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احلرمان من النوم يزيد ال�شهية
�أيام،  يف در��سة حديث، در�س باحثون عدد�ً من �ملتطوعني ملدة ت�سعة 
وتبني �أن �حلرمان من �لنوم ولو ب�سكل طفيف، ميكن �أن يعر�س �ملخ 
�إ�سابة  و�لتي قد تكون عامل  �لغذ�ء،  تن�سيط حمفز�ت  خلطر فرط 
جملة  يف  ن�سرت  �لتي  �لدر��سة  و�أظهرت  و�لقلب.   �ل�سمنة  باأمر��س 
ح�سلو� على قدر كاف من �لنوم كانو�  �لذين  �أن  "�سليب"�لأمريكية 
ن�سرت يف  �أخ��رى  در��سة  �لطعام.  وقالت  �أق��ل عر�سة لزيادة منبهات 
بالإجهاد،  ترتبط  �ل�سهية  زي���ادة  �إن  �لتطبيقي،  �لنف�س  علم  جملة 
و�أظهرت �لنتائج �أن �لذين ي�سعرون بالإجهاد و�لتوتر نتيجة �سغوط 
�أك��ر من  كميات  يتناولون  �لنوم،  �ملرت�فقة مع �حلرمان من  �لعمل 
�لطعام.  ُيذكر �أن �خلر�ء ين�سحون باحل�سول على �ساعات كافية من 
�لنوم، ترت�وح بني 7 و8 �ساعات كل ليلة، لتجنب �لآثار �ل�سلبية لقلة 

�لنوم على �ل�سحة، وفق موقع "يو بي �آي" �لإلكرتوين. 

ال�شن الأن�شب لتنظيف اأ�شنان الأطفال؟ 
�أو�ست �لدكتورة يوهانا كانت، �لو�لدين، باحلر�س على تنظيف �أ�سنان 
�أطفالهم مبجرد بزوغها بو��سطة فر�ساة ذ�ت ر�أ�س �سغرية، و�سعري�ت 

ناعمة، ول�سهولة �أكر ميكن ��ستعمال فر�ساة �أ�سنان كهربائية.
و�أ���س��اف��ت رئي�سة �ل��ر�ب��ط��ة �لحت���ادي���ة لأط��ب��اء �لأ���س��ن��ان، �أن���ه ميكن 
للأطفال تنظيف �لأ�سنان باأنف�سهم عندما يتمكنون من �لكتابة، حيث 
تكون �ملهار�ت �حلركية �لدقيقة قد تطورت على نحو كاف يتيح لهم 

تنظيف �أ�سنانهم ب�سكل �سحيح.
�أطفالهم  مب�ساعدة  �لو�لد�ن  يقوم  �أن  �لأف�سل  من  �أن��ه  �إىل  و�أ�سارت 

على تنظيف �أ�سنانهم حتى �سن �ل�سابعة �أو �لثامنة.
�لفلور�يد  على  يحتوي  �أ�سنان  معجون  با�ستعمال  كانت  ن�سحت  كما 
حلماية �لأ�سنان من �لت�سو�س، مع مر�عاة و�سع كمية تعادل حبة �أرز، 
على �أن يتم تنظيف �لأ�سنان ملدة دقيقتني، ح�سبما نقلت وكالة �لأنباء 
�لأملانية. وحلماية �أ�سنان �لأطفال من �لت�سو�س، ينبغي �أي�سا �لإقلل 
يبد�أ  �أن  مر�عاة  مع  كالع�سائر،  �ل�سكر  على  �ملحتوية  �مل�سروبات  من 
�لطفل يف �سرب �ل�سو�ئل من حافة �لكوب ولي�س من �لزجاجة �عتبار� 
من �ل�سهر �لثامن عمره، وذلك لتجنب �لإ�سابة مبا يعرف بت�سو�س 

�لأ�سنان �لناجم عن زجاجة �لر�ساعة.

خطوات ب�شيطة لتنظيم خزانة املالب�س 
تنظيم  �سامًل لإع��ادة  دليًل  �سوزي ها�سلر  �لأزي��اء  �أ�سدرت م�سممة 
"مريور"  ب��ح�����س��ب  �مل��لب�����س يف جم��م��وع��ة م���ن �خل����ط����و�ت،  خ���ز�ن���ة 

�لريطانية.
اإخراج كل �شيء 

�خلطوة �لأوىل �لهامة تتمثل يف �إخر�ج كل حمتويات �خلز�نة، حتى 
تعريف ما �أنت بحاجة �إىل �لحتفاظ به وما يجب �لتخل�س منه.

املالب�س املو�شمية
يف كثري من �لأحيان ت�سبح بع�س �مللب�س و�لأزياء قدمية، ول ت�سلح 
�أزي��اء وموديلت حديثة كل عام،  د�ئماً  �لقادم، حيث تتوفر  للمو�سم 
ل��ذل��ك م��ن �لأف�����س��ل �لتخل�س م��ن �مل���ودي���لت �ل��ق��دمي��ة لأن���ك على 

�لأرجح لن ترتديها.
املالب�س املنا�شبة 

تخل�سي دوماً من �مللب�س �لتي ل تنا�سب مقا�سك يف �لوقت �حلايل، 
ول تفكري كثري�ً بزيادة �أو نق�سان وزنك يف �مل�ستقبل، فامللب�س �لتي 

ل تنا�سبك �ستبقى يف �خلز�نة لوقت طويل دون �أن ت�ستخدميها.
�شماعات الأ�شالك

�إىل  وت�سيء  تثنيها  فهي  مللب�سك،  للغاية  �سيئة  �ل�سلكية  �ل�سماعات 
مظهرها، و�لأف�سل ��ستخد�م �ل�سماعات �خل�سبية لتعليق �مللب�س.

تعليق املجوهرات
هي  �ملجوهر�ت  �سندوق  يف  حفظها  يجب  �لتي  �لوحيدة  �ملجوهر�ت 
�خلو�مت و�لأ�ساور و�لأقر�ط، �أما باقي �حللي يف�سل تعليقها ل�سهولة 

�لو�سول �إليها و��ستخد�مها مبا يتنا�سب مع قطع �مللب�س.
تخزين الأحذية

منا�سبة،  �سناديق  يف  منها  �لقدمية  وخا�سة  �لأحذية  بو�سع  ين�سح 
لأنها عادة ما تكون مت�سخة �أو حتمل �لغبار و�لأتربة.
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تناول الكبدة مفيد 
لل�شحة والبيئة

و�ملخلفات  �لكبدة  تناول  على  ت�سجع  م��ب��ادرة  بريطانيا  يف  باحثون  �أطلق 
�لأخرى من �حليو�نات �ملذبوحة لتخفيف �لهدر وحماية �لبيئة.

رد�ً على مبادرة �أطلقها �ملتحم�سون للأغذية �لنباتية، �أطلقت هذه �ملبادرة، 
لت�سجيع ع�ساق �لبيتز� و�ملعكرونة، على تناول �ملزيد من م�ستقات �للحوم، 

خا�سًة �لكبدة، و�لكلى، و�لقلوب.
وكان تناول هذه �ملكونات �حليو�نية �سائعاً يف �سنو�ت �حلرب �لعاملية �لثانية، 
وكان معدل ��ستهلك �ل�سخ�س �لو�حد منها حو�يل 50 غر�ماً يف �لقرن 

�ملا�سي، يف حني ل يتعدى هذ� �ملعدل �ليوم 5 غر�مات يف �لأ�سبوع.
و حتت �سعار "تقليل �لهدر وحت�سني �لتغذية"، ي�ستخدم �لأطباء و�خلر�ء 
�لجتماعي،  �لتو��سل  �لريطانية  �خل��ريي��ة  �لعامة  �ل�سحة  جمعية  يف 

لرتويج �مل�ستقات �حليو�نية �ملهملة ملكافحة �ل�سمنة و�ل�سكري.
�ملو��سي،  وقلوب  وكلى  كبدة  مثل  �ملخلفات  ��ستهلك  �إن  �خل��ر�ء  ويقول 
�سيقلل من �لهدر وي�ساعد هيئة �ل�سحة �لوطنية على توفري 500 مليون 
�لإ�سابات  عدد  بتخفي�س  دولر" �سنوياً،  مليون   650" �إ�سرتليني  جنيه 

مبر�س �ل�سكري، وفق ديلي ميل �لريطانية.
�أن �لأغذية  "يعتقد �لنا�س هذه �لأيام  وقالت �لدكتورة جو�ن ماكورماك: 
�لنباتية �أف�سل، ولكن يجب �أن حت�سل على �لكثري من �ملكملت �لغذ�ئية 

لدعم �أي نظام غذ�ئي نباتي".

لهذه الأ�شباب ُين�شح باإطعام 
الطفل باأدوات ف�شية

�إن  �إن���دي���ا،  �أوف  ت��امي��ز  �سحيفة  ق��ال��ت 
�لأدو�ت  با�ستخد�م  ين�سحون  �خل���ر�ء 
�لف�سية يف �إطعام �لأطفال لأ�سباب عدة 

�أبرزها 
 - حماربة �لأمر��س

�لأو�ين  يف  و�ل�������س���ر�ب  �ل���ط���ع���ام  ت���ن���اول 
�لف�سية يح�سن عمليات �لأي�س وتعزيز 
باأمر��س  �لإ�سابة  دون  ويحول  �ملناعة، 
مو�سمية، مثل نزلت �لرد و�لإنفلونز�. 

- تنقية �ملياه
وحماربة  �ملياه  تنقية  يف  �لف�سة  ت�ساعد 
د�ئماً  وين�سح  �لكيميائية،  �لختلطات 
ب��ت��ن��اول �مل����اء و�ل�����س��و�ئ��ل �مل��خ��ت��ل��ف��ة مثل 
�لأو�ين  يف  �لأع�����س��اب،  و���س��اي  �لع�سائر، 

�لف�سية.
- تعزيز �سحة �لدماغ

�لأدوي����ة  م��ن  ع���دد  يف  �لف�سة  ت�ستخدم 
ي�����س��اع��د يف ت��ع��زي��ز قوة  ن�����س��ط��اً  م��ك��ون��اً 
بالأو�ين  ين�سح  ل��ذ�  ووظ��ائ��ف��ه،  �ل��دم��اغ 
لتح�سني  �لأط����ف����ال  لإط���ع���ام  �ل��ف�����س��ي��ة 

�سحة �أدمغتهم. 
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الأحذية الريا�شية احلديثة 
ت�شر بالكاحل 

�لأكرث  هي  �لريا�سية  �لأحذية  �أن  �لكثريون  يعتقد 
ك�سفت  حديثة  در��سة  لكن  �لقدمني،  لر�حة  �سمانا 
باأ�سر�ر طويلة �ملدى ملف�سل  �لو�قع، تت�سبب  �أنها يف 
�لكاحل. وقارن �لباحثون خلل �لدر��سة، بني عظام 
�ل��ن��ا���س �حل��دي��ث��ني وج��ام��ع��ي �ل�����س��ي��د �ل��ق��دم��اء من 
�لع�سر �حلجري، ووجدو� يف عينات �لع�سر 
�حلديث �أن لديهم مفا�سل يف �لكاحل 
�أ�سلفهم،  وقوة من  �أقل مرونة 
عر�سة  �أك���رث  يجعلهم  م��ا 

للك�سور.

�لأح�����ذي�����ة �حلديثة  ع���ل���ى  �ل����ل����وم  �ل���ع���ل���م���اء  و�أل����ق����ى 
�لتطوري  �لتغيري  على  �لتمرين  وقلة  "�لقا�سية" 
�إن هيكل عظام  �لباحثون  وقال  �لكاحل.  يف مفا�سل 
�أن  و�لأحذية وميكن  �لتمرينات  يعتمد على  �لكاحل 

يتغري خلل �حلياة.
حفاة  �مل�سي  �إىل  �ل��ت��اري��خ  قبل  م��ا  جمتمعات  ومتيل 
�لأق�������د�م و�ل����س���ت���خ���د�م �لأدن������ى ل���لأح���ذي���ة ح��ت��ى يف 
�مل�سافات �لطويلة من �لت�ساري�س غري �مل�ستوية. �أما 
يف �ملجتمعات �حلديثة، فالنا�س يعتمدون ب�سكل د�ئم 
�لباحثون  و�أو���س��ح  �أقد�مهم.  لتغطي  قا�سية  �أحذية 
�إيطاليا،  بقيادة جامعة بولونيا يف  �لدر��سة،  يف هذه 
بالتحقيق يف �لكاحل، �أي �أحد عظام �لر�سغ ويتمف�سل 
مع عظمي �ل�ساق، وهما �ل�سظية و�لظنبوب. 
�لأبعاد  ثلثية  �سور�  �لباحثون  و�بتكر 
ل�142 من عظام �لكاحل �ملحفوظة من 
خمتلف �لأزمنة عر �لتاريخ، مبا يف ذلك 
�ملجموعات �حلديثة وتلك �ملوجودة يف ع�سور ما 

قبل �لتاريخ.

ال�شتحمام لياًل
يرى �ملوقع �لأملاين �أن �لأ�سخا�س �لذين ي�ستحمون مباء 
�لليل،  يف  �ل�ستحمام  عليهم  طويلة  زمنية  لفرتة  �ساخن 
لأن �ملاء �ل�ساخن ُيخف�س �سغط �لدم ب�سبب �ت�ساع �لأوعية 
�أن  كما  �جل�سم.  ع�سلت  �إر�ح��ة  �إىل  بالإ�سافة  �لدموية، 
وقت  يف  بالتعب  ي�سعر  �ل�سخ�س  يجعل  ليًل  �ل�ستحمام 
�أف�سل،  ب�سكل  �لنوم  بالتايل على  للغاية، وي�ساعده  �سريع 

ل�سيما بعد يوم مرهق.
�أن  �إذ  �حل��د،  ه��ذ�  ليًل عند  �ل�ستحمام  تتوقف مز�يا  ول 
�ملعروف  �ل��ن��وم  ه��رم��ون  �إف����ر�ز  ي�ساعد على  �مل�����س��اء  ح��م��ام 
ب�"ميلتونني". �أي�ساً �أ�سحاب �لب�سرة �جلافة ي�ستفيدون 
طبقة  لأن  وذل���ك  �لليل،  يف  �ل�ستحمام  م��ن  كبري  ب�سكل 
من  �ل��ف��رتة  ه��ذه  يف  كبرية  ب�سهولة  نف�سها  جت��دد  �جللد 

�ليوم.

ال�شتحمام �شباحًا
يف �ملقابل، �أفاد نف�س �مل�سدر �أن �لأ�سخا�س �لذين يتعرقون 
يف  ي��اأخ��ذو� حماماً  �أن  ي�ستح�سن  �لليل  يف  وت��ك��ر�ر�ً  م���ر�ر�ً 
�ل��ذي ق��د ي�سع  �ل��ع��رق،  �أج��ل �لتخل�س م��ن  �ل�سباح، م��ن 
�ل�سخ�س يف موقف حمرج للغاية. كذلك، ي�ساعد �حلمام 
�ل�سباحي �أ�سحاب �ل�سعر �لذهني يف �لتخل�س من رو��سب 
�لأخ���رية يف  ه��ذه  �لدهنية، حيث تتجمع  �ل��غ��دد  �إف����ر�ز�ت 

فروة �لر�أ�س ليًل.
زي�����ادة ع��ل��ى ذل����ك، �ل���س��ت��ح��م��ام ���س��ب��اح��اً ُي��ن�����س��ط �ل����دورة 
ُين�سط  م��ا(  نوعاً  ب��ارد�ً  يكون  �أن  )يف�سل  فاملاء  �لدموية، 
على  �سباحاً  �ل�ستحمام  ي�ساعد  ورمب��ا  و�لعقل،  �جل�سم 
�خلروج باأفكار �أف�سل، وذلك قبل بدء �لعمل �أو �أي ن�ساط 

�آخر، ح�سب نف�س �مل�سدر.
�أن �ل�ستفادة �لأمثل من �ل�ستحمام �ليومي ل  �إىل  ي�سار 
بع�س  �إىل  �أي�ساً  بل متتد  ذ�ت��ه،  تنح�سر فقط يف �حلمام 
�سادرة  �سابقة  در��سة  تو�سلت  فقد  �ملنا�سف.  مثل  �أدو�ت��ه، 
عن جامعة "�أريزونا" �لأمريكية �إىل �سرورة تغيري منا�سف 
�ل�ستحمام على �لأقل ثلث مر�ت يف �لأ�سبوع، لأن مناخ 
�لهو�ء �لرطب يف �حلمام قد ي�ساعد على �نت�سار �لبكترييا، 

ح�سب ما �أ�سارت �إليه جملة "فوكو�س" �لأملانية.

�لبارد و�ملروحة -  �حلمام 
�أخطاء �سائعة 

�ل�����ن�����وم �أم���������ام �مل����روح����ة 
و�ل������س�����ت�����ح�����م�����ام مب�����اء 
عاد�ت  �ل����رودة،  �سديد 
ف�سل  �أث����ن����اء  ����س���ه���رية 
تاأتي  لكنها  �ل�سيف، 
فما  عك�سية،  بنتائج 
�حليل  �أف�������س���ل  ه����ي 
حر�رة  م��ع  للتعامل 

�ل�سيف؟
م����وج����ات ح����ر غري 
م�����ع�����ت�����ادة جت���ت���اح 
ونقا�سات  �أوروب����ا 
ح���������ول �أف���������س����ل 
طرق �لتعامل مع 

�ل�سديدة،  �حل���ر�رة 
فما هي �أكرث �لأخطاء �ل�سائعة 

و�أف�سل  �حل��ر�رة  مع  �لتعامل  يف 
طرق �لتغلب عليها:

�حلمام �لبارد..�أبرز �لعاد�ت �ليومية 
�لبارد  �ل�سباحي  �حلمام  �خلاطئة: 

�لكثريين  عند  �ليومية  �لثو�بت  من 
خلل �أيام �ل�سيف �حلارة وهو �أمر 

�لبارد  فاملاء  عك�سية،  بنتائج  ياأتي 
يوؤدي لإف��ر�ز �جل�سم �ملزيد من 
�لكثري  فقد�ن  وبالتايل  �لعرق 

من �ل�سو�ئل، لذ� 
فمن �لأف�سل دوما �ل�ستحمام 

باملاء �لفاتر.
ل تتخل�س من �لغطاء: �لتخل�س من �لأغطية �أثناء �لنوم 
من �لأمور �لتلقائية عندما ترتفع درجات �حل��ر�رة، وهو 
�أمر يزيد من خماطر �لإ�سابة بنزلت �لرد، ل�سيما و�أن 
حر�رة �جل�سم تقل �أثناء �لنوم، لذ� من �لأف�سل ��ستخد�م 

�أغطية خفيفة ليل، بدل من �لتخلي �لتام عنها.

�ل�ساخن: ل تتعجب، فقربة  �ملاء  قربة 
�مل�����اء �ل�����س��اخ��ن �ل���ت���ي ت�����س��ت��خ��دم ع���ادة 
�لباردة  �ل�ستاء  �أي��ام  يف  �جل�سم  لتدفئة 
لها  و�ل��ع��ظ��ام،  �لبطن  �أوج����اع  ل��ع��لج  �أو 
�خلر�ء  ين�سح  �إذ  �أخ��رى،  ��ستخد�مات 
وفقا ملوقع " بايرن 1" بو�سع قربة �ملاء 
يف �لثلجة طو�ل �ليوم ثم و�سعها على 
�لنوم، �لأم��ر �لذي يعطي  �ل�سرير قبل 

برودة لطيفة لل�سرير �أثناء �لنوم.
ل للمروحة: يحذر �خلر�ء من �لأ�سر�ر 
�لكثرية للنوم �أمام هو�ء �ملروحة، ولكن 
ما ميكنك فعله هو ربط غطاء �سريرك 
توجيه  ث��م  �خل��ي��م��ة  ي�سبه  ���س��ك��ل  ع��ل��ى 
لبع�س  بد�خله  �لبارد  �ملروحة  ه��و�ء 

�لوقت قبل �لنوم.
�ل�ستعانة  مي��ك��ن  مبللة:  �ستائر 
وتعليقها  مبللة  قطنية  باأقم�سة 
كال�ستائر على �لنو�فذ، من �أجل 
�حل�����س��ول ع��ل��ى ن�����س��م��ات هو�ء 
ب������اردة ع��ن��دم��ا ت�����س��ت��د درج���ة 

�حلر�رة باخلارج.
طعامك  مب����ائ����دة  �ه���ت���م 
مكان  ل  �ل�سيف:  �أث��ن��اء 
�لد�سمة  ل����لأط����ع����م����ة 
�لثقيلة  و�ل����وج����ب����ات 
�لأي���ام �حلارة.  �أث��ن��اء 
و�لفو�كه  �ل�سلطات 
من  و�لأ����������س���������م���������اك، 
وفقا  وين�سح �خلر�ء  �ل�سيف.  لف�سل  �ملنا�سبة  �خليار�ت 
ملجلة "�سترين" �لأملانية، بالإكثار من �لفو�كه و�خل�سرو�ت 

�لغنية بال�سو�ئل مثل �لبطيخ و�خليار.
�لف�سول و�لظروف،  �ملتكررة يف كل  �أم��ا ن�سيحة �خل��ر�ء 
مل�سكلت  جتنبا  و�ل�سو�ئل،  �مل��ي��اه  �سرب  م��ن  �لإك��ث��ار  فهي 
ب�سبب  �لدموية  �لدورة  �لقلب وهبوط  ��سطر�ب �سربات 

�حلر �ل�سديد.

ماذا تعرف عن عدم 
حتمل اله�شتامني؟

ليبي�س،  كري�ستوف  �ل��دك��ت��ور  ق��ال 
عبارة  �له�ستامني،  حتمل  ع��دم  �إن 
ع���ن ح��ال��ة م��ر���س��ي��ة ت��ن�����س��اأ ب�سبب 
�أوك�سيديز"  "ديامني  �أنزمي  نق�س 

يف �جل�سم.
ويقوم �لأنزمي بتفكيك �له�ستامني 
�ملحتوية  �لأط���ع���م���ة  ت���ن���اول  ع��ن��د 
عليه، مثل �جلنب �ل�سلب و�لكيوي 
و�لأفوكادو  و�لأنانا�س  و�لفر�ولة 
و�ل�سبانخ  �حل��م�����س��ي��ة  و�ل���ف���و�ك���ه 
وفو�كه  و�ل��ب��اذجن��ان  و�ل��ط��م��اط��م 
�ل�سويا  و���س��و���س  و�خل����ل  �ل��ب��ح��ر 

و�لنقانق و�لكاكاو و�ل�سوكولتة.
و�أو�سح طبيب �لأمر��س �جللدية 
�أع���ر�����س ع���دم حتمل  �أن  �لأمل�����اين، 
�حمر�ر  يف  ت��ت��م��ث��ل  �ل��ه�����س��ت��ام��ني 
�جل��ل��د و�ل��ط��ف��ح �جل��ل��دي و�حلكة 
�ل���ر����س���ح،  �أو  �لأن���������ف  و�ن�����������س�����د�د 
�لبطن  �آلم  �إىل  ب����الإ�����س����اف����ة 
�لقلب  وخفقان  و�ل��ق��يء  و�لغثيان 
و�لتعب و�ل�سد�ع و�لدو�ر، ح�سبما 
�لأملانية. ومن  نقلت وكالة �لأنباء 
فور  �لطبيب  ��ست�سارة  �ل�سروري 
ملحظة هذه �لأعر��س للخ�سوع 
يف  يتمثل  و�ل���ذي  �سريعا،  للعلج 
�لكورتيزون  على  �ملحتوية  �ملر�هم 
مع �لتخلي عن �لأطعمة �ملحتوية 

على �له�ستامني.

الربد عدو 
�شيارتك الكهربائية

للفحو�سات  ديكر�  موؤ�س�سة  �أف��ادت 
مبثابة  �لطق�س  ب���رد  ب���اأن  �لفنية 
�لكهربائية،  لل�سيارة  �للدود  ع��دو 
كما  �ل���ب���ط���اري���ة،  ق������درة  ت���ق���ل  �إذ 
�لتيار  �لتجهيز�ت  بع�س  ت�ستهلك 
نظام  مثل  �ل�ستاء،  يف  �أك��رث  ب�سكل 
�ل��ت��دف��ئ��ة، و�ل�����س��وء �ل��ع��ايل، فيقل 

مدى �ل�سري.
�ل�سيارة  ب��ط��اري��ة  ع��ل��ى  ول��ل��ح��ف��اظ 
يو�سي  �ل�����س��ت��اء  يف  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
ت�سغيل  يف  ب��الق��ت�����س��اد  �خل������ر�ء 
نظام  خ��ا���س��ًة  �ل��ت��ي��ار  م�ستهلكات 
�ل���ت���دف���ئ���ة، و�ل���ت���ج���ه���ي���ز �ل���لح���ق 
بالكفاءة  تت�سم  ح��ر�ري��ة  مب�سخة 
�إذ� كان ذلك ممكناً، علماً �أن معظم 
للإحماء  برجمة  تتيح  �مل��ودي��لت 
بكابل  �ل�������س���ي���ارة  ت��و���س��ي��ل  �أث����ن����اء 

�ل�سحن.
بركن  �أي�������س���اً  وي���و����س���ي �خل������ر�ء 
يكون  و�أن  �مل��������ر�آب،  يف  �ل�������س���ي���ارة 
د�ف����ئ����ة قدر  �أج��������و�ء  �ل�����س��ح��ن يف 

�لإمكان.
ويف �ل���وق���ت ذ�ت����ه ي��ح��ذر �خل���ر�ء 
من تر�سيد ��ستهلك �لطاقة على 
ح�ساب �ل�سلمة و�لأمان، �إذ يتعني 
على قائد �ل�سيارة �أل توؤجل ت�سغيل 
�مل�سابيح، �أو ت�سغيل نظام �لتدفئة، 

�إذ� لزم �لأمر.

اأيهما اأكرث فائدة للج�شم: 
ال�شتحمام لياًل اأم نهارًا؟

بعد يوم عمل �شاق، يعد اأخذ حمام يومي من الأمور التي يقوم بها ماليني النا�س 
فوائد  وما  لال�شتحمام؟  الأف�شل  التوقيت  فما  العامل.  حول  خمتلفة  اأماكن  يف 

ال�شتحمام يف امل�شاء اأو ال�شباح؟
ال�شتحمام يوميًا من الأمور التي يقوم بها ماليني النا�س حول العامل، اإذ اأن 
الدرا�شة..." جعلت  "العمل،  النا�س  م�شاغل  املطرد وطبيعة  ن�شق احلياة 

ال�شتحمام كل يوم من الأ�شياء ال�شرورية للغاية.
يطرح  ما  وهو  اآخر،  اإىل  �شخ�س  من  يختلف  ال�شتحمام  توقيت  اأن  اإّل 

عدة ت�شاوؤلت عن اأف�شل توقيت لال�شتفادة من ال�شتحمام. ويف هذا 
ال�شاأن، ي�شري موقع "تي اأونالين" الأملاين اإىل اأن ال�شتحمام م�شاًء 
اأو �شباحًا وحتقيق ال�شتفادة من ذلك من بني الأمور التي تختلف 
اإيجابياته  ا�شتحمام  توقيت  لكل  اإن  حيث  اآخر،  اإىل  �شخ�س  من 

و�شلبياته اأي�شًا.
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�ش�ؤون حملية

عرو�س واأن�شطة متنوعة مب�شاركة 15 جهة حكومية و�شبه حكومية

ح�شور وا�شع  لفعاليات مهرجان القطاع ال�شرقي مبنطقة العني

خمتربًا حديثًا تعزز البتكار والذكاء ال�شطناعي بجامعة اأبوظبي  33

اأكرث من 80 % من املنهاج ن�شبة التطبيق العملي يف تخ�ش�شات الهند�شة

امل�شت�شفى الأمريكي يحقق �شبًقا حملًيا يف توظيف منظومة »دافن�شي« الأحدث يف جمال اجلراحة الروبوتية

اخلطوة اجلديدة تدعم روؤية القيادة جلعل دبي وجهة عاملية لل�شياحة العالجية 
وتتوافق مع حماور مئوية الإمارات 2071 لتحقيق التميز والبتكار

•• العني - الفجر

�ل�سرقي  �لقطاع  �سهدت فعاليات مهرجان 
�لعني  مبنطقة  زو�ر  م��ن  و�����س���ع   ح�����س��ور 
�أفر�ح  �سالة  يف  �أقيمت  و�لتي   ، وخارجها  
وفقر�ت  ف��ع��ال��ي��ات  وت�����س��م��ن��ت   ، �ل��ظ��اه��ر 
م��ت��ن��وع��ة ت�����س��ت��م��ر ع��ل��ى م���دى ث��لث��ة �أي���ام 
و�سبه  ح��ك��وم��ي��ة  ج���ه���ة   15 ومب�������س���ارك���ة 

حكومية .
مدينة  بلدية  ع��ام  مدير  �مل��ه��رج��ان  ح�سر 
�لتنفيذيني  �مل�������در�ء  م���ن  وع������دد�  �ل���ع���ني 
ليتز�من  �مل�����س��ارك��ة،  �جل���ه���ات  وم�������س���وؤويل 
�ستتيح  و�لتي  �ل�ستاء  عطلة  مع  �ملهرجان 

بدورها خيار�ت متنوعة من �ملرح و�لرتفيه 
، كما ويعد �إ�سافة مميزة لأجندة فعاليات 
منطقة �لعني ،  ليقدم من خلله جمموعة 
م���ن �لأن�����س��ط��ة و �ل��ع��رو���س �ل��رت�ث��ي��ة ، و 
�لطائر�ت  ع���رو����س  و  �ل�����س��ع��ب��ي��ة  �ل��ف��ن��ون 
�لل�سلكية  و�لكلب �لبولي�سية ، وعرو�س 
للطيور و�لزو�حف  �لتي �أمتعت �جلمهور.

و�سرح �لدكتور �سامل مغري �لعميمي مدير 
�إد�رة خدمة �ملجتمع بالقطاع �ل�سرقي حول 
�أهمية وجود مهرجانات م�سابهه يف منطقة 
ترفيهية  وج���ه���ات  ي�����س��ي��ف  مب���ا    ، �ل���ع���ني 
جديدة وتنوع للأن�سطة �ملقدمة مبا يخدم 
�ملجتمع  تثقيف  و   ، �لعائلة  �أف����ر�د  جميع 

من  �جلمهور  وتوعية  �ملقدمة  باخلدمات 
حملت  من  بعدد  �مل�ساركة  �جلهات  خلل 

�ل�سحة و�ل�سلمة . 
يف  �لأوىل  �مل�ساركة  �مل��ه��رج��ان  ت�سمن  كما 
م��دي��ن��ة �ل��ع��ني ل�����س��رك��ات �ل��ك��رف��ان��ات �لتي 
��ستقطبت �لزو�ر من خمتلف �نحاء �لدولة 
لل�سيار�ت  �لتقنيات �جلديدة  للتعرف على 
�ملتنقلة ، بالإ�سافة ملنطقة �ل�سوق �ل�سعبي 
�خلليجية  �ملنتجات  م��ن  ع��دد�  ت�سم  �لتي 
�خلارجي  للمعر�س  بالإ�سافة   ، و�ملحلية 
�ملتجولة  �مل���ط���اع���م  ع���رب���ات  ي�����س��م  �ل�����ذي 
وم��ن��اط��ق لأل���ع���اب �لأط����ف����ال و�ل����در�ج����ات 

�لهو�ئية .

•• اأبوظبي – الفجر

�أجنزت جامعة �أبوظبي �أعمال �سيانة �ساملة 
وحتديث ل� 33 خمتر�ً علمياً متطور�ً يف 
��سرت�تيجيتها  �إط����ار  يف  �ل��ه��ن��د���س��ة  كلية 
تقني��ات  ودع���م  ملو�كبة  �لطلبة  تاأهيل  يف 
�لث��ورة  وتكنولوجي��ا  �ل�سناع��ي  �ل��ذكاء 
خمتر�ت  خلل  من  �لر�بع��ة  �ل�سناعي��ة 
جم��ه��زة ب��اأح��دث �مل��ع��د�ت و�لأج���ه���زة �لتي 
�ل�سطناعي  و�ل�����ذك�����اء  �لب���ت���ك���ار  ت���ع���زز 
جمالت  يف  �لتجريبي  �لعلمي  و�ل��ب��ح��ث 
وهند�سة  �حل���ي���وي���ة  �ل��ط��ب��ي��ة  �ل��ه��ن��د���س��ة 
�ملعلومات  وتكنولوجيا  �ل�سير�ين  �لأم��ن 
وهند�سة �لرجميات وهند�سة �حلا�سوب، 
و�لت�سميم  و�لعمارة  �لطري�ن  �إىل  �إ�سافة 
�لهند�سية  و�ل��ت��خ�����س�����س��ات  �ل����د�خ����ل����ي، 
و�ملدنية  و�لكيميائية  �لكهربائية  ���س��و�ء 

و�ملكيانيكية. 

�ملنهاج  م���ن   80% م���ن  �أك�����رث  وي��ع��ت��م��د 
�ل��در����س��ي مل��ع��ظ��م ب��ر�م��ج �ل��ه��ن��د���س��ة �لتي 
ت��ق��دم��ه��ا ج���ام���ع���ة �أب���وظ���ب���ي ع���ل���ى م����و�د 
تعزيز  �إىل  ت���ه���دف  وع��م��ل��ي��ة  خم���ت���ري���ة 
م���ه���ار�ت �ل��ط��ل��ب��ة �ل��ع��م��ل��ي��ة وت��ط��ب��ي��ق ما 
�أر�س  على  �ل�سفية  �ل��ق��اع��ات  يف  تعلموه 
�لطبية  �لهند�سة  طلبة  ويحظى  �لو�قع.  
�لعملي  �لتدريب  من  كم  باأعلى  �حليوية 
بو�قع %88 من جممل �ملنهاج �لدر��سي 
تخ�س�سات  حت���ظ���ى  ف���ي���م���ا  ل���ل���رن���ام���ج، 
�حلا�سوب  وهند�سة  �لكهربائية  �لهند�سة 
وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �مل��ع��ل��وم��ات وه��ن��د���س��ة �أمن 
�لف�ساء �لإلكرتوين، وهند�سة �لرجميات 
بن�سبة تدريب عملي ترت�وح ما بني 80-

�لدر��سي.  �ملنهاج  من   85%
�ل�سيباين عميد  �لرفي�سور حمدي  وقال 
كلية �لهند�سة يف جامعة �أبوظبي: "ُيعتر 
جزء�ً  �لتجارب  و�إج���ر�ء  �لعملي  �لتطبيق 

حيث  �لتعليمية،  �ملنظومة  م��ن  �أ���س��ا���س��ي��اً 
مهار�ت  لتعزيز  �ل��ف��ر���س��ة  للطلبة  ي��وف��ر 
حل �مل�سكلت و�لتفكري �لناقد لديهم من 
�لقاعات  يف  تعلموه  ق��د  م��ا  جتربة  خ��لل 
�ل�سفية وو�سعه مو�سع �لتطبيق يف بيئة 
�أكادميية تتيح لأع�ساء �لهيئة �لتدري�سية 
�ملنا�سبة  و�مل��لح��ظ��ات  �لتو�سيات  ت��ق��دمي 
وم�سريتهم  مبهار�تهم  للم�سي  للطلبة 

�لتعليمية." 
و����س��ت��ط��اع �أع�����س��اء ه��ي��ئ��ة �ل��ت��دري�����س من 
خ��لل �مل��خ��ت��ر�ت �مل��ت��ط��ورة �ل��ت��ي ت�سمها 
ج��ام��ع��ة �أب��وظ��ب��ي م��ن �ل��ع��م��ل م��ع �لطلبة 
على جملة من �مل�ساريع �لبحثية ومتكنو� 
�لبحثية  �لأور�ق  م��ن  �ل��ع��دي��د  ن�سر  م��ن 
و�لعاملية  �ملحلية  و�ل��ن��دو�ت  �مل��وؤمت��ر�ت  يف 
للمو�د  �لعاملية  �لعمل  ور�سة  ذل��ك  يف  مبا 
�ل�سارقة  جائزة  نفكر،  بالعلوم  �ملتقدمة، 
�ل�ستد�مة  �إج��ر�ء�ت  للبتكار، م�سروعات 

�لكثري،  �أبوظبي، وغريها  �لبيئة  هيئة  يف 
�لعديد  برت�سيح  �لأع��م��ال  ه��ذه  و�ساهمت 
من �لطلبة �إىل �مل�ساركة يف بر�مج تدريبية 
�إقليمية وعاملية و�حل�سول على منح �سفر 

مرموقة. 
�ل���ت���ري���د يف ق�سم  وت��ع��ت��ر وح�����دة خ���ط 
�أبوظبي  جامعة  يف  �مليكانيكية  �لهند�سة 
من�ساأة فريدة من نوعها م�سممة لدر��سة 
و�لألومنيوم  "�ل�سلب  �مل���ع���ادن  ت���ري���د 
�مليكانيكية،  خو��سها  وحت�سني  وغريها" 
�لأو�سط و�سمن  �ل�سرق  �لوحيدة يف  وهي 
جمموعة قليلة جد�ً على م�ستوى �لعامل، 
وت���اأت���ي ب��ح��ج��م �ل���وح���د�ت �مل�����س��ت��خ��دم��ة يف 
عايل  بفرن  م���زودة  وه��ي  �ل�سناعة  قطاع 
�ل�����س��ع��ة و�أب������ر�ج ت��ري��د و�أ����س���رة متحركة 
وكامري� حر�رية لدر��سة وحماكاة عمليات 
�لتريد.  ويف عام 2017 وحتقيًقا لروؤية 
نوعي  تعليم  تقدمي  يف  �جلامعة  ور�سالة 

�لهند�سة  لكلية  ج��دي��د  مبنى  �ف��ت��ت��اح  مت 
و�ل���ذي ي�سم خم��ت��ر�ت جم��ه��زة جتهيز�ً 
�أف�سل  كامًل ومتطور�ً؛ مما يجعلها بني 
طابًقا  ت�سغل  �إذ  �لإم����ار�ت؛  يف  �مل��خ��ت��ر�ت 
تخ�س�س  ول��ك��ل  �ل��ك��ل��ي��ة،  مبنى  يف  ك��ام��ًل 
�أكادميي خمتر�ته �ملخ�س�سة، كما �سي�سم 
�حلرم �جلامعي �جلديد جلامعة �أبوظبي 
�أبو�به ل�ستقبال  �سيفتح  �لعني، و�لذي  يف 
حديثاً  خمتر�ً   36 �ملقبل،  �لعام  �لطلبة 
ب���ر�م���ج جامعة  ل��ت��م��ي��ز خم���رج���ات  دع���م���اً 
�لعلوم  كلية  طلبة  وي�ستفيد  �أب��وظ��ب��ي.   
تعد  و�ل��ت��ي  �ملختر�ت  ه��ذه  م��ن  �ل�سحية 
ل�سيما  تخ�س�ساتهم  م���ن  م��ه��م��اً  ج�����زء�ً 
و�لأحياء  و�لفيزياء  �لكيمياء  خم��ت��ر�ت 
�ل��ت��ي ت��ع��زز م��ن �ب��ت��ك��ار وت��ط��ب��ي��ق �لأفكار 
�لعلمي  �لبحث  و�إج��ر�ء  �خللقة  �لعلمية 
و�لتجارب  �لعملي  �لتطبيق  على  �لقائم 

�ملخرية. 

•• دبي - الفجر 

يف  �ل��ر���س��ي��دة  للقيادة  �حلكيمة  �ل��روؤي��ة  م��ن  �ن��ط��لًق��ا 
�لعلجية،  لل�سياحة  عاملية  وجهة  �لإم���ارة  جلعل  دب��ي 
وت��وظ��ي��ف �أح�����دث �حل���ل���ول �ل��ع��لج��ي��ة �ل��ق��ائ��م��ة على 
�ل���ت���ق���ن���ي���ات ف���ائ���ق���ة �ل���ت���ق���دم و�ل�����روب�����وت�����ات و�ل����ذك����اء 
�لتابع  �مل�����س��ت�����س��ف��ى �لأم���ري���ك���ي،  �أع���ل���ن  �ل���س��ط��ن��اع��ي، 
ملجموعة حممد وعبيد �ملل، �إحدى �ملوؤ�س�سات �خلا�سة 
�ل�سحية �خلا�سة مبنطقة  �لرعاية  �لر�ئدة يف جمال 
دبي  من�ساأة طبية يف  �أول  �أ�سبح  �أن��ه  �لأو���س��ط،  �ل�سرق 
"د�فن�سي  تقدم �جليل �لر�بع من �ملنظومة �جلر�حية 
�إك�س �آي" لإجر�ء خدمات �جلر�حة �لروبوتية، ما يعزز 
مكانة �لإمارة على �مل�ستوى �لإقليمي كوجهة لل�سياحة 
متخ�س�سة  رع��اي��ة  ع��ن  �ل��ب��اح��ث��ني  للمر�سى  �لطبية 
مب�ستوى عاملي، �إىل جانب  حفاظ �مل�ست�سفى على ريادة 

�لتحول �لرقمي يف �ملنطقة.
وي���ت���و�ف���ق �إط�����لق �خل���دم���ة �جل���دي���دة م���ع �لأه�����د�ف 
 ،"2071 "مئوية �لإم��ار�ت  �ملت�سمنة يف ��سرت�تيجية 
�لقادمة  �ل���ث���لث  ل��ل�����س��ن��و�ت  �مل����و�زن����ة  ودع�����م حم�����اور 
�ساحب  م��وؤخ��ًر�  �عتمدها  �لتي   "2022-2020"
�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم، نائب رئي�س 
"رعاه �هلل"،  �ل��وزر�ء حاكم دبي  �لدولة رئي�س جمل�س 
و�لتي خ�س�ست %5 للتميز و�لبتكار يف مو�زنة �لعام 

من �أف�سل �ملدن �مللئمة  و�حدة  دبي  جلعل   ،2020
للعي�س يف �لعامل.

وق����ال �ل��دك��ت��ور ح���امت م��و���س��ى، �حل��ا���س��ل ع��ل��ى �سهادة 
�لبورد �لأمريكي، و��ست�ساري �جلر�حة �لعامة و�ملدرب 
�لأمريكي:  �مل�ست�سفى  يف  �لروبوتية  للجر�حة  �ل��دويل 
"�إن �ملر�فق �ملوجودة يف �مل�ست�سفى متثل �أكرث �خلدمات 
تطوًر� على م�ستوى �لعامل، ومع �إ�سافة نظام �جلر�حة 
�لروبوتية، فقد بات مبقدورنا �إجر�ء عمليات جر�حية 
تتفوق على �لإجر�ء�ت �لتقليدية �لقائمة ح�سرًيا على 
"د�فن�سي  �جل��ر�ح��ي  �لنظام  ويعد  �لب�سري.  �لعن�سر 
�إك�س �آي" �أحدث �لتطور�ت يف هذ� �ملجال، �لأمر �لذي 
�لرتقاء  �أج��ل  من  دب��ي،  �إىل  بتقدميه  للفخر  يدعونا 
مب�ستوى رفاهية مر�سانا و�خلدمات �لتي نقدمها لهم 
، لي�س فقط يف �لإم���ار�ت، و�إمن��ا للقادمني من �لدول 
�لأخرى ممن يبحثون عن رعاية طبية عالية �جلودة. 
وعلوة على ذلك، �سنكون �مل�ست�سفى �لوحيد يف �ملنطقة 
يف  �لروبوتية  �جلر�حية  �لعمليات  باإجر�ء  يقوم  �لذي 
باللتهابات  �لإ���س��اب��ة  خم��اط��ر  لتقليل  و�ح���د  م��وق��ع 
و�مل�ساعفات، علًما �أن كل ما يرتتب عليها يقت�سر على 

�إحد�ث ندبة �سغرية فقط يف منطقة �جلر�حة".
عملية  مبثابة  تعد  �لروبوتية  �جل��ر�ح��ة  �أن  �إىل  ي�سار 
�ملعقدة  �جلر�حية  �لعمليات  �إج��ر�ء  للجر�حني  ت�سمح 
باأعلى م�ستوى من �لدقة و�ملرونة و�لتحكم على نحو 

�حلديثة  �لتقنيات  وتتيح  �لتقليدية.  �ل��ط��رق  ي��ف��وق 
للجر�حني �إجر�ء �جلر�حات بتاأثري طفيف لعتمادها 
على جمموعة متقدمة من �لأدو�ت، مبا يف ذلك نظام 
�لروؤية عايل �لو�سوح بالأبعاد �لثلثية، وتكبري �ملنطقة 
�مل�ستهدفة 10 مر�ت. وت�ستمل �لأدو�ت �مل�ستخدمة يف 
لتقليد  و�ل���دور�ن  �لنحناء  ميكنها  �آلية  �أذرع  �لنظام 
للجر�ح  ي�سمح  م��ا  �لب�سرية،  �ل��ي��د  يف  �لر�سغ  ح��رك��ات 

�لقيام باأدق �حلركات و�أ�سغرها د�خل �جل�سم.
وقال �سريف ب�سارة، �لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة حممد 
وعبيد �ملل: "من خلل �لرتكيز �لقوي على �لرعاية 
�ل�سحية و�خلر�ت �لطبية �لعاملية، تتمثل مهمتنا يف 
�أف�سل  توفري  طريق  عن  و�ل�سعادة  بال�سحة  �لرتقاء 
خدمات �لرعاية �جليدة بالعتماد على �أحدث �ملعد�ت 
�لتكنولوجية، مع دمج �لذكاء �ل�سطناعي يف خدماتنا 
�لر�حة  ت��وف��ري  �إىل  ب��ا���س��ت��م��ر�ر  ن�سعى  �إن��ن��ا  �ل��ط��ب��ي��ة. 
و�ل�سلمة �لق�سوى للمر�سى د�خل �مل�ست�سفى، وميثل 

�لنظام �جلديد خطوة �إ�سافية يف هذ� �مل�سعى".
من  �ملر�سى  �حتياجات  لتلبية  �مل�ست�سفى  من  ا  وحر�سً
لتوفري  عليه  �ل��ق��ائ��م��ون  ي�سعى  وخ��ارج��ه��ا،  �لإم�����ار�ت 
وجلبها  �ل�سحية  �لرعاية  جم��ال  يف  �لتقنيات  �أح��دث 
خلل  من  �لأط��ب��اء  تدريب  على  و�لعمل  �ملنطقة،  �إىل 
علقات �ل�سر�كة مع �لرو�د �لعامليني يف �ملجال �لطبي. 
ويتم تطوير نظام �جلر�حة �لروبوتية �لذي ي�ستخدمه 

�إك�س  "د�فن�سي  نظام  قبل  من  �لأمريكي  �مل�ست�سفى  يف 
�آي" �جلر�حي �لذي �كت�سب �سهرة و��سعة يف �لتو�سل 
على  بالعتماد  �ل�ستخد�مات  متعددة  �لأن��ظ��م��ة  �إىل 
�لأذرع �لرباعية لتنفيذ �لكثري من �لإجر�ء�ت �ملعقدة.

�شمن برامج التطوع وخدمة املجتمع
وزارة الرتبية تعتمد جائزة حممد بن حم كاأحد 

اجلوائز الداعمة واملحفزة للعمل التطوعي واملجتمعي
•• العني - الفجر

�لتطوعي  للعمل  بن حم  "حممد  و�لتعليم جائزة  �لرتبية  وز�رة  �عتمدت 
�أكدت   ، "�جلائزة"  و�همية  دور  وح���ول   ، �ملدر�سية  ج��و�ئ��زه��ا  �سمن   "
لقطاع  �مل�ساعد  �ل���وز�رة  وكيل  �ل�سام�سي  �ل�سحاك  �آمنة  �لدكتورة  �سعادة 
�لأن�سطة "تهتم �لدولة بر�مج �لتطوع  و�لعمل �لإن�ساين  ونعمل جاهدين 
�ملجتمع  تخدم  �لتي  �مل��ج��الت  مع  ليتو�كب  �لتطوعي  �لعمل  يف  للتطوير 

�لقادمة  �لأجيال  م�ستقبل  وتنا�سب 
ومع بد�ية 2020 و��ستعد�دنا للعام 
�خلم�سني لبد �أن نركز على �مل�سار�ت 
مت  م��ا  وه���ذ�  �لتطوع  يف  �مل�ستحدثة  
�جلائزة  م��ع��اي��ري  ع��ل��ي��ه يف  �ل��رتك��ي��ز 
ح��ي��ث ����س��ت��ه��دف��ت ج��م��ي��ع �مل���ج���الت 
�لتطوع  على  �لرتكيز  مع  �لتطوعية 
للجهات  �مل��ج��ال  وف��ت��ح  �لتخ�س�سي 
جمال  يف  ل��ل��ت��ن��اف�����س  و�مل���وؤ����س�������س���ات 
لتطوير  �لتخ�س�سي  �ل��ت��ط��وع  دع���م 
باملعارف  ومدهم  �ملتطوعني  مهار�ت 
للعمل  ت���وؤه���ل���ه���م  �ل���ت���ي  و�خل��������ر�ت 
ت�سمل  كما   ، �لتخ�س�سي  �لتطوعي 

�لتي  �لفئات  م��ن  جمموعة  �جل��ائ��زة  
بر�مج  لدعم  �لعام  ط��و�ل  بجهد  تعمل  و�لتي  و�لهتمام  �لتقدير  ت�ستحق 
�لنطاق  م�ستوي  على  �لتطوع  من�سقي  مثل  �ملدر�سية  �لبيئة  يف  �لتطوع 

وم�سريف �لتطوع باملد�ر�س
�أولياء �لم��ور  متنح �جلائزة  �لأ�سرة من خلل فئة  وتهتم �جلائزة بدور 
�لفائزين �سار�ت ك�سافة �ملدر�سة �لإمار�تية يف جمال �لتطوع وهي م�سنفة 

ح�سب �ملر�كز �لتي يح�سل عليها �مل�ساركون 
�لإيجابي  �لتاف�س  �مليد�ن من خلل  نتاجات �جلائزة على  نرى  �أن  نتوقع 

للو�سول للمر�كز �لأوىل و�ل�سار�ت �لذهبية   . 
قدم �لدكتور بخيت بن �سامل �لعامري رئي�س جمل�س �أمناء �جلائزة �ل�سكر 
لل�سيخ �لدكتور حممد بن م�سلم بن حم �لعامري ر�عي �جلائزة على دوره 
يف دعم �لعمل �لتطوعي و حر�سه على �أن تخرج �جلائزة يف �أف�سل �سورة 
و  �لتعليمية  �ملوؤ�س�سات  فئة  �لأول  مو�سمها  يف  �ست�سمل  �جلائزة  �أنا  موؤكد� 
�لدولة  م�ستوى  على  �جلامعات  و  �ملد�ر�س  لكافة  فيها  �مل�ساركة  تتاح  �لتي 
وفق جمموعة من �ملعايري �ملحددة و �لتي تتمركز حول دعم �أن�سطة �لتطوع 

و مت تخ�سي�س ثلثة جو�ئز مادية للموؤ�س�سات �لفائزة. 
 و فئات �لأفر�د و �لتي ت�ستمل على �لطلب و م�سريف �لنطاقات �لتعليمية 

و م�سريف �ملد�ر�س و �أولياء �لأمور.
�ملعايري  م��ن  وف��ق جمموعة  ت��ق��دمي ملفات �جل��ائ��زة  �أن  �ل��ع��ام��ري  �أو���س��ح 
�ملحددة يبد�أ يف فر�ير  2020 ثم تبد�أ بعدها مرحلة �ملقابلت للملفات 

�ملتميزة يف مار�س و يتم �لتكرمي خلل �سهر �إبريل 2020.
�إىل �لنخر�ط يف �لأن�سطة �لتطوعية  �أفر�د �ملجتمع �ملحلي  كما دعا كافة 
�لوطنية لدولة  �لتطوع �لكبري يف حتقيق موؤ�سر�ت �لأجندة  م�سري� لدور 
�لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة و �أو�سح �أن �لدورة �لثانية من �جلائزة �ست�سمل 

�لعديد من �لفئات خارج نطاق �ملوؤ�س�سات �لتعليمية.

اختتام اأ�شدقاء ال�شرطة يف اأبوظبي والعني
•• اأبوظبي-الفجر:

�ختتمت فعاليات برنامج " �أ�سدقاء �ل�سرطة " �ل�ستوي   " �أجيال �لت�سامح 
وتر�سيخ  �لطلبة  مهار�ت  تنمية  على  ركز  و�ل��ذي  و�لعني  �أبوظبي  يف   "
�لقيم �لنبيلة لديهم ونظم �لرنامج ق�سم �لعلقات �لجتماعية و�لتوجيه 
باإد�رة �ملر��سم و�لعلقات �لعامة يف قطاع �ملالية و�خلدمات ب�سرطة �أبوظبي 

وبالتعاون مع �سركة �سبارك �لإمار�ت.
و�أكد �لعميد �سيف �سعيد �ل�سام�سي مدير �إد�رة �ملر��سم و�لعلقات �لعامة 
�لهتمام بدعم �لأن�سطة و�لر�مج �لتي ت�سهم يف تر�سيخ �لقيم �لنبيلة لدى 
�لن�سء ومو�كبة �لذكاء �ل�سناعي وتعليم �أ�سا�سيات علوم �لف�ساء و�لر�مج 
و�لأن�سطة �لفنية مثل �عادة �لتدوير، فن �لطبخ وتعلم �لتيكيت و�لرت�ث 

�لإمار�تي، و�لأن�سطة �لريا�سية
و�أو�سح �أن �لرنامج �سهد �إقباًل كبري�ً من �أبناء �ل�سباط و�ملدنيني و�لذي 
ركز على تنمية مهار�تهم وتعريفهم بطبيعة مهام �أولياء �أمورهم يف خدمة 

وحماية �ملجتمع وت�سجيعهم على �لإبد�ع و�لبتكار 
 : وه��ي  �ل�سرطة  �أ���س��دق��اء  برنامج  �إث���ر�ء  يف  �ل�سرطية  �جل��ه��ات  و�ساهمت 
ومكافحة   ، �لعامة  و�ل�سلمة  �ل��ط��و�رئ  و  و�ل���دوري���ات،  �مل���رور  م��دي��ري��ات 
و�لدوريات  �ملجتمعية  �ل�سرطة  �أبوظبي  �سرطة  طري�ن  و�إد�ر�ت  �ملخدر�ت، 
�لكلب  "فريق    K9 �لأم��ن��ي  �لتفتي�س  و  �خليالة"  " ف��ري��ق  �خل��ا���س��ة 
�لبولي�سية" ومركز �لرتبية �لريا�سية �ل�سرطية وق�سم �ملوروث �ل�سرطي 
فعاليات  �ختتام  مبنا�سبة  حفًل  �أقيم  �لعني  ويفيِ  �أم��ان.  خدمة  جانب  ،�إىل 
�أبناء  �أ�سدقاء �ل�سرطة يف نادي �سباط �ل�سرطة بالعني مب�ساركة  برنامج 
منت�سبي �سرطة �أبوظبي و�أبناء �ملتقاعدين وجرى عر�س فيلم وثائقي عن 
فعاليات �لرنامج �لدينية و�لثقافية و�لجتماعية و�لتعليمية و�لرتفيهية 
و�لريا�سية  كما مت توزيع �سهاد�ت �لتقدير على �جلهات �مل�ساركة يف �إجناح 
�لرنامج من �لقطاعات �لتابعة ل�سرطة �أبوظبي، و�ل�سركاء، وعلى �لطلب 

�مل�ساركني يف �لرنامج �ل�ستوي
ويهدف �لرنامج �إىل حماية �لطلبة من �ل�سلوكيات �خلطاأ خلل �لعطلة 
�لتوجيه  خ��لل  م��ن  �ل��ف��ر�غ  �أوق����ات  ��ستثمار  يف  وم�ساعدتهم  �ل��در����س��ي��ة 

و�لتوعية وغر�س مفاهيم �لولء و�لنتماء للوطن
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بعد 36 اأ�شبوعًا من اآلم احلمل والولدة تكون املراأة متعبة جدًا، وت�شعر وكاأن �شاحنة ا�شطدمت بها! 
لذا فاإن العديد من ال�شيدات يعانني كثريًا من العتناء مبولودهن خالل الفرتة الأوىل من الولدة، 
وحتديدًا يف اأول �شهر، خا�شة يف اأول حملن لهن، فبكاء الطفل امل�شتمر، وحاجته الدائمة اإىل احلليب، 
ورعايته وتنظيفه، كل ذلك يعد جتربة خا�شة وفريدة ومتعبة حتتاج اإىل ال�شرب وكثرٍي من التعلم.

ومن املعلوم اأن اأول 30 يومًا من حياة الطفل هي فرتة مهمة جدًا ويجب العتناء به ب�شكل م�شاعف 
يلي  لذا نقدم لك فيما  باأي مر�س،  الإ�شابة  اإىل خطر  ا�شتقرار �شحته وعدم تعر�شه  ل�شمان  فيها 

ن�شائح حول كيفية العناية بطفلك خالل هذا ال�شهر.

اإر�شادات مفيدة للتمري�س:
�لفرتة  ت��ل��ك  يف  ط��ف��ل��ك  �أن  ت��ع��ل��م��ي  �أن  ع��ل��ي��ك 
ت��ن��اول �لطعام،  ث��م  �ل��ط��ع��ام،  ت��ن��اول  �إىل  ي��ح��ت��اج 
ث��م ت��ن��اول �ل��ط��ع��ام، ل��ذ� عليك ت��وف��ريه ل��ه ولك، 
وكذلك �ملعد�ت �ملنا�سبة. ولكي حتمي نف�سك من 

�للتهابات �ل�سدرية �تبعي �لآتي:
- ل ترتددي يف طلب �مل�ساعدة، فاإن �لن�ساء �للو�تي 

يطلنب �مل�ساعدة لديهن معدل جناح �أعلى.
- تعلَّمي كل �سيء عن �لر�ساعة �لطبيعية قبل �أن 

تغادري �مل�ست�سفى.
بع�س  ت�ستغرق  �أن  ميكن  �لطبيعية  �لر�ساعة   -
�أو م�ساهدة  ب��ق��ر�ءة جم��ل��ة،  ل���ذ� ق��وم��ي  �ل��وق��ت، 

�لتلفاز حتى تنتهي.
- قومي بتدفئة �سدرك لر�ساعة �آمنة لطفلك.

النوم:
ق��ل��ة �ل��ن��وم م��ن �أك���رث �لأم����ور �ل��ت��ي ت��ع��اين منها 
�ل��ن�����س��اء، ه���ذ� ع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن �أن �ل��ط��ف��ل ينام 
16 �ساعة يف �ليوم، ولكن على فرت�ت  �أكرث من 
بال�ستياء  ت�سعرين  يجعلك  ق��د  م��ا  متقطعة، 
�إليك  ل��ذ�  �ل��ن��وم،  م��ن  �ل�سديد  �حل��رم��ان  ب�سبب 

بع�س �لن�سائح:
- لن حت�سلي على �لنوم ليلة كاملة، لذ� ميكنك 

�إيقاف �لتفكري بال�سعور بالتعب.
- �طلبي �مل�ساعدة من و�لده وتبادل �لعتناء به 

حتى حت�سلي على ق�سط من �لر�حة.
ب��ن��وم طفلك،  - �ج��ع��ل��ي وق���ت ن��وم��ك م��رت��ب��ط��اً 

فعندما ينام �نتهزي �لفر�سة لأخذ قيلولة.

تهدئة الطفل:
���س��ي��ك��ون م��ن �ل�����س��ع��ب ع��ل��ي��كيِ م��ع��رف��ة م��ا يريده 
عمره،  من  �لأوىل  �لأ�سابيع  يف  بال�سبط  طفلك 
ولكن بطبيعة �حلال ميكنك فهم ما يريده عن 

طريق �لتجربة، وبكل �لأحو�ل قومي مبا يلي:
- لتهدئة طفلك حاويل حمله و�لقيام بانحناء�ت 

ب�سيطة حتى يهد�أ.
- ميكنك و�سع طفلك يف حمام د�فئ لتهدئته.

م�شاركة الأب يف الرعاية:
بالطفل  �لهتمام  عبء  عليك  يقع  �أم��اً  ب�سفتك 
ورعايته يف �ملقام �لأول، لكن عليك يف تلك �لفرتة 
�أ�سا�سيات  وتعليمه  و�ل����ده  م��ن  �مل�����س��اع��دة  ط��ل��ب 

�لهتمام بطفلكما، لذ� قومي بالتايل:
- كثري من �لآباء يرتددون يف �مل�ساركة بالرعاية 
ت�سجيعه  عليك  لذ�  خاطئ  �سيء  فعل  من  خوفاً 

وعدم نقده.
�لعمل  �إج���ازة من  ياأخذ  �أن  - �طلبي من زوج��ك 

لكي ي�ساعدك قليًل يف تلك �لفرتة.
مد�ر  على  وبينه  بينك  �مل��ه��ام  بتق�سيم  ق��وم��ي   -
�ل��ي��وم، ف��اأح��دك��م��ا يغري �حل��ف��ا���س و�لآخ����ر يهتم 

باإر�ساعه وجعله ينام.

الت�شرف بحكمة:
�لرعاية  ف��اإن  ك��اأم،  ل��دورك  كنت متحم�سة  مهما 
لذ�  �ل�����س��ع��ور،  ذل���ك  ي��غ��ري  ق��د  لطفلك  �مل�ستمرة 
و�لهتمام  للعناية  عدة  �سبل  عن  �لبحث  حاويل 
ق�سرية.  ر�ح��ة  ف��رت�ت  على  و�حل�سول  بنف�سك، 

نن�سحك بالتايل:
- جتاهلي �لن�سائح غري �ملرغوب فيها، �أو �ملربكة، 

وتعلَّمي ما هو �لأف�سل لطفلك.
- ق��د ي��ك��ون �ل��ق��ي��ام ب��الأع��م��ال �مل��ن��زل��ي��ة ورعاية 
تهتمي  فل  �سعباً،  �أم���ر�ً  �لوقت  نف�س  يف  طفلك 

مَبن ينتقد تق�سريك يف �لهتمام مبنزلك.

- ل ترتددي يف قبول �مل�ساعدة �إذ� عر�ست عليك 
جار�تك  حتى  �أو  �سديقاتك  �أو  قريباتك  �إح��دى 
�قبليها  ذهبية  فر�سة  فهي  مل�ساعدتك،  �ل��ق��دوم 

فور�ً.
لك  �لآخ��ري��ن  م�ساعدة  و��ستغلي  ذك��ي��ة  ك��وين   -
و�سر�ء  و�لتنظيف  �لطبخ  مثل  �ملهمة  �لأم��ور  يف 

�مل�ستلزمات.

اإر�شادات مفيدة خارج املنزل:
�خل�����روج م���ن �مل���ن���زل ب��رف��ق��ة م���ول���ودك ه���و �أمر 
مثل  م�سبقاً،  �لتجهيز  �إىل  يحتاج  لكنه  �سروري 
و�ل��ط��ع��ام، و�حل��ف��ا���س��ات، وتعلم  �ل��ع��رب��ة،  جتهيز 
�تبعي  ل���ذ�  �خل����ارج،  لتهدئته يف  �ل��ط��رق  �أن�����س��ب 

�لتايل.
�إح���دى  �أو  �أخ���ت���ك  �أو  ���س��دي��ق��ت��ك  م���ن  �ط��ل��ب��ي   -

قريباتك مر�فقتك �أثناء �لت�سوق.
- حافظي على حمل حفا�سات �حتياطية، وكذلك 

مناديل منظفة.
- �سعي خططاً ب�سيطة وكوين م�ستعدة لتنفيذها 

يف �أي وقت.
ل�ستخد�مه  وو���س��اح��اً  �حلليب،  زج��اج��ة  خ��ذي   -

�أثناء قيامك بالر�ساعة �لطبيعية.
قد ت�سكل �لأ�سابيع �لأوىل جتربة �سعبة لأي �أم، 
ولكن تذكري �أن ذلك �لتعب لن يدوم �إىل �لأبد، 

�لذكريات،  �أ�سعد  �ستكون من  �لفرتة  تلك  �إن  بل 
�بت�سامة  �أن  �إىل  �إ�سافة  �جعليها مميزًة لك،  لذ� 

طفلك �ستجعلك تن�سني كل ما �سبق.

اجعلي هذه الفرتة مميزة لك

يف اأول 30 يومًا بعد الولدة .. ن�شائح مهمة لالأم

�أو  �لأع�ساب  �لتهاب  نتيجة  عادة  �لأمل  ويحدث 
�لأن�سجة �أو �لع�سلت يف �ملنطقة �مل�سابة، وعلى 
ب�سرعة،  �لأمل  على  �لق�ساء  �سرورة  �لرغم من 
�لأمثل  �حل��ل  تعتر  ل  �لقوية  �مل�سكنات  �أن  �إل 
بج�سمك  ت�سر  كيميائية  م��و�د  على  لحتو�ئها 

على �ملدى �لطويل.
مزعجة  �آلم  �أي  م��ن  ي��ع��ان��ون  مم��ن  ك��ن��ت  و�إذ� 
للتخل�س  طبيعية  ط���رق   7 ف��اإل��ي��ك  ب��اجل�����س��م، 

منها، ح�سب ما جاء يف موقع معني بال�سحة.
 

القهوة
ن�����س��رت يف دوري���ة  ف��ق��د ك�سفت در�����س���ة ج��دي��دة 
من  فنجان  تناول  �أن  �لطبية،   "Nature"
يوميا  �سكر،  ب���دون  ي��ك��ون  �أن  ويف�سل  �ل��ق��ه��وة، 
�ملرتبطة  �لآلم  ت��ق��ل��ي��ل  يف  ي�����س��اع��د  �أن  مي��ك��ن 
بالتقدم يف �لعمر، مثل �آلم �ملفا�سل و�آلم �لظهر 
وغريها، وذلك بف�سل �لكافيني �لذي يقلل من 
يف  ي�ساعد  �أن  ومي��ك��ن  طبيعي  ب�سكل  �لل��ت��ه��اب 

جتديد �خلليا �لتالفة يف �ملنطقة �مل�سابة. 
 

متارين اإطالة الع�شالت
من  للتخل�س  �لع�سلت  �إط��ال��ة  ت���وؤدي مت��اري��ن 
و�إ�سابات  �لع�سلي،  �لت�سنج  عن  �لناجمة  �لآلم 

�ملفا�سل، و�للتو�ء، و�لتهاب �ملفا�سل.
فرد  حماولة  طريق  عن  �لتمارين  ه��ذه  وتكون 
�مل�ساب بلطف وتدليكه يوميا للحد من  �جلزء 
وبالتايل  �مل�سابة،  �ملنطقة  و�لت�سنج يف  �للتهاب 

�مل�ساعدة يف �حلد من �لأمل ب�سكل طبيعي.

D فيتامني
�ل�سحة،  على  �حلفاظ  يف   ،D فيتامني  ي�ساعد 
فهو �أحد �أهم �لفيتامينات �لتي تتميز بفو�ئدها 
وذلك  �لأمل،  م��ن  �حل��د  ذل��ك  يف  مب��ا  �ل�سحية، 
ب�سبب خ�سائ�سه �مل�سادة لللتهابات، خا�سة يف 
�لعظام و�ملفا�سل، وبالتايل تقليل �لأمل يف تلك 

�ملناطق و�أي�ساً يف �أجز�ء �أخرى من �جل�سم. 

 التمارين الريا�شية
ت�����س��اع��د مم��ار���س��ة �ل��ري��ا���س��ة ب��ان��ت��ظ��ام يف علج 
�لأم���ر�����س وك��ذل��ك ت�سكني �لأمل،  �ل��ع��دي��د م��ن 
�أن�����و�ع معينة م��ن �ل��ت��م��اري��ن، مثل  ل��ك��ن ه��ن��اك 

�ليوغا و�لأيروبك�س،
من  وتقلل  �جل�سم  ع�سلت  ب�سط  على  تعمل   

�آلمها.
�لإندورفني  هرمون  �إنتاج  �لريا�سة  حتفز  كما   

باملخ و�لذي يحد من �لأمل و�للتهابات �أي�سا. 
 

حمية البحر املتو�شط
�تباع  �أن  �إىل  حديثة،  بر�زيلية  در����س��ة  تو�سلت 
حمية �ل��ب��ح��ر �لأب��ي�����س �مل��ت��و���س��ط، و�ل��ت��ي يكرث 
فيها تناول �خل�سر�و�ت و�لفو�كه وزيت �لزيتون 

و�لأ�سماك و�ملك�سر�ت،
 ميكن �أن ت�ساعد �أي�سا يف �حلد من �لأمل ب�سكل 
�ل�سكريات  منخف�سة  �حلمية  هذه  لأن  طبيعي، 

وغنية باأحما�س �أوميغا 3 �لدهنية.

 العالج ال�شلوكي املعريف
ت�ستخدم  نف�سية  وهو عبارة عن تقنية علجية 
من  و�لبدنية،  �لعقلية  �لأم��ر����س  بع�س  لعلج 
�ل�سلبي  �أو  �لدقيق  غ��ري  �لتفكري  �إدر�ك  خ��لل 
�لذي  �لأم���ر  منا�سبة،  بطريقة  معه  و�لتعامل 
يجعله ي�ساعد �ل�سخ�س يف مقاومة و�إد�رة �لأمل 

بطريقة �أف�سل.
 

الكركم
يعتر �لكركم وهو نوع من �لتو�بل �مل�ستخدمة 
�لعديد  يف  ت�ستخدم  �سحرية  �أد�ة  مطابخنا،  يف 
�لأمر��س  ل��ب��ع�����س  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة  �ل��ع��لج��ات  م���ن 
و�لتهابات  �جل��ل��دي��ة  و�لأم���ر�����س  ك��الأن��ف��ل��ون��ز� 
خ�سائ�سه  ب��ف�����س��ل  وذل����ك  وغ���ريه���ا،  �مل��ف��ا���س��ل 

�مل�سادة لللتهابات.
للأمل،  مو�سعي  كم�سكن  ����س��ت��خ��د�م��ه  ومي��ك��ن 
ب���امل���اء ع��ل��ى �ملنطقة  ب��و���س��ع��ه مم���زوج���ا  وذل�����ك 

�مل�سابة من �جل�سم.

اجل�شـــــد  اآلم  لعـــــالج  طبيعــــية  طـــــرق   7
اعتاد الكثري من الأ�شخا�س التوجه اإىل عيادة الطبيب ملعاجلة اآلم اجل�شد دون اإدراكهم اأن هذه الآلم ميكن معاجلتها بعيًدا عن 

وخز الإبر اأو تناول الأدوية.
ورغم اأن هناك اآلم واأوجاع ج�شدية لبد من معاجلتها عند الطبيب، اإل اأن درجة الأمل تختلف ما بني �شخ�س واآخر، وذلك ح�شب 

ال�شبب ومو�شع الأمل واحلالة ال�شحية لكل �شخ�س، وعمره، وغريها من العوامل.
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العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7   
�سركة/ �سوين موبايل كوميونيكي�سنز �نرتنا�سيونال �يه بي، فرع ل�سركة �أجنبية، رخ�سة رقم 

ب� �س.ب 500188، مبني رقم 2، �لطابق 2، مكتب رقم 202/201، مدينه  و�لكائنة   19467
دبي للإنرتنت، دبي، دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، و�ملرخ�سة لدى �سلطة دبي للتطوير، يرغب 
هذ� �لفرع �ملذكور يف �علن قر�ره للكافة و�لذي مت �أحتاذه بو��سطة �جتماع �أع�ساء جمل�س �إد�رة 

�سركة/�سوين موبايل كوميونيكي�سنز �نرتنا�سيونال �يه بي )�ل�سركة �لرئي�سية( و�لذي مت �نعقاده 
بتاريخ 14 �أغ�سط�س 2019 ب�ساأن �إغلق وحل �لفرع.

وفقاً لذلك، يهيب �لفرع باأي طرف معني بالأمر ولديه �أى مطالبات فى مو�جهتها عليه تقدمي 
هذه �ملطالبات خلل 45 يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن عن طريق �لريد �مل�سجل �أو �لإت�سال ب� :

�ل�سّيدة/ نان�سي ماتوك
�إ�سم �ل�سركة: �سوين موبايل كوميونيكي�سنز �نرتنا�سيونال �يه بي

�س.ب : 500188 ، دبي ، دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
هاتف رقم : 971506749419+

E.Morcos@tamimi.com :لريد �لإلكرتوين�
 لن يتم �لنظر فى �ملطالبات �لتى ترد بعد �إنتهاء فرتة �لإ�سعار و�ملحددة ب�  45 يوماً. 

ا�سعار ت�سفية

العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7   
�سركة/ هيوليت-باكارد مينا منطقة حرة- ذ.م.م، �سركة منطقة حرة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة، 
رخ�سة رقم 20110 و�لكائنة ب�  مكتب رقم: 304، �لطابق �لثالث، مبني رقم 14، مدينه 
دبي للإنرتنت، دبي، دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، و�ملرخ�سة لدى �سلطة دبي للتطوير، 

ترغب هذه �ل�سركة �ملذكورة مبوجب قر�ر �ل�سريك �لوحيد بتاريخ 4 دي�سمر 2019 ب�ساأن 
�إغلق وحل �ل�سركة.

وفقاً لذلك ، تهيب �ل�سركة باأي طرف معني بالأمر ولديه �أى مطالبات فى مو�جهتها عليه 
تقدمي هذه �ملطالبات خلل 45 يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن عن طريق �لريد �مل�سجل �أو 

�لإت�سال ب� : �ل�سّيد/ ماثيو توما�س كالتيبار�مبيل
�إ�سم �ل�سركة: هيوليت-باكارد مينا منطقة حرة- ذ.م.م

�س.ب: 500188 ، دبي ، دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
هاتف رقم: 97143912444+

E.Morcos@tamimi.com :لريد �لإلكرتوين�
لن يتم �لنظر فى �ملطالبات �لتى ترد بعد �إنتهاء فرتة �لإ�سعار و�ملحددة ب�  45 يوماً. 

ا�سعار ت�سفية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  يناير  2020 العدد 12825 

العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7 

اإعــــــــــالن
�خل�سار  لبيع  �لتوفري  �ل�س�����ادة/�سركة  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN و�لفو�كه ذ.م.م رخ�سة رقم:1109526 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة تريو فاتو ثودي �بوبكر %49

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة جمال خليفه �سامل عبيد �ل�سام�سي %51

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف تريو فاتو ثودي �بوبكر

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف �سريف عو�س عبد�هلل عيديد �لعامري

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ل  �لعلن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خلل  �لقت�سادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/فيلك�س �سبورت

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2018743 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة مهره �سقر حممد عبد�هلل �لبلو�سي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف جار�هلل �سعود نفال م�سعود �لحبابي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية خلل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�لقدرة لزخرفة �حلجر �لطبيعي

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1982392 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/�سعيد �ملر حميد �ملر �لبادي من مالك �ىل �سريك

تعديل ن�سب �ل�سركاء/�سعيد �ملر حميد �لبادي من 100% �ىل %51
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة �أن�س خالد حجازي %49

تعديل لوحة �لعلن/�جمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية �ىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

تعديل ��سم جتاري من/�لقدرة لزخرفة �حلجر �لطبيعي  
AL QUDRAH DECORATION NATURAL STONE

�ىل/�لقدرة لزخرفة �حلجر �لطبيعي ذ.م.م
AL QUDRAH DECORATION NATURAL STONE LLC

تعديل ن�ساط/��سافة مقاولت وم�ساريع �ملباين بانو�عها )4100002(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خلل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/موؤ�س�سة �لزدهار للحفريات

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1129816 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة �سالح علي �سالح عبود بن حريز %51

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة �سعود يو�سف �لعلي %49
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف هيثم عامر �سامل حممد �لعي�سائي

تعديل لوحة �لعلن/�جمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية �ىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

تعديل ��سم جتاري من/موؤ�س�سة �لزدهار للحفريات  
AL EZDEHAR WELL DRILLING EST

�ىل/�لزدهار للحفريات ذ.م.م
AL EZDEHAR WELL DRILLING LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خلل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/حممد دروي�س �لقمزي لل�سيانة 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �لعامة رخ�سة رقم:1010359 
تعديل ��سم جتاري من/حممد دروي�س �لقمزي لل�سيانة �لعامة  

MOHAMED DARWISH ALQEMZI GENERAL MAINTANICE

�ىل/�سركة حممد دروي�س �لقمزي للمقاولت �لعامة
MOHAMED DARWISH ALQEMZI GENRAL CONTRACTING

تعديل ن�ساط/��سافة مقاولتت م�ساريع �ملباين بانو�عها )4100002(
تعديل ن�ساط/حذف �سيانة �ملباين )4329901(

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعلن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خلل  �لقت�سادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  يناير  2020 العدد 12825 
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  7  يناير  2020 العدد 12825 

�لعدد 12825 بتاريخ 2020/1/7

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

�لعدد 12825 بتاريخ 2020/1/7

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

�لعدد 12825 بتاريخ 2020/1/7

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 5458/2019/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2018/145 جتاري كلي ، ب�سد�د �ملبلغ 

�ملنفذ به وقدره ) 745283.74 درهم( ، �سامل للر�سوم و�مل�ساريف 
طالب �لإعلن : م�سرف �أبوظبي �لإ�سلمي - �سركة م�ساهمة عامة - �سفته بالق�سية : طالب 
حمدودة(  م�سوؤولية  ذ�ت  )�سركة  �لقم�سة  لتجارة  كونكورد   -1  : �إعلنهما  �ملطلوب   ، �لتنفيذ 
�سفته بالق�سية : منفذ �سده ،  2- بر�ديت لوجناين خيم�سند لوجناين - بو�سفه مدير وكفيل 
لدين �سركة كونكورد لتجارة �لقم�سة )�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة( - �سفته بالق�سية : منفذ 
�سده  - جمهويل حمل �لإقامة. مو�سوع �لإعلن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة 
�و خزينة  �لتنفيذ  �ملنفذ به وقدره )745283.74( درهم �ىل طالب  �ملبلغ  �عله و�لز�مك بدفع 
�ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7   
�سركة/ �سوين موبايل كوميونيكي�سنز �نرتنا�سيونال �يه بي، فرع ل�سركة �أجنبية، رخ�سة رقم 

ب� �س.ب 500188، مبني رقم 2، �لطابق 2، مكتب رقم 202/201، مدينه  و�لكائنة   19467
دبي للإنرتنت، دبي، دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، و�ملرخ�سة لدى �سلطة دبي للتطوير، يرغب 
هذ� �لفرع �ملذكور يف �علن قر�ره للكافة و�لذي مت �أحتاذه بو��سطة �جتماع �أع�ساء جمل�س �إد�رة 

�سركة/�سوين موبايل كوميونيكي�سنز �نرتنا�سيونال �يه بي )�ل�سركة �لرئي�سية( و�لذي مت �نعقاده 
بتاريخ 14 �أغ�سط�س 2019 ب�ساأن �إغلق وحل �لفرع.

وفقاً لذلك، يهيب �لفرع باأي طرف معني بالأمر ولديه �أى مطالبات فى مو�جهتها عليه تقدمي 
هذه �ملطالبات خلل 45 يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن عن طريق �لريد �مل�سجل �أو �لإت�سال ب� :

�ل�سّيدة/ نان�سي ماتوك
�إ�سم �ل�سركة: �سوين موبايل كوميونيكي�سنز �نرتنا�سيونال �يه بي

�س.ب : 500188 ، دبي ، دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
هاتف رقم : 971506749419+

E.Morcos@tamimi.com :لريد �لإلكرتوين�
 لن يتم �لنظر فى �ملطالبات �لتى ترد بعد �إنتهاء فرتة �لإ�سعار و�ملحددة ب�  45 يوماً. 

ا�سعار ت�سفية

العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7   
�سركة/ هيوليت-باكارد مينا منطقة حرة- ذ.م.م، �سركة منطقة حرة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة، 
رخ�سة رقم 20110 و�لكائنة ب�  مكتب رقم: 304، �لطابق �لثالث، مبني رقم 14، مدينه 
دبي للإنرتنت، دبي، دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، و�ملرخ�سة لدى �سلطة دبي للتطوير، 

ترغب هذه �ل�سركة �ملذكورة مبوجب قر�ر �ل�سريك �لوحيد بتاريخ 4 دي�سمر 2019 ب�ساأن 
�إغلق وحل �ل�سركة.

وفقاً لذلك ، تهيب �ل�سركة باأي طرف معني بالأمر ولديه �أى مطالبات فى مو�جهتها عليه 
تقدمي هذه �ملطالبات خلل 45 يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن عن طريق �لريد �مل�سجل �أو 

�لإت�سال ب� : �ل�سّيد/ ماثيو توما�س كالتيبار�مبيل
�إ�سم �ل�سركة: هيوليت-باكارد مينا منطقة حرة- ذ.م.م

�س.ب: 500188 ، دبي ، دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
هاتف رقم: 97143912444+

E.Morcos@tamimi.com :لريد �لإلكرتوين�
لن يتم �لنظر فى �ملطالبات �لتى ترد بعد �إنتهاء فرتة �لإ�سعار و�ملحددة ب�  45 يوماً. 

ا�سعار ت�سفية

العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7   
انذار عديل بالن�سر

رقم )2020/23(
�ملنذر : �سائد فاروق حامد خطيب 

�ملنذر �ليه : �ألك�سند جون �أ�س جون - هندي �جلن�سية 
درهم   40000 مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �ليه  �ملنذر  ينذر  �ملنذر  فان 
)فقط �ربعون �لف درهم ل غري( قيمة �ل�سيك رقم 100020 
�ملوؤرخ بتاريخ 2019/1/31 �مل�سحوب على بنك دبي �لإ�سلمي 
رقم  �جلز�ئية  �لق�سية  مبوجب  ب��الإد�ن��ه  حكم  فيه  و�ل�سادر 

2019/31014 جز�ء.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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دبي ت�شت�شيف »معر�س التبخري 
الإلكرتوين« مار�س املقبل

•• دبي-الفجر: 

 Way ج��وي«  “و�ي  �لإل��ك��رتوين  �لتدخني  ملعار�س  �ملنظمة  �ل�سركة  �أعلنت  
يف   )Vape Expo( �لإل���ك���رتوين   للتبخري  دويل  م��ع��ر���س  �أول  �أن   Joy
في�ستيفال  وذل��ك يف   2020 مار�س   20 �إىل   18 �لفرتة من  �سينطلق يف  دب��ي 
للتجار  �ملعر�س خم�س�ساً  �سيتي. و�سيكون  �نرتكونتيننتال، دبي ف�ستيفال  �أرينا 
يومي  للجمهور  �أبو�به  �سيفتح  فيما  فقط،  مار�س   18 يوم  �لأعمال  وملوؤ�س�سات 
19و20 مار�س. ومن �ملقرر �أن ت�سارك يف �ملعر�س �أكرث من 120 علمة جتارية 
موؤ�س�س  هو”،  “تريي  ويتوقع  �لأو���س��ط.  �ل�سرق  يف  �ملحليني  و�مل��وزع��ني  عاملية، 

معر�س  �أول  وم��ن��ظ��م  جوي”  “و�ي  ���س��رك��ة 
�لإل���ك���رتوين  ل��ل��ت��ب��خ��ري   )Vape Expo(
يف �ل�سني، �أن ت�سهد �لإم��ار�ت ودول �أخ��رى يف 
جديدة  ذهبية  حقبة  قريباً  �لأو���س��ط  �ل�سرق 

ل�سناعة �لتبخري و�لتدخني �لإلكرتوين. 
وتظهر بيانات �جلمارك �ل�سينية منو �سادر�ت 
�لعربية  �لإم���ار�ت  �إىل  �لإلكرتونية  �ل�سجائر 
 2019 �أك��ت��وب��ر  يف   100% بن�سبة  �مل��ت��ح��دة 
وت��دخ��ل جم��م��وع��ة ج��دي��دة م��ن �مل��ع��اي��ري �لتي 
طورتها هيئة �لإمار�ت للمو��سفات و�ملقايي�س 
�أجهزة  و��ستخد�م  بيع  على  �ل�سرعية  لإ�سفاء 
حيز  �مل���ن���ط���ق���ة  يف  �لإل����ك����رتون����ي����ة  �ل���ت���دخ���ني 
ني�سان/�أبريل  منت�سف  م��ن  �ع��ت��ب��اًر�  �لتنفيذ 

�لإمار�ت  �ل�سادرة عن هيئة  �لقو�نني �جلديدة  “ت�سري  “هو”:  و�أ�ساف  �ملقبل. 
وجتار  �جلملة  وجت��ار  للم�سنعني  �لآن  ُي�سمح  �أن��ه  �إىل  و�ملقايي�س  للمو��سفات 
�لتجزئة ببيع منتجات �لتبخري و�لتدخني �لإلكرتوين يف �لدولة طاملا �أنها تلبي 
�ملعايري �جلديدة. كما نلحظ �هتمام �سريحة و��سعة من �مل�ستخدمني يف منطقة 
�ل�سرق �لأو�سط بتجربة �أنو�ع �لتبخري �لإلكرتوين كو�سيلة فّعالة للإقلع عن 
�لتدخني �لعتيادي. و�أعتقد �أن �لوقت قد حان للدخول يف هذ� �ل�سوق �جلديد«. 
�لإلكرتونية  �ل�سجائر  ر�بطة  و�إح�سائيات  �ل�سينية  �جلمارك  لبيانات  ووفًقا 
دولر  مليار   33 �لعاملي  �لإلكرتونية  �ل�سجائر  �سوق  حجم  بلغ  فقد  �ل�سينية، 
 14 يعادل  ما  �أو   ،106.25% بلغت  �سنوية  ب��زي��ادة   2019 ع��ام  يف  �أمريكي 
مرة منذ تطور �ل�سناعة منذ عام 2012. �أما �ل�سوق �ل�سيني، فو�سل حجمه 
�إىل 7.87 مليار دولر �أمريكي عام 2019 مبا فيها مبيعات �لت�سدير �لبالغة 
6.26 مليار دولر �أمريكي. وتعتر �ل�سني م�سدر �أكرث من %90 من منتجات 
 16 �ل�سجائر �لإلكرتونية يف �لعامل، يف حني بلغ حجم �سوق �لوليات �ملتحدة 

مليار دولر يف عام 2019.

مليار درهم ت�شهيالت ائتمانية   1.75
مل�شاريع املاء والغاز والكهرباء خالل 9 اأ�شهر 

•• اأبوظبي - وام: 

منذ  �لإم���ار�ت  دول��ة  و�لغاز يف  و�لكهرباء  �مل��اء  م�ساريع  تنفيذ  وت��رية  �رتفعت 
ت�سهيلت  لتقدمي  �مل�سريف  �جل��ه��از  دف��ع  �ل���ذي  �لأم���ر   ،2019 �ل��ع��ام  ب��د�ي��ة 
وحتى  يناير  من  �لفرتة  خ��لل  دره��م  مليار   1.75 بقيمة  للقطاع  �ئتمانية 
للقطاع  �ملقدمة  �لتمويلت  حجم  زي���ادة  ظ��ل  ويف  �ملا�سيني.  �سبتمر  نهاية 
فقد �رتفع �إجمايل ر�سيد �لت�سهيلت �ملالية �لتي ح�سلت عليها م�ساريع �ملاء 
�ملا�سي  �سبتمر  �سهر  نهاية  مع  دره��م  مليار   18.75 �إىل  �لدولة  يف  و�لغاز 
�أحدث  2018 وذلك بح�سب  �لعام  %10.3 مقارنة مع نهاية  ن�سبته  بنمو 
خلل  من  ويت�سح  �مل��رك��زي.  �لإم���ار�ت  م�سرف  �أ�سدرها  �لتي  �لح�سائيات 
تتبع موؤ�سر متويلت م�ساريع �ملاء و�لكهرباء و�لغاز يف �لدولة حمافظها على 
نهجها �ل�ساعد وهو ما يعك�س �لأهمية �لكبرية �لتي حتظى بها هذ� �لنوع من 
�مل�ساريع و�لتي تلعب دور� رئي�سا يف �إد�مة عجلة �لتنمية يف خمتلف �لقطاعات 

�لد�عمة للقت�ساد �لوطني.

تعزيز اجلهود لعقد اأول جلنة اقت�شادية م�شرتكة

»القت�شاد« تبحث برامج التعاون القت�شادي مع الت�شيك خالل املرحلة املقبلة
•• اأبوظبي-الفجر:

�سعيد  بن  �سلطان  �ملهند�س  معايل  �أك��د 
وتنامي  ق��وة  �لقت�ساد  وزي��ر  �ملن�سوري 
و�لقت�سادية  �ل���ث���ن���ائ���ي���ة  �ل����ع����لق����ات 
�ل��ع��رب��ي��ة �ملتحدة  ب���ني دول����ة �لإم�������ار�ت 
برغبة  م��دف��وع��ة  �لت�سيك،  وج��م��ه��وري��ة 
ب�سر�كتهما  �لرتقاء  �لبلدين يف  قيادتي 

نحو م�ستويات �أكرث تطور�ً.
جاء ذلك خلل ��ستقبال معاليه يف مقر 
ل�����س��ع��ادة جريي  ب��دب��ي  �لق��ت�����س��اد  وز�رة 
�سلفيك �سفري جمهورية �لت�سيك لدى 
دولة �لإمار�ت، بح�سور �سعادة �ملهند�س 
�ل�سحي  �ل��ع��زي��ز  عبد  ب��ن  �أح��م��د  حممد 
�لقت�سادية،  ل��ل�����س��وؤون  �ل������وز�رة  وك��ي��ل 
�ل�سكرتري  ب��لزك��وف��ك  د�ن��ي��ال  و���س��ع��ادة 
�لأول لل�سوؤون �لقت�سادية و�لتجارية يف 
جانب  �إىل  بالدولة،  �لت�سيكية  �ل�سفارة 

عدد من م�سوؤويل وز�رة �لقت�ساد.
وب���ح���ث �جل���ان���ب���ان خ����لل �ل��ل��ق��اء �سبل 
تعزيز �أوجه �لتعاون �لقت�سادي وتبادل 
�خلر�ت خلل �لفرتة �ملقبلة يف خمتلف 
�لقطاعات ذ�ت �لهتمام �مل�سرتك، وجاء 
و�لأمن  �للوج�ستي  �لقطاع  �أب��رزه��ا  من 
بالبتكار  �ملرتبطة  و�مل��ج��الت  �ل��غ��ذ�ئ��ي 
ف�سًل  �لأع��م��ال،  وري���ادة  و�لتكنولوجيا 
عن �لتبادل �ل�سياحي و�لثقايف، و�لتعاون 
�لبيئة  وق�����س��اي��ا  �مل��ت��ج��ددة  �ل��ط��اق��ة  يف 

و�لتغري �ملناخي.

�جلهود  مو��سلة  �أهمية  �لطرفان  و�أك��د 
�مل�سرتكة بني �جلهات �ملعنية يف �لبلدين 
�قت�سادي  ت����ع����اون  �ت���ف���اق���ي���ة  ل��ت��وق��ي��ع 
�لبلدين،  حكومتي  ب��ني  وفني  وجت���اري 
�أول  و�نعقاد  تاأ�سي�س  �إليها  ��ستناد�ً  يتم 
جلنة �قت�سادية م�سرتكة بني �لطرفني 
�لأولويات  حت��دد  فعالة  من�سة  لتمثل 
مدرو�ساً  ب��رن��اجم��اً  وت�سع  �لقت�سادية 
مل�������س���ار�ت �ل���ت���ع���اون و�ل��ت��ن�����س��ي��ق خلل 

�لعامني �ملقبلني.
�أه��م��ي��ة ت�سجيع  �مل�������س���وؤولن  ب��ح��ث  ك��م��ا 
على  �ل���ب���ل���دي���ن  يف  �خل����ا�����س  �ل���ق���ط���اع 
��ستك�ساف �لفر�س �ملتاحة ملز�ولة �لأعمال 
ذ�ت  �ملجالت  يف  �ل�ستثمارية  و�مل�ساريع 
�مل�سرتك  و�لهتمام  �لو�عدة  �لإمكانات 
عقد  �إمكانية  �أي�����س��اً  وناق�سا  للبلدين، 
�لأ�سهر  �لأع��م��ال خ��لل  ل��رج��ال  ملتقى 
�ل�سر�كة  قنو�ت  لتعزيز  �ملقبلة  �لقليلة 

مبا يخدم تطلعات �لبلدين.
و�أو����س���ح م��ع��ايل �مل��ه��ن��د���س ���س��ل��ط��ان بن 
�أن  �لج��ت��م��اع  خ���لل  �مل��ن�����س��وري  �سعيد 
دول����ة �لإم�������ار�ت ح��ري�����س��ة ع��ل��ى تعزيز 
���س��ر�ك��ت��ه��ا �لق��ت�����س��ادي��ة و�ل��ت��ج��اري��ة مع 
ج��م��ه��وري��ة �ل��ت�����س��ي��ك ب��اع��ت��ب��اره��ا �أح���د 
�لقت�ساد�ت �لقوية و�لوجهات �لتجارية 
�حليوية يف منطقة و�سط �أوروبا، ف�سًل 
�لقطاعات  �ل��ع��دي��د م��ن  �م��ت��لك��ه��ا  ع��ن 
�لتي  �مل��ه��م��ة  و�ل���ف���ر����س �لق���ت�������س���ادي���ة 
مت��ث��ل ق���و�����س���م م�����س��رتك��ة م���ع �ل���روؤي���ة 

�لقت�سادية و�لتنموية لدولة �لإمار�ت، 
بالتكنولوجيا  �ملتعلقة  �جل��و�ن��ب  م��ث��ل 
و�ل�سناعات �ملتقدمة و�لبتكار و�لطاقة 

�ملتجددة و�لأمن �لغذ�ئي.
من جانبه، �أكد �سعادة �ل�سفري �لت�سيكي 
ح����ر�����س ب�������لده ع���ل���ى ت���ط���وي���ر ق���ن���و�ت 
�ل�����س��ر�ك��ة ب���ني ب����لده ودول�����ة �لإم�����ار�ت 

�لقطاعات  خمتلف  يف  �ملتحدة  �لعربية 
�لقت�سادية  �لأجندة  �لأولوية على  ذ�ت 
للبلدين، موؤكد�ً �أن �أ�سو�ق �لدولة متثل 
�ملنطقة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ر�ئ������دة  وج���ه���ة 
�سيما  ول  �لت�سيكية،  لل�سركات  بالن�سبة 
للقت�ساد  �مل��ت��ن��وع��ة  �ل��ف��ر���س  ظ���ل  يف 
كمق�سد  �ل���دول���ة  و�أه���م���ي���ة  �لإم����ار�ت����ي 

�ملنطقة.  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  م��ه��م  جت�����اري 
�لت�سيك  جمهورية  �أن  �سعادته  �أك��د  كما 
ح��ري�����س��ة ع��ل��ى �أن ت��ك��ون م�����س��ارك��ت��ه��ا يف 
مميزة  م�����س��ارك��ة   2020 دب���ي  �إك�����س��ب��و 
ت�سهم يف تو�سيع فر�س �لتعاون �لتجاري 
�ملنطقة  �أ���س��و�ق  وخمتلف  �لت�سيك  ب��ني 

و�لعامل.

ندوات قانونية تنظمها غرفة عجمان خالل العام 2019  5

خدمة الو�شاطة التجارية ت�شتقبل 121 ق�شية

دبي ت�شت�شيف معر�س �شيتل ال�شرق الأو�شط يف دبي اجلنوب نوفمرب القادم

•• عجمان- الفجر: 

يف  �ل��ق��ان��ون��ي��ة  �خل���دم���ات  �إد�رة  ن��ظ��م��ت 
غرفة جتارة و�سناعة عجمان عدد� من 
خلل  �لقانونية  و�ل��ن��دو�ت  �لفعاليات 
حر�سها  ���س��م��ن  وذل����ك   2019 �ل���ع���ام 
�لقانوين وتقدمي خدمات  �لوعي  بن�سر 
ت��ع��ك�����س �لأه�����د�ف  ذ�ت ق��ي��م��ة م�����س��اف��ة 

�ل�سرت�تيجية لغرفة عجمان.
– �ملدير  �مل��رزوق��ي  و�أك���د ع��ب��د�هلل عمر 

�لع�سوية  معاملت  لقطاع  �لتنفيذي 
�لقانونية، �ن غرفة عجمان  و�خلدمات 
قانونية  خ��دم��ات  تقدمي  على  حري�سة 
����س��ت��ث��م��اري��ة ج���اذب���ة و�آمنة  ب��ي��ئ��ة  ت��وف��ر 
�ن  ت�سمن ح��ق��وق �لأط�����ر�ف، م��و���س��ح��اً 
�لعام  خ��لل  �لتجارية  �لو�ساطة  خدمة 
لت�سعى  ق�سية،   121 �سهدت   2019
�إىل  �لقانونية  �خل��دم��ات  �إد�رة  خللها 
�إي���ج���اد ح��ل��ول ت��ر���س��ي ك��اف��ة �لأط�����ر�ف 
وت�����س��م��ن ح��ق��وق��ه��م ب���اأق���ل ج��ه��د ووقت 
�أفاد �ن خدمة �ل�ست�سار�ت  وتكلفة، كما 
حتظى  �لغرفة  توفرها  �لتي  �لقانونية 

باهتمام من قبل �لع�ساء.
على  حري�سة  ع��ج��م��ان  غ��رف��ة  �أن  و�أك����د 
�سل�سلة  �سمن  �لقانونية  ندو�تها  تنويع 
�آد�ة  ب��اع��ت��ب��اره��ا  �ل��ق��ان��ون��ي��ة  �ل����ن����دو�ت 
�لوعي  زي���ادة  ر�ئ���د يف  دور  لها  ت��وع��وي��ة 
�ل���ق���ان���وين �مل���وج���ه���ة ل��ق��ط��اع �لأع���م���ال 
وجم��ت��م��ع �لإم�����ارة وي��ق��دم��ه��ا نخبة من 

�لقانونيني  و�مل�����س��ت�����س��اري��ن  �مل��خ��ت�����س��ني 
عبد�هلل  و�أ�����س����اد  �لخ��ت�����س��ا���س.  وذوي 
تنفيذ  �ل��ف��ع��ال يف  ب��ال��ت��ع��اون  �مل���رزوق���ي 
�ل���ن���دو�ت �ل��ق��ان��ون��ي��ة م��ن ق��ب��ل �جلهات 
�حل���ك���وم���ي���ة و�خل����ا�����س����ة �لأم��������ر �ل����ذي 
دعم  ودوره���ا يف  �ل��ن��دو�ت  �أهمية  يعك�س 
و�لتعرف  �لق��ت�����س��ادي  �ل��ق��ط��اع  وتنمية 
لقطاع  و�ل�����و�ج�����ب�����ات  �حل�����ق�����وق  ع���ل���ى 
�لأع���م���ال ك��ك��ل. م��ن ج��ان��ب��ه �أك����د �أحمد 
�خلدمات  �إد�رة  مدير  �ملويجعي  خليفة 
ع��ج��م��ان نظمت  غ��رف��ة  �ن  �ل��ق��ان��ون��ي��ة، 
قانونية  ن��دو�ت   5 �ملن�سرم  �لعام  خلل 
��ستهلتها بندوة قانونية ومالية بعنو�ن 
�لقر�ر  ومابعد  �ل�سريبي  �لفح�س   “
�ل�سريبي” ��ستفاد منها �أكرث من 150 
م�����س��ارك م���ن رج����ال �لأع���م���ال وممثلي 
�ل�سركات  و��سحاب  �حلكومية  �جلهات 

و�ملحا�سبني و�ملحاميني.
“قانون  ب��ع��ن��و�ن  ن����دوة  تنظيم  مت  ك��م��ا 

�لفل�س” و �لتي تناولت �إعادة �لهيكلة 
�مل�ستحدثة  و�لآل��ي��ات  و�لإع�����س��ار  �ملالية 
�ملُ�����س��رع �لإم����ار�ت����ي لوقاية  م���ن ج��ان��ب 
�مل�����س��روع��ات و�ل�����س��رك��ات �ل��ت��ج��اري��ة من 

�لإفل�س.
“�إد�رة  بعنو�ن  �لثالثة  �ل��ن��دوة  وج���اءت 
باأهم  للتعرف  �لقت�سادية”  �مل��خ��اط��ر 
على    2019 لعام  �لقت�سادية  �ملخاطر 
و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �ملوؤ�س�سات  م�ستوي 
وع���ل���ي م�����س��ت��وي �حل����ك����وم����ات، ك���م���ا مت 
�لفر�س  �إد�رة  كيفية  على  �ل�سوء  �لقاء 

و�ل�ستجابة للمخاطر.
“حقوق  �ل��ق��ان��ون��ي��ة  �ل���ن���دوة  وت���ن���اول���ت 
�مل�ساهمني يف �جلمعية �لعمومية ل�سركة 
يف  �مل�ساهمني  حقوق  �لعامة”  �مل�ساهمة 
�مل�ساهمة  لل�سركة  �لعمومية  �جلمعية 

�لعامة.
�مل����و�رد  وز�رة  م���ع  وب��ال��ت��ع��اون  وخ��ت��ام��اً 
غرفة  ��ست�سافت  و�ل��ت��وط��ني،  �لب�سرية 

�إحدى   ”80060 “جمل�س  ع��ج��م��ان 
م���ب���ادر�ت �ل�����وز�رة �ل���ر�ئ���دة و�ل��ت��ي تعزز 

�لتو��سل مع �لقطاع �خلا�س.
هذ� و�سهد �لعام 2019  توقيع �إتفاقية 
تعاون مع “�ي جي لل�ست�سار�ت �ملالية” 
بهدف تعزيز �لتعاون �مل�سرتك يف تنفيذ 
فعاليات وندو�ت قانونية متخ�س�سة يف 
وغريها  �ل�سريبي  و�لق����ر�ر  �لفح�س 
ت�ستهدف  �لتي  �لقانونية  �مل��ج��الت  من 

�ل�سركات و�ملوؤ�س�سات.

•• دبي-وام:

دب����ي معر�س  �إم������ارة  ت�����س��ت�����س��ي��ف 
�لذي   - �لأو����س���ط  �ل�����س��رق  �سيتل 
�لتطور�ت  �أح���دث  بتقدمي  يعنى 
�لنقل  ق���ط���اع  ���س��م��ن  �حل��ا���س��ل��ة 
خطوة  يف  �للوج�ستية  و�خلدمات 
منو  م�سرية  ت��دع��م  ه��ام��ة  نوعية 
����س���ن���اع���ة �ل�������س���ح���ن و�خل����دم����ات 
�للوج�ستية يف �لإمار�ت و�ملنطقة 
�جل����ن����وب خلل  دب�����ي  وذل������ك يف 
�لفرتة من 61 حتى 81 نوفمر 

. 0202
�لإ�سافة  �ملعر�س �جلديد  وميثل 
�لأح����������دث مل���ج���م���وع���ة �مل���ع���ار����س 
�سركة  تنظمها  �ل��ت��ي  �لإق��ل��ي��م��ي��ة 

ريد للمعار�س يف دولة �لإمار�ت.
حول  �ملرتقب  �حل���دث  ويتمحور 
�����س���ت���ع���ر�����س �أب��������رز �ل����ت����ط����ور�ت 
قطاع  يف  �لرئي�سية  و�ل��ت��ح��ولت 
�للوج�ستية  و�خل����دم����ات  �ل��ن��ق��ل 
يوفر  �أن  �مل���ن���ت���ظ���ر  م�����ن  ح���ي���ث 
�مل�سلحة  لأ�سحاب  فعالة  من�سة 
و�لقطاع  �حلكومة  م�ستوى  على 
�ل�������س���رق �لأو�����س����ط  �خل����ا�����س يف 
�آ�سيا  وج���ن���وب  �إف��ري��ق��ي��ا  و���س��م��ال 
�لر�ئدة  �لتقنيات  �إىل  للو�سول 
�لكفاءة  زي����ادة  ���س��اأن��ه��ا  �ل��ت��ي م��ن 
�ل��ت��ك��ال��ي��ف ع��ل��ى �سعيد  وخ��ف�����س 

�لعمليات �للوج�ستية.
ومن �ملتوقع �أن ت�ستقطب �لدورة 
�لف��ت��ت��اح��ي��ة م��ن م��ع��ر���س �سيتل 
عار�سا   120 �لأو����س���ط  �ل�����س��رق 
و�أك����رث م��ن 2000 ز�ئ���ر مب��ا يف 
ومهنيي  �ل���ت���وزي���ع  م������در�ء  ذل����ك 
�خلدمات �للوج�ستية �لإقليميني 
من  �ل���س��ت��ف��ادة  على  �حلري�سني 

ع��ل��ى �سعيد  �ل��ت��وج��ه��ات  �أح�����دث 
�لب���ت���ك���ار�ت و�حل���ل���ول �ل��ت��ي من 
وربحية  ك���ف���اءة  ت��ع��زي��ز  ���س��اأن��ه��ا 
�ملعر�س  و���س��ي�����س��ك��ل  �لأع�����م�����ال. 
�مل�سوؤولني  لكبار  ه��ام��ة  منا�سبة 
م��ن �ل��ع��دي��د م��ن �ل��ب��ل��د�ن لعقد 
ت�سلط  ثنائية يف ح��ني  حم��ادث��ات 
من  وغ��ريه��ا  �حلكومية  �لهيئات 
�جل���ه���ات �ل����ر�ئ����دة يف �لإم�������ار�ت 
�لوطنية  �جل���ه���ود  ع��ل��ى  �ل�����س��وء 
�لرئي�سية و�لر�مية �إىل بناء مركز 
�ملر�فق  م��ن  دع��م��ه  ي�ستمد  ع��امل��ي 

و�خلدمات �لعاملية �مل�ستوى.
�لزفني  خ��ل��ي��ف��ة  ����س���ع���ادة  وق�������ال 
“موؤ�س�سة  ل���  �لتنفيذي  �لرئي�س 
و”دبي  للطري�ن”  دب���ي  م��دي��ن��ة 
تلتزم  �جلنوب  دبي  �أن  �جلنوب” 
جلهة  كبرية  م�ساهمات  بتقدمي 
تو�سيع قدر�ت ونقاط قوة �ل�سرق 

كمبادرة  �للوج�ستية  �خل���دم���ات 
ع���لوة  ن��وع��ه��ا  م���ن  �لأوىل  ه���ي 
على كونها نظام مكافاآت ل�سركات 

�خلدمات �للوج�ستية و�ل�سحن.
وق���ال���ت �أن ه��ن��اك �أه���د�ف���ا ب���ارزة 
2021 على  دب��ي  مبوجب خطة 
�للوج�ستية  �خل����دم����ات  ���س��ع��ي��د 
مكونا  �لإ���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ت�����س��م  �إذ 
ي��ه��دف جل��ع��ل �ملدينة  �ق��ت�����س��ادي��ا 
مر�كز  خم�سة  �أك���ر  م��ن  و�ح����دة 
�أطلقت  كما  �لعامل  يف  لوج�ستية 
حملت  جديدة  ��سرت�تيجية  دب��ي 
�������س�����م ط�����ري�����ق �حل�����ري�����ر وذل�����ك 
ب��ه��دف ت��ك��ري�����س م��ك��ان��ة �لإم�����ارة 
و�خلدمات  للتجارة  عاملي  كمركز 

�للوج�ستية.
للتجارة  �ل�سريع  �لنمو  �أن  يذكر 
�جلديدة  و�لتقنيات  �لإلكرتونية 
م����ث����ل �ل�������روب�������وت�������ات و�ل������ذك������اء 
ت�سني  و�ل���ب���ل���وك  �ل����س���ط���ن���اع���ي 
و�إنرتنت �لأ�سياء �ساهم يف حتويل 
متز�يد  ق��ط��اع  �إىل  �ل��ق��ط��اع  ه���ذ� 
للأعمال  ب��ال��ن�����س��ب��ة  �لأه����م����ي����ة 
ح��ي��ث ي��ل��ع��ب �ل��ن��ق��ل و�خل���دم���ات 
�للوج�ستية دور� �أ�سا�سيا فيها وهو 
�لتوريد  �سل�سلة  �إد�رة  م��ن  ج��زء 
وتنفيذ  تخطيط  فيها  يتم  �لتي 
�ل�سلع  وخ�����زن  ت���دف���ق  وم���ر�ق���ب���ة 
و�خل����دم����ات �ن��ط��لق��ا م���ن جهة 
�مل�ستهلك  �إىل  وو����س���ول  �مل��ن�����س��اأ 

�لنهائي.
ويتمحور “معر�س �سيتل �ل�سرق 
�أق�سام  ���س��ب��ع��ة  ح����ول  �لأو�سط” 

ه���ام للخدمات  ك��م��رك��ز  �لأو����س���ط 
و�لتجارة  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ل��وج�����س��ت��ي��ة 
روؤيتنا  تتو�فق  �لإلكرتونية حيث 
مع ��سرت�تيجية �إمارة دبي ودولة 
حتقيق  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �لإم�������ار�ت 
�مل�ستمرة  و�لريادة  �مل�ستد�م  �لنمو 
و�سنكت�سب  �لعامل.  م�ستوى  على 
�سيتل  “معر�س  خ�������لل  م�����ن 
معمقة  روؤى  �لأو�سط”  �ل�����س��رق 
وفر�سا جديدة للنمو فيما يتعلق 
ب��ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا و�لب���ت���ك���ار وهو 
�ل�سعي  �سعيد  على  �أ�سا�سي  �أم��ر 
و�ل�ستد�مة  �ل���ك���ف���اءة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
�لأعمال  ع��م��ل��ي��ات  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
من  ث��ق��ت��ه  ع���ن  م��ع��رب��ا  و�لإد�رة. 
جمالت  �إىل  �سي�سل  �ملعر�س  �أن 
�لرتكيز �لرئي�سية تلك �لتي تعد 
يف غاية �لأهمية لكل �لقطاعني 

�حلكومي و�خلا�س.
م����ن ج��ان��ب��ه��ا ق���ال���ت ن����ادي����ا عبد 
�لوطنية  �للجنة  رئ��ي�����س  �ل��ع��زي��ز 
�للوج�ستية  و�خل��دم��ات  لل�سحن 
�خل����دم����ات  ق����ط����اع  �إن  ب�����دب�����ي.. 
�ل��ل��وج�����س��ت��ي��ة يف �ل���دول���ة ك����ان يف 
�لتي  �ل���ق���ط���اع���ات  �أو�ئ��������ل  ع������د�د 
�لع�سرية  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  �ع���ت���م���دت 
�قت�ساد  �أك���ر  ث���اين  جعلت  �ل��ت��ي 
�ل��ع��رب��ي م��رك��ز� عامليا  �ل��ع��امل  يف 
دبي  و��سطلعت  ل��لأع��م��ال  ر�ئ���د� 
ب��دور فاعل على �سعيد تخطيط 
تنميتها جلهة �ملر�فق �للوج�ستية 
و�ل�ستثمار�ت.  �حل���رة  و�مل��ن��اط��ق 
يف  �رت��ب��اط  باأف�سل  نتمتع  ونحن 

رئ���ي�������س���ي���ة ت��ت�����س��م��ن �خل����دم����ات 
�للوج�ستية �لد�خلية و�لروبوتات 
و�لتو�سيب  و�لتغليف  و�لأمت��ت��ة 
و�لتقنيات و�إنرتنت �لأ�سياء ونظم 
�جلديدة  و�ل���ط���اق���ة  �مل���ع���ل���وم���ات 
ومعد�ت �لنقل و�لعقار�ت و�لبنى 
�للوج�ستية  للخدمات  �لتحتية 

و�ل�سلمة و�لأمن �ل�سير�ين.
وي���ن���ط���وي �مل���ع���ر����س �أي�������س���ا على 
�سركاء  ي���دع���م���ه  م����وؤمت����ر  ع���ق���د 
رئ���ي�������س���ي���ون ����س���م���ن ���س��ب��ك��ة ري���د 
�ملتخ�س�سة  معار�سها  يف  �لعاملية 
ب���اخل���دم���ات �ل��ل��وج�����س��ت��ي��ة مب���ا يف 
جتريبي  ع���ر����س  م��ن��ط��ق��ة  ذل�����ك 
ميكن فيها جتربة معد�ت وحلول 
جولت  تت�سمن  �مل�ستوى  عاملية 
خم�س�سة. و�ستدخل “�سركة ريد 
برنامج  �ملنطقة  �إىل  للمعار�س” 
ربط  جل��ه��ة  كونكت”  “بيزن�س 

ب��رن��ام��ج مكر�س  وه����و  �لأع����م����ال 
�لأعمال  ول��ت��وف��ي��ق  ل��ل��م�����س��رتي��ن 
حيث من �ملنتظر ��ست�سافة �أكرث 
�مل�سرتين  ك���ب���ار  م���ن   100 م���ن 
�جتماعات  وترتيب  �ملنطقة  م��ن 
للعار�سني  م�����س��ب��ق��ا  جم����دول����ة 

لتعزيز فر�س �لأعمال.
�ل�سادرة  �ل��در����س��ات  �آخ���ر  وك��ان��ت 
عن موؤ�س�سة “بر�ي�س ووترهاو�س 
�لتحولت  �أن  ك�����س��ف��ت  كوبرز” 
�حللول  �أوجدتها  �لتي  �لرئي�سية 
ت��ت��م يف كافة  �ل��ت��ق��ن��ي��ة �جل���دي���دة 
جمالت �لقطاع وحددت �لرقمنة 
�لعاملية  �ل��ت��ج��ارة  يف  و�ل��ت��ح��ولت 
وت��غ��ري �ل��ع��م��ل��ي��ات �مل��رت��ك��زة على 
على  و�ل����ت����غ����ري�ت  �ل����رجم����ي����ات 
�سعيد �لتجارة يف �لأ�سو�ق �ملحلية 
وتغيري�ت �لعمليات �ملرتكزة على 
�خلم�س  �ملوجهات  بو�سفها  �لآل��ة 

�لرئي�سية للتغيري.
�أف�سل  �لإم������ار�ت يف  دول����ة  وت��ع��د 
�لنمو  م����ن  ل���ل����س���ت���ف���ادة  و����س���ع 
هذ�  يف  �لفاعلة  �جل��ه��ات  ل�سالح 
�ملجال وذلك بالنظر �إىل موقعها 
�لتحتية  وب���ن���ي���ت���ه���ا  �جل�����غ�����ر�يف 

�ملتقدمة.
هامة  مبكانة  �ل��دول��ة  وت�سطلع 
�لعابرة  لل�سحنات  رئي�سي  كمركز 
متعددة  �للوج�ستية  و�خل��دم��ات 
�لتجارية  �مل���م���ر�ت  يف  �ل��و���س��ائ��ط 
بني �أوروبا و�آ�سيا و�آ�سيا و�أفريقيا 
�لأوىل يف  �مل��رت��ب��ة  �ح��ت��ل��ت  ح��ي��ث 
�ل��ث��ال��ث��ة عامليا  �مل��ن��ط��ق��ة و�مل��رت��ب��ة 
بعد �ل�سني و�لهند كاأكرث �قت�ساد 
قوي �لرتباط وذلك وفقا ملوؤ�سر 
للوج�ستيات   2019 �أج��ي��ل��ي��ت��ي 

�لأ�سو�ق �لنا�سئة.

�لو�سول  م��ن  ميكننا  م��ا  �ملنطقة 
�إىل �أكرث من 3 مليار ن�سمة عر 
�لربط �جلوي و�لبحري و�ل�سكك 
دولة  �أن  �إىل  و�أ�سارت  �حلديدية. 
�لإمار�ت حتتل وفقا ملوؤ�سر �لأد�ء 
“�لبنك  ع��ن  �ل�سادر  �للوج�ستي 
 2018 �ل�����ع�����ام  يف  �لدويل” 
�ملرتبة 13 من �أ�سل 160 دولة 
وفنلند�  وفرن�سا  كند�  م��ت��ج��اوزة 
فيما  و�أ����س���رت�ل���ي���ا  و�ل�����دمن�����ارك 
�سوق  حجم  ي�سل  �أن  �ملتوقع  من 
�ل�سرق  يف  �للوج�ستية  �خل��دم��ات 
دولر  م��ل��ي��ار   66 �إىل  �لأو����س���ط 
بحلول نهاية �لعام 2020 وذلك 
�ل�سرق  �سوي�سلوغ  ملوؤ�س�سة  وف��ق��ا 
�لأو�سط مزود �حللول �لروبوتية 
�لبيانات  �إىل  �مل�ستندة  و�حل��ل��ول 

و�حللول �ملوؤمتتة �ملرنة.
و�أو�سحت �أن قيمة قطاع �لتجارة 

�لإل��ك��رتون��ي��ة يف دول���ة �لإم�����ار�ت 
دولر  مليار   17.8 تبلغ  وحدها 
ب��امل��ائ��ة من   45.6 م��ا مي��ث��ل  �أي 
�لقيمة �لإجمالية ل�سوق �لتجارة 
�لأو�سط  �ل�سرق  يف  �لإلكرتونية 
�لتجارة  ل��ق��ط��اع  �مل���ت���وق���ع  وم����ن 
�مل��زده��ر يف منطقة  �لإل��ك��رتون��ي��ة 
�إفريقيا  و�سمال  �لأو�سط  �ل�سرق 
 28.5 تبلغ  قيمة  �إىل  ي�سل  �أن 
مليار دولر بحلول �لعام 2022 
���س��ت��لم�����س ق��ي��م��ة قطاع  يف ح���ني 
�لعاملي  �ل��ل��وج�����س��ت��ي��ة  �خل���دم���ات 
بحلول  دولر  مليار   726 عتبة 

�لعام 2020.
و�لتجارة  �ل��ت��ج��ارة  �أن  و�أ���س��اف��ت 
�لإل���ك���رتون���ي���ة ت�����س��ك��ل ج�����زء� من 
����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة ح��ك��وم��ة �لإم�����ار�ت 
للم�ستقبل حيث �أطلقت �جلمارك 
�ل���ع���امل���ي���ة ب���دب���ي ت�����س��ري��ح م����رور 

املن�شوري: الت�شيك حمور اقت�شادي مهم يف و�شط اأوروبا... وحري�شون 
على تعزيز �شراكتنا معها من خالل خطط مدرو�شة تلبي تطلعات البلدين 
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اأبوظبي للطاقة تربم اتفاقية تعاون مع ديجيتل 
14 للح�شول على حلول تقنية ورقمية متطورة 

•• اأبوظبي-الفجر: 

تن�س   ،14 ديجيتل  �سركة  م��ع  ت��ع��اون  �تفاقية  للطاقة  �أبوظبي  موؤ�س�سة  �أب��رم��ت 
على قيام �لأخرية - ديجيتل 14 - بتوفري حلول تقنية متطورة ت�ساهم يف تعزيز 
�لقدر�ت �لرقمية ملوؤ�س�سة �أبوظبي للطاقة وجمموعة �ل�سركات �لت�سغيلية �ملن�سوية 
على  �لعمل  �لت��ف��اق��ي��ة  تغطيها  �ل��ت��ي  �لأخ����رى  �جل��و�ن��ب  وت�سمل  مظلتها.  حت��ت 
�إجر�ء تقييمات تقنية وتقدمي بر�مج للتحول �لرقمي من �ساأنها تلبية �ملتطلبات 
من  للطاقة  �أبوظبي  موؤ�س�سة  وت�سعى  للطاقة.  �أبوظبي  ملوؤ�س�سة  �أهمية  �لأك���رث 
�لتي  �ملتميزة  �لتقنية  �ل�ست�سار�ت  خدمات  من  �ل�ستفادة  �إىل  �لتعاون  هذ�  خلل 
14، مبا ين�سجم مع حر�سها �مل�ستمر على �عتماد قدر�ت رقمية  توفرها ديجيتل 
وتوفري خدمات  �سل�س  ب�سكل  بعملياتها  �لقيام  للموؤ�س�سة  ت�سمن  متقدمة  وتقنية 
متميزة وعالية �جلودة لعملئها. وتعتر موؤ�س�سة �أبوظبي للطاقة من �ملوؤ�س�سات 
�لر�ئدة يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، و�لتي تكت�سب �سمعة متنامية من خلل 
�لتقنية �لتي تتميز مبرونتها وقدرتها  �أحدث �حللول  �مل�ستمر على تبني  حر�سها 
خلل  وم���ن  �لتناف�سية.   �مل��ي��ز�ت  وحت��ق��ي��ق  �لأع���م���ال  متطلبات  م��ع  �لتكيف  ع��ل��ى 
و�ل�سركات  �جلهات  �إىل  للطاقة  �أبوظبي  موؤ�س�سة  تن�سم  �لتفاقية،  ه��ذه  توقيع 
�أبرمت، موؤخر�ً، �تفاقيات تعاون مماثلة مع �سركة  �لتي  �أبوظبي  �إمارة  �لر�ئدة يف 
بني  ما  جتمع  كونها  من  �ل�سرت�تيجية  �ل�سر�كة  هذه  �أهمية  وتنبع  ديجيتل14. 
�لتي تتمتع بها �سركة ديجيتل14 وقاعدة �لعملء  �لإمكانيات و�لقدر�ت �لفائقة 
�إيجاباً  ينعك�س  للطاقة، مما  �أبوظبي  ملوؤ�س�سة  �لتابعة  لل�سركات  و�ملتنامية  �لكبرية 
�لعربية �ملتحدة. ويف حديثه عن توقيع �لتفاقية، قال  �لإم��ار�ت  على �سكان دولة 
جا�سم ح�سني ثابت، �لرئي�س �لتنفيذي و�لع�سو �ملنتدب ملوؤ�س�سة �أبوظبي للطاقة: 
“ي�سعدنا �لتعاون مع �سركة “ديجيتل 14” يف �إطار هذه �ل�سر�كة �ل�سرت�تيجية. 
�إن مهمة موؤ�س�سة �أبوظبي للطاقة تتمثل بتحقيق �لتحول يف قطاع �ملياه و�لكهرباء 
على مو�كبة  وق���ادر�ً  وك��ف��اءة وفعالية  ت��ط��ور�ً  �أك��رث  ي�سبح  �أبوظبي حتى  �إم���ارة  يف 
�أهد�فنا  حتقيق  يف  “ديجيتل14”  مع  �سر�كتنا  و�ست�ساهم  �مل�ستقبلية.  �ملتطلبات 
�لرقمية  خدماتنا  وكفاءة  ج��ودة  ل�سمان  �ملبذولة  جهودنا  تعزيز  جانب  �إىل  ه��ذه، 
م�ستقبًل. من جهتها قالت �إلهام �لقا�سم، �لرئي�س �لتنفيذي ل�سركة ديجيتل14: 
“نفخر يف �سركة ديجيتل 14 ب�سر�كتنا مع و�حدة من �أكر �ملوؤ�س�سات �لر�ئدة يف 
للطاقة  �أبوظبي  بتزويد موؤ�س�سة  �لتز�منا  ونوؤكد  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة 
ثقتها  للطاقة  �أبوظبي  موؤ�س�سة  و�سعت  لقد  �لرقمية.  و�لتقنيات  �حللول  باأحدث 
بنا لتزويدها بحلول وتقييمات تقنية متقدمة، ومهمتنا �لآن هي �لعمل على برهنة 
و�أد�ء  كفاءة  �أك��ر وحت�سني  ��ستثماري  عائد  توفري  على  �جلديد  �لنهج  هذ�  ق��درة 
هذ�  يوفرها  �لتي  و�لإمكانيات  �لفر�س  �إىل  ونتطلع  متفائلون  ونحن  �لأع��م��ال. 

�لتعاون لكل �جلانبني«.

مطارات دبي: قطاع الطريان لعب 
رئي�شي يف حتقيق روؤية حممد بن را�شد

•• دبي -وام:

�آل مكتوم  �ل�سيخ حممد بن ر��سد  �إعلن �ساحب �ل�سمو  �أن  �أكدت مطار�ت دبي 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل عن ت�سكيل جمل�س 
2020 تاريخ ت�سلمه مقاليد �حلكم  4 يناير  دبي �جلديد بالتز�من مع حلول 
دبي  م�ستقبل  بناء  نوعية ومرحلة جديدة يف  ��سافة  ي�سكل  �إمن��ا  دب��ي  �م��ارة  يف 
وتطلعها نحو �ن ت�سبح �أف�سل مدن �لعامل لنمط �حلياة �لكرمية لكل من يعي�س 
على �ر�سها حيث يلعب قطاع �لطري�ن دور� رئي�سيا يف حتقيق روؤية �سموه بامل�سي 
قدما على طريق �لريادة و�لتفوق. وقال بول غريفيث �لرئي�س �لتنفيذي ملطار�ت 
دبي �إن �لبنية �لتحتية و�ملو��سلت هي جزء �أ�سا�سي يف معادلة دبي وتخطيطها 
للخم�سني �سنة �ملقبلة حيث تعتر مطار�ت دبي ج�سر عبور لربط �سكان �ملعمورة 
وثقافات �لعامل ببع�سها �لبع�س ..م�سري� �ىل �ن مطار دبي �لدويل يحتل للعام 
باأعد�د  �لعامل  مطار�ت  �أك��ر  قائمة  على  �لوىل  �ملرتبة  �لتو�يل  على  �ل�ساد�س 
دبي  مطار  حققها  �لتي  �لجن���از�ت  �أن  غريفيث  و�أ���س��اف  �لدوليني.  �مل�سافرين 
�لدويل مل تكن وليدة �ل�سدفة بل هي نتاج �لروؤية �لثاقبة ل�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
�آل مكتوم �لذي منذ تكليفه بتحمل م�سوؤولية قطاع �لطري�ن  حممد بن ر��سد 
�ل�سيخ ر��سد بن  �ملغفور له  �ملا�سي من قبل  �ل�سبعينيات من �لقرن  يف منت�سف 
�سعيد �ل مكتوم حاكم دبي �آنذ�ك �نطلق هذ� �لقطاع �ىل حيث �أ�سبح عليه �لن 
من متيز وريادة يف خطوة ت�ست�سرف �مل�ستقبل بكل �أبعاده لتمهيد �لطريق �مامها 

لت�سبح مركز �لطري�ن �لرئي�سي يف �لعامل.

مبثابة �شهادة جديدة ت�شاف لر�شيد ال�شركة من اخلدمات ذات املعايري الدولية

امل�شعود لل�شيارات توقع اتفاقية تعاون مع �شركة »م�شار �شليو�شنز«

 ي�شهد م�شاركة �شخمة من ال�شركات الوطنية وكربى العالمات التجارية للك�شف عن اأحدث منتجاتها

»اإك�شبو ال�شارقة« ي�شتعد لإطالق ن�شخة متميزة من �شتيل فاب2020 تلبي تطلعات العار�شني وزواره

ريت�شارد �شيكيل:التفاقية لإمياننا باأهمية ال�شراكات 
ال�شرتاتيجية مع رواد ال�شناعة ك�شركة امل�شعود لل�شيارات

عرفان تان�شل:هذه ال�شراكة اجلديدة متّثل الثقة الكبرية للعمالء
 يف ال�شركة وقدرتها على توفري اأكرث اخلدمات كفاءة وفعالية واحرتافية

•• اأبوظبي- رم�ضان عطا

�ل�سركة  ل��ل�����س��ي��ار�ت،  �مل�����س��ع��ود  �أع��ل��ن��ت 
دولة  �ل�����س��ي��ار�ت يف  ق��ط��اع  �ل���ر�ئ���دة يف 
تعاونها  عن  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم���ار�ت 
�ملزود  �سليو�سنز”،  “م�سار  �سركة  م��ع 
�لر�ئد ملجموعة من �خلدمات عر حلول 
�لقطاعات  من  للعملء  و�لتنقل  �لنقل 
و�لقطاع  و���س��ب��ه �حل��ك��وم��ي��ة  �حل��ك��وم��ي��ة 

�خلا�س يف جميع �أنحاء �لإمار�ت. 
وم����ن خ����لل ه����ذه �لت���ف���اق���ي���ة، تتوىل 
باأعمال  �لقيام  لل�سيار�ت  �مل�سعود  �سركة 
�خلدمات �مليكانيكية و�ل�سيانة �لدورية 
و�إنفينيتي  وري���ن���و  ن��ي�����س��ان  ل�������س���ي���ار�ت 
يف  وذل��ك  “م�سار”  �سركة  م��ن  �ململوكة 
هذه  وت�سكل  �خل��دم��ة.  م��ر�ك��ز  خمتلف 
�ل�سر�كة  يتجز�أ من  ل  ج��زء�ً  �خل��دم��ات 
بني �لطرفني، حيث ي�ساف �إليها تزويد 
كلما  �لأ�سلية  �لغيار  بقطع  �لأ���س��ط��ول 

دعت �حلاجة �إىل ذلك.
و�كت�سبت �سركة �مل�سعود لل�سيار�ت مكانة 
و�لتز�مها  حر�سها  خلل  من  مرموقة 
�مل��ت��و����س��ل ع��ل��ى ت��ق��دمي �خل���دم���ات ذ�ت 
�مل�����س��ت��وى �ل���ع���امل���ي و�ل���ت���ي ح�����س��ل��ت من 
خ��لل��ه��ا ع��ل��ى �ل��ع��دي��د م��ن �جل���و�ئ���ز، يف 

•• دبي-وام:

على  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  ح�سلت 
تقدمها  �ل��ت��ي  �مل�ستد�م  �لتميز  ���س��ه��ادة 
�جل����ودة  لإد�رة  �لأوروب�����ي�����ة  �مل��وؤ���س�����س��ة 
يف  �مل��ت��خ�����س�����س��ة   EFQM و�ل��ت��م��ّي��ز 
تطوير معايري �لتميز �مل�ستد�م وتقدير 
�ل�������س���رك���ات و�مل���وؤ����س�������س���ات �ل���ت���ي حتقق 

م�ستويات بارزة من �لتميز.
فريق  قيام  بعد  �ل�سهادة  �لهيئة  ونالت 
بزيارة  �لأوروب���ي���ة  �ملنظمة  خ���ر�ء  م��ن 
على  ل��ل��وق��وف  للهيئة  �لرئي�سي  �مل��ق��ر 
و�إجر�ء بحوث  �مل�ستد�م  �لتميز  معايري 
مبا�سرة  ومقابلت  مكثفة  و�جتماعات 
وموظفي  م���������س����وؤويل  م����ن  ع������دد  م����ع 

�لهيئة.
و��ستملت عملية �لتقييم خم�سة حماور 
و�لبيئة  و�مل��وظ��ف��ني  ب������الإد�رة  متعلقة 
و�ملتعاملني  و�ل�������س���ر�ك���ات  و�مل��ج��ت��م��ع 
وب�����دوره�����ا ���س��م��ت ه�����ذه �مل����ح����اور 20 

مو�سوعا.
و�لبيانات  �مل�ساريع  �أهم  �لتقييم  و�سمل 
و�مل������وؤ�������س������ر�ت �مل���ت���ع���ل���ق���ة ب�����امل�����ب�����ادر�ت 
و�لكفاءة  �مل��ت��ج��ددة  و�ل��ط��اق��ة  �ل��ذك��ي��ة 
�آخر  �إىل  �إ���س��اف��ة  وخ��ف�����س �لن��ب��ع��اث��ات 
جمال  يف  بالتميز  �خلا�سة  �مل�ستجد�ت 
و�سعادة  للمتعاملني  �ملقدمة  �خلدمات 
�لقو�نني  ع��لوة على  �ملعنية  �لأط���ر�ف 
و�ل�سرت�تيجيات �لد�عمة لتوفري بيئة 
و�ل�ستثمار  للموظفني  و�آمنة  منا�سبة 

يف �لتطوير �ملهني وغري ذلك.

“م�سار”  م��ع �سركة  �لت��ف��اق  ح��ني ج��اء 
مبثابة �سهادة جديدة ت�ساف �إىل ر�سيد 
�ملعايري  ذ�ت  �خل���دم���ات  م���ن  �ل�����س��رك��ة 
“م�سار  خ����دم����ات  وت�����س��م��ل  �ل����دول����ي����ة. 
و�إد�رة  �ل�����س��ي��ار�ت،  ت��اأج��ري   “ �سليو�سنز 
�لتوريد،  �سل�سلة  وح���ل���ول  �لأ����س���ط���ول، 

وتقنيات �لقيادة �لذكية.
وم���ن ج��ان��ب��ه، ���س��رح ري��ت�����س��ارد �سيكيل، 
“م�سار  ل�����س��رك��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س 
�سليو�سنز “ قائل: “�إن �سركة “م�سار” 
�لنقل  قطاعات  يف  �لر�ئدة  �ل�سركة  هي 
و�ل��ت��ن��ق��ل و�مل���و�����س���لت لأك����رث م��ن 20 

�لريادة  ت��ل��ك  وت���اأت���ي  �ل���دول���ة،  ع��ام��ا يف 
�ل�سر�كات  باأهمية  �إمياننا  منطلق  م��ن 
�لإ�سرت�تيجية مع رو�د �ل�سناعة ك�سركة 
�مل�����س��ع��ود ل��ل�����س��ي��ار�ت وذل���ك ح��ر���س��اً على 
�لأوقات  جميع  يف  �أ�سطولنا  عمل  كفاءة 
باأكرث �خلدمات  ل�سمان متتع عملئنا 
تطبيق  خ������لل  م����ن  وك�����ف�����اءة  ت����ط����ور� 
يف  �ملعتمدة  و�ملعايري  �ملمار�سات  �أف�سل 
�ل�سناعة«. وقال عرفان تان�سل، �لرئي�س 
�ل�سيار�ت:  �مل�سعود  ل�سركة  �لتنفيذي 
يف  �لعميقة  خ��رت��ن��ا  ل��ن��ا  �أت��اح��ت  “لقد 
عقود  �إىل  متتد  و�لتي  �ل�سيار�ت  قطاع 

�أع��ل��ى معايري �خلدمة  ت��ق��دمي  ط��وي��ل��ة، 
�ملهنية  ك��ف��اءت��ن��ا  �أن  ح���ني  يف  �مل��ت��م��ي��زة، 
خدمات  يف  �كت�سبناها  �ل��ت��ي  �ل��و����س��ع��ة 
م��ا ب��ع��د �ل��ب��ي��ع و���س��ب��ط �جل����ودة ت�سمن 
ح��ف��اظ��ن��ا ع��ل��ى م��ك��ان��ت��ن��ا ك�����س��رك��ة ر�ئ���دة 
�ل���دول���ة. ت�سعى  �ل�����س��ي��ار�ت يف  ���س��وق  يف 
�لرتقاء  �إىل  د�ئ��م��اً  لل�سيار�ت  �مل�سعود 
�أعلى  مب�����س��ت��وي��ات خ��دم��ات��ه��ا وحت��ق��ي��ق 
م�ستويات �لر�سا لدى عملئها.” و�أكد 
مع  �جل��دي��دة  �ل�سر�كة  ه��ذه  �أن  تان�سل 
“م�سار �سليو�سينز” متّثل �لثقة �لكبرية 
�ل�����س��رك��ة وق���درت���ه���ا على  ل��ل��ع��م��لء يف 

ت��وف��ري �أك���رث �خل��دم��ات ك��ف��اءة وفعالية 
�لتطلعات  �إىل  م�����س��ري�ً  و�ح���رت�ف���ي���ة؛ 
�لعمل  ومو��سلة  �ل�سر�كة  ه��ذه  بتعزيز 

معاً يف �ل�سهور و�ل�سنو�ت �ملقبلة.
وت��ن�����ّس �لت��ف��اق��ي��ة �أي�����س��اً ع��ل��ى تقدمي 
�لعلمات  متعددة  للمركبات  �خل��دم��ة 
�ل��ت��ج��اري��ة م���ن �أ����س���ط���ول م�����س��ار وذلك 
���س��م��ن �مل��رك��ز �مل��ت��ك��ام��ل خل��دم��ة جميع 
�لتجارية  �لعلمات  متعددة  �ل�سيار�ت 
“�أوتو�سنرت�ل”، على �أن تتو�ّسع �خلدمة 
خلل �لعام �ملقبل لت�سمل كل من مدينة 

�لعني وغريها من �إمار�ت �لدولة. 

�طلع فريق �خل��ر�ء على خمتلف  كما 
لتحقيق  �لهيئة  بها  تقوم  �لتي  �جلهود 
�لثلثة  ب��اأب��ع��اده��ا  �مل�ستد�مة  �لتنمية 
و�لجتماعية  و�ل��ب��ي��ئ��ي��ة  �لق��ت�����س��ادي��ة 
�ملخاطر  و�إد�رة  �ل�������س���ر�ك���ات  وك���ذل���ك 
�جلو�ئز  �أه���م  على  �لفريق  ت��ع��رف  كما 
�ل��ع��امل��ي��ة و�مل��ح��ل��ي��ة �لتي  و�ل�������س���ه���اد�ت 
تقييما  و�أج���رى  �لهيئة  عليها  ح�سلت 
وع��م��ل��ي��ات��ه��ا �سمن  ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ات��ه��ا 
�لت��ف��اق �ل��ع��امل��ي ل���لأمم �مل��ت��ح��دة حول 
 ..  »UNGC« ع��امل��ي��ة  م���ب���ادئ   10
ك��م��ا �ط��ل��ع ع���ن ك��ث��ب ع��ل��ى �لإج������ر�ء�ت 
�لأهد�ف  لتعزيز  �لهيئة  تتخذها  �لتي 
�ملجتمعية وتنفيذ �أهد�ف �لأمم �ملتحدة 

.»SDG’s« للتنمية �مل�ستد�مة
�لطاير  ���س��ع��ي��د حم��م��د  ����س���ع���ادة  وق�����ال 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  �مل��ن��ت��دب  �ل��ع�����س��و 
“ نحر�س  دب��ي..  ومياه  كهرباء  لهيئة 
�لإم�����ار�ت  دول����ة  تناف�سية  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
�ل�ساعية  للحكومات  باتت مرجعا  �لتي 
�سعادة  ب��اأد�ئ��ه��ا وحت��ق��ي��ق  �لرت���ق���اء  �إىل 
نكون  �أن  �لهيئة  يف  ونفتخر  �سعوبها.. 
�ل���ت���ي حتققها  م���ن �لإجن��������از�ت  ج�����زء�ً 
�إطار  يف  �لعاملي  �مل�ستوى  على  �ل��دول��ة 
�ل�سيخ  �ل�سمو  روؤية وتوجيهات �ساحب 
حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
“رعاه �هلل” �لذي حدد �ملعامل �لأ�سا�سية 
حلكومات  �ل���س��ت��ب��اق��ي  �ل��ن��ه��ج  ور����س���م 
�أهد�ف  حتقيق  يف  ي�سهم  مبا  �مل�ستقبل 
مئوية �لإم��ار�ت 2071 جلعل �لدولة 

�أف�سل دولة يف �لعامل بحلول 2071«. 
و�أ�ساف.. نهتدي يف �لهيئة بقول �سموه 
خط  ل��ه  لي�س  �لتميز  نحو  �ل�سباق   “
�لإجناز�ت  �إىل  نركن  ولهذ� ل  نهاية” 
�مل��ب��ادرة يف ��ست�سر�ف  �إمن��ا نتوىل زم��ام 
�مل�ستقبل و�بتكار تقنياته وتر�سيخ �أ�س�س 
��ستد�متها  م�سوؤولية  تقع  �لتي  �لتميز 
على عاتق �لكل يف متيز �لثقافة �ليومية 
يف �إطار منوذج �جلودة �ل�ساملة و�سمن 
جهودنا للتطوير �مل�ستمر ملو�كبة �لثورة 
�لتقنيات  وتطوير  �لر�بعة  �ل�سناعية 
�لإحللية وتقنيات �لذكاء �ل�سطناعي 
و�لروبوتات و�إنرتنت �لأ�سياء و�لطباعة 

تقنيات  من  ذلك  وغري  �لأبعاد  ثلثية 
�إىل  �ل��ي��وم  �إجن��ازن��ا  وي�ساف  مبتكرة.. 
���س��ج��ل �ل��ه��ي��ئ��ة �حل����اف����ل ب�����الإجن�����از�ت 
�ملتمّيزة و�لذي كان �آخره �حتفاظ دولة 
ومياه  كهرباء  بهيئة  ممثلة  �لإم����ار�ت 
دب���ي ل��ل��ع��ام �ل��ث��ال��ث ع��ل��ى �ل���ت���و�يل على 
على  �حل�سول  يف  عاملياً  �لأوىل  �ملرتبة 
�ل��ك��ه��رب��اء وف���ق ت��ق��ري��ر �ل��ب��ن��ك �لدويل 

ملمار�سة �أن�سطة �لأعمال 2020.
�سلمان  وليد  �ملهند�س  ق��ال  جانبه  م��ن 
لقطاع  ل��ل��رئ��ي�����س  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��ن��ائ��ب 
�لهيئة..  يف  و�لتمّيز  �لأع��م��ال  تطوير 
حت���ر����س �ل��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى ت��ب��ن��ي �لآل���ي���ات 

تهدف  م��ن��ظ��وم��ة  لتطبيق  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
ب��ال��ع��م��ل �حل��ك��وم��ي على  �إىل �لرت���ق���اء 
�أ���س�����س وم��ع��اي��ري م��ب��ت��ك��رة ح��ي��ث ياأتي 
�ملرموقة  �ل�سهادة  ه��ذه  على  ح�سولنا 
وتر�سيخ  لتعزيز  �ل���دوؤوب  عملنا  ثمرة 
�لتميز يف كافة حماور  �أ�س�س ومفاهيم 
�إىل  �ل�سكر  ج��زي��ل  ع��ن  معربا  عملنا.. 
�لفاعلة  مل�����س��ارك��ت��ه��م  �ل��ه��ي��ئ��ة  م��وظ��ف��ي 
�لذي  �مل�ستد�م  �لتميز  نحو  رحلتنا  يف 
نعتره حجر �لأ�سا�س لتطوير منظومة 
�لر�سيدة  قيادتنا  روؤي��ة  وحتقيق  �لعمل 
يف ت��ع��زي��ز م�����س��رية مت��ي��ز ح��ك��وم��ة دولة 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

•• ال�ضارقة-الفجر:

�ل�سارقة،  �إك�����س��ب��و  م��رك��ز  ي�ستعد 
ع�سر  �ل�ساد�سة  �لن�سخة  لإط���لق 
وت�سكيل  ���س��ن��اع��ة  م���ع���ر����س  م����ن 
فاب  “�ستيل  و�مل�����ع�����ادن  �ل�����س��ل��ب 
�سينظمه  �ل����������ذي   ،”2020
وي�ست�سيفه بدعم من غرفة جتارة 
�لفرتة  خ��لل  �ل�سارقة،  و�سناعة 
�جلاري،  يناير   16 �إىل   13 م��ن 
�أن ع��دد� كبري�  �أع��ل��ن �مل��رك��ز  حيث 
�ستك�سف  �لتجارية،  �لعلمات  من 
لأول  �ستقدم  عن منتجات جديدة 
مرة خلل �ملعر�س �لذي ُيعد �أحد 
�أبرز �لأحد�ث �لتجارية �ملتخ�س�سة 
�ل�����س��ل��ب على  يف جم����ال ���س��ن��اع��ة 
و�ملنطقة،  �لإم���ار�ت  دول��ة  م�ستوى 
ن�سخته  يف  �حل����دث  �سي�سهد  ك��م��ا 
�جلديدة، م�ساركة وح�سور�ً كبري� 
من �ل�سركات �لوطنية، �إىل جانب 
و�لعلمات  �ل�����س��رك��ات  م��ن  �مل��ئ��ات 
�لتجارية �لعاملية �لر�ئدة يف جمال 
�لأع���م���ال �مل��ع��دن��ي��ة و�ل��ع��دي��د من 

�ل�سناعات �ملرتبطة بها.

ن�شخة تلبي 
تطلعات العار�شني

�ملدفع  حممد  �سيف  ���س��ع��ادة  و�أك���د 
�إك�سبو  مل��رك��ز  �لتنفيذي  �لرئي�س 
�لعمل  وت��������رية  �أن  �ل���������س����ارق����ة، 
ل�ست�سافة �لن�سخة �ل�ساد�سة ع�سر 

يف  �ملتبعة  �حلكيمة  �لق��ت�����س��ادي��ة 
دولة �لإمار�ت، �ساهمت يف �نتعا�س 
�ل�سناعات  �لأد�ء يف  تنويع  وزي��ادة 
�لإن�����س��ائ��ي��ة و�ل��ت��ح��وي��ل��ي��ة، �لأم����ر 
�ملعادن  ت�سنيع  ق��ط��اع  ع���زز  �ل���ذي 
م�ستويات  على  وح��اف��ظ  ب��ال��دول��ة 
�جلهات  وج���ع���ل  �إي���ج���اب���ي���ة،  من����و 
للح�سول  د�ئ��م  �سعي  يف  �ملخت�سة 
و�لتقنيات  �مل��ت��ط��ورة  �مل��ع��د�ت  على 
�ملتقدمة و�ملنتجات �جلديدة، وهذ� 
ما يحر�س معر�س �ستيل فاب على 
ت��ل��ب��ي��ت��ه م���ن خ���لل ج��ع��ل��ه جتربة 
�آخر �لبتكار�ت  فريدة ل�ستك�ساف 
�ملعادن  ت�سكيل  جم��ال  يف  �لعاملية 
��ست�سافة  ع��ر  �ل�سلب  و�سناعة 
دول  خمتلف  من  �ل�سركات  كرى 
�ل�ساد�سة  �ل��دورة  و�سرتكز  �لعامل. 
 ،  2020 ف���اب  �ستيل  م��ن  ع�����س��رة 
ع��ل��ى ع���دة ق��ط��اع��ات م��ن��ه��ا، �أدو�ت 
�لطاقة و�للحام و�لقطع و�لأدو�ت 
�لأنابيب، ف�سل عن  و�آلت  �لآلية 
�لفولذ  جم�����الت  ع��ل��ى  �ل��رتك��ي��ز 
�ملقاوم لل�سد�أ و�للحام وتكنولوجيا 
�ل�سلب، كما يتيح �حلدث  �سناعة 
وطلب  و�ملهند�سني  للمخت�سني 
�لأفكار  على  �لط���لع  �جل��ام��ع��ات، 
و�ملنتجات �حلديثة �ملعرو�سة �لتي 
�ل�سركات  ت�����س��اع��د  �أن  ���س��اأن��ه��ا  م��ن 
يف  �إنتاجها  حت�سني  على  �مل�سنعة 
معد�ت �لبناء و�لت�سييد و�لتعدين 

وغريها.

 ،2020 ف��اب  �ستيل  معر�س  م��ن 
تلبي  متميزة  ن�سخة  بتقدمي  َتعُد 
تطلعات �لعار�سني �لذين يهدفون 
�ل�ستفادة من  �إىل  من م�ساركتهم 
�لقطاعات  م���ن  �مل��ت��ز�ي��د  �ل��ط��ل��ب 
�لأ�سا�سية لهذه �ل�سناعة يف �لدولة 
و�مل���ن���ط���ق���ة، ل��ل��ك�����س��ف ع����ن �أح�����دث 
وطرحها  ومنتجاتهم  تقنياتهم 
�ملعر�س،  خ���لل  م��ن  �لأ����س���و�ق  يف 
نظر� لأهمية هذ� �حلدث بالن�سبة 
لأقطاب �ل�سناعة و�لتجار �ملحليني 
�ستيل  �أن  �إىل  لفتا  و�لإقليميني، 

�لتجارية  �لأح����د�ث  م��ن  ف��اب يعد 
�مل��ه��م��ة �ل����ذي ي��ج��م��ع ���س��ن��وي��ا كبار 
و�ملتخ�س�سني  و�ملهتمني  �ملنتجني 
يف �سناعة �ل�سلب يف �لعامل حتت 

�سقف و�حد. 

اإبراز التكنولوجيا احلديثة
فاب  �ستيل  �أن  �إىل  �مل��دف��ع،  و�أ���س��ار 
جديدة  جم��الت  �سي�سهد   2020
وعرو�سا  خا�سة  �أجنحة  و�سي�سم 
ح���ي���ة، ك��م��ا ���س��ُت��ع��ق��د �ل���ع���دي���د من 
ف�سل  �مل��ت��خ�����س�����س��ة،  �ل�����ن�����دو�ت 

�أح������دث �لآلت  �ل��ك�����س��ف ع���ن  ع���ن 
�خلا�سة  و�مل���ك���ائ���ن  و�ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت 
و�لتقنيات  �ل�������س���ل���ب  ب�������س���ن���اع���ة 
ت�سكيل  جم�������الت  يف  �حل����دي����ث����ة 
�ملعادن و�إعد�د �لأ�سطح و�لت�سطيب 
وت�سنيع  و�ل����ق����ط����ع  و�ل����ط����ح����ن 
�لتخ�س�سات  م��ن  وغ��ريه��ا  �لآلت 
مو�سحا  �ل�����س��ل��ة،  ذ�ت  �لهند�سية 
�لتكنولوجيا  ب��اإب��ر�ز  �له��ت��م��ام  �أن 
كانت  �جل��دي��دة  و�لآلت  �حلديثة 
�لدعائم  �أ�سا�سية من  د�ئما دعامة 
�ل���ت���ي ي���ق���وم ع��ل��ي��ه��ا ���س��ت��ي��ل ف����اب، 

�خلليجي  �لتعاون  جمل�س  دول  يف 
مليار   138 قيمتها  بلغت  و�ل��ت��ي 
دولر، بالإ�سافة �إىل �لنمو �ملطرد 
�ل�سناعات  ق���ط���اع  ���س��ه��ده  �ل�����ذي 
مد�ر  على  و�لتحويلية  �لإن�سائية 
�ل�����س��ن��و�ت �ل��ق��ل��ي��ل��ة �مل��ا���س��ي��ة، من 
�ل���رئ���ي�������س يف دعم  خ�����لل دوره�������ا 
و�مل�ساريع  �لتحتية  �لبنى  م�ساريع 
ظل  يف  �ل�������س���خ���م���ة،  �ل����ت����ج����اري����ة 
�لإن���ف���اق �حل��ك��وم��ي عليها،  زي����ادة 
م�����س��اه��م��ة قطاع  �رت���ف���ع���ت  ح���ي���ث 
�لناجت  يف  �لتحويلية  �ل�����س��ن��اع��ات 

�لنفطي  غ���ري  �لإج���م���ايل  �مل��ح��ل��ي 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة 
 122 ب��ق��ي��م��ة   2.5% ب��ن�����س��ب��ة 
مليار درهم )33.2 مليار دولر( 
 2017 �لعام  2018 عن  يف عام 
119.7 مليار درهم  �ل��ذي �سجل 
وذل����ك  دولر(،  م���ل���ي���ار   32.5(
ووفقاً للنتائج �ل�سادرة عن �لهيئة 

�لحتادية للتناف�سية و�لإح�ساء.

�شيا�شات اقت�شادية حكيمة
�ل�سيا�سات  �أن  �إىل  �مل��دف��ع،  و�أ���س��ار 

ل��ل��زو�ر هذ�  �أن��ه ميكن  �إىل  م�سري� 
�لعام توقع روؤية �أحدث �لبتكار�ت 
م���ن �أب�����رز �مل�����س��ن��ع��ني و�ل���ت���ج���ار يف 

�لعامل.

منو ملحوظ
فاب  ���س��ت��ي��ل  �أن  �مل���دف���ع  و�أو�����س����ح 
ت�سهد  وق����ت  يف  ي��ن��ع��ق��د   2020
و�ملعادن منو�  �ل�سلب  �سناعة  فيه 
�ملحققة  �لنتائج  يج�سده  ملحوظا 
يف �لن�سف �لأول من �لعام 2019 
�إثر �لتعاقد�ت �لإن�سائية �جلديدة 

كهرباء ومياه دبي تنال �شهادة التميز امل�شتدام من املوؤ�ش�شة الأوروبية لإدارة اجلودة
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الحتادية للموا�شالت تبحث تعزيز التعاون يف جمال النقل الربي مع كازاخ�شتان

اأدنيك ب�شدد ا�شت�شافة القمة العاملية لطاقة امل�شتقبل ومعر�س توظيف 2020

�شركة اأبوظبي الوطنية للمعار�س تبداأ العام اجلديد ب�شل�شلة من الفعاليات املهمة خالل �شهر يناير

•• اأبوظبي-وام:

�ل��ت��ق��ى ���س��ع��ادة �مل��ه��ن��د���س �أح��م��د حممد 
�لهيئة  ع����ام  م���دي���ر  �خل�������وري،  ���س��ري��ف 
�لحت��������ادي��������ة ل����ل����م����و������س����لت �ل����ري����ة 
�سعادة  باأبوظبي  مكتبه  يف  و�ل��ب��ح��ري��ة، 
جمهورية  ���س��ف��ري  مينيليكوف  م���ادي���ار 
ك��از�خ�����س��ت��ان ل���دى �ل���دول���ة. ومت خلل 
�ملبادر�ت  جم��م��وع��ة  ����س��ت��ع��ر����س  �ل��ل��ق��اء 
و�مل�����س��روع��ات �ل���ر�ئ���دة و�مل��ب��ت��ك��رة �لتي 
تنفذها �لهيئة يف �إطار دورها �لتنظيمي 
و�لرقابي لقطاع �لنقل �لري و�لبحري 
�لتي  �لر�سيدة  �ل��ق��ي��ادة  ل��روؤي��ة  حتقيقا 
ل�سرت�تيجية  ط��ري��ق  خ���ارط���ة  ت�����س��ك��ل 

�لهيئة ومبادر�تها �لطموحة.

�لتعاون  ت��ع��زي��ز  �سبل  �جل��ان��ب��ان  وب��ح��ث 
و�ل��ت��ن�����س��ي��ق وت���ب���ادل �خل����ر�ت يف قطاع 
�ل��ن��ق��ل �ل����ري و�ل���س��ت��ف��ادة م��ن �أف�سل 
وكاز�خ�ستان،  �لإم����ار�ت  ب��ني  �ملمار�سات 
ف�����س��ل ع���ن م��ن��اق�����س��ة م�������س���ودة مذكرة 
تفاهم ثنائية يف جمال �لنقل �لري بني 

�لدولتني.
�أن ق��ط��اع �لنقل  ���س��ع��ادة �خل����وري  وق���ال 
�لري و�لبحري يف �لإمار�ت ي�سهد نقلة 
نوعية و�زده����ار� ب��ال��ت��و�زي م��ع �خلطط 
بالبنية  �مل��ع��ن��ي��ة  ل��ل��ج��ه��ات  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
�لتحتية للنقل �لري و�لبحري.. م�سري� 
�أن �لهيئة ت�سعى من خلل خطتها  �إىل 
�ل�سرت�تيجية و�لت�سغيلية �إىل �أن يكون 
�ملحلية  �ملوؤ�س�سات  دعم  فعال يف  دور  لها 

�ملعنية حتقيقا لروؤية �لإمار�ت 2021، 
�لتي ترتجم توجيهات قيادتنا �لر�سيدة 

يف هذين �لقطاعني �حليويني.
�ل�سفري  �����س����ع����ادة  �أك���������د  ج����ان����ب����ه  م�����ن 
�ملتميزة  �لعلقات  عمق  �لكاز�خ�ستاين 
ب�����ني دول���������ة �لإم���������������ار�ت وج���م���ه���وري���ة 
�حلكيمة  بالقيادة  م�سيد�  كاز�خ�ستان، 
ل�����س��اح��ب �ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
“حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د 
حممد  �ل�����س��ي��خ  �ل�����س��م��و  �هلل”و�ساحب 
�لدولة  �آل مكتوم نائب رئي�س  بن ر��سد 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه 
�هلل” و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 
نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د 

�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�لوطنية  �أب����وظ����ب����ي  ����س���رك���ة  �أع���ل���ن���ت 
��ستعد�دها  ع���ن  �أدن����ي����ك  ل��ل��م��ع��ار���س 
�لفعاليات  م���ن  ���س��ل�����س��ل��ة  ل���س��ت�����س��اف��ة 
�أبوظبي  مركز  يف  و�ل��ه��ام��ة  �لرئي�سية 
�لعني  ل��ل��م��ع��ار���س وم����رك����ز  �ل���وط���ن���ي 
يناير �حلايل،  �سهر  للموؤمتر�ت خلل 
�مل�ستمرة  �ل�سركة  جهود  على  يوؤكد  ما 
كعا�سمة  �أب���وظ���ب���ي  م���ك���ان���ة  ل��ت��ع��زي��ز 
وي�سلط  �لأع���م���ال،  ل�سياحة  �إق��ل��ي��م��ي��ة 
على  �ل�ستثنائية  قدر�تها  على  �ل�سوء 
�ملعار�س  �أب���رز  و��ست�سافة  ��ستقطاب 

و�ملوؤمتر�ت �لدولية �لر�ئدة.
�أبوظبي  �أ����س���ب���وع  ف��ع��ال��ي��ات  ���س��ت��ن��ط��ل��ق 
لل�ستد�مة خلل �لفرتة بني 18-11 
يناير، ويعد هذ� �حلدث من�سة عاملية 
�مل�ستد�مة  �لتنمية  بجهود  للنهو�س 
فريد�ً  م��زي��ج��اً  وي�ستقطب  �ل��ع��امل،  يف 
يف  و�ملتخ�س�سني  �ل�سيا�سة  �سّناع  من 
�لقطاع و�لرو�د يف جمال �لتكنولوجيا 
و�لأج�������ي�������ال �مل�������س���ت���ق���ب���ل���ي���ة م�����ن ق�����ادة 
�لعاملية  �ل��ق��م��ة  وت��ع��ق��د  �ل����س���ت���د�م���ة. 
ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا �سمن  �مل�����س��ت��ق��ب��ل  ل��ط��اق��ة 
�أ����س���ب���وع �أب���وظ���ب���ي ل��ل���س��ت��د�م��ة خلل 
مركز  يف  يناير   16-13 م��ن  �ل��ف��رتة 
وتعتر  للمعار�س،  �ل��وط��ن��ي  �أب��وظ��ب��ي 
�لأوىل  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�����س��ن��اع��ي��ة  ��ة  �مل��ن�����سّ
�لتي توفق ب��ني �لأع��م��ال و�لب��ت��ك��ار يف 
�لنظيفة  و�لتكنولوجيا  �لطاقة  جمال 
م�ستد�م.  م�ستقبل  �أج��ل  من  و�لكفاءة 

وت�����س��ت�����س��ي��ف �ل��ق��ّم��ة �أك����رث م���ن 850 
�سركة عار�سة من �أكرث من 40 دولة، 
�لتقنيات  �لقّمة  منتديات  تغطي  حيث 
�أحدثت  �ل���ت���ي  �ل���ف���ري���دة  �مل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
�ملدن  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  ن��وع��ي��ة  ن��ق��لت 
�مل�ستقبلية. وتتناول �ملنتديات جمموعة 
و�لفعاليات  �ل����ر�ئ����دة  �مل����ب����ادر�ت  م���ن 
على  �ل�����س��وء  ت�سلط  �ل��ت��ي  �مل�ست�سافة 
�لقمة  وت�سم  �ل��ف��ردي��ة.  �لنمو  �أ���س��و�ق 
لعدة حماور  مناطق عر�س خم�س�سة 
�ملياه،  �ل���ط���اق���ة،  ت��ت�����س��م��ن:  رئ��ي�����س��ي��ة 
�لع�سوية،  �لنفايات  �ل�سم�سية،  �لطاقة 

�ملباين �خل�سر�ء و�لنقل. 

�لفرتة  خ����لل  �مل���رك���ز  و���س��ي�����س��ت�����س��ي��ف 
�لعرو�س  معر�س  يناير،   25-22 من 
�أ�سلوب  يف  �ل��ر�ئ��دة  �لفعالية  �أبوظبي، 
�ملنطقة،  م�ستوى  على  �لر�قية  �حلياة 
ومن�سات  �أزي����اء  ع��رو���س  ت�سم  و�ل��ت��ي 
ت��ف��اع��ل��ي��ة ل��ن��م��ط �مل��ع��ي�����س��ة، م��ع فر�سة 
ل���لط���لع ع��ل��ى �أح�����دث �ل�����س��ي��ح��ات يف 
وحفلت  و�ل���رتف���ي���ه  �جل����م����ال  ع�����امل 
للزو�ر  �ل��ف��ع��ال��ي��ة  و���س��ت��ت��ي��ح  �ل����زف����اف. 
مل�����س��اه��دة عرو�س  ����س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  ف��ر���س��ة 
�ل�سجادة  وف��ع��ال��ي��ات  ح�����س��ري��ة،  �أزي�����اء 
�حل���م���ر�ء �مل��ت��م��ي��زة �ل��ت��ي ي�����س��ارك بها 
نخبة من �مل�سممني وخر�ء �لتجميل 

و�سيقام  �ملوؤثرة.  �لعاملية  و�ل�سخ�سيات 
�ل�سيخة  �سمو  من  كرمية  رعاية  حتت 
�لحتاد  رئي�سة  م��ب��ارك،  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة 
�لأعلى  �ملجل�س  رئي�سة  �لعام  �لن�سائي 
�لأعلى  �لرئي�سة  و�لطفولة  للأمومة 
مهرجان  �لأ���س��ري��ة،  �لتنمية  ملوؤ�س�سة 
مركز  يف  و�ل���ل���ي���اق���ة  ل��ل�����س��ح��ة  �مل�������رح 
-22 من  للمعار�س  �لوطني  �أبوظبي 

�أربعة  �حل����دث  و�سي�سهد  ي��ن��اي��ر.   25
�ملتكاملة.  �لتفاعلية  �لأن�سطة  �أيام من 
�ل�سحة  لأه��م��ي��ة  �مل��ه��رج��ان  و����س���ريوج 
ل�����س��م��ان حياة  �ل�����س��ح��ي��ة  و�ل���ث���ق���اف���ة 
جميع  �مل��ه��رج��ان  وي�ستهدف  ���س��ع��ي��دة. 

للن�سمام  وي��دع��وه��م  �لأ����س���رة  �أف����ر�د 
ودرو�س  �ل�سحية  �لتوعية  جل�سات  �إىل 
�لريا�سية  و�لبطولت  �لبدنية  �للياقة 
بالإ�سافة  و�ل��ت��ح��دي��ات،  و�ل�����س��ب��اق��ات 
�أخ�سائيني  ب��اإ���س��ر�ف  ع��م��ل  ور����س  �إىل 
�لتغذية حول �لأغذية �ل�سحية و�إيجاد 
�ل��وزن �مل��ث��ايل، ون�سائح �خل��ر�ء حول 
ت��غ��ي��ري�ت من���ط �حل���ي���اة ل��ل��وق��اي��ة من 

�لأمر��س و�حلياة ب�سحة �أف�سل. 
كما �سينطلق معر�س توظيف 2020 
�أبوظبي  م���رك���ز  يف   14 �ل�����  ب����دورت����ه 
بني  �لفرتة  خ��لل  للمعار�س  �لوطني 
ر�ئدة  فعالية  ويعتر  يناير،   29-27
�حلكومية  �مل�����س��اع��ي  ل���دع���م  و���س��ام��ل��ة 
�لقوى  يف  �ل��ت��وط��ني  م��ع��دلت  لتعزيز 
�لعاملة بالقطاعني �لعام و�خلا�س عر 
مطابقة متطلبات �إد�رة �ملو�رد �لب�سرية 
يف �أبرز �ملوؤ�س�سات مع �لكو�در �لإمار�تية 
�ملوؤهلة و�لو�عدة. كما يت�سمن �ملعر�س 
لدعم  �إ�سافية  ��سرت�تيجية  فعاليات 
�أجندة  على  �لأ�سا�سية  �لعنا�سر  بع�س 
�أول����وي����ات �ل���دول���ة، م���ع �ل��رتك��ي��ز على 

رعاية �لبتكار وريادة �لأعمال.
للموؤمتر�ت  �لعني  مركز  و�سي�ست�سيف 
جمموعة من �لفعاليات �لهامة خلل 
�سهر يناير، من بينها فعاليات معر�س 
 1 ول��غ��اي��ة  يناير   28 م��ن  لوك’  ’نيو 
خمتلف  �ملعر�س  و�سيت�سمن  ف��ر�ي��ر، 
و�ملو�سة،  و�لتجميل  �ل�سحة  ج��و�ن��ب 
و�مل�سّنعني يف  �مل��وّردي��ن  �أب��رز  و�سيجمع 

قطاع م�ستح�سر�ت �لتجميل. 

بح�شور ممثلي قطاعات التجزئة املختلفة
اقت�شادية دبي تنظم ور�شة عمل 

لتعزيز جتربة ت�شوق اأ�شحاب الهمم
•• دبي-الفجر: 

��ست�سافت �قت�سادية دبي ور�سة عمل على مدى ثلثة �أيام، بهدف �لرتقاء 
�لر�ئد يف  �لتجزئة  �لهمم يف قطاع  �أ�سحاب  �إىل  �ملقدمة  بجودة �خلدمات 
ا تعزيز �لوعي بني �سركات �لتجزئة  �لإمارة. وكان �لهدف من �لور�سة �أي�سً
وعلى وجه �لتحديد �لرتكيز على  حول “برنامج دبي للخدمة �ملتميزة”، 
�سعي  �إط���ار  ه��ذه �خل��ط��وة يف  وت��اأت��ي  دب��ي.  �ساملة يف  ت�سوق  توفري جتربة 
�قت�سادية دبي �لدوؤوب لدعم “��سرت�تيجية دبي لأ�سحاب �لهمم 2016 
– 2020” �لهادفة �إىل خلق جمتمع د�مج و�سديق لهذه �ل�سريحة �ملهمة، 

ومتكينها ودجمها يف �ملجتمع،
للجميع”  مكان   ... “جمتمعي  مبادرة  مع  بالتما�سي  �لور�سة  تنظيم  ومت 
�لتي �أطلقها �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم، ويل عهد 
�إىل مدينة �سديقة لأ�سحاب  دبي  �لتنفيذي، لتحويل  �ملجل�س  دبي رئي�س 
��سرت�تيجية  من  جانباً  �لور�سة  كانت  كما   ،2020 �لعام  بحلول  �لهمم 
وتوفري  للت�سوق  ع��امل��ي��ة  ك��وج��ه��ة  �لإم�����ارة  م��ك��ان��ة  لتعزيز  دب���ي  �ق��ت�����س��ادي��ة 
للجميع”،  مكان   ... “جمتمعي  مبادرة  �إط��لق  وبعد  �ملناف�سة.  �خلدمات 
�أعلنت �إد�رة �لتمّيز لقطاع �لأعمال يف �قت�سادية دبي عن معيار “�أ�سحاب 
لأع�ساء برنامج دبي للخدمة �ملتميزة �لذي مت �إطلقه يف �لعام  �لهمم” 
�أ�سا�س متيز خدماتها، جلعل  على  �لبيع  منافذ  بت�سنيف  ويقوم   ،2002

�لت�سوق جتربة ممتعة على م�ستوى �لدولة.
و�سممت ور�سة �لعمل لتزويد �مل�ساركني بروؤية و��سحة حول �أهمية توفري 
خدمات ��ستثنائية لأ�سحاب �لهمم، و�لتحديات �لتي قد يو�جهونها جلعل 
�ملتعلقة  بالقو�نني  تعريفهم  �إىل جانب  �لفئة،  لهذه  �لبيع ملئمة  منافذ 
باخلدمات �ملقّدمة �إليها، و�سبل �لتغلب على �ملعوقات لتوفري جتربة ت�سوق 

�ساملة، و��ستخد�م “لغة �لإ�سارة ماكتون ».
�قت�سادية  يف  �لأعمال  لقطاع  �لتميز  �إد�رة  مدير  �لب�سري،  �سيخة  وقالت 

�أ�سحاب  �إ����س���اف���ة  “�إن  دب�����ي: 
�ل��ه��م��م ك��م��ع��ي��ار ل��رن��ام��ج دبي 
ل���ل���خ���دم���ة �مل���ت���م���ي���زة وب����ر�م����ج 
على  ت�ساعد  �لأخ���رى،  �ملتابعة 
�أ����س���ح���اب  �لإ�������س������ر�ع يف دم������ج 
و�لإ�سهام  �مل��ج��ت��م��ع،  يف  �ل��ه��م��م 
�لجتماعية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  دع���م  يف 
لقد  �ل��دول��ة.  يف  و�لقت�سادية 
%95 من  �أك����رث م���ن  �أج�����رى 
لرنامج  �مل��ن��ت��م��ني  �لأع�������س���اء 
دبي للخدمة �ملتميزة تعديلت 
لتكون  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  بنيتهم  ع��ل��ى 
كما  �لهمم،  لأ�سحاب  �سديقة 
�أن %62 منهم قامو� باإطلق 

ا  خ�سي�سً م���وج���ه���ة  م�����ب�����ادر�ت 
“لقد لعب برنامج دبي للخدمة �ملتميزة دوًر�  �إليهم«. و�أ�سافت �لب�سري: 
فعاًل يف تر�سيخ ��سم دبي بني �أف�سل وجهات �لت�سوق، و�ساعد على تطوير 
�لهمم،  �أ�سحاب  �لإم��ارة. ومن خلل تركيزه على  قطاع مناف�س عاملًيا يف 
يكون �لرنامج قد حقق خطوة كبرية �إىل �لأمام للرتقاء بتجربة �لت�سوق 
�سركات  مع  با�ستمر�ر  و�لتعاون  �لتن�سيق  وي�سعدنا  عموًما.  �لإم���ار�ت  يف 
�أجل  م��ن  �ل�سلة،  ذ�ت  �لتوعية  وب��ر�م��ج  �لعمل  ور���س  تنظيم  يف  �لتجزئة 
تبادل �لأفكار �لتي ت�ساعد على تطوير بنية حتتية وخدمات ملئمة لهذه 

�ل�سريحة �ملهمة يف جمتمعنا. »
ومتكنت ور�سة �لعمل من ��ستقطاب ما يزيد على 50 م�سارًكا من خمتلف 
جم����الت �ل��ت��ج��زئ��ة، مب��ا يف ذل���ك م��ر�ك��ز �ل��ت�����س��وق و�مل���ج���وه���ر�ت و�لأزي�����اء 
و�ل��ب�����س��ري��ات، و�مل��ط��اع��م و�مل��ق��اه��ي، وم��ع��اه��د �ل��ق��ي��ادة، وخ���دم���ات مو�قف 
�ل�����س��ي��ار�ت، وو���س��ط��اء �لأ���س��ه��م و�ل��ب��ن��وك و���س��رك��ات �ل�����س��ر�ف��ة. وت��ع��نّي على 
�لور�سة، ليح�سلو�  نهاية  �لإنرتنت بنجاح يف  �إكمال تقييم عر  �مل�ساركني 

بعد ذلك على �سهادة �سادرة عن هيئة �ملعرفة و�لتنمية �لب�سرية يف دبي.

»ات�شالت« تطلق اأول منظومة ات�شال من نوعها 
عرب خدمة CloudTalk لقطاع الأعمال

•• دبي-وام:

�طلقت “�ت�سالت” خدمة CloudTalk �أول من�سة موحدة خلدمات 
�لت�سال من نوعها يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�ملخ�س�سة لل�سركات 

�ل�سغرية و�ملتو�سطة ولعملء قطاع �لأعمال يف �لدولة.
ريبون  موؤ�س�سة  م��ع  �سر�كة  �تفاقية  وقعت  �نها  �ت�سالت”   “ و�و�سحت 
خدمة  خ���لل  وم���ن  “�ت�سالت”  �أ���س��ا���س��ه��ا  ع��ل��ى  ت��ق��وم  كوميونيكي�سنز 
لعملء  ومتطورة  �آمنة  �سحابية  �ت�سال  حلول  بتوفري   CloudTalk
من  �ملتز�يدة  �حتياجاتهم  يلبي  �ل��ذي  وبال�سكل  �لدولة  يف  �لأعمال  قطاع 

�لت�سالت �ملحلية و�لدولية.
/ بتقنية  �ل�سحابية  �حل��و���س��ب��ة  تكنولوجيا  ع��ل��ى  �خل��دم��ة  ه���ذه  وتعتمد 
من  �لعملء  متّكن  و�لتي  �لقدمية  �لأج��ه��زة  حمل  �ستحل  �لتي   /PBX
من  عالية  بدرجة  و�لتمتع  كبرية  ب�سرعة  �جلديدة  �خلدمة  �إىل  �لتحول 
كفاءة �لأد�ء �سمن �حلد �لأدنى من �لوقت �للزم لبدء �ل�ستخد�م �لفعلي 
Pay-As- من��وذج  على  �لقائمة  �لدفع  طريقة  متنح  حني  يف  للخدمة 
You-Grow للعملء �ملرونة يف �لعمل يف بيئات �ت�سال �سهلة ومريحة 
و�لرتكيز  �لهتمام  من  �أك��رث  �لإنتاجية  على  و�لرتكيز  �لقنو�ت  ومتعددة 

على بنية �لت�سالت �لتحتية.
�ل�سهل  �لنتقال  ميزة  �مل�ستخدمني   CloudTalk خدمة  متنح  كما 
يف  مكان  �أي  وم��ن  �لفعلي  �لزمن  �سمن  و�ملتنوعة  �ملختلفة  �لأج��ه��زة  بني 
�لكثري من  �ل��ع��م��لء  �مل�سبوقة  �مل��ت��ط��ورة وغ��ري  ح��ني متنح ه��ذه �خل��دم��ة 
�ل��ف��ر���س و�لإم��ك��ان��ي��ات م��ث��ل؛ خ��دم��ة �ل��ر���س��ائ��ل �ل��ف��وري��ة وع��ق��د �ملوؤمتر�ت 
�حلا�سوب  �سا�سة  وم�ساركة حمتويات  �لفيديو  �ملبا�سرة عر  و�لجتماعات 
مب�ستوى  �لرت��ق��اء  �إىل  ي���وؤدي  مم��ا  وغ��ريه��ا  �ملتحرك  �لهاتف  وتطبيقات 
ورفع  �لت�سغيل  كفاءة  زي��ادة  ي�سهم يف  �ل��ذي  وبال�سكل  �مل�ستخدمني  جتربة 

�لإنتاجية.

•• اأبوظبي -وام:

لل�ستد�مة  �أب���وظ���ب���ي  �أ����س���ب���وع  ي��ع��د 
2020 �لذي يقام حتت رعاية �ساحب 
�ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن ز�ي�����د �آل 
�لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد 
بالعا�سمة  �مل�سلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى 
يناير   18-11 �ل��ف��رتة  يف  �أب��وظ��ب��ي 
�أبوظبي  ���س��رك��ة  وت�ست�سيفه  �حل���ايل 
�أحد  “م�سدر”..  �مل�����س��ت��ق��ب��ل  ل��ط��اق��ة 
بال�ستد�مة يف  �ملعنية  �لتجمعات  �أكر 
ت�سريع  �سبل  ملناق�سة  ومن�سة  �ل��ع��امل 
وي�ستقطب  �مل�ستد�مة  �لتنمية  وت��رية 
مزيجا فريد� من قادة �لدول و�لوزر�ء 
و�سناع �لقر�ر وخر�ء �لقطاعات ورو�د 
�لبتكار وقادة �ل�ستد�مة يف �مل�ستقبل.

�لذي  �ل�����س��ح��ف��ي  �مل���وؤمت���ر  ومت خ���لل 
وجمموعة  وزر�ء  بح�سور  �م�س  عقد 
�لقطاعات  �ل�سيا�سات وقادة  من �سناع 
عام  ي��ك��ون  �أن  �إىل  �ل���دع���وة  �ل��ب��ارزي��ن 
نحو  �ن��ط��لق  نقطة  مب��ث��اب��ة   2020
ع��ق��د م���ن ت��ك��ري�����س وت�����س��اف��ر �جلهود 
�لعاملية مبا يدعم حتقيق �أهد�ف �لأمم 

�ملتحدة للتنمية و�مل�ستد�مة.
وك���ان���ت دول�����ة �لإم���������ار�ت �أع���ل���ن���ت عام 
للخم�سني”  �ل�ستعد�د  “عام   2020
�خلم�سني  لل�سنو�ت  لل�ستعد�د  وذلك 
�ملقبلة على م�ستويات �لدولة �لحتادية 
للحتفال  �أي�سا  و�ل�ستعد�د  و�ملحلية 
باليوبيل �لذهبي للدولة عام 2021.
وم���ن خ���لل �إق���ر�ره���ا ل��روؤي��ة 2021 
و��سرت�تيجية �لتنمية �خل�سر�ء تعمل 
��سرت�تيجيات  وف���ق  �لإم�������ار�ت  دول����ة 
تطور�  �لأك���رث  تعد  م�ستد�مة  تنمية 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى �مل��ن��ط��ق��ة ح��ي��ث �ستكون 
�لإم������ار�ت ه���ذ� �ل��ع��ام ع��ل��ى م��وع��د مع 
حت��ق��ي��ق ع���دد م���ن �أه���د�ف���ه���ا يف جمال 
��ستكمال  ت�����س��م��ل  و�ل���ت���ي  �ل���س��ت��د�م��ة 
�مل���رح���ل���ة �ل��ث��ال��ث��ة ب��ا���س��ت��ط��اع��ة 800 
ميجاو�ط من جممع حممد بن ر��سد 

�آل مكتوم للطاقة �ل�سم�سية يف دبي.
وقال معايل �لدكتور �سلطان بن �أحمد 
�جلابر وزير دولة رئي�س جمل�س �إد�رة 
“ بف�سل روؤية وتوجيهات  “م�سدر”.. 
�لإمار�ت  دول��ة  تقوم  �لر�سيدة  �لقيادة 
ب���دور ف��ع��ال و�إي��ج��اب��ي وم��وؤث��ر يف دعم 

�لعاملية  �ل���س��ت��د�م��ة  �أه�����د�ف  حت��ق��ي��ق 
م��ن خ���لل �إط����لق م���ب���ادر�ت وبر�مج 
مهمة مثل �أ�سبوع �أبوظبي لل�ستد�مة 
�لذي ميثل من�سة عاملية جتمع نخبة 
�لقر�ر من خمتلف  �لقادة و�سناع  من 
ج�سور  وتعزيز  م��د  بهدف  �لقطاعات 
و�لتعاون ومناق�سة مو��سيع  �لتو��سل 
�ل�ستد�مة وتوحيد �جلهود و�ل�ستفادة 
من �لتقنيات �لرقمية �جلديدة و�أحدث 
من  �لتكنولوجيا  جمال  يف  �لتطور�ت 
�أجل بناء عامل �أف�سل للجميع«. ومنذ 
�نطلقته يف عام 2008 يركز �أ�سبوع 
�أبوظبي لل�ستد�مة على حتفيز �حلو�ر 
�ل��ع��امل��ي ح���ول �ل���س��ت��د�م��ة وق���د جرى 
�ل���ع���ام �مل��ا���س��ي ت��و���س��ي��ع ن��ط��اق حماور 
�لأ�سبوع ليغطي بالإ�سافة �إىل �لطاقة 
�أخ��رى مبا  �ملتجددة جم��الت وق�سايا 
ي�سهم يف دفع عجلة �لنمو �لقت�سادي 
و�لتنمية �مل�ستد�مة ومبا يتما�سى على 
نحو �أمثل مع روؤي��ة �لإم��ار�ت 2021 
�مل�����س��ت��د�م��ة �لتي  �ل��ت��ن��م��ي��ة  و�أه��������د�ف 
دورة  وت�����س��م��ل  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  �أق��رت��ه��ا 
�لأ�سبوع �ستة حماور  2020 من  عام 

هي “ �لطاقة �لطاقة و�لتغري �ملناخي 
�لتنقل  وم�����س��ت��ق��ب��ل  و�ل����غ����ذ�ء  و�مل����ي����اه 
و�لتكنولوجيا  �ل��ف�����س��اء  و����س��ت��ك�����س��اف 
�حليوية يف قطاع �ل�سحة وتكنولوجيا 
كما �سيجري مناق�سة  حلياة �أف�سل”.. 
�لذكاء  هي  رئي�سية  مو�سوعات  ثلثة 
�ل�سطناعي و�ملجتمع و�ل�سباب �سمن 

كافة حماور وبر�مج �لأ�سبوع.
�ل�سحفي،  �ملوؤمتر  له خلل  كلمة  ويف 
ق���ال م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ث���اين ب��ن �أحمد 
�ل�������زي�������ودي وزي��������ر �ل����ت����غ����ري �مل���ن���اخ���ي 
“ �إن دول��ة �لإم���ار�ت بف�سل  و�لبيئة.. 
�لر�سيدة  ق��ي��ادت��ه��ا  وروؤى  ت��وج��ي��ه��ات 
لعب  من  �ملا�سي  �لعقد  خ��لل  متكنت 
دور بارز يف م�سرية �ل�ستد�مة �لعاملية 
يعتمد  متفرد�  منوذجا  متتلك  وباتت 
�ملعايري  م��ن  متكاملة  منظومة  ع��ل��ى 
�أهمها  وم�����ن  و�مل������ب������ادر�ت  و�لأ�����س���������س 
�لعاملية  و�حل��ا���س��ن��ات  �ملن�سات  ت��وف��ري 
�لفر�سة  �ت���اح���ة  ع��ره��ا  �ل��ت��ي مي��ك��ن 
م�ستجد�ت  �أه��م  على  �ل�سوء  لت�سليط 
�لتكنولوجيا �لعاملية وتوظيفها يف دفع 
ويتمثل  لل�ستد�مة  �ل��ع��امل��ي  �حل���ر�ك 

�بوظبي  �أ�سبوع  و��سحا يف من�سة  هذ� 
�مل�ساحبة  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  ل��ل���س��ت��د�م��ة 
�لركائز  �أه��م  �ح��د  �أ�سبحت  و�ل��ت��ي  ل��ه 
لتحقيق  �لد�فعة  �ل�سنوية  و�خلطو�ت 
�لطاقة  ح���ل���ول  ون�������س���ر  �ل����س���ت���د�م���ة 

�ملتجددة و�لنظيفة عامليا«.
�حلالية  �ل��دورة  �أن  �إىل  معاليه  و�أ�سار 
نحو  ل��ل��ح��ر�ك  ق��وي��ا  حت��ف��ي��ز�  �ست�سهد 
تتز�من  ك��ون��ه��ا  �ل����س���ت���د�م���ة  حت��ق��ي��ق 
يكون  �أن  �إىل  �ملتحدة  �لأمم  دع��وة  مع 
�ل����دويل  “�لعقد  ه���و  �مل��ق��ب��ل  �ل��ع��ق��د 
�أه����د�ف  ل��ت��ح��ق��ي��ق  �لطموح”  ل��ل��ع��م��ل 
�ل��ت��ن��م��ي��ة �مل�������س���ت���د�م���ة وخ���ل���ق حترك 
�ق��ت�����س��ادي ع��امل��ي ق���وي وف���ر����س عمل 
قيادتنا  دع��وة  مع  تتز�من  كما  و��سعة 
�لر�سيدة للتجهيز للحتفال باليوبيل 
م�ستهد�فات  وحتقيق  للدولة  �لذهبي 
2021 و�ل��ت��ي ت�سمل  روؤي���ة �لإم����ار�ت 
م�ستوى  ع���ل���ى  �ل����س���ت���د�م���ة  حت��ق��ي��ق 
نحو  �لتحول  وتعزيز  �لقطاعات  كافة 
منظومة �لقت�ساد �لأخ�سر بالإ�سافة 
 50 �ل����  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ات  �إىل  للتجهيز 

عاما �ملقبلة.

حتت رعاية حممد بن زايد .. انطالق فعاليات اأ�شبوع اأبوظبي لال�شتدامة 11 يناير
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�ملدعو/ رحمه مو�سى  فقد 
�ل�سومال    ور���س��م��ه،  ح�سن 
�سفره  ج�������و�ز  �جل���ن�������س���ي���ة 
 )P00682392( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������س���ال 

0508739877

فقدان جواز �شفر
ف�������ق�������د �مل�����������دع�����������و/ �����س����ي����ل 
�لفلبني   ، م���ار�ن���ان  ب��ور���س��ري 
�جل��ن�����س��ي��ة ج����و�ز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   )EC8318373(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
�قرب  �و  �لفلبينية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �شفر
�مل�����دع�����و/ روب���ي���ن���ا �خرت  ف���ق���د 
بنغلدي�س   ، م����ي����اه  �����س���ك���ري 
 �جل����ن���������س����ي����ة ج�������������و�ز �����س����ف����ره 
  )BL0021058( رق�������م 
يرجى ممن يعرث عليه ت�سليمه 
ب��ال�����س��ف��ارة �ل��ب��ن��غ��لدي�����س��ي��ة �و 
�قرب مركز �سرطة بالمار�ت.   

فقدان جواز �شفر
كومارى  برميا  �مل��دع��و/  فقد 
، �لهند  ر�ت���ن���ام  ك��اب��ال ج��ي��ف��ا 
�جل��ن�����س��ي��ة ج����و�ز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   )L3606368(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
�قرب  �و  �لهندية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمار�ت. 

فقدان جواز �شفر
علم  ن��������ور  �مل�������دع�������و/  ف����ق����د 
ب���اك�������س���ت���ان   ، خ���������ان  غ��������لم 
�جل��ن�����س��ي��ة ج����و�ز ���س��ف��ره رقم 
)4136071( يرجى ممن 
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  يعرث 
مركز  �ق���رب  �و  �لباك�ستانية 

�سرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �شفر
بيجوم  �سيلبي  �مل��دع��و/   فقد 
عطار رحمن �سيخ ، بنغلدي�س 
�جل��ن�����س��ي��ة ج����و�ز ���س��ف��ره رقم 
)0649442(  يرجى ممن 
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  يعرث 
�لبنغلدي�سية �و �قرب مركز 

�سرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �شفر
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العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7   
  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 9
�لهند   ، �ل�سيد/ جنانافيل �سيد�مبار�ن �سيد�مباور�م  ليكن معلوما للجميع بان 
�جلن�سية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته يف / بو�بة �لمل لكي �مللب�س 
�لهند   - عبد�ملجيد  �سليمان  لل�سيد/عبد�ملجيد  وذلك   747498 ترخي�س  رقم   ،
�جلن�سية.  وعملبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعلن للعلم  )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� 
�لعلن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7   

  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 13

هندي   - ت�سانرث�  باتيلث  بازهايا  �لدين  �سرف  �ل�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�جلن�سية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100% وذلك �ىل �ل�سيد/ 
)�سوبرماركت  با�سم  �لرخ�سة  يف  �جلن�سية  هندي   - عبد�ل�سلم  بن  تليلت  منري 
د�ئرة  �ل�سادرة من  رقم )17383(  �ل�سارقة مبوجب رخ�سة  باإمارة  تاأ�س�ست  فيني�سيا( 
�لتنمية �لإقت�سادية بال�سارقة.  وعملبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون 
�لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعلن 
للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� 
�لعلن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7   
اإعالن ملخ�ض القرار ال�سادر عن عدالة املحكمة املوقرة

يف الدعوى رقم 10 ل�سنة 2018 اإجراءات اإفال�ض
�ملايل و�لإفل�س مبحاكم  �لتنظيم  �إعادة  �أنا / وليد خمي�س بن �سويد�ن خبري� يف �سئون  ب�سفتي 
مقام  قبل  من  تفلي�سة"     "�أمني  تعييني  مت  قد  �نه  بالعلم  �لتف�سل  يرجى  لذ�   ، �ملوقرة  دبي 
بجل�سة  قامت  قد  �ملوقرة  �ملحكمة  و�أن   ، �أعله  بالرقم  �لدعوى�ملذكورة  يف  �ملوقرة  دبي  حمكمة 
2019/7/24 بقبول طلب �إفتتاح �لإجر�ء�ت يف �لدعوى.  لذ� نود تبليغ جميع �لد�ئنني وعلى 
كل من لديه �ي �عرت��س �و مطالبة لدى �ملدين �سركة/ كلد�ري لل�ستثمار )�س ذ م م( ، �لتقدم 
�إلينا ب�سفتنا �أمني �لتفلي�سة �ملعني من قبل �ملحكمة بكافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية �ملوؤيدة ملبلغ 
�لدين �مل�ستحق لكم يف ذمة �ملدين وذلك خلل مدة لتزيد عن 20 يوم عمل من تاريخ ن�سر هذ� 
�لقر�ر.  وذلك على �لعنو�ن �لتايل : دبي - ديرة - �سارع بور�سعيد - بناية مركز �لعمال �لذهبي 
04  -  2208804 ف:   04  -  2208803  : ت   -  604 رقم  مكتب   - ني�سان  وكالة  خلف   - 

hpaauditing@gmail.com:لريد �لإلكرتوين�
اأمني التفلي�سة

اأ/ وليد خمي�ض بن �سويدان 

اجتماع خربة
العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7   

 اإعالن احلكم ال�سادر
يف الدعوى املدنية رقم )2019/48( مدين جزئي خورفكان 

ن�سرا باللغة العربية
�ملدعي : �ميبت نيجو�س فينتي 

�ملدعي عليه : حممد ر��سد علي ربيع  
ليكن معلوما لديكم �ن �لق�سية �ملدنية �مل�سار �عله قد حكم فيها 
�جلزئية  �ملدنية  �ل��د�ئ��رة  �م��ام   2019/5/2 بيوم  �حل�سوري  مبثابة 
بالآتي : بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي �ملدعية مبلغ )8500( درهم 

مع �لر�سوم و�مل�سروفات.
القا�سي / �سليمان را�سد �سليمان الكعبي 
رئي�ض حمكمة خورفكان الإحتادية الإبتدائية 

   دولة الإمارات العربية املتحدة   
وزارة العدل 

حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية

العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7   
  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 15
�جلن�سية  باك�ستان   - خان  كرمي  خان  �سبري  �ل�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�ل�سيد/  �ىل  وذلك   %100 �لبالغة  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب 
�لفريده  )�ل�سفوح  �لرخ�سة  يف  وذلك  �جلن�سية  باك�ستاين   - ملك  علي  حيدر 
ملقاولت �لتك�سية و�لر�سيات( و�لتي تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم 
�حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعملبن�س  يوجد.  ل   : �لتعديلت   )731196(
�قت�سى  فقد  �لعدل.  �لكاتب  �سان  يف   2013 ل�سنة    )4( رقم  �لحتادي  �لقانون 
�ليه بعد  �مل�سار  �لت�سديق  على �لجر�ء  ن�سر هذ� �لعلن للعلم و�نه �سوف يتم 
��سبوعني من تاريخ هذ� �لعلن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة 

مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7   

  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 17

�إمار�تي   - �لعبدويل  حممد  ح�سن  حممد  �سعيد  �ل�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�لرخ�سة  يف    %100 �لبالغة  ح�ستهم  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب  �جلن�سية 
وذلك   )563769( رقم  رخ�سة  مبوجب   - �ل�سيار�ت  مليز�ن  �ملعر�ج   / �مل�سماة  �ملهنية 
تنازل   : �إمار�تية �جلن�سية  تعديلت �خرى   - �سعيد غامن �حلزمي  �سيخه  لل�سيدة/ 
مالك �لرخ�سة �ل�سابق ل�ساحبها �حلايل. وعملبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  
�لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� 
�لعلن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من 
�لكاتب  �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب  لديه  تاريخ هذ� �لعلن فمن 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7   

  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 11

ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ ماو�ل عبد�هلل �بو بكر ماو�ل عبد�هلل - 
�لهند �جلن�سية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100% يف 
بقالة �ل�سفاف و�لتي تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )507356( 
وذلك �ىل �ل�سيد/ جلل �لدين فابيباد�ث حممد حممد فابيباد�ث - �لهند 
�جلن�سية. وعملبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي 
رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعلن 
للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من 

تاريخ هذ� �لعلن.
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7   

انذار عديل بالن�سر
رقم )2020/70(

عابر خلفان �لهاملي - �ملنذر 
�سد : 1( عبيد �حمد بن جر�س �لفل�سي  - �ملنذر �ليه �لأول 

          2( عبد�هلل جمعه ر��سد �لفل�سي - �ملنذر �ليه �لثاين 
مت يف �لعام 2005 �بر�م عقد بني �ملنذر و�ملنذر �ليهما و�ل�سيد/ خالد حممد علي �لكمده - و�ل�سيد/ �حمد �سهيل 
بطي حممد �لعيايل - مت �لتفاق فيه على قيامهم بت�سييد برج يف مر�سى دبي على قطعة �ر�س رقم )440 - 392( 
�لتي قام �طر�ف �لعقد ب�سر�ئها على �ن يتم �قت�سام �لرباح �لنا�سئة عن ت�سويق وحد�ت �لرج بينهم بن�سبة %20 
لكل منهم. مت �لتفاق بالبند )12( من �لعقد �سالف �لذكر على �ن يحال �ي خلف ين�ساأ بني �طر�فه للتحكيم  
و�ن يعني كل طرف حمكم من جانبه ويتم تعني حمكم �ساد�س من قبل �ملحكمني �خلم�سة. ملا كان ما تقدم وحيث 
�نه قد ن�سا نز�ع بني �ملنذر وبع�س �طر�ف �لعقد يف �سان تنفيذه وملكيه قطعة �لر�س �لتي مت �سر�وؤها لت�سييد 
�لرج فانه يخطر �ملنذر �ليهما بتعيينه لل�سيد / �ملهند�س / على غافان - حمكما عنه ويطلب منهما �ن يقوم كل 
منهم بتعيني حمكم عنه وذلك خلل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ ت�سلمه هذ� �لإخطار حتى يت�سنى ت�سكيل هيئة 

�لتحكيم للف�سل يف �لنز�ع �سالف �لذكر وذلك وفقا حلكم �ملادة )12( من �لعقد �ملرم بينهم. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 2020/5
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ �سلطان بريك �ملطريي - �سعودي �جلن�سية يرغب يف �لبيع 
و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100% وذلك �ىل �ل�سيد/ علء �سعيد عبد�لكرمي عبد�لرحمن 
باإمارة  تاأ�س�ست  لل�سيار�ت(  �جلبيل  ��سو�ء  �مل�سماة )معر�س  �لرخ�سة  ، يف  �جلن�سية  �أردين   -
�ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )7592579( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية بال�سارقة. 
تعديلت �خرى : مت تغيري �ل�سكل �لقانوين من )موؤ�س�سة فردية( �ىل موؤ�س�سة )فردية بوكيل 
خدمات(. وعملبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعلن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعلن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
  الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان   

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7   

انذار عديل بالن�سر
رقم )2020/48(

�ملنذر : طلل �حمد �لع�سكر - �سوري �جلن�سية 
�ملنذر �ليه : حممد غايل عبد�لرحمن مدين - �سوري �جلن�سية

جمهويل حمل �لإقامة 
نكلفكم بال�سد�د �لكامل للمبالغ �ملرت�سدة يف ذمتكم بقيمة )986.966( ت�سعمائة  
و�ستة وثمانون �لفا وت�سعمائة و�ستة و�ستون درهم خلل )5( خم�سة �يام من 
تاريخ تبلغكم �لنذ�ر ب�سكل قانوين و�إل �ساأ�سطر ��سفا بالإ�سافة ملوكلي باتخاذ 
جميع �لإجر�ء�ت �لقانونية و�لق�سائيةمبطالبتكم  باملبلغ مع ت�سمينكم كافة 
�لر�سوم و�مل�ساريف و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �لإ�ستحقاق وحتى 

�ل�سد�د �لتام. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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انذار عديل بالن�سر

رقم )2020/76(
�ملنذر: جاويد �خرت حممد حنيف )باك�ستاين �جلن�سية( 

�ملنذر �ليه : �هلل و�سايا �حمد عزيز 
ننبه على �ملنذر �ليه ب�سرورة �سد�د �ملبلغ �ملرت�سد بذمته ل�سالح �ملنذر و�لبالغ 
32.335 درهم ، بغ�سون خم�سة �يام عمل من تاريخ ��ستلمكم لهذ� �لإن��ذ�ر ، 
و�إل �سن�سطر �آ�سفني �ىل �تخاذ كافة �لإج��ر�ء�ت �لقانونيةبهذ� �ل�سدد قبلكم 
ب�سلوك طريق �أمر �لأد�ء وفقا لن�س �ملادة )26( من �للئحة �لتنظيمية لقانون 
�لإجر�ء�ت �ملدنية �مام مركز ف�س �ملنازعات �ليجارية ، مع حتميلكم  �لر�سوم 
�لإ�ستحقاق  تاريخ  �لقانونية من  �لفو�ئد  بالإ�سافة �ىل  �لق�سائية  و�مل�ساريف 

وحتى متام �ل�سد�د.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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  اإعالن �سطب قيد

ل��ل��ت��اأم��ني )�����س.م.ل(  �ل�����س��رق �لو���س��ط  ���س��رك��ة �سيغنا  �ل�����س��ادة/  ب���اأن  تعلن وز�رة �لق��ت�����س��اد 
)�جلن�سية: لبنان( قد تقدمت بطلب �سطب قيد فرع �ل�سركة يف �مارة �لعني )�لعنو�ن : ب : 
برج �ل�ساعة - ملك �ل�سيخ/ حممد بن خليفه �ل نهيان - �س ب :1759 دو�ر �ل�ساعة - بناية 
�ل�سيخ/ حممد �آل نهيان - �لعني ، �س ب 1579( و�ملقيدة حتت رقم )204( يف �سجل �ل�سركات 

�لأجنبية بالوز�رة.
وتنفيذ�ً لأحكام �لقانون �لحتادي رقم )2( ل�سنة 2019 يف �ساأن �ل�سركات �لتجارية وتعديلته 
�إج��ر�ء�ت �لرتخي�س لفروع  و�لقر�ر �ل��وز�ري رقم )377( ل�سنة 2010م يف �سان �عتماد دليل 

ومكاتب �ملن�ساآت �ملوؤ�س�سة باخلارج و�ملناطق �حلرة بالدولة.
يرجى من �ل�سادة �أ�سحاب �حلق يف �لعرت��س �ن يتقدمو� باعرت��سهم �ىل �لوز�رة يف ميعاد 

ل يتجاوز �سهر من تاريخ �لن�سر على �لعنو�ن �لتايل:
وزارة القت�شاد - ادارة الت�شجيل التجاري

�س.ب )16036( العني

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�ساد
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 اعالن بالن�سر

يف  الإ�ستئناف رقم 2863/2019/305 ا�ستئناف جتاري  
مو�سوع �لإ�ستئناف: �إ�ستئناف �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2019/2737 �مر �أد�ء 
، و�لر�سوم و�مل�ساريف و�لتعاب. طالب �لإعلن : �سناعات ليمنار للتكييف - �س ذ 
م م  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف وميثله : علي �إ�سماعيل حممد عبد�هلل �لزرعوين 
- �سفته  بالق�سية : وكيل �ملطلوب �إعلنه : 1- طائف �ملدينة للمقاولت - �س ذ م 
�لإعلن  �لإق��ام��ة.  مو�سوع  : م�ستاأنف �سده. جمهول حمل  بالق�سية  - �سفته  م 
بتاريخ  �أد�ء  �أم��ر   2019/2737 رقم  بالدعوى  �ل�سادر  �لقر�ر/�حلكم  ��ستاأنف  قد   :
 10.00 �ل�ساعة   2020/1/14 �ملو�فق  �لثلثاء  يوم  لها جل�سه  2019/11/20 وحددت 
�سباحا بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
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 اعالن بالن�سر
يف  الإ�ستئناف رقم 643/2019/322 ا�ستئناف عقاري  

مو�سوع �لإ�ستئناف: �إ�ستئناف �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 560/2019 عقاري كلي وتعديل 
�حلكم �مل�ستاأنف فيما ق�سى به و�لق�ساء جمدد� للم�ستاأنف بالتعوي�س مببلغ وقدره )591000 
درهم فقط وميثل تعوي�سا عن �لعطل و�ل�سرر �لذي حلق بامل�ستاأنف نتيجة �خلل �مل�ستاأنف 

�سده بالتز�ماته �لتعاقدية وف�سخ �تفاقية �لإجارة و�لر�سوم و�مل�ساريف و�لتعاب.   
طالب �لإعلن : نور بنك )م�ساهمة عامة(  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف وميثله : جابر ر��سد 
حممد جابر ر��سد �ل�سلمي - �سفته  بالق�سية : وكيل �ملطلوب �إعلنه : 1- لوؤي �ساكب جنار - 

�سفته بالق�سية : م�ستاأنف �سده. جمهول حمل �لإقامة 
ب��ال��دع��وى رق���م 2019/560 عقاري  �ل�����س��ادر  �ل��ق��ر�ر/�حل��ك��م  ����س��ت��اأن��ف  م��و���س��وع �لإع����لن : ق��د 
رقم  بالقاعة  �سباحا   10.00 �ل�ساعة   2020/1/13 �ملو�فق  �لثنني  ي��وم  جل�سه  لها  وح��ددت  كلي. 
�ستجري  تخلفكم  ح���ال  ويف  ق��ان��ون��ي��ا  ميثلكم  م��ن  �و  ح�����س��ورك��م  يقت�سي  وع��ل��ي��ه   ch1.c.11

حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
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اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  2741/2019/208 تنفيذ مدين  

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2019/931 مدين جزئي ، ب�سد�د 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )87053 درهم( ، �سامل للر�سوم و�مل�ساريف 

 - فينودبهاي  بيو�سكومار  وميثلها  و�ل�سفريات  لل�سياحة  بونتون  �سركة   : �لإع��لن  طالب 
- �سفته  �لكعبي  نا�سر من�سور حمد  : عبد�هلل  �لتنفيذ وميثله  : طالب  بالق�سية  �سفته 
بالق�سية : وكيل - �ملطلوب �إعلنه : 1- �ساهد خمتار خمتار �حمد لتو - �سفته بالق�سية 

: منفذ �سده - جمهول حمل �لإقامة 
مو�سوع �لإعلن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )87053( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة 
�ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم 5576/2019/209 تنفيذ عمايل  
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى �لعمالية رقم 12906/2018 

عمايل جزئي ، و�ملعدل بالإ�ستئناف رقم 1092/2019 �إ�ستئناف عمايل ، ب�سد�د �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )51310 درهم( ل�سالح �لعمال. 

طالب �لإعلن : ر�مامورثي جنانا�سكار - �سفته بالق�سية : طالب �لتنفيذ  وميثله : 
يو�سف حممد �حمد يو�سف �حلمادي - �سفته بالق�سية : وكيل �ملطلوب �إعلنه : 1- 

جلف تروت�س - �س ذ م م - �سفته بالق�سية : منفذ �سده - جمهول حمل �لإقامة 
�ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام عليك �لدعوى  �لإع��لن : قد  مو�سوع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )51310( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�ملذكور  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

خلل 10 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  5068/2019/209 تنفيذ عمايل  
عمايل   13/2018 رقم  �لعمالية  �لدعوى  يف  �ل�سادر  �حلكم  تنفيذ   : �لتنفيذ  مو�سوع 
كلي ، ب�سد�د �ملبالغ �ملنفذ بها وقدرها ) 157348 درهم( ل�سالح �لعامل ، ومبلغ )20400 
درهم( ر�سوم ل�سالح �ملحكمة. طالب �لإعلن : جر�هام روى كامار� - �سفته بالق�سية 
: طالب �لتنفيذ  �ملطلوب �إعلنه : 1- �ميوزمنت و�يتووتر - �س ذ م م - �سفته بالق�سية 
�أق��ام عليك �لدعوى  : منفذ �سده - جمهول حمل �لإق��ام��ة.  مو�سوع �لإع��لن : قد 
به وقدره )157348( درهم �ىل  �ملنفذ  �ملبلغ  �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية 
خلزينة  ر�سوم  دره��م   )20400( مبلغ  �ىل  بالإ�سافة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب 
عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.  

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                         يف الدعوى رقم 2019/1936 تنفيذ مدين  

�ىل �ملنفذ �سدهما/1- �ولوو��سيجون مارتينز جباديبو 2-مرمي طاهر 
�سلح �لدين طاهر جمهويل حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/
دوكون لل�سناعة - �س م ح - وميثله / حممد ر��سد �سامل علي �لعوي�س 
و�لز�مك بدفع  �ع��له  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك  - قد 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )26457( درهم بالت�سامن �ىل طالب �لتنفيذ 
�و خزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 
بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذ� �لعلن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                         يف الدعوى رقم 2019/3542 تنفيذ عمايل   

م   م  ذ  �س   - ب��اور خلدمات �حلر��سة  بر�يفت  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
عبد�لتو�ب  ع�سام  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول 
�عله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �سويفى  جمعه 
بالت�سامن  درهم  وق��دره )10098(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك 
�ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم 6637/2019/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2751/2019 �أمر �أد�ء ، ب�سد�د 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )1783412 درهم( ، �سامل للر�سوم و�مل�ساريف 

 : بالق�سية  �سفته   - م  م  ذ  �س   - �لأملنيوم  ل�سحب  نا�سيونال  �سركة   : �لإع���لن  طالب 
طالب �لتنفيذ  وميثله : عبد�لرحمن ح�سن حممد �ملطوع - �سفته بالق�سية : وكيل 
- �ملطلوب �إعلنه : 1- حممد ح�سن ح�سني �مل�سري - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 

- جمهول حمل �لإقامة 
�ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام عليك �لدعوى  �لإع��لن : قد  مو�سوع 
خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  بالت�سامن  دره��م   )1783412( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ 
عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.  

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

��سم �ل�سركة : امتياز انرتنا�شونال للتجارة العامة - �س ذ م م  
�لعنو�ن : م�ستودع رقم 9 ملك حممد علي م�سبح �لفل�سي - ديرة - �خلبي�سي- �ل�سكل 
بال�سجل  �لقيد  رق��م   749338  : �لرخ�سة  رق��م   ، حم���دودة  م�سوؤولية  ذ�ت   : �ل��ق��ان��وين 
مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   1207606  : �لتجاري 
مبوجب  وذل��ك   ، �أع��له  �ملذكورة  �ل�سركة  باإنحلل  لديها  �لتجاري  �ل�سجل  يف  �لتاأ�سري 
�ل��ع��دل حم��اك��م دب��ي بتاريخ  ق���ر�ر حم��اك��م دب��ي بتاريخ 2020/1/2 و�مل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب 
ات�س  �ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��رت����س  �أي  لديه  من  وعلى   2020/1/2
ايه ام لتدقيق احل�شابات �لعنو�ن : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن ر��سد 
 لدعم م�ساريع �ل�سباب - ديرة - بور�سعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�س : 04-2973071 
م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر 

هذ� �لإعلن
دائرة التنمية القت�شادية

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

��سم �مل�سفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�شابات
�لعنو�ن : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن ر��سد لدعم م�ساريع �ل�سباب 
- ديرة - بور�سعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�س : 2973071-04  مبوجب هذ� 
تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعله 
لت�سفية امتياز انرتنا�شونال للتجارة العامة - �س ذ م م وذلك مبوجب قر�ر 
بتاريخ  دبي  �لعدل حماكم  كاتب  و�ملوثق لدى  بتاريخ  2020/1/2  دبي  حماكم 
2020/1/2 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف 
مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعلن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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يف الدعوى رقم 2019/1278 جتاري كلي

�ملدعي : بنك ملي �ير�ن 
�ملدعي عليهما : 1- فريد حممد تقي �ستوده حقيقي 2- �سب دو�ست تيمور مالمريى 

دبي  حمكمة  قبل  من  و�ملعني  �لهادي  ح�سن  هادي  حممد  �لدكتور/عقيل  �خلبري  "يعلن 
�لبتد�ئية يف �لدعوى رقم 2019/1278 جتاري جزئي ، و�ملقامة من �ملدعي/بنك ملي �ير�ن ، 
وتنفيذ� للمهمة فان �ملدعي عليه �ل�سيد/فريد حممد تقي �ستوده حقيقي و�ل�سيد/ �سب دو�ست 
تيمور مالمريى مدعو�ن حل�سور �جتماع �خلرة �مل�سرفية �و بو��سطة وكيل معتمد و�ملقرر 
عقده يوم �لثلثاء �ملو�فق 2020/1/14يف متام �ل�ساعة 10.00 �لعا�سرة �سباحا يف  مقر مكتبنا 
�لكائن يف �إمارة دبي - ديرة - بو�سعيد - بناية �لو�سل بزن�س �سنرت - بجو�ر فندق جي 5 )فندق 
روتانا �سابقا( - �سارع رقم 27 - �لطابق �لتا�سع - مكتب رقم ) 902( رقم مكاين : 94178  32428  
"و�ح�سار جميع �لأور�ق و�مل�ستند�ت  لذ� نرجو منكم �لتكرم باحل�سور يف �ملوعد �ملحدد �عله 

�لتي توؤدون تقدميها لنا لنتمكن من �أد�ء مهمتنا. 
  اخلبري امل�سريف    
 الدكتور /عقيل حممد هادي ح�سن  الهادي 

تكليف اإعالن بالن�سر باللغتني العربية 
والإجنليزية حل�سور اجتماع اخلربة امل�سرفية 
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حمكمة ال�سارقة الإحتادية الإ�ستئنافية - الدائرة الإ�ستئنافية املدنية 

الدعوى رقم 2019/1699 اإ�ستئناف مدين  
�ملرفوعة من �مل�ستاأنف / بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني 

وميثله قانونا / مكتب موزة �خلظر للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية 
�سد �مل�ستاأنف �سدهم و�ملطلوب �إعلنهم : 1( توب ل�سناعة حقول �لنفط �ملحدودة  �س م ح 

2( جو جولد��س ر�مان كوتي )هندي �جلن�سية( ،  )3( كوري وليام جلني )كندي �جلن�سية( 
قد حتدد موعد �جتماع �خلرة �مل�سرفية يوم �لثلثاء �ملو�فق 2020/1/14 م �ل�ساعة �لو�حدة 
و�لن�سف بعد �لظهر مبقر �مل�ستاأنف / بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني ، وعنو�نهم : دبي - �لق�سي�س - 
�سارع دم�سق - بناية نهال - �لإد�رة �لقانونية و�لتح�سيل - يرجى من �مل�ستاأنف �سدهم �و من ينوب 
عنه قانونا يف �لدعوى �ملذكورة �عله ح�سور �جتماع �خلرة يف �ملوعد �ملحدد �أعله �مام �خلبري 

�مل�سريف �لدكتور/ عبد�هلل حممد �ل�سم�سي ، للإت�سال
هاتف متحرك : 6285562 - 050 -  فاك�س رقم 2222765 04

اخلبرياحل�سابي وامل�سريف 
الدكتور / عبداهلل حممد ال�سم�سي  
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العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )  92 /2020 (

�ملنذر :  بنك دبي �لإ�سلمي �س.م.ع
�ملنذر �إليه : �حمد حممد حممد فهمي      .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدرة )74،045.00( درهم نتيجة 
�لإخلل ب�سد�د �لأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خلل 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على 
ن���وع    ) ميت�سوبي�سي  ( من  دب��ي   /K/ 14388/ خ�سو�سي  ( رق��م  �ل�سيارة 
باجريو _ ��ستي�سن( موديل )2016( _ لون ) ��سود(_ و�ملمولة ل�ساحلكم 

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

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )  94 /2020 (

�ملنذر :  بنك دبي �لإ�سلمي �س.م.ع
�ملنذر �إليه : عمر �حمد خان باتان قدير خان       .

نتيجة  درهم  ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدرة )17،448.00( 
وذلك  بالتق�سيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�سهرية  �لأق�����س��اط  ب�سد�د  �لإخ���لل 
خلل �أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية 
على �ل�سيارة رقم ) 19586/ خ�سو�سي /P/ دبي ( من نوع    ) كيا �سري�تو 
_ �سالون( موديل )2015( _ لون ) ��سود(_ و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل 

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

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )  91 /2020 (

�ملنذر :  بنك دبي �لإ�سلمي �س.م.ع
�ملنذر �إليه : �سانتو�س ر�م�ساندر ماليا �رول �رول     .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدرة )45،356.00( درهم نتيجة 
�لإخلل ب�سد�د �لأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خلل 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�سيارة رقم ) 78180/ خ�سو�سي /R/ دبي ( من نوع    ) ني�سان �سنرت� _ 
و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل  رم��ادي(_   ( �سالون( موديل )2016( _ لون 

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

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )  89 /2020 (

�ملنذر :  بنك دبي �لإ�سلمي �س.م.ع
�ملنذر �إليه : حممد �سهيل حممد �خل�ساونه .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدرة )51،828.00( درهم نتيجة 
�لإخلل ب�سد�د �لأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خلل 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على 
ني�سان ج��وك _  ن��وع )  ( من  دب��ي   /J/ 97348/ خ�سو�سي  ( رق��م  �ل�سيارة 
قبل  ل�ساحلكم من  و�ملمولة  �حمر(_   ( لون   _ )2016( موديل  ��ستي�سن( 

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

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7   

اإنذار عديل بالن�سر 
) رقم )  87 /2020 

�ملنذر :  بنك دبي �لإ�سلمي �س.م.ع
�ملنذر �إليه : جوجا د�فيتايا  .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدرة )58،959.00( درهم نتيجة 
�لإخلل ب�سد�د �لأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خلل 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على 
 RAV4 �ل�سيارة رقم ) 47443/ خ�سو�سي /D/ دبي ( من نوع ) تويوتا 
من  ل�ساحلكم  و�ملمولة  ف�سي(_   ( ل��ون   _  )2010( موديل  ��ستي�سن(   _

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

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )  88  /2020 (

�ملنذر :  بنك �أبوظبي �لتجاري �س.م.ع
 �ملنذر �إليها : كلوديا فيليبوين لتاأجري �ل�سيار�ت �س.ذ.م.م .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدرة )48،491.21( درهم نتيجة   
�لإخلل ب�سد�د �لأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خلل 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على 
 HYUNDAI ( من نوع ) دبي /W/ ل�سيارة رقم ) 36747/ خ�سو�سي�
ACCENT   _ �سالون( موديل )2019( _ لون ) �بي�س(_ و�ملمولة 

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

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )  90 /2020 (

�ملنذر :  بنك دبي �لإ�سلمي �س.م.ع
�ملنذر �إليه : عبد�لرفيق �سري�مال عبد�لقادر �سري�مال    .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدرة )86،439.00( درهم نتيجة 
�لإخلل ب�سد�د �لأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خلل 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�سيارة رقم ) 73176/ خ�سو�سي /N/ دبي ( من نوع    ) تويوتا كامري _ 
�سالون( موديل )2016( _ لون ) �بي�س لوؤلوؤي(_ و�ملمولة ل�ساحلكم من 

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

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )  86 /2020 (

�ملنذر :  بنك دبي �لإ�سلمي �س.م.ع
�ملنذر �إليه : حممد خمتار حممد د�سوقي   .

نتيجة  دره��م   )71،015.00( وق��درة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
خلل  وذل��ك  بالتق�سيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ب�سد�د  �لإخ���لل 
على  �لتنفيذية  �لإج����ر�ء�ت  لت��خ��اذ  �مل��ن��ذر  �سي�سطر  و�إل  �لن�سر  ت��اري��خ  م��ن  �أ���س��ب��وع 
 DODGE  ( ن����وع     م��ن   ) دب���ي   /V/ 94725/ خ�سو�سي  ( رق���م  �ل�����س��ي��ارة 
CHALLENGER  _ كوبيه( موديل )2014( _ لون ) �زرق(_ و�ملمولة 

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

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/33387 (

�ملنذر :  بنك �أبوظبي �لأول �س م ع 
�ملنذر �إليه : �بر�هيم �سلح �سليم عبد�لعزيز      .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدرة )247،957.07( درهم نتيجة 
بالتق�سيط  وذلك خلل  �لبيع  �ملتعلقة بعقد  �ل�سهرية  �لأق�ساط  �لإخ��لل ب�سد�د 
على  �لتنفيذية  �لإج���ر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �سي�سطر  و�إل  �لن�سر  تاريخ  من  �أ�سبوع 
�ل�سيارة رقم) 6900/ �لفئة I /خ�سو�سي/ ر�أ�س �خليمة( من نوع ) مر�سيد�س 
جي 63 �يه �م جي    _ ��ستي�سن  ( _ موديل ) 2015( لون ) ��سود(_ و�ملمولة 

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

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/33128 (

�ملنذر :  بنك دبي �لإ�سلمي �س م ع. 
�ملنذر �إليه : خمبز نور �ل�سارقه �لتوماتيكي ذ م م  .  

نتيجة  درهم  �سد�د مبلغ وقدرة )79،325.54(  ب�سرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
بالتق�سيط  وذلك خلل  �لبيع  �ملتعلقة بعقد  �ل�سهرية  �لأق�ساط  �لإخ��لل ب�سد�د 
على  �لتنفيذية  �لإج���ر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �سي�سطر  و�إل  �لن�سر  تاريخ  من  �أ�سبوع 
�ل�سيارة رقم )62175 /�لفئة 1 / خ�سو�سي/ �ل�سارقة ( من نوع ) تويوتا هاي�س 
_ فان �سحن ( موديل 2014  – لون ) �بي�س(_ و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل 

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

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/31773 (

�ملنذر :  �ستاندرد ت�سارترد بنك. 
�ملنذر �إليه : حممد �سعيد �نور حممد �سريف  .

درهم   )24،028.00( وق��درة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
بالتق�سيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ب�سد�د  �لإخ��لل  نتيجة 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت  وذلك خلل 
�لتنفيذية على �ل�سيارة رقم ) 41428/ خ�سو�سي /12/ �أبوظبي ( من نوع 
)هوند� �سيتي  _ �سالون ( موديل )2011( _ لون ) �أبي�س(_ و�ملمولة 

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

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/32835 (

�ملنذر :  بنك دبي �لإ�سلمي �س م ع. 
�ملنذر �إليه : مطعم ملك �لدجاج �لطازج .  

نتيجة  درهم  �سد�د مبلغ وقدرة )74،314.00(  ب�سرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
بالتق�سيط  وذلك خلل  �لبيع  �ملتعلقة بعقد  �ل�سهرية  �لأق�ساط  �لإخ��لل ب�سد�د 
على  �لتنفيذية  �لإج���ر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �سي�سطر  و�إل  �لن�سر  تاريخ  من  �أ�سبوع 
�ل�سيارة رقم )48014 /�لفئة B / خ�سو�سي/ عجمان ( من نوع ) تويوتا هاي 
��س  _ ثلجة ( موديل 2016  – لون ) �بي�س(_ و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل 

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

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/31772 (

�ملنذر :  �ستاندرد ت�سارترد بنك. 
�ملنذر �إليه : ر�ميوند ناتيفيد�د �ي�سبرييتو  .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدرة )44،973.00( درهم نتيجة 
�لإخلل ب�سد�د �لأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خلل 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�سيارة رقم ) 19667/ خ�سو�سي /11/ �أبوظبي ( من نوع )هوند� �سيفيك  
_ �سالون ( موديل )2014( _ لون ) �أبي�س(_ و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل 

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

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/33132 (

�ملنذر :  بنك دبي �لإ�سلمي �س م ع. 
�ملنذر �إليه : خمبز نور �ل�سارقه �لتوماتيكي ذ م م  .  

نتيجة  درهم  �سد�د مبلغ وقدرة )79،325.54(  ب�سرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
بالتق�سيط  وذلك خلل  �لبيع  �ملتعلقة بعقد  �ل�سهرية  �لأق�ساط  �لإخ��لل ب�سد�د 
على  �لتنفيذية  �لإج���ر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �سي�سطر  و�إل  �لن�سر  تاريخ  من  �أ�سبوع 
�ل�سيارة رقم )50365 /�لفئة 2 / خ�سو�سي/ �ل�سارقة ( من نوع ) تويوتا هاي 
– لون )�بي�س(_ و�ملمولة ل�ساحلكم من    2014 ��س _ فان �سحن ( موديل 

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

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/33126 (

�ملنذر :  بنك دبي �لإ�سلمي �س م ع. 
�ملنذر �إليه : خمبز نور �ل�سارقه �لتوماتيكي ذ م م  .  

نتيجة  درهم  �سد�د مبلغ وقدرة )79،325.54(  ب�سرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
بالتق�سيط  وذلك خلل  �لبيع  �ملتعلقة بعقد  �ل�سهرية  �لأق�ساط  �لإخ��لل ب�سد�د 
على  �لتنفيذية  �لإج���ر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �سي�سطر  و�إل  �لن�سر  تاريخ  من  �أ�سبوع 
�ل�سيارة رقم )49103 /�لفئة 2 / خ�سو�سي/ �ل�سارقة ( من نوع ) تويوتا هاي 
��س _ فان �سحن ( موديل 2014  – لون ) �بي�س(_ و�ملمولة ل�ساحلكم من 

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

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/32841 (

�ملنذر :  بنك دبي �لإ�سلمي �س م ع. 
�ملنذر �إليه : مطعم ملك �لدجاج �لطازج .  

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدرة )128،967.00( درهم نتيجة 
بالتق�سيط  وذلك خلل  �لبيع  �ملتعلقة بعقد  �ل�سهرية  �لأق�ساط  �لإخ��لل ب�سد�د 
على  �لتنفيذية  �لإج���ر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �سي�سطر  و�إل  �لن�سر  تاريخ  من  �أ�سبوع 
�ل�سيارة رقم )48016 /�لفئة B / خ�سو�سي/ عجمان( من نوع )ميت�سوبي�سي 
كانرت  _ ثلجة ( موديل 2016  – لون ) �بي�س(_ و�ملمولة ل�ساحلكم من 

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

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/33396 (

�ملنذر :  بنك �أبوظبي �لأول �س م ع .  
�ملنذر �إليه : �بر�هيم �سلح �سليم عبد�لعزيز      .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدرة )249،638.25( درهم نتيجة 
بالتق�سيط  وذلك خلل  �لبيع  �ملتعلقة بعقد  �ل�سهرية  �لأق�ساط  �لإخ��لل ب�سد�د 
على  �لتنفيذية  �لإج���ر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �سي�سطر  و�إل  �لن�سر  تاريخ  من  �أ�سبوع 
�ل�سيارة رقم)98949/ �لفئة A /خ�سو�سي/ ر�أ�س �خليمة( من نوع ) رجن روفر 
2019 ( لون )�بي�س(_ و�ملمولة ل�ساحلكم  �يفوك _ ��ستي�سن( _ موديل ) 

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

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/33129 (

�ملنذر :  بنك دبي �لإ�سلمي �س م ع. 
�ملنذر �إليه : خمبز نور �ل�سارقه �لتوماتيكي ذ م م  .  

نتيجة  درهم  �سد�د مبلغ وقدرة )79،325.54(  ب�سرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
بالتق�سيط  وذلك خلل  �لبيع  �ملتعلقة بعقد  �ل�سهرية  �لأق�ساط  �لإخ��لل ب�سد�د 
على  �لتنفيذية  �لإج���ر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �سي�سطر  و�إل  �لن�سر  تاريخ  من  �أ�سبوع 
�ل�سيارة رقم )49345 /�لفئة 2 / خ�سو�سي/ �ل�سارقة( من نوع )تويوتا هاي 
ل�ساحلكم من  و�ملمولة  �بي�س(_   ( – لون  ��س _ فان �سحن ( موديل 2014  

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

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7   

اإنذار عديل بالن�سر 
) رقم ) 2019/33130 

�ملنذر:  بنك دبي �لإ�سلمي �س م ع. 
�ملنذر �إليه : خمبز نور �ل�سارقه �لتوماتيكي ذ م م  .  

نتيجة  درهم  �سد�د مبلغ وقدرة )79،325.54(  ب�سرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
بالتق�سيط  وذلك خلل  �لبيع  �ملتعلقة بعقد  �ل�سهرية  �لأق�ساط  �لإخ��لل ب�سد�د 
على  �لتنفيذية  �لإج���ر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �سي�سطر  و�إل  �لن�سر  تاريخ  من  �أ�سبوع 
�ل�سيارة رقم )50268 /�لفئة �لثانية / خ�سو�سي/ �ل�سارقة( من نوع ) تويوتا 
هاي ��س _ فان �سحن ( موديل 2014  – لون ) �بي�س(_ و�ملمولة ل�ساحلكم 

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

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/32840 (

�ملنذر :  بنك دبي �لإ�سلمي �س م ع. 
�ملنذر �إليه : مطعم ملك �لدجاج �لطازج .  

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدرة )128،967.00( درهم نتيجة 
بالتق�سيط  وذلك خلل  �لبيع  �ملتعلقة بعقد  �ل�سهرية  �لأق�ساط  �لإخ��لل ب�سد�د 
على  �لتنفيذية  �لإج���ر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �سي�سطر  و�إل  �لن�سر  تاريخ  من  �أ�سبوع 
�ل�سيارة رقم )48017 /�لفئة B / خ�سو�سي/ عجمان ( من نوع ) ميت�سوبي�سي 
كانرت  _ ثلجة ( موديل 2016  – لون ) �بي�س(_ و�ملمولة ل�ساحلكم من 

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

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/31774 (

�ملنذر:  �ستاندرد ت�سارترد بنك. 
�ملنذر �إليه : عماد ��سلم حممد ��سلم خان  .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدرة )41،126.00( درهم نتيجة 
�لإخلل ب�سد�د �لأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خلل 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�سيارة رقم ) 49712/ خ�سو�سي /11/ �أبوظبي ( من نوع )ميت�سوبي�سي 
باجريو  _ ��ستي�سن ( موديل )2014( _ لون ) �أبي�س(_ و�ملمولة ل�ساحلكم 

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

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/33133 (

�ملنذر :  بنك دبي �لإ�سلمي �س م ع. 
�ملنذر �إليه : خمبز نور �ل�سارقه �لتوماتيكي ذ م م  .  

نتيجة  درهم  �سد�د مبلغ وقدرة )79،325.54(  ب�سرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
بالتق�سيط  وذلك خلل  �لبيع  �ملتعلقة بعقد  �ل�سهرية  �لأق�ساط  �لإخ��لل ب�سد�د 
على  �لتنفيذية  �لإج���ر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �سي�سطر  و�إل  �لن�سر  تاريخ  من  �أ�سبوع 
�ل�سيارة رقم )50388 /�لفئة 2 / خ�سو�سي/ �ل�سارقة ( من نوع )تويوتا هاي 
��س _ فان �سحن ( موديل 2014  – لون ) �بي�س(_ و�ملمولة ل�ساحلكم من 

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

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/33127 (

�ملنذر :  بنك دبي �لإ�سلمي �س م ع. 
�ملنذر �إليه : خمبز نور �ل�سارقه �لتوماتيكي ذ م م  .  

نتيجة  درهم  �سد�د مبلغ وقدرة )79،325.54(  ب�سرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
بالتق�سيط  وذلك خلل  �لبيع  �ملتعلقة بعقد  �ل�سهرية  �لأق�ساط  �لإخ��لل ب�سد�د 
على  �لتنفيذية  �لإج���ر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �سي�سطر  و�إل  �لن�سر  تاريخ  من  �أ�سبوع 
�ل�سيارة رقم )48471 /�لفئة 2 / خ�سو�سي/ �ل�سارقة ( من نوع ) تويوتا هاي 
��س _ فان �سحن ( موديل 2014  – لون ) �بي�س(_ و�ملمولة ل�ساحلكم من 

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

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12825 بتاريخ 2020/1/7   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/32843 (

�ملنذر :  بنك دبي �لإ�سلمي �س م ع. 
�ملنذر �إليه : مطعم ملك �لدجاج �لطازج .  

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدرة )128،967.00( درهم نتيجة 
بالتق�سيط  وذلك خلل  �لبيع  �ملتعلقة بعقد  �ل�سهرية  �لأق�ساط  �لإخ��لل ب�سد�د 
على  �لتنفيذية  �لإج���ر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �سي�سطر  و�إل  �لن�سر  تاريخ  من  �أ�سبوع 
�ل�سيارة رقم )48015 /�لفئة B / خ�سو�سي/ عجمان ( من نوع )ميت�سوبي�سي 
كانرت _ ثلجة ( موديل 2016  – لون ) �بي�س(_ و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل 

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

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم
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فر�ير   19 يف  �أبوظبي  �للوفر  متحف  يطلق 
�ملقبل معر�سه �جلديد بعنو�ن »فن �لفرو�سية: 
 30 حتى  ي�ستمر  �ل���ذي  و�ل��غ��رب«  �ل�سرق  ب��ني 
2020، وه���و ي��ق��وم ع��ل��ى م��ق��ارن��ة غري  م��اي��و 
م�سبوقة ملفهوم �لفرو�سية بني �ل�سرق و�لغرب. 
تعك�س  قطعة   130 من  �أك��رث  �ملعر�س  وي�سم 

ث��ق��اف��ة �ل��ف��رو���س��ي��ة يف �ل��ع�����س��ور �ل��و���س��ط��ى يف 
بني  ما  وتتنوع  و�مل�سيحي،  �لإ�سلمي  �لعاملني 
خا�سة  وق��ط��ع  �ل��و���س��ط��ى  �ل��ع�����س��ور  م���ن  دروع 
بركوب �خليل و�ملبارزة، ف�سل عن خمطوطات 

مزخرفة ت�سور م�ساهد �لفرو�سية.
�لفرو�سية  ق��ي��م  �مل��ع��رو���س��ة  �ل��ق��ط��ع  وت��ع��ك�����س 

مرزة  و�لإخ���ل����س،  و�لإمي����ان  �ل�سجاعة  مثل 
�ل��ف��ر���س��ان يف �لعاملني  �ل��ن��خ��ب��ة م��ن  خ�����س��ائ�����س 
�ل��غ��رب يف  و�مل�سيحي يف  �ل�����س��رق  �لإ���س��لم��ي يف 

�لع�سور �لو�سطى.
وينق�سم �ملعر�س �إىل ثلثة �أجز�ء وي�سم قطعا 
من خمتلف �أنحاء �ل�سرق �لأو�سط مبا يف ذلك 
و���س��وري��ا، وم��ن فرن�سا  و�إي����ر�ن وم�سر  �ل��ع��ر�ق 
و�أملانيا من بد�يات �لقرن �حلادي ع�سر و�سول 

�إىل �لقرن �ل�ساد�س ع�سر.
وي�����س��ل��ط �مل��ع��ر���س �ل�����س��وء ع��ل��ى �أوج�����ه �ل�سبه 
ب��ني �ل��ت��ق��ال��ي��د �مل��رت��ب��ط��ة ب��ع��امل �ل��ف��رو���س��ي��ة يف 
�لثقايف  �ل��ت��ب��ادل  مبينا  �ملختلفة  �مل��ن��اط��ق  ه��ذه 
�ل�ستثنائي �لذي ح�سل يف مناطق لقاء رئي�سية 

بني �حل�سار�ت، 
ياأتي  �إذ  و�سوريا،  و�سقلية  �إ�سبانيا  جنوب  مثل 
�أبوظبي  �ل��ل��وف��ر  �إط���ار مو�سم  �مل��ع��ر���س يف  ه��ذ� 
»جمتمعات  ع���ن���و�ن  حت���ت   2020-2019
�أث������رت �لظروف  ك��ي��ف  ي��ب��ني  م���ت���غ���رية«. وه����و 
�لقطع، ويف  �إنتاج هذه  �ملتغرية على  �لتاريخية 
هذ�  يومنا  يف  �لقطع  ه��ذه  ت�سهد  كيف  �ملقابل 
ع��ل��ى �ل��ت��غ��ري�ت �ل��ت��اري��خ��ي��ة �ل��ت��ي ط����ر�أت على 

�لثقافات �لتي �أنتجتها؟
 - ك��ل��وين  متحف  م��ع  بالتعاون  �ملعر�س  وي��ق��ام 
باري�س،  يف  �لو�سطى  للع�سور  �لوطني  �ملتحف 
م���ن تن�سيق  ف��رن�����س��ا، وه����و  م��ت��اح��ف  ووك����ال����ة 
�إليز�بيث تابوريه ديلهاي، رئي�سة �أمناء متحف 
كارين  و�لدكتورة  �ل�سابقة،  ومديرته   - كلوين 
جوفني، �أمينة متحف لق�سم �لفنون �لإ�سلمية 
يف متحف �للوفر، وميت�سل هوينه، رئي�س �أمناء 

متحف كلوين.
�للوفر  م��دي��ر متحف  ر�ب��ات��ي��ه،  م��ان��وي��ل  وق���ال 
�أبوظبي.. » يتما�سى هذ� �ملعر�س �إىل حد كبري 
مع روؤية �للوفر �أبوظبي، فلطاملا كانت �لعا�سمة 
و�ل��غ��رب وهي  �ل�سرق  بو�بة ما بني  �لإم��ار�ت��ي��ة 

بطبيعة �حلال �ملن�سة �لأن�سب لت�سليط �ل�سوء 
�لعرب  ت��اري��خ  يف  �ملف�سلية  �مل��ح��ط��ة  ه���ذه  ع��ل��ى 

وعلى تبادلهم �لثقايف مع �لعامل �لغربي.
تنظيم  على  تعمل  �لتي  �لعاملية  �ملجموعة  �إن   

هذ� �ملعر�س،
 م���ن م��وؤ���س�����س��ات وخ�������ر�ء، ت��ب��ني �أه���م���ي���ة فن 
على  به  �ملت�سل  �حل�ساري  و�لتبادل  �لفرو�سية 

�ل�سعيد �لأكادميي. 
�سكرنا ملتحف  �أن نعرب هنا عن جزيل  نود  لذ� 
�لو�سطى  للع�سور  �ل��وط��ن��ي  �مل��ت��ح��ف   - ك��ل��وين 
وباري�س  ن���ي���وي���ورك  م���ن  ���س��رك��ائ��ن��ا  وجل��م��ي��ع 
لنقدم  معنا  تعاونهم  على  �ل��دول  من  و�لعديد 

معر�سا هو �لأول من نوعه«.
ديلهاي  ت��اب��وري��ه  �إليز�بيث  �ل��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
 «  .. هوينه  وميت�سل  جوفني  كارين  و�لدكتورة 
بني  ما  و�لغرب  �ل�سرق  يف  �لفرو�سية  فن  ظهر 
�لقرنني �لثامن و�لتا�سع. ففي �لع�سور �لو�سطى 
ن�ساأت علقات بني �لثقافتني �ل�سرقية و�لغربية 
ل تز�ل مبعظمها غري معروفة يف يومنا هذ�. 
وه���ا ن��ح��ن �ل��ي��وم ل ن�سلط �ل�����س��وء ف��ق��ط على 
�لقطع �خلا�سة بالقتال، بل على قيم �لفرو�سية 
على  �ل��ق��ت��ال،  �ساحة  تتعدى  �ل��ت��ي  ون�ساطاتها 
ما  جتمع  �لتي  و�ل��رو�ي��ات  و�لق�سائد  �مللحمات 
بني �لبطولة و�حلب، و�لتي �سيذهل �لز�ئر عند 
�ملقارنة بينها. فهذ� �ملعر�س لن يتجاهل �أوجه 
�لخ���ت���لف ب��ني �ل��ث��ق��اف��ت��ني، ب��ل ���س��ي��در���س هذ� 

�للقاء �حل�ساري �لذي جمع بينهما«.
و�ع��ت��رت �ل��دك��ت��ورة ث��ري��ا جن��ي��م، م��دي��رة �إد�رة 
�ملقتنيات �لفنية و�أمناء �ملتحف و�لبحث �لعلمي 
�ملعر�س  »ه���ذ�  �أن  �أب��وظ��ب��ي  �ل��ل��وف��ر  متحف  يف 
بفرو�سية  �ل�سرق  فرو�سية  يجمع  �ل�ستثنائي 
�ل��غ��رب، وه���و ي��اأت��ي يف �إط����ار ب��رن��ام��ج �ملعار�س 
�ملو�سمية، م�سلطا �ل�سوء على مر�حل مف�سلية 
ل  ذلك  �إىل جانب  و�ملجتمعات.  �لفن  تاريخ  يف 

قاعات  بني  �لقائم  �لر�بط  �إىل  �لإ�سارة  من  بد 
عر�س �ملتحف وهذ� �ملعر�س �لذي ي�سم �لعديد 

من �لقطع من جمموعة �للوفر �أبوظبي«.
وي�سم �ملعر�س قطعا معارة من متحف كلوين 
- �ملتحف �لوطني للع�سور �لو�سطى يف باري�س 
�لعاملية  �مل��وؤ���س�����س��ات  م��ن  م��وؤ���س�����س��ات   10 وم���ن 

�ل��ع��ري��ق��ة، وه����و ي��ق��دم م��ق��ارب��ة م��ب��ت��ك��رة تقوم 
مقارنتهما من  تتم  عاملني مل  بني  على �جلمع 
قبل. فقد مت �ختيار �لقطع و�ل�سور �ملعرو�سة 
بدقة يف �إطار �سرد ل ي�سلط �ل�سوء فقط على 
تلقي  على  �أي�سا  بل  �لفرو�سية  يف  �ملو�جهات 

�حل�سار�ت و�لتبادل �لثقايف.

برناجمه  �لكبري  ز�ي���د  �ل�سيخ  ج��ام��ع  م��رك��ز  �أط��ل��ق 
�سل�سلة  يتمثل يف  �ل���ذي  �جل��ام��ع«  »�إي�����و�ن  �ل��ث��ق��ايف 
�لعمارة  وت�ساميم  بفنون  �ملعنية  �لعمل  ور���س  من 
تزخر  مبا  �حتفاًء  وذل��ك  وجمالياتها؛  �لإ�سلمية 
به �حل�سارة �لإ�سلمية من فنون، و�إث��ر�ًء للحركة 

�لثقافية يف �لدولة.
وت��ت��م��ح��ور ور�����س �ل��ع��م��ل �ل��ت��ي ت�����س��ت��ه��دف خمتلف 
�لفئات �لعمرية و�ملجتمعية، حول �ملعمار �لإ�سلمي 
�لفريد وجو�نب �لإبد�ع �لهند�سي يف �أدّق تفا�سيله 
�لإ�سلمية،  �حل�سارة  ع�سور  خمتلف  يف  وفنونه، 
ك��ال��ن��ق�����س و�ل��ن��ح��ت و�ل���ر����س���م و�ل���زخ���رف���ة و�خلط 
�لعربي وغريها من �لفنون، �لتي يقدمها نخبة من 
�سني يف جمال �لفنون و�لعمارة �لإ�سلمية  �ملتخ�سّ

من د�خل �لدولة وخارجها.
�لتو��سل  �إد�رة  م���دي���ر  ب���ام���ط���رف،  �أم�����ل  وق���ال���ت 
�حل�ساري باملركز تنبثق فكرة �لرنامج من �إميان 
�ملركز باأهمية �لدور �حل�ساري للفنون، كلغة تو��سل 
م�سرتكة بني �ل�سعوب و�لثقافات على تنوعها، ومن 
�لر�سالة �حل�سارية ملركز جامع �ل�سيخ ز�يد �لكبري، 
�ملنبثقة من روؤية �لو�لد �ملوؤ�س�س يف �إحياء مكنونات 

�حل�سارة �لإ�سلمية.
و�حد�  تناوله  يف  �لرنامج  �أهمية  تكمن  و�أ�سافت 
من �أبرز ملمح �ل�سرح �لكبري، متمثل يف �لفنون 
�ملعمارية �لفريدة وت�ساميمها �لبديعة �لتي جادت 
حيث  ع�سورها،  م��ّر  على  �لإ�سلمية  �لهند�سة  بها 
�جتمعت تلك �لفنون و�لت�ساميم يف و�حد من �أبرز 
�لع�سر  يف  �لإ�سلمية  �لعمارة  متثل  �لتي  �ل�سروح 
�حل���دي���ث، ويف من�����وذج ه��ن��د���س��ي ب���دي���ع ي��ب��ع��ث �إىل 
يف  تنوع  من  به  يزخر  مبا  �لتعاي�س،  ر�سالة  �لعامل 

�لفنون و�لت�ساميم و�ملو�د، حمتفيا بكنوز �حل�سارة 
�سل�سلته  �لرنامج  ومكنوناتها.و��ستهل  �لإ�سلمية 
�لإ�سلمية،  »�لهند�سة  ب��ع��ن��و�ن  عمل  ور����س  ب��اأرب��ع 
ماين،  �سمرية  �لفنانة  قدمتها  وت�ساميم«،  فنون 
و�ساهمت  �لإ���س��لم��ي��ة،  �ل��ه��ن��د���س��ة  يف  �ملتخ�س�سة 
�لور�س يف �سقل �ملهار�ت �لفنية لدى �مل�سرتكني، يف 
جمال ر�سم وت�سكيل �لت�ساميم و�لأ�سكال �لهند�سية 
�مل�ستوحاة من �لهند�سة �لإ�سلمية، ولقت �لور�س 
خم�سني  من  �أك��رث  وع��دده��م  �مل�سرتكني  ��ستح�سان 

م�ساركا من جن�سيات وثقافات خمتلفة.
 15 و   14 يومي  �ستقام  �لتي   - �لور�سة  وتتناول 
يناير2020 حتت عنو�ن »نحت �لزخارف �لنباتية 
�لتجريدية  �لت�ساميم  تقنيات عمل   - و�لهند�سية« 
�مل��ت��ن��اظ��رة �مل�����س��ت��وح��اة م���ن �لأ����س���ك���ال و�ل���زخ���ارف 
�لنباتية و�لهند�سية �ملوجودة يف جامع �ل�سيخ ز�يد 
�ل��ك��ب��ري، وذل���ك حت��ت �إ���س��ر�ف وت��دري��ب �ل��ف��ن��ان �آدم 
ويليام�سون �خلّطاط و�لنّحات �ملهتم بالنحت على 
�حلجر و�خل�سب باأ�سكال هند�سية متو�زنة، و�حلائز 

على عدد من �جلو�ئز �لعاملية.
�لكبري  ز�ي��د  �ل�سيخ  جامع  مركز  �أن  بالذكر  جدير 
�ل�سياحة  خريطة  على  مكانته  تعزيز  على  يعمل 
باعتباره  و�ملنطقة،  �لإم��ار�ت  و�لدينية يف  �لثقافية 
من����وذج����اً ل����لإب����د�ع �مل���ع���م���اري، وو�ح��������د�ً م���ن �أه���م 
�لوجهات �حل�سارية ذ�ت �لطابع �لديني يف �لعامل، 
وذلك من خلل منظومة من �لر�مج �لتي ترتجم 
�لقيادة  وتطلعات  روؤى  من  �ملنبثقة  ��سرت�تيجيته 
و�لوجهات  �لثقافية  �ل�سروح  تطوير  يف  �لر�سيدة 
�مل�سهد  �إث����ر�ء  يف  ب���ارز  ب���دور  لت�سطلع  �ل�سياحية، 

�لثقايف يف �لإمارة.

مركز جامع ال�شيخ زايد الكبري يطلق ور�س »اإيوان اجلامع« لفنون العمارة الإ�شالمية

»فن الفرو�شية: بني ال�شرق والغرب« يف »اللوفر اأبوظبي« 19 فرباير

تنطلق م�ساء �ليوم، ثالث حلقات �لبث �ملبا�سر من برنامج 
جلنة  تنظمه  �ل���ذي  �ل��ت��ا���س��ع،  مو�سمه  يف  �مل��ل��ي��ون«  »���س��اع��ر 
باأبوظبي،  و�لرت�ثية  �لثقافية  و�لر�مج  �ملهرجانات  �إد�رة 
�لرت�ث  ل�سون  �لهادفة  �لثقافية  ��سرت�تيجيتها  �إط��ار  - يف 
�ستة  مب�ساركة   - �لعربي  و�ل�سعر  ب��الأدب  �لهتمام  وتعزيز 

�سعر�ء وذلك عر قناتي �لإمار�ت وبينونة.
غ�سان  �لدكتور  من  �ملوؤلفة  �لتحكيم  جلنة  �أع�ساء  ويلتقي 
�حللقة  خ��لل  �لعميمي،  و�سلطان  �ل�سعيد  وحمد  �حل�سن 
�سيقدمون  �لذين  �ل�ست  بال�سعر�ء  �لرنامج،  من  �لثالثة 
رو�ئعهم �ل�سعرية خلل �لأم�سية �لتي ت�سهد ح�سور�ً لفتاً 

من ع�ساق �ل�سعر �لنبطي.
تاأهل كل  �أ�سفرت عن  �ملا�سية من �لرنامج  وكانت �حللقة 

من   47 بنتيجة  �ل�سعودية  من  �لعنزي  حممد  �سالح  من 
50، ومزيد بن جعد�ن �لو�سمي من �لكويت بنتيجة 45 من 
50، بقر�ر �أع�ساء جلنة �لتحكيم، فيما ينتظر بقية �سعر�ء 
�حللقة وهم »نا�سر بن خمي�س �لغيلين من �سلطنة ُعمان، 
وحمد  �ل�سعودية،  م��ن  �لقحطاين  �سعثان  �لرحمن  وعبد 
�ملخلفي �حلربي من �ل�سعودية، و�سالح بن بركي �لر�سيدي 
من �ل�سود�ن« �إىل حني �نتهاء فرتة ت�سويت �جلمهور من 
�لثالثة،  �حللقة  بد�ية  �ملليون  �ساعر  وتطبيق  موقع  خلل 
و��سمهان  �لعامري  �لرنامج ح�سني  �سيعلن مقدمي  حيث 

�لنقبي عن نتائج �لت�سويت و�ملتاأهل للمرحلة �لتالية.
يذكر �أن عدد �حللقات �ملبا�سرة لرنامج �ساعر �ملليون 16 
�ملرحلة  يف  يتم  حيث  م��ر�ح��ل،  لعدة  تق�سيمها  ويتم  حلقة، 

ي�سارك  �أم�سيات  ثماين  �سمن  �ساعر�   48 م�ساركة  �لأوىل 
يف كل منها �ستة �سعر�ء ويتاأهل منهم ثلثة �سعر�ء بقر�ر 
�لثانية  �ملرحلة  �إىل  و���س��وًل  �جل��م��ه��ور،  وت�سويت  �للجنة 
�ستة  �أي�ساً  �أرب��ع حلقات ي�سارك يف كل منها  و�لتي تت�سمن 
�سعر�ء ليتاأهل يف نهايتها 12 �ساعر�ً، و�ملرحلة �لثالثة ت�سم 
12 �ساعر�ً يتم تق�سيمهم على �أم�سيتني يتاأهل يف نهاية كل 

�أم�سية 3 �سعر�ء.
�ل��ن��ه��ائ��ي��ة« فيقدم  �ل��ر�ب��ع��ة »�لأم�����س��ي��ة ن�سف  �مل��رح��ل��ة  �أم���ا 
�إعطاءهم  ويتم  �لتحكيم  جلنة  �أم���ام  ق�سائدهم  �ل�سعر�ء 
درجات من 30 % دون ��ستبعاد �أي �أحد، ومن ثم ينتقلون 
�إىل مرحلة �لت�سويت �لتي ت�ستمر ملدة �أ�سبوع ولها 40 %، 
�ل�سعر�ء  يعود  �لنهائية«  »�لأم�سية  �خلام�سة  �ملرحلة  ويف 

�لتحكيم  جلنة  �أم��ام  �ل�سعرية  رو�ئعهم  ليقدمو�  �ل�ست 
�لتي متنحهم درجات من 30 %، ومع ختام �لأم�سية 
�لأخ��رية يتم جمع درج��ات جلنة �لتحكيم �لرت�كمية 
لأخر �أم�سيتني مبجموع 60 % بالإ�سافة �إىل ن�سبة 
�لفائزين  ترتيب  ليتم   ،%  40 �جلمهور  ت�سويت 

من �لأول �إىل �ل�ساد�س.
ويح�سل �لفائز باملركز �لأول على لقب �ساعر �ملليون 

5 مليني دره��م، بينما يح�سل  وب��ريق �ل�سعر ومبلغ 
و�لثالث  دره��م،  مليني   4 على  �لثاين  باملركز  �لفائز 

ع��ل��ى 3 م��لي��ني دره�����م، و�ل���ر�ب���ع ع��ل��ى م��ل��ي��وين دره���م، 
�ألف   600 على  و�ل�ساد�س  دره���م،  مليون  على  و�خل��ام�����س 

درهم.

اليوم املليون«  »�شاعر  من  الثالثة  احللقة  يف  يتناف�شون  �شعراء   6
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ن�شرين اأمني ت�شور 
م�شاهدها 

يف فيلم )يوم 13(
با�سرت �لفنانة ن�سرين �أمني ت�سوير �أول 
م�ساهدها يف فيلم )يوم 13(، مع �ملخرج 
و�ئل عبد�هلل، بعد تعاقدها على �مل�ساركة 
دور�  وت��ق��دم خلله  م��وؤخ��ر�،  بطولته  يف 
جديد� وخمتلفا متاما عليها من ناحية 
�ل�سكل و�مل�سمون، خا�سة �أن ق�سة �لعمل 

تعتمد على �لإثارة و�لت�سويق.
د�ود  �أح��م��د  �لفيلم  بطولة  يف  وي�����س��ارك 
ودينا �ل�سربيني وحممد �ساهني وحممود 
�لفنانني جار �لتفاق  حافظ، وعدد من 
�لأيام  خ��لل  �أ�سمائهم  و�إع����لن  معهم، 
�لت�سوير،  �ن��ط��لق  قبل  �ملقبلة  �لقليلة 
�إ���س��اف��ة �إىل �لت��ف��اق م��ع �أك��رث م��ن فنان 

للظهور ك�سيوف �سرف بالفيلم.
ن�����س��ري��ن م���وؤخ���ر� م���ن ت�سوير  و�ن��ت��ه��ت 
يذهب  ل  )�لبع�س  فيلم  يف  م�ساهدها 
�لنجم  مع  �أ���س��و�ن،  يف  مرتني(،  للماأذون 

ك�����������رمي ع�����ب�����د�ل�����ع�����زي�����ز 
وماجد �لكدو�ين ودينا 

و�ملخرج  �ل�����س��رب��ي��ن��ي، 
�أح�������م�������د �جل������ن������دي، 

حيث تظهر ك�سيفة 
�سرف بالعمل.

�أعمال  �آخ��ر  وك��ان 
ن�������س���ري���ن �جل����زء 
�ل�������ث�������ال�������ث م���ن 
م�سل�سل )ن�سيبي 

وق�سمتك(، تاأليف 
عمرو حممود يا�سني 

فكري  م�����س��ط��ف��ى  و�إخ�������ر�ج 
و�أحمد  ���س��ي��رج��ي  ���س��رك��ة  و�إن���ت���اج 

�أمني  ن�سرين  وبطولة  عبد�لعاطي، 
ونبيل عي�سى، وحجاج عبد�لعظيم، 

و�إينا�س مكي.

يا�شمني �شربي يف 
جتربة رومان�شية خا�شة

�أي��ام على بطولة  تعاقدت يا�سمني �سري قبل 
عملها �ل��در�م��ي �جل��دي��د �ل���ذي ت�����س��ارك ب��ه يف 
ليكون   ،2020 لعام  �ملقبل  �لرم�ساين  �ملو�سم 
بعد جناحها  �ملطلقة  �لدر�مية  بطولتها  ثاين 
�لرم�ساين  م�����س��ل�����س��ل��ه��ا  يف  �مل���ا����س���ي  �ل���ع���ام  يف 
فرتة  قبل  �سري  يا�سمني  "حكايتي".وكانت 
ميديا  �ل�سو�سيال  تريند  ت�سّدرت  قد  ق�سرية 
�إح�����دى حلقات  �إث����ر ظ��ه��وره��ا يف  و�ل��ي��وت��ي��وب 
برنامج "�ساحبة �ل�سعادة" لتعلن عن مو��سفات 
فتى �أحلمها، �لتي كانت �إحدى فقر�ت �حللقة، 
فهل �ستتزوج يا�سمني �سري قريباً؟ وماذ� عن 

جتربتها �لدر�مية �لثانية يف عامل �لبطولت؟
 

جتربة رومان�شية
جل�سات  �سري  يا�سمني  تعقد  تامة،  �سرية  يف 
�لدر�مي  م�سل�سلها  ك��ات��ب  م��ع  م�ستمرة  ع��م��ل 
يف  �سينطلق  �ل����ذي  ثانية"  "فر�سة  �جل���دي���د 
رم�سان �ملقبل ليعلن عن حتّد جديد ليا�سمني 
ملو�سم  �ل����در�م����ي����ة  �مل��ن��اف�����س��ة  و����س���ط  ����س���ري 

.2020
بني  خا�س  ن��وع  من  حب  ق�سة  �سي�سهد  �لعمل 
ي���وؤدي �ملمثل  �أن  �مل��ق��رر  بطلي �لأح����د�ث، وم��ن 
�أمامها.  �ل��ب��ط��ول��ة  دور  �أح��م��د جم���دي  �ل�����س��اب 

�أن  �سري  يا�سمني  ل  تف�سّ وكعادتها، 
ت�سارك �لعمل مع جنوم �سباب مل 

ي��ق��ّدم��و� ب���ط���ولت در�م���ي���ة من 
ق��ب��ل؛ وه���ذ� م��ا ����س��رتط��ت��ه يف 

جتربتها �لدر�مية �لأوىل يف 
م�سل�سل "حكايتي".

ل للزواج
وبعد  �آخ��������ر،  ���س��ع��ي��د  ع���ل���ى 
بعنو�ن  ف��ي��دي��و  �ن��ت�����س��ر  �أن 
�أح���لم  ف��ت��ى  "مو��سفات 
�لذي  �سري"،  يا�سمني 
ك��������ان �����س����م����ن ظ����ه����وره����ا 
ب����رن����ام����ج  يف  �لأخ��������������ري 
 ، " ة د ل�سعا � حبة �سا "
ن��ف��ى م�����س��در م���ق���ّرب من 
ي���ا����س���م���ني �أن����ه����ا ت��ف��ك��ر يف 
�لفرتة  �لرت���ب���اط خ���لل 

�حلالية،
تن�سغل  �أن����ه����ا  و�أّك���������دت   
ب����ط����م����وح����ه����ا �ل���ف���ن���ي 
و�أع����م����ال����ه����ا �لأخ��������رى 

�لبعيدة عن �لفن.

اأ�شعر دائمًا بعدم ح�شويل على فر�شة منا�شبة يف ال�شينما

رمي البارودي: العمل اجليد 
ي�شتطيع فر�س نف�شه باأي وقت
عائلي"  "قيد  م�شل�شل  يف  اأخــريًا  البارودي  رمي  الفنانة  �شاركت 
التي قدمتها ب�شكل خمتلف. ويف هذا  من خالل �شخ�شية مروة 
اإىل  اإ�شافة  وكوالي�شه،  امل�شل�شل  عن  البارودي  تتحدث  احلوار 
م�شاريعها الفنية اجلديدة بني امل�شرح والتلفزيون... وفيما يلي 

التفا�شيل:

اإلي�شا انتهت من 
ت�شجيل اأغنية )ذكريات(

�نتهت �ملطربة �للبنانية �إلي�سا من ت�سجيل �أغنية جديدة بعنو�ن )ذكريات(، 
كلمات و�أحلان ر�مي جمال، وتوزيع مو�سيقي و�سام عبد�ملنعم، ومن �ملقرر 
�أغانيه  وت�سجيل  �ختيار  على  تعمل  �لذي  �جلديد  �ألبومها  �سمن  طرحها 
حاليا، ومن �ملقرر طرحه يف عيد �لفطر �ملقبل، وي�سم 4 �أغنيات لبنانية 

و�لباقي م�سري.
�لإ�سكندرية،  مكتبة  يف  كبري�،  غنائيا  حفل  �أحيت  �إلي�سا  �لفنانة  وكانت 
مل�سلحة مر�سى �لكبد، حيث مت تخ�سي�س عائد�ت �حلفل ل�سر�ء جهاز كي 

�أور�م �لكبد لغري �لقادرين، منت�سف دي�سمر �جلاري.
و�أعي�س  )وح�ستوين،  بينها  �أغنياتها،  �أف�سل  من  جمموعة  �إلي�سا  وقدمت 
بحرية، و�سهرين ياليل، وعي�سالك، ولول �مللمة، لوردة، ون�سم علينا �لهو� 

لفريوز، و�أجمل �إح�سا�س( وغريها من �لأغاين.

عائلي"؟ "قيد  مل�سل�سل  تر�سيحك  مت  • كيف 
- من خلل �ملنتج رميون مقار، �لذي حتدث معي عن �لعمل وفكرته 
و�أر�سل يل �ل�سيناريو، ولكن �سعرت بخوف �سديد يف �لبد�ية، وقررت 
رف�س �لعمل، لأن �سخ�سية مروة �سعبة، و�أ�سعب ما فيها قر�رها 

باأن تقوم ببيع �بنها، 
ل��ك��ن رمي���ون مت�سك ب���وج���ودي يف �ل��ع��م��ل وط��ل��ب م��ن��ي �أن 
�أتناق�س �أوًل مع �ملخرج تامر حمزه قبل �تخاذ قر�ر نهائي، 
وهو ما حدث بالفعل، فقد جل�سنا معاً، وحتدثت معه يف 
�لكثرية  �أ�سئلتي  يف  �إن حتمله يل  و�حلقيقة  كثرية،  �أم��ور 
عن  ع���دويل  يف  �حلقيقي  �ل�سبب  ك���ان  م��ع��ه  ومناق�ساتي 
ب�سكل  خمتلفة  �سخ�سية  �أم���ام  ب��اأن��ن��ي  ل�سعوري  ق���ر�ري 

حقيقي عن �لأدو�ر �لتي قدمتها �سابقاً.

رميون  و�ملنتج  حمزة  تامر  �ملخرج  �أن  • يبدو 
مقار لعبا دور�ً كبري�ً يف قبولك للتجربة.

ت����ام����ر م���ع���ي عن  ب���ال���ف���ع���ل، ف���ح���دي���ث   -
�ل�����س��خ�����س��ي��ة وت��ف��ا���س��ي��ل��ه��ا وروؤي����ت����ه لها 
ك��م��خ��رج ك��ان��ت �ل�����س��ب��ب �ل��رئ��ي�����س��ي يف 
ق��ب��ويل ل��ل��ع��م��ل، خ�����س��و���س��اً �أن����ه فتح 
بال�سخ�سية  خمتلفة  ج��و�ن��ب  يل 
ج��ع��ل��ت��ن��ي �أ�����س����ع����ر ب����اأن����ن����ي �أم������ام 
ودم  حلم  من  حقيقة  �سخ�سية 
ولديها  بالتناق�سات،  مليئة 
وحلظات  ط��ي��ب��ة  حل���ظ���ات 
����س���ر، وج������زء م����ن جناح 
�إىل"  وحت����ول����ه  �ل�������دور 
مو�قع  ع���ل���ى  تريند" 
�لجتماعي  �ل��ت��و����س��ل 
وبني  ب��ي��ن��ي  �ل���ت���ف���اه���م 
حم����������م����������د حم��������م��������ود 
فالثنائي  ع���ب���د�ل���ع���زي���ز، 
جناحهما  وع���ب���د�هلل  م����روة 

�رتبط باأد�ئنا معاً.

يف  �مل��ن��اف�����س��ة  م���ن  ت��ق��ل��ق��ي  �أمل   •
�ل��ع��م��ل �ل���ذي ���س��م جم��م��وع��ة كبرية 

من �لفنانني؟
كتبه  �ل��������ذي  �ل�������س���ي���ن���اري���و  ط���ب���ي���ع���ة   -
رجاء  حم��م��د  ج���د�  �مل��وه��وب  �ل�سيناري�ست 
�أوجدت نوعاً من �ملناف�سة �ل�سريفة و�ملطلوبة 
يف �لأعمال �لفنية، بحيث يخرج كل فنان �أف�سل 
م���ا ل��دي��ه �أم�����ام �ل���ك���ام���ري�، وي���ك���ون �جل��م��ه��ور هو 
�أكرث من ر�ئعة  �مل�ستفيد، فالأجو�ء بالت�سوير كانت 
ووجود خطوط در�مية متعددة منا�سبة لكل م�سارك 
�لعمل  �أج��ي��ال خمتلفة يف  ب��ج��ان��ب وج���ود  �ل��ع��م��ل  يف 
�مل�ساركني  فكل  ��ستثناء،  ب��ل  �جلميع  منه  ��ستفاد 
بالعمل كانو� �سعد�ء بنجاح غريهم لأنه يح�سب لهم 

�أي�ساً.

�ل�سباق  خ���ارج  ع��ر���س��ه  م��ن  ����س��ت��ف��اد  �مل�سل�سل  �أن  ي���رى  �لبع�س   •
�لرم�ساين.

�لعر�س يف رم�سان فقط من وجهة  �لنجاح مقت�سر�ً على  - مل يعد 
نظري، و�لعمل �جليد ي�ستطيع فر�س نف�سه باأي وقت �سو�ء يف رم�سان 
وتنجح  �لعام  مد�ر  على  �لدر�مية  �ملو��سم  �أ�سبحت  و�لآن  �أو خارجه، 
�أن  فيها �لعمال �لتي تلم�س �جلمهور ب�سكل حقيقي، وهو ما ميكن 
تلم�سه يف ردود �لفعل على بع�س �لتجارب مقابل ردود �أقل على جتارب 

�أخرى، وهذ� هو �لفارق �لذي نتحدث عنه.

�جلز�ئر؟ يف  �أخري�ً  تكرميك  عن  • ماذ� 
�لأيام  مهرجان  م��ن  �مل�سل�سل  يف  دوري  ع��ن  بتكرميي  ج��د�  �سعدت   -
�لدولية، وهذ� هو �لنجاح �لذي �أحتدث عنه، فالعمل رد فعله جتاوز 
�لد�خل يف م�سر، وو�سل �إىل �لدول �لعربية، وهو ما مل�سته �أي�ساً من 
بتفاعل  ج��د�ً  و�سعدت  �لجتماعي،  �لتو��سل  مو�قع  على  �لفعل  ردود 
بفريق  و�ل���س��ادة  ل��ه  ومتابعتهم  �مل�سل�سل  م��ع  �جل��ز�ئ��ر  يف  �جلمهور 
عمله، ف�سعادتي كانت ل تو�سف بالتكرمي و�حلفاوة �لتي قابلني بها 

�جلمهور ومنظمو �ملهرجان.

"�ل�سر"؟ م�سل�سل  �أخبار  �آخر  • ما 
�سل�سلة  ب��ع��د  �ل�����س��ا���س��ات  ع��ل��ى  ق��ري��ب��اً  �مل�سل�سل  ي��ع��ر���س  �أن  �أمت��ن��ى   -
من  وه��و  ف��رتة،  قبل  بالفعل  ت�سويره  من  �نتهينا  فقد  �لتاأجيلت، 

�لأعمال �لجتماعية �ل�سائقة، و�أترقب رد فعل �جلمهور عنه.

�جلديدة؟ �مل�سرحية  جتربتك  عن  • ماذ� 
- �أقوم يف �لوقت �حلايل بالتح�سري مل�سروع جديد مع �لفنان حممد 
فيه  و�ساأقوم  دروي�����س،  �سيد  �لر�حل  �لفنان  حياة  ق�سة  يتناول  ع��ادل 
�لفني وجتربة  �مل�ستوى  على  �أع��ت��ره حتدياً  دور  وه��و  زوج��ت��ه،  ب��دور 
على  �لقادم  �ل�ستاء  يف  �مل�سرحية  تعر�س  �أن  �ملفرت�س  ومن  خمتلفة، 
يليق  عمًل  لتكون  نتمناها  �لتي  بال�سورة  تخرج  �أن  و�أمتنى  �مل�سرح، 

بالفنان �لر�حل.

مرتاحة"؟ "جو�زة  م�سرحية  يف  وجتربتك   ...•
عندما  كامل  �سهر  مل��دة  �لعر�س  مع  �جلمهور  بتفاعل  ج��د�ً  �سعدت   -
نقدم  �أن  �ملقرر  وم��ن  عديدة،  �إ���س��اد�ت  وح�سدنا  �لغردقة،  يف  قدمناه 
�لعر�س يف �لقاهرة مرة �أخرى قريباً جد�ً، فهو من �لعرو�س �مل�سرحية 

�لتي �أحببتها ب�سدة.

�ل�سينما؟ عامل  ويف   ...•
تكون  �أن  يف  و�أرغ���ب  ج��دي��دة،  م�سروعات  �أي  ل��دي  لي�س  �لآن  حتى   -
عودتي لل�سينما بال�سكل �لذي �أمتناه، لأنني �أ�سعر د�ئماً بعدم ح�سويل 
"�لدر�م"  �أعمال جيدة مثل  �ل�سينما لتقدمي  على فر�سة منا�سبة يف 

على �سبيل �ملثال،
 فرغم �لتجارب �لتي �ساركت فيها فاإن قناعاتي �ل�سخ�سية باأنني مل 
�لتي  �لأدو�ر  �لكثري من  �لآن، فهناك  �سينمائياً حتى  �أمتناه  �أق��دم ما 

�أحلم بتقدميها.
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تورم القدمني موؤ�شر لالإ�شابة 
بهذه الأمرا�س اخلطرية!

للإ�سابة  موؤ�سر  عن  عبارة  �لكاحلني  ت��ورم  �أن  بريطانيون،  �أط��ب��اء  ك�سف 
باأمر��س خطرية، مطالبني بالفح�س �ملبكر فور �لنتباه لأعر��س �لتوّرم.

على  نيوباي،  ديفيد  �لريطانية،  �لقلب  موؤ�س�سة  يف  �لروفي�سور  و�سدد 
�سرورة �لنتباه �إىل تورم �لقدمني لفتا �إىل �أن ذلك يعني �أن هناك �سو�ئل 

مرت�كمة يف تلك �ملنطقة.
وقال نيوباي: "ل ينبغي جتاهل هذ�، خا�سة �إذ� �أ�سبح �لكاحلني متورمني 
ذك��ر موقع  م��ا  �لقلب"، ح�سب  ع��لم��ة على ق�سور  ي��ك��ون  ق��د  لأن���ه  ج���د�، 

بريطاين.
�أخرى،  لعو�مل  نتيجة  �أي�سا  �لكاحلني قد يكون  تورم  �أن  نيوباي،  و�أو�سح 
مثل تناول �أدوية معينة، كاأدوية علج �سغط �لدم �ملرتفع، د�عيا �لأ�سخا�س 

�لذين يعانون من مثل هذ� �لورم، مر�جعته مع طبيبهم ب�سكل �سريع.
كما �أن �أمر��س �لكلى �أو �لرئة، و�سوء �لتغذية، و�أمر��س �لكبد، ميكنها �أن 

توؤدي �إىل تورم �لكاحلني.
ومن �لأعر��س �لأخرى �لتي يجب �لنتباه لها، كونها علمة على �لإ�سابة 

بنوبة قلبية، هي �ل�سعور باأمل م�ستمر يف �ملعدة.
�لتحدي  ف��اإن  بع�سهم،  م��ن  و�مل��ع��دة  و�مل���ريء  �لقلب  لقرب  ون��ظ��ر�  �أن��ه  �إل 
عن  ناجمة  �لآلم  كانت  �إذ�  ما  حتديد  هو  وللأطباء  للم�سابني  بالن�سبة 

�حلرقة مثل وع�سر ه�سم، �أم نوبة قلبية.
وت�سمل علمات �لتحذير �لأخرى، �لتعرق �ملفرط، �أو وجود �أمل يف �لفك، 

�أو �ل�سعور بالغثيان �مل�ستمر.

احمي طفلك من ت�شّوهات 
الراأ�س بهذه الطرق الب�شيطة

�لر�أ�س،  بت�سّوهات يف  ع  �لر�سّ �لأطفال  �إ�سابة  �أملاين من  تقرير طبي  حّذر 
على  �لر�سيع  ��ستلقاء  نتيجة  يحدث  �لذي  �لر�أ�س  موؤخر  ت�سّطح  حتديد�ً 

ظهره لفرت�ت طويلة، وغالباً ما يكون هو �لو�سع �لوحيد لنوم �لر�سيع.
�لأطباء �أو�سو� ب�سرورة تغيري و�سعّيات نوم �لطفل لتجّنب حدوث ت�سّطح 
موؤخر �لر�أ�س، ويف حال تف�سيل �لطفل و�سع ر�أ�سه على جانب و�حد، على 
�لأم حماولة لفت نظره �إىل �جتاهات متعددة عر �حلديث معه �أو �لغناء 

�أو ��ستخد�م و�سائل �لإلهاء.
وعلى �لرغم من �لتحذير�ت �لطبية من ��ستلقاء �لر�سيع على بطنه، �أجاز 
�لأطباء هذ� �لو�سع يف هذه �حلالة �سرط مر�قبة �لأم للطفل خلل وقت 
نومه على بطنه، ملا يف هذ� �لو�سع من فائدة يف مقاومة ت�سّوهات �لر�أ�س، 

كما �أنه يفيد يف تقوية ع�سلت �لكتف وموؤخر �لعنق.
�أما �إن �أُ�سيب �لطفل بت�سّطح �لر�أ�س �أو بت�سوهات �سديدة، فيو�سي �لأطباء 
باللجوء �إىل �لعلج عر �خل��وذة، وهي عبارة عن خوذة يرتديها �لر�سيع 

لفرتة ملحاولة تعديل �سكل �لر�أ�س.

ال�شّديق؟ بكر  اأبي  اأ�شم  • ما 
- عبد �هلل بن قحافة

العامل؟ يف  املحيطات  اأكرب  • ما 
- �ملحيط �لهادئ

�شلى  الر�شول  فيها  قاتل  التي  الغزوات  عدد  كم   •
اهلل عليه و�شلم؟

-  ت�سع غزو�ت
؟ القريوان  مدينة  بنى  الذي  هو  • من 

- عقبة بن نافع
املاء؟ �شرب  بدون  اجلمل  يقطعها  التي  امل�شافة  • كم 

- 400 كيلومرت
؟ املبارك  رم�شان  �شهر  �شيام  فر�س  • متى 

- عام 2 للهجرة

�مللقب  علي  �أب��و  �سينا(  �بن  �هلل  عبد  بن  )�حل�سني  �سينا  �بن  �لطبيب  �ل�سلمي  �لعامل  �أن  تعلم  هل   •
بال�سيخ �لرئي�س يعود له �لف�سل يف �كت�ساف �لعديد من �لأمور �لطبية �أهمها:

يف  مركزي  �سبب  عن  �لناجت  و�ل�سلل  �ملحلي  �لع�سوي  �ل�سلل  بني  وميز  �لن�سفي  �ل�سلل  �سخ�س  من  �أول   �
�لدماغ.

� �أول من و�سف �أعر��س د�ء )�لفيلريا( �أو د�ء �لفيل، وهو مر�س ي�سيب �لرجلني فتت�سخمان. وهو �أول من 
و�سف �أعر��س د�ء )�جلمرة �خلبيثة(.

�أو �لرهقان. وهي دودة موجودة يف  �أول من وفق �إىل �كت�ساف �لطفيلة �ملعوية �ملعروفة بالنكل�ستوما  � وهو 
�أمعاء �لإن�سان. وقد و�سفها و�سفا دقيقاً يف كتابه �ل�سهري �لقانون وقد �سماها )�لدودة �مل�ستديرة(.

�لأندل�س. ومل يكن يف زمانه  �لأندل�سي يعتر من نو�بغ �لطب و�لأدب يف  �بن زهر  �أن �حلفيد  • هل تعلم 
�أعلم منه ب�سناعة �لطب �أخذها عن �أبيه. وقد خدم دولتي �ملر�بطون و�ملوحدون.

له �لرتياق �خلم�سيني يف �لطب ور�سالة يف طب �لعيون. ويعتر �بن زهر �أول من �كت�سف جرثومة مر�س 
�جلرب من �أطباء �مل�سلمني كما هو �أول من �سخ�س �أعر��س خر�ج �حليزوم و�لتهاب �لتامور يف حالتي �لن�سافة 

و�لن�سكاب.

�لتاجر �أحمد 
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اخلر�شوف 
تقرير  ك�����س��ف 
ن�����������������س��������رت��������ه 
�لغذ�ء  جم��ل��ة 
باأن  �ل�����س��ح��ي، 
�خل������ر�������س������وف 
�جل�سم  مي�����د 
بالطاقة، نظر�ً 
على  لإحتو�ئه 
كبرية  ك���م���ي���ة 
من �لن�سويات، 

بالإ�سافة �إىل دوره يف م�ساعدة �لكبد و�لكلى على �لعمل ب�سكل �سليم.
و�أو�سح �لتقرير �أن �خلر�سوف من �خل�سر�و�ت �لتي ت�ساهم يف تنقية �لدم 

وحماية �لقلب و�ل�سر�يني، وحتافظ على �سحة �جلهاز �لع�سبي.
كما �أنه غذ�ء مفيد للأ�سخا�س �لذين يرغبون يف �إنقا�س �لوزن، لأنه يبطئ 
عملية �له�سم وي�سعر �جل�سم بالمتلء لفرتة طويلة، ف�سًل عن دوره يف 
�له�سمي،  �جلهاز  يف  �جليدة  �لبكترييا  وحماية  �لإي�����س،  عملية  حت�سني 

و�لتخل�س من �لنتفاخات و�لغاز�ت.
ويحتوي �خلر�سوف على �لعديد من �لقيم �لغذ�ئية مثل، فيتامينات �أ، ب، 
حماية  يف  دور�ً  تلعب  وجميعها  �لألياف،  �لبوتا�سيوم،  �لكال�سيوم،  �سي،  ج، 

�ل�سحة من �أمر��س عديدة.

بجعة ت�شطاد الأ�شماك قبالة ال�شاحل يف ميناء مبقاطعة �شاندونغ ب�شرق ال�شني. ا ف ب

كان �حمد تاجر� طيبا �ساحلا يفعل �خلري �سر� ولوجه �هلل وقد منحه �هلل من عطيته �لكثري فكان ي�سرتي 
بكل ذلك جو�هر وياقوتا ودرر� فاخرة ، حتى جاء يوم كاد له �سديقه كيد� عند �لو�يل فما كان من �لو�يل �ل 
�ر�سل حر��سه ليقتادوه �ىل �ل�سجن ظلما وعدو�نا.. وقبل �ن يدق �حلر��س بابه يف ذلك �ليوم كان يجل�س يف 
�سحن حديقته ويف حجره تعب عمره من جموهر�ت وذهب وياقوت ودرر فخاف �ن ير�ه من يدق �لباب فالقى 
بها يف حفرة ور�ءه غطت بالزهار و�لورود فلم ينتبه لها �حد من �حلر��س �لذين �قتادوه �إىل �لو�يل �لذي �مر 

مب�سادرة كل ما يف د�ره و�لقائه يف �ل�سجن .
جرى ماجرى وبقي يف �حلب�س مدة طويلة هي �سنو�ت جاءت فيها ف�سول وذهبت ف�سول ومل يفكر �حد من 
��سدقائه �و ��سحابه يف �لذهاب �إىل �لبيت �و �حلديقة ملعاينتها خا�سة بعد �ن متت م�سادرة كل ما يف �لبيت 

و��سبح خاويا على عرو�سه فجف �لب�ستان ويب�س.
مات �لو�يل، ومن جاء بعده �طلق �سر�ح �لتاجر بعدما عرف �نه حب�س ظلما، وذهب �إىل بيته وعاد له خادم كان 
خمل�سا لريعاه فاأخذ �لتاجر يتذكر جمل�سه يف �حلديقة وما �لقى فيها من جو�هر فت�ساءل يا ترى هل هناك 
من �سئ منها... فذهب �إىل �ملو�سع ذ�ته و�خذ يقلبه ومعه خادمه وكلما قلب �لر�س وجد �حدى جو�هره حتى 
وجدها كلها ومل ي�سع منها و�حدة.. و�سبحان من �أبقاها فقد كانت هي كل ر�أ�س ماله فحمد �هلل وعلم �نه قد 

بقيت له �أعماله �ل�ساحلة يف �لدنيا.

خدعة ذكية جلعل طفلك الر�شيع ينام بدقائق
كونك �أم هو عمل �ساق، وذلك نظًر� لأن �لأطفال حديثي 
�لولدة يحتاجون �إىل �لكثري من �لنتباه، يف �لوقت �لذي 
هي  عناية  �إىل  حتتاج  �لتي  �لأم���ور  من  �لكثري  فيه  تكون 

�لأخرى.
ديك�سرت�،  ميلي�سا  تدعى  و�لتي  �لأمهات  �إح��دى  و�ساركت 
ت�ستخدمها  ذكية  خدعة  �أ�سرت�ليا،  يف  كو�ست  جولد  من 
مع طفلتها حديثة �ل��ولدة، جلعلها تنام حتى تتمكن من 

�ل�ستحمام �أو �إعد�د �لقهوة.
وت�ستخدم "ميلي�سا" قطعة منزلية يف حيلتها �لتي ك�سفت 
عنها يف جمموعة على موقع �لتو��سل �لجتماعي، تتمثل 
يف قفاز مطاطي تقوم بو�سعه على بطن �بنتها �لبالغة من 

�لعمر �سهر� و�حد�، بدًل من يدها، حتى تتمكن من �نتز�ع 
ب�سع دقائق ثمينة.

من�سورها  تلقى  حيث  �لأم،  من�سور  مع  �لكثريون  وتفاعل 
�أكرث من 10 �آلف تعليق، تنوعت بني "ر�ئعة"، و"ذهبية"، 

و"ملاذ� مل �أفكر يف هذ� من قبل؟".
وقالت ميلي�سا، �إنها ممتنة لفكرتها �لذكية لأنها توفر لها 

�لوقت �لكايف لل�ستحمام �أو تناول �لقهوة.
وتبني �أن ميلي�سا لي�ست �لوحيدة �لتي تو�سلت �إىل خدعة 
ذكية كهذه، حيث �عرتفت �أمهات �أخريات با�ستخد�م �أ�سياء 
م��ث��ل زج��اج��ات �مل���اء �ل�����س��اخ��ن، و�لأح���ذي���ة لإب��ق��اء �لطفل 

نائماً.


