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مثل التدخني.. اأطعمة ت�ؤدي اإىل �سرطان الرئة
تدخني  �سريعا  الذهن  اإىل  يتبادر  الرئة،  �سرطان  عن  ن�سمع  عندما 
ال�سجائر كم�سبب رئي�سي، لكن العلماء وجدوا اأي�سا اأن بع�ض الأغذية 
درا���س��ات علمية  واأظ��ه��رت  املر�ض اخلطري.  اإىل ه��ذا  ت���ؤدي  اأن  ميكن 
�سدرت حديثا، اأن العادات الغذائية للفرد قد ت�سهم كذلك يف فر�ض 
عليك  يك�ن  لن  رمب��ا  التدخني،  وبخالف  ال��رئ��ة.  ب�سرطان  اإ�سابته 
قدر  منها  التخفيف  عليك  ولكن  متاما،  الأطعمة  هذه  عن  المتناع 

الإمكان، لتاليف زيادة خطر الإ�سابة باملر�ض.
ومن هذه الأطعمة:

هذه الده�ن امل�سبعة يف اللح�م امل�سنعة  ت�جد  امل�سبعة:  الده�ن   .1
وال�س�ك�لتة الداكنة والكرميا الثقيلة.

وخل�ست درا�سة علمية باأن الأ�سخا�ض الذين يتناول�ن كميات كبرية 
عر�سة  اأك���ر  ك��ان���ا  الغذائية  حميتهم  �سمن  امل�سبعة  ال��ده���ن  م��ن 
لالإ�سابة ب�سرطان الرئة من اأولئك الذين كان�ا يتناول�ن كميات اأقل 

منها ي�مياً.
ب�س�رة  كاروتني  البيتا  وت�جد  امل�سنعة:  كاروتني  البيتا  2.مكمالت 
اجلزر  مثل  الأ�سفر،  اأو  الربتقايل  الل�ن  ذات  الأطعمة  يف  طبيعية 

والفلفل والقرع واملاجنا، كما اأن لها ف�ائد على ال�سحة.
لكن امل�سكلة، ح�سب الباحثني، تكمن يف تناول مكمالت البيتا كاروتني 
املدخنني  الأ���س��خ��ا���ض  على  �سلبي  ت��اأث��ري  لها  ي��ك���ن  ق��د  اإذ  امل�سنعة، 
اإ�سابتهم  فر�سة  م��ن  فتزيد  م��ف��رط،  ب�سكل  تناولها  عند  وخ��ا���س��ة 

مبر�ض ال�سرطان.
الذين  الأ�سخا�ض  اأن  الباحث�ن  وجد  املعاجلة:  الكرب�هيدرات   .3
يتناول�ن كميات اأكرب من ال�سكريات كانت فر�ض اإ�سابتهم ب�سرطان 

الرئة اأعلى من اأولئك الذين كان�ا ي�ستهلك�ن ال�سكر بكميات اأقل.
امل�س�ية  اللح�م  اأن  ال��درا���س��ات  بع�ض  اأظ��ه��رت  امل�س�ية:  اللح�م   .4
مثل،  ال�سرطانات  بالعديد من  الإ�سابة  رفع  ت�ساهم يف  قد  باأن�اعها 

�سرطان البنكريا�ض، و�سرطان الثدي.
اأثناء  اأو املحرتقة  فالدخان والأبخرة املت�ساعدة من اللح�م امل�س�ية 
اللح�م  اإىل  تت�سرب  قد  ال�س�ي حتت�ي على م�اد م�سرطنة  عمليات 
عملية  م��ن  الن��ت��ه��اء  بعد  منها  تتناوله  م��ا  م��ع  ج�سمك  اإىل  لتدخل 

ال�س�اء.
الزرنيخ  يت�اجد  قد  الزرنيخ:  على  حتت�ي  وم�سروبات  اأطعمة   .5
الع�سائر  وبع�ض  مل�ثة،  كانت  اإذا  ال�سرب  مياه  يف  متفاوتة  بن�سب 

امل�سنعة مثل ع�سري التفاح، والأرز،واملاأك�لت البحرية، والدواجن.

الإنفل�نزا القاتلة.. درا�سة تك�سف اخلطر الداهم
بتناول  فيكتف�ن  عابر،  مر�ض  جم��رد  الإنفل�نزا  اأن  كثريون  يعتقد 
امل�سكنات داخل البيت ثم ين�س�ن الأمر، لكن هذا ال�سطراب ال�سحي 
لدرجة  الأم��د،  الإن�سان ل�سطرابات خطرية وط�يلة  يعر�ض �سحة 

قد ت�سبب ال�فاة.
وب��ح�����س��ب درا����س���ة اأج���ري���ت يف ج��ام��ع��ة ك���ل���م��ب��ي��ا يف ن��ي���ي���رك، فاإن 
باملئة،  الإنفل�نزا تزيد فر�ض الإ�سابة بال�سكتة الدماغية بن�سبة 40 

ويظل هذا اخلطر قائما حتى عام كامل من التعر�ض للنزلة.
ومل ينجح الباحث�ن بعد يف حتديد ال�سبب الذي يجعل الإنفل�نزا ذات 
تبعات خطرية من هذا القبيل، لكنهم رجح�ا اأن يك�ن الأمر ناجما 

عن بع�ض اللتهابات الداخلية التي ي�سببها املر�ض.
ل  الإنفل�نزا،  ولقاحات  عالجات  تناول  قيمة  الدرا�سة  ه��ذه  وت�ؤكد 
�سيما اأن ال�سفاء من املر�ض يف غ�س�ن اأيام قليلة ل يعني نهاية املتاعب 

ال�سحية، ح�سبما نقلت �سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
اأكر  ترتبط  ال��ت��ي  الإن��ف��ل���ن��زا  اأن  الطبي  ال��سط  يف  امل��ع��روف  وم��ن 
مثل  وقاتلة  خطرية  م�ساعفات  اإىل  ت���ؤدي  اأن  ميكن  ال�ستاء،  ب�سه�ر 

اللتهاب الرئ�ي وتعفن الدم واأمرا�ض القلب.
على  ب���مي،  اإمييليا  الباحثة  عليها  اأ�سرفت  التي  الدرا�سة  واعتمدت 
عينة �سخمة ت�سم 30 األفا و912 �سخ�سا ممن دخل�ا اإىل امل�ست�سفى، 

جراء اإ�سابتهم ب�سكتات دماغية وجلطات.
ور�سد الباحث�ن ال�سجل الطبي للمر�سى خالل العامني ال�سابقني، 
ب�سبب  امل�ست�سفى  اأدخ��ل���ا  ال��ذي��ن  الأ���س��خ��ا���ض  اأن  النتائج  واأظ��ه��رت 
اأكر عر�سة لالإ�سابة  ال�سابقة، كان�ا  ال�15  الأيام  الإنفل�نزا خالل 

بال�سكتة بن�سبة 40 يف املئة.
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خرباء: التطعيم من �سرطان عنق الرحم �سروري 
من  الفتيات  يقي  تطعيما  اإن  ال�سرطان  م��ر���ض  مكافحة  يف  خ���رباء  ق��ال 
"�سرورية" واإنه  �سحية  اأداة  ه�  الرحم  عنق  ل�سرطان  امل�سبب  الفريو�ض 

يجب اإتاحته على نطاق اأو�سع ويف اأ�سرع وقت ممكن.
ملنظمة  التابعة  ال�سرطان  لأبحاث  الدولية  ال�كالة  من  بيانات  واأظ��ه��رت 
ال�سحة العاملية اأن ما يقدر بنح� 570 األف حالة اإ�سابة جديدة ب�سرطان 
عنق الرحم ظهرت يف اأنحاء العامل يف 2018 مما جعله رابع اأكر اأن�اع 

ال�سرطان �سي�عا بني الن�ساء.
ويت�سبب �سرطان عنق الرحم يف وفاة 310 اآلف امراأة كل عام ومعظم هذا 
ال�رم  التطعيم من فريو�ض  فيها معدلت  تنخف�ض  دول فقرية  العدد يف 

احلليمي الب�سري امل�سبب للمر�ض.
التطعيم  اأن بع�ض مناه�سي  ال�سرطان  الدولية لأبحاث  ال�كالة  واأ�سافت 
يف الدول الغنية يقنع�ن بع�ض الآباء والأمهات برف�ض تطعيم بناتهن مما 

يعر�سهن للخطر.
وقالت اإلي�سابيتا فيدربا�ض مديرة ال�كالة يف بيان "ال�سائعات التي ل اأ�سا�ض 
لها بخ�س��ض تطعيمات فريو�ض ال�رم احلليمي الب�سري ت�ا�سل تاأخري اأو 

عرقلة ن�سره على نطاق اأو�سع".
واأنها  الرحم  عنق  �سرطان  مكافحة  بجه�د  ملتزمة  ال�كالة  اأن  واأ�سافت 
ال�رم  التطعيم �سد فريو�ض  واأمان" ُحقن  فاعلية  لب�ض  اأدن��ى  بال  "ت�ؤكد 

احلليمي الب�سري.
ال�سحة  منظمة  )ج����ايف(  والتح�سني  ل��ل��ق��اح��ات  ال��ع��امل��ي  ال��ت��ح��ال��ف  وح���ث 
التطعيم  دعم  من  مزيد  على  املا�سي  الأ�سب�ع  لها  م�جه  بيان  يف  العاملية 
�سد الفريو�ض وقال اإنه يهدف اإىل تطعيم 40 ملي�ن فتاة يف الدول الأ�سد 
فقرا بحل�ل العام 2020. واأ�سار التحالف اإىل اأن ذلك �سيمكن من جتنب 

ما يقدر بنح� 900 األف وفاة.

احتجاز بحارة لتهريبهم 
ك�كايني اأطنان   9

�سرطة  ع��ن  رو�سية  اأن��ب��اء  وك���الت  نقلت 
جزر الراأ�ض الأخ�سر ق�لها اإنها احتجزت 
11 بحارا رو�سيا لال�ستباه بتهريبهم ما 

يزيد على ت�سعة اأطنان من الك�كايني.
وذك������رت وك���ال���ة الإع������الم ال��رو���س��ي��ة اأن 
من  اأب��ح��رت  )اإي.اإ���������ض.اإي.اآر(  ال�سفينة 
متجهة  البنمي  العلم  ترفع  وه��ي  بنما 
احتجازها  وج���رى  ب��امل��غ��رب  طنجة  اإىل 
لدى ت�قفها يف ب�رت� بريا اإثر وفاة اأحد 

اأفراد الطاقم.
الراأ�ض  ج��زر  يف  رو�سيا  �سفارة  تعلق  ومل 
الأخ�����س��ر ع��ن��دم��ا ج���رى الت�����س��ال بها 
من  لبيانات  .ووفقا  ال�سبت  ي���م  هاتفيا 
ب�رت�  يف  ال�سفينة  ت���زال  ل  ريفنيتيف، 

بريا.
باأنهم  ي�ستبه  اأ���س��خ��ا���ض  ���س��ت��ة  واع��ت��ق��ل 
املا�سي  ف���رباي���ر  يف  خم������درات  م��ه��رب��� 
كيل�جراما   389 ع��ل��ى  ال���ع���ث����ر  ب��ع��د 
يف  الرو�سية  ال�سفارة  يف  الك�كايني  من 

العا�سمة الأرجنتينة ب�ين�ض اأير�ض.

ل  ال�سمنة: من ال�سروري الت��سّ
اإىل مقاربة عالجية فاعلة �ص 23

الألياف الغذائية .. 
�سر ال�سحة والر�ساقة 

الأملانية  ال��ت��غ��ذي��ة  خ���ب���رية  ق���ال���ت 
الأل�����ي�����اف  اإن  ب���ي�������س����ف  م����ن���ي���ك���ا 
والر�ساقة،  ال�سحة  �سر  ال��غ��ذائ��ي��ة 
من  ال����زن  اإنقا�ض  على  ت�ساعد  اإذ 
ن��اح��ي��ة، وت��ق��ي م��ن الأم���را����ض من 

ناحية اأخرى.
الأل���ي���اف  اأن  ب��ي�����س���ف  واأو����س���ح���ت 
ال�سع�ر  ع��ل��ى  ت�����س��اع��د  ال���غ���ذائ���ي���ة 
وبالتايل  ط����ي���ل���ة،  مل�����دة  ب��ال�����س��ب��ع 
حت����ارب ن����ب���ات اجل������ع، ك��م��ا تعمل 
من  وحت���د  ال��ه�����س��م،  تن�سيط  ع��ل��ى 

ال�سع�ر بالمتالء والنتفاخ.

الألياف  ت�سهم  اأخ���رى  ناحية  وم��ن 
الأمرا�ض  من  ال�قاية  يف  الغذائية 
و�سرطان  ال�����س��ك��ري،  م��ث��ل  امل��زم��ن��ة 

املعدة، والأمعاء.
ال�سحية،  مزاياها  من  ولال�ستفادة 
الغذائية  الأل����ي����اف  ت���ن���اول  ي��ج��ب 
بكمية ترتاوح بني 25 و29 غراماً 
م�سادرها  اأه�����م  اأن  ع��ل��م��اً  ي����م���ي���اً، 
تتمثل يف منتجات احلب�ب الكاملة، 
والعد�ض، واحلم�ض، والتفاح، وامل�ز، 
وف�ل  الكتان،  وب��ذور  ال�سيا،  وب��ذور 

ال�س�يا. 

اأن  الإل��ك��رتوين  بالربيد  ر�سالة  يف  ماديجان  واأ���س��اف��ت 
جزءا من امل�سكلة يكمن يف اأن اأدمغة ال�سغار ل تك�ن قد 
يتعلم�نه  ما  يطبق�ن  جلعلهم  الكافية  بالدرجة  منت 

من ال�سا�سات على ال�اقع.
بع�سها  ف���ق  مكعبات  ي�سع  �سخ�سا  راأوا  "اإذا  وتابعت 
فعل  على  ي�ساعدهم  ل  ذلك  ف��اإن  ال�سا�سة  على  البع�ض 

ذلك يف ال�اقع".
ومن الأ�سباب الأخرى التي جتعل ال�قت الذي يق�سيه 
اأنهم يهدرون  ال�سا�سات يبطئ من�هم ه�  اأمام  ال�سغار 
ال�سخبطة  يف  ا�ستغاللها  ميكنهم  التي  ال�ساعات  بذلك 
بالأقالم املل�نة اأو ممار�سة الألعاب التي ت�ساعدهم على 

تعلم ركل الكرة مثال.
وقالت ماديجان "هذه املهارات مهمة يف مرحلة الطف�لة 
مزيد  يطراأ  اأن  قبل  املهارات مطل�ب  اإتقان  لأن  املبكرة 
من النم�. حتتاج للم�سي قبل الرك�ض وحتتاج لالإم�ساك 

بالأقالم املل�نة قبل اأن تكتب ا�سمك".
ون�سرت الدرا�سة يف دورية جاما لطب الأطفال و�سارك 
اأ�سئلة  واأج��ن على  كندا  الأم��ه��ات يف  2441 من  فيها 
ب�ساأن الفرتة الزمنية التي يق�سيها اأبناوؤهم يف م�ساهدة 
األعاب  يف  اأو  الفيدي�  مقاطع  اأو  الأف���الم  اأو  التلفزي�ن 
الكمبي�تر  واأجهزة  الكمبي�تر  �سا�سات  اأمام  اأو  الفيدي� 

الل�حي وغريها من الأجهزة كاله�اتف الذكية.
ها�سنفيلد  م�ست�سفى  م��ن  ت�م�ب�ل��ض  ���س���زي  وق��ال��ت 

لالأطفال مبدينة ني�ي�رك والتي مل ت�سارك يف الدرا�سة 
لالآباء احلد من املخاطر اإذا كان املحت�ى الذي  "ميكن 
ي�����س��اه��ده ال��ط��ف��ل ع��ل��ى ال�����س��ا���س��ة م��الئ��م��ا ول���ه اأغرا�ض 

تعليمية واإذا �سارك�ا الأطفال امل�ساهدة".
الآباء  على  "ينبغي  الإل��ك��رتوين  الربيد  عرب  واأ�سافت 
ي�ساهده  م��ن  هناك  يك�ن  ل  عندما  التلفزي�ن  اإغ���الق 

واأثناء ال�جبات وقبل ميعاد الن�م ب�ساعة واحدة".
 

اإدمان" الهاتف الذكي!
اأو  املعي�سة  الأ���س��رة يف غ��رف��ة  اأف���راد  ب��ني  ال�سمت  ح��ال��ة 
الأ�سدقاء يف املقهى، نتيجة ان�سغال كل �سخ�ض بهاتفه 
ال��ذك��ي، مل تعد ن����ادرة، فمتى ي��دق ج��ر���ض الإن����ذار من 

لعالجه؟ طرق  من  وهل  الذكي؟  "اإدمان" الهاتف 
�سار الهاتف الذكي من عنا�سر احلياة الي�مية التي ل 
التخلي  النا�ض يف ع�سرنا احل��ايل  الكثري من  ي�ستطيع 
الأه����ل والأ�سدقاء  ال��ت���ا���س��ل م��ع  ف��ه��� و���س��ي��ل��ة  ع��ن��ه��ا، 
ورمبا  والت�س�ق  الإن��رتن��ت  على  معل�مات  عن  والبحث 
ورغم  احلياة.  �سريك  عن  اأو  وظيفة  عن  البحث  اأي�سا 
من  الكثري  ت�سهل  التي  العديدة  الذكي  الهاتف  مزايا 
اإدم���ان ل تقل  اأن��ه ق��د يتح�ل حلالة  اإل  اأم����ر احل��ي��اة، 

خط�رة عن اإدمان لعب ال�رق اأو الألعاب الإلكرتونية.
�س�اء  انتظار،  حلالة  البع�ض  حياة  تتح�ل  ال�قت  فمع 
اأو  اآب  ال�ات�ض  اأو  لرد �سديق على ر�سالة عرب في�سب�ك 

لأول �سخ�ض ي�سغط زر "اأعجبني" على اأحدث �س�رك 
على الفي�سب�ك، وهي اأم�ر تخلق حالة من الإدمان مع 

ال�قت.
وحاول الباحث�ن ر�سد التغريات التي حتدث يف اجل�سم 
ب�سبب  نعي�سها  ال��ت��ي  املت�ا�سلة  ال��رتق��ب  ح��ال��ة  نتيجة 
ي��سح  اإذ  احلديثة،  الت�ا�سل  واأ���س��ك��ال  ال��ذك��ي  الهاتف 
الباحث األك�ساندر مارك�فيت�ض من جامعة ب�ن الأملانية 
ل�سحيفة "راين نيكر ت�سايت�نغ"، اأن حالة الرتقب تلك 
املعروف  الدوبامني  ه�رم�ن  اإف��راز  على  اجل�سم  حتفز 
به�رم�ن ال�سعادة والذي يجعل ال�سخ�ض يف حالة رغبة 

م�ستمرة يف الإم�ساك بالهاتف ومتابعة كل ما يحدث.

متى تبداأ اخلطورة؟
التنقل  �سه�لة  يف  الذكي  الهاتف  اإدم��ان  خط�رة  تكمن 
به لكل مكان على العك�ض من بع�ض األعاب املقامرة التي 
حتتاج للت�اجد يف اأماكن معينة على �سبيل املثال. وهنا 
ي�س����دد ال�����خرباء على اأهمية احلفاظ على حدود ثابتة 
الهاتف  ل�سا�سة  فالنظر  ال��ذك��ي،  الهاتف  ا�ستخدام  يف 
وال�سع�ر  الإب��داع  القدرة على  20 دقيقة يقلل من  كل 
ط�ر  ال��ذي  مارك�فيت�ض  الباحث  يق�ل  كما  بال�سعادة، 
تطبيقا لقيا�ض العادات املختلفة يف التعامل مع الهاتف 
"اأوغ�سب�رغر  �سحيفة  نقلتها  ت�سريحات  يف  ال��ذك��ي، 

األغماينه".

الكثري من ال�قت اأمام ال�سا�سات ي�ؤثر على مهارات الأطفال

اأن ال�ضغار الذين يق�ضون الكثري  اأظهرت درا�ضة جديدة 
الكمبيوتر  واأجهزة  التلفزيون  �ضا�ضات  اأمام  الوقت  من 
نف�ضه  القدر  يكت�ضبون  ال  قد  الذكية  والهواتف  اللوحي 
للمدر�ضة  الالزمة  والتوا�ضل  امل�ضكالت  حل  مهارات  من 

مقارنة بنظرائهم ممن يق�ضون وقتا اأقل اأمام ال�ضا�ضات.
وق�ضى االأطفال امل�ضاركون يف الدرا�ضة 17 �ضاعة يف 

املتو�ضط اأ�ضبوعيا اأمام ال�ضا�ضات عندما كانوا يف 
بلوغهم  مع  اأ�ضبوعيا  �ضاعة  و25  الثانية  �ضن 

تو�ضيات  كثريا  هذا  ويتجاوز  الثالث.  العام 
االأكادميية االأمريكية لطب االأطفال بق�ضاء 
�ضاعة واحدة فقط يوميا اأمام ال�ضا�ضات حتى 

يت�ضنى لل�ضغار ق�ضاء ما يكفي من الوقت يف 
على  القائمني  مع  والتوا�ضل  اللعب 

رعايتهم ومع نظرائهم.
كبرية  م��ادي��ج��ان  ���ض��ريي  وق���ال���ت 

ال��درا���ض��ة وه���ي من  ال��ب��اح��ث��ني يف 
التابع  االأبحاث  ومعهد  كاجلاري  جامعة 

مل�ضت�ضفى األربتا لالأطفال يف كندا "غالبا ما يكون الوقت 
من  الكثري  على  ينطوي  ال  �ضلبيا  �ضلوكا  ال�ضا�ضات  اأم��ام 

احلركة ويت�ضمن فر�ضا قليلة للغاية للتعلم".

تعرف على اجلانب 
الأ�س�د من احلليب!

ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ف����ائ���د احلليب 
العديد  ع��ل��ى  واح��ت���ائ��ه  ال��ك��ب��رية 
من العنا�سر الغذائية الغنية مثل 
باأهميته  يعرف  ال��ذي  الكال�سي�م 
اأظ���ه���رت بع�ض  ال���ع���ظ���ام،  ب��ن��اء  يف 
الدرا�سات عن وج�د جانب مظلم 
لهذا امل�سروب الأبي�ض الذي يحبه 

الكبار وال�سغار. ما ه�؟
كثري من النا�ض اعتادوا بدء ي�مهم 
بك�ب كبري من احلليب، اأو القه�ة 
باحلليب،  ال�����س��اي  اأو  ب��احل��ل��ي��ب، 
الفط�ر  وج���ب���ة  ت����ن����اول  ح���ت���ى  اأو 
اأو  ك��احل��ب���ب،  باحلليب  مم��زوج��ة 
امل�سروب  ه��ذا  ذل��ك.  الكعك وغ��ري 
الأبي�ض الذي لطاملا عرف بف�ائده 
غري  العالية.  الغذائية  واأهميته 
اجلانب  راأت  ج��ل��دي��ة  ط��ب��ي��ب��ة  اأن 
على   وتعرفت  احلليب  من  القامت 
اأ�����س����راره ون�����س��ح��ت بعدم  ب��ع�����ض 
الإفراط با�ستهالكه. فما هي هذه 

الأ�سرار؟
�سرحت طبيبة الأمرا�ض اجللدية  
ي���ال اأدل����ر ع��ن وج�����د ع��الق��ة بني 
�سرب احلليب وظه�ر حب ال�سباب. 
الغدد  ي��سع  "احلليب  اإن  وق��ال��ت 
الرئي�سي  ال�سبب  وه���  ال��ده��ن��ي��ة، 
الغدد  فت�سخم  احل��ب���ب.  لظه�ر 
ي�ؤدي  البكترييا،  وتكاثر  الدهنية، 
التي  ����س����داء  روؤو�������ض  ظ���ه����ر  اإىل 

تلتهب لحقاً".
اأظهرت  فقد  اأخ���رى،  ناحية  وم��ن 
الإف������راط  اأن  ال����درا�����س����ات  ب��ع�����ض 
ب���ت���ن���اول احل���ل���ي���ب م����ن ����س���اأن���ه اأن 
ويزيد  اجل�سم،  يف  اللتهاب  يعزز 
بال�سكري،  الإ����س���اب���ة  خ��ط��ر  م���ن 
ببع�ض  الت�سبب  وح��ت��ى  واخل���رف، 
مثل  ال�������س���رط���ان���ي���ة  الأم�������را��������ض 
فبح�سب  ال��ربو���س��ت��ات��ا.  ���س��رط��ان 
بي�ل�جية  مهمة  للحليب  د.اأدل���ر 
حتفز النم� بعد ال�لدة مما يفيد 
الأطفال والر�سع فقط، يف حني قد 
ي�سكل خطراً على �سحة البالغني، 
متاماً،  من���ه��م  اكتمل  ق��د  ال��ذي��ن 
لهذا ال�سبب قد يك�ن تناول كميات 
كبرية من احلليب م�سراً لل�سحة. 
اإذ يعزز من� اخلاليا، ومن املمكن 
ال�سرطانية،  اأن يعزز من� اخلاليا 
)ف�ك�ض(  م�قع  ن�سره  ما  بح�سب 

الأملاين.
لكن هذا طبعا ل يقلل من اأهمية 
احلليب، الذي يتمتع بف�ائد كبرية 
اأن تعزز �سحة الإن�سان  من �ساأنها 
للفيتامينات  مم��ت��از  م�����س��در  ف��ه��� 
الب�تا�سي�م،  وي����ف���ر  وامل�����ع�����ادن، 
 12 بي   ( وفيتامني  والكال�سي�م، 
تفتقره  ال���ذي  )د(  فيتامني  و   ،)
الغذائية.  ال���ج��ب��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
بالإ�سافة اإىل ذلك، يعترب احلليب 
م�سدر غني للربوتني، واملغن�سي�م، 
الأمينية  الأحما�ض  من  والعديد 
بح�سب   .)3( اأوميغا  ذل��ك  يف  مبا 

ما ن�سره م�قع )هيلث لين(.
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�ش�ؤون حملية

حتت �ضعار  �ضغف االبتكار غايتنا لريادة مدينتنا

انطالق �سهر الإمارات لالبتكار ببلدية مدينة العني

بالتعاون مع وزارة الدولة ل�ضوؤون املجل�س الوطني االحتادي 

ثقافة امل�ساركة ال�سيا�سية وانتخابات املجل�س ال�طني الحتادي  فى حما�سرة نظمها مكتب �س�ؤون املجال�س بدي�ان ويل عهد اأب� ظبي 

بالتعاون مع �ضركة برايوري العاملية

دائرة التعليم واملعرفة تفتتح اأول مدر�سة لالأطفال وال�سباب من ذوي الت�حد 

•• العني  - الفجر

بلدية  النعيمي مدير عام  الدكت�ر مطر  �سعادة  افتتح 
الإم����ارات  �سهر  فعاليات  اأم�����ض  �سباح  ال��ع��ني  م��دي��ن��ة  
اإىل  تت�ا�سل  وال��ت��ي  العني  مدينة  بلدية  يف  لالبتكار 
 40 من  اأك��ر  الفعاليات  �سهدت  حيث    ، فرباير   6
م�سروعاَ وم�ساركة  لطالب املدار�ض واجلامعات  و عدداَ 
من اجلهات احلك�مية واخلا�سة باملدينة ، لتعك�ض هذه 
املنا�سبة  الهتمام املتنامي من �سرائح املجتمع كّله يف 

ترجمة قيمة الإبداع و البتكار.
امل�����س��ارك���ن خ����الل ال��ف��ع��ال��ي��ة جمم�عة  وا���س��ت��ع��ر���ض 
ت��ق��دم حل�ًل  ال��ت��ي  متن�عة م��ن الب��ت��ك��ارات والأف���ك���ار 
ل��ل��ت��ح��دي��ات وت�����س��ه��م يف ت��ط���ي��ر اأمن����اط احل���ي���اة، وفق 
لالرتقاء  ال���دول���ة  ت���ج��ه��ات  ت��دع��م  م�ستقبلية  روؤي����ة 
باملدن واخلدمات املقدمة لل�سكان ، حيث  التي متثلت 
الذكية   واخلرائط  ال��روب���ت��ات  اأج��ه��زة  امل�ساركات يف  
املبتكرة و بالإ�سافة اإىل م�سابقة �سناع امل�ستقبل والتي 
 ، �سكلت ميدان يتناف�ض فيه جيل جديد من املبدعني 
و جمل�ض رواد البتكار  الذي عقد جمم�عة من ور�ض 
فكر  �سكلها   التي  امل�ستقبل  وم��دن   ، الذهني   الع�سف 

الأجيال اجلديدة  من خالل روؤي��ة الأط��ف��ال  يف ر�سم 
خارطة مدينة العني 2030 .

وت�سمنت فعالية “�س�ت البتكار “ خم�سة متحدثني 
، حيث  ودول��ي��ني   ملتحدثني حمليني  متن�عة  جت��ارب 

التنفيذي  الرئي�ض  الكعبي  خ���ل��ة  ال��دك��ت���رة  حت��دث��ت 
امل��ت��ح��دة ،ح�ل  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات  ل��الب��ت��ك��ار بجامعة 
مبادئ  تطبيقات  يف  ومبتكرة  ج��دي��دة  ق���اع��د  اإي��ج��اد 
املجتمع   اأفراد  والبتكار بني  الت�ا�سل  لتعزيز  التمدن 

الكعبي  �سماء   . املهند�سة  ا�ستعر�ست  جانبها  وم��ن   ،
يف  املبتكرة  امل��م��ار���س��ات  اأح���دث   ، ال��ع��ني  مدينة  ببلدية 
الأ�ساليب  اأح���دث  وتطبيق  التحتية  البنية  جم���الت 
التحتية  البنية  م�ساريع  وتنفيذ  تخطيط  يف  املتبعة 
لتعزيز القدرة والتناف�سية لدولة الإمارات يف م�اكبة 
التط�رات العاملية يف اإدارة امل�ساريع وفقا لأف�سل املعاير 
العاملية  ، كما و ا�ستكملت فعالية �س�ت البتكار  عر�ساً 
ح�ل ت�ظيف البتكار يف العمل احلك�مي ، قدمتها مها 
ال�س�يدي مدير م�سروع برنامج دبي لالأداء احلك�مي 
، فيما  حتدث املدير الإقليمي ل�سركة ك�ل الفطيم يف 
ال�سيد ماريك  اأفريقيا   الأو�سط وجن�ب �سرق  ال�سرق 
التحتية   البنية  ت��ط���ي��ر  ح����ل جم���الت  ولدي�����س��الو  
تقنيات  وامل��ب��ت��ك��رة يف  احل��دي��ث��ة  ال���ط���رق  ب��ا���س��ت��خ��دام 

الأ�سفلت احلديثة،
ال��ع��ني م�ساريعها  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  وا���س��ت��ع��ر���س��ت  ف��ي��م��ا 
التحتية من خالل  البنية  واملبتكرة يف جمال  الرائدة 
املبتكرة  للتقنيات  بالإ�سافة  ال��داف��ئ  الإ�سفلت  تقنية 
يف جمال ا�ستدامة امل�سالخ  و املتمثلة يف  عمليات نقل  
الذي  التل�ث  م��دى  من  تقلل   اآمنة  ب�س�رة  املخلفات 

ميكن اأن يحدث وي�سبب اأ�سراراً للبيئة .

•• العني- الفجر 

دي�����ان ويل عهد  امل��ج��ال�����ض يف  ����س����ؤون  ي���ا���س��ل مكتب 
املجل�ض  ل�س�ؤون  ال��دول��ة  وزارة  مع  بالتعاون  ظبي  اأب��� 
متخ�س�سة  حم��ا���س��راٍت  تنظيم  الحت�����ادي،  ال���ط��ن��ي 
اجله�د  �سمن  وذل��ك  باأب�ظبي،  الأح��ي��اء  جمال�ض  يف 
امل�سرتكة لتعزيز ثقافة امل�ساركة ال�سيا�سية بني جميع 

اأفراد املجتمع. 
ا�ست�ساف جمل�ض �سعيد حممد خلف  الإط��ار  ويف هذا 
"ثقافة  ال��ع��ني حم��ا���س��رة حت���ت ع���ن����ان  ال��رم��ي��ث��ي يف 
ال�طني  امل��ج��ل�����ض  وان��ت��خ��اب��ات  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  امل�����س��ارك��ة 
بطي  حم��م��د  ال���دك���ت����ر  خ��الل��ه��ا  الحتادي" حت����دث 
ال�سام�سي، نائب مدير اأكادميية �سرطة دبي بال�كالة، 
على  ال�سيا�سية” والعمل  “الثقافة  تدعيم  اأهمية  عن 
التنمية ال�سيا�سية يف املجتمع، حيث حظيت املحا�سرة 
واملخت�سني  النخبة  م��ن  ك��ب��ريي��ن  وح�����س���ر  ب��اه��ت��م��ام 

وخمتلف �سرائح املجتمع الإماراتي.
وقال الدكت�ر حممد بطي ال�سام�سي: "�سهدت امل�سرية 
ال���دول���ة تط�راً  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة يف  ال��ربمل��ان��ي��ة وامل�����س��ارك��ة 
ال�سيا�سي  التمكني  ملح�ظاً منذ الإعالن عن برنامج 

الذي اأطلقه �ساحب ال�سم� ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان رئي�ض الدولة، حفظه اهلل، والذي �ساهم يف تفعيل 
دور املجل�ض ال�طني الحتادي يف خدمة م�سلحة اأبناء 
ال�طن. وقد ا�ستطاعت دولة الإمارات حتقيق تط�رات 
ال�سيا�سية،  امل�����س��ارك��ة  م�سرية  يف  وملح�ظة  اإي��ج��اب��ي��ة 
وطم�حاته،  الإم���ارات���ي  املجتمع  طبيعة  م��ع  تتنا�سب 

وت�سهم يف احلفاظ على مكت�سباته واإجنازاته".
واأكد ال�سام�سي باأن العملية النتخاب تق�م على اأ�س�ض 
ومبادئ �سليمة متكِّن من الرتقاء باملجتمع الإماراتي 
وعاملياً  اإقليمياً  الإم�����ارات  دول���ة  مكانة  معها  وت��ت��ع��زز 
والتي حتققت بف�سل الروؤية القيادة الر�سيدة ل�ساحب 
ال�سم� ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�ض الدولة 
"حفظه اهلل"، و�ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد 
اآل مكت�م، نائب رئي�ض الدولة، رئي�ض جمل�ض ال�زراء، 
ال�سيخ حممد  ال�سم�  "رعاه اهلل" و�ساحب  حاكم دبي 
القائد  نائب  ظبي،  اأب���  عهد  ويل  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن 
ال�سم�  اأ���س��ح��اب  واإخ���ان��ه��م  امل�سلحة،  للق�ات  الأع��ل��ى 

حكام الإمارات.
واأو����س���ح ال�����س��ام�����س��ي اأن امل��ج��ل�����ض ال���ط��ن��ي الحت����ادي 
وال�سيا�سي  الربملاين  التط�ر  يف  ملهماً  اأ�سبح من�ذجاً 

والتكامل امل�ؤ�س�سي، م�سرياً اإىل النجاحات التي حتققت 
ودورها  ال�سابقة  الثالثة  النتخابية  ال�ستحقاقات  يف 
يف تعزيز ثقافة امل�ساركة ال�سيا�سية، ل �سيما من متكني 
ال�طني مبا عمق  العمل  للم�ساركة يف  وال�سباب  امل��راأة 
جتربة دولتنا يف التنمية ال�سيا�سية، وت�فري كل ال�سبل 
العملية  وت�سهيل  املجتمع  اأف����راد  ل��ك��ل  والإم��ك��ان��ي��ات 
النتخابية على فئة اأ�سحاب الهمم مبا ي�فر لهم كل 
�سبل الراحة. واأ�ساف: "تقدم دولة الإمارات الي�م من 
به  يحتذى  الحت��ادي من�ذجاً  ال�طني  املجل�ض  خالل 
قطاعات  وخمتلف  امل�اطنني  مع  املبا�سر  الت�ا�سل  يف 
و�سرائح املجتمع، ومتكينهم من التعبري عن تطلعاتهم 
وه��م���م��ه��م وق�����س��اي��اه��م م����ؤك���دا ع��ل��ى اأن امل�����س��ارك��ة يف 
اإماراتي  م���اط��ن  ك��ل  على  واج��ب��ا  النتخابية  العملية 
يتمتع بالأهلية للم�ساركة، ل �سيما يف حني ت�فري كافة 
للم�اطن  تكفل  التي  الالزمة  والق�انني  الت�سريعات 
النتخاب  يف  بحقه  القيام  يف  ف��اع��اًل  ودوراً  م�ساهمة 
التنمية  وم�سرية  جه�د  دعم  يف  املتمثل  واجبه  وتاأدية 

امل�ستدامة وال�ساملة يف دولة الإمارات".
وثمن الدكت�ر ال�سام�سي اجله�د امل�ستمرة التي تبذلها 
ودور  باأهمية  الإم��ارات��ي  املجتمع  وع��ي  لزيادة  ال����زارة 

�سرورة  على  واحل��ر���ض  الحت����ادي،  ال���ط��ن��ي  املجل�ض 
ا�سرتاك جميع امل�اطنني يف عملية النتخابات، م�سيداً 
والتفاعل  الت�ا�سل  تعزيز  يف  احلياء  جمال�ض  باأهمية 

بني املجل�ض واملجتمع.
حظيت املحا�سرة اهتماماً كبرياً، و�سهدت اإقباًل لفتاً 
من  املحا�سرين  م��ع  تفاعاًل  و�سهدت  امل���اط��ن��ني،  م��ن 
ما  ه���  وال���س��ت��ف�����س��ارات  الأ�سئلة  م��ن  خ��الل جمم�عة 
لتحقيق  ال����زارة  بها  تق�م  التي  اجله�د  جن��اح  يعك�ض 
اأهدافها املتمثلة يف حت�سني ال�عي ال�سيا�سي من خالل 
املجتمع  اأف����راد  ب��ني  ال�سيا�سية  امل�����س��ارك��ة  ث��ق��اف��ة  ن�سر 
رئي�ض  ال�سم�  ل�ساحب  ال�سيا�سي  التمكني  بربنامج 
الحتادي  ال�طني  املجل�ض  لأهمية  واإدراك��ه��م  الدولة، 
باعتباره من�سة  وحلقة و�سل اأ�سا�سية لنقل ق�ساياهم 

واآمالهم اإىل �سناع القرار يف احلك�مة الحتادية.    
ال����زارة  �سعي  امل��ح��ا���س��رات �سمن  ه��ذه  تنظيم  وي��اأت��ي 
لإطالق املبادرات املبتكرة التي ت�سهم يف تعزيز ال�عي 
���س��رائ��ح املجتمع،  ال�����س��ي��ا���س��ي وال��ت���ا���س��ل م���ع ج��م��ي��ع 
ال�����زارة  روؤي����ة  حتقيق  يف  م�ساهمتها  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
واأه���داف���ه���ا ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة م��ن خ���الل ب��ن��اء �سراكات 

وطنية ط�يلة املدى.  

•• اأبوظبي-الفجر

اأول مدر�سة   اأعلنت دائرة التعليم واملعرفة عن افتتاح 
مع  بالتعاون  الت�حد  ذوي  م��ن  الإم��ارات��ي��ني  للطلبة 
والأطفال  التعليم  خل��دم��ات  العاملية  ب��راي���ري  �سركة 
من  نخبة  وت�سم  املدر�سة،  ه��ذه  اإدارة  �ستت�ىل  والتي 
 260 ي��ق��ارب  وم��ا  واملعلمني  املتخ�س�سني  امل��ع��اجل��ني 

طالب وطالبة من ذوي طيف الت�حد. 
����س���ارة م�����س��ل��م رئ��ي�����ض دائ�����رة التعليم  وق���ال���ت م���ع���ايل 
تخ�س�سية  اأول مدر�سة  بافتتاح  نفخر  "اإننا  واملعرفة: 
تلبي احتياجات الطلبة الذين يعان�ن من ا�سطرابات 
وب�سدة بحق كل طفل يف  ن�ؤمن  الت�حد، فنحن  طيف 
خالل  م��ن  وذل���ك  التعليم  يف  فر�سته  على  احل�����س���ل 
والتميز يف  للنجاح  الالزمة  ال�سرورية  ب��الأدوات  مده 
م�سريته، حيث ت�فر املدر�سة نظام تعليمي تخ�س�سي 
ت�فري  اإىل  الرامية  الدائرة  روؤي��ة  مع  يتنا�سب  متميز 

نظام تعليمي رفيع امل�ست�ى". 
تعليمية  بيئة  لت�فر  ال��ك��رام��ة  م��در���س��ة  �سممت  وق��د 
تفاعلية خا�سة بهذه الفئة ي�سعر فيها الطلبة بالألفة 
امل���در����س���ة ع��ل��ى ���س��ف���ف درا�سية  والأم��������ان، وحت���ت����ي 
الأغ���را����ض  م��ت��ع��ددة  وق���اع���دة  "مراكز"  متخ�س�سة 

ح��دي��ق��ة م�سممة على  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ط��ع��ام  و���س��ال��ة 
الذي  التعليمي  ال��ربن��ام��ج  ويتميز  ال����اح���ات.   ط���راز 
ت�ست�عب  درا�سية  �سف�ف  ي�سم  باأنه  املدر�سة  تقدمه 

ال��ط��ل��ب��ة على  اأع������داداً قليلة ل�����س��م��ان ح�����س���ل ج��م��ي��ع 
الدعم والهتمام املطل�ب، والقدرة على جتاوز املناهج 
�ساملة  ومناهج  برامج  وتقدمي  التقليدية  والأ�ساليب 

رفع  اإىل  وتهدف  التعليمية  الطالب  احتياجات  تلبي 
ثقته واح��رتام��ه ل��ذات��ه.    وم��ن جانبه اأو�سح تريف�ر 
مل��ج��م���ع��ة براي�ري  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض  ت���ري��ن��غ��ت���ن 
لدعم  متميزة  تعليمية  ف��ر���ض  وج����د  اأهمية  العاملية 
الأط��ف��ال م��ن ذوي الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة يف منطقة 
ال�سرق الأو�سط، وتعترب هذه املدر�سة هي اأوىل مدار�ض 
فيها  �ستعتمد  وال��ت��ي  امل��ت��ح��دة  اململكة  خ���ارج  ال�سركة 
براي�ري يف هذا  ل�سركة  ال�ا�سعة  على تطبيق اخلربة 
املجال �سعياً خللق بيئة تعليمية اإيجابية ي�ستطيع من 
اأمنايتهم  وحتقيق  مهاراتهم  تط�ير  الطلبة  خاللها 
احت�اء  على  احلر�ض  اإىل  لفتا  املهنية،  وطم�حاتهم 
واملجتمع  ال�سريكة  املحلية  املدار�ض  يف  الأطفال  ودمج 
ذات  التعليمية  والهيئات  ال�سركاء  مع  بالتعاون  وذلك 
ال�سلة".           واجلدير بالذكر اأن جمم�عة براي�ري 
العاملية تعد اإحدى ال�سركات الرائدة التي تزود املدار�ض 
اأو اجلهات ذات ال�سلة باملتخ�س�سني يف جمال التعليم 
والرعاية ال�سل�كية يف اململكة املتحدة ، وتدير ال�سركة 
38 م��در���س��ة وجامعة  ي��ق��ارب  ال���ق��ت احل����ايل م��ا  يف 
منها 22 مدر�سة متخ�س�سة يف حالت طيف الت�حد 
ASC، وحتر�ض على تركيز جه�دها على هذه الفئة 

بهدف اإحداث تغيري اإيجابي وا�سح عليهم. 

ت�ضم 6 اأعمال من اأ�ضل 22 عماًل
جائزة ال�سيخ زايد للكتاب تعلن عن القائمة الق�سرية 

لفرعي الآداب والفن�ن والدرا�سات النقدية
•• اأبوظبي - الفجر

الآداب  لفرعي  الق�سرية  القائمة  عن  للكتاب  زاي��د  ال�سيخ  جائزة  اأعلنت   
والفن�ن والدرا�سات النقدية يف دورتها الثالثة ع�سرة، حيث ا�ستملت القائمة 
لفرع الآداب على ثالثة اأعمال من 13 عماًل ت�سمنتهم القائمة الط�يلة، 
على  النقدية  والدرا�سات  الفن�ن  لفرع  الق�سرية  القائمة  ا�ستملت  بينما 
ثالثة اأعمال من اأ�سل 9 اأعمال ت�سمنتهم القائمة الط�يلة. ومت الإعالن 

عن الق�ائم الط�يلة 
ل����ف����رع����ي اجل����ائ����زة 
خالل �سهر دي�سمرب 

املا�سي.
وت���������س����م ال���ق���ائ���م���ة 
ال����ق���������س����رية ل���ف���رع 
الآداب كل من رواية 
للكاتب  "ترتر" 
نزار عبدال�ستار من 
العراق ال�سادرة عن 
اأنط�ان  ها�سيت  دار 
 ،2018 -ن������ف�����ل، 
"غ�ا�س�  ورواي���������ة 
للكاتبة  الأحقاف" 
اأم������ل ال�����ف�����اران من 

وال�سرية   ،2016 وال��ت���زي��ع،  للن�سر  ج��داول  دار  عن  ال�سادرة  ال�سع�دية 
الذاتية "الذات بني ال�ج�د والإيجاد" للكاتب بن �سامل حّمي�ض من املغرب 

ال�سادرة عن املركز الثقايف للكتاب للن�سر والت�زيع عام 2018.
كل  الق�سرية  القائمة  فت�سم  النقدية،  وال��درا���س��ات  الفن�ن  ف��رع  عن  اأّم��ا 
 " املعا�سر  العربي  الأدب  درا���س��ات يف  الأب��ع��اد  " اخلطاب ثالثي  كتاب  من 
 ،2017 ال�سارقة،  الثقافة  دائ���رة  �س�ريا،  م��ن  ال��دي���ب  �سمر  د.  للباحثة 
الرميلي  اآمنة  د.  القدمي" للباحثة  العربي  الأدب  القتل يف  "كتابة  وكتاب 
ال��سالتي من ت�ن�ض، دار زينب للن�سر والت�زيع، 2018، وكتاب "ال�سعر 
العربي احلديث: ق�سيدة النر"  للباحث د. �سربل داغر من لبنان، منتدى 

املعارف، 2018.
ال�ساد�ض على  امل�ساركات هذه الدورة للعام  اأّن فرع الآداب قد ت�سدر  يذكر 
والدرا�سات  الفن�ن  ف��رع  ا�ستقبل  بينما  م�ساركة،   382 ب�اقع  ال��ت���ايل، 
النقدية هذا العام 151 م�ساركة. و�ستق�م اجلائزة بالإعالن عن الق�ائم 

الق�سرية لفروعها الأخرى خالل الأ�سابيع القليلة املقبلة.

الت�ضامح واالبتكار لتحقيق ال�ضعادة وجودة احلياة
جامعة الإمارات تنظم ندوة بعن�ان  

الت�سامح لتعزيز بيئة البتكار
•• العني - الفجر

يف اإطار  الربنامج ال�طني للت�سامح والنفتاح على الآخر ، و�سمن فعاليات 
بعن�ان   ن��دوة  امل��ت��ح��دة   العربية  الإم����ارات  الب��ت��ك��ار، نظمت جامعة  اأ���س��ب���ع 
والتي  الهاليل،  املدرج-املبنى  البتكار" ، يف م�سرح  بيئة  لتعزيز  "الت�سامح 
تهدف اإىل ن�سر و ربط مفاهيم الت�سامح والبتكار والدمج بينهما،بح�س�ر 
الأ�ستاذ الدكت�ر ح�سن الناب�دة – عميد كلية العل�م الإن�سانية والجتماعية 
والإيجابية  من  لل�سعادة  التنفيذي  الرئي�ض   - ن�ف اجلنيبي   والأ�ستاذة   ،
مركز الإمارات لأبحاث ال�سعادة ، والدكت�ر اأحمد النجار  ، رئي�ض ق�سم علم 
النف�ض،و دكت�رة جن�ى احل��سني، وكيل كلية الرتبية،وعدد من اأع�ساء هيئة 
الثان�ية  املرحلة  من  مدار�ض   5 اإىل  بالإ�سافة  اجلامعة،  وطلبة  التدري�ض 
العل�م  كلية  الندوة قدمت طالبات   بداية  التعليمية. يف  العني  يف منطقة 
متثيلي  وم�سهد  م�سرحي  عر�ض  ال��درام��ا   ق�سم  والجتماعية-  الإن�سانية 
�سامت تتعلق اأحداثه عن ال�سعادة والت�سامح من خالل اأفراد الأ�سرة، والذي 
ينعك�ض اأثره على املتجمع ، وا�ستعر�ست  الأ�ستاذة ن�ف اجلنيبي  - الرئي�ض 
التنفيذي لل�سعادة والإيجابية من مركز الإمارات لأبحاث ال�سعادة يف عر�ض 
وال�سفح  العف�  تعني  كقيمة  الت�سامح  قيمة  و  ال�سعادة  مفاهيم  ت��سيحي 
وفر�سة جديدة خللق جمتمع مرتابط ، ي�سعى ويركز على الإجن��از، وهي 
"طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  امل�ؤ�س�ض  القائد  غر�سها  قيمة 
الإم����ارات، كما  اأب��ن��اء  املتاأ�سلة يف  الإن�سانية  امل���روث��ات  ثراه" ،ك��اإح��دى  اهلل 
تناولت مفه�م ال�سعادة وارتباطه بج�دة احلياة ، من خالل تعزيز  ال�سحة 
النف�سية واجل�سدية ،والعقلية لتحقيق ال�سع�ر الإيجابي، وكيفية التعامل 
مع الإ�ساءة من خالل الت�سامح والرتكيز على النجاح والإجن��از. وتناولت 
املن�س�ري من ق�سم الت�سال  اأحمد  الدكت�ر  اأدراه��ا  التي  النقا�سية  احللقة 
اأحمد  الدكت�ر  اأو�سح  الإبتكار" حيث  بيئة  "الت�سامح لتعزيز  اجلماهريي  
وعالقته  ال�ا�سع  مبعناه  الت�سامح  اأن  النف�ض  علم  ق�سم  رئي�ض   – النجار 
، والقدرة على  ال�سعادة  ارتباطا وثيقا بالإجناز لتحقيق  بالبتكار  يرتبط 
حتمل الفكرة املخالفة، وت�ظيفها مل�سلحة الفكرة امل�سادة بطريقة اإبداعية 
لالإن�سان املبتكر ، واأكد على اأن معادلة الت�سامح واحلزم والبتكار والدافعية 
، والأ�سل اأن ال�سخ�سية البتكارية �سخ�سية مت�ساحمة  مع غريها وذاتها.، 
اجلامعة  طلبة  مب�ساركة  التمارين  من  جمم�عة  ال��ن��دوة  خ��الل  ق��دم  كما 
واملدار�ض واأع�ساء الهيئة التدري�سية. واأو�سح  "الت�سامح والبتكار  يف حياة 

الإن�سان عملية مرتبطة معرفيا وثقافيا مبنظ�مة القيم الإن�سانية.



الباحثون ي�ضنفونها على انها وباء

ل اإىل مقاربة عالجية فاعلة ال�سمنة: من ال�سروري الت��سّ
ت�ضكل عامل خطر يف حاالت �ضحية كثرية

�شحة وتغذية
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منهم  ك��ث��ريون  ويعمل  وب���اء،  ال�ضمنة  الباحثون  يعترب 
واحد؟  ج��واب  من  هل  ولكن  احللول.  لتطوير  جاهدين 
ت�ضري البحوث اإىل اأن لل�ضمنة اأ�ضكااًل خمتلفة واأن املقاربة 

ذاتها يتفاوت تطبيقها بني �ضخ�س واآخر.
ال�ضمنة  اإىل  العاملية  ال�ضحة  منظمة  من  اخل��رباء  ي�ضري 
تفادي  اأردن��ا  اإذا  معاجلته  ال�ضروري  من  عاملي(  ك�)وباء 

تاأثرياته ال�ضلبية.

ت�سّكل ال�سمنة عامل خطر كبرياً يف حالت �سحية كثرية، 
ومر�ض  ال��ث��اين،  النمط  م��ن  ال�سكري  ال���داء  بينها  م��ن 
القلب، واأن�اع عدة من ال�سرطان. لذلك من ال�سروري 

ل اإىل مقاربة عالجية فاعلة. الت��سّ
َمن  اآلف  من  بيانات  �سملت  جديدة  درا�سة  معدي  لكّن 
يعان�ن ال�سمنة يحذرون من اأنه ل تت�افر طريقة واحدة 

فاعلة لعالج ال�سمنة ول ميكن الت��سل اإىل واحدة.
ت��سل باحث�ن من جامعة براون يف بروفيدون�ض يف رود 
اآيالند اإىل اأربعة اأن�اع فرعية من ال�سمنة. وقد تتفاعل 

هذه املجم�عات ب�سكل اأف�سل مع مقاربات خمتلفة.
على  اأ�سرفت  باحثة  فيلد،  األي�س�ن  الربوف�س�رة  تذكر 

ت��ق��ري��ر ال���درا����س���ة: )م���ا م��ن ع���الج واح����د �سحري 
لل�سمنة. واإذا كان مت�افراً، ف�سيختلف بالتاأكيد 

باختالف جمم�عات الأ�سخا�ض(.
تراأ�ض  التي  فيلد،  الربوف�س�رة  ت�سدد 

ب����راون، على  الأوب���ئ���ة يف  ع��ل��م  ق�سم 
اأف�سل  ت�����س��ن��ي��ف  ات���ب���اع  �����س����رورة 

عملية  اأن  وت��ع��ت��ق��د  ل��ل�����س��م��ن��ة. 
الت�سخي�ض احلالية وا�سعة جداً 
اأكر  متييز  ط��ري��ق��ة  وتتطلب 

اخلط�ة  ه����ذه  لأن  ف��اع��ل��ي��ة 
حتديد  ل���الأط���ب���اء  ت��ت��ي��ح 

املنا�سب على  العالج 
اأ�سا�ض فردي.

تتابع م��سحة: )ثمة حقاً جمم�عة متن�عة من النا�ض 
ُتدرج كلها يف فئة واحدة. لكن ال�لد الذي يعاين �سمنة 
م��ف��رط��ة يف ���س��ن اخل��ام�����س��ة يختلف ك��ل الخ���ت���الف عن 
لي�سبح  ال�قت  مب��رور  تدريجياً  ال���زن  يكت�سب  �سخ�ض 

�سميناً يف �سن اخلام�سة وال�ستني(.
د هذه الباحثة: )علينا اأن نقر بهذا التنّ�ع، مبا اأنه  ت�سدِّ
ي�ساعدنا يف تط�ير مقاربة ملعاجلة ال�سمنة تتالءم اأكر 

مع حاجات الأفراد(.
تع�د النتائج، التي ُن�سرت يف جملة )ال�سمنة(، اإىل حتليل 
بيانات 2458 م�ساركاً خ�سع�ا جلراحة تخفيف ال�زن 

للتخل�ض من ال�سمنة.
املعدة  ربط  اأو  املعدية  املجازة  جلراحة  امل�سارك�ن  خ�سع 
 .2009 واأبريل   2006 �سهَري مار�ض عام  بني 
الدرا�سة  خالل  من  الباحث�ن  بهم  وا�ستعان 

الط�لية لتقييم جراحة تخفيف ال�زن.

اأن�اع فرعية
تاأمل الباحث�ن متغريات امل�ساركني 
النف�سية، من بينها اأمناط تناول 
الطعام، ف�ساًل عن تاريخ وزنهم 
اإىل  ه�رم�ناتهم  وم��ع��دلت 
بي�ل�جية  ع���ام��ل  ج��ان��ب 

اأخرى.
الربوف�س�رة  ت����ؤك���د 
اأول  ه��ذه  اأن  فيلد 
ت�سمل  درا�����س����ة 
لهذه  حتلياًل 
�سر  لعنا ا

النف�سية.
اأربع جمم�عات خمتلفة من  الباحث�ن حتديد  ا�ستطاع 
مميزاً  اإح�سائياً  اأ�سل�باً  م�ستخدمني  ال�سمنة،  مر�سى 

لتحليل البيانات.
قبل اجلراحة، عانى َمن �سملتهم املجم�عة الأوىل ارتفاع 
الربوتني  م��ع��دلت  وانخفا�ض  ال��دم  يف  ال�سكر  م��ع��دلت 
ُي��دع��ى )الك�ل�سرتول  ال���ذي  ال��ك��ث��اف��ة،  امل��رت��ف��ع  ال��ده��ن��ي 
اجلزيئات  فائ�ض  من  التخل�ض  يف  ي�ساعد  لأن��ه  اجليد( 

الدهنية.
املجم�عة  ه��ذه  يف  الأ�سخا�ض  م��ن   98% نح�  اأُ���س��ي��ب 

بنمط من اأمناط الداء ال�سكري.
واج���ه امل�����س��ارك���ن يف امل��ج��م���ع��ة ال��ث��ان��ي��ة ا���س��ط��راب��ات يف 

�سل�كهم الغذائي. ت�سري الكت�سافات اإىل اأن:
تناول�ا  املجم�عة  ه��ذه  يف  الأ���س��خ��ا���ض  م��ن   37%  •

الأكل ب�سراهة.
تناولهم  على  �سيطرتهم  فقدان  اأكدوا  منهم   61% •

ال�جبات اخلفيفة بني ال�جبات الرئي�سة.
الطعام عندما مل ي�سعروا  تناول�ا  اإنهم  • %92 قال�ا 

باجل�ع.
الثالثة  املجم�عة  خ�سائ�ض  فيلد  ال��ربوف�����س���رة  تعترب 
مفاجئة. بالن�سبة اإىل عملية الأي�ض، حمل امل�سارك�ن يف 
هذه املجم�عة عم�ماً �سفات تتالءم مع ال�سمنة. لكنهم 
الطعام.  ا�سطرابات  من  متدنية  م�ست�يات  عن  اأف���ادوا 
الطعام عندما مل  ت��ن��اول���ا  اأن��ه��م  % فقط   7 ذك��ر  فقد 

ي�سعروا باجل�ع.
يكتب الباحث�ن: "من الالفت اأن ل ع�امل اأخرى ميزت 

هذه املجم�عة عن املجم�عات الأخرى".
ت�سخي�ض  اإىل  ال��راب��ع��ة  امل��ج��م���ع��ة  امل�����س��ارك���ن يف  اأ����س���ار 
كتل  م�ؤ�سر  بلغ  فقد  الطف�لة.  منذ  بال�سمنة  اإ�سابتهم 
32 يف �سن الثامنة ع�سرة. واعُترب هذا  ج�سمهم عم�ماً 
م�ؤ�سر  معدل  ب��اأن  علماً  املجم�عات،  بني  الأعلى  امل�ؤ�سر 
الثالث  املجم�عات  حالة  يف  بلغ  الإجمايل  اجل�سم  كتلة 

الأوىل 25 يف ال�سن ذاتها.
عالوة على ذلك، امتلك امل�سارك�ن يف املجم�عة الرابعة 
اأعلى م�ؤ�سر كتلة ج�سم )58( قبيل خ�س�عهم للجراحة، 
يف حني بلغ معدل م�ؤ�سر كتلة اجل�سم يف حالة املجم�عات 

الأخرى 45 يف املرحلة عينها.

ت�سنيفات عامة
عند تاأمل البيانات من ال�سن�ات الثالث 
لحظ  اجل����راح����ة،  ب��ع��د  الأوىل 
خ�سرن  ال��ن�����س��اء  اأن  ال���ب���اح���ث����ن 
قبل  وزن��ه��ن  م��ن   30% كمعدل 
الرجال  خ�سر  حني  يف  اجلراحة، 

.25%
وع��ن��د ال��ت��م��ي��ي��ز ب���ني امل��ج��م���ع��ات، اك��ت�����س��ف ال��ف��ري��ق اأن 
امل�ساركني من املجم�عتني الثانية والثالثة متتع�ا باأكرب 

ف�ائد من جراحة تخفيف ال�زن.
على وجه اخل�س��ض، خ�سر َمن 

معاناتهم  اإىل  اأ���س��اروا 
ا��������س�������ط�������راب�������ات يف 
الغذائية  ع��ادات��ه��م 
اأك��������رب م�����ق�����دار من 

وزنهم قبل اجلراحة: 
 28.5 ال��رج��ال  خ�سر 

والن�ساء   %

% كمعدل.  33.3
اإىل  قادت هذه الكت�سافات الربوف�س�رة فيلد وزمالءها 
بال�سكل  ال�سمنة  مر�سى  ت�سنيف  اأهمية  على  الت�سديد 
واح���دة ل  فئة  اإدراج��ه��م كلهم يف  ب��دل  ال�سحيح 
التي قادت  الباحثة،  ت�ؤكد هذه  بينهم.  متّيز 
دون  حالت  التي  الأ�سباب  )اأح��د  ال��درا���س��ة: 
م��ه��م��ة يف جمال  اك��ت�����س��اف��ات  اإىل  ت������س��ل��ن��ا 
بح�ث ال�سمنة ت�سنيفنا كل ه�ؤلء النا�ض يف 

فئة واحدة(.
تتابع م�سددة: )رمبا تت�افر اإ�سرتاتيجيات 
تفادي  يف  ت�سهم  ال��ف��اع��ل��ي��ة  ع��ال��ي��ة 
ولكن  وع����الج����ه����ا.  ال�������س���م���ن���ة 
املر�سى من  عندما جنمع 
خمتلفة  جم���م����ع���ات 
م����ع����اً، ن���خ���ف���ف من 

تاأثريها(.

منها القلق والتوتر وامليل اإىل العزلة

عادات ُتعجل بظه�ر ال�سيخ�خة.. جتنبها ف�رًا
  )everdayhealth( م����ق���ع  ق����دم    
تقريراً مف�ساًل ح�ل بع�ض العادات التي 
ال�سيخ�خة،  اأع���را����ض  ب��ظ��ه���ر  تعجل 
عمرنا  من  اأك��رب  مبظهر  وتظهرنا 

احلقيقي، ومنها:

ال���ق���ل���ق  ك�������رة   )1
والتوتر

اأن  الأط�����ب�����اء  ي��ع��ت��رب 
ال����ق����ل����ق وال����ت�����ت����ر 
الدائم هما تذكرة 
اإىل  ������س�����ري�����ع�����ة 
ل�سن  ال��س�ل 
خة  ل�سيخ� ا
وظ����������ه�����������ر 
اأع���را����س���ه 

الباحث�ن  فح�ض  فعندما  ال���ج���ه.  على  جلية  وعالماته 
ال�سيئ،  وامل���زاج  للت�تر  قابلية  الأك���ر  الأ�سخا�ض  جينات 
وجدوا اأن هذه اجلينات تتغري ب�سكل �سلبي، وتق�م باإ�سعاف 
العمليات  ف��ي��ه��ا  حت����دث  ال��ت��ي  “امليت�كندريا”  ع�����س��ي��ات 
الأمر  اجل�سم،  و�سحة  الطاقة  باإنتاج  اخلا�سة  الكيميائية 

الذي ينتج عنه �سع�راً دائماً بالك�سل.
فال�سخ�ض الذي اعتاد القلق والت�تر عادة ما ي�سعر بالإرهاق 
والتعب، وهذا يعني اأنه مياثل كبار ال�سن يف ت�سرفاتهم، ول 
يتمكن من ممار�سة خمتلف الأن�سطة واملهام التي يق�م بها 

الآخرون يف نف�ض عمره.

العزلة اإىل  امليل   )2
ين�سح الأطباء بتجنب العزلة، حيث اإنها تت�سبب يف الرتاجع 
الفكري. فالعالقات الجتماعية ت�ساعد يف جتديد وظائف 
مبفرده  اجلل��ض  اإىل  مييل  ال���ذي  ال�سخ�ض  اأم���ا  ال��دم��اغ، 
الآخرين،  ول يتفاعل مع املحيطني ويتجنب احلديث مع 
فغالباً ما ي�ساب باخلم�ل العقلي، الذي يقلل من ن�ساط 

الدماغ. 

غري  االأطعمة  تناول  يف  االإف���راط   )3
ال�ضحية

من  كبرية  كميات  ت��ن��اول  اأن  ال��درا���س��ات  اأثبتت 

بال�سكريات  ال��غ��ن��ي��ة  ال�����س��ح��ي��ة  غ���ري  والأط���ع���م���ة  ال���ده����ن 
م���ن اأه����م م�����س��ب��ب��ات ظ��ه���ر ع���الم���ات ال��ك��رب ع��ل��ى ال�جه. 
الإ�سابة  فر�ض  من  تزيد  ال�سيئة  الغذائية  ال��ع��ادات  فهذه 
زيادة  ت�سبب  اأنها  كما  ال�سرايني،  وان�سداد  القلب  باأمرا�ض 
ال�زن و�سع�بة احلركة، وكل هذا يعني الإ�سراع من ظه�ر 

عالمات ال�سيخ�خة.

متاأخر لوقت  ال�ضهر   )4
ال�سيخ�خة  اإىل  لالإ�سراع  الطرق  واأ���س��رع  اأك��ر  من 

وظ��ه���ر ع��الم��ات ال��ك��رب. ف��ي��ج��ب جت��ن��ب ال�سهر 
الن�م  ف��رتة  فخالل  مبكراً.  ال��ن���م  وع��دم  لياًل 

يق�م اجل�سم باإزالة اخلاليا امليتة يف اجل�سم، 
وي�ستبدلها بخاليا جديدة ت�سمن احلفاظ 

على ال�سحة واجللد.

و�ضعية  يف  اجل��ل��و���س   )5
خاطئة

و�سعية  اجل��ل������ض يف  اع��ت��ي��اد 
اأو  اأث����ن����اء ال���ع���م���ل،  خ���اط���ئ���ة 
الإكثار من النظر اإىل الأ�سفل 
اأو  اجل�����ال  ال��ه��ات��ف  لت�سفح 
من  كلها  الل�حية،  الأج��ه��زة 

ال�سيخ�خة،  عالمات  بظه�ر  تعجل  التي  ال�سيئة  ال��ع��ادات 
ي��ن��ت��ج عنها  ال������س��ع��ي��ة اخل��اط��ئ��ة  ف��ه��ذه  بح�سب الأط���ب���اء. 

الظهر م�������س���ك���الت  يف  ���س��دي��دة  واآلم  ال��ف��ق��رات  يف 
اإىل  ي���ؤدي  اأن  وميكن  والرقبة، 
الفقري  ال��ع��م���د  ان��ح��ن��اء 

وبروز الأكتاف.
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منطقة عجمان احلرة تنظم فعالية لأ�سحاب 
الأعمال �سمن م�ساركتها يف �سهر الإمارات لالبتكار

•• عجمان ـ الفجر

تنظم منطقة عجمان احلرة يف �سهر الإمارات لالبتكار منتدى حتت عن�ان 
الإم��ارات لالبتكار  ب�سهر  وذلك �سمن م�ساركتها  الرقمية”  العمل  “بيئة 
مفت�حة  و�ستك�ن  عجمان  مر�سى  يف  ف��رباي��ر   10 ي���م  الفعالية  ت��ق��ام  و 
العاملية  امل�ؤ�س�سات  من  عدد  ميثل�ن  ممن  امل�سارك�ن  ُيلقي  حيث  للجمه�ر 
الرائدة يف التقنية ك� مايكرو�س�فت، وSalesforce وهي من ال�سركات 
التي اعتمدت على البتكار لتحقيق النجاح يف اأعمالها، بالإ�سافة مل�ساركة 
عدد من رواد الأعمال من الإمارات ممكن ميتلك�ن روؤية حمددة لالبتكار 

ومن ثم عمل�ا على بل�رتها لتك�ن فكرة والنطالق نح� عامل الأعمال.
ي�سار اإىل اأن مايكرو�س�فت هي �سركة تقنية متعددة اجلن�سيات وت�سل قيمة 
ع�ائدها ال�سن�ية اأكر من 85 مليار دولر اأمريكي ويعمل بها 114 األف 
الع�ائد. وخالل  العامل من حيث  اأكرب �سركة برجميات يف  م�ظف، وهي 
حت�ل  عن  ال�سحابية  احلل�ل  يف  قائد  ال�سرباوي  خالد  يتحدث  الفعالية 

اأماكن العمل نح� الرقمية.
يقع  اأمريكية  م�ؤ�س�سة  وه��ي   ،Salesforce فهي  الأخ��رى  ال�سركة  اأم��ا 
�سدارة  وتاأتي يف  كاليف�رنيا  ب�لية  فران�سي�سك�ا  �سان  الرئي�ض يف  مقرها 
حل�ًل  ال�سركة  تبيع  حيث   ،2018 خ��الل  ب��ال���لي��ة  العاملة  ال�����س��رك��ات 
وتطبيقات متكاملة بهدف خدمة العمالء، اأمتتة الت�س�يق، عمل التحليالت، 
والتي تركز  الكلمة  بتقدمي  التطبيقات. و�سيق�م مارك ما�س�يل  وتط�ير 
وكالة  القائمة  وت�سمل  العمالء.  خدمة  جمال  يف  ال�سركة  ممار�سات  على 
Takeleap وهي �سركة تعمل يف جمال التكن�ل�جيا ويقع مقرها يف دبي 
حيث ت�ساعد ال�سركات يف الرتقاء بخدمة العمالء و�سيق�م ال�سيد حممد 
�سلمان ي��سف املدير التنفيذي لل�سركة باإلقاء الكلمة ح�ل تقنيات امل�ستقبل. 
ومل�اطني الدولة ن�سيب كبري يف قائمة امل�ؤ�س�سات امل�ساركة وذلك مب�ساركة 
الإماراتيني  ال�سباب  من  نخبة  جتمع  مظلة  وهي  امل�ستقبليني”  “حمطة 
املتخ�س�سني يف خمتلف التقنيات احلديثة و تهدف اإىل البتكار والتط�ير 
يف التكن�ل�جيا و�سناعتها و تبادل اخلربات و�سيق�م ال�سيد عدنان حممد 
علي الرئي�ض التنفيذي لل�سركة باإلقاء الكلمة و�ستتمح�ر على خربة فريق 
البتكار  قائد فريق  التقنيات. وتق�ل فاطمة احلمراين،  العمل يف جمال 
والتميز، منطقة عجمان احلرة: “ تعترب الفعالية فر�سة ذهبية لكل من 
يفكر يف تط�ير اأعماله وت�سخري التقنيات يف خدمة اأهدافه التجارية حيث 
ي�ستعر�ض جمم�عة كبرية من القادة واأ�سحاب الفكر الرائد يف هذا املجال 
جتاربهم وكيفية جعل البتكار القاطرة التي تدفع باأعمالهم ُقدماً. ومن 
العاملية  اخل��ربات  اأ�سحاب  كبرية من  ك�كبة  بح�س�ر  �سعداء  فاإننا  جانبنا 
للنه��ض  الأعمال  لأ�سحاب  والإر�ساد  الُن�سح  �سيقدم�ن  والذين  واملحلية 
التي يجب  الأول�ية  اأن البتكار ه�  باأعمالهم لآفاق جديدة. ندرك جيداً 
اإليها،  التي يطمح�ن  النجاحات  لتحقيق  بها  الهتمام  الأعمال  لأ�سحاب 
املحليني  الأع��م��ال  اأ�سحاب  بدعم  متاماً  ملتزم�ن  اأننا  على  التاأكيد  واأود 

مل�ستقبل م�ستدام ومزدهر .«

»الحتاد للقطارات« تك�سف عن 
ا�سرتاتيجيتها اجلديدة وه�يتها املحدثة

•• اأبوظبي-وام:

احلديدية  ال�سكك  ل�سبكة  وامل�سغل  املط�ر  للقطارات  الحت��اد  �سركة  ك�سفت 
التي  املحدثة  وه�يتها  اجل��دي��دة  ا�سرتاتيجيتها  ع��ن  ال��دول��ة  يف  ال�طنية 
ترتجم روؤية م�ستقبلية حديثة ت�سهم يف حتقيق الأهداف الطم�حة للقيادة 
الر�سيدة لدولة المارات وتتما�سى مع ت�جهات ال�سركة، وذلك بعد اعتماد 
الإماراتية  ال�طنية  احلديدية  ال�سكك  �سبكة  م��ن  الثانية  املرحلة  مت�يل 
وق��ت اجن��زت فيه  ال�سرتاتيجية اجل��دي��دة يف  ع��ن  الإع���الن  بالكامل. ج��اء 
�سركة الحتاد للقطارات ت�ساميم م�سار امل�سروع من الغ�يفات اإىل الفجرية 
ومت تاأهيل كربى ال�سركات العاملية وطرح مناق�سات الت�سييد �سمن جدول 
ال�سرتاتيجية  ُتلبي  ال�طني..  امل�سروع  ه��ذا  لإجن��از  ومعتمد  وا�سح  زمني 
 2021 الإم���ارات  روؤي��ة  مع  وتتما�سى  الر�سيدة  القيادة  تطلعات  اجل��دي��دة 
ال�سركة  وروؤيتة  طم�حات  عن  وُتعرب   2030 القت�سادية  اأب�ظبي  وروؤي��ة 
كمحفز  لتعمل  الإم��ارات��ي��ة  ال�طنية  احلديدية  ال�سكك  ل�سبكة  امل�ستقبلية 
الرئي�سة  وال�سناعية  التجارية  امل��راك��ز  رب��ط  خ��الل  من  القت�سادي  للنم� 
وت�فري و�سيلة نقل اآمنة وم�ث�قة لالأجيال القادمة. و ُت�سكل ال�سرتاتيجية 
اجلديدة مرحلة مهمة يف امل�سي قدماً بتاأ�سي�ض قطاع نقل جديد يف الدولة 
حيث ت�سعى �سركة الحتاد للقطارات من خاللها اإىل التميز عاملياً بخربات 
قطاع  يف  ن�عية  نقلة  اإح���داث  واإىل  الإم����ارات  دول��ة  ل��روؤي��ة  حتقيقاً  حملية 
ال�سحن  حلركة  ن�عها  من  فريدة  حل�ل  ت�فري  عرب  الل�ج�ستية  اخلدمات 
ربط  عرب  القت�سادي  والنم�  امل�ستدامة  التنمية  يف  ال��ري��ادة  مع  والت�زيع 
املراكز الرئي�سية لل�سناعة والنقل باملجتمعات املحلية فياملناطق احل�سرية 
الحتاد  قطار  م�سار  ح��رم  بحجز  م���ؤخ��راً  ال�سركة  قامت  حيث  وال�س�احي 
اجل��دي��دة يف ظل  ال�سرتاتيجية  ع��ن  الك�سف  ي��اأت��ي  كما  ال��دول��ة  اإم����ارات  يف 
ال�طنية  احلديدية  ال�سكك  م�سروع  بها  مير  التي  والإجن����ازات  التط�رات 
الإماراتية حيث تت�سمن ال�سرتاتيجية املعلن عنها روؤية م�ستقبلية تتمثل يف 
الربط املتكامل للمدن وال�سناعات ب�سبكة قطارات اآمنة وم�ستدامة ور�سالة 
تنب�ض بامل�س�ؤولية وهي تط�ير حل�ل نقل اقت�سادية عرب �سبكة قطارات اآمنة 
واملجتمع.  لل�سناعات  متميزة  خدمات  وتقدمي  الإم��ارات  لربط  وم�ستدامة 
واأعلنت �سركة الحتاد للقطارات عن جمم�عة من الأهداف ال�سرتاتيجية 
امل�ستقبلية الق�سرية والط�يلة الأجل وهي ال�سعي اإىل التميز عاملياً بخربات 
حملية حتقيقاً لروؤية دولة الإمارات واإحداث نقلة ن�عية يف قطاع اخلدمات 
الل�ج�ستية والريادة يف التط�ر امل�ستدام والتنمية القت�سادية واإثراء املعرفة 
يف  تنفيذها  �سيتم  والتي  والتمكني  بال�ستقرار  والتميز  ال�ظيفي  والتط�ر 
لزيادة  ت�سميمها خ�سي�ساً  والتي مت  واملنهجية  التنم�ية  الربامج  عدد من 
واملجتمع  لل�سناعة  للقطارات  الحت��اد  �سركة  ت�فرها  التي  الف�ائد  وتن�يع 
املحلي بالإ�سافة اإىل تعزيز البتكار والتح�ل الرقمي والتميز يف العمليات 
الت�سغيلية مبا يتما�سى مع روؤية الإمارات 2021 وروؤية اأب�ظبي القت�سادية 
2030. وتت�سمن ال�سرتاتيجية اجلديدة جمم�عة من النقاط الرئي�سة 
تط�ير  يف  ال�ستثمار  من  ال�ستفادة  م�ست�يات  اأعلى  حتقيق  ح�ل  تتمح�ر 
ال�طني  القت�ساد  تدعم  مبتكرة  حل�ل  وت�فري  احلديدية  ال�سكك  �سبكة 
والتن�ع القت�سادي على املدى الط�يل مع م�ساهمتها يف ربط م�انئ الدولة 

وتعزيز مكانتها الرائدة .

مثمناً  للت�ظيف،  ال���ط��ن��ي  للمعر�ض 
مبادرات �سم�ه الكرمية خلدمة ال�طن 

وامل�اطنني.
اأكرب  ي��ع��د م��ن  امل��ع��ر���ض  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
تبذلها  التي  للجه�د  دع��م��اً  الفعاليات 
حك�مة دولة الإمارات من اأجل ت�طني 
ال����ظ���ائ���ف ح��ي��ث ي��ل��ق��ي ال�������س����ء على 
امل����ب����ادرات امل���ت���ع���ددة والإجن��������ازات التي 
امل�س�ؤولة  ال��ر���س��م��ي��ة  اجل��ه��ات  حققتها 
اأبناء الدولة  اإع��داد اخلريجني من  عن 
القطاع  يف  وظ����ائ����ف  ع���ل���ى  ل��ل��ح�����س���ل 

اخلا�ض.

مبادرة املعهد امل�ضريف لتعزيز 
مهارات ال�ضباب االإماراتي

واأعلن جمال اجل�سمي اأن معهد الإمارات 
خالل  من  واملالية  امل�سرفية  للدرا�سات 
املعر�ض  م���ع  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ���س��راك��ت��ه 
ال�طني للت�ظيف، اإىل امل�ساهمة ب�سكل 
الب�سري  ال��ع��ن�����س��ر  ت��اأه��ي��ل  يف  حم�����ري 
ي�ساعد  مما  التناف�سية  الكفاءات  وبناء 
وب�سكل فعال على بناء اقت�ساد م�ستدام 

•• ال�شارقة – الفجر:

اأعلن مركز اك�سب� ال�سارقة عن م�ساركة 
50 م���ؤ���س�����س��ة ح��ك���م��ي��ة وخ���ا����س���ة يف 
 ”2019 للت�ظيف  ال�طني  “املعر�ض 
الذي تقام فعالياته خالل الفرتة 8-6 
ف���رباي���ر اجل������اري، حت���ت م��ظ��ل��ة املركز 
بالتعاون مع معهد الإم��ارات للدرا�سات 
غرفة  م��ن  وب��دع��م  وامل��ال��ي��ة،  امل�سرفية 

جتارة و�سناعة ال�سارقة.
وُي�����ف����ر امل���ع���ر����ض يف دورت�������ه احل���ادي���ة 
ُت���ق���ام حت���ت رعاية  ال���ت���ي  وال��ع�����س��ري��ن، 
�سلطان  الدكت�ر  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب 
املجل�ض  ع�����س���  ال��ق��ا���س��م��ي  ب���ن حم��م��د 
الأعلى حاكم ال�سارقة، املئات من فر�ض 
امل�ؤ�س�سات  يف  وخا�سة  ال���اع��دة،  العمل 
الأكر  ُتعترب  ال��ت��ي  وامل��ال��ي��ة  امل�سرفية 
الدولة  اأب��ن��اء  م��ن  للخريجني  ت�ظيفاً 
ال��ق��ط��اع اخلا�ض  م��ق��ارن��ة مب���ؤ���س�����س��ات 

الأخرى.
امل�ؤ�س�سات  م��ن  كبرية  جمم�عة  وتتيح 
امل�ساركة  وال�سركات اخلا�سة  احلك�مية 
الربامج  من  ُمتن�عة  باقة  املعر�ض،  يف 
م�ؤهالت  ُتعزيز  اإىل  الهادفة  التدريبية 
الإم��ارات��ي��ني، ودع��م فر�ض  اخلريجيني 
منا�سبة،  وظ����ائ����ف  ع���ل���ى  ح�����س���ل��ه��م 
وم�ساعدتهم على حتديد واختيار العمل 
ومي�لهم  مهاراتهم  م��ع  ي��ت��الءم  ال���ذي 

و�سمان من�هم ال�ظيفي.
من جهته، اأعرب �سعادة جمال اجل�سمي 
للدرا�سات  الإم���ارات  ملعهد  العام  املدير 
امل�����س��رف��ي��ة وامل���ال���ي���ة، ع���ن اأ���س��م��ى اآي����ات 
ال�سم�  ل�����س��اح��ب  وال���ع���رف���ان  ال�����س��ك��ر 
ال�����س��ي��خ ال���دك���ت����ر ���س��ل��ط��ان ب���ن حممد 
القا�سمي ع�س� املجل�ض الأعلى لالحتاد 
الكرمية  رعايته  على  ال�����س��ارق��ة،  ح��اك��م 

املعهد  يطلق  حيث  املعرفة،  على  مبني 
برنامج  امل��ع��ر���ض،  م�����س��ارك��ت��ه يف  خ���الل 
ل��ل��م���اط��ن��ني خا�ض  ت���دري���ب���ي جم����اين 
من  يعد  وال���ذي  “الآيلت�ض”  لج��ت��ي��از 
بالعمل  الأ�سا�ض للراغبني  املهارات  اأهم 

بالقطاع امل�سريف لك�ن
باللغة  الإمل����ام  ت�ستدعي  العمل  طبيعة 
املنح  من  الهدف  اأن  م�ؤكدا  الإجنليزية 
الدرا�سية ه� الرتقاء مب�ست�ى الك�ادر 
الإجنليزية  اللغة  واإت��ق��ان��ه��م  ال�طنية 
وتعزيز مهاراتهم فيها مل�ساعدتهم على 
امل�ستقبل  ال��ع��م��ل يف  م���اج��ه��ة حت��دي��ات 
بالقطاع  العمل  �س�ق  م�اكبة متطلبات 
امل�سريف وميكن للراغبني من م�اطني 
معهد  من�سة  ع��رب  الت�سجيل  ال���دول���ة 
خالل  امل�سرفية  ل��ل��درا���س��ي��ة  الإم�����ارات 

فرتة املعر�ض.

اآالف الفر�س
م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ���س��ع��ادة ���س��ي��ف حممد 
اإك�سب�  ملركز  التنفيذي  الرئي�ض  املدفع 
ال�سارقة، اإن املعر�ض ال�طني للت�ظيف 
املا�سيني  ال��ع��ق��دي��ن  اأ���س��ه��م ع��ل��ى م���دى 
ال�ظيفية  ال���ف���ر����ض  اآلف  ب���ت����ف���ري 
وال��ت��دري��ب��ي��ة ل��ل�����س��ب��اب اخل���ري���ج���ني يف 
ال��ع��ام واخلا�ض  ال��ق��ط��اع��ني  م���ؤ���س�����س��ات 
اأهمية  اأن  م�ؤكداً  الدولة،  م�ست�ى  على 
�س�اء  م���ت����ا����س���ل  ازدي��������اد  يف  امل���ع���ر����ض 
ل��ل��م���ؤ���س�����س��ات احل��ك���م��ي��ة واخل��ا���س��ة اأو 
للباحثني عن عمل، وذلك بعد اأن اأثبت 
دوره كمن�سة رائدة تلبي احتياجات �س�ق 
ال�ساعدة  الب�سرية  الطاقات  العمل من 
ال�����س��ب��اب الإم���ارات���ي من  وحت��ظ��ى بثقة 
ال�سارقة  اإم���ارة  ومناطق  م��دن  خمتلف 
مل��ا ي���ف��ره املعر�ض من  وال��دول��ة، ن��ظ��راً 
ف��ر���ض م��ت��ن���ع��ة ون���ع��ي��ة ت��ت��ن��ا���س��ب مع 

ال�سريحة  ل��ه��ذه  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي  امل�����س��ت���ى 
الجتماعية ومهاراتها وتطلعاتها .

ال�طني  امل��ع��ر���ض  اأن  امل���دف���ع  واأ����س���اف 
تتيح  �سن�ية  حمطة  ُيعترب  للت�ظيف 
والكفاءات  الب�سرية  للم�ارد  الفر�سة 
والطالب  ال�سابة واخلريجني  ال�طنية 
للتعرف عن قرب على واقع واحتياجات 
كما  امل�ستقبل،  ووظ���ائ���ف  ال��ع��م��ل  ���س���ق 
احلك�مية  للم�ؤ�س�سات  الفر�سة  تتيح 
اخلريجني  م���ع  ل��ل��ت���ا���س��ل  واخل���ا����س���ة 
وال���ب���اح���ث���ني ع����ن ع���م���ل وج����ه����اً ل�جه 
واختيار الكفاءات الأكر متّيزاً واإبداعاً 
الأولية،  املقابالت  خ��الل  م��ن  واب��ت��ك��اراً 
وه����� م���ا ُي���ع���ّزز ج��ه���د دول����ة الإم������ارات 
امل�ستقبل  ك��������ادر  ب���ن���اء  اإىل  ال���رام���ي���ة 
م�ست�يات  اأف�������س���ل  ل�����س��م��ان  و���س��ع��ي��ه��ا 
القادمة،  ل��الأج��ي��ال  احل��ي��اة وال��رف��اه��ي��ة 
اأ�سا�سياً يف املجم�عات  ولأن تك�ن لعباً 
القت�سادية الكربى، وفق روؤية القيادة 
“مئ�ية  حتقيق  اإىل  و���س���ًل  الر�سيدة 
املعر�ض  وُي��ع��ت��رب   .»2071 الإم������ارات 
ال�سارقة  اإم������ارة  م����ب����ادرات  م���ن  واح�����د 

امل�اطنة  ال���ك����ادر  وا���س��ت��ق��ط��اب  جل���ذب 
امل�اطن  لل�سباب  العمل  فر�ض  وت�فري 
م���ن خم��ت��ل��ف م���دن الإم������ارة وال���دول���ة، 
القت�سادية  التنمية  م�سرية  يدعم  مبا 
وحت��ق��ي��ق ال���س��ت��دام��ة، ومب���ا ُي�����س��ه��م يف 
كهدف  الب�سرية  ال���روة  مكانة  تعزيز 

اأول واأخري لكافة امل�ساريع التنم�ية.
وت�سارك يف املعر�ض معظم دوائر وهيئات 
كبري  ع��دد  جانب  اإىل  ال�سارقة  حك�مة 
من �سركات القطاع اخلا�ض العاملة يف 
الإمارة، بالإ�سافة اإىل ع�سرات امل�ؤ�س�سات 
من القطاعني احلك�مي واخلا�ض على 
�ست�ستقبل  وال���ت���ي  ال����دول����ة،  م�����س��ت���ى 
طلبات الباحثني عن عمل والراغبني يف 
النخراط يف قطاعات الأعمال املختلفة 
ت����ف���ري خدمة  ال����دول����ة م���ن خ����الل  يف 
الت�ظيف  خدمة  يف  ال��ف���ري  الت�سجيل 
ا�ستف�سارات  ع��ل��ى  وال����رد  الإل���ك���رتوين، 
امل�سار  ن��ح���  واإر����س���اده���م  امل��ع��ر���ض  زوار 
احلياة  ي���ف��ر  ال���ذي  الأن�����س��ب  ال�ظيفي 
ال�21  الن�سخة  وُت��رّك��ز   . لهم  الكرمية 
رئي�سية  حم���اور  ث��الث��ة  على  للمعر�ض 
و”التدريب”  املهني”  “التط�ير  ه��ي 
اأن  وي��ت���ق��ع  امل�ستقبل”.  و”وظائف 
ي�سهد املعر�ض اإقباًل وا�سعاً من م�اطني 
للتعرف  والطالب  واخلريجني  الدولة 
والتدريبية  ال���ظ��ي��ف��ي��ة  ال��ف��ر���ض  ع��ل��ى 
وال�سركات  امل���ؤ���س�����س��ات  ت��ط��رح��ه��ا  ال��ت��ي 
احلك�مية واخلا�سة امل�ساركة يف املعر�ض، 
التخطيط  مهارات  اكت�ساب  جانب  اإىل 
حتقيق  اأج��ل  من  ال�ظيفية  خلياراتهم 
على  ال�سخ�سية  وطم�حاتهم  اأهدافهم 
دورات  على  واحل�س�ل  الط�يل،  امل��دى 
عدد  يف  متخ�س�سة  جم��ان��ي��ة  ت��دري��ب��ي��ة 
عنها معهد  �سيعلن  املهنية  املهارات  من 

الإمارات للدرا�سات امل�سرفية واملالية.

يوفر مئات فر�س العمل والربامج التدريبية للخّريجني

معر�س الت�ظيف ال�طني ي�ستقطب 50 جهة حك�مية وخا�سة

 »اأب�غزالة للملكية الفكرية« تعقد دورة تدريبية مل�ظفيها
 ح�ل براءات الخرتاع ومعاهدة التعاون ب�ساأن الرباءات

•• عمان –الفجر:

عقدت �سركة اأب�غزالة للملكية الفكرية 
الدورة  من  الثانية  املرحلة  “اأجيب” 
ال��ت��دري��ب��ي��ة ح�����ل ب�������راءات الخ�����رتاع 
وم���ع���اه���دة ال���ت���ع���اون ب�����س��اأن ال�����رباءات 
عمان،  الأردنية  العا�سمة  يف  مل�ظفيها 
كان�ن  يناير-   31 ب��ني  م��ا  ال��ف��رتة  يف 

الثاين و2 فرباير- �سباط 2019.
وت���اأت���ي ال������دورة ان��ط��الق��ا م���ن مهمة 
الأمثل  اخل��دم��ة  ت��ق��دمي  يف  “اأجيب” 
حيث  م�ظفيها،  خ��الل  من  لعمالئها 
املهنية  قدراتهم  بناء  اإىل  دوم��ا  ت�سعى 
لإجناز  امل�ستمر،  وال��ت��دري��ب  بالتعليم 
املهام امل�كلة اإليهم وفق اأعلى املعايري، 
واك��ت�����س��اب ث��ق��ة واح�����رتام ال��ع��م��الء يف 

جميع اأنحاء العامل.
على  ال�س�ء  التدريبية  ال��دورة  واألقت 
م�ا�سيع عدة ذات �سلة مبجال براءات 
الخ������رتاع، م��ث��ل ط���رق اإي�����داع طلبات 
واملقارنة  العامل،  الخ��رتاع يف  ب��راءات 
ما بني مزايا وعي�ب الأنظمة املختلفة 
مع الرتكيز على نظام معاهدة التعاون 

ال��رباءات مبا يف ذلك املرحلتني  ب�ساأن 
الدولية وال�طنية.

وهدفت الدورة اإىل تعميق الفهم لدى 
املتعلقة  امل�سائل  بع�ض  امل�ساركني ح�ل 
مب��ع��اه��دة ال��ت��ع��اون ب�����س��اأن ال�����رباءات، 

الفح�ض  وت�����ق�����اري�����ر  ال����ب����ح����ث  م����ث����ل 
امل�ا�سف�����ات  تعديل  واإمكانيات  الأويل 
املرحلة  خ�����الل  احل���م���اي���ة  وع���ن���ا����س���ر 
والنفقات  اخل��ط���ات  لتقليل  الدولية 
�ستتناول  ك��م��ا  ال���ط��ن��ي��ة،  امل��رح��ل��ة  يف 

التي حتكم  الدولية  املعاهدات  ال��دورة 
الرباءات.

ناق�ستها  ال��ت��ي  امل���ا���س��ي��ع  وت�����س��م��ن��ت 
ال����رباءات،  اأ���س��ا���س��ي��ات �سياغة  ال����دورة 
احلماية  لعنا�سر  املختلفة  والأن������اع 

للرباءات، وت�سريع املالحقة الق�سائية 
ب�������س���اأن ال�����������رباءات، والع������ت������داء على 
ب�������راءات الخ��������رتاع، ب���الإ����س���اف���ة اإىل 
معل�مات  م���ن  ال����س���ت���ف���ادة  اإم���ك���ان���ي���ة 
ال���������رباءات ب�����س��ك��ل جم�����اين م����ن قبل 
املنطقة  واأن  �س��������يما  وال��دول،  الأف��راد 
العربي�����ة بحاجة اإىل خرباء م�ؤهل�������ني 
باملعرفة الكافي���������ة يف حق������ل ب���������راءات 

الخرتاع.
اأحمد  الدكت�ر  التدريبية  ال��دورة  قدم 
جانب  اإىل  “اأجيب”،  م�ست�سار  دن��ي��ا، 
عدد من اخلرباء العاملني يف ال�سركة، 
�سهادة  دن���ي���ا  ال���دك���ت����ر  ي��ح��م��ل  ح��ي��ث 
املاج�ستري يف العل�م، ودرجة الدكت�راه 
يف عل�م الهند�سة من جامعة ك�ل�مبيا 
يف ال�ليات املتحدة الأمريكية، ولديه 
خ���ربة ت��زي��د ع��ن 25 ع��ام��اً يف جمال 
الكثري  خاللها  ق��دم  الفكرية،  امللكية 
من املحا�سرات والندوات يف م�ؤ�س�سات 
للملكية  الدولية  املنظمة  مثل  دولية 
احلق�ق  وك��ل��ي��ة  “وايب�”،  ال��ف��ك��ري��ة 
يف ج��ام��ع��ة ال��ق��اه��رة، وم��رك��ز الإب����داع 

التكن�ل�جي وريادة الأعمال.

وزارة تنمية املجتمع ت�سارك يف معر�س العرو�س 2019 مبنتجات اأ�سحاب الهمم
•• دبي -وام:

منتجات  ع��رب  املجتمع  تنمية  وزارة  ت�سارك 
العرو�ض  الهمم يف معر�ض  لأ�سحاب  مميزة 
 9 اإىل   6 ال��ذي يقام يف الفرتة من   2019
فرباير املقبل يف مركز دبي التجاري العاملي 

للمعار�ض وامل�ؤمترات.
املعر�ض  يف  الهمم  اأ���س��ح��اب  م�ساركة  وت��ربز 
الأكريلك  “قالدة  م��ن��ت��ج��ات  خ�����الل  م����ن 
ل��ل��ت��م���ر والتي  ت�����س��ن��ي��م وج���ن���ى  ���س���ك���لت��ة 
على  ال��ه��م��م  اأ���س��ح��اب  “م�ساغل”  ت��ب��دع��ه��ا 
م�����س��ت���ى ال���دول���ة ح��ي��ث ت��ع��د ه���ذه املنتجات 
بج�دتها  ت��ن��اف�����ض  ب�������ارزة  حم��ل��ي��ة  ع���الم���ة 
ي�سيف  م��ا  مميزة  عاملية  منتجات  وقيمتها 
اإىل ر�سيد متكني اأ�سحاب الهمم يف م�سرية 
وزارة  بها  ت�ا�سل  ال��ت��ي  امل�ستدامة  التنمية 
امل��ج��ت��م��ع ن��ح��� م���زي���د م���ن التمكني  ت��ن��م��ي��ة 

والدمج املجتمعي.
من  فنية  م�����س��غ���لت  وه���ي  “قالدة”  وت��ع��د 

الأب��رز من حيث  النقدية  الأوراق  ق�سا�سات 
املعر�ض  يف  املجتمع  تنمية  وزارة  م�����س��ارك��ة 
لإب���داع���ات عدد  ع��الم��ة جت��اري��ة  و”قالدة” 
ذوي  م��ن  الهمم  اأ���س��ح��اب  م��ن  الفتيات  م��ن 
تربز  املج�هرات  عامل  يف  الذهنية  الإعاقات 
املجتمع  اأم���ام  الفنية  وم�اهبهن  ق��درات��ه��ن 
وتعزز اعتمادهن على الذات اإذ ترتاوح اأعمار 
الفتيات امل�ساركات يف امل�سروع بني 17- 20 

عاما.
ق��الدة حمطة من حمطات  ويعترب م�سروع 
ال��ه��م��م ويتميز  اأ���س��ح��اب  ت���دري���ب وت�����س��غ��ي��ل 
امل�����س��روع مب��ن��ت��ج��ات��ه ال��ف��ن��ي��ة امل�����س��ن���ع��ة من 
ق�سا�سات النق�د ال�رقية التي يتم ت�سكيلها 
اأ�سحاب  واإل��ه��ام  وح��ي  م��ن  �ساحرة  بلم�سات 
اإماراتيات مثل  الهمم وبدعم من م�سممات 
لت�سنع  ال�����س��رك��ال  و���س��ي��خ��ة  القبي�سي  ع���زه 
امل�سرق  املهني  م�ستقبلهم  املبدعة  اأناملهم 
واإثبات  والعطاء  امل�ساركة  على  يح�ّض  ال��ذي 

الذات.
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اإطالق برنامج »ال�سمانات الئتمانية لتم�يل ال�سركات 
ال�سغرية واملت��سطة« مببلغ 100 ملي�ن درهم

•• دبي-وام:

وزير  الطاير  حمد  عبيد  معايل  بح�س�ر  للتنمية  الإم���ارات  م�سرف  وق��ع 
للتنمية  الإم�����ارات  م�سرف  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  امل��ال��ي��ة  ل��ل�����س���ؤون  ال��دول��ة 
ال�سمانات  ب��رن��ام��ج  اإط����الق  ات��ف��اق��ي��ات  امل�����س��رف  اإدارة  جم��ل�����ض  واأع�����س��اء 
ملي�ن   100 مببلغ  واملت��سطة”  ال�سغرية  ال�سركات  لتم�يل  الئتمانية 
الدولة وذلك  العاملة يف  البن�ك  ع��دد من  العام اجل��اري مع  دره��م خ��الل 
للجه�د  دفعة ق�ية  ذل��ك يف  ياأتي  الإم���ارات.  احت��اد م�سارف  بالتن�سيق مع 
ال�طنية الرامية اإىل تعزيز دور ال�سركات ال�سغرية واملت��سطة يف دفع عجلة 
التن�يع القت�سادي يف دولة الإمارات و�س�ل اإىل مرحلة “اقت�ساد ما بعد 
اإطار التزام امل�سرف بدعم الأجندة  ويندرج الربنامج اجلديد يف  النفط” 
ال�طنية ذات ال�سلة بالتنمية القت�سادية يف دولة الإمارات من خالل ت�فري 
قاعدة مت�يلية متينة ل �سيما لل�سركات ال�سغرية واملت��سطة ان�سجاما مع 
حمددات الأجندة ال�طنية ل� “روؤية الإمارات 2021” يف تعزيز م�ساهمة 
القطاع احلي�ي يف الناجت املحلي الإجمايل لت�سل اإىل %70 بحل�ل العام 

.2021
وي��ك��ت�����س��ب ب��رن��ام��ج ال�����س��م��ان��ات الئ��ت��م��ان��ي��ة ل��ت��م���ي��ل ال�����س��رك��ات ال�سغرية 
واملت��سطة اأهمية ا�سرتاتيجية ك�نه دعامة اأ�سا�سية لتم�يل هذه ال�سركات 
ال�طني  القت�ساد  وت��ن���ي��ع  من���  م�سرية  ل��دف��ع  رئي�ض  كع�سب  ت��ربز  ال��ت��ي 
حيث ي�فر م�سرف الإمارات للتنمية �سمانات ائتمانية للبن�ك العاملة يف 
 2 لتم�يل ي�سل لغاية  الإم��ارات للتنمية”  “م�سرف  املتعاقدة مع  الدولة 
القر�ض  قيمة  من   85% �سمان  وبن�سبة  النا�سئة  لل�سركات  دره��م  ملي�ن 
القائمة وبن�سبة �سمان  5 ملي�ن درهم لل�سركات  ف�سال عن مت�يل لغاية 
%70 من قيمة القر�ض. واأو�سح معايل عبيد حميد الطاير اأن “اإطالق 
املرحلة الأوىل من برنامج ال�سمانات الئتمانية لتم�يل ال�سركات ال�سغرية 
واملت��سطة” ينبثق من التزام “م�سرف الإمارات للتنمية” بتط�ير وت�فري 
حمفظة متكاملة من املنتجات واحلل�ل التم�يلية املبتكرة لتنمية ال�سركات 
ال�سغرية واملت��سطة التي تعدُّ حمركاً رئي�ساً لنم� القت�ساد ال�طني وتعزيز 

تناف�سية الإمارات على اخلارطة العاملية.
واأكد معاليه على اأهمية الربنامج يف اإر�ساء دعائم متينة لتمكني ال�سركات 
ال�طنية النا�سئة ورواد الأعمال الإماراتيني من امل�ساهمة يف اإحداث ب�سمة 
على  الرتكيز  خالل  من  امل�ستدامة  القت�سادية  التنمية  م�سار  يف  اإيجابية 
لبناء  ال�طنية  امل�ساعي  خدمة  يف  ت�سب  ذكية  و�سناعات  جديدة  جم��الت 
م�ا�سلة  على  ال��ع��زم  م���ؤك��دا  الب��ت��ك��ار  على  مبني  معريف  تناف�سي  اقت�ساد 
واملت��سطة  ال�سغرية  ال�سركات  ت�سجيع  �ساأنها  تط�ير حل�ل م�سرفية من 
على امل�ساهمة بفعالية يف الناجت املحلي الإجمايل غري النفطي مبا يتالءم 
وقال معاليه من �سمن اخت�سا�ساتنا   .»2021 “روؤية الإم��ارات  واأه��داف 
تلبية الحتياجات احلالية والنا�سئة لقطاع ال�سركات ال�سغ�رية واملت��سطة 
الذي يحظى باهتمام لفت من القيادة الر�سيدة ك�نه حجر الأ�سا�ض لدفع 
م�سار النم� القت�سادي غري النفطي الذي ي�ؤ�س�ض مل�ستقبل اآمن وم�ستدام 
نح�  ال�طني  الت�جه  دع��م  ن�ا�سل  فاإننا  ل��ذا  والقادمة  احلالية  لالأجيال 
اإطالق مبادرات وبرامج واأنظمة ت�ساعد يف تن�يع م�سادر مت�يل ال�سركات 
ال�سغرية واملت��سطة لت�سطلع بدور ريادي يف حتقيق التنمية القت�سادية 
ن�عية  نقلة  �سيك�ن  اجلديد  الربنامج  اإط��الق  ب��اأن  ثقة  وكلنا  واملجتمعية 
الأعمال  ل����رواد  مف�سلة  م�سرفية  ك���ج��ه��ة  ري��ادت��ن��ا  تر�سيخ  �سعيد  ع��ل��ى 
املالية  التنمية  حتقيق  يف  املتمثلة  مهمتنا  دع��م  ع��ن  ف�سال  الإم��ارات��ي��ني، 
عبد  معايل  اأك��د  جانبه  وم��ن  ال�س�اء.  على  و�سركائه  للم�سرف  امل�ستدامة 
ي�ليه  ال��ذي  الهتمام  الإم���ارات على  رئي�ض احت��اد م�سارف  الغرير  العزيز 
عام  الحت��اد منذ  قام  واملت��سطة حيث  ال�سغرية  ال�سركات  لقطاع  الحت��اد 
املجال وجاء  الهامة يف هذا  املبادرات  العديد من  وتنفيذ  بتط�ير   2013
لتم�يل  الئتمانية  ال�سمانات  ’برنامج  للتنمية  الإم��ارات  م�سرف  اإط��الق 
اأهم خمرجاتها وثمرة للتعاون بني  كاأحد  ال�سركات ال�سغرية واملت��سطة‘ 
م�سرف  م��ع  واملت��سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  مت�يل  بلجنة  ممثال  الحت���اد 
الت�جه  و�سدد معاليه على عزم الحت��اد على دعم هذا  للتنمية.  الإم���ارات 
لدعم من� هذا القطاع احلي�ي والذي يعد لعبا رئي�ساً يف دعم القت�ساد 
وحتقيق التنمية القت�سادية امل�ستدامة. وقال معايل عبد العزيز الغرير: 
نثمن اجله�د التي يبذلها م�سرف الإمارات للتنمية يف دعم قطاع ال�سركات 
ال�سغرية واملت��سطة وامل�ساهمات الهامة التي �سي�سيفها برنامج ال�سمانات 
الئتمانية لتم�يل ال�سركات ال�سغرية واملت��سطة للقطاع امل�سريف يف الدولة 
وبدورنا نلتزم يف احتاد م�سارف الإمارات بتط�ير وت�فري حل�ل ومبادرات 
الروافد  اأه��م  ك��اأح��د  ي�سطلع  ال��ذي  القطاع  لهذا  امل��زي��د  لتقدمي  وب��رام��ج 

الداعمة لالقت�ساد ال�طني وتعزيز ال�ستثمار وقطاع الأعمال يف الدولة.

الإمارات ت�سارك يف اجتماع اللجنة 
القت�سادية العربية بالقاهرة 

•• القاهرة -وام:

�ساركت دولة المارات يف اعمال اجتماع اللجنة القت�سادية التابعة للمجل�ض 
الق��ت�����س��ادي والج��ت��م��اع��ي ال��ع��رب��ي ال��ت��ي ع��ق��دت ام�����ض مبقر الم��ان��ة العامة 
للجامعة العربية على م�ست�ى كبار امل�سئ�لني وذلك للتح�سري للدورة 103 
للمجل�ض القت�سادي الجتماعي املقرر اأن يعقد على امل�ست�ى ال�زاري اخلمي�ض 
املقبل. مثل الدولة �سعادة حممد �سالح �سل�اح م�ست�سار وزير القت�ساد واحمد 
بن �سليمان ال مالك من اإدارة التفاقيات القت�سادية ب�زارة القت�ساد. عقدت 
اللجنة برئا�سة عماد بن طارق العجمي مدير اإدارة املنظمات العربية والدولية 
ال�سفري  وبح�س�ر  للعراق  خلفا  عمان  ب�سلطنة  للتخطيط  الأع��ل��ى  باملجل�ض 
امل�ساعد للجامعة العربية لل�سئ�ن القت�سادية  العام  كمال ح�سن علي المني 
. واأعرب “العجمي” يف كلمته خالل اجلل�سة الفتتاحية عقب ت�سلمه رئا�سة 
والت��سل اىل ت��سيات وقرارات  اأمله يف جناح الجتماع  اأعمال الجتماع عن 
لدعم امل�اطن العربي م�جها ال�سكر اىل العراق جله�ده خالل تروؤ�سه اأعمال 
كلمته خالل اجلل�سة  ال�سفري كمال ح�سن علي يف  اأك��د  فيما  املا�سية.  ال��دورة 
الفتتاحية اأهمية الجتماع يف التح�سري للقمة العربية املقبلة يف مار�ض املقبل 
بت�ن�ض. ون�ه بقرارات القمة العربية القت�سادية التي عقدت يف بريوت ال�سهر 
املا�سي م�ؤكدا ان القت�ساد امر مهم لدى المة العربية والقادة العرب. وقال 
اننا نع�ل على ان نحدث جناحات لبناء م�ؤ�س�سات التكامل القت�سادي العربي 
لبنة  وت�سع  والت�سامن  التعا�سد  ع�امل  تق�ي  البينية  امل�سالح  ان  م��سحا 

جديدة من خالل بن�د جدول العمال التي يناق�سها الجتماع.

�ضلطت ال�ضوء على بنود اتفاقيات االمتياز وكيفية اال�ضتفادة منها يف تطوير االأعمال

غرفة دبي تختتم ور�سة عمل ح�ل النهج العملي لنجاح حق المتياز

 بتوجيهات حمدان بن حممد

م�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل تطلق برنامج الدول املقيمة يف منطقة 2071

"الإمارات للطبيعة” تدع� لتبني ممار�سات اجتماعية م�ستدامة وتغيري اأمناط ال�ستهالك

•• دبي -الفجر:

ن��ظ��م��ت غ��رف��ة جت����ارة و���س��ن��اع��ة دب���ي يف 
ور���س��ة ع��م��ل ح�ل  م��ق��ر عملها م����ؤخ���راً 
امل���ق���ارب���ات والجت����اه����ات ال��ع��م��ل��ي��ة حلق 
�سمن  وذل��ك  “الفران�سايز”،  المتياز 
جه�دها لدعم قطاع الأعمال وم�ساعدة 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض ع��ل��ى ح��م��اي��ة و�سمان 
اأعمالهم، وتعريفه باأف�سل املمار�سات يف 

بيئة الأعمال.
ال���ت���ي نظمتها  ال��ع��م��ل  ور����س���ة  وح�����س��ر 
“ج�رجن�س�ن  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��غ��رف��ة 
و”هدى  �سي”  ال  ال  “بي  ل��ل��م��ح��ام��اة 
القان�نية”  ل���ال����س���ت�������س���ارات  ب����رك����ات 
م���ه���ت���م����ن م�����ن اأع���������س����اء غ����رف����ة دب���ي 
القان�نية  املهنة  ومم��ار���س���  وحم��ام���ن 
ومدراء  عق�د  واأخ�سائي�  وم�ستثمرون 

واأ�سحاب �سركات واأعمال.
ب�ل  املحامي  التدريبية  ال���ر���س��ة  واأدار 
ج���رج��ن�����س���ن وامل��ح��ام��ي��ة ه���دى بركات 
اتفاقيات  اإعداد  ا�ستعر�سا طريقة  حيث 

المتيار الناجحة، و�سياغة بن�د حتمي 
م�سالح الأطراف املعنية وتراعي الت�ازن 

يف العالقة.
اإدارة  م����دي����ر  ك����اظ����م،  ج����ه����اد  وق����ال����ت 
اخل��دم��ات ال��ق��ان���ن��ي��ة يف غ��رف��ة دب���ي اأن 
الم��ت��ي��ار ه��� اأح���د اأه���م من���اذج الأعمال 
بعّده مفه�ماً  املنظ�مة القت�سادية،  يف 
جميع  يفيد  الأع��م��ال،  ملمار�سة  ناجحاً 
الأط�����راف امل��ع��ن��ي��ة، وي�����س��اه��م يف خف�ض 
بالإ�سافة  امل��خ��اط��ر،  وتقليل  التكاليف 
اأب������رز احل���ل����ل ل����رواد  اإىل ك����ن���ه اأح�����د 
الأعمال الراغبني بدخ�ل �س�ق العمل، 
معتربًة اأن المتياز اأداة من اأدوات تنمية 
القت�ساد وا�ستقطاب اخلربات الأجنبية. 
واأ�سارت كاظم اإىل اأن ال�ر�سة التدريبية 
القطاع  لإط����الع  مثالية  ف��ر���س��ة  ت���ف��ر 
اتفاقيات  �سياغة  كيفية  على  اخل��ا���ض 
ال��ن��اج��ح��ة، ح��ي��ث تغطي كافة  الم��ت��ي��از 
العنا�سر والبن�د الأ�سا�سية يف اتفاقيات 
المتياز ب�سكل يعزز من وعي الأطراف 

بحق�قهم وواجباتهم.

اأ���س��ارت ه��دى بركات قائلة:”  وب��دوره��ا 
النظر يف م�سائل  اأه��م��ي��ة  ت��ربز  يف ح��ني 
الأع����م����ال ع��ن��د ال���رغ���ب���ة ب���ال���دخ����ل يف 
امل��ه��م كذلك  ف��اإن��ه م��ن  ام��ت��ي��از،  اتفاقية 
املحلية  ال��ت�����س��ري��ع��ات  ب��الع��ت��ب��ار  الأخ����ذ 
لتفادي تعقيدات قان�نية غري �سرورية. 
ت�سليط  اإىل  ال�ر�سة  خالل  من  ونهدف 
الإمارات  دولة  الق�انني يف  ال�س�ء على 

ذات العالقة بهذا امل��س�ع.«
قائاًل:”يعدُّ  ج�رجن�س�ن  ب���ل  واأو���س��ح 
للمهتمني  ك���ب���رية  ف���ر����س���ة  الم����ت����ي����از 
ع���الم���ة جت���اري���ة معروفة  م���ع  ل��ل��ع��م��ل 
وفق خرباتهم مع امل�ستهلك املحلي. اأما 
�ساحبة  ال�سركات  من  للعديد  بالن�سبة 
ف����اإن ه���ذا املفه�م  ال���ت���ج���اري،  الم��ت��ي��از 
مي��ك��ن اأن ي�����س��اع��د ه���ذه ال�����س��رك��ات على 
دون  التجارية  عالمتهم  انت�سار  ت��سيع 
هذه  خالل  من  ونهدف  اأولية.  تكاليف 
املعنية  الأط������راف  ت��زوي��د  اإىل  ال���ر���س��ة 
ب��اأب��ح��اث اأول��ي��ة ق��ي��م��ة، وت���ف��ري ن�سائح 
البن�د  على  التفاو�ض  ح���ل  وت��سيات 

لتفادي الأخطاء ال�سائعة و�سمان وج�د 
اتفاقية ناجحة لالمتياز.« وتدعم غرفة 
دبي من� الأعمال يف الإمارة، وتعمل على 
الدوام خللق بيئٍة حمفزٍة لها من خالل 

تنظيم الندوات وور�ض العمل التي تعزز 
وعي وثقافة جمتمع الأعمال ح�ل اأبرز 
التي  وال��ق���ان��ني  الأع���م���ال،  م�ستجدات 

تنظم بيئة الأعمال.

•• دبي-الفجر:

حمدان  ال�سيخ  �سم�  لت�جيهات  تنفيذاً 
بن حممد بن را�سد اآل مكت�م ويل عهد 
رئي�ض  التنفيذي  املجل�ض  رئي�ض  دب��ي 
جمل�ض اأمناء م�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل، 
اأطلقت م�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل برنامج 
 ،2071 م��ن��ط��ق��ة  امل��ق��ي��م��ة يف  ال�����دول 

الأول من ن�عه على م�ست�ى العامل.
الرئي�ض  ب��ل��ه���ل  واأك����د خ��ل��ف��ان ج��م��ع��ة 
للم�ستقبل  دب���ي  مل���ؤ���س�����س��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
�سي�سكل  امل��ق��ي��م��ة  ال�����دول  ب��رن��ام��ج  اأن 
تعزز  ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة  ع���امل���ي���ة  م��ن�����س��ة 
يف  للم�ستقبل  دب���ي  م���ؤ���س�����س��ة  جه������د 
ت�سريع  تدع�����م  فعالة  ���س��راك��ات  بن����اء 
تكن�ل�جيا  وت��ب��ن��ي  الب��ت��ك��ار  م�����س��رية 
وا�س�ت�سراف  الرابعة  ال�سناعية  الث�رة 
امل�ستقبل وت�سدير وا�سترياد البتكارات 

العاملية.
الدول  ب��رن��ام��ج  اإط���الق  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
لتحقيق  مهمة  اإ���س��اف��ة  ي�سكل  املقيمة 
جت�سد  ال��ت��ي   2071 منطقة  اأه����داف 
ال�سم�  ل�����س��اح��ب  امل�ستقبلية  ال���روؤي���ة 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكت�م نائب 
ال�زراء  جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض 
الهادفة جلعل  “رعاه اهلل”  حاكم دبي 
العامل  اأف�سل دول  الإم���ارات من  دول��ة 

بحل�ل العام 2071.
�سباقة  دب��ي  مدينة  “اإن  بله�ل:  وق��ال 
مناذج  اإط��الق  يف  العامل  م�ست�ى  على 
مبتكرة لل�سراكات احلك�مية واخلا�سة 

ت�سهم بت�سريع حتقيق الإجنازات ور�سم 
وي�سكل  امل�����س��ت��ق��ب��ل،  ح��ك���م��ات  م��الم��ح 
ه��ذا ال��ربن��ام��ج خ��ط���ة ج��دي��دة يف بناء 
العاملية  لل�سراكات  متكاملة  منظ�مة 

على اأر�ض دبي«.

�ضراكات عاملية
للدول  املقيمة  ال���دول  ب��رن��ام��ج  ويتيح 
املبا�سر  ال���ت���ع���اون  ف��ر���س��ة  ال�����س��ري��ك��ة 

م��ع اجل��ه��ات احل��ك���م��ي��ة واخل��ا���س��ة يف 
ا�ستقطاب  ج��ه���د  يف   2071 منطقة 
اأنحاء  امل��ب��دع��ة م���ن خم��ت��ل��ف  ال��ع��ق���ل 
العامل وت�سجيعهم على ابتكار مفاهيم 
اخلربات  وت��ب��ادل  م�ستقبلية،  وح��ل���ل 
خمتلف  يف  ال���ن���اج���ح���ة  وامل����م����ار�����س����ات 

القطاعات امل�ستقبلية.
التجارية  للبعثات  ال��ربن��ام��ج  وي���ف��ر 
واملكاتب  وال��ث��ق��اف��ي��ة  وال��دب��ل���م��ا���س��ي��ة 

التمثيلية وال�ف�د ال�ستثمارية العديد 
من فر�ض الأعمال، ويتيح لها الت�ا�سل 
وامل�ؤ�س�سات  احل��ك���م��ي��ة  اجل���ه���ات  م���ع 
والنا�سئة  اخلا�سة  وال�سركات  العاملية 
يف  واخل���رباء  والعلماء  الأع��م��ال  ورواد 

املنطقة.

تعزيز دور منطقة 2071
التي   2071 م��ن��ط��ق��ة  وت�����س��ت�����س��ي��ف 

للم�ستقبل  دبي  م�ؤ�س�سة  عليها  ت�سرف 
جم��م���ع��ة م��ت��ن���ع��ة م���ن ور�����ض العمل 
وج���ل�������س���ات ال���ن���ق���ا����ض والج���ت���م���اع���ات 
اإطالق  وت�سهد  امل��ي��دان��ي��ة،  وال���زي���ارات 
والبتكارات  وال�سرتاتيجيات  املنتجات 
اجل����دي����دة، وت�����س��ك��ل ب����اب���ة ع���ب����ر اإىل 
الإمارات  الغد ومن�سة لتطبيق من�ذج 
مئ�ية  خ��الل  م��ن  امل�ستقبل  لت�سميم 

الإمارات 2071. 
كما ت�سم جمم�عة من اأبرز خمتربات 
الأفكار  وت��ط���ي��ر  امل�����س��ت��ق��ب��ل  ت�����س��م��ي��م 
وال���ت���ج���ارب وامل���م���ار����س���ات امل��ب��ت��ك��رة يف 
مثل  الرئي�سة  القطاعات  م��ن  العديد 
والطاقة  وال�سحة  والتعليم  الطريان 
وريادة الأعمال والتكن�ل�جيا وال�سحة 

واخلدمات الل�ج�ستية.

داخ�����ل ال��ب��ن��ك امل���رك���زي ال���ع���راق���ي وفق 
لالرتقاء  ال��دول��ي��ة  امل��م��ار���س��ات  اف�����س��ل 
باأداء البنك، و�سمان ا�ستمرارية النجاح 
وحتقيق الهداف ال�سرتاتيجية للبنك 
دولة  يف  التميز  جت��ارب  من  وال�ستفادة 
الإم��ارات.« وتعد جمم�عة دبي للج�دة 
بالن�سبة ل�سركائها من�سة لتبادل املعرفة 
ال�ست�سارية  واخل����دم����ات  وامل���ع���ل����م���ات 
وال����������دورات ال���ت���دري���ب���ي���ة امل���ع���ت���م���دة من 
املنظمة الأوروبية لإدارة اجل�دة لتط�ير 
الندوات  تنظيم  ب��ج��ان��ب  امل��ه��ن��ي  الأداء 
وور�ض  وامل����ؤمت���رات  واجل���ائ��ز  املجانية 
العمل اخلا�سة باجل�دة ومعايري التميز 
ت�فر  كما  ال�ظيفي،  ب���الأداء  التناف�سي 
ومقارنات  ا�ست�سارية  خدمات  املجم�عة 
ت�سمل  بيانات عري�سة  وقاعدة  معيارية 
الكثري من امل�ارد واملعل�مات التي تع�د 
لدي  ال��ع��م��ل  بيئة  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��ي  ب�سكل 
التط�ير  م���ن  امل���ؤ���س�����س��ات مب���ا مي��ك��ن��ه��ا 
امل�ستمر نح� امل�سي بثقة لتحقيق التميز 

التناف�سي.

لتعزيز ممار�ضات اجلودة واالبتكار يف ال�ضرق االأو�ضط

جمم�عة دبي للج�دة تد�سن �سراكة ا�سرتاتيجية مع البنك املركزي العراقي
•• دبي -الفجر:

�سراكة  ل��ل��ج���دة  دب��ي  جمم�عة  اأٌب��رم��ت 
ا�سرتاتيجية مع البنك املركزي العراقي، 
بينهما  امل�������س���رتك  ل���ل���ت���ع���اون  ت���ت����ي���ج���اً 
وجه�دهم  الطرفني  مل�ساعي  وجت�سيداً 
ممار�سات  وتطبيق  ت��ع��زي��ز  يف  امل��ب��ذول��ة 
القت�سادية  والتنمية  والبتكار  اجل���دة 
الأداء  وتط�ير  البلدين،  بني  امل�ستدامة 
حتقيق  يف  ي�سهم  مب��ا  وامل��ه��ن��ي،  الإداري 
العراقي  امل��رك��زي  البنك  ا�سرتاتيجية 
نح� التميز امل�ؤ�س�سي والرتقاء مب�ست�ى 

الأداء املهني وتر�سيخ ثقافة البتكار.
ال�سرتاتيجية  ال�����س��راك��ة  ه���ذه  وت���اأت���ي 
روؤية  م��ع  املجم�عة  روؤي���ة  تطابق  ن��ت��اج 
را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب 
رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  ن��ائ��ب  مكت�م،  اآل 
جمل�ض ال���زراء دول��ة الإم��ارات العربية 

الرامية  اهلل  رع��اه  دب��ي،  وحاكم  املتحدة 
ابتكارا  الأك�����ر  الإم�������ارات  دول����ة  جل��ع��ل 

بحل�ل عام 2021.
وت��ط��م��ح ال�����س��راك��ة ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة بني 
اخلربات  وتبادل  التعاون  اإىل  اجلانبني 
يف حماور رئي�سة عدة منها عقد برامج 
املنظمة  ق��ب��ل  م���ن  م��ع��ت��م��دة  ت��دري��ب��ي��ة 
بجانب  اجل���������دة،  لإدارة  الأوروب������ي������ة 
امل�ؤ�س�سات  م��ع  املعيارية  امل��ق��ارن��ات  عقد 
ت�ع�ية  ور�ض عمل  وتنظيم  الإماراتية، 
و�سياغة  الأف���ك���ار  ل��ت��ط���ي��ر  ل��ل��ع��ام��ل��ني 

الروؤى والت�س�رات.
دبي  ملجم�عة  ال�سن�ي  احل��ف��ل  وخ���الل 
رئي�ض  املهند�ض ح�سن عمر  قام  للج�دة 
للج�دة،  دب���ي  جم��م���ع��ة  اإدارة  جمل�ض 
بتكرمي ال�فد املمثل عن البنك املركزي 
ال�سريك  ����س���ه���ادة  وت�����س��ل��ي��م  ال���ع���راق���ي 
ماه�د  �سالح  الأ�ستاذ  اىل  ال�ستثماري 

�سلمان م��دي��ر ع��ام ال��دائ��رة الداري����ة يف 
وبح�س�ر  ال���ع���راق���ي،  امل���رك���زي  ال��ب��ن��ك 
ق�سم  مدير  ر�سك  في�سل  ح�سني  ال�سيد 
امل����دراء  ب��ج��ان��ب ح�����س���ر  ادارة اجل������دة، 
اع�ساء  م���ن  وامل�����س���ؤول��ني  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني 
عمر  ح�سن  املهند�ض  و�سرح  املجم�عة. 
دبي  جم��م���ع��ة  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض 
وت�جهات  دعم  “ بف�سل  قائاًل  للج�دة 
القيادة الر�سيدة بالدولة لتعزيز ثقافة 
الب��ت��ك��ار ي��ع��د ان�����س��م��ام ال��ب��ن��ك املركزي 
العراقي ك�سريك ا�ستثماري للمجم�عة 
بادرة ن�عية على م�ست�ى املنطقة ك�نها 
ن��ت��اج مل�����س��ريت��ن��ا و���س��ع��ي��ن��ا ال������دوؤوب نح� 
ت��ر���س��ي��خ م��ف��اه��ي��م ومم���ار����س���ات اجل�����دة 
املنطقة،  الب��ت��ك��ار يف  وث��ق��اف��ة  وال��ت��م��ي��ز 
�سنعمل  ال�������س���راك���ة  ه�����ذه  خ�����الل  وم�����ن 
ج��اه��دي��ن ع��ل��ى و���س��ع اأ���س�����ض ال��ت��م��ي��ز يف 
العمل الإداري بالبنك املركزي بالعراق، 

بالتميز  اللتزام  على  حري�س�ن  ونحن 
امل�ؤ�س�سي وتطبيق معايري اجل�دة العاملية 
امل�ستدام  النم�  تعزز  اأن  �ساأنها  التي من 
الريادة  البعيد لل��س�ل اىل  على املدى 
التناف�سية  الإم������ارات  م��ك��ان��ة  وت��ر���س��ي��خ 
كمركز عاملي لالبتكار واجل�دة والتميز 
ال�سراكات  امل��زي��د م��ن  م��ن خ���الل ع��ق��د 

ال�سرتاتيجية داخل وخارج الدولة.«
ماه�د  �سالح  ال�سيد  اع��رب  وم��ن جهته 
�سلمان م��دي��ر ع��ام ال��دائ��رة الداري����ة يف 
العراقي عن تطلعه اىل  املركزي  البنك 
ا�ستفادة ممكنة من هذه  اق�سى  حتقيق 
ال�سراكة قائاًل “ نحن �سعداء بالن�سمام 
ايل جم��م���ع��ة دب���ي ل��ل��ج���دة م��ن خالل 
تعد  التي  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  هذه 
خط�ة اأ�سا�سية بالن�سبة لنا نح� تطبيق 
�سيا�سة اجل�دة والتميز والبتكار ب�سكل 
اجل�دة  تطبيق  على  منا  وحر�ساً  جدي 

•• اأبوظبي-وام:

حتتفي دولة الإمارات الي�م للعام الثاين والع�سرين 
الذي ي�سادف الرابع من  البيئة ال�طني”  ي�م  ب�” 
فرباير من كل عام ويحمل هذا العام �سعار “الإنتاج 

وال�ستهالك امل�ستدامني«.
واأكدت جمعية الإمارات للطبيعة وال�سندوق العاملي 
للطبيعة �سرورة تبني ممار�سات اجتماعية م�ستدامة 
م�ستقبل  ل�����س��م��ان  ال����س���ت���ه���الك  اأمن������اط  وت��غ��ي��ري 
اإىل ���س��رورة احل��د من  .. م�سرية  القادمة  الأج��ي��ال 

خمتلف ال�سل�كيات ال�ستهالكية ذات الأثر البالغ يف 
ا�ستنزاف امل�ارد البيئية والطبيعية املحدودة.

وا�ستعر�ست ليلى م�سطفى عبداللطيف مدير عام 
اأنباء  ل�كالة  حديث  يف  للطبيعة  الإم���ارات  جمعية 
الناجمة  البيئية  التحديات  اأب���رز  “وام”  الإم����ارت 
ع��ن اأمن���اط ال���س��ت��ه��الك احل��ال��ي��ة وت��اأث��ريات��ه��ا على 
ال�سكاين  ال��ن��م���  اأن  م��سحة   .. الطبيعية  امل�����ارد 
الذي ي�ساحبه ت�سارع وترية التنمية احل�سرية على 
احلالية  التحديات  اأب��رز  ي�سكل  بات  العامل  م�ست�ى 
الطبيعية  امل����ارد  على  الطلب  بتزايد  تت�سبب  التي 

الأمر الذي ي�ؤدي بالنهاية اإىل ت�سارع وترية التغري 
املحلي  ال�سعيد  على  اأن��ه  واأ�سافت  العاملي.  املناخي 
ال�سن�ات  على مدى  القت�سادي  الزده��ار  اأدى  فقد 
الع�سرين املا�سية والتقدم ال�سريع وال�ا�سع النطاق 
يف قطاعات متعددة يف الدولة اإىل ارتفاع الطلب على 
امل�ارد مثل املياه والطاقة. واأكدت ليلى عبداللطيف 
ال�عي  ن�����س��ر  يف  ال�طني”  ال��ب��ي��ئ��ة  “ي�م  اأه��م��ي��ة 
وم�س�ؤول  واع  اأ�سل�ب حياة  اتباع  ب�سرورة  والتذكري 
ي�سمن ا�ستدامة امل�ارد البيئية واحلفاظ على اإرثنا 

الطبيعي مل�سلحتنا وم�سلحة الأجيال القادمة.

تعاون  يتطلب  الأه���داف  ه��ذه  حتقيق  اأن  واأو�سحت 
الأف�����راد وامل��ج��ت��م��ع��ات وامل���ؤ���س�����س��ات لإح�����داث تغيري 
 .. وامل��م��ار���س��ات  ال�����س��ل���ك��ي��ات  م�ست�ى  ع��ل��ى  حقيقي 
الطبيعة”  م��ع  “ت�ا�سل  م���ب���ادرة  اأن  اإىل  م�����س��رية 
هيئة  مع  بالتعاون  م���ؤخ��را  اجلمعية  اأطلقتها  التي 
على  للحفاظ  ال���دويل  وال�سندوق  اأب�ظبي  البيئة 
احلبارى تهدف لرفع ال�عي لدى ال�سباب الإماراتي 
الطبيعية  البيئات  كن�ز  ا�ستك�ساف  على  وت�سجيعهم 
الغنية  الفطرية  احلياة  على  والتعرف  الإم��ارات  يف 

وم�ائلها وبيئاتها الفريدة.
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�سلطان بن طحن�ن يفتتح فرع الل�ل� اجلديد يف اأم غافة

ميناء امللك عبداهلل يعزز دعمه لربيك بلك ال�سرق الأو�سط 2019

م�ارد ال�سارقة تدع� امل�اطنني الباحثني عن عمل للتعرف على الفر�س ال�ظيفية يف املعر�س ال�طني للت�ظيف 21

•• العني - الفجر

طحن�ن  بن  �سلطان  ال�سيخ  معايل  افتتح 
لإمارة  التنفيذي  املجل�ض  ع�س�  نهيان  اآل 
اأب����� ظ��ب��ي ال���ف���رع اجل���دي���د مل��رك��ز الل�ل� 

الأر�ض  على  العني  مبنطقة  غافة  اأم  يف  
زايد  بنت  ودمي��ة  ال�سيخة  ل�سم�  التابعة 
ال�سيخة  م��رك��ز  ت�����س��م  وال���ت���ي  ن��ه��ي��ان  اآل 
ودمي��ة لتحفيظ ال��ق��راآن ال��ك��رمي،  ح�سر 
�سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ   الف��ت��ت��اح   حفل 

الدكت�ر  وال�سيخ   نهيان  اآل  طحن�ن  ب��ن 
و�سعادة حممد  العامري  ركا�ض  بن  �سامل 
���س��ي��ف ال�����س��ام�����س��ي  وي������س��ف ع��ل��ي رئي�ض 
اأ�سرف  وم��دي��ر ع���ام جم��م���ع��ة ال��ل���ل���، و 
علي املدير التنفيذي للمجم�عة و �ساجي 

جمال الدين املدير الإقليمي ومدير اإدارة 
ونا�سر املعمري  مدير اأوقاف العني  وعدد 
ممثل  احلفل  ح�سر  كما  ال�سخ�سيات  من 
اآل  زاي����د  ب��ن��ت  ال�سيخة ودمي����ة  ���س��م���  ع��ن 
نهيان وجمع من امل�اطنني واملقيمني. بعد 

ق�ض �سريط الحتفال ، جال معايل ال�سيخ 
ال�سخ�سيات  وك��ب��ار  طحن�ن  ب��ن  �سلطان 
ع��ل��ى اأق�����س��ام امل���رك���ز، واأث���ن���ى م��ع��ال��ي��ه على 
اجله�د املبذولة يف هذا الإجن��از التجاري 

اجلديد يف منطقة اأم غافة .

•• دبي -الفجر:

الت�ايل، يجدد ميناء  الثاين على  للعام 
امل��ل��ك ع��ب��د اهلل دع��م��ه مل���ؤمت��ر ومعر�ض 
ب��ري��ك ب��ل��ك ال�����س��رق الأو����س���ط 2019، 
ُتعقد  باأنها  الرابعة  والذي تتميز دورته 
الدكت�ر  رعاية معايل  ولأول مرة حتت 
تط�ير  وزي��ر  النعيمي،  بلحيف  عبداهلل 
البنية التحتية يف دولة الإمارات العربية 
امل���ت���ح���دة ورئ���ي�������ض ال��ه��ي��ئ��ة الحت����ادي����ة 
ويعد  وال��ب��ح��ري��ة،  ال��ربي��ة  للم�ا�سالت 
ذل���ك ت��اأك��ي��داً ع��ل��ى م��ك��ان��ة ه���ذا احلدث 
تعزيز  اأه����داف  م��ع  مت�سقاً  ي��اأت��ي  ال���ذي 
مكانة �سناعة �سحن الب�سائع ال�سائبة يف 
دول جمل�ض التعاون اخلليجي. و�سيعقد 
ب��ل��ك ال�سرق  ب��ري��ك  م����ؤمت���ر وم��ع��ر���ض 
الأو�سط على مدى ي�مني يف 11 و12  
العاملي،  التجاري  دب��ي  مركز  يف  فرباير 
ت�ساعد  م��������س����ع���ات  ���س��ي��ت��ن��اول  ح��ي��ث 
و�سحن  ال���ب���ح���ري  ال�����س��ح��ن  اأخ�������س���ائ���ي 
اغتنام  يف  للم�ساريع  ال�سخمة  امل��ع��دات 
فعالة.  خطط  وب��ن��اء  اإقليمياً،  الفر�ض 
ه��ذا احلدث  �سيلعب  ذل���ك،  ع���الوة على 
البحري  القطاع  تعزيز  يف  حا�سماً  دوراً 
ال�سلة،  ذات  ال�سناعة  قطاعات  وجميع 
وخرباء  ع��امل��ي���ن  ق���ادة  �سيجتمع  ح��ي��ث 
الق�سايا  ملناق�سة  العليا  امل�ست�يات  من 
وال���ت���ح���دي���ات احل���ال���ي���ة وال���ب���ح���ث عن 

احلل�ل املتاحة.
الرئي�ض  ري��ان قطب،  اأك��د  ال�سدد،  بهذا 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ي��ن��اء امل��ل��ك ع��ب��د اهلل، على 
الأهمية ال�سرتاتيجية مل�ؤمتر ومعر�ض 
ال�����س��رق الأو�����س����ط، قائاًل:  ب��ل��ك  ب��ري��ك 
“متثل ال�سناعات البحرية وال�سحن ما 

اإجمايل �س�ق التجارة  90٪ من  يقارب 
ي��ج��ع��ل م����ؤمت���ر ومعر�ض  م���ا  ال��ع��امل��ي��ة، 
الأو�����س����ط فعالية  ال�����س��رق  ب��ل��ك  ب��ري��ك 
هامة ت�ساعد على تعزيز فر�ض التنمية 

ملنطقتنا ب�سكل �سامل«.
امللك  م��ي��ن��اء  “اأثبت  ق���ط���ب:  واأ�����س����اف 
ع��ب��داهلل جن��اح��ه ب�سكل خ��ا���ض يف جذب 
الب�سائع  ���س��ح��ن��ات  م����ن  ك���ب���ري  ق���ط���اع 
ال�����س��ائ��ب��ة، وال����ذي ع���زز من���ن��ا وقدرتنا 
ع���امل���ي���اً. ونحن  ال��ب��ح��ري��ة  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة 
نت�قع اأن نحقق من�اً يف حجم الب�سائع 
امليناء  يف  معها  نتعامل  ال��ت��ي  ال�سائبة 
ل  ال��ق��ري��ب،  امل�ستقبل  يف   ٪15 بن�سبة 
���س��ي��م��ا ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب�����س��ح��ن��ات احلديد 
ويدفعنا  والأ�سمنت،  والأخ�ساب  ال�سلب 
لهذا العتقاد �سراكتنا مع كبار م�سغلي 
امل�انئ املتخ�س�سني يف ت�سدير احلديد 

يف  قيا�سياً  رق��م��اً  �سجلنا  وق��د  ال�سلب. 
 27،000 بلغ  ال�سائبة  الب�سائع  �سحن 

طن يف ي�م واحد.«
كفاءة  ����س���اع���دت  “لقد  ق���ط���ب:  وت���اب���ع 
م��ي��ن��اء امل��ل��ك ع��ب��د اهلل اأي�����س��اً ع��ل��ى بناء 
م��رك��ز ح��ي���ي ح��ف��ز م��ع��دلت الت�سدير 
اإيجابي  تاأثري  له  �سيك�ن  ما  اململكة.  يف 
لعق�د  �سيدوم  ال�طني  اقت�سادنا  على 

قادمة”. 
باملكانة  “نفخر  ق��ائ��اًل:  قطب  واختتم 
العاملية التي نحتلها، والتي تاأتي متممة 
حتققها  ال���ت���ي  ال���ع���دي���دة  ل�����الإجن�����ازات 
امل�قع  اأه���م���ي���ة  ع��ل��ى  وت�����ؤك����د  امل��م��ل��ك��ة، 
قادرين  يجعلنا  وه��ذا  للميناء.  املتميز 
على جذب جزء اأكرب من �سناعة النقل 
املزيد من  كلما حققنا  العاملية  البحري 
زيادة  يف  امل�ستمر  جناحنا  اإن  ال��ت��ط���ر. 

البحرية  لل�سحنات  ال�����س��ن���ي  احل��ج��م 
مع  مت��ام��اً  يتما�سى  معها  نتعامل  التي 
ال�سع�دية  ل��روؤي��ة  الطم�حة  الأه����داف 
قيمة  ع��ل��ى  ال�����س���ء  وي�����س��ل��ط   ،2030
للتن�يع  ك��م��ح��ف��ز  ال���ع���م���ل  يف  امل���ي���ن���اء 

القت�سادي للبالد«.

تعزيز التنوع االقت�ضادي 
يف املنطقة

ب���الم���ري، املدير  ب���ن  م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال 
ال��ت��ج��اري مل���ؤمت��ر وم��ع��ر���ض ب��ري��ك بلك 
ال�سرق الأو�سط: “تعد فعاليتنا احلدث 
الأبرز يف جمال �سحن الب�سائع ال�سائبة 
واملعدات ال�سخمة اخلا�سة بامل�سروعات، 
ونهدف اإىل ال�ستمرار يف جذب املزيد من 
للم�ساعدة  ال�سناعة  هذه  اإىل  الهتمام 
ت���ع���زي���ز الق���ت�������س���اد الإق���ل���ي���م���ي من  يف 

خالل زيادة التن�ع يف ال�سلع واخلدمات 
املتاحة يف قطاع التجارة وال�سحن. وقد 
دولة  مل���ان��ئ  ال�سرتاتيجي  امل���ق��ع  مكن 
الإمارات ودول جمل�ض التعاون اخلليجي 
هذه  العربي  اخلليج  قلب  يف  تقع  التي 
اأكرب ح�سة  الأ�س�اق من احل�س�ل على 
من اإجمايل حركة احلاويات وال�سحنات 
اإىل  ف��ع��ال��ي��ت��ن��ا  امل��ن��ط��ق��ة، ون�����س��ع��ى يف  يف 
امل�����س��اع��دة ع��ل��ى زي�����ادة ح�����س�����ض م�انئ 
املنطقة من ال�سحنات ب�سكل اأكرب. ويعد 
ح�����س���ل��ن��ا ع��ل��ى دع���م م��ي��ن��اء امل��ل��ك عبد 
�سناعة  يف  رئي�ساً  لعباً  يعد  ال��ذي  اهلل، 
ال�سحن البحري يف املنطقة �سرف كبري 
لنا، ي�ساعد يف جذب املزيد من الهتمام 
مب���ؤمت��ر وم��ع��ر���ض ب��ري��ك ب��ل��ك ال�سرق 
ال�ستثمار  زي�����ادة  وب��ال��ت��ايل  الأو�����س����ط، 

البحري يف املنطقة ب�سكل عام«.

انطالق معر�س وم�ؤمتر 
»ميدلب 2019 « بدبي 

•• دبي -وام:

ال��دورة الثامنة ع�سرة من معر�ض وم�ؤمتر  اأعمال  انطلقت فى دبي ام�ض 
“ميدلب 2019 “ الذ يعد اأ�سخم معر�ض وم�ؤمتر للمختربات الطبية 
يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا وي�ستمر اأربعة اأيام مبركز دبي 

العاملي للم�ؤمترات واملعار�ض .
ي�سارك يف هذا احلدث الذي - الذي افتتحه معايل حميد حممد القطامي 
 -“ اإكزيبي�سنز هيلث  “اإنف�رما  وتنظمه  بدبي  ال�سحة  لهيئة  العام  املدير 
العاملني يف  واملهنيني  املتخ�س�سني  610 م�ساركا من  و  األفا   19 ح�ايل 
جمال املختربات الطبية و678 �سركة عار�سة من 51 دولة ح�ل العامل 
. و ي�سكل هذا احلدث من�سة مهمة لأو�ساط املختربات الطبية يف ال�سرق 
ب��امل��ج��ال على  املعنيني  ال��ع��الق��ات م��ع  اإف��ري��ق��ي��ا لت�طيد  الأو���س��ط و���س��م��ال 
اجلديدة  التجارية  الأعمال  فر�ض  ا�ستك�ساف  واإمكانية  ال��دويل  ال�سعيد 
والإجنازات  التقدم  وا�ستعرا�ض مدى  عاملا  الطبية  املختربات  على �سعيد 

التي حققتها ال�سركات واجلهات العار�سة يف هذا املجال.
وقال ت�م ك�ملان مدير معار�ض املجم�عة ل�سل�سلة “ميدلب “ - يف ت�سريح 
زيادة  �سهدت  “ميدلب”  2019 من  دورة  اإن   - الفتتاح  له على هام�ض 
الرتكيز على اخلطط الإ�سرتاتيجية للمختربات الطبية حتى عام 2020 
من خالل التط�رات العلمية والتقنيات اجلديدة واملراجعة امل�ستمرة ملعايري 
اجل�دة والل�ائح العاملية لفتا اإىل اأن زوار املعر�ض ميثل�ن اأكر من 160 
دولة ما يثبت اأن “ميدلب” ه� حدث دويل للمختربات الطبية يركز على 

دور املختربات يف ت�سكيل م�ستقبل الرعاية ال�سحية.
متخ�س�سا  م�ؤمترا   11 “ تنظيم   2019 “ ميدلب  فعاليات  وتت�سمن 
 120 العامل وم�ساركة  700 م�فد من خمتلف دول  و  اآلف   6 بح�س�ر 
اأهم م�ؤمترات املختربات  امل�ؤمتر من  متحدثا دوليا واإقليميا حيث يعترب 
م�ست�ى  على  امل�ستمر  الطبي  للتعليم  واملعتمدة  امل�سارات  متعددة  الطبية 
ال����دورة  ان��ط��الق  “ميدلب”  م���ؤمت��ر  م��ن  الأول  ال��ي���م  و���س��ه��د  ال���ع���امل. 
الفتتاحية من م�ؤمتر الذكاء ال�سطناعي الذي ي�ستك�سف اإمكانات الذكاء 
بدولة  الطبية  املختربات  جم��ال  يف  ن�عية  نقلة  حتقيق  يف  ال�سطناعي 
ث�رة  كيفية حتقيق  ومناق�سة  الكفاءات  م�ست�ى  رفع  الإم��ارات من خالل 
البيانات”  “روب�تات  مثل  م�ستقبلية  تقنيات  خ��الل  م��ن  الت�سخي�ض  يف 
الذكاء  م���ؤمت��ر  خ���الل  كلمته  ويف  ال�����دم«.  ���س��ح��ب  دون  ال����دم  و”فح��ض 
ال�سطناعي اأو�سح الدكت�ر اآلن بل�ك مدير البتكار يف معهد “مريي�” 
الكائنات  درا���س��ة  ي�سمل  ال��ذي  الدقيقة  الأح��ي��اء  علم  اأن  بفرن�سا  لي�ن  يف 
ميكن  حيث  ومتقن  معقد  علم  ه�  والفريو�سات  البكترييا  مثل  املجهرية 
لتكن�ل�جيا الذكاء ال�سطناعي اأن ت�ساهم يف تط�يره وهي التي تلعب دورا 
مهما يف تط�ر علم الأحياء املجهرية مع وج�د بع�ض التطبيقات التجارية 

التي حتقق بالفعل ف�ائد طبية واقت�سادية يف هذا املجال .

م�ؤ�س�سة الإمارات للطاقة الن�وية تنظم 
فعالية » مركز ابتكارات اجلامعات« 

•• اأبوظبي -وام:

نظمت م�ؤ�س�سة الإمارات للطاقة الن�وية يف مقرها باأب�ظبي ام�ض فعالية “ 
مركز ابتكارات اجلامعات “ مبنا�سبة اأ�سب�ع البتكار ا�ستعر�ض فيها الطلبة 
م�ساريعهم  اأح��دث  اأب�ظبي”  و”ب�ليتكنك  خليفة  جامعة  من  امل�ساركني 
والأداء  ال�سرتاتيجية  ادارة  مدير  الربيكي  حممد  ا�ساد  و   . ابتكاراتهم  و 
القيادة  بحر�ض  وام  الم��ارات  اأنباء  ل�كالة  ت�سريح  بامل�ؤ�س�سة يف  امل�ؤ�س�سي 

الر�سيدة على تر�سيخ ثقافة البتكار لتك�ن مقرتنة بالعمل.
و قال ان هذه الفعالية منا�سبة للتاأكيد على اأن البتكار اأ�سا�سي لدفع عجلة 
التقدم و التميز بالدولة ..م�سريا اإىل اأن البتكار يعني النجاح لكل م�ؤ�س�سة 

تريد الزدهار و النم� وحتقيق الأهداف و الجنازات.
�سقل  ع��ل��ى  حر�سهم  وام  ل���  ت�سريحات  يف  بالفعالية  امل�����س��ارك���ن  اأك���د  و 
لرفع  املتط�ر  الإب��داع��ي  بالتفكري  ال��ف��ري��دة  اأف��ك��اره��م  اإب���راز  و  مهاراتهم 
ق�سم  م��ن  م�سارك  اأ���س��ت��اذ  كركي  حمد  ال��دك��ت���ر  وق��ال  العلمي.  م�ست�اهم 
من  روب���ت  عن  عبارة  م�سروعه  ان  خليفة  بجامعة  امليكانيكية  الهند�سة 
�سيارة و طائرة يعمالن مع بع�ض لك�سف امل�ساكل يف اأنابيب الغاز و البرتول 
املدف�نة حتت الأر�ض اأو حتت املاء لتك�ن النتيجة تقرير دقيق عن الأماكن 
م�ؤكدا  امل�ستقبل  يف  خطر  ت�سبب  اأن  ميكن  ال��ت��ي  الأن��اب��ي��ب  يف  احل�سا�سة 
من   . الت�سالت  و  ال��ب��رتول  قطاعات  يف  التقنية  ه��ذه  ا�ستخدام  امكانية 
جانبهم حتدث كل من الطلبة نا�سر الق�ساب و من�س�ر �سلطان الزعابي يف 
ق�سم هند�سة البرتول من “ب�ليتكنك اأب�ظبي” التابع ملعهد التكن�ل�جيا 
التطبيقية ل� وام م��سحني اأن م�سروعهم امل�سرتك لتط�ير املعدات الثابتة 
يف احلقل و ه� عبارة عن جهاز متحرك يعالج م�سكلة هب�ط ال�سغط مع 
ت�فري ال�قت واملال كما يعالج النفط بعد ا�ستخراجه من البار و ت�ستفيد 
الأيام  ت�سمل  و   . امليكانيكية  الهند�سة  و  البرتول  قطاع  يف  ال�سركات  منه 
اأ�سب�ع البتكار مل�ؤ�س�سة المارات للطاقة الن�وية الذي بداأت  القادمة من 
فعالياته اأم�ض وي�ستمر حتى ي�م 7 فرباير اجلاري فعالية ل�زارة القت�ساد 
الذكاء  و  الخ����رتاع  ب���راءة  ع��ن  اأخ���رى  م��س�عات  و  الفكرية  امللكية  ع��ن 
ال�سطناعي بالإ�سافة اإىل ا�ست�سافة طلبة املدار�ض لتعريفهم بالبتكار يف 
م�ؤ�س�سة الإمارات للطاقة الن�وية و فعالية ملركز “ مت “ ت�سلط ال�س�ء على 

اخلدمات الذكية واملتط�رة يف جمال خدمة امل�اطنني و العمالء .

 مالية ال�طني الحتادي ت�ا�سل مناق�سة م��س�ع �سيا�سة م�سرف الإمارات للتنمية
•• دبي-الفجر:

ن����اق���������س����ت جل����ن����ة ال�������������س�������ؤون امل����ال����ي����ة 
للمجل�ض  وال�����س��ن��اع��ي��ة  والق��ت�����س��ادي��ة 
اجتماعها،  خ���الل  الحت�����ادي  ال���ط��ن��ي 
امل�افق  الث���ن���ني  اأم�������ض  ع��ق��دت��ه  ال�����ذي 
الأمانة  مب��ق��ر  2019م،  ف���رباي���ر   4
ال��ع��ام��ة يف دب���ي، ب��رئ��ا���س��ة ���س��ع��ادة ماجد 
اللجنة، م��س�ع  ال�سام�سي رئي�ض  حمد 
للتنمية.  الإم�������ارات  م�����س��رف  ���س��ي��ا���س��ة 
�سعادة  اللجنة  اأع�ساء  الجتماع  ح�سر 
ال�سام�سي  ع����ب����داهلل  ����س���امل  م�����ن:  ك����ل 
عبداهلل  �سعيد  والدكت�ر  اللجنة،  مقرر 
املهريي،  ي��سف  عمري  و�سعيد  امل��ط���ع، 
�سعادة  وق���ال  النعيمي.  ي��سف  واأح��م��د 
اللجنة،  رئي�ض  ال�سام�سي  حمد  م��اج��د 
تقدمي  عر�ض  على  اطلعت  اللجنة  اإن 
للتنمية،  الإم������ارات  م�����س��رف  م��ن  وارد 
مت�يل  يف  امل�سرف  جه�د  ي��سح  ال��ذي 
تعاونه  امل�اطنني �سمن  اإ�سكان  م�ساريع 
زايد لالإ�سكان، وفقا  ال�سيخ  مع برنامج 
للمادة  وف��ق��ا  ب��ه  امل��ن���ط��ة  لخت�سا�سات 
الرابعة من مر�س�م قان�ن احتادي �سنة 
2011 يف �ساأن اإن�ساء م�سرف الإمارات 
اللجنة  اأن  ���س��ع��ادت��ه  واأ����س���اف  للتنمية. 

املالحظات  م���ن  ال���ع���دي���د  ا���س��ت��خ��ل�����س��ت 
م��ن ال��ع��ر���ض، وح���ددت اجل��ه��ات املحلية 
بلقائها  ت��ق���م  ���س���ف  ال��ت��ي  ال���دول���ة  يف 
حددت  كما  الإ�سكان،  مب�ساريع  واملعنية 
اللجنة امل�ؤ�س�سات املعينة يف دعم م�ساريع 
م���ع ممثليها  ل���ق���اءات  ل��ع��ق��د  اجل���ه���ات، 
ملناق�سة حماور امل��س�ع معهم وال�ق�ف 
ت�اجههم  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  اأه����م  ع��ل��ى 

وال�ستماع اىل اآرائهم ومقرتحاتهم.
ن��اق�����س��ت خ��ط��ة عملها  ال��ل��ج��ن��ة  وك���ان���ت 

بع�ض  عليها  واأدخ��ل��ت  امل��س�ع  ملناق�سة 
عقد  اخل��ط��ة  ت�سمل  حيث  ال��ت��ع��دي��الت، 
املعنية  اجل���ه���ات  م���ع  ع���دي���دة  ل����ق����اءات 
مقرتحاتها  اىل  ل���س��ت��م��اع  ب��امل������س���ع 
اأع�ساء  ا�ستف�سارات  على  وال��رد  واآرائ��ه��ا 
اللجنة، حيث ت�سعى اللجنة �سمن خطة 
عملها اإىل ادراج ت��سيات تالم�ض اأر�ض 

ال�اقع يف تقريرها ب�ساأن امل��س�ع.
تناق�ض  اللجنة  اأن  اإىل  �سعادته  واأ���س��ار 
م��������س����ع ���س��ي��ا���س��ة م�����س��رف الإم�������ارات 

رئي�سي  حم����اور  اأرب���ع���ة  ���س��م��ن  للتنمية 
وه���ي: اخل��ط��ة ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة مل�سرف 
مع  التن�سيق  وجه�د  للتنمية،  الإم��ارات 
اجلهات املعنية يف مت�يل قطاع الإ�سكان، 
وال�سغرية،  املت��سطة  امل�ساريع  ومت�يل 
وم�ساريع  احلي�ية  القطاعات  ومت�يل 
حر�ض  �سعادته  واأك���د  التحتية.  البنية 
املجل�ض ال�طني الحتادي على مناق�سة 
اأكرب قدر من الق�سايا تنفيذا لالأهداف 
ت��ت�����س��م��ن��ه��ا اخلطة  ال���ت���ي  وامل������ب������ادرات 

للمجل�ض  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
التي  2016-2021م،  ل�����الأع������ام 
يف  برملاين  اأداء  اأف�سل  تقدمي  ت�ستهدف 
لخت�سا�ساته  املجل�ض  مم��ار���س��ة  اإط����ار 
الت�سريعية والرقابية وذلك متا�سياً مع 
الر�سيدة،  ال��ق��ي��ادة  وت��ط��ل��ع��ات  ت���ج��ه��ات 
وا�سرتاتيجيتها  امل�ستقبلية  وروؤي��ت��ه��ا 
اإىل  ت�سعى  التي  املقبلة،  ال�سن�ات  خالل 
املراكز  اأعلى  وحتقيق  امل�اطنني،  اإ�سعاد 

وامل�ؤ�سرات التناف�سية العاملية.

•• ال�شارقة-الفجر:

ا�ستعداداتها  بال�سارقة  الب�سرية  امل���ارد  دائ��رة  اأنهت 
ال�طني  امل��ع��ر���ض  يف  احل��ك���م��ي��ة  من�ستها  لإط����الق 
للت�ظيف يف ن�سخته ال� 21  ، الذي يقام حتت رعاية 
�سلطان  الدكت�ر  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  من  كرمية 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ض  ع�س�  القا�سمي  حممد  ب��ن 
اك�سب�  مركز  وينظمه   . اهلل  حفظه  ال�سارقة  اإم���ارة 
الأربعاء  غد  ي���م  فعالياته  ويبداأ   ، مبقره  ال�سارقة 
امل�افق 6 فرباير وي�ستمر حتى ي�م اجلمعة امل�افق 

8 فرباير اجلاري .
وهيئات  ج��ه��ات   ”10“ ال���دائ���رة  من�سة  و�ست�سم 
وم���ؤ���س�����س��ات ودوائ����ر ح��ك���م��ة ال�����س��ارق��ة امل�����س��ارك��ة يف 
الطبيعية  واملحميات  البيئة  هيئة   : وهي   ، املعر�ض 
التنمية  ودائ��������رة  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  ال�������س���ارق���ة  جم��ل�����ض  و 
امل�انئ  ودائ��رة  العامة  الأ�سغال  ودائ��رة  القت�سادية 
وامل�ساحة  التخطيط  ودائ����رة  واجل��م��ارك  البحرية 
ال�سارقة  وجمل�ض  ال���دويل  ال�����س��ارق��ة  م��ط��ار  وهيئة 
العقاري  الت�سجيل  ودائ����رة  ال��ع��م��راين  للتخطيط 
ال�����س���اح��ي وال��ق��رى . حيث �ستق�م  ���س���ؤون  ودائ����رة 

 . تقدمها  ال��ت��ي  واخل��دم��ات  عملها  طبيعة  بعر�ض 
عمل  عن  الباحثني  طلبات  ال��دائ��رة  �ست�ستقبل  كما 
م���ن خ����الل ت����ف���ري خ���دم���ة ال��ت�����س��ج��ي��ل ال���ف����ري يف 
والرد على   ، بالدائرة  الإلكرتوين  الت�ظيف  خدمة 
ب�ساأن  املهنية  امل�س�رة  وتقدمي   ، ال�ستف�سارات  كافة 
واإج��راء عمليات   ، امل�ستقبلية  العمل  �س�ق  متطلبات 
الدائرة  يف  امل�سجلني  للباحثني  ال��ب��ي��ان��ات  حت��دي��ث 
التن�سيق  يف  املتبعة  ال��دائ��رة  مبنهجية  والتعريف   ،
الباحثني  لدعم  واخل��ا���س��ة  احلك�مية  اجل��ه��ات  م��ع 
والتدريب  والتاأهيل  الت�سجيل  جم��ال  يف  عمل  ع��ن 
ودعت   . ال�ظيفية  للمقابالت  والرت�سيح  امل��ي��داين 
خمتلف  من  عمل  عن  الباحثني  امل�اطنني  ال��دائ��رة 
التخ�س�سات وامل�ؤهالت الدرا�سية اإىل زيارة املعر�ض 
الت�ا�سل  و   ، امل��ت��اح��ة  ال��ت���ظ��ي��ف  ف��ر���ض  ل���س��ت��ث��م��ار 
امل��ب��ا���س��ر م���ع اأ����س���ح���اب الأع����م����ال ومم��ث��ل��ي اجلهات 
احلك�مية وال�سركات اخلا�سة املت�اجدة يف املعر�ض 
. والتعرف على طبيعة ال�ظائف والقطاعات املهنية 
تقدمها  ال��ت��ي  املهني  التط�ير  وب��رام��ج   . املختلفة 

الدائرة للباحثني عن عمل واخلريجني اجلدد .
ال�طنية  الفعالية  هذه  خالل  من  الدائرة  وتتطلع 

عن  والباحثني  اخلريجني  ا�ستقطاب  اإىل  الهامة 
اإطار  �سمن   ، امل�ه�بة  الإماراتية  الك�ادر  من  عمل 
جه�دها املكثفة لتعزيز وترية دجمهم يف �س�ق العمل 
، وا�ستثمار طاقاتهم واإبداعاتهم . حيث �ستربز من 
فرتة  خ���الل  امل��ن��ع��ق��دة  وب��راجم��ه��ا  اأن�سطتها  خ���الل 
الت�ظيف  ملعر�ض  ال�21  ال��دورة  مك�نات  ؛  املعر�ض 
والتدريب  امل��ه��ن��ي  ال��ت��ط���ي��ر  ت��ت��م��ح���ر ح����ل  ال��ت��ي 
ووظ����ائ����ف امل�����س��ت��ق��ب��ل . و���س��ت��ت��ي��ح م��ن�����س��ة ال���دائ���رة 
احلك�مية للخريجني والباحثني عن عمل احل�س�ل 
متخ�س�سة  جمانية  تدريبية  ودورات  ب��رام��ج  على 
خ���الل ف���رتة امل��ع��ر���ض يف خم��ت��ل��ف امل���ه���ارات املهنية 
واملعارف القان�نية . اإىل جانب التثقيف ح�ل مهارات 
الأن�سب  امل�ستقبلية  للخيارات  ال�ظيفي  التخطيط 
على  للمقبل  ال�سخ�سية  والأه�����داف  وال��ط��م���ح��ات 
احلياة املهنية . وح�ل املعر�ض قالت �سعادة الدكت�ر 
التنفيذي  املجل�ض  ع�س�  خ���ادم  ب��ن  �سلطان  ط���ارق 

لإمارة ال�سارقة رئي�ض دائرة امل�ارد الب�سرية:
ل�ساحب  امل�ستمرة  احلكيمة  الت�جيهات  مع  متا�سياً 
القا�سمي  الدكت�ر �سلطان بن حممد  ال�سيخ  ال�سم� 
ال�سارقة -حفظه  اإم��ارة  ع�س� املجل�ض الأعلى حاكم 

اهلل - بالرتكيز على العن�سر ال�ساب يف الإمارة ودعم 
املهنية مب��ا يخدم  م�����س��ارات��ه��م  وت���ج��ي��ه  ت��ط���ي��ره��م 
التنمية امل�ستدامة يف امل�رد الب�سري ؛ جاءت م�ساركة 
 ، امل��ع��ر���ض  ال���دائ���رة يف من�ستها احل��ك���م��ي��ة يف ه���ذا 
وم�ؤ�س�سات  ج��ه��ات  مظلتها”10”  حت���ت  ل��ت�����س��م 
الهام  املعر�ض  ه��ذا  ولياأتي   . ال�سارقة  حك�مة  م��ن 
ال�سابة  الإم��ارات��ي��ة  ل��ل��ك���ادر  ه��ام��ة  من�سة  م�سكاًل 
مبختلف تخ�س�ساتهم للت�ا�سل املبا�سر والحتكاك 
ال��ق��ط��اع��ني احلك�مي  ب��امل�����س���ؤول��ني وامل��ع��ن��ي��ني م���ن 
واخلا�ض  . ويعد فر�سة هامة للخريجني والباحثني 
ع��ن ع��م��ل لتلقي امل�����س���رة م��ن اخل����رباء ال��ن��خ��ب��ة يف 
واحل�س�ل   ، ال�ظيفي  والتط�ير  الأعمال  جم��الت 
امل��ع��ل���م��ات ح���ل اح��ت��ي��اج��ات الت�ظيف  اأح���دث  على 
ال�ظائف  ل��ت���يل  املهنية  والإر����س���ادات   ، امل�ستقبلية 
احلك�مية  القطاعات  خمتلف  يف  واحلي�ية  الهامة 
ببذل  ملتزمة  ال�سارقة  م���ارد  اأن  واأك��د   . واخلا�سة 
كافة اجله�د التي من �ساأنها دعم التنمية الب�سرية يف 
الإمارة ، من خالل اإتاحة فر�ض التدريب والتاأهيل 
عالية امل�ست�ى لتجعل من امل�اطن الإماراتي اخليار 

الأف�سل للت�ظيف .
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ق�شم التنفيذ

اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية 1842 ل�شنة 2018
اىل املحك�م عليه / 1- بيت حلم لالأملني�م والزجاج - �ض ذ م م  

2- ك�ريان ليليك�زي ك�رياك��ض - هندي اجلن�سية 
ليكن معل�ما لديكم بان حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدارية قد ا�سدرت بحقكم حكما  
بالزامكم بدفع  ل�سنة 2015 مدين جزئي  الق�سية رقم 3943  بتاريخ  2016/11/28 يف 
تاريخ  من   ٪7 ب�اقع  القان�نية  الفائدة  اىل  بالإ�سافة  دره��م.   )149122( وق��دره  مبلغ 
املطالبة يف 2015/10/11 وحتى متام ال�سداد ل�سالح املحك�م له / �سركة ب��سك� للتجارة 
- ذ م م  - لذا يت�جب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 ي�ما من تاريخ الي�م التايل للن�سر.  
النظر  �ستبا�سر  املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  تخلفك عن احل�س�ر يف  ويف حال 

الق�سية يف غيابك
رئي�س ق�شم التنفيذ 
مبحكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية                   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية         
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  اعلن بالن�شر

املرجع : 163
البيع  بي ك�ل�رو�ض - قرب�ض اجلن�سية يرغب يف  ال�سيد/غال فك��ض  بان  للجميع  ليكن معل�ما 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100٪ وذلك اىل ال�سيد/ هارجيندار �ساران ج�رو�ساران �سينغ - 
هندي اجلن�سية يف )بانك�ل للمفرو�سات( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مب�جب رخ�سة رقم )118611( 
كان  حيث  الن�ساط  تغيري   : اخرى  تغيريات  بال�سارقة.   القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة 
)جتارة املفرو�سات ، جتارة ال�ستائر ، جتارة ال�سجاد( لي�سبح )جتارة املفرو�سات ، بيع جميع اأن�اع 

ال�ستائر اجلاهزة - بالتجزئة ، جتارة ال�سجاد ال�سرقي - باجلملة(. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �س�ف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعلن بالن�شر

املرجع : 159
اإماراتي    ، ليكن معل�ما للجميع بان ال�سيد/ عبداهلل �سلطان حممد املخاوي ال�س�يدي 
الراقي  البالغة 100٪  يف )الإبداع  البيع والتنازل عن كامل ح�سته  اجلن�سية يرغب يف 
ال�سيد/حممد  اىل  وذلك   )609907( رقم  مهنية  رخ�سة  مب�جب  ال�سيارات(  ل�سيانة 
ادري�ض بن راجا مياه ، بنغالدي�ض اجلن�سية - تعديالت اخرى : تنازل �ساحب الرخ�سة 

لخر تغري ال�سكل القان�ين من م�ؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �س�ف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   

  اعلن بالن�شر
املرجع : 167

ليكن معل�ما للجميع بان ال�سيد/�سيف احمد حممد �سيف ال�س�يدي - اإماراتي اجلن�سية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 51٪ وذلك اىل : حميد عبداهلل ح�سن اجلالف الزعابي 
ان�ر ج�ل �سريف خان - باك�ستاين اجلن�سية يف  ال�سيد : حممد  اإماراتي اجلن�سية وكما يرغب   -
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )49٪( وذلك اىل ال�سيد/ عارف عابد علي - بنغالدي�سي 
اجلن�سية يف النظري ل�سهر الملني�م وتنقية - ذ م م( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مب�جب رخ�سة 

رقم )563766(  تعديالت اخرى : ل ي�جد.
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �س�ف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   
  اعلن بالن�شر

املرجع : 161
ليكن معل�ما للجميع بان ال�سيد/ حممد ت�قري حممد ابراهيم - هندي اجلن�سية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100٪  اىل ال�سيد/ حممد مبني حممد احمد 
مب�جب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  والتطريز(  للخياطة  )اجلزائر  يف  اجلن�سية  هندي   -

رخ�سة رقم )510647( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �س�ف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   
  اعلن بالن�شر

املرجع : 167
هندي   - كاراكاتاييل  اب�  اب�  كاراكاتاييل  ال�سيد/ريا�ض  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100٪  وذلك اىل ال�سيد/ 
للنظارات(  اجلزيرة  )ك�رني�ض  يف  اجلن�سية  هندي   - رادهاكري�سنان  بابي  راجي�ض 

تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مب�جب رخ�سة رقم )533900( 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �س�ف يتم الت�سديق  
على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   

  اعلن بالن�شر
املرجع : 165

ليكن معل�ما للجميع بان ال�سيد/كاديرفيل تاجنافيل تاجنافيل - هندي اجلن�سية 
ال�سيد/اب�  اىل  وذلك   ٪100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
با�سم/ رقم )741353(  بنغالدي�سي اجلن�سية مب�جب رخ�سة   ، مياه  الكالم هري�ض 

ال�سعاع امل�سيء ملقاولت العزل. وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن 
الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن 
تاريخ  ا�سب�عني من  بعد  اليه  امل�سار  الجراء  الت�سديق  على  يتم  �س�ف  وانه  للعلم 
هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   
اإعلن دعوة اإجتماع خربة بالن�شر  

ب�سفتى اأنا/وليد خمي�ض بن �س�يدان خبريا ح�سابيا مكلفا من قبل حمكمة دبي امل�قرة 
)مركز الت�س�ية ال�دية للمنازعات( باإجراء اخلربة احل�سابية يف النزاع رقم )2018/516( 
نزاع تعيني خربة جتاري.  فاإننا قد قررنا دع�ة املتنازع �سدها / ال�سادة : مل ترا لتجارة 
الأدوات الطبية )�ض ذ م م( ،  وذلك للح�س�ر اىل مقر مكتبنا ب�سفتها ال�سخ�سية او من 
ميثلها قان�نا ب�سفتها : املتنازع �سدها بالنزاع املذك�ر بالرقم اأعاله.  واملقام من قبل 
املتنازع : داود �سلمان �ستي�ي ال�ستي�ي. وذلك للح�س�ر اىل مقر مكتبنا الكائن يف بناية 
مركز الأعمال الذهبي - �سارع ب�ر�سعيد - خلف وكالة الني�سان مكتب رقم 604 - ت : 
امل�افق )2019/2/10( يف  القادم  2208803-04 - ف : 2208804-04 وذلك ي�م الأحد 

.am )10.00( متام ال�ساعة العا�سرة �سباحا
اخلبري املحا�شبي / وليد خمي�س بن �شويدان 
قيد رقم 141 

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   
يف الدعوى رقم 2018/1139 اإ�شتئناف جتاري - دبي  

اىل املدعي عليهما/مقهى كايب ك�رنر وماريفي  ميدران� ق�يناج�ران ،،،  
هذا لإعالمكما باأن امل�ستاأنف / نادر حممد عبداهلل فكري ، قد اقام عليكما الدع�ى 
اعاله ومت انتدابنا خبريا فيها ، لذا يلزم ح�س�ركما  او من ميثلكما قان�نا اجتماع 
 - حممد  معاذ  مكتب   ، وامل�سريف  املحا�سبي  اخلبري  مقر  يف  عقده  املزمع  اخلربة 
حما�سب�ن قان�ني�ن ، الكائن يف �سقة 1507 الطابق 15 يف برج ل�ؤل�ؤة دبي - ميدان 
بني يا�ض - ديرة - دبي ، تليف�ن : 941 22313 - 04 فاك�ض : 912 2214 -04 وذلك 
خالل ا�سب�ع من تاريخ الن�سر ويف حالة عدم  احل�س�ر �سيتم اإعداد التقرير على �س�ء 

امل�ستندات املقدمة من امل�ستاأنف. 
هذه الدع�ة اإعمال لن�ض القان�ن.

عن/ اخلبري املنتدب 
معاذ حممد - حما�شب قانوين  

اإعلن حل�شور اإجتماع خربة 

العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   
مذكرة اإعلن املدعي عليه االأول واخل�شم املطلوب اإدخاله بالن�شر

حل�شور اخلربة الدعوى رقم 2018/3335 جتاري جزئي دبي
اىل املدعي عليها الأوىل / اخلط�ط اخل�سراء للتجارة العامة - �ض ذ م م 

اخل�سم املدخل / جمم�عة ف�ر�سرت برامي جروب / ممثله يف مديرها حممد �سهيل 
اأعاله واملرف�عة �سدكم من/ح�سني بن زريب بن فهد  بالق�سية  انتدابنا خبري ح�سابي  اأنه مت  نحيطكم علما 
امل�سادير الدو�سرى والتي يطالب فيها بالزام املدعي عليه الأول مع املدعي عليها الثانية/عاطفة حممد احل�سن 
عبيد بالت�سامن مببلغ وقدره )400000 درهم( والر�س�م وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ 
قيد الدع�ى وحتى ال�سداد التام.  وعليه فاأنتم مكلف�ن باحل�س�ر اأو من ميثلك قان�نا اجتماع اخلربة املقرر 
عقده ي�م الأربعاء امل�افق 2019/2/13 ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا وذلك مبقر مكتب اخلربة الكائن: دبي اخلليج 
لتدقيق  احل��سني  اأحمد   -  805 مكتب   - الثامن  الطابق   - بري�سم  ب��رج   - امنيات  وان  ب��رج  بج�ار   - التجاري 
احل�سابات.   يرجى احل�س�ر بامل�عد واملكان املحددين واح�سار امل�ستندات امل�ؤيدة لدفاعكم بالدع�ى علما باأنه يف 

حالة تخلفكم عن احل�س�ر فان اخلربة �ستبا�سر اعمالها وفقا لل�سالحيات املخ�لة لها قان�نا. 
اخلبري احل�شابي - اأ�شامة مالك 
قيد رقم 145 

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

ا�سم ال�سركة : ديفا لل�ضحن - �س ذ م م 
العن�ان : مكتب حميي الدين عبدالقادر ابراهيم بن هندي - بردبي - الكرامة - ال�سكل 
بال�سجل  القيد  رق��م   500700  : الرخ�سة  رق��م    ، حم���دودة  م�س�ؤولية  ذات   : ال��ق��ان���ين 
مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب�جب    49628  : ال��ت��ج��اري 
مب�جب  وذل��ك   ، اأع��اله  املذك�رة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري 
قرار حماكم دبي بتاريخ  2018/11/10  وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  
2018/11/26 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ي�ضرى 
ي�سرى  ملك   703 رقم  مكتب   : العن�ان  احل�ضابات  وتدقيق  لال�ضت�ضارات  و�ضركاه 
عادل امني - بردبي - اخلليج التجاري - هاتف : 8855206-04   فاك�ض : 04-8855204    
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�سر 

هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي

ا�سم امل�سفي : ي�ضرى و�ضركاه لال�ضت�ضارات وتدقيق احل�ضابات
العن�ان : مكتب رقم 703 ملك ي�سرى عادل امني - بردبي - اخلليج التجاري 
دائرة  تعلن  ه��ذا  مب�جب    04-8855204  : فاك�ض   04-8855206  : هاتف   -
التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذك�ر اأعاله لت�سفية  
ديفا لل�ضحن - �س ذ م م  وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 2018/11/10 
وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2018/11/26 وعلى من لديه 
اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على 
الثب�تية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��اله،  املذك�ر  العن�ان 

وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة     

ا�سم ال�سركة:  زد كوميونيكي�ضنز - �س  ذ م م  
العن�ان : مكتب )801( ملك الغيث للعقارات - ديرة - ب�ر�سعيد - ال�سكل القان�ين : ذات 
م�س�ؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة: 522258 رقم القيد بال�سجل التجاري :80504 مب�جب 
هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها 
اأعاله، وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/1/28   املذك�رة  ال�سركة  باإنحالل 
وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/1/28  وعلى من لديه اأي اعرتا�ض 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني اجلريودي للتدقيق واملحا�ضبة العن�ان :  مكتب 
رقم 204 - ملك عبداهلل ال�سعايل - ديرة - ه�ر العنز -  هاتف  2389721-04 فاك�ض: 
2389722-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً 

من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�ضبة 
-  هاتف   العنز  ه���ر   - دي���رة   - ال�سعايل  ع��ب��داهلل  - ملك  رق��م 204  : مكتب  ال��ع��ن���ان 
2389721-04 فاك�ض: 2389722-04  مب�جب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذك�ر اأعاله لت�سفية زد كوميونيكي�ضنز - 
�س  ذ م م وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/1/28 وامل�ثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/1/28 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العن�ان املذك�ر 
اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( 

ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   
اخطار دفع بالن�شر

يف الق�شية التنفيذية رقم 2018/1268  التنفيذ املدين
اىل املحك�م عليه : الكرمل ملقاولت البناء - ذ م م ، العن�ان : الإم��ارات راأ�ض اخليمة بج�ار كراج ق�سم 
النقل وامل�ساغل التابع ل�سرطة راأ�ض اخليمة وبالقرب طريق املطار ، الهاتف املتحرك : 971527835559+ 
ليكن معل�ما لديك بان حمكمة را�ض اخليمة قد ا�سدرت بحقك حكما بتاريخ 2018/11/11 يف ق�سية 
)281/2018( جتاري جزئي ، بالزامك بدفع مبلغ وقدره 107333.22  درهم �سامال الر�س�م وامل�ساريف  
  : ، اجلن�سية  ال��دي��ن  ال��ه  م���ل  اي���ب  ال��غ��از ميثلها حافظ حممد  لبيع  الرم�ض   : ل��ه  املحك�م   : ل�سالح 
العن�ان: الإمارات راأ�ض اخليمة الرم�ض - ال�سارع العام بج�ار م�سجد �سندي الرم�ض  ، الهاتف املتحرك 
: 971506902155+  ومبا ان املحك�م له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل بالرقم امل�سار اعاله. 
ب�اقع  التاأخريية  والفائدة  دره��م   )93330( مبلغ  للمدعية  ت���ؤدي  بان  عليها  املدعي  ال��زام   : مالحظات 
6٪ من تاريخ اقامة الدع�ى وحتى ال�سداد التام والزامها بالر�س�م وامل�ساريف ومبلغ 100 درهم اتعاب 
حماماة و�سم�ل احلكم النفاذ املعجل الطليق من قيد الكفالة.  فم�جب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء 
اعاله خالل مدة 15 ي�م من تاريخ الي�م التايل للتبليغ ويف حالة تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ 

بحقك الجراءات القان�نية املنا�سبة لتنفيذ احلكم ، والر�س�م املرتتبة عليك. 
رئي�س ق�شم التنفيذ 

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   
اخطار دفع بالن�شر

يف الق�شية التنفيذية رقم 2018/1175  التنفيذ املدين
اىل املحك�م عليه : عمران �سيف عبيد مفتاح ، اجلن�سية : الإمارات ، العن�ان : الإمارات دبي بالقرب من �س�بر ماركت 

�سما ال�رقاء بج�ار امل�سجد منطقة ال�رقاء - �ض ب 19860 دبي ، الهاتف املتحرك : 9710507585818+ 
ليكن معل�ما لديك بان حمكمة را�ض اخليمة قد ا�سدرت بحقك حكما بتاريخ 2018/1/18 يف ق�سية )376/2017( 

جتاري جزئي ، بالزامك بدفع مبلغ وقدره 8639.00  درهم �سامال الر�س�م وامل�ساريف  
ل�سالح : املحك�م له : معر�ض ب�ليفارد الإمارات لل�سيارات وميثله مالكه ومديره امل�س�ؤول / �سالح عبداهلل حممد 
راأ�ض  ، العن�ان : الإم��ارات  ، ب�كالة املحاميان / خالد بن حممد القا�سمي وعبد اخلالق النجار   عبداهلل ال�سحي 

اخليمة اآخر �سارع �س�بر ماركت الهدف منطقة جلفار - �سعبية را�سد ، الهاتف املتحرك : 971503200092+ 
ومبا ان املحك�م له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل بالرقم امل�سار اعاله. 

مالحظات : بالزام املدعي عليه باأن ي�ؤدي للمدعي مبلغا ماليا مقدراه )7500( درهم �سبعة الف وخم�سمائة درهم 
والزمته امل�سروفات ومبلغ مائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. 

فم�جب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل مدة 15 ي�م من تاريخ الي�م التايل للتبليغ ويف حالة تخلفك عن 
ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك الجراءات القان�نية املنا�سبة لتنفيذ احلكم ، والر�س�م املرتتبة عليك. 

رئي�س ق�شم التنفيذ

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   
 اعـــــــلن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خ�رفكان : ال�سيد/ 
على  الت�سديق  الإم���ارات وطلب   : اجلن�سية   - النقبي  �سعيد  علي خلفان حممد 
حمرر يت�سمن )تنازل( يف ال�سم التجاري مطبخ �سهيلة ال�سعبي واملرخ�ض من 
دائرة التنمية القت�سادية يف  ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم 605059  ال�سادر بتاريخ 
2010/2/14 من دائرة التنمية القت�سادية بخ�رفكان. اىل ال�سيد/ حممد �سفدر 
عبدول رحمن ، اجلن�سية : باك�ستان وتغيري ال�سكل القان�ين من م�ؤ�س�سة فردية 
اىل وكيل خدمات.  ليكن معل�ما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خ�رفكان 
�سيق�م بالت�سديق على ت�قيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذك�ر بعد انق�ساء 14 ي�م  

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/609 (

املنذر : اخلدمات العقارية 
املنذر اليه : حممد را�سد مفتاح را�سد النعيمي )جمه�ل حمل الإقامة( 

تت�جه املنذرة بهذا الإنذار لنذار املنذر اليها بالآتي :
ب�سرورة عقد الإيجار املنتهي بتاريخ 2018/9/14 ل�سنة اإيجارية جديدة تبداأ 2018/9/15 
وق��دره 36000  الفرتة مبلغ  تلك  اليجار عن  بدل  �سداد  وتنتهي 2019/9/14 مع �سرورة 
تاريخ  واح��د من  �سهر  وذل��ك خ��الل  ال�سروط  وب��ذات  املا�سي  العام  ايجار  ب��دل  ذات  دره��م 
تبليغكم بهذا الإنذار ن�سرا ويف حال انتهاء املهلة دون �سداد �سن�سطر للج�ء للمنذر خاليا 
من ال�س�اغل وال�ساغلني باحلالة التي كان عليها عند التعاقد مع الزامكم مبا ي�ستجد من 
اجرة حتى تاريخ الخالء التام مع الزامكم بتقدمي براءة ذمة من الكهرباء واملياه خالل 

الفرتة التي �سغلتم خاللها مع الزامكم بالر�س�م وامل�ساريف. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/766(

املنذر : ح�سن ابراهيم الفردان العقارية - �ض ذ م م 
املنذر اليه : ار ايه لعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي - �ض ذ م م )جمه�ل حمل الإقامة( 

1- تعاقد املنذر اليه على ا�ستئجار مكتب رقم )704( ملدة �سنة ايجارية تنتهي يف 2018/12/14 ورغم انتهاء 
عقد اليجار مل تلتزم�ا بتجديد عقد اليجار كما مل تلتزم�ا بال�سداد حتى الن. 

2- وحيث انكم ت�قفتم عن جتديد العقد وارتد �سيكني لكم وانه وعمال بن�ض املر�س�م رقم 26 ل�سنة 2007 
بهذا  جاء  مبا  والعمل  املرتدة  وال�سيكات  اليجارات  و�سداد  العقد  جتديد  ب�سرورة  نخطركم  فاإننا  لذلك 
النذار وذلك خالل �سهر من تاريخه جتنبا لتخاذ الجراءات القان�نية الالزمة ومنها طلب اإخالء العقار 

امل�ستاأجر مع حتميلكم كافة ال�سرار والر�س�م. 
3- كما نخطركم ب�سرورة جتديد العقد و�سداد اليجار املرت�سد بذمتكم خالل �سهر من تاريخ اخطاركم 
ال�سداد خالل �سهر من تاريخ ن�سر هذا الن��ذار �سنق�م برفع دع���ى اخ��الء لعدم  بال�سداد ويف حالة عدم 

ال�سداد. مع حفظ كافة احلق�ق الخرى من اي ن�ع كانت. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   

اإعلن بالن�شر
رقم )2019/764 (

املنذر : جمعة خلفان بله�ل - باإدارة �سركة جري�سك� )جمم�عة اخلليج العقارية( 
املنذر اليه : �سركة الروا�سي ملقاولت البناء - �ض ذ م م

املرت�سد  اليجار  قيمة  من  امل�ستحق  �سداد  ب�سرورة  اليه  املخطر  املخطر  يخطر 
عليه نظري النتفاع باملاأج�ر منذ تاريخ 2018/8/15 وذلك خالل مدة ثالثني ي�م 
الجراءات  ملبا�سرة  �سن�سطر  ال�سداد  عدم  حال  ويف  الإخطار  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
القان�نية بحقكم امام اجلهات املخت�سة والكفيلة باإخالئكم من املاأج�ر )ال�حدات 
املحي�سنة  منطقة  العامل  �سكن  يف  الكائن   )A-04، A-05، A-06( اأرق���ام 
الثانية مع الزامكم ب�سداد امل�ستحق من الإيجار منذ 2018/8/15  وما ي�ستجد منه 

حتى تاريخ الإخالء مع الر�س�م وامل�ساريف. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   
مذكرة اعادة اعلن بالن�شر

يف  الدعوى 2017/244 اإ�شتئناف مدين
اىل امل�ستاأنف �سده/1- امينة �سالح معاذ ، اخل�سم املدخل/ 2-ورثة املرح�مة 
ال�س�يخ وهم :1( جمدى ومدحت وماهر ومها ومرفت  مديحة حممد ح�سن 
ان  الق��ام��ة مب��ا  ال�س�يخ جم��ه���يل حم��ل  وم��اج��دة حممد جنيب ح�سن  وم��ي 
قرقا�ض  علي  ب�ج�سيم وميثله/�سمرية عبداهلل  �سعيد  امل�ستاأنف/�سم�سه حممد 
جزئي  م��دين   2016/1518 رق��م  بالدع�ى  ال�سادر  القرار/احلكم  ا�ستاأنف  قد 
بتاريخ 2019/2/23 وحددت لها جل�سه ي�م اخلمي�ض امل�افق 2019/2/14 ال�ساعة 
من  او  ح�س�ركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  10.00���س��ب��اح��ا 

ميثلكم قان�نيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   

مذكرة اعادة اعلن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/1749 ا�شتئناف جتاري   

�سركة عبداللطيف  القاب�سة )حاليا(  كنزان  �سركة  امل�ستاأنف �سده/1-  اىل 
القامة  حم��ل  جم��ه���ل  �سريكا  ب�سفتها  )�سابقا(  واولده  ال��ف���زان  اح��م��د 
وميثله/ دب���ي(  )ف���رع  م  م  ذ   - القاب�سة  ���س��ارة  امل�ستاأنف/جمم�عة  ان  مب��ا 

القرار/احلكم  ا���س��ت��اأن��ف  ق��د  احل��م��ادي  اح��م��د  اب���ب��ك��ر  حممد  عبداللطيف 
ال�سادر بالدع�ى رقم 2017/1185 جتاري كلي بتاريخ 2018/7/30 وحددت 
لها جل�سه ي�م الثنني امل�افق 2019/2/11 ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة 
رقم ch2.D.17 وعليه يقت�سي ح�س�ركم او من ميثلكم قان�نيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   

مذكرة اعلن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/1716  ا�شتئناف مدين    

اىل امل�����س��ت��اأن��ف ���س��ده/ 1-حم��م��د ط���ارق ع��زي��ز حم��م��د ���س��ه��اب الدين  
زرك���ل وميثله  ك��ل  امل�ستاأنف /خا�سته  ان  الق��ام��ة مب��ا  جم��ه���ل حم��ل 
ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف  ق��د  املح�سن   ح�سن  حممد  اإب��راه��ي��م  اأم��ن��ة   /
ي�م  جل�سه  لها  وح���ددت  جزئي  م��دين   2018/2356  : رق��م  ب��ال��دع���ى 
رقم  بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة   2019/2/13 امل���اف��ق  الرب��ع��اء  
ويف  قان�نيا  ميثلكم  من  او  ح�س�ركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.17

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   

مذكرة اعلن بالن�شر
يف  الدعوى 2019/14  ا�شتئناف تظلم جتاري 

القامة  حمل  جمه�ل  اإبراهيم  حنا  �سده/1-رهيف  امل�ستاأنف  اىل 
م م وميثله  ذ  الطاقة - �ض  /اي��ه دي �سي لنظمة  امل�ستاأنف  ان  مبا 
ال�سادر  احل��ك��م  ا���س��ت��اأن��ف  ق��د  خم��ري  ع��ب��داهلل  عمر  عبدالرحمن   /
ي�م  جل�سه  لها  وح���ددت  جت���اري  تظلم   2018/690 رق��م  ب��ال��دع���ى 
رقم  بالقاعة  م�ساءا   17.30 ال�ساعة    2019/2/27 امل�افق  الربعاء  
ويف  قان�نيا  ميثلكم  من  او  ح�س�ركم  يقت�سي  وعليه   ch1.B.7

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف



الثالثاء  5   فبراير    2019  م   -   العـدد  12547  29
Tuesday  5   February   2019  -  Issue No   12547

العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   
مذكرة اعلن بالن�شر

يف  الدعوى 2018/1627  ا�شتئناف جتاري   
م ح(  جمه�ل حمل  )���ض  مليتد  ���س��ده/ 1-لن��دب��ان��ك  امل�ستاأنف  اىل 
م�س�ؤولية  ذات  )�سركة  للمقاولت  امل�ستاأنف /جراغ  ان  القامة مبا 
حم�����دودة( ق���د ا���س��ت��اأن��ف ال���ق���رار/احل���ك���م ال�����س��ادر ب��ال��دع���ى رقم 
2018/166 جتاري كلي بتاريخ 2018/7/15 وحددت لها جل�سه ي�م 
رقم  بالقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2019/2/6 امل���اف��ق  الرب��ع��اء 
ch2.D.19 وعليه يقت�سي ح�س�ركم او من ميثلكم قان�نيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   

اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                         يف الدعوى رقم  2018/4772   تنفيذ جتاري  

�ض   - واأولده لالغذية  املنفذ �سده/1-�سركة حممد عايل مغربي  اىل 
ذ م م جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/جمريا ليف �ستايل 
اأق��ام عليك  - قد  املديرة عائ�سة  م / وميثلها  م  ذ  �ض   - العامة  للتجارة 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)74282( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر 

املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   

اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                         يف الدعوى رقم  2019/113   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ ���س��ده/1- ان��رتاك��� الإم����ارات امل��ح��دودة  جمه�ل حمل 
قد  ب�ر�سلي  را���س��د  ي��سف  التنفيذ/را�سد  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
بدفع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك���رة  التنفيذية  ال��دع���ى  اأق���ام عليك 
املبلغ املنفذ به وقدره )57606718.16( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 
ي�ما من   15 املذك�ر خالل  بالقرار  اللتزام  بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                         يف الدعوى رقم  2019/93  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- ايه بي اي ميدل اي�ست جمه�ل حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/�سيك� جاك�ب بابي �ساك� وميثله/ب�سار عبداهلل علي 
اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله  ابراهيم امل�سايبة   قد 
طالب  اىل  دره��م   )563210( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
التنفيذ او خزينة املحكمة.   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   
 اعلن �شحيفة طعن بالن�شر

 يف الطعن 2019/69 طعن جتاري
تدع� دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

اإبراهيم   / وميثله  الرئي�سي(  )ال��ف��رع  اي���ران  ���س��ادرات  بنك  ال��ط��اع��ن/ 
ح�سن  �سركة  ���س��ده/1-  املطع�ن  باعالن  القا�سم  حممد  اأحمد  حممد 

و�سنائي التجارية - ذ م م - جمه�ل حمل القامة.
نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذك�رة اعاله ويت�جب عليكم 
احل�س�ر اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �سحيفة الطعن املقدمة 

�سدكم.
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز

العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   
اعلن مبوعد جل�شة اإدارة دعوى بالن�شر 

رقم الدعوى 2019/26 جتاري جزئي  
العربية  الإم���ارات  البل��سي - اجلن�سية /  بناء على طلب مدعي / مرمي م��راد حممد 

املتحدة - اىل مدعي عليه / ابراهيم حممد حممد ال�سيد اجلن�سية / م�سر 
فاأنت مكلف باحل�س�ر امام حمكمة راأ�ض اخليمة الإبتدائية �سخ�سيا او ب�ا�سطة وكيل 
معتمد عنك يف ال�ساعة 9.00 من ي�م الأحد امل�افق 2019/2/10 ، لالإجابة على الدع�ى 
وتقدمي ما لديك من بيانات ودف�ع ، حيث طلبت املدعية الزام املدعي عليه بدفع مبلغ 
3000 درهم والفائدة القان�نية 12٪ من تاريخ ال�ستحقاق والر�س�م وامل�سروفات واتعاب 
اإر�سال وكيل  اأو  املعجل ويف حالة تخلفك عن احل�س�ر  بالنفاذ  املحاماة بحكم م�سم�ل 

عنك يف ال�قت املحدد فاإن املحكمة �ستبا�سر الدع�ى غيابيا. 
 مدير دعوى 
حممد �شامح حممد احلنفي 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   
اعلن حكم متهيدي بالن�شر

 يف  الدعوى رقم 2018/4410 جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه /1 - م�ؤ�س�سة دار الزين لزينة ال�سيارات )م�ؤ�س�سة فردية ملالكها طالب علي �سامل حممد 
العي�ساين( 2- طالب علي �سامل حممد العي�ساين )ب�سفته �سامن �سخ�سي وب�سفته مالك م�ؤ�س�سة دار 
الزين لزينة ال�سيارات( جمه�يل حمل القامة  مبا ان املدعي/ م�سرف الإمارات ال�سالمي م�ساهمة 
ال�سالمي  الإم����ارات  م�سرف  امل��دع��ي/  ان  مب��ا   - ح��رز  ب��ن  من�س�ر  حبيب  وميثله/عبداحلكيم  عامة 
م�ساهمة عامة  قد اقام الدع�ى املذك�رة اأعاله وعليه نعلنكم باأن املحكمة حكمت بتاريخ 2019/1/27 
الطالع  مهمته  وتك�ن   ، ب��اجل��دول  ال��دور  �ساحب  البن�ك  ب�س�ؤون  املتخ�س�ض  امل�سريف  اخلبري  بندب 
والدفاتر  ال�سجالت  ان يقدمه اخل�س�م  وكذا  املقدمة فيها وما ع�سى  وامل�ستندات  الدع�ى  على ملف 
التجارية ال�رقية واللكرتونية املنتظمة واملرا�سالت ال�رقية واللكرتونية ، وحددت مبلغ ع�سرة الف 
درهم كاأمانة على ذمة ح�ساب وم�سروفات اخلبري واتعابه والزمت البنك املدعي ب�سدادها. وحددت لها 
املحكمة جل�سة ي�م الحد امل�افق 2019/2/24 ال�ساعة 30 : 8 �سباحا يف حال عدم �سداد الأمانة يف القاعة 

.Ch1.C.12 وتاريخ 2019/2/24 لإيداع التقرير يف حال �سدادها

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   

اعلن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/3728 جتاري جزئي                               

اىل املدعي عليه /1 - الفي�سلية للمقاولت - �ض ذ م م  جمه�ل حمل القامة  مبا ان املدعي/ 
�سبي�سل جريمن الكرتوميكانيكال �ض ذ م م  قد اقام الدع�ى املذك�رة اأعاله وعليه نعلنكم 
الهند�سي  بندب اخلبري   : التايل  التمهيدي  بتاريخ 2019/1/28 احلكم  املحكمة حكمت  باأن 
املخت�ض �ساحب ال��دور باجلدول - ما مل ي�سمه الأط��راف خالل ا�سب�ع من تاريخ احلكم - 
خبريا يف الدع�ىتك�ن مهمته الإطالع على ملف الدع�ى وم�ستنداتها وما ع�سى ان يقدمه 
املرا�سالت  ان لزم المر والط��الع على  املدعية واملدعي عليها  اخل�س�م والنتقال اىل مقر 
ال�رقية واللكرتونية ان وجدت ال�سجالت والدفاتر التجارية ال�رقية واللكرتونية وحددت 
امانة خربة وقدرها ع�سرة الف والزمت  املدعي ب�سدادها. وحددت لها املحكمة جل�سة ي�م 
عدم  حاله  يف   Ch1.C.12 القاعة  : 8 �سباحا يف  ال�ساعة 30  امل�افق 2019/2/4  الثنني 

�سداد المانة وجل�سة 2019/2/25 للتقرير يف حاله �سدادها.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   
اعلن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/2151 جتاري جزئي 
اىل املحك�م عليه/1- امريت�ض هاو�ض لل�سفر وال�سياحة �ض ذ م م )�سابقا( وحاليا / حممد 
بخ�ض لتجارة قطع غيار ال�سيارات - �ض ذ م م جمه�ل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/1/13  يف الدع�ى املذك�رة اعاله ل�سالح/بنك دبي 
املدعي  البنك  والتكافل اىل  بالت�سامن  ي���ؤدوا  ان  املدعي عليهم  بالزام  ع(  م  التجاري )�ض 
درهم  و�ست�ن  وخم�سمائة  الفا  واربع�ن  واربعة  )مائتني  دره��م   244560.77 مقداره  مبلغ 
و�سبعة و�سبع�ن فل�سا( وفائدة ب�سيطة ب�اقع ت�سعة باملائة 9٪ �سن�يا من تاريخ 2018/6/11 
اتعاب  مقابل  دره��م  خم�سمائة  ومبلغ  وامل�ساريف  بالر�س�م  والزمتهم  ال�سداد  متام  وحتى 
املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�س�ري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سم� ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   

اعلن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/3493 جتاري جزئي 

 اىل املحك�م عليه/1- �سركة اخلليج البحرية لل�سيانة واخلدمات املالحية - دبي - ذ م م
املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  القامة  حمل  جمه�ل  دب��ي  جيم��ض 
بتاريخ 2018/11/14 يف الدع�ى املذك�رة اعاله ل�سالح/ �سركة هداية للتجارة )ذ م م( 
بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ واحد وثالثني الف وخم�سمائة وخم�سني 
درهم والفائدة القان�نية ب�اقع 9٪ من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 2016/11/15 
املحاماة.   اتعاب  مقابل  درهم  الف  ومببلغ  بامل�سروفات  والزمتها  ال�سداد  متام  وحتى 
الي�م  م��ن  اعتبارا  ي�ما  ثالثني  خ��الل  لال�ستئناف  قابال  احل�س�ري  مبثابة  حكما 
التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد 

اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   

اعلن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/1401 جتاري كلي                                                

اىل املحك�م عليه/1- غلمان لنقل امل�اد العامة بال�ساحنات الثقيلة واخلفيفة - �ض ذ م م  
جمه�ل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2018/9/9 
يف الدع�ى املذك�رة اعاله ل�سالح/ م�سرف الهالل - �ض م ع - مكتب اإدارة - فرع برج 
البحر  بالزام املدعي عليها بان ت�سدد اىل املدعي مبلغ 765780.75 درهم )�سبعمائة 
والزمتها   ، فل�سا(  و�سبع�ن  وخم�سة  درهما  وثمان�ن  و�سبعمائة  الفا  و�ست�ن  وخم�سة 
بالر�س�م وامل�ساريف ومبلغ الفي درهم اتعاب املحاماة ، ورف�ست ما زاد على ذلك من 
طلبات.  حكما مبثابة احل�س�ري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من 
الي�م التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   

مذكرة اعلن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/2641  ا�شتئناف جتاري   

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-معن بن عبدال�احد بن عبداملجيد ال�سانع 2-�سركة 
�سعد للتجارة واملقاولت واخلدمات املالية جمه�يل حمل القامة مبا ان 
حممد  /خالد  وميثله  عامة(  م�ساهمة  )�سركة  امل�سرق  /بنك  امل�ستاأنف 
�سعيد ب�ج�سيم - قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدع�ى رقم 2018/1607 
جتاري كلي وحددت لها جل�سه ي�م الربعاء امل�افق 2019/2/13 ال�ساعة 
او  ch2.D.16 وعليه يقت�سي ح�س�ركم  بالقاعة رقم  10.00 �سباحا 

من ميثلكم قان�نيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                         يف الدعوى رقم  2019/158  تنفيذ عمايل 
القامة  ع��زوز جمه�ل حمل  �سليمان  ف��ادي  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/ فندق كابيت�ل وميثله / را�سد عبداهلل علي 
ه�ي�سل النعيمي   قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
اىل طالب  دره��م  وق���دره )4520(  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
التنفيذ او خزينة املحكمة.   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/755(

املنذر : اخلدمات العقارية وميثلها خليفة جمعة الناب�دة
املنذر اليه : �سركة م�ديالنك�ض التجارية - ذ م م   )جمه�ل حمل الإقامة( 

تت�جه املنذرة بهذا النذار لإنذار املنذر اليها بالآتي :- 
ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره  =/ 120.000 درهم متثل بدل اليجار عن ال�سنة الإيجارية اجلديدة 
وجه  على  امل��ن��ذرة  مراجعة  ���س��رورة  مع   2019/12/31 من  الفرتة  عن   2019/1/1 من  للفرتة 
ت��اري��خ تبليغكم  ال��ف��رتة وذل��ك خ��الل �سهر واح��د م��ن  ال�سرعة لتجديد عقد الي��ج��ار ع��ن ذات 
بالإنذار ن�سرا  ويف حال انتهاء املهلة املمن�حة دون �سداد اإخالء املاأج�ر وت�سليمه للمنذر خاليا 
من ال�س�اغل وال�ساغلني وباحلالة التي كان عليها عند التعاقد وتقدمي براءة ذمة من الكهرباء 
واملياه خالل فرتة �سغلكم وما ي�ستجد من اأجرة حتى تاريخ الخالء التام مع حفظ حق املنذرة 
يف املطالبة بالتع�ي�ض عن الأ�سرار التي يتم اإكت�سافها عند اأو بعد الإخالء التام والتي تك�ن قد 

حلقت باملاأج�ر من جراء �سغلكم للماأج�ر. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/754(

املنذر : اخلدمات العقارية وميثلها خليفة جمعة الناب�دة
املنذر اليه : �سركة م�ديالنك�ض التجارية - ذ م م   )جمه�ل حمل الإقامة( 

تت�جه املنذرة بهذا النذار لإنذار املنذر اليها بالآتي :- 
ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره  =/ 105.000 درهم متثل بدل اليجار عن ال�سنة الإيجارية اجلديدة 
وجه  على  امل��ن��ذرة  مراجعة  ���س��رورة  مع   2019/12/31 من  الفرتة  عن   2019/1/1 من  للفرتة 
ت��اري��خ تبليغكم  ال��ف��رتة وذل��ك خ��الل �سهر واح��د م��ن  ال�سرعة لتجديد عقد الي��ج��ار ع��ن ذات 
بالإنذار ن�سرا  ويف حال انتهاء املهلة املمن�حة دون �سداد اإخالء املاأج�ر وت�سليمه للمنذر خاليا 
من ال�س�اغل وال�ساغلني وباحلالة التي كان عليها عند التعاقد وتقدمي براءة ذمة من الكهرباء 
واملياه خالل فرتة �سغلكم وما ي�ستجد من اأجرة حتى تاريخ الخالء التام مع حفظ حق املنذرة 
يف املطالبة بالتع�ي�ض عن الأ�سرار التي يتم اإكت�سافها عند اأو بعد الإخالء التام والتي تك�ن قد 

حلقت باملاأج�ر من جراء �سغلكم للماأج�ر. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   

مذكرة اعادة اعلن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/367 ا�شتئناف تظلم جتاري

واخلدمات  النابيب  ل�سناعات  اجل��زي��رة  �سده/1-�سركة  امل�ستاأنف  اىل 
النفطية - ذ م م جمه�ل حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /بنك ات�ض ا�ض 
علي  اآل  رم�سان  ح�سن  /احمد  وميثله  املحدود  الو�سط  ال�سرق  �سي  بي 
ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدع�ى رقم 2018/413 تظلم جتاري -  -  قد 
وحددت لها جل�سه ي�م الربعاء  امل�افق 2019/2/20  ال�ساعة 17.30 م�ساءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�س�ركم او من ميثلكم قان�نيا 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   
اعلن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2018/2138  جتاري جزئي 
نعلنكم  القامة  حمل  جمه�ل  فايد  اب�  �سليمان  حممد  ط��ارق  عليه/1-  املحك�م  اىل 
املذك�رة  ال��دع���ى  يف    2018/12/23 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
اعاله ل�سالح/احمد مقبل غالب العامري ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته مدير ل�سركة 
احمد املقبلي للتجارة العامة ���ض.ذ.م.م بالزام املدعي عليه ان ي�ؤدي اىل املدعي مبلغ 
مقداره )118000( درهم قيمة ال�سيك م��س�ع التداعي وفائدة 9٪ �سن�يا من تاريخ 
ومبلغ  وامل�ساريف  بالر�س�م  والزمته  ال�سداد  متام  وحتى  يف:2017/7/16  ال�ستحقاق 
خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة 
احل�س�ري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�سر هذا 
العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكت�م حاكم 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   

اعلن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2018/1643  جتاري جزئي 

اىل املحك�م عليه/1- ف�نك�ض للحل�ل القت�سادية ذ.م.م 2- جعفر علي اب�بكر جمه�ل 
يف    2018/9/24 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة  حمل 
الدع�ى املذك�رة اعاله ل�سالح/باور 1 كن�سلتنج م.م.ح.ب بالزامهما بالت�سامن باداء 
تاريخ  من  �سن�يا   ٪9 والفائدة  ال��دع���ى  �سند  ال�سيك  قيمة  دره��م   )428.000( مبلغ 
ا�ستحقاق ال�سيك يف:2018/1/25 حتى ال�سداد التام والزمت املدعي عليهما بالت�سامن 
يف امل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�س�ري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�سر هذا العالن �سدر 
با�سم �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   
       مذكرة اعلن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/4998  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�ستار ورلد ت�رز ���ض.ذ.م.م 2- ه��ارون �ستار �س�دري جمه�ل 
حمل القامة مبا ان املدعي /باريكار �سندرا �سيكر داناناوار وميثله:ي��سف حممد 
احمد ي��سف احلمادي قد اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها املطالبة بالزام املدعي 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�س�م  دره��م   )235.000( وق��دره  مببلغ  بالت�سامن  عليهما 
املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.وحددت لها جل�سة 
ي�م الربعاء امل�افق:2019/2/13 ال�ساعة:08:30 �ض بالقاعة:ch1.C.14  لذا 
فاأنت مكلف باحل�س�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   

       مذكرة اعلن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/4870  جتاري جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1-ع��ب��دال��ك��رمي زه��ري ال�سيخ جم��ه���ل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
امل��دع��ي /زارع����ي ل��ت��ج��ارة م����اد ال��ب��ن��اء �������ض.ذ.م.م ومي��ث��ل��ه:���س��احل��ة خليفة لحج 
املدعي عليه  بالزام  املطالبة  الدع�ى وم��س�عها  اأقام عليك  الب�سطي قد  خليفة 
والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س���م  دره��م   )40.000( وق���دره  مببلغ 
اخلمي�ض  ي�م  لها جل�سة  التام.وحددت  ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  12٪ من 
ال�ساعة:08:30 �ض بالقاعة:ch1.C.13  لذا فاأنت مكلف  امل�افق:2019/2/14 
باحل�س�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   
       مذكرة اعلن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/4931  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مطاعم بي �سي �ض.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي /
�سركة دبي لتاأجري ال�سيارات ذ.م.م وميثله:عبدالرحمن ح�سن حممد املط�ع قد اأقام 
بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )139.452(  عليك الدع�ى وم��س�عها املطالبة 
ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   ٪9 وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س���م  دره��م 
وحتى ال�سداد التام و�سم�ل احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها جل�سة ي�م 
الثالثاء امل�افق:2019/2/12 ال�ساعة:08:30 �ض بالقاعة:ch1.C.14  لذا فاأنت 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�س�ر  مكلف 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   
       اعادة اعلن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/4740  جتاري جزئي
���ض.ذ.م.م جمه�ل حمل  الغذائية  امل���اد  الرمال لتجارة  اىل املدعي عليه / 1-عرو�ض 
القامة مبا ان املدعي /�سرعة الربق خلدمات ال�سحن �ض.ذ.م.م وميثلها مديرها �سالح 
احمد ح�سني العم�دي قد اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها املطالبة بالزام املدعي عليها 
مببلغ وقدره )44600( درهم والر�س�م وامل�ساريف والفائدة 9٪ من تاريخ ال�ستحقاق 
وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة ي�م الثنني امل�افق 2019/2/18 ال�ساعة 08.30 
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك  �ض بالقاعة:ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   

       اعادة اعلن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/4639  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سيفك� للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م وميثلها/احمد �سامي جا�سم 
اأقام  قد  ����ض.ذ.م.م  ك�لينج  �سي  املدعي /ج��ي  ان  القامة مبا  اجلب�ري جمه�ل حمل 
 )223.500( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  وم��س�عها  ال��دع���ى  عليك 
دره���م وال��ر���س���م وامل�����س��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة 12٪ م��ن ت��اري��خ ال�ستحقاق 
وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة ي�م الحد امل�افق 2019/2/10 ال�ساعة 08.30 
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك  �ض بالقاعة:ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   
       اعادة اعلن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/4735  جتاري جزئي
ان  ����ض.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا  دي��زرت اك�سرتمي  اىل املدعي عليه / 1-دب��ي 
الدع�ى  اأق��ام عليك  املال قد  املدعي /نفيد نيكيخت وميثله:ح�سن ر�سا احمد ح�سن 
وم��س�عها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )167.531.00( درهم والر�س�م 
وامل�����س��اري��ف وات���ع���اب امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة ال��ق��ان���ن��ي��ة 9٪ م��ن ت��اري��خ امل��ط��ال��ب��ة وحتى 
�ض   08.30 ال�ساعة   2019/2/10 امل�افق  الح��د  ي�م  جل�سة  لها  وح��ددت  التام.  ال�سداد 
وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�س�ر  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.C.12:بالقاعة
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأو  اجل���اف  ال�ضعر  مي��ت�����ّس  ال 
ي��ح��ت��ج��ز ك��م��ي��ة ك��اف��ي��ة من 
الرطوبة ليحافظ على ملم�ضه 
باهتًا،  ي��ب��دو  ل��ذل��ك  ومل��ع��ان��ه. 
التك�ضر. �ضحيح  و�ضريع  وه�ضًا، 
اأن �ضعرك يبدو غري �ضحي، اإال 
اأن جفاف ال�ضعر قلما يعود اإىل 

م�ضكلة �ضحية.

ينجم عن عوامل عدة

جفاف ال�سعر.. كيف ت�ستعيدي نع�مته وملعانه؟ 

ينجم جفاف ال�سعر عن ع�امل عدة، من بينها:
املغذية. امل�اد  يف  • نق�ض 

باإفراط. ال�سم�ض  لأ�سعة  • التعر�ض 
الكل�ر. على  يحت�ي  الذي  باملاء  • الحتكاك 

باإفراط. ال�سعر  • غ�سل 
ال�سعر. ت�سفيف  ومنتجات  اأدوات  • ا�ستخدام 

ق�ية. �سعر  م�اد  • ا�ستعمال 
ال�سعر،  اإىل جفاف  اأحياناً  ت���ؤدي  التي  الطبية  امل�ساكل  اأما 
فت�سمل فقدان ال�سهية الع�سبي، ومر�ض مينكي�ض، وق�س�ر 
الدرقية، وق�س�ر جارات الدرقية، وغريهما من ا�سطرابات 

هرم�نية.

عالجات منزلية
ن�ستعمل العالجات املنزلية ملداواة ال�سعر عندما ي�سبح جافاً 

وه�ساً. اإليك 12 عالجاً منزلياً ت�ستطيعني اختبارها:

ال�ساخن: الزيت   1-
- ميكن تدليك الزيت ال�ساخن على فروة الراأ�ض، ما يعطي 

ال�سعر اجلاف ملعاناً.
ال�سعر  اأك��ر ع��الج��ات جفاف  ال��زي��ت���ن م��ن  - ُيعترب زي��ت 

املنزلية �سي�عاً.
- ف�����س��اًل ع���ن زي���ت ال���زي���ت����ن، مي��ك��ن��ك ا���س��ت��ع��م��ال م���ا يلي 

للح�س�ل على نتائج جيدة:
الهند. ج�ز  • زيت 

الل�ز. • زيت 
اخلروع. • زيت 

ج�ج�با. • زيت 
الذرة. • زيت 

الأك�سدة  وم�����س��ادات   E بالفيتامني  غنية  ال��زي���ت  ه���ذه 
اجلليدات  اأو  اخلارجية  ال�سعر  طبقات  اإق��ف��ال  يف  وت�سهم 

التي حتت�ي على الرط�بة، م�سلحة التلف.

لتح�ضري هذا العالج املنزيل:
األ  على  واحر�سي  الزيت  من  ك�ب  ن�سف  نح�  • �سخني 

يغلي.
دقائق. ب�سع  ال�سعر  على  برفق  الزيت  • دلكي 

دافئة. مبحرمة  ال�سعر  • غطي 
اأو  دقيقة   45 اإىل   30 مدة  ال�سعر  على  اتركيه   •

ط�ال الليل.
واملاء. بال�سامب�  ال�سعر  اغ�سلي  ذلك  • بعد 

يقّ�ي هذا العالج ال�سعر اجلاف ومينحه ملعاناً.

�ضعرك: نوع  مع  تتالءم  منتجات   2-
ال�سعر  ومنعم  ال�سامب�  من  اأن�اعاً  جربي 

الكربيتات.  م��ن  وخالية  رقيقة  تك�ن 
�س�ى  ال�سامب�  ت�ستخدمي  ل  كذلك 

مرة اأو مرتني اأ�سب�عياً.

لل�ضعر: منعم  اجلعة   3-
اإ����س���الح جليدات  ي�سهم يف  ب��روت��ني  ع��ل��ى  اجل��ع��ة  حت��ت���ي 
اإذا غ�سلت �سعرك  ناعماً ولمعاً.  الأخري  ال�سعر، ما يجعل 
اجلعة  من  قطرات  ب�سع  ذل��ك  بعد  عليه  ور�س�ست  كاملعتاد 
وتركته ليجف طبيعياً، ت�سّكل اجلعة منعماً ممتازاً من دون 

اأن تخّلف اأية رائحة.

الهند: جوز  زيت  قناع   4-
�سنع  ت�ستطيعني  ويرطبه.  ال�سعر  الهند  ج���ز  زي��ت  ينعم 
قناع لل�سعر بغلي اأوراق الكاري يف ك�ب من زيت ج�ز الهند 
يف  جانباً  اخلليط  وو�سع  دقائق  ث��الث  اإىل  دقيقتني  م��دة 

مكان بارد لب�سع �ساعات اأو ط�ال الليل.
ال�سعر  على  بلطف  ف��رك��ه  ميكنك  اخل��ل��ي��ط،  ي��ربد  عندما 
ال�سعر مبن�سفة  لف  ثم  اأ�سابعك  ب��اأط��راف  ال��راأ���ض  وف��روة 

دافئة بغية احتجاز الرط�بة وتفادي تقطر اخلليط.
اتركيه على �سعرك ب�سع دقائق قبل غ�سله باملاء.

من اجليالتني: توليفة   5-
لل�سعر.  ج��ي��داً  ب��روت��ني  م�سدر  ال�سايف  اجليالتني  ي�سّكل 
يغطي خ�سالت ال�سعر ويزودها بالرط�بة، ما يجعل ال�سعر 

ناعماً ولمعاً.

لإعداد هذا العالج املنزيل:
املاء  من  ك�ب  يف  اجليالتني  من  كبرية  ملعقة  • اخلطي 

الدافئ.
اجليالتني  ي�ستقر  كي  دقائق  خم�ض  مدة  جانباً  • اتركيه 

جزئياً.
التفاح  خل  من  �سغرية  ملعقة  اخلليط  اإىل  اأ�سيفي   •
اأو  اليا�سمني،  اأ�سا�سي، مثل  زيت  و�ست قطرات من  املخمر 

اخلزامى، اأو الق�سعني املت�سلب، اأو املرميية، وحركيه.
النظيف. ال�سعر  على  اخلليط  • �سعي 

10 دقائق ثم اغ�سليه  • اتركي اخلليط على �سعرك مدة 
باملاء الفاتر.

خ��ل��ي��ط   6-
ال����ب����ي���������س 

واملايونيز:
ما  الربوتينات،  من  كثري  على  واملاي�نيز  البي�ض  يحت�ي 
ي�سهم يف تق�ية ال�سعر ومتتينه واإعادة الرط�بة اإىل ال�سعر 

اله�ض ال�سديد اجلفاف.
اإىل  ت�ستند  التي  الت�ليفات  ه��ذه  اإح��دى  حت�سري  ميكنك 

هذه الربوتينات يف املنزل بالطرائق التالية:
املاء  من  كبريتني  ملعقتني  مع  بي�سة  بيا�ض  اخفقي   •

الفاتر.
الراأ�ض. وفروة  ال�سعر  على  اخلليط  • �سعي 

ب�سع  دائرية  حركات  را�سمًة  اأ�سابعك،  باأطراف  دلكيه   •
دقائق.

بال�سامب�. ثم  البارد  باملاء  ال�سعر  • اغ�سلي 
اأو:

وعاء. يف  بي�سات  ثالث  • اخلطي 
وملعقة  الزيت�ن  زيت  من  كبريتني  ملعقتني  اأ�سيفي   •

كبرية من الع�سل.
الراأ�ض. وفروة  ال�سعر  على  اخلليط  • �سعي 

مدة  حمام  قلن�س�ة  اأو  بال�ستيكي  بغطاء  الراأ�ض  غطي   •
تقريباً. دقيقة   30

وال�سامب�. البارد  باملاء  ال�سعر  • اغ�سلي 
اأو بللي �سعرك مباء فاتر و�سعي عليه برفق طبقة كثيفة 

من املاي�نيز.
على  يديك  ممررة  الراأ�ض،  وف��روة  ال�سعر  برفق  دلكي   •

ط�ل �سعرك و�س�ًل اإىل اأطرافه.
اإىل  دقيقة   30 م��دة  بال�ستيكي  بغطاء  راأ���س��ك  غطي   •

�ساعة.
وال�سامب�. البارد  باملاء  ال�سعر  • اغ�سلي 

والزيت: اللنب  قناع   7-
ي�����س��ّك��ل ال��ل��ن م���ع ال���زي���ت ع���الج���اً م��ن��زل��ي��اً ف���اع���اًل لل�سعر 

اجلاف.
لتعدي هذا العالج املنزيل:

ملعقتني  م��ع  ال��ع��ادي  ال��ل��ن  م��ن  ك���ب  ن�سف  اخلطي   •
ك���ب���ريت���ني م����ن زي�����ت ال���زي���ت����ن و����س���ت ق����ط����رات م����ن زيت 

اأ�سا�سي.
جيداً. اخلليط  • امزجي 

بال�سامب�. املغ�س�ل  ال�سعر  على  • �سعيه 
• غطي ال�سعر بغطاء بال�ستيكي اأو قلن�س�ة حمام واتركيه 

مدة 15 اإىل 20 دقيقة.
الدافئ. باملاء  جيداً  ال�سعر  • اغ�سلي 

االأفوكادو: معجون   8-
والده�ن   ،Eو  A بالفيتامينني  غنية  الأف���ك��ادو  فاكهة 
تغذي  كلها  ه��ذه  ب��اأن  علماً  املعدنية،  والأم����الح  امل�سبعة، 

ال�سعر اجلاف والتالف، ما ي�سهم يف تق�يته وترطيبه.
اأف�كادو  حبة  ا�سحقي  الأف����ك���ادو،  معج�ن  لتح�سري 
نا�سجة ومق�سرة واخلطيها مع بي�سة، ثم مدي اخلليط 
اغ�سلي  دق��ي��ق��ة.   20 م���دة  وات��رك��ي��ه  امل��ب��ل��ل  ال�سعر  ع��ل��ى 

�سعرك بعد ذلك مرات عدة.

املوز: من  قناع   9-
امل�����ز م�����س��در غني 

ما  الرط�بة،  من  كبرية  كمية  على  ويحت�ي  بالب�تا�سي�م 
يجعله منا�سباً لعالج ال�سعر اجلاف.

تق�سف  تفادي  ي�سهم يف  املفيدة،  امل�ز  اإىل خ�سائ�ض  نظراً 
اأطراف ال�سعر، وينعمه، ويعزز مرونته.

ال�سعر  على  ومديها  م���زة  ا�سحقي  الف�ائد:  هذه  ا�ستغلي 
مدة  عليه  اتركيها  الأط�����راف.  حتى  اجل���ذور  م��ن  باأكمله 

�ساعة، ثم اغ�سليه باملاء الفاتر.

�ضحية: غذائية  عادات   10-
اأحما�ض  ع��ل��ى  ي��ح��ت���ي  غ��ذائ��ي �سحي  ن��ظ��ام  ات��ب��اع  ي�سهم 
اأوميغا3- الدهنية وم�سادات الأك�سدة يف جعل ال�سعر يبدو 

اأكر �سحة وملعاناً.
وت�ستطيعني  املفيدة،  املركبات  بهذه  التالية غنية  املنتجات 

بالتاأكيد اإ�سافتها اإىل غذائك:
وال�سقمري،  ال�����س��ل��م���ن،  م��ن��ه��ا  ال��ده��ن��ي��ة،  الأ���س��م��اك   •

وال�سردين، والت�نة.
• املحار.

الأزرق. • الت�ت 
• الطماطم.

• اجل�ز.
• الربوك�يل.

الكل�ية. • الفا�س�ليا 

: مكمالت   11-
اإىل  الربيق  اإع���ادة  يف  اأي�ساً  املنا�سبة  املكمالت  اأخ��ذ  ي�سهم 
امل��غ��ذي��ة. ت�سمل  امل������اد  ب�����س��د ح��اج��ة اجل�����س��م اإىل  ���س��ع��رك 

املكمالت املفيدة ما يلي:
الأحما�ض  ه��ذه  ُتعترب  الدهنية:  اأوميغا3-  اأحما�س 
ال��ده��ن��ي��ة م��ف��ي��دة ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى رط�بة 
ال�سعر. وميكنك احل�س�ل عليها باأخذ 
كب�س�لة اإىل ثالث كب�س�لت بعيار 
250 مليغراماً من زيت احلمحم 
املخزين، اأو زيت بذور الكتان، اأو 
زي���ت الأخ���دري���ة امل��ح���ل��ة مرة 

اإىل ثالث مرات ي�مياً.
ي�سهم  ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات: 
اأخ�����ذ م��ك��م��الت حت���ت����ي على 
الفيتامينني A وC، والبي�تني 

ال�سعر  جعل  يف  واحلديد   ،)H الفيتامني  اأحياناً  )ُيدعى 
يبدو اأكر �سحة وملعاناً.

وقائية: خطوات   -  12
ي�سهم قيامك ببع�ض التغيريات يف منط حياتك واتخاذك 
اإليك  ���س��ع��رك.  التخفيف م��ن ج��ف��اف  خ��ط���ات وق��ائ��ي��ة يف 

بع�ض الن�سائح:
ال�سعر،  ت�سفيف  منتجات  ا�ستخدام  يف  الإفراط  • تفادي 
كمجفف  ال�ساخنة  الت�سفيف  اأدوات  اأو  ال�سعر  �سباغ  مثل 

ال�سعر، اأو مك�اة التجعيد، اأو مك�اة التملي�ض.
باأفراط. ال�سم�ض  لأ�سعة  التعر�ض  • جتنبي 

• تفادي الحتكاك املفرط باملاء الذي يحت�ي على الكل�ر 
يف اأح�ا�ض ال�سباحة.

على  �سده  بدل  رخ���اً  ال�سعر  تبقي  ت�سفيفات  اختاري   •
�سكل ذيل ح�سان.

قطع. اأي  �سعرك  ويف  تنامي  • ل 
اأ�سب�ع. كل  مرطباً  قناعاً  �سعرك  على  • �سعي 

وتفادي  ومبطنة  ناعمة  �سعر  اأك�س�س�ارات  ا�ستخدمي   •
الدبابي�ض وغريها من اأك�س�س�ارات معدنية.

مرة  بغ�سله  واكتفي  �سعرك  غ�سل  يف  الإف��راط  تفادي   •
كل ب�سعة اأيام.

ال�سامب�  اأ�سناف  مثل  لطيفة  �سامب�  اأن����اع  اخ��ت��اري   •
املعدة من الأع�ساب واخلالية من الكربيتات.

• ا�ستخدمي ماء بارداً اأو فاتراً ل حاراً عند غ�سل �سعرك. 
م��ن خ�سارة  ويحد  اجلليدات  اإق��ف��ال  يف  ال��ب��ارد  امل��اء  ي�سهم 

الرط�بة.
كتلك  مرطبة  منعمة  وكرميات  �سامب�هات  • ا�ستخدمي 
التي حتت�ي على زي�ت رقيقة مثل الل�ز احلل�، والأرغان، 

ودوار ال�سم�ض، وال�س�يا.
الكيماوية،  وامل�اد  القا�سية  العنا�سر  من  �سعرك  • احمي 
بغ�سله  ال�سباحة،  حمام  اأو  البحر  �ساطئ  تق�سدين  عندما 
اأرباع  املمزوج مع ثالثة  املخمر  التفاح  بربع ك�ب من خل 

ك�ب من املاء قبل الذهاب اأو عند الع�دة.
التق�سف. تتفادي  كي  با�ستمرار  �سعرك  اأطراف  • ق�سي 

ال�سم�ض. من  �سعرك  لتحمي  وو�ساحاً  قبعة  • ارتدي 
�سحياً  غذائياً  نظاماً  واتبعي  امل��اء  �سرب  من  اأك��ري   •
�سحة  يف  م��ب��ا���س��رًة  ي���ؤث��ر  تتناولينه  م��ا  اأن  مب��ا  م��ت���ازن��اً، 

�سعرك.



مى عزالدين يف 
)الربن�سي�سة بي�سة(

امل�سل�سل  ينطلق  ا�ستكمالها،  يتم  وت��ع��اق��دات  مت�سارعة  حت�سريات  و�سط 
اجلديد )الربن�سي�سة بي�سة( مطلع �سهر فرباير، وه� من بط�لة الفنانة 

امل�سرية ال�سابة مى عزالدين واإخراج اأكرم فريد.
وقال فريد اإنه �سينتهى قريباً من اختيار الفنانني امل�ساركني يف البط�لة، 

متهيداً لنطالق الت�س�ير، حيث يعر�ض امل�سل�سل يف رم�سان املقبل.
تاأليف م�سطفى عمر وف��اروق ها�سم، وه� عمل   )الربن�سي�سة بي�سة( من 
مع  التعاقد  عن  بدورها  اأعلنت  التي  )�سيرنجي(،  �سركة  اإنتاج  من  جديد 
اأن���ر، اإميان ال�سيد، ح�سام داغر، �سليمان عيد  كل من �س��سن بدر، حممد 

و�سامي مغاوري.

فــن عــربـــي

31 ال اأبحث عن اإطاللة يف مو�ضم اأو عن مال

ي�رغ� �سله�ب: التمثيل �سغفي.. ول اأتعامل معه كمهنة يف حياتي
م�سل�سل  اأث����اره  ال���ذي  اجل���دل  م��ن  م�قفك  م��ا   •
)ح��ب��ي��ب��ي ال�����ل�����دود( ب����ني ت���اأي���ي���د وم���ع���اَر����س���ة له، 
اأنه كان من الأف�سل  اأن هناك َمن اعترب  خ�س��ساً 

اأن ي�سارك فيه ممّثل�ن حمرتف�ن؟
- اأنِت �ساألِت واأنِت اأي�ساً اأجبِت عن ال�س�ؤال.

النتقادات؟ تلك  اأَْزَعَجْتَك  • هل 
اأق����م بعملي م��ن ك��ل قلبي. التمثيل  - ك��ال، لأن��ن��ي 
كمهنة يف حياتي  اأتعامل معه  كنُت  ول�  �سغفي،  ه� 

َلخرتُت مهنًة اأخرى غريه.
اأنك  خ�س��ساً  ل��ك،  حت��دي��اً  امل�سل�سل  �سّكل  ه��ل   •

كنت املمّثل الأ�سا�سي ال�حيد املحرتف فيه؟
اأن يحقق  ب��الإم��ك��ان  وك���ان  ك��ث��رياً،  امل�سل�سل جن��ح   -
 )LBCI( اأخ��رى. حمطة اأكرب من ناحية  جناحاً 

ماذا قالت عنه.
عالية؟ م�ساَهدة  ن�سبة  حّقق  اإنه  • قالت 

الثغر  اأق���ى ل�ل بع�ض  اأن يك�ن  بالإمكان  وك��ان   -
كثرياً،  انزعجت  اأفّندها.  اأن  اأري��د  ل  التي  املعروفة 

لأنه عمٌل �سّحيُت له ج�سدياً وكنت م�ستعداً خل�سارة 
اأ�سياء كثرية، وكنُت اأ�سّ�ر 20 �ساعة ي�مياً و�سغطُت 

على نف�سي كثرياً و)وب�س�ف اإن�... بنقهر(.
العمل  حملَت  اأن��ك  ويعرف  جهدك  يقّدر  الكل   •

على كتفيك؟
على  ال��ع��م��ل  يحمل  اأن  واح���د  ل�سخ�ض  مي��ك��ن  ل   -
األ )نرّبح  اأهّم �سيء  كتفيه، ولكن )ما�سي احل��ال(. 

اأحد جميلة( لأن التمثيل ع�سقي و�سغفي. 
بيرت  امل��م��ث��ل  دف���ع  ال���ذي  ال�سبب  م��ا  راأي����ك،  يف   •
ان��ت��ق��د فيها  ال��ت��ي  ال��ت��غ��ري��دة  اإىل ح����ْذف  ���س��م��ع��ان 
على  العمل  حتمل  اأن��ك  على  فيها  و���س��ّدد  امل�سل�سل 

كتفْيك؟
- ب��ي��رت ���س��م��ع��ان ه���ّن���اأين ع��ل��ى ال��ع��م��ل وه���� �سخ�ض 
نظيف، واأنا �سكرُته، وكذلك با�سم مغنية وغريهما. 

ل اأعرف ملاذا ن�سر بيرت التغريدة وملاذا َحَذَفها.
طايع؟ منى  تزعل  ل  كي  • رمبا 

اأح���د.  ي��خ��اف م��ن  األ  ي��ج��ب  ت��غ��ري��دة  َم���ن ين�سر  عالقتي ببيرت حمدودة، ولكنني اأحرتم كل الزمالء - 
اأنا  اأعمالهم.  اأُْف�����ِس��د  ول  باأحد  اأذّم  اأو  اأق��دح  ل  واأن��ا 
اأتعاطى مع الأم�ر بطريقة تختلف عن غريي. هم 
اأحرار بعالقاتهم، ولكن اأنا ميكن اأن األعب بقّ�ة يف 

ناحية اأخرى.
تق�سد؟ • ماذا 

- اإذا كان�ا يحب�ن اأن ين�سروا �سيئاً ثم يبادرون اإىل 
حْذفه، فال م�سكلة عندي يف ذلك. كان من الأف�سل 
األ ين�سروه من الأ�سا�ض اأو اأن يحافظ�ا على كالمهم 
الذي ن�سروه. عادًة، اأنا ل اأتابع التغريدات لأن لدّي 

اأ�سياء اأخرى ت�سغلني.
جديد؟ لعمل  ر  حت�سّ • هل 

- يف حال مت التفاق عليه ميكن اأن اأحتّدث عنه.
عماًل  ت�سّ�ر  كنت  فهل  اخل��ارج،  يف  كنَت  لكنك   •

جديداً؟
- كال.

فيلم  افتتاح  ح�س�ر  ع��دم  عن  اع��ت��ذرَت  ولكنك   •
)Time Out( ب�سبب وج�دك يف اخلارج؟

- )مل يعّلق(.
• مبا اأنك مل تكن يف اخلارج ملاذا اعتذرَت عن عدم 

ح�س�ر حفل الفتتاح؟
- �ساءْت الظروف.

عنه؟ را�سياً  تكن  مل  ما  �سيئاً  ثمة  اأن  نفهم  • هل 
غ�سن  ب���  مب��اغ��ي  عالقتي  مت��ام��اً.  العك�ض  على   -
و)اإيغل فيلمز( اأكر من رائعة وعالقتنا قائمة على 
يعرف�ن  وه��م  �سالمنت  و)على  والح���رتام،  املحبة 
اأنني ل اأبّي�ض )اأ�ساير( اأبداً(. حتى اإنني �ساركُت يف 
اأنني ل  )meeting with the stars( مع 
اأن  املنا�سبات. لكنني �سّد  اأ�سارك ع��ادًة يف مثل هذه 

يتم ال�سطياد باملياه العكرة.
امل��سم  يف  ع���م���ل  يف  ت����ط����ّل  اأن  مي���ك���ن  ه�����ل   •

الرم�ساين؟
- ل اأ�سارك يف عمٍل ملجرد اأنه �سُيعر�ض يف رم�سان. 
عن  اأب��ح��ث  ول  �سغفي  ه���  عملي  اأن  واأك�����ّرر  اأع��ي��د 
اإطاللة يف م��سم اأو عن مال. لطاملا كنُت كذلك واإل 

كنُت جمعُت املال بطرق اأخرى.
اختارْتك  ال��ت��ي  وه��ب��ي  ه��ي��ف��اء  ع��ل��ى  ت���رّد  • مب���اذا 
ت�افر  ح��ال  يف  لبناين  م�سل�سل  بط�لة  مل�ساركتها 

العر�ض املنا�سب؟
وهي  عني  قالْتها  ال��ت��ي  اجُل��م��ل��ة  لفتني  م��ا  اأك���ر   -
)ب��ي��م��ّث��ل غ���ري(، واأن����ا اأت�����س��ّرف ب���اأن ي���رى اأح���د هذه 
الناحية، لأن هذا يدّل على اأنه ميلك عيناً �سائبة. 

واأنا اأي�ساً )ب�س�فها غري(.
م�سرتك؟ عمل  يف  نراكما  اأن  نتمنى  • ونحن 

واأريد  �سيء تفعله،  بكل  ي�ّفقها  �ساء اهلل. اهلل  اإن   -
اأن اأق�ل لها، مع اأنني ل اأعرفها �سخ�سياً كثرياً ومل 
اإن��ه يف حال ت�اَفَر عمل  اأو مّرتني،  نلتِق �س�ى مرة 
اأرّحب بعمل م�سرتك معها. وكما هي  متَقن فاإنني 

تراين بعني كبرية فاأنا اأراها كذلك.
الفيلم؟ اأ�سداء  عن  • وماذا 

- اأ�سمع اأنه يحظى باحل�س�ر.
تتابع؟ • األ 

- لي�ض كثرياً.
تظّللك  وه���ي  بابنتك  جتمعك  ���س���رًة  ن�����س��رَت   •

باملظّلة؟
اإذا  اأن تك�سف�ين، وابنتي ال�سغرية  اأنتم حتاول�ن   -

نزلْت نقطة ماء علّي حتاول حمايتي.
ك�ْسفك؟ يريد  • َمن 

اأق�له، وهناك  اأعني ما  اأق�له وا�سح، واأن��ا  - كل ما 
اأم���ريك���ي ت��ق���ل )ق����ل م���ا تق�سده  ج��م��ل��ة يف ف��ي��ل��م 
واق�سد ما تق�له(. اأنا وا�سح وَمن يدور ويلّف يقع 

يف احلفرة.

ّيز بكل االأدوار  ممثٌل �ضغوف باملهنة، وميار�ضها بعيدًا عن امل�ضالح املادية اأو حّب الظهور. تمَ
التي �ضارك فيها، منذ بدايته وحتى اليوم واآِخرها م�ضل�ضل )حبيبي اللدود( الذي اأثار 

د وُمعاِر�س له. اجلدل بني موؤيِّ
اللبناين يورغو �ضلهوب، البعيد عن ا�ضتعرا�ضات النجومية واأ�ضوائها، رّحب يف هذا احلوار 
ي�ضاركها  اأنها تختاره كي  واإعالنها  قالْته عنه هيفاء وهبي )بيمّثل غري(  الذي  بالكالم 
بطولة م�ضل�ضل لبناين تتوافر فيه املوا�ضفات املطلوبة، وقال اإنه يت�ضّرف بعْر�ضها يف حال 

توافر العمل املتقن، موؤكدًا )اأنا اأي�ضًا ب�ضوفها غري(.

حمادة هالل... )اأولد رزق 2( يجمع خالد ال�ساوي وبا�سم �سمرة
ي�ستعد مل��سم 

رم�سان
 بـ)ابن اأ�س�ل(

ي�ستعد الفنان امل�سري حمادة هالل خل��ض ال�سباق الدرامي 
التلفزي�ين  امل�سل�سل  خ��الل  م��ن  امل��ب��ارك،  رم�سان  �سهر  يف 
)ابن اأ�س�ل(، والذي يجدد فيه التعاون للمرة الثالثة مع 
م�سل�سلي  بعد  زي��د،  اأب���  حمم�د  اأحمد  ال�سيناري�ست 

)طاقة القدر( و)ويل العهد(.
البط�لة  ب��اأداء دور  �سعادته  هالل عرّب عن 
يف العمل، الذي ت�لت �سركة )�سرنجي( 
مهمة اإنتاجه، اإىل جانب باقة كبرية 
امل�سرية،  ال��درام��ا  ال��ن��ج���م يف  م��ن 
حت��ت ق��ي��ادة امل��خ��رج حم��م��د بكري. 
اأملا�ض،  ت��اج��ر  ل���دور  جت�سيده  ع��ن  وك�����س��ف 

ي�اجه العديد من امل�اقف يف �سياق الأحداث.
ُيذكر اأن م�سل�سل )قان�ن عمر( ه� اآخر ما قدمه هالل 
الكاتب  اأح��داث��ه  بن�سج  ق��ام  حيث  ال�سغرية،  ال�سا�سة  على 

فداء ال�سندويلي، بينما تكّفل اأحمد �سفيق باإخراجه.

العمل يف فيلم )اأولد رزق  ال�ساوي عق�د  امل�سري خالد  الفنان  يف تعاقدات متتالية، وّقع 
2(، مع املخرج طارق العريان واملنتج عمر العريان، ومن بعده مبا�سرة، وّقع الفنان امل�سري 

با�سم �سمرة لبط�لة الفيلم نف�سه.
ال�ساوي، وف�ر اإبرام التفاق مع اجلهة املنتجة، عرّب عن �سعادته بامل�ساركة مع جمم�عة من 
النج�م يف اجلزء الثاين من )اأولد رزق(، خ�س��ساً اأن العمل حقق جناحاً وا�سع النطاق اإبان 

الثانية  اأن يحقق الفيلم يف ن�سخته  2015، متمنياً  العام  عر�ض اجلزء الأول منه يف 
النجاح ذاته )نظراً لأحداثه امل�س�قة(.

اأي�ساً  اإنه �سعيد  الفنان با�سم �سمرة  ب��دوره، قال 
بامل�ساركة يف فيلم )ولد رزق 2(، جنباً اإىل 

جنب مع جمم�عة متميزة من النج�م، 
بينهم اأحمد عز وعمرو ي��سف واأحمد 

داود واأحمد الفي�ساوي.
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الت�سنج احلراري لدى  
الأطفال.. و كيفية التعامل معه

الت�سنج  اأن  ك��ال،  ال�سهري، ه��ريم��ان ج���زي��ف  الأمل���اين  اأك��د طبيب الأط��ف��ال 
احلراري لدى الأطفال غالًبا ما يك�ن م�ساحًبا لعدوى اجلهاز اله�سمي اأو 
عدوى امل�سالك التنف�سية العليا اأو الإنفل�نزا، م��سًحا اأن الت�سنج احلراري 
غالًبا ما يهاجم الأطفال يف املرحلة العمرية من 6 �سه�ر حتى 5 �سن�ات، 
وتتمثل اأعرا�سه يف الت�سنجات واحلمى )درجة احلرارة اأعلى من 38 درجة( 
والرجتاف، كما يبدو ال�جه �ساحًبا ويتغري ل�ن ال�سفاه اإىل الأزرق. وينبغي 
ا�ستدعاء الإ�سعاف عند مالحظة هذه الأعرا�ض وجعل الطفل ي�ستلقي يف 
و�سع جانبي م�ستقر، مع مراعاة عدم هّزه. وغالًبا ما ت�ستمر ن�بة الت�سنج 
احلراري الب�سيطة حتى 15 دقيقة، ويتعافى الطفل متاًما بعد مرور �ساعة 
وتنذر  ذل��ك،  من  اأط���ل  مل��دة  فت�ستمر  ال�سديدة  الن�بات  اأم��ا  �ساعتني.  اإىل 
حينئذ بالإ�سابة بالتهاب ال�سحايا.  لذا ينبغي على اأية حال ا�ست�سارة طبيب 

اأطفال للتحقق من اإ�سابة الطفل بالتهاب ال�سحايا من عدمه.

لل�قاية من ارتفاع  �سغط الدم 
تناول هذا الن�ع من  اخل�سروات

اآثار  ال��دم، وما ي�سببه من  ارتفاع �سغط  ال�سحة من خط�رة  ر خ��رباء  يحذِّ
�سلبية على �سحة املرء، ف�ساًل عن ت�سببه باأمرا�ض القلب والدماغ اخلطرية. 
ويق�ل الأطباء: اإن التقليل من خطر ارتفاع �سغط الدم، يك�ن عرب تناول 
الغنية بالب�تا�سي�م الذي ي�ساعد على ت�ازن م�ست�يات  املزيد من الأطعمة 
امللح يف اجل�سم، ويدعم الأع�ساء احلي�ية فيه. وين�سح العلماء بتناول كميات 
كبرية من امللف�ف الذي يعترب م�سدراً كبرياً للب�تا�سي�م، ويقلل من خطر 
الإ�سابة باأمرا�ض القلب التاجية الناجمة عن ارتفاع �سغط الدم، بح�سب ما 
الأمريكية؛  القلب  وبح�سب جمعية  الربيطانية.  �ستار  ديلي  نقلت �سحيفة 
فاإن الأطعمة الغنية بالب�تا�سي�م تقلل من تاأثري ال�س�دي�م، وت�ساعد على 
الت�تر يف جدران  الب�تا�سي�م على تخفيف  ي�ساعد  الب�ل. كما  طرحه عرب 
الأوعية الدم�ية، وي�ساهم يف تقليل احتمال الإ�سابة بانخفا�ض �سغط الدم. 
الب�سيطة  ال��سائل  اأحد  الغذائي للمرء  النظام  اإج��راء تغيريات على  وميثل 

لتجنب ارتفاع �سغط الدم وال�قاية من بع�ض الأمرا�ض اخلطرية.

الأمعاء بـ�سرطان  لالإ�سابة  اأعرا�س   4
املبكرة  مراحله  يف  الأم��ع��اء  �سرطان  م��ر���ض  ت�سخي�ض  اأن  الأط��ب��اء  ي���ؤك��د 
ي�ساعد يف تخفيف اأعرا�سه وحتى الق�ساء عليه، خا�سة اأنه يعد اأكر اأن�اع 

ال�سرطان �سي�عاً يف العامل.
م�ستمر  وتغيري  ال��رباز،  يف  دم  ظه�ر  للمر�ض  الرئي�سة  الأعرا�ض  وت�سمل 

وغري مف�سر يف عادة الأمعاء، اإىل جانب الأمل امل�ستمر يف البطن.
�سرطان  بجمعية  اأط��ب��اء  عن  الربيطانية  “اإك�سربي�ض”  �سحيفة  ونقلت 
من  امل��ئ��ة  يف   90 يف  تظهر  ال�سابقة  الأع��را���ض  اأن  بريطانيا،  يف  الأم��ع��اء 

امل�سابني ب�سرطان الأمعاء.

ما عدد �ضعر راأ�س االإن�ضان ؟
يبلغ عدد �سعر راأ�ض الن�سان العادى ح�اىل 100000 ، اما ال�سخا�ض 
ذوى ال�سعر الحمر ، فيبلغ عدد �سعر روؤو�سهم90000 ، و يبلغ عدد 
�سعر الأ�سخا�ض ذوى ال�سعر ال�سقر 140000 ، اأما ال�سمر فيرتاوح 

عدد �سعر روؤو�سهم بني 90000 و140000
و ت�سقط من 50 اإىل 100 �سعرة ي�ميا من راأ�ض كل اإن�سان

ما حجم القوة الناجتة عن ع�ضلة فك االن�ضان ؟
على  رط���اًل   55 ت��ع��ادل  ب��ق���ة  ال��ف��م  تغلق  ان  ال��ف��ك  ع�سلة  ت�ستطيع 
على  املبذولة  الق�ة  تبلغ  قد  و  ال�سر�ض  على  رط��ل  و200  الق�اطع 

ال�سر�ض 268 رطاًل
كم مرة تطرف )ترم�س( العني ؟

ان  اإذا ح�سبنا  و   . م��رة كل خم�ض ث�انى  الن�سان ح���اىل  تطرف عني 
ح�اىل  املعدل  فيك�ن  الي�م  فى  �ساعة   16 م�ستيقظا  يك�ن  الن�سان 

ال�سنة فى  مرة  ملي�ن   4.2 اأو  الي�م  فى  مرة   11500

اله�اء  لأن  ذلك  الأر���ض.  على  ال�ق�ف  عند  مما  اأكر  ه�  اجل�  يف  الأر�سية  اجلاذبية  بق�ة  • الإح�سا�ض 
يعطي دعماً قلياًل ل�زن املخل�ق. الطي�ر ال�سغرية فقط قادرة على الطريان برفرفة اأجنحتها. اأما الطائر 

الكبري العمالق ل ي�ستطيع الطريان لأنه ل ميلك مثل تلك الع�سالت التي ت�ساعد اجلناحني يف الرفرفة. 
اأمريكا.  جن�ب  يف  �سغرية(  )نعامة  والرية  كالنعامة،  بتاتاً  الطريان  ي�ستطيع  ل  الطي�ر  من  عدد  • هناك 
والأمي� يف ا�سرتاليا وعدد من الطي�ر الأخرى. جميعها ثقيلة جداً للطريان فلي�ض هناك من طائر عمالق 

وي�ستطيع الطريان. 
بارتفاع  واأحياناً  النم�  مكتملة  تك�ن  عندما  مرتين  بط�ل  تك�ن  فهي  العمالقة.  الطي�ر  من  • والنعامة 

كغ.   130 اإىل   70 من  وتزن  مرتاً.   2،5
فاخلرباء  الهائلة.  ب�سرعتها  هذا  عن  تع��ض  احلالت  بع�ض  يف  الطريان  ت�ستطيع  ل  التي  الطي�ر  • لكن 
ال�سريع، فقد ت�سل  العربي  اأ���س��رع من احل�سان  وه��ي كذلك  اأ���س��رع طائر يف اجل��ري.  النعامة  ب��اأن  ي���ؤك��دون 

�سرعتها اإىل ح�ايل 60 كلم يف ال�ساعة. وتتجاوز نقلتها ح�ايل 8،5 اأمتار. 
• هل تعلم اأن اأكرب حديقة حي�انات وطنية هي حديقة ت�ساف� ال�طنية يف كينيا باأفريقيا. فهي اأكرب بقليل 
من م�ساحة فل�سطني. وتتاألف من �سه�ل جافة مك�س�فة مغطاة بالأع�ساب ال�ست�ائية. ياأتيها الزائرون من 
كل اأنحاء العامل مل�ساهدة احلي�انات الربية املختلفة والطي�ر وغري ذلك. وهناك ل ميكنك التنقل �سرياً على 

الأقدام خ�فاً من احلي�انات املفرت�سة، بل ميكنك التنقل عرب ال�سيارات اخلا�سة التابعة للحديقة. 

القافلة والل�صو�ص
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البابوجن

ك���������م�������������������س���������روب 
مفيد  ����س���ب���اح���ي 
ال����ربد  ن�������زلت  يف 
حالت  يف  يفيد   .
كمخف�ض  احلمى 

للحرارة . 
ت��ن�����س��ي��ط ال������دورة 

الدم�ية . 
لالأع�ساب  مهدى 

وفاحت ال�سهية . 
طارد للغازات . 

مطهر للمعدة وُمعالج للد�سنتاريا . 
يفيد يف حالت التهابات امل�سالك الب�لية . 

وتقرحات  الل�زتني  التهاب  لعالج  كغرغرة  ي�ستخدم  الباب�جن  م�ستحلب 
الفم وغ�سل العي�ن . 

وميكن ا�ستخدام الباب�جن كم�سح�ق اأو منق�ع: 
يف غ�سيل ال�سعر ملنع ال�سق�ط . 

� كحمام �ساخن للقدمني لعالج الأمرا�ض الفطرية وعالج ال�سداع . 
� ي�ستخدم م�سح�قه كب�درة لالإلتهابات اجللدية . 

� ي�ستعمل لبخة لعالج اللت�اآت والر�س��ض .

فنانون �ضعبيون يوؤدون رق�ضة االأ�ضد مبنا�ضبة االحتفاالت بال�ضنة القمرية ال�ضينية اجلديدة القادمة مبقاطعة �ضان�ضي، ال�ضني. رويرتز

كانت القافلة ت�سري يف ال�سحراء وعلى راأ�سها رئي�سها ورجاله .. كانت القافلة ت�سم فتاة من اغنياء املدينة ومعها والدها 
التاجر الري وجتارته الكبرية وام�اله وكمية كبرية من الذهب واملج�هرات .. ط�ال الطريق لحظت الفتاه ان رئي�ض 
القافلة كان يتحدث مع رجاله فرداً فرداً وكاأنه يتفق معهم على �سيئاً ما فرابها ذلك، واقلق راحتها فاأثرت ل�الدها مبا 
يج�ل يف خاطرها و�ساطرها راأيها لكنهم كتم�ا ذلك، وقال لها والدها اننا مازلنا يف العمار وان ارادوا ان يفعل�ا �سئ فلن 
وه�  اي�ساً  وام���ايل  واملج�هرات  والذهب  الب�ساعه  يريدون  انهم  وارى  ال�سحراء  و�سط  اإىل  ال��س�ل  قبل  ذلك  يفعل�ا 
اما  بزمامه  بج�اره ومي�سك  ال��ذي مي�سي  ف�ق ظهر اجلمل  كلها  والأم����ال  واملج�هرات  الذهب  ان  املعرفة  يعرف متام 
الب�سائع فهى ل تهمني �سكتت الفتاه وقالت لتاأمر القافلة بالراحة يا ابي ق�ل لهم اين تعبة .  ت�قفت القافلة يف احدى 
الأماكن امل�ستظلة وطلب التاجر ان يذهب الرجال لينام�ا ويتناوب اثنني منهم احلرا�سة على ان يع�دوا للم�سري فجراً، 
وملا ذهب احلرا�ض واخلدم يف الن�م نزل التاجر وجل�ض يفرت�ض الأر�ض لياأكل وي�سرب ومعه ابنته وان�سم له بناًء على طلبه 
احلار�سني فلما اكال و�سربا لط�سهما ال�سراب فغفلت اعينهم فقامت الفتاه مت�سللة واخرجت الأم�ال والذهب واملج�هرات 
من الأكيا�ض املحملة ف�ق ظهر اجلمل وعباأت مكانها بع�ض احلجارة ال�سغرية والثياب واعادت كل �سئ اإىل طبيعته ثم 
عادت اإىل ه�دجها لت�سع كل ما متتلكه بني فر�ستها اما والدها فقد ا�ستطاع ان يخبئ معه �سالحاً يدافع به عن نف�سه ثم 
عادا معاً اإىل ن�مهما وكاأن مل يكن يف الأمر �سئ، يف ال�سباح وا�سلت القافلة امل�سري وعندما بداأو الدخ�ل لعمق ال�سحراء 
الذي يحمل  املحملة بكل ما يحلم به ومل يرتك لهم غري اجلمل  التاجر وهرب باجلمال  القافلة ورجاله  غافل رئي�ض 
الفتاة وابيها لأن التاجر وخدمه يعرف�ن الطريق جيداً، فقد ا�ستطاع ان ي�سرع مبن معه اإىل مدينته ويع�د �ساملاً ويكفيه 
ب��اأذى، اما رئي�ض القافلة ورجاله فقد هام�ا على وج�ههم ثالثة ايام حتى و�س�ل�ا اإىل مكاناً  انه مل يقتل ومل ي�ساب 
يختبئ�ن فيه ثم جل�س�ا ي�سرتيح�ن ويحلم�ن بالراء الفاح�ض الذي �سيعي�س�ن فيه وو�سط ال�س�اء وال�سحك وال�سراب 
�سهروا ليلهم ثم قام رئي�سهم وام�سك بزمام اجلمل واناخه ثم اعلن بني رجاله الن �سرتوا باأعينكم ما مل تروا مثله قباًل 
ج�هرات وذهب وام�ال �ستجعلنا العمر كله اغنياء .. اغنياء .. اغنياء  �ساعده رجاله وانزل�ا الأكيا�ض من ف�ق ظهر اجلمل 
وافرت�س�ا قطعة كبرية من القما�ض وافرغ�ا حمت�يات الأكيا�ض ف�قها فما وجدوا غري قطع حجارة وثياب، ل ام�ال، ل 
ذهب، ل جم�هرات فظن انه اخطاأ يف اجلمل وجاء بغريه وغريه ومل يكن ن�سيبه باأح�سن مما قبله، ظن رجاله انه خدعهم 
لكنه اق�سم انه مل يفعل .. من �سي�سدقه جمرم�ن مثله، عدة طعنات كانت كفيلة بالق�ساء عليه ومل ينتبه�ا انه ال�حيد 
الذي يعرف الطريق فلم يج�ب�ا ال�سحراء قباًل واحتدم بينهم ال�سجار والعراك وارتفعت احلناجر بال�سياح ثم اخلناجر 

بالطعن وال�سرب و�سقط من �سقط قتياًل وهام الباقي يف ال�سحراء حتى �سقط�ا طعاماً للطي�ر اجلارحة

ن�سائح للتخل�س من متالزمة  الحرتاق النف�سي
ُيعاين البع�ض من م�سكلة الإرهاق والت�تر 
�سغ�ط  ب�سبب  امل�ستمر  والإج��ه��اد  والقلق 
احل��ي��اة وال��ع��م��ل وغ��ريه��ا، وه���ذا م��ا ي�سمى 
)م��ت��الزم��ة الح�����رتاق ال��ن��ف�����س��ي(، يف هذا 
من  للتخل�ض  ن�����س��ائ��ح   4 ن��ق��دم  ال��ت��ق��ري��ر 
 Red( م�قع  بح�سب  النف�سي،  الح��رتاق 

.)on line
 Burn( النف�سي  الح����رتاق  وم��ت��الزم��ة 
out syndrome( من الظ�اهر التي 
حت���دث للكثري م��ن ال��ن��ا���ض، والإج���ه���اد ه� 
�سيء ل ميكن اأن نراه ون�سعر به؛ حيث قد 
يت�سلل اإىل حياتنا دون اأي عالمات وا�سحة، 

اإذا كان لديك العديد من املهام وقليل من 
ال�قت.

وه���ن���اك ت��ق��ن��ي��ات ق���ي��ة مي��ك��ن��ك دجم��ه��ا يف 
بتح�سن  ت�سعر  جت��ع��ل��ك  ال��ي���م��ي��ة  ح��ي��ات��ك 

وتعالج الإجهاد والحرتاق النف�سي، منها:
- مراقبة النف�ض: لحظ نف�سك على مدى 
ال���ي����م؛ ك��ي��ف ت�����س��ع��ر، يف م���اذا ت��ف��ك��ر؛ كيف 
تتنف�ض؟ و�س�ف ي�ساعدك ذلك على اإيقاف 

الت�تر وتك�ن اأقل ا�ستجابة لالأحداث..
اأنفا�ساً  ت��اأخ��ذ  عندما  العميق:  التنف�ض   -
بالهدوء  ال�����س��ع���ر  ع��ل��ى  ت�����س��اع��دك  عميقة 
الإجراء  هذا  مار�ض  وال�سرتخاء؛  النف�سي 

اإىل  ال��ع���دة  م��ن  و�ستتمكن  منتظم  ب�سكل 
حالة اأكر هدوءاً بعد التعر�ض للت�تر.

اأن  - انتبه اإىل حديثك عن نف�سك: جتنب 
تتحدث عن نف�سك ب�سكل �سلبي ول حتاول 
اأن تك�ن قا�سياً اأو جتلد ذاتك، لذا كن اأكر 
رفقاً بنف�سك واكتب لنف�سك ر�سالة اإيجابية 

للتخل�ض من الت�تر والإجهاد النف�سي.
كل  نهاية  اإي��ج��اب��ي: يف  ب�سكل  ي�مك  اأن���ِه   -
ي���م ح��دد اأك���ر 3 اأ���س��ي��اء اإي��ج��اب��ي��ة جنحت 
يف اإجنازها و�سارت ب�سكل جيد كما تخطط 
التي مل  املهام  تركز على  اأن  ب��دًل من  لها، 

تنتِه من القيام بها.


