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معدن يحفز اال�سطرابات املزاجية للن�ساء
غالبا ما يتم اإلقاء اللوم على التقلبات الهرمونية لتربير حالة التعب 

الذهني واجل�سدي لدى الن�ساء اأثناء فرتة احلي�ض.
لكن العلماء يقولون اإن انخفا�ض م�ستويات احلديد قد ي�سبب تعكر 

املزاج ويوؤدي اإىل ا�سطرابات اأكرب خالل فرتة احلي�ض.
ويو�سح العلماء اأن امل�ستويات املنخف�سة من هذا النوع من املغذيات، 
التي توجد بكرثة يف اخل�سروات الورقية، ميكن اأن تت�سبب يف تقلب 

مزاج املراأة، وجعلها اأقل اندفاعا وحركية.
"عامل خطر  يكون  اأن نق�ض احلديد قد  البولندي  الفريق  واأ�ساف 
لال�سطرابات املزاجية" مثل االكتئاب، كما ي�سري العلماء من جامعة 
نيكوال�ض كوبرنيكو�ض، اإىل اأن انخفا�ض م�ستويات احلديد ميكن اأن 

يوؤثر �سلبا على االأداء االإدراكي والقدرة على التحمل.
وي���وؤدي نق�ض احل��دي��د، وه��و اأح��د اأك��رث اأن���واع فقر ال��دم �سيوعا، اإىل 
اإبطاء عمل الدماغ واجلهاز الع�سبي املركزي يف اجل�سم. ويوؤثر نق�ض 
احلديد على اأكرث من ملياري �سخ�ض يف جميع اأنحاء العامل، ووفقا 
ال�سحة  ق�سم يف معاهد  وال��دم، وهو  والرئة  للقلب  الوطني  للمعهد 
الوطنية االأمريكية، فاإن ما يقدر ب�%20 من الن�ساء يف �سن االإجناب 
م�سابات بفقر الدم جراء نق�ض احلديد. العلماء يف جامعة نيكوال�ض 
ام��راأة ن�سطة بدنيا،   23 اأج��روا درا�سات على  كوبرنيكو�ض يف بولندا 

تراوحت اأعمارهن بني 20 و32 عاما خالل تلك الفرتة.

كرثة التبول مرتبط بارتفاع ال�سغط
اأو�ست نتائج درا�سة جديدة من ي�سكون من كرثة مرات التبول اأثناء 
الليل ب�سرورة فح�ض �سغط الدم، فقد يكون ال�سبب ارتفاع ال�سغط اأو 
زيادة ال�سوائل يف اجل�سم. ووجدت الدرا�سة التي اأجريت يف م�ست�سفى 
وزيادة  ال��دم  �سغط  ارتفاع  بني  قوية  �سلة  باليابان  رو�ساي  توهوكو 
 3749 بيانات  على  الدرا�سة  واعتمدت  الليل.  خالل  التبول  م��رات 
خالل  باليابان  ال�سنوية  ال�سحية  الفحو�سات  اأج��روا  ممن  �سخ�ض 
عام 2017، واأظهرت النتائج زيادة خطر ارتفاع �سغط الدم كلما زاد 
عدد مرات التبول لياًل. وُعر�ست نتائج الدرا�سة يف االجتماع ال�سنوي 
اإىل  االنتباه  النتائج  اليابانية. ولفتت  الدموية  الدورة  جلمعية طب 
اأن اال�ستيقاظ لياًل للتبول ب�سكل متكرر يرتبط بزيادة خطر ارتفاع 

�سغط الدم بن�سبة 40 باملائة.

حتذير للحوامل من نوبات العمل امل�سائية
ن��وب��ت��ي عمل  يعملن  ال��الئ��ي  احل��وام��ل  اأن  اإىل  ط��ب��ي��ة،  درا���س��ة  نبهت 
اأك���رث عر�سة  ي�سبحن  ق��د  واح���د  اأ���س��ب��وع  يف  االأق����ل  ع��ل��ى  م�سائيتني 

لالإجها�ض يف االأ�سبوع التايل.
واأو�سحت الباحثة لويز مولنربج بيغرتاب التي اأ�سرفت على الدرا�سة، 
اأن "الن�ساء الالئي يعملن يف نوبات م�سائية يتعر�سن ل�سوء يف الليل 

يوؤثر على ال�ساعة البيولوجية ويقلل اإفراز هرمون امليالتونني".
"تبينت اأهمية هذا الهرمون يف جناح احلمل، رمبا يرتبط  واأ�سافت 

بحماية وظيفة امل�سيمة".
وقامت بيغرتاب، وهي باحثة يف ق�سم طب ال�سحة املهنية والبيئية يف 
م�ست�سفى بي�سبيبري وفريديك�سبري يف كوبنهاجن، وزمالوؤها، بر�سد 
احلمل لدى 22744 موظفة يف القطاع العام، معظمهن يعملن يف 

م�ست�سفيات دمنركية.
واأفاد الباحثون يف تقرير ن�سر مبجلة طب ال�سحة املهنية والبيئية، 
لبع�ض  عملن  ام����راأة   10047 ب��ني  م��ن  اأُجه�ست  ام����راأة   740 اأن 
والع�سرين  واحل��ادي  الثالث  االأ�سبوع  الفرتة بني  الليلية يف  النوبات 

من احلمل.
م�سائية،  نوبات  يف  يعملن  مل  الالئي  ال��درا���س��ة،  يف  الن�ساء  باقي  اأم��ا 

وعددهن 12697، فقد تعر�ست 1149 منهن لالإجها�ض.
وبعد االأخذ يف احل�سبان لعوامل ال�سن وموؤ�سر كتلة اجل�سم والتدخني 
وعدد الوالدات واالإجها�ض ال�سابقة والو�سع االجتماعي واالقت�سادي. 
وجد الباحثون اأن العمل لنوبتني م�سائيتني اأو اأكرث يف اأ�سبوع واحد 
احلمل  من  والع�سرين  الثاين  حتى  الثامن  االأ�سبوع  من  الفرتة  يف 
املئة يف خطر التعر�ض لالإجها�ض يف  32 يف  مرتبط بزيادة ن�سبتها 

االأ�سبوع التايل.
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التدخني ال�سلبي اأخطر مما يعتقد 
خطر  طفولته  منذ  االإن�����س��ان  ل��ه  يتعر�ض  ال���ذي  ال�سلبي  ال��ت��دخ��ني  ي��زي��د 
تطور اأمرا�ض الرئة املزمنة يف مرحلة البلوغ، وا�ستمرار التعر�ض ال�سلبي 

للتدخني يزيد من احتمال املوت.
 American Journal of Preventive وجاء يف مقال ن�سرته
اإىل هذا اليوم، مل يكن لدى العلم اأي معلومات تفيد  اأنه   ،Medicine
باأن التعر�ض للتدخني ال�سلبي خالل فرتة زمنية طويلة، ي�ساعد يف تطور 

خمتلف االأمرا�ض م�ستقبال.
لذلك قررت جمموعة من علماء جمعية ال�سرطان االأمريكية التاأكد من 
وجود عالقة حقيقية بني التدخني ال�سلبي وهذه االأمرا�ض، ومتكنوا من 

اإثبات وجود هذه العالقة فعال.
خطر  م��ن  يزيد  ال  الطفولة  يف  ال�سلبي  "التدخني  اأن  العلماء  وا�ستنتج 
الوفاة من جميع امل�سببات، ولكنه يزيد من تطور مر�ض االن�سداد الرئوي 
املزمن بن�سبة %56، وهذا يعني عدم ح�سول الرئتني على حجم الهواء 

الالزم".
ودر�ض العلماء وحللوا البيانات التي جمعوها عن 70900 �سخ�ض اأعمارهم 
فوق 50 �سنة، وتاأكد الباحثون من اأنه على الرغم من اأن معظم االآباء عادة 
اأن  اإال  اإبقاء االأطفال بعيدا عن دخان ال�سجائر التي يدخنونها،  يحاولون 

التاأثري ال�سار لهذا الدخان يف �سحتهم ظهر على املدى الطويل.
كما ات�سح للعلماء اأن التدخني ال�سلبي يف مرحلة البلوغ هو اأكرث خطورة 
وجود  اأن  على  ت�سهد  لدينا  التي  "املعطيات  اأن  وي��وؤك��دون  ال�سحة.  على 
10 �ساعات يف االأ�سبوع،  ال�سخ�ض البالغ بالقرب من املدخنني الأكرث من 
اأمرا�ض القلب  يزيد من خطر الوفاة من جميع االأ�سباب، وكذلك ب�سبب 

املختلفة ومر�ض االن�سداد الرئوي املزمن"

هكذا تواجه تثاقل 
االأقدام يف الربيع 

ال��رب��ي��ع ي��واج��ه الذين  م��ع ح��ل��ول ف�سل 
متاعب  ب������االأوردة،  م�ساكل  م��ن  ي��ع��ان��ون 
�سحية تتمثل يف تثاقل االأقدام وتورمها. 

فما ال�سبب، وكيف ميكن مواجهتها؟
اأو�سحت  االأ���س��ئ��ل��ة،  ه��ذه  على  ل��الإج��اب��ة 
اجلمعية االأملانية لعلم االأوعية الدموية 
يت�سبب يف  احل����رارة  درج����ات  ارت��ف��اع  اأن 
متدد االأوعية الدموية، وتكد�ض الدم يف 

االأقدام، ما يوؤدي اإىل تثاقلها وتورمها.
تن�سح  القدمني،  وتورم  تثاقل  وملواجهة 
اأن  وُيف�سل  البارد،  املاء  اجلمعية بحمام 
اأي  التبادلية،  احلمامات  اإط��ار  يف  يكون 
التناوب على �سكب املاء الدافئ ثم البارد 

على الرجلني.
الريا�سة،  ع��ل��ى  امل���واظ���ب���ة  ت�����س��ه��م  ك��م��ا 
تثاقل  مواجهة  يف  احلركية  واالأن�سطة 

القدمني وتورمها. 
املثال  �سبيل  على  ميكن  الغر�ض  ول��ه��ذا 
ا���س��ت��خ��دام امل�سعد.  ب���دل  ال����درج  ���س��ع��ود 
ومي���ك���ن اأي�������س���اً ت��خ��ف��ي��ف ال����ع����بء على 

القدمني برفعهما من وقت الآخر.  
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فيتامني »�سي« يقلل وقت 
املري�ض يف الرعاية اخلا�سة

تناول  اإن  ج���دي���دة  درا����س���ة  ق���ال���ت 
ال���ط���رق  م�����ن  "�سي"  ف���ي���ت���ام���ني 
ال���ف���ّع���ال���ة ل��ت��ق��ل��ي��ل ال����وق����ت ال����ذي 
الرعاية  املري�ض يف غرفة  يق�سيه 
اأنه  على  اأدل���ة  هناك  واإن  امل��رّك��زة، 
يحقق نتائج اإيجابية مع امل�سابني 
ح������وادث  اأو  م���زم���ن���ة  ب����اأم����را�����ض 
لتخفيف حاجتهم اإىل البقاء حتت 
الرعاية على مدار ال�ساعة، كما اأنه 

و�سيلة قليلة التكلفة.
بالتعاون  ال����درا�����س����ة  واأج������ري������ت 
الفنلندية  هل�سنكي  ج��ام��ع��ة  ب��ني 
وجامعة �سيدين االأ�سرتالية، وقام 
مر�سى  بيانات  بتحليل  الباحثون 
مثل:  مزمنة،  باأمرا�ض  م�سابني 
جانب  اإىل  وال�سكتة،  القلب  ف�سل 
ال�سيارات  ب�����ح�����وادث  امل�������س���اب���ني 

واحلروق وااللتهابات.
واأظهرت النتائج اأن فيتامني "�سي" 
ويدعم  الغذائي،  التمثيل  يح�سن 
املناعة، ويعدُّ من املغذيات الرئي�سة 
مبر�ض  امل�ساب  اإليها  يحتاج  التي 
مزمن، يف الوقت الذي ال ي�ستطيع 
اجل�سم تخزين هذا الفيتامني كما 

يفعل مع مغذيات اأخرى.
اأن  اإىل  االأب����ح����اث  ن��ت��ائ��ج  ول��ف��ت��ت 
بع�ض االأمرا�ض املزمنة تت�سبب يف 
"�سي"  انخفا�ض م�ستوى فيتامني 
ال��ذي يحتاج فيه  الوقت  بالدم، يف 
م��ري�����ض ال���رع���اي���ة اخل���ا����س���ة اإىل 
الفيتامني  من  غرامات   4 حوايل 
كل يوم، وهي اأ�سعاف الكمية التي 
والتي  ال�سليم  ال�سخ�ض  يحتاجها 

تبلغ 0.1 غرام يف اليوم.

التفاح
ي��ع��د ال��ت��ف��اح م��ن اأن�����واع ال��ف��اك��ه��ة الغنية 
م��ه��م��ا يف  ت��ل��ع��ب دورا  ال���ت���ي  ب����االأل����ي����اف، 
باجل�سم  ال������ده������ون  ن�������س���ب���ة  ت���خ���ف���ي�������ض 
وبح�سب  ال��ب��ط��ن.  وخ�����س��و���س��ا مب��ن��ط��ق��ة 
درا�سات فاإن تناول التفاح على نحو يومي 
قد  ���س��ن��وات  خلم�ض  متتد  ل��ف��رتة  منتظم 
مبعدل  البطن  يف  ال��ده��ون  ن�سبة  قل�ض 

باملئة.     3.7

امل�شم�ش
القابلة  غ���ري  ب���االأل���ي���اف  ل��غ��ن��اه��ا  ن���ظ���را 
االإح�سا�ض  ع��ل��ى  وال��ب��اع��ث��ة  ل���الن���ح���الل 
امل�سم�ض  ي��ع��د  ل��ف��رتات ط��وي��ل��ة،  ب��ال�����س��ب��ع 
تخفيف  ع���ل���ى  ي�������س���اع���د  ج����ي����دا  ط���ع���ام���ا 
ال��وزن، خ�سو�سا ملن يتبعون حمية قليلة 

الدهون.

الأفوكادو
من  عالية  ن�سبة  على  االأف��وك��ادو  يحتوي 
التاأثري  ذات  الدهنية  "اأوميغا"  اأحما�ض 
ت�سرع من  والتي  الدهون،  على  االإيجابي 
عمليات التمثيل الغذائي لتحويل الدهون 

اإىل طاقة.

املوز
اأن  يبعث تناول املوز ال�سعور بال�سبع، كما 
هذه الثمار غنية باملغن�سيوم والبوتا�سيوم، 
وهما عن�سران مهمان يف عالج م�سكالت 

اله�سم واالنتفاخ.

 التوت
يتمتع التوت بغناه مب�سادات االأك�سدة ذات 
وت�سريع  الدهون،  على  ال�سحري  التاأثري 
ال�سعرات  وح������رق  "االأي�ض"،  ع��م��ل��ي��ة 

احلرارية.

ال�شمام
ال�سمام  ي�سم  احل��ل��و،  م��ذاق��ه  ج��ان��ب  اإىل 
ولالأك�سدة،  لاللتهابات  م�سادة  عنا�سر 
�سمومه  م���ن  ل��ل��ت��خ��ل�����ض  اجل�����س��م  ت���دع���م 

ودهونه.

جوز الهند
اجل�سم  ال�سهية  الهند  ج��وز  ث��م��ار  ت��دف��ع 
كما  للطعام،  يحتاج  ال  باأنه  ال�سعور  على 
متو�سطة  الثالثية  ب��ال��ده��ون  غنية  اأن��ه��ا 
التمثيل  ك���ف���اءة  ت���ع���زز  ال���ت���ي  ال�����س��ل�����س��ل��ة 

الغذائي.

اجلريب فروت
اأن ت��ن��اول ن�����س��ف حبة  اأظ���ه���رت درا����س���ات 
يقلل  الطعام  ال�"جريب فروت" قبل  من 
وي��خ��ف�����ض م�ستوى  ال��ب��ط��ن  ده�����ون  م���ن 

الكولي�سرتول ال�سيء.

الليمون
ي���ع���رف ع���ن ال��ل��ي��م��ون ف����وائ����ده يف اإزال�����ة 

ال�سموم من اجل�سم وخ�سو�سا من الكبد، 
مم��ا ي��ع��ن��ي ال��ت��م��ت��ع ب��ال��ق��درة ع��ل��ى ه�سم 

الطعام وحرق الدهون بكفاءة عالية.

النكتارين
ي�����س��اع��د اأك�����ل ال��ن��ك��ت��اري��ن )ال����������ّدّراق( يف 
كما  ال�سكري،  وم��ر���ض  ال�سمنة  مكافحة 
اأنها غنية بالفيتامينات املفيدة مثل "اآي" 
احلرارية  �سعراتها  ع��ن  ف�سال  و"�سي"، 

املنخف�سة.

ذات  "املظلومة"  الفاكهة   - اخليار 
الفوائد الكبرية

واأخ��ريا اخليار،   ... تفاح  بندورة، بطاطا، 
اآخ��ر �سيء يف قائمة  ال��ذي غالبا ما يكون 
ميكن  ول��ك��ن  نت�سوق.  عندما  امل�����س��رتي��ات 
اأن نطلق على اخليار "ال�سالح العجيب"، 
ن��ظ��را ل��ف��وائ��ده ال��ك��ث��رية، ول��ك��ن م��ا الذي 

يجعله بهذه الفعالية؟
اخليار من النباتات �سائعة االنت�سار حول 
العامل، والتي لها فوائد متعددة، واخليار 
اخل�سروات  ولي�ض  الفواكه،  من  ن��وع  هو 
كما ه��و ���س��ائ��ع. وي��ت��ك��ون اخل��ي��ار م��ن املاء 
خاٍل  �سبه  يعدُّ  لذلك  باملئة،   95 بن�سبة 
احل���راري���ة، بح�سب موقع  ال�����س��ع��رات  م��ن 
"ن.د.ر" االأملاين. ولهذا يتم تناول اخليار 
اجلوع  لت�سكني  اأو  االن��ت��ع��ا���ض  اأج����ل  م��ن 
قليال، فبالنهاية اخليار ال يوؤدي لل�سبع. 
يعني  ال  امل���اء  م��ن  الكبري  املحتوى  ول��ك��ن 

واملعادن.  بالفيتامينات  فقري  اخل��ي��ار  اأن 
من  تتكون  اخليار  من  املتبقية  فالن�سبة 

الكربوهيدرات: دهون وبروتينات معاً.
اخليار  م��ن  غ���رام   100 ي��ح��وي  وعموما 
اأجل  12 �سعرة حرارية فقط. ومن  على 
���س��ي، ي،  ب���ي،  فيتامينات  ع��ل��ى  احل�����س��ول 
مع  اخليار  تناول  يجب  للمعادن،  اإ�سافة 

الق�سرة.
اخل����ي����ار ع���م���وم���ا ه����و ع����ب����ارة ع����ن "ماء 
الأولئك  م��ث��ايل  ف��ه��و  وب��ال��ت��ايل  لالأكل"، 
الذين ين�سون �سرب املاء دائما. وخ�سو�سا 
عند ارتفاع درجات احلرارة يفقد اجل�سم 
اللجوء  يجب  وبالتايل  ب�سرعة،  ال�سوائل 

لتعوي�سها.
ال�سيف هي  الطرق اجليدة يف  ولعل من 
تقطيع اخليار اإىل �سرائح رقيقة وو�سعها 
امل��اء، ثم و�سعه  اإبريق فيه لرتين من  يف 
يف الثالجة ملدة �ساعة على االأق��ل. بعدها 
اخليار  بطعم  امل�سروب  ه��ذا  تناول  ميكن 

املنع�ض.
ومن الفوائد االأخرى املعروفة للخيار هي 
فاإن  ول��ه��ذا  وترطيبها.  بالب�سرة  العناية 
تعتمد يف  التجميل  �سركات م�ستح�سرات 

بع�ض منتجاتها على اخليار.
ولعل من الفوائد الهامة التي ال يعرفها 
الإزالة  ج��دا  فعال  اخليار  اأن  هي  البع�ض 
رائحة الفم، ملن يعانون من هذه امل�سكلة. 
والطريقة هي: و�سع �سريحة رقيقة من 

اخليار يف الفم واإغالقه ملدة 30 ثانية.

من  �سحرية  اأنواع   10
الفاكهة خلف�ض الوزن

حرارية  �شعرات  على  باحتوائها  الفواكه  تتمتع 
َبع،  بال�شِّ �شعورا  تبعث  اأنها  كما  منخف�شة، 

ال�شعرات  ح��رق  على  قدرتها  عن  ف�شال 
مثاليا  غ��ذاء  يجعلها  مم��ا  احل��راري��ة، 
عن  للباحثني  �شحري"  ب�"مفعول 

الر�شاقة.
اإىل  ورلد"  "فود  م��وق��ع  وي�شري 

ال��ف��واك��ه ذات  ق��ائ��م��ة م���ن 
ناحية  من  العديدة  الفوائد 
�شحوم  وحرق  الوزن  اإنقا�ش 

اجل�شم، هي:

ال�سويد اأف�سل مكان 
للأطفال املبت�سرين

ال�سويد  اأن  درا�سة جديدة  اأظهرت 
للبقاء  مرتفعة  م��ع��دالت  ���س��ه��دت 
ع��ل��ى ق��ي��د احل���ي���اة ب���ني االأط���ف���ال 
العقد  يف  ول��دوا  الذين  املبت�سرين 
مبكانة  تتمتع  البالد  واأن  املا�سي، 
حديثي  رع��اي��ة  يف  ع��امل��ي��اً  متقدمة 

الوالدة.
وقال الباحثون اإن معدالت البقاء 
ع��ل��ى ق��ي��د احل��ي��اة يف ال�����س��وي��د بني 
2014 و2016 للمواليد الذين 
ول�����دوا ق��ب��ل اآوان���ه���م ب��ك��ث��ري بلغت 
%77، بارتفاع %70 يف الفرتة 

من 2004 اإىل 2007.
بيانات  اإىل  ال���درا����س���ة  وا���س��ت��ن��دت 
م�ست�سفيات  ك����ل  م����ن  م�����س��ت��م��دة 
ال�����س��وي��د وا���س��ت��م��ل��ت ع��ل��ى 2205 
ن�ساء كن قد عانني من م�ساعفات 
اإىل مواليد  اأدى  ما  خالل احلمل 
الطبيعية  مواعيدهم  قبل  ول��دوا 
بكثري. وول��د ه��وؤالء االأطفال قبل 
ما  ون�سف  اأ���س��ه��ر  بثالثة  اآوان��ه��م 

يعادل 22 اإىل 26 اأ�سبوعاً.
الر�سع  م��ع��دل جن���اة  وب��امل��ق��ارن��ة، 
ال���ذي���ن ول������دوا يف االأ����س���اب���ي���ع من 
اأ�سبوعاً يف بريطانيا   26 اإىل   22
املتحدة  وال�������والي�������ات  وف���رن�������س���ا 
 .50% ن�سبتها  بلغت  االأمريكية 
ويقول ميكائيل نورمان، اأ�ستاذ طب 
كارولين�سكا،  مبوؤ�س�سة  االأط��ف��ال، 
اإذا  "حتى  ال���درا����س���ة:  ق����اد  ال����ذي 
فردية  م�����س��ت�����س��ف��ي��ات  ه���ن���اك  ك����ان 
اإظهار  ال���ع���امل مت��ك��ن��ت م���ن  ح���ول 
منتقني،  مل��ر���س��ى  مم��اث��ل��ة  ن��ت��ائ��ج 
فاإن معدل البقاء على قيد احلياة 
ولدولة  ب��اأك��م��ل��ه  ���س��ك��اين  ل��ت��ع��داد 
ويعزى  امل�ستوى".  عاملي  باأكملها، 
التقدم اإىل التعديالت وال�سوابط 
الوطنية  وال��ت��و���س��ي��ات  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
التي عززت بنود الرعاية ال�سحية 
املبت�سرين.  االأط�����ف�����ال  وو�����س����ع 
رابطة  دوري���ة  يف  النتائج  ون�سرت 

الطب االأمريكية "غاما".

وات�ساب يكافح االأخبار الكاذبة
للر�سائل  وات�����س��اب  تطبيق  اأط��ل��ق   
تتيح  خ��دم��ة  وال�����س��وت��ي��ة  الن�سية 
يف  املعلومات  �سحة  حتري  للهنود 
اأح��دث حم��اوالت من�سة الرتا�سل 
الكاذبة  االأخبار  ملكافحة  ال�سهرية 
املقررة  الوطنية  االنتخابات  قبيل 

يف الهند هذا ال�سهر.
وقالت وات�ساب يف بيان اإنها عملت 
مع �سركة )بروتو( املحلية النا�سئة 
امل�ستخدمني  ر����س���ائ���ل  ل��ت�����س��ن��ي��ف 
م�سللة  اأو  ك��اذب��ة  اأو  حقيقية  اإىل 
�ستن�سئ  ك��م��ا  ف��ي��ه��ا.  م�����س��ك��وك  اأو 
هذا  ملثل  بيانات  قاعدة  ال�سركتان 
املعلومات  ر�سد  لتح�سني  املحتوى 

امل�سللة.

علمات 
تنذرك 

ب�سرورة 
التخل�ض 
من الوزن 

الزائد
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�ش�ؤون حملية

يرجع تاريخها اإىل 8،000 عام

اكت�سافات اأثرية جديدة يف جزيرة مروح ت�سّلط ال�سوء على اأقدم م�ستوطنة يف اأبوظبي
خرباء الآثار يعرثون على اأدلة توؤكد املمار�شات املعمارية والفنية املتقدمة ل�شكان اأبوظبي الأوائل

�شمن يوم مفتوح ل�شتقطاب املواطنات للعمل يف القطاع ال�شحي  

اأم االأمارات ت�سيد بكلية فاطمة للعلوم ال�سحية يف زيادة ن�سبة اخلريجات اإىل900 %
ميثاء ال�شام�شي تتفقد الفعاليات وت�شيد مب�شتوى الطالبات يف كافة التخ�ش�شات ال�شحية

حتت �شعار �شافر اإىل اأفريقيا

حديقة احليوانات بالعني تطلق اأ�سبوعها االأفريقي باحتفاالت كرنفالية 

•• اأبوظبي - الفجر

اأحدث عمليات التنقيب يف جزيرة مروح، التي  ك�سفت 
 – وال�سياحة  الثقافة  دائ���رة  يف  االآث���ار  خ���رباء  نفذها 
اأب��وظ��ب��ي، ع��ن امل��زي��د م��ن امل��ع��ل��وم��ات ع��ن اأق����دم قرية 
اأب��وظ��ب��ي قبل  اإم����ارة  االإن�����س��ان يف  ا�ستوطنها  م��ع��روف��ة 

حوايل 8،000 عام.
اأجريت على مدى  التي  واأظهرت احلفريات االأخ��رية، 
 ،2019 اأ�سابيع خالل �سهري فرباير ومار�ض  خم�سة 
عن اأدلة جديدة تلقي ال�سوء على املمار�سات املعمارية 
�سكان  ا�ستخدمها  ال��ت��ي  املتقدمة  والتقنية  والفنية 
اأبوظبي االأوائل يف فرتات تاريخية مبكرة جداً ترجع 

اإىل الع�سر احلجري احلديث.
ك��ل��م غ���رب مدينة   100 تبعد ج��زي��رة م���روح ح���وايل 
25 ك��ل��م ع���ن ���س��م��ال غ���رب ميناء  اأب��وظ��ب��ي وح�����وايل 
من  ه�سبة  اأع��ل��ى  احل��ف��ري��ات  م��وق��ع  وي�ستقر  امل���رف���اأ. 
احلجر اجلريي ال�سخري يف اجلزء اجلنوبي الغربي 
من اجلزيرة. ويتكون املوقع، الذي مت اكت�سافه للمرة 
من  للجزيرة،  اأث���ري  م�سح  اأث��ن��اء   1992 ع��ام  االأوىل 
هياكل  انهيار  بقايا  اأنها  يبدو  االأق��ل  على  تالل  �سبعة 

�سخرية من الع�سر احلجري احلديث.
اأ�سغر  اأح���د  على  ال�سابقة  االأث��ري��ة  احل��ف��ري��ات  رك���زت 
ال��ت��الل يف امل���وق���ع، واأ���س��ف��رت ع��ن ال��ع��ث��ور ع��ل��ى مبنى 
حجري من ثالث غرف يتميز بحالته اجليدة وجودة 
ب��ن��اءه، ع���الوة ع��ل��ى ع���دد م��ن ال��ل��ق��ى امل��ه��م��ة االأخ����رى، 

منها جرة خزفية م�ستوردة ميكن م�ساهدتها حالياً يف 
اأ�سهم  اإىل ن�سال  اأبوظبي" باالإ�سافة  اللوفر  "متحف 
من ال�سوان واأزرار من حمار اللوؤلوؤ معرو�سة حالياً يف 
العديد  االأخرى  "ق�سر احل�سن". �سملت االكت�سافات 
من  امل�سنوع  واخل���رز  ال��ف��خ��اري��ة،  االأواين  �سظايا  م��ن 
احلجر واملحار، واالأ�سداف البحرية، وعظام االأ�سماك، 

وع��ظ��ام ث��دي��ي��ات م��ث��ل ال���غ���زال وب��ق��ر ال��ب��ح��ر، وعظام 
الدالفني.

2017، مع الرتكيز  ات�سع نطاق احلفريات منذ عام 
ع��ل��ى اأك���رب ت��ل يف امل���وق���ع، مم��ا ك�سف ع��ن ال��ك��ث��ري من 
املباين احلجرية. واأظهر مو�سم التنقيب، الذي انتهى 
موؤخراً، اأهمية هذا التل، حيث مت العثور على جمموعة 

ا�ستثنائية من القطع االأثرية حول املبنى احلجري، مبا 
يف ذلك عدد كبري من ن�سال االأ�سهم احلجرية ف�ساًل 
مزخرفة.  وغ��ري  مزخرفة  فخارية  اأواين  �سظايا  عن 
جميل،  كثيف  بطالء  امل��زخ��رف  االإن���اء  �سظايا  وتتميز 
دولة  يف  معروفة  زخرفية  فنية  قطعة  اأق���دم  وتعترب 

االإمارات العربية املتحدة.
لعينات  الكربوين  العمر  حتديد  اخ��ت��ب��ارات  واأظ��ه��رت 
فحم ماأخوذة من طبقات خمتلفة من الرتبة اأن املوقع 
بني  م��ا  قبل  ج���داً،  مبكرة  ف���رتات  منذ  ا�ستيطانه  مت 

اإىل 6،500 عام.  8،000
وزار معايل حممد خليفة املبارك، رئي�ض دائرة الثقافة 
ملتابعة  م��وؤخ��راً  م���روح  ج��زي��رة  اأب��وظ��ب��ي،   - وال�سياحة 
يف  االآث���ار  ع��ن  التنقيب  واأع��م��ال  احلفريات  يف  التقدم 

اجلزيرة.
يف  امل�ستمرة  التنقيب  اأع��م��ال  "ت�ساهم  امل��ب��ارك:  وق��ال 
مذهلة  اأثرية  معلومات  عن  الك�سف  يف  م��روح  جزيرة 
واأ�سلوب  واملنطقة  اأبوظبي  تاريخ  عن  الكثري  تخربنا 
الثقافة  دائ������رة  وت���وا����س���ل  االأوائ��������ل.  اأج����دادن����ا  ح���ي���اة 
االأثرية  املواقع  وا�ستدامة  وال�سياحة جهودها حلماية 
ال��ت��ي ُت�����س��د اأ���س��ال��ة ت��راث��ن��ا ال��ث��ق��ايف وت�����س��اع��دن��ا على 
اأكرث  ���س��ورة  ت��ق��دمي  ف��ر���س��ة  ومتنحنا  ما�سينا،  ف��ه��م 
لالأجيال  العريقة  اأبوظبي  ودقة عن ح�سارة  و�سوحاً 
احلالية واملقبلة. وتوفر جزيرة مروح املزيد من االأدلة 
ال��ذي ي�سرب بجذوره يف  ث��راء ما�سينا  اجلديدة على 

اأعماق التاريخ".

•• اأبوظبي - الفجر

قالت �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�ض االحتاد 
التنمية  ملوؤ�س�سة  االأع��ل��ى  ال��رئ��ي�����ض  ال��ع��ام،  الن�سائي 
االأ�سرية، رئي�ض املجل�ض االأعلى لالأمومة والطفولة 
ال�سمو  �ساحب  يف  ممثلة  الر�سيدة  القيادة  جهود  اإن 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����ض الدولة  اآل  ب���ن زاي����د  ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة 
-ح��ف��ظ��ه اهلل، و���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�سد 
الوزراء حاكم دبي -رعاه اهلل، و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
العلمية  املكانة  وراء  امل�سلحة،  للقوات  االأعلى  القائد 
ال�سحية  للعلوم  فاطمة  كلية  تتبوؤها  التي  املرموقة 
التقني  وال��ت��دري��ب  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  مل��رك��ز  التابعة 
وامل��ه��ن��ي، وم��ع��ه��د ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، حيث 
بينها  م��ن  التي  االإجن����ازات  م��ن  كثري  الكلية  حققت 
الكوادر  ب��امل��ئ��ات م��ن  ب��ال��دول��ة  ال��ق��ط��اع ال�سحي  رف��د 
يف  اأع��داده��ا  غ��دت  حيث  �سنوياً  املتخ�س�سة  ال�سحية 
اأن  فبعد   ،2006 عام  تاأ�سي�سها  منذ  مت�سارع  تزايد 
ارتفع  خريجة،   100 االأوىل نحو  الدفعة  كان عدد 
928 طالبة  %900 لي�سل اىل  بن�سبة  العدد  هذا 
خالل الدفعة االأخ��رية، وهو االأم��ر ال��ذي ي�ساهم يف 

توطني هذا القطاع احليوي الهام.
ال�سيخة فاطمة بنت مبارك  جاء ذلك يف كلمة �سمو 
الدكتورة  م��ع��ايل  �سموها،  ع��ن  نيابة  األقتها  وال��ت��ي 
االحتفال  دول��ة خالل  وزي��رة  ال�سام�سي  �سامل  ميثاء 
الذي اأقامته كلية فاطمة للعلوم ال�سحية يف فرعها 
نظمته  ال��ذي  املفتوح  اليوم  فعاليات  �سمن  بالعني، 
الكلية حتت �سعار “ُنعطي.. نرعى.. نت�سامح" الإبراز 
املواطنات  ودع���وة  الكلية  مل��م��ي��زات  الرئي�سة  امل��الم��ح 
وطالبات املرحلة الثانوية لاللتحاق بالكلية وت�سجيع 

ال�سحي  القطاع  يف  للعمل  واملواطنات  املجتمع  اأبناء 
كورني�ض  داري���ل  ال��دك��ت��ور  بح�سور  وذل���ك  ب��ال��دول��ة، 
مدير كلية فاطمة للعلوم ال�سحية، والدكتور حامد 
فاطمة،  كلية  يف  احلكومي  االت�سال  مدير  النيادي 

ونخبة من امل�سوؤولني واأبناء املجتمع والعائالت.
فقالت" اإن  كلمتها  يف  فاطمة  ال�سيخ  �سمو  واأ�سافت 
زيادة عدد خريجات الكلية يعك�ض جناح جهود القيادة 
املجال  يف  ل��ل��ع��م��ل  امل��واط��ن��ني  ت�سجيع  يف  ال��ر���س��ي��دة 
والثقة  الفخر،  يبعث على  ال��ذي  االأم��ر  وه��و  الطبي 
االإمارات  يف  التمري�ض  قطاع  اأن  خا�سة  امل�ستقبل  يف 
مازال بحاجة اإىل املزيد من الكوادر املواطنة، ويف هذا 
االإطار تعمل كلية فاطمة للعلوم ال�سحية على اإعداد 
والتطبيقية  العلمية  املعايري  اأرق���ى  وف��ق  طالباتها 
باأعباء هذه  النهو�ض  على  ق��ادرات  والفنية وجعلهن 

املهنة باأمانة واإخال�ض وتقدم".
وقالت �سموها “لقد عملت الدولة على تبني الكثري 
من االآليات لتتاح للمراأة الفر�ض املتعددة يف امل�ساركة 

ملمو�ض  ت��ق��دم  لتحقيق  امل��ج��االت  ك��اف��ة  يف  وال��ع��م��ل 
املراأة  بعد عام.. وتاأتي م�ساركة  بعد يوم وعاماً  يوماً 
يف القطاع ال�سحي كدليل على التقدم الذي حترزه 
اأو�سي  ف���اإين  هنا  وم��ن  التمري�ض،  جم��ال  وخ��ا���س��ة 
ب�سرورة  ال�سحية  ل��ل��ع��ل��وم  ف��اط��م��ة  ك��ل��ي��ة  يف  ب��ن��ات��ي 
دوماً  وال�سعي  وامل���ه���ارات  امل��ع��رف��ة  اكت�ساب  موا�سلة 
اإىل التزود بكل ما هو جديد من البحوث وتطبيقها 
كلية  اأ�سبحت  فقد  النبيلة،  املهنة  ه��ذه  ممار�سة  يف 
متار�ض  تخ�س�ساتها  بكافة  ال�سحية  للعلوم  فاطمة 
دوراً رائداً يف تطوير الربامج التعليمية يف عدد من 
املتخ�س�سة،  والتاأهيلية  ال�سحية  الرعاية  جم��االت 
امل����راأة داعمة  اإىل ج��ان��ب  وه���ذا ع��ه��دي بكم و���س��اأظ��ل 
رعاية  لكل عطاءاتها، مقدرين  لكل جهودها مقدرة 
موا�سلة  م��ن  الكلية  ميكن  مب��ا  للطالبات  االأه����ايل 
متكني ال��ط��ال��ب��ات م��ن م��ن االإب����داع وال��ع��ط��اء ويحق 
باأنكم مالئكة الرحمة يف جمتمعنا  اأن تفتخرن  لكم 
الذي يَقدر عطائكم ودوركم الكبري لتطوير القطاع 

ال�سحي بالدولة.
واختتمت �سمو ال�سيخة فاطمة كلمتها قائلة “�سكراً 
التقني" ومعهد  ظبي  "اأبو  واإدارة  الر�سيدة،  للقيادة 
هذه  على  القائمني  وجميع  التطبيقية  التكنولوجيا 
النجاح  واإداري��ني واأمتنى لكم كل  اأ�ساتذة  الكلية من 
والتميز". وخالل فعاليات اليوم املفتوح قامت معايل 
خاللها  تفقدت  بجولة  ال�سام�سي  ميثاء  ال��دك��ت��ورة 
ب��ال��ط��ال��ب��ات يف تخ�س�سات  وال��ت��ق��ت  ال��ك��ل��ي��ة  اأق�����س��ام 
االإ�سعاف  وط��ب  واالأ���س��ع��ة،  وال�����س��ي��دل��ة،  التمري�ض، 
اأعربت معاليها  الطبيعي، حيث  والعالج  والطوارئ، 
م�ستوى  م��ن  الكلية  اإل��ي��ه  و�سلت  اإع��ج��اب��ه��ا مب��ا  ع��ن 
عايل يف جودة الو�سائل العلمية والتعليمة، وامل�ستوى 
ال�سحية  التخ�س�سات  خمتلف  يف  للطالبات  الراقي 

والطبية املطلوبة يف كافة املوؤ�س�سات ال�سحية.
وقال الدكتور حامد النيادي اأن فعاليات اليوم املفتوح 
بالكلية ت�سمنت اأي�سا عرو�سا عملية الأحدث الو�سائل 
امل�����س��ت��خ��دم��ة يف ت��دري�����ض ال��ع��ل��وم ال�����س��ح��ي��ة يف كافة 
الربامج املتنوعة وال�ساملة بالكلية، كما قدمت نخبة 
من خريجات الكلية عرو�سا حول ق�س�ض جناحاتهم 
خالل الدرا�سة يف الكلية، وحياتهم العملية الناجحة 
الكربى  امل�ست�سفيات  مبختلف  العمل  يف  ومتيزهم 

واملوؤ�س�سات ال�سحية املتميزة.
ال��دك��ت��ور داري����ل كورني�ض،  ويف خ��ت��ام االح��ت��ف��ال ق���ام 
ال�سركاء  ب���ت���ك���رمي  ال����ن����ي����ادي  ح����ام����د  وال����دك����ت����ور 
اال�سرتاتيجيني وهم القيادة العامة للقوات امل�سلحة، 
وال�سالمة،  ال��ط��وارئ  وم��دي��ري��ة  ظبي،  اأب��و  و�سرطة 
واإدارة الدفاع املدين، وم�ست�سفى برجيل، وم�ست�سفى 
اإجناح  يف  ل��دوره��م  ال��واح��ة،  وم�ست�سفى  مديكلينك، 
املجتمع  واأب��ن��اء  الطلبات  وت��ع��ري��ف  الفعاليات  ه��ذه 
خريجات  تنتظر  التي  املتميزة  الوظيفية  بالفر�ض 

الكلية فور التخرج.

••  العني - الفجر

انطلقت يف حديقة احليوانات بالعني فعاليات االأ�سبوع 
ت�ستقبل  اأفريقيا"  اإىل  "�سافر  �سعار  حت��ت  االأف��ري��ق��ي 
بباقة  م�ساء  ال�سابعة  حتى  الثالثة  م��ن  يوميا  ال���زوار 
وامل�سرحية  احلية  والعرو�ض  الفعاليات  من  متنوعة 
االأفريقية  الربية  احلياة  من  امل�ستوحاة  والفلكلورية 
تتيح للزائر فر�سة التعرف على الثقافة الرثية التي 
التي  الفعاليات  تقدم  و   . ال�سمراء  ال��ق��ارة  بها  تزخر 
ت�ستمر الأ�سبوعني حتى 12 اإبريل اجلاري يف منطقة 
30 دقيقة  اأفريقيا عرو�سا تتجدد كل  عامل �سحاري 
والطبول  النار  وعرو�ض  والبهلوانية  امل�سرحية  منها 
واالأقنعة  الدمى  �سناعة  مثل  لالأطفال   عمل  وور���ض 
خم�س�سة  عديدة  برامج  و  االأفريقية  ال�سعر  وظفائر 
الربيع  اإج���ازة  م��ع  تزامنا  ذوي��ه��م  مب�ساركة  ل��الأط��ف��ال 
باالأيام  اال�ستمتاع  العائلة  اأف����راد  جلميع  تتيح  ال��ت��ي 

عمر  واأك��د  ال�ساحر.  االأفريقي  العبق  ذات  الكرنفالية 
واالت�سال  ال��ت�����س��وي��ق  اإدارة  م��دي��ر  ال��ب��ل��و���س��ي  ي��و���س��ف 
احلديقة  "اأن  بالعني  احليوانات  حديقة  يف  املوؤ�س�سي 
للجمهور  خمتلفة  خيارات  تقدمي  على  دائما  حتر�ض 
، وقد كان  ترثي الزيارة وتعل التجارب اكرث تنوعا 
عامي  االأفريقي  االأ�سبوع  �سهده  الذي  الكبري  االإقبال 
الثالثة  ل��ل��م��رة  لتنظيمه  داف���ع   2017 و   2016
نزوال  متتالني  الأ�سبوعني  امل��ه��رج��ان  مت��دي��د  مت  ،ك��م��ا 
بهذا  لال�ستمتاع  الفر�سة  واإت��اح��ة  ال���زوار  رغبة  عند 
االحتفال الكرنفايل االأفريقي لفرتة اأطول." واأ�ساف 
البلو�سي " اإن الفعاليات املو�سمية هي خيارات اإ�سافية 
تقدمها احلديقة ملرتاديها ، فيما ميكن لهم اال�ستمتاع 
باخلدمات و التجارب امل�ستمرة على مدار العام كعرو�ض 
ال��ط��ي��ور وال��ب��ب��غ��اوات وم��ع��ار���ض احل��ي��وان��ات املختلفة 
زايد  ال�سيخ  مركز  وزي���ارة  احليوانات  اإط��ع��ام  وت��ارب 

لعلوم ال�سحراء و جوالت �سفاري العني وغريها."

بتوجيهات �شما بنت حممد بن خالد
اإطلق خميم االأجيال... اأوىل 

فعاليات حملة نظف حولك
•• العني - الفجر

نهيان  اآل  خ��ال��د  ب��ن  حممد  بنت  �سما  ال��دك��ت��ورة  ال�سيخة  م��ن  بتوجيهات 
الثقافية  نهيان  اآل  بن خالد  ال�سيخ حممد  موؤ�س�سات  اإدارة  رئي�ض جمل�ض 
امل�ستقبل  اآل نهيان الأجيال  اأطلقت جمعية حممد بن خالد    ، والتعليمية 

ممثلة مبكتبة اأجيال امل�ستقبل و خميم االأجيال 
الدكتورة  ال�سيخة  لها  "نظف حولك" والتي دعت  اأوىل فعاليات حملة     
�سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان  و تهدف من خاللها اإىل تعزيز الوعي 
البيئي لدى فئات املجتمع املختلفة، ولدى االأطفال على وجه اخل�سو�ض ، 
حيث �سارك االأع�ساء باملكتبة و خميم االأجيال يف حملة توعوية عملت على 
تنظيف البيئة املحيطة مبقر اجلمعية وتخلي�سها من املخلفات ال�سلبة ،  
كذلك قام امل�ساركني يف  احلملة  بري االأ�سجار املحيطة باجلمعية يف لفتة 
بيئية جميلة عززت الوعي باأهمية احلفاظ على البيئة املحيطة بنا،  وقد 
كان مل�ساركة " اأ�سحاب الهمم " يف احلملة البيئية وقع خا�ض وداعم بقوة 
اأ�سحاب الهمم من الفئات  ؛ لالأهمية التي مثلتها احلملة ، حيث حر�ض 
املختلفة بامل�ساركة يف احلملة باأنف�سهم ، وبادروا  بجمع املخلفات و تنظيف  
التي متثل  االأ�سجار  ري  وكذلك  الب�سرية  الت�سوهات  املحيطة من  البيئة 
الرئة اخل�سراء لبيئتنا ، واجلدير بالذكر  اأن  �سرطة مدينة العني ممثلة 
يف امل��رور و االإ�سعاف  قد �ساركا يف فعاليات احلملة  التي اختتمت ب�سورة 
الثقافية  نهيان  اآل  خالد  بن  حممد  ال�سيخ  موؤ�س�سات  مقر  اأم��ام  جماعية 
امل�ساركون �سكرهم و تقديرهم لل�سيخة الدكتورة  ،  فيما قدم  والتعليمية 
للحراك  الداعم  و  املميز  ال��دور  نهيان على  اآل  بن خالد  بنت حممد  �سما 

الثقايف و البيئي يف مدينة العني  .  

تعزيزا لثقافة الت�شامح يف مدار�ش الإمارات 
ور�سة عمل يف كلية الرتبية بجامعة 

االإمارات حول الدور احليوي للمعلمني
•• العني - الفجر

ثقافة  "تعزيز  بعنوان  ور�سة عمل  االإم��ارات  بجامعة  الرتبية  كلية  نظمت 
الت�سامح يف مدار�ض االإمارات: الدور احليوي للمعلمني" قدمتها الدكتورة 
�سارة العليلي من ق�سم املناهج وطرق التدري�ض باجلامعة.. تعرف خاللها 
الطلبة املعلمون على مفهوم الت�سامح واأهميته يف املجتمع االإماراتي باعتبار 

االإمارات من اأهم املجتمعات التي تتمتع 
على  باالنفتاح  وتت�سم  الثقايف  بالتنوع 
على  يعي�ض  حيث  املختلفة  احل�����س��ارات 
اأر���س��ه��ا ���س��ع��وب ال���ع���امل مب��ح��ب��ة ووئ���ام 
واأن تربة االإم���ارات تعد االأك��رث عمقاً 
التعاي�ض  ت��ر���س��ي��خ  يف  ال��ع��امل  دول  ب��ني 
اأر�سى  م��ا  وه���ذا  اجل��م��ي��ع  ب��ني  ال�سلمي 
بن  زايد  ال�سيخ  املوؤ�س�ض  الوالد  دعائمه 
�سلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، اإمياناً 
دور  الور�سة  وتناولت  القيم.  بهذه  منه 
امل��ع��ل��م��ني يف ن�����س��ر م��ف��ه��وم ال��ت�����س��ام��ح يف 
�سلوك  اإىل  وحتويله  وتعزيزه  امل��دار���ض 
خالل  م��ن  التعليمي  امل��ي��دان  يف  عملي 

تطوير خطط درا�سية يف املواد املختلفة بهدف خف�ض مظاهر التع�سب بني 
التالميذ وتعزيز احرتام قناعات االآخرين واأدب االختالف مع االآخر.. كما 
مت عر�ض در�ض عملي يف مادة اللغة االجنليزية حتت عنوان "قوة الكلمة" 
يخدم املادة العلمية باالإ�سافة اإىل تعزيز مفهوم الت�سامح واحرتام الثقافات 

املختلفة لدى تالميذ احللقة االأوىل يف دولة االإمارات.

م�ست�سفى توام يف العني ينجح يف 
ا�ستعادة و�سع قرنية مزروعة يف العني

•• العني - الفجر

جنح الفريق الطبي جلراحة العيون  يف "م�ست�سفى توام" باالإ�سرتاك مع 
جونز هوبكنز الطبية و الذي يعد اإحدى من�ساآت �سركة اأبوظبي للخدمات 
املري�ض  القرنيه واحلفاظ على نظر  اإ�ستعادة و�سع  "�سحة"، يف  ال�سحية 
بعد اإ�سابته العني خالل لعبه لريا�سة الكركيت.  كان املري�ض �ض .ع  البالغ 
من العمر 18 �سنة يعاين من القرنية املخروطية و مت زراعه القرنيه يف 
العني ال�ستعادة النظر منذ اأربع �سنوات اإال اأنه تعر�ض حلادث اإ�سابة اأثناء 
ممار�سته لعبة الكريكت مما ت�سبب يف قطع كامل للقرنية املزروعة و اإ�سابة 
يف عد�سة العني . و جنح الفريق الطبي يف ا�ستعادة و�سع القرنية املزروعة 
يف عملية ا�ستغرقت ثالث �ساعات.   بهذا ال�سدد قالت الدكتورة هدى �سيف 
من  القرنية  زراع��ة  "اإن  النظرك  وت�سحيح  القرنية  ا�ست�سارية  الظاهري 
اأجنح جراحات االأع�ساء يف العني. ولكن يتطلب على املري�ض احلر�ض على 
تنب اأي اأن�سطة قد توؤدي اإىل �سدمة مبا�سرة "اإ�سابة" يف الراأ�ض والعينني 
اإرت��داء نظارات احلماية خالل ممار�ستهم  لبقية حياتهم و احلر�ض على 
باأنه  العلم  املر�سى  "على  اأكدت الظاهري قائلة:  و  للريا�سات االأخرى".  
�سيكون هناك دائماً �سعف يف حافة اجلرح حتى بعد "ال�سفاء" والتاآم جرح 
القرنية، فقد راأيت حاالت ملر�سى تعر�سوا ل�سدمة مبا�سرة يف الراأ�ض اأدت 

لفتح جرح القرنية و ذلك بعد مرور 10 �سنوات من عملية الزرع. 
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الزائد،  ال�����وزن  من  التخل������ش  ب�ش����رورة  �شعورًا  البع�����ش  يراود 
ه����ذا  لتح����قيق  حم��اولت  اأو  خط����وات  اأي  اتخ����اذ  دون  ولك����ن 

الهدف.
باأنك على و�شك  ياأتي الوقت الذي يخربك فيه ج�شمك  ولكن 

الوقوع يف خماطر زيادة الوزن، وحينها يجب اأن تبداأ يف 
التي ميكن  خطوات فعلية لتجنب الثار اجلانبية 
تنذرك  التي  العالمات  اأب��رز  لك.اإليك  حتدث  اأن 

باأهمية خ�شارة الوزن الزائد.

ي�شري بحث جديد، ُن�شر يف جملة )طب النوم ال�شريري(، اإىل اأن التعر�ش لياًل لالأ�شواء ال�شطناعية يف اخلارج، اأو ما ُيعرف بالتلوث بال�شوء، 
يزيد خطر الإ�شابة بالأرق.

النوم  من  واٍف  ق�سط  على  احل�سول  عدم  الباحثون  ربط 
ب���ح���االت ���س��ح��ي��ة م��زم��ن��ة مت��ت��د م���ن ال�����داء ال�����س��ك��ري من 
النمط الثاين، واالأمرا�ض القلبية الوعائية، وال�سمنة اإىل 

ا�سطرابات ال�سحة العقلية مثل الكاآبة.
�سبيل  على  جيداً.  موثق  النوم  وب��ني  ال�سوء  بني  الرابط 
من  املنبعث  ال�سوء  اأن  اإىل  االأخ��رية  النتائج  ت�سري  املثال، 
ال�����س��ا���س��ات ي��وؤث��ر يف اخل��الي��ا احل�����س��ا���س��ة ت���اه ال�����س��وء يف 
ال�سبكية ويعيد �سبط �ساعة اجل�سم، وهي بنية يف الدماغ 

تتحّكم يف دورة النوم واليقظة.
م��ن جهاز  امل��ن��ب��ع��ث  ال�����س��وء  ي����وؤدي  اأن  ي��ب��دو منطقياً  ق��د 
النوم.  يف  خلل  اإىل  الذكي  الهاتف  اأو  املحمول  الكمبيوتر 
لكننا �سُنفاجاأ بالتاأكيد حني نعلم اأن لالأ�سواء اال�سطناعية 

اخلارجية الليلية تاأثرياً مماثاًل.

تو�سل بحث جديد اإىل رابط بني التعر�ض املفرط للتلوث 
امل�سنني.  ح��ال��ة  يف  املنومة  احل��ب��وب  ت��ن��اول  وب��ني  بال�سوء 
اأجرى هذه الدرا�سة الدكتور كيونغ-بوك مني، بروف�سور 
يف  الطب  كلية  يف  والبيئي  املهني  الطب  ق�سم  يف  م�ساعد 
مع  بالتعاون  اجلنوبية،  كوريا  يف  الوطنية  �سيول  جامعة 
الدكتورة جني-يونغ مني من ق�سم الطب الوقائي يف هذه 

اجلامعة.

درا�شة الأ�شواء اخلارجية
ي��ذك��ر ف��ري��ق ال��ب��ح��ث: )ي�����زداد اع��ت��ب��ار االأ����س���واء الليلية 
البيئي  التلوث  اأ�سكال  من  ك�سكل  اخلارجية  اال�سطناعية 
امل�����س��رة يف �سحة  ال���ت���اأث���ريات  ب��ع��دد م��ن  ي��رت��ب��ط   ]...]

االإن�سان(.

ال��ن��وم يف  م��ع �سحة  راب���ط حمتمل  اأي  م��ن  التحقق  بغية 
حالة امل�سنني، حلل الفريق بيانات من درا�سة اأتراب العينة 
درا�سة  الوطنية، وهي  ال�سحي  التاأمني  الوطنية-خدمات 
كوريا  يف  اأُج��ري��ت  ال�سعب  م��ن  عينات  اإىل  ت�ستند  اأت����راب 

اجلنوبية بني عاَمي 2002 و2013.
�سمل امل�ساركون يف الدرا�سة 52027 م�سناً بلغوا ال�ستني 
اأي  اإ�سابة  االأط��ب��اء  ي�سّخ�ض  مل  تخطوها.  اأو  العمر  من 

منهم با�سطراب نوم، و�سّكلت الن�ساء نحو 60 % منهم.
ا�ستخدم الباحثون بيانات من اأقمار ا�سطناعية بغية ر�سم 
هذه  ومقارنة  اخلارجية  اال�سطناعية  لالأ�سواء  خارطة 
م�سارك  كل  يقطنها  التي  ال�سكنية  املنطقة  مع  البيانات 

بهدف حتديد مدى تعر�سه لل�سوء.
جمع الفريق اأي�ساً بيانات من درا�سة اأتراب العينة الوطنية-
خدمات التاأمني ال�سحي الوطنية ب�ساأن ا�ستخدام نوعني 
وال���رتي���ازوالم. فتبني  الزولبيدمي  امل��ن��وم��ة:  االأدوي����ة  م��ن 
على  ح�سلوا  الدرا�سة  يف  امل�ساركني  % من   22 نحو  اأن 

و�سفات طبية لهذا النوع من االأدوية.

تناول الأدوية املنومة
اال�سطناعي  لل�سوء  ال��ف��ردي  التعر�ض  الباحثون  ق�ّسم 
التعر�ض  ارتفاع  اأن  واكت�سفوا  اأرب��اع،  اإىل  الليلي  اخلارجي 
لل�سوء يرتبط ب�)ارتفاع كبري( يف عدد الو�سفات الطبية 
م��ن ه���ذه االأدوي�����ة امل��ن��وم��ة، ف�����س��اًل ع��ن ارت��ف��اع اجلرعات 

اليومية.
كان امل�سنون االأكرث تعر�ساً لل�سوء اخلارجي الليلي اأكرث 

مياًل اإىل اأخذ حبوب منومة لفرتات اأطول.
)الحظت  م���ني:  –بوك  ك��ي��ون��غ  ال��ربوف�����س��ور  ي�ستخل�ض 
الدرا�سة رابطاً بارزاً بني قوة االإنارة اخلارجية اال�سطناعية 
االأدوي���ة  و���س��ف��ات  ُتظهر  كما  االأرق،  �سيوع  وب��ني  الليلية 
)تدعم  وي�سيف:  اجلنوبية(.  كوريا  يف  للم�سنني  املنومة 
اخلارجية  اال�سطناعية  االإن���ارة  اأن  عن  البيانات  نتائجنا 

الليلية ترتبط باحلرمان من النوم(.
فيها  االأخ�����رية، مب��ا  العلمية  االأدل����ة  اإىل  )ن��ظ��راً  ي��خ��ت��م: 
القوية عامل خطر  االإن��ارة اخلارجية  ت�سّكل  نتائجنا، قد 

جديداً لو�سف االأدوية املنومة(.

االأ�سواء اال�سطناعية تزيد خطر اال�سابة باالأرق

الن�شاط وممار�شة  التحرك  عند  بالتعب  -1ال�شعور 
فيما  جيدة،  و�سحة  بدنية  بلياقة  اجليد  ال��وزن  ذوي  االأ�سخا�ض  يتمتع 
اأي  ب��اأن حركته ثقيلة وال يتحمل  الزائد  ال��وزن  ال�سخ�ض �ساحب  ي�سعر 

جمهود بدين حتى واإن كان ب�سيطاً.
وال�سبب يف ذلك هو الدهون املرتاكمة يف خمتلف اأنحاء اجل�سم، كما اأن 

هذه الدهون ت�سبب حدوث اإلتهابات يف اجل�سم 
مما يوؤثر على ال�سحة.

يف  الم  -2وجود 
ال�شاقني

ن��ت��ي��ج��ة ���س��غ��ط ال�����وزن 
الزائد على ال�ساقني، 

ف���ي���م���ك���ن ال�������س���ع���ور ب�����االم 
فيهما وخا�سًة عند 

اأو  ال���وق���وف 

التحرك لفرتة طويلة دون راحة.
وميكن اأن ي�سل االأمر لتورم يف ال�ساقني اأو االم يف الظهر.

النوم اأثناء  ال�شخري  -3زيادة 
قد يوؤدي الوزن الزائد اإىل ال�سخري اأثناء النوم وكذلك االإ�سابة مبتالزمة 

انقطاع التنف�ض خالل النوم.
ال�����وزن يف اع���اق���ة ال��ت��ن��ف�����ض ب�سورة  ح��ي��ث ت��ت�����س��ب��ب زي�����ادة 

طبيعية.

ال�شيئة النف�شية  -4احلالة 
من  حالة  يف  ال��زائ��د  ال���وزن  �ساحب  ال�سخ�ض  يدخل 

احلزن وقد ت�سل اإىل االإكتئاب،
 الأن���ه ي�سعر م��ن داخ��ل��ه ب���اأن ���س��يء م��ا ي��زع��ج��ه، وال 

تر�سيه نظرة االأ�سخا�ض من حوله اإليه.
واالإبتعاد  ل��ل��ع��زل��ة  مي��ي��ل  وب��ال��ت��ايل 

ع��ن م��واج��ه��ة االأ���س��خ��ا���ض بقدر 
امل�ستطاع.

اجللد يف  امل�شكالت  -5بع�ش 
الكتل  ت���ت���واج���د  ع���ن���دم���ا  وذل������ك 

الدهنية التي ت�سبب يف حدوث 
مبختلفة  وحكة  التهابات 

اأنحاء اجل�سم.
فعلى �سبيل املثال،

����س���اح���ب  ي�������واج�������ه   
ال��������وزن ال�����زائ�����د من 

اأ�سفل م�سكلة التهابات 
وكذلك  الفخذين،  ب��ني 

اأ�سفل ال�سدر.

ر  ل�شعو 6ا -
ال��������دائ��������م 

باجلوع
ح���������ت���������ى م�����ع 
كميات  ت��ن��اول 

كبرية من الطعام، ي�سعر �ساحب الوزن الزائد باجلوع يف اأغلب االأوقات، 
الأنه اعتاد على تناول كميات كبرية من الطعام.

اأن ي�ستيقظ لتناول الطعام يف وقت متاأخر، وال فيمكن 
ي�سهل �سعوره بال�سبع.

امل�شكالت  ببع�ش  -7الإ�شابة 
ال�شحية

مثل ارتفاع �سغط الدم وكذلك ارتفاع 
ن�سبة الكولي�سرتول ال�سار بالدم،

 ومي������ك������ن اك�����ت�����������س�����اف ه���������ذا م�������ن خ�����الل 
الفحو�سات،

وهذه  ال�سمنة  ب��ني  وثيق  ارت��ب��اط  فهناك   
امل�سكالت ال�سحية.

ومب���ج���رد ف���ق���دان ال�����وزن مي��ك��ن اأن 
ت��ت��ال���س��ى ه����ذه االأم����را�����ض دون 

عالج.

���ش��رب��ات  -8�شرعة 
القلب

اأو  وذل����ك يف ح��ال��ة ال��ت��ح��رك 
بذل جمهود، الأن وزن اجل�سم 

ال يتحمل كل هذا، 
اإىل احل�سول  ويحتاج 

ع����ل����ى ال�����راح�����ة 
اأ������س�����رع  يف 

وقت.
م�����������������ن 

الطبيعي 
ت��������زداد  اأن 

���������س��������رب��������ات 
لدى  ال���ق���ل���ب 
�سخ�ض  اأي 
ع�����ن�����د ق���ي���ام���ه 
مبجهود كبري، 
�ساحب  اأم���������ا 

الوزن الزائد، في�سعر بخفقان القلب مبجرد قيامه مبجهود ب�سيط.

ب�شهولة املالب�ش  اإرتداء  على  القدرة  -9عدم 
�ست�سبح  وبالطبع  كبرية،  بقيا�سات  مالب�ض  ل�سراء  واالإ�سطرار 

اخليارات لديك حمدودة، 
�سيقة  �ست�سبح  ل��دي��ك  امل��ت��وف��رة  املالب�ض  اأن  كما 

مبرور الوقت.
زائ��دة ب�سورة مفرطة،  اأن وزنك  فهذا يعني 
والبد من اتباع حمية غذائية للتخل�ض من 

هذه الدهون املتكد�سة باجل�سم.

تت�شبب يف كثري من امل�شكالت ال�شحية

 علمات تنذرك ب�سرورة التخل�ض من الوزن الزائد
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  منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 308867 :بتاريخ: 2019/03/31
تاريخ االأولوية: 2018/10/25

باإ�سم : بريت�ض اأمريكان توباكو )براند�ض( ليمتد
عنوانه:  جلوب هاو�ض ، 4 متبل بلي�ض ، لندن ، دبليو �س�ي2اآر 2بي جي ،   اململكة املتحدة.

�شورة العالمة      

        
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:14 

املعادن النفي�سة و�سبائك من املعادن النفي�سة ، املنتجات امل�سنوعة من معادن نفي�سة اأو مطلية بها حتديداً 
االأ�ساور والقالئد واخلوامت واالأقراط واحللي املتدلية واحللي ال�سغرية ودبابي�ض الزينة وزمامات )مرابط( 
بحلقات  املدموجة  ال�سغرية  املفاتيح  و�سال�سل  ال�سغرية  املفاتيح  و�سال�سل  العنق  ربطات  ودبابي�ض  االأكمام 
املفاتيح و�سوار ال�ساعات و�سناديق الزينة ، املجوهرات ، االأحجار الكرمية و�سبه الكرمية ، اأدوات قيا�ض الوقت 

واأدوات قيا�ض الوقت الدقيقة.
و�سف العالمة :  العالمة عبارة عن كلمة GLO باللغة االإجنليزية.

اال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.
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  منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 308870 :بتاريخ: 2019/03/31
تاريخ االأولوية: 2018/10/25

باإ�سم : بريت�ض اأمريكان توباكو )براند�ض( ليمتد
عنوانه:  جلوب هاو�ض ، 4 متبل بلي�ض ، لندن ، دبليو �س�ي2اآر 2بي جي ،   اململكة املتحدة.

�شورة العالمة        

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:16 
القرطا�سية واللوازم املكتبية )عدا االأثاث( ، اأقالم احلرب )لوازم مكتبية( ، اأقالم الر�سا�ض ، مواد التوجيه 
والتدري�ض ، الورق ، الورق املقوى ، املنتجات امل�سنوعة من الورق حتديداً الدفاتر ودفاتر املالحظات ودفاتر 
اليوميات واملجالت الفارغة ودفاتر قطع للكتابة وورق للكتابة ، املنتجات امل�سنوعة من الورق املقوى حتديداً 
والكتب  املجالت  ذلك  يف  مبا  املطبوعات   ، الهدايا  و�سناديق  الهدايا  وبطاقات  امل�ستندات  وجملدات  ملفات 
والورق  الورق   ، القرطا�سية   ، الفوتوغرافية  ال�سور   ، امل�سور(  )الدليل  والكتالوجات  والتقاومي  والن�سرات 

املقوى واملواد البال�ستيكية للف والتغليف غري واردة يف فئات اأخرى ، اأغطية واأكيا�ض للف والتغليف.
و�سف العالمة :  العالمة عبارة عن كلمة GLO باللغة االإجنليزية.

اال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  3  �إبريل  2019 �لعدد 12596 

EAT 134008

  منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 308871 :بتاريخ: 2019/03/31
تاريخ االأولوية: 2018/10/25

باإ�سم : بريت�ض اأمريكان توباكو )براند�ض( ليمتد
عنوانه:  جلوب هاو�ض ، 4 متبل بلي�ض ، لندن ، دبليو �س�ي2اآر 2بي جي ،   اململكة املتحدة.

�شورة العالمة          

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:18 
اأو اجللد  اأو جرابات من اجللد  اأكمام  اأو  اأو اجللد املقلد لل�سجائر االلكرتونية ، علب  اأو جرابات من اجللد  اأكمام  اأو  علب 
املقلد للوازم ال�سجائر االلكرتونية ، علب اأو اأكمام اأو جرابات من اجللد اأو اجللد املقلد لالأجهزة االلكرتونية امل�ستخدمة 
لت�سخني التبغ ، اأدوات املدخنني امل�سنوعة من اجللد اأو اجللد املقلد ، احلقائب ال�سفرية واالأكمام واجلرابات امل�سنوعة من 
اجللد ، اجللود واجللود املقلدة واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد حتديداً العلب واجلرابات واالأكمام واحلقائب واالأكيا�ض 
وال�سناديق وحمافظ بطاقات االئتمان واملحافظ واالأحزمة واجلزادين وحقائب الظهر واأحزمة الكتف وال�سناديق وحقائب 
ال�سفر واأطقم م�سنوعة من اجللد واالألواح اجللدية وفرو اخللد )جلد تقليد( ، جلود احليوانات اخلام اأو املدبوغة ، حقائب 
البطاقات  وحمافظ  املفاتيح  وعلب  واجل��زادي��ن  اجليب  وحمافظ  احلمل  وحقائب  اجللدية  واملحافظ  االأغ��را���ض  متعددة 
، ال�سناديق واحلقائب ال�سفرية وحقائب ال�سفر وحقائب الثياب ال�سفرية و�سنط الظهر  وبطاقات االمتعة وحقائب اليد 

وحقائب الظهر وحقائب �سغرية مل�ستح�سرات التجميل ، املظالت وال�سما�سي والع�سي.
و�سف العالمة :  العالمة عبارة عن كلمة GLO باللغة االإجنليزية.

اال�سرتاطات: 
اإر�ساله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك 

امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  3  �إبريل  2019 �لعدد 12596 

EAT 134009

  منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 308872 :بتاريخ: 2019/03/31
تاريخ االأولوية: 2018/10/25

باإ�سم : بريت�ض اأمريكان توباكو )براند�ض( ليمتد
عنوانه:  جلوب هاو�ض ، 4 متبل بلي�ض ، لندن ، دبليو �س�ي2اآر 2بي جي ،   اململكة املتحدة.

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:25 
املالب�ض ، لبا�ض القدم ، اأغطية الراأ�ض.

و�سف العالمة :  العالمة عبارة عن كلمة GLO باللغة االإجنليزية.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  3  �إبريل  2019 �لعدد 12596 

EAT 134010
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املال والأعمال

خالل م�شاركته يف فعاليات املنتدى العاملي لالبتكارات الزراعية
�سندوق خليفة يدعم القطاع الزراعي 

عرب 3 م�ساريع وطنية مبتكرة 
•• اأبوظبي-الفجر:

�سارك �سندوق خليفة لتطوير امل�ساريع يف الن�سخة ال�ساد�سة من فعاليات 
“املنتدى العاملي لالبتكارات الزراعية” الذي اأقيم حتت رعاية �سمو ال�سيخ 
من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة 
رئي�ض جمل�ض اإدارة جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية، وب�سراكة ا�سرتاتيجية 
مع جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية، يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ض. 
زراعية  م�ساريع  ث��الث  خ��الل  من  العام  لهذا  ال�سندوق  م�ساركة  وج��اءت 
رواد  دع��م  على  حر�سه  م��ن  ان��ط��الق��اً  وذل���ك  قبله،  م��ن  مدعومة  مبتكرة 
االأعمال االإماراتيني وتعزيز تناف�سية امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة �سمن 
احليوية  القطاعات  خمتلف  ويف  وال���دويل،  واالإقليمي  املحلي  االقت�ساد 

وابرزها تلك التي تعتمد على االبتكار واالبداع.  
وقالت موزة عبيد النا�سري، الرئي�ض التنفيذي باالإنابة يف �سندوق خليفة 
لتطوير امل�ساريع، اإن امل�ساركة يف املنتدى حتمل يف طياتها اأ�سباب متعددة، 
املدعومة من  امل�ساريع  ال�سوء على  ت�سليط  ال�سندوق على  اأبرزها حر�ض 
اأكرب من  اإىل �سريحة  الو�سول  االآف��اق الأ�سواق جديدة بهدف  قبله، وفتح 
اجلمهور على ال�سعيدين املحلي والعاملي، واإ�سرار ال�سندوق على موا�سلة 
خمتلف  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  وامل�����س��اري��ع  النا�سئة  ال�����س��رك��ات  ت�سجيع 
القطاعات  اإح��دى  يعترب  ال��ذي  ال��زراع��ي  القطاع  راأ�سها  وعلى  القطاعات، 
اال�سرتاتيجية اإذ يوؤثر ب�سكل مبا�سر على االأمن الغذائي واالكتفاء الذاتي 

للبالد. 
االأفكار  دعم  الدائم على  ال�سندوق حر�سه  “يوا�سل  النا�سري:  واأ�سافت 
اأن  �ساأنها  والتي من  والتميز،  االب��داع  على  تعتمد  التي  وامل�ساريع  املبتكرة 
ت�ساهم يف تعزيز مكانة دولة االإم��ارات على خارطة االبتكار العاملي، ودفع 
عجلة النمو االقت�سادي من خالل زيادة االنتاجية يف خمتلف القطاعات 
واالنفتاح على اأ�سواق جديدة لت�سريف االإنتاج واخلدمات املختلفة. وتعترب 
لهذا  الزراعية  لالبتكارات  العاملي  املنتدى  فعاليات  يف  ال�سندوق  م�ساركة 
م�سريته  موا�سلة  على  خاللها  من  ال�سندوق  يوؤكد  اإ�سافية  خطوة  العام 
الوطنية يف دعم رواد االأعمال ال�سباب وتر�سيخ ثقافة االبتكار واالبداع يف 
ب�سكل  االإم��ارات  اأبوظبي ودولة  اإم��ارة  ال�سغرية واملتو�سطة داخل  امل�ساريع 

عام«.
وهو اأحد م�ساريع برنامج “زرعي” التمويلي  وكان م�سروع “في�ض فارم”، 
والتدريبي ال�سامل الذي اأطلقه �سندوق خليفة لدعم املواطنني العاملني 
ويعمل  املنتدى.  يف  امل�ساركة  الثالثة  امل�ساريع  �سمن  ال��زراع��ي،  القطاع  يف 
با�ستخدام تقنية  االأ�سماك  اأن��واع  70 طن من خمتلف  اإنتاج  امل�سروع على 
االأكوابونيك التي تمع بني تربية االأحياء املائية والزراعة املائية يف نظام 
امل�ستعملة  املياه  ا�ستخدام  واإع��ادة  الع�سل،  اإنتاج  اإىل  اإ�سافة  متكامل،  بيئي 
باملزرعة كمياه خم�سبة للنخيل واملحا�سيل االأخرى، مما يجعلها مزرعة 

م�ستدامة ومتكاملة ويحولها اإىل مركز تعليمي للطالب يف امل�ستقبل. 
امللحية«  للزراعة  ال��دويل  “املركز  ت�سمن  الثاين  للم�سروع  بالن�سبة  اأم��ا 
عام  تاأ�س�ض  الزراعية  للبحوث  ربحي  غري  دويل  مركز  وه��و   ،»ICBA«
1999، ويقوم بتنفيذ برامج بحثية وتنموية تهدف اإىل تعزيز االإنتاجية 
اأحد  االبتكار  والهام�سية. وميثل  املاحلة  البيئات  وا�ستدامتها يف  الزراعية 
املبادئ االأ�سا�سية لعمل املركز حيث يتناول منهجه البحثي متعدد اجلوانب 

اإيجاد احللول لتحديات تتعلق باملياه والبيئة والدخل واالأمن الغذائي.
لل�سندوق  التابع  الثالث  امل�����س��روع  وه��ي  فارم”  “جرا�سيا  �سركة  وتعمل 
وامل�سارك يف املنتدى، يف جمال الزراعة املائية وتهدف اىل اإ�ستخدام اأحدث 
النظم الزراعية الإنتاج اأجود واأف�سل املنتجات وامل�ساهمة يف حتقيق االأمن 
منتجات  ت��ق��دمي  على  ال�سركة  ال��ع��امل��ي. وحت��ر���ض  التميز  وب��ل��وغ  ال��غ��ذائ��ي 

�سحية وخالية من املواد ال�سامة للمجتمع.

كهرباء ومياه دبي تبحث التعاون 
مع مدينة روتردام الهولندية

•• دبي -وام:

بحثت هيئة كهرباء ومياه دبي فر�ض التعاون يف قطاعي الطاقة واملياه مع 
الطاير  �سعيد حممد  �سعادة  لقاء جمع  الهولندية خالل  روت��ردام  مدينة 
الع�سو املنتدب الرئي�ض التنفيذي للهيئة يف مكتبه ومعايل اأحمد اأبو طالب 

عمدة املدينة و�سعادة هان�ض �ساندي القن�سل العام ململكة هولندا يف دبي .
�سلمان  وليد  املهند�ض  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة  جانب  من  اللقاء  وح�سر 
النائب التنفيذي للرئي�ض لقطاع تطوير االأعمال والتميز والدكتور يو�سف 
الب�سرية  وامل��وارد  االأعمال  التنفيذي للرئي�ض لقطاع دعم  النائب  االأك��رف 
وخولة املهريي النائب التنفيذي للرئي�ض لقطاع اال�سرتاتيجية واالت�سال 
والوفد  روت����ردام  بعمدة  ال��زي��ارة  ال��ط��اي��ر يف م�ستهل  رح��ب  و  احل��ك��وم��ي. 
التعاون اال�سرتاتيجي بني هيئة كهرباء ومياه  اأهمية  املرافق موؤكداً على 
املياه  بقطاعي  املتعلقة  املجاالت  يف  الهولندية  وال�سركات  واملوؤ�س�سات  دبي 
واال�ستفادة من اخلربات  اأو�سع  اآف��اق  اإىل  والعمل على تطويرها  والطاقة 
واملبادرات  التطويرية  امل�ساريع  اأهم  وا�ستعر�ض  اجلانبان.  بها  يتميز  التي 

اال�سرتاتيجية التي تنفذها الهيئة يف اإمارة دبي .

من�سور بن حممد يكرم الفائزين بجوائز التميز لقطاع االأعمال لدورة العام 2018 

 من�سور بن حممد يفتتح » قمة م�ستقبل البلوك ت�سني « يف دبي

•• دبي-وام:
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رعاية  حتت 
ن��ائ��ب رئ��ي�����ض الدولة  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���س��د 
“رعاه  دب���ي  ال�����وزراء ح��اك��م  رئ��ي�����ض جمل�ض 
اهلل” ، كرم �سمو ال�سيخ من�سور بن حممد 
بن را�سد اآل مكتوم، اأم�ض، الفائزين بجوائز 
التميز لقطاع االأعمال 2018، والتي تقام 
يف دورتها ال� 25 بتنظيم من دائرة التنمية 
اأرينا  ب��دب��ي، وذل���ك يف ق��اع��ة  االق��ت�����س��ادي��ة 

مبدينة جمريا يف دبي.
الرومي  خلفان  بنت  ع��ه��ود  م��ع��ايل  واأل��ق��ت 
وزي���رة دول���ة لل�سعادة وج���ودة احل��ي��اة كلمة 
خالل احلفل اأكدت فيها اأن ما و�سلت اإليه 
ودب���ي يف خمتلف جماالت  االإم�����ارات  دول���ة 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  روؤى  يعك�ض  التميز، 
ن��ائ��ب رئي�ض  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���س��د  حم��م��د 
دبي  ح��اك��م  ال����وزراء  رئي�ض جمل�ض  ال��دول��ة 
25 عاما من  خ��الل م�سرية  “رعاه اهلل”، 
خمتلف  يف  املتميز  ال��ع��م��ل  وت��ع��زي��ز  حتفيز 

القطاعات.
���س��ع��داء مب�ساركة تارب  “ اإن��ن��ا  واأ���س��اف��ت 
ال��ق��ط��اع اخلا�ض،  م���ع  ال��ت��م��ي��ز احل��ك��وم��ي 
ان���ط���الق���ا م����ن اإمي���ان���ن���ا يف ح���ك���وم���ة دول����ة 
التميز  م�����س��ت��وي��ات  ت��ع��زي��ز  ب����اأن  االإم��������ارات 
القطاعات  خمتلف  ج��ه��ود  تكاتف  يتطلب 
وتبادل خرباتها وتاربها وم�ساركة ق�س�ض 
التميز  جناحها مبا ي�سهم يف تعميم ثقافة 
خمتلف  يف  االأداء  مب�����س��ت��وي��ات  واالرت����ق����اء 

املجاالت«.
وه���ن���اأت وزي�����رة ال���دول���ة ل��ل�����س��ع��ادة وج����ودة 
احلياة، املوؤ�س�سات الفائزة يف الدورة االأوىل 
املن�ساآت  لت�سنيف  االإم����ارات  “برنامج  م��ن 

اقت�سادية  ب��ج��ه��ود  واأ����س���ادت  التجارية”، 
يقوم  اق��ت�����س��ادي  م�ستقبل  �سناعة  يف  دب���ي 
وال�سراكة مع خمتلف اجلهات  التميز  على 
احلكومية لتطبيق اأف�سل املمار�سات وتهيئة 
االقت�سادية  املوؤ�س�سات  متكن  مثالية  بيئة 

وتعزز م�ساعيها لتحقيق الريادة.
من جانبه اأكد �سعادة �سامي القمزي مدير 
دبي  اقت�سادية  التزام  دب��ي،  اقت�سادية  ع��ام 
الروؤية  بالتوازي مع  التميز  بتعميم جوائز 
واالأه�������داف ال�����س��ام��ي��ة الإم������ارة دب���ي ودول���ة 
االإمارات، ومبا يتما�سى مع املبادئ الثمانية 
اإىل  ال��ه��ادف��ة   ،2071 االإم������ارات  وم��ئ��وي��ة 
تعزيز االإنتاجية وال�سعادة واالزدهار جلميع 
وزائرين  و���س��ك��ان  م��واط��ن��ني  م���ن  االأف������راد 
و�سلت  م���ا  اإىل  واأ�����س����ار  �����س����واء.  ح���د  ع��ل��ى 
ال�سنوات  م��دى  على  دب��ي  اقت�سادية  اإل��ي��ه 
ث��ق��اف��ة املعرفة  ت��ع��زي��ز  امل��ا���س��ي��ة، يف   25 ال���� 
ا�ستعرا�ض  خ����الل  م���ن  ال�������س���رك���ات،  ل����دى 
واملمار�سات  امل���ع���اي���ري  اأف�������س���ل  ال���ف���ائ���زي���ن 
ب��ك��ل �سفافية  ل��دي��ه��م وم�����س��ارك��ت��ه��ا  امل��ت��ب��ع��ة 
م��ع جم��ت��م��ع االأع���م���ال، ح��ي��ث ع��ق��دت اأكرث 
املمار�سات.  اأف�سل  موؤمترات حول   10 من 
�سهدت  التميز،  اإط��ار  تو�سيع  .وحر�سا على 
لتواكب  م�ستمرا  حتديثا  اجل��وائ��ز  معايري 
اإ�سرتاتيجية احلكومة الر�سيدة يف خمتلف 
و�سعادة  االأع����م����ال  ري������ادة  م��ث��ل  امل����ج����االت، 
والتقنيات  االإ�سالمي  واالقت�ساد  العمالء 
لل�سركات  االجتماعية  وامل�سوؤولية  الذكية 

ذات املجتمع واأ�سحاب الهمم.
وقال القمزي اإن جوائز التميز حققت على 
مدار ربع قرن �سل�سلة من النتائج املتميزة، 
ح��ي��ث ب��ل��غ ���س��ايف ال��ن��م��و يف ع���دد املتقدمني 

 25 ال����  ال�����س��ن��وات  يف   ?300 واالأع�������س���اء 
ي��وؤك��د ح��ر���ض �سركائنا  امل��ا���س��ي��ة، وه���و م��ا 
ا�ستدامة  وت��ع��زي��ز  ال��ت��ن��اف�����ض  ع��ل��ى  ال���دائ���م 
اقت�سادية  وك��رم��ت  االق��ت�����س��ادي..  ال��ن��م��و 
دب���ي يف ت��ل��ك امل���دة 600 ج��ه��ة ف��ائ��زة، من 
م��دار هذه  20000 م�سارك على  اإجمايل 
ال�����س��ن��وات.. وي�����س��م ب��رن��ام��ج دب���ي للخدمة 
املتميزة اأكرث من 2000 ع�سو من املنافذ 
التجارية، فيما حتت�سن جائزة دبي للجودة 
وجائزة دبي للتنمية الب�سرية حتت مظلتها 
1100 ع�سو من املن�ساآت التجارية وقامت 
 3300 من  اأك��رث  بتدريب  دب��ي  اقت�سادية 
تاأهيل  اإىل جانب  موؤ�س�سة و2800 مقيم، 
برنامج  ���س��ري يف  مت�سوق   300 م��ن  اأك���رث 
دبي للخدمة املتميزة، مما يجعلها جمموعة 
غنية باملعرفة وقادرة على تعزيز التميز يف 
بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  ق��ام  ثم  امل�ستقبل. 
حممد بن را�سد اآل مكتوم، بتكرمي ال�سركات 
وهم:  للجودة  العاملية  دبي  بجائزة  الفائزة 
يف املركز االأول: “يونيليفر جلف من قطاع 
باكرد  هيولت  ال��ث��اين:  وامل��رك��ز  الت�سنيع؛ 
انرتبرايز من قطاع اخلدمات وتكنولوجيا 
ا�ض  اف  ال���ث���ال���ث: يف  وامل���رك���ز  امل��ع��ل��وم��ات؛ 

جلوبال من قطاع اخلدمات.
وال���ف���ائ���زون ب��ج��ائ��زة دب���ي ل��ل��ج��ودة ه���م: “ 
ت��ران�����س��ج��ارد ج���روب م��ن ق��ط��اع اخلدمات، 
العاملي من قطاع  امل��ايل  دبي  و�سلطة مركز 
املناطق احلرة، و�سوق دبي املايل من القطاع 
امل�����ايل، وال��ق��ري��ة ال��ع��امل��ي��ة-دب��ي م���ن قطاع 
الت�سلية والرتفيه؛ وم�ست�سفى ميدكري من 

قطاع الرعاية ال�سحية«.
الدرجات  باأعلى  الفائزين  �سموه  ك��رم  كما 

ع���ل���ى ح�������س���ب ال����ق����ط����اع����ات ب����ج����ائ����زة دب���ي 
من:  كال  �سمت  والتي  للجودة  التقديرية 
والتجارة  ل��ال���س��ت��ث��م��ار  ال��ع��رب��ي  “امل�سرف 
وم�ست�سفى  امل���ايل؛  القطاع  م��ن  اخل��ارج��ي��ة 
ميدكري جلراحة العظام والعمود الفقري؛ 
وعيادات ا�سرت من قطاع الرعاية ال�سحية؛ 
دب���ي لتعليم  ال��ه��ن��د وم��رك��ز  وم��ط��ع��م ق�سر 
قيادة ال�سيارات من قطاع اخلدمات؛ و اأ�ض. 
كي. اأم للتكييف من قطاع الت�سنيع، والفائز 
التقديرية  دب���ي  ب��ج��ائ��زة  ال���درج���ات  ب��اأع��ل��ى 
للجودة فئة جمال�ض وجمموعات االأعمال، 
وكانت من ن�سيب جمل�ض االمارات لالبنية 
���س��م��وه ك��ذل��ك الفائزين  اخل�����س��راء. وك���رم 
بجائزة دبي للتنمية الب�سرية وهم: “بلدية 
واحة  و�سلطة  احلكومي؛  القطاع  من  دب��ي 
احلرة؛  املناطق  قطاع  م��ن  لل�سيلكون  دب��ي 
الدرجات  باأعلى  الفائزين  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
ع���ل���ى ح�������س���ب ال����ق����ط����اع����ات ب����ج����ائ����زة دب���ي 
التقديرية للتنمية الب�سرية؛ وهم: “دائرة 
البلدية والتخطيط – عجمان من القطاع 
العقارية  اخليمة  راأ���ض  و�سركة  احلكومي؛ 
من القطاع العقاري؛ جامعة اأميتي دبي من 
القطاع التعليمي، و11 �سركة فائزة بجائزة 
مت  ال��ذي��ن  املتميزة،  للخدمة  دب��ي  ب��رن��ام��ج 
اختيارهم من بني اأكرث من 2000 ع�سو 
اأف�����س��ل عالمة  يف ال���ربن���ام���ج، ���س��م��ن ف��ئ��ة 
تارية، وذلك جلهودها املتميزة وخدماتها 
يوفرها  التي  اخل��دم��ات  ووج���ودة  النوعية، 
االإمارات  دول��ة  يف  للعمالء  التجزئة  قطاع 

خالل العام 2018.
“اأف�سل  بجائزة  الفائزين  قائمة  و�سمت 
مول  “دبي  م����ن:  ك���ال  تارية”،  ع��الم��ة 

والفطيم  ال���ت�������س���وق؛  م����راك����ز  ق���ط���اع  م����ن 
متاجر  قطاع  م��ن  و�سكت�سرز  للمجوهرات 
االإ�سالمي  ال�����س��ارق��ة  وم�����س��رف  االأزي�������اء؛ 
اجلابر  وم����رك����ز  اخل�����دم�����ات؛  ق���ط���اع  م����ن 
من  اأ�سرت  �سيدليات  وجمموعة  للنظارات 
والقرية  البدنية؛  واللياقة  ال�سحة  قطاع 
العاملية وذا بيغل بار كويف هاو�ض من قطاع 
ال�����س��ي��اف��ة وال��رتف��ي��ه؛ واأ����س���واق م��ن قطاع 
و�سام�سونايت  اال���س��ت��ه��الك��ي��ة؛  اجل��م��ع��ي��ات 
م��ن ق��ط��اع ب��ي��ع ال��ت��ج��زئ��ة ال��ع��ام؛ وال�سركة 
قطاع  م��ن  اإنفينيتي   – لل�سيارات  العربية 
كرمت  ث��م  املتخ�س�سة”  التجزئة  متاجر 
و�سعادة  ال��روم��ي،  خلفان  بنت  عهود  معايل 
ت�سنيف  باأعلى  الفائزين  القمزي،  �سامي 
املن�ساآت  ل��ت�����س��ن��ي��ف  االم�������ارات  ب��رن��ام��ج  يف 
ال��ت��ج��اري��ة ال��ربن��ام��ج امل�����س��رتك ب��ني مكتب 
رئ��ا���س��ة ال������وزراء واق��ت�����س��ادي��ة دب����ي، وهم: 
التجارية؛  امل��راك��ز  ق��ط��اع  م��ن  م���ول  “دبي 
لل�سفريات  ودناتا  دب��ي،  اأوب��را، و�سكي  ودب��ي 
يف.اأف. و  وال��رتف��ي��ه؛  ال�سيافة  ق��ط��اع  م��ن 

ا����ض - ج��ي.���س��ي.���س��ي -، وف��ال��رتان�����ض من 
قطاع اخلدمات” و�ستنتقل عمليات تقدمي 
اإىل التحول  الطلبات يف اجلوائز وتقييمها 
الرقمي من خالل اإطالق بوابة اإلكرتونية 
املمار�سات،  اأف�����س��ل  لقيا�ض  ب����اأدوات  م���زودة 
والتطوير، واال�سهام املجتمعي.. كما �ستقوم 
امل��ت�����س��وق ال�سري  ب��رن��ام��ج  ن��ط��اق  ب��ت��و���س��ي��ع 
وا�ستطالعات ر�سا العمالء لت�سمل كيانات 
التعاون  جمل�ض  دول  يف  وخا�سة  حكومية 
التناف�سية  تربة  نقل  وبالتايل  اخلليجي، 
وقطاع  احل��ك��وم��ي  االأداء  يف  التميز  واإط����ار 

التجزئة اإىل جميع اأنحاء املنطقة.

•• دبي - وام:

بن  حممد  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  افتتح 
را�سد اآل مكتوم اأم�ض اأعمال الدورة ال�سنوية 
ت�سني”،  البلوك  م�ستقبل  “قمة  ل�  الثانية 
واالأكرب  العامل  يف  ت��اأث��رياً  االأك��رث  الفعالية 
“بلوك  لتكنولوجيا  املنطقة  م�ستوى  على 
الذكية”  “دبي  ي�ست�سيفها  والتي  ت�سني” 

ومركز دبي التجاري العاملي.
املعر�ض  ت��ف��ق��دي��ة يف  ب��ج��ول��ة  ���س��م��وه  وق����ام 
العار�سني  وال���ت���ق���ى  ل��ل��ق��م��ة،  امل�������س���اح���ب 
املميز  ال�سنوي  احل���دث  ه��ذا  يف  امل�����س��ارك��ني 
ال����ذي ت���ري اأع��م��ال��ه ع��ل��ى م����دار يومني، 
واجلهات  ال�سخ�سيات  م��ن  نخبة  وي��ج��م��ع 
امل���وؤث���رة يف ه���ذا امل��ج��ال واأ���س��ح��اب ال����روؤى 
العالمات  واأ����س���ه���ر  احل��ك��وم��ي��ة  واجل���ه���ات 
التجارية وغريها من املوؤ�س�سات التي تبّنت 
تبني  ت�سريع  اأج���ل  م��ن  التكنولوجيا  ه��ذه 

التكنولوجيا على نطاق عاملي مو�ّسع.

واأكدت �سعادة الدكتورة عائ�سة بنت بطي بن 
ب�سر مدير عام دبي الذكية - يف كلمة القمة 
- تطلع دبي الأن تكون مركزاً عاملياً لتقنية 
بلوك ت�سني ومنوذجاً يحتذى به يف تطوير 

هذه التكنولوجيا.
الدورة  بانطالق  اليوم  “ نحتفل   : وقالت 
ال��ب��ل��وك ت�سني،  ل��ق��م��ة م�����س��ت��ق��ب��ل  ال��ث��ان��ي��ة 
و����س���ع���داء ب��ا���س��ت��ق��ب��ال ���س��ي��وف ال��ق��م��ة من 
دب���ي.. م�سرية  ال��ع��امل هنا يف  اأن��ح��اء  جميع 
الثانية من  دروتها  القمة يف  اأعمال  اأن  اإىل 
ت�سني  بلوك  تبني  على  ترّكز  اأن  لها  املقرر 
ال�سوء  ت�سليط  و�سيتم  ع��امل��ي،  ن��ط��اق  على 
التكنولوجيا،  ه��ذه  يف  التميز  حتقيق  على 
املداوالت  مرحلة  املناق�سات  تتجاوز  بحيث 
العملية والفر�ض  التطبيقات  اإىل  النظرية 

ت�سني  فيل  حت��دث  جانبه  م��ن   .« الواقعية 
�سركة  ال��الم��رك��زي��ة يف  ال��ع��م��ل��ي��ات  م��دي��ر 
تاأ�سي�ض  يف  ت���رب���ت���ه  ع����ن  ����س���ي  ت����ي  اإت���������ض 
اأول  يعترب  وه��و  “اك�سودو�ض1”  وت�سميم 
ت�سني  ال��ب��ل��وك  بتقنية  ي��ع��م��ل  ذك���ي  ه��ات��ف 
م�سريا   .. الالمركزي  لالإنرتنت  بالن�سبة 
احلديثة  بالتقنيات  املتعلقة  املوا�سيع  اإىل 
“البلوك  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  تطبيق  وم�ستقبل 
ت�������س���ني«. وت����رّك����ز ال��ق��م��ة ه����ذا ال���ع���ام على 
اال�ستخدامات الواقعية لتكنولوجيا “بلوك 
ال��ت��ي يطرحها  ال����روؤى  م��ن خ��الل  ت�سني” 
نخبة من اأبرز اخلرباء من موؤ�س�سات عاملية 
لتو�سيع  من�سة  احل��دث  وي�سّكل  مرموقة. 
النظري  اجلانب  لتتجاوز  املناق�سات  نطاق 
للتقنية، يف الوقت الذي توا�سل دبي امل�سي 

قُدُماً نحو حتقيق ا�سرتاتيجيتها الأن تكون 
من  العامل  م�ستوى  على  االأوىل  احلكومة 
با�ستخدام  ك��اف��ة  معامالتها  تنفيذ  ح��ي��ث 
عام  ب��ح��ل��ول  ت�سني”  “بلوك  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
املجال  ه���ذا  يف  ال�����س��ّب��اق��ة  ل��ت��ك��ون   ،2020
البلوك  م�ستقبل  “قمة  وت�ستقبل  ع��امل��ي��اً. 
زائ��ر وكوكبة  اآالف   10 م��ن  اأك��رث  ت�سني” 
عاملية  تارية  عالمات  من  املتحدثني  من 
وجون�سون  وتين�سنت  كوكاكوال  مثل  رائ��دة، 
“اإت�ض  وب��ن��ك  اآن����د ج��ون�����س��ون وم��اي��ر���س��ك 
و”فيديك�ض”  باي”  و”اإي  �سي”  ب��ي  اإ����ض 
اجلهات  قائمة  ت�سمل  كما  و”لوفتهانزا«. 
امل�������س���ارك���ة ب����احل����دث م����ن دول������ة االإم��������ارات 
االأرا�سي  و”دائرة  “دو”  ���س��رك��ة  م��ن  ك���اًل 
دبي   - ال�سحة  وهيئة  دب��ي  يف  واالأمالك” 

•• دبي - وام:

افتتح �سمو ال�سيخ من�سور بن حممد 
بن را�سد اآل مكتوم اأم�ض اأعمال الدورة 
م�ستقبل  “قمة  ل���  ال��ث��ان��ي��ة  ال�سنوية 
االأك����رث  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ت�سني”،  ال��ب��ل��وك 
تاأثرياً يف العامل واالأكرب على م�ستوى 
ت�سني”  “بلوك  لتكنولوجيا  املنطقة 
الذكية”  “دبي  ي�ست�سيفها  وال���ت���ي 

ومركز دبي التجاري العاملي.
وق�������ام ����س���م���وه ب���ج���ول���ة ت���ف���ق���دي���ة يف 
والتقى  ل��ل��ق��م��ة،  امل�����س��اح��ب  امل��ع��ر���ض 
احلدث  ه��ذا  يف  امل�ساركني  العار�سني 
اأعماله  ت��ري  ال���ذي  املميز  ال�سنوي 

على  العام  هذا  القمة  وترّكز  ت�سني«. 
لتكنولوجيا  الواقعية  اال�ستخدامات 
ال����روؤى  خ���الل  م���ن  ت�سني”  “بلوك 
التي يطرحها نخبة من اأبرز اخلرباء 
من موؤ�س�سات عاملية مرموقة. وي�سّكل 
احلدث من�سة لتو�سيع نطاق املناق�سات 
لتتجاوز اجلانب النظري للتقنية، يف 
الوقت الذي توا�سل دبي امل�سي قُدُماً 
نحو حتقيق ا�سرتاتيجيتها الأن تكون 
العامل  احلكومة االأوىل على م�ستوى 
م���ن ح��ي��ث ت��ن��ف��ي��ذ م��ع��ام��الت��ه��ا كافة 

“بلوك ت�سني”  با�ستخدام تكنولوجيا 
ال�سّباقة  لتكون   ،2020 عام  بحلول 
“قمة  املجال عاملياً. وت�ستقبل  يف هذا 
من  اأك���رث  ت�سني”  ال��ب��ل��وك  م�ستقبل 
10 اآالف زائر وكوكبة من املتحدثني 
من عالمات تارية عاملية رائدة، مثل 
اآند  وج��ون�����س��ون  وتين�سنت  ك��وك��اك��وال 
جون�سون وماير�سك وبنك “اإت�ض اإ�ض 
و”فيديك�ض”  باي”  و”اإي  �سي”  بي 
قائمة  ت�����س��م��ل  ك��م��ا  و”لوفتهانزا«. 
دولة  م��ن  ب��احل��دث  امل�ساركة  اجل��ه��ات 
“دو”  ����س���رك���ة  ك�����اًل م����ن  االإم������������ارات 
و”دائرة االأرا�سي واالأمالك” يف دبي 

وهيئة ال�سحة - دبي 

م��دار يومني، ويجمع نخبة من  على 
هذا  يف  املوؤثرة  واجلهات  ال�سخ�سيات 
واجلهات  ال�����روؤى  واأ����س���ح���اب  امل���ج���ال 
احلكومية واأ�سهر العالمات التجارية 
وغريها من املوؤ�س�سات التي تبّنت هذه 
تبني  ت�سريع  اأج���ل  م��ن  التكنولوجيا 
التكنولوجيا على نطاق عاملي مو�ّسع.

بنت  عائ�سة  ال��دك��ت��ورة  �سعادة  واأك���دت 
الذكية  دب��ي  بطي بن ب�سر مدير ع��ام 
- يف ك��ل��م��ة ال��ق��م��ة - ت��ط��ل��ع دب���ي الأن 
تكون مركزاً عاملياً لتقنية بلوك ت�سني 

به يف تطوير هذه  يحتذى  ومن��وذج��اً 
“ نحتفل   : وق���ال���ت  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا. 
لقمة  الثانية  ال��دورة  بانطالق  اليوم 
و�سعداء  ت�����س��ني،  ال���ب���ل���وك  م�����س��ت��ق��ب��ل 
جميع  م��ن  القمة  �سيوف  با�ستقبال 
اأن��ح��اء ال��ع��امل ه��ن��ا يف دب����ي.. م�سرية 
اإىل اأن اأعمال القمة يف دروتها الثانية 
ت���رّك���ز ع��ل��ى تبني  اأن  امل���ق���رر ل��ه��ا  م���ن 
بلوك ت�سني على نطاق عاملي، و�سيتم 
التميز  حتقيق  على  ال�����س��وء  ت�سليط 
تتجاوز  بحيث  التكنولوجيا،  ه��ذه  يف 

النظرية  امل��داوالت  مرحلة  املناق�سات 
والفر�ض  ال��ع��م��ل��ي��ة  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  اإىل 
ال��واق��ع��ي��ة ». م��ن ج��ان��ب��ه حت���دث فيل 
الالمركزية  العمليات  م��دي��ر  ت�سني 
يف ���س��رك��ة اإت�����ض ت��ي ���س��ي ع��ن تربته 
“اك�سودو�ض1”  وت�سميم  تاأ�سي�ض  يف 
يعمل  ذك����ي  ه���ات���ف  اأول  ي��ع��ت��رب  وه����و 
بالن�سبة  ت�������س���ني  ال���ب���ل���وك  ب��ت��ق��ن��ي��ة 
اإىل  .. م�سريا  الالمركزي  لالإنرتنت 
احلديثة  بالتقنيات  املتعلقة  املوا�سيع 
وم�ستقبل تطبيق تكنولوجيا “البلوك 

اأك��رث من  اإىل جنب مع  جنباً  و”فينابلر”، 
من  ت�ستعر�ض  ن��ا���س��ئ��ة  ع��امل��ي��ة  ���س��رك��ة   60
خالل من�ساتها اأحدث ابتكاراتها وتقنياتها 
على  التكنولوجيا  ه��ذه  با�ستخدام  املميزة 

مدار يومني.
ال��ق��م��ة جل�سات متتد  ان��ط��الق��ة  وت��ب��داأ م��ع 
على مدار اأكرث من 140 �ساعة من خالل 
ت�سني”  ال��ب��ل��وك  م�ستقبل  ق��م��ة  “موؤمتر 
هذه  ع��ن  الغمو�ض  اإزال����ة  ي�ستهدف  ال���ذي 
القمة  وحتت�سن  وتو�سيحها.  التكنولوجيا 
�ست من�سات وموؤمترات مبا�سرة ت�ست�سيف 
من خاللها كوكبة من اأبرز واأ�سهر اخلرباء 
ال��ت��ق��ن��ي��ة، حيث  واأمل�������ع االأ�����س����م����اء يف ه�����ذه 
�سرتّكز اأعمال القمة على التطبيق العملي 
احلكومية  امل���وؤ����س�������س���ات  يف  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
وال��ع��ق��ارات وال��ت��ج��زئ��ة وال��رع��اي��ة ال�سحية 
االإم����داد  و�سل�سلة  وال��ل��وج�����س��ت��ي��ات  وال��ن��ق��ل 
واالقت�ساد  وال��ط��اق��ة  وال�سياحة  والتعليم 

االإبداعي والتمويل.

جمل�ض �سيدات اأعمال عجمان يوا�سل تنفيذ مبادراته
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قمة �سركاء �سايج الإدارة 
ال�سركات تنعقد يف دبي 

•• دبي-الفجر: 

تعتزم �سركة “�سايج” الرائدة يف حلول اإدارة االأعمال ال�سحابية، الرتحيب 
باأكرث من 400 �سخ�ض يف دبي خالل قمة �سركاء �سايج الإدارة ال�سركات. 
امل�ستقلني وموزعي  م��زودي الربجميات  اأب��رز  القمة  اأن تمع  املقرر  ومن 
اإىل ممثلني  اإ�سافة  العامل،  اأنحاء  والتحالفات من جميع  امل�سافة  القيمة 
وال�سيوف  املنتجات  وخ��رباء  تنفيذية  �سخ�سيات  ي�سمون  “�سايج”  عن 
الإدارة  �سايج  �سركاء  ج��ه��ود  ت��دع��م  اأن  القمة  ه��ذه  ���س��اأن  وم��ن  املتحدثني. 
اأعمالهم  وحتويل  املتوفرة  ال�سحابية  الفر�ض  من  لال�ستفادة  ال�سركات 
و�سركاتهم.  وقد اأ�سهمت حلول �سايج الإدارة ال�سركات يف بناء �سبكة ن�سطة 
من �سركاء االأعمال وال�سركاء من مزودي الربجميات امل�ستقلني، حمققة 
الإدارة  املعتمدين  امل�ست�سارين  ع��دد  وارت��ف��ع  امل��ا���س��ي.  ال��ع��ام  يف  ق��وي��اً  من���واً 
تكامل  ن�سبة  ازدادت  كما   ،2018 اأكتوبر  منذ   72% بن�سبة  ال�سركات 
%55 يف  مزودي الربجميات امل�ستقلني مع حلول �سايج الإدارة ال�سركات 

العام املا�سي، ما يعك�ض ا�ستثمار ال�سركاء يف النمو واالبتكار على املن�سة. 
اأبريل يف   4 –  2 القمة بني  Drive to Thrive، تقام  �سعار  وحت��ت 
تكوين  بفر�سة  والعار�سني  والرعاة  �سايج  �سركاء  تزويد  اإىل  وتهدف  دبي 
وا�ستك�ساف  �سايج  اأخبار منتجات  اأح��دث  على  واالط��الع  العالقات  �سبكات 

فر�ض اأعمال جديدة. 

ارتفاع الناجت االإجمايل املحلي الأبوظبي اإىل 
931.2 مليار درهم باالأ�سعار اجلارية خلل 2018 

•• اأبوظبي-وام:

درهم  مليار   931.2 اإىل  اأبوظبي  الإم��ارة  االإجمايل  املحلي  الناجت  ارتفع 
باالأ�سعار اجلارية خالل العام 2018 بنمو ن�سبته 14.5 % مقارنة مع 

813.6 مليار درهم يف العام 2017.
واأظهرت االإح�سائيات ال�سادرة عن مركز اأبوظبي لالإح�ساء اأن الناجت املحلي 
االإجمايل لالإمارة باالأ�سعار الثابتة “ 2007 “ و�سل اإىل 797.3 مليار 
 782 %2 تقريبا مقارنة مع  ن�سبتها  بزيادة   2018 العام  درهم خالل 
باالأ�سعار  االإجمايل  املحلي  الناجت  ويقي�ض   .2017 العام  يف  دره��م  مليار 
باأ�سعار  مقدمة  االقت�ساد  اأنتجها  التي  واخل��دم��ات  ال�سلع  قيمة  اجل��اري��ة 
الفرتة نف�سها ، اأي اأنها عبارة عن قيمة االإنتاج خالل فرتة زمنية حمددة 
امل�ستخدمة  واخلدمية  ال�سلعية  االإن��ت��اج  م�ستلزمات  قيمة  منه  مطروحا 
اأما تقديرات الناجت املحلي االإجمايل باالأ�سعار  كمدخالت لعملية االإنتاج، 
تغريات  اأث��ر  اإلغاء  يتم  حيث  االقت�ساد،  يف  الفعلي  التغري  فتعك�ض  الثابتة 
اأظهر الناجت املحلي االإجمايل  االأ�سعار عليها. وعلى امل�ستوى الربعي فقد 
الربع  % خالل   12.9 بن�سبة  ارتفاعا  اأبوظبي  باالأ�سعار اجلارية الإم��ارة 
2017، يف حني  ع��ام  الرابع من  بالربع  2018 مقارنة  ع��ام  الرابع من 
ارتفع الناجت املحلي االإجمايل باأ�سعار عام 2007 الثابتة بن�سبة 3.7 % 
خالل الفرتة نف�سها . وجاءت التغريات يف الناجت املحلي االإجمايل النفطي 
وغري النفطي باالأ�سعار اجلارية خالل الربع الرابع من عام 2018 مقارنة 
بالربع الرابع من عام 2017 نتيجة ارتفاع القيمة امل�سافة لالأن�سطة غري 
النفطية بن�سبة %1.6 وكذلك زيادة القيمة امل�سافة لالأن�سطة النفطية 
بن�سبة  الثابتة  باالأ�سعار  االإجمايل  املحلي  الناجت  وارتفع   .  33% بن�سبة 
2018 مقارنة بالربع ذات��ه من  % خالل الربع االأخ��ري من العام   3.7
لالأن�سطة  امل�سافة  القيمة  ارت��ف��اع  من  بدعم  النمو  وج��اء   ،2017 العام 
غري النفطية بن�سبة %8.9 يف مقابل انخفا�ض االأن�سطة النفطية بن�سبة 
ويف كل االأح��وال فاإن م�ساهمة االأن�سطة غري النفطية يف الناجت   .1.1%
% خالل الربع االأخري من العام   57.7 املحلي االإجمايل لالإمارة بلغت 

املا�سي مقارنة مع الربع ذاته من العام 2017.
اجلارية  باالأ�سعار  امل�سافة  القيمة  ارتفعت  فقد  القطاعي  امل�ستوى  وعلى 
لقطاع ال�سركات غري املالية من 178.62 مليار درهم خالل الربع االأخري 
من العام 2017 اإىل 2014.2 مليار درهم تقريبا يف الربع الرابع من 
العام 2018 بنمو ن�سبته %14.3. وبذلك فقد زادت م�ساهمة القطاع يف 
الناجت املحلي لالإمارة من 83 % خالل الربع االأخري من عام 2017 اإىل 

84 % مع نهاية الربع ذاته يف العام املا�سي.
باالأ�سعار اجلارية  املالية  ال�سركات  امل�سافة لقطاع  القيمة  اأما على �سعيد 
 2018 ال��ع��ام  م��ن  االأخ���ري  ال��رب��ع  دره���م خ��الل  20.6 مليار  بلغت  فقد 
مقارنة مع 18.9 مليار درهم خالل الربع ذاته من العام 2017. وبذلك 
فقد و�سلت ن�سبة م�ساهمتها يف الناجت املحلي االإجمايل اإىل 8.5 % العام 
 16.2 العامة من  القطاع احلكومة  امل�سافة يف  القيمة  املا�سي. وارتفعت 
مليار درهم خالل الربع االأخري من العام 2017 اإىل 16.5 مليار درهم 
تقريبا خالل الربع ذاته من العام 2018 .وبلغت ن�سبة م�ساهمة القطاع 
ويف قطاع االأ�سر املعي�سية   .  %  6.8 يف الناجت املحلي االإجمايل لالإمارة 
فقد ارتفعت القيمة امل�سافة للقطاع من 1.43 مليار درهم خالل الربع 
1.55 مليار درهم خالل الربع االأخري من  2017 اإىل  االأخري من عام 

. عام 2018 . وو�سلت ن�سبة م�ساهمة القطاع يف الناجت االإجمايل 6% 

% ن�سبة اإف�ساح ال�سركات عن نتائجها   95
املالية ال�سنوية يف 2018 بـ»�سوق اأبوظبي«

•• اأبوظبي -وام:

امل�ساهمة  ال�سركات  اإف�ساح  ن�سبة  اأن  املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  �سوق  اأعلن 
العامة املحلية واالأجنبية لديه بلغت 95 %من حيث االإف�ساح عن النتائج 
جاء ذلك يف حدود فرتة املهلة الزمنية  املالية ال�سنوية من العام 2018. 
املحددة  وه��ي  امل��درج��ة،  ال�سركات  نتائج  عن  لالإف�ساح  امل��ح��ددة  القانونية 
التزام  اإىل  النتائج  وت�سري   . املالية  الفرتة  انتهاء  تاريخ  من  يوما   90 ب� 
التي متثل جممل  ال�سوق،  واأجنبية يف  عامة حملية  م�ساهمة  �سركة   62

ال�سركات العامة املدرجة البالغ عددها 65 �سركة.
العام  من  املدرجة  لل�سركات  ال�سنوية  املالية  البيانات  مبقارنة  اأن��ه  يذكر 
2018 مع نف�ض الفرتة من العام 2017 يتبني اأن اأرباح ال�سركات املدرجة 
قد ارتفعت بن�سبة %2.59، حيث كانت اأعلى ن�سبة زيادة يف قطاع التاأمني 

حيث بلغت%23.33وتالها قطاع البنوك بن�سبة 18.46%.

خالل الندوة العربية الأوىل للتنمية العمرانية يف اأبوظبي

اأبوغزالة يتوقع زيادة 2.5 مليار �سخ�ض يف املناطق احل�سرية بحلول عام 2050
•• اأبوظبي – الفجر:

اأبوغزالة،  ط����الل  ال���دك���ت���ور  ���س��ع��ادة  اأك����د 
الرئي�ض الفخري الحتاد التح�سر امل�ستدام 
�سكان  م��ن   55% ي��ق��ارب  م��ا  اأن   ،CSU
ومن  ح�سرية،  مناطق  يف  يعي�سون  العامل 
املتوقع اأن ت�سل هذه الن�سبة اإىل %68 يف 

عام 2050.
وق����ال ال��دك��ت��ور اأب���وغ���زال���ة، خ���الل كلمته 
كمتحدث رئي�ض يف الندوة العربية االأوىل 
دائرة  نظمتها  ال��ت��ي  ال��ع��م��ران��ي��ة  للتنمية 
ملدينة  وال��ب��ل��دي��ات  ال��ع��م��راين  التخطيط 
اأبوظبي بال�سراكة مع برنامج موئل االأمم 
UN- الب�سرية  للم�ستوطنات  امل��ت��ح��دة 

مع  اأن��ه  تبني  ال��درا���س��ات  اإن   ،Habitat
ميكن  العامل  �سكان  ع��دد  يف  الهائل  النمو 
اإ�سافة  اأن يزيد التو�سع احل�سري لي�سمل 
املناطق  يف  �سخ�ض  مليار   2.5 ي��ق��ارب  م��ا 

احل�سرية يف عام 2050.
العامل  يف  ال�سكان  “عدد  ق��ائ��ال:  واأ���س��اف 

والذي و�سل اإىل 2.5 مليار يف ثالثينيات 
القرن املا�سي، عندما ولدت اأنا، من املتوقع 
قبل  ن�سمة  مليار   9 اىل  لي�سل  ي���زداد  ان 
حلول عام 2050. ومن بني االأربعة مليار 
هناك  امل����دن،  ي�سكنون  ال��ذي��ن  م��ن  ن�سمة 
اأي ما يقارب املليار  حوايل ربع هذا العدد 
ان�سان يعي�سون فيما ا�سطلح على ت�سميته 
اأهمية  وتتزايد  ر�سمية.  غري  م�ستوطنات 
النا�ض  ه���روب  م��ع  ك��ب��ري  ب�سكل  امل���دن  دور 
والكوارث  والعنف  ال�سراعات  ب�سبب  اإليها 

التي تزداد يف العامل«.
وحت����دث ع��ن ال��ع��دي��د م��ن ال��ق�����س��اي��ا التي 
اأزمة  ت�سغل العامل يف وقتنا احلايل ومنها 
املناخي”،  “التغري  احل����راري  االح��ت��ب��ا���ض 
والتي تعدُّ حتديا خطريا يهدد احل�سارة، 
واأ�سار اإىل اأن هناك من يتوقع كارثة ب�سرية 
احلراري،  االحتبا�ض  ب�سبب   2032 ع��ام 
الو�سي  ها  بعدِّ فرن�سا  اإىل  الدعوة  موجها 
حملة  ل��ق��ي��ادة  باري�ض”  “اتفاقية  ع��ل��ى 
ت�سكيل  اأن  اأب��وغ��زال��ة  ي��رى  االإن��ق��اذ، حيث 

اال�سطناعي  ال��ذك��اء  حللول  خ��رباء  فريق 
اأكرث قدرة من الفريق احلكومي يف االأمم 
ملزمة  معايري  بتطوير  مطالبا  املتحدة، 
اأ�سرار  ت�سبب  التي  ال�سركات  على  تفر�ض 
اأن  اإىل  ال���وق���ت  ذات  يف  م�����س��ريا  ل��ل��ب��ي��ئ��ة، 
اال�سطناعي  الذكاء  تكنولوجيا  ا�ستخدام 

قد تكون احلل مل�سكلة التلوث البيئي.
وب���ني ال��دك��ت��ور اأب���وغ���زال���ة، وه���و ع�����س��و يف 
املجل�ض اال�ست�ساري رفيع امل�ستوى ل�سندوق 
االأمم املتحدة للتاأثري االجتماعي، اأن هناك 
احل�سرية  الق�سايا  لطبيعة  وفهم  اإدراك 
وال��ت��ي ل��ه��ا ت��اأث��ري ع��ل��ى ع���دد م��ن اأه����داف 
التنمية امل�ستدامة االأخرى، م�سريا اإىل اأن 
االأمم  ملوئل  اجل��دي��دة  التكميلية  االأج��ن��دة 
املتحدة تعمل على تقدمي مبادئ توجيهية 
بالنمو  خا�سة  واإقليمية  حملية  وار�سادية 

وتطوير املدن حتى عام 2036.
وتناول اأكرث من 100 من �سانعي القرار 
وخرباء يف جمال التنمية احل�سرية جدول 
العربية يف  املدن  لتمثيل  ا�ست�سرايف  اعمال 

عام  يف  العا�سر  العاملي  احل�سري  املنتدى 
.2020

املنتدى  امل��ت��ح��دة  االأمم  م��وئ��ل  و���س��ي��ع��ق��د 
احل�������س���ري ال���ع���امل���ي ال��ع��ا���س��ر وال������ذي يتم 
التخطيط  دائ���رة  م��ع  بال�سراكة  تنظيمه 
اأبوظبي  مدينة  يف  وال��ب��ل��دي��ات  ال��ع��م��راين 
اإىل جانب العديد من ال�سركاء من بينهم 
وزارة اخلارجية والتعاون الدويل واالأمانة 
العامة للمجل�ض التنفيذي و�سرطة اأبوظبي 
اأبوظبي  يف  وال�����س��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة  ودائ�����رة 

ومركز اأبوظبي الوطني للموؤمترات.
مهمة  تتلخ�ض  اأب��وغ��زال��ة  للدكتور  ووفقا 
الوعي  زي���ادة  يف  امل�ستدام  التح�سر  احت��اد 
حول الق�سايا النا�سئة وت�سهيل نقل املعرفة 
وتعزيز  وال�سيا�سات  القرارات  �سانعي  بني 
املدن  م�سممي  بني  ما  والتعاون  التوا�سل 
والعامل باأ�سره، وكذلك دعم ون�سر اأهداف 
التنمية امل�ستدامة 17 ملوئل االأمم املتحدة 
جرى  التي  اجلديدة  احل�سرية  واالأجندة 
الثالث  امل��وئ��ل  م��وؤمت��ر  يف  عليها  ال��ت��واف��ق 

واأجندة  ال��ذي عقد يف كيتو،   2016 لعام 
2030. وقال الدكتور اأبوغزالة: اإن احتاد 
كبري  جهد  ببذل  يقوم  امل�ستدام  التح�سر 
امل�����س��اري��ع الناجحة  ال��ع��دي��د م��ن  يف و���س��ع 
وي�سارك يف جل�سات نقدية يف جنوب اأمريكا 
واأوروب��ا واآ�سيا، م�ستدركا اأنه ما زال هناك 
للنقا�ض  حتتاج  التي  الق�سايا  من  الكثري 
جديدة  م��دن  ت�سميم  م��ن  ب��دءا  والتنفيذ 
واإعادة ت�سميم املدن املوجودة، م�سريا اإىل 
التهديد القائم ب�سبب االحتبا�ض احلراري، 

وهو التهديد احلقيقي لوجودنا.
وختم الدكتور اأبوغزالة، وهو �سريك ملوئل 
جعل  اأهمية  عن  باحلديث  املتحدة،  االأمم 
با�ستخدام  ك��ب��رية  ب�سرعة  اأف�����س��ل  احل��ي��اة 
ن���ح���و تبني  ت�������س���ري���ع، وال����ت����وج����ه  ب����رام����ج 
م�ستدامة  م��ب��اٍن  تنتج  ال��ت��ي  التكنولوجيا 
ال��ك��رب��وين، وتطوير  االن��ب��ع��اث  زي���ادة  دون 
ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة ج���دي���دة ت��ع��م��ل ع��ل��ى تقليل 
واإعادة ا�ستخدام وتنقية املياه، واالإ�سراع يف 

البناء وتقليل الهدم.

»املتعاملون  « يناق�سون م�سوؤويل اقت�سادية راأ�ض اخليمة

»نداء« ت�ستعر�ض حلولها للمدن الذكية يف »جي�سيك 2019«

 »جمل�ض االإمارات للأبنية اخل�سراء« يح�سد جائزة 
دبي التقديرية للجودة لتمّيزه يف حتقيق القيمة الأع�سائه

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

“لقاء  راأ�ض اخليمة  اقت�سادية   نظمت 
�سعادة  م���رك���ز  يف  املتعاملني”  م����ع 
اخليمة،  راأ����ض  باقت�سادية  املتعاملني 
وهي مبادرة �سنوية تمع بني قيادات 
واملتعاملني  وم�������س���وؤول���ي���ه���ا  ال�����دائ�����رة 
وبحث  ا���س��ت��ف�����س��ارات��ه��م،  ك��اف��ة  ملناق�سة 
ت�ساوؤالتهم  ع��ن  واالإج���اب���ة  ���س��ك��اوي��ه��م 
مبا�سرة، و�سرح ال�سيا�سات واالإجراءات 
ال����دائ����رة، وهو  اجل���دي���دة امل��ط��ب��ق��ة يف 
ال��ذي ي�سهم يف رف��ع ن�سبة ر�سا  االأم��ر 
امل��ت��ع��ام��ل��ني، واإب�������راز االه���ت���م���ام ال���ذي 
توليه القيادة من اأجل العمل امل�سرتك 
معهم لتعزيز جودة اخلدمات وتطوير 
ال��ع��م��ل، وحتقيقا  اإج������راءات  وت�����س��ري��ع 
التعامل  ال�سفافية وامل�سداقية يف  ملبداأ 
م��ع ���س��رك��اء ال���دائ���رة، ومب��ا ي��ع��زز �سبل 

التوا�سل بني الطرفني.  
ح�����س��ر ال��ل��ق��اء حم��م��د امل��ح��م��ود، نائب 
ال�سميلي  وموزة  بالوكالة،  العام  مدير 
التجارية  ال���������س����وؤون  اإدارة  م����دي����رة 
ع���ل���ي���ون مدير  وف���ي�������س���ل  ب���ال���وك���ال���ة، 
بالوكالة،  ال��ت��ج��اري��ة  ال���رق���اب���ة  ق�����س��م 
واأم��ي��ن��ة ق��ح��ط��ان، م��دي��ر م��رك��ز �سعادة 
املتعاملني. وقد وفرت الدائرة عدد من 

املرتجمني من كوادر الدائرة للتحاور 
اجلن�سيات  خمتلف  من  املتعاملني  مع 
الذين بلغ عددهم “56” متعاماًل يف 

لقاء امتد ل�ساعة من الزمن، 
ووج����������ه امل����ت����ع����ام����ل����ني ع��������دة اأ����س���ئ���ل���ة 
ل��ل��م�����س��وؤول��ني متحورت  وا���س��ت��ف�����س��ارات 
التي  االأع��م��ال  ت�سهيل  ح��ول حم��ف��زات 
املن�سرم،  ال��ع��ام  يف  ال���دائ���رة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا 
التي  امل��ع��وق��ات  بع�ض  م��ع��اجل��ة  و���س��ب��ل 
بانتهاء  تتعلق  منهم  البع�ض  ت��واج��ه 
الدولة،  �سركاء خارج  لوجود  الرخ�سة 
وارت��ف��اع اأ���س��ع��ار تركيب ال��ك��ام��ريات يف 
امل���ح���الت ال��ت��ي ت��ت��ط��ل��ب م��ب��ال��غ هائلة 
االأ�سئلة،  من  وغريها  قدراتهم،  تفوق 
ب�سرورة  للدائرة  طلب  توجيه  مت  كما 
التجارية  امل����ح����الت  اأو������س�����اع  درا�����س����ة 
الطرقات،  اإ�سالحات  ج��راء  املت�سررة 
اإع��ف��اءات عن  والرغبة يف ح�سول على 

الر�سوم املرتتبة عليهم. 
الدائرة  يف  امل�سوؤولون  رح��ب  وباملقابل 
املوجهة  واال����س���ت���ف�������س���ارات  ب��االأ���س��ئ��ل��ة 
ومت  ال��ل��ق��اء  اأث��ن��اء  املتعاملني  م��ن  لهم 
هناك جزءا  باأن  للمتعاملني  التو�سيح 

تواجههم  ال��ت��ي  امل��ع��وق��ات  م���ن  ك��ب��ريا 
تتعلق بدوائر اأخرى، و�ستعمل الدائرة 
الإيجاد  اجلهات  هذه  مع  التعاون  على 

حلول م�سرتكة لها.

وب���ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة اأو����س���ح ن��ائ��ب املدير 
املحمود  حممد  ال�سيد  بالوكالة  العام 
يعزز من  اللقاءات  النوع من  ه��ذا  ب��اأن 
ها  ق��ن��وات ال��ت��وا���س��ل م��ع ال���دائ���رة لعدِّ

•• دبي-الفجر: 

لالأبنية  االإم��������ارات  “جمل�ض  ح�����س��د 
الذي  امل�ستقل  امل��ن��ت��دى  اخل�سراء”، 
من  البيئة  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  اإىل  ي��ه��دف 
خالل تعزيز وت�سجيع املمار�سات املتعلقة 
باالأبنية اخل�سراء، جائزة فئة الهيئات 
التقديرية  دب��ي  ج��ائ��زة  م��ن  التمثيلية 
للجودة، خالل حفل الن�سخة اخلام�سة 
لقطاع  التميز  ج��وائ��ز  م��ن  والع�سرين 
“اأرينا”  قاعة  يف  اأقيم  ال��ذي  االأعمال، 

يف مدينة جمريا. 
وحتت الرعاية الكرمية ل�ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب 

الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض 
ت�سمن احلفل  اهلل،  رع���اه  دب���ي،  ح��اك��م 
ل��ل��ج��ودة، وجائزة  ت��وزي��ع ج��ائ��زة دب���ي 
دبي  وبرنامج  الب�سرية،  للتنمية  دب��ي 
دائرة  وت�ست�سيف  امل��ت��م��ي��زة.  للخدمة 
احلفل  دب���ي  يف  االق��ت�����س��ادي��ة  التنمية 
ا�ستدامة  تكّرم  التي  للجوائز  ال�سنوي 
التي حققتها  واالإجن��ازات  االأداء  جودة 
ومدى  وال��ه��ي��ئ��ات،  ال�����س��رك��ات  خمتلف 

التزامها باأعلى معايري التميز. 
لالأبنية  االإم������ارات  “جمل�ض  وح�����س��د 
التمثيلية  الهيئات  جائزة  اخل�سراء” 
التي تعدُّ جزءاً من جائزة دبي للجودة، 
ال��ب��ّن��اء مع  ل���دوره يف التفاعل  ت��ق��دي��راً 

االأع�����س��اء وحت��ق��ي��ق ق��ي��م��ة ك��ب��رية لهم 
ورفدهم بالعديد من املزايا الهامة. 

بهذه املنا�سبة قال �سعيد العبار، رئي�ض 
االإم���������ارات  “جمل�ض  اإدارة  جم��ل�����ض 
فخورون  “نحن  اخل�سراء”:  لالأبنية 
دبي  جائزة  من  الرفيع  التكرمي  بهذا 
ل���ل���ج���ودة، وال�����ذي ي��ل��ق��ي ال�����س��وء على 
التزامنا اجلاد وامل�ستمر بتحقيق قيمة 
املعنيني.  وجميع  الأع�سائنا  م�ستدامة 
ويف �سوء تركيز دولة االإمارات العربية 
امل�ستدامة،  ال��ت��ن��م��ي��ة  ع���ل���ى  امل���ت���ح���دة 
واجل���ه���ود احل��ث��ي��ث��ة ال��ت��ي ُت���ب���ذل نحو 
اأر�ست  التي  اخل�سراء  ال��روؤي��ة  حتقيق 
فاإننا  ال��ر���س��ي��دة،  ق��ي��ادت��ن��ا  م��الحم��ه��ا 

م��ا���س��ون ق��دم��اً يف ال��ع��م��ل ع��ل��ى تعزيز 
البيئات  ا����س���ت���دام���ة  ب��اأه��م��ي��ة  ال���وع���ي 
البّناءة  ال�����س��راك��ات  وع��ق��د  ال��ع��م��ران��ي��ة، 
ال��ت��ي مت��ن��ح ال��ق��ط��اع زخ��م��اً اأك���رب نحو 
حتقيق هذه االأه��داف. كما يعك�ض هذا 
على  املتوا�سل  حر�سنا  اأي�ساً  التكرمي 
عملياتنا  يف  املمار�سات  اأف�سل  اعتماد 

على كافة امل�ستويات«. 
وتعتمد جائزة دبي للجودة على منوذج 
التميز املعتمد لدى املوؤ�س�سة االأوروبية 
يقوم   ،EFQM اجل��������ودة  الإدارة 
املوؤ�س�سي.  للتميز  معايري  ت�سعة  على 
ميدانية  زيارة  التقييم  عملية  و�سملت 
املتقدمني   على  ت��وج��ب  حيث  �ساملة، 

•• دبي-وام:

ت�ستعر�ض موؤ�س�سة االت�ساالت املتخ�س�سة “نداء” خالل 
املعلومات  الأم��ن  اخلليج  وم��وؤمت��ر  معر�ض  يف  م�ساركتها 
العاملي يف  التجاري  الذي يقام يف مركز دبي  “جي�سيك” 
الفرتة من 1 اىل 3 اأبريل اجلاري جمموعة من احللول 
طريق  ع��ن  ت�سغيلها  يتم  وال��ت��ي  الذكية  ب��امل��دن  اخلا�سة 

�سبكة نداء اخلا�سة بتقنية اجليل الرابع وذلك لتح�سني 
جودة اخلدمات املقدمة للجهات ورفع الكفاءة الت�سغيلية. 
االآمنة  االت�����س��االت  ل�سبكات  امل����زود   ���� “نداء”  وت�����س��ّل��ط 
�سركة  ك��ٍل من  بالتعاون مع   �� دب��ي  ل��دى حكومة  واملعتمد 
“اإ�سارة لالت�ساالت واحللول االأمنية” و �سركة “نوكيا” 
الذكية  املدن  امل�ستخدمة يف  التقنيات  اأحدث  ال�سوء على 
املجاالت  من  العديد  تدعم  والتي  اخلا�سة  �سبكتها  عرب 

�سبل مواجهة حتديات  الرتكيز على  الذكية مع  املدن  يف 
االأم�����ن وال�����س��الم��ة ع���رب رب���ط اأج���ه���زة ال���ط���ائ���رات بدون 
..كما  الذكية  للمدن  التحتية  بالبنية  “الدرونز”  طيار 
اإنرتنت  حلول  من  كبرية  جمموعة  املوؤ�س�سة  ت�ستعر�ض 
التي   »M2M« االآالت  بني  املبا�سر  والتوا�سل  االأ�سياء 
وت�ستعر�ض   .2021 الذكية  دب��ي  خطة  دع��م  �ساأنها  من 
الهواتف  اأج���ه���زة  ب��ا���س��ت��خ��دام  وم��رئ��ي��ا  ح��ي��ا  ب��ث��ا  “نداء” 

لتتيح  والطوارئ  باالأزمات  اخلا�سة  �سبكتها  عرب  الذكية 
االت�������س���االت اجل��م��اع��ي��ة وب����ث م��ب��ا���س��ر ل��ل��ف��ي��دي��و لتبادل 
الذكية  املدن  مبادرات  املوؤ�س�سة  ..وتتناول  باأمان  البيانات 
بدون  الطائرات  با�ستخدام  بعد  عن  التحكم  حلول  عرب 
املوانئ  على  تطبيقها  ميكن  التي  ال�سرعة  عالية  ط��ي��ار  
�سرورية  تعد  وال��ت��ي  احل��ل��ول  ه��ذه  ال�ستخدامات  كمثال 

الأمتتة املهام الت�سغيلية لدى اجلهات كاملوانئ وغريها .

الدائرة  ب��ني  مبا�سرة  تفاعلية  من�سة 
وم��ت��ع��ام��ل��ي��ه��ا ل��ل��ح�����س��ول ع���ل���ى اأك����رب 
التطويرية  االق�����رتاح�����ات  م����ن  ع�����دد 
باأن  و���س��دد  لتح�سني ج��ودة اخل��دم��ات، 
خدمة  يف  وم�سوؤوليها  الدائرة  مكاتب 
ك��اف��ة االأوق�����ات حتقيقا  امل��ت��ع��ام��ل��ني يف 

ل�سعادتهم. 

التطوير  موا�سلة  على  القدرة  اإظهار 
امل�ستمر. 

وي�ست�سيف “جمل�ض االإمارات لالأبنية 
فعاليات  دوري����ة  ب�����س��ورة  اخل�سراء” 
وموؤمترات ومنتديات اإقليمية وعاملية. 
كما حر�ض املجل�ض على تطوير �سل�سلة 
فعاليات  ذل����ك  االأن�����س��ط��ة مب���ا يف  م���ن 
واأيام  التقنية  العمل  وور���ض  التوا�سل 
الت�سهيالت  وت���ق���دمي  امل��ك��ث��ف  ال��ع��م��ل 
للربامج التدريبية املتخ�س�سة بق�سايا 
تعنى ببيئات املباين مبا يلبي متطلبات 
االإماراتي ومنطقة  واملجتمع  االأع�ساء 

ال�سرق االأو�سط ب�سكل عام.
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بالتعاون مع مبادرة منارة الأمل

�سابا و�سابة يتناف�سون يف حتدي 24 �ساعة التابع ملوؤ�س�سة   30
االإمارات البتكار مبادرات اإن�سانية تعزز التنمية امل�ستدامة

غرفة �سناعة وجتارة ال�سارقة تعزز ثقافة ريادة االأعمال بني ال�سباب املواطن من اجلن�سني

ت�شتهل احلملة زيارتها من مركز الت�شوق 06 بال�شارقة

»فرحة عيد« ت�سرك املوؤ�س�سات واملراكز التجارية يف م�سوؤوليتها املجتمعية

•• اأبوظبي-الفجر:

تعمل  التي   - االإم���ارات  موؤ�س�سة  اأق��ام��ت 
العام واخلا�ض  القطاعني  بال�سراكة مع 
ل��رت���س��ي��خ امل�����س��وؤول��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ورفع 
�ساعة”   24 “حتدي  ال�سباب-  ك��ف��اءات 
االأمل”  “منارة  م���ب���ادرة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
بن  �سلطان  بنت  �سما  ال�سيخة  برئا�سة 
اإىل  ال��ه��ادف��ة  ن��ه��ي��ان-امل��ب��ادرة  اآل  خليفة 
تعزيز وحدة ال�سباب من خالل مبادرات 
خريية تتناول اأهداف التنمية امل�ستدامة 

التي طرحتها االأمم املتحدة.
بيئة  اإىل خلق  �ساعة   24 يهدف حت��دي 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  ل�سباب  اإبداعية 
املتحدة حيث تتعاون اأملع العقول ال�سابة 
ُمبتكرة  وح��ل��ول  اأف��ك��ار  لتوليد  املُ��ب��دع��ة 
للتحديات التي تواجه خمتلف ال�سركات 
وامل����وؤ�����س���������س����ات م����ن ال���ق���ط���اع���ني ال���ع���ام 
واملوؤ�س�سات  ال�سركات  تطرح  واخل��ا���ض. 
ال�سباب  على  حتدياتها  اأك���رب  املختلفة 
وم����ن ث���م ت��ت��م��ع ال���ف���رق ال�����س��ب��اب��ي��ة يف 
�ساعة   24 مدتها  ذه��ن��ي  ع�سف  عملية 

ي��ع��ر���س��ون ب��ع��ده��ا م��ات��و���س��ل��وا اإل��ي��ه من 
ال�����س��رك��ة ���س��اح��ب��ة الطرح  اأف���ك���ار ع��ل��ى 
ومالئمة  اإب��داًع��ا  احللول  اأك��رث  الختيار 

لطبيعة التحدي.
ت�سجيًعا  ����س���اع���ة   24 حت������دي  مي���ث���ل 
لل�سباب على اإطالق اأفكارهم وطاقاتهم 
امل�ساركة  م���ن  مي��ك��ن��ه��م  ك��م��ا  االب���داع���ي���ة 
ال��ت��ن��م��ي��ة وتقدمي  م�����س��رية  ب��ف��ع��ال��ي��ة يف 
وموؤ�س�سات  ���س��رك��ات  ملختلف  امل�����س��اع��دة 
ال���ق���ط���اع���ني ال����ع����ام واخل����ا�����ض وه�����و ما 
املن�سود  يعدهم بطريقة مُميزة لدورهم 

كقادة للم�ستقبل.
حتدي  لالبتكار  خليفة  مركز  ا�ست�ساف 
 30 انطلق مب�ساركة  وال��ذي  �ساعة   24

���س��اب و���س��اب��ة م��ن �سباب االإم����ارات حيث 
ال��ت��ح��دي يف فرق  ال�����س��ب��اب خ���الل  يعمل 
احللول  اأف�سل  بابتكار  فريق  كل  ويقوم 
اإن�سانية  ُم����ب����ادرات  خ���الل  م���ن  امل��م��ك��ن��ة 
تعزيز  يف  ت�ساهم  اأن  �ساأنها  م��ن  ه��ادف��ة 
التنمية املُ�ستدامة  وتنفيذ هذه املبادرات 
اليوم  وبنهاية  ح��ًظ��ا،  االأق���ل  ال��ب��ل��دان  يف 
مل�سروعه  تقدميًيا  ا  عر�سً فريق  كل  قدم 
“�سوت  اإىل جلنة التحكيم ، وفاز فريق 
جارثيا  اأدي����الي����دا  م���ن  امل���ك���ون  االأمل” 
عبد الرحمن حممد  امل�سروع”،  “مدير 
�سارة  املرزوقي “قائد فريق العمليات”، 
“قائدة فريق املبيعات  حممد ال�سام�سي 
والت�سويق” وحممد ح�سني “قائد فريق 

وح�سل  �ساعة   24 بتحدي  املحتوى” 
اإىل  باالإ�سافة  الفريق على  عدة جوائز 
الدعم الالزم لتطبيق الفكرة املطروحة 
بنت  �سما  ال�سيخة  وق��ال��ت  وت��ن��ف��ي��ذه��ا. 
رئي�ض  ن��ه��ي��ان  اآل  خ��ل��ي��ف��ة  ب���ن  ���س��ل��ط��ان 
مبادرة منارة االأمل:”يعدُّ متكني الدور 
االأهمية  غاية  يف  اأم��راً  لل�سباب  الريادي 
للتنمية  املتحدة  االأمم  اأه��داف  لتحقيق 
امل�ستدامة، وهذا هو ال�سبب الذي دفعنا 
مرة اأخرى الإ�سراك ال�سباب يف ن�ساطات 
املبتكرة  العقول  طاقات  لت�سخري  تهدف 
بهدف  الت�سامح  عام  يف جمتمعنا خالل 
املناطق الفقرية  النا�ض يف  حت�سني حياة 

من العامل«.

•• ال�شارقة-الفجر:

ان��ط��الق��اً م��ن ح��ر���ض غ��رف��ة ال�سارقة 
االأع��م��ال بني  ري��ادة  على تعزيز ثقافة 
�سفوف ال�سباب املواطن من اجلن�سني 

•• ال�شارقة-الفجر:

حملتها  عيد”  “فرحة  م��ب��ادرة  ت��وا���س��ل 
من  �سركائها  ت�ستهدف  والتي  املجتمعية 
اخلا�ض  وال��ق��ط��اع  احلكومية  امل��وؤ���س�����س��ات 
ب��غ��ر���ض اإ����س���راك امل��وؤ���س�����س��ات واجل���ه���ات يف 
ت��ف��ع��ي��ل امل����ب����ادرات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ك���ن���وع من 
الفر�ض التطوعية املوؤ�س�سية، االأمر الذي 
بني  والتكافل  التكامل  تعزيز  �ساأنه  م��ن 
القطاع  م��ن  وموؤ�س�ساته  املجتمع  اأف����راد 
اإطالق فعاليات  العام واخلا�ض، حيث مت 
اإىل  لت�ستمر  م��ار���ض  ���س��ه��ر  م��ن��ذ  امل���ب���ادرة 

نهاية �سهر اأغ�سط�ض من عام 2019.
اإىل  امل��وج��ه��ة  حملتها  امل���ب���ادرة  وا�ستهلت 
من�سة  ع��رب  بالتواجد  التجارية،  امل��راك��ز 
مبركز “06” للت�سوق، الواقع يف منطقة 
مدى  على  ال�سارقة،  مبدينة  “اجلرينا” 
ا�ستقطاب  م�����س��ت، ح��ي��ث مت  اأي����ام  ث��الث��ة 
ومن  امل���رك���ز،  زوار  م���ن  امل��ج��ت��م��ع  اأف������راد 
عيد”  “فرحة  مبادرة  تتواجد  اأن  املتوقع 
التجارية  واجلمعيات  امل��راك��ز  بع�ض  عند 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى اإم������ارات ال���دول���ة. تعزيز 

وحتفيزهم على اإقامة م�ساريع خا�سة 
غ��رف��ة ت����ارة و�سناعة  ن��ظ��م��ت  ب��ه��م، 
كلباء  مب��دي��ن��ة  ف��رع��ه��ا  يف  ال�������س���ارق���ة 
بعنوان”التاأ�سي�ض  ت��دري��ب��ي��ة  دورة 
للم�ساريع  الناجح��ة  واالإدارة  ال��ذك��ي 

الريادية”. 
رواد  م����ن  ����س���خ�������س���اً   50 مب�������س���ارك���ة 
اال�ستثمار  بقطاع  واملهتمني  االأع��م��ال 
وماحولها.  كلباء  والتجارة يف منطقة 
قدمها  ال��ت��ي  ال����دورة  حم���اور  و�سملت 

ابراهيم  ه���زاع  واالإع���الم���ي  امل�ست�سار 
رواد  اإدارة  جمل�ض  ع�سو  امل��ن�����س��وري، 
ال�سيف،  جمموعة  عام  مدير  االأعمال 
مكثف  برنامج  عرب  امل�ساركني  تدريب 
لتنفيذ  العمل  خطط  و�سع  �سبل  على 

وعي الأفراد واملوؤ�ش�شات..
وق��ال��ت م���رمي ال�����س��ام�����س��ي امل�����س��وؤول��ة عن 
املبادرة ومدير فرع الدائرة يف احلمرية؛ 
اأن الهدف من ا�ستهداف املراكز التجارية 
�سيما  االأف�������راد وال  وع����ي  زي�����ادة  ب��غ��ر���ض 
املجتمعية  امل�����س��وؤول��ي��ة  ب��اأه��م��ي��ة  االأط���ف���ال 
وتعزيز جوانب العمل التطوعي والتعاون 
املتبادل، وكذلك غر�ض روح العطاء يف اأفراد 
اأم �سغاراً، وُيعد  املجتمع �سواء كانوا كباراً 
االأن�سب  االأماكن  التجارية هي  املراكز  اأن 
املجتمع،  من  ال�سريحة  ه��ذه  ال�ستقطاب 
حيث اأن��ن��ا ارت��اأي��ن��ا اأي���ام نهاية االأ���س��ب��وع ملا 
االأفراد  اإقبال كثيف من خمتلف  لها من 
على املراكز التجارية. واأعربت ال�سام�سي، 
ع���ن ���س��ك��ره��ا وت���ق���دي���ره���ا مل���رك���ز “06” 
ركن  تخ�سي�سه  وكذلك  ال��دائ��م  لتعاونه 
مدى  على  امل��ب��ادرة  فعالية  لعر�ض  خا�ض 
اأي��ام، مثمنة الدور املجتمعي الذي  ثالثة 
املراكز واجلمعيات  حتر�ض عليه خمتلف 
زيادة  اإىل  ي��وؤدي  مما  بالدولة،  الت�سوقية 
وعي تلك املوؤ�س�سات بامل�سوؤولية املجتمعية 
وتعزيز جوانب العمل التطوعي والتعاون 

املتبادل، عالوة على اإعطاء اأفراد املجتمع 
فر�سة لل�سعور بدور املوؤ�س�سات ذات النفع 
العام ولغر�ض قيم التكافل االجتماعي يف 

اأفراد املجتمع.
ح�سة  اأطفال..وقالت  لعبة  »هدية” 
احل���م���ادي امل��ن�����س��ق ال��ع��ام ل��ل��م��ب��ادرة؛ متت 
اإ����س���اف���ة م���ب���ادرة ج���دي���دة، حت���ت م�سمى 
بجانب  اأط��ف��ال،  لعبة  لتوفري  “هدية” 
االإ�سافة  ه��ذه  اأن  حيث  امل��ب��ادرة،  �سندوق 
جاءت نتيجة ملقرتحات عديدة وردتنا من 
ال��دورات ال�سابقة، مما  امل�ساركني معنا يف 

نالت ا�ستح�سان القائمني على املبادرة.
كفر�سة  امل��ب��ادرة  يف  امل�ساركة  طريقة  اأم��ا 
االأول منها  فتتمثل يف نوعني؛  تطوعية؛ 
عيد  فرحة  �سندوق  امل�سارك  ت�سليم  يتم 
يحتوي بطاقة تعريفية بجن�ض ومقا�سات 
جديدة  مب��الب�����ض  تعبئته  لتيم  ال��ط��ف��ل، 
الثاين؛  ال��ن��وع  بينما  ال��ع��ي��د،  وح��اج��ي��ات 
فاإنه يتم �سراء “كوبونات” لدعم املبادرة 
احتياجات  ت��وف��ري  “كوبون  يف  امل��ت��م��ث��ل��ة 
اإىل  باالإ�سافة  دره��م   200 بقيمة  طفل 
كوبون العيدية بقيمة 50 درهم” وذلك 

دعم  على  امل�ساركة  يف  الراغبني  قبل  من 
املبادرة. 

وتعد “فرح���ة عي���د” هي اإحدى الفر�ض 
اخلدمات  دائ��رة  اأطلقتها  التي  التطوعية 
العيد  ه����داي����ا  ل���ت���وف���ري   ، االج���ت���م���اع���ي���ة 
ل��الأط��ف��ال االأي���ت���ام، واالأط���ف���ال م��ن ذوي 
ال���دخ���ل امل���ح���دود واالأ����س���ر امل��ت��ع��ف��ف��ة على 

وعلقت ميثاء احلب�سي الرئي�ض التنفيذي 
ملوؤ�س�سة االإمارات “:” نوؤمن يف موؤ�س�سة 
االإمارت باالإبداع، واالإلهام، والعمل اجلاد، 
وااللتزام، كما نوؤمن بقدرة ال�سباب على 
ب�سكل  وامل�ساركة  اإيجابي  تغيري  اإح��داث 

فّعال يف م�سرية التنمية«. 
 24 حتدي  فعاليات  واأ�سافت:”اأطلقنا 
ال�سباب يف  لال�ستثمار  يف طاقات  �ساعة 
دولة االإمارات العربية املتحدة ولدعمهم 
م�ستدام  اإيجابي  تاأثري  اأجل حتقيق  من 
يف املجتمع  من خالل م�ساريع ذات تاأثري 

وا�سع وقابلة للقيا�ض«.
التي  العامة  االأه��داف  اأن  بالذكر  جدير 
االإم��������ارات لتحدي  م��وؤ���س�����س��ة  و���س��ع��ت��ه��ا 
الفهم  تطوير  حول  تتمحور  �ساعة   24
املجتمعي ملواجهة التحّديات لدى ال�سباب 
اأ�سا�ًسا مل�ستقبل  يف دولة االإم��ارات ليكون 
عن  ف�ساًل  وال��وط��ن  للمجتمع  م�ستدام 
تزويد ال�سباب االإماراتي باملعرفة والثقة 
واملهارات املنا�سبة للتعامل مع التحديات 
بحلول  واخلا�ض  العام  القطاعني  ودعم 

مقرتحة للتحديات التي تواجههم.

العلمية  امل��ن��ه��ج��ي��ات  وف���ق  م�ساريعهم 
واإدارة  ري����ادة  ال��ن��اج��ح��ة يف  وال��ت��ج��ارب 
التوجهات  مع  تتنا�سب  التي  االأع��م��ال 
امل�ستقبلية للدولة. وياأتي تنظيم هذه 
ال������دورة ان��ط��الق��اً م���ن ح��ر���ض غرفة 
االأن�سطة  ك��اف��ة  دع����م  ع��ل��ى  ال�����س��ارق��ة 
يف  ت�سهم  ال��ت��ي  التدريبية،  وال��ربام��ج 
فئة  وخا�سة  االأعمال  بقطاع  االرتقاء 
ال�سباب، لت�سيف لهم كل ما هو جديد 
االأ�ساليب  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  خ����الل  م���ن 
والطرق احلديثة والعملية يف تاأ�سي�ض 

واإدارة امل�ساريع اال�ستثمارية. 
�سعادة  ق����ام  ال�������دورة  ه����ذه  خ���ت���ام  ويف 
ع��ل��ي ع��ب��ي��د ال���زع���اب���ي ع�����س��و جمل�ض 
عبيد  و�سلطان  ال�سارقة،  غرفة  اإدارة 
ال���زع���اب���ي م���دي���ر ف����رع ك��ل��ب��اء بتكرمي 
على  ال�س����������هادات  وت�س�����ليم  املحا�سر 

امل�ساركني. 

ملبادئ  ت��ع��زي��زاً  ال�����س��ارق��ة،  اإم����ارة  م�ستوى 
الرتاحم والتوا�سل االجتماعي بني اأفراد 
فرتة  يف  خا�سة  االأ�سر  وم�ساندة  املجتمع 
االجتماعي،  بالعمل  لالرتقاء  املنا�سبات 
املجتمعي عرب تطوير  التما�سك  وحتقيق 
خدمات  وت����ق����دمي  م��ت��ك��ام��ل��ة  ���س��ي��ا���س��ات 

اجتماعية متميزة.

»موا�سفات« تنفذ حملة توعية حول 
»كفاءة الطاقة« ملوظفي منافذ البيع

•• دبي-وام: 

مع  بالتعاون  “موا�سفات”  واملقايي�ض  للموا�سفات  االإم��ارات  هيئة  نفذت 
دبي  يف  للطاقة  االأع��ل��ى  للمجل�ض  التابعة  م�سوؤوليتي”  “طاقتي  حملة 
البيع  نقاط  املبيعات يف  مل�سوؤويل وموظفي  نوعها  تدريبية من  اأول حملة 
ابن  مبركز  “كارفور”  متاجر  �سل�سلة  يف  الكهربائية  لالأجهزة  الرئي�سة 
كفاءة  بطاقة  ع��ن  الدقيقة  باملعلومات  تعريفهم  بهدف  دب��ي  يف  بطوطة 
ا�ستهالك الطاقة وقراءة بياناتها ونقل اخلربة اإىل امل�ستهلكني بهدف زيادة 

موؤ�سرات الوعي لدى اجلمهور.
وت�سمنت الور�سة التوعوية جمموعة معلومات عن بطاقة كفاءة الطاقة 
لالأجهزة الكهربائية التي اأ�سدرتها الهيئة وتت�سمن ما يناهز 79 منتجا 
كهربائيا منخف�سة اجلهد وم�سجلة يف قاعدة بيانات الهيئة �سمن م�ساعي 
“موا�سفات” لرت�سيد ا�ستهالك الطاقة ب�سورة تخدم م�ستهدفات االأجندة 
الوطنية 2021 خ�سو�ساً يف موؤ�سر حتقيق بيئة م�ستدامة وزيادة االعتماد 

على الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية اخل�سراء.
اإن  الهيئة  يف  املطابقة  �سوؤون  اإدارة  مدير  ال�سعدي  يو�سف  الدكتور  وق��ال 
الدور التوعوي الذي ت�سطلع به الهيئة و�سركائها مهم وجوهري لتعزيز 
مفاهيم تر�سيد ا�ستهالك الطاقة خ�سو�ساً اأننا االآن ننوي ت�سكيل جيل من 
�سفراء تر�سيد الطاقة يف منافذ البيع الرئي�سة التي يرتدد عليها امل�ستهلكني 

الذين بدورهم �سينقلون اخلربة املعلوماتية اإىل اجلمهور وب�سورة وافية.
واأ�ساف اأننا ركزنا على تعريف منافذ البيع باأبرز املعلومات املطلوبة حول 
كفاءة  بطاقة  معلومات  ق���راءة  وكيفية  االإم��ارات��ي  الطاقة  ك��ف��اءة  برنامج 
الطاقة على االأجهزة الكهربائية املعتمدة واالإملام بنظام النجوم املطبق يف 

االأجهزة  الدولة ل�سمان حتقيق هذه 
اأك����رب يف اال���س��ت��ه��الك ورفع  ل��ك��ف��اءة 
معدالت ال�سالمة واالأمان يف جمتمع 

االإمارات.
التدريبية  ال����دورة  ه��ذه  اأن  واأو���س��ح 
امل���ك���ث���ف���ة ح�������س���ره���ا م����ا ي���ن���اه���ز 30 
�سل�سلة  يف  ب��ي��ع  وم���وظ���ف  م�������س���وؤوال 
“كارفور” وتنفذ بالتعاون مع حملة 
للمجل�ض  التابعة  م�سوؤوليتي  طاقتي 
االأعلى للطاقة يف دبي وهم �سركاوؤنا 
يف ت��ع��زي��ز ال���وع���ي وامل�����س��وؤول��ي��ة من 
خالل تنفيذ حملة توعوية م�ستمرة 

م��ن��ذ ال��ع��ام امل��ا���س��ي ب��ع��ن��وان “طاقتي 
والتي حققت انت�سارا الفتا يف من�سات التوا�سل االجتماعي  م�سوؤوليتي” 
املزيد من احلمالت  املقبلة  املرحلة  �ستنفذ خالل  الهيئة  اأن  اإىل  ..م�سريا 
املبيعات يف �سال�سل تارية  لها م�سوؤولو وم�سرفو  التي يخ�سع  التوعوية 
واللوائح  باالأنظمة  الواعني  امل�سرفني  املزيد من  الدولة لك�سب  �سهرية يف 
الهيئة  واأه��داف  الدولة  خطط  تخدم  التي  االإماراتية  واملوا�سفات  الفنية 

وحتمي البيئة وتدعم االقت�ساد الوطني.
“موا�سفات”  واملقايي�ض  للمو�سفات  االإم����ارات  هيئة  اأن  ال�سعدي  وذك��ر 
تقلل  اأن  �ساأنها  والتي من  الطاقة  كفاءة  برامج  طورت م�سروعات عدة يف 
قيمة الفواتري على امل�ستهلكني وت�ساعد احلكومة يف تقلي�ض تكاليف توليد 
الطاقة الكهربائية �سمن جهود تكاملية مع �سركاء الهيئة من القطاعني 
الفنية  واللوائح  القيا�سية  املوا�سفات  اأن  اإىل  ..الفتا  واخلا�ض  احلكومي 
املتعلقة بكفاءة الطاقة ت�سمن خ�سوع املنتجات حلدود ق�سوى ودنيا لالأداء 
وتر�سيد ا�ستهالك الطاقة وهي حدود متقدمة مبوجبها ت�سنف املنتجات 

بت�سنيف النجوم واملتوائمة مع اأف�سل املمار�سات العاملية يف هذا ال�ساأن.
وح�سب بيانات الهيئة فاإن ن�سبة الزيادة يف توجهات امل�ستهلكني نحو �سراء 
جنوم  و5   4 ط��راز  الكهربائية  للطاقة  الر�سيد  اال�ستهالك  ذات  االأجهزة 
ت�سهد زيادة جيدة يف مقابل تراجع كبري يف الفئات االأقل يف ت�سنيف النجوم 
 220 بن�سبة  4 جن��وم  و  باملئة   232 بن�سبة  5 جن��وم  زادت منتجات  فقد 

باملئة خالل العام املا�سي.

املجل�ض البيئي االقت�سادي ي�ستعر�ض 
»كنوز الطبيعة يف االإمارات« 

•• دبي-وام:

ا�ستعر�ض االجتماع االأول للمجل�ض البيئي االقت�سادي خالل العام اجلاري 
الذي تراأ�سه معايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي وزير التغري املناخي 
االإمارات”  يف  الطبيعة  “كنوز  البيئية  لل�سياحة  الوطني  امل�سروع  والبيئة 
الذي اأطلقت الوزارة العام املا�سي املرحلة االأوىل منه وانتهت مطلع العام 

اجلاري من مرحلته الثانية.
كما مت ا�ستعرا�ض دوره كعامل مهم يف اإيجاد ن�ساط اقت�سادي ورافد جديد 
للناجت املحلي وامل�ساهمة يف تعزيز جهود احلفاظ على البيئة واحلفاظ على 
مواردها الطبيعية و�سمان ا�ستدامتها، وتعزيز تناف�سية الدولة عاملياً عرب 

الرتويج لها كوجهة رائدة لل�سياحة البيئية عاملياً.
– فر�ض  “ال�سياحة البيئية  وا�ستهدف االجتماع - الذي عقد حتت �سعار 
والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  دي��وان  يف  البيئة”  على  للحفاظ  اقت�سادية 
يف دبي - حتفيز �سركات ال�سياحة على تنظيم برامج متخ�س�سة لل�سياحة 
ال�سياحي  القطاع  البيئية، والرتويج للدولة كواجهة هامه وغنية يف هذا 

عاملياً.
الدولة  يف  احلكومية  اجل��ه��ات  ممثلي  اإىل  باالإ�سافة  االجتماع  يف  ���س��ارك 

جمموعة وا�سعة من �سركات ال�سياحة الكربى العاملة يف الدولة.
“حققت م�سرية دولة   : له  ال��زي��ودي يف كلمة  ث��اين  الدكتور  وق��ال معايل 
وروؤى  توجيهات  بف�سل  رائ���داً  عاملياً  وتقدماً  ت��ط��وراً  وجناحها  االإم����ارات 
واحلفاظ  التنمية  ب��ني  ال��ت��وازن  حتقيق  و�سعت  ال��ت��ي  ال��ر���س��ي��دة  قيادتها 
مع  البيئية  ال�سياحة  م�سروع  ويتما�سى  اأولوياتها،  اأهم  �سمن  البيئة  على 
اال�ستدامة  وحتقيق  االقت�سادية  التنمية  م�سرية  لتعزيز  الدولة  توجهات 

واإبراز مكانة الدولة كواجهة لل�سياحة البيئية«.
واأو�سح اأن م�سروع ال�سياحة البيئة من دوره ايجاد فر�ض اقت�سادية جديدة 
يف ال�سوق املحلي تدعم عمل قطاع ال�سياحة ب�سكل عام وتعمل على تو�سيع 
للقطاع  املكملة  القطاعات  باقي  اأع��م��ال  من��و  م��ن  وت��ع��زز  مقوماته  ق��اع��دة 
ال�سياحي، ويف الوقت نف�سه �سي�ساهم امل�سروع يف زيادة جهود احلفاظ على 
البيئة ومواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي برفع الوعي البيئي العام 

وال�سلوك االإيجابي لفئات املجتمع«.

مكتوم بن حممد بن را�سد ي�ستقبل الرئي�سني التنفيذيني ل�سركتي اأوبر وكرمي
•• دبي-وام: 

حممد  بن  مكتوم  ال�سيخ  �سمو  ا�ستقبل 
ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب ح��اك��م دبي 
االإمارات  اأب���راج  يف  التنفيذي  املكتب  يف 
�سباح اأم�ض ال�سيدين دارا خ�سرو�ساهي 
“ اأوبر”  ل�����س��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض 
يف  فران�سي�سكو  ���س��ان  وم��ق��ره��ا  العاملية 
امل��ت��ح��دة االأم��ري��ك��ي��ة ومدثر  ال���والي���ات 
ل�سركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض  ���س��ي��خ��ة 

“كرمي” ومقرها دبي .
وتبادل  بال�سيفني  ���س��م��وه  رح���ب  وق���د 
معهما احلديث حول عملية الدمج بني 
ال�سركتني بعد اأن ابتاعت “اأوبر” �سركة 
“كرمي” مببلغ 11 مليار درهم وباتت 

الثانية تعمل حتت مظلة االأوىل .
التنفيذيان  امل���������س����وؤوالن  ����س���رح  وق�����د 
ال�سراء  عملية  مت��ت  ك��ي��ف  لل�سركتني 
واآل���ي���ة دم���ج ال�����س��رك��ت��ني م��ع��ا م��ن حيث 
امل��وظ��ف��ني وامل���ك���ات���ب وال�������س���ي���ارات وكل 
منت  ال��ت��ي  “كرمي”  ب�سركة  يتعلق  م��ا 

عاملية  �سركة  واأ�سبحت  دب��ي  وك��ربت يف 
بامتياز .

ب�سالمة  اللقاء  خالل  امل�سوؤوالن  واأ�ساد 
دبي  توفرها  التي  اال�ستثمارية  البيئة 
اإقليميا  مركزا  كونها  العاملية  لل�سركات 
مل��ع��ظ��م ال�����س��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة ال���ك���ربى .، 
“كرمي”  اأن  اإىل  ال�سياق  واأ�سارا يف هذا 
ليموزين  �سيارة  األ��ف   17 االآن  متتلك 
املنطقة  االإم����ارات ودول  دب��ي ودول���ة  يف 
مع  “اأوبر”  اإىل  ج��م��ي��ع��ه��ا  ����س���ت���وؤول 
موظفيها خالل عملية الدمج التي يتم 
ثمانية  اأو  �سبعة  خ��الل  منها  االإن��ت��ه��اء 

اأ�سهر .
وق����د ب�����ارك ���س��م��و ال�����س��ي��خ م��ك��ت��وم بن 
لل�سركتني  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
ل�سركة  ومت��ن��ى  ال���دم���ج  يف  خ��ط��وت��ه��م��ا 
“اأوبر” النجاح والتقدم يف ا�ستثماراتها 
موؤكدا  التو�سعية  الت�سغيلية  وعملياتها 
�سموه ملحدثيه اأن دولة االإمارات عموما 
حتر�سان  اخل�سو�ض  وج��ه  على  ودب���ي 
املح�سنة  ال�سليمة  البيئة  ت��وف��ري  على 

اال�ستثمارات  حت��م��ي  ال��ت��ي  ب��ال��ق��وان��ني 
وتتو�سع  تكرب  كي  الدولة  يف  اخلارجية 
لل�سباب  العمل  ع��دد فر�ض  م��ن  وت��زي��د 
وت����وف����ري احلياة  ك����ل اجل��ن�����س��ي��ات  م����ن 
وعائالتهم  ال�����س��ب��اب  ل��ه��وؤالء  ال��ك��رمي��ة 

على اأر�ض االإم��ارات الطيبة التي تت�سع 
اأ�سقاع  م���ن خم��ت��ل��ف  جل��م��ي��ع حم��ب��ي��ه��ا 
ال�سيخ  �سمو  ال��ل��ق��اء  ح�سر   . امل��ع��م��ورة 
هيئة  رئي�ض  مكتوم  اآل  �سعيد  بن  اأحمد 
دبي للطريان الرئي�ض االأعلى ملجموعة 

بنت  وم���ع���ايل رمي  االإم���������ارات  ط�����ريان 
ل�سوؤون  دول��ة  وزي��رة  الها�سمي  اإبراهيم 
التعاون الدويل و�سعادة مالك اآل مالك 
يف  تيكوم  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ض 

دبي .



األربعاء    3   إبريل    2019  م   -   العـدد  12596  31
Wednesday   3   April   2019  -  Issue No   12596

�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2019/158  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مظهر ح�سني حممد عبداهلل جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي /جالك�سي انرتنا�سيونال للتجارة العامة �ض.ذ.م.م وميثله:را�سد عبداهلل 
علي هوي�سل النعيمي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليهم �سامنني مت�سامنني مببلغ وقدره )159065( درهم والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.وحددت لها 
  ch2.D.17:جل�سة يوم االحد املوافق:2019/4/7 ال�ساعة:08:30 �ض بالقاعة
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   
�عالن حكم بالن�شر

         يف  �لدعوى رقم 2018/1739  جتاري كلي 
اىل املحكوم عليه/1- اجيت ايوجنهان �سريوفاتور جمهول حمل االقامة مبا نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/11/26 يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح/فيلالم بارامبيل رامان مانوج بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي خم�سمائة 
احلا�سل  اال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن  �سنويا   %9 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��وائ��د  دره���م  ال��ف 
امل�ساريف ومبلغ الف درهم  التام والزمت املدعي عليه  ال�سداد  يف:2016/11/9 وحتى 
مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   

�عالن حكم بالن�شر
         يف  �لدعوى رقم 2018/543  مدين كلي 

اىل املدعي عليه/1- احمد امني خليل جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/كريبان 
حممد  ح�سن  ومي��ث��ل��ه/���س��الح  ال���دك���روري  علي  الهجرة/وميثلها  خل��دم��ات  ت��را���س��ت 
مبا�سري نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/1/29 يف الدعوى 
الدكروري  علي  الهجرة/وميثلها  خلدمات  ترا�ست  ل�سالح/كريبان  اع��اله  امل��ذك��ورة 
بواقع  وفائدة  دره��م   )40.000( وق��دره  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعي  بالزام 
9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والزمته باملنا�سب من الر�سوم وم�سروفات 
قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  امل��ح��ام��اة.  ات��ع��اب  مقابل  ره��م  مائتي  ومبلغ  ال��دع��وى 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   

مذكرة �عالن بالن�شر
   يف  �لدعوى 2018/1990  ��شتئناف عمايل    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- ال�سني لالعمال الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان امل�ستاأنف / احمد من�سور عبداحلميد غنيم قد ا�ستاأنف 

القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2018/3880 عمايل  جزئي   
 10.00 ال�ساعة   2019/4/11 امل��واف��ق  اخلمي�ض   ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ل�شتئناف

�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   
مذكرة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2018/908  ��شتئناف جتاري    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- �سمري عبا�ض للتجارة العامة ���ض.ذ.م.م 2- �سات 
ل�سناعة املواد العازلة �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف / 
�سالح �سفا حكيم خليلي وميثله:�سرحان ح�سن حممد ح�سن املعيني قد 
كلي   2017/1255 تاري  رقم  بالدعوى  ال�سادر  القرار/ احلكم  ا�ستاأنف 

بتاريخ:2018/4/25   
وحددت لها جل�سه يوم االحد  املوافق 2019/4/14 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ل�شتئناف
�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   

مذكرة �عالن بالن�شر
   يف  �لدعوى 2019/275  ��شتئناف مدين    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- مهدي زرد���ض �سابر جمهول حمل االقامة مبا 
حممد  ابراهيم  وميثله:علي  اجم��د  حممد  اجم��د  �سلمه   / امل�ستاأنف  ان 
احلمادي قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2018/3420 

مدين جزئي  بتاريخ:2019/3/7   
وحددت لها جل�سه يوم الثالثاء  املوافق 2019/4/9 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.C.11 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ل�شتئناف

�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2019/1926  عمايل جزئي
�ض.ذ.م.م  والتفريغ  ال�سحن  خلدمات  م�سطفى  1-غ��الم   / عليه  املدعي  اىل 
جم���ه���ول حم���ل االق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /حم���م���د ن���ي���از راب ن�����واز ق���د اأق����ام 
 46833( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
وال��ر���س��وم وامل�ساريف رقم  دره���م( دره��م وت��ذك��رة ع��ودة مببلغ )2000( دره��م 
االربعاء  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB191496350AE:ال�سكوى
املوافق 2019/4/17 ال�ساعة 10.00 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2019/1676  عمايل جزئي

/ املدعي  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  ف��رع  1-ني�ستايل   / عليه  املدعي  اىل 
داي�سى ال�سو تولياو قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
درهم   )2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م  دره���م(   65983( وق��دره��ا  عمالية 
الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت   mb190862034ae:ال�سكوى رق��م 
املوافق 2019/4/16 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف �لدعوى رقم 2019/1066  تنفيذ عمايل 
دبي    ف��رع   - ذ.م.م  العامة  وال�سيانة  للمقاوالت  الف�ساء  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
علي  ال�سيد  عبداحلميد  التنفيذ/طارق  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول 
وميثله:يا�سني ابوبكر �سامل احلامد  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اىل طالب  دره��م   )211252.5( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله 
ر�سوم خلزينة  باال�سافة اىل مبلغ )19113( درهم  املحكمة  او خزينة  التنفيذ 
بحقك يف حالة  التنفيذية  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  

عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف �لدعوى رقم 2019/448  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- يل يل بوند �سبا ف��رع   جمهول حمل االقامة مبا 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام   قد  اخ��رت   التنفيذ/خر�سيد  ان طالب 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )39502( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة اىل مبلغ )2965( درهم ر�سوم 
التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة 
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

        يف �لدعوى رقم 2017/2589 تنفيذ جتاري
حمل  جمهول  ���ض.م.ع   العامة  لال�ستثمارات  اخلليجية  ال�سركة  �سده/1-  املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�سركة واحة اخلليج لال�ستثمار واالدارات العقارية ذ.م.م 

وميثله:عبدالرحمن حممد عي�سى جمعة.
به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  اخطاركم  ب��ت��اري��خ:2019/3/28  االبتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت 
وقدره )3827257( درهم خالل 15 يوم من تاريخ التبليغ واال بيع العقار )عبارة عن 
عقار الكائن مبنطقة الرب�ساء جنوب الرابعة - برقم ار�ض 427( والعائد لكم بطريق 
املزايدة وفقا ملقت�سيات ن�ض املادة 295 من قانون االجراءات املدين - وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف �لدعوى رقم 2019/78  تنفيذ عقاري   
التنفيذ/نور بنك  ك��ام��ران خ���ان  جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب  املنفذ ���س��ده/1-  اىل 

)م�ساهمة عامة( -بنك نور اال�سالمي �ض.م.ع وميثله:جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سالمي
الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اق��ام  قد 
رقم:2018/470 عقاري كلي بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )132706.50( درهم اىل طالب التنفيذ 

او خزينة املحكمة:
ف�سخ اتفاقية االجارة املنتهية بالتملك املربمه عن الوحدة العقارية )ال�سقة( يف منطقة نخلة 
الواردة  العقاري  القيد  ا�سارة  الغاء   B15 املبنى  ا�سم   2 املبنى  رق��م   1116 االر���ض  رق��م  جمريا 

ب�سهادة ملكية الوحده العقارية مو�سوع الدعوى .
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2019/959  جتاري جزئي

املدعي /ع��ارف بن  ان  اي��وب جمهول حمل االقامة مبا  املدعي عليه / 1-ح�سني موغال حممد  اىل 
ح�سني بن �سامل بن حممد ال�سقور وميثله:امريه ابراهيم عبداهلل عبدالواحد كمال بور الب�ستكي قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها مطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي اىل املدعي مبلغ )70.000( درهم 
قيمة الب�سائع اململوكة للمدعي وامل�سلمه اىل املدعي عليه الذي قام باختال�سها لنف�سه �سامال ملبلغ 
لقيمة �سحن تلك الب�سائع املدفوع من املدعي اىل املدعي عليه والتعوي�ض عن كافة اال�سرار املادية 
بواقع  القانونية  والفائدة  عليه  املدعي  اقرتفها  التي  اجلرمية  ج��راء  املدعي  ا�سابت  التي  واملعنوية 
بالر�سوم وامل�ساريف  املدعي عليه  ال��زام  ال�سداد ف�سال عن  الدعوى وحتى متام  تاريخ رفع  12% من 
ال�����س��اع��ة:08:30 �ض  امل���واف���ق:2019/4/17  ي��وم اخلمي�ض  امل��ح��ام��اة.وح��ددت لها جل�سة  اتعاب  ومقابل 
بالقاعة:ch1.C.14  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2018/1931  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ليمي لل�سناعات الثقيلة ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
اأقام  /فابك�سي لتاأجري املعدات الثقيلة ذ.م.م وميثله:ح�سني علي ح�سن علي البناي قد 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي مبلغ )137.821.00( 
درهم والفائدة بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سحة وتثبيت احلجز 
التحفظي رقم:3131/2018 لدى حمكمة ابوظبي املوقع على االموال اخلا�سة باملدعي 
لها  املحاماة.وحددت  اتعاب  ومقابل  وامل�سروفات  بالر�سوم  الزامها  الغري  ل��دى  عليها 
جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق:2019/4/11 ال�ساعة:08:30 �ض بالقاعة:ch1.C.14  لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2019/808  جتاري جزئي

������ض.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مبا  امل��دع��ي عليه / 1-مت���ام للتغليف  اىل 
الدعوى  عليك  اأق����ام  ق��د  ذ.م.م  التغليف  ل�����س��ن��اع��ات  /ري��الي��ن�����ض  امل��دع��ي  ان 
درهم   )20434.50( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها 
ال�سداد  وح��ت��ى  اال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 وال��ف��ائ��دة  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم 
ال�ساعة:08:30 �ض  امل��واف��ق:2019/4/9  الثالثاء  يوم  لها جل�سة  التام.وحددت 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch1.C.13:بالقاعة
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   
�نذ�ر عديل  بالن�شر
 رقم 2019/2455   

ماونت  االأوىل:دري���ل  اليه  املنذر  ���ض.ذ.م.م  النفط  معدات  لت�سنيع  املنذر:درليتك 
الثانية: دريل ماونت اويل تولز  اليها  املنذر  ���ض.ذ.م.م  العامة  اويل تولز للتجارة 
اأن  ق��د  �سبق  ق��د  امل��ن��ذرة  م��ع  �سابق  ات��ف��اق  بناء على  ����ض.م.ح  انرتنا�سونال منطقة 
ا�ستلمتم ب�سائع مببلغ وقدره 194.516.15 درهم ومل يتم �سداد تلك املبالغ حتى 
الذي  باملبلغ  للمطالبة  املدنية  الدعوى  رفع  ب�سدد  املنذر  اأن  وحيث  اليوم  تاريخ 
مت اال�ستيالء عليه من قبلكم وعليه ناأمركم ب�سداد املبلغ املرت�سد يف ذمتكم وهو 
االنذار  لهذا  ا�ستالمكم  تاريخ   اي��ام من  وذل��ك خ��الل خم�سة  دره��م   194.516.15
واال �سوف تتخذ املنذرة كافة االجراءات القانونية يف مواجهتكم للمطالبة باملبلغ 
املرت�سد يف ذمتكم الذي تعهدمت ب�سداده مع املطالبة بالتعوي�ض املدين عن كافة 

اال�سرار التي حلقت باملنذرة من تاريخ اال�ستيالء على املبلغ وحتى ال�سداد التام.
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   

  �ل�شماء           
تعلن دائرة حماكم راأ�ض اخليمة باأن املدعوة / خاين رم�سان 
ر�سا جمعه ، تقدمت بطلب تعديل املقطع االأول ال�سمها من 
عائ�سه  التعديل/  بعد  ا�سمها  ليكون  )عائ�سه(  اىل  )خ��اين( 

رم�سان ر�سا جمعه
وان من له م�سلحة يف االع��رتا���ض ان يتقدم خ��الل خم�سة 
ع�سر يوماً من تاريخ االعالن امام ق�سم اال�سهادات يف حمكمة 

راأ�ض اخليمة.
  قا�شي حمكمة ر�أ�س �خليمة �لبتد�ئية
ه�شام طلعت ن�شيف

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   
يف  �لدعوى 2018/4418 جتاري كلي �ل�شارقة   

راجي�ض   -2 �ض.ذ.م.م  التجارية  الفنية  جلف  مطبعة   -1 عليهم:  املدعى 
منطقة  بر�ض-  برنتنج  كومري�سال  تكنيكال  جلف   -3 نار�سينك  وا�سوديف 
العامل الرقمي �ض.ذ.م.م 5- فا�سوديف نار�سينجدا�ض  حرة ذ.م.م 4- مطبعة 
العماري  الوطني  بنك  باأن  العلم  ليالراماين يرجى  رامي�ض   -6 ليالراماين 
كلي  تاري   2018/4418 رقم  الدعوى  �سدكم  رفع  قد  دبي  فرع  �ض.م.ع.ع 
ال�سارقة وعليه يرجى ح�سوركم اجتماع اخلربة او من ينوب عنكم يوم االحد 
املوافق 2019/4/14 ال�ساعة 1:00 بعد الظهر يف مقر اخلبري الكائن يف دبي- 
امليزانني  طابق  دبي  ل�سرطة  العامة  القيادة  مقابل  ام  كي  ار  بناية  اأبوهيل- 

مكتب رقم 5 هاتف رقم 0505257979 وذلك لتقدمي دفوعكم.
اخلبري امل�شريف حممد مطر �شليم

�إعالن �جتماع خربة بالن�شر

�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   
�عالن حكم بالن�شر

         يف  �لدعوى رقم 2018/660  عقاري كلي 
اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- ب��وم ج��ون كيم جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا اأن امل��دع��ي/ بنك 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  دبي(  )فرع  �سي  بي  ا�ض  ات�ض 
2019/03/23 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/بنك ات�ض ا�ض بي �سي )فرع دبي( 
وثالثة  ثمامنائة  دره��م   883954.06 مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعي  بالزام 
وثمانون الفا وت�سعمائة واربعة وخم�سون درهم و�سته فل�ض وفائدة على هذا املبلغ 
بواقع 9% �سنوياً من تاريخ 2018/9/6 حتى متام ال�سداد والزمته املحكمة امل�سروفات 
والف درهم مقابل اأتعاب املحاماه. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   
�عالن حكم بالن�شر

         يف  �لدعوى رقم 2018/351  عقاري كلي 
اىل املدعى عليه/1- ايران �سريين جمهول حمل االقامة مبا اأن املدعي/ بنك ات�ض ا�ض بي 
�سي ال�سرق االو�سط املحدود نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/2/3 
بالزام  املحدود  االو�سط  ال�سرق  �سي  بي  ا�ض  ات�ض  ل�سالح/بنك  اعاله  املذكورة  الدعوى  يف 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 7.446.779.04 درهم �سبعة ماليني واربعمائة 
و�ستة واربعون الف و�سبعمائة وت�سعة و�سبعون درهماً اماراتياً واربعة فل�ض مع فوائد قانونية 
بواقع 9% �سنوياً من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والزامت املدعى عليه باملنا�سب من 
قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  املحاماه.  اتعاب  مقابل  دره��م  ثالثمائة  ومبلغ  امل�ساريف 
با�سم  االع��الن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لال�ستئناف خالل ثالثني 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   

�عالن حكم بالن�شر
         يف  �لدعوى رقم 2018/666  عقاري كلي 

اىل املدعى عليه/1- 1- مظفر معراج خواجه 2- ن�سرت خواجه مظفر معراج 
اأن املدعي/ بنك ات�ض ا�ض بي �سي ال�سرق  خواجه جمهويل حمل االقامة مبا 
مبلغ  للمدعي  يوؤديا  ب��ان  عليهما  املدعي  بالزام  دب��ي(  )ف��رع  املحدود  االو�سط 
و�ست  دره��م  و�سبعة  وم��ائ��ة  ال��ف  و�ستون  واث��ن��ان  ثمامنائة  دره��م   862107.56
وخم�سون فل�ض وفائدة على هذا املبلغ بواقع 9% �سنويا من تاريخ 2018/9/9 
اأتعاب  مقابل  دره��م  وال��ف  امل�سروفات  املحكمة  والزمتهما  ال�سداد  مت��ام  حتى 
يوما  ث��الث��ني  خ��الل  لال�ستئناف  ق��اب��ال  احل�����س��وري  مبثابة  حكما  امل��ح��ام��اه. 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   
  �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة:  �شي ان اي ا�ش لتجارة املجوهرات �ش.ذ.م.م  
العنوان: مكتب رقم 604 ملك موؤ�س�سة دبي العقارية- ديرة الرقة ال�سكل القانوين: 
التجاري:  بال�سجل  القيد  رق��م    779099 الرخ�سة:  رق��م  حم���دودة.  م�سوؤولية  ذات 
1277440 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف 
ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم 
 2019/3/20 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2019/3/20 بتاريخ  دبي 
و اومندرا  ندمي  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�ض  وعلى من لديه 
ملراجعة احل�شابات العنوان: مكتب 510 ملك عبداهلل حممد املو�سى- الرفاعة هاتف: 
الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   043258362 فاك�ض:   043258361

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   
  �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/ ندمي و اومندرا ملراجعة احل�شابات
 ال���ع���ن���وان: م��ك��ت��ب 510 م��ل��ك ع���ب���داهلل حم��م��د امل��و���س��ى- ال��رف��اع��ة هاتف: 
043258361 فاك�ض: 043258362 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية 
ا�ش  اي  ان  �شي  لت�سفية  اأع���اله  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  ق��د مت  ب��اأن��ه  بدبي 
بتاريخ  دبي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  املجوهرات �ش.ذ.م.م  لتجارة 
2019/3/20 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/3/20  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�ستندات واالأوراق  اأع��اله، م�سطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف �لدعوى رقم 2019/791 تنفيذ جتاري
ان  االق��ام��ة مبا  بديعه م�سر جمهول حمل  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
طالب التنفيذ/نادية منار وميثله: فهد عبداهلل قمرب حممد قد 
اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
او  التنفيذ  املنفذ به وقدره )54936( درهم بالت�سامن اىل طالب 
خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية 
يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  االلتزام  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2019/823  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سركة اطل�ض لال�سا�سات فرع دبي ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /ليون �ستار للنقليات �ض.ذ.م.م وميثله:احمد عبدالقادر احمد الهاجري قد 
وق��دره )39108(  املدعي عليها مببلغ  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك 
درهم والفائدة القانونية 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل بتاريخ:2018/11/14 
وحتى ال�سداد التام والزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.وحددت لها 
جل�سة يوم االثنني املوافق:2019/4/15 ال�ساعة:08:30 �ض بالقاعة:ch1.C.14  لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2019/977  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سركة االحتاد للبناء واال�ستثمار ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي /ايه ام �سي للحماية �ض.ذ.م.م وميثله:عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )275149( درهم 
تاريخ  12% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  �سيك �سمان  اع��ادة  مع 
املوافق:2019/4/17  االربعاء  يوم  جل�سة  لها  التام.وحددت  ال�سداد  وحتى  اال�ستحقاق 
اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا    ch1.C.13:بالقاعة ال�ساعة:08:30 �ض 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   

�عالن حكم بالن�شر
         يف  �لدعوى رقم 2018/3674  جتاري جزئي 

بان  نعلنكم  االقامة  حمل  جمهول  حمدان  �سامي  الدين  بهاء  عليه/1-  املحكوم  اىل 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2019/2/21 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
ي��وؤدي للبنك املدعي  بالزام املدعي عليه بان  ���ض.م.ع  ال��دويل  التجاري  ل�سالح/البنك 
ال��دع��وى وحتى متام  ت��اري��خ رف��ع  ب��واق��ع 9% م��ن  مبلغ )372403.88( دره��م وف��وائ��ده 
ال�سداد والزمته امل�سروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر 
با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   

�عالن حم�شر حجز بالن�شر 
يف �لدعوى رقم 2019/3  بيع عقار مرهون   

مو�سوع الق�سية:ا�سدار القرار بتذييل عقد رهن العقار املذكور اعاله بال�سيغة التنفيذية واالمر بايقاع 
احلجز التنفيذي على العقار رقم:1607 بالطابق رقم 16 مببنى املجرة 1 البالغ م�ساحته )1.388.00( قدم 

مربع على قطعة االر�ض رقم 161 مبنطقة مر�سى دبي بامارة دبي نظري مبلغ )38.587.948.71( درهم.
طالب االإعالن:طالب التنفيذ:بنك ملي ايران

للتجارة  ريناون  ل�سركة  وكفيل  �سامن  ب�سفته   - �سعادت  اله �سمد  اعالنه:املنفذ �سده:1- قدرت  املطلوب 
العامة ذ.م.م  2- �سركة ريناون للتجارة العامة ذ.م.م جمهول حمل االقامة

مو�سوع االعالن:
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن �سقة �سكنية - املنطقة مر�سى دبي رقم االر�ض 
161 - رقم املبنى 1 - ا�سم املبنى املجرة 1 - رقم ال�سقة 1607 رقم الطابق 16 - امل�ساحة )1.338.00( قدم مربع 

وفاء للمبلغ املطالب به )2720000( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   
يف  �لدعوى 2018/1851 ��شتئناف جتاري   

اعالن املدعي عليه حل�شور جل�شة خربة يف الدعوى رقم:2018/1851 
 حمكمة دبي ال�شتئنافية 

امل�ستاأنف/كارلو�ض �سليم الها�سم عن �سركة جوعان للنقل العام �ض.ذ.م.م
امل�ستاأنف �سدها/ايبل تران�سبورت دي دبليو�سي �ض.م.م 

بتاريخ:2019/2/13 �سدر حكم من حمكمة دبي اال�ستئنافية باعادة املامورية للخبري احل�سابي 
ا�ستنئاف رقم:2018/1851 تاري فاننا  يف الدعوى االبتدائية رقم:2017/1438 تاري كلي 
ال�ساعة  متام  يف  املوافق:2019/4/7  االحد  يوم  له  املحدد  اخلربة  اجتماع  بح�سور  نخطركم 
1:00 ظهرا مبقر مكتب اخلبري بدبي الكائن يف دبي منطقة القرهود - بناية اركاد - طابق 
2 - مكتب 206 مقابل الطاير لل�سيارات بجوار حمطة جيجكو للمرتو وذلك ال�ستالم ما لديكم 

من م�ستندات ومن ن�سختني
مكتب اخلبري احل�شابي ابراهيم عبدامللك حممد قيد رقم )1(

 �إعالن بالن�شر حل�شور
�جتماع �خلربة

�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   
يف  �لدعوى 2019/2 نز�ع تعيني خربة جتاري   

اىل املتنازع �سده/�سركة خط االفق للديكور 
نظرا النتدابي من قبل حمكمة دبي االبتدائية خبريا هند�سيا يف الدعوى رقم 2019/2 نزاع 
بانه تقرر عقد  نعلنكم  املتنازع/�سادية علي ر�سالن  املرفوعة �سدكم من  تعيني خربة تاري 
ال�ساعة:15:00 يف مكتب اخلبري )مكتب رقم  اجتماع خربة معكم يوم اخلمي�ض 2019/4/11 
3 - ط 1 - واحة الرمول - ام الرمول - �سارع ند احلمر - مقابل مركز دفاع مدين الرا�سدية - 
دبي - رقم مكاين 90595 36326( وعليه انتم مكلفون باحل�سور �سخ�سيا او وكيلكم املعتمد يف 
الزمان واملكان املحددين اعاله م�ست�سحبني كامل دفاعكم وم�ستنداتكم ويف حالة عدم ح�سور 

من ميثلكم فان اخلربة �ست�سري يف االجراءات املكلفة بها من قبل املحكمة املوقرة
اخلبري واملحكم الهند�شي
د.�شالح الدين اأيوب الزين
نقال:0505642155        

�جتمـــــاع خبــــرة

�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   
يف  �لدعوى 2018/2255 جتاري كلي   

اخلبري املنتدب : يو�سف طاهر اخلاجة 
املدعي : جماهري للمقاوالت �ض.ذ.م.م 

املدعي عليه االول / ال�سيخ را�سد بن خليفة بن �سعيد ال مكتوم 
مت ندبنا خبريا م�سرفيا يف الدعوى املذكورة اأعاله و املرفوعة جماهري للمقاوالت �ض.ذ.م.م  
�سد املدعي عليه االول / ال�سيخ را�سد بن خليفة بن �سعيد ال مكتوم وعليه ندعوكم حل�سور 
اجتماع اخلربة  او من ميثلكم قانونا والذي �سيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان املو�سح ادناه 
وذلك يوم  االربعاء  املوافق  2019/4/10  يف متام ال�ساعة 10:30 �سباحا ، ويرجى منكم اح�سار 
كافة امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�سوركم لالجتماع.   دبي - مركز حمر عني ، 

   1B1 : مدخل رقم 4 ، الطابق االول مكتب رقم
هاتف : 2681400-04 � فاك�ض : 04-2681300

يو�شف اخلاجه / خبري ح�شابي وم�شريف        

�جتمـــــاع خبــــرة

�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2018/13753  عمايل جزئي
جمهول  ���ض.ذ.م.م  الكهروميكانيكية  لالعمال  1-الريامي   / املدخل  اخل�سم  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعي /راتي�ض كايثريي فيتيل مابوليل وميثله:احمد ح�سن 
املطالبة مب�ستحقات  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد  املازمي  حممد عبداهلل 
عمالية وقدرها )60595 درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�سوم 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   MB189067566AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف 
فاأنت  لذا   ch1.B.10:بالقاعة ال�ساعة 09.30 �ض  املوافق 2019/4/29  االثنني 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   

�عالن حكم بالن�شر
         يف  �لدعوى رقم 2018/2167  �حو�ل نف�س م�شلمني 

اىل املدعي عليه/1- عماد بن غازي تلم�ساين جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/

بدور بنت عماد بن غازي تلم�ساين نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 

تلم�ساين  غ��ازي  بن  عماد  بنت  ل�سالح/بدور  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف   2019/3/13

املدعية  �سفر  ج��واز  بتجديد  عليه  املدعي  بالزام  احل�سوري  مبثابة  املحكمة  بحكمت 

احل�سوري  مبثابة  حكما  وامل�سروفات.  بالر�سوم  والزمته  االماراتية  هويتها  وبطاقة 

قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر 

با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 

 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   
�عالن حكم بالن�شر

         يف  �لدعوى رقم 2018/13304  عمايل جزئي 
حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  الطبية  االع�ساب  لتجارة  جي  ام  اي��ة  عليه/1-  املحكوم  اىل 
االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/3/29 يف الدعوى 
توؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ب��ال��زام  �سليمان  فريد  حممد  ل�سالح/فريد  اع��اله  امل��ذك��ورة 
للمدعي مبلغ )43.282( درهم وتذكرة العودة اىل وطنه عينا او ما يقابلها نقدا بقيمة 
التنفيذ  الف وخم�سمائة درهم ما مل يكن قد التحق بخدمة �ساحب عمل اخر وقت 
املدعي من ن�سيبه فيها. حكما  امل�ساريف واعفت  باملنا�سب من  املدعي عليها  والزمت 
مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر 
اآل مكتوم  ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد  ال�سمو  هذا االع��الن �سدر با�سم �ساحب 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   
مذكرة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2018/2328  ��شتئناف جتاري    
جمهول  ������ض.م.ح.ذ.م.م  و�سركاه  الديني  حمي   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
اأياتي وميثله:علي حممد عمر  �سهيل   / امل�ستاأنف  ان  االقامة مبا  حمل 
العيدرو�ض قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2017/1755 

تاري كلي  بتاريخ:2018/10/21   
وحددت لها جل�سه يوم االحد  املوافق 2019/4/21 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ل�شتئناف
�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   

  �عالن بالن�شر
املرجع :474

كامل  عن  تنازلت  اجلن�سية  اماراتية   - علي  حممد  عبدال�سالم  ال�سيد/امرية  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ح�ستها البالغة 100% اىل ال�سيدة/مها �سلطان هزمي ال�سويدي اماراتية اجلن�سية وال�سيد/حممد �سروار 
خوجان  الدين  وال�سيد/معراج  اجلن�سية  تركي  جليل  وال�سيد/جم�سيد  اجلن�سية  افغان�ستاين  حممد  خال 
افغان�ستاين اجلن�سية وال�سيد/احمد عبداهلل حممود ا�سماعيل - ارتريا اجلن�سية يف املوؤ�س�سة الفردية امل�سماه 
مطعم بيت املدفون واملرخ�سة برقم:754113 ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة كما مت تغيري 
ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة ومت تغيري اال�سم التجاري حيث كان 

مطعم بيت املدفون واأ�سبح مطعم بيت املندي ذ.م. فرع 3
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل 
. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من 

تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات

�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   
  �عالن بالن�شر

املرجع :472
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة/�سوماتي ناجاراج هندية اجلن�سية ترغب يف البيع والتنازل 
رقم:747498  املالب�ض مبوجب رخ�سة  لكي  االمل  بوابة  100% يف  البالغة  كامل احل�س�ض  عن 

وذلك اىل ال�سيد/جنانافيل �سيدامباران �سيدامباوؤرام هندي اجلن�سية
تعديالت اخرى:تنازل �ساحب الرخ�سة الخر

وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك تقدمي طلب 

لدى مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات
�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   

  �إعالن �شطب قيد
 تعلن وزارة االقت�ساد باأن ال�سادة/ �سركة بودي كوت ميتالورجيكال كوتينجز ليمتد 
امارة  ال�سركة يف  فرع  قيد  �سطب  بطلب  تقدمت  قد  املتحدة(   :اململكة  )اجلن�سية 
دبي )�ض املطار - مكتب ملك عقارات حكومة دبي - �ض املطار - ���ض.ب:93 دبي - 

�ض.ب:93( واملقيدة حتت رقم )2736( يف �سجل ال�سركات االأجنبية بالوزارة.
وتنفيذاً الأحكام القانون االحتادي رقم )2( ل�سنة 2015 يف �ساأن ال�سركات التجارية 
وتعديالته والقرار الوزاري رقم )377( ل�سنة 2010م يف �سان اعتماد دليل اإجراءات 

الرتخي�ض لفروع ومكاتب املن�ساآت املوؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة.
يرجى من ال�سادة اأ�سحاب احلق يف االعرتا�ض ان يتقدموا باعرتا�سهم اىل الوزارة 

يف ميعاد ال يتجاوز �سهر من تاريخ الن�سر على العنوان التايل:
وزارة القت�شاد

 ادارة الت�شجيل التجاري
 �ش.ب )3625( دبي   

  �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لإقت�شاد

�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   
�نذ�ر عديل  بالن�شر
 رقم 2018/6160   

املنذر:م�سرف اأبوظبي اال�سالمي
املنذر اليه:�سركة البدواوي للمن�سوجات واخلياطة �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )188.450( درهم باال�سافة اىل اية 
مبالغ قد يتكبدها امل�سرف نتيجة لهذه االعرتا�سات وذلك على ان يكون ال�سداد خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر وبعك�سه فانه يوؤ�سفنا اعالمكم باننا �سن�سطر لل�سري باالجراءات 
الق�سائية واقامة الدعوى امام املحكمة لتح�سيل املبلغ املرتتب بذمتكم كامال م�سافا 
اليه الر�سوم وامل�ساريف الق�سائية والفوائد القانونية ا�سافة اىل التعوي�ض القانوين 

عن تاأخري ال�سداد مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية االخرى.
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   
 �عـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان :
 ال�سيد/الوجنال كنجا احمد - اجلن�سية الهند

وطلب الت�سديق على حمرر يت�سمن )تنازل(  يف ح�سته البالغه 100% يف اال�سم التجاري 
�سوبر ماركت الن�سيم ن�ساط الرخ�سة جممع ا�ستهالكي )�سوبرماركت( واملرخ�ض من دائرة 
التنمية االقت�سادية يف خورفكان رخ�سة تارية رقم:140861 ال�سادر بتاريخ:1987/10/22 
يف دائرة التنمية االقت�سادية بخورفكان - اىل ال�سيد/يو�سف انا�سان بايل - اجلن�سية الهند 
على  بالت�سديق  �سيقوم  خورفكان  مدينة  يف  العدل  الكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   ،
توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
مكتب �لكاتب �لعدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات

�لكاتب �لعدل- خورفكان

�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   
  �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : اي- هوم اوتومي�شن �ش.ذ.م.م    
ال�سكل  �سعيد  ب��ور  دي��رة-  اجل��زي��ري-  7 ملك عبدالرحمن  رق��م  :  حمل  العنوان 
القيد  رق���م    567537  : ال��رخ�����س��ة  رق���م  م�����س��وؤول��ي��ة حم�����دودة.  ذات   : ال��ق��ان��وين 
االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب   1016485  : ال��ت��ج��اري  بال�سجل 
املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه  بدبي 
ب��ت��اري��خ 2019/3/21  وامل���وث���ق لدى  اأع�����اله، وذل����ك مب��وج��ب ق����رار حم��اك��م دب���ي 
اأو  اع��رتا���ض  اأي  لديه  وعلى من    2019/3/21 بتاريخ   دب��ي  العدل حماكم  كاتب 
العنوان :  مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني  ايه ا�ش بي ملراجعة احل�شابات 
 مكتب رقم 303 ملك عبداهلل �سعيد خلف الغيث الكرامه - هاتف  04-3353970 
وذلك  الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً    04-3353907 فاك�ض: 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   
�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري بانحلل �سركة

ا�س���م ال�سركة: لكي داي للتجارة )�ش.ذ.م.م(  
رقم الرخ�س��ة : 647268 عن�وانها: حمل رقم 405 – ملك حممد عبد الكرمي ابو احل�سن 
الزرعوين - ديرة – عيال نا�سر ال�سك�ل القانوين : ذات م�سئولية حمدودة  رقم القيد بال�سجل 
التجاري : 1068218 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�سري 
يف ال�سجل التجاري لديها بانحالل ال�سركة املذكور اعاله ، وذلك مبوجب القرار ال�سادر من 
العدل  الكاتب  ال�سيد  لدى  وامل�سدق  بتاريخ )2019/03/18(  لل�سركاء  العمومية  اجلمعية 
بتاريخ )2019/03/18( وعلى من لديه اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف 
 )04 – مكتب )10 -9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني -  هاتف : )2226266 
فاك�ض )2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 

45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن .
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   
�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري بانحلل �سركة

ا�س���م ال�سركة : العاديات جلوبال لال�شتثمار " )�ش.ذ.م.م(  
رقم الرخ�س��ة: 694407 عن�وانها : مكتب رقم 503 ملك �سركة ا�سيكو اخلليجي العقارية 
التجاري  القيد بال�سجل  القانوين : ذات م�سئولية حم��دودة  رقم  ال�سك�ل  - ديرة - بور�سعيد 
التاأ�سري يف  قد مت   ، باأنه  بدبي  االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  1121130 مبوجب   :
ال�سادر من  القرار  وذلك مبوجب   ، اعاله  املذكور  ال�سركة  بانحالل  لديها  التجاري  ال�سجل 
العدل  الكاتب  ال�سيد  لدى  وامل�سدق  بتاريخ )2019/01/09(  لل�سركاء  العمومية  اجلمعية 
بتاريخ )2019/01/09( وعلى من لديه اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف 
 )04 – مكتب )10 -9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني -  هاتف : )2226266 
فاك�ض )2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 

. االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما   45
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   
�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري بتعيني م�سفي

ا�س����م امل�سفي :يو�شف بن خادم لتدقيق احل�شابات
عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني مبوجب هذا تعلن دائرة 
امل�سفي  بتعيني  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد   ، باأنه  بدبي  االقت�سادية  التنمية 
رقم  حم��ل   : وعنوانها   )���ش.ذ.م.م(  للتجارة  داي  لكي  بت�سفية  للقيام  اع��اله  امل��ذك��ور 
405 – ملك حممد عبد الكرمي ابو احل�سن الزرعوين - ديرة – عيال نا�سر وذلك مبوجب 
لدى  وامل�سدق   )2019/03/18( بتاريخ  لل�سركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�سادر  القرار 
ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2019/03/18( وعلى من لديه اعرتا�ض او مطالبة التقدم 
 : هاتف   - البطني  رق��ة   - لالعمال  منت  مركز  ملك   )9-  10( مكتب  يف  املعني  امل�سفي  اىل 
واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�ستحبا   )04 –  2223773( فاك�ض   )04 –  2226266(

الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن .
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   
�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري بتعيني م�سفي

يو�شف بن خادم لتدقيق احل�شابات ا�س����م امل�سفي : 
عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة البطني مبوجب هذا تعلن دائرة 
امل�سفي  بتعيني  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد   ، باأنه  بدبي  االقت�سادية  التنمية 
 : وعنوانها   )���ش.ذ.م.م(  لال�شتثمار  جلوبال  العاديات  بت�سفية  للقيام  اع��اله  امل��ذك��ور 
وذل��ك مبوجب  بور�سعيد   - دي��رة   - العقارية  اخلليجي  ا�سيكو  �سركة  503 ملك  رق��م  مكتب 
لدى  وامل�سدق   )2019/01/09( بتاريخ  لل�سركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�سادر  القرار 
ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2019/01/09( وعلى من لديه اعرتا�ض او مطالبة التقدم 
 : هاتف   - البطني  رق��ة   - لالعمال  منت  مركز  ملك   )9-  10( مكتب  يف  املعني  امل�سفي  اىل 
واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�ستحبا   )04 –  2223773( فاك�ض   )04 –  2226266(

الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن .
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   
  �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : بي ا�ش ام اي للو�شاطة التجارية �ش.ذ.م.م    
العنوان : مكتب رقم 207 ملك عبداجلليل مهدي حممد الع�سماوي بردبي جممع 
دبي ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة : 688566  رقم القيد 
بال�سجل التجاري : 1115338 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه 
اأعاله، وذلك  ال�سركة املذكورة  باإنحالل  التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها  قد مت 
العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق    2018/5/14 بتاريخ  دبي  ق��رار حماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ  2018/5/14  وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
املعني ات�ش ال بي هامت حما�شبون قانونيون العنوان : مكتب 1801 ملك ال�سيخة 
 هند بنت مكتوم بن جمعة ال مكتوم- بردبي- املركز التجاري هاتف  04-3277775 
فاك�ض: 3277677-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   
  �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/  ايه ا�ش بي ملراجعة احل�شابات 
العنوان:مكتب رقم 303 ملك عبداهلل �سعيد خلف الغيث الكرامه - هاتف 
التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب   04-3353907 فاك�ض:   04-3353970
لت�سفية   اأع����اله  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  ق��د مت  ب��اأن��ه  ب��دب��ي  االق��ت�����س��ادي��ة 
بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  م    م  ذ  اوتومي�شن -  اي- هوم 
   2019/3/21 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق   2019/3/21
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه 
امل�ستندات  اأعاله، م�سطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  الكائن بدبي على 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   
  �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/ات�ش ال بي هامت حما�شبون قانونيون
جمعة  ب������ن  م����ك����ت����وم  ب����ن����ت  ه����ن����د  ال�������س���ي���خ���ة  م����ل����ك   1801 ال����ع����ن����وان:م����ك����ت����ب 
 04-3277775 ه�������ات�������ف  ال�������ت�������ج�������اري  امل��������رك��������ز  ب���������ردب���������ي-  م������ك������ت������وم-   ال 
فاك�ض: 3277677-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت 
تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية  توتال باور لتجارة الكهربائيات - ذ م م   وذلك 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2018/5/14 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ   2018/5/14   وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
كافة  معه  م�سطحباً  اأع���اله،  امل��ذك��ور  ال��ع��ن��وان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني 

امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية



�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   
�عالن حكم بالن�شر

         يف  �لدعوى رقم 2018/12018  عمايل جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- نور امل�ستقبل للمقاوالت �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/12/13 يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح/ح�سام الدين �سبحي م�سطفى الداود بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي 
مبلغ )320776( درهم وبتذكرة عودة اىل موطنه على الدرجة ال�سياحية عينا او قيمتها 
نقدا ما مل يلتحق بخدمة رب عمل اخر والزمت املدعي عليها باملنا�سب من الر�سوم 
اعتبارا  يوما  قابال لال�ستئناف خالل ثالثني  وامل�سروفات. حكما مبثابة احل�سوري 
من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   

�عالن حكم بالن�شر
         يف  �لدعوى رقم 2018/4027  جتاري جزئي 

نعلنكم  االقامة  حمل  جمهول  الغفلي  خليفة  امل��ر  �سيف  احمد  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املذكورة اعاله  املنعقدة بتاريخ 2019/1/22 يف الدعوى  بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
ل�سالح/�سلفر �سيتي للتجارة العامة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )�ستة 
االف و�سبعمائة و�ستة وثمانني درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة 
بامل�سروفات ومببلغ  والزمته  ال�سداد  الق�سائية احلا�سل يف:2018/8/16 وحتى متام 
لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  ثالثمائة 
با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا االع��الن �سدر  اليوم  اعتبارا من  خالل ثالثني يوما 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   

�عالن حكم بالن�شر
         يف  �لدعوى رقم 2018/4026  جتاري جزئي 

بان  نعلنكم  االق��ام��ة  حم��ل  جمهول  ابوبكر  م��راد  حممد  م��راد  عليه/1-  املحكوم  اىل 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2019/2/12 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعي  ب��ال��زام  العامة  للتجارة  �سيتي  ل�سالح/�سلفر 
 %9 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  دره���م(  وث��الث��ني  واث��ن��ني  وخم�سمائة  االف  )خم�سة 
والزمته  ال�سداد  متام  وحتى  يف:2018/8/16  احلا�سل  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من 
احل�سوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  درهم  ثالثمائة  ومببلغ  بامل�سروفات 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر 
با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   

�إعالن بالن�شر
 رقم 2019/261   

املنذر:الدالل للعقارات
املنذر اليه:�سركة جايبور �ستار للتجارة العامه �ض.ذ.م.م

ينذر املنذر /املنذر اليه ب�سرورة ب�سداد كافة امل�ستحقات االيجارية 
يف خ���الل ف���رته ث��الث��ون ي��وم��ا م��ن ت��اري��خ ن�سر ه���ذا االن�����ذار وال 
املنذر  �سد  القانونية  االج���راءات  اتخاذ  اىل  ا�سفا  املنذر  �سي�سطر 

اليه مع حتميله كافه االتعاب وامل�سروفات.
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   
�إعالن بالن�شر

 رقم 2019/2411   
املنذر:البديعة للعقارات

املنذر اليه:اي�سي اك�س�ض للحلول الفنية �ض.ذ.م.م
املو�سوع/اعالن بالن�سر يف انذار عديل رقم:2019/1/40270

اليه يف  املنذر  املبالغ املرت�سدة يف ذمة  اليه ب�سرورة �سداد  املنذر /املنذر  ينذر 
ا�سفا اىل اتخاذ االجراءات  املنذر  خالل فرتة اق�ساها 30 يوما واال �سي�سطر 
الق�سائية الالزمة مبا ذكر والتعوي�ض اجلابر للعطل وال�سرر وحتميل املنذر 

اليه كافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة.
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   

�إعالن بالن�شر
 رقم 2019/2412   

املنذر:البديعة للعقارات
املنذر اليه:االخوة العرب لالأعمال الفنية �ض.ذ.م.م

املو�شوع/اعالن بالن�شر يف انذار عديل رقم:2019/1/25880
اليه يف  املنذر  املبالغ املرت�سدة يف ذمة  اليه ب�سرورة �سداد  املنذر /املنذر  ينذر 
ا�سفا اىل اتخاذ االجراءات  املنذر  خالل فرتة اق�ساها 30 يوما واال �سي�سطر 
الق�سائية الالزمة مبا ذكر والتعوي�ض اجلابر للعطل وال�سرر وحتميل املنذر 

اليه كافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة.
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف �لدعوى رقم 2019/886 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- حممد فاروق حممد علي  جمهويل حمل االقامة مبا 
امل�سرق )�سركة م�ساهمة عامة( وميثله:حممد  التنفيذ/بنك  ان طالب 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سويدي    �سلطان  عي�سى 
اىل  دره��م   )161497.5( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف �لدعوى رقم 2019/1025 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- حممد فادي حممد علي �سقللى - ب�سفته حمرر ال�سيكات 
التنفيذ/ طالب  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهويل  اجلزائية   الدعوى  مو�سوع 

مينالين ملواد البناء �ض.ذ.م.م وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة  )1346978( درهم اىل طالب 
املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف �لدعوى رقم 2019/201 تنفيذ �شرعي
جمهول   النورياين  عبدالرحيم  عبداهلل  حممد  عي�سى  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/مرمي علي حممد احمد �سدادي قد اأقام 
يف  ال�سادر  احلكم  بتنفيذ  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
الدعوى رقم:244-2018 احوال نف�ض م�سلمني واملعدل باال�ستئناف رقم:480-
املحكمة  ف��ان  وعليه  وامل�����س��اري��ف    وال��ر���س��وم  �سخ�سية  اح���وال  ا�ستئناف   2018
املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف �لدعوى رقم 2019/482 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �سده/1- حممود ر�سا عزيز اله عزيزي تر�سيزى جمهول  حمل 
���ض.م.خ وميثله:نا�سر حمد  التنفيذ/�سركة متويل  ان طالب  االقامة مبا 
�سليمان جابر ال�سام�سي قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2019/3/19 
اعالنكم ل�سداد قيمة املطالبة )67110( درهم يف ملف التنفيذ اعاله واال 
بيع العقار حمل احلجز )نوع العقار �سقة �سكنية املنطقة جبل علي االوىل 
- رقم االر�ض 257 - رقم ال�سقة 101 - املبنى MOG 184 خالل 15 يوم 

من تاريخ االعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف �لدعوى رقم 2019/882 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ ���س��ده/1- حممد اب��راه��ي��م  جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
�سلطان  عي�سى  وميثله:حممد  التجاري  اأبوظبي  التنفيذ/بنك  طالب 
ال�سويدي   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )670610.27( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية 
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف �لدعوى رقم 2019/161 تنفيذ جتاري
كفيلة  ب�سفتها  ����ض.ذ.م.م  لاللكرتونيات  �سوريا  �سركة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
ت�سامنية ملديونية املدعي عليها االوىل  جمهول حمل االقامة مبا ان طالب 
التنفيذ/بنك دبي التجاري �ض.م.ع وميثله:نا�سر حمد �سليمان جابر ال�سام�سي 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )5953812( درهم بالت�سامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2019/1003  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مراد �سحات �سليمان رزق اهلل جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/م�سرف الهالل )�سركة م�ساهمة عامة( وميثله:نا�سر حمد �سليمان جابر ال�سام�سي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 
و�سمول  عليه  املدعي  بذمة  املرت�سدة  املديونية  عبارة عن  درهم   )38.083.62( وق��دره 
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.وحددت لها جل�سة 
لذا    ch1.C.12:بالقاعة �ض  ال�����س��اع��ة:08:30  امل���واف���ق:2019/4/18  اخلمي�ض  ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2019/219  عقاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-ريكاردو �سايتا جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /بورجاك اورازوو 
وميثله:�سرحان  بورجاكوف  القا�سر/باتري  ابنه  على  طبيعي  ويل  وب�سفته  نف�سه  عن 
العقد  بف�سخ  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  املعيني  ح�سن  حممد  ح�سن 
 )100000( وق��دره  �سايتا مببلغ  ري��ك��اردو  عليه  املدعي  وال���زام  عليه  وامل��دع��ي  املدعي  بني 
بالنفاذ  احلكم  و�سمول  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  �سنويا   %9 ب��واق��ع  وال��ف��ائ��دة  دره��م 
املعجل بال كفالة.وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق:2019/4/9 ال�ساعة:09:30 �ض 
بالقاعة:ch1.B.8  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2019/18  عقاري جزئي

حمل  جمهول  تيجاين  هاري�ض   -2 موثوامي  1-فيفكانانثان   / عليه  املدعي  اىل 
ح�سن  حممد  ح�سن  وميثله:�سرحان  �سدوينوفا  /تاتيانا  املدعي  ان  مبا  االقامة 
املعيني قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن 
تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   )260.000( وق��دره  مبلغ  ب�سداد 
املطالبة الق�سائية وحلني ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب وحددت لها 
جل�سة يوم االثنني املوافق 2019/4/8 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.B.8 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   

يف  �لدعوى 85 ل�شنة 2019 جتاري جزئي - دبي   
املعلن اليه/ال�ساحل الف�سي لل�سفريات

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة العمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد 
حددنا يوم االثنني املوافق:2019/4/8 يف متام ال�ساعة الرابعة والن�سف ع�سرا لعقد 
االجتماع االول للخربة وذلك مبقر مكتبنا الكائن يف مكتب ال�سارد دبي- ديرة- �سارع 

املطار مبنى الفجر لالعمال- مكتب رقم 119.
لذا يطلب ح�سوركم اأو من ميثلكم قانوناً حل�سور االجتماع املذكور مع اح�سار كافة 
امل�ستندات املتعلقة بالدعوى وعليكم مراجعة اخلبري اأوال باأول ب�ساأن ايه ا�ستف�سارات 

وملتابعة تطورات  اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�ستالم امل�ستندات والتعقيب عليها.
اخلبري/ اأحمد �شعيد ال�شارد
رقم القيد مبحاكم دبي 154

 دعوة حل�شور �لجتماع
�لول للخربة

�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   
�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري بانحلل �سركة

ا�س���م ال�سركة: برايت ليف للتكنولوجيا )�ش.ذ.م.م(
اال�ستثمارية  االعمال  306 ملك جمموعة  رقم  عن�وانها: مكتب   763547  : الرخ�س��ة  رقم 
التجاري  بال�سجل  القيد  رقم  ذات م�سئولية حمدودة   : القانوين     ال�سك�ل  املرر     - – ديرة 
يف  التاأ�سري  قد مت   ، باأنه  بدبي  االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  1240862 مبوجب   :
ال�سادر من  القرار  وذلك مبوجب   ، اعاله  املذكور  ال�سركة  بانحالل  لديها  التجاري  ال�سجل 
العدل  الكاتب  ال�سيد  لدى  وامل�سدق   )2019/03/07( بتارخ  لل�سركاء  العمومية  اجلمعية 
بتاريخ )2017/03/07( وعلى من لديه اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف 
 )04 – مكتب )10 -9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني -  هاتف : )2226266 
فاك�ض )2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 

االعالن. هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما   45
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   
�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري بتعيني م�سفي

ا�س����م امل�سفي :يو�شف بن خادم لتدقيق احل�شابات
عن���وان����ه :مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة البطني        

ال��ت��اأ���س��ري يف ال�سجل  ، ق��د مت  ب��اأن��ه  ب��دب��ي  التنمية االق��ت�����س��ادي��ة  ت��ع��ل��ن دائ����رة  مب��وج��ب ه���ذا 
للتكنولوجيا  ليف  برايت  بت�سفية  للقيام  اع��اله  املذكور  امل�سفي  بتعيني  لديها  التجاري 
– ديرة -  306 ملك جمموعة االعمال اال�ستثمارية  وعنوانها  : مكتب رقم  )���ش.ذ.م.م( 
املرر   وذلك مبوجب القرار ال�سادر من اجلمعية العمومية لل�سركاء بتارخ )2017/03/07( 
او  اعرتا�ض  لديه  من  وعلى   )2017/03/07( بتاريخ  العدل  الكاتب  ال�سيد  لدى  وامل�سدق 
مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني 
-  هاتف : )2226266 – 04( فاك�ض )2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة امل�ستندات 

واالأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   
  �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة:  بنجوين لل�شحن �ش.ذ.م.م  
العنوان: مكتب B3302 ملك اي ايه ال �سوبالي ت�سني ماجنمنت م.د.م.���ض- بردبي- 
املركز التجاري ال�سكل القانوين: ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة: 228063  رقم 
بدبي  االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  53085 مبوجب هذا  التجاري:  بال�سجل  القيد 
باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك 
دبي  العدل حماكم  كاتب  واملوثق لدى  بتاريخ 2019/3/25  دبي  مبوجب قرار حماكم 
بتاريخ 2019/3/25 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
�شوريندرا مان�شنكر جو�شي )حما�شبون قانونيون( العنوان: مكتب رقم 501 ملك �سركة 
بو�ست لال�ستثمارات- املرقبات هاتف: 042727057 فاك�ض: 042715096 م�سطحباً معه 
كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   
  �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/ �شوريندرا مان�شنكر جو�شي )حما�شبون قانونيون(
املرقبات  ل��ال���س��ت��ث��م��ارات-  ب��و���س��ت  ���س��رك��ة  ال��ع��ن��وان: مكتب رق���م 501 م��ل��ك   
التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   042715096 فاك�ض:   042727057 هاتف: 
االقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية بنجوين 
بتاريخ 2019/3/25  دبي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  ���ش.ذ.م.م  لل�شحن 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/3/25  وعلى من لديه 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2019/517  مدين جزئي

ال��دي��ن 2- حممد  ع��الء  �سيخ  داود  �سيخ  ال��دي��ن  ع��الء  1-���س��ي��خ   / عليهما  امل��دع��ي  اىل 
اف�سر  احل�سن  /ازه���ار  املدعي  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهويل  عبداملالك  عبدال�سكور 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  احل��م��ادي  املو�سى  علي  وميثله:ابراهيم  احل�سن 
الزام املدعى عليهم بالت�سامم والتكافل بدفع تعوي�ض للمدعي مببلغ وقدره 497.251 
درهم عن اال�سرار املادية واملعنوية التي حلقت به مع فائدته القانونية لهذا املبلغ من 
تاريخ املطالبة حتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف.وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch2.D.17:بالقاعة ���ض  ال�����س��اع��ة:08:30  امل����واف����ق:2019/4/9 
م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2019/225  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-املا�سة انرتنا�سيونال للو�ساطة العقارية ���ض.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي /ا�سمهان حممد �سريف ح�سني العابدي وميثله:مي عبدالرحمن 
ن�سيب عبدالرحمن بن ن�سيب الفال�سي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم   300000 مببلغ  تعوي�ض   + دره���م   816000 وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ى  ب��ال��زام 
وامل�ساريف  الر�سوم  عليها  املدعى  وال��زام  البيع  عقد  ببطالن  دره��م(  ال��ف  )ثالثمائة 
واتعاب املحاماه والفائدة 12% وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم.وحددت لها جل�سة يوم 
فاأنت مكلف  بالقاعة:ch1.B.8  لذا  ال�ساعة:9:30 �ض  امل��واف��ق:2019/4/9  الثالثاء 
م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
مدير �لدعوى

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف �لدعوى رقم 2019/723 تنفيذ جتاري
اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- جن��م��ة ال��ف�����س��اء مل��ق��اوالت ال��ب��ن��اء �����ض.ذ.م.م 
لالن�ساءات  التنفيذ/الغرير  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد  �����ض.ذ.م.م    خر�سانة 
درهم   )513502.5( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله 
بالت�سامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12596 بتاريخ 2019/4/3   

�عالن حكم بالن�شر
         يف  �لدعوى رقم 2015/638  جتاري كلي 

اىل املدعى عليه/1- هارفيندار �سينغ �ساند هو �ساتنام ب�سفته كفيل و�سامن 
���ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة  الكهروميكانيكية  ملديونية م�سوط لالعمال 
ال�سويدي  �سلطان  عي�سى  حممد  وميثله:  التجاري  دبي  بنك  املدعي/  اأن  مبا 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2015/11/26 يف الدعوى 
املوؤرخة  الت�سوية  اتفاقية  باحلاق  التجاري  دبي  ل�سالح/بنك  اع��اله  املذكورة 
2015/11/22 مبح�سر جل�سة اليوم واثبات حمتواه فيه وجعله يف قوة ال�سند 
يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  التنفيذي. 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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•• ال�شارقة-الفجر:

ال������دورة احل���ادي���ة ع�����س��رة م���ن مهرجان  حت��ف��ل 

هيئة  تنظمها  التي  للطفل،  ال��ق��رائ��ي  ال�سارقة 
ال�سارقة للكتاب هذا العام حتت �سعار “ا�ستك�سف 
الفرتة  يف  ال�سارقة،  اإك�سبو  مركز  يف  املعرفة” 
املمتدة ما بني 17 اأبريل اإىل 27 اأبريل 2019، 
التي  امل�سرحية،  الفنية  مبجموعة من العرو�ض 
تقام الأول مرة باأربع لغات العربية واالجنليزية 
وال��ه��ن��دي��ة واالأردي��������ة، ل��ت�����س��ت��ه��دف ج��م��ي��ع زوار 
املهرجان، وتقدم لل�سغار جمموعة من الر�سائل 

والقيم االإن�سانية النبيلة.
م�سرحية  امل����ه����رج����ان،  خ�����س��ب��ة  وت�����س��ت�����س��ي��ف 
الفنانني  من  كّل  بطولة  الكويتية،  “القطاوة” 
وعبداهلل  ل��وي�����ض،  وع��ب��دال��ع��زي��ز  ال�سعيبي،  ب���در 
ورهف  عبا�ض،  وجا�سم  عبا�ض،  ونا�سر  عبا�ض، 
العنزي واإميان احل�سيني، وحممد امل�سلم، ورهف 

حممد، وفهد ال�سالح، ونا�سر الدو�سري، الذين 
يقدمون للجمهور فقرات ا�ستعرا�سية ت�سويقية 
يف �سريك مهجور حيث  “القطط”  ب�سخ�سيات 
يتاأجج ال�سراع االأبدي بني اخلري وال�سر، لياأخذ 
ال�����زوار يف رح��ل��ة للبحث ع��ن ح��ق��ائ��ق واأح����داث 

امل�سرحية بطريقة تمع بني املرح والتعلم. 
امل�سرحية  م���ع  م���وع���د  ع��ل��ى  ال�������زوار  و���س��ي��ك��ون 
وهي  “تومورو”،  ال��ك��وي��ت��ي��ة  اال���س��ت��ع��را���س��ي��ة 
الفنانات  من  ك��ّل  بطولة  لالأطفال  موجه  عمل 
�سبتي،  غ��دي��ر  م��ه��دي،  روان  ال��ه��اج��ري،  �سجون 
ودمي���ة اأح���م���د، وره���ف ال��ع��ن��زي، وع���ب���داهلل عبد 
الر�سا، تدور اأحداثها حول الطفلة “اآين” التي 
مليئة  رح��ل��ة  وتخو�ض  ال��ه��اج��ري،  دوره���ا  تلعب 
باملغامرات بحثاً عن اأبويها اللذان اأ�ساعاها منذ 
خ�سبة  على  امل�سوقة  االأح���داث  وتت�ساعد  زم��ن، 
امل�سرح، حيث �سيتعرف احل�سور على �سخ�سيات 
و”م�سرت  و”�ساندرا”  لوين”،  “االآن�سة  مثل 

وغريهما.  لوك”، 

ويف عمل م�سرحي مده�ض بعنوان” عر�ض حتت 
وعي�ض  ال��غ��و���ض  متعة  ال����زوار  �سيخترب  املاء”، 
املاء،  حتت  و�سديقتها  البحر  حورية  مغامرات 
فيما  اجلمهور،  حما�ض  تلهب  تفاعلية  بطريقة 
مع  ا�ستثنائية  تربة  املهرجان  زوار  �سيخو�ض 
مهمة  وه��ي  الكونيون”،  امل�ستك�سفون  عر�ض” 
خا�سة للتعرف على املجرات والكواكب اجلديدة 
عر�ض”  ياأخذهم  فيما  ممتع،  ف�سائي  بعر�ض 
مع  ���س��ي��ق��ة  ق�����س��ة  اإىل  امل�ستقبل”  م���ن  ال���ع���ودة 
اآلة الزمن  يف  خمرتع جمنون و�سديقه مبتكر 

جولة مع رحالتهما العجيبة.
لال�ستمتاع  ب��ف��ر���س��ة  امل��ه��رج��ان  زوار  وي��ح��ظ��ى 
التي  امل�سيئة،  اال���س��ت��ع��را���س��ات  م��ن  مبجموعة 
من  املو�سيقية  “البالريينا”  جمموعة  تقدمها 
من  جمموعة  الراق�سون  يقدم  حيث  اأوكرانيا، 
عرو�ض البالية ال�ساحرة، فيما ت�سطحب فرقة 
“واكازو قروب” من لبنان اجلمهور يف رحلة مع 
وهي ق�سة تري  عر�ض” العوامل ال�سحرية”، 

اأح��داث��ه��ا يف اأع��م��اق ال��ب��ح��ار، وذل��ك للعثور على 
مكان جديد ي�سلح للعي�ض ب�سالم.

العم  م���ن  امل��ك��ون��ة  “لوكناوي”  ع��ائ��ل��ة  وت��ط��ل 
املفعمني  ال�ستة  واأط��ف��ال��ه��م��ا  وزوج��ت��ه  ت�����س��اّك��ان 
بالطاقة، على جمهور املهرجان �سمن م�سرحية 
لفرقة بزِم اردو،  “ ت�سات�سا ت�ساّكان اإن اأك�سن”، 
وهي م�سرحية هزلية، تدخل احل�سور يف حالة 
من البهجة والفرح، كما تقدم الفرقة م�سرحية 
“ بيج بي ق�سة”،   حيث ت�سرد النظام التعليمي 
ق�سة  ع��ن  م���اأخ���وذة  وه���ي  ه���زيل،  ب�سكل  بالهند 
احلياة  وت�������س���ّور   Bade Bhai Sahib

الطالبّية ل�سقيقني طباعهما خمتلفة.
ي�سار اإىل اأن الدورة اجلديدة من املهرجان ت�سهد 
م�ساركة 134 نا�سراً من 17 دولة عربية وعاملية، 
اإىل جانب ا�ست�سافة 186 �سيفاً، من 56 دولة 
عربية واأجنبية يقدمون 2129 فعالية متنوعة 
باللغتني  �ساملة  تربوية  واأن�سطة  برامج  �سمن 
 863 تنظيم  جانب  اإىل  واالجنليزية،  العربية 

من  �سيفاً   49 يقدمها  للطفل  متنوعة  فعالية 
برنامج  اإىل جانب تخ�سي�ض  دول��ة عربية،   21
ثقايف �سامل ي�سارك فيه 76 �سيفاً من 26 دولة 
العربية  باللغتني  وور���س��ة  فعالية   50 ي��ق��ودون 

كتب  ر�سومات  معر�ض  ينظم  كما  واالإجنليزية، 
 16 �سنوياً  امل��ه��رج��ان  ي�ست�سيفه  ال��ذي  الطفل 
فعالية فنية متنوعة و�ساملة يقدمها 16 �سيفاً 

من 55 دولة عربية واأجنبية.

تقّدم للمرة الأوىل بالعربية والجنليزية والهندية والأردية

عرو�ض م�سرحية عاملية باأربع لغات جتمع زوار »ال�سارقة القرائي للطفل«

ال��دورة اخلام�سة  فعاليات  االأربعاء  اليوم  تنطلق 
من معر�ض “فنون العامل دبي” الفعالية الفنية 
االأك����رب يف ال�����س��رق االأو����س���ط ال��ت��ي ت��ق��دم اأعمااًل 
دبي  مركز  يف  اجلميع  اأم��ام  متاحة  باأ�سعار  فنية 
التجاري العاملي. ومتتاز ن�سخة هذا العام بجدول 
اأع��م��ال ح��اف��ل م��ن الفعاليات واالأن�����س��ط��ة مب��ا يف 
ذلك ور�ض العمل التعليمية واحلوارات التفاعلية 
تتكامل  والتي  املتنوعة  الثقافية  االأداء  وعرو�ض 
مع ت�سكيلة ا�ستثنائية من اأكرث من 3 اآالف عمل 

فني واإبداعي متاح للبيع.
اأيام   4 م��دى  على  ينعقد  ال��ذي  املعر�ض  وي��ق��دم 
من  ومعر�ساً  فناناً   150 ل  فنية ملهمة  اأعمااًل 
30 دولة تتوزع على خم�ض قارات حيث �ستواكب 
القطع الفنية املعرو�سة للبيع اأذواق ع�ساق الفن 
وامل�سرتين باجلملة  الفنية  االأعمال  وهواة جمع 
وجهات التكليف اخلا�سة يف دولة االإمارات ف�ساًل 
ع��ن تنظيم جم��م��وع��ة وا���س��ع��ة م��ن ور����ض العمل 
اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي  ال��ي��وم  م���دار  ع��ل��ى  التعليمية 

ترفيه الزوار واإثراء معارفهم الفنية.
العامل  اأن��ح��اء  خمتلف  م��ن  الفنانون  و�سيتوافد 

للم�ساركة يف املعر�ض حيث ت�سمل قائمة الفنانني 
“اململكة  اآي����ن  “بن  م�����س��ارك��ت��ه��م  اأّك������دوا  ال���ذي���ن 
وجوليا  “الهند”  ك���اب���ور  ون��ي��خ��ي��ل  املتحدة” 
�سمولينكوفا “رو�سيا” وبيرتا كالتنباخ “اأملانيا” 

وليزيل اأجنلربيخت “جنوب اأفريقيا”. 
كما �سي�سهد املعر�ض م�ساركة متميزة من الفنان 
البولندي مار�سني روجال - املعروف اأي�ساً با�سم 

“م�سرت اآرت برايد” 
وت�سمل قائمة امل�ساركني من معار�ض الفن الرائدة 
اآرت  “�سيرنجي  م��ن  ك��اًل  املنطقة  م�ستوى  على 
جروب” “اململكة العربية ال�سعودية” و”نو�ساي 
اأرت جالري” “االإمارات العربية املتحدة” و�سالة 
“اآرت بل�ض” “االإمارات العربية املتحدة” و�سالة 
و”ا�ستديو 3 اآرت” “الهند” و�سالة ماريا ايلينا 
 ”3 “جالرييا  و���س��ال��ة  “االأرجنتني”  غ��ال��ريي 
ت�سكيلة  مبجموعها  �ستقدم  وال��ت��ي  “ت�سيلي” 

وا�سعة من االأعمال واالأ�ساليب الفنية املتميزة.
يندرج  ال��ذي  دبي”  ال��ع��امل  “فنون  معر�ض  يعد 
الفني”  دب����ي  “مو�سم  ف��ع��ال��ي��ات  اإط������ار  ���س��م��ن 
فر�سة  تتيح  التي  املدينة  يف  الرئي�سة  الفعالية 

والتي  النا�سئني  الفنانني  اأع��م��ال  اإىل  ال��و���س��ول 
وبدءاً  اأمريكي.  دوالر   100 من  اأ�سعارها  تبداأ 
الفوتوجرافيني  الفنية للم�سورين  االأعمال  من 
اجلرافيتي  اإب���داع���ات  اإىل  و���س��واًل  واخل��ط��اط��ني 

امللهمة وابتكارات م�سممي االأزياء.
الرئي�ض  ن��ائ��ب  م��ريم��ان��د  ل���وه  تريك�سي  وق��ال��ت 
االأول الإدارة املعار�ض والفعاليات لدى مركز دبي 
يوا�سل  دبي”  ال��ع��امل  “فنون  ال��ع��امل��ي  ال��ت��ج��اري 
�سريحة  اأك��رب  اإىل  املعا�سر  الفن  الإي�سال  �سعيه 

من اجلمهور. 
وتعطي ن�سخته لهذا العام ملحة وافية حول اأحدث 
التوجهات يف القطاع الفني عرب جمموعة كبرية 
من اخلرباء والفنانني امل�ساركني يف فعالياته”..
يتمثل يف  املعر�ض  تنظيم  الهدف من  اأن  موؤكدة 
م�ستويات  ب��اأرق��ى  وت��زوي��ده��م  ال����زوار  ا�ستقطاب 
وتزويدهم  خميلتهم  اإث��راء  عن  ف�ساًل  الرتفيه 
بقيمة م�سافة تتجاوز يف مفهومها القطع الفنية 
اأن  ..متوقعة  يتم عر�سها  التي  التكلفة  مي�سورة 
حتى  تفاعلية  االأك��رث  ن�سخته  يف  املعر�ض  يحقق 

االآن هذا الهدف.

املديرة  ال�سويدي  الدبو�ض  اأمينة  �سعادة  اأ�سادت 
بنت  لطيفة  ال�سيخة  �سمو  جل��ائ��زة  التنفيذية 
دولة  ب��دع��م  ب��دب��ي  الطفولة  الإب���داع���ات  حممد 
االإمارات وقيادتها الر�سيدة لكافة املبادرات التي 

تعنى بالقراءة واال�ستفادة منها.
مبنا�سبة  لها  ت�سريح  يف   - ال�����س��وي��دي  وثمنت 
“ - كافة  ال���ق���راءة  “ ���س��ه��ر  اخ��ت��ت��ام ف��ع��ال��ي��ات 
لهذه  وامل�ساحبة  املرافقة  والربامج  الفعاليات 
التظاهرة الثقافية واحل�سارية التي تنفرد بها 

اإمارات الت�سامح يف “ عام الت�سامح » .
“ ع�سرون عاما من قب�ض ت�سد قيم  وقالت : 
الر�سيدة  للقيادة  اخلال�سة  الوطنية  الثقافة 
واالن���ت���م���اء ل��ل��وط��ن ال���غ���ايل م���ن اأج����ل طفولة 
االإن�ساين،  التاريخ  �سفحات  يف  ت�سطر  مبدعة 
باأنها  ال��ع��امل عليها  اأج��م��ع  م��ب��دع��ة  اأم���ة  جن���اح 

اأ�سعد �سعب ».
التي  ال��ق��راءة يف اجل��ائ��زة  اإىل م�سرية  واأ���س��ارت 
الطفل  ي��وم  مبنا�سبة   2004 ع��ام  يف  انطلقت 
حملت  التي  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وا�ستمرت  اخلليجي 
دبي  يف  ال��ع��ام��ة  امل��ك��ت��ب��ات  “ يف  “اق��راأ  ع���ن���وان 
للقراءة  فعاليات  برناجمها  وت�سمن  االآن  اإىل 
تنوعت   2007 ع��ام  ويف  الثقافية،  وامل�سابقات 
الكتابة  يف  عمل  ور����ض  على  لت�ستمل  الفعالية 
وال��ق��راءة حيث حملت امل��ب��ادرة ا���س��م “ اق���راأ يف 
ربيع االإمارات “ و�سملت جميع اإمارات الدولة.

ونوهت اإىل اأنه يف عام 2010 تنوعت الفعاليات 
عنوان  حتت  واأطلقت  الربجمي  املجال  لت�سمل 
برناجمها  ت��و���س��ع  ث���م  وم����ن  وابتكر”  “اقراأ 
لي�سمل “�سل�سلة املبدع ال�سغري” والذي �ساهم 
يف طباعة الق�س�ض الفائزة باجلائزة والتي يتم 

توزيعها على املدار�ض واملكتبات .
واأكدت اأمينة الدبو�ض اأن القراءة هي بحر العلوم 
احلكيم  وم��ك��ن��وز  املتعلم  ور���س��ي��د  امل��ث��ق��ف  وزاد 
و�سالح املعلم ولذلك فاإن اإطالق وتنظيم �سهر 
كرمية  ر�سالة  ك��ان  احلبيبة  باإماراتنا  ال��ق��راءة 
حملتها  واأم��ان��ة  واق��ت��دار  بثقة  اجلميع  اأداره����ا 

العقول بقوة وثبات.
يذكر اأن اإدارة جائزة ال�سيخة لطيفة بنت حممد 
بن را�سد الإبداعات الطفولة وخالل م�سرية اأكرث 
من عقدين اأ�سدرت العديد من الكتب واملوؤلفات 
منها “ زايد عهد ووعد “ و “حممد بن را�سد 
و”الطفولة  و”دبي احلقيقة”  العرب”  فار�ض 
يف االإمارات” و “اإماراتي” و”الطفل والبيئة” 
وهي من تاأليف واإعداد الدكتور اأبو بكر ح�سني 

امل�ست�سار االإعالمي للجائزة.

فنانا مبعر�ض فنون العامل دبي  150 جائزة لطيفة بنت حممد الإبداعات 
الطفولة تختتم �سهر القراءة

�سهدت حديقة النوف ح�سورا كبريا من االأ�سر للم�ساركة 
مبهرجان ال�سارقة للثقافة والنا�ض الذي يقام حتت رعاية 

قرينة �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة �سمو ال�سيخة جواهر 
بنت حممد القا�سمي رئي�ض املجل�ض االأعلى ل�سوؤون االأ�سرة 

والذي �ستختتم فعالياته اخلمي�ض القادم.
�سعادة  منها  ووف����ود  �سخ�سيات  ع���دة  امل��ه��رج��ان  وح�����س��ر 
خمي�ض بن �سامل ال�سويدي رئي�ض دائرة �سوؤون ال�سواحي 
رئي�ض  الكعبي  �سعيد م�سبح  و�سعادة  ال�سارقة  والقرى يف 
غاب�ض  �ساحلة  اطلعتهم  حيث  للتعليم  ال�سارقة  جمل�ض 
مديرة املكتب الثقايف واالإعالمي باملجل�ض االأعلى ل�سوؤون 

االأ�سرة على االأن�سطة الثقافية والرتفيهية لالأ�سر.
هذه  على  والقرى  ال�سواحي  �سوؤون  دائ��رة  رئي�ض  واأثنى 
االأ�سر جميعا يف مهرجان  التي تمع  التجربة اخلالقة 
والرتفيهية  الثقافية  الفعاليات  خالل  من  متميز  نوعي 
والعرو�ض  ال��رتاث��ي��ة  ال��ربام��ج  اإ����لى  اإ�س�����افة  امل��ت��ن��وع��ة 
والكب������ار  لالأطف������ال  وور�����ض  وامل�����س��رح��ي��ة  ال�سينمائية 
املوؤ�س�سات  ب��اأه��داف  تتعلق  تخ�س�سية  توع�������ية  وب��رام��ج 
لالأ�سر  ثقافية  م�سابقات  اإىل  اإ�سافة  امل�ساركة  وال��دوائ��ر 

واالأفراد.
و�سهد ال�سالون الثقايف يف املن�سة الثقافية يف اليوم الثاين 
م�سل�سل  يف  تربة   “ بعنوان  ح��واري��ة  جل�سة  للمهرجان 
الرحمن  ع��ب��د  ع��ائ�����س��ة  للفنانة  عليكم”  ت�سلم  ���س��الم��ة 
حتدثت خاللها عن م�ساركتها يف العمل و�سلطت ال�سوء 

اأن��ه يطرح يف كل  موؤكدة  التوعوية  امل�سل�سل  اأه��داف  على 
اأ�سرية وجمتمعية ويحاول تقدمي احللول  حلقة ظاهرة 

املنا�سبة لها.
بعنوان  ثانية  حوارية  جل�سة  الثقايف  ال�سالون  �سهد  كما 
الذي  ج��ر���ض  ب��ن  حممد  للدكتور  قارئا”  ن�سنع  “كيف 
االأم��ور تهدف  قدم عدة توجيهات ون�سائح ثرية الأولياء 
�سديقا  الكتاب  لي�سبح  ال��ق��راءة  على  االأط��ف��ال  لت�سجيع 
االأجهزة  و�سلبيات  خماطر  م��ن  ويحميهم  لهم  حقيقيا 

واالألعاب االلكرتونية.
امل���ه���رج���ان ج��ل�����س��ة بعنوان  ال���ث���ال���ث م���ن  ال���ي���وم  و���س��ه��د 
�سارك يف تقدميها منى عبد  “فلنتحدث حول االإعاقة” 
املجتمع  دور  وتناولت  حممد  �سامية  والدكتورة  الكرمي 
والدولة ب�سرورة االهتمام باأ�سحاب الهمم وتوفري فر�ض 

العمل واحلياة الكرمية لهم.. 
عن  حم��ا���س��رة  البلو�سي  فاطمة  ال��دك��ت��ورة  ق��دم��ت  فيما 

“التنمر واأثره يف النف�ض” 
موؤكدة اأن التنمر ظاهرة خطرية يف ال�سلوك بحيث توؤثر 
فقد  الدرا�سي  التح�سيل  على  كبري  ب�سكل  الظاهرة  هذه 
اإىل  التنمر وامل�سايقات  الناجت عن  االإجهاد والقلق  يوؤدي 

�سعوبة تعلم االأطفال.
لل�سور الفوتوغرافية ملجلة  “الت�سامح”  وافتتح معر�ض 
مرامي وم�سابقة فار�ض القراءة وحكايات احلكواتي عبد 
للفنانة  فنية  وور�سة  لالأطفال  التميمي ومر�سم  النا�سر 
ن��ادي��ة ف����اروق ك��ذل��ك ه��ن��اك م�����س��اب��ق��ة ي��وم��ي��ة لالأطفال 
�سعبية  واألعاب  وفقرات  وتعليمية  تثقيفية  فلمية  وم��واد 

وم�سابقات تراثية.
واأتاح ق�سم الرتاث لل�ساعرتني مهرة اليا�سي وفطيم احلرز 
فر�سة تقدمي جمموعة من الق�سائد الوطنية التي تغنت 
بحب الوطن والنا�ض و�سط اعجاب وت�سجيع من احل�سور 
اإبداعية مثل  ور���ض  االجتماعية  دائ��رة اخلدمات  وقدمت 
لالأطفال  وق�سة  واألغاز  ثقافية  وم�سابقات  احلظ  دوالب 

عن ال�سدق واألعاب �سعبية وريا�سية.
ك��م��ا ق���دم امل��ه��رج��ان ع���دة ور�����ض ل��الأط��ف��ال م��ن��ه��ا ور�سة 
اأخرى  فنية  وور�����ض  للخط  ال�����س��ارق��ة  ملتحف  ال���زخ���ارف 
خمتلفة فيما قدم نادي �سيدات ال�سارقة فرع املدام ور�سة 
ح�سان  “مظلة  وور���س��ة  الكتب”  فوا�سل  “�سنع  بعنوان 
لالأحياء  ال�سارقة  ملربى  الطائرة”  “اللخمة  و  البحر” 

املائية.

م�ساركة وا�سعة من االأ�سر واالأطفال مبهرجان الثقافة والنا�ض يف ال�سارقة
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لطيفة: طبيعة )حكايات لطيفة( اأجربتني 
على عدم التحفظ فكنت تلقائية وعلى طبيعتي

• بعد عر�ض عدد من حلقات برناجمك )حكايات لطيفة( كيف ترين 
ردود الفعل حوله؟

ال��ربن��ام��ج م��ن احللقة  ال��ف��ع��ل ح���ول  ب����ردود  - �سعيدة ج���دا 
االأوىل ب�سبب االآراء االإيجابية التي اأ�سعدتني على 

امل�ستوى ال�سخ�سي وطاقم العمل، وتداول 
للحلقات  االجتماعي  التوا�سل  مواقع 

�سيوف  وع�����ن  ع���ن���ه���ا  واحل�����دي�����ث 
اجلماهري  واأع������د  ال���ربن���ام���ج، 

املفاجاآت خالل  بالكثري من 
احللقات القادمة.

تقدمي  ع����ن  غ����ب����ِت   •
ال���������ربام���������ج ������س�����ن�����وات 

�سبب  ف���م���ا  ط����وي����ل����ة... 
م��ن خالل  اإليها  رج��وع��ك 

هذا الربنامج؟
م����ا  اأول   -

جذبني 

على  ُيعر�ض  م��ا  فكثريا  ال��ف��ك��رة،  كانت  لطيفة(  )ح��ك��اي��ات  برنامج  اإىل 
اأم���ا يف هذا  اإل��ي��ه،  اأن��ه��ا ال ت�سيف  اأو  فيها  نف�سه  اأف��ك��ار ال يجد  ال��ف��ن��ان 
الربنامج فكانت الفكرة املحفز االأول يل، باالإ�سافة اإىل اأنني اأحب اأن 
اأعمل مع طاقم عمل متفاهم ومتجان�ض، وهو ما وجدته، فكل 
واإخ��راج ومعاونني كان لهم �ساغل  اإع��داد  العمل من  فريق 
واحد هو تقدمي عمل متميز، وهو ما ي�ساهده اجلمهور 
على ال�سا�سة حاليا، باالإ�سافة اإىل اأن ال�سركة املنتجة 
للعمل مل تقف عند االأ�سماء التي حلت �سيوفا على 
العالية، ووافقت على  املادية  الربنامج رغم تكلفتها 

كل طلباتنا للظهور ب�سورة مميزة.
الربنامج  يف  ح��ك��اي��ات��ك  اأن  اجل��م��ه��ور  الح���ظ   •
القادمة  احللقات  اأن  اإىل  باالإ�سافة  فقط  للرجال 
���س��ت��ك��ون ك��ذل��ك ف��ل��م��اذا؟ وه���ل ك��ل االأ���س��م��اء من 

اختيارك؟
- طبيعة الربنامج فر�ست ذلك، وهو ما يالحظه 
يل  الرجال  من  خا�سة  حكايات  خ��الل  من  امل�ساهد 
وهي حمور االأحداث خالل احللقة، وكان من ال�سعب 
الفكرة، وقمت  املكان بنف�ض  اأن تكون فنانات يف نف�ض 
بالتعاون مع طاقم العمل يف ر�سد عدد من االأ�سماء 
واتفقنا عليها ومل اأفر�ض اأ�سماء معينة على طاقم 

العمل فكانت هناك مناق�سات ومداوالت.
بالربنامج؟ اخلا�سة  التجهيزات  كانت  • كيف 

اجلودة  اأج���ل  م��ن  طويلة  اأ���س��ه��راً  ا�ستغرقنا   -
واأردن���ا  ال�سكل  ب��ه��ذا  ل��ل��خ��روج  ك��ث��ريا  وعملنا 
ب��دي��ك��ور على  دي��ك��ور مم��ي��ز، فخرجنا  ع��م��ل 
غ�����رار ق�����س��ر حم��م��د ع���ل���ي، واأدرك��������ت منذ 
لذلك  ومم��ي��زة،  جيدة  الفكرة  اأن  البداية 
التح�سريات  وع��م��ل  التمهل  ي��ج��ب  ك���ان 
اجلادة من اأجل اخلروج بها على نف�ض 
ال��ق��در م��ن اجل���ودة، وبعد ترتيب كل 
�سجلنا  بالربنامج  اخلا�سة  االأم���ور 
فيما  متتالية  بطريقة  احل��ل��ق��ات 

يقرب من 4 اأ�سابيع فقط.
ا�ستعدادات  ل��ك  ك��ان��ت  ه��ل   •

خا�سة؟
اأن  ال���ب���داي���ة  يف  ح���اول���ت   -
القواعد  ب��ع�����ض  ات���ع���ل���م 
االإع������الم������ي������ة ودخ����ل����ت 
ككور�ض  م��ع�����س��ك��ر  يف 
قاربت  مدة  اإعالمي 
مع  اأ�������س������ب������وع������ني 
اأح�������د امل����درب����ني، 
طبيعة  ول����ك����ن 
ال�������ربن�������ام�������ج 
اأجربتني على 

عدم التحفظ فكنت تلقائية وعلى طبيعتي، فاأنا يف النهاية فنانة ول�ست 
الرق�ض،  اأو  بالغناء  قمت  احللقات  كل  يف  وتقريبا  مذيعة،  اأو  اإعالمية 

فالربنامج لي�ض تقليديا مبجرد اأ�سئلة واأجوبة بل خمتلف متاما.
احللقات. يف  االأورك�سرتا  بفكرة  الكثري  • اأ�ساد 

اأن ن�سيف ميزة جديدة ت�سفي جوا من احليوية  اأردن��ا  - بالفعل حيث 
30 عازفا،  م��ن  اأك���رث  م��ن  اأورك�����س��رتا مكونة  م��ن خ��الل  على احللقات 
وبكورال اأي�سا، حتى ان االنبهار الذي ظهر علينا من البداية ظهر على 

ال�سيوف اأي�سا يف كل احللقات.
باللهجة  اأغنية  �سجلِت  واأنت  دائما،  التجديد  املطربني  بع�ض  • يحاول 

ال�سعيدية امل�سرية فمتى �ستطرحينها؟
- يف وقت قريب جدا، وقد انتهيت منها متاما منذ عدة اأ�سابيع، وحني 
�سمعت الن�سخة االأوىل منها اأعجبت بها، وكذلك املقربون مني، وهو ما 
يجعلني مرتقبة لطرحها قريبا واأنتظر راأي اجلمهور يف اللون اجلديد 

لهذه االأغنية.
فكرة  على  ا�ستقررِت  وهل  التلفزيونية؟  الدراما  اإىل  �ستعودين  هل   •

معينة؟
"كلمة �سر" اأري��د بالفعل العودة جم��ددا خالل مو�سم  اأن قدمت  - بعد 
2020 ومل اأخرت الفكرة النهائية بعد، فاأحاول البحث عن اأفكار مميزة 
وخمتلفة غري املتداولة، لتكون عودة قوية ال جمرد عمل فني، واأريد اأن 
اأتعاون مع �سناع لهم باع يف الدراما، حتى ي�سفوا جوا من القيمة الفنية 

على العمل.
الغنائية؟ اأعمالك  يف  اجلديد  عن  • ماذا 

واالألبوم اجلديد،  الغنائية  اأعمايل  الربنامج وحت�سرياته  - لقد عطل 
ل��ك��ن ا���س��ت��ط��ع��ت خ���الل ال���ف���رتة امل��ا���س��ي��ة اخ��ت��ي��ار ع���دة اأغ��ن��ي��ات �ساأقوم 
بت�سويرها خالل الفرتة املقبلة و�ساأطرحها على طريقة الفيديو كليب، 
وبعدها �ساأركز يف االألبوم اجلديد، و�سيتم طرحه فور االنتهاء منه متاما، 
وانتهيت بالفعل من 3 اأغنيات قمت بت�سجيل اثنتني منها بلبنان وواحدة 
يف م�سر وهذه االأخ��رية �ستطرح قريبا، كما و�سلت اختيارات االأغنيات 
اجلديدة اإىل 6، ومن املتوقع اأن ينتهي االألبوم كاماًل، ويتم طرحه بني 

�سهري �سبتمرب واأكتوبر من هذا العام.
فلماذا؟ حتدياً،  يعد  وهذا  الغنائية...  اأعمالك  اإنتاج  على  • ت�سرين 

اأعترب ذلك ميزة، فاأنا الوحيدة  ، ولكنني  ��دٍّ اأق��وم به هو حَتَ - بالفعل ما 
التي متلك ما تغنيه، �سواء كان �سوتا اأو فيديو، فاالألبومات والكليبات 
اأن من مل ينتج لنف�سه خا�سر ب�سكل كبري، واالآن  اأكد  ملك يل، والواقع 
الديجيتال واليوتيوب له م��ردود مادي كبري، فلو كان لدي منتج ينتج 
اأعمااًل فلن يكون لديه اقتناع مثاًل بالعمل مع زياد رحباين اأو م�ساركة 
"ما تروح�ض بعيد" كنت  األبوم  اأغنيات، فبالن�سبة يل  ال�ساهر يف  كاظم 
اأعرف فيه اإىل اأين اأ�سري باملو�سيقى بدون احلاجة اإىل اإقناع منتج ودخول 

مفاو�سات اأو غريها.
اأعمايل  على  باإنفاقي  فاأنا  م��ادي،  م��ردود  له  النهاية  االإن��ت��اج يف  اأن  كما 
باالإ�سافة  م�سروفاتي،  تعو�ض  وب��رام��ج  واأع��م��ال  حفالت  علي  تعر�ض 
اإىل الديجيتال اأي�سا، وحققت كل جناحاتي مبفردي، فاأنا اأعمل بفكري 
اأمثله واأغنيه، وكثريا  اأن  اأريد  اأحقق الهدف الذي ر�سمته، والعمل  لكي 
وحويل  ن�سيب،  جمتهد  فلكل  اهلل  فاأحمد  رب��ي،  يل  حققه  متنيته  مما 

اأ�سدقائي واملقربون مني هم من �سجعوين على اال�ستمرار.

ماغي بو غ�سن متازح حمبيها
اللبنانية  ماغي بو غ�سن  حمبيها ومتابعيها عرب ح�سابها  مازحت املمثلة 
تبدل  من  �سخرت  حيث   ، االإجتماعي  التوا�سل  مواقع  اأح��د  على  اخلا�ض 
االحوال اجلوية يف لبنان حيث ان الطق�ض متقلب بني ال�سيف وال�ستاء على 
الرغم اننا يف ف�سل الربيع، وكتبت بو غ�سن التايل: "اجلو �ستوي، التوقيت 

�سيفي، ونحنا اأ�ساًل بالربيع، حدا معو �سرافة ع�سرين خم�سينتني".
ما ن�سرته ماغي بو غ�سن اأعجب حمبيها الذين تفاعلوا مع املن�سور ومنهم 
من اأعاد ن�سره عرب ح�سابه اخلا�ض على اأحد مواقع التوا�سل االإجتماعي.

يذكر ان املمثلة ماغي بو غ�سن �ستطل يف املو�سم الرم�ساين املقبل مب�سل�سل 
"بروفا".

هيفاء وهبي ت�سرب 
ع�سفورين بحجر واحد

مرة جديدة، نفت النجمة هيفا وهبي خرب دخولها القف�ض الذهبي ، واأكدت 
ان الزواج خرب �سعيد ولن تخفيه عن جمهورها يف حال ح�سل. هيفاء متنت 
من مرّوجي هذه االأخبار ان يتوقفوا عن ن�سرها وان يحرتموا ملرة واحدة 

خ�سو�سية االآخرين.
املورك�ض  وفجّرت هيفاء مفاجاأة حيث اعلنت اعتذارها عن قبول دعوة 

ابريل يف  ني�سان   6 ال�سبت،  يوم  يقام احلفل  ان  املقرر  دور حيث من 
كازينو لبنان.

وكتبت هيفاء على �سفحة تابعة لها عرب �سبكة االنرتنت  :الزواج 
هكذا  اخبئ  ان  ي�سمح  ال  جلمهوري  واح��رتام��ي  �سعيد!  خ��رب 

اعلن اين مل  ذال��ك  االآن وحتى يح�سل  وم��ن  ولكن  ح��دث! 
يعني  م��ا ت��وزت  يعني  متزوجة  ل�ست  اين  ات���زوج مبعنى 

مٌني جموزة انفهمت وال بعد؟ اطلب من مرٌوجي هذا 
مل��رة واحدة  ذل��ك واح��رتم��وا  ان يتوقفوا ع��ن  اخل��رب 

خ�سو�سية االآخرين.
وعن املورك�ض دور، كتبت هيفاء :  مبا انه كل �سوي 

بيطلع خرب ومن بعده بيطلع جي�ض من املد�سو�سني 
علينا  وي�ستفرغ  وي�ستم  وي��ج��اوب  ه��و  ي�����س��ال  و  ي��ت��ربع 

وتر�سحت واعتذرت وطلعت ونزلت قبل ما تبل�ض االخبار 
انا بعتذر عن قبول دعوة املورك�ض دور و�سكراً .

مرمي �سعيد ما زالت م�ستمّرة 
بقراراتها املفاجئة

فوجىء جمهور مرمي �سعيد بحذف �سديقها املقّرب �سعد ملجرد من 
ال�سبب  عن  الت�ساوؤالت  ف��اأث��ارت  اإن�ستغرام،  على  اأ�سدقائها  قائمة 

خ�سو�ساً بعد اأن حذفها �سعد بدوره.
�سعد ملجرد  م�ساندة  لعدم  يعود  ال�سبب  اأن  ان  وذك��رت م�سادر   

املتكررة خالل  اأزماتها  ل�سديقته وابنة بلده مرمي �سعيد يف 
بر�سالة  حتى  عنها  يطمئن  مل  اأن���ه  حتى  املا�سية،  ال��ف��رتة 

اأغ�سبها  م��ا  اأ�سدقائها،  م��ن  الكثريون  فعل  كما  هاتفية 
كثرياً ال �سّيما اأنها مل تنفك عن م�ساندته يف كافة اأزماته 

التي تعّر�ض لها خالل االأعوام املا�سية.

بديلة مرمي �شعيد
ت�ساربت االأخبار اأخرياً بني طرح اأكرث من ا�سم لتكون 

بديلة مرمي �سعيد �سمن فريق "اأم بي �سي تراندينغ" 
كاملغربية فاتي اجلمايل واملدّونة املغربية اأي�ساً ليلى 

اأر�سلت  اإدارة االإم بي �سي  اإن  احلديوي، حيث  قيل 
حلقات  اإح���دى  حل�سور  خا�سة  دع���وة  اإل��ي��ه��ا 

اأراب غوت  برنامج اكت�ساف املواهب 
اإىل  الن�سمامها  مت��ه��ي��داً  ت��ال��ن��ت 
اأي  تنفي  اأخ��رى  واأخبار  املحطة، 
جديدة  مذيعة  �سم  على  اتفاق 

اإىل فريق الربنامج حالياً.

بربناجمها  ال�شاحة  اإىل  لطيفة  النجمة  عادت 
على  امل��ع��رو���ش  لطيفة(  )ح��ك��اي��ات  اجل��دي��د 
�شا�شتي اأبوظبي ودي اإم �شي، والذي حقق جناحًا 
ملحوظًا منذ عر�ش احللقة الأوىل له من خالل 
)فورمات( جديد، وا�شت�شافة جمموعة من جنوم 
تلك  ح��ول  العربي...  الغناء  يف  الأول  ال�شف 
معها  كان  اأن�شطتها،  وخمتلف  وبرناجمها  العودة 

هذا احلوار.
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حتذير طبي من عرو�ض 
وخ�سومات االأغذية بـاالأ�سواق 

اأج�����رت اجل��م��ع��ي��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة الأب���ح���اث ال�����س��رط��ان درا����س���ة ح���ول ع���ادات 
امل�ستهلكني داخل ال�سوبر ماركت، فوجدت قرابة ثلث االأطعمة وامل�سروبات 
املليئة بها عربات الت�سوق، عبارة عن عرو�ض ترويجية خمتلفة ملواد غذائية 

غري �سحية غنية بالدهون وال�سكر وامللح.
اال�ستمرار يف هذا  األ��ف م�ستهلك، من   16 �سملت  التي  الدرا�سة،  وح��ذرت 
النمط من ال�سراء، مو�سحة اأن امل�ستهلكني الذين يقبلون على �سراء املواد 
بال�سمنة  %54 لالإ�سابة  بن�سبة  ُعر�سة  التي عليها خ�سومات،  الغذائية 
واالأمرا�ض اخلطرية املرتبطة بها مثل ال�سرطان واأمرا�ض القلب وال�سكري، 

اأكرث من اأولئك الذين ال يكرتثون لهذه العرو�ض واخل�سومات.
وطفلني،  بالغني  �سخ�سني  من  املوؤلفة  العائالت  اأن  اإىل  الدرا�سة  واأ�سارت 
وبالتايل  ال�سهر،  يف  اإ���س��اف��ي��اً  �سحي  غ��ري  غ��ذائ��ي��اً  عن�سراً   11 ي�����س��رتون 
واخل�سروات  االألياف  مثل  ال�سحية  الغذائية  املواد  على  اإنفاقهم  يتقل�ض 

والفاكهة.
ال�سوكوال ورقائق  ال�سحية مثل  االأغذية غري  اأن ن�سف  الدرا�سة  ووجدت 
اخلفيفة  والوجبات  الغازية  وامل�سروبات  والب�سكويت  والف�سار  البطاط�ض 
اللذيذة التي مت �سراوؤها من حمالت ال�سوبر ماركت كان عليها خ�سومات 
وعرو�ض ترويجية .وتدر�ض بريطانيا اقرتاحات مبنع عر�ض اأي حلويات 
“ا�سرت  العرو�ض من قبيل  واأي�ساً  “الكا�سري”  القريبة من  االأرف��ف  على 
اأنظار  ب��ه��دف احل���د م��ن ج���ذب  واح����دة واح�����س��ل ع��ل��ى االأخ����رى جماناً”، 

امل�سرتين، ال�سيما االأطفال.

باحثون يح�سمون اجلدل حول 
العلقة بني التوحد ولقاح احل�سبة

بني  تربط  اإىل فر�سية  ويكفيلد،  اأن��درو  تو�سل  عاًما،   20 اأك��رث من  قبل 
لقاح احل�سبة والنكاف واحل�سبة االأملانية MMR وبني مر�ض التوحد. 
ورغم �سحب ورقة الفر�سية واإلغاء الرتخي�ض الطبي لل�سركة ب�سبب هذه 
االآباء  ُت�سِعر  و�سارت  االإن��رتن��ت،  على  انطلقت  قد  اأف��ك��اره  ف��اإن  الدرا�سات، 
اللقاحات  ع��دد  ف�ساًل عن  اللقاحات،  ه��ذه  مكونات  بالقلق من  واالأم��ه��ات 
ما  تاأجيج  لدرجة  االأوىل،  �سنواتهم  يف  ال�سغار  االأط��ف��ال  ي�ستقبلها  التي 

ي�سمى حركة مكافحة اللقاح.
ومن الناحية العلمية، مل تد الدرا�سات �سلة بني هذه اللقاحات والتوحد، 
وموؤخًرا ُن�سر تقرير يف دورية الطب الباطني االأمريكية، ي�سري اإىل تقدمي 
للح�سبة  امل�سادة  اللقاحات  اأن  على  اإ�سافية  اأدل���ة  ال��دمن��ارك  يف  باحثني 
والنكاف واحل�سبة االأملانية ال ترتبط بزيادة خطر االإ�سابة بالتوحد. ويف 
ت�سميم  لكيفية  املحتملة  االنتقادات  بع�ض  العلماء  تناول  الدرا�سة،  ه��ذه 

الدرا�سات ال�سابقة من اأجل تقدمي اأدلة اإ�سافية لالآباء.
الباحث الرئي�ض يف الدرا�سة اأندرز هفيد -وهو حمقق يف منظمة ال�سحة 
اللقاحات؛  يف  ال�سكوك  تزايد  ن�سهد  قال:  الدمنارك-  يف  الوطنية  العامة 
لذلك ظننا اأنها فكرة جيدة اإعادة النظر يف الفر�سية وحماولة احل�سول 

على اإجابات علمية ملختلف االنتقادات من املت�سككني .

؟ الكربيت  اخرتع  الذي  • من 
العامل الفرن�سي �سارل �سويا هو خمرتع الكربيت يف عام 1381 وكان 
يتكون من الف�سفور االبي�ض وكلورات البوتا�سيوم وال�سمغ والن�سارة، 
وي�ستعل باالحتكاك على �سطح خ�سن وب�سبب �سمية وخطورة الفو�سفور 
حتى  االحمر  الف�سفور  عنه  ب��دال  وا�ستخدم  ت�سنيعه  توقف  االبي�ض 

وقتنا هذا .
كاترين هوارد ملكة اجنلرتا؟ اأعدمت  • متى 

اعدمت عام 2451 �سهر فرباير .
)احلريات العامة(؟ مرحلة  اجنلرتا  بداأت  • متى 

بداأت اجنلرتا مرحلة احلريات العامة عندما اقر الربملان الربيطاين 
تبني ميثاق احلقوق يف 31 2--9861 .

كلمة.  200 من  اأكرث  ينطق  اأن  ميكنه  االأفريقي  الرمادي  الببغاء  اأن  تعلم  • هل 
اإن�ض.  21 حوايل  طوله  يبلغ  الذي  ل�سانها  باإ�ستعمال  اأذنها  تنظيف  ميكنها  الزرافة  اأن  تعلم  • هل 

هوالند. نيو  ت�سمى  كانت  اأ�سرتاليا  اأن  تعلم  •هل 
حتى  قدم  كرة  تريليون   900 عدد  ي�ستوعب  اأن  ميكن  كانيون  القراند  اأو  الكبري  الوادي  اأن  تعلم  •هل 

ميتلئ.
متوا�سلة. دقيقة   30 ملدة  اإغما�سهما  ي�ساوي  كامل،  يوم  يف  عيونك  ترمي�ض  اأن  تعلم  •هل 

عظمة.  26 على  حتتوي  قدمك  اأن  تعلم  •هل 
حرف.   72 حروفها  عدد  يبلغ  التي  الكمبودية  اللغة  حروف  هي  لغة  يف  حروف  عدد  اأكرب  اأن  تعلم  • هل 
• هل تعلم اأن ع�سري الفاكهة و حده اأو خملوط يجب تناوله يف احلال فاالنتظار عليه يعر�ض فيتاميناته 

الأك�سدة الهواء كما اأن بع�ض االأنواع تف�سد ب�سرعة و يف مقدمتها ع�سري اجلزر 
 • هل تعلم اأن اأغرب اإح�سائية عن ال�سمنة اأفادت اأن م�ساهدة التليفزيون امللون توؤدي اإىل ال�سمنة املفرطة. 

 • هل تعلم اأن القطط غنية باألبانها و لبنها مغذ و يالئم جميع الثدييات. 
 • هل تعلم اأن جزيرة تايوان اأو ال�سني الوطنية اأطلق عليها امل�ستك�سفون الربتغاليون عام 1580 م ا�سم 

)فورموزا( اأي اجلميلة. 
للرتبة  جيداً  �سماداً  تعترب  الديدان  تاأكلها  التي  ال�سجر  اأوراق  ه�سم  عن  الناتة  املخلفات  اأن  تعلم  • هل 
اأ�سهر من االأوراق التي التهمتها  اأن تغطي االأر�ض بطبقة من ال�سماد خالل ثالثة  اأن الديدان ت�ستطيع  و 

خالل عام تقريباً. 
 • هل تعلم اأن اأطول احل�سرات عمراً من ف�سيلة اخلناف�ض حتمل ا�سم � اخلنف�ساء الرائعة � اإذ اأن حتولها من 

طور الريقة اإىل طور العذراء فقط يحتاج اإىل 47 �سنة كاملة. 
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البطيخ 

البطيخ من فاكهة ال�سيف الر�سمية التي يع�سقها الكبار وال�سغار ملذاقها 
معرفة  دون  ال�سيف،  حر  ومقاومة  اجل�سم  ترطيب  على  وقدرته  اللذيذ 

فوائده العالجية.
واأكدت درا�سة حديثة اإن للبطيخ فوائد عالجية عديدة، منها:

 -1مفيد ملر�سى القلب
 -2ينظف الكلى ويعمل على كفاءتها

 -3يقوي املناعة
 -4يق�سى على االإم�ساك

 -5يق�سى على اآالم العظام واملفا�سل
 -6يقدم التغذية الالزمة للمراأة احلامل وجنينها

فتاة تايالندية م�شلمة ت�شارك يف مهرجان تاديكا �شامفان ال�شنوي لالأطفال يف مقاطعة ناراثيوات بجنوب تايالند. ا ف ب

 مر احد االمراء بجوار نهر �سغري ف�سمع �سوتا يناديه وقف وتلفت فراأى �سمكة وقد برز راأ�سها من املاء وهي 
تنادي عليه وتقول: ايها االمري انقذين، هناك �سيئ يقف يف حلقي مينعني من ابتالع الطعام ، ف�سخر منها 

االمري وقال: انا اترك ما ورائي النظر يف فم �سمكة ملعونة؟ اذهبي واتركيني يف حايل.
 فغ�سبت ال�سمكة وقالت: ادعو عليك بان ي�سيبك مثل ما ا�سابني وال ي�سعفك احد، ثم مر تاجر كبري بجانب 
لو  اع��دك  وقتي معك،  الأ�سيع  بغبي  ول�ست  لها: عندي عمل كثري  فقال  لينقذها  ال�سمكة  عليه  فنادت  النهر 

وجدت ان�سانا قريبا من هنا الر�سله لك.. فقالت: اذهب �سادعو عليك بالندم طوال عمرك.
 ثم مر راع فقري بجانب النهر فنادت عليه ال�سمكة، فلما اقرتب منها حكت له ما هي فيه، فاقرتب منها وقال: 
ب�سم اهلل ال�سايف املعايف.. ومد ا�سبعه يف فمها فاخرج من حلقها جوهرة كبرية كانت قد انح�سرت فيه ومنعتها 
من ابتالع طعامها، وعندما اخرج اجلوهرة تنف�ست ال�سمكة ال�سعداء وقالت: احلمد اهلل انقذتني اراحك اهلل 
ايها الفتى وجعلك مددا ملن مثلي.  فقال الغالم ح�سنا خذي هذه هي جوهوتك. فقالت: ال هذه من االن لك 

افعل بها ما ت�ساء، ومن االن نحن ا�سدقاء ان احتجتني.. ف�سكرها الراعي وان�سرف.. 
التنف�ض ومل  الهواء واخذ يحاول  ليتناول طعامه فوقفت عظمة يف حلقه �سدت عنه  جل�ض االمري يف ق�سره 
التاجر فقد  اما  ا�سابه،  ا�سعافه ومل تنجح حماوالتهم فتعذب حتى مات متاأثرا مبا  الكثري  ي�ستطع وح��اول 
ا�سابت تارته خ�سارة كبرية وا�سبح فقريا وعندما ظهر يف ال�سوق تاجر �ساب جديد ميلك من االم��وال ما 
ن��ادرة الوجود باعها الأغنى امللوك وعرف ان هذه اجلوهرة اخرجها الفتى من  مل ميلكه احد ب�سبب جوهرة 
فم ال�سمكة، ندم ا�سد الندم وقال لو كنت انقذتها لكنت اغنى ان�سان.. انها لعنة ال�سمكة يا لندمي .. يا لندمي 
واخذ ي�سرب راأ�سه بيده ف�سمع من خلفه من يقول امدد يدك بامل�ساعدة تد وقت احلاجة الف يد متتد اليك.. 

فنظر فاذا بها ال�سمكة التي اختفت ب�سرعة وعلى فمها ابت�سامة �ساخرة.

درا�سة حديثة تك�سف الفوائد الطبية لنوم القيلولة
النهار، فوائد �سحية خفية، ح�سبما نقلت  القيلولة يف و�سط  اأن لنوم  ك�سفت درا�سة يونانية 

�سحيفة ذي �ستار الربيطانية.
واأو�سحت الدرا�سة اأن قيلولًة �سريعًة خالل النهار ميكن اأن تقلل �سغط الدم بقدر ملحوظ؛ 

االأمر الذي ُيقلِّل كثرًيا من فر�ض االإ�سابة بنوبة قلبية اأو جلطة دماغية.
�ساعة  ملدة  اعتيادية  قيلولة  اأنَّ  اأ�سخا�ض،   210 اأكرث من  بيانات  بعد جمع  الدرا�سة،  وبينت 
تقلل ارتفاع �سغط الدم وتهبط به اإىل احلالة االعتيادية، كما اأظهرت النتائج اأن قيلولة ملدة 

�ساعة توؤدي اإىل انخفا�ض ملحوظ يف �سغط الدم.
االنخفا�ض يف �سغط  العلماء مقدار  د  وحدَّ

الدم خالل قيلولة ال�ساعة يف النهار بنحو 3 ملليمرتات زئبقية يف املتو�سط.
 7-5 ال�سغط  ال��دم يعمل على خف�ض  ارتفاع �سغط  دواء معاجلة  ف��اإن  ذل��ك،  وباملقارنة مع 

ملليمرتات زئبقية.
اليونان  العام مبدينة فوال يف  اأ�سكليبيو�ض  القلب يف م�ست�سفى  ونقلت ال�سحيفة عن طبيب 
ال�سغط  تعمل على خف�ض م�ستويات  النهار  القيلولة يف  اإن  كالي�سرتاتو�ض، قوله  مانولي�ض 

بالطريقة التي حُتدثها التغيريات يف منط احلياة.
ُيحدث  اأن  زئبقية، ميكن  ملليمرتات  الدم بحدود ثالثة  اأن خف�ض م�ستوى �سغط  واأ�ساف 
قد  االنخفا�ض  من  امل�ستوى  هذا  اأنَّ  اإىل  الفًتا  االإن�سان،  ب�سحة  يتعلق  فيما  كبرًيا  اختالًفا 

يجنب املرء خطر االإ�سابة بالنوبات اأو اجللطات القلبية والدماغية.
وتابع: ال نريد ت�سجيع النا�ض على اأخذ قيلولة ل�ساعات خالل النهار، ولكن يجب اأال ي�سعر 

اأولئك الذين ياأخذون تلك القيلولة بالذنب اإذا ما اأخذوا بعني االعتبار فوائدها ال�سحية .


