 
اأ�صهل  ال�صناعية  الأعمال يف مدينة خليفة  تاأ�صي�س  اأ�صبح  “لقد  واأ�صاف: 
من اأي وقٍت م�صى من حيث �صرعة الإج��راءات وقلة التكلفة، حيث توفر 
هذه املبادرة فر�صة قيمة لل�صركات من خمتلف الأحجام  لتنمية اأعمالها 

والتو�صع نحو اأ�صواق جديدة«.
هذا، وتتما�صى مبادرة تخفي�س واإلغاء ر�صوم اخلدمات مع برنامج اأبوظبي 
التنمية  عجلة  دف��ع  اإىل  يهدف  ال��ذي   ،”21 “غداً  التنموية  للم�صرعات 
الأع���م���ال فيها.  ال���ص��ت��ث��م��ار وم���زاول���ة  الإم�����ارة، وت�صجيع  الق��ت�����ص��ادي��ة يف 
ثالث  م��دى  على  دره���م  مليار   50 نحو   ”21 “غداً  ب��رن��ام��ج  وي�صتثمر 
�صنوات يف جمموعة من املبادرات التنموية واحلزم التحفيزية، مع الرتكيز 
على اأربعة حماور رئي�صية ويف مقدمتها حتفيز الأعمال وال�صتثمار وتنمية 

املجتمع وتطوير منظومة املعرفة والبتكار وتعزيز منط احلياة.
ل�صل�صلة الجنازات  ا�صتكماًل  ر�صوم اخلدمات   اإلغاء وتخفي�س  ياأتي قرار 
والنجاح املتميز الذي حققته موانئ اأبوظبي يف اجتذابها كربى ال�صركات 
حيث   ،2010 ال��ع��ام  يف  اإط��الق��ه��ا  م��ن��ذ  ال�����ص��ن��اع��ي��ة  خليفة  م��دي��ن��ة  اإىل 
تتجاوز قيمة  500 م�صتثمر  اأك��رث من  ا�صتقطاب  اليوم من  متكنت حتى 
مثل  متعددة  قطاعات  �صمن  دره��م  مليار   65 الجمالية  ا�صتثماراتهم 
املعادن واللدائن البال�صتيكية والنفط والغاز وال�صيارات والأغذية والطاقة 

واخلدمات اللوج�صتية. 

طريان الإمارات تتاأهب لذروة ال�صفر قبيل 
عطلة عيد الأ�صحى

•• دبي-وام: 

الو�صول  ���ص��رورة  اىل  رح��الت��ه��ا  ع��رب  امل�صافرين  الإم�����ارات  ط���ريان  دع��ت 
والتواجد يف املطار قبل ثالث �صاعات على الأقل من موعد اإقالع الرحلة 
ب�صبب ازدحام حركة امل�صافرين مبنا�صبة عيد الأ�صحى التي يتوقع ان ت�صل 
ذروتها يف 9 اأغ�صط�س اجلاري بتجاوز عدد الركاب املغادرين عرب مطار دبي 

الدويل املئة األف م�صافر.
جتربة  اخ��ت��ب��ار  الإم�����ارات  ط���ريان  لعمالء  ميكن  ان��ه  اىل  الناقلة  ولفتت 
املنزل واخلدمة  ال�صفر من  اإج��راءات  اإنهاء  متميزة و�صل�صة بف�صل خدمة 
متاحة جلميع امل�صافرين على رحالت الناقلة اأيا تكن درجة �صفرهم م�صرية 
اىل انه بالن�صبة للعائالت فقد خ�ص�صت مناطق لإنهاء اإجراءات ال�صفر تقع 

يف املنطقة 2 �صمن املبنى رقم 3.

 الحتادية لل�صرائب : تطبيق املرحلة الثانية من نظام العالمات املميزة على التبغ ومنتجاته نوفمرب املقبل
•• دبي-وام: 

ا�صتعداداتها  لل�صرائب  الحت��ادي��ة  الهيئة  كثفت 
العالمات  و�صع  نظام  من  الثانية  املرحلة  لتطبيق 
اأنواع  جميع  لي�صمل  ومنتجاته  التبغ  على  املميزة 
تبغ الأرجيلة املعروفة با�صم املع�صل ، ولفائف التبغ 
والذي  الكهربائي،  بالت�صخني  لال�صتخدام  املعدة 
يبداأ العمل به اعتباراً من الأول من �صهر نوفمرب 
املقبل بتوفري العالمات املميزة الطوابع ال�صريبية 
ب�صاأنها من قبل  اأوام��ر �صراء  اإ�صدار  الرقمية ليتم 
التبغ  ولفائف  الأرجيلة  تبغ  ومنتجي  م�صتوردي، 

املعدة لال�صتخدام بالت�صخني الكهربائي.
لتح�صيل  الهيئة  ج��ه��ود  ي��دع��م  ال��ن��ظ��ام  اأن  واأك����دت 
وحماية  ال�صريبي،  التهرب  ومكافحة  ال�صرائب، 
خالل  ذل��ك  ال��ت��ج��اري.ج��اء  الغ�س  م��ن  امل�صتهلكني 
الهيئة  نظمتها  ال��ت��ي  ال��ث��ان��ي��ة  التعريفية  ال��ن��دوة 

“نظام و�صع  اآل��ي��ات واأه���داف تطبيق  يف دب��ي ح��ول 
العالمات املميزة على التبغ ومنتجاته” والربنامج 

الزمني لتطبيق املرحلة الثانية للنظام.
م��ن م�صنعي  ع��دد كبري  ال��ن��دوة مب�صاركة  وع��ق��دت 
وم�صتوردي وموزعي منتجات تبغ الأرجيلة، ولفائف 
يف  الكهربائي،  بالت�صخني  لال�صتخدام  املعدة  التبغ 
املناطق احلرة وبح�صور عدد  الأ�صواق املحلية، ويف 
وممثلي  واملتخ�ص�صني  الهيئة  يف  امل�����ص��وؤول��ني  م��ن 
�صركة “دي ل رو” امل�صغلة للنظام.واأو�صحت الهيئة 
اأن ال�صتعدادات لتطبيق املرحلة الثانية تاأتي يف ظل 
التطبيق الناجح للمرحلة الأوىل من النظام التي 
ب��ي��ع /ت�����داول/ وح��ي��ازة جميع  ب���داأ مبوجبها م��ن��ع 
اأنواع ال�صجائر التي ل حتمل “الطوابع ال�صريبية 
الرقمية” يف الأ�صواق املحلية اعتباراً من الأول من 
الب�صتاين  علي  خالد  �صعادة  اجل��اري.وق��ال  ال�صهر 
م��دي��ر ع���ام ال��ه��ي��ئ��ة الحت���ادي���ة ل��ل�����ص��رائ��ب يف بيان 

الندوة  ه���ذه  اإن  ال��ي��وم  ال��ه��ي��ئ��ة  اأ���ص��درت��ه  �صحفي 
التعريفية جاءت �صمن خطط الهيئة لرفع م�صتوى 
ال�صريبي بني قطاعات الأعمال، واحلر�س  الوعي 
ع��ل��ى ال��ت��وا���ص��ل امل�����ص��ت��م��ر م���ع ال��ع��ام��ل��ني يف كافة 
الأن�صطة القت�صادية، لإحاطتهم علماً مب�صتجدات 
العمل، والإجراءات ال�صريبية والتعرف على اآرائهم 
ومعاجلة اأي عقبات قد تواجههم، مبا ي�صمن تطبيق 
يحقق  ومب���ا  وي�����ص��ر  ب�صهولة  ال�صريبية  الأن��ظ��م��ة 
الهيئة  اأن  التطبيق.واأو�صح  من  املرجوة  الأه��داف 
حت��ر���س ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ���ص��راك��ات��ه��ا م��ع ك��اف��ة اجلهات 
لإدراكها  واخلا�س  احلكومي  القطاعني  يف  املعنية 
التطبيق  يف  ال�صرتاتيجية  ال�صراكات  ه��ذه  اأهمية 
الناجح للنظام ال�صريبي، كما حتر�س الهيئة على 
تنظيم حمالت توعية وندوات وور�س عمل تعريفية 
الهيئة  ممثلو  الأع��م��ال.وق��دم  لقطاعات  م�صتمرة 
�صهدت  ال��ت��ي  ال��ن��دوة  خ��الل  لل�صرائب  الحت��ادي��ة 

حول  مف�صاًل  �صرحاً  امل�صاركني  من  كبرياً  تفاعاًل 
العالمات  و�صع  نظام  من  الثانية  املرحلة  اإط��الق 
اأنه  اإىل  وم��ن��ت��ج��ات��ه، م�صريين  ال��ت��ب��غ  ع��ل��ى  امل��م��ي��زة 
اعتباراً من الأول من �صهر نوفمرب املقبل �صتتوفر 
“الطوابع ال�صريبية الرقمية” ليتم اإ�صدار اأوامر 
جميع  ومنتجي  م�صتوردي  قبل  من  ب�صاأنها  �صراء 
اأنواع تبغ الأرجيلة / املع�صل/، ولفائف التبغ املعدة 
يتوجب  والتي  الكهربائي،  بالت�صخني  لال�صتخدام 
مت  اأن��ه  لبيان  النتقائية  ال�صلع  ه��ذه  على  و�صعها 

�صداد ال�صريبة عنها.
واع��ت��ب��اراً م��ن الأول م��ن �صهر م��ار���س ع��ام 2020 
النتقائية  ال�صلع  اأن����واع  جميع  ا���ص��ت��رياد  �صُيمنع 
يف   2019 ل�صنة   /2/ رق��م  الهيئة  بقرار  امل��ح��ددة 
�صاأن تطبيق نظام و�صع العالمات املميزة على التبغ 
وج��ود عالمات  ب��دون  ال��دول��ة  اإىل  التبغ  ومنتجات 
عليها،  الرقمية”  ال�صريبية  “الطوابع  مم��ي��زة 

 2020 ع���ام  ي��ون��ي��و  �صهر  م��ن  الأول  م��ن  وب���داي���ًة 
ال�صلع  حيازة  اأو  تخزين،  اأو  نقل  اأو  توريد  �صُيمنع 
النتقائية املحددة بالقرار املذكور يف الدولة بدون 

عالمات مميزة.
ال�صريبية  ال��ط��واب��ع  اأن  ال��ه��ي��ئ��ة  مم��ث��ل��و  واأو����ص���ح 
ال��رق��م��ي��ة - ال��ت��ي ت��ت��م��ي��ز ب��خ��وا���س اأم��ن��ي��ة حتول 
منتجات  عبوات  على  تثبيتها  يتم   - تقليدها  دون 
بالهيئة،  البيانات  ق��اع��دة  يف  ت�صجيلها  بعد  التبغ 
اإلكرتونياً  م�صجلة  معلومات  طابع  ك��ل  ويت�صمن 
ي�صتخدمها  خا�صة  واأدوات  باأجهزة  قراءتها  ميكن 
املفت�صون املخولون من قبل الهيئة ومفت�صو الدوائر 
ميكنهم  بالدولة  اجلمارك  وموظفو  القت�صادية، 
م��ن خ��الل ه��ذه الأج��ه��زة والأدوات ال��ت��اأك��د م��ن اأن 
من  التاأكد  وكذلك  معتمدة،  اأ�صلية  الطوابع  هذه 

�صداد ال�صريبة على هذه املنتجات.
وقام ممثلو الهيئة خالل الندوة التعريفية بتقدمي 

التحقق  واأدوات  للنظام وكيفية عمله  �صرح مف�صل 
زيادة  بهدف  املعتمدة  املميزة  العالمات  وج��ود  من 
الوعي الرقابي بالنظام ال�صريبي لدى امل�صاركني، 
كما مت ا�صتعرا�س مراحل تطبيق النظام واملنتجات 
وتو�صيح  م���رح���ل���ة،  ك���ل  يف  ب��ال��ت��ط��ب��ي��ق  امل�����ص��م��ول��ة 
ومنها  ب��ال��ن��ظ��ام  املتعلقة  وال���ق���رارات  ال��ت�����ص��ري��ع��ات 
ل�صنة  رق���م /42/  امل���وق���ر  ال������وزراء  ق����رار جم��ل�����س 
التبغ  على  مميزة  ع��الم��ات  “و�صع  ب�صاأن   2018
العالمات  و�صع  اآلية  الذي حدد  التبغ”  ومنتجات 
املميزة لبيان اأنه مت �صداد ال�صريبة النتقائية عن 
العالمات  بتثبيت  املنِتج  يلتزم  اأن  على  ال�صلع  هذه 
داخل  امل��ح��ددة  النتقائية  ال�صلع  ه��ذه  على  املميزة 
من�صاأة الإنتاج بعد التعبئة والتغليف مبا�صرة اإذا مت 
اإنتاجها يف الدولة اأو قبل ال�صترياد اإذا مت اإنتاجها 
امل��ك��ان الذي  الإم����ارات وذل��ك بالطريقة ويف  خ��ارج 

حددته الهيئة الحتادية لل�صرائب على كل منتج.
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حاكم الفجرية ي�صتقبل الرئي�س التنفيذي ل�صركة فيتول العاملية للبرتول

لتوعية ال�ضركات العاملة فيها بالقوانني واالأنظمة املتبعة يف هذا املجال

مدينة ال�صارقة لالإعالم )�صم�س( تنظم ور�صة 
حول مكافحة غ�صل الأموال

•• ال�شارقة-الفجر:

نظمت مدينة ال�صارقة لالإعالم )�صم�س( ور�صة خا�صة مبكافحة غ�صل الأموال، 
مل�صاعدة امل�صتثمرين والعاملني يف املدينة على فهم املبادئ التوجيهية الرئي�صة 
م�صادر  اإخ��ف��اء  منع  اإىل  تهدف  التي  والت�صريعات  واللوائح  القواعد  وفهم   ،

الأموال التي يتم احل�صول عليها بطرق غري �صرعية لتبدو م�صروعة.
يف  )�صم�س(،  لالإعالم  ال�صارقة  مدينة  رئي�س  املدفع،  عمر  د.خالد  �صعادة  اأكد 
اأن  الإداري���ة،  لالإ�صت�صارات  تريدنت  �صركة  مع  بالتعاون  اأقيمت  التي  الور�صة 
جميع  بدعم  الت�صغيلية  وطاقاتها  الإداري���ة  قدراتها  بكامل  ملتزمة  )�صم�س( 
اجلهود املحلية والدولية الرامية اإىل مكافحة غ�صل الأموال والإرهاب املايل، 
م�صرياً اإىل اأهمية التعريف بالتدابري الوقائية ون�صر الوعي حول هذه الق�صية 
يعد  الأم���وال  غ�صيل  اأن  على  املدفع  �صدد  )�صم�س(.كما  جمتمع  داخ��ل  املهمة 
اأهمية  اإىل  م�صرياً  العاملي،  والقت�صادي  امل��ايل  النظام  ا�صتقرار  يهدد  خطراً 
امل�صتويات ال�صرتاتيجية والت�صغيلية كافة، ملكافحة هذه  تبادل اخلربات على 
الظاهرة، والتوعية بها من خالل مثل هذه الور�س التي تركز على الظواهر 
امل�صروعة،  غ��ري  النقدية  وال��ت��دف��ق��ات  الأم����وال  بغ�صيل  املرتبطة  الإج��رام��ي��ة 

والتعامالت غري الر�صمية.
تناولت الور�صة �صرحاً مف�صاًل لعملية غ�صيل الأموال، والتي تهدف اإىل اإخفاء 
امل�صدر احلقيقي لالأموال املكت�صبة بو�صائل غري �صرعية مثل الف�صاد، وحماولة 
اإ�صفاء طابع ال�صرعية على تلك الأموال اأو الأ�صول لإظهارها كما لو كانت قد 
جاءت من م�صادر �صرعية، وا�صتخدامها للتداول يف الدورة القت�صادية واإدراج 

نقلها وحتويلها عرب احلدود الدولية اإىل قنوات املوؤ�ص�صات املالية القانونية.
اإذ  وال��ف�����ص��اد،  الأم����وال  ب��ني غ�صيل  ال��وا���ص��ح��ة  ال��ع��الق��ة  اإىل  ال��ور���ص��ة  تطرقت 
واإخفاء  عليها  ال�صرعية  لإ�صفاء طابع  كمحاولة  الفا�صدة  الأم��وال  غ�صل  ُيعاَد 
وال�صفافية  امل�صاءلة  نظم  اإىل  تفتقر  التي  الأنظمة  اأن  اإىل  م�صرية  م�صادرها، 

ترتفع لديها م�صتويات غ�صيل الأموال والف�صاد. 

مليون دولر اأمريكي عائدات دبي ل�صناعات   726.9
الطريان املحدودة فى الن�صف الأول من 2019

دبي-وام: 
اأعلنت دبي ل�صناعات الطريان املحدودة انها حققت خالل الن�صف الأول من 
 711.4 2019 عائدات 726.9 مليون دولر اأمريكي مقارنة 2018 
مليون دولر اأمريكي بالن�صف الأول من العام املا�صي يف حني بلغت الأرباح 
اأمريكي  دولر  مليون   195.2 ب  اأمريكي مقارنة  دولر  مليون   197.1

. خالل الن�صف الأول 2018 
باملائه يف   31 ب�  مقارنة  باملائه   29 ال�صرائب  قبل  الربح  هام�س  بلغ  كما 

الن�صف الأول من عام 2018.

»الحتادية للجمارك« توقع اتفاقية ومذكرة تفاهم مع جمارك اأبوظبي ودبي

•• الفجرية-وام:

اأكد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حمد بن حممد ال�صرقي 
دور  اأهمية  الفجرية  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�صو 
اإمارة الفجرية يف توفري البيئة ال�صتثمارية املنا�صبة 
جميع  ا�صتقطابها  خ��الل  م��ن  النفطية،  لل�صركات 
وتلبية  وال��ب��رتول،  الطاقة  قطاعي  يف  امل�صتثمرين 
التنمية  عملية  ي��الئ��م  مب��ا  ال��دائ��م��ة،  احتياجاتهم 

امل�صتدامة التي تنتهجها دولة الإمارات.
الرميلة  ق�صر  �صموه يف  ا�صتقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ه�����اردي  ال�����ص��ي��د رو����ص���ل  اأم�������س 
ل�صركة فيتول العاملية للبرتول، حيث مت ا�صتعرا�س 
اآخ����ر م�����ص��ت��ج��دات ق��ط��اع ال��ط��اق��ة وت��ع��زي��ز التعاون 
و�صركة  الفجرية  حكومة  بني  امل�صتمرة  وال�صراكة 
اأب��رز �صركات  التي تعد واح��دة من  فيتول للبرتول 

جتارة البرتول على ال�صعيد الدويل.
ت�صطلع  اأ�صبحت  الفجرية،  اإم���ارة  اأن  �صموه  واأك��د 

ملا  والعاملية،  املحلية  الطاقة  اأ�صواق  بدور رئي�صي يف 
تتمتع به من موقع ا�صرتاتيجي متميز، وامتالكها 
تكون  اأن  ع��ل��ى  ���ص��اع��ده��ا  م��ا  متكاملة،  حتتية  بنية 
كافة،  القت�صادية  املجالت  يف  العامل  اأنظار  حمط 

ل�صيما قطاع تخزين النفط وم�صتقاته.
للبرتول  العاملية  فيتول  �صركة  اأن  بالذكر  اجلدير 
تتواجد يف جميع قارات العامل، ومتتلك 16 حمطة 
تخزين للبرتول وم�صايف تكرير للبرتول يف خمتلف 

انحاء العامل مبا فيها الفجرية.
الفجرية  امارة  لل�صركة يف  التخزينية  ال�صعة  وتبلغ 
1.6 مليون مرت مكعب وم�صفاتني بطاقة اجمالية 

قرابة 180 برميل يوميا.
ال�صنحاين  ���ص��ع��ي��د  ���ص��ع��ادة حم��م��د  ال��ل��ق��اء  ح�����ص��ر 
م��دي��ر ال��دي��وان الأم����ريي وال��ك��اب��ن ���ص��امل الأفخم 
فوز  البرتولية  لل�صناعات  الفجرية  منطقة  مدير 
اأي”  ت��ي  ت��ي  “يف  ع��ام حمطة  علي مدير  و�صيفا�س 

الفجرية.

•• اأبوظبي-وام:

وق��ع��ت ال��ه��ي��ئ��ة الحت���ادي���ة ل��ل��ج��م��ارك ات��ف��اق��ي��ة ومذكرة 
– اأبوظبي  للجمارك  العامة  الإدارة  من  كل  مع  تفاهم 
اإلكرتوين  نظام  اإط��ار م�صروع تطبيق  دب��ي يف  وج��م��ارك 
جمركي موحد يف الدوائر اجلمركية واملنافذ احلدودية 

بالدولة.
بوع�صيبة  جمعة  حممد  �صعادة  واملذكرة  التفاقية  وقع 
املدير العام للهيئة و�صعادة را�صد لحج املن�صوري مدير 
اأحمد  و�صعادة  – اأبوظبي  للجمارك  العامة  الإدارة  عام 
حمبوب م�صبح املدير العام جلمارك دبي بح�صور �صعادة 
كل من اأحمد عبداهلل بن لحج املدير التنفيذي لقطاع 
ال�صوؤون اجلمركية، واأحمد عبداهلل اخلييلي مدير مكتب 
املدير  املن�صوري  ومبارك  الهيئة،  رئي�س  املفو�س  معايل 
الرميثي  و�صامل  اجلمركية  العمليات  لقطاع  التنفيذي 
ال�������ص���وؤون ال��ف��ن��ي��ة بجمارك  امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ق��ط��اع 
اأبوظبي وجمعة الغيث املدير التنفيذي لقطاع التطوير 
لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  اخل��اج��ة  وع��ب��داهلل  اجل��م��رك��ي، 

اإدارة املتعاملني بجمارك دبي.
اأبوظبي  جمارك  مع  توقيعها  مت  التي  التفاقية  وتن�س 
كنظام  وحت���دي���ث���ات���ه  “مر�صال”  ن���ظ���ام  ت��ط��ب��ي��ق  ع��ل��ى 
اإلكرتوين جمركي يف اإمارة اأبوظبي حتت اإ�صراف الهيئة 
اإلكرتوين جمركي موحد  اإطار م�صروع تطبيق نظام  يف 
على م�صتوى الدولة، بينما تن�س مذكرة التفاهم التي مت 
توقيعها مع جمارك دبي على ا�صتخدام وتطبيق النظام 
“نظام  ال��دائ��رة  ل��دى  اجلمركي الإل��ك��رتوين املعمول به 
يف  اجلمركية  الإدارات  جلميع  موحد  كنظام  مر�صال” 

الدولة.
النيادي  مطر  �صعيد  علي  معايل  ق��ال  املنا�صبة،  وب��ه��ذه 
ت��ط��ب��ي��ق نظام  اإن  ال��ه��ي��ئ��ة،  رئ��ي�����س  م��ف��و���س اجل���م���ارك 
اإلكرتوين جمركي موحد على م�صتوى الدولة ميثل نقلة 
الدولة،  يف  اجلمركي  العمل  م�صرية  يف  نوعية  ح�صارية 
وبرعاية  احلكيمة  القيادة  توجيهات  من  انطالقاً  تاأتي 
كرمية من �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب 

رئي�س جمل�س الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة.
اإلكرتوين جمركي موحد  اأن تطبيق نظام  واأكد معاليه 
والرتقاء  والنزاهة اجلمركية  الرقابة  تعزيز  ي�صاهم يف 
املخاطر  اإدارة  جم��ال  يف  اجلمركية  الإدارات  باإمكانيات 
وتبادل املعلومات والبيانات ب�صكل حلظي يعزز من قدرة 

الهيئة والدوائر املحلية على اإدارة احلدود اإدارة من�صقة.
واأ�صاف معاليه اأن التفاقية التي مت توقيعها مع جمارك 
اجلمركي  “مر�صال”  نظام  تطبيق  اإىل  تهدف  اأبوظبي 
دب��ي وحتديثاته  ل��دى ج��م��ارك  ب��ه  املعمول  الإل��ك��رتوين 
لدى  تطبيقه  يتم  ال��دول��ة  يف  م��وح��د  اإل��ك��رتوين  كنظام 
حالياً،  املعمول  “ظبي”  لنظام  كبديل  اأبوظبي  جمارك 
لتوحيد  خطتها  اإط���ار  ويف  الهيئة  اإ���ص��راف  حت��ت  وذل���ك 

الأنظمة يف كافة الإدارات اجلمركية يف الدولة.
وتابع معاليه قائاًل: “تهدف مذكرة التفاهم مع جمارك 
اجلمركي  “مر�صال”  نظام  وتطبيق  ا�صتخدام  اإىل  دبي 
كنظام موحد جلميع الإدارات اجلمركية يف الدولة حتت 
اإ�صراف الهيئة، بهدف توحيد وتكامل ا�صتخدام الأنظمة 
اجلمركية يف كافة الإدارات اجلمركية يف دولة الإمارات 
الوطنية  الأه����داف  يلبي  ومب��ا  ال��ت��ج��ارة،  تي�صري  ل��دع��م 

ال�صرتاتيجية حلكومة الإمارات والأجندة الوطنية«.
“مر�صال”  ن��ظ��ام  اخ��ت��ي��ار  مت  اأن����ه  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  ول��ف��ت 
موحداً  اإلكرتونياً  نظاماً  ليكون  وحتديثاته  اجلمركي 
على م�صتوى الدولة بناًء على نتائج درا�صة فنية مقارنة 
لالأنظمة اجلمركية املطبقة يف الدولة والأنظمة املطبقة 

يف العديد من دول العامل.
واأ�صار معاليه اإىل اأن الدرا�صة اأكدت متيز نظام “مر�صال” 
يف العديد من حماور العمل اجلمركي تقنياً وفنياً ومن 
اجلمركية،  والإج������راءات  وال��ق��وان��ني  ال�صيا�صات  بينها 

واإح�صاءات التجارة، واإدارة احل�صابات والتجار، والتعاون 
اخلا�س،  والقطاع  اجلمركية  ال��دوائ��ر  من  ال�صركاء  مع 
واإدارة املخاطر والإي��رادات والرقابة وتبادل  والتخلي�س 

املعلومات والبيانات.
الأداء  مب�صتوى  الهيئة  رئ��ي�����س  امل��ف��و���س  م��ع��ايل  واأ����ص���اد 
والتطور الذي ت�صهده دوائر اجلمارك املحلية يف حماور 
واإدارة  اجل��م��رك��ي  والتخلي�س  ع��ام��ة  اجل��م��رك��ي  ال��ع��م��ل 
املخاطر خا�صة، موؤكداً اأن اجلمارك الإماراتية اأ�صبحت 
منوذجاً عاملياً يف جمال التطوير والتخطيط اجلمركي 
البناءة  والأفكار  والبتكارات  امل�صتقبلية  النظرة  بف�صل 
�صوء  املحلية يف  اجل��م��ارك  دوائ���ر  بتنفيذها  ت��ق��وم  ال��ت��ي 

التوجيهات والروؤى امل�صتقبلية للقيادة احلكيمة.
ودوائر  الهيئة  يف  العمل  لفريق  ال�صكر  معاليه  وق���دم 
اجل��م��ارك املحلية ع��ل��ى م��ا ق��دم��وه م��ن ج��ه��د وع��م��ل يف 
نظام  بتطبيق  ال��ت��اري��خ��ي��ة  اخل��ط��وة  ت��ل��ك  اإجن����از  �صبيل 
اأن  اإىل  الدولة، م�صرياً  اإلكرتوين جمركي على م�صتوى 
م�صتوى التعاون الذي قدمته دوائر اجلمارك املحلية يف 
هذا ال�صدد يوؤكد الرغبة ال�صادقة يف الرتقاء مب�صتوى 
والإح�صا�س  ال��وط��ن��ي  احل�����س  وارت��ف��اع  اجل��م��رك��ي  العمل 

بامل�صوؤولية لدى العاملني يف قطاع اجلمارك بالدولة.
من جهته، قال �صعادة را�صد لحج املن�صوري اإن توقيعنا 
يعك�س  للجمارك  الحتادية  الهيئة  مع  التفاهم  مذكرة 
التزام الإدارة العامة للجمارك بدورها جتاه ا�صرتاتيجية 

حكومة اأبوظبي يف دعم اجلهود املبذولة لتوطيد اأوا�صر 
التعاون امل�صرتك والرتابط البناء بني اجلهات احلكومية 
لتعزيز منظومة العمل اجلمركي ورفع م�صتويات الأداء 
املجتمع،  اأمن  على حفظ  اإيجاباً  ينعك�س  احلكومي، مبا 
يف  وامل�صاهمة  احل��دود،  عرب  امل�صروعة  التجارة  وت�صهيل 

تنمية الزدهار القت�صادي لدولة الإمارات.
ت�صهيل  ت�صمل  الهيئة  م��ع  التفاهم  م��ذك��رة  اأن  واأ���ص��اف 
واملعلومات عرب  البيانات  وت��داول  الإج��راءات اجلمركية 
املراكز اجلمركية التابعة لإمارة اأبوظبي وربطها بنظام 
م��وح��د م��ع امل��راك��ز اجل��م��رك��ي��ة الأخ����رى يف ب��اق��ي دوائر 
اجلمارك املحلية يف الدولة بتنظيم من الهيئة، وذلك من 
اآلية موحدة تعزز تداول املعلومات ب�صكل  خالل تطوير 
و�صركات  اجلمارك  دقيق، مبا ميّكن موظفي  اإلكرتوين 
ب�صهولة  اجلمركية  الإج�����راءات  تنفيذ  م��ن  التخلي�س 
من  ويطور  التخلي�س،  زمن  تقلي�س  من  ويعزز  وي�صر، 
كافة  الت�صدير يف  واإع��ادة  والت�صدير  ال�صترياد  عمليات 
اأحمد حمبوب  �صعادة  اأع��رب  ناحيته،  الدولة.من  منافذ 
م�صبح عن تقديره للدور الذي تقوم به الهيئة الحتادية 
للجمارك يف تطوير العمل اجلمركي يف الدولة و�صعيها 

نحو توحيد الإجراءات اجلمركية يف املنافذ احلدودية.
ال��ت��داع��ي��ات الإي��ج��اب��ي��ة ل��ق��رار تطبيق نظام  واأك����د ع��ل��ى 
م�صرياً  الدولة،  م�صتوى  على  اإلكرتوين جمركي موحد 
تدفق  ���ص��رع��ة  يف  �صت�صهم  امل��ه��م��ة  اخل��ط��وة  ه���ذه  اأن  اإىل 
ال��ب��ي��ان��ات ع��ن ح��رك��ة ال��ب�����ص��ائ��ع وامل�����ص��اف��ري��ن، وتطوير 
اجلهات  ميكن  مب��ا  اجلمركية،  املخاطر  اإدارة  منظومة 
امل�صتويني  ع��ل��ى  ال�صحيح  ال��ق��رار  ات��خ��اذ  م��ن  املخت�صة 

الحتادي واملحلي يف الوقت املنا�صب.
الإمارات  الر�صيدة يف دولة  القيادة  اأن توجيهات  واأو�صح 
اجلمارك  ق��ط��اع  يحققها  ال��ت��ي  الإجن������ازات  وراء  ت��ق��ف 
اخلدمات  م��ن  متكاملة  م��ن��ظ��وم��ة  وت��ب��ن��ي��ه  ال���دول���ة،  يف 
اجل��م��رك��ي��ة ال��ذك��ي��ة وال��ت��ي ك��ان��ت حم��ل اإ����ص���ادة منظمة 
نظام  تطبيق  اأن  اإىل  م�صرياً  اأخ����رياً،  العاملية  اجل��م��ارك 
ج��م��رك��ي اإل���ك���رتوين م��وح��د مي��ه��د مل��رح��ل��ة ج��دي��دة من 
اجلمركي،  التخلي�س  اإج���راءات  واأمتتة  التقني  التطور 

نحو تعزيز التجارة اخلارجية لالإمارات.
وكان جمل�س الوزراء قد وافق يف �صهر يونيو املا�صي على 
تطبيق نظام اإلكرتوين جمركي موحد يف جميع الإدارات 
اإ�صراف  حتت  لها  التابعة  واملنافذ  الدولة  يف  اجلمركية 

الهيئة الحتادية للجمارك.

بعثات خارجية وم�ضاركات دولية يف االأ�ضهر القادمة 

مركز ال�صارقة لتنمية ال�صادرات يحقق نتائج قيا�صية خالل الن�صف الأول من العام اجلاري
•• ال�شارقة-الفجر:

اأكد مركز ال�صارقة لتنمية ال�صادرات، اإحدى 
مبادرات غرفة جتارة و�صناعة ال�صارقة، اأنه 
حقق خالل الن�صف الأول من العام اجلاري 
املنفذة،  عملياته  خ��الل  م��ن  قيا�صية  نتائج 
حيث اأجنز خمتلف جوانب خطته الت�صغيلية 
والأهداف املر�صومة، والتي تظهرها النتائج 
وت���روي���ج  دع�����م  يف  امل����رك����ز  لأداء  ال���ف���اع���ل���ة 
اخلدمات اخلا�صة بال�صركات املحلية، وفتح 
املحلية  ال�صركات  لتتوا�صل  جديدة  قنوات 
املبادرات  ع��ن  ف�صال  العاملية،  الأ���ص��واق  م��ع 
قطاع  رب���ط  اإىل  خ��الل��ه��ا  م��ن  ي�صعى  ال��ت��ي 
جديدة،  باأ�صواق  ال�صارقة  اإم��ارة  يف  التجارة 
من خالل �صل�صلة من الأح��داث التي ت�صم 
الأ�صواق  اإىل  التجارية  والبعثات  املعار�س 

اجلديدة.
توفري بيئة مثالية لل�ضادرات

اأم���ني العو�صي  اأح��م��د  ���ص��ع��ادة حممد  وق���ال 
ال�صارقة:  و�صناعة  جت��ارة  غرفة  عام  مدير 
اإن املركز لعب دورا رئي�صا منذ تاأ�صي�صه على 
توفر بيئة مثالية داعمة ومطورة لل�صادرات 
خ����الل جم��م��وع��ة اخلدمات  م���ن  امل��ح��ل��ي��ة 
املن�صاآت  لت�صجيع  ي��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  امل��ت��ن��وع��ة 
ال�صناعية وامل�صدرة للعمل على رفع قدراتها 
التناف�صية يف الأ�صواق اخلارجية وال�صتجابة 
للفر�س الت�صويقية الإقليمية والدولية عرب 
توفري حلول وو�صائل ت�صديرية وال�صتفادة 

يف  ي�صهم  مبا  املتكاملة  البيانات  قواعد  من 
�صمانات  وتوفري  الت�صديرية،  املعرفة  رفع 
م�صريا  لل�صادرات،  الفني  والدعم  الئتمان 
ال�صادرات  لتنمية  ال�����ص��ارق��ة  م��رك��ز  اأن  اإىل 
ال�صارقة  غ���رف���ة  م���ن  م��ب��ا���ص��ر  وب����اإ�����ص����راف 
الرتويج  يف  الإ����ص���ه���ام  اإىل  دائ���م���ا  ي�����ص��ع��ى 
والقيمة  اجل��ودة  ذات  لل�صادرات  والت�صويق 
والآليات  الفنية  الو�صائل  وتوفري  امل�صافة، 
اإطار  يف  اخلا�س  للقطاع  واملحفزة  امل�صاندة 
والأع�صاء  ال�����ص��رك��اء  م���ع  امل��ث��م��ر  ال���ت���ع���اون 
وخارجياً، يف ظل  داخلياً  املخت�صة  واجلهات 
التوجيهات الكرمية ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ 
الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي، ع�صو 
تنمية  ال�����ص��ارق��ة، يف  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س 

الإم��ارة وتهيئة  ال�صناعة يف  وتطوير قطاع 
كافة ال�صبل املالئمة لتعزيز قطاع الت�صدير 
وتنويع م�صادر الدخل يف الإمارة وا�صتثمار 
مواردها الطبيعية يف حتقيق اأهداف م�صرية 

التنمية امل�صتدامة.
خارطة ت�ضديرية لالأ�ضواق امل�ضتهدفة

العزيز �صطاف م�صاعد  اأكد عبد  من جانبه 
املدير العام لقطاع خدمات الأع�صاء، مدير 
غرفة  يف  ال�صادرات  لتنمية  ال�صارقة  مركز 

ال�صارقة،
الأع�صاء  مع  للعمل  دائما  ي�صعى  املركز  اأن   
تنويع  ع���ل���ى  ال����ص���رتات���ي���ج���ني  وال�������ص���رك���اء 
وتو�صيع الرقعة اجلغرافية لنت�صار �صادرات 
ال�����ص��ارق��ة دول����ي����اً، ورف�����ع ك��ف��اءت��ه��ا وزي�����ادة 
اإىل  م�صريا  العاملية،  الأ���ص��واق  يف  تواجدها 
�صهد  اجل���اري  ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�صف  اأن 
اأهدافه  ال��ت��ي حتقق  امل��ن��ج��زات  ال��ع��دي��د م��ن 
اإي���ج���اد خ��ارط��ة ت�صديرية  ن��ح��و  امل��ر���ص��وم��ة 
اأج���ل الإ���ص��ه��ام يف  ل��الأ���ص��واق امل�صتهدفة م��ن 
يف  املحلية  املنتجات  لت�صويق  فر�س  اإي��ج��اد 
املركز  اأن  اإىل  لف��ت��ا  اخل��ارج��ي��ة،  الأ����ص���واق 
وا�صت�صافة  واإق�����ام�����ة  ت��ن��ظ��ي��م  ع���ل���ى  ع���م���ل 
واملبادرات  والأن�صطة  الفعاليات  من  الكثري 
للتعريف باأع�صائه داخلياً وخارجياً وت�صهيل 
اإ�صافة اإىل امل�صاركة يف العديد  معامالتهم، 
من املوؤمترات القت�صادية العاملية واملعار�س 

والأ�صواق.
معر�س وموؤمتر اأيدك�س 2019

واأ�صار عبد العزيز �صطاف اإىل اأهم املنجزات 
معر�س  يف  املركز  م�صاركة  ومنها  املحققة، 
يف  امل���ق���ام   ”2019 “اأيدك�س  م���وؤمت���ر  و 
والذي  للمعار�س  الوطني  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
الع�صكريني  واخل������رباء  ال���ق���ادة  ا���ص��ت��ق��ط��ب 
�صناعة  يف  امل��خ��ت�����ص��ة  ال��ع��امل��ي��ة  وال�����ص��رك��ات 
اأبرز  لعر�س  احلديثة  الدفاعية  التقنيات 
ابتكاراتها ومنتجاتها يف هذا املجال، اإ�صافة 
اجلهود  توحيد  لبحث  من�صة  ت��وف��ريه  اإىل 
ال��ق��ط��اع��ات احليوية  م��ن خمتلف  امل��ب��ذول��ة 
اأمنية  ا�صرتاتيجات  املخت�صة بهدف تطوير 
ال�صالم  واإر���ص��اء  حتقيق  يف  ت�صهم  ودفاعية 

العاملي املن�صود.
القمة العاملية لل�ضناعة والت�ضنيع

 وم��ن امل�����ص��ارك��ات ال��دول��ي��ة ال��ه��ام��ة للمركز 
الثانية  ال������دورة  يف  ال���دول���ة  وف����د  م��راف��ق��ة 
والت�صنيع  لل�صناعة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  م��ن 

الرو�صية،  اإيكاترينربغ  مدينة  يف  املنعقدة 
1200 من  التي �صهدت م�صاركة اأكرث من 
ال�صخ�صيات الر�صمية والقت�صادية العربية 
والرو�صية و�صناع القرار من قادة احلكومات 
اأكرث  وال�صركات من خمتلف دول العامل يف 

من 40 جل�صة،
اأه����م ال��ق�����ص��اي��ا امل��رت��ب��ط��ة بقطاع   ن��اق�����ص��ت 
ال�����ص��ن��اع��ة ال��ع��امل��ي و ت��وف��ري واإي���ج���اد حلول 

مبتكرة للعديد منها.
جمل�س االأعمال العربي الرو�ضي

الثاين  امل�صرتك  الجتماع  املركز  عقد  كما   
ع�صر ملجل�س الأعمال العربي الرو�صي املقام 
بالتزامن مع املعر�س العربي الرابع “ اأرابيا 
اإك�صبو” الذي ُعقد يف مو�صكو خالل الفرتة 

اأهم  ميثل  وال��ذي   2019 اإبريل   10-08
وت��ع��زي��ز وتوثيق  الأف����ك����ار  ل��ت��ب��ادل  م��ن�����ص��ة 
واإقامة  الرو�صي”،   – “العربي  ال��ت��ع��اون 
�صراكة اقت�صادية را�صخة واإن�صاء امل�صروعات 
املتبادل  وال���ص��ت��ث��م��ار  امل�����ص��رتك��ة  الإن��ت��اج��ي��ة 
لال�صتفادة من الفر�س الواعدة املتاحة، اإىل 
جانب ذلك فقد عقد املركز العديد من ور�س 
العمل التعريفية والتخ�ص�صية بالتعاون مع 
اجلهات الحتادية وال�صركاء ال�صرتاتيجني، 
ف�صال عن امل�صاركة يف امللتقيات القت�صادية 

التي تنظمها الغرفة.
بعثات خارجية 

لتنمية  ال�������ص���ارق���ة  م���رك���ز  م���دي���ر  وك�������ص���ف 
العام  ال��ث��اين م��ن  ال��ن�����ص��ف  اأن  ال�������ص���ادرات، 
امل�صاركات  م���ن  ال��ع��دي��د  �صي�صهد  اجل�����اري 
جتارية  بعثة  تنظيم  اأهمها  م��ن  اخلارجية 
اىل جمهورية رو�صيا الحتادية خالل الفرتة 
بعثة  وتنظيم   ،2019 �صبتمرب   07-02
واأوغندا  كينيا  جلمهوريتي  اأي�صا  جت��اري��ة 
 ،2019 نوفمرب   29  -25 الفرتة  خ��الل 
اإىل ج��ان��ب امل�����ص��ارك��ة يف م��ع��ر���س اأن���وق���ا – 
كولون املانيا خالل الفرتة 05-09 اكتوبر 
 BIG( اخلم�س  الكبار  ومعر�س   ،2019
5( خالل الفرتة 25-28 نوفمرب 2019، 
م�صريا اإىل اأن املركز ي�صعى دائما اإىل تو�صيع 
ولعب  اخل��ارج  اإىل  املحلية  ال�صركات  اأعمال 
وم�صاعدتها  العقبات  اإزال���ة  يف  حيوياً  دوراً 

لخرتاق الأ�صواق الكربى.

العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/793  جتاري كلي
حمل  جمهول  ليننبانك  انتونيو�س  ويلهيلمو�س  ليوناردو�س  1-ب��رتو���س   / عليه  املدعي  اىل 
ديزاين  ريالي�س  �صركة  يف  �صريك  ب�صفته   - روب��ني  دانيل  املدعي/كري�صتيان  ان  مبا  الق��ام��ة 
منطقة حرة ذ.م.م وميثله:علي �صلطان علي احلداد قد اأقام عليك الدعوى مو�صوعها ت�صجيل 
الدعوى وحتديد اقرب جل�صة لها واعالن املدعي عليهما ب�صورة من �صحيفتها الق�صاء باخراج 
ال�صريك/بيرتو�س لينونارد�س ولهلمو�س انتونيو�س من ال�صركة املدعي عليها الثانية وجتنيب 
ح�صته بعد اخل�صم امل�صتحق عليه وذلك للحفاظ على كيان ال�صركة دون ال�صقوط والفال�س 
وامل�صاريف  بالر�صوم  الول  عليه  امل��دع��ي  ال���زام  ال��دع��وى  عري�صة  ب�صدر  بيانه  ورد  مل��ا  طبقا 
ومقابل اتعاب املحاماة.وحددت لها جل�صة يوم الثنني املوافق:2019/9/9 ال�صاعة:09:30 �س 
بتقدمي ما  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�صور  لذا    ch2.E.22:بالقاعة

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2019/514  جتا ري  كلي
القامة  حمل  جمهول  ���س.ذ.م.م  للمقاولت  انرتنا�صيونال  احلمد  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املذكورة  الدعوى  2019/6/26  يف  بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم 
اعاله ل�صالح/الغرير لالن�صاءات خر�صانه �س.ذ.م.م بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية 
مبلغ وقدره )اربعة ماليني و�صبعمائة واثنان وثمانون الف وثالثمائة واثنان وثالثون 
درهم( والفائدة بواقع9% من تاريخ املطالبة احلا�صل يف 2019/3/11 وحتى ال�صداد التام 
اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�صوري  والزمتها بامل�صروفات ومبلغ الف درهم مقابل 
قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : منارة الريان للمقاوالت - �س ذ م م  
ال�صكل   - امل��م��زر   - ح�صن  ب��اب��ا  ح�صن  حممد  ملك   14-102 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
بال�صجل  القيد  الرخ�صة : 611781 رقم  ، رقم  : ذات م�صوؤولية حم��دودة  القانوين 
التجاري : 1029767 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/10/23 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2017/10/23
كالو�س  ملك   607 مكتب   : العنوان  احل�ضابات  لتدقيق  ال�ضبلي  �ضعيد  حممد 
مايكل باخ - بردبي - اخلليج التجاري - هاتف : 2440290-04 فاك�س : 04-2440457 
م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي : حممد �ضعيد ال�ضبلي لتدقيق احل�ضابات
 - التجاري  اخلليج   - بردبي   - ب��اخ  مايكل  607 ملك كالو�س  مكتب   : العنوان 
هاتف : 2440290-04 فاك�س : 2440457-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
منارة  لت�صفية  اأع���اله  امل��ذك��ور  امل�صفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�صادية 
بتاريخ   دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  م    م  ذ  �س   - للمقاوالت  الريان 
2017/10/23 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/10/23 وعلى 
الكائن  املعني يف مكتبه  امل�صفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�س  من لديه 
والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً  اأع���اله،  امل��ذك��ور  العنوان  على  بدبي 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�صم ال�صركة : بونزينيث للتجارة العامة - ذ م م  
ال�صكل   - امل��رر   - دي��رة   - العي�صى  101 ملك حممد علي عبداهلل  رق��م  : مكتب  العنوان 
القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة. رقم الرخ�صة: 811739  رقم القيد بال�صجل التجاري 
التاأ�صري يف  باأنه قد مت  : 1357123 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي 
اأع��اله، وذلك مبوجب قرار حماكم  املذكورة  ال�صركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل 
 2019/7/18 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2019/7/18 بتاريخ  دب��ي 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني اجلريودي للتدقيق 
العنز -   ال�صعايل - دي��رة - هور  العنوان : مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل  واملحا�ضبة 
والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً    04-2389722 فاك�س:   04-2389721 هاتف  

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�صم ال�صركة : تي بي تي لتجارة اجهزة ومعدات االإنذار واملراقبة - �س ذ م م  
العنوان : مكتب من 307 اىل 316 ملك دبي العاملية للعقار - الكرامة - بردبي - ا�صتدامة 
القيد  رقم   807092 الرخ�صة:  رقم  حمدودة.  م�صوؤولية  ذات   : القانوين  ال�صكل   -  B
باأنه  التنمية القت�صادية بدبي  بال�صجل التجاري : 1345614 مبوجب هذا تعلن دائرة 
وذلك  اأع���اله،  امل��ذك��ورة  ال�صركة  ب��اإن��ح��الل  لديها  ال��ت��ج��اري  ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت  ق��د 
دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2019/6/12 بتاريخ  دبي  حماكم  ق��رار  مبوجب 
اإىل امل�صفي املعني  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�س  بتاريخ 2019/6/12 وعلى من لديه 
العنوان :  مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل ال�صعايل  اجلريودي للتدقيق واملحا�ضبة 
- ديرة - هور العنز -  هاتف  2389721-04 فاك�س: 2389722-04  م�صطحباً معه كافة 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�صم ال�صركة : �ضايف اك�ضرب�س  لل�ضحن - �س ذ م م  
 - B العنوان : مكتب من 307 اىل 316 ملك دبي العاملية للعقار - الكرامة - ا�صتدامه
ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة. رقم الرخ�صة: 704523 رقم القيد بال�صجل 
مت  قد  باأنه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1131394  : التجاري 
التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار 
حماكم دبي بتاريخ 2019/4/7 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/4/7 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني اجلريودي للتدقيق 
العنز -   ال�صعايل - دي��رة - هور  العنوان : مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل  واملحا�ضبة 
والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً    04-2389722 فاك�س:   04-2389721 هاتف  

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�صم ال�صركة : ديون خلدمات اإدارة املن�ضات واملطاعم - �س ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 13 ملك برمي 28 ليمتد - بردبي - بزن�س باي - ال�صكل القانوين 
 : ال��ت��ج��اري  بال�صجل  القيد  رق��م   800830  : الرخ�صة  رق��م  حم���دودة.  م�صوؤولية  ذات   :
يف  التاأ�صري  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1329941
اأع��اله، وذلك مبوجب قرار حماكم  املذكورة  ال�صركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل 
دبي بتاريخ 2019/7/2 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/7/2 وعلى 
للتدقيق  اجل��ريودي  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  م��ن 
العنز  ه��ور   - دي��رة   - ال�صعايل  عبداهلل  ملك   -  204 رق��م  مكتب   : العنوان  واملحا�ضبة 
-  هاتف  2389721-04 فاك�س: 2389722-04  م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�صم ال�صركة : مادبرازيل لتجارة املالب�س - �س ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 909 ملك ال�صيخ عبداهلل بن عي�صى بن �صلمان ال خليفة - النهدة 
الوىل- ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة. رقم الرخ�صة: 707224 رقم القيد 
باأنه  التنمية القت�صادية بدبي  بال�صجل التجاري : 1134226 مبوجب هذا تعلن دائرة 
وذلك  اأع���اله،  امل��ذك��ورة  ال�صركة  ب��اإن��ح��الل  لديها  ال��ت��ج��اري  ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت  ق��د 
دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2019/6/30 بتاريخ  دبي  حماكم  ق��رار  مبوجب 
اإىل امل�صفي املعني  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�س  بتاريخ 2019/6/30 وعلى من لديه 
ال�صعايل  - ملك عبداهلل  رقم 204  : مكتب  العنوان  للتدقيق واملحا�ضبة  اجلريودي 
- ديرة - هور العنز -  هاتف  2389721-04 فاك�س: 2389722-04  م�صطحباً معه كافة 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�صم ال�صركة : ايه ا�س ايه انرتنا�ضيونال للتجارة العامة - �س ذ م م  
العنوان : مكتب 5. 4. 3. 2. 1 ملك كمران عبدالغني راديوال بردبي ، اخلليج التجاري 
- ا�صتدامة B - ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة. رقم الرخ�صة: 789511  رقم 
القيد بال�صجل التجاري : 1302825 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي 
باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله، وذلك 
دبي  العدل حماكم  واملوثق لدى كاتب  بتاريخ 2019/6/30   ق��رار حماكم دبي  مبوجب 
بتاريخ  2019/6/30 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني 
العنوان :  مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل ال�صعايل  اجلريودي للتدقيق واملحا�ضبة 
- ديرة - هور العنز -  هاتف  2389721-04 فاك�س: 2389722-04  م�صطحباً معه كافة 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�صم امل�صفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�ضبة 
 - العنز  ه��ور   - دي��رة   - ال�صعايل  204- ملك عبداهلل  رق��م  : مكتب  العنوان 
هاتف : 2389721-04 فاك�س: 2389722-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية  بونزينيث 
للتجارة العامة - ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/7/18 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/7/18 وعلى من لديه اأي 
اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اعرتا�س 
الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً   ، اأع��اله  املذكور  العنوان 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�ضبة 
 - العنز  ه��ور   - دي��رة   - ال�صعايل  204- ملك عبداهلل  رق��م  : مكتب  العنوان 
هاتف : 2389721-04 فاك�س: 2389722-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية  تي بي 
تي لتجارة اجهزة ومعدات االإنذار واملراقبة - �س ذ م م  وذلك مبوجب قرار 
حماكم دبي بتاريخ 2019/6/12 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2019/6/12
معه  ، م�صطحباً  اأع��اله  املذكور  العنوان  بدبي على  الكائن  املعني يف مكتبه 
ن�صر  تاريخ  من  يوماً   )45( وذلك خالل  الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة 

هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي

ا�صم امل�صفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�ضبة 
 - العنز  ه��ور   - دي��رة   - ال�صعايل  204- ملك عبداهلل  رق��م  : مكتب  العنوان 
هاتف : 2389721-04 فاك�س: 2389722-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية  �ضايف 
اك�ضرب�س  لل�ضحن - �س ذ م م  وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي بتاريخ 
العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/4/7 وعلى  2019/4/7 واملوثق لدى كاتب 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله ، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�صم امل�صفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�ضبة 
العنز -  دي��رة - هور  ال�صعايل -  العنوان : مكتب رقم 204- ملك عبداهلل 
دائرة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب   04-2389722 ف��اك�����س:   04-2389721  : ه��ات��ف 
التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية  
ديون خلدمات اإدارة املن�ضات واملطاعم - �س ذ م م وذلك مبوجب قرار 
حماكم دبي بتاريخ 2019/7/2 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2019/7/2
املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله ، م�صطحباً معه 
كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر 

هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�صم امل�صفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�ضبة 
العنز  دي���رة - ه���ور  ال�����ص��ع��ايل -  ال��ع��ن��وان : مكتب رق���م 204- م��ل��ك ع��ب��داهلل 
دائرة  تعلن  ه���ذا  مب��وج��ب   04-2389722 ف��اك�����س:   04-2389721  : ه��ات��ف   -
لت�صفية   اأعاله  املذكور  امل�صفي  تعيني  باأنه قد مت  بدبي  القت�صادية  التنمية 
مادبرازيل لتجارة املالب�س - �س ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2019/6/30 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/6/30 
اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�س  وعلى من لديه 
امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً   ، اأع��اله  امل��ذك��ور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�صم امل�صفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�ضبة 
ال��ع��ن��وان : مكتب رق���م 204- م��ل��ك ع��ب��داهلل ال�����ص��ع��ايل - دي���رة - ه���ور ال��ع��ن��ز - 
التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   04-2389722 فاك�س:   04-2389721  : هاتف 
ايه  لت�صفية   اأع���اله  امل��ذك��ور  امل�صفي  تعيني  ق��د مت  ب��اأن��ه  ب��دب��ي  الق��ت�����ص��ادي��ة 
قرار  وذل��ك مبوجب  م   م  ذ  - �س  العامة  للتجارة  انرتنا�ضيونال  ايه  ا�س 
بتاريخ  العدل حماكم دبي  بتاريخ 2019/6/30 واملوثق لدى كاتب  حماكم دبي 
2019/6/30 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف 
مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله ، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7 
يف الدعوى  رقم )2019/1724( جتاري جزئي 

املدعي عليها الأوىل : ايليجانت لل�صناعات - �س ذ م م 
املدعي عليه الثاين : ح�صن مياه �صليمان دروي�س 

املدعي عليه الثالث : �صليم عبدال�صتار ك�صماين عبدال�صتار ك�صماين 
واملرفوعة  اعاله  املذكورة  بالدعوى  ح�صابي  خبري  ندب  مت  بانه  علما  �صيادتكم  نحيط 
�صدكم واآخرين من المني لتجارة مواد البناء )�س ذ م م( ، وعليه فاأنتم مكلفني او من 
ميثلكم قانونا بح�صور اجتماع اخلربة املقرر عقده يوم الثالثاء املوافق  2019/8/20 يف 
�صنرت -  الهناء   - دبي  الكائن  املنتدب  ال�صاعة 11.00 �صباحا وذلك مبكتب اخلبري  متام 
بجوار دوار ال�صطوة - مقابل كارفور - بجانب فندق ت�صيل�صي - مكتب رقم )229/228( 
بالدعوى  لدفاعكم  املوؤيدة  امل�صتندات  واإح�صار  املحدد  واملكان  باملوعد  احل�صور  نطلب   -
علما بانه يف حال تخلفكم عن احل�صور فاإن اخلربة �صتبا�صر اعمالها وفقا لل�صالحيات 

املخولة لها قانونا. 
طارق الغيث / اخلبري احل�شابي 

اإعالن بالن�شر جلل�شة اخلربة 

العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7   
يف الدعوى رقم )2018/2656( جتاري كلي دبي  

مبوجب احلكم التمهيدي ال�صادر عن عدالة حمكمة دبي الإبتدائية بتاريخ 2019/6/30 
يف الدعوى املذكورة اأعاله واملرفوعة من املدعي / م�صت�صفى الزهراء اخلا�س دبي �س ذ م م 
�صد املدعي  عليهما )1- ع�صمت فاطمة علي ا�صغر 2- ا�صماعيل علي ا�صغر( فاإن اخلبري/ 
ح�صن علي املرزوقي املنتدب يف الدعوى يعلن املدعي عليهما ب�صرورة ح�صورهما اجتماع 
ع�صرة  احلادية  ال�صاعة  متام  ويف   2019/8/14 املوافق  الأربعاء  يوم  عقده  املقرر  اخلربة 
�صباحا وتقدمي كافة ما لديهما من م�صتندات ومذكرات موؤيدة لدفوعهما ومرتبة ومن 
ن�صختني.  وذلك مبقر مكتب اخلبري والكائن باإمارة دبي - �صارع اأبوهيل - بناية الفهد 
مقابل حمطة برتول الإمارات - الدور الأول - مكتب رقم 1 - اأ�صفل البناية حمالت ماك�س 

- هاتف رقم 04/2979412
 unity_auditing@yahoo.com : اإمييل

اخلبري احل�شابي 
ح�شن علي املرزوقي  

اإعالن حل�شور اإجتماع اخلربة 

العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7   
ح�شور انتقال اخلربة

يف دعوى الإ�شتئناف رقم 2019/1845 جتاري جزئي
حمكمة ال�شارقة الإحتادية الإبتدائية

الدائرة املدنية والتجارية اجلزئية الوىل 
املطلوب اإعالنه : ال�صيد/ جوناثان ماريوتو�صينت - معلن بالن�صر 

يف  م�صرفيا  خبريا  بندبي  الإبتدائية  الإحتادية  ال�صارقة  حمكمة  عدالة  تكليف  على  بناء 
الدعوى املذكورة اأعاله املرفوعة من املدعي / بنك م�صر �صدكم وعليه يرجى ح�صوركم امام 
اخلبري �صخ�صيا او وكيال معتمدا ميثلكم وتقدمي ما لديكم من م�صتندات تخ�س الدعوى 
وذلك يوم الحد املوافق 2019/8/25 يف متام ال�صاعة 2.30 ظهرا وذلك بالعنوان التايل يف مقر 
البنك املدعي - فرع دبي - ديرة - بو�صعيد - �صارع 27 - جانب فندق رحاب روتانا - مبنى بنك 

م�صر - لال�صتف�صار - موبايل : 0553895024 ت : 026274177 ف : 026274188 
اخلبري امل�شريف 
�شامي زكي عبداحلميد  

اإعالن بالن�شر 

العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7   
يف  الدعوى 887 ل�شنة 2019 ا�شتئناف جتاري - دبي 

امل�صتاأنفة / رويال فالكون لتجارة الدرجات النارية واإ�صالحها 
بوكالة املحامي / حممد عيد ال�صويدي للمحاماة وال�صت�صارات القانونية 

املعلن اليه / امل�صتاأنف �صدها / فول �صريكل خلدمات تو�صيل الطلبات 
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم 
اخلمي�س  املوافق 2019/8/8 يف متام ال�صاعة الثانية ع�صر ظهرا لعقد الجتماع الثاين للخربة 
وذلك مبقر مكتبنا الكائن يف : مكتب ال�صارد - دبي - القرهود - �صارع املطار - مبنى الفجر 
حل�صور  قانونا  ميثلكم  من  او  ح�صوركم  يطلب  لذا   120 مكتب   - الأول  الطابق   - لالأعمال 
اخلبري  مراجعة  وعليكم   ، بالدعوى  املتعلقة  امل�صتندات  كافة  اإح�صار  مع  املذكور  الجتماع 
اول باأول ب�صاأن اية ا�صتف�صارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�صتالم امل�صتندات 

والتعقيب عليها. 
اخلبري /اأحمد ال�شارد الفال�شي
رقم القيد بوزارة العدل 493 
رقرقم القيد مبحاكم دبي 154 

دعوة حل�شور 
الجتماع الثاين للخربة   

العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7   
يف  الدعوى 1464 ل�شنة 2018 جتاري كلي - دبي 

املدعي عليها / ماركة �صبورت�س - بوكالة املحامي / البحر للمحاماة وال�صت�صارات القانونية 
 اخل�صوم املدخلة / 1- �صركة ماركة هولدينجز ملتد SPV1  2- �صركة رتيل كورب باندز - �س ذ م م  -

SPV1 املعلن اليها / اخل�صم املدخل / الأول / �صركة ماركة هولدينجز ملتد
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم 
الحد املوافق 2019/8/18 يف متام ال�صاعة الثانية ع�صر ظهرا لعقد الجتماع الثاين للخربة 
وذلك مبقر مكتبنا الكائن يف : مكتب ال�صارد - دبي - القرهود - �صارع املطار - مبنى الفجر 
حل�صور  قانونا  ميثلكم  من  او  ح�صوركم  يطلب  لذا   120 مكتب   - الأول  الطابق   - لالأعمال 
اخلبري  مراجعة  وعليكم   ، بالدعوى  املتعلقة  امل�صتندات  كافة  اإح�صار  مع  املذكور  الجتماع 
اول باأول ب�صاأن اية ا�صتف�صارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�صتالم امل�صتندات 

والتعقيب عليها. 
اخلبري /�شعيد ال�شارد الفال�شي
رقم القيد مبحاكم دبي 133     
رقرقم القيد بوزارة العدل 449 

دعوة حل�شور 
الجتماع الثاين للخربة   

العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7   
يف الدعوى رقم 2019/1387 جتاري جزئي - اأبوظبي

املدعى عليه : اجنوم عماد ا�س عماد الدين احمد 
)العنوان : ابوظبي - �صجن الوثبة املركزي( 

املدون  امل�صريف   اخلبري  مبكتب  املقرر  اخل��ربة  اجتماع  اىل  احل�صور  يرجى 
املوافق  ال�صاعة احلادية ع�صره من �صباح يوم اخلمي�س  ادن��اه وذل��ك يف متام 
2019/8/8 وذلك لبيان دفوعكم يف الدعوى يف الدعوى املرفوعة عليكم من 
قبل م�صرف الهالل - �س م ع بيت املعرفة لتدقيق احل�صابات - بناية ال�صم�س 
امل�صيئة - الدور الأول مكتب رقم 112،  هاتف رقم 042830100 - فاك�س رقم 
: 042833622 هاتف متحرك رقم : 0506516092 - مقابل الطاير لل�صيارات 

- القرهود / دبي
اخلبري امل�شريف / حممد كامل عريان - قيد رقم 656

بيت املعرفة لتدقيق احل�شابات 

اعالن اجتماع خربة بالن�شر 

العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7   
 اإعالن باحلكم ال�شادر اأمام حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية  

يف الدعوى )2019/05( اإداري كلي
بناء على طلب املحكوم لها / الهيئة العامة لل�صوؤون ال�صالمية والأوقاف  

العنوان / تنوب عنه ادارة ق�صايا الدولة بوزارة العدل 
الغذائية  امل���واد  لتوزيع  منا�صري   / مالك  ب�صفته   - ب��ريان  مو�صى  مو�صى  ا���ص��رف   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
وال�صتهالكية - عنوانه : ن�صرا - ليكن معلوما لديكم ان الق�صية الإدارية امل�صار اليها اعاله قد حكم 

فيها مبثابة احل�صوري بجل�صة 2019/5/28 م امام الدائرة الإدارية الكلية
حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري ، 1/ بف�صخ عقد اليجار التجاري برقم 1110/3002508/02 
الكائن يف م�صجد   L-S169 الوحدة  رقم  املحل  املدعي عليه من  باخالء   /2  ، الطرفني  املوقع بني 
الدعوى وعقد  واملحدد ب�صحيفة  را���س اخليمة  اإم��ارة  181 يف  ال�صمل رقم  ال�صديق مبنطقة  ابوبكر 
اليجار املرفق ، والزمته بت�صليمه للمدعية خال من اية �صواغل مع براءة الذمة للكهرباء واملياه ، 3/ 
والزامه بان يوؤدي للمدعية الجرة املتاأخرة من تاريخ 2018/1/1 وحتى تاريخ الخالء الفعلي على 
ا�صا�س الجرة ال�صنوية مبلغ 12000 درهم )اثني ع�صر الف درهم( 4/ الزام املدعي عليه امل�صاريف 

وخم�صمائة درهم اتعاب املحاماة.
 مدير اخلدمات الق�شائية 

 المارات العربية  املتحدة
وزارة العدل 

العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7   
اعالن بالن�شرباإحالة الدعوى للدائرة املخت�شة

باللغتني العربية والجنليزية
اىل املدعى عليهما / 1- �صركة اخلط احلنوبي لالعمال الفنية )�س ذ م م( 

2- ماهاروف ثور اكال ماماد - هندي اجلن�صية - نعلمكم بان املدعي/ �صامل م�صبع �صاكوم كولنغار - 
هندي اجلن�صية يف الدعوى رقم 2019/2337 مدنية جزئية

يوؤديا  بان  بالت�صامن والتكافل  املدعي عليهما  الزام   -  : املذكورة اعاله يطالب فيها  الدعوى  قد رفع 
القانونية بواقع 12% من تاريخ قيد الدعوى وحتى  للمدعي مبلغ وقدره )100.000( درهم والفائدة 

ال�صداد التام  - الزام املدعي عليه بالت�صامن والتكافل الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
لذا يقت�صي ح�صورك اأمام حمكمة ال�صارقة الدائرة املدنية والتجارية اجلزئية الثانية القاعة رقم 151 
مبحكمة ال�صارقة الإحتادية الإبتدائية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات ، وذلك يوم الإثنني املوافق 2019/8/26 ، ال�صاعة 8.30 �صباحا وذلك 
للنظر يف الدعوى املذكور امل�صار اليها اأعاله - بو�صفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�صورك �صيتم اتخاذ 

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

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7   
اعـــــــالن

انه يف يوم الثالثاء املوافق 2019/8/6م 
رقم  الهوية  بطاقة   - اجلن�صية  عراقية   - ال��ع��اين  عبداحلي  بحري  �صناء  ال�صيدة/  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن 
)784196405247196( وب�صفتها مالك /�صماء الزوراء البناء - رخ�صة جتارية رقم )761545( �صادرة 
من دائرة التنمية الإقت�صادية - فرع دبا احل�صن / ال�صارقة ون�صاطه التجاري : مقاولت بناء فئة خام�صة باأنها 
تنازلت عن كامل ح�ص�صها يف /�صماء الزوراء ملقاولت البناء والبالغة %100 وذلك اىل كل من :- احمد ابراهيم 
علي حممد الظهوري - اإماراتي اجلن�صية - رقم الهوية : 784199081370985 وائل لطفى عبدال�صادق 
 - اخلطيب  ح�صن  نايف  عبداهلل   784197768242592  : الهوية  رق��م   - اجلن�صية  م�صري   - عبدالقادر 
فل�صطيني اجلن�صية - رقم الهوية : 784199570841074 مع تغيري ال�صكل القانوين من وكيل خدمات 
اليها  امل�صار  الت�صرف يف ح�ص�صه  اليهم مطلقة احلرية يف  حملي اىل �صركة ذات م�صوؤولية حم��دودة وللمتنازل 
اأعاله وله حق الت�صرف فيها ت�صرف املالك يف ملكه وعمال لن�س املادة )16( فقرة 3 من القانون الحتادي رقم 
)22( ل�صنة 1991 يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وعلى كل من له حق العرتا�س 
على هذا الجراء ان يقوم باملراجعة اىل كاتب العدل خالل ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا العالن  وال�صت�صتكمل 

الجراءات القانونية.

كاتب العدل   
حمكمة دباحل�شن الحتادية البتدائية  

    ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
حمكمة دبا احل�شن البتدائية   

العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7   
اخطار بالن�شر يف الق�شية التنفيذية  2019/680

اإىل املحكوم عليها/ �صينار لتجارة املواد الغذائية - ذ م م  
اأ�صدرت  ق��د  الب��ت��دائ��ي��ة  الحت��ادي��ة  عجمان  حمكمة  ب��ان  ل��دي��ك  معلوما  ليكن 
بحقك حكما يف الدعوى رقم )2017/3267( مدين كلي ، يق�صى باإلزامك بدفع 
مبلغ وقدره )611.040( درهم �صامال الر�صوم وامل�صاريف ، وحيث ان املحكوم له/ 
�صركة �صيام التجارية - �س ذ م م ، قد تقدما بطلب تنفيذ احلكم و�صجل التنفيذ 
حتت رقم 2019/680 لذا اأنتم مكلفني ب�صداد املبلغ املحكوم به خالل )15( يوما 
من تاريخ ن�صر الخطار ويف حال تخلفكم عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ بحقك 

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

 المارات العربية  املتحدة
وزارة العدل 
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العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/5855(

املنذر : خليفة عبداهلل احمد لوتاه 
وميثله بالتوقيع ال�صيد/ ن�صاأت اأمني الد�صوقي احمد ابو النجا - هاتف : 0507321771  

مبوجب وكالة م�صدقة ا�صول بتاريخ  2014/1/13 حتت رقم حمرر 2014/1/6997 
املنذر اليه : قيقا انتجريند جرنال تريدجن - �س ذ م م - العنوان : جمهول الهوية 

املو�صوع : -
ينذر املنذر املنذر اليه بتجديد العقد وت�صديد امل�صتحقات املالية للتجديد وذلك يف مدة اق�صاها  30 يوم من 
تاريخ ا�صتالمه هذا النذار وال اخالء العقار وت�صليمه للمنذر خاليا من ال�صواغل وباحلالة التي ت�صلمها 
عليه مع ا�صالح ما قد يكون حلق بها من �صرر وتلف وت�صليم املفاتيح و�صداد م�صاريف ا�صتهالك الكهرباء 
، واإل �صي�صطر  اأي ا�صرار اخرى ترتبة على عدم التزام املنذر اليه  واملياه حتى تاريخ الخالء الفعلي. و 

املنذر اىل اتخاذ الجراءات الق�صائية الالزمة للمطالبة مبا ذكر ، مع التعوي�س اجلابر للعطل وال�صرر. 
وحتمل املنذر اليه كافة ر�صوم وم�صاريف التقا�صي واتعاب املحاماة. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 924

البيع  يف  يرغب  اجلن�صية  بريطاين   - نا�صر  ال�صيد/اأحمد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  وذلك اىل ال�صيد/حممد �صعيب امني حممد 
اأمني - باك�صتاين اجلن�صية ، يف الرخ�صة امل�صماة/)مرحبا لتجارة اجهزة احلا�صب الآيل 

امل�صتعملة( تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )762599(. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 2019/40

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ احمد علي جمعه ابراهيم الأمريي - اإماراتي اجلن�صية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  وذلك اىل ال�صيد/ عبداهلل احمد علي حيدري - 
اإماراتي اجلن�صية، يف الرخ�صة امل�صماة )م�صبغة احمد الن�صاري( تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب 
مت   : اخرى  تعديالت  بال�صارقة.  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة   )561104( رقم  رخ�صة 
تغيري ال�صم التجاري من )م�صبغة احمد الن�صاري( اىل )الجنحة الفنية لل�صيانة العامة( مت 
املباين(.  �صيانة   ، �صاد�صة  فئة  )مقاولت  اىل  بالبخار(  املالب�س  وكي  )غ�صيل  من  الن�صاط  تغيري 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب 
العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد 
ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

 الكاتب العدل
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان   

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                         يف الدعوى رقم 2019/1556   تنفيذ مدين  
ال��دي��ن حم��م��د نبيل دق��م��اق 2-مهرزاد  امل��ن��ف��ذ ���ص��ده��م/1- ح�����ص��ام  اىل 
حممدى 3-���ص��ريي��ل ك��ارول��ني ك���الرك  جمهويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
طالب التنفيذ/فادى ممدوح اإبراهيم تادر�س - قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )224405( 
درهم ت�صامنا اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �صتبا�صر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                         يف الدعوى رقم  2019/3113 تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �صده/1- هيل اند ف��ورت لتجميل احلدائق - �س ذ م م  
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ليون �صتار للنقليات - 
�س ذ م م  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )264713( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية 
يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                         يف الدعوى رقم 2019/2956 تنفيذ جتاري  

املدنية  جمهول حمل  العاملية لالن�صاءات  املنفذ �صده/1- ب�صت  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/موؤ�ص�صة ماترييال لب وميثله / نا�صر 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - ال�صام�صي  جابر  �صليمان  حمد 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )86562( درهم 
�صتبا�صر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2019/1133 ا�شتئناف عمايل
اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- اي بي اإ�س انرجي اإم اإي م د م �س  جمهول 
حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف/ماورو بوريلي وميثله / عبدالرحمن 
رقم  بالدعوى  ال�صادر  احلكم  ا�صتاأنف  قد   - املطوع  حممد  ح�صن 
2019/214 عمايل جزئي بتاريخ 2019/4/22 وحددت لها جل�صه يوم 
رقم  بالقاعة  �صباحا   10.00 ال�صاعة   2019/9/12 املوافق  اخلمي�س 
ch2.D.19 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7   
اىل من يهمه االمر

نحن :  بي اأف بي اي ام - �صركة  منطقة حرة ذات م�صوؤولية حمدودة ، رخ�صة جتارية رقم 
95499 ، تاأ�ص�صت وفقا لأحكام اللوائح املنطقة لل�صركات اخلا�صة يف �صلطة دبي للتطوير 
ل�صنة 2016 وتعديالتها )"اللوائح املنظمة لل�صركات اخلا�صة"( نعلن باأننا ومبوجب املادة 

)17( من اللوائح املنظمة لل�صركات اخلا�صة ، قررنا تغيري ا�صم ال�صركة اإىل :  
ابجون ميدل اي�ضت منطقة حرة - ذ م م 

على من يرغب بالعرتا�س على تغيري ا�صم ال�صركة اأن يتقدم باإعرتا�س خطي خالل مدة 
ل تتجاوز اربعة ع�صر )14( يوما من تاريخ ن�صر هذا الإ�صعار على العنوان التايل : 

مدير اإدارة الت�صجيل والرتاخي�س
�صلطة دبي دبي للتطوير 

�س ب : 478844  ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة 
 info@dda.gov.ae : الربيد الإلكرتوين

بي اأف بي اي ام منطقة حرة - ذ م م 

ا�شعار بتغيري ا�شم �شركة
منطقة حرة ذات م�شوؤولية حمدودة  

العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7   
 يف الدعوى  رقم 2019/618 جتاري كلي 

املدعي : دبي للخر�صانة اجلاهزة - �س ذ م م
املدعي عيها : كيلي للمقاولت - �س ذ م م  

دبي  حمكمة  قبل  من  واملعني   ، الهادي  ح�صن  هادي  حممد  الدكتور/عقيل  اخلبري  "يعلن 
للخر�صانة  دبي  املدعي/  من  واملقامة   ، كلي  جتاري  رقم2019/618  الدعوى  يف  البتدائية 
 ، م  م  ذ  ال�صادة/كيلي للمقاولت - �س  املدعي عليها  ، وتنفيذا للمهمة فاإن  م  م  ذ  اجلاهزة �س 
مدعوة حل�صور اجتماع اخلربة احل�صابية او بوا�صطة وكيل معتمد واملقرر عقده يوم اخلمي�س 
املوافق 2019/8/22 يف متام ال�صاعة 12.30 الثانية ع�صر والن�صف ظهرا يف مقر مكتبنا الكائن 
يف اإمارة دبي - ديرة - بو�صعيد - بناية الو�صل بزن�س �صنرت - بجوار فندق جي 5 )فندق روتانا 
�صابقا( - �صارع رقم 27  - الطابق التا�صع - مكتب رقم ) 902( رقم مكاين : 94178  32428 - لذا 
نرجو منكم التكرم باحل�صور يف املوعد املحدد اعاله " واح�صار جميع الأوراق وامل�صتندات التي 

توؤدون تقدميها لنا لنتمكن من اأداء مهمتنا. 
  اخلبرياحل�شابي     
د.عقيل حممد هادي ح�شن  الهادي 

تكليف الإعالن بالن�شر 
حل�شور اجتماع اخلربة احل�شابية  
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 الإعالن بالن�شر باللغة العربية 

اىل املدعى عليه / ميمونة بنت عبدالقادر بلفقية - �صعودية اجلن�صية 
نعلمكم بان املدعي / احمد عبداهلل احمد عبداهلل ال علي 

يف الدعوى رقم 2019/2970 الدائرة الكلية التجارية  قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها :  
البنكية  وح�صاباتها  ودفاترها  ح�صاباتها  على  والإطالع  ال�صركة  ملقر  الإنتقال  مهمته  تكون  ح�صابي  خبري  ندب 
ومراجعة كافة  امليزانيات العمومية وم�صروفاتها وبيان حجم الأرباح واخل�صائر والإطالع على ك�صف امل�صروفات 
الأرباح  العمالء وبيان حجم  التزامات �صهرية ومالها من مديونية عند  ال�صركة من  والرواتب وحتديد ما على 
العقد  املال و�صحوبات كل واحد منهم على حدا مبوجب  وراأ�س  الأرباح واخل�صائر  �صريك يف  وح�صة ون�صيب كل 
اجلانبي وماذلك مع بيان ن�صبة الأ�صرار واخل�صائر مع احتفاظ املدعي بحقه يف تعديل طلباته بعد اإيداع التقرير 

- الزام املدعي عليها بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
او  �صخ�صيا  الحتادية  ال�صارقة  )138( مبحكمة  رقم  القاعة  التجارية  الكلية  الدائرة  اأمام  يقت�صي ح�صورك  لذا 
املوافق  الثالثاء  ، وذلك يوم  ، وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات  بوا�صطة وكيل معتمد 
2019/8/27 وذلك للنظر يف الدعوى املذكورة ارقامها بو�صفك مدعي عليه ، ويف حال تخلفك عن احل�صور او عدم 

ار�صال وكيل عنك فانه �صيتم ا�صتكمال الجراءات القانونية يف غيابك.  
 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية         
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اخطار بالن�شر يف الق�شية التنفيذية  2019/776
اإىل املحكوم عليها/ الفريق الأول خلدمات التنظيف 

اأ�صدرت  ق��د  البتدائية  الحت��ادي��ة  عجمان  حمكمة  ب��ان  لديكم  معلوما  ليكن 
بحقكما حكما يف الدعوى رقم )2018/3030( عمايل جزئي ، يق�صى باإلزامك 
بدفع مبلغ وقدره )6.984( درهم �صامال الر�صوم وامل�صاريف ، وحيث ان املحكوم 
له/ ت�صيبوي�صى جوزيف اوكورو ، قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم و�صجلت التنفيذ 
اأنت مكلف ب�صداد املبلغ املحكوم به خالل )15( يوما  حتت رقم 2019/776 لذا 
من تاريخ ن�صر الخطار ويف حال تخلفكما عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ بحقكما 

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

 المارات العربية  املتحدة
وزارة العدل 

العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7   

اخطار بالن�شر يف الق�شية التنفيذية  2019/594
اإىل املحكوم عليه/ الفاريابي ملقاولت ال�صيانة العامة 

ليكن معلوما لديك بان حمكمة عجمان الحتادية البتدائية قد اأ�صدرت بحقكم 
حكما يف الدعوى رقم )2018/206( عمايل جزئي ، يق�صى باإلزامكم بدفع مبلغ 
وقدره )12.559( درهم �صامال الر�صوم وامل�صاريف ، وحيث ان املحكوم له/ حممد 
اجاز حممد م�صتاق ، قد تقدما بطلب تنفيذ احلكم و�صجل التنفيذ حتت رقم 
2019/594 لذا اأنتم مكلفني ب�صداد املبلغ املحكوم به خالل )15( يوما من تاريخ 
ن�صر الخطار ويف حال تخلفكم عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ بحقكم الجراءات 

القانونية املنا�صبة لتنفيذ احلكم ح�صب ال�صول.
قلم التنفيذ
بدار الق�شاء عجمان 

 المارات العربية  املتحدة
وزارة العدل 
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2019/1945 مدين جزئي                 
باين�س   كومار  رام  باين�س  كومار  2-رايف  رام  مان�صا  1-ج��ورن��ام   / عليه  املدعي  اىل 
جم��ه��ويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ م�صت�صفى ال��زه��راء اخل��ا���س دب��ي )�س 
عليك  اأق��ام  قد   - الزعابي  ال�صح�صي  حممد  نا�صر  حممد  كفاح  وميثله/  م(  م  ذ 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )62120.42 درهم( 
والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة الق�صائية وحتى 
يوم  لها جل�صة  وح��ددت  كفالة.   املعجل بال  بالنفاذ  �صمول احلكم  و  التام  ال�صداد 
Ch1.B.10 لذا فاأنت  الحد  املوافق  2019/8/18  ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�صور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                         يف الدعوى رقم  2019/1812 تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �صده/1- ريت�س العاملية - �س ذ م م 2-م�صعود مرت�صى �صريفي  
جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�صركة اخلليج للتمويل - 
�س م خ وميثله / منى احمد عبدالعزيز يو�صف ال�صباغ - قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)223242.75( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                         يف الدعوى رقم 2019/1681 تنفيذ جتاري  

م  م  ذ  �س   - الفنية  للتوريدات  اجلديدة  احلقبة  �صركة  �صدهم/1-  املنفذ  اىل 
2-�صركة املعدات املوثوقه للتوريدات الفنية - �س ذ م م 3-�صانوا�س كوتوماداث   
جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ البنك التجاري الدويل - �س 
م ع وميثله / منى احمد عبدالعزيز يو�صف ال�صباغ - قد اأقام عليك الدعوى 
 )3841428( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية 
املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  بالت�صامن  دره��م 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                         يف الدعوى رقم  2019/3281 تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �صده/1- ايلمك لالعمال الكهروميكانيكية - �س ذ م م جمهول 
 حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/تكنووات للكهروميكانيك - �س ذ م م

وميثله/�صمري حليم كنعان - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
درهم   )16279658.49( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله 
�صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7   
اإعالن عن بيع عقارا باملزاد الإلكرتوين 

عن طريق �شركة الإمارات للمزادات 
عن طريق الن�شر بجريدتني ر�شميتني 

يف الق�شية التنفيذية رقم 2019/289 راأ�س اخليمة
رقم  ان��ت��ق��ال  ملكية  ال��ع��ق��ار  ب��ي��ع  ع��ن  التنفيذ  دائ����رة   - الب��ت��دائ��ي��ة  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  تعلن حممكة 
2012/1600 عبارة عن �صقة يف منطقة اجلزيرة احلمراء رقم 704 - رويال بريز 4 - م�صاحة 
ال�صقة 73.64 مرت مربع 792.65 قدم مربع والقيمة التقديرية للعقار 476937.70 درهم 
، والعائدة ملكيتها للمحكوم عليه/ انطوين راميوند انديرتون - راأ�س اخليمة اجلزيرة احلمراء 
رويال بريز 4 �صقة رقم 704. بتاريخ 2019/8/28 عن طريق �صركة الإمارات للمزادات وذلك 
يف متام ال�صاعة الثانية ع�صر ظهرا ، علما بان قيمة التاأمني %20 تدفع نقدا. فعلى من يرغب 
بال�صرتاك او العرتا�س او الطالع الدخول على املوقع الإلكرتوين ل�صركة الإمارات للمزادات 
وحتى  الر�صمي  الدوام  اأثناء  التنفيذ  دائرة  مراجعة  او   www.emiratesauction.ae

جل�صة املزاد املذكورة
ماأمور التنفيذ / �شعيد ال�شحي

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7   
اإعالن بالن�شر

2019/437 جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / �صلطان احمد يو�صف را�صد الزعابي 

حيث ان املدعي/ علي عبداهلل عبدالغفور حممد امل�صلي 
قد اأقام الدعوىالق�صائية رقم )2019/437 جتاري جزئي( �صد املدعي عليه 

وملا �صنورد فيما بعد / وملا تراه حمكمتكم املوقرة عفوا ، نطلب : 
1- قيد لئحة الدعوى وحتديد اقرب جل�صة لنظرها واإعالن املدعي عليه بها

2- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 185000 درهم )مائة وخم�صة وثمانون الف درهم بواقع 
9% من تاريخ ال�صتحقاق احلا�صل يف 2018/12/25 وحتى متام ال�صداد 

3- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 1000 درهم تعوي�صا عن الأ�صرار الدبية التي حلقته 
الإبتدائية  الدعوى  اإدارة  مكتب  اىل  ح�صورك  يقت�صي  مما  ر�صيد.  دون  �صيك  ا�صدار  جرمية  من 
مبحكمة را�س اخليمة يوم الإثنني املوافق 2019/8/19م ال�صاعة التا�صعة �صباحا وتقدمي ما لديك 

من بيانات ودفوع
مكتب اإدارة الدعوى
معاذ احمد ا لعمو�س  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/5844(

املنذر : الحتاد العقارية - �س م ع 
املنذر اليها : روزبريي �صوبر ماركت - �س ذ م م )جمهول حمل الإقامة(

ال�صركة املنذرة تنذركم ب�صرورة املبادرة اىل �صداد القيمة اليجارية امل�صتحقة مبلغ وقدر اليجارية مبلغ وقدره 
)196.977( )مائة و�صتة وت�صعون الفا وت�صعمائة و�صبعة و�صبعون درهما اإماراتيا( وما ي�صتجد من القيمة اليجارية 
بواقع 420.717 درهم )اربعمائة وع�صرون الفا و�صبعمائة و�صبعة ع�صر درهما اإماراتيا( �صنويا حتى تاريخ الت�صليم / 
الإخالء الفعلي من العني املوؤجرة بالإ�صافة اىل ر�صوم اخلدمات وال�صيانة وكافة فواتري املاء والكهرباء والغرامات 
التاأخريية ا�صافة اىل ما يلحق املوؤجر من ا�صرار وخ�صائر نتيجة اخاللكم بعقد اليجار وذلك خالل املدة القانونية 
�صندا لن�س املادة 1/25 من القانون رقم )33( ل�صنة 2008 واملعدل للقانون رقم 2007/26 ب�صاأن تنظيم العالقة بني 
، فاإننا �صن�صطر  اإم��ارة دبي يف حال تخلفكم عن ال�صداد خالل الفرتة املذكورة  موؤجري وم�صتاأجري العقارات يف 
لتخاذ كافة الإجراءات القانونية يف حقكم والتي ت�صمل ر�صوم اخلدمات امل�صتحقة املذكورة اعاله وحماية حقوق 
املجمع الرئي�صي بالإ�صافة اىل الزامكم ب�صائر اخل�صائر والأ�صرار املادية والدبية الناجتة عن اإخاللكم القانوين 

والتعاقدي ومطالبتكم بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/5851(

املنذر : �صركة �صفر لل�صفر وال�صياحة - �س ذ م م
املنذر اليه : �صركة فيا دبي - �س ذ م م 

�صداد  ب�صرورة  عليها  منبهة  اليها(  )املنذر  ال�صركة  اىل  الإن���ذار  بهذا  املنذرة  تتوجه 
املبلغ مو�صوع التفاقية واملرت�صد بذمتها والبالغ مقداره )1.014.264 مليون واربعة 
ع�صر الف ومائتان واربعة و�صتون درهم( وذلك يف موعد غايته ع�صرة ايام من تاريخ 
علمها بهذا الإنذار او ن�صر له واإل �صوف ت�صطر املنذرة بعد هذا التاريخ اىل اتخاذ كافة 
الإج��راءات القانونية �صدكم ، لذلك ، فاإن  املنذرة توجه هذا الإن��ذار لتكليف للمنذر 
اليه للوفاء بقيمة املبلغ املطالب به خالل 10 ايام من تاريخ ن�صر لهذا الإن��ذار حتت 

طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بها.   
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/5817(

املنذر : �صوزهني بي للتجارة العامة - �س ذ م م 
بوكالة املحاميني / عبدالرحمن ن�صيب وحامد اخلزرجي 

املنذر اليه : �صنرتو هايرب ماركت 
املو�ض����وع 

يتوجه املنذر اىل املنذر اليه بهذا الإعالن للعلم مبا جاء به وما ا�صتمل عليه ونفاذ مفعوله 
قانونا ، فاإننا ننذركم ونكلفكم ب�صرورة الوفاء باملبلغ و�صداد )مبلغ وقدره 212125 درهم 
اق�صاه  موعد  يف  املنذر  ل�صالح  دره��م(  وع�صرون  وخم�صة  ومائة  ال��ف  ع�صر  واثني  مائتان 
خم�صة ايام من تاريخ اعاله النذار بالوفاء واإل فاإننا �صوف نتخذ الإجراءات القانونية يف 
مواجهتكم وعليه فاإننا نحملكم كافة امل�صوؤولية املادية واملعنوية عن عدم ال�صداد يف املوعد 
املحدد ا�صافة اىل حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف. مع حفظ كافة حقوق املنذر ب�صائر 

انواعها حال وم�صتقبال.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/5849(

املنذر : اورانو�س لل�صفر وال�صياحة - �س ذ م م 
املنذر اليها : �صكاي �صتيل �صي�صتمز - �س ذ م م-جمهول حمل الإقامة 
تنذر املنذرة ، املنذر اليها ب�صرورة �صداد قيمة املرت�صد بذمتها مبلغ 
وخم�صة  و�صتمائة  ال��ف  و�صبعون  )خم�صة  دره���م   )75.695( وق���دره 
ت��اري��خ اعالنها بهذا  اي���ام  م��ن  وت�صعون دره��م��ا( وذل��ك خ��الل �صبعة 
الإعالن ، وال �صوف ت�صطر املنذرة لتخاذ كافة الإجراءات القانونية 
وتف�صلوا  ذمتها.   بها  امل�صغول  باملبلغ  ال�صداد  عن  تقاع�صها  نتيجة 

بقبول وافر الإحرتام والتقدير  
 املخطر 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/5850(

املنذر : �صركة ادفان�صد ا�صايت لرتكيب املواد العازلة - �س ذ م م 
املنذر اليه : �صركة حطيبة لالن�صاءات - �س ذ م م 

�صداد  ب�صرورة  عليها  منبهة  اليها(  )املنذر  ال�صركة  اىل  الإن��ذار  بهذا  املنذرة  تتوجه 
املبلغ مو�صوع التفاقية من الباطن املوؤرخة يف 2016/5/16 واملرت�صد بذمتها والبالغ 
الف ومائتان وثمانون درهما وذلك يف موعد غايته  �صتون  دره��م(  مقداره )60.280 
خم�صة ايام من تاريخ علمها بهذا الإنذار  واإل �صوف ت�صطر املنذرة بعد هذا التاريخ 
اىل اتخاذ كافة الإج��راءات القانونية �صدكم ، لذلك ، فاإن  املنذرة توجه هذا الإنذار 
لتكليف للمنذر اليه للوفاء بقيمة املبلغ املطالب به خالل 5 ايام من تاريخ ن�صر لهذا 

الإنذار حتت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بها.   
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/5859(

املنذر : برنن وولف واير روب�س - �س م ح )م�صوؤولية حمدودة( - العنوان : الإمارات - اإمارة 
دبي - جبل علي - الدوار الثامن - م�صتودع رقم �صي �صي 5  - هاتف : 0509826683 

املنذر اليها : لولويدز بريت�س ت�صيتينج ليمتد - فرع دبي - العنوان : الإمارات - اإمارة دبي 
- ديرة - الق�صي�س الوىل - ملك خليفة احلبتور - م�صتودع 29 - هاتف : 0509223556 

ينذر املنذر مبوجب هذا الإنذار ب�صرورة �صداد قيمة ال�صيكات املرجتعة ارقام )001678( و 
)001679( و )001640( املذكورة مببلغ اإجمايل وقدره 420.090 درهم )اربعمائة وع�صرون 
الف وت�صعون درهم( وذلك خالل موعد اق�صاه �صبعة ايام من تاريخ العلم بهذا الإنذار 
اجلهات  ل��دى  الالزمة  القانونية  الإج���راءات  كافة  اتخاذ  اىل  املنذرة  ت�صطر  �صوف  وال 
املخت�صة �صدكم للزامكم ب�صداد قيمة ال�صيك املذكور مع حتميلكم الر�صوم وامل�صاريف 

املقررة قانونا. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• الفجرية-الفجر:

 نظمت جمعية الفجرية الجتماعية الثقافية ور�صة تدريبية يف “اأ�صا�صيات اللغة اليابانية” قدمتها فاخرة 
عبداهلل بن داغر املدير التنفيذية لل�صعادة والإيجابية مدير نادي اللغات يف اجلمعية، وذلك �صمن اأن�صطة 

الأكادميية ال�صيفية ل�صباب الإمارات وعلى هام�س مهرجان قّيظ يف الفجرية. 
ا�صتهدفت الور�صة، التي ا�صت�صافها مركز الفجرية لل�صباب، جمهور ال�صباب من الفئة العمرية من 15 حتى 

35 �صنة من اأجل حثهم على تعلم لغات العامل وال�صتفادة من خربات وعلوم الآخرين من مواطني القارة 
ال�صفراء ونقل قيم ومبادئ وعلوم اأهل الإمارات اإىل العامل اأجمع.وتناولت الور�صة جمموعة من الأ�صا�صيات 
وال�صتماع،  وامل��ح��ادث��ة  الكتابة  م��ه��ارات  على  رك��زت  حيث  اليابانية  اللغة  تعلم  يف  املبتدئ  يحتاجها  التي 
وتخلل ذلك �صرح  والختالفات بني حروف اللغة اليابانية مثل “الهرياغانا” و”الكاتاكانا” و”الكاجني”، 

كيفية كتابة اأ�صماء امل�صاركني بحروف “الكاتاكانا” من منطلق اأن اأ�صماءهم اأجنبية ولي�صت يابانية.
وتطرقت بن داغر اإىل ال�صيغة التعريفية التي ميكن من خاللها التعرف اإىل ذوات الآخرين، ف�صاًل عن 

املحادثات اليومية التي ميكن ا�صتخدامها كبداية التوا�صل مع ال�صعب الياباين، واختتمت الور�صة بعر�س 
عدد من الفيديوهات التي األقت ال�صوء على طبيعة احلياة اليابانية.

واأعربت فاخرة بن داغر عن �صعادتها بالتفاعل الكبري بني امل�صاركني والذي انعك�س بدوره على جناح ومتيز 
الور�صة، م�صرية اإىل اأن الفعالية تاأتي يف اإطار اخلطة العامة التي تنتهجها جمعية الفجرية الثقافية نحو 
ن�صر العلم واملعرفة والثقافة مبختلف اأنواعها و�صبلها من اأجل بناء الفرد واملجتمع داخل الدولة وخارجها، 

ولكي يكون جميع �صباب وفتيات الدولة �صفراء للوطن يف املحافل الدولية كافة .

•• دبي-الفجر:

اف��ت��ت��ح ال��ع��م��ي��د ال��دك��ت��ور غ��ي��ث غ���امن ال�����ص��وي��دي، مدير 
احل��دي��ث��ة يف  »الجت���اه���ات  دورة  دب����ي،  ���ص��رط��ة  اأك��ادمي��ي��ة 
الأكادميية  نظمتها  ال��ت��ي  ال�صحفي«  والإخ����راج  الكتابة 
ل��ل��ت��دري��ب، وح��ا���ص��ر فيها  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
الدكتور حممد ع�صام حمو، من مركز )اإت�س دي تي �صي( 
م�صتوى  على  الإع��الم��ي��ني  م��ن  ع��دد  بح�صور  للتدريب، 

القيادة العامة ل�صرطة دبي.
ترجمة  على  الأكادميية  حر�س  ال�صويدي،  العميد  واأك��د 
توجيهات �صعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري، القائد العام 
ل�صرطة دبي، ومتابعة �صعادة اللواء الأ�صتاذ الدكتور حممد 
الأكادميية  ل�صوؤون  العام  القائد  م�صاعد  فهد،  بن  اأحمد 
وال��ت��دري��ب، ع��ل��ى ت��ط��وي��ر م���ه���ارات ال���ك���وادر ال��ب�����ص��ري��ة يف 
الأمني  الإع���الم  قطاع  يف  خا�صة  املختلفة،  التخ�ص�صات 
الذي يحمل ر�صالة وا�صحة يف تر�صيخ الأمن لدى الفرد 

وتنمية الوعي لدى املجتمع.
اإعالميي  م��ه��ارات  تعزيز  على  ال���دورة  رك��زت  وا�صتطرد: 
�صرطة دبي وتزويدهم باأدوات الإعالم احلديث يف القرن 
احلادي والع�صرين، يف جمالت الكتابة ال�صحفية و�صبكات 
التوا�صل الجتماعي، بهدف اإبراز الدور احل�صاري الذي 
حتقيقا  التنظيمية،  وحداتها  بكافة  دبي  �صرطة  به  تقوم 
لتوجهاتها ال�صرتاتيجية املتمثلة يف مدينة اآمنة واإ�صعاد 

املجتمع والبتكار يف املوارد.

•• ال�شارقة-الفجر:

اخلليج  ل��دول  العربية  للغة  الرتبوي  املركز  اختتم 
وموؤ�ص�صات  جامعات  اإىل  زي��ارت��ه  برنامج  بال�صارقة 
التعاون  ت��ع��زي��ز  اإط�����ار  ك��ازاخ�����ص��ت��ان يف  ال��ت��ع��ل��ي��م يف 

امل�صرتك وتبادل اخلربات امل�صرتكة .
وتعد الزيارة �صمن برنامج الزيارات التي يقوم بها 
زي��ارت��ه للمعاهد واجلامعات  اإط���ار  امل��رك��ز وذل��ك يف 
واملوؤ�ص�صات التعليمية املعنية بتعليم اللغة العربية يف 

عدد من الدول ومنها يف كازاخ�صتان،
حممد  ال�صفري  ا�صتقبال  ال��زي��ارة  برنامج  وت�صمن 
امل��ت��ح��دة يف  العربية  الإم�����ارات  دول���ة  اجل��اب��ر �صفري 
)الآ�صتانة(  ���ص��ل��ط��ان  ن���ور  م��دي��ن��ة  يف  اإق��ام��ت��ه  م��ق��ر 

عا�صمة كازاخ�صتان الدكتور عي�صى �صالح احلمادي 
اخلليج  ل��دول  العربية  للغة  ال��رتب��وي  املركز  مدير 
عي�صى  الدكتور  الإم���ارات.وق���دم  دول��ة  يف  بال�صارقة 
العربية  للغة  الرتبوي  املركز  عن  تعريًفا  احلمادي 
لدول اخلليج بال�صارقة والهدف منه اإبراز اإجنازات 
اللغة  خلدمة  املركز  اأ�صدرها  التي  ودرا�صاته  املركز 
اللغة  تعليم  تطوير  يف  لهدفه  وحتقيًقا  العربية 
العربية وتعلمها، بالإ�صافة اإىل �صل�صة منهج )اأحب 
العربية( وهي �صل�صلة متكاملة لتعليم اللغة العربية 
ال�صف  اإىل  الأول  ال�����ص��ف  م��ن  ب��غ��ريه��ا  للناطقني 
الثاين ع�صر جلميع املراحل التعليمية، حيث ُيطبق 
هذا املنهج يف الكثري من دول اخلليج بالإ�صافة اإىل 
ع��دد م��ن اجل��ه��ات يف اأوروب����ا واأم��ري��ك��ا وغ��ريه��ا من 

الإم���ارات  �صفارة  .واأ���ص��اد احل��م��ادي بجهود  ال���دول، 
يف  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ملدر�صة  الإم����ارات  افتتاح  يف 
مدر�صة خليفة بن زايد اآل نهيان يف العا�صمة مبدينة 
نور �صلطان )الآ�صتانة( وذلك �صمن جهود موؤ�ص�صة 
بعام  الإن�صانية  لالأعمال  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
الت�صامح لدولة الإم��ارات، حيث �صي�صهم هذا املركز 

يف التعاون يف جمال التعليم بني البلدين.
كما قدم الدكتور  عي�صى احلمادي عدًدا من اإ�صدارات 
املركز اإىل �صعادة ال�صفري حممد اجلابري لإ�صافتها 
للموؤ�ص�صات  تكون مرجًعا  ولكي  ال�صفارة  اإىل مكتبة 
ال�صرقية  ال��درا���ص��ات  جم��ال  يف  املخت�صة  التعليمية 
كازاخ�صتان،  ج��ام��ع��ات  يف  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  وم��ن��ه��ا 
العربية  اأح����ب  مل��ن��ه��ج  خ��ا���ص��ة  �صل�صلة  اأه�����دى  ك��م��ا 

بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  بتعليم  اخلا�صة 
�صلطان  نور  بالعا�صمة  مبارك  بنت  فاطمة  ملدر�صة 
من  املخت�صني  احل��م��ادي  ال��ت��ق��ى  )الآ���ص��ت��ان��ة(.ك��م��ا 
جامعة اأورا�صيا يف العا�صمة نور �صلطان )الآ�صتانة( 
وهي د.�صمال امل�صرفة على درا�صات اللغة العربية يف 
ق�صم الدرا�صات ال�صرقية بجامعة اأورا�صيا، ومت تبادل 
الطرفني يف جمال  بني  امل�صرتك  التعاون  جم��الت 
تعليم اللغة العربية باعتبار اأن املركز الرتبوي للغة 
العربية لدول اخلليج بالإمارات اأ�صبح بيت خربة يف 
بها  للناطقني  وتعلمها  العربية  اللغة  تعليم  جمال 
وللناطقني بغريها، بالإ�صافة اإىل التعاون يف جمال 
املاج�صتري  ر�صائل  مناق�صة  يف  وامل�صاركة  الإ���ص��راف 
وال���دك���ت���وراة يف جم���ال ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، ك��م��ا اأهدى 

امل��رك��ز اإىل مكتبة  احل��م��ادي جمموعة م��ن درا���ص��ات 
درا����ص���ات ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة يف ج��ام��ع��ة اأورا���ص��ي��ا دعًما 
للمكتبة وللطلبة املخت�صني لكي تكون لهم م�صدًرا 
ومرجًعا يف درا�صاتهم العليا يف جمال اللغة العربية.
اأبرز  م��ن  ال��ف��اراب��ي وه��ي  زار احل��م��ادي جامعة  كما 
بالعا�صمة  اجلامعة  مقر  يف  كازاخ�صتان  جامعات 
الدرا�صات  على  ا  اأي�صً واطلع  )امل��اآت��ي(  ال�صابقة  قبل 
ال�صرقية باجلامعة ومت  الدرا�صات  العربية يف ق�صم 
اللغة  تعليم  جم��ال  يف  التعاون  �صبل  تبادل  خاللها 
ال��ع��رب��ي��ة م�����ص��ي��ًدا ب��ج��ه��ود ج��ام��ع��ات ك��ازاخ�����ص��ت��ان يف 
الهتمام باللغة العربية وتعلمها وتخريج طلبة من 
املخت�صني يف جمالها يف الدرا�صات العليا.. كما ت�صلم 
الدكتور ر�صيد رئي�س  الدكتور عي�صى احلمادي من 

ق�صم درا�صات اللغة العربية بجامعة الفارابي ن�صخة 
من معجم اللغة العربية الكازاخية والذي اأ�صدرته 
اجلامعة كمرجع لتعليم اللغة العربية كازاخ�صتان.. 

كما مت تبادل الدروع من اجلامعة يف ختام الزيارة.
القراءة  اإ���ص��داره  م��ن  ن�صخة  احل��م��ادي  اأه���دى  كما 
مقر  يف  اجل��اب��ر  حممد  ال�صفري  ل�صعادة  الإب��داع��ي��ة 
اإقامته مبدينة نور �صلطان، كما اأهدى اإ�صداره اإىل 
اأق�صام اللغة العربية يف اجلامعات التي قام بزيارتها 
ق���دم احلمادي  ال���زي���ارة  ك��ازاخ�����ص��ت��ان.ويف خ��ت��ام  يف 
ال�صفري حممد اجلابر  �صعادة  اإىل  والتقدير  ال�صكر 
على جهود ال�صفارة اأثناء اإقامته بكازاخ�صتان مثمنا 
املتميزة  العالقات  تطوير  يف  اأي�صا  ال�صفارة  جهود 

بني البلدين ويف خدمة املواطنني ورعايتهم.

بهدف تعزيز التعاون يف جمال اللغة العربية 

املركز الرتبوي للغة العربية لدول اخلليج بال�صارقة 
يختتم برنامج زيارته اإىل جامعات وموؤ�ص�صات التعليم يف كازاخ�صتان

»الفجرية الثقافية« تنظم ور�صة يف اأ�صا�صيات اللغة اليابانية 

نظمته  ال��ذي  الثقايف  ال�صيفي  املخيم  اختتم 
فعالياته  امل���ع���رف���ة  وت��ن��م��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة 
واليافعني  ال�����ص��ب��اب  م���ن  وا���ص��ع��ة  مب�����ص��ارك��ة 
للوزارة  التابعة  الثقافية  املراكز  والأطفال يف 
القيوين  واأم  وع��ج��م��ان  ال��ظ��ف��رة  م��ن  ك��ل  يف 
الفجرية  ودب�����ا  اخل��ي��م��ة  وراأ��������س  وال���ف���ج���رية 
اأ�صابيع   3 م����دار  ع��ل��ى  ق���دم  ح��ي��ث  وم�����ص��ايف، 
70 ور���ص��ة عمل  ب��اأك��رث م��ن  برناجما ح��اف��ال 

ا�صتقبلت نحو 1500 م�صارك.
بالفئات  ال�����ص��ي��ف��ي  ال���ث���ق���ايف  امل��خ��ي��م  ورح�����ب 
لهم  وق����دم  ���ص��ن��ة،   19 اإىل   5 م���ن  ال��ع��م��ري��ة 
جمموعة متنوعة من ور�س العمل يف جمالت 
الذاتية،  والتنمية  والبتكار  والثقافة  الفنون 
والتي هدفت اإىل اكت�صاف وتطوير املواهب يف 

دولة الإمارات.
وقالت معايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة 
الذي  النجاح  “ اإن   : املعرفة  وتنمية  الثقافة 
حققه املخيم يعد م�صدر اإلهام لنا جميعا فيما 
نعمل على بناء اأجيال طموحة تتمتع بالقدرة 
ع��ل��ى الب��ت��ك��ار والإب������داع، وي���اأت���ي ه���ذا املخيم 
تتبناها  ال��ت��ي  التنمية  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  �صمن 
واكت�صاف  �صبابنا  طموحات  لتعزيز  ال����وزارة 
اإىل  م�صرية  بها،  والرتقاء  وتبنيها  مواهبهم 
تعترب  املخيم  من  العام  ه��ذا  ن�صخة  جن��اح  اأن 
���ص��ه��ادة ع��ل��ى م��ا ل���دى اأط��ف��ال��ن��ا و���ص��ب��اب��ن��ا من 
قدراتهم  تنمية  على  وعزمية  وطموح  �صغف 

واكت�صاف اهتماماتهم ».
الإبداعية يف  العمل  اأن ور�س  واأك��دت معاليها 

املخيم ال�صيفي الثقايف قدمت باأ�صلوب مبتكر 
والرتفيه  واملتعة  والثقافة،  العلم  بني  يجمع 
مب��ا اأ���ص��ه��م يف حتقيق الأه�����داف امل��رج��وة من 
املبدعني  مل���واه���ب  ال��ع��ن��ان  واأط���ل���ق  ال����ور�����س، 
ال��ق��ط��اع��ات، ورفدهم  ال��ن��ا���ص��ئ��ني يف خم��ت��ل��ف 
مبهارات معرفية يف املجالت الإبداعية لتكون 
لختيار  قويا  اأ�صا�صا  واخل��ربات  املهارات  هذه 

توجهاتهم البداعية امل�صتقبلية.
املخيم  اأقيمت يف  التي  العمل  ور���س  وحر�صت 
ال�صيفي الثقايف على املزج بني التعليم واملرح.

كانت وزارة الثقافة وتنمية املعرفة قد اأطلقت 
ا�صرتاتيجيتها  ال�صيفي �صمن  الثقايف  املخيم 
الرامية اإىل حتفيز التفاعل املجتمعي واإ�صراك 
يتوافق  ومب����ا  ال���ث���ق���ايف،  ال��ع��م��ل  يف  امل��ج��ت��م��ع 

النهو�س  ت�صتهدف  ال��ت��ي  ال����وزارة  مهمة  م��ع 
الدولة  يف  واملعريف  الثقايف  باملنجز  والرت��ق��اء 
وا�صتدامة رفدها باملواهب املتميزة والكفاءات 

الوطنية املبدعة.

�صوؤون  مكتب  مدير  النعيمي  خليفة  حممد  ال�صيد  اأ���ص��اد 
ال�صمو  اأبوظبي بجهود �صاحب  بديوان ويل عهد  التعليم 
نائب  اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  ال�صيخ حممد بن 
القائد الأعلى للقوات امل�صلحة يف تطوير امل�صرية التعليمية، 
وحر�س �صموه الدائم وامل�صتمر على تقدمي الدعم املتوا�صل 
لل�صباب يف التعليم وتوفري جميع الأدوات والو�صائل التي 
متكنهم من التوظيف الأمثل لقدراتهم وطاقاتهم خلدمة 
وطنهم وجمتمعهم مثنياً يف الوقت نف�صه على اجلهود التي 
تبذلها جمال�س ال�صباب وجمال�س اأبوظبي يف دعم الن�صيج 
توا�صل  وت��وف��ري من�صات  الإم�����ارات  دول���ة  الج��ت��م��اع��ي يف 
الأ�صعدة  خمتلف  على  امل�صتدامة  التنمية  حتقق  فعالة 
.جاء ذلك خالل ا�صت�صاف جمل�س اأبوظبي لل�صباب التابع 
املجال�س  ���ص��وؤون  لل�صباب،ومكتب  الحت���ادي���ة  للموؤ�ص�صة 

يف  م��ع��ان��ا«،  برنامج»تقهوى  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  دي���وان  يف 
ابوظبي بهدف تفعيل  الوثبة يف  الرابعة مبجل�س  جل�صته 
دور ال�صباب يف جمال�س اأبوظبي من خالل ا�صت�صافة قادة 
التي واجهتهم واملهارات  التحديات  مميزين للحديث عن 
خدمة  م�صرية  يف  وال��ت��ط��ور  النجاح  على  �صاعدتهم  التي 
من  لال�صتفادة  وذل��ك  الدولة  ا�صرتاتيجية  ودع��م  الوطن 
وم�صاركتها  املتميزة  العملية  وخرباتهم  العلمية  جتاربهم 
بديوان  التعليم  �صوؤون  مكتب  مدير  وا�صتعر�س  ال�صباب. 
ويل ع��ه��د اأب��وظ��ب��ي ع���ددا م��ن ال��ت��ج��ارب خ���الل م�صريته 
م�صيداً  التحديات  من  وع��دد  الطموح  والعملية  العلمية 
بروؤية القيادة احلكيمة يف تعزيز م�صرية التنمية يف الدولة 
يف دفع عجلة التنمية ال�صاملة وامل�صتدامة،واأ�صا�س روؤيتها 

التنمويةال�صاملة، و�صمام الأمن املعريف و الجتماعي.

جناح لفت للمخيم الثقايف ال�صيفي الوثبة ت�صت�صيف جل�صة » تقهوى معانا« 
لتفعيل دور ال�صباب يف جمال�س اأبوظبي

�صرطة دبي تنظم دورة حول الجتاهات احلديثة 
يف الكتابة والإخراج ال�صحفي
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بطولة  يف  ل����ل����م���������ص����ارك����ة  ت���ر����ص���ي���ح���ك  مت  ك����ي����ف   •

)كازابالنكا(؟
- من خالل املخرج بيرت ميمي، الذي �صبق اأن تعاونت معه 

من قبل يف فيلم )�صعيد كالكيت(، 
بالعمل معه ومع فريق العمل، خا�صة  وكنت �صعيداً جداً 
اأجواء الت�صوير كانت مليئة باحلما�س والكوميديا يف  اأن 
الوقت نف�صه، وخرجت من الفيلم بذكريات ل تن�صى مع 

جميع فريق العمل.

لنوعية  ينتمي  ال���ذي  الفيلم  طبيعة  م��ن  تقلق  اأمل   •
الأك�صن ولي�س الكوميديا؟

- ���ص��خ�����ص��ي��ة ع���راب���ي مب��ث��اب��ة ال��ب�����ص��م��ة امل����وج����ودة �صمن 
الحداث، 

كانت  ال��ف��ع��ل  وردود  ل��ل��ف��ك��رة،  حتم�صت  ق��راأت��ه��ا  وع��ن��دم��ا 
اإيجابية جدا ومل�صتها من اجلمهور يف التعليقات املختلفة 
الآن،  وح��ت��ى  الفيلم،  ع��ر���س  منذ  التوا�صل  م��واق��ع  على 
والكوميديا  ال�صر  ب��ني  مت��زج  ال��ت��ي  ال�صخ�صية  وطبيعة 
ب�صكل  ب��ال��دور  واحل��رك��ة  للتمثيل  جيدة  فر�صة  منحتني 

كبري.

بطولة  خ���الل  م��ن  �صينمائياً  ت��ط��ل  امل���رة  ه���ذه  ل��ك��ن   •
م�صرتكة ل مطلقة؟

املبداأ منذ  بهذا  واأ�صري  ال��دور بعدد )م�صاهده(،  اأقي�س  ل 
الذي  ال��دور  هل  هو  فقط  ي�صغلني  وم��ا  الفنية،  بداياتي 

�صاأقدمه اإ�صافة يف الأحداث وي�صيف يل اأم ل، 
فال اأحكم على ال�صيناريو قبل قراءته مطلقاً، اأما ت�صنيف 
ال��ب��ط��ول��ة امل��ط��ل��ق��ة وال��ب��ط��ول��ة اجل��م��اع��ي��ة ف��ه��ي اأم����ور ل 

ت�صغلني.

جرى  كيف  املغربي،  ب��ال��زي  الأح���داث  خ��الل  ظهرت   •
التح�صري لذلك؟

ب�صكل  نطقها  اأ�صتطع  مل  املغربية  باللهجة  كلمات  ثمة   -
�صحيح، 

وكنت حري�صا على التعامل مع التفا�صيل بال�صكل الذي 
يجعل من ي�صاهد العمل �صواء يف م�صر اأو املغرب ي�صدق 

عرابي، 
العمل على  ك��ان التفاق مع فريق  وم��ن ثم 

ا������ص�����ت�����خ�����دام ال���ك���ل���م���ات 
امل����غ����رب����ي����ة 

ال�صائعة يف �صياقها،
 بالإ�صافة اإىل الظهور باملالب�س املغربية بعدد من امل�صاهد، 
وهو و�صع طبيعي لتعاي�س عرابي يف املغرب وتاأثره بالبيئة 

املحيطة به.

جديدة(،  باأخطاء  ونقوم  املا�صي  اأخطاء  نن�صى  • )دعونا 
هل كانت يف ال�صيناريو؟

- تناق�صت مع املخرج بيرت ميمي قبل الت�صوير يف بع�س 
من  ع���ددا  ت�صمن  وال�صيناريو  ب��ال��دور،  اخلا�صة  الم���ور 

)الإيفيهات( التي وردت يف �صياق الحداث،
 وقمنا خالل جل�صات العمل باإ�صافة اأخرى وفق ما �صمحت 

به الأحداث، 
)الإيفيه(  ه��ذا  ومنها  مني،  ارجتالية  اإيفيهات  ثمة  لكن 
كما  من اجلمهور،  يتكرر كثرياً  اأ�صبح  باأنه  �صعدت  ال��ذي 

ت�صمنه الرتيلر الدعائي للفيلم.

امل�صاهد؟ بع�س  ت�صوير  يف  �صعوبة  وجدت  • هل 
- ثمة م�صاهد �صعبة بالفيلم ولي�س م�صاهد الأك�صن فقط، 

لأن التمثيل قائم على ال�صدق يف الأداء،
لأنني  مهما  م�صهدا  اأع��ت��ربه  اإيل  بالن�صبة  م�صهد  واأي   

مطالب باإي�صال العواطف النف�صية للجمهور فيه، 
ورمبا ي�صتغرق هذا اأمام الكامريا ثواين قليلة لكنه يحتاج 

مني اإىل جمهود كبري،
 لذا اأعترب كل م�صاهدي دائمة �صعبة، اأما م�صاهد الك�صن 
ف��ل��ه��ا ���ص��ع��وب��ة اأخ���رى 
م���رت���ب���ط���ة 

ب�صرورة حتمل ال�صعاب لإخراجها ب�صكل جيد.

امل�صاهد؟ اأحد  خالل  البحر  يف  معك  حدث  • ماذا 
اأبقى  اأن  - خ���الل ت�����ص��وي��ر اأح����د امل�����ص��اه��د ك���ان ي��ف��رت���س 

مبفردي داخل مركب �صغرية، 
ا�صتخدام جهاز الر�صال  وتعطلت املركب وعندما حاولت 
وج��دت��ه معطال  خ��الل��ه  م��ن  نتوا�صل  ان  ال���ذي يفرت�س 

اي�صا، 
و�صعرت بالقلق يف هذا الوقت ب�صدة، خا�صة اأنني ل اأجيد 
ال�صباحة، واأنقذين مركب كان مير بامل�صادفة، ومن خالل 
مع  التوا�صل  م��ن  متكنت  بها  اخل��ا���س  الال�صلكي  ج��ه��از 

فريق العمل واأخربتهم مبكان وجودي يف البحر.

الفيلم؟ من  ثان  جزء  تقدمي  ب�صدد  اأنكم  • تردد 
- حتى الآن ل يوجد قرار ر�صمي بهذا ال�صاأن، لكن طبيعة 
ال��ف��ي��ل��م ت��ت��ح��م��ل ت��ق��دمي ج���زء اآخ����ر خ��ا���ص��ة م���ع النهاية 

املفتوحة،
 و�صاأح�صم موقفي من الوجود يف اجلزء اجلديد من عدمه 
بعد قراءة ال�صيناريو عند كتابته، فال ميكن ان اأواف��ق اأو 

اأرف�س عمل دون اأن يكون هناك �صيناريو له،
 مع الأخذ يف العتبار ان الي��رادات الكبرية التي حققها 
ما  م�صتوى  ع��ن  ال��ث��اين  اجل���زء  ي��ق��ل  األ  ت��ف��ر���س  الفيلم 

قدمناه يف اجلزء الأول.

القادمة؟ م�صاريعك  عن  • ماذا 
- وق��ع��ت م���وؤخ���راً ت��ع��اق��د الن�����ص��م��ام ل��ف��ري��ق ع��م��ل فيلم 
)ال�صايب( مع املخرج ح�صني املنباوي، وهو جتربة خمتلفة 

بالن�صبة يل، و�صنبداأ الت�صوير قريباً.

الرم�صاين؟ ال�صباق  عن  غيابك  �صبب  • ما 
الرم�صاين  ال�صباق  اأرجع عمرو عبداجلليل غيابه عن   -
ك��ان ميكن الظهور من  اإىل ع��دم وج��ود دور جيد  املا�صي 

خالله، 
جناح  ب��ع��د  للتلفزيون  ل��ل��ع��ودة  يت�صوق  اأن���ه  اإىل  م�����ص��رياً 
يو�صف  عمرو  مع  املا�صي  العام  )طايع(  يف  جتربته 

واملخرج عمرو �صالمة.
املنتجني  عنه  ي�صاأل  غيابه  �صبب  اإن  وق��ال 

ب�صكل رئي�صي، ولي�س هو،
 خ���ا����ص���ة م����ع رغ���ب���ت���ه يف ال���وج���ود 
ت��ل��ف��زي��ون��ي��ا، م����وؤك����داً اأن�����ه لن 
امل���واف���ق���ة على  ي��ت��اأخ��ر يف 
ب�صكل  م��ك��ت��وب  ع��م��ل 

جيد.

�ضعيدة جدًا باطالق اأغنيتي اجلديدة )َوي َوي(

هند البلو�صي: اأقدم الفن الذي اأقتنع به

ويف هذا ال�صاأن، �صرحت البلو�صي قائلة: )اأنا �صعيدة جداً باطالق اأغنيتي 
العماين،  يو�صف  الفنان  وحلنها  كلماتها  �صاغ  التي  َوي(  )َوي  اجلديدة 

بينما توىل توزيعها املبدع عبداهلل العماين،
 وكان )املك�س( من ن�صيب طيف عادل(، م�صتدركًة: )لعل �صعادتي 
باتت اأكرب مع ت�صوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب بقيادة 
الثاقبة  الإخراجية  الروؤية  �صاحب  الع�صالوي،  ثامر  املخرج 
واملبهرة، حيث مت اطالقه قبل يومني يف قناتي اخلا�صة على 

)يوتيوب((.
�صيتخطى  ك��ان  اإذا  وع��ّم��ا  الكليب،  بنجاح  توقعاتها  وح���ول 

النجاح لكليبها ال�صابق )م�صتفز(، 
اأقدم �صيئاً  اأنني  اأرى  عّلقت البلو�صي بالقول: )�صخ�صياً، 
اأين  املهم  اأم ل،  النجاح  �صواء حقق  اأحبه وم�صتمتعة فيه 
ب�صّدة،  خو�صه  واأري���د  فيه  مقتنعة  كنُت  اأم��ر  على  اأْق��َدم��ت 

وباإذن اهلل النجاح �صيكون حليف كل جمتهد يف عمله(.

وب�صوؤالها اإن كانت ترى يف الكليب جراأة اأم ل، رّدت البلو�صي: )كما اأ�صلفت، 
اأنني جريئة فهذه  اأقتنع به، واإن كان النا�س يرون  اأقدم الفن الذي  فاأنا 
اأنني  اأرى  ل  اخلا�س،  منظوري  من  لكن  اأحرتمها،  واأن��ا  نظرهم  وجهة 
كليب  الفيديو  ينال  اأن  اأمت��ن��ى  وختاماً  حريتي،  �صقف  يتعدى  م��ا  م  اأق���دِّ

اإعجاب اجلميع(.
العلي  ط��ارق  الفنان  م�صرح  اإىل  جم���دداً  وعودتها  التمثيل،  �صعيد  على 
البلو�صي قائلة:  من خالل م�صرحيته الأخ��رية )عنرت املفلرت(، حتدثت 
اإعادة  مبثابة  العلي  ط��ارق  الفنان  م�صرح  رح��اب  اإىل  عودتي  اأن  �صك  )ل 
اأنا  وها  املا�صي من م�صرحه،  بدايتي يف  كانت  اإيّل، حيث  بالن�صبة  تاأهيل 
اأعود جمدداً اإىل نقطة البداية، كي اأنطلق من جديد يف ف�صاء امل�صرح(. 
و�صفتها  مب��ا  ال��ع��ارم��ة  فرحتها  ع��ن  كالمها  ختام  يف  البلو�صي  واأع��رب��ت 
اأن  امل�صرحية بجميع عرو�صها، موؤكدًة  الأ�صداء اجلميلة التي حت�صدها 
هذا الأمر مل ياأِت من فراغ، )بل من حّب فريق العمل جميعاً ملا يقدمه 

اأمام اجلمهور(.

مبزيج من الكوميديا وال�ضر، اأطل الفنان عمرو عبداجلليل يف فيلم )كازابالنكا(، الذي ت�ضدر �ضباك التذاكر يف ال�ضينما 
امل�ضرية خالل االأ�ضابيع االأوىل من عر�ضه. ويف هذا احلوار يتحدث عمرو عن الفيلم ومقرتح تقدمي جزء اآخر، باالإ�ضافة 

اإىل كوالي�س العمل وغريها من التفا�ضيل.

اأطلقت الفنانة هند البلو�ضي اأخريًا اأغنيتها اجلديدة )َوي َوي( باإيقاع جديد كليًا و)�ضتايل( غريب اإىل 
حد ما، كما �ضورتها على طريقة الفيديو كليب، بالتعاون مع املخرج ثامر الع�ضالوي، وهو من اإنتاج 

�ضركتها )هند ماجيك(.

ال اأحكم على ال�ضيناريو قبل قراءته مطلقًا

عمرو عبداجلليل: التمثيل قائم على 
ال�صدق يف الأداء
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كيف متنع التطبيقات من جمع البيانات 
غري ال�صرورية من هاتفك الأندرويد؟
عن  وتقارير  اأخ��ب��ار  ظهور  بعد  خا�صة  اآم��ن��ة،  امل�صتخدمني  بيانات  تعد  مل 
اخرتاق التطبيقات ب�صكل متكرر، اإذ مت ا�صتهداف العديد من التطبيقات - 

مبا فى ذلك في�س بوك - جلمع البيانات ال�صخ�صية من امل�صتخدمني.
جمع  من  التطبيقات  منع  وتريد  خ�صو�صيتك  ب�صاأن  قلًقا  كنت  حال  وفى 
Timesofindia الهندى بع�س اخلطوات التى  بياناتك، ر�صد موقع 
احل�صول  من  التطبيقات  لوقف  الأن��دروي��د  هاتفك  على  بها  القيام  ميكن 
على اأذونات للو�صول اإىل الكامريا اأو امليكروفون اأو غريها من الأ�صياء غري 

املتعلقة بطبيعة هذه التطبيقات:
- توجه اإىل الإعدادات بهاتفك الأندرويد.

- ابحث عن خيار “التطبيقات” اأو مدير التطبيقات وفقا لهاتفك الذكى.
- ا�صغط على التطبيق املحدد من القائمة.

اأمام كل  الت�صغيل والتبديل املوجود  باإيقاف  “الإذن”قم  اإىل خانة  - توجه 
اإذن مثل امليكروفون والكامريا واملكاملات وما اإىل ذلك.

كم املدة امل�صموح بها يوميا ل�صتعمال �صماعة الراأ�س؟
لكن  طويلة،  ل�صاعات  ال�صباب  من  الكثري  اآذان  ال��راأ���س  �صماعات  تفارق  ل 
ال�صمع. فما �صدة  القليل منهم من ينتبه خلطورة هذا الأم��ر على حا�صة 
�صالمة  على  للحفاظ  جت��اوزه��ا  ع��دم  يجب  التي  ال�صاعات  وع��دد  ال�صوت 

حا�صة ال�صمع؟
اأ�صبح �صعف ال�صمع -الذي يعد واحدا من عالمات ال�صيخوخة- ميثل اليوم 
خطرا على ال�صباب اأي�صا، حيث ت�صل �صدة �صوت ما ي�صتمع له ال�صباب من 
دي�صيبل )وح��دة قيا�س   80 الأذن حل��وايل  �صماعات  واأغ��ان عرب  مو�صيقى 
امل�صانع  داخ��ل  العمل  الناجت عن  ال�صخب  �صدته  اأي ما يقرب يف  ال�صوت( 

التي تفر�س على عمالها ا�صتخدام واقي الأذن.
ورغم اأن اأغلب الهواتف تنبه اأ�صحابها اإىل ارتفاع م�صتوى ال�صوت، اإذا بلغ 
درجة معينة، فاإن الكثريين ل ينتبهون لذلك ب�صبب رغبتهم يف ال�صتمتاع 

ملا ي�صتمعون له.
وتتمثل خطورة �صعف ال�صمع يف كونه يحدث ببطء ول يالحظه امل�صتمع 

يف البداية.
التعر�س  اأن  هيمبل  مارتن  ج��ون  واحلنجرة  والأذن  الأن��ف  دكتور  ويوؤكد 
لل�صخب لفرتات طويلة يوؤدى على املدى البعيد اإىل حدوث تراكم يلحق 

�صررا بحا�صة ال�صمع.

�ضعف
باأي  ال�صمع ل ميكن عالجه  الإ�صابة ب�صعف  بالقول: عند  يحذر هيمبل 
طريقة وحينها �صي�صطر املري�س اإىل ا�صتخدام اأجهزة �صمع طبية، ولكن ل 
توجد �صماعات طبية قادرة على اإعادة قوة ال�صمع بدرجة كاملة كما كانت 

من قبل، ولهذا ينبغي جتنب الأ�صباب املوؤدية لالإ�صابة ب�صعف ال�صمع.
وتبداأ عملية ال�صمع بو�صول موجات ال�صوت اإىل القناة ال�صمعية اخلارجية 
الأذن  اإىل  ال�صوت  ي�صل  حتى  الو�صطى  الأذن  ثم  الأذن  طبلة  اإىل  ومنها 
الداخلية. وتقوم ال�صعريات ال�صمعية واخلاليا الع�صبية املوجودة بقوقعة 

الأذن بتحويل ال�صوت اإىل اإ�صارات كهربائية ت�صل اإىل املخ.

• ماذا تعرف عن �ضقوط مملكة ال�ضا�ضان ؟ 
ذلك عندما  وك��ان  الفر�س  ما يطلق على مملكة  ال�صا�صان هى  مملكة 
ابي  ب��ن  �صعد  بقيادة  القاد�صية  معركة  يف  وال��ف��ر���س  امل�صلمني  التحم 
على  الق�صاء  امل�صلمون  ا�صتطاع  وق��د  ر�صتم  ال��ف��ر���س  وق��ائ��د  وق��ا���س 

الفر�س )مملكة ال�صا�صان( يف هذه املعركة 
اخل�ضراء  الطاقة  هي  • ما 

ميكن ا�صتخراج الوقود من بع�س النباتات مثل ف�صالت ق�صب ال�صكر 
التى ت�صتخرج منها الربازيل وقود ميزج بالبنزين وميالأ به خزانات 
احوا�س  م��زارع متالأ  ان هناك  ال�صكري، كما  ال�صمندر  واي�صاً  الوقود 
كبرية بف�صالت املزروعات وت�صنع منها غاز ي�صتعمل يف التدفئة وتلك 

هى الطاقة اخل�صراء 
مدرج  هرم  اأول  �ضاحب  • من 

املدرج  �صقارة  ه��رم  بنى  وق��د  اميحوتب  القدمي  امل�صري  املهند�س  هو 
6 م�صطبات، بعده ياأتي هرم ميدوم  يف عهد امللك زو�صر واملكون من 

املدرج وقد بني يف عهد �صنفرو 

• اخرتع جهاز قيا�س الزلزل العامل الأمريكى ت�صارلزريخرتعام 1930 م .
 • هل تعلم اأن الإمام حممد متوىل ال�صعراوى من مواليد اأول ابريل عام 1911 م بقرية دقادو�س وتويف يف 

17 يونيو عام 1998 م .
اأن قلم احلرب اجلاف املوجود فى الوقت احلا�صر  اخرتعه ال�صحفى املجرى لدي�صلو جوزيف  • هل تعلم 

بريو وكان ذلك فى الثالثينيات .
 • ولد اإيليا اأبو ما�صى عام 1889 م فى لبنان وتوفى عام 1957 م .

 • هل تعلم اأن اأهل ال�صني هم اأول من اكت�صفوا النار .
 • تاأ�ص�س الحتاد الدوىل لكرة القدم الفيفا عام 1904 م .

• النرتبول اأو البولي�س الدوىل يعود تاأ�صي�صه اإىل عام 1923 .
 • ال�صوق الأوروبية امل�صرتكة تاأ�ص�صت عام 1958 . 

 • هل تعلم اأن اأول دولة عرفت لعبة اجلولف هى ا�صكتلندا .
• هل تعلم اأن كري�صتوفر �صولز هو خمرتع الآلة الكاتبة وهو من الوليات املتحدة الأمريكية .

 • هل تعلم اأن هريام مك�صيم هو خمرتع املدفع الر�صا�س .
 • هل تعلم اأن ال�صيزموجراف هو جهاز ت�صجيل حدوث الزلزل . 

الكلب ال�ضخم 
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الكمرثى
اأثبتت التجارب التي اأجراها العلماء 
اأن ي�صبح  بالروائح ميكن  العالج  اأن 

الو�صيلة الفعالة يف تخفيف الوزن.
واأجرى علماء من جامعة بورجوين 
مدى  مل��ع��رف��ة  اخ��ت��ب��ارات  الفرن�صية، 
ت���اأث���ري ال����روائ����ح يف ع����الج احل����الت 
رجاًل   115 فيها  ���ص��ارك  امل��ر���ص��ي��ة، 
وام������������راأة ت���������رتاوح اأع�����م�����اره�����م بني 

ي�صبح  اأن  ميكن  بالروائح  العالج  اأن  العلماء  وا�صتنتج  �صنة،   50 –  18
الطريقة الأكرث فعالية يف تخفيف الوزن. وق�صم الباحثون املتطوعني اإىل 
عطروها  غرفة  يف  النتظار  املجموعتني،  اح��دى  من  وطلبوا  جمموعتني 
دقيقة،   15 م�صي  وبعد  دق��ائ��ق،  ب�صعة  قبل  الطازجة  الكمرثى  برائحة 
نقلوهم مع افراد املجموعة الخرى اإىل غرفة ثانية فيها اأطباق خمتلفة 
م��ن امل���واد ال��غ��ذائ��ي��ة. وط��ل��ب��وا م��ن ك��ل م�����ص��ارك اخ��ت��ي��ار ث��الث��ة اأط��ب��اق من 
املواد الغذائية املعرو�صة يف الغرفة، وتبني من نتيجة الختبار، اأن رائحة 
الكمرثى مل توؤثر يف اختيار الطبق الأ�صا�صي والفواكه، ولكنها اأثرت جداً 
عند اختيار الطبق الثالث، حيث اختار 3 اأفراد املجموعة الثانية املعجنات 
بال�صوكولتة، يف حني اأغلب افراد املجموعة الوىل التي و�صعت يف غرفة 
وبالذات  الفواكه،  رائحة  اأن  النتائج  واأو�صحت  الكمرثى،  برائحة  م�صبعة 

الكمرثى، ميكن اأن تلعب دوراً مهماً يف اختيار املواد الغذائية.

املمثلة االأمريكية اإميا كيني خالل ح�ضورها فعالية »ABC TCA Summer Press Tour« يف هوليود، كاليفورنيا.ا ف ب

انتقلت احدى العائالت من �صكنها ل�صكن اآخر عبارة عن بيت من طابقني اخذت العائلة الن�صف العلوي وكانت 
.. لذلك  العائله كلب �صخم كثري احلركة، يخافه من يراه  ال�صفلي وكان مع تلك  الطابق  البيت يف  �صاحبة 
عندما راأته �صاحبة البيت طلبت من ال�صكان اجلدد التخل�س منه لنها ل حتب وجود الكالب يف بيتها فطلب 

منها رب العائله فرتة من الوقت لتدبري مكان له ريثما ياأتي ابنه من �صفره ويت�صلمه .
ارتبطت العائلة ب�صداقة خفيفة مع �صاحبة البيت ورغم ذلك كانت تدخل وتخرج من عندهم بدون ان تقرتب 
من الكلب لأنها بطبيعتها ل حتب الكالب .. يف يوم من اليام وبعد ان انت�صف ليل �صيف حار ا�صتيقظ رب 
العائلة على حركة من كلبه.. ذهابا واأيابا يف البيت كاأنه ا�صتم �صيئا ما وكان بادي القلق فهداأ رب العائلة من 
قلقه بالرتتيب على راأ�صه ورغم ذلك اخذ ي�صدر ا�صواتا خفيفه وكاأنه يتوج�س �صرا وفجاأة انتبه رب العائلة 
على ا�صوات �صراخ �صعيف ي�صدر من الدور الأ�صفل من عند �صاحبة البيت ولأنه يعرف انها ت�صكن وحدها 
قلق وذهب ليخرب زوجته ولكن كلبه مل يتنظر ان يخربه احد �صيئا فقد رفع قوائمه ليقفز على ال�صباك ومنه 
ل�صقف غرفة �صغرية يف احلديقة ثم ا�صتدار ليقفز داخل �صرفة �صاحبة البيت التي كانت مفتوحة ب�صبب ارتفاع 
احلرارة يف ذلك الوقت مما مهد الطريق لحد الل�صو�س للدخول وحماولة �صرقة البيت.  كانت �صاحبة البيت 
�صخمه اجل�صد مما مكنها للدخول يف حماولة جريئة للتخل�س من الل�س الذي كان يكمم فمها وكان يحاول 
ان يطبق على رقبتها خلنقها يف الوقت الذي هجم فيه الكلب عليه من اخللف بكل قوة فاأوقع الثنان اأر�صا 
�صاحبة البيت والل�س ولكنه ا�صرع وجثم فوق ج�صد الل�س وهو يزجمر وقد بانت اأ�صنانه احلادة وتوتره الذي 
جعله يبدو �صر�صا بل مرعبا مما اوقع اخلوف والرعب يف ج�صد الل�س فاأ�صت�صلم نوما على الأر�س بدون حراك 
باأ�صنان ذلك الكلب، هنا انت�صبت �صاحبة البيت وقد هداأت قليال يف الوقت الذي  اربا  اربا  بدل من تقطيعه 
اخذ رب العائلة يخبط بيديه على الباب فذهبت م�صرعه وفتحت الباب طالبة منه الت�صال بال�صرطة لوجود 
ل�س لديها، عندها نظر اليها وقال ح�صنا اين هو قالت داخل غرفة نومي.  دخل رب العائلة م�صرعا فوجد 
امل�صكني وقد ا�صت�صلم على الأر�س وكلبه ال�صجاع مرتاحا راحة تامة فوق ج�صد الل�س فاأ�صرع بطلب ال�صرطة 
وهو ي�صحك ويقول رمبا ال�صرطة تكون ارحم عليه مما هو فيه الن . ومنذ هذا احلادث والكلب يعي�س يف البيت 

معززا مكرما بل مدلل من �صاحبة البيت التي منحته غرفة احلديقة اخلالية تقديرا له.

5 طرق خمتلفة لعالج حروق املطبخ ب�صرعة
دائما  ن��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ى  امل�����ص��اك��ل  م��ن  واح����دة  الب�صيطة  احل����روق 
اإع���داد  اث��ن��اء  ي��وم��ي��ا  ل��ل��ح��رق  يتعر�صن  ف��ق��د  ال��ن�����ص��اء  وخ�صو�صا 
الطعام والوقوف لفرتات طويلة اأمام النار، وهنا ل بد اأن تعرف 
ال�صيدات كيف تتعامل مع احلرق حتى ل يرتك اثر على ب�صرتهن، 
ملا ذكره موقع  الن�صائح لعالج احل��روق وفقا  لذلك نقدم بع�س 

medicalnewstoday وهى:
للحرق  التعر�س  بعد  ف��ورا  ال��ب��اردة  املياه  با�صتخدام  ين�صح   -1
وذلك لتخفيف التهاب املنطقة امل�صابة ولكن ابتعد عن ا�صتخدام 

الثلج.
واخل�صائ�س  الفيتامينات  م��ن  العديد  على  اخل��ل  يحتوى   -2

التى تعمل على تخفيف الأمل والتخل�س من الحمرار واللتهاب 
وذلك عن طريق و�صع اخلل على املنطقة امل�صابة.

باحلرق  امل�صابة  املنطقة  على  البي�س  الع�صل  بو�صع  3-ين�صح 
تعمل  التى  الفيتامينات  من  عالية  ن�صبة  على  لحتوائه  وذل��ك 

على تهدئة الأمل والتخل�س من اللتهاب.
امل�صكنة لالأمل  ال�صاى على بع�س اخل�صائ�س  اأكيا�س  4-حتتوى 
والتى حتد من اللتهاب، وذلك ين�صح بو�صع اأكيا�س ال�صاى على 

املنطقة امل�صابة باحلرق ملدة خم�س دقائق.
5-ين�صح با�صتخدام ع�صري الب�صل على مكان اللتهاب للتخل�س 

من الحمرار واللتهاب كماانه ي�صاعد على ت�صكني الأمل.


