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من اأين تبداأ رحلتك مع التخ�سي�س؟
�أنه حان  يف كل مرة ترى فيها وزنك بعد �ل�شعود على �مليز�ن ت�شعر 
و��شتعادة  �ل��ز�ئ��دة،  �ل��ده��ون  خلف�ض  فّعالة  �إج���ر�ء�ت  التخاذ  �لوقت 
�لر�شاقة. لكن من �أين تبد�أ؟ �لبع�ض يعتقد �أن �مل�شكلة يف �لن�شويات، 
�أو �ل�شكريات، وهي فكرة لي�شت خاطئة، لكن �جل�شم يحتاج �إىل �لطاقة 
من �لكربوهيدر�ت، وكل ما عليك هو �شبط معدل �ل�شعر�ت �حلر�رية 
�لتي تدخل �جل�شم مع �جلهد �لذي تبذله. �إذ� كنت تفكر يف خطو�ت 

فّعالة الإنقا�ض �لوزن، �إليك كيف تبد�أ:
* تناول �ملزيد من �الألياف، و�لتي توجد يف حبوب �ل�شوفان، و�لتفاح 

و�خلبز �الأ�شمر، وجميع �خل�شرو�ت و�لفو�كه.
* ��شرب بع�ض �ملاء قبل �أن تبد�أ يف تناول طعامك.

* ت��ن��اول �ل��روت��ن يف جميع �ل��وج��ب��ات. ي��وج��د �ل��روت��ن يف �لفول 
و�لبقوليات،  �ل���ده���ون،  م��ن  و�ل��ل��ح��وم �خل��ال��ي��ة  و�ل��ب��ي�����ض و�جل����ن، 
ممار�شة  قبل  خفيفة  كوجبة  �ملك�شر�ت  بع�ض  ت��ن��اول   * و�مل��ك�����ش��ر�ت. 
�أيام يف   5 �لن�شاط �لبدين ولو لب�شع دقائق  �لتمارين، وو�ظب على 
ب��داًل من  �ل�شالمل  ��شعد  و�ل��ر�ح��ة،  للك�شل  ت�شت�شلم  ال   * �الأ���ش��ب��وع. 
ع  ��شتخد�م �مل�شعد، وال تطلب �الأغر��ض من �لدكان، بل �ذهب وتب�شّ

بنف�شك، وال تفّوت فر�شة للم�شي �أو للوقوف بداًل من �جللو�ض.
�لوزن،  وتابع تغري�ت  للتخ�شي�ض،  �إج���ر�ء�ت  به من  ما قمت  �شّجل   *
ل�شمان عدم  �الأف�شل  وببطء هو  تدريجياً  �ل��وزن  �إنقا�ض  �أن  وتذّكر 

��شتعادة �لوزن مرة �أخرى.

جتّنبي هذه الأطعمة لتفادي �سقوط احلمل
�شقوط �حلمل هو وفاة �جلنن د�خل بطن �الأم قبل �الأ�شبوع �ل� 20، 
وقد يحدث ذلك الأ�شباب �شحية متعددة منها �شذوذ �لكرومو�شومات، 
�أ�شباب �شقوط �حلمل  �لتحكم فيه. لكن من بن  �أم��ر ال ميكن  وهو 
�لهرمونات،  �لتدخن، و�الأدوي��ة، وم�شاكل  �لتحكم فيها:  �لتي ميكن 

و�الأطعمة، و�مل�شاكل �ل�شحية �لتي ت�شيب �لرحم.
�حتماالت  تقليل  على  �حل��م��ل  ح���دوث  قبل  �ل���وزن  �إن��ق��ا���ض  وي�شاعد 
�لتالية الحتو�ئها  �الأطعمة  عليك جتّنب  ذلك  و�إىل جانب  �شقوطه. 

على عنا�شر قد ت�شبب �ل�شقوط:
�الأنانا�ض. حتتوي فاكهة �الأنانا�ض على مادة �لروميلن �لتي ت�شبب 

تلين عنق �لرحم و�لبدء يف �نقبا�شه، ما يوؤدي �إىل �الإجها�ض.
منا�شبة للحمل الأنها  �أي�شاً  �لفاكهة �ال�شتو�ئية لي�شت  �لبابايا. هذه 

حتتوي على �لالك�شيتيف �لذي يحّفز �النقبا�شات.
�الألبان غري �ملب�شرتة. يحتوي �حلليب و�الأجبان غري �ملب�شرتة مثل 
جن �لفيتا و�جلن �لطرية "�لكرمي" على بكرتيا �للي�شيرتيا �لتي 
ت�شبب �الإجها�ض. �لبي�ض و�ل�شمك �لنّيء. يحتوي �لبي�ض و�ل�شمك 
�لنّيء على بكرتيا �ل�شالمونيال �لتي ت�شبب �آالماً لالأمعاء و�نقبا�شات 

تقود �إىل �شقوط �حلمل.

التحفيز الكهربي يعيد ال�سباب اإىل الذاكرة 
�إمكانية  بو�شطن  جامعة  م��ن  بحث  ف��ري��ق  �أج��ر�ه��ا  جت���ارب  �أظ��ه��رت 
حتفيز �لذ�كرة و�إعادة حيوية �ل�شباب �إليها يف �شن �ل� 70 عن طريق 
�أو�خر  �لذ�كرة يف �لرت�جع عادة يف  ق��در�ت  موجات كهربائية. وتبد�أ 
�شنو�ت �ل� 20 و�أو�ئل �ل� 30، لكن وفقاً للدر��شة �حلديثة ميكن �إعادة 

�لن�شاط �إىل خاليا �لذ�كرة �لعاملة حتى يف �شن �ل�شيخوخة.
"نيت�شر نيورو�شاين�ض"، وقام فريق  وُن�شرت نتائج �لدر��شة يف جملة 
وزميله جون  رينهارت  روب��رت  �لروفي�شور  يتكون من  �لذي  �لبحث 
نوجوين بتجارب �شارك فيها �أ�شخا�ض يف �شن �ل� 70. وخالل �لتجربة 
مت حتفيز خاليا �لذ�كرة بو��شطة �أقطاب كهربائية و�شعت على فروة 

�لر�أ�ض ملدة 25 دقيقة.
و�أظهرت �لتجارب زيادة ن�شاط ذ�كرة من هم يف �ل� 70 ليعادل ن�شاط 
من هم يف �ل� 20، و��شتمر �لن�شاط �لز�ئد للذ�كرة ملدة 50 دقيقة بعد 

تلقي جل�شة حتفيز كهربي مدتها 25 دقيقة.
�لذ�كرة،  خاليا  على  �لكهربي  �لتحفيز  تاأثري  �لبحث  فريق  ور�شد 
حيث تبن زيادة �لتن�شيق بن �إيقاعات �لدماغ �ملختلفة، و�شاحب ذلك 

زيادة �لقدرة على تخزين ومعاجلة �ملعلومات.
ويعتقد فريق �لبحث �إمكانية تطوير منط عالجي للخرف و�لزهامير 

يعتمد على �لتحفيز �لكهربي خلاليا �لدماغ.
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ملاذا ي�ساب غري املدخنني ب�سرطان الرئة؟
يدخنو�  مل  �أن��ه��م  م��ن  �ل��رغ��م  على  �لقاتل  �ل��رئ��ة  ب�شرطان  �الآالف  ي�شاب 
�شيجارة على �الإطالق، �الأمر �لذي يثري ت�شاوؤالت حول كيفية حدوث ذلك. 
�أع��د�د �مل�شابن ب�شرطان �لرئة من غري �ملدخنن يف �ل�شنو�ت  وت�شاعفت 
�الأخرية، بح�شب در��شات طبية حديثة. ومن بن هوؤالء دير� مونتاغيو، 
�لبالغة من �لعمر 54 عاما، و�لتي مت ت�شخي�ض �إ�شابتها مبرحلة متقدمة 
من �شرطان �لرئة. وتقول مونتاغيو �إنها مل تدخن �شيجارة طو�ل حياتها، 
مو�شحة �أنها مطالبة باإبالغ �الأطباء و�ملمر�شن و�ملمر�شات با�شتمر�ر باأنها 
"�حلكم عليها  �أن يتم  مل تدخن �شيجارة يف حياتها على �الإط��الق، خ�شية 
"خ�شية �أن تالم ب�شبب �لتدخن" الإ�شابتها بال�شرطان،  باأنها مدخنة" �أو 
�لنا�ض  �إن  دير�  وتقول  "ديلي ميل" �لريطانية.  نقلت �شحيفة  ما  وفق 
ذلك  بال�شرورة،  مدخنون  باأنهم  �لرئة  ب�شرطان  �مل�شابن  على  يحكمون 
يعتر  بينما  فاإنه  �ل��و�ق��ع،  ويف  بالتدخن.  ع��ام  ب�شكل  مرتبط  �ملر�ض  الأن 
وجود  �إىل  بالنظر  �ل��رئ��ة،  ب�شرطان  �الإ�شابة  يف  رئي�شيا  عامال  �لتدخن 
85 يف  60 عامال كيماويا م�شرطنا يف �ل�شيجارة، و�أنه م�شوؤول عن  نحو 
�ملئة من حاالت �الإ�شابة بهذ� �لنوع من �ل�شرطان، فاإن �لباحثن يعتقدون 
�ل�شنو�ت �الأخرية.  زي��ادة يف  �ملدخنن ت�شهد  �أن �الإ�شابة باملر�ض بن غري 
وبح�شب در��شة قام بها �لباحث و�مل�شت�شار يف جر�حة �ل�شدر يف م�شت�شفى 
برومبتون �مللكي �إريك ليم فاإن عدد حاالت �الإ�شابة مبر�ض �شرطان �لرئة 

بن غري �ملدخنن ت�شاعف يف �ل�شنو�ت �الأخرية.
ف��اإن ع��دد من  ووف��ق �لدر��شة �لتي ن�شرت يف دوري��ة �ل�شرطان �الأوروب��ي��ة، 
�أجرو� عمليات جر�حية الإ�شابتهم ب�شرطان �لرئة من غري �ملدخنن بلغت 
نحو ثلث �إجمايل هذ� �لنوع من �لعمليات �جلر�حية. ويو�شح ليم �أن هناك 
�شعوبة يف ت�شخي�ض غري �ملدخنن مبر�ض �شرطان �لرئة، وهذ� يعني �أنه 
ال يتم �لك�شف عن �الإ�شابة باملر�ض �إال يف مر�حله �ملتاأخرة، وعندما ي�شبح 

�لعالج �أكرث �شعوبة.

لهذا ال�سبب.. عليك اإخفاء 
ماكينة احلالقة عن اأطفالك

ن�شرت �شيدة �أمريكية مقطع فيديو حتذر 
�الأمهات من ترك ماكينة �حلالقة  فيه 
�لكهربائية يف متناول �أطفالهن، بعد ما 
�شعره  حلق  على  �ل�شغري  طفلها  �أق���دم 

و�شعر �شقيقته �ل�شغرية.
على  ن�شرته  �ل���ذي  �لفيديو  ب��د�ي��ة  ويف 
موقع �لتو��شل �الجتماعي "�إن�شتغر�م"، 
تك�شا�ض  والي����ة  م���ن  يل  �شتيفي  ت��ظ��ه��ر 
كيف  ت�شرح  وه��ي  عينيها،  يف  و�ل��دم��وع 
من  �أج���ز�ء  حلق  على  تيدي  �بنها  �أق���دم 
�شعر �شقيقته �إيلويز، بعد �أن فعل �ل�شيء 
نف�شه يف �شعره. وقام تيدي بحلق �جلزء 
�خللفي من �شعر �شقيقته بالكامل، كما 
حلالقة  �لكهربائية  �مل��اك��ي��ن��ة  ����ش��ت��خ��دم 
�شعره من �الأعلى، مما ��شطر و�لدتهما 
بح�شب  بالكامل،  �شعرهما  حالقة  �إىل 

�شحيفة "ديلي ميل" �لريطانية.
وبعد �أن م�شحت دموعها، ر�حت �ل�شيدة 
�إنه  "ح�شناً..  وق��ال��ت  نف�شها،  ت��ع��زي  يل 

جمرد �شعر، و�شينمو من جديد".
ة  �لَق�شّ كانت  �إذ�  �بنتها  �شاألت  وعندما 
"ال" و�أ�شافت  �أجابت  تعجبها  �جلديدة 
هل  �أم���ي،  ي��ا  �شبي  مثل  �شكلي  "يبدو 

ميكنك �أن ت�شعي �شعرك على ر�أ�شي؟".

طرق حماربة الدهون يف 
منطقة الأرداف �ص 23

تقوية الع�سالت 
تطيل الُعمر

قالت نتائج در��شة بر�زيلية جديدة 
�ملفاتيح  �أح����د  �ل��ع�����ش��الت  ق����وة  �إن 
من  و�إن  �ل��ُع��م��ر،  الإط��ال��ة  �لرئي�شة 
مي��ار���ش��ون مت��اري��ن �مل��ق��اوم��ة ورفع 
غالباً.  �أط������ول  ي��ع��ي�����ش��ون  �الأوز�ن 
تتبعت  ب���اأن���ه���ا  �ل����در������ش����ة  ومت����ت����از 
 2001 عامي  بن  فيها  �مل�شاركن 
تاأثري  ب��ر���ش��د  �شمح  م��ا  و2016، 
متارين تقوية �لع�شالت على ن�شبة 

�لوفيات.
�ل��در����ش��ة موؤخر�ً  ن��ت��ائ��ج  وُع��ر���ش��ت 
 2019 يوروبريفينت  م��وؤمت��ر  يف 
�مل�شاركن يف  وبلغ عدد  ل�شبونة،  يف 
�أعمارهم  �شخ�شاً   3878 �لدر��شة 
بينهم  وك��ان  عاماً،  و85   49 بن 

عدد من �لريا�شين.

�أجريت  �ل��ت��ي  �ل��در����ش��ة  وت��و���ش��ل��ت 
دي  "كلينيميك�ض" ب��ري��و  ع��ي��ادة  يف 
قوة  ز�دت  ك��ل��م��ا  �أن����ه  �إىل  ج���ان���ريو 
�لع�شالت كلما توفرت فر�شة �أكر 
لطول �لُعمر، وتفادي جميع �أ�شباب 
بال�شحة  �ل�شلة  ذ�ت  �ملبكرة  �لوفاة 

و�الأمر��ض.
�الإن�شان  ع�����ش��الت  ق���وة  وت��ت��ن��اق�����ض 
ب��د�ي��ة م��ن �شن �ل��� 40. وق��د حّثت 
ع��ل��ى ممار�شة  �ل��در����ش��ة  ت��و���ش��ي��ات 
�جل�شم  لن�شفي  متنوعة  مت��اري��ن 
برفع  و�الهتمام  و�ل�شفلي،  �لعلوي 
خفيفة،  ك���ان���ت  ل���و  ح��ت��ى  �الأوز�ن 
�ل�شالة  �إىل  �ل�����ذه�����اب  و�إدم�����������اج 
"�جليم" �شمن �لروتن  �لريا�شية 

�ليومي و�الأ�شبوعي.

ويو�شي �أطباء �الأطفال باأن تقت�شر تغذية �ملو�ليد على 
�لر�شاعة �لطبيعية فقط ملدة �شتة �أ�شهر على �الأقل من 
"طب �الأطفال" �إىل  �ل��والدة. و�أ�شار �لباحثون يف دورية 
�أن حليب �الأم يحتوي على ن�شبة �أكر من �لكولي�شرتول 
مقارنة باحلليب �ل�شناعي �لبديل ولكن ال ُيعرف �لكثري 
مر�حل  يف  �لكولي�شرتول  معدالت  على  ذلك  تاأثري  عن 

تالية من �لعمر.
والإجر�ء �لدر��شة تتبع �لباحثون 3261 ر�شيعا ُولدو� 
�أعمار  ب��ل��وغ��ه��م  1997 حل��ن  ع���ام  ك��ون��غ يف  ه��ون��غ  يف 
متو�شطها 17 عاما ون�شف �لعام. وب�شكل عام كان 7.5 
�لر�شاعة  على  يعتمدون  �لدر��شة  �شملتهم  ممن  باملئة 
�لطبيعية فح�شب يف �الأ�شهر �لثالثة �الأوىل من �لعمر، 
�الأم  باملئة منهم على مزيج من حليب   40 فيما تغذى 

و�حلليب �ل�شناعي �لبديل.
و�عتمد 52 باملئة على �لتغذية باحلليب �ل�شناعي فقط. 
وخل�شت �لدر��شة �إىل �أن من تغذو� بالر�شاعة �لطبيعية 
للكولي�شرتول  �الإج��م��ال��ي��ة  �مل��ع��دالت  لديهم  �نخف�شت 
"�إل. �ل��ك��ث��اف��ة  �ل��ده��ن��ي منخف�ض  �ل��روت��ن  وم��ع��دالت 

دي.�إل" ببلوغهم �شن �ملر�هقة مقارنة باأقر�نهم.
ومل تكن �لدر��شة م�شممة الإثبات ما �إذ� كانت �لر�شاعة 
�لطبيعية توؤثر ب�شكل مبا�شر يف معدالت �لكولي�شرتول 
فقط  �الأم  حليب  تاأثري  وكيفية  و�شبب  �ملر�هقن  ل��دى 
ع��ل��ى ذل����ك. ل��ك��ن ك��ري�����ش��ت��وف��ر �وي����ن م��ن م��ع��ه��د �أبحاث 

�ل�شحة �ل�شكانية يف جامعة �شانت جورج يف لندن، �لذي 
ت�شيف  �لنتائج  �إن  ق��ال  �ل��در����ش��ة،  يف  م�شاركا  يكن  مل 
�لتغذية يف  �أن  تثبت  �لتي  لالأدلة  ذل��ك  من  �لرغم  على 
�الأ�شابيع و�الأ�شهر �الأوىل من �لعمر قد توؤثر يف عو�مل 

م�شببة مل�شكالت �لقلب و�الأوعية.
هيلث  لرويرتز  �الإلكرتوين  بالريد  ر�شالة  يف  و�أ�شاف 
�لكولي�شرتول  من  مرتفعة  مل�شتويات  �ملبكر  "�لتعر�ض 
�لطريقة  ي��رم��ج  ق��د  �لطبيعية  �ل��ر���ش��اع��ة  خ���الل  م��ن 
�لتي يتم بها �أي�ض �لدهون يف �جل�شم مما يح�شن قدرة 
�جل�شم على �لتمثيل �لغذ�ئي للدهون يف مرحلة الحقة 

من �لعمر".

اأمرا�ض الكبد والقلب
�لر�شاعة  ف���و�ئ���د  �أن  �إىل  �أم��ري��ك��ي��ون  ب��اح��ث��ون  خ��ل�����ض 
بل  �الأط��ف��ال  على  تقت�شر  ال  طويلة  ل��ف��رتة  �لطبيعية 
ت�شمل �الأمهات �أي�شا. وترت�جع لديهن خماطر �الإ�شابة 

باأمر��ض �لكبد. كيف ذلك؟
�الأمهات  �أن  �إىل  حديثة  �أم��ري��ك��ي��ة  در����ش��ة  نتائج  ت�شري 
�أ�شهر  �شتة  طبيعي  ب�شكل  �أوالده�����ن  ي��ر���ش��ع��ن  �ل��الئ��ي 
�أكبادهن كما يقل خطر  �ل��ده��ون يف  تقل  �أك��رث رمب��ا  �أو 

�إ�شابتهن باأمر��ض يف �لكبد.
�لطبيعية لفرتة طويلة  �لر�شاعة  �لباحثون بن  وربط 
تر�جع  بينها  م��ن  �لن�شاء،  ل��دى  �شحية  ف��و�ئ��د  وظ��ه��ور 

و�أن��و�ع معينة  �لقلب و�ل�شكري  باأمر��ض  خطر �الإ�شابة 
من �ل�شرطان. وركزت �لدر��شة �حلالية على ما �إذ� كانت 
�لر�شاعة مرتبطة �أي�شا برت�جع خطر �الإ�شابة مبر�ض 
�ل��ك��ب��د �ل��ده��ن��ي غ���ري �ل��ك��ح��ويل، �ل����ذي ع����ادة م���ا يكون 

مرتبطا بالبد�نة وعاد�ت �أكل معينة.
بعد و�شعهن  وتابع �لباحثون 844 �مر�أة ملدة 25 عاماً 
�مل��ئ��ة منهن  32 يف  �أب��ل��غ��ت  الأط��ف��ال��ه��ن. وب�����ش��ك��ل ع����ام 
�إر�شاعهن �أوالدهن لفرتة �شهر، و25 يف �ملئة قلن �إنهن 
�أر�شعن �أوالدهن ب�شكل طبيعي لفرتة تر�وحت بن �شهر 
�أ���ش��ه��ر، و43 يف �مل��ئ��ة ذك���رن �إر���ش��اع��ه��ن �أوالده���ن  و�شتة 

لفرتة �أطول.
وذكر �لباحثون يف دورية �أمر��ض �لدم �أنه بحلول نهاية 
49 عاماً يف �ملتو�شط.  �لدر��شة كان عمر هوؤالء �لن�شوة 
و�أ�شيبت 54 �مر�أة �أو �شتة يف �ملئة منهن بالكبد �لدهني 

غري �لكحويل.
وقل �حتمال �إ�شابة �لن�شاء �لالئي �أر�شعن �أوالدهن �شتة 
�ملئة  52 يف  �لكبد بن�شبة  باأمر��ض يف  �الأق��ل  �أ�شهر على 
�أقل من  �أوالده��ن  �أر�شعن  �لالئي  �الأمهات  باملقارنة مع 

�شهر.
كاليفورنيا  جامعة  من  �أغمري�  ف��ري�ل  �لطبيبة  وقالت 
�لكم  �لتحليل �جلديد ي�شهم يف  "هذ�  �إن  �شان دييغو  يف 
ب�شكل  �لطفل  �أن ر�شاعة  �لتي تثبت  �الأدل��ة  �ملتز�يد من 

طبيعي متثل �أي�شا فو�ئد �شحية مهمة لالأم".

درا�سة تربط بني الر�ساعة الطبيعية وانخفا�س معدلت الكولي�سرتول

اعة الطفل اأف�سل طريقة لتعقيم ر�سّ
تعقيم  �إىل  �ل��ط��ف��ل  ر���ش��اع��ة  حت��ت��اج 
و�لبكترييا  �جلر�ثيم  من  وتطهري 
�مل�����ش��ب��ب��ة ل���الأم���ر�����ض، وخ��ا���ش��ة �أن 
منخف�شة،  �لر�شيع  �لطفل  مناعة 
وميكن �أن يلتقط �لعدوى ب�شهولة. 
ومن �ل�شروري �أن تعرف �الأم كيفية 
�ل�شحيح،  بال�شكل  �لر�شاعة  تعقيم 
حل���م���اي���ة ط��ف��ل��ه��ا م����ن �الأم�����ر�������ض، 
�آم��ن��ة م��ن �حلليب.  وم��ن��ح��ه وج��ب��ة 
�أف�شل  �ل��ت��ال��ي��ة  وت��و���ش��ح �خل��ط��و�ت 
بح�شب  �ل��ر���ش��اع��ة،  لتعقيم  و�شيلة 
10 هوم رمييديز": -  "توب  موقع 
يديك  �غ�شلي  �شيء،  كل  وقبل  �أواًل 
باملاء و�ل�شابون وجففيهما مبن�شفة 

معقمة.
ت�شققات يف حلمة  �أي  �كت�شفت  �إذ�   -
�حلال  يف  منها  فتخل�شي  �لزجاجة، 
تزدهر  �أن  مي��ك��ن  �ل��ب��ك��ت��ريي��ا  الأن 

ب�شهولة يف �ل�شقوق.
تنظيف  ي����ن����ط����وي  م������ا  غ�����ال�����ًب�����ا   -
�ل��زج��اج��ات و�حل��ل��م��ات وغ��ريه��ا من 
معد�ت �لتغذية على ��شتخد�م فر�شاة 
خا�شة ميكن �أن ت�شل �إىل �جلو�نب 
�ل�شيقة للزجاجة و�لتخل�ض من �أي 

حليب جمفف عالق على �ل�شطح.
�لزجاجة  حلمة  فتحة  لتنظيف   -

�ل�شغرية، بخي �ملاء من خاللها.
- �قلبي �حللمة من �لد�خل للخارج 
و�ل�شابون  �ل�شاخن  باملاء  و�غ�شليها 
وُيف�شل  ����ش���م���واًل.  �أك�����رث  ل��ت��ن��ظ��ي��ف 
ب�����ش��ك��ل منف�شل  �حل��ل��م��ات  ت��ن��ظ��ي��ف 
غ�شالة  يف  غ�شلها  م��ن  ب���داًل  ب��ال��ي��د، 

�ل�شحون.
تغذية  �إذ� �خرتت تنظيف معد�ت   -
طفلك يف غ�شالة �ل�شحون، فتاأكدي 
و�الأغ����ط����ي����ة  �ل�����زج�����اج�����ات  �أن  م�����ن 
و�حللمات متجهة الأ�شفل لتنظيفها 

ب�شكل جيد.

اأعرا�س مبكرة ملختلف اأنواع ال�سرطان
ت�شري  11 عالمة  �أط��ب��اء عن   ك�شف 
�أن����و�ع  �إىل �إ���ش��اب��ة �ل�����ش��خ�����ض ب���اأح���د 
ت�شاعد  �أن  وميكن  �ل�شرطان،  مر�ض 
هذه �لعالمات يف �كت�شاف وت�شخي�ض 
مر�حله  يف  ن��وع��ه  وحت���دي���د  �مل���ر����ض 
 "ActiveFeel" ويفيد  �ملبكرة. 
�الأع�����ر�������ض: فقد�ن  ب�����اأن م���ن ه����ذه 
�لوزن �ل�شريع من دون �شبب و��شح، 
و�ل�شعور �لد�ئم بالتعب. وت�شري هذه 
�الأع��ر����ض �إىل ���ش��رط��ان �ل��ق��ول��ون �أو 

�شرطان �لدم.
وي�شري ��شتمر�ر �الأمل على �لرغم من 
�لدماغ،  يف  ورم  �إىل  �مل�شكنات،  تناول 

�ملبي�ض، �مل�شتقيم �أو �لقولون.
�أن يكون ظهور ت�شلب ما  كما ميكن 
و�رتفاع  �ملختلفة  �جل�شم  مناطق  يف 
درج��������ة ح����ر�رت����ه����ا م�����ن �ل���ع���الم���ات 
�الإ�شابة  �إىل  ت�����ش��ري  �ل��ت��ي  �خل���ط���رة 
�ل��دم، الأن��ه يوؤثر يف �جلهاز  ب�شرطان 

�ملناعي للج�شم.
و�شامات  من�����ض  ظ���ه���ور  ي���ك���ون  وق����د 
وث��اآل��ي��ل ج��دي��دة وت��غ��ري ل���ون وحجم 
بد�ية  ونزفها،  و�ح��م��ر�ره��ا  �لقدمية 

ل�شرطان �جللد.

درا�ضة جديدة ت�ؤكد على اأهمية الر�ضاعة الطبيعية 

خاللها  الأم  على  التي  ال�ضه�ر  عدد  وحتدد  لالأطفال 

جتنب التغذية ال�ضناعية لطفلها كليا. فكم ه� عدد 

الطفل طبيعيا، وما  اإر�ضاع  التي يجب خاللها  ال�ضه�ر 

الف�ائد التي تع�د عليه عند بل�غه؟

ت�ضري درا�ضة جديدة اإىل اأن الر�ضع الذين ل يتغذون 

اإل من خالل الر�ضاعة الطبيعية يف اأول ثالثة اأ�ضهر 

لديهم  الك�لي�ضرتول  معدلت  تك�ن  قد  عمرهم  من 

الذين  باأقرانهم  مقارنة  بل�غهم  عند  �ضحية  اأكثثر 

اعتمدوا يف �ضغرهم على التغذية ال�ضناعية.
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�ش�ؤون حملية

حتت رعاية �ضما بنت حممد بن خالد اآل نهيان

وزير الت�سامح يكرم الفائزين بجائزتي حممد بن خالد اآل نهيان لالأجيال والقراءة
اأ�ضرتا الأحبابي والكعبي تف�زان بجائزة الأ�ضرة املتميزة

اأ�ضاد بنجاح منظ�مة اأب�ظبي التقني

نهيان بن مبارك: القيادة تطبق ا�سرتاتيجيات وبرامج متقدمة ل�سناعة الكفاءات الوطنية
ح�ضني احلمادي: امل�ضابقة ت�ؤهل الطلبة يف خمتلف القطاعات ال�ضناعية والتكن�ل�جية

برعاية �ضعيد بن طحن�ن وح�ض�ر �ضامل بن ركا�ض    

جمموعة اللولو تنظم فعالية امل�سي من اأجل الت�سامح يف العني

•• العني-الفجر
ت�صوير-حممد معني

حتت رعاية �ل�شيخة �لدكتورة �شما بنت حممد بن خالد �آل نهيان  رئي�ض 
معايل  �شهد   ، نهيان  �آل  خالد  بن  حممد  �ل�شيخ  موؤ�ش�شات  �إد�رة  جمل�ض 
�ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لت�شامح بح�شور �ل�شيخ �شلطان بن 
حممد بن خالد �آل نهيان و�ل�شيخ �شخبوط بن نهيان بن مبارك �آل نهيان 
�شفري دولة �الإم��ار�ت لدى �ململكة �لعربية �ل�شعودية و�ل�شيخ طحنون بن 
�لفائزين  �ملتميزين  تكرمي  حفل   ، نهيان  �آل  خالد  بن  حممد  بن  خليفة 
و�لع�شرين  �لو�حدة  دورتها  يف  نهيان  �آل  خالد  بن  حممد  �ل�شيخ  بجائزة 

وجائزة حممد بن خالد �آل نهيان للقر�ءة يف دورتها �ل�شابعة
�ألقى   ، �لعن  مدينة  بلدية  مب�شرح  �أقيمت  �لتي  �الحتفالية  ب��د�ي��ة  ويف 
فيها  كلمة عر  �لت�شامح  وزي��ر  نهيان  �آل  مبارك  بن  نهيان  �ل�شيخ  معايل 
لتكرمي  �شنويا  تقام  �لتي  �الحتفالية  هذه  بح�شور  و�شروره  �عتز�زه  عن 
�آل  �شما بنت حممد بن خالد  �لدكتورة  �ل�شيخة  �ملتميزين- م�شيد� بدور 
نهيان يف متكن �ل�شباب وتنمية قدر�تهم من خالل �ملبادر�ت �لتي تطرح 
جميع  ل��دى  و�البتكارية  �الإبد�عية  �لطاقات  ��شتثمار  يف  وت�شاهم  �شنوياً 
�آل   بن خالد  �ل�شيخ حممد  �أن جائزة  موؤكد� على  باجلائزتن-  �لفائزين 
�أجل  م��ن  �الإم����ار�ت  �شباب  �إع���د�د  يف  و����ش��ح  ب�شكل  ت�شهم  لالأجيال  نهيان 
�أن  �ملهم  معاليه من  وقال  �لكاملة يف م�شريته-  و�مل�شاركة  �لوطن  خدمة 
تبنى توقعات �الأجيال �جلديدة على �لنجاحات �لتي حققتها دولة �الإمار�ت 
�أو  يف تنمية قيم �لت�شامح و�ل�شالم و�لتنمية و�لرخاء �شو�ء د�خل �لدولة 

�ملنطقة �أو �لعامل ب�شكل عام 
هذه  حتقق  �أن  �أج��ل  من  �جلهود  مو��شلة  �إىل  نهيان  �ل�شيخ  معايل  ودع��ا 
وثّمن معايل  �ملختلفة  �ل�شباب يف مو�قعهم  �لفعال مع  �لتو��شل  �جلائزة 
حممد  بنت  �شما  �لدكتورة  �ل�شيخة  بها  تقوم  �لتي  �جلهود  نهيان  �ل�شيخ 

و�لنا�شعة  �الإيجابية  �جلو�نب  على  �لتاأكيد  �أج��ل  من  نهيان  �آل  خالد  بن 
�أن جائزة �ل�شيخ حممد بن خالد  �إىل  يف م�شرية �لوطن ، م�شري� معاليه 
�لوطن  ل��ق��ادة  �حلكيمة  ل��ل��روؤي��ة  �م��ت��د�د طبيعي  ه��ي  ل��الأج��ي��ال  نهيان  �آل 
�ل�شكر  مقدما  �ل��وط��ن  وم�شتقبل  حا�شر  يف  �ل�شباب  ب���دور  و�هتمامهم 
و�لعرفان ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ض �لدولة ، 
حفظه �هلل، و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�ض 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  دبي  حاكم  �ل��وزر�ء  جمل�ض  رئي�ض  �لدولة 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة  
على ما بذلوه من �أجل متكن �ل�شباب وحتقيق �لتنمية �لثقافية و�ملعرفية 
�لناجحة يف ربوع �لوطن كافة  وقدم معايل �ل�شيخ نهيان �لتهنئة جلميع 
و�لقر�ءة،  نهيان لالأجيال  �آل  بن خالد  �ل�شيخ حممد  �لفائزين بجائزتي 
معاليه  كما حيا   ، �لتي حققوها  لالإجناز�ت  وتقديره  �عتز�زه  معربا عن 
ممثلي �ملد�ر�ض و�جلامعات و�ملوؤ�ش�شات �ملجتمعية �لتي حر�شت على تقدمي 
�لت�شامح  يكون  ب��اأن  تطلعه  عن  معربا   ، �جل��ائ��زة  لهذه  و�مل�شاندة  �لدعم 
و�لتعاي�ض �ل�شلمي جماال لالإبد�ع يف �أعمال �جلائزة يف عام �لت�شامح بحيث 
من  �لوطن  ل�شباب  �الإيجابية  بالطاقات  �لقادم  �لعام  يف  �جلميع  يحتفل 
�أجل ن�شر قيم �لت�شامح و�لتعاي�ض �ل�شلمي وحت�شن جودة �حلياة و�إتاحة 
�لفر�شة للجميع للعمل معاً دومنا تفرقة �أو متيز وقال معاليه �إن وز�رة 
�لت�شامح  �أن يكون  �أجل  �لت�شامح لديها �ال�شتعد�د �لكامل للعمل معاً من 
�ل�شعادة  ون�شر  للمجتمع  �لتقدم  �أجل حتقيق  فعالة من  �أدو�ت  و�لتعاي�ض 
و�الإيجابية يف جميع ربوع �لوطن من جانبها �أكدت �ل�شيخة �لدكتورة �شما 
و�ل�شابات من  �ل�شباب  تزويد  �أهمية  على  نهيان  �آل  بن خالد  بنت حممد 
�شخ�شياتهم  �شقل  يف  �الإ�شهام  �أج��ل  من  و�لعلم  باملعرفة  �مل�شتقبل  �أجيال 
ليكونو� �أدو�ت فاعلة يف بناء �مل�شتقبل ،وقالت باأهمية تعميم مفهوم �لبحث 
و�لتفكري مع �النتقال من �آلية �لتلقي �إىل �آلية �لبحث، �إ�شافة �إىل غر�ض 
�لقادرة  �ملبدعة  �لعقول  تكوين  �أج��ل  من  �الأطفال  لدى  �لنقدي  �لتفكري 

على �لتعامل مع معطيات �حلد�ثة و�لذي هو هدف رئي�ض يف طرح �جلائزة 
�لتي تتو��شل �حتفاالتها موؤكدة على �أهمية دور �لبيت و�ملدر�شة يف ت�شكيل 
�آل  �ل�شيخة �لدكتورة  �شما بنت حممد بن خالد  عقول �الأطفال وقدمت 
�شاهم  كل من  ب��دور  م�شيدة  باجلائزتن  �لفائزين  �لتهنئة جلميع  نهيان 
يف �شناعة م�شتقبل دولة �الإمار�ت من خالل �شقل قدر�ت �أبنائها، موؤكدة 
�لثقافات  بن  �ملعريف  للتبادل  هاما  �شتظل حم��ور�ً  �جل��ائ��زة  ه��ذه  �أن  على 
�ل�شالم  �أن  �إىل  �الآم��ن- م�شرية  و�لتعاي�ض  �الإمي��ان  �إط��ار من  �ملختلفة يف 

ي�شنع �مل�شتقبل كما �أن �حرت�م �الآخر يخلق �ل�شعادة
هذ� وقد قام معايل �ل�شيخ نهيان وزير �لت�شامح ير�فقه �ل�شيخ �شلطان بن 
حممد بن خالد �آل نهيان و�لدكتور �شيف �ملحروقي بتكرمي �ملتميزين من 
�لفائزين يف �جلائزتن " �الأجيال يف دورتها �حلادية و�لع�شرين و"�لقر�ءة 
" يف دورتها �ل�شابعة ،حيث فاز بجائزة �الأجيال و�حد وع�شرون منهم �أربعة 
�إم��ارة دبي وخم�شة فائزين  �أبوظبي وفائزة و�حدة من  �إم��ارة  فائزين من 
من �إمارة عجمان وخم�شة فائزين من مدينة �لعن، وفائز و�حد من �إمارة 
�ل�شارقة وخم�شة فائزين من �إمارة ر�أ�ض �خليمة- بينما فاز بجائزة �لقر�ءة 
�ثنا ع�شر فائز� من مدينة �لعن- وفائز و�حد من �إ مارة �ل�شارقة- وثالثة 
فائزين من �إمارة �أبوظبي هذ� وقد تناف�ض على جائزة حممد بن خالد �آل 
نهيان لالأجيال فئة �لر�عم من ريا�ض �الأطفال، وفئة �لر�عم من �ل�شف 
�الأول و�لثاين، وفئة �لطالب �ملتميز �لنابغ �مل�شتوى �الأول ، وفئة �لطالب 
�ملتميز �لنابع �مل�شتوى �لثاين، وفئة �لطالب �ملتميز من �أ�شحاب �لهمم من 
�لثالث وحتى �ملرحلة �جلامعية و�لطالب �ملتميز )فئة �ملبتكر(، فيما كان 
�لتناف�ض يف جائزة �لقر�ءة يف فئة �الإد�رة �ملتميزة وفئة �ملعلم �ملتميز، وفئة 
معلم �مل�شادر �ملتميز وفئة �الأ�شرة �ملتميزة ، حيث فازت �أ�شرتن من مدينة 
�لعن هما �أ�شرة �شعد ن�شيب �الأحبابي و�أ�شرة فار�ض خليفة حامد �لكعبي ، 
كما فاز ثمانية طالب وطالبات يف فئة �لطالب �ملتميز من �لعن و�أبوظبي 

و�ل�شارقة 

 •• اأبوظبي - الفجر

وزير  نهيان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ  م��ع��ايل  �أك���د 
��شرت�تيجيات  تطبق  �لر�شيدة  �لقيادة  �أن  �لت�شامح، 
وبر�مج متقدمة توفر من خاللها �الإمكانيات �لالزمة 
�شناعة  م��ن  �ل��دول��ة  يف  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  لتمكن 
�لتقدم  �أدو�ت  ك��اف��ة  �ل��ت��ي مت��ل��ك  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل��ك��ف��اء�ت 
و�لتطور مبختلف �ملجاالت ومنها �لذكاء �ال�شطناعي 
�لقادرة  �الأجيال  لتاأهيل  ر��شخا  و�أ�شا�شا  �شرورة  ه  بعدِّ

على مو�كبة �لع�شر وتلبية متطلبات �مل�شتقبل.
�ل�شيخ  ق��ام بها معايل  �لتي  ج��اء ذل��ك خ��الل �جل��ول��ة 
�لثالث  �ليوم  فعاليات  لتفقد  �ليوم  مبارك  بن  نهيان 
ملهار�ت  �لوطنية  �مل�شابقة  من  ع�شرة  �حلادية  للدورة 
�الإمار�ت 2019 �لتي ينظمها مركز �أبو ظبي للتعليم 
و�لتدريب �لتقني و�ملهني، خالل �لفرتة من 17-15 

�أبريل �جلاري يف مركز �أبو ظبي �لوطني للمعار�ض
رئي�ض  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  رعاية  حتت 
�الحتاد �لن�شائي �لعام رئي�ض �ملجل�ض �الأعلى لالأمومة 
�الأ�شرية،  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �الأعلى  �لرئي�ض  و�لطفولة 
نهيان خ��الل �جلولة معايل ح�شن  �ل�شيخ  ر�ف��ق  وق��د 
و�شعادة  و�لتعليم  �لرتبية  وزير  �حلمادي  �إبر�هيم  بن 
�أب���و ظبي  م��رك��ز  ع��ام  م��دي��ر  �ل�شام�شي  �شعيد  م��ب��ارك 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م و�ل���ت���دري���ب �ل��ت��ق��ن��ي و�مل��ه��ن��ي وع��ل��ي حممد 
�ملرزوقي رئي�ض مهار�ت �الإمار�ت يف "�أبو ظبي �لتقني" 

ونخبة من �مل�شوؤولن.
ب��ن م��ب��ارك من  ت��ع��رف �ل�شيخ نهيان  وخ���الل �جل��ول��ة 
�لتي  �ملناف�شات  �أج���و�ء  على  �ل�شام�شي  م��ب��ارك  �شعادة 
حيث  �الإم���ار�ت  وفتيات  �شباب  من   402 فيها  �شارك 
هند�شيا  جم��اال   4957 يف  باإبد�عاتهم  معاليه  �أ���ش��اد 
من  بنخبة  معاليه  �لتقى  كما  و�شناعيا،  وتكنولوجيا 
�أ�شحاب �لهمم �مل�شاركن يف �مل�شابقة معربا عن �شعادته 
وفخره باإجناز�تهم وقدر�تهم �لعالية يف هذه �ملهار�ت 
�ل�شناعية  �مل�شروعات  مبختلف  �لوثيقة  �لعالقة  ذ�ت 

�لتي تن�شدها �لدولة يف حا�شرها وم�شتقبلها.

و�أ�شاد معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك بنجاح منظومة 
“�أبو ظبي �لتقني" يف تنظيم �مل�شابقة وفق نظام مثايل 
�لوطنية  �مل�شابقة  �أن  على  ومتطور يف كل عام، موؤكد�ً 
�لقيادة  جناح  مدى  وبو�شوح  تعك�ض  �الإم���ار�ت  ملهار�ت 
�ملوؤ�ش�شي  �ل��وط��ن��ي  �ل��ع��م��ل  ن��ظ��م  تطبيق  يف  �ل��ر���ش��ي��دة 
�لكفاء�ت  وت��اأه��ي��ل  و�شقل  ورع��اي��ة  الكت�شاف  �ملتطور 
�لوطنية بهدف تاأهيل �أجيال من �ل�شباب �ملبدع و�لقادر 
�ل�شناعية  و�ل��ن��ه�����ش��ة  �ل��ت��ق��دم  متطلبات  تلبية  ع��ل��ى 
و�مل�شتد�مة  �ل�����ش��ام��ل��ة  و�الج��ت��م��اع��ي��ة  و�الق��ت�����ش��ادي��ة 
مبختلف �إمار�ت �لدولة. ومن جهته قال معايل ح�شن 
�أن دولة �الإم��ار�ت بكافة موؤ�ش�شاتها  �إبر�هيم �حلمادي 
ت��ع��م��ل وف����ق �أك����رث �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات �ل��ع��امل��ي��ة تقدما 
�لطلبة  تاأهيل  يف  �لر�شيدة  �لقيادة  طموحات  لتحقيق 
جماالت  يف  �لعالية  �لقدر�ت  ذ�ت  �لوطنية  و�لكفاء�ت 
�ل�شناعية  �لقطاعات  وخمتلف  �ال�شطناعي  �ل��ذك��اء 
�أن  �ل�شام�شي  مبارك  �شعادة  و�أو���ش��ح  و�لتكنولوجية. 
ب�شكل  تو��شلت  �ل��ث��ال��ث  يومها  يف  �مل�شابقة  فعاليات 

�الإمكانيات  �لتقني" كافة  "�أبوظبي  وفر  حيث  مثايل 
�ملت�شابقن من  ي�شمن متكن  و�حلكام مبا  و�خل��ر�ء 
�لنتائج  �أن  �ىل  الف��ت��ا  �لتخ�ش�شات،  ك��اف��ة  يف  �الب����د�ع 
يتم  حيث  �خلمي�ض  �ل��ي��وم  تعلن  للم�شابقة  �لنهائية 
وكذلك  متخ�ش�شة،  م��ه��ارة   49 يف  �لفائزين  تكرمي 
تكرمي �جلهات �مل�شاركة ومنها وز�رة �لرتبية و�لتعليم، 
و�لبحوث،  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل��ل��ع��ل��وم  خ��ل��ي��ف��ة  وج��ام��ع��ة 
ومعهد  �لهمم،  �أ�شحاب  لرعاية  �لعليا  ز�يد  وموؤ�ش�شة 
للعلوم  ف��اط��م��ة  وك��ل��ي��ة  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة،  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�ملهني،  و�ل��ت��دري��ب  للتعليم  �أبوظبي  معهد  �ل�شحية، 
وخمتلف �جلامعات و�ملوؤ�ش�شات �لتعليمية و�ملتخ�ش�شة 
�لذين ي�شكلون �ل�شركاء �ال�شرت�تيجين  يف عمل مركز 

�أبوظبي للتعليم و�لتدريب �لتقني و�ملهني.
�الأمن  �حلميد�ن  �هلل  عبد  �شعادة  ق��ال  ناحيته  وم��ن 
من  �أن���ه  �لهمم  الأ���ش��ح��اب  �لعليا  ز�ي���د  ملوؤ�ش�شة  �ل��ع��ام 
مثل  �لتقني" يف  "�أبوظبي  ن�شارك  �أن  �شرورنا  دو�ع��ي 
هذه �لفعاليات ملا لها من فو�ئد ملنت�شبي �ملوؤ�ّش�شة من 

�مل�����ش��ارك��ة يف مثل  �أن  �ل��ه��م��م، مو�شحاً  �أ���ش��ح��اب  ف��ئ��ات 
هذه �لفعاليات �لتي تتز�يد من عام �إىل �آخر تك�شبهم 
�إعطائهم  �إىل  باالإ�شافة  مو�هبهم  وت�شقل  �خل���رة، 
�مل�شاركن  �لفر�شة وذل���ك م��ن خ��الل �الح��ت��ك��اك م��ع  
ت��ب��ادل �خلر�ت  ت���وؤدي �إىل  وتكوين ع��الق��ات ج��دي��دة  
�مل�شاركة يف هذه  �أن  ذلك  و�اله��م من  بينهم،  و�ملعرفة 
�مل�شابقات توؤكد على قدر�ت ومهار�ت �أبنائنا من ��شحاب 
�لهمم وتوؤكد �أي�شا على قدرتهم على تخطي �إعاقاتهم 

وتغلبهم عليها بل وحتويلها �إىل �إبد�ع ومتيز.
�ل�شيخ  �شمّو  برئا�شة  �ملوؤ�ّش�شة  �إد�رة  جمل�ض  �أن  و�أك��د 
كافة  ي��دع��م  �ملجل�ض  رئي�ض  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خ��ال��د 
�لتميز و�البتكار، وهي تو��شل م�شريتها  �جلهود نحو 
�أهد�فها �ل�شامية وتاأدية ر�شالتها �لنبيلة  نحو حتقيق 
و�الجتماعية  �الإن�شانية  �مل��ب��ادئ  مدر�شة  من  �ملنبثقة 
له  �ملغفور  قو�عدها  �أر�شى  �لتي  �لر��شخة  و�لتنموية 
�ل�شكر  �آي��ات  �أ�شمى  ث��ر�ه ورف��ع  ز�ي��د طيب �هلل  �ل�شيخ 
“�أم  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  �ل�شيخة  ل�شمو  و�ل��ت��ق��دي��ر 
�لتي توليها �شموها  �لكرمية  �لرعاية  �المار�ت” على 
للم�شابقة �لوطنية للمهار�ت والأ�شحاب �لهمم، �المر 
و�أع���رب عن  و�الب����د�ع،  للتميز  لهم  �ل��ذي ميثل حافز 
�ل�شكر للقيادة �لر�شيدة �لتي تقدم كافة �أ�شكال �لدعم 
وكافة  �لهمم  والأ�شحاب  ز�يد  ملوؤ�ش�شة  و�ملعنوي  �مل��ادي 
موؤ�ش�شات �لدولة لتمكينها جميعاً من �لعمل �لوطني 
و�كت�شاف  �مل��وه��وب��ة،  �لوطنية  �ل��ك��و�در  لبناء  �ل��د�ئ��م 
�الإم��ار�ت يف  �الإبد�عية ل�شباب وفتيات  �ملهار�ت  و�شقل 
�لنه�شة،  عليها  ت��ق��وم  �ل��ت��ي  �حل��ي��اة  جم���االت  خمتلف 
�لتقني" على  "�أبوظبي  ب��ه  ي��ق��وم  �ل���ذي  �الأم����ر  وه���و 
�مل�شابقة هي مبادرة  ه��ذه  �أن  و�أ���ش��اف  �الأك��م��ل.  �لوجه 
�أبنائنا  ر�ئ��دة ت�شهم يف تطوير ودع��م مهار�ت وق��در�ت 
�لطلبة، وعلى �شقل قدر�تهم �البد�عية، وتعك�ض حجم 
�جلهود �لتي تبذلها �لقيادة �لر�شيدة من �أجل م�شتقبل 
�لوطن و�ملو�طن، حيث جنحت �لقيادة يف توفري �لدعم 
�لر�قي  �مل�شتوى  ه��ذ�  �ىل  بامل�شابقة  لي�شل  �ل��ك��ام��ل، 

و�لعايل من �الأد�ء.
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طحنون  بن  �شعيد  �لدكتور  �ل�شيخ  معايل  برعاية 
�آل نهيان وح�شور �ل�شيخ �لدكتور: �شامل بن ركا�ض 
�شابقاً  �الحت��ادي  �لوطني  �ملجل�ض  ع�شو  �لعامري 
فعالية   �لعن  يف  �لعاملية  �للولو  جمموعة  �أق��ام��ت 
�لت�شامح" وذل��ك يف   �أج��ل  " �مل�شي من  �شعار  حتت 
مب�شاركة  �لكويتات  يف  �للولو  هايرماركت  �شاحة 
ملجموعة  �الإقليميي  �مل��دي��ر  �ل��دي��ن  ج��م��ال  �شاجي 
�ل��ل��ول��و وت����وين ك��ي�����ش��ن��ان م��دي��ر �مل��ن��ط��ق��ة وحممد 
وح�شور  للمجموعة  �لعامة  �لعالقات  مدير  عمر 
ممثلن عن مديرية �شرطة �لعن وبع�ض �لدو�ئر 
�حلكومية و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�خلا�شة و جمع 
غفري من �مل�شاركن من كافة �العمار و�جلن�شيات 

�ملقيمة على �أر�ض �لدولة.

وتخلل �حلفل كلمة ملعايل �ل�شيخ �لدكتور �شعيد بن 
طحنون تناول فيها معاين �لت�شامح  و�لقيم �لتي 
غر�شها �ل�شيخ ز�يد طيب �هلل ثر�ه  يف نفو�ض �أبناء 
�لوطن و�ل�شعوب �لعربية و�الأ�شالمية م�شدد�ً على  
�ليومية  حياتنا  يف  �لقيم  بهذه  �لتم�شك   ���ش��رورة 

و�لعملية.
ثم كانت كلمة �شاجي جمال �لدين �ملدير �الإقليمي 
ملجموعة �للولو �شكر فيها معايل �ل�شيخ �شعيد بن 
�أن  طحنون �آل نهيان على  رعايته �حلفل، معتر�ً 
دولة �المار�ت كانت و�شتبقى رمز�ً للت�شامح و�ملحبة 

و�لتقارب بن خمتلف �جلن�شيات و�لثقافات.
ف��ق��ر�ت فنية وغ��ن��ائ��ي��ة وعرو�ض  وت��خ��ل��ل �حل��ف��ل   
م�شرحية، ويف �خلتام قامت �للجنة �ملنظمة بتكرمي 
معايل �ل�شيخ �شعيد بن طحنون و�ل�شيخ �شامل بن 

ركا�ض وتقدمي �لدروع �لتذكارية.

زايد للثقافة الإ�سالمية ... ت�ستعر�س 
جهود الدولة يف تر�سيخ ثقافة الت�سامح

•• العني - الفجر

�الإ�شالمية  للثقافة  ز�ي��د  د�ر  �أطلقت  "�لت�شامح"  لعام  فعالياتها  �شمن 
طلبة  ت�شتهدف  و�ل��ت��ي  �لت�شامح«  »�إم�����ار�ت  ب��رن��ام��ج  حم��ا���ش��ر�ت  �شل�شلة 
�ملد�ر�ض �حلكومية و�خلا�شة و�ملوؤ�ش�شات  �لد�ر وطالب �جلامعات وطالب 
�حلكومية و�خلا�شة وموؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين و�الأ�شر �الإمار�تية و�ملقيمة 
يكونو�  كي  �ملجتمع،  وفئات  �أف���ر�د  وتاأهيل  متكن  �إىل  �لرنامج  ويهدف 
طاقة �إيجابية ت�شاهم يف تر�شيخ قيم �لت�شامح و�لتعاي�ض �ل�شلمي بن فئات 
�ملجتمع �ملختلفة.  و ��شتعر�شت هذه �ملحا�شر�ت جهود �لدولة يف تر�شيخ و 
تعزيز قيم �لت�شامح و �إرث �ل�شيخ ز�يد يف �لت�شامح، و �إبر�ز �أ�شالة �لت�شامح 
يف  �الإن�شاين  �لت�شامح  عن  للحديث  �لتطرق  �إىل  باالإ�شافة  �الإم���ار�ت،  يف 

�لدين �الإ�شالمي و �شور للت�شامح �الإن�شاين من �لتاريخ.
طالب  �شملت  حما�شر�ت  �شتة  �ل���د�ر  نظمت  �الأول  �شنوي  �ل��رب��ع  وخ��الل 
مدر�شة مبارك بن حممد باأبوظبي، وجمل�ض �خلبي�شي بالعن، و موظفي 
جانب  �إىل  باملرفاأ،  �ليا�شي  �لفالحي  حممد  �ل�شيد  وجمل�ض  �ملرفاأ،  بلدية 
�ل�شحي  �ل�شرف  و�أخ��رى ملوظفي  �ملجتمع  د�ئرة تنمية  حما�شرة ملوظفي 
ز�يد  ل��د�ر  �لعام  �ملدير  �لطنيجي  حممد  ن�شال  �لدكتورة  وقالت  بالعن. 
��شتد�مة  م�����ش��روع  �شمن  �مل��ح��ا���ش��ر�ت  ه���ذه  ت��اأت��ي  �الإ���ش��الم��ي��ة:  للثقافة 
للد�ر  �لت�شغيلية  �خلطة  �شمن  �لثقايف  �لتعدد  وتقبل  �لديني  �لت�شامح 
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمّو  الإع��الن �شاحب  ��شتجابة   2019 لعام 
نهيان، رئي�ض �لدولة – حفظه �هلل، عام 2019 عاماً للت�شامح و�ن�شجاما 
مع ��شرت�تيجية �لقيادة �لر�شيدية بتعزيز قيمة �لت�شامح كقيمة �أخالقية 

�شامية لها �أهميتها �لكبرية يف جمتمع دولة �الإمار�ت مبختلف �أطيافه.

تعزيزًا للقيادة والبتكار ودعم اإبداعات الطلبة
جامعة الإمارات توفد فريقًا طالبيًا 

اإىل جامعة اآلتو الفندلندية
•• العني - الفجر

�إىل  علمية  بزيارة  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  فريق طالبي من جامعة  قام 
�إطالقه  �لذي مت  �لُطالبية  �لقياد�ت  برنامج  �لفنلندية �شمن  �آلتو  جامعة 
هذه  مت��ح��ورت  �أ�شبوعن.  ��شتمرت  و�ل��ت��ي  �ملا�شي  ف��ر�ي��ر  �شهر  يف  ر�شمياً 
�لزيارة �لعلمية حول �لقيادة و�البتكار تخللها عدد من ور�ض �لعمل �ملبتكرة 
�ملهنية و�كت�شاب مهار�ت �شاملة وتطوير  �لتنمية  يف مو��شيع خمتلفة مثل 
�لعمل،  منظومة  يف  ب�شال�شة  �الندماج  من  �خلريجن  ميكن  مما  �لقدر�ت 
ويوفر لهم قائمة مكثفة من فر�ض �لتعلم و�لتطوير طو�ل مدة �لرنامج.   
وقالت �لطالبة حبيبة �أحمد �لنقبي من كلية �لقانون ، �إن جامعة �الإمار�ت 
هي جامعة د�عمة لتنمية وتطوير مهار�تنا وحا�شنة الإبد�عاتنا، حيث �أتاحت 
لنا �لفر�شة للذهاب �إىل هذه �لرحلة �لتي حملت نقطة حتول يف �شخ�شياتنا 
�أ�شاليب  �شملت  و  مبحتو�ها  مكثفة  �ل��ور���ض  كانت  حيث  �لكثري،  �ألهمتنا  و 
يف  �لتقليدية  �لطريقة  على  �العتماد  من  ب��داًل  �الألعاب  كا�شتخد�م  مبتكرة 
متكامل  مكان  وهو  �لت�شميم،  زي��ارة م�شنع  مثل  وزي��ار�ت مميزة  �لتقدمي، 
يدعم �إبد�عات �لطلبة �لتي تكمن يف عقولهم، و ذلك عن طريق توفري �لبيئة 
�ملثالية لتحويل �أفكارهم �إىل و�قع ملمو�ض. ومن جهتها قالت �لطالبة �شيماء 
علي �لكتبي من كلية �لرتبية: لقد تعلمت �لكثري من �ملهار�ت يف هذه �لرحلة 
�لتي �ك�شبتني خرة و��شعة يف �لقيادة وكيفية حتليل �ل�شخ�شيات وتق�شيمها، 
وو�شع �الأهد�ف وكيفية �لتخطيط لها باإتقان، وريادة �الأعمال و�أثرها على 
�لفرد و�ملجتمع يف ع�شرنا هذ� وغريها من �لر�مج �لتي ت�شمل �لت�شميم 
و�لفن و�الخ��رت�ع و�الب��د�ع.  فيما عرت زميلتها �شيخة علي �ل�شحي ، عن 
"�إن  وق��ال��ت:  �لفر�شة.  ه��ذه  منحها  خ��الل  م��ن  �لعلمية  بالرحلة  �شعادتها 
و�ل��ل��ق��اء�ت مع  �لعمل  ور���ض  �لعديد من  ج��د�ً حيث ت�شمن  ث��ري  �لرنامج 
للجامعات،  �مليد�نية  �ل��زي��ار�ت  عن  ف�شاًل  ودول��ي��اً،  حملياً  ب��ارزة  �شخ�شيات 
بالقيادة و�الب��د�ع و�البتكار." وبدوره  �ل�شلة  �لقطاع �خلا�ض ذ�ت  و�شركات 
�لرحلة  "كانت جتربتي يف  �شيا�شية  �ملهريي، طالب علوم  قال بطي خمي�ض 
�لعلمية �ىل فنلند�، فريدة من نوعها وحتد جديد فتح يل �آفاقاً كثرية، حيث 
كانت �أول ور�شة يف �لرحلة �لعلمية عن �لقيادة �لذ�تية و�لتوعية، وهي نقطة 
ومعرفة  �أجهلها  كنت  �شخ�شيتي  من  جو�نب  ملعرفة  يل  بالن�شبة  �النطالق 

�لطريق �لذي �شاأتخذه للو�شول لالأف�شل. 
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ت�ضكل ده�ن الأرداف م�ضدر اإزعاج لكثري 
من الأ�ضخا�ض، حيث اأنه ي�ضعب التخل�ض 
منها، كما اأنها تزيد من خماطر الإ�ضابة 
وامل�ضكالت  الأمثثثثرا�ثثثثض  مثثثن  بثثالثثعثثديثثد 

ال�ضحية.
ده�ن  حماربة  �ضع�بة  من  الرغم  وعلى 
بع�ض  هثثنثثاك  ولثثكثثن  الأرداف،  منطقة 

الطرق التي ت�ضاعد يف التخل�ض منها.

��شتقر�ر  ع��دم  من  حالة  �لبالد  ت�شهد 
يف ح���ال���ة �ل��ط��ق�����ض، م���وج���ات من 

�النخفا�ض يف درجات �حلر�رة، 
ون�شارة  �جللد  علي  وللحفاظ 

�أيام  يف  �ل�شعر  و�شالمة  �لب�شرة 
�لرد و�ل�شتاء، هناك عدة ن�شائح 

يجب �تباعها.

يف  الب�ضرة  ن�ضارة  على  وللحفاظ 
ال�ضتاء، اإليك عدة ن�ضائح:

-1 ال د�عي ل�شرب �ملياه �لغازية �ملثلجة 
ين�شح  �لعك�ض  علي  ولكن  �ملثلجات،  و�أك��ل 

مثل  �لد�فئة  �ل�شو�ئل  �شرب  من  باالإكثار 
�لقرفة و�لزجنبيل و�لكاكاو.

�ل�شوربة  ت��ن��اول  ع��ل��ي  �حل��ر���ض  ي��ج��ب   –  2
�ل�شاخنة يف �لغذ�ء مثل �شوربة �لعد�ض.

�لبارد،  ب��امل��اء  و�جل��ل��د  �ل�شعر  لغ�شيل  ال   –  3
والبد �أن يكون �لغ�شيل باملاء �لد�فئ.

�أن  والبد  �لبارد  باملاء  �لو�شوء  عدم  – ين�شح   4
يكون �أي�شا باملاء �لد�فئ.

بغ�شيله  ين�شح  يوم،  كل  �ل�شعر  لغ�شيل  – ال   5
يومن يف �الأ�شبوع.

مبكر�  �خل��روج  يحذر  و�ل�شيد�ت  للبنات   –  6
دون ت��دف��ئ��ة ج��ي��دة ج���د�ً خ��ا���ش��ة �الأي�����دي، والبد 

من لب�ض ثقيل وجو�نتي لليدين.
-7 ين�شح بعدم �خلروج من غري كرمي مرطب 

علي �لوجه، للحماية من هو�ء �ل�شباح �لبارد.
و�لقدم  �مل��ن��زل  يف  �جللو�ض  ب��ع��دم  ين�شح   –  8
بارتد�ء  وين�شح  �ل�شديد،  �ل��رد  حالة  يف  ع��اري 
�شر�ب قطن ملنع جفاف وت�شقق �لكعبن، ويجب 
ب��دون مرطبات،  �ل��ذر�ع��ن و�ل�شاقن  ت��رك  ع��دم 

ين�شح بالدهان مبرطب �أو �لفازلن.
وحول  �الأي���دي  تن�شيف  يف  �لك�شل  يحذر   –  9
خ�شو�شا  ج���د�ً  ج��ي��د  ب�شكل  �لغ�شيل  ب��ع��د  �ل��ف��م 
جًد�  �جليد  �لتن�شيف  م��ن  الب��د  حيث  �الأط��ف��ال، 
تق�شف �جللد ميكن  �جللد، يف حالة  تق�شف  ملنع 

��شتعمال �جلل�شرين لعالج �مل�شكلة.
وفمهم  ي��ن��ام��ون  �الأط���ف���ال  ت���رك  ي��ح��ذر   10-
ت�شقق  ملنع  �لفم مغلق،  �أن  �لتاأكد  مفتوح، فالبد 

�ل�شفاه، و�إذ� حدث فاإن �لعالج يكون بدهانه

اأهمها تناول �ض�ربة العد�ض

 10 ن�سائح للب�سرة وال�سعر فى ال�ستاء
ن�سائح ذهبية للعناية بالب�سرة احل�سا�سة 

واحلفاظ على اإ�سراقة الوجه
حُتيل �لب�شرة �حل�شا�شة حياة �ملر�أة �إىل جحيم؛ فت�شلبها جمالها 
و�إ�شر�قة وجهها ب�شبب مظهرها غري �لنقي، �لناجت عن �جلفاف 
و�الحمر�ر و�لبثور، وبالعناية �ل�شليمة و�لتغذية �ل�شحية ميكن 

للمر�أة حت�شن مظهر ب�شرتها.
وقالت �لر�بطة �الأملانية الأطباء �الأمر��ض �جللدية: �إن �لب�شرة 
�حلماية  وظيفة  لق�شور  �شعف،  �أو  خلل  من  تعاين  �حل�شا�شة 
�لطبيعية، فتفتقر للرطوبة، كما تقع فري�شة �شهلة لتوغل �ملو�د 

�لغريبة و�لكائنات �لدقيقة.
وعادة ما تعاين �لب�شرة �حل�شا�شة �جلفاف و�خل�شونة و�لق�شور 
و�حلرقان  باحلكة  �ل�شعور  �إىل  باالإ�شافة  و�لتهيج،  و�الح��م��ر�ر 

و�لوخز.
�لتح�ش�شية  لال�شتجابات  �مل�شببة  �لعو�مل  �إن  �لر�بطة:  وقالت 
للب�شرة ميكن تق�شيمها �إىل 4 جمموعات؛ �أولها موؤثر�ت بيئية: 
مثل �ل�شخونة و�لرودة و�لرياح و�أ�شعة �ل�شم�ض وتقلبات درجة 
مثل  �لكيميائية  كاملو�د  �خلارجية؛  �لعو�مل  وثانيها  �حل���ر�رة، 
�لكلور،  وماء  �لنيكوتن  �أو  �لغ�شيل  م�شاحيق  �أو  �لعطرية  �ملو�د 
كما تتاأثر �لب�شرة بالعو�مل �مليكانيكية مثل �الحتكاك و�ل�شغط 
�لنف�شي  �لتوتر  مثل  �لنف�شية  �لعو�مل  عن  ف�شال  �جللد،  على 

و�مل�شاعر �لقوية كالغ�شب �أو �خلوف.
�لب�شرة  �أن  �إىل  "هاوت.دي" �الأمل��ان��ي��ة  �جل��م��ال  ب��و�ب��ة  و�أ���ش��ارت 
�لتي  �لعناية،  كم�شتح�شر�ت  خا�شة،  عناية  حتتاج  �حل�شا�شة 
�إليها،  تفتقر  �ل��ت��ي  ب��ال��ده��ون،  و�إم���د�ده���ا  ترطيبها  على  تعمل 
على  �ملحتوية  �لعناية  م�شتح�شر�ت  ��شتعمال  ينبغي  ول��ه��ذ� 
حم�ض  �أو  �للبنيك  حم�ض  �أو  �ليوريا  �أو  �لهيالورونيك  حم�ض 
�للينوليك �أو حم�ض �الأوليك �أو �الأحما�ض �لدهنية �مل�شتخل�شة 
من �للوز �أو �ل�شويا، ب�شرط خلو هذه �مل�شتح�شر�ت من م�شببات 
�حل�شا�شية مثل �لكحول و�ملو�د �لعطرية و�الإ�شافات �لكيميائية، 
كما ينبغي �البتعاد عن م�شتح�شر�ت �لتق�شري �مليكانيكية؛ الأنها 

ت�شكل �إجهاد� �إ�شافيا للب�شرة.
و�أ�شارت �جلمعية �الأملانية للتغذية �إىل �أهمية �لتغذية �ل�شحية 
غنية  تغذية  �لتي حتتاج  �حل�شا�شة،  �لب�شرة  متاعب  يف تخفيف 
يف  �مل��وج��ودة  كتلك  �ل�شحية  و�ل��ده��ون  و�مل��ع��ادن  بالفيتامينات 
و�لرجنة  كال�شلمون  �لبحرية  و�الأ�شماك  و�الأف��وك��ادو  �ملك�شر�ت 
�ل�شو�ئل و�البتعاد عن  �الإكثار من  �ملهم  �أنه من  و�ملاكريل، كما 
عن  ف�شال  و�مل��ل��ح،  �ل�شكر  بها  يختبئ  �لتي  �جل��اه��زة،  �الأطعمة 

�الإقالع عن �لتدخن.
ونظر� الأن �لعو�مل �لنف�شية لها تاأثريها على �لب�شرة �حل�شا�شة؛ 
كاليوجا  �ال���ش��رتخ��اء  بتقنيات  �لنف�شي  �لتوتر  مو�جهة  ميكن 

و�لتاأمل مع مر�عاة �أخذ ق�شط كاف من �لنوم.

اأ�ضباب تراكم ده�ن الأرداف
�أ�شباب،  ع��دة  �إىل  �الأرد�ف  ده��ون  تكد�ض  يرجع 

وهي:
• �لنظام �لغذ�ئي �خلاطىء: و�لذي يوؤثر على 
�لدهون  تكد�ض  وي�شبب  �جل�شم  مناطق  كافة 

بها، ولي�ض منطقة �الأرد�ف فح�شب.
�أ�شباب  �أب����رز  م��ن  �ل��ب��ط��ىء:  • �الأي�����ض 
�شعوبة ح��رق ده��ون �جل�شم 
�الأي�ض،  عملية  ب���طء  ه��و 
لطبيعة  ه�������ذ�  وي�����رج�����ع 
للنظام  وك���ذل���ك  �جل�����ش��م 

�لغذ�ئي غري �ل�شحي.
فتناول  �ل���ب���دين:  �ل��ن�����ش��اط  ق��ل��ة   •
ي�شبب  �شوف  �لريا�شة  ممار�شة  دون  �لطعام 
ع���دي���دة باجل�شم  م��ن��اط��ق  �ل���ده���ون يف  ت���ر�ك���م 

ومنها �الأرد�ف.
�شمن  م��ن  �أي�����ش��اً  �ل��ه��رم��ون��ي��ة:  • �ل��ت��غ��ري�ت 
بع�ض  يف  �لدهون  لظهور  ت��وؤدي  �لتي  �الأ�شباب 
�ملر�أة  يتغري ج�شم  �أن  فيمكن  �جل�شم،  مناطق 
�لبلوغ ويف فرتة �حلمل  بعد  وي��زد�د وزنها 

و�لوالدة.
وهذ� ما يجعل �ملر�أة هي �الأكرث معاناة من 

دهون �الأرد�ف عن �لرجل.
�لهرمونات  يف  ����ش��ط��ر�ب��ات  وج���ود  �أن  ك��م��ا 
�أن ي��وؤدي �إىل زيادته  يوؤثر على �ل��وزن وميكن 

و�شعوبة حرق �لدهون.
طرق �لتغلب على دهون �الأرد�ف

�إذ� كنت متلك قو�م �لكمرثى، 
فاإنه ي�شعب تغيري �ل�شكل، 
ولكن ميكنك تغيري حجمه 
ب�����ات�����ب�����اع جم�����م�����وع�����ة من 

�خلطو�ت:

غثثذائثثي  نثثثظثثثام  -1اتباع 

منا�ضب
�مل���وج���ودة يف �جل�شم،  ل��وزن��ك و�ل���ده���ون  وف��ق��اً 
�حلر�رية  �ل�����ش��ع��ر�ت  كمية  على  تتعرف  ���ش��وف 

�لتي يحتاجها ج�شمك يومياً.
وبالتايل يجب �الإلتز�م بتناول �لكميات �ملنا�شبة 
م���ن �ل�����ش��ع��ر�ت، و�ت���ب���اع ن��ظ��ام غ���ذ�ئ���ي يعتمد 
مثل  �ل�شحية،  �الأطعمة  على  �الأوىل  بالدرجة 

�خل�����������������ش��������رو�ت 
و�ل��������ف��������اك��������ه��������ة 
و�حل�����������������ب�����������������وب 

�لكاملة.
وي���ن�������ش���ح ب���ت���ن���اول 

وج���ب���ات ���ش��غ��رية يف 
ف��رت�ت منتظمة ال 
�إىل  ث��الث  تتعدى 

�أربع �شاعات.
ويف �ملقابل 

ي�������ج�������ب 
د  بتعا الإ �

ع���������������������������������ن 
�لغنية  �الأط��ع��م��ة 

و�لد�شم،  ب��ال��ده��ون 
ول��������ذل��������ك ي���ج���ب 

عن  �ل������ت������وق������ف 
تناول �لوجبات 

�ل���������ش����ري����ع����ة، 
وك�������������ذل�������������ك 
�ل�������ش���ك���ري���ات 

و�حللويات.
وم�������ن �مل���ه���م 
يف  ت�����ش��ع  �أن 

�أواًل،  �الأرد�ف  ده���ون  تفقد  ل��ن  �أن���ك  �ع��ت��ب��ارك 
حتى و�إن كانت �ملنطقة �الأكرث بد�نة يف �جل�شم، 
ولكن مع �الإ�شتمر�رية يف �لنظام �ل�شليم، �شوف 

تالحظ �أن دهون �الأرد�ف تقل تدريجياً.

النار! على  الده�ن  -2و�ضع 
و�مل��ق�����ش��ود ب���ه���ذ� ه���و ج��ع��ل��ه��ا يف ع��م��ل��ي��ة حرق 
من  كثري  خل�شارة  بحاجة  كنت  ف��اإن  م�شتمرة، 
ي��ج��ب ممار�شة  ب��اجل�����ش��م،  �مل���وج���ودة  �ل�����ش��ح��وم 
وخ���ا����ش���ًة متارين  ي���وم���ي  ب�����ش��ك��ل  �ل���ري���ا����ش���ة 

�الأرد�ف.
�إذ� مل يكن هناك وقت  �أن تبد�أ يف �ملنزل  ميكن 

و�مكانية للذهاب �إىل �ل�شالة �لريا�شية.
وم�����ن �أب�������رز مت���ري���ن���ات �ل��ت��خ��ل�����ض م����ن ده����ون 

�الأرد�ف:
و�إ�شتخدم  �مل�شاعد  عن  �إبتعد  �لدرج:  • �شعود 
�ملزيد  ح��رق  يف  ي�شاعد  ف��ه��ذ�  لل�شعود،  �ل���درج 
�ل�����ش��ع��ر�ت �حل���ر�ري���ة يف خم��ت��ل��ف مناطق  م���ن 

�جل�شم.
كما ميكن �إعتباره �أحد �لتمارين �لهامة لدهون 

�الأرد�ف، وين�شح بالقيام به يومياً.
• �مل�شي مل�شافات طويلة: 
�مل�شي  ي�������ش���اع���د 
ح������������رق  يف 
�ل����ده����ون، 
وي�����ع�����ت�����ر 
م�����������������������������ن 
�ل���ري���ا����ش���ات 
لكثري  �مل��ف�����ش��ل��ة 
م�������ن �الأ������ش�����خ�����ا������ض، 
جيدة  فر�شة  ه��ي  ول��ذل��ك 
و�شط  �لنقي  �لهو�ء  ال�شتن�شاق 
�ل���ده���ون يف نف�ض  �ل��ط��ب��ي��ع��ة وح����رق 

�لوقت.

ملدة  �لكهربائية  �مل�شاية  �إ�شتخد�م  �أي�شاً  ميكن 
20 �إىل 30 دقيقة يومياً، ولكن ين�شح بالبدء 

ملدة ق�شرية تزد�د تدريجياً.
من  كثري  حرق  تريد  هي  �لت�شلق:  ريا�شة   •
�إذن  �شيقة؟  مبغامرة  �الإ�شتمتاع  م��ع  �ل��ده��ون 
توفرها  و�لتي  �لت�شلق،  ريا�شة  بتجربة  عليك 

كثري م��ن �الأم��اك��ن �لتي 
بها  ي������وج������د 
������������ش�����������االت 

خم�������ش�������ش���ة 
للت�شلق.

ميكنك  ك����م����ا 
�ل���������ذه���������اب يف 
رحالت لت�شلق 
مع  �جل�������ب�������ال 

�الأ�شدقاء.
مت�������اري�������ن   •
�ل���ق���رف�������ش���اء: 
م������������ن �أك������������رث 

�لتي  �ل��ت��م��اري��ن 
حرق  يف  ت�������ش���اع���د 

�أجز�ء  خمتلف  ده��ون 
�الأرد�ف  وخ��ا���ش��ة  �جل�����ش��م، 

و�ل�شاقن.
على  جتل�ض  وك��اأن��ك  و�شعية  باتخاذ  ق��م 
يف  ركبتيك  و�خ��ف�����ض  با�شتقامة  كر�شي 
�لذر�عن  90 درج���ة م��ع مت��دي��د  و���ش��ع 
لالإمام.و�إبد�أ يف �لنزول الأ�شفل و�ل�شعود 

الأعلى، وتكر�ر هذ� �لتمرين عدة مر�ت.
�أو  �ل��ث��اب��ت��ة  ����ش���و�ء  �ل����در�ج����ة:  • رك����وب 
�أك����رث �ل��ت��م��اري��ن فعالية  �مل��ت��ح��رك��ة، م��ن 
يجب  ول���ذل���ك  �الأرد�ف،  ده����ون  حل���رق 

�لريا�شية  �ل��ت��م��اري��ن  �شمن  �در�ج���ه���ا 
�ليومية.

م�ضدر ازعاج ل�ضع�بة التخل�ض منها

طرق حماربة الدهون يف منطقة الأرداف
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ف��ق��د �مل��دع��و /ب��اب��ي جريل 
ماريتي�ض دي ليون جوميز 
�جلن�شية  �ل����ف����ل����ب����ن      ،
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������و�ز   -
)EC7262695( من يجده 
عليه �الت�شال بتليفون رقم  

0566023021

فقدان جواز �سفر
/كري�شتن  �مل��دع��وة  فقدت 
ت����ريي���������ش����ا ل�����ون�����ا �ن��������دوى 
�جلن�شية  �ل����ف����ل����ب����ن      ،
رق����م  �����ش����ف����ره����ا  ج����������و�ز   -
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حكثثث�مثثة دبثثثثثي- �ضلطثة واحثة دبثي لل�ضيليكث�ن
اإعثثالن رقثثم 2019/15((

بع�ض  تعديل   / �إل��غ��اء  لل�شيلكون عن  دب��ي  و�ح��ة  �شلطة  تعلن 
�إع����الن، فعلى كل  ب��ك��ل  �ل��رخ�����ض ح�شبما ه��و حم���دد  ب��ي��ان��ات 
�شخ�ض �أو جهة �أي حق �أو �إعرت��ض مر�جعة �ملحكمة �ملخت�شة 
خالل �أ�شبوعن من تاريخ �الإعالن دون حتمل �ل�شلطة �أدنى 

م�شئولية جتاه حقوق �لغري.
اإلغثثاء الرخ�ضثة:

العنثثثث�ان: دبي،  دولة الإمارات العربية املتحدة - �ضلطة واحثة دبثثي لل�ضيليكثث�ن

تغيري الأ�ضم التجاري:

رقم �لرخ�شة
2514
1476

�شاحب �لرخ�شة:    
COMMUTECH TECHNOLOGIES - FZE كوميوتك تكنولوجيز - م م ح

 Blue Monkey Vend Trading FZCO   بلو مونكي فند �لتجارية �ض م ح

رقم �لرخ�شة

1090

To                        ال�شم �لتجاري �جلديد�
عيادة ميدي فاميلي م م ح

MEDI FAMILY POLYCLINIC FZE

From                   ال�شم �لتجاري �لقدمي�
عيادة فرحة لطب �الطفال م م ح

Farha Clinics Children Centre FZE

العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   

العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/457  جتاري كلي
فر  كيهان  ر�شا  مهدي  مديرها  وميثلها  ذ.م.م  �لتجارية  للو�شاطه  �الم���ار�ت  1-ل��وؤل��وؤة   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�أقام  قد  �بر�هيم حممد �حلمادي  م.م.ح وميثله:علي  �شي  �شي  /بيه  �ملدعي  �ن  �القامة مبا  جمهول حمل 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما �الول و�لثانية بالت�شامن و�لت�شامم فيما بينهما 
�التفاق  تاريخ  بو�قع 12% من  �لقانونية  و�لفائدة  للمدعية مبلغ وقدره )44.985.435( درهم  بان يدفعو� 
ت�شلمها  �لتي  �شيكات  �ل�شبع  ب��رد  �لثالث  عليه  �ملدعي  و�ل��ز�م  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  يف:2015/9/9  �حلا�شل 
للمدعية  قيمتها  ب�شد�د  �لز�مه  �ل�شيكات  تلك  ت�شليم  �متناعه عن  بعاليه ويف حالة  �ملبن  باجلدول  �ملبينة 
مع �لفو�ئد �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ ��شتحقاق كل �شيك مع �لز�مه بدفع مبلغ مبلغ وقدره )خم�شة 
مالين درهم( تعوي�شا عن �ال�شر�ر �لتي ��شابه �ملدعية جر�ء حب�شه لل�شيكات حتى فو�ت مو�عيد �الجر�ء�ت 
بالتعوي�ض  �حلكم  �شريورة  تاريخ  من   %12 قدرها  قانونية  فائدة  مع  حت�شيلها  فر�شة  وتفويت  �جلزئية 
نهائي و�لز�م �ملدعي عليه �لر�بع بحو�لة �حلق يف �ل�شبع �شيكات �ملبينة بالئحة �لدعوى �ىل �ملدعيه )بيه 
�شي �شي( و�لز�م �ملدعي عليهم بالر�شوم و�مل�شروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة.وحددت لها جل�شة يوم �الحد 
�أو من ميثلك  �مل��و�ف��ق:2019/4/28 �ل�شاعة:09:30 �ض بالقاعة:ch1.C.15  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

           يف الدعوى رقم 2016/137  بيع عقار مرهون   
مو�شوع �لق�شية:طلب �ذن بيع مال مرهون عبارة عن �لفيال �لكائنة يف دبي ، منطقة جممع 
دبي لال�شتثمار جرين كوميونيتي وي�شت �لفيال 4030 رقم �الر�ض 352 رقم �لبلدية 174 - 598 
�مل�شاحة 62/1049 مرت مربع )02/11.298( قدم مربع ، دبي ، و�لت�شريح لطالب �لتنفيذ بكل 

طلباته يف �لالئحة.
طالب �الإعالن:طالب �لتنفيذ:بنك �ت�ض ��ض بي �شي �ل�شرق �الو�شط �ملحدودة

عبد�لقادر  عبد�ملنعم  �ن   -2 حماده  عبد�لعظيم  حماده  طارق  �شده:1-  �عالنه:�ملنفذ  �ملطلوب 
��شماعيل جمهول حمل �القامة

مو�شوع �العالن:
نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�شة وهي عبارة عن حق منفعة - �ملنطقة جممع دبي 
لال�شتثمار �الول - رقم �الر�ض 352 - رقم �ملبنى 4030 �مل�شاحة 1049.62 قدم مربع وفاء للمبلغ 

�ملطالب به )1.707.106/54( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

�شارمينتو  كابالهن  /رو�شيله  �ملدعو  فقد 
�لفلبن    �جلن�شية - ج��و�ز �شفره رقم   ،
)46389350( من يجده عليه �الت�شال 

بتليفون رقم  0504440101

فقدان جواز �سفر
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�ملال و�لأعمال

تدوير تفتتح م�سروع حمطة تخزين 
الطاقة ال�سم�سية مبطمرة الظفرة

•• اأبوظبي - وام:

تخزين  حمطة  م�شروع  �لنفايات  الإد�رة  �أبوظبي  مركز  “تدوير”  �فتتحت 
�لطاقة �ل�شم�شية بقدرة 150 كيلو و�ط مبطمرة �لظفرة يف منطقة حميم 
مما �شي�شاهم يف توفري 138 �لف لرت من وقود �لديزل �شنويا ف�شاًل عن 
�مل�شبب  يعتر  و�ل��ذي  �لكربون  �أك�شيد  ث��اين  من  طًنا   117 �نبعاث  تفادي 
مر��شم  و�شهد   . �ملناخي  و�لتغري  �حل���ر�ري  �الحتبا�ض  لظاهرة  �لرئي�شي 
كما  باالإنابة  �لعام  �ملدير  �لكعبي  �شامل  �لدكتور  تدوير  جانب  من  �الفتتاح 
ملطمرة  �حل��ايل  و�مل�شغل  �ال�شرت�تيجي  �ل�شريك  جانب  من  �الفتتاح  ح�شر 
�لظفرة ترين خلدمات �لبيئة �ل�شيد عبد �لنا�شر �أبو �لهيجاء. وقال �لدكتور 
�شامل خلفان �لكعبي مدير عام “تدوير” باالإنابة :”ياأتي �فتتاح هذ� �مل�شروع 
ومعايري  �أ�ش�ض  تبني  �إىل  �لهادفة  “تدوير”  ال�شرت�تيجية  تنفيذ�ً  �لطموح 
�لطاقة  فيها  �شت�شتخدم  حيث  من�شاآتها  ت�شغيل  يف  و�ال���ش��ت��د�م��ة  �الب��ت��ك��ار 
�ملتجددة عن طريق توظيف �أحدث �لتقنيات و�حللول �لنظيفة عاملياً وذلك 
يف �إطار �لتز�منا �لد�ئم و�ملتو��شل بحماية �لبيئة و�ملحافظة عليها من �أجل 
�ال�شرت�تيجي  �ل�شريك  مع  بالتعاون  �جلهد  هذ�  وياأتي  �لقادمة”  �الأجيال 
�لكعبي  و�أ�شاف  �لبيئة.  خلدمات  ترين  موؤ�ش�شة  للمحطة  �حل��ايل  و�مل�شغل 
�أن �مل�شروع ي�شكل خطوة هامة �شمن جهود “تدوير” للتقليل من �لب�شمة 
�لبيئية ملن�شاآتها متا�شياً مع �أهد�ف روؤية �الإمار�ت 2021 و�الأجندة �لوطنية 
�خل�شر�ء لدولة �الإمار�ت 2015-2030 و�خلطة �لوطنية للتغري �ملناخي 
تقوم  “تدوير  “�أن  �لكعبي  و�أو���ش��ح   .».2050-2017 �الإم����ار�ت  ل��دول��ة 
بالعديد من �ملبادر�ت من �أجل تر�شيد ��شتهالك �لطاقة و�لتقليل من �لتلوث 
�لبيئي يف كافة من�شاآتها ومر�فقها وذلك باالعتماد على �لتقنيات �حلديثة 
كما �أنها تقوم بن�شر ثقافة �ملحافظة على �لبيئة و�لتقليل من �لنفايات بن 
كافة فئات �ملجتمع من خالل تنفيذ بر�مج توعوية هادفة على مد�ر �لعام. 
مقارنة  و�ل�شيانة  �لت�شغيل  تكاليف  بانخفا�ض  �جل��دي��دة  �ملحطة  وتتميز 
�لطاقة  �إد�رة  يف  �لتقنيات  �أح���دث  ت�شتخدم  �أن��ه��ا  كما  �لتقليدية  باملحطات 
�لنظيفة بن�شبة 100 باملائة حيث يعمل �لنظام على ت�شغيل �ملوقع بالكامل 
�لفرتة  وخ��الل  �لنهار  ف��رتة  خ��الل  �مللحقة  بالبطاريات  �لطاقة  وتخزين 

�لليلية تعمل هذه �لبطاريات على تغذية �ملوقع بكامل �لطاقة �ملطلوبة.

طرق دبي تنظم م�سابقة هاكاثون املوا�سالت 
العامة لتطوير �سبكة التنقل 21 اأبريل

•• دبي- وام:

“هاكاثون  م��ن  �لثالثة  �ل���دورة  دب��ي  يف  و�مل��و����ش��الت  �ل��ط��رق  هيئة  تنظم 
�لعامة  للمو��شالت  �ل�شباب  م��ب��ادرة  م��ع  بالتعاون  �لعامة”  �مل��و����ش��الت 
خليفة  برج  يف  �لعامة  للمو��شالت  �لعاملي  لالحتاد  �لتابعة   -Y4PT-/
بالتن�شيق مع �شركتي �إعمار و�شريكو خالل �لفرتة من 21 �إىل 23 �أبريل 
�جلاري وذلك مب�شاركة عدد من طلبة �جلامعات وح�شور مديري �الإد�ر�ت 
و�الت�شال  �لت�شويق  �إد�رة  مدير  �ملحرزي  رو�شة  وقالت  �لهيئة.  وموظفي 
هاكاثون  �إن”  �ملوؤ�ش�شي بقطاع خدمات �لدعم �الإد�ري �ملوؤ�ش�شي يف �لهيئة 
�الأفكار  �أهم  �إىل  للو�شول  �لهيئة  �شعي  �إط��ار  ياأتي يف  �لعامة”  �ملو��شالت 
�ملبدعة و�أف�شل �حللول �لتقنية ملو�جهة حتديات و�شائل �ملو��شالت �لعامة 
يف دبي و �لتي ت�شمل �حلافالت �لعامة و�ملرتو و�لرت�م و�لنقل �لبحري �إىل 
جانب �ل�شالمة �ملرورية و�لتطبيقات �لذكية للخدمات �ملقدمة للجمهور .

و�أ�شافت �إن دعوة طلبة وطالبات 25 جامعة على م�شتوى �لدولة يعك�ض 
�مل�شتقبل مبا متتلكه من  �لفئة يف �شناعة  دور هذه  �لهيئة الأهمية  �إدر�ك 
ب�شاأن  علمية  و�إم��ك��ان��ات  ذهنية  وم��ه��ار�ت  تفكريية  وق���در�ت  خ�شب  خيال 
كيفية مو�جهة �أي حتديات م�شتقبلية تتعلق بخطط �لنمو و �لتطوير يف 
جمال �ملو��شالت �لعامة. و �أو�شحت �أن خمرجات “�لهاكاثون” من �أفكار 
على  �شتعر�ض  �مل�شابقة  يف  �مل�شاركون  يقدمها  مبتكرة  وحلول  ومقرتحات 
بالهيئة  �ملعنين  �لتنفيذين  �ملديرين  جلنة حتكيمية مكّونة من عدد من 
�الأهد�ف  �أكرثها قدرة على حتقيق  و  للتطبيق  �أقربها  و  �أف�شلها  الختيار 
�الأوىل  �لثالثة  باملر�كز  للفائزين  يتم منح جو�ئز مالية  �أن  �ملن�شودة على 
�إ�شافة �إىل �إر�شال �لفائز �الأول للم�شاركة يف �لهاكاثون �لعاملي للمو��شالت 

�لعامة يف �شتوكهومل يف يونيو �ملقبل لتمثيل �إمارة دبي يف هذ� �حلدث.

» العتماد الوطني الإماراتي« ونظريه فى 
املجر يتعاونان يف جمال تقييم املطابقة

•• مك�صيكو-وام:

وقع نظام �العتماد �لوطني �الإمار�تي مذكرة تفاهم مع �لهيئة �ملجرية �لوطنية 
وتبادل  �ملطابقة  وتقييم  �العتماد  جمال  يف  �لفني  �لتعاون  �أج��ل  من  لالعتماد 
م�شرتك  تقييم  �إج����ر�ء  جم��ال  يف  �ل��ت��ع��اون  وك���ذ�  �ملتخ�ش�شة  �لفنية  �خل���ر�ت 
هيئة  �شتمنح  حيث  �حل��الل  تقييم  جهات  ذل��ك  يف  مب��ا  �ملطابقة  تقييم  جلهات 
ل�شهاد�ت  �ملانحة  �جل��ه��ات  �إىل  �الع��ت��م��اد  ���ش��ه��اد�ت  لالعتماد  �لوطنية  هنغاريا 
�الإمار�تية  �ملتطلبات  ح�شب  �مل��ج��اورة  و�ل���دول  هنغاريا  يف  للمنتجات  �حل���الل 
للمنظمة  �شنوية  �لن�شف  �الج��ت��م��اع��ات  هام�ض  على  �التفاقية  وق��ع  للحالل. 
�لدولية العتماد �ملختر�ت ILAC و�ملنتدى �لدوىل لالعتماد IAF موؤخر� 
هيئة  يف  �لوطني  �العتماد  �إد�رة  مديرة  �لعامري  رح��اب  �لدكتورة  �ملك�شيك  يف 
ديفيكز مدير  و�شعادة ميلكو�ض  “مو��شفات”  و�ملقايي�ض  للمو��شفات  �الإم��ار�ت 
عام هيئة هنغاريا �لوطنية لالعتماد. و�عترت �لدكتورة رحاب �لعامري مديرة 
�إد�رة �العتماد �لوطني يف �لهيئة �أن مذكرة �لتفاهم تخدم م�شاعي �لهيئة ملو�كبة 
بلد�ن  خمتلف  مع  �لثنائية  �ل�شركات  عقد  نحو  �الإم���ار�ت  دول��ة  حكومة  خطط 
�لعامل ال�شيما يف ملف �شناعة �حل��الل �ل��ذي تقود فيه دول��ة �الإم��ار�ت �جلهود 

�لدولية ملا لذلك من تاأثري �إيجابي على تطوير قطاع �القت�شاد �الإ�شالمي.

منطقة عجمان احلرة تختار حلول Oracle ال�سحابية
 لتعزز مكانة الإمارة كوجهة مف�سلة لال�ستثمار والبتكار

خالل ور�ضة العمل ت�ا�ضل ا�ضتقبال الطلبات حتى 18 ماي�

»بادري لريادة الأعمال« تعّلم الفتيات وال�سيدات مهارات ريادة الأعمال واإطالق امل�ساريع التجارية 
•• ال�صارقة-الفجر:

�ملهار�ت  عمل  “ور�شة  فعاليات  �نطلقت 
ب���ادري  ل��رن��ام��ج  �ل��ت��اب��ع��ة  �لريادية”، 
ل�����ري�����ادة �الأع������م������ال، �إح�������دى م����ب����ادر�ت 
�أكادميية بادري للمعرفة وبناء �لقدر�ت، 
�لذر�ع �لتعليمية ملوؤ�ش�شة مناء لالرتقاء 
من  و���ش��ي��د�ت  فتيات  مب�شاركة  ب���امل���ر�أة، 
ف��م��ا فوق،  18 ع���ام���اً  �ل��ع��م��ري��ة  �ل��ف��ئ��ة 
متهيد�ً للدورة �ملكثفة �لتابعة للرنامج 

يف دورته �خلام�شة.
ومت تنفيذ عدد من �لور�ض �لتي �نطلقت 
�شهر  وت�شتمر حتى  �جل���اري،  م��ار���ض  يف 
بهدف  ور���ش��ة،  لكل  �أي��ام   5 بو�قع  مايو، 
ت��اأه��ي��ل �مل��ن��ت�����ش��ب��ات و�إع����د�ده����ن خلو�ض 
جت��رب��ة ري�����ادة �الأع����م����ال، ع���ر رفدهن 
�ل��ت��ي متكنهن من  �ل���الزم���ة  ب������االأدو�ت 
�آليات  وفق  �خلا�شة  م�شاريعهن  �إط��الق 
�لقدر�ت  �ك�شابهن  خ��الل  م��ن  �شليمة، 
�لتي  �ل���ت���ح���دي���ات  مل���و�ج���ه���ة  و�مل�����ه�����ار�ت 
�لريادية  م�شريتهن  يف  ت��و�ج��ه��ه��ّن  ق��د 

و�لعملية.
�الإناث  ��شتقبال  �لعمل  ور���ض  وتو��شل 
�للو�تي  ���ش��و�ء  �مل�����ش��ارك��ة،  �ل��ر�غ��ب��ات يف 
يردن متابعة �لتميز و�لريادة من خالل 
�أو  �ملكثف،  بادري  برنامج  �إىل  �الن�شمام 
�لعمل،  ور���ض  �إىل  باالن�شمام  �الك��ت��ف��اء 

�لذ�ت  �كت�شاف  فر�شة  لهن  تقدم  �لتي 
حيث  وقدر�تهن،  مو�هبهن  و��شتنباط 
�أبريل   14 يف  ع��م��ل  ور����ش���ة  �ن��ط��ل��ق��ت 
�أبريل   18 �جلاري و�شوف ت�شتمر حتى 
�جلاري، فيما تنطلق ور�ض �لعمل �ملقبلة 
�أب��ري��ل �جل���اري، ويف   25 21 وحتى  يف 

28 �أبريل ولغاية 2 مايو �ملقبل.
تنظيم  مو��شلة  مايو  �شهر  ي�شهد  كما 
�ل�����ش��ارق��ة �ل��ت��ي تبد�أ  �ل���ور����ض يف �م����ارة 
�شباحاً   8:30 �ل�����ش��اع��ة  م��ن  جميعها 
وحتى �ل�شاعة 2:30 ظهر�ً، �أما يف �شهر 
رم�����ش��ان �مل��ب��ارك ف��ت��ب��د�أ م��ن �ل���� 9:00 
�شيكون  �إذ  1:30 ظهر�ً،  وحتى  �شباحاً 
5 وت�شتمر حتى  هناك ور�شة تنطلق يف 
9 مايو �ملقبل، ثم ور�شة من 12 ولغاية 
 19 يف  تنطلق  ور�شة  يتبعها  مايو،   16
وت�شتمر حتى 23 مايو، و�شيتم حتديد 
�ختيار  على  ب��ن��اًء  �ل��ور���ض  �نعقاد  موقع 

�الأغلبية.
وقالت رمي عبد �لهادي �ملدربة يف جمال 
�لتي  �لعمل  ور���ش��ة  “�إن  �مل����ر�أة:  متكن 
تقدمها تعتر مبثابة رحلة للمنت�شبات 
�لقدر�ت  الك��ت�����ش��اف  �ل����ذ�ت،  يف  للبحث 
متكينهن  ب���ه���دف  �مل�����و�ه�����ب،  وحت���ف���ي���ز 
�ال�شتثمار  على  وت�شجيعهن  �قت�شادياً، 
يف م�������ش���اري���ع ري�����ادي�����ة وت���ن���م���وي���ة، من 
و�جلل�شات  �لتفاعلية،  �الأن�شطة  خ��الل 

�لنقا�شية، و�لتمارين �لذهنية، بعيد�ً عن 
�الأ�شاليب �لتقليدية، حيث تتيح �لور�شة 
و�شع  �أ�شاليب  على  �لتعرف  للم�شاركات 
�خل��ط��ط �الأول���ي���ة ل��ل��م�����ش��اري��ع، وخطط 
وجذب  �مل�شتقبلية،  ملنتجاتهن  �لت�شويق 

�مل�شتثمرين مل�شاريعهن«.
هذه  “�أن  �ل�����ه�����ادي:  ع���ب���د  و�أ�����ش����اف����ت 
�أيام،  خم�شة  م��دى  على  ت�شتمر  �ل��ور���ض 
�لتو��شل  م��ه��ار�ت  على  كذلك  وت�شتمل 
�الإبد�عي،  و�لبحث  �لنقدي  و�لتفكري 
البتكار  �مل���د�رك  حتفيز  يف  ي�شهم  �ل��ذي 
�الأفكار �لريادية �شو�ء يف �لوظيفة �أو يف 
للمنت�شبات  تتيح  كما  �مل�شتقلة،  �مل�شاريع 
�لتميز  م�����ش��و�ر  م��و����ش��ل��ة  �ل��ر�غ��ب��ات يف 
�ل��ت��ج��ارب �جلديدة  و�ل���ري���ادة وخ��و���ض 
�مل�شاركة  �كت�شاب �خلر�ت، فر�شة  بغية 
يف  للرنامج  �لتابعة  �ملكثفة  �ل���دورة  يف 

دورته �خلام�شة«.
وب���دوره���ا �أك����دت �أم����رية ر����ش��دة �لكعبي 
مدينة  ب��ل��دي��ة  يف  �الإد�ري  �ل�����ش��اب��ط 
�أن  بالور�ض  �مل�شاركات  �إح��دى  �ل�شارقة، 
معروفة  باملر�أة  لالرتقاء  مناء  موؤ�ش�شة 
�لنوعية  على �شعيد �لر�مج و�ملبادر�ت 
�ل���ت���ي ت���ق���دم���ه���ا، وخ������الل ي���وم���ن من 
م�شاركتي يف �لور�شة وجدت �أنني �أمتلك 
�لكثري من �الأفكار �لريادية، وتعمقت يف 
�أعلم ماهي  �أك��ر، حيث بت  ذ�ت��ي ب�شكل 

على  ق��ادرة  و�أ�شبحت  �ملقبلة،  خطو�تي 
�شل�شة، لدرجة  ب�شورة  �أولوياتي  تنظيم 
�أنني �أنتظر بفارغ �ل�شر �نتهاء �لور�شة 
نظر�ً  �ملكثف،  �ل��رن��ام��ج  �إىل  لالنتقال 
للكم �لهائل من �ملعلومات �لتي �كت�شبتها 
يف فرتة وجيزة جد�ً، لذلك �أدعو جميع 
�لفتيات و�ل�شيد�ت بانتهاز هذه �لفر�شة 
و�مل�شاركة يف ور�ض �الأكادميية وبر�جمها 
وب�شكل  �إي��ج��اب��ي��اً  حياتهم  �شتغري  الأن��ه��ا 
ج�������ذري«. وت��ن��ب��ع �أه���م���ي���ة �مل�������ش���ارك���ة يف 
ه����ذه �ل���ور����ض م���ن خ����الل م���ا ت��زخ��ر به 
�إبد�عية  وحم��اور  و�أدو�ت،  �أن�شطة،  من 
�ملنت�شبات،  م��ه��ار�ت  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ق����ادرة 
وتعزيز ر�شيدهن �ملعلوماتي حول عامل 
�مل�شاريع  �إن�شاء  ريادة �الأعمال، و�أ�شاليب 
و�الرتقاء  تطويرها  وخطط  �ل�شغرية، 

بها ورفع تناف�شيتها يف �الأ�شو�ق.
موؤ�ش�شة  م��دي��ر  ك����رم،  ب���ن  رمي  و�أك�����دت 
من��اء ل��الرت��ق��اء ب��امل��ر�أة: �أن �ل��ه��دف من 
هذه �لور�ض �لتمهيدية يكمن يف تقدمي 
�لرنامج  �إىل  ل��ل��م��ن��ت�����ش��ب��ات  �ل���رع���اي���ة 
و�إ�شر�كهن يف جميع �الأحد�ث �لتي تعنى 
خ�شو�شاً  و�إمكاناتهن،  مو�هبهن  باإبر�ز 
يوؤهلهن  �ل��ع��م��ل  ل���ور����ض  خ��و���ش��ه��ن  �أن 
�لتالية  �مل��رح��ل��ة  خ��و���ض  م��ن  وميكنهن 
م��ن �ل��رن��ام��ج �مل��ك��ث��ف �ل���ذي مي��ت��د من 
6 – 7 �أ�شابيع من �جلل�شات �لتدريبية 

�الأعمال  م��ن  �أ�شابيع   5 و4-  �ل�شفية، 
�مليد�نية و�لتوجيهات �لفنية«.

�مل�شاركة  “تعك�ض  ك����رم:  ب��ن  و�أ���ش��اف��ت 
�ل��ك��ب��رية �ل��ت��ي ت�����ش��ه��ده��ا ور�����ض �لعمل 
و�ل�شيد�ت  للفتيات  �ل��الف��ت  و�حل�شور 
مهار�ت  الك��ت�����ش��اب  و�ل�����ش��غ��ف  �ل���رغ���ب���ة 
من  و�ح���دة  ك��ل  �شت�شعر  حيث  ج��دي��دة، 
�مل�شاركات بعد �النتهاء من ور�ض �لعمل 
�لعظيمة  بالنتائج  ع��م��وم��اً  و�ل��رن��ام��ج 
�ل��ت��ي ت��ت��ي��ح ل��ه��ن �ل���ق���درة ع��ل��ى حتقيق 
م�شاريعهن  يف  وطموحاتهن  �أه��د�ف��ه��ن 

�لنا�شئة«.
�الأعمال  ل��ري��ادة  ب��ادري  برنامج  ويعتر 
برناجماً  �ل��ع��رب��ي��ة،  باللغة  ي��ق��دم  �ل���ذي 
متكاماًل يف جمال ريادة �الأعمال، حيث 
�أفكارهن  حت��وي��ل  يف  �مل�����ش��ارك��ات  ي�شاعد 
عليها،  و�ل��ع��م��ل  ري���ادي���ة  م�����ش��اري��ع  �إىل 
�لفكرية  �ملهار�ت  تنمية  �إىل  يهدف  كما 
وتثقيفهن  �مل�����ش��ارك��ات  ل��دى  و�ل��ري��ادي��ة 
�لتي تخ�ض  بجميع �جلو�نب و�ملجاالت 
�لنا�شئة،  و�مل�شاريع  �الأعمال  ريادة  عامل 
وي���ع���م���ل ع���ل���ى ت��ه��ي��ئ��ت��ه��ن م�����ن خ���الل 
مب�شاريعهن،  خا�شة  عمل  خطة  �إع���د�د 
�مل��ف��اه��ي��م و�مل���ه���ار�ت �لالزمة  و�ك��ت�����ش��اب 
رحلتهن  يف  �شيو�جهن  م��ا  ك��ل  لتخطي 
�لريادية باالإ�شافة �إىل تنمية مهار�تهن 

�لفكرية و�لقيادية.

•• عجمان-الفجر: 

جهوًد�  �حل����رة،  ع��ج��م��ان  منطقة  ت��ب��ذل 
حثيثة الإجناز عملية حتول رقمي كرى 
يف �الإم��ارة ب�شفتها �جلهة �مل�شوؤولة عن 
�لرتويج الإمارة عجمان كوجهة مف�شلة 
�الأعمال،  �ل�����ش��رك��ات ومم��ار���ش��ة  الإن�����ش��اء 
ومن �لركائز �لتي تعتمد عليها منطقة 
تنفيذ  ذل���ك  �حل���رة يف حتقيق  ع��ج��م��ان 
�شحابة  تطبيقات  ال���ش��ت��خ��د�م  م�����ش��روع 
Oracle. و�شيوؤدي �كتمال �مل�شروع �إىل 
�إن�شاء �جليل �لتايل من �لبنية �لتحتية 
خدمات  ت��وف��ر  �ل��ت��ي  �مل��ت��ق��دم��ة  �لتقنية 
مبتكرة وحلواًل ذكية جلهات �لقطاعن 
عليها  ت�شهل  عجمان  يف  و�خلا�ض  �لعام 

ممار�شة �الأعمال و�لتجارة.
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل�شايع  حممد  وق���ال 
لقطاع �لتكنولوجيا، يف منطقة عجمان 

حتتية  ب��ن��ي��ة  �إن�������ش���اء  “هدفنا  �حل������رة: 
فائقة  ب�شال�شة  تعمل  �ال�شتخد�م  �شهلة 
�ل�شركات  ق���درة  فتدعم  م�شكالت  دون 
وحتقيق  �الب��ت��ك��ار  على  �مل�����ش��اري��ع  ورو�د 
هذ�  تبني  “مكننا  و�أ�شاف:  �الزدهار.” 
�أعمال  ح��ل��ول  عمالئنا  منح  م��ن  �لنهج 
ولر�شم  بهم.  عالقاتنا  وتعزيز  �شاملة 
بفّعالية  و�الإ�شهام  �لتالية  �لنمو  خطط 
�إم���ارة عجمان، ال  �قت�شاد  �أك��ر يف من��و 
�أن نعتمد على حلول رقمية مبتكرة  بد 
و�شاملة قادرة على تعزيز مكانة �الإمارة 

لة لال�شتثمار و�البتكار.«  كوجهة مف�شّ
�شحابة  تطبيقات  ب���اأن  �ل�شايع  و�أو���ش��ح 
�شت�شهم يف ت�شريع �لعمليات   Oracle
من خالل �الأمتتة وتعزيز قدرة �ل�شركات 
على �لتكيف مع تغري�ت �ل�شوق وتوفري 
�لرقمي  لالقت�شاد  جاهزة  حتتية  بنية 

للعمالء. 

ويف �إطار تنفيذ �مل�شروع، �شتعمل منطقة 
عجمان �حلرة على ن�شر تطبيقات �شحابة 
�لب�شرية  �ل���ق���وى  الإد�رة   Oracle
�شحابة  و   )HCM Cloud(
�ملوؤ�ش�شات  م��و�رد  لتخطيط   Oracle
)ERP Cloud( ما �شيعزز قدر�تها 
تكاليفها  وي��خ��ف�����ض  �ال���ش��ت��ي��ع��اب  ع��ل��ى 
ومي��ك��ن��ه��ا م��ن ت��ق��دمي خ��دم��ات مبتكرة 
ويب�شط عملياتها ويرفع م�شتوى تفاعل 

موظفيها ويوثق �رتباطهم بها. 
�إ���ش��م��اع��ي��ل، ن��ائ��ب رئي�ض  وع��ل��ق خ��ال��د 
�لتطبيقات  الأع������م������ال   Oracle
عجمان  م��ن��ط��ق��ة  “تتوىل  �ل���رق���م���ي���ة: 
�حلرة م�شوؤولية رئي�شة يف حتفيز �لنمو 
�الق���ت�������ش���ادي و�الج���ت���م���اع���ي ل����الإم����ارة، 
للتحول  �ختارته  �ل��ذي  �لنهج  �أن  و�أث���ق 
�أهد�فها  حتقيق  من  �شيمكنها  �لرقمي 

�ال�شرت�تيجية باأف�شل طريقة.«

 الإمارات الإ�سالمي يعلن عن حتقيق نتائج مالية قيا�سية للربع الأول من العام 2019
•• دبي-الفجر: 

�أعلن �الإمار�ت �الإ�شالمي، �إحدى �ملوؤ�ش�شات 
�ملالية �الإ�شالمية �لر�ئدة يف دولة �الإمار�ت 
�ملالية  نتائجه  عن  �أم�ض  �ملتحدة،  �لعربية 
 ،2019 م���ار����ض   31 يف  �مل��ن��ت��ه��ي  ل��ل��رب��ع 
و�لذي تّوجه باأد�ء قيا�شي �نعك�ض من خالل 
مليون   411 مببلغ  �أرب�����اح  ���ش��ايف  حتقيق 
درهم للربع �الأول من �لعام 2019، بزيادة 
من  ذ�ت��ه��ا  بالفرتة  مقارنة   97% بن�شبة 
�لعام �ل�شابق وبن�شبة %54 مقارنة بالربع 
هذ�  ور�ء  �لرئي�ض  �ل�شبب  وي��ع��ود  �ل�شابق. 
�الإجناز �إىل منو �مليز�نية �لعمومية، �رتفاع 
دخ��ل �ل��ت��م��وي��الت و�ل��ن��م��و يف دخ��ل �لر�شوم 

و�نخفا�ض معدل �لتكلفة �إىل �ملخاطر.  
�أبرز �لنتائج �ملالية: 

• �رت���ف���اع ����ش���ايف �الأرب�������اح ب��ن�����ش��ب��ة 97% 
م��ق��ارن��ة ب��ال��ف��رتة ذ�ت��ه��ا م��ن �ل��ع��ام �ل�شابق 

لي�شل �إىل 411 مليون درهم.
• �رتفاع �لدخل �الإجمايل للم�شرف بن�شبة 
�لعام  ذ�ت��ه��ا م��ن  ب��ال��ف��رتة  %12 م��ق��ارن��ة 

�ل�شابق لي�شل �إىل 663 مليون
درهم.

• حت�شن هو�م�ض �لدخل �ملمول بو�قع 28 
نقطة �أ���ش��ا���ض م��ق��ارن��ة ب��ال��ف��رتة ذ�ت��ه��ا من 
�لعام �ل�شابق لت�شل �إىل %3.14 مدعومة 

بارتفاع �أ�شعار �لفائدة.
مليار   60.6 �مل���وج���ود�ت  �إج���م���ايل  ب��ل��غ   •
درهم، مرتفعاً بن�شبة %4 عن نهاية �لعام 

 .2018
�لتمويلية  �الأن���������ش����ط����ة  ذمم  ب���ل���غ���ت   •
درهم،  مليار   36.4 �ملدينة  و�ال�شتثمارية 
�لعام  ن��ه��اي��ة  ع���ن   1% ب��ن�����ش��ب��ة  م��رت��ف��ع��ة 

.2018
• �رتفعت ود�ئع �ملتعاملن بن�شبة %4 عن 
نهاية �لعام 2018 لت�شل �إىل 43.4 مليار 

درهم.
• بلغت ن�شبة �الأن�شطة �لتمويلية منخف�شة 

بلغت  قوية  تغطية  ون�شبة   8.6% �لقيمة 
 .111%

• بلغت ن�شبة �لتمويل �إىل �لود�ئع 84% 
وهي تعك�ض و�شع �ل�شيولة �ل�شليم.

�ملال  ر�أ����ض  م��ن  �الأول  �ل�شق  ن�شبة  بلغت   •
�مل����ال عند  ر�أ�����ض  ك��ف��اي��ة  ون�����ش��ب��ة   17.4%

.18.5%
ويف معر�ض تعليقه على �لنتائج �ملالية، قال 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����ض  �أم����ن،  ���ش��الح حم��م��د 
دو�ع����ي  مل���ن  “�إنه  �الإ����ش���الم���ي،  ل����الإم����ار�ت 
�ملالية  �لنتائج  عن  نعلن  �أن  �لبالغ  �شرورنا 
�لقوية �لتي حققها �الإم��ار�ت �الإ�شالمي يف 
�لربع �الأول من �لعام 2019، و�لتي تاأتي 
�لعام  يف  وجناحاته  من��وه  لرحلة  ��شتمر�ر�ً 
2018. فقد متكنا وبكل فخر من ت�شجيل 
للربع  دره��م  411 مليون  بلغ  �أرب��اح  �شايف 
�الأول من �لعام 2019 بزيادة بن�شبة 97% 
م��ق��ارن��ة ب��ال��ف��رتة ذ�ت��ه��ا م��ن �ل��ع��ام �ل�شابق، 
وهو �أعلى �شايف �أرباح يحققه �مل�شرف على 
�لعام  يف  تاأ�شي�شه  منذ  �شنوي  رب��ع  �أ���ش��ا���ض 
2004. �إن �أد�ءنا �لت�شغيلي هو نتيجة منو 

�أعمالنا �الأ�شا�شية، ويرتبط ب�شكل وثيق مع 
�لتح�شن �مل�شتمر يف تكلفة �ملخاطر. والتز�ل 
�مليز�نية �لعمومية للم�شرف يف و�شع �شليم 
ال�شيما و�أنها قد �شهدت مزيد�ً من �لتح�شن 
يف قاعدة ر�أ�ض �ملال ب�شبب �الأرباح �ملحتجزة 

وجودة �الئتمان و�ل�شيولة �مل�شتقرة.
ملتزمون  �الإ����ش���الم���ي،  �الإم������ار�ت  يف  »�إن���ن���ا 
�مل�شرفية  �خل����دم����ات  من����و  ع��ج��ل��ة  ب���دف���ع 
�الإمار�ت  دول��ة  �أنحاء  جميع  يف  �الإ�شالمية 
�ف��ت��ت��ح��ن��ا موؤخر�ً  وق���د  �مل��ت��ح��دة،  �ل��ع��رب��ي��ة 
ف��رع��ن��ا �الأك����رث مت��ي��ز�ً يف �أب��وظ��ب��ي، و�لذي 
ي����ق����دم �خل�����دم�����ات �مل�������ش���رف���ي���ة ل�����الأف�����ر�د 
�مل��م��ي��زة و�خلدمات  �مل�����ش��رف��ي��ة  و�خل���دم���ات 
�مل�شرفية  و�خل��دم��ات  ل��الأع��م��ال  �مل�شرفية 
عمالئنا  �شريحة  ملتطلبات  تلبية  لل�شركات 
�إ�شالمياً  م�شرفاً  وباعتبارنا  �لعا�شمة.  يف 
رّكزنا  فقد  قيا�شية،  معايري  و���ش��ع  لطاملا 
متعاملينا،  جتربة  حت�شن  على  �هتمامنا 
ب�شكل كبري يف  وذل��ك من خالل �ال�شتثمار 
من  �لتي  و�لعمليات  �لتكنولوجيا  حت�شن 
م�شرفية  بتجربة  متعاملينا  تزويد  �شاأنها 

مبنتهى �ل�شهولة و�ل�شال�شة. ويف ظل �إقبال 
�ملزيد من متعاملينا على ��شتخد�م قنو�تنا 
تو�شيع  �شنو��شل  فاإننا  �لرقمية،  �مل�شرفية 
�خلدمات  من�شة  على  خدماتنا  باقة  نطاق 
�مل�شرفية عر �الإنرتنت وتطبيق �خلدمات 
�مل�����ش��رف��ي��ة ع���ر �ل��ه��ات��ف �مل��ت��ن��ق��ل وغريها 
م��ن �ل��ق��ن��و�ت �ل��رق��م��ي��ة. وم��ن ب��ن �لعديد 
فيها،  �ل�شبق  لنا  ك��ان  �لتي  �الإجن����از�ت  م��ن 
نفخر بكوننا �أول م�شرف �إ�شالمي يف دولة 
�الإم����ار�ت �لعربية �مل��ت��ح��دة ي��ق��وم ب��ط��رح 3 
�ملتنقلة،  �الأجهزة  عر  رقمية  دفع  من�شات 
وهي على وجه �لتحديد، خدمة “�آبل باي” 
و�لتي  و”جوجل باي” و”�شام�شوجن باي”، 

توفر حلول دفع مريحة ملتعاملينا.
�شريك  “ب�شفتنا  �لقول،  �إىل  �أمن  وخل�ض 
�لر�شمي  �الإ���ش��الم��ي��ة  �مل�شرفية  �خل��دم��ات 
ملعر�ض �إك�شبو 2020 دبي، فاإننا نتطلع �إىل 
لعب دور رئي�شي يف دعم وتنمية جمتمعنا. 
�إن �ملنتجات و�خلدمات �مل�شرفية �الإ�شالمية 
خمتلف  يف  متز�يد�ً  و�نت�شار�ً  �إقبااًل  ت�شهد 
و�ل�شركات  �ل��ك��ب��رية  �ل�����ش��رك��ات  ق��ط��اع��ات 

�لفردية،  و�ل�شركات  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية 
وتوفري  �البتكار  على  تركيزنا  خ��الل  وم��ن 
ملتعاملينا  م�����ش��ريف  ت��ع��ام��ل  �أف�����ش��ل جت��رب��ة 
�ليوم يف و�شع  فاإننا  �ل�شر�ئح،  من خمتلف 
يف  �ل�����ش��وق  يف  ح�شتنا  ل��زي��ادة  يوؤهلنا  جيد 
هذ� �لقطاع بثقة و�قتد�ر.« وتقدير�ً جلهود 
�مل�شرف �ملتو��شلة يف �شياق �لتوطن و�إتاحة 
فر�ض �لنمو �ملهني و�لوظيفي ملو�طني دولة 
�الإمار�ت  ح�شد  �ملتحدة،  �لعربية  �الإم��ار�ت 
“جائزة تنمية �ملو�رد �لب�شرية”  �الإ�شالمي 
�مل�����ش��ريف و�مل����ايل �ل��ت��ي يقدمها  يف �ل��ق��ط��اع 
�مل�شرفية  ل��ل��در����ش��ات  �الإم�������ار�ت  “معهد 
واليز�ل ح�شاب �لتوفري “كنوز”  و�ملالية”. 
من �الإمار�ت �الإ�شالمي، يكت�شب مزيد�ً من 
�ملف�شل يف  �لتوفري  باعتباره ح�شاب  �لزخم 
دولة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة، و�لذي نال 
جملة  من  م�شريف”  منتج  “�أف�شل  جائزة 
ريفيو«.  ف��اي��ن��ان�����ض  �آن���د  بانكينج  »ج��ل��وب��ال 
وت��ك��رمي��اً جل��ه��ود �مل�����ش��رف يف دف���ع عجلة 
�مل�شرفية  �خل����دم����ات  ق���ط���اع  يف  �الب���ت���ك���ار 
�الإ�شالمية، ح�شد �الإمار�ت �الإ�شالمي �أي�شاً 
جائزة “�مل�شرف �الإ�شالمي �الأكرث �بتكار�ً” 
من قبل جملة “�إ�شالميك فاينان�ض نيوز«. 
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�ملال و�لأعمال

تايجر العقارية تعر�س جمموعة متنوعة 
من م�ساريعها يف �سيتي �سكيب اأبوظبي

•• اأبوظبي-الفجر

�أن  �لعقارية  تايجر  ل�شركة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �لزعبي  عامر  �ملهند�ض  �أف���اد 
�أبوظبي  �شكيب  �شيتي  معر�ض  فعاليات  يف  �مل�شاركة  على  حتر�ض  �ل�شركة 
يف  �مل�شاريع  هذه  من  �لعديد  �ن  مو�شحاً   ، �لعقارية  م�شاريعها  ال�شتعر��ض 

قيد �لتطوير و�الن�شاء بينما جرى موؤخر�ً �طالق م�شاريع جديدة.
“ �لعقاري يف �مارة  “ ريجينا  وقال �لزعبي:” لقد �طلقنا موؤخر�ً م�شروع 
و  “ �أو تو ذ� �شكوير”  و  “ �جلوهرة”  دب��ي، كما نعر�ض �الن م�شاريع مثل 
�طلقنا عرو�شاً  �جلمهور، حيث  �أم��ام  �الخ��رى  �مل�شاريع  �شمايا وغريها من 
غري م�شبوقة يف طرق �ل�شد�د للم�شتثمرين و�مل�شرتين ت�شتمر ملدة 4 �شنو�ت 
ما بعد ��شتالم �لوحدة �ل�شكنية ، وبدون �أية فو�ئد ، �ىل جانب �حل�شول على 
�لزمنية  �ملدة  �ل�شكنية قبل  �لوحدة  �ملبكر لقيمة  �ل�شد�د  خ�شومات يف حال 
�ملتفق عليها. و�أ�شاف:” نعر�ض يف �لوقت �لر�هن ما ي�شل �ىل 600 وحدة 
�مل�شاريع  على  للتعرف  ن�شطة  حركة  �شهدنا  وقد  �ملعر�ض،  يف  للبيع  �شكنية 
�ملطروحة وما ت�شمه من وحد�ت �شكنية ، وناأمل حتقيق مبيعات متقدمة يف 

�مل�شاريع �ملعرو�شة خالل م�شاركتنا يف معر�ض �شيتي �شكيب �أبوظبي

انطالق املوؤمتر الإقليمي ال�سنوي 
للتدقيق الداخلي يف اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

�أبر�ج  فندق  يف  �ل��ي��وم  �ل��دول��ة  يف  �لد�خلين  �ملدققن  جمعية  ��شت�شافت 
�الحتاد يف �أبوظبي �ملوؤمتر �الإقليمي �ل�شنوي �لتا�شع ع�شر للتدقيق �لد�خلي 
وذلك  �لد�خلي  �لتدقيق  يف  و�خت�شا�شي  500 خبري  من  �أكرث  مب�شاركة 
لبحث مو��شيع تتعلق بالتحديات و�لفر�ض �لنا�شئة عن �لذكاء �ال�شطناعي 

وخ�شو�شية �لبيانات و�لرقمنة و�الأمن �ل�شير�ين و�لروبوتيات.
وقال معايل حمد �حلر �ل�شويدي رئي�ض جهاز �أبوظبي للمحا�شبة �أن �لدور 
�لذي يلعبه �لتدقيق �لد�خلي تغري جر�ء تعقيد �الأعمال و�إدخال �لتقنيات 
تهديد�ت  �لتكنولوجية  و�ل��ت��ط��ور�ت  �لرقمنة  تفر�ض  ح��ن  يف  �جل��دي��دة 
على  يتوجب  حيث  �ملوؤ�ش�شات  يف  �لد�خلي  �لتدقيق  وظائف  على  ج�شيمة 
�لتدقيق �لد�خلي �أن ي�شتفيد من هذه �لتغيري�ت ب�شكل ي�شيف معه �لقيمة 

�إىل �ملوؤ�ش�شات.
�لتدقيق  �إن  يومن  ي�شتمر  �ل��ذى  �ملوؤمتر  �إىل  ر�شالته  يف  معاليه  و�أ���ش��اف 
باأكملها  �ملوؤ�ش�شة  يف  و�المتثال  �ملخاطر  و�إد�رة  �حلوكمة  ميكن  �لد�خلي 
...م�شيفا �أن �ملوؤمتر �شيعود بالفائدة على �الأعمال كما ميكن دولة �الإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة من �أن ت�شبح دولة ر�ئدة على �شعيد �لتدقيق �لد�خلي.
نهاية  ال  �إمكانيات  رقمية  �شعار”قاعدة  حتت  يعقد  �ل��ذي  �مل��وؤمت��ر  ح�شر 
لها” ويعدُّ �الأ�شخم من نوعه يف �ملنطقة �ل�شيد عبد �لعزيز �خلوري �ملدير 
�لتنفيذي مر�جعة �الأد�ء و�ملخاطر يف جهاز �أبوظبي للمحا�شبة ممثال عن 
معايل حمد �حلر �ل�شويدي رئي�ض جهاز �أبوظبي للمحا�شبة وعدد من كبار 

�مل�شوؤولن يف �جلهات �حلكومية و�خلا�شة �مل�شاركة يف �ملوؤمتر.
و�أ�شاد عبد �لقادر عبيد علي رئي�ض جمل�ض �إد�رة جمعية �ملدققن �لد�خلين 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم�����ار�ت  بحكومة  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �الإم�����ار�ت  دول���ة  يف 
�إثر�ء  �شاأنها  من  �لتي  �ل�شحيحة  �خلطو�ت  التخاذها  �لر�شيدة  وقيادتها 
�حلوكمة و�لتميز من خالل رقمنة �خلدمات و�لتطبيقات �لذكية موؤكد� 
�أن على �ملدققن �لد�خلين �أن يطورو� �أنف�شهم ملو�كبة �لتغيري�ت �لكبرية 
و�ملت�شارعة يف �لع�شر �أي ما يعرف بالثورة �لر�بعة لي�شبحو� يف م�شاف �أهم 

�ملدققن �لد�خلين �ملحرتفن.
ومن جانبه �أكد نو�هريو موري رئي�ض �ملعهد �لعاملي للمدققن �لد�خلين 
“�لتاأكيد على  ح���ول  ح��دي��ث��ه  م��ع��ر���ض  �مل���وؤمت���ر يف  �ل��رئ��ي�����ض يف  �مل��ت��ح��دث 
�الأ�شا�شيات ورفع �ملعايري” على �أهمية �لتطبيق بالن�شبة للمدقق �لد�خلي 
و�لتكنولوجيا  �لتقنيات  تطبيق  تبني  �لد�خلي  �ملدقق  على  �إن  ..مو�شحا 
�حلديثة الأنها هي �مل�شتقبل كما �أن تطبيق هذه �ملعايري ي�شاعد �ملدقق على 

�إجناز �أعماله �ليومية بارتياح ومتيز.
و�أفاد نو�هريوموري يف �جلل�شة �لتي �أد�رها كرمي عبيد ع�شو جمل�ض �إد�رة 
�ملعهد �لعاملي للمدققن �لد�خلين وكبري م�شوؤويل �لتدقيق يف �أبوظبي �إن 
�الأهمية تكمن يف كيفية �ال�شتخد�م ولي�ض يف ما ت�شتخدم” وذلك يف �إ�شارة 
�إىل جمموعة من �لتقنيات �لتي توؤثر على �لتدقيق �لد�خلي مثل �لذكاء 
�ال�شطناعي و�لرقمنة و�قرتح وجوب �ال�شتعد�د ملو�جهة �لتحديات بجر�أة 
بغية حتقيق جناحات هائلة. وكرمت جمعية �ملدققن �لد�خلين يف دولة 
�ل�شركاء  �لر�عية للموؤمتر مبا يف ذلك  �ملتحدة �جلهات  �لعربية  �الإم��ار�ت 

�لرئي�شين.
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•• دبي-وام:

�ملن�شوري  �شعيد  ب��ن  �شلطان  معايل  �أك��د 
وزي���ر �الق��ت�����ش��اد، �أه��م��ي��ة �ل����دور �حليوي 
باعتباره  �ل�شياحي  �لقطاع  يلعبه  �ل��ذي 
�لتنوع  لتعزيز  �الأ�شا�شية  �ملحركات  �أح��د 
�لتنمية  متطلبات  و��شتيفاء  �القت�شادي 

�مل�شتد�مة.
و�أ�����ش����اف �أن دول����ة �الإم��������ار�ت جن��ح��ت يف 
�شو�ء على  �شياحية متقدمة  بنية  تطوير 
و�لوجهات  �لرتفيهية  �ملنتجعات  �شعيد 
�شياحة  جمال  يف  �أو  و�لريا�شية  �لثقافية 
�لفندقية  و�خل��دم��ات  و�ملعار�ض  �الأع��م��ال 
م��ك��ان��ت��ه��ا كوجهة  ت��ر���ش��ي��خ  ���ش��اه��م يف  م���ا 
�شياحية متميزة على �ل�شعيدين �الإقليمي 
و�لعاملي. جاء ذلك خالل ��شتقبال معاليه 
�الأمن  بولوليكا�شفيلي  زور�ب  ل�شعادة 
�لتابعة  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�شياحة  ملنظمة  �ل��ع��ام 
ملنظمة �الأمم �ملتحدة و�لوفد �ملر�فق له، يف 
مقر �لوز�رة يف دبي، بح�شور �شعادة حممد 
خ��م��ي�����ض ح����ارب �مل���ه���ريي م�����ش��ت�����ش��ار وزير 
جلنة  رئي�ض  �ل�شياحة  ل�شوؤون  �القت�شاد 
�ل�شياحة  ملنظمة  �لتابعة  �الأو�شط  �ل�شرق 
�لعاملية، بجانب عبد �هلل �حلمادي مدير 
�إد�رة �ل�شياحة بوز�رة �القت�شاد وعدد من 

كبار م�شوؤويل �ملنظمة.
و�أو�����ش����ح �مل���ن�������ش���وري - خ����الل �ل���ل���ق���اء - 
و�لتكنولوجيا  �الب��ت��ك��ار  توظيف  ���ش��رورة 
�ملتقدمة للتكيف مع �ملتغري�ت �مل�شتقبلية 
ي�شمن  مب��ا  و�ل�شفر  �ل�شياحة  بقطاعي 
�ملقدمة  وكفاءة �خلدمات  ��شتد�مة جودة 
�لذي  �ل�شريع  �لنمو  متطلبات  ومو�كبة 

�إىل  �لقطاع �حليوي، م�شري�ً  ي�شهده هذ� 
�لدولة  م��ط��ار�ت  يف  �مل�شافرين  �أع���د�د  �أن 
120 مليون  �ل����  �ل��ي��وم ح��اج��ز  جت����اوزت 
للزيادة  م��ر���ش��ح��ة  �أرق�������ام  وه����ي  م�����ش��اف��ر 
يف  �أ���ش��رع  مبعدالت  �ملقبلة  �ملرحلة  خ��الل 
تنفيذها  �جل���اري  �حليوية  �مل�شاريع  ظ��ل 
للمطار�ت  �لتحتية  �لبنية  م�شتوى  على 
وتطوير وجهات �شياحية وترفيهية ر�ئدة 
ف�����ش��اًل ع��ن ق���رب م��وع��د �حل���دث �لعاملي 
�إحد�ث  �شاأنه  م��ن  و�ل���ذي  �إك�شبو2020 

�أثر و��شع على حركة �لزو�ر �إىل �لدولة.
باأهمية  ت��وؤم��ن  �الإم�����ار�ت  دول���ة  �أن  و�أك����د 
�لنمو  ال����ش���ت���د�م���ة  ك�������ش���رورة  �الب���ت���ك���ار 
و�ل���ت���ق���دم، وحت���ر����ض وف���ق روؤي�����ة تنموية 
يف  ق��در�ت��ه��ا  تطوير  على  �مل��ع��امل  و��شحة 
�لقطاعات  مب��خ��ت��ل��ف  �الب��ت��ك��ار  جم����االت 
�أب��رز تلك  �أحد  �ل�شياحة  �حليوية، ومتثل 

�لقطاعات.
وتابع �ملن�شوري �أن قطاع �لطري�ن �ملدين 
للتنمية  �الأ�شا�شية  �ل��رو�ف��د  �أح���د  ي�شكل 
تتمتع  �ل���دول���ة  و�أن  ل���ل���دول،  �ل�����ش��ي��اح��ي��ة 
�ملجال،  ه��ذ�  يف  عالية  تناف�شية  ب��ق��در�ت 
�ملحددة  �مل�شار�ت  وجود عدد من  مو�شحاً 
خالل  حتقيقها  على  �ل��دول��ة  تعمل  �لتي 
�ل�شياحي  �لقطاع  لتنمية  �ملقبلة  �ملرحلة 
ومقومات  بيئة  تعزيز  خ��الل  م��ن  وذل���ك 
بالناجت  م�شاهمتها  ن�شبة  ورف��ع  �ل�شياحة 
و�أن��ه��ا حتر�ض يف هذ�  �الإج��م��ايل،  �ملحلي 
�ل�����ش��دد ع��ل��ى ت��ع��زي��ز �أط�����ر �ل���ت���ع���اون مع 
هذه  خل��دم��ة  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�شياحة  منظمة 
زور�ب  �شعادة  �أ�شاد  �الأه��د�ف. من جانبه، 
�ال�شتثنائي  بالنموذج  بولوليكا�شفيلي، 

لدولة �الإمار�ت على �شعيد تنمية قدر�تها 
�ل�����ش��ي��اح��ي��ة خ���الل ف���رتة زم��ن��ي��ة وجيزة، 
يتعلق  فيما  �ملتقدمة  روؤيتها  على  مركز�ً 
وم�شت�شهد�ً  �ل�شياحية  �لتنمية  ب�شيا�شات 
بتجربة دبي �لتي �أ�شبحت �ليوم �أحد �أبرز 
�ملقا�شد �ل�شياحية عاملياً وقدمت منوذجاً 
�أنحاء  مبختلف  �مل��دن  من  للعديد  ملهماً 

�لعامل.
�لتعاون  تنمية  �ملنظمة على  و�أك��د حر�ض 
�البتكار  جم����ال  يف  �الإم��������ار�ت  دول�����ة  م���ع 
�لوزير  معايل  مع  م�شتعر�شاً  �ل�شياحي، 
عدد  تنظيم  ب�����ش��اأن  م��ق��رتح��اً  �مل��ن�����ش��وري 

بتحفيز  �ملعنية  �مل�����ش��رتك��ة  �مل���ب���ادر�ت  م��ن 
تقدمي  يف  للم�شاهمة  �لنا�شئة  �ل�شركات 
حلول وخدمات مبتكرة لالأن�شطة �ملتعلقة 
بقطاع �ل�شياحة و�ال�شتفادة من ��شت�شافة 
تلك  ل��ت��ن��ف��ي��ذ   2020 الإك�����ش��ب��و  �ل���دول���ة 
�ملبادر�ت �ملن�شجمة مع روح �حلدث �لعاملي 
و�لقائم على تو��شل �لعقول وتعزيز روح 

�الإبد�ع و�البتكار.
�لعاملي  �ل�شياحي  �ل�����ش��وق  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
�ملا�شية معدالت منو  �لفرتة  حقق خالل 
كان  �ملو�شوعة، حيث  �لتقدير�ت  جتاوزت 
�ل�شائحن  �أع����د�د  ت��ت��ج��اوز  �أن  �مل��ق��در  م��ن 

���ش��ائ��ح بحلول  م��ل��ي��ار   1.4 �ل��ع��امل  ح���ول 
خالل  حتقق  �ل��رق��م  ه��ذ�  �أن  �إال   2020
معدالت  ي��ع��ك�����ض  م���ا  وه����و   ،2018 ع����ام 
يف  و�أهميته  �لقطاع  لهذ�  �ل�شريعة  �لنمو 

دعم �لعملية �لتنموية.
�ملرحلة  خ��الل  تركز  �ملنظمة  �أن  و�أو���ش��ح 
تهيئة  دوره������ا يف  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  �مل��ق��ب��ل��ة 
وتعزيز  �ل�شياحي  لالبتكار  د�ع��م��ة  بيئة 
م�شاهمة �ل�شركات �لنا�شئة يف حتقيق هذ� 
�لر�ئدة  �مل��ب��ادر�ت  م��ن  ع��دد  ع��ر  �لتوجه 
�لتي تعمل �ملنظمة على تنفيذها بالتعاون 

مع �شركائها من �لدول �الأع�شاء.

•• عجمان ـ الفجر 

عقدت �للجنة �لد�ئمة للتنمية �القت�شادية 
عجمان  يف  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  للمجل�ض  �ل��ت��اب��ع��ة 
برئا�شة   2019 ل��ل��ع��ام  �ل��ر�ب��ع��ة  جل�شتها 
�شعادة م. عبد�هلل �ملويجعي � رئي�ض �للجنة، 
�مل�شاريع  و�أه�����م  �ل��ع��م��ل  ���ش��ري  ���ش��ب��ل  ل��ب��ح��ث 
�مل�شتجد�ت  و�آخ���ر  �الإم����ارة  يف  �القت�شادية 
�أف�شل  �ل��ل��ج��ن��ة، و�الط������الع ع��ل��ى  ب��اأع��م��ال 

�ملمار�شات �القت�شادية.
�ل�شيخ  �ل��ل��ج��ن��ة،  �أع�������ش���اء  ح�����ش��ر �جل��ل�����ش��ة 
عي�شى  وع��ل��ي  �لنعيمي  �شقر  ب��ن  ���ش��ل��ط��ان 
�لنعيمي و�شالح �جلزيري و�شامل �ل�شويدي 
�ل��ي��ا���ش��ي مقرر  ����ش���امل، وخ���ول���ة  و ف��اط��م��ة 

�للجنة.
���ش��ع��ادة عبد�هلل  ب���د�ي���ة �جل��ل�����ش��ة رح����ب  يف 
�مل��وي��ج��ع��ي ب��احل�����ش��ور، و�أث���ن���ى ع��ل��ى جهود 
�ملو��شيع  ومناق�شة  �للجنة يف طرح  �ع�شاء 
تنويع  بهدف  �القت�شادي،  بال�شاأن  �ملتعلقة 
�مل����ن����اخ �جل�������اذب لنمو  �مل���ق���وم���ات وت��ه��ي��ئ��ة 
و�لو�شول  و�مل�شانع،  �ل�شركات  و��شتد�مة 
ل�����ش��ن��اع �لقر�ر  ُت���رف���ع  ل��ن��ت��ائ��ج وت��و���ش��ي��ات 
جمتمع  ت���ط���ل���ع���ات  م���و�ك���ب���ة  يف  وت�������ش���اه���م 
�العمال يف �الإمارة. ��شتهلت �أعمال �جلل�شة 
“�نفريو�شرف”  ل�����ش��رك��ة  ب���ا����ش���ت���ع���ر�����ض 
�إع��ادة �لتدوير، ودور �ل�شركة يف  �لر�ئدة يف 
على  و�حلفاظ  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية  جمال 
و�مل�شاهم  بالبيئة  �ال���ش��ر�ر  وتقليل  �مل���و�رد 
�القت�شادي  �لقطاع  دع��م  يف  مبا�شر  ب�شكل 
ككل، وجهود �ل�شركة يف تعزيز �شر�كتها مع 

•• دبي-الفجر: 

و�ملطاط  �ل��ب��ال���ش��ت��ي��ك  ���ش��ن��اع��ة  ت���و�����ش���ل 
�لعاملية حتقيق معدالت منو �شنوية ترت�وح 
% ، ح��ي��ث ���ش��ه��دت منطقة  4 و5  م��ا ب��ن 
�ل�����ش��رق �الأو����ش���ط ت��و���ش��ع��اً ك��ب��ري�ً يف جمال 
�آ�شيا  ج��ان��ب  �إىل  �ل��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات  �إن���ت���اج 
�لهادئ. و�أظهرت �الأرقام  ومنطقة �ملحيط 
�الأوروبية  بال�شتيك  جمعية  عن  �ل�شادرة 
�أن �ل�����ش��رق �الأدن����ى و�ل�����ش��رق �الأو����ش���ط مع 
�إنتاج  �إجمايل  من   %7.1 ميثالن  �إفريقيا 
تنمو  �أن  وي��ت��وق��ع  �ل���ع���امل���ي.  �ل��ب��ال���ش��ت��ي��ك 
و�لبرتوكيماويات  �ل��ب��ال���ش��ت��ي��ك  ���ش��ن��اع��ة 
و�ملطاط يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
بن�شبة ترت�وح ما بن 5 و6 % يف �ملتو�شط 
خ��الل �لعقد �مل��ق��ب��ل. ه��ذ� م��ا مت �الإع���الن 
عقد  �ل���ذي  �ل�شحفي  �مل��وؤمت��ر  خ��الل  عنه 
“كيه”  يف دبي ب�شاأن �الإع��الن عن معر�ض 
2019 و�لذي �شت�شت�شيفه �شركة “مي�شي 
�الإملانية،  جي.�أم.بي.�أت�ض.”  دو�شولدورف 
و�ل�����ذي ه���و �أك����ر م��ع��ر���ض ب��ال���ش��ت��ي��ك��ي يف 
“دو�شلدورف”  م��دي��ن��ة  يف  ���ش��ي��ق��ام  �ل��ع��امل 
�أكتوبر   23 �إىل   16 باأملانيا يف �لفرتة من 
�لقادم. و�شتن�شم خم�ض �شركات ر�ئدة من 
�الإمار�ت �إىل �ملعر�ض �لعاملي �لذي �شيجمع 
�ل�شناعة  ر�ئ����دي  م��ن   3000 م��ن  �أك����رث 
وذلك  �لعامل،  دول��ة على م�شتوى   60 من 
وحلولهم  وعملياتهم  منتجاتهم  لعر�ض 
�ل���ع���م���ل���ي���ة. و�ل����ع����ار�����ش����ون �خل���م�������ض ه���م: 
ميدل  ك��ي  و”جولدن  “�إنرتبال�شتيك” 

بوليمرز”،  �أدف��ان�����ش��د  و”جلف  �إي�شت”، 
و”باور   PAKLITE وب����اك����ل����ي����ت« 

�أديدفي�ض �الإمار�تية«.
وحدة  م��دي��ر  كاملان”،  “برت�  و���ش��رح��ت 
“مي�شي  ���ش��رك��ة  يف  و�مل���ط���اط  �لبال�شتيك 
�الإملانية:  جي.�أم.بي.�أت�ض.”  دو�شولدورف 
�شريكاً  �خل�����ش��و���ض  وج���ه  ع��ل��ى  دب���ي  “تعد 
تلعبه يف قطاع  �ل��ذي  للدور  نظر�ً   رئي�شياً 
و�مل����ط����اط يف دول  �ل��ب��ال���ش��ت��ي��ك  ���ش��ن��اع��ة 
جم��ل�����ض �ل���ت���ع���اون �خل���ل���ي���ج���ي، مم����ا يعزز 
لنا.  بالن�شبة  �إ�شرت�تيجياً  �الإم���ارة  مكانة 
ولهذ� �خرتنا �ملدينة لالإعالن عن �إطالق 
للبال�شتيك  �ل�������دويل  “كيه”  م���ع���ر����ض 
دولة  م���ن  ل��ل��ع��ار���ش��ن  و���ش��ت��ت��اح   .2019
�ملتحدة فر�شة للتو��شل  �لعربية  �الإمار�ت 
مع زمالئهم من �لعار�شن وكذلك �لزو�ر 
من جميع �لقار�ت �لعاملية �لذين يجتمعون 
�لر�ئد  �حل��دث  حل�شور  “دو�شلدورف”  يف 
عاملياً. ويوفر معر�ض “كيه” ح�شرياً �ملقام 
مقارنة  جت��رب��ة  ل��ل��زو�ر  “دو�شلدورف”  يف 
�لتطور�ت  �أح���دث  م��ن  متنوعة  جمموعة 
و�حل���ل���ول و�الجت���اه���ات و�ل��ت��م��ت��ع بخطاب 
ع��م��ل��ي م���ع �خل�����ر�ء يف ه����ذ� �مل���ج���ال. كما 
يتميز �ملعر�ض لي�ض فقط بالكثافة �لعالية 
الإطالق �ملنتجات �لدولية، �إمنا يعد معر�ض 
“كيه” �لدويل للبال�شتيك ذ� �أهمية كرى 
ر�ئ��د� وعامليا مما مينحه  باعتباره معر�شا 
�أهمية وثقل خا�ض و�شط  جميع �لفعاليات 

�لدولية �الأخرى �ملماثلة يف هذ� �لقطاع«.
�أوروب��ا �لن�شيب �الأكر من جانب  و�حتلت 

و�إطلع  و�خلا�شة،  �حلكومية  �جلهات  كافة 
�حل�شور على مر�حل �نتاج �ل�شركة و�ملو�رد 
�لتي توفرها من معادن وم��و�د بال�شتيكية 
و�أو�شى �حل�شور  �ال�شتخد�م.  الإعادة  قابلة 
ب�����ش��روة ب��ح��ث �ل��ت��ع��اون وت���ب���ادل �خل���ر�ت 
�جلهات  م��ع  “�نفريو�شرف”  ���ش��رك��ة  ب��ن 
�إمارة عجمان لتحقيق �ال�شتفادة  �ملعنية يف 
�لتدوير و�ل��ذي بدوره  �إع��ادة  �لق�شوى من 
�أحد  �الخ�شر  �القت�شاد  حتقيق  يف  ي�شاهم 

حماور روؤية عجمان.
�ملدير  �ل�����ش��و�رب  �أب���و  �شعود  �ل�شيد/  وق���دم 
�ل���ع���ام مل��ج��ّم��ع دب����ي �ل�����ش��ن��اع��ي، ن���ب���ذة عن 

جم��م��ع دب����ي �ل�����ش��ن��اع��ي، و�ل�����ذي ي��ع��د من 
ملحتلف  �جل���اذب���ة  �ل�شناعية  �مل���ر�ك���ز  �أك���ر 
و�ملعادن  و�مل�شروبات  “�الأغذية  �لقطاعات 
�الأ���ش��ا���ش��ي��ة وم��ع��د�ت �ل��ن��ق��ل و ق��ط��ع �لغيار 
�لعمل  وور���ض  �مليكانيكية  و�ملعد�ت  و�الآالت 
�لكيميائية  و�مل���و�د  �للوج�شتية  و�خل��دم��ات 

و�ملنتجات �ملعدنية«.
�خلدمات  جملة  �أب��و�ل�����ش��و�رب،  و��شتعر�ض 
�مل��رك��ز لعمالئه من  �ل��ذي يقدمه  و�ل��دع��م 
و�شهولة  �ل��الزم��ة  �لتحتية  �لبنية  ت��وف��ري 
�لالزمة  �حللول  وتوفري  �العمال  ممار�شة 
�لعملية  وحتى  للتجهيز�ت  �لرتخي�ض  من 

�ل��ت�����ش��غ��ي��ل، وتوفري  ب��ع��د  �ل��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة وم����ا 
�حتياجات تو�شع �ل�شركات و�مل�شانع �لعاملة 
وم�شتودعات  �أر�����ش���ي  ق��ط��ع  م��ن  �مل��رك��ز  يف 
و�أ�ِشرة للعاملن، م�شري� �إىل �أن %30 من 
تو�شعات  كانت  �ل�شابق  �لعام  �ملبيعات خالل 
�لذي  �الم���ر  �مل��رك��ز  يف  �مل��وج��ودة  لل�شركات 
يدل على �لثقة �لكبرية �لتي يوليها عمالء 

مركز دبي �ل�شناعي.
�ملناخ  تهيئة  �همية  �جلل�شة  وت��ن��اول��ت  ه��ذ� 
وحتفيزهم  �الع�����م�����ال  ل�������ش���ب���اب  �جل��������اذب 
خالل  م��ن  �خل��ا���ش��ة  بامل�شاريع  �ل��ب��دء  على 
�ملنا�شب  و�ل��ت��وج��ي��ه  �مل��م��ك��ن��ة  �ل��ت�����ش��ه��ي��الت 

دول���ه���ا يف �مل�����ش��اح��ات �ل��ت��ي مت ح��ج��زه��ا يف 
للبال�شتيك  �ل�������دويل  “كيه”  م���ع���ر����ض 
و�إيطاليا  �أملانيا  خا�شة  �أ�شهر،  منذ  وذل��ك 
وتركيا.  وف��رن�����ش��ا  و�ل�����ش��وي�����ش��ر�  و�ل��ن��م�����ش��ا 
ك��ب��ري من  ع���دد  �مل��ع��ر���ض  �شي�شارك يف  ك��م��ا 
�الأمريكية  �ملتحدة  �ل��والي��ات  مثل:  �ل��دول 
وكوريا  و�ليابان  و�لهند  وت��اي��و�ن  و�ل�شن 
�الإم����ار�ت  دول���ة  �شت�شارك  ك��م��ا  �جل��ن��وب��ي��ة. 
�ملرموق  �ملعر�ض  ه��ذ�  يف  �ملتحدة  �لعربية 
ل��ال���ش��ت��ف��ادة م��ن ف��ر���ض �ل��ت��و����ش��ل وتبادل 
�لذين  �الآخ��ري��ن  �لعار�شن  م��ع  �خل���ر�ت 
���ش��ي��ع��ر���ش��ون م��ن��ت��ج��ات��ه��م وخ���دم���ات���ه���م يف 
جميع قاعات �ملعر�ض �ل� 18، و�لتي تغطي 

 175000 ح��و�يل  تبلغ  �إجمالية  م�شاحة 
“�شيعزز  “كاملان”:  و�أ�شافت  مربع.  مرت 
�ملميزة  مكانته   2019 “كيه”  م��ع��ر���ض 
لي�ض فقط من خالل جذب �نتباه �ل�شناعة 
�لق�شايا  ��ا  �أي�����شً �شيتناول  ول��ك��ن  �ل��دول��ي��ة، 
�لبال�شتيك  �شناعة  تو�جه  �لتي  �ملعا�شرة 
و�ملطاط، و�ل�شعوبات �لتي تو�جه �لب�شرية 
و�لتحديات �لعاملية �لكبرية من تغري �ملناخ 
تلك  �ل��رق��م��ي،  �ل��ت��ح��ول  �إىل  �ل��ت��وج��ه  �إىل 
�لتي يجب معاجلتها  و�لتحديات  �لق�شايا 

بو��شطة �خلرة و�لذكاء �لب�شري«.
�ل���ع���امل���ي  “كيه”  م����ع����ر�����ض  و����ش���ي�������ش���ل���ط 
�لطاقة  ق�شايا  على  �ل�����ش��وء  للبال�شتيك 

•• اأبوظبي-وام:

ت��وق��ع ���ش��ن��دوق �ل��ن��ق��د �ل�����دويل �رت���ف���اع �ل���ن���اجت �ملحلي 
�الإجمايل �الإ�شمي لدولة �الإمار�ت خالل �لعام 2019 
�إىل 1.673 تريليون درهم بنمو ن�شبته %4.7 مقارنة 
2018 يف موؤ�شر  1.589 تريليون درهم يف �لعام  مع 
على مو��شلة �القت�شاد �لوطني حتقيق ن�شب منو جيدة 
بدعم من �شيا�شية �لتنويع �لتي �نتهجتها �لدولة خالل 

�ل�شنو�ت �ملا�شية لتعزيز مو�ردها.
وتعك�ض �لقر�ء�ت �ملتخ�ش�شة للموؤ�ش�شات �ملالية �لدولية 

حالة  بعد  �لنمو  لتحقيق  �الإمار�تي  �القت�شاد  مو��شلة 
 2016-  2015 �لفرتة من  �شهدها يف  �لتي  �لتباطوؤ 
ياأتي مدعوما بتح�شن �لعديد من �ملوؤ�شر�ت ومن �شمنها 
زي����ادة �ال���ش��ت��ث��م��ار و�الئ��ت��م��ان �مل��ق��دم ل��ل��ق��ط��اع �خلا�ض 
�ل�شركاء  �لتجارية مع  �الآف��اق  �إىل جانب حت�شن  وذل��ك 
�لتجارين عالوة على �لزيادة �ملتوقعة يف ن�شاط �لقطاع 

�ل�شياحي نتيجة �إقامة معر�ض �إك�شبو2020.
كما ياأتي �لدعم من تو��شل حت�شن �أ�شعار �لنفط حيث 
 72.3 �إىل  �لرميل  �شعر  متو�شط  �رت��ف��اع  �ملتوقع  من 
71.9 دوالر يف  2019 مقارنة مع  �لعام  دوالر خالل 

�أ�شدرها  �لتي  لالإح�شائيات  وفقا  وذل��ك   2018 �لعام 
�لنقد  لتوقعات �شندوق  ووفقا  �ل��دويل.  �لنقد  �شندوق 
�لدويل �شي�شهد �إنتاج �لدولة من �لنفط �خلام زيادة �إىل 
�لعام �جل��اري مقارنة  3.1 مليون برميل يوميا خالل 

. مع 3 مالين برميل يوميا يف �لعام 2018 
�القت�شاد  الأد�ء  �الإي��ج��اب��ي��ة  �ل����ق����ر�ء�ت  ه���ذه  وت�����ش��ت��ن��د 
بد�أت  �لتي  �مل��ايل  �لتحفيز  حزمة  �ىل  �أي�شا  �الإم��ار�ت��ي 
�جلاري  �لعام  بد�ية  مع  تطبيقها  �الحت��ادي��ة  �حلكومة 
و�شط  �لقادمة  �ل��ث��الث  �ل�شنو�ت  م��دى  على  وتتو��شل 
 1.9% منخف�شة  م�شتويات  عند  �لت�شخم  ن�شب  بقاء 

�لقيمة  �شريبة  تطبيق  رغ���م  وذل���ك   2019 �ل��ع��ام  يف 
�ال�شتثمار  �شعيد  وعلى  �ملا�شي.  �لعام  مطلع  �مل�شافة 
�إىل  �لدولية  �ملالية  �ملوؤ�ش�شات  توقعات  ت�شري  و�الدخ���ار 
�رت���ف���اع �إج���م���ايل �ال���ش��ت��ث��م��ار �مل��ح��ل��ي وك���ذل���ك �إجمايل 
تكوين ر�أ�ض �ملال �لثابت ب�شقيه �لعام و�خلا�ض و�إجمايل 
�الدخ����ار �ل��ق��وم��ي ويف ظ��ل ه��ذه �مل��وؤ���ش��ر�ت م��ن �ملنتظر 
�رت��ف��اع ����ش��ت��م��ر�ر زي����ادة �ل��ف��ائ�����ض يف �حل�����ش��اب �جلاري 
لدولة �الإمار�ت بن�شبة %8 خالل �لعام 2019 وذلك 
باملقارنة مع زيادة بن�شبة %6.9 كان قد حققها يف �لعام 

.2018

للم�شاريع �لناجحة و در��شات �جلدوى �لتي 
جناح  بن�شب  م�شاريع  تنفيذ  م��ن  متكنهم 

عالية. 
يف  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  و��شتعر�شت 
عجمان �أخر �لتطور�ت يف حتديد �لقطاعات 
�الأول���وي���ة  وذ�ت  �مل�����ش��ت��ه��دف��ة  �الق��ت�����ش��ادي��ة 
لال�شتثمار  �ملتاحة  �ال�شتثمارية  و�لفر�ض 
�ل����زر�ع����ة وقطاع  �الج��ن��ب��ي وم��ن��ه��ا ق���ط���اع 
من  و�شروطها  �خلدمات،  وقطاع  �ل�شناعة 
“ ��شتخد�م �لتكنولوجيا وتو�فقها مع روؤية 
و�لتطوير  �لبحث  يف  و�مل�شاهمة  �الم����ار�ت 
و�ل��ن��م��و وحتقيق قيمة  �الن��ت��اج��ي��ة  وت��ع��زي��ز 
�البتكار  ن�شبة  ورف���ع  ل��الق��ت�����ش��اد  م�����ش��اف��ة 
وتو�فق �العتبار�ت �لبيئة و�ل�شالمة �لعامة 
�لت�شديرية  �ال����ش���و�ق  ف��ت��ح  ع��ل��ى  وق��درت��ه��ا 
وتوفر فر�ض عمل للكو�در �لوطنية وغريها 
على  �للجنة  �أع�شاء  و�أك��د  �ل�شروط”،  من 
ورجال  �لتجار  ��شتمر�رية  �شمان  ���ش��رورة 
�لقطاعات  خمتلف  يف  �الإمارتين  �العمال 
ي�����ش��اه��م��ون ف��ي��ه��ا وت��ه��ي��ئ��ة عو�مل  �ل���ذي���ن 
�جلذب و�لتحفيز لهم.  هذ�  وقدمت غرفة 
جت����ارة و���ش��ن��اع��ة ع��ج��م��ان ع��ر���ض ت�شمن 
خمرجات �خللوة �حلكومية الإمارة عجمان 
ور�شد �أهم �لتحديات �لتي يو�جهها �لقطاع 
�الق���ت�������ش���ادي، ح��ي��ث �أو����ش���ت �ل��ل��ج��ن��ة على 
�شرورة تكاتف كافة �جلهات �ملعنية بال�شاأن 
�الق��ت�����ش��ادي يف �الم�����ارة وت���و�ف���ر حمفز�ت 
ت��ط��ل��ع��ات جم��ت��م��ع �العمال  ت���و�ك���ب  ف��ع��ال��ة 
وتعزز من ��شت�شر�ف �مل�شتقبل ل�شمان منو 

و��شتدمة خمتلف �ملجاالت �القت�شادية.

�لنظر عن  ب�شرف  �مل���و�د  وك��ف��اءة  و�مل����و�رد 
�لرئي�شية  �ل��ف��ر���ض  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء  ت�شليط 
يف  ح��دث  وكما  �ملتخ�ش�شة.  �لقطاعات  يف 
“طريق  ��شتخد�م  �شيتم  �ل�شابقة  �ل�شنو�ت 
مطاطي” يف معر�ض “كيه” 2019 مرة 
�لهائلة  �لنمو  فر�ض  ع��ن  للتلميح  �أخ���رى 
يف ق��ط��اع �شناعة �مل��ط��اط، و�ل����ذي ي��ع��د يف 
�حلقيقة قطاعاً �شغري�ً مقارنة بالقطاعات 

�الأخرى من �شناعة �لبال�شتيك.
�ملعر�ض  “�شي�شتمر  “كاملان”:  و�أ���ش��اف��ت 
�ملهتمن  ك��ل  �شيجتمع  حيث  �أي����ام،   8 مل��دة 
من  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء  جميع  م��ن  و�ملخت�شن 
ق��ط��اع ���ش��ن��اع��ة �ل��ب��ال���ش��ت��ي��ك و�مل���ط���اط يف 
�ل�شناعة  ق�����در�ت  الإظ���ه���ار  وذل����ك  �أمل���ان���ي���ا، 
�حلالية،  �الجت��اه��ات  ومناق�شة  �حل��دي��ث��ة، 
ويوؤكد معر�ض  للم�شتقبل.  �مل�شار  وحتديد 
�خلا�شة  م��ك��ان��ت��ه  ع��ل��ى   2019 “كيه” 
ل��ي�����ض ف��ق��ط م��ن خ���الل ك��ون��ه �أك����ر حدث 
عاملي متخ�ش�ض يف هذ� �ملجال ولكن �أي�شا 
خالل  من  �لعاملية  �ل�شناعة  م�شتوى  على 
�ل��ت��ح��دي��ات �حل��ال��ي��ة لع�شرنا يف  م��و�ج��ه��ة 
جمال �لتنمية �مل�شتد�مة و�إعادة �لتدوير«.

يتخللها  �شوف  �لتي  �الأح���د�ث  جملة  وم��ن 
معر�ض “كيه” 2019 �لدويل للبال�شتيك 
�فتتاح �ملعر�ض �خلا�ض باحللول �مل�شتقبلية 
و�ل����ذي ���ش��ريك��ز ع��ل��ى �حل��ل��ول و�الإج���اب���ات 
لالجتاهات و�ملناق�شات �الجتماعية �حلالية 
و�لذي �شوف  يف معر�ض “كيه” 2019”، 
مع  و�ل�شناعة  �ل��ع��ل��وم  ب��ن  �حل���و�ر  ي�شهل 

�إد�رة �ال�شتد�مة و�إعادة �لتدوير.
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�ملال و�لأعمال

134ملي�ن درهم قيمة اأ�ضهم يف البن�ك و ال�ضركات 

% نقدا على امل�ساهمني عمومية دواجن راأ�س اخليمة تقر توزيع  5 

على هام�ض معر�ض �ضيتي �ضكيب اأب�ظبي العقاري

جمموعة �سموخ تبحث فر�س ال�ستثمار مع �سركة »اأراد«

لإدارة املحفظة العقارية اخلا�ضة بامل�ؤ�ض�ضة وامل�ضم�لني برعايتها    

�سركة اأبوظبي التجاري للعقارات وموؤ�س�سة الرعاية الجتماعية و�سوؤون الق�سر توقعان اتفاقية 
•• اأبوظبي-الفجر: 

�أعلنت �شركة �أبوظبي �لتجاري للعقار�ت، 
وهي �شركة تابعة ومملوكة لبنك �أبوظبي 
حلول  ت��ق��دمي  يف  متخ�ش�شة  �ل��ت��ج��اري، 
�إد�رة �لعقار�ت، عن م�شاركتها يف فعاليات 
�لدورة �لعا�شرة من معر�ض �شيتي �شكيب 
يف  �أب��وظ��ب��ي،  �لعا�شمة  ت�شت�شيفه  �ل���ذي 
�جل����اري  �أب����ري����ل   18-16 م���ن  �ل���ف���رتة 
حتت  للمعار�ض  �لوطني  �أبوظبي  مبركز 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  رع��اي��ة 
نائب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د 
�ل��ق��ائ��د �الأع���ل���ى ل��ل��ق��و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة، حيث 
ت�شارك �شركة �أبوظبي �لتجاري للعقار�ت 
يف �مل��ع��ر���ض م��ن خ���الل ع��ر���ض جمموعة 
يف  �ملتخ�ش�شة  �ل��ع��ق��اري��ة  خ��دم��ات��ه��ا  م��ن 

�إد�رة  ت�شمل  �ل��ت��ي  �مل��ج��االت  م��ن  �ل��ع��دي��د 
�ل��ت��ج��اري��ة و�ل�����ش��ك��ن��ي��ة، وبيع  �ل���ع���ق���ار�ت 
وتاأجري �لعقار�ت، و�إد�رة حمافظ �الأ�شول 
�ملر�فق  �إد�رة  �ىل  ب��االإ���ش��اف��ة  �ل��ع��ق��اري��ة، 
�إجمايل  ويبلغ  �ل�شكنية  �ملجمعات  و�إد�رة 
�ل�شركة  ب��و����ش��ط��ة  ت����د�ر  �ل��ت��ي  �ل��ع��ق��ار�ت 

50،000 وحدة. 
�مل���ع���ر����ض، وق���ع���ت �شركة   وع���ل���ى ه��ام�����ض 
وموؤ�ش�شة  ل��ل��ع��ق��ار�ت  �ل��ت��ج��اري  �أب��وظ��ب��ي 
�لق�شر  و����ش���وؤون  �الج��ت��م��اع��ي��ة  �ل��رع��اي��ة 
�تفاقية الإد�رة �ملحفظة �لعقارية �خلا�شة 
حيث  ب��رع��اي��ت��ه��ا،  و�مل�����ش��م��ول��ن  باملوؤ�ش�شة 
�أبوظبي �لتجاري للعقار�ت  �شتقوم �شركة 
و�إد�رة  �ل��ع��ق��ار�ت  �إد�رة  خ��دم��ات  ب��ت��ق��دمي 
�ملر�فق للمحفظة �لعقارية �لتي ت�شم ما 
يزيد على 2500 وحدة �شكنية وجتارية 

موزعة على  خمتلف �الإمار�ت بالدولة.
وب��ه��ذه �مل��ن��ا���ش��ب��ة، ق���ال حم��م��د ب��ن بريك، 
�لتجاري  �أب��وظ��ب��ي  ل�شركة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر 
مع  ب�شر�كتنا  ���ش��ع��د�ء  “نحن  ل��ل��ع��ق��ار�ت: 
و�شوؤون  �الج��ت��م��اع��ي��ة  �ل��رع��اي��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة 
خدماتنا  ت��ق��دمي  �إىل  ون��ت��ط��ل��ع  �ل��ق�����ش��ر 
وتعتر  �ل��ر�ئ��دة  �ملوؤ�ش�شة  لهذه  �لعقارية 
�إ�شافة  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �ل�����ش��ر�ك��ة  ه����ذه 
نوعية ملحفظتنا �لعقارية و�لتي تزيد على  
50،000 وحدة �شكنية وجتارية موزعة 
ع��ل��ى ك���اف���ة �الإم��������ار�ت ب���ال���دول���ة. ومتثل 
�مل�شتمر  لتعاوننا  �م��ت��د�د�ً  �ل�شر�كة  ه��ذه 
من  ن�شعى  و�لتي  �حلكومية  �جلهات  مع 
�لفعال  �إىل تر�شيخ وتعزيز دورنا  خاللها 
م�شتد�مة  عقارية  بيئة  وتكوين  �إيجاد  يف 

لكافة �أبناء �ملجتمع.«

•• راأ�س اخليمة ..الفجر

و�فقت �جلمعية �لعمومية ل�شركة ر�أ�ض 
�جتماعها  يف  و�لعلف  للدو�جن  �خليمة 
على  �ل��دق��د�ق��ة  �ل�شركة يف  �أم�����ض مبقر 
�أرب���اح  ب��ت��وزي��ع  �الد�رة  جمل�ض  تو�شية 
ن��ق��دي��ة ع��ل��ى �مل�����ش��اه��م��ن ب��ن�����ش��ب��ة 5% 
86.400 مليون  �لبالغ  �ملال  ر�أ�ض  من 

درهم .
 وقال �ل�شيخ حممد بن حميد �لقا�شمي 
�الأخري  �أن �جلزء  �الإد�رة  رئي�ض جمل�ض 
كبري�  حت�شنا  �شهد   2018 �ل��ع��ام  م��ن 
�ل���الزم بينما  ن��ت��ائ��ج  �الإن��ت��اج بقطاع  يف 
 44% �نخف�شت معدالت �لوفيات من 
�إىل ما دون %5 كما �نخف�شت خ�شائر 

�لت�شغيل .
جمل�ض  تقرير  يف  �لقا�شمي  و��شتعر�ض 
�ملا�شي  �لعام  يف  �ل�شرطة  ن�شاط  �الإد�رة 
�إي�����ر�د�ت  حت��ق��ي��ق  �إىل  م�����ش��ري�   2018
م���ن ب��ي��ع �ل����دو�ج����ن وم�����ش��ت��ق��ات��ه��ا تبلغ 

بلغت  ب��ي��ن��م��ا  دره����م   30.068.182
ود�ئع �ل�شركة لدى عدد من �لبنوك يف 
ب�شعر  دره��م   38.492.428 �ل��دول��ة 
 3% �إىل   2.50 م���ن  ت�����رت�وح  ف���ائ���دة 

�شنويا .
بلغت �خل�شائر  �ملا�شي  �لعام  ) يف  وق��ال 
�أرب����اح  م��ق��اب��ل  دره�����م    7.699.360

ت�شاوي 1.168.991 درهم .
�ل�شركة  �أن  �الد�رة  رئي�ض جمل�ض  وتابع 
متتلك �أ�شهما يف عدد 11 من �ل�شركات 
وتقدر  �ل���دول���ة  يف  �ل��ع��ام��ل��ة  و�ل���ب���ن���وك 
�لقيمة �ل�شوقية لتلك �الأ�شهم  جمتمعة 

ب 133.871.334
وق������ال ) �أي�������ش���ا مت��ت��ل��ك ����ش���رك���ة ر�أ������ض 
�خليمة للدو�جن و�لعلف جمموعة من 
بالدولة  و�لزر�عية  �لتجارية  �الأر����ش��ي 
درهم   55.440.000 قيمتها  تبلغ 
على  موزعة  �أر��شي  قطع   3 لديها  كما 
تبلغ  و�ل�شارقة  و�لدقيقة  خ��ز�م  مناطق 

قيمتها 4.300.000 درهم .

•• اأبوظبي - الفجر

�ل�شيخ �لدكتور حممد بن م�شلم  بحث 
ب��ن ح��م �ل��ع��ام��ري ن��ائ��ب �الأم����ن �لعام 
رئي�ض   ، �ملتحدة  ب��االأمم  �إم�شام  ملنظمة 
�ل�شمو  �شاحب  م��ع   ، �شموخ  جمموعة 
�مل��ل��ك��ي �الأم������ري خ���ال���د ب���ن �ل��ول��ي��د بن 
�إد�رة  جمل�ض  رئ��ي�����ض  ���ش��ع��ود  �آل  ط���الل 
نطاق  ت��ع��زي��ز  ���ش��ب��ل   ،“ “�ر�د  ���ش��رك��ة 
 ، بينهما  فيما  �ال���ش��ت��ث��م��اري   �ل��ت��ع��اون 
وذلك على هام�ض زيارة قام بها بن حم 
يف  �لعقاري  �شكيب  �شيتي  معر�ض  �ىل 
�أبوظبي، �لتقى خاللها ب�شاحب �ل�شمو 
�مللكي �الأمري خالد مبقر �شركة “�أر�د” 

باملعر�ض .
و�أ�شار �ل�شيخ �لدكتور حممد م�شلم بن 
�أبوظبي  �شكيب  �شيتي  معر�ض  �إن  حم  
تعك�ض  م��ث��ال��ي��ة  من�شة  مي��ث��ل   2019
تطور ومنو �ل�شوق �لعقاري يف �أبوظبي 

�لذي ي�شجع على �ال�شتثمار .
�لعقارية يف  �ل�شوق  �أن  بن حم  و�أ�شاف 
�أبوظبي ي�شهد منو� جيد� يف ظل �رتفاع 
وتوفري  �ل�شكنية  �مل�شاريع  على  �لطلب 
منها  جتعل  �ل��ت��ي  �لتناف�شية  �الأ���ش��ع��ار 
يف  لال�شتثمار  جاذبية  �الأك���رث  �لقطاع 
كثري  وتو�شع  تطوير  ظ��ل  �الإم����ار�ت يف 

من �لقطاعات �خلدمية و�ملجتمعية.
�ل��ك��ث��ري من  “�أر�د”  ن��ت�����ش��ارك م��ع  �إن��ن��ا 
�ل�������روؤى �ل��ت��ط��وي��ري��ة ون��ت��ط��ل��ع خالل 
تعاون  ه��ن��اك  ي��ك��ون  �أن  �ملقبلة  �ملرحلة 

�هلل  �شاء  �إن  ي�شفر  �شوف  و�ل���ذي  بيننا 
عن �لكثري من فر�ض �الأعمال و�لفر�ض 

�ال�شتثمارية �ملفيدة للطرفن “.
و�أ�����ش����اف ب���ن ح����م  ت�������ش���ارك جمموعة 
����ش���م���وخ ب��ف��اع��ل��ي��ة يف حت��ق��ي��ق �أه������د�ف 
زيادة  خ��الل  م��ن  �القت�شادية  �لتنمية 
م���ع���دالت �ل��ن�����ش��اط �الق��ت�����ش��ادي ، كما 
�لتناف�شية  �ل���ق���در�ت  ت��ع��زي��ز  يف  ت�شهم 
ل��الق��ت�����ش��ادي��ات �ل��وط��ن��ي��ة، م���ن خالل 
من  �لعديد  يف  خدمات  من  تقدمة  ما 
و�لتطوير  �الب��ت��ك��ار  م��ث��ل  �ل��ق��ط��اع��ات 
من  وغريها  و�لثقافة،  و�لن�شر  �ملهني 

�ملجاالت �حليوية.
ك��م��ا ت�����ش��ه��م جم��م��وع��ة ���ش��م��وخ يف دعم 
و��شتد�متها،  �ملجتمعية  �لتنمية  بر�مج 
ومبا يتو�فق مع �لروؤية �لثاقبة للقيادة 
للقطاع  �مل�شتمر  وت�شجيعها  �لر�شيدة 
مع  جنب  �إىل  جنباً  ل��ل��وق��وف  �خل��ا���ض 
�لفرد  خ���دم���ة  يف  �حل���ك���وم���ي  �ل���ق���ط���اع 
وتوجيه  م�شاهمته  وحتفيز  و�ملجتمع، 

م�شار�ت �مل�شوؤولية �ملجتمعية.
وم����ن ج��ان��ب��ه ع����ّر �الأم������ري خ���ال���د بن 
�آل �شعود عن �شعادته مب�شاركته  طالل 
يف  �ل��ع��ق��اري  �شكيب  �شيتي  م��ع��ر���ض  يف 
�أبوظبي، و قال �إن �مل�شاركات �الإقليمية 
�ملكانة  ت��ع��ك�����ض  �مل��ع��ر���ض   و�ل��ع��امل��ي��ة يف 
باأبوظبي  �لعقاري  لل�شوق  �ال�شتثمارية 
�الإمار�تية  �ل�����ش��وق  “متّثل  م�شيفاً:   ،
�ل��ت��ي ن�شتهدفها  �أه���م �الأ���ش��و�ق  �إح���دى 
عدٍد  بيع  م��ن  متكنا  حيث  “�أر�َد”،  يف 

ك���م دخ��ل��ت �ل�����ش��رك��ة ك�����ش��ري��ك يف فندق 
�ملرجان  ب��ج��زي��رة  موفمبيك  �ي��ه  �م  �ي 
و����ش���رك���ة جم����ان ل��ل��ط��ب��اع��ة مب��ب��ل��غ 75 

مليون  متثل %27.75 من ر�أ�ض مال 
�ل�شركة �لبالغ 270 مليون درهم .

بنايتن  �ل�����ش��رك��ة   ) مت��ت��ل��ك  و�أ�����ش����اف 

�لنخيل  م��ن��ط��ق��ة  يف  �إح���د�ه���م���ا  �شكنيه 
بقيمة  �ل��ع��ري��ب��ي  و�الأخ��������رى مب��ن��ط��ق��ة 

34.400.000 درهم .

من  لباقٍة  �لع�شرية  منازلنا  من  كبري 
�مل�شتثمرين. وال �شّك باأن ��شرت�تيجّيتنا 
ذ�ت نوعية  �لقائمة على طرح م�شاريع 
��شتثنائية  خ���دم���ّي���ة  وم����ر�ف����ق  ع��ال��ي��ة 
وباأ�شعاٍر مناف�شة قد ��شتقطبت �هتمام 
�مل�شرتين �الإمار�تين. ونحن فخورون 

كذلك بتقدمي نوعية منازل تتو�فق مع 
ثقافة وقيم �ملجتمع �الإمار�تي، ونتطّلع 
�شاكنيها  متنح  جمتمعاٍت  ت�شييد  �إىل 
بيئة مرثية وُملهمة وناب�شة باحليوية 
ومتطلبات  ت��ط��ّل��ع��ات��ه��م  ك���اف���ة  ل��ت��ل��ب��ي 

حياتهم �لع�شرية«.

ن�شعد  ن���ح���ن  خ����ال����د  �الأم��������ري  و�أ������ش�����ار 
جمموعة  مع  �ال�شرت�تيجي  بالتعاون 
�ملوؤ�ش�شية  �لقيم  ن�شاطرها  �لتي  �شموخ 
و�لنز�هة  ب��احل��رف��ي��ة  �مل��ت��م��ث��ل��ة  نف�شها 
و�مل��ح��ا���ش��ب��ة، ك��م��ا �أن���ن���ا م��ع��ج��ب��ون جد�ً 

باأن�شطتها �ملتنوعة .

الإمارات ت�سارك يف الجتماع الوزاري 
لدول ال�سركات النا�سئة بالبحرين

•• اأبوظبي-وام: 

�شاركت دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف �الجتماع �لوز�ري لدول �ملوؤ�ش�شات 
�لنا�شئة �لذي يعقد يف �لعا�شمة �لبحرينية �ملنامة يف �إطار فعاليات �لدورة 
ت�شت�شيفه  �لذي   2019 �الأعمال  لريادة  �لعاملي  للموؤمتر  �حلادية ع�شرة 

مملكة �لبحرين خالل �لفرتة من 15 حتى 17 �أبريل �جلاري.
تر�أ�ض �لوفد نيابة عن معايل �شلطان بن �شعيد �ملن�شوري وزير �القت�شاد 
�شعادة عبد �هلل بن �أحمد �آل �شالح وكيل �لوز�رة ل�شوؤون �لتجارة �خلارجية، 
و�شم �لوفد �شعادة عبد �هلل �شلطان �لفن �ل�شام�شي وكيل �لوز�رة �مل�شاعد 
�لرنامج  م��دي��ر  �لعفيفي  �أدي����ب  و�ل��دك��ت��ور  �ل��ت��ج��اري��ة  �مل��ع��اجل��ات  ل��ق��ط��اع 
�لبا�شط  عبد  و�شعادة  ب��ال��وز�رة  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  للم�شاريع  �لوطني 
�مل�شاريع  لتنمية  ر����ش��د  ب��ن  حممد  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  �جلناحي 

�ل�شغرية و�ملتو�شطة.
�ملمار�شات  �أف�شل  على  و�الط���الع  �لتو��شل  تعزيز  �إىل  �الجتماع  ويهدف 
وتبادل وجهات �لنظر وتطوير �ال�شرت�تيجيات يف جمال �ل�شركات �لنا�شئة 
�الأعمال بح�شور وزر�ء وم�شوؤولن  و�ملتو�شطة وريادة  �ل�شغرية  و�مل�شاريع 

وخر�ء من خمتلف �لدول �مل�شاركة.
وقال �شعادة عبد �هلل �آل �شالح �إن قطاع ريادة �الأعمال و�ل�شركات �لنا�شئة 
و�مل�شاريع �ل�شغرية و�ملتو�شطة ميثل ركيزة �أ�شا�شية يف روؤية دولة �الإمار�ت 
نحو  �لتوجه  ودع��م  �لوطني  �القت�شاد  تنوع  وتعزيز  �مل�شتقبلية  للتنمية 
قيادتها  من  وبتوجيهات  �ل��دول��ة  �أن  م��وؤك��د�ً   .. �ملعريف  �القت�شاد  مفاهيم 
�لر�شيدة حر�شت على �شرعة تطوير �ملنظومة �لد�عمة لهذ� �لقطاع من 
�أطر ت�شريعية ومبادر�ت وبر�مج وطنية ت�شهم يف ت�شجيع ودعم وتنمية هذ� 

�لقطاع وتعزيز تناف�شيته وقدر�ته �لتجارية.
�لناجت  يف  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �مل�شاريع  قطاع  م�شاهمة  ن�شبة  �أن  و�أ�شاف 
�ملحلي �الإجمايل للدولة ت�شهد منو�ً متو��شاًل، حيث بلغت يف عام 2018 
بنحو %53، مرتفعة من نحو %49 عام 2017، كما و�شعت �الأجندة 
�إىل  �لن�شبة  هذه  بزيادة  طموحاً  م�شتهدفاً  �الحتادية  للحكومة  �لوطنية 
2021 دعما للم�شاهمة دعم �لتنوع �القت�شادي  %60 بحلول عام  نحو 

للدولة.
لدعم  �مل�����ش��ار�ت  متعددة  ��شرت�تيجية  �تبعت  �الإم����ار�ت  دول���ة  �أن  و�أو���ش��ح 
�أ�شحاب �ل�شركات �لنا�شئة ورو�د �الأعمال، تقوم على تو�شيع نطاق �حلو�فز 
�ملي�شر  �لتمويل  �إج��ر�ء�ت  �أبرزها موؤخر�ً  �ملمنوحة لهم، ومن  و�لت�شهيالت 
تطلبها  �لتي  و�خل��دم��ات  �مل�شرتيات  عقود  من   10% ن�شبة  وتخ�شي�ض 
 50% �جلهات �الحتادية و�ل�شركات �لتي متتلك �حلكومة ما يزيد على 
باخلر�ت  ت��زوي��ده��م  ع��ن  ف�شاًل  و�مل��ت��و���ش��ط��ة،  �ل�شغرية  لل�شركات  منها 
و�لتدريب و�لتاأهيل �ملتخ�ش�ض لدعم قدرتهم على �لنجاح و�لتو�شع جتارياً 
و�البتكار  �لتكنولوجيا  قطاعات  يف  �حلديثة  �لتوجهات  م��ن  و�ال�شتفادة 
و�لبحث و�لتطوير، �إىل جانب ربطهم مع �الأ�شو�ق �الإقليمية و�لدولية عر 
�مل�شاركة يف �ملعار�ض و�لفعاليات �لعاملية وتوقيع مذكر�ت تفاهم و�شر�كات 

��شرت�تيجية مع عدد من �لدول �لر�ئدة عاملياً يف هذ� �ملجال.

بعثة غرفة دبي التجارية 
تختتم زيارة لبنما

•• دبي-وام:

�لتجارية لغرفة جتارة و �شناعة دبي زيارة لبنما �شاركت  �لبعثة  �ختتمت 
�مريكا  ل��دول  ل��الأع��م��ال  �لعاملي  �ملنتدى  م��ن  �لثالثة  �لن�شخة  يف  خاللها 
�الأعمال  جمتمع  ق��ادة  من   70 �شمت  �لتي   - �لبعثة  �لتقت  و  �لالتينية. 
و�مل�شتثمرين من �لدولة - كبار �مل�شوؤولن �حلكومين ورجال �الأعمال يف 
�إيز�بيل  و  بنما  رئي�ض جمهورية  فاريال  كارلو�ض  ر�أ�شهم خو�ن  بنما وعلى 
وزير  جونز�لي�ض  وني�شتور  �خلارجية  وزي���رة  �لرئي�ض  نائب  مالو  �شانت 
�لتعاون  تعزيز  �شبل  بحث  �للقاء�ت  خ��الل  ج��رى  و   . و�ل�شناعة  �لتجارة 

�مل�شرتك بن دبي و �الأ�شو�ق �لالتينية.
�لبلدين  بن  �لتعاون  ي�شهده  �ل��ذي  �لتقدم  �إىل  �لبنمي  �لرئي�ض  تطرق  و 
�شمن �لقطاعات �لرئي�شة و�لتي ت�شمل منح �لتاأ�شري�ت و�فتتاح �ل�شفار�ت 
�لذي   2019 �لالتينية  �مريكا  ل��دول  لالأعمال  �لعاملي  �ملنتدى  وتنظيم 
�ع��ت��ره ت��ط��ور� ه��ام��ا يف �ل��ع��الق��ات �الق��ت�����ش��ادي��ة و�ل��ت��ب��ادل �ل��ت��ج��اري بن 
لبالده  �ال�شرت�تيجي  �ملوقع  من  �ال�شتفادة  �أهمية  على  �شدد  و  �لبلدين. 
�لالتينية  و�الأ����ش���و�ق  �ل��ع��رب��ي  �خلليج  منطقتي  ب��ن  �ل��ت��و����ش��ل  تعزيز  يف 
و�أبرزها  �الإمار�تية  لل�شركات  ب��الده  توفرها  �لتي  �لتناف�شية  �ملز�يا  وع��دد 
�ملحفزة  �الأعمال  وبيئة  �لقوية  �ملالية  و�لبنية  �ملتطور  �للوج�شتي  �لقطاع 
لال�شتثمار�ت. ودعا حكومته و�لقطاع �خلا�ض للم�شاركة يف معر�ض �ك�شبو 
�لتعاون  لتعزيز  مثالية  فر�شة  ب��اأن��ه  و�شفه  و�ل���ذي  دب��ي   2020 �لعاملي 

�مل�شرتك مع دولة �الإمار�ت و منطقة �ل�شرق �الأو�شط.
و �أ�شار �شعادة ماجد �شيف �لغرير رئي�ض جمل�ض �إد�رة غرفة جتارة و�شناعة 
دبي �إىل �أن �لغرفة ن�شقت هذه �لبعثة �لتجارية �إىل بنما ونظمت �ملنتدى 
�لعاملي لالعمال لدول �أمريكا �لالتينية بهدف ��شتك�شاف جماالت جديدة 
للتعاون بن دول جمل�ض �لتعاون �خلليجي و�لدول �لالتينية عر �لبو�بتن 

�ال�شرت�تيجيتن للمنطقتن وهما بنما ودبي.
و�أكد رئي�ض جمل�ض �إد�رة غرفة دبي وجود �آفاق و��شعة للتعاون بن دبي وبنما 
يف جماالت رئي�شة مثل �خلدمات �للوج�شتية و�لبنية �لتحتية و�خلدمات 

�ملالية و�ل�شياحة و�لطاقة �ملتجددة و�ل�شناعة و�ل�شناعات �ملبتكرة.

كلية طالل اأبوغزالة اجلامعية لالبتكار تعلن 
عن بدء الت�سجيل للربامج الأكادميية والتنفيذية

 •• عمان –الفجر:

�أبوغز�لة �جلامعية  �أعلنت كلية طالل   
�لر�ئدة  �مل�شاريع  �أح���د  وه��ي  لالبتكار، 
�ل��ت��ي �أن�����ش��اأه��ا ���ش��ع��ادة �ل��دك��ت��ور طالل 
بر�مج  يف  �لت�شجيل  بدء  عن  �أبوغز�لة، 
�لقيادة  يف  �الع��م��ال  الإد�رة  �ملاج�شتري 
�الب��ت��ك��اري��ة وري������ادة �الأع����م����ال و�مل�����و�رد 
�لب�شرية و�لت�شويق �الإلكرتوين وحتليل 

�لبيانات �ملتخ�ش�ض.
و�لتدريب  �ال�شت�شار�ت  �أعلن مركز  كما 
�ل��ت��اب��ع ل��ل��ك��ل��ي��ة ع���ن ب���دء �ل��ت�����ش��ج��ي��ل يف 
�ل����ر�م����ج �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة و�ل��ت��دري��ب��ي��ة يف 
�لتنفيذي،  و�ل��رن��ام��ج  �ملعلومات  �أم���ن 
�مل���ت���ق���دم يف من���ذج���ة علم  و�ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�لبيانات و�لبيانات �ل�شخمة و�لرنامج 
�لتنفيذي يف �أمن �ملعلومات لل�شحفين 

و�الإعالمين.
وتهدف كلية طالل �أبوغز�لة �إىل �إعد�د 

�لطالب لتبّوء مو�قع قيادية يف جماالت 
على  �لكلية  ت�شجع  حيث  تخ�ش�شاتهم 
�البتكار وتقدم منحة در��شية كاملة ملرة 
و�حدة تغطي جميع �لر�شوم الأي طالب 
ي��ق��وم ب��ت��ط��وي��ر م�����ش��روع م��ب��ت��ك��ر ميكن 

�حل�شول على بر�ءة �خرت�ع له.
�لطالب  �أن  ب���ال���ذك���ر  �جل����دي����ر  وم�����ن 
�مل����ق����ب����ول����ن و�مل����ل����ت����ح����ق����ن ب���رن���ام���ج 
للعام  �الأع����م����ال  �إد�رة  يف  �مل��اج�����ش��ت��ري 
با�شرو�   2019-2018 �ل���در�����ش���ي 
 - ���ش��ب��اط  �ل��ث��اين يف  للف�شل  �ل��در����ش��ة 

فر�ير �ملا�شي.
وتعكف كلية طالل �أبوغز�لة حاليا على 
�إع����د�د ع��دد م��ن م��ذك��ر�ت �لتفاهم مع 
وجمهورية  �ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت 
�لعر�ق بهدف تعزيز �لتعاون يف خمتلف 
قطاع  تعزيز  �شاأنها  م��ن  �لتي  �مل��ج��االت 

�لتعليم �لعايل.
�جلامعية  �أب����وغ����ز�ل����ه  ك��ل��ي��ة  ووق����ع����ت 

�لتقنية  فل�شطن  جامعة  م��ع  �تفاقية 
الإن���������ش����اء وت���اأ����ش���ي�������ض ف�����رع ل��ل��ك��ل��ي��ة يف 
�جلامعة، بهدف تفعيل م�شتوى �لتبادل 
�ملعريف و�خلر�ت، على م�شتوى �لطلبة 
�ل��ت��دري�����ش��ي��ة، وت��ن��ف��ي��ذ بر�مج  و�ل��ه��ي��ئ��ة 
جماالت  يف  �ل��ت��ع��اون  وت��ع��زي��ز  م�شرتكة 
�ل��ب��ح��ث �ل��ع��ل��م��ي، و�إي���ج���اد ف��ر���ض عمل 
�شهاد�ت  ع��ل��ى  �حل��ا���ش��ل��ن  للخريجن 
دور�ت  ع��ق��د  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ج��ام��ع��ي��ة، 

وور�ض عمل م�شرتكة.
�أب����وغ����ز�ل����ة يف حق  وي����وؤم����ن �ل���دك���ت���ور 
على  مكان يف �حل�شول  كل  �لطالب يف 
باعتباره  متقدم،  عاملي  مب�شتوى  تعليم 
ح��ق م��ن ح��ق��وق �الإن�������ش���ان، ل��ذل��ك فقد 
ت���ق���دمي م��ف��ه��وم ف���ري���د من  �إىل  ���ش��ع��ى 
نوعه للهيئات �لتعليمية �لتي تركز على 
�إحد�ث ثورة يف �لتعليم تهدف �إىل خلق 
جيل من �ملبتكرين بدال من باحثن عن 

عمل.
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العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/648 تنفيذ مدين
جمهول  �ل�شام�شي  �لركن  عي�شى  عبد�هلل  �شده/1-خالد  �ملنفذ  �ىل 
ميثلها   - للمحاماة  �لتنفيذ/�لكميتي  طالب  �ن  مبا  �الق��ام��ة  حمل 
�ملحاميان/عبد �حلميد علي حميد علي حميد قد �أقام عليك �لدعوى 
وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
فان  وعليه  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل  دره���م   )11965(
�ملحكمة �شتبا�شر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/1062  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�لقد�ض لو�شطاء �لتاأمن ���ض.ذ.م.م 2- ه�شام فتحي حممد 
�لبلعاوي جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /د�ر �لتكافل �ض.م.ع وميثله:عي�شى 
بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �أق��ام عليك  �ملهري قد  �شامل �حمد �حلر�شي 
و�تعاب  و�مل�����ش��اري��ف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م   )528692.93( وق���دره  مببلغ  عليه  �مل��دع��ي 
�ملحاماة و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�ض 
�ملو�فق:2019/4/25 �ل�شاعة:08:30 �ض بالقاعة:ch1.C.12  لذ� فاأنت مكلف 
باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/2909  ا�شتئناف جتاري    

�لكهروميكانيكية  لالعمال  �مل�شيئة  �ل�شم�ض   -1 ���ش��ده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
��������ض.ذ.م.م  جم��ه��ول حم��ل �الق���ام���ة مب��ا �ن �مل�����ش��ت��اأن��ف / �ي��ل��ي جريال 
حليانى وميثله:خالد حممد �شعيد بوج�شيم قد ��شتاأنف/ �حلكم �ل�شادر 

بالدعوى رقم 2011/1783 جتاري كلي بتاريخ:2018/12/25    
وحددت لها جل�شه يوم �الحد �ملو�فق 2019/4/28 �ل�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2019/1091 تنفيذ جتاري

لتاأجري  �ل�����ش��م�����ض  ���ش��ي��اء  دي��ف��اك��وم��ار 2-  ����ش���ده/1-�م���وده���ا  �مل��ن��ف��ذ  �ىل 
�حلافالت �ض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/مو�رد 
�أقام  قد  �ملهري  �حلر�شي  �حمد  �شامل  وميثله:عي�شى  ����ض.م.خ  للتمويل 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )254237.78( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2019/978 تنفيذ جتاري

�القامة  حم��ل  جمهول  مرتع  عمر  �حمد  ���ش��ده/1-خ��ال��د  �ملنفذ  �ىل 
�لدعوى  �أق��ام عليك  �لتنفيذ/توفيق حممد ده��د�ر قد  �ن طالب  مبا 
ب��ه وقدره  �مل��ن��ف��ذ  �مل��ب��ل��غ  ب��دف��ع  �ع���اله و�ل���ز�م���ك  �مل���ذك���ورة  �لتنفيذية 
فان  وعليه  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل  دره���م   )19450(
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م  �شتبا�شر �الج��ر�ء�ت  �ملحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2019/60 تنفيذ عقاري
جمهول  �����ض.ذ.م.م  �لعقاري  للتطوير  ���ش��ده/1-ز�ن��ادو  �ملنفذ  �ىل 
�شامل  ها�شم  �هلل  عبد  �لتنفيذ/حمد  طالب  �ن  مبا  �الق��ام��ة  حمل 
�لغافري قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )192245( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و 
خزينة �ملحكمة 2- بف�شخ �لعقد مو�شوع �لدعوى وعليه فان �ملحكمة 
�شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2019/2678 
�ملنذر/�خلدمات �لعقارية وميثلها خليفة جمعة �لنابوده رخ�شة جتارية رقم:219355
 �ملنذر �ليها/�يكو و�ي خلدمات تنظيف �ملباين �ض.ذ.م.م رخ�شة جتارية رقم:722114

)جمهول حمل �القامة(
تتوجه �ملنذرة بهذ� �النذ�ر �ىل �ملنذر �ليها النذ�رها باالآتي:

�اليجارية  �لل�شنة  �الي��ج��ار عن  ب��دل  و���ش��د�د  ب��ت��اري��خ:2018/12/31  �ملنتهي  �الي��ج��ار  ب�شرورة جتديد عقد 
�جلديده وقدره )38.000( درهم ح�شب �شروط �ل�شد�د يف �لعقد �ل�شابق وذلك خالل �شهر و�حد من تاريخ 
�نتهاء �ملهله دون �شد�د �و جتديد للعقد �شن�شطر للجوء �ىل �جلهات �ملخت�شه  ن�شر هذ� �الن��ذ�ر ويف حال 
لطلب �خالء �ملاأجور وت�شليمه للمنذر خاليا من �ل�شو�غل و�ل�شاغلن باحلاله �لتي كان عليها عند �لتعاقد 
مع �لز�مكم مبا ي�شتجد من �جرة حتى تاريخ �الخالء �لتام مع �لز�مكم بتقدمي بر�ءة ذمة من �لكهرباء 

و�ملياه خالل �لفرتة �لتي �شغلتم خاللها �ملاأجور مع �لز�مكم بالر�شوم و�مل�شاريف.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2019/2790 
�ملنذرة/�لرقة للعقار�ت

 �ملنذر �ليهما/مطعم كار�فان - مطعم بندروز� - كار�فان كافية
)جمهول حمل �القامة(

ننذركم مبوجب هذ� �النذ�ر ب�شرورة �خالء �ملاجور حمل �لتعاقد خالل �شهر من 
ذمتكم  يف  �ملرت�شدة  �اليجارية  �لقيمة  و�شد�د  �الن��ذ�ر  بهذ�  علمكم  �ت�شال  تاريخ 
وقدرها )753.236( درهم وما ي�شتجد من مبالغ حتى تاريخ �الخالء �لتام  يف حالة 
عدم �خالء �ملاجور و�شد�د �لقيمة �اليجارية �ملرت�شدة يف ذمتكم خالل �شهر من 
تاريخ �ت�شال علمكم بهذ� �النذ�ر �شنطر ��شفن التخاذ كافة �الجر�ء�ت �لقانونية 

�شدكم حلماية حقوق �ملنذرة.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2019/2792 

�ملنذرة/�لرقة للعقار�ت
 �ملنذر �ليه/ديليب �شونيالل بان�شال

)جمهول حمل �القامة(
ننذركم مبوجب هذ� �النذ�ر ب�شرورة �خالء �ملاجور حمل �لتعاقد خالل �شهر من 
ذمتكم  يف  �ملرت�شدة  �اليجارية  �لقيمة  و�شد�د  �الن��ذ�ر  بهذ�  علمكم  �ت�شال  تاريخ 
وقدرها )23.700( درهم حتى �خر مار�ض 2019 وما ي�شتجد من مبالغ حتى تاريخ 
�الخالء �لتام  يف حالة عدم �خالء �ملاجور و�شد�د �لقيمة �اليجارية �ملرت�شدة يف 
ذمتكم خالل �شهر من تاريخ �ت�شال علمكم بهذ� �النذ�ر �شنطر ��شفن التخاذ كافة 

�الجر�ء�ت �لقانونية �شدكم حلماية حقوق �ملنذرة.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2019/2791 
�ملنذرة/�لرقة للعقار�ت

����ض.ذ.م.م  �ملن�شات  الد�رة  �ل�شعيد  بالت�شامن:�مل�شتقبل  �ليهما  �ليها/�ملنذر  �مل��ن��ذر   
 - �لهند    - ي��اد�ف  و�ل�شيد/بابو الل  �لعقد  �هلل عطا حممد - حمرر  و�ل�شيد/�شامي 

حمرر �ل�شيكات     )جمهول حمل �القامة(
�شهر من  �لتعاقد خ��الل  �ملاجور حمل  �خ��الء  �الن��ذ�ر ب�شرورة  ه��ذ�  ننذركم مبوجب 
تاريخ �ت�شال علمكم بهذ� �النذ�ر و�شد�د �لقيمة �اليجارية �ملرت�شدة يف ذمتكم وقدرها 
)21.000( درهم من:2019/1/1 وحتى تاريخ:2019/4/30 وما ي�شتجد من مبالغ حتى 
تاريخ �الخالء �لتام  يف حالة عدم �خالء �ملاجور و�شد�د �لقيمة �اليجارية �ملرت�شدة يف 
ذمتكم خالل �شهر من تاريخ �ت�شال علمكم بهذ� �الن��ذ�ر �شنطر ��شفن التخاذ كافة 

�الجر�ء�ت �لقانونية �شدكم حلماية حقوق �ملنذرة.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع :543
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/حممد علي مر�د عبد�هلل �ل علي - �المار�ت �جلن�شية يرغب 
�شلمان عبيد  �ل�شيد/ر��شد عبيد  �ىل  وذلك  �لبالغة %100  كامل ح�شته  و�لتنازل عن  �لبيع  يف 
بامارة  تاأ�ش�شت  �ل�شيار�ت  لتاأجري  �مل�شماه/ينبع  �لرخ�شة  يف  �جلن�شية  �المار�ت   - �ل�شويدي 

�ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )528911( �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بال�شارقة
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �الجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عرت��ض  �ي  لديه  فمن  �العالن  هذ�  تاريخ  من  ��شبوعن  بعد  �ليه  �مل�شار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر

�ملرجع :541
�لبيع  �لهند �جلن�شية ترغب يف   - �جايا كومار  �ل�شيد/�شميتا ر�ين  بان  للجميع  ليكن معلوما 
ديفاكار�ن  �كا�شان  جايابر  �ل�شيد/ر�ماين  �ىل  وذلك   %50 �لبالغة  ح�شتها  كامل  عن  و�لتنازل 
كار�ت - �لهند �جلن�شية كما يرغب �ل�شيد/د�مود�رن �شانتو�ض كومار - �لهند �جلن�شية يف �لبيع 
 - مينون  �كا�شان  �ل�شيدة/�ي�شور�يا جايابر  �ىل  وذلك   %50 �لبالغة  كامل ح�شته  و�لتنازل عن 
�لهند �جلن�شية وذلك يف �لرخ�شة )عطر �لبنف�شج خلياطة �ملالب�ض �لن�شائية( تاأ�ش�شت بامارة 

�ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم:753163 �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بال�شارقة
تعديال �خرى:ال يوجد

وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �الجر�ء 
�مل�شار �ليه بعد ��شبوعن من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه �تباع 

�الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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يف الدعوى رقم:2018/4900 جتاري جزئي

�ملدعي:�لبنك �لتجاري �لدويل �ض.م.ع
�ملدعي عليه:حممد �حمد �شعيد خليل �جلابري

�ل��ه��ادي و�مل��ع��ن م��ن ق��ب��ل حمكمة دبي  �ل��دك��ت��ور/ع��ق��ي��ل حم��م��د ه���ادي ح�شن  يعلن �خل��ب��ري 
�لتجاري  �ملدعي/�لبنك  و�ملقامة من  رق���م:2018/4900 جتاري جزئي  �لدعوى  �البتد�ئية يف 
�لدويل �ض.م.ع وتنفيذ� للمهمة فان �ملدعي عليه �ل�شيد/حممد �حمد �شعيد خليل �جلابري 
مدعو� حل�شور �جتماع �خلرة �مل�شرفية �و بو��شطة وكيل معتمد و�ملقرر عقده يوم �الربعاء 
�ملو�فق:2019/5/1 يف متام �ل�شاعة:11:30 �حلادية ع�شر و�لن�شف �شباحا يف مقر مكتبنا �لكائن 
يف �مارة دبي - ديرة - بور�شعيد - بناية �لو�شل بزن�ض �شنرت - بجو�ر فندق جي 5 )فندق روتانا 
�شابقا( - �شارع رقم 27 - �لطابق �لتا�شع - مكتب رقم:902 رقم مكاين:94178 32428 لذ� نرجو 
منكم �لتكرم باحل�شور يف �ملوعد �ملحدد �عاله و�ح�شار جميع �الور�ق و�مل�شتند�ت �لتي تودون 

تقدميها لنا لنتمكن من �د�ء مهمتنا
اخلري امل�ضريف/د.عقيل حممد هادي ح�ضن الهادي

 اإعالن بالن�شر حل�شور اجتماع
اخلربة امل�شرفية
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 اعـــــــالن       

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- خورفكان  :
 �ل�شيد/ر��شد �شامل خمي�ض حممد �لنقبي �جلن�شية �المار�ت ح�شته 100% وطلبا 
�لت�شديق على حمرر يت�شمن )تنازل( يف �ال�شم �لتجاري �شالون ح�شي للحالقة 
و�ملرخ�ض من د�ئرة �لتنمية �القت�شادية يف �ل�شارقة رخ�شة جتارية رقم:612260 
�ل�شادر بتاريخ:2011/3/31 من د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بخورفكان �ىل �ل�شيد/
حممد كرم جالل �لكعبي �جلن�شية �المار�ت ، ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب 
�لعدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر 

�ملذكور بعد �نق�شاء 14 يوم من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي

الكاتب العدل خورفكان

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
        يف الدعوى رقم 2018/208 بيع عقار مرهون

ت��ورى ت��ورى  جمهول حمل �القامة مبا �ن  �ىل �ملنفذ �شده/1- �حمد 
طالب �لتنفيذ/نور بنك )م�شاهمة عامة( بنك نور �ال�شالمي �ض.م.ع

وميثله:جابر ر��شد حممد جابر ر��شد �ل�شالمي.
 - �ر���ض  عبارة عن  وه��ي  �مو�لكم �خلا�شة  بانه مت �حلجز على  نعلنكم 
�ملنطقة ند ح�شة - رقم �الر���ض:60 �مل�شاحة:3715.27 قدم مربع وفاء 
ونفاذ  للعلم مبا جاء  به )2.596.359.43( درهم وذلك  �ملطالب  للمبلغ 

مفعوله قانونا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/562  تنفيذ عقاري   

�ملبلغ  ، ب�شد�د  مو�شوع �لق�شية:تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رق��م:627/2016 عقاري كلي 
�ملننفذ به وقدره )1712839.06( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف.
طالب �الإعالن:طالب �لتنفيذ:�بر�هيم �حمد عبد�لنبي �ل عبا�ض

�ملطلوب �عالنه:�ملنفذ �شده:1- جلف ديفلوبرز �ض.م.ح جمهول حمل �القامة
مو�شوع �العالن:

نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�شة وهي عبارة عن �لعقار�ت قطعة �الر�ض رقم 1149 
- �لكائن مبنطقة و�دي �ل�شفا 7 - رقم �ملبنى:V094 و�الر�ض رق��م:1148 - �لكائن مبنطقة 
و�دي �ل�شفا 7 - رقم �ملبنى:V054 حتت يد د�ئرة �الر��شي و�الم��الك وفاء للمبلغ �ملطالب 
�ل�شادر  �ملحكمة  ق��ر�ر  على  بناء   - قانونا  مفعوله  ونفاذ  للعلم  ذلك   )1712839.06( وق��دره  به 

بتاريخ:2019/4/7.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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يف الدعوى رقم:2018/3602 جتاري كلي عجمان

�ملطلوب �عالنه:1- جمموعة �شركات �ملنامة ذ.م.م 2- �شوبر ماركت �ملنامة ذ.م.م تقرر 
و�ملرفوعة عليكم  بعاليه  �ملنوه عنها  بالدعوى  �ملنتدب  �مام �خلبري  للمثول  دعوتكم 
من �ل�شادة/�ل�شركة �الأهلية خط �خلليج للتجارة �لعامة �خلا�شة �ملحدودة �ض.ذ.م.م  
ومو�شوعها مطالبة مالية وذلك حل�شور �جتماع �خلرة �ملقرر يف متام �ل�شاعة:12 
�لثانية ع�شرة ظهر� يوم �خلمي�ض:2019/4/25 مبقر مكتب �خلبري �لكائن يف مدينة 
�بوظبي - خلف غرفة جتارة و�شناعة �أبوظبي - بناية باجنو ديز�ين - طابق ميز�ن 
بان �خلرة  �ملحدد علما  �ملوعد  �لقانوين يف  �و ممثلكم  1 - وعليه يتعن ح�شوركم 

�شتبا�شر �عمالها قانونا حال تخلفكم عن �حل�شور
اخلبري احل�ضابي ح�ضني ال�ضيد حمم�د
رقم القيد 538

 اإعالن بالن�شر حل�شور جل�شة
خربة ح�شابية
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 الق�شية رقم 2019/19 تنفيذ

اعالن بيع عقار باملزاد العلني على العقار )ن�شرا(        
�لعقار:قطعة �الر�ض رقم 793 �لكائن مبنطقة �لردى 2 بخورفكان

�ىل �ملنفذ �شدهم/1- زرينه مياه د� 2- كلثم ملنك هيبتان 3-طاهر ملنك هيبتان 4- طاهره ملنك هيبتان 5- خالد ملنك هيبتان 
6- ��شماء ملنك هيبتان 7- �حمد ملنك هيبتان 8- زينب ملنك هيبتان - �لعنو�ن:خورفكان - �لردي - بجو�ر بقالة نور �لردي 

منزل رقم 463 - ت:0504702310
ل�شالح �ملنذ له:حممود ملنك هيبتان

تعلن حمكمة خورفكان �البتد�ئية �الحتادية للجميع بانه �شينعقد مز�د علني على �ملوقع �اللكرتوين لالمار�ت للمز�د�ت وذلك 
يف متام �ل�شاعة �ل�شاد�شة م�شاء من يوم �لثالثاء �مل��و�ف��ق:2019/4/30 وذلك لبيع �لعقار �لعائد ملكيته للمحكوم عليه و��شاف 
�لعقار على �لنحو �لتايل:�لعقار قطعة �الر�ض رقم 793 �لكائن مبنطقة �لردي 2 بخورفكان ب�شعر �أ�شا�شي مقد�ره )500.000( 
�ن يتقدم  �ملز�يدة  باال�شرت�ك يف  �لر�غب  ، يتوجب على  �قت�شى �حلال  �ن  �لتالية  �الي��ام  �لف درهم وذلك ويف  درهم خم�شمائة 
ب�شيك م�شدق بقيمة 20% من �لثمن �ملقدر للعقار فعلى من يرغب بال�شر�ء �و �ال�شتف�شار عن ذلك مر�جعة �ملوقع �اللكرتوين 
لالمار�ت للمز�د�ت:http://www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد �لبيع وعلى كل من له �عرت��ض �لتقدم 

باعرت��شه معزز� �ياه مبا يرره من م�شتند�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �يام على �القل.
رئي�س ق�شم التنفيذ
حمكمة خورفكان البتدائية الحتادية            

وزارة العدل 
حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية

ق�شم التنفيذ
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انذار عديل بالن�شر
رقم 2019/2913 

�ملخطر:�ناند كيم�شند مري�شاند�ين بوكالة �ملحاميه/�شاره �شاه بيك �لبلو�شي
�ملخطر �ليها:هاربن ميدل �ي�شت مارين �شرفي�شز )جمهول حمل �القامة(

ينذر �ملخطر - �ملخطر �ليها ب�شرورة �شد�د �ملديونية
�ل�شد�د  ي��ت��م  �ن  ع��ل��ى  دره���م   )37.500( مببلغ  ل��دي��ك��م  �مل��رت���ش��دة  �الي��ج��اري��ة 
خالل )30( يوم وذلك تنفيذ� الحكام �لقانون و�ذ� مل يتم �ل�شد�د خالل �ملده 
�لقانونيه 30 يوم من تاريخ �العالن بالن�شر عندها �شي�شطر �ملخطر �ىل �تخاذ 
�الجر�ء�ت �لقانونية �شدكم للمطالبة ب�شد�د �لقيمة �اليجارية �ملرت�شدة وما 

ي�شتجد عليها حتى تاريخ �حلكم و�لر�شوم و�مل�شاريف.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  اعالن بالن�شر
�ملرجع :98

باك�شتانية   - ��شالم  ف�شل  زوجه  ��شالم  ف�شل  �ل�شيدة/عائ�شة  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�جلن�شية ترغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شتها �لبالغة 100% �ىل �ل�شيد/حمزه بن 
�ملتحركة( مبوجب  �لهو�تف  �بوبكر بريى - هندي �جلن�شية فر رخ�شة )�شو�بي لتجارة 

�لرخ�شة رقم:552765
تعديالت �خرى:تنازل �شاحب �لرخ�شة

�ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف  وعمالبن�ض 
�شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعن من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ض على ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
  الكاتب العدل بال�شارقة 

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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 اإخطار باإخالء عقار بالن�شر
رقم 984  / 2018 تنفيذ مدين 

حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية دائرة التنفيذ
�حلكم  ل�شاحله  �ل�شادر  �لطنيجي  كليب  عبد�هلل  �حمد  طلب/عبد�لرحمن  على  بناء 
و�ملعلن  �لتنفيذية  بال�شيغة  و�مل��زي��ل  �ي��ج��اري��ة  م��ن��ازع��ات  رق������م:2018/69  �ل��دع��وى  يف 
عليها/بيتون  �ملحكوم  باخالء  و�لقا�شي  تنفيذ  رق����م:2018/984  بامللف  و�ملنفذ  قانونا 
�لنجوم  كافترييا  ب��ج��و�ر  ر����ش��د  �شعبية  �خليمة  ر�أ����ض  �الم���ار�ت   - �ملعدنية  لالن�شاء�ت 
قا�شي  من  �ل�شادر  �الم��ر  وعلى  �ل�شو�غل  من  خ��ايل  وت�شليمه   055595069  - �لرم�ض 
�لثالثاء  ي��وم  حت��دد  ق��د  بانه  نخطركم  فاننا   ، بتنفيذه  ب���ت���اري���خ:2019/3/25  �لتنفيذ 

�ملو�فق:2019/4/23 �ل�شاعة 9 �شباحا موعد� لتنفيذ حكم �الخالء وذلك للعلم 
  الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/2589  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-زكى ��شغر للخدمات �لفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
�أق���ام عليك �لدعوى  �مل��دع��ي /زوه��ي��ب حممد ط���ارق ق��د  �الق��ام��ة مب��ا �ن 
درهم  دره��م(   15450( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها 
 mb191896891ae:وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم رقم �ل�شكوى
�ض   08.30 �ل�شاعة   2019/4/28 �مل��و�ف��ق  �الح���د  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   ch1.A.1:بالقاعة
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثالثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/1341  عمايل جزئي

جمهول  ����ض.ذ.م.م  باجلملة  �لعامة  للتجارة  الين  1-�لينا   / عليه  �ملدعي  �ىل 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /جوخان هارما نايكا وميثله:يو�شف حممد �حمد 
مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  �حل��م��ادي  يو�شف 
درهم  ع��ودة مببلغ )2000(  وت��ذك��رة  دره��م  دره��م(  وق��دره��ا )197950  عمالية 
وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %9 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم 
جل�شة  لها  وح��ددت   MB190100428AE:ل�شكوى� رقم  �لتام  �ل�شد�د 
 ch2.E.22:بالقاعة �ض   08.30 �ل�شاعة   2019/4/23 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم 
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/2375  عمايل جزئي

�ىل �مل��دع��ي عليه / 1-ج���و�د ج��ات��اال جم��ه��ول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /
عليك  �أق����ام  ق��د  ل��وت��اه  ع��ب��د�ل��رح��م��ن  ع��ل��ي  وميثله:ح�شن  ب��روب��رت��ي  �شليكت 
�لدعوى ومو�شوعها مطالبة ب�شد�د مبلغ وقدره )100000( درهم مع �لفائدة 
�لقانونية مبقد�ر 12% من تاريخ �ال�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام �لز�م �ملدعي 
يوم  جل�شة  لها  وح���ددت  �مل��ح��ام��اة  �ت��ع��اب  ومقابل  و�مل�����ش��اري��ف  بالر�شوم  عليه 
�الثنن �ملو�فق 2019/5/6 �ل�شاعة 09.30 �ض بالقاعة:ch1.B.10 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/101  ا�شتئناف عقاري    

�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1- ذي ويفز منطقة حرة ذ.م.م  جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �مل�شتاأنف / جميد ح�شن مينائي قد ��شتاأنف/ �حلكم 

�ل�شادر بالدعوى رقم 2018/35 عقاري جزئي     
وحددت لها جل�شه يوم �الربعاء �ملو�فق 2019/4/24 �ل�شاعة 10.00 
�شباحا  بالقاعة رقم ch1.C.11 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2018/8985  عمايل جزئي 
�لتجارية جمهول حمل  للو�شاطة  �ملدعي عليه/1- �جلوهرة �لالمعة  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي/�ل�شعدية لعنان نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها 
�ملنعقدة بتاريخ 2019/1/16  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/�ل�شعدية 
درهم   )28.420( مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  لعنان 
وباملنا�شب من �مل�شروفات و�عفت �ملدعية من ن�شيبها منها . حكما مبثابة 
�حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 
لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2018/10842  عمايل جزئي 

�ىل �ملحكوم عليه/1- ديبو �شوري�ض بابو �شريديفي جمهول حمل �القامة نعلنكم بان 
�ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2018/12/31  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله 
ل�شالح/�مري�لد تكنولوجي �ض.ذ.م.م بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 
�و قيمتها  �ل�شياحية عينا  �لدرجة  وبتذكرة عودة �ىل موطنه على  درهم   )27863(
نقد� ما مل يلتحق بخدمة رب عمل �خر و�لزمت �ملدعي عليها باملنا�شب من �لر�شوم 
و�مل�شروفات . حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن يوما �عتبار� 
�ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  با�شم �شاحب  �الع��الن �شدر  لن�شر هذ�  �لتايل  �ليوم  من 

ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   

اعالن حكم بالن�شر
                    يف  الدعوى رقم 2018/2078  احوال نف�س م�شلمني 

�ىل �ملحكوم عليه/1- هال م�شري جمهول حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت 
بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2019/3/27  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/�شامل علي 
�شامل عبد�هلل �لنعيمي بحكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري 1- �ثبات طالق �ملدعي/
�شامل عبد�هلل �لنعيمي لزوجته �ملدعي عليها/هال م�شري طلقة رجعية �وىل م�شندة 
لتاريخ:2018/12/16 وعلى �ملدعي عليها �ح�شاء عدتها �ل�شرعية وفق حالها �عتبار� 
من هذ� �لتاريخ 2- �لز�م �ملدعي عليه بالر�شوم و�مل�شروفات وثالثمائة درهم مقابل 
يوما  ثالثن  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  �حل�شوري  مبثابة  حكما   . �ملحاماة  �تعاب 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 

بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/386  ا�شتئناف مدين    

�ملرزوقي   ح�شن  ع��ب��د�هلل  عبد�لرحمن  ع���ادل   -1 ���ش��ده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
جمهول حمل �القامة مبا �ن �مل�شتاأنف / �شركة مد�ئن �لعقارية )مد�ئن( 
�لقر�ر/  ��شتاأنف  ق��د  �لعتيبي  ب��ادي  فهد  مهدي  وميثله:�حمد  ����ض.م.خ 

�حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2018/296 مدين كلي     
وحددت لها جل�شه يوم �الثنن �ملو�فق 2019/4/22 �ل�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2019/682 تنفيذ مدين
�ىل �ملنفذ �شده/1-حممد ر�شا ح�شن دهارم�شي جمهول حمل �القامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/عز�ن �شامل بن بريك وميثله:يا�شن �بوبكر �شامل 
�حلامد قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )177328.25( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة 
تاريخ ن�شر هذ�  �ملذكور خالل 15 يوما من  بالقر�ر  حالة عدم �اللتز�م 

�العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2019/1257 تنفيذ جتاري

جمهول  تريتاكار�ي  موتايان  تريتاكار�ي  �شده/1-فانار�جا  �ملنفذ  �ىل 
حم��ل �الق���ام���ة مب��ا �ن ط��ال��ب �ل��ت��ن��ف��ي��ذ/�رون��ك��وم��ار م��ان��اك��ال م���ور�يل 
�لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �حلمادي  يو�شف  �حمد  حممد  وميثله:يو�شف 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )145794( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2019/1086 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ �شده/1-�م ئي للتطوير �ض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب 
�لتنفيذ/مايكل بري�ض - بريطاين �جلن�شية وميثله:يا�شن �بوبكر �شامل �حلامد 
قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )538935( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة ناأمر بالت�شديق على 
بتاريخ:2018/4/5  �لدويل  للتحكيم  دبي  رق���م:156/2017 مركز  �لتحكيم  حكم 
وتنفيذه وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/57  مدين كلي
�ىل �ملدعي عليه / 1-جيان مو�مبا كاز�دى جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
عليك  �أق��ام  قد  �الن�شاري  ر�شا  حممد  وميثله:منى  �ناكور  مباجن  /�ليك�شي�ض 
�لدعوى مو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )216.000( دوالر 
�مريكي مبا يعادل )792720( بالدرهم �المار�تي و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع %9 
�الربعاء  يوم  جل�شة  لها  �ل�شد�د.وحددت  متام  حتى  �ملطالبة  تاريخ  من  �شنويا 
�ملو�فق:2019/5/1 �ل�شاعة:09:30 �ض بالقاعة:ch1.C.15  لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2019/858 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شده/1-�ي بي �ي �ك�ض للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
و�ملجوهر�ت  �ل��ذه��ب  لتجارة  ر�ن���ك  �لتنفيذ/هاي  ط��ال��ب  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة 
قد  �ملطرو�شي  �لعظب  عبد�هلل  ح�شن  عي�شى  وميثله:عبد�لعزيز  ���ض.ذ.م.م 
بدفع  بالت�شامن  و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام 
خزينة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل  دره���م   )1411215( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ 
�ملحكمة وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة 

عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/4732 تنفيذ جتاري

مدير  ب�شفته   - حممد  نور  حاجي  بهاتي  �شده/1-عبد�ل�شالم  �ملنفذ  �ىل 
ذ.م.م  للديكور  �لرحمة  �شركة   -2 ذ.م.م  للديكور  �لرحمة  ب�شركة  و�شريك 
منتجات  ل�شناعة  �لتنفيذ/�ياكو  ط��ال��ب  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
�جلب�ض وميثله:��شماعيل ح�شن علي حممد �جلعبي قد �أقام عليك �لدعوى 
وق��دره )89769(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية 
�شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م 
�ملذكور خالل  بالقر�ر  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م  �الج��ر�ء�ت 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2019/936 تنفيذ جتاري

حمل  جم��ه��ول  ذ.م.م  دب��ي  �لهند�شية  �حل�شن  ���ش��ده/1-���ش��رك��ة  �ملنفذ  �ىل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ريليبيل للنقل بال�شاحنات �لثقيلة و�خلفيفة 
�ض.ذ.م.م قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع 
خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )530488.50( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ 
�ملحكمة وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة 

عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2019/899 تنفيذ جتاري

�القامة  �لفنية جمهول حمل  للخدمات  فيي�شنز  �ملنفذ �شده/1-رينو  �ىل 
قد  �����ض.ذ.م.م  و�المل��ن��ي��وم  �ل��زج��اج  النظمة  �لتنفيذ/�شايكون  طالب  �ن  مب��ا 
�ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقام عليك 
 -2 �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )216438.50( وق��دره  به 
ل�شنة 2014 جتاري  بالدعوى 337  �ل�شادر  �لتحكيم  �لتد�شديق على حكم 
و�ملرفق   2017/9/30 بتاريخ  فهمي  ج��اب��ر  ط���ارق  �ملحكم  م��ن  حتكيم  كلي 
باالور�ق وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة 

عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/540  ا�شتئناف جتاري    
�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1- �شركة كايت �لتجارية �ض.ذ.م.م 2- بهاتيا بوبيندر� تول�شيد��ض 
���ض.ذ.م.م 3- ديجي 4 يو �ض.ذ.م.م  - عن نف�شه وب�شفته مدير ل�شركة كايت �لتجارية 
4- بنكج بوبيندر� وهابي عن نف�شه وب�شفته مدير ل�شركة ديجى 4 يوم �ض.ذ.م.م 5-كم 
كم للمجوهر�ت �ض.ذ.م.م  جمهول حمل �القامة مبا �ن �مل�شتاأنف / بنك �شادر�ت �ير�ن 
)فرع( وميثله:�حمد علي مفتاح �شالح �لزعابي قد ��شتاأنف/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى 

رقم 2018/1100 جتاري كلي بتاريخ:2019/3/11     
بالقاعة  �شباحا    10.00 �ل�شاعة   2019/4/24 �ملو�فق  �الرب��ع��اء  ي��وم  جل�شه  لها  وح��ددت 
ch2.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  رقم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/44  ا�شتئناف جتاري    
�يغور   -2 حممد  �شليمان  �ب��ر�ه��ي��م  عبد�لرحمن   -1 ���ش��ده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
بي  بيه  �شركة   / �مل�شتاأنف  �ن  �القامة مبا  �يغور  جمهول حمل  كيك  ك��الد 
�ل �شي وميثله:حممد ر��شد حممد بن  كيه بروبرتي ماجنمنت دي بي �ل 
جر �ل�شويدي قد ��شتاأنف/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2018/613 تظلم 

جتاري بتاريخ:2019/1/9     
�شباحا    10.00 �ل�شاعة   2019/4/28 �ملو�فق  �الح��د  ي��وم  جل�شه  لها  وح��ددت 
بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   
مذكرة اعالن بالن�شر

             يف  الدعوى 2018/421  ا�شتئناف تنفيذ جتاري    
�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1- وندر بارك �ض.ذ.م.م  جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�مل�شتاأنف / �شركة �حلد�ئق �ملائية للتجارة �لعامة و�ملقاوالت/و�ئل �حمد 
�خلالد و�شركاه/ذ�ت م�شوؤولية حمدودة وميثله:�حمد مهدي فهد بادي 
�لعتيبي  قد ��شتاأنف/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2018/497 جتاري     

وحددت لها جل�شه يوم �الربعاء  �ملو�فق 2019/5/8 �ل�شاعة 17.30 م�شاء�  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/269  مدين جزئي

�ن  مبا  �القامة  حمل  جمهول  م.م.ح  �لعامة  لتجارة  1-هاجيز   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ملدعي /حممد علي زيد بن زيد �ملطريي وميثله:ح�شن علي عبد�لرحمن لوتاه قد 
�أقام عليك �لدعوى مو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )115.000( 
درهم مع �لفائدة �لقانونية �لبالغه 12% من تاريخ هذه �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام 
يوم  لها جل�شة  �ملحاماة.وحددت  و�تعاب  و�مل�شاريف  �لر�شوم  �ملدعي عليها  ت�شمن 
�لثالثاء �ملو�فق:2019/4/30 �ل�شاعة:08:30 �ض بالقاعة:ch2.D.19  لذ� فاأنت 
�و  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  قانونيا وعليك  �أو من ميثلك  مكلف باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/426  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�حمد م�شطفى ميا جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
/ح�شنه زمفا�شل قد �أقام عليك �لدعوى مو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
�ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م   )12200( وق��دره  مببلغ  عليه 
بالنفاذ  �حلكم  و�شمول  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  م���ن:2017/7/19   %9 و�لفائدة 
�مل���و�ف���ق:2019/4/25  ي��وم �خلمي�ض  لها جل�شة  ك��ف��ال��ة.وح��ددت  ب��ال  �ملعجل 
�ل�شاعة:08:30 �ض بالقاعة:ch1.B.10  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/753  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-مكري نقور دت �كوجن جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /مركز 
�لهالل �لعربي لالعمال وميثلها/�شعد بن �شالح بن �شعد �لدو�شري وميثله:يو�شف 
حممد �حمد يو�شف �حلمادي قد �أقام عليك �لدعوى مو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
عليه مببلغ وقدره )44100( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة %9 
�حلكم  و�شمول  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  يف:2018/7/12  �حلا�شل  �ال�شتحقاق  تاريخ  من 
ب��ال��ن��ف��اذ �مل��ع��ج��ل ب��ال ك��ف��ال��ة.وح��ددت ل��ه��ا جل�شة ي���وم �الث��ن��ن �مل����و�ف����ق:2019/4/22 
�ل�شاعة:08:30 �ض بالقاعة:ch2.D.18  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  من مذكر�ت  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1163  جتاري كلي

�ملرحوم/ تركت  �ملرزوقي و�شي  / 1-حممد عبد�لرحمن حممد عبد�لرحمن  عليه  �ملدعي  �ىل 
عبد�لرحيم عبد�لرز�ق علي �لفهيم جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /فاطمة عبد�لرحيم 
عبد�لرز�ق �لفهيم وميثله:علي ��شماعيل �بر�هيم �جلرمن قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�لق�شاء باثبات ملكية �ملدعية حل�شة تعادل ثلث ح�شة �ملورث �ملرحوم/ عبد�لرحيم عبد�لرز�ق 
�لفهيم يف �شركتي عبد�لرحيم �لفهيم ذ.م.م و�لفهيم لال�شتثمار�ت ذ.م.م و�حلكم بتعديل عقود 
و�لر�شوم  �مل��ذك��ورة  بالن�شبة  ك�شريك  ��شمها  با�شافة  �حل��ال  ح�شب  �مل��ذك��ورة  �ل�شركات  تاأ�شي�ض 
و�مل�شاريف و�الت��ع��اب.وح��ددت لها جل�شة ي��وم �الرب��ع��اء �مل���و�ف���ق:2019/5/1 �ل�����ش��اع��ة:09:30 �ض 
بالقاعة:ch2.E.22  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/577  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�شركة مال�شون�ض �لتجارية �ض.ذ.م.م 2- �شونيل مالهوتر� 3- بهوبيندر 
ناث مالهوتر� 4- نيل كمال مالهوتر� جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /بنك �ت�ض ��ض 
بي �شي �ل�شرق �الو�شط �ملحدود فرع دبي وميثله:يا�شن �بوبكر �شامل �حلامد قد �أقام عليك 
فيما  و�لتكافل  و�لت�شامم  بالت�شامن  عليهم  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى 
بينهم مببلغ وقدره )�شتة ع�شر مليون ومائتن وثمانون �لف و�ربعون درهم وثالثة فلو�ض( 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام.

  ch1.C.15:وحددت لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق:2019/4/28 �ل�شاعة:09:30 �ض بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2018/4281  جتاري جزئي 
�ىل �ملحكوم عليهما/1- �شاهر بن مطلق بن نو�ر �حلمادي �لعتيبي  جمهول 
حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2019/2/18  
يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/رويال رود لتاأجري �ل�شيار�ت �ض.ذ.م.م بالز�م 
�لقانونية  و�لفائدة  دره��م   )35.000( مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  �ملدعي 
9% م��ن ت��اري��خ ���ش��ريورة �حل��ك��م نهائيا وح��ت��ى مت��ام �ل�����ش��د�د و�ل��زم��ت �ملدعي 
مبثابة  حكما  �ملحاماة.  �تعاب  مقابل  دره��م  ثالثمائة  ومبلغ  �مل�شاريف  عليه 
�حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر 
�آل  هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2018/3742  جتاري جزئي 
)ب�شفته  ر�م��ريي��ز  كويلو  ويني�شينت   -2 م.م.ح  كون�شلتن�ض  وكري�شت  عليهما/1-  �ملحكوم  �ىل 
�ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �الق��ام��ة  حمل  جمهول  �الوىل  عليها  �ملدعي  مدير  وب�شفته  �ل�شخ�شية( 
حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2019/2/13  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/�يتيما ميدل 
�ي�شت م.د.م.�ض �وال:بقبول �دخال ويني�شينت كويلو ر�مرييز �شكال - ثانيا:بف�شخ �لعقد �ملرم 
يوؤديا  بان  �ملدخل  و�خل�شم  عليها  �ملدعي  و�لزمت  يف:2018/5/24  و�مل��وؤرخ  �لتد�عي  طريف  بن 
بالت�شامن للمدعية مبلغ �شبعن �لف و�شبعة ع�شر درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ 
�ال�شتحقاق �حلا�شل يف:2018/5/27 حتى متام �ل�شد�د و�لزمتهما بامل�شروفات ومببلغ �لف درهم 
مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن يوما �عتبار� من 
�ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12609 بتاريخ 2019/4/18   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2018/60  عقاري جزئي 

�ر�شتوقر�ط  �شركة   -2 ذ.م.م  ��شتيت  ريال  الند  كوينز  �شركة  عليهما/1-  �ملحكوم  �ىل 
بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  ذ.م.م  �نف�شمنت  �شتار 
�ملنعقدة بتاريخ  2019/4/10  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/بطي عبد�هلل حممد 
بطي �جلمريي بف�شخ �لعقد مو�شوع �لدعوى وبالز�م �ملدعي عليها و�خل�شم �ملدخل 
�ن يرد� للمدعي بالت�شامم بينهما مبلغ )406.373( درهم و�لفو�ئد بو�قع 9% �شنويا 
�عتبار� من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية �حلا�شل يف:2018/5/7 وحتى متام �ل�شد�د كما 
�لزمتهما بامل�شروفات وخم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�شوري 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثن يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر 
با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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توجت �جلمهورية �للبنانية �شمن �حتفالها بختام 
ت�شفيات م�شروع حتدي �لقر�ءة �لعربي يف دورته 
�لر�بعة �لطالبة لبنى حميدة نا�شر، بطلًة للتحدي 
على �مل�شتوى �لوطني، لتح�شد �للقب بعد مناف�شة 
بلغو�  �لذين  �الأو�ئ��ل  �لع�شرة  �لطلبة  مع  معرفية 
�ملرحلة �لنهائية، من خمتلف �ملناطق �لتعليمية يف 
لبنان.ونال عدنان م�شطفى غد�ر، لقب “�مل�شرف 
�ملتميز”، فيما حازت “ثانوية طر�بل�ض �حلديدين 
على  �ملتميزة”  “�ملدر�شة  لقب  للبنات”  �لر�شمية 

م�شتوى جمهورية لبنان.
�أق��ي��م يف �لعا�شمة  ج��اء ذل��ك خ��الل �حلفل �ل��ذي 
بريوت، بح�شور معايل �أكرم �شهيب وزير �لرتبية 
�شعيد  حمد  �شعادة  و  �للبناين،  �ل��ع��ايل  و�لتعليم 
�شلطان �ل�شام�شي �شفري �لدولة لدى �جلمهورية 
ع��ام م�شروع  �أم��ن  نائب  و�أمي��ن ج��ر�ح   ، �للبنانية 
�لوكالء  من  عدد  بجانب  �لعربي،  �لقر�ءة  حتدي 
و�أو�ئ���ل  �مل��د�ر���ض  وم��دي��ر�ت  وم��دي��ري  �مل�شاعدين 

�لتحدي من �لطلبة �ملتميزين.
ونوه معايل وزير �لرتبية و�لتعليم �لعايل �للبناين 
- يف كلمته خالل �حلفل - �إىل جو �لتناف�ض �لذي 
“�إن هذه  وق��ال:  �لعربي،  �ل��ق��ر�ءة  ي�شفيه حت��دي 
طريق  خارطة  هي  �لثقافية  �لرتبوية  �لتظاهرة 
تنتقل بنا من لغة �ملنابر �إىل لغة “�مل�شروع” �ملحدد 
بلغتنا  ُو�شع لنتم�شك  �إنه م�شار  يف روزنامة عمل، 
�لعامل  ثقافات  على  خالله  من  ننفتح  والأن  �الأم، 

ولغاته«.
�لتحدي  على  �لقائمن  �شكر  ع��ن  معاليه  وع��ر 

و�شكرنا  �لكبري  �عتز�زنا  عن  نعر  “�إننا   : بقوله 
وتقديرنا ل�شخ�ض �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�ض �لدولة رئي�ض جمل�ض 
�إىل  و�إن��ن��ا نقف  “رعاه �هلل” ،  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم 
جانبه يف روؤيته �لثاقبة �لبعيدة �ملدى ال�شتنها�ض 
�لعرب على كل �مل�شتويات، و�إننا نعمل على تعميم 
مو�كبة  ويف  �لتعبري  يف  �لعربية  �للغة  ��شتخد�م 
�شوق �لعمل، و�النفتاح على ثقافات �لعامل ولغاته 
».م���ن ج��ان��ب��ه، ذك��ر �أمي���ن ج���ر�ح - يف كلمته - �أن 
حتدي �لقر�ءة �لعربي جنح يف �لتميز للعام �لر�بع 

وتفاعل  متز�يدة  م�شاركات  م�شجاًل  �لتو�يل  على 
يكون م�شروًعا  ب��اأن  �لتحدي  “جنح  وق��ال:  �أك��ر، 
ع��رب��ًي��ا ج��ام��ًع��ا ب��ام��ت��ي��از، وم���ا ك���ان ذل���ك ليتحقق 
�لرتبوي  �مليد�ن  لقياد�ت  �ل�شادقة  �الإر�د�ت  لوال 
يف  �مل���د�ر����ض  طلبة  ل���دى  �ملناف�شة  وح���ب  �ل��ع��رب��ي، 

وطننا �لعربي �لكبري، ويف بالد �الغرت�ب«.
ل��ه ق�شب  ك��ان  و�حل���رف  �لقلم  “لبنان  و�أ���ش��اف: 
�لكلمة  حتمل  م��ا  بكل  �لتحدي  حت��دي  يف  �ل�شبق 
فقد  ك��اف��ة  �لعقبات  م��ن  �ل��رغ��م  فعلى  معنى،  م��ن 
و�لتي  �حلبيبة،  لبنان  مد�ر�ض  �إىل  �مل�شروع  و�شل 

�لالجئن”..  �لطلبة  مناف�شاتها  يف  ت�شتثني  مل 
لبنان  يف  �لتحدي  على  للقائمن  �ل�شكر  موجها 
و�ل��ذي��ن عملو�  و�إد�ري�����ن،  ق��ي��اد�ت ومعلمن  م��ن 
و�لو�شول  �لهدف  لتحقيق  �لو�حد  �لفريق  ب��روح 

�إىل �لغاية.
عام  من�شق  �لنعيمي  ع��ب��د�هلل  �أع����رب  ج��ه��ت��ه،  م��ن 
حتدي �لقر�ءة �لعربي يف مبادر�ت حممد بن ر��شد 
�لقائمن  جلهود  �متنانه  ع��ن  �لعاملية  مكتوم  �آل 
على �ملبادرة يف �جلمهورية �للبنانية، موؤكد�ً �أهمية 

م�شاركة طلبة وطالبات لبنان يف �لتحدي.

وقال : “ن�شعد بامل�شاركات �ملتميزة من لبنان ورفد 
�شنوياً.  �مل�شاركات  ب��اآالف  �لعربي  �ل��ق��ر�ءة  حت��دي 
ل��ط��امل��ا مت��ي��ز �ل��ط��ال��ب �ل��ل��ب��ن��اين خ���الل مناف�شات 
ومعرفته  �ط��الع��ه  ب�شعة  �لعربي  �ل��ق��ر�ءة  حت��دي 
وح�شه �لنقدي �لعايل وتنوع قر�ء�ته، مما يجعله 

دوما �شمن �ملناف�شن �الأقوياء يف �لنهائيات«.
وبلغ عدد �لطلبة �لذين �شاركو� يف حتدي �لقر�ءة 
�ل��ع��رب��ي يف دورت����ه �ل��ر�ب��ع��ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى لبنان 
مدر�شة،   260 م��ن  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب   11،440
عدد  بلغ  ح��ن  و�خل��ا���ض؛ يف  �ل��ع��ام  �لقطاعن  يف 

�مل�شرفن على �لتحدي 390 م�شرفاً.
�جلمهورية  يف  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  وك��ان��ت 
لتحفيز  و�مل��و�رد  �شخرت كل �جلهود  �للبنانية قد 
�لدر��شية  مر�حلهم  مبختلف  و�لطالبات  �لطلبة 
�لالزم  �ل��دع��م  وت��ق��دمي  �ل��ت��ح��دي،  يف  للم�شاركة 
�إعد�د وجتهيز  �لتعليمية عر  للمناطق و�الإد�ر�ت 
�مل���ك���ت���ب���ات �مل���در����ش���ي���ة ب����اأح����دث �ل���ك���ت���ب و�مل����ر�ج����ع 
�الأن�شطة  م���ن  �ل���ع���دي���د  وت��ن��ظ��ي��م  و�مل���ط���ب���وع���ات، 
وزرع  �ل��ق��ر�ءة  على  �لطلبة  لت�شجيع  و�لفعاليات 
حمبتها يف نفو�شهم.وكانت ت�شفيات حتدي �لقر�ءة 
�لدول  م��ن  ع��رب  م�شاركن  ت�شم  و�ل��ت��ي  �ل��ع��رب��ي 
مار�ض  �شهر  يف  �نطلقت  ق��د  و�الأج��ن��ب��ي��ة  �لعربية 
مد�ر  على  �لت�شفيات  �شل�شلة من  �ملا�شي، وخالل 
على  مد�ر�شهم  يف  �لطلبة  �أو�ئ���ل  يتناف�ض  �أ�شهر، 
دولهم،  يف  �لتعليمية  و�ملناطق  �ملديريات  م�شتوى 
ثم �النتقال الختيار �لع�شرة �الأو�ئل على م�شتوى 
�ملُقامة  �لنهائية  �لت�شفيات  ليخو�شو�  دول��ة،  كل 

مع  بالتن�شيق  دول��ة  ك��ل  يف  �لتعليم  وز�رة  برعاية 
و�ختيار  �لعربي،  �لقر�ءة  لتحدي  �لعامة  �الأمانة 
بطل �لدولة، متهيد�ً خلو�ض �أو�ئل �لطلبة، �أبطال 

�لتحدي،
 يف �ل����دول �مل�����ش��ارك��ة يف �مل��ن��اف�����ش��ات �الأخ����رية �لتي 
�ل��ع��ام �جلاري،  �أك��ت��وب��ر م��ن  �شُتقام يف دب��ي خ��الل 
�لعربي  �ل��ق��ر�ءة  �الإع���الن ع��ن بطل حت��دي  قبيل 
حتدي  2019.وي�شعى  للعام  �ل��ر�ب��ع��ة  دورت���ه  يف 
�لقر�ءة �لعربي، �لذي �أطلقه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

حممد بن ر��شد �آل مكتوم يف �لعام 2015،
�ل�شابة  �الأج��ي��ال  ل��دى  �ل��ق��ر�ءة  �إىل غر�ض ثقافة   
�لعربية  ب��ال��ل��غ��ة  و�ل��ن��ه��و���ض  �ل��ع��رب��ي،  �ل��وط��ن  يف 
و�مل�شاهمة  �ليومية،  حياتنا  يف  مكانتها  وت��ع��زي��ز 
و�لثقافة،  بالوعي  تتمتع  عربية  �شخ�شية  بناء  يف 
و�حلو�ر  و�النفتاح  �لت�شامح  قيم  ن�شر  جانب  �إىل 

�حل�شاري.

خالل ور�ضة »�ض�رة متكلمة« �ضمن »ال�ضارقة لر�ض�م كتب الطفل« 

�سغار “ال�سارقة القرائي للطفل” يحّولون الكتب اإىل ق�س�س م�سّورة 

•• ال�صارقة-الفجر:

 ����ش��ت�����ش��اف��ت حم��ط��ة �ل���ت���و�����ش���ل �الج���ت���م���اع���ي �لتي 
يخ�ش�شها مهرجان �ل�شارقة �لقر�ئي للطفل يف دورته 
�أك�شبو  �الأرب��ع��اء، يف مركز  �نطلقت �شباح  �لتي  �ل�11 
�ل�شارقة، ور�شة عمل �إلكرتونية تربوية ُتعنى بتعريف 
توفرها  �لتي  �ملعرفية  �خل��ي��ار�ت  �أه��م  على  �مل�شاركن 
و���ش��ائ��ل �الت�����ش��ال �حل���دي���ث، وت��وج��ي��ه��ه��م ن��ح��و تعّلم 
�أ�شاليب ومهار�ت �أكادميية وحياتية جديدة ومتطورة.
�ملدير  �الأ�شقر،  عدنان  �لتقني  �خلبري  �لور�شة  وق��ّدم 
تطرق  �ل����ذي  �لتعليمية،  �شيلفن  مل��ر�ك��ز  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
تدري�شها  �ل��ت��ي ميكن  �مل���و�د  نوعية  ع��ن  �حل��دي��ث  �إىل 
وتقدميها �أكادميياً عر �شبكات �لتو��شل �الجتماعية، 
�لدر��شة  زمالئهم  ي�شاركو�  �أن  للطالب  ميكن  وكيف 
�ل���و�ج���ب���ات وحّلها  ب�����ش��ك��ل ج��م��اع��ي و�الن���ت���ه���اء م���ن 
�ملتخ�ش�شة  �الإل��ك��رتوين  �لتعلم  من�شات  با�شتخد�م 
مثل بع�ض �لقنو�ت على )يوتيوب(، و)خان �أكادميي(، 

وغريها.
�الجتماعي،  �لتو��شل  و�شائل  �أن  �إىل  �الأ�شقر  ولفت 
ومن�شات �لتعلم �الإلكرتونية غنية باملعارف ملا توفره 
من  �ل��ك��ث��ري  حتت�شن  �أن  ميكنها  ب��ي��ان��ات  ق��و�ع��د  م��ن 

�ملعلومات و�خليار�ت �لتي تتيح للطالب �أن ي�شتفيدو� 
منها، كما �أنها ت�شمح باالبتعاد عن �الأمناط �لتقليدية 
مليء  نعي�شه  �ل��ذي  �لو�قع  �أن  �إىل  م�شري�ً  للتدري�ض، 
من  �ال�شتفادة  �لد�ر�شن  على  ت�ّشهل  �لتي  باخليار�ت 
�إثر�ء  يف  ت�شهم  بحثية  باأ�شا�شات  وتدعيمها  �ملعلومة 

خمزونهم �ملعريف بالكثري من �خلر�ت.
وقال �الأ�شقر: نحر�ض من خالل تو�جدنا يف مهرجان 
�ل�شارقة �لقر�ئي للطفل على ��شتهد�ف �أكر عدد من 
�الأ�شاليب  �ت��ب��اع  نحو  وتوجيههم  و�ملعلمن  �ل��ط��الب 
و�النتقال  �ل��ت��دري�����ض  جم���االت  يف  �مل��ت��ط��ورة  �لتقنية 
و�لوظائف من  �لدرو�ض  �لتقني وتقدمي  �لف�شاء  �إىل 
�لتو��شل  ق��ن��و�ت  م��ن  �مل��زي��د  بفتح  ي�شمح  م��ا  خاللها 
�أي وقت وبعيد�ً عن قاعات  مع �لطالب و�ملدر�شن يف 

�لدر��شة.
و�أ�شاف �الأ�شقر: ين�شجم ما نقدمه من معارف حول 
�لتعليم �الإلكرتوين مع توجهات �لدولة يف �ال�شتفادة 
�شبيل  يف  وتوظيفها  �لتكنولوجية  �ملظاهر  جميع  من 
نخ�ش�ض  فنحن  �جلديدة،  �الأجيال  وتثقيف  �لتعليم 
�الأمثل  �ال�شتخد�م  حول  مكثفة  عمل  وور���ض  جل�شات 
�الإلكرتونية  و�الأجهزة  �الجتماعي  �لتو��شل  ملن�شات 
�ملحمولة �لتي حتتوي على خيار�ت تعّلم مبتكرة كوننا 

نعي�ض و�قعاً تناف�شياً تقدمه �ل�شركات �لكرى �مل�شّنعة 
�خلا�شة  و�لتطبيقات  �ل��ر�م��ج  تطرح  �لتي  للتقنية 
�ملعرفة  ت��ق��دمي  يف  ي�شهم  م��ه��م  �أم���ر  وه���ذ�  بالتعليم 
و�لعلم بطرق �شل�شلة ومبتكرة تر�ّشخ �ملعلومة يف د�خل 

�لطالب ب�شهولة وي�شر. 
�أن �لدورة �حلالية من �ملهرجان ت�شهد هذ�  ي�شار �إىل 
باللغتن  �شاملة  تربوية  و�أن�شطة  بر�مج  �لعام تقدمي 
عرو�ض  �شل�شلة  ج��ان��ب  �إىل  و�الجن��ل��ي��زي��ة،  �ل��ع��رب��ي��ة 
باأربع  �الأوىل  للمرة  تقّدم  عاملية  وم�شرحيات  الأف��الم 
و�الأردية،  و�لهندية،  و�الإجنليزية  �لعربية  وهي  لغات 
�إىل جانب م�شاركة 167 نا�شر�ً من 18 دولة عربية 
ب�  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  تت�شدرها  وعاملية، 
62 د�ر ن�شر، تليها لبنان ب� 25 د�ر ن�شر، وم�شر ب� 12 

د�ر ن�شر. 
ويعتر مهرجان �ل�شارقة �لقر�ئي للطفل و�حد�ً من 
لالأطفال  �ملوجهة  و�ملعرفية  �لثقافية  �لفعاليات  �أهم 
و�ليافعن يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�ملنطقة، 
�إىل حدث  للكتاب  وقد جت��اوز دوره من كونه معر�شاً 
متكامل، ي�شهم يف �إغناء معارف �لزو�ر بالعلوم و�الآد�ب 
و�جلمعيات  �ملوؤ�ش�شات  م��ن  نخبة  مب�شاركة  �لنافعة، 

و�ملر�كز �ملعنية باالأطفال. 

خالل ور�ضة عمل ا�ضت�ضافتها حمطة الت�ا�ضل الجتماعي

)ال�سارقة القرائي للطفل( يوؤكد دور مواقع الت�سال احلديث يف تعزيز منظومة التعليم الأكادميي 

•• ال�صارقة-الفجر:

يقام  �ل��ذي  �لطفل،  كتب  لر�شوم  �ل�شارقة  معر�ض  ��شت�شاف 
�لقر�ئي  �ل�شارقة  11 من مهرجان  �ل�  �ل��دورة  فعاليات  �شمن 
��شتهدفت  متكلمة”،  “�شورة  ب��ع��ن��و�ن  فنية  ور���ش��ة  للطفل، 
تعريف �الأطفال �ل�شغار على �أ�شاليب ومهار�ت حتويل �لق�ش�ض 

�لق�شرية لالأطفال �إىل ر�شوم تو�شيحية �أو تعزيز هذه �لر�شوم 
من خالل �لكتابة �الإبد�عية.وقدمت �لور�شة �لفنانة �لت�شكيلية 
فئة  خاللها  و��شتهدفت  �شبحي،  �شيماء  �مل�شرية  و�لر�شامة 
�ل��ي��اف��ع��ن، ح��ي��ث ع��رف��ت��ه��م مب��ج��م��وع��ة م��ن �الأ���ش��ال��ي��ب �لفنية 
�ملزمار”،  ع���ازف  “�إنقاذ  ق�شة  حت��وي��ل  ع��ل��ى  ت�شاعدهم  �ل��ت��ي 
�إىل ق�شة م�شورة من خالل تخيل  �ل�شاروين،  للكاتب يعقوب 

�شخ�شيات �لق�شة وتفا�شيلها �خلا�شة، و�أحجامها و�ملكان �لتي 
و�لعفوية. �خلا�شة  بطريقتهم  ور�شمها  �الأح��د�ث،  فيه  جتري 

وت�شرد �لق�شة حكاية بومة تعر�شت الأذى من طفل يعزف على 
�ملزعج،  ب�شبب �شوتها  لها جناحها  وك�شر  ب�شربها  قام  �ملزمار، 
لتتما�شى �الأحد�ث وتلتقي �لبومة �مل�شابة مع بومة من وطن 
�آخر، وتتفاجئ باملعاملة �لقا�شية �لتي تتلقاها �لبومات يف هذ� 
�لفتى  باإنقاذ  �لبومة  وت��ق��وم  �الأح���د�ث  تت�شارع  حيث  �مل��وط��ن، 
من �الأفعى �ل�شامة، لي�شعر �لفتى حينها بامتنان للبومة على 

�نقاذه، ثم يعزف لها �أحلاناً تعر عن �شكره و�متنانه لها.
�أيام  طيلة  �شت�شتمر  �لتي  �ل��ور���ش��ة  ه��ذه  يف  �مل�شاركون  ومتكن 
�لبومتن  م��ن  و�ملكونة  �لق�شة  �شخ�شيات  ر�شم  م��ن  �ملعر�ض، 
يف  ومو�هبهم   �الإبد�عية،  قدر�تهم  و�إظ��ه��ار  و�الأف��ع��ى،  و�لفتى 
باالألو�ن  غنية  �الأع��م��ال  لتكون  �لن�ض،  د�خ���ل  �ل�����ش��ورة  تخيل 
يف  �ل�شخ�شيات  تعي�شها  �لتي  �حل��ال��ة  ع��ن  وتعر  و�لتفا�شيل  
�ل�شورة.وقالت  �لفنانة �شيماء �شبحي:” هدفنا من خالل هذه 
من  �مل�شاركن،  لدى  و�لب�شري  �للفظي  �ملخزون  دعم  �لور�شة 
خالل ت�شجيعهم على قر�ء�ت �لق�شة عدة مر�ت، ليتمكنو� من 
تخيل وحتليل و��شتخر�ج �ل�شخ�شيات من �لق�شة ومن ثم تاأليف 
�لق�شة �مل�شورة مع �ملحافظة على ت�شل�شل �الأح��د�ث، لتكون يف 
ت�شهم  �ل�شبحي:”  �لعنا�شر«و�أ�شافت  متكاملة  ق�شة  �لنهاية 
هذه �لور�شة يف �إخر�ج �لفن �حلقيقي و�لعفوي  من �مل�شاركن، 
و�لذي يعتمد على مو�هبهم و�إمكانياتهم �لفنية وقدر�تهم على 
�لتخيل«.ي�شار �إىل �أن �لدورة �حلالية من �ملهرجان ت�شهد هذ� 

�لعربية  باللغتن  �شاملة  تربوية  و�أن�شطة  بر�مج  تقدمي  �لعام 
وم�شرحيات  الأف��الم  عرو�ض  �شل�شلة  جانب  �إىل  و�الجنليزية، 
عاملية تقّدم للمرة �الأوىل باأربع لغات وهي �لعربية و�الإجنليزية 
 18 167 نا�شر�ً من  �إىل جانب م�شاركة  و�لهندية، و�الأردي��ة، 
دولة عربية وعاملية، تت�شدرها دولة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
12 د�ر  ب�  25 د�ر ن�شر، وم�شر  ب�  62 د�ر ن�شر، تليها لبنان  ب� 

ن�شر. ويعتر مهرجان �ل�شارقة �لقر�ئي للطفل و�حد�ً من �أهم 
يف  و�ليافعن  لالأطفال  �ملوجهة  و�ملعرفية  �لثقافية  �لفعاليات 
دولة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة و�ملنطقة، وقد جتاوز دوره من 
كونه معر�شاً للكتاب �إىل حدث متكامل، ي�شهم يف �إغناء معارف 
�ملوؤ�ش�شات  �لنافعة، مب�شاركة نخبة من  و�الآد�ب  بالعلوم  �لزو�ر 

و�جلمعيات و�ملر�كز �ملعنية باالأطفال. 

لبنى نا�سر بطلة لبنان يف حتدي القراءة العربي



فــن عــربـــي

)ابن اأ�ض�ل( جتربة درامية متميزة على جميع امل�ضت�يات

�سوزان جنم الدين: املناف�سة يف رم�سان 
�ستكون �سعبة جدًا

)�بن  مل�شل�شل  مل�شل�شل  تر�شيحك  مت  كيف   •
�أ�شول(؟

بكري  حم�����م�����د  �مل�������خ�������رج  م�����ع�����ي  حت���������دث   -
عن  زي���د  �أب���و  حم��م��ود  �أح��م��د  و�ل�شيناري�شت 
�لعمل وعندما قر�أت �ل�شيناريو وجدت نف�شي 
�أنني �أمام جتربة در�مية متميزة على جميع 
�مل�شتويات، بد�ية من �لكتابة �ل�شل�شلة �لتي 
جتعلك ت�شعر �أنك ت�شاهد �الأحد�ث و�أنت 
تقر�أها، وتنجذب لها طو�ل �لوقت و�شواًل 
خمتلف  يف  �لتفا�شيل  ب��اأدق  �الهتمام  �إىل 
دور،  ك��ل  بها  �مل��ك��ت��وب  و�حل��رف��ي��ة  �الأدو�ر، 
��شم  �ل��ذي يحمل  �لعمل  ف�شاًل عن فريق 
و�إخر�جاً  كتابة  مهمة 
لذ�  ومت��ث��ي��اًل، 

مل 

�أتردد يف �ملو�فقة على �لعمل.
)�أ�شول(؟ دور  عن  • وماذ� 

مالياً  مي�شورة  تعي�ض  ث��ري��ة  �شيدة  �أ���ش��ول   -
ب�)�شوال(،  بها  �ملحيطون  يناديها  �أن  وحت��ب 
ب��دوره حمادة هالل،  ولديها �بن وحيد يقوم 
وحتاول يف �الأحد�ث �أن حتافظ عليه، وحتدث 
�لكوميدية  �مل����و�ق����ف  م���ن  �ل���ع���دي���د  ب��ي��ن��ه��م��ا 
مد�ر  عر  تفا�شيلها  ون�شاهد  و�الجتماعية 
�حللقات، فالعمل ملئ باالأحد�ث �الجتماعية 
ويتناول مو�قف حقيقية ميكن �أن ت�شاهدها، 
وح��ت��ى يف �أ���ش��ل��وب �ل��الي��ت ك��وم��ي��دي �ملوجود 
باالأحد�ث �شتجده مقدماً بطريقة �حرت�فية 

بعيدة عن �لعنف و�البتذ�ل.
يف  خمتلفة  ق�شايا  يحمل  �لعمل  �أن  • يبدو 

معاجلته؟
- بالفعل �مل�شل�شل يحمل �لكثري من �حلكايات، 
و�شخ�شية �أ�شول دور بطولة يوؤثر يف �الأحد�ث 
�ل�شر�عات  م����ن  ج�����زء  وه�����ي  ون�������ش���اه���ده���ا 
و�ل��ت��ف��اع��الت �ل��ت��ي حت���دث، و�الأح����د�ث 
�ل�����ش��ر�ع �لد�ئر  ت��رك��ز ع��ل��ى ف��ك��رة 
حول �ملال وكيف ميكن لالأمو�ل 
�إىل تدمري �حلياة  ت��وؤدي  �أن 
�ل�شعادة  لتحقيق  ولي�ض 
م�����ن خ�������الل م����و�ق����ف 
ك��������ث��������رية ف�����������ش�����اًل 
ع��������ن �جل�������و�ن�������ب 
�لتي  �الإي��ج��اب��ي��ة 
ي����ن����اق���������ش����ه����ا يف 
ط�����رح�����ه م�������ش���األ���ة 
�شرورة �حلفاظ على 
�لتي  �الأ���ش��ل��ي��ة  �ل��ق��ي��م 

تربينا عليها.
خ�شية  لديك  كانت  ه��ل   •
على  �جل���م���ه���ور  ي���ك���ره���ك  �أن 

خلفية �لدور؟
متقلبة وحتمل  �شوال  �شخ�شية   -
�ل�شفات، ويف كل موقف  �لكثري من 
تتعر�ض له تظهر �شفة خمتلفة، فتارة 

تر�ها �شيدة طيبة،
 وت����ارة ت��ر�ه��ا ع��ن��ي��دة وق��وي��ة و�أح��ي��ان��اً تر�ها 
���ش��خ�����ش��ي��ة مركبة  �أع���ت���ره���ا  ل�����ذ�  ح���ن���ون���ة، 
�لنهاية  ويف  قر�ءتها،  منذ  ب�شدة  و��شتهوتني 

هو دور �أقدمه و�جلمهور يدرك ذلك جيد�ً.
هالل  ح��م��ادة  م��ع  �ل��ت��ع��اون  وج���دت  • ك��ي��ف 

للمرة �الأوىل؟
- هو جنم يف �لتمثيل و�لغناء، وميتلك قاعدة 
جماهريية كبرية لي�ض يف م�شر فح�شب بل يف 

�لوطن �لعربي، 
و�حلقيقة �أنه قادر على خلق جو من �لبهجة 
ويجعلنا  �ل��ت�����ش��وي��ر  ك��و�ل��ي�����ض  يف  ب��ا���ش��ت��م��ر�ر 
�لذي  �ل��ط��وي��ل  ب��ال��وق��ت  ن�شعر  وال  ن�شحك 
�أقدم  ب��اأن��ن��ي  و���ش��ع��ي��دة  �ل��ب��الت��وه،  يف  نق�شيه 
�شخ�شية و�لدته يف �الأحد�ث، وهناك م�شاهد 

كثرية موؤثرة جتمعنا يف �حللقات.
من  �شي�شتفيد  �أ�شول(  )�بن  �أن  ترين  • هل 

تر�جع �الإنتاج �لدر�مي يف رم�شان؟
جد�ً،  �شعبة  �شتكون  رم�����ش��ان  يف  �ملناف�شة   -
�مل��ت��وق��ع عر�شها  �الأع���م���ال  ع���دد  �أن  ���ش��ح��ي��ح 
�ملوجودة  �الأعمال  �أق��ل من كل عام لكن حتى 
�الإطالق  على  �شهلة  تكون  لن  بينها  �ملناف�شة 
بذلو�  و�شّناعها  مهمة  �أعمال  �أنها  خ�شو�شاً 

جمهود�ً كبري�ً فيها، 
ب������د�أت ف���ع���اًل ع���ر مو�قع  �مل��ن��اف�����ش��ة  وه�����ذه 
�ل��ت��و����ش��ل �الج��ت��م��اع��ي ح��ت��ى ق��ب��ل �نطالق 
�ملار�ثون �لرم�شاين، و�أعتقد �أن هناك �لكثري 

من �الأعمال �جليدة.
�لعام  �ل�����در�م�����ا  ع����ن  غ���ي���اب���ك  ���ش��ب��ب  م����ا   •

�ملا�شي؟
- �أف�شل �أن �أجل�ض يف منزيل بال عمل �أتابع ما 
�أكون موجودة  �أن  �ل�شا�شات على  يعر�ض على 
ما  تو�جدي فقط، وهو  �أثبت  كي  يف م�شل�شل 

حدث معي �لعام �ملا�شي،
 فعندما �شاركت يف م�شل�شل )ق�شاة وعظماء( 
مل�����ش��ت ردود فعل  �ل����ذي ع��ر���ض ق��ب��ل ع��ام��ن 
�لتجربة  �أن  خ�شو�شاً  �جلمهور  من  �إيجابية 
ت���اين( يف  )و����ض  ع��ن م�شل�شل  ك��ان��ت خمتلفة 
�لعمل  �أج��د  عندما مل  ل��ذ�  ل��ه،  �ل�شابق  �لعام 
ب��اأن��ه �شيكون �م��ت��د�د ل����الأدو�ر  �ل���ذي ���ش��ع��رت 
�جليدة ف�شلت �الكتفاء باجللو�ض على مقعد 

�ملتابع فقط ملا يقدم، 
و�حلقيقة �أن هذ� �الأمر مل ي�شعرين بال�شيق 
على  بقدرتي  �شعيدة  جعلني  �لعك�ض  على  بل 
�ن��ت��ق��اء �ل��ت��ج��رب��ة �ل��ت��ي ���ش��اأط��ل م���ن خاللها 

و�لدور كي ال �أ�شعر بالندم م�شتقباًل.
)حملة  خ����الل  م���ن  ل��ل�����ش��ي��ن��م��ا  ت���ع���ودي���ن   •

فرعون(؟
خالل  م�شاهدي  م��ن  ع��دد  ���ش��ورت  بالفعل   -
�لفرتة �ملا�شية وهو جتربة �شينمائية خمتلفة 
�أقدم  �ل��ذي  �ل���دور  �أن  خ�شو�شاً  يل  بالن�شبة 
خمتلف عن جتاربي �ل�شابقة �شو�ء يف �ل�شينما 
عندما  للتجربة  حتم�شت  ل��ذ�  �لتلفزيون  �أو 
رد  �لفيلم  يحقق  �أن  و�أمت��ن��ى  م��ع��ي  حت��دث��و� 
فعل جيد مع �جلمهور عند طرحه يف مو�شم 

�ل�شيف �ملقبل.
• هل وجدت �شعوبة يف �لتن�شيق بن �لفيلم 

و�مل�شل�شل؟
- على �الإطالق، قمت بالتن�شيق بن �ملو�عيد 
لئال كي ال �أركب �أياً من �لعملن خ�شو�شاً �أن 

مو�عيد عر�شهما معروفة �شلفاً، 
يف  دوري  ت�شوير  �أك��ث��ف  �حل���ايل  �ل��وق��ت  ويف 
)�بن �أ�شول( �إذ نعمل على مد�ر �أكرث من 14 
�شاعة يومياً لالنتهاء من معظم �مل�شاهد قبل 

�شهر رم�شان، 
�أال  على  يحر�ض  بكري  حممد  �ملخرج  �أن  كما 
على  بالتاأثري  �لت�شوير  يف  �ل�شغط  يت�شبب 

�مل�شاهد �لتي يتم ت�شويرها.

مرييام فار�س تتعاون مع 
ال�ساعر اإيلي حنا

�إي��ل��ي ح��ن��ا، الأول  �ل�����ش��اع��ر  ت��ت��ع��اون �مل��ط��رب��ة �للبنانية م��ريي��ام ف��ار���ض م��ع 
�أحلان  من  وه��ي  �الآن،  حتى  ��شمها  �ختيار  يتم  مل  جديدة  �أغنية  يف  م��رة، 
�ألبومها  �ملقرر طرحها �شمن  �مل�شيح، ومن  �أحمد م�شطفى، وتوزيع وليد 

�جلديد.
وقال موؤلف �الأغنية �إيلي، يف ت�شريح، �إنه �شعيد بالتعاون مع مرييام فار�ض 
يف �الأغنية، مو�شحاً �أنها باللهجة �لبنانية ومليئة بالفرح و�حلب و�حلياة"، 

مو�شحاً �أن �الأغنية مرتبطة ب�شخ�شية مرييام على �مل�شرح.
يذكر �أن �لنجمة �للبنانية عادت �ىل �ل�شاحة �لفنية بعد فرتة من �لغياب 
ب�شبب �ملر�ض �لذي �أمّل بها موؤخر�، فعودة مرييام جاءت من خالل كليب 
"قومي" �لذي �أطلقته باللهجة �خلليجية، ولكن على �لطريقة �الإفريقية 
و�ملالب�ض  �لرق�شات  �شممت  حيث  ك��ب��رية،  ب�شورة  �إليها  �الأن��ظ��ار  ول��ف��ت 

وت�شوير �لكليب جميعها على �لطريقة �الإفريقية.

مي ك�ساب وعزيز ال�سافعي يف 
)ابن اللعيبة( 

يطرح  �ل��ذي  �جلديد،  ك�شاب  مي  �ألبوم  يف  �ل�شافعي  عزيز  �مللحن  ي�شارك 
با�شم "�أنا ل�شة هنا" باأغنيتن؛ �الأوىل بعنو�ن "نحلة" من كلماته و�أحلانه 
وتوزيع �أوكا، و�لثانية "�بن �للعيبة" وير�هن عليهما �ل�شافعي بقوة خالل 

�الألبوم، الأنه يقدمهما ب�شكل جديد وخمتلف متاما عن �أعماله �ل�شابقة.
ك�شاب مع عدد  فيها مي  تعاونت  �لتي  �الأغ��اين  ع��دد� من  �الألبوم  وي�شمل 
�ل�����ش��ع��ر�ء و�مل���وزع���ن و�مل��ل��ح��ن��ن م��ن �شمنهم حم��م��د عاطف،  ك��ب��ري م��ن 
�ملالكي، وح�شن عطية، و�أحمد  و�أمري طعيمة، ون�شر�لدين ناجي، و�أحمد 
مرزوق، وحممد يحيى، وعزيز �ل�شافعي، وحممدي، ور�مي جمال، مدين، 

و�أورتيجا، و�أوكا.
م�شل�شل  �ملقبل يف  �لرم�شاين  �ملار�ثون  ت�شارك خالل  ك�شاب  �أن مي  يذكر 

ماجد. وه�شام  �شيكو  "�للعبة" مع 

فادي اأندراو�س: الأزمة 
ال�سحية �ساعدتني يف 

)حبيبي اللدود(
�أن��در�و���ض عودته  ف��ادي  �للبناين  �لفنان  ت��وج 
�ل��ق��وّي��ة �إىل �ل�����ش��اح��ة �ل��ف��ن��ي��ة ع��ق��ب �الأزم����ة 
�ل�����ش��ح��ي��ة �ل���ت���ي م����ر ب���ه���ا ب��ن��ي��ل��ه ج����ائ����زة يف 
"�ملوريك�ض دور" عن فئة �أف�شل ممثل م�شاند 

يف م�شل�شل "حبيبي �للدود".
ت�شّلمه  ل����دى  خ��ط��اب��ه  �أن�����در�و������ض، يف  وق����ال 

�جلائزة،
�أدرك  كّلما  معرفًة  �الإن�شان  �زد�د  "كّلما  �إن��ه   
�أنه ما ز�ل ينق�شه �لكثري"، و�أن �حلزن �لذي 
تكوين  على  �شاعده  �ل�شحّية،  باأزمته  به  مّر 
�إىل  �حل����زن  ه���ذ�  وحت����ّول  جم���دي  �شخ�شّية 
فرح عندما �أثمر عمله ت�شلمه جائزة عن هذ� 

�لدور.

على  دور"  "�ملوريك�ض  جلنة  م��ن  ك��اًل  و�شكر 
به  �آمنت  �لتي  طايع  منى  �لكاتبة  به،  ثقتهم 

و�أعطته هذه �لفر�شة، 
و�ل�شحافة  �الإع���الم  و�شائل  ك��اّف��ة  �شكر  كما 
ته  ق�شّ ف��ي��دي��و  �ن��ت�����ش��ار  م��ن��ذ  �حت�شنته  �ل��ت��ي 
على "يوتيوب"، ووّجه �أي�شاً �ل�شكر جلمهوره 

�لذي بقي وفّياً له رغم غيابه.
�ل�شنو�ت  �أخ����رى يف  ج��و�ئ��ز  ي��ن��ال  �أن  ومت��ّن��ى 

�ملقبلة كمغّن �أواًل وممثل �أي�شاً،
 ف��ه��و ق��د �أ���ش��در �أخ����ري�ً �أغ��ن��ي��ة وك��ل��ي��ب "عم 
يوم  ب��ع��د  ي��وم��اً  جن��اح��ه��ا  وي��ح�����ش��د  نلتقي"، 
�ملليون م�شاهدة على  �لكليب عتبة  ويتخّطى 

"يوتيوب".

للدراما  الدين  جنم  �ض�زان  الفنانة  تع�د 
)ابثثن  م�ضل�ضل  خثثثالل  مثثن  الثثتثثلثثفثثزيثث�نثثيثثة 
اأ�ض�ل( الذي ت�ضارك يف بط�لته مع حمادة 
يف  املقبل.  رم�ضان  خثثالل  و�ضيعر�ض  هثثالل 
امل�ضل�ضل  عن  �ثثضثث�زان  حتدثت  احلثث�ار  هثثذا 
هالل  حمادة  مع  الأول  تعاونها  وك�الي�ض 
وع�دتها لل�ضينما وغريها من التفا�ضيل عن 

م�ضاريعها املقبلة.
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ت�سخي�س الإ�سابة بال�سكر قبل �سن 
الأربعني مرتبط بزيادة خطر الوفاة

عندما  �أن��ه  ��شكتلند�  يف  )جال�شجو(  جامعة  يف  �أجريت  حديثة  در��شة  ك�شفت 
يتعلق �الأمر بالنمط �لثاين من مر�ض �ل�شكر، فكلما مت ت�شخي�ض �ملر�ض مبكر� 

كلما ز�دت خطر �إ�شابة �ملري�ض باأمر��ض �لقلب و�الأوعية �لدموية.
�لثاين  �لنمط  م��ن  �ل�شكر  مبر�ض  م�شاب  �شخ�ض  �أي  �أن  �ل��در����ش��ة  و�أظ��ه��رت 
�لدماغية  و�ل�شكتة  �لقلبية  بالنوبات  �الإ�شابة  خطر  من  يزيد  �الأربعن  قبل 
�أي �شبب. وقال �لدكتور  و�لرجفان �الأذيني )عدم �نتظام �شربات �لقلب( من 
�أن  در��شتنا  “�أظهرت  ب��ي��ان،  يف  )جال�شجو(،  جامعة  يف  �الأ���ش��ت��اذ  �شتار  نافيد 
�ل�شخ�ض  عمر  مبدى  مرتبطة  �ل�شكر  مبر�ض  �الإ�شابة  خطر  يف  �الختالفات 
عندما يتم ت�شخي�ض �إ�شابته باملر�ض”. وي�شري �لباحثون �إىل �أن �ل�شمنة عامل 
رئي�شي الرتفاع معدالت �الإ�شابة مبر�ض �ل�شكر �لنمط �لثاين بن �ل�شباب، وقد 
�أدى ذلك �إىل �إ�شابة عدد �أكر من �ل�شباب مبر�ض �ل�شكر من �لنمط �لثاين، 
وفقا للدر��شة. وبالن�شبة للن�شاء، فاإن خطر �الإ�شابة باأمر��ض �لقلب �لناجتة 
عن مر�ض �ل�شكر �لنمط �لثاين �أعلى بكثري من خطر �الإ�شابة بالرجل. ووفقا 
معدالت  لديهن  قلبية  باأزمات  �أُ�شن  �لالئي  �لن�شاء  ف��اإن  �مل��ر�أة،  �شحة  ملكتب 

منخف�شة للبقاء على قيد �حلياة ويتلقن خدمات عالجية �أ�شو�أ.

�سوابط تناول الأ�سربين ملر�سى القلب
�أو�شح ��شت�شاري و�أ�شتاذ �أمر��ض �لقلب وق�شطرة �ل�شر�ين، �لدكتور خالد �لنمر، 
�حلاالت �لتي يتم فيها تناول �الأ�شرين و�لتوقف عنه .وقال �لنمر - يف مقطع 
فيديو بثَّه عر ح�شابه �لر�شمي على موقع �لتو��شل �الجتماعي تويرت -: �إن 
ا مهّم للوقاية  �الأ�شرين ركيزة من ركائز عالج جلطات �لقلب �حلاّدة وهو �أي�شً
�لثانوية - �أي بعد حدوث �جللطات- �شو�ء جلطات �لقلب �أو جلطات �لدماغ �أو 
جلطات �الأرجل �ل�شريانية   .و�أ�شاف ��شت�شاري �أمر��ض �لقلب، �أن �الأ�شرين 
عالج مهم ويجب �أالَّ يتوقف وبخ�شو�ض ما تد�ولته و�شائل �الإعالم ب�شاأنه، نقاًل 
عن بع�ض �الأطباء، فهي معلومات تتعلق مبن ال يحتاجون �الأ�شرين مثل من 
لديهم �شكر حتت �ل�شيطرة، دون �أن يعانو� جلطات �شابقة �أو ال يدخنون، �أو من 
لديهم �شغط متحكم به .وتابع �لنمر، �أن �لطبيب هو �لذي يقّيم تلك �حلاالت، 
عن طريق ح�شاب ن�شبة �ملخاطر، بحيث لو كانت عالية ب�شاأن �جللطات �أو تبنَّ 
�أن �ملري�ض لديه �أمر��ض �شر�ين يف �لقلب، ففي هذه �حلالة يكون �الأ�شرين 
له فائدة، �أما لو كانت خماطر �الأ�شرين منخف�شة مثل �حلاالت �مل�شار �إليها؛ 
فال يعطي �لطبيب �الأ�شرين للمري�ض .و��شتكمل، �أن �الأ�شرين ي�شبب -حال 
�أو  تناوله ب�شكل ع�شو�ئي- م�شكالت منها حدوث نزيف على �جلهاز �له�شمي 
�لبويل، �أو د�خل �لدماغ، ومينع تناوله، بالن�شبة للحاالت �لتي تعاين �أمر��ض 
�أو لديهم قرح يف �ملعدة.  �أو تلّيف يف �لكبد مع �رتفاع �ل�شيولة،  �لدم �لور�ثية 
م�شرًي� �إىل �أنه �شرورة �تباع توجيه �لطبيب �ملعالج ب�شاأن بدء تناول �الأ�شرين 
�أن ما يتم ترويجه على  �أو�شح  �أو �لتوقف عنه .كان �لدكتور خالد �لنمر، قد 
�ل�شحري  �ل�شفاء  ب�شاأن مفعول ما ي�شمى ع�شري  �لتو��شل �الجتماعي  مو�قع 
�أنه �نت�شر حديًثا يف و�شائل �لتو��شل �الجتماعي  غري �شحيح .و�أ�شاف �لنمر 
�لرتويج لع�شري ي�شمى )ع�شري �ل�شفاء �ل�شحري(، وهو عبارة عن خليط من 
ينظف  �أن  مروِّجوه  يزعم  و�ل��ذي  و�لتفاح،  و�خليار  و�مل��وز  و�لبقدون�ض  �خل�ض 
�جل�شم من �ل�شموم ويعالج �رتفاع �لكول�شرتول وت�شيق �ل�شر�ين، بينما هذه 

�ملعلومة خاطئة، وال �أ�شا�ض لها من �ل�شحة.

والتبيني؟  البيان  �ضاحب  • من 
هو �بو عثمان عمرو بن بحر �جلاحظ وهو من �ئمة �الدب �لعبا�شي 
و�ملعرفة يف  �لعلوم  �طلع على جميع  بالب�شرة،  �لعربي ولد وتويف  بل 
ع�شره، كان ثاقب �لب�شرية - متزن �لعقل - دقيق �لتعليل - حر �لفكر، 
�لبيان و�لتبين  ��شهر موؤلفاته  �لعلم و�الدب ومن  فجاءة كتبه تلقن 

و�لبخالء.  
؟ �ضقط  ومتى  الفرن�ضية  ال�ضج�ن  ا�ضهر  ه�  • ما 

�أ�شهر �شجون فرن�شا هو �شجن �لبا�شتيل وقد �شقط يف �لر�بع ع�شر من 
يوليو عام 1880 وهذ� �ليوم يعتر عيد� قوميا يف فرن�شا. 

الليزر؟ خمرتع  ه�  • من 
خمرتع �لليزر هو �لدكتور يثودوره ماميان

بن  �ملتو�شط  �لبحر  يف  وقعت  �لتي   ) �ل�شو�ري  )ذ�ت  هي  �إ�شالمية  بحرية  معركة  �أول  �أن  تعلم  هل   •
�مل�شلمن و �لبيزنطين يف عهد عثمان بن عفان �شنة 34ه� و �نت�شر فيها �مل�شلمون. 

2 ( وك��ان ذلك يف �شبتمر   � �أول مركبة ت�شل �إىل �شطح �لقمر هي �ملركبة �لرو�شية ) لونا  �أن  • هل تعلم   
1959م. 

 ( �ملركبة  �لرو�شي على منت   ) ي��وري جاجارين   ( �لف�شاء �خلارجي هو  �إىل  �أول من �شعد  �أن  • هل تعلم   
�فو�شتيك(. 

�أن �لتم�شاح �الأمريكي و �لتم�شاح �الإفريقي وفر�ض �لبحر تق�شي فرت�ت نومها يف �لوقت �لذي  • هل تعلم 
تطفو� فيه على �ملاء خ�شو�شاً عندما يكون �ملاء د�فئاً وهي حتب �أن ت�شند روؤو�شها �إىل ظهور زمالئها.

�ملادة �لكيماوية �ملوجودة يف �خل�شب  • �أن م�شامري �حلديد ال ت�شلح يف تثبيت خ�شب �لبلوط وذلك ب�شبب 
و�لتي تت�شبب يف �شد�أ �مل�شامري.

�لبقر. �أنو�ع  من  لنوع  ��شم  هي  بل  ��شتفهام  �أد�ة  فقط  لي�شت  �الإجنليزية  يف  )ملاذ�(  كلمة  • �أن 
�أ�شجار �لغابات . يختبئ يف غطاء ثخن من �لنباتات  • �أن �حليو�ن �مل�شمى بالك�شالن وهو حيو�ن يقيم يف 

حتى ال يظهر منه �شوى ر�أ�شه.
من  روؤيتها  ميكن  و�لتي  �الإن�شان  �شنعها  �لتي  �لقليلة  �الأ�شياء  من  و�حد  هو  �لعظيم  �ل�شن  �شور  • �ن 

على �شطح �لقمر.
�لنجوم  ترى  و�شوف  �لنهار  و�شح  يف  بئر  قاع  �إىل  �نظر  �لنهار   ،  يف  و�أن��ت  �لنجوم  روؤي��ة  باإمكانك  �أنه   •

�ملتالألئة.
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الكركم  م�ضاد اأك�ضدة
عن  �شحية  در����ش��ة  ك�شفت   
�لكركم،  فو�ئد  من  �لعديد 
م�شرية �إىل �أنه يحمي �لقلب 
ويطرد �ل�شموم من �جل�شم 

ويقي من �ل�شرطان.
�أن  �ل�����در�������ش�����ة  و�أظ������ه������رت 
�لقلب؛  حبيب  يعد  �لكركم 
�إنه يحتوي على مادة  حيث 

)كركومن(، �لتي متنع جتلط �لدم باعتبارها �أحد م�شاد�ت �الأك�شدة، ما 
يحد من خطر �الإ�شابة باالأزمات �لقلبية و�ل�شكتات �لدماغية.

يف  ي�شهم  فهو  ل��ذ�  لاللتهابات؛  ُمثّبط  بتاأثري  ميتاز  �لكركم  �أن  و�أ�شافت 
باالإ�شافة  �جللدية،  و�الأمر��ض  و�لروماتيزم  �ملعدة  �لتهابات  �آالم  تخفيف 
�إىل �أنه يتمتع بتاأثري ُمطّهر؛ حيث �إنه ي�شاعد على �شفاء �جلروح و�حلروق 

�ل�شغرية ويحول دون �الإ�شابة بالعدوى.
يكافح من��و �خلاليا  �ل��ك��رك��م  �أن  �ل��در����ش��ات  م��ن  �ل��ع��دي��د  نتائج  و�أظ��ه��رت 
يحتوي  �لتي  �لفعالة،  �مل��و�د  ويعزز  �الأور�م.  �نت�شار  ويحد من  �ل�شرطانية 
�الإ�شابة  حماربة  يف  ي�شهم  مما  �مل��خ،  خاليا  �إ�شالح  عملية  �لكركم،  عليها 

مبر�ض �لزهامير.
�الكتئاب؛  لعالج  �ل�شيني  �لطب  �لكركم يف  ُي�شتخدم  �أخ��رى،  ناحية  ومن 
حيث �أظهرت بع�ض �لدر��شات �أن تناول �لكركم بانتظام يخفف من �أعر��ض 

�الكتئاب على نحو فعال.

ملكة جمال لو�ض ال�ضنة اجلديدة مع املت�ضابقات ال�ضت الأخريات املختارات، وترتدين التنانري احلريرية املطرزة بالذهب.ا ف ب

فاأنا  �ري��د �الفطار  �مي ال  �شقاوه فقال المه  يبت�شم ويقفز يف  �ل�شغري من جحرة �شباحا وهو  �الأرن��ب  خرج 
�شاأخرج للبحث عن �فطار �شهي حول �لبيت فقالت �الأم �أنت �شغري و�خاف عليك ،فقال: لن �ذهب بعيد� �عدك 
. وذهب �الرنب يقفز هنا وهناك يبحث عن طعام لكنه وجد فر��شه جميله تطري فاأخذ يقفز خلفها حتى ��شاع 
طريقه لكنه مل يقلق بل قال لنف�شه �بحث عن �لطعام و�ملاما تبحث عني ولكن مل ي�شتطع تنفيذ ما قاله فقد 
�ح�ض مبن يتبعه فنظر فوجد ذئب يبحث عن �فطار �شهي فخاف وجرى قبل �ن يكون هو نف�شه هذ� �الفطار 
،و�خذ �لذئب يجري ور�ئه ومل ينقذ �الرنب �ل�شغري غري �حل�شائ�ض �لكثيفة �لطويلة �لتي خباأته وبعد �ن ذهب 
�لذئب جاء �ل�شبع ي�شم�شم على فري�شه فخاف �الرنب وجرى فوجد �مامه �لثعلب وب�شرعه قال �الرنب �نقذين 
من �ل�شبع �رجوك و�شاأكون �شديقا لك .. فرح �لثعلب بهذه �لهدية وبهذ� �الرنب �ملجنون �لذي يريد �ن يكون 
�شديقه وجرى خلف �ل�شبع يخيفه حتى طرده من �ملكان وملا عاد �إىل �الرنب وجده يقفز م�شرعا هربا منه 
فاأخذ يناديه تعال �يها �الرنب لنبقى ��شدقاء ف�شرخ �الرنب وقال �مي قالت يل ال ت�شاحب �الكر �شنا و��شنانا 
و�ختفى �الرنب م�شرعا م�شتكمال قفز�ته �ل�شريعة حتى وجد �مامه جدول �ملاء ومن هناك عرف مكان جحره 
فا�شرع �إىل �مه وقال �مي ��شرعي �ريد �فطار� �شهيا من يدك فقالت له ملاذ� مل تفطر يف �لغابه ،فقال مل �جد 

�شيء �آكله ولكن كان كل من قابلني يريد �ن ياأكلني.

درا�سة حتذر من تناول الزبادي: يحوي بكترييا 
تلتهم جدار املعدة

�لزبادي  ت��ن��اول  م��ن  حديثة  �أمريكية  در����ش��ة  ح���ّذرت 
)بروبيوتيك(  ب���ك���ت���ريي���ا  �أن  �إىل  الف���ت���ة  ب����ك����رثة، 
لبع�ض  �شارة  لت�شبح  �ملعدة  تتطور يف  فيه،  �ملوجودة 
ُيعرف  ما  �أو  �مل��ع��دة،  ج��د�ر  تاآكل  م�شببة  �الأ�شخا�ض، 
مبتالزمة �لقولون �لع�شبي. وذكرت �شحيفة )ديلي 
م��ي��ل( �ل��ري��ط��ان��ي��ة، �أن ب��اح��ث��ن م��ن كلية �ل��ط��ب يف 
�لدكتور  بقيادة  لوي�ض،  �شانت  يف  و��شنطن  جامعة 
�لفئر�ن،  على  �أج��رو� جتارب معملية  د�نتا�ض،  غوتام 
�شحية  خمتلفة،  �أمعاء  مليكروبات  �أمعائها  بتعري�ض 
�ملعروفة  �ل��زب��ادي  بكترييا  �أن  وتبن  �شحية،  وغ��ري 
الأمعاء  �لو�قية  �لطبقة  �لتهمت  ب�)�لروبيوتيك(، 

�ل��ق��و�ر���ض، م��ا ي��رف��ع �ح��ت��م��ال �الإ���ش��اب��ة ب�)متالزمة 
�لقولون �لع�شبي(. و�أكد �لباحثون، �أن )�لروبيوتيك( 
ويعمل  �ل�شحية،  �ملعدة غري  �أك��ر يف  ب�شرعة  يتطور 
�أن��ه ال يوجد  �إىل  ب��داًل من حت�شينها، الفتن  �شدها 
الأن  للزبادي،  �الأ�شحاء  �الأ�شخا�ض  تناول  من  مانع 
و�شارة  م��ا  ل�شخ�ض  مفيدة  تكون  ق��د  �لبكرتيا  ه��ذه 
الآخ�����ر، م��و���ش��ح��ن �أن ف���ئ���ر�ن �ل��ت��ج��رب��ة ت��غ��ذت على 
)�لروبيوتيك( و�أنظمة غذ�ئية خمتلفة، مبا يف ذلك 
�لدهون و�ل�شكريات ووجبات غنية باالألياف. وبعد 5 
�أ�شابيع، متت در��شة �أح�شاء �لفئر�ن، وحتليل �حلم�ض 
�لفئر�ن  �أن  �لباحثون،  و�أظهر  للميكروبات.  �لنووي 

�ل�شليمة �ملعر�َشة ل�)�لروبيوتيك(، مل ت�شهد �لكثري 
من �لتغيري يف �أمعائها، بينما تدهورت �أمعاء �الأخرى 
و��شيبت مبتالزمة �لقولون �لع�شبي، الفتن �إىل �أنه 
�الأمعاء  يف  و�لتطور  �لنمّو  �لبكتريي  للمكون  ميكن 
ث��م ميكن �جلزم  �أك���ر، وم��ن  ب�����ش��ورة  غ��ري �ل�شحية 
بالن�شبة  مفيدة  ت��ك��ون  �أن  ميكن  �لبكرتيا  ه��ذه  ب���اأن 
ل�شخ�ض م��ا، و���ش��ارة الآخ��ر. وجت��در �الإ���ش��ارة �إىل �أنه 
ال يوجد ميكروب حم�َشن من �لتطور، كما ال تعني 
على  قائمة  عالجات  لتطوير  �حلاجة  عدم  �لدر��شة 
�أكر  ب�شورة  در��شتها  حتفز  ولكنها  )�لروبيوتيك(، 

لفهم كيفية تغريها، وحتت �أي ظروف.


