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�أ�شنانك تك�شف حالة 
�شحتك �لعقلية

مثل  �صاحبها،  عن  �صاملة  معطيات  تقدم  الأ�صنان  اإن  علماء  يقول 
وف��ات��ه، م�صريين  �صبب  ج��ان��ب  اإىل  ح��ي��ات��ه،  ال��غ��ذائ��ي ومن��ط  نظامه 

موؤخرا اإىل اأنها ميكن اأن تتنباأ كذلك باملخاطر ال�صحية.
اأ�صنان الإن�صان قد تك�صف عددا مع املعلومات  اأن  ووجد بحث حديث 
ب�صاأن م�صتقبل حياته، ل�صيما املخاطر ال�صحية التي حتدق به، وفق 

ما ذكرت �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
التنبوؤ  الأ���ص��ن��ان ميكنها  اأن  ال��ع��ل��م��اء  وع��ل��ى وج���ه اخل�����ص��و���ص، وج���د 
با�صطرابات ال�صحة العقلية التي قد ت�صيب الإن�صان، مثل الكتئاب 

والقلق وانف�صام ال�صخ�صية..
م�صت�صفى  ن��ف�����ص��ي��ة يف  ط��ب��ي��ب��ة  وه���ي  دن،  اإي���ري���ن  ال���دك���ت���ورة  وق���ال���ت 
ما�صات�صو�صت�ص العام الأمريكي، اإن الأ�صنان اللبنية )اأو الأولية(، التي 
يفقدها الإن�صان حني يكون عمره ل يتجاوز 6 �صنوات، تك�صف اأ�صرارا 

كثرية.
وتابعت "من خالل درا�صة هذه الأ�صنان، وجدنا اأن الأ�صخا�ص الذين 
مل�صكالت ال�صطرابات  اأكرث عر�صة  اأ�صنان نحيفة هم  ميتلكون مينا 

ونق�ص النتباه".
واأ�صافت اإيرين دن "هذا �صيء مل ن�صهده اأو نفكر به من قبل".

وذكرت اأن البحث مت من خالل عملية ت�صوير عايل الدقة لالأ�صنان 
اللبنية بعد �صقوطها، ثم مقارنتها مع �صلوك اأ�صحابها.

وتو�صل الباحثون اإىل اأن الختالفات يف اأبعاد واأ�صكال الأ�صنان تنبئ 
ب�صكل اأف�صل مب�صتقبل ال�صحة العقلية.

وقالوا اإن الدرا�صة يف احلاجة اإىل مزيد من البحث والتعمق، من اأجل 
توفري نتائج اأكرث دقة.

عالج ثوري يعيد �لذ�كرة �ل�شابة
بكندا  تورنتو  يف  العقلية  وال�صحة  الإدم����ان  مركز  يف  العلماء  ط��ور 
والكاآبة،  بال�صيخوخة  املرتبطة  الذاكرة،  �صاعة  يعيد  جديدا  عالجا 

اإىل الوراء ويح�صنها.
وياأمل الأطباء يف اأن ي�صاعد العالج اجلديد املر�صى امل�صابني باملراحل 
الأوىل واملبكرة من األزهامير، بح�صب ما ذكرت �صحيفة "ديلي ميل" 

الربيطانية.
ومن املنتظر اأن تبداأ التجارب على الب�صر يف غ�صون عامني، وفقا ملا 
اأعلنه الباحثون، اخلمي�ص املا�صي، خالل اجتماع للجمعية الأمريكية 

للعلوم املتقدمة.
يعك�ص  اأن  املعدل �صمم بحيث ميكنه  العالج  ف��اإن  وبح�صب اخل��رباء، 
خاليا  با�صتعادة  ويب�صر  اليومية،  ال��ذاك��رة  ويعيد  الن�صيان  ح��الت 

الدماغ اإىل حالتها اأيام ال�صباب.
ويعتقد اأن العالج اجلديد �صيتيح للمر�صى ا�صتعادة اللحظات املبكرة 
و�صبب  الوجوه  وتذكر  املنزل  اأو  ال�صيارة  مفاتيح  ومو�صع  اليوم  من 
اأو تلك الغرفة، وهي الأم��ور التي تزعج حياة كبار  دخول هذا املكان 

ال�صن اأو اأولئك الذين جتاوزوا اخلم�صني من اأعمارهم.
ويتوقع اأن ياأتي العالج على �صكل اأقرا�ص يتم تناولها يوميا، وت�صاعد 
الباحثون  ياأمل  كما  ويقظة،  ن�صطة  ذاكرتهم  اإبقاء  على  ال�صن  كبار 
تلك يف  واملعرفة مثل  الذاكرة  العجز يف  ي�صاعد يف حت�صني حالة  اأن 

املراحل الأوىل من مر�ص األزهامير.
عالج  يوجد  ل  "حاليا  �صيبيل:  اإيتني  الباحثني،  فريق  رئي�ص  وق��ال 
وفقدانها  ال��ذاك��رة  ت��راج��ع  مثل  وامل��ع��ريف  الإدراك����ي  النق�ص  ملعاجلة 
العقلية  الأمرا�ص  من  وغريها  بالكتئاب  امل�صابني  عند  يحدث  كما 

واأمرا�ص ال�صيخوخة".
والعالج اجلديد عبارة عن ن�صخة معدلة من مركب كيماوي ي�صتخدم 

يف عالج الكتئاب وال�صطراب النف�صي.
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ما هي �لأطعمة �ملُعاجلة وتاأثريها على �ل�شحة؟
والوجبات  وال��ربغ��ر  كالنقانق  املعاجلة  الأطعمة  اأن  على  العلماء  يجمع 
املدى  على  كبرية  �صحية  باأ�صرار  تت�صبب  والبك�صويت  والكعك  اجل��اه��زة 
الزبادي  ولنب  واجل��نب  احلليب  اأي�صاً،  املعاجلة  الأطعمة  وت�صمل  البعيد.  
والزيت، غري اأن تناول هذه الأطعمة ل يعني باأنه خيار �صيء اأو غري �صحي، 
اأمناً، كما هو احلال  اأكرث  املعاجلة جلعلها  اإىل  الأطعمة حتتاج  لأن بع�ص 
اأو جلعلها منا�صبة لال�صتخدام كما هو احلال  عندما يتم تعقيم احلليب، 
عند ع�صر البذور ل�صنع الزيت.  اإل اأن الكثري من الأطعمة املعاجلة الأخرى 
حتتوي على م�صتويات عالية من امللح وال�صكر والدهون، لتح�صني طعمها، 
النوع من الأطعمة هو  ال�صبب فاإن هذا  ومتديد فرتة �صالحيتها. ولهذا 
الذي يت�صبب باأ�صرار ل�صحة الإن�صان.  وتقول خبرية التغذية �صونال �صاه: 
املعاجلة هي الأطعمة التي تخ�صع لعدة عمليات مثل  الفائقة  " الأطعمة 
النكهة والطعم  لتعزيز  لها  واإ�صافة مواد كيميائية  الت�صخني،  اأو  التربيد 
" ت�صمل الأطعمة املعاجلة، الوجبات اخلفيفة احللوة  واملظهر" واأ�صافت: 
اأو ذات الطعم اللذيذ مثل رقائق البطاط�ص، وال�صلع املخبوزة املعباأة مثل 
املعاد  اللحوم  ومنتجات  املجمدة،  اجلاهزة  والوجبات  والب�صكويت،  الكعك، 
وامل�صروبات  اجلاهزة،  وال�صوربات  التح�صري،  �صريعة  واملكرونة  ت�صنيعها، 
وه��ي غنية  امل��ك��ون��ات،  م��ن  الكثري  الأط��ع��م��ة حت��ت��وي على  الغازية." ه��ذه 
بال�صكر وامللح، وتفتقر للفيتامينات واملعادن والألياف.  وقد حللت درا�صة 
حديثة اأجريت يف فرن�صا، وجبات 44551 من البالغني الفرن�صيني الذين 
تتجاوز اأعمارهم 45 عاماً، ملدة عامني. وخالل العامني، تويف 602 من 
املواد  اأ�صرار  فاإن  الدرا�صة  وبح�صب  للدرا�صة.   خ�صعوا  الذين  الأ�صخا�ص 
ال�صكري من  والإ�صابة مبر�ص  ال��وزن  زي��ادة  ت�صمل  ال�صحة  على  املعاجلة 
النوع 2 وامل�صاكل اله�صمية، اإ�صافة اإىل اأن املواد الكيميائية ال�صطناعية 
يف الأطعمة وامل�صروبات ميكن اأن توؤدي اإىل الإ�صابة بال�صرطان على املدى 

البعيد، وفق ما نقل موقع "ميرتو" الإلكرتوين. 

ل تغّلف وجبة �لطفل بالبال�شتيك
ا�صتخدام  ع��ل��ى  ���ص��ح��ي��ة  ت��و���ص��ي��ات  حت���ث 
امل�����ص��ن��وع��ة م���ن املعدن  ال��ط��ع��ام  ح���اوي���ات 
ل��وج��ب��ة ال��ط��ف��ل امل��در���ص��ي��ة، وت��ذه��ب اأبعد 
ت���زوي���د ال�صغري  ب���احل���ث ع��ل��ى  ذل����ك  م���ن 
اأو النحا�ص ولي�ص  بزجاجة ماء من املعدن 
البال�صتيك. ول يقت�صر التحذير هنا على 
الألومنيوم  البال�صتيك فقط، فهناك ورق 
ال�صندوي�صات  بلف  ُين�صح  ل  ال���ذي  اأي�����ص��اً 
البال�صتيك  ا�صتخدام  اأ���ص��رار  اإل��ي��ك  فيه. 

وورق الألومنيوم:
* عندما يتالم�ص البال�صتيك مع الأطعمة 
يحدث تفاعل كيميائي بني مكونات الطعام 
وخا�صة ال�صاخن وبني تركيبة البال�صتيك، 
توؤدي اإىل و�صول مواد �صارة اإىل الأطعمة.

يطلقها  التي  امل���واد  اأن  على  اأدل���ة  هناك   *
ال��ب��ال���ص��ت��ي��ك امل�������ص���ن���وع م���ن���ه احل����اوي����ات 
توازن  على  �صلباً  توؤثر  الطعام  اإىل  وت�صل 

الهرمونات.
* باملثل، يوؤثر ورق الألومنيوم على وظائف 
ترتبط كرثة  كما  اجل�����ص��م،  الأن�����ص��ول��ني يف 
الدهني،  وال��ك��ب��د  ب��ال��ب��دان��ة  ا���ص��ت��خ��دام��ه 

وال�صكري.
�صرب  ك��رثة  اأن  اإىل  طبية  تقارير  ت�صري   *
ب��ال���ص��ت��ي��ك��ي��ة يرتبط  امل�����اء م���ن زج����اج����ات 
و�صهولة  الأظ���اف���ر،  وب�صعف  ب��الإم�����ص��اك، 

العدوى، وت�صاقط ال�صعر.

�لتمارين �لريا�شية..ممار�شتها 
باإفر�ط  قد تكون لها تاأثري�ت �شلبية! �ص 23

مكمالت غذ�ئية للتخل�ص 
من �ل�شد�ع �لن�شفي

اأكرث  اإح���دى  الن�صفي  ال�����ص��داع  ميثل 
امل�����ص��اك��ل ال�����ص��ح��ي��ة ال��ت��ي ي��ع��اين منها 
م��الي��ني الأ���ص��خ��ا���ص يف ال��ع��امل، حيث 
ي��ع��ت��ق��د ب������اأن واح��������داً م����ن ب����ني ك����ل 7 
م��ن هذه  ي��ع��ان��ون  ال��ع��امل  اأ�صخا�ص يف 

احلالة. 
هانا  التغذية،  اأخ�صائية  اأو���ص��ت  وق��د 
�صتار  براي يف حديث لها مع �صحيفة 
من  اأن���واع  ثالثة  بتناول  الربيطانية، 
امل��ك��م��الت ال��غ��ذائ��ي��ة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة التي 
ت�صاهم يف عالج ال�صداع الن�صفي على 

النحو التايل: 
مكمالت البكرتيا املفيدة  1-

الن�صفي  ال�صداع  اإن  براي،  هانا  تقول 
ي��ت�����ص��اح��ب يف ك��ث��ري م��ن الأح���ي���ان مع 
حت�صني  فاإن  لذا  ه�صمية،  ا�صطرابات 
ال�صحة اله�صمية عرب تناول مكمالت 
يف  بفاعلية  ي�صاهم  امل��ف��ي��دة  البكرتيا 
حد  اإىل  ال�صداع  اأعرا�ص  من  التقليل 

كبري.
املغنيزيوم  2-

م�صتويات  انخفا�ص  يالحظ  م��ا  ع��ادة 
الأ�صخا�ص  ل���دى  ال���دم  يف  امل��غ��ن��ي��زي��وم 
الن�صفي  ال�����ص��داع  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن 
وت�صري  الأ�صحاء،  بالأ�صخا�ص  مقارنة 
املغنيزيوم  ن��ق�����ص  اأن  اإىل  الأب����ح����اث 
ن���وب���ات �صداع  ي�����ص��اه��م يف ح����دوث  ق���د 
�صديدة، لذا ل بد من تناول املغنيزيوم 
الورقية مثل  يتوفر يف اخل�صار  ال��ذي 

ال�صبانخ والكرنب.
B فيتامني   3-

ي�صاهم فيتامني B يف احلد من ال�صداع 
م�صتويات  ت��خ��ف��ي�����ص  ع���رب  ال��ن�����ص��ف��ي 
الأ�صخا�ص  ل���دى  الأم��ي��ن��ي  احل��م�����ص 
الذين يعانون منه، اإذ تقول الدرا�صات 
احلم�ص  م��ن  املرتفعة  امل�صتويات  ب��اأن 
نوبات  وح��ّدة  تواتر  تزيد من  الأميني 

ال�صداع. 

ا�ضطرابات هرمونية
اأك���رث  م���ن  واح������دة  املباي�ص"  ت��ك��ي�����ص  "متالزمة  ت��ع��د 
ال�صطرابات الهرمونية �صيوعاً التي غالباً ما تكون �صبباً 
الأعرا�ص  ومن  العقم.  ذلك  ال��دورة، مبا يف  ل�صطرابات 
املثال  �صبيل  على  املباي�ص"  تكي�ص  "متالزمة  ل�  ال�صائعة 
كثان  العليا، وحاجبان  ال�صفة  اللون فوق  داكن  منو زغب 
�صميكان، وينت�صر �صعر العانة على اأعلى الفخذين وي�صل 
ك�صريط عري�ص حتى �صرة البطن، و�صعر قامت على ربلتي 
ال�صاقني، كما ينقل موقع "هايل براك�صي�ص" الأملاين عن 

رابطة اأطباء الأمرا�ص الن�صائية.

خطر متزايد
اإذ ث��ب��ت بح�صب  ل��ك��ن امل��خ��اط��ر ال�����ص��ح��ي��ة ت��ت��ج��اوز ذل����ك، 
"هايل براك�صي�ص" اأنها قد تت�صبب بزيادة خماطر  موقع 
وال�صكري  ال��دم��وي��ة  وال����دورة  القلب  ب��اأم��را���ص  الإ���ص��اب��ة 
بارامرتات  على  ال�صلبي  ال��ت��اأث��ري  م��ع  ال��ث��اين،  ال��ن��وع  م��ن 
والأن�صولني  ال��دم  يف  ال�صكر  كم�صتوى  الغذائي  التمثيل 
املرتبط مب�صتويات اأعلى من هرمون الت�صتو�صتريون لدى 

املر�صى.
اإ�صافة اإىل ذلك يقول املخت�صون اإن نق�ص فيتامني د عادة 
املرافقة ملر�ص ما. وبح�صب  الآث��ار اجلانية  اأحد  ما يكون 
ال�صماء  ال��غ��دد  ق�صم  م��ن  لري�صباوم  اإليزابيث  ال��دك��ت��ورة 
فاإن  النم�صاوية،  الطبية  غ��رات�����ص  جامعة  يف  وال�����ص��ك��ري 
باملئة من   85 اإىل   80 لدى  العار�ص يكون موجوداً  هذا 

املري�صات.

نق�ص  حالة  يف  الن�صاء  تتلقى  امل�صت�صفى  يف  العالج  وعند 
الفيتامني  ه���ذا  م��ن  ط��ب��ي��اً  م�صمونة  ج��رع��ة  د  فيتامني 
ب��الإ���ص��اف��ة اإىل ال��ع��الج ال��ت��ق��ل��ي��دي. وت��ت��م م��راق��ب��ة تطور 
�صندوق  من  ممولة  درا�صة  وبح�صب  د.  فيتامني  م�صتوى 
العلوم النم�صاوي فاإن اإعطاء فيتامني د له تاأثري اإيجابي 

على م�صتوى ال�صكر يف الدم لدى املر�صى.
م�صت�صفانا  "يف  ل��ري���ص��ب��اوم:  ال��دك��ت��ورة  ت��ق��ول  ذل���ك  ع��ن 
التعليمي لالأمرا�ص الباطنية نقي�ص اليوم ب�صكل روتيني 
م�����ص��ت��وى ف��ي��ت��ام��ني د ل���دى امل��ر���ص��ى. ه���ذا الإج�����راء ياأتي 

تطبيقاً لنتائج درا�صتنا عن تاأثري مكمالت فيتامني د".
ووف����ق ال���درا����ص���ة ف��ق��د ت��ن��اول��ت 180 ���ص��ي��دة ت��ع��اين من 
"متالزمة تكي�ص املباي�ص" و150 �صيدة اأخرى ل يعانني 
من هذا املر�ص مكمالت فيتامني د ب�صكل منتظم اأ�صبوعياً 
فيتامني  نق�ص  من  يعانني  اأنهن  وثبت  اأ�صهر.  �صتة  مل��دة 
تاأثري  انعك�ص  ال��وق��ت  لكن مب���رور  ال��درا���ص��ة.  ب��دء  منذ  د 
فيتامني د ب�صكل اأ�صرع لدى ال�صيدات اللواتي يعانني من 

هذه املتالزمة على م�صتويات ال�صكر يف الدم.

�ضحة العظام!
اإىل حقائق علمية قد تغري نظرة  درا�صة حديثة  تو�صلت 
�صارك فيها  التي  الدرا�صة  "د".  ال�صحة لفيتامني  خرباء 
اآلف املر�صى ا�صتبعدت اأن يكون لفيتامني "د" اأي دور يف 
من  معينة  �صريحة  با�صتثناء  العظام  ك�صور  من  احلماية 

الأ�صخا�ص!
ل  قد  "د"،  فيتامني  تناول  اأن  اإىل  درا�صة حديثة  خل�صت 

لدى  وال�صقوط  الك�صور  مينع  اأو  العظام  كثافة  يح�صن 
"لن�صت" لأمرا�ص  دوري��ة  ن�صرته  تقرير  وذكر  البالغني. 
 81 من  بيانات  جمع  بعد  اأن��ه  ال�صماء،  وال��غ��دد  ال�صكري 
يحقق  مل  الفيتامني  تناول  اأن  الباحثون  اكت�صف  جتربة 
ف��ائ��دة للعظام. وق��ال��ت ال��دك��ت��ورة، األ��ي�����ص��ون اأف��ي��ن��ي��ل، من 
الدرا�صة  "اأبردين" الربيطانية، والتي �صاركت يف  جامعة 
البالغني  يدعو  ك��اف  �صبب  يوجد  ل  اأن��ه  نتائجنا  "تظهر 
الك�صور.  م���ن  "د" ل��ل��وق��اي��ة  ف��ي��ت��ام��ني  م��ك��م��الت  ل��ت��ن��اول 
كبري  خلطر  املعر�صة  املجموعات  يف  الأ�صخا�ص  با�صتثناء 

مثل اأولئك الذين ل يتعر�صون لأ�صعة ال�صم�ص".
ولإجراء الدار�صة اجلديدة، فح�صت اأفينيل وفريق البحث 
"د" على  الدرا�صات التي تناولت تاأثري مكمالت فيتامني 
�صحة العظام. وا�صتقروا يف النهاية على 81 جتربة ت�صمل 
53 األفا و537 مري�صا. وتفاوتت الفرتة الزمنية لتناول 
الفيتامني بني امل�صاركني، حيث تراوحت بني اأربعة اأ�صابيع 
75 باملئة  اأك��رث من  اأع���وام. وك��ان  اإىل م��دة ت�صل خلم�صة 
 65 اأعمارهن على  امل�صاركني يف التجارب ن�صاء تزيد  من 

عاما.
واأ�صارت اأفينيل اإىل اأن الباحثني مل يح�صبوا متو�صط اأعمار 
اخلام�صة  يف  ك��ان��وا  املعظم  لكن  ال��درا���ص��ات،  يف  امل�صاركني 
التجارب  اأك��رب. وبعد جمع بيانات من جميع  اأو  وال�صتني 
املختارة، اكت�صف الباحثون اأن فيتامني "د" لي�ص له تاأثري 
على عدد الك�صور اأو مرات ال�صقوط. كما مل ت�صكل جرعة 
الفيتامني اأي فارق ول يبدو اأن تناول الفيتامني زاد كثافة 

العظام.

كيف يوؤثر فيتامني »د« �إيجابيا على م�شتوى �ل�شكر يف �لدم؟

اللواتي  الن�ضاء  اأن  اإىل  من�ضاويون  باحثون  تو�ضل 
يعانني من ا�ضطراب ا�ضتقالبي معني ميكن م�ضاعدتهن 
مبلحقات فيتامني د. يف درا�ضتهم اأظهر العلماء الآثار 
الدم.  يف  ال�ضكر  م�ضتويات  على  د  لفيتامني  املفيدة 

تعرف على تفا�ضيل هذه الدرا�ضة.
ال�ضم�س  ظهور  يندر  حيث  ال�ضتاء  مو�ضم  يف  خا�ضة 
اإىل  الأ�ضخا�س  من  الكثري  يلجاأ  الأوق��ات،  اأغلب  يف 
ي�ضمى  مبا  اأج�ضامهم  لتزويد  د  فيتامني  مكمالت 
ل  ف��اإن��ه  للخرباء  ووف��ق��ًا  ال�ضم�س".  "فيتامني  ب��� 
الأ�ضخا�س.  جلميع  امل��ك��م��الت  ه��ذه  مبثل  ُين�ضح 
ا�ضطراب  من  يعانني  اللواتي  للن�ضاء  بالن�ضبة  لكن 

فاإن مكمالت فيتامني د مو�ضى  ا�ضتقالبي معني، 
بها ب�ضدة، كما اكت�ضف الباحثون من النم�ضا 

"املجلة  جم��ل��ة  يف  م��ن�����ض��ورة  درا����ض���ة  يف 
وقد  التخ�ض�ضية.  للتغذية"  الأوروب��ي��ة 

مفيدًا  تاأثريًا  د  لفيتامني  اأن  الباحثون  اأثبت 
على م�ضتويات الكلوكوز يف الدم لدى املر�ضى الذين 

يعانون من ا�ضطرابات هرمونية.

م�شروبات �لد�يت 
خطر على قلب �ملر�أة 
ق���ال���ت ن��ت��ائ��ج درا����ص���ة ج���دي���دة اإن 
الياأ�ص  ����ص���ن  ب���ع���د  امل��������راأة  ت����ن����اول 
بزيادة  يرتبط  ال��داي��ت  م�صروبات 
بن�صبة  بال�صكتة  الإ���ص��اب��ة  خ��ط��ر 
الدماغية  وبال�صكتة  باملائة،   23
باملائة.   31 ب��ن�����ص��ب��ة  الإق���ف���اري���ة 
امل�صروبات  اأن  ال��ن��ت��ائ��ج  ووج�����دت 
تزيد  ا�صطناعية  بتحلية  املحالة 
ب��اأم��را���ص القلب  خ��ط��ر الإ���ص��اب��ة 
بن�صبة 29 باملائة لدى الن�صاء بعد 

تخطي �صن الياأ�ص.
ن�صرتها  ال��ت��ي  ال��ن��ت��ائ��ج  وب��ح�����ص��ب 
تناول  ي�����وؤدي  "�صرتوك"  دوري�����ة 
يف  عبوتني  الياأ�ص  �صن  بعد  امل���راأة 
اليوم من امل�صروبات املحالة ب�صكر 
احتمالت  زي����ادة  اإىل  ا���ص��ط��ن��اع��ي 
الوفاة لأ�صباب مر�صية بن�صبة 16 

باملائة.
األ������ربت  ال����درا�����ص����ة يف  واأج������ري������ت 
اأين�صتاين كوليج بالوليات املتحدة، 
م�صروبات  م��ن  نتائجها  وح����ّذرت 
ال���داي���ت ال��ت��ي ي��ت��م ال���رتوي���ج لها 
حتتوي  لأن��ه��ا  �صحية  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
يرتبط  بينما  اأق����ل،  ���ص��ع��رات  ع��ل��ى 

تناولها بانتظام مبخاطر �صحية.
وب�����ص��ك��ل ع���ام ت��ق��ل احل��م��اي��ة التي 
بلوغ  ب��ع��د  امل�����راأة  ق��ل��ب  ب��ه��ا  يتمتع 
زيادة  يف  يت�صبب  م��ا  ال��ي��اأ���ص،  �صن 
القلب  مب�صاكل  الإ�صابة  خماطر 
وال�������ص���ك���ت���ة. وحتث  وال�������ص���راي���ني 
اجل��م��ع��ي��ة الأم���ري���ك���ي���ة لأم���را����ص 
واإ�صافة  امل����اء  ���ص��رب  ع��ل��ى  ال��ق��ل��ب 
الفواكه  اأو  )احل��ام�����ص(  الليمون 
من  ب����دًل  ن��ك��ه��ت��ه،  لتح�صني  اإل���ي���ه 

تناول امل�صروبات ال�صكرية.

توعية �لأطفال باأزمات 
�لربو يقلل عددها 

اأن  اإىل  ح���دي���ث���ة  درا������ص�����ة  ت�������ص���ري 
امل�صابني  املدر�صة  �صن  الأطفال يف 
ي��ت��ل��ق��ون ح�ص�صا  ال���ذي���ن  ب��ال��رب��و 
التعامل  ك��ي��ف��ي��ة  ع����ن  ل��ل��ت��وع��ي��ة 
م��ع ح��ال��ت��ه��م ي�����ص��اب��ون ب��ع��دد اأقل 
م��ن الأزم����ات ال��رب��وي��ة وت��ق��ل عدد 
زي��ارات��ه��م ل��ل��ط��وارئ وح��ج��زه��م يف 
الباحثون  وح���ل���ل  امل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات. 
�صابقة عن  درا�صة   33 بيانات من 
فاعلية الربامج املدر�صية للتعامل 
مع الربو يف م�صاعدة الأطفال على 
بالأعرا�ص احلادة  الإ�صابة  جتنب 
التي ميكن اأن توؤثر على �صحتهم 

وحت�صيلهم الدرا�صي.
و�صملت كل تلك الدرا�صات اأطفال 
اخلام�صة  ب��ني  اأع��م��اره��م  ت����رتاوح 
وق�صمتهم  ع���������ص����رة  وال����ث����ام����ن����ة 
تلقت  اإح�����داه�����م�����ا  مل���ج���م���وع���ت���ني 
ب�صاأن  للتوعية  بتعليمات  ح�ص�صا 
اأي  الأخ���رى  تتلق  فيما مل  املر�ص 

توجيهات.
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�ش�ؤون حملية

جامعة �لإمار�ت ت�شارك يف معر�ص �لدفاع �لدويل �أيدك�ص 2019 مب�شاريع مبتكرة

تنظمها دائرة الثقافة وال�ضياحة – اأبوظبي 

�نطالق مرحلة �لتقييم يف �لدورة �ل�شاد�شة من م�شابقة �لقارئ �ملبدع

�ضمن مبادرات عام الت�ضامح وخدمة لأ�ضحاب الهمم

جمعية �لإمار�ت ملتالزمة د�ون تفتتح عيادتها �لأوىل

•• العني - الفجر

�صاركت جامعة الإمارات العربية املتحدة يف اأكرب دورات 
معر�ص الدفاع الدويل "اأيدك�ص 2019" ، يف الفرتة 
من 17-21 فرباير اجلاري  مبركز اأبوظبي الوطني 
حممد  الدكتور:  الأ�صتاذ  �صعادة  بح�صور  للمعار�ص، 
ال��ب��ي��ل��ي، م��دي��ر ج��ام��ع��ة الإم�����ارات ، ،ع���دد م��ن اأع�صاء 

الهيئة التدري�صية واملبتكرين والباحثني والطلبة.
البيبلي -  مدير  الدكتور حممد  الأ�صتاذ  واأكد �صعادة 
 2019 اأيدك�ص  ال��دويل  الدفاع  معر�ص  اأن  اجلامعة 
يعد من�صة عاملية لعر�ص التطبيقات الذكية وامل�صاريع 
الباحثني  م��ن  اجلامعة  لطلبة  والإب��ت��ك��ارات  البحثية 
وال��ط��ل��ب��ة واأع�������ص���اء ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص��ي��ة يف جمالت 
الدفاعية  وال�صناعات  والت�����ص��الت  املعلومات  تقنية 
وال��ع�����ص��ك��ري��ة ون��ظ��م��ه��ا امل��خ��ت��ل��ف��ة، مب��ا ي��ت��ي��ح الفر�صة 
لتعزيز الإبتكار وحتويل العديد من امل�صاريع البحثية 
والتميز  للريادة  روؤيتنا  يعزز  مبا  نا�صئة  �صركات  اإىل 
واالدويل  الإلقليمي  امل�صتويني  على  والبحثي  العلمي 
 ،2021 للعلوم  للدولة  ال�صرتاتيجية  اخلطة  وف��ق 
توجهات  تخدم  التي  ال�صرتاتيجية  ال�صراكات  وعقد 
الدفاعية  ال�����ص��ن��اع��ات  وت���وط���ني  ان���ت���اج  ن��ح��و  ال���دول���ة 
الفر�صة  يتيح  كما  والبحثية،  العلمية  وتطبيقاتها 
الإط�����الع على  م���ن   وال��ط��ل��ب��ة  وال��ب��اح��ث��ني  للمهتمني 
اأحدث ما تو�صلت له التقنية احلديثة يف ع�صر الثورة 
ال�صناعية الرابعة وال�صتفادة من اخلربات املتنوعة يف 

هذا املجال احليوي الهام.
واجلدير بالذكر اأن جامعة الإمارات هذا العام �صاركت  
ال�صناعات  امل��ب��ت��ك��رة يف جم����الت  امل�����ص��اري��ع  م��ن  ب��ع��دد 

الدفاعية والتقنية ، حيث قدمت كلية تقنية املعلومات 
النقل  "اأنظمة  م�صروع  اأب��رزه��ا  امل�صاريع،  من  العديد 
نظام  ت��ط��وي��ر  و  مل��ح��اك��ة  التحكم"،  ذات���ي���ة  ال���ذك���ي���ة 
اإلكرتوين- فيزيائي مدمج  متكامل يتاألف من اأجهزة 
نظم ذكية تعمل ب�صكل م�صتقل، ويتعاونون فيما بينهم 
لإجناز املهام املعقدة، و يعنى نظام املحكاة بالتخطيط 
الأمثل لتنفيذ املهام اللوج�صتية واأمتتها، بالإ�صافة اإىل 
اإىل  بالإ�صافة  ال�صطناعي،  بالذكاء  املتعلقة  امل�صاكل 
العديد من التطبيقات يف املجالت الع�صكرية  و املدنية. 
اجلوي-الأر�صي  التعاوين  " النظام  م�صروع  وكذلك  
ل�صتك�صاف امل�صار وتخطيطه فى حالة الكوارث" حيث 
ي�صتند على ت�ص�صري طائرات ذاتية القيادة، وتقوم هذه 
الطائرات بالتعاون مع املركبات الأر�صية غري املاأهولة 
مثل الربوتات، عرب منظومة من اأجهزة ال�صت�صعار و 
الت�صالت مدعومة بتقنيات الذكاء ال�صطناعى، مثل 
الأ�صياء  على  التعرف  و  حتديد  و  الروؤية  خوارزميات 
لتنفيذ مهام حمددة، و تطبيقات ا�صرتاتيجية لتوفري 
الإ���ص��ن��اد ال��ربي و اجل���وي، مثل  ت�صليم و نقل امل���واد ، 
واملراقبة ، وامل�صح امليداين و اجلوي ، وك�صف الأهداف ، 
والبحث والإنقاذ خا�صة فى مناطق العمليات الع�صكرية 

و الكوارث الطبيعية.
 Teleoperated بالإ�صافة اإىل م�صروع  "تطوير
الأبعاد"  ثالثية  الطباعة  تقنية  با�صتخدام  روب���وت 
 Teleoperated حيث يهدف امل�صروع اىل تطوير
اأم���ن���ي���ة متعددة  و  ع�����ص��ك��ري��ة  ل��ل��ق��ي��ام مب���ه���ام  روب������وت 
تعد  التي  و  الأبعاد  ثالثية  الطباعة  تقنية  با�صتخدام 
اإحدى  تقنيات الت�صنيع ، كما يتم التحكم بهذا الربوت 
عن  بعد و ذلك عن طريق بدلة ذكية يرتديها امل�صغل 

متكنه من التحكم بالروبوت عن طريق املحاكة حلركة 
اجل�صم و تطبيقها عن بعد. و اجلدير بالذكر اأن هذا 
امل�صروع هو نتاج للتعاون البحثي بني فرق البحث فى 

اجلامعة و �صركة اعتماد القاب�صة. 
ف��ي��م��ا ع��ر���ص ق�����ص��م ن��ظ��م واأم�����ن امل��ع��ل��وم��ات  م�صروع 
بالأن�صطة  بعد  عن  -التحكم  بعد  عن  الإدارة  "اأداة 
ال�صماح  اإىل  امل�����ص��روع  ه���ذا  وي��ه��دف  الإنرتنت"،  ع��رب 
ل��ل��م�����ص��وؤول��ني مب��راق��ب��ة اأن�����ص��ط��ة امل�����ص��ت��خ��دم��ني عرب 
الإن���رتن���ت ع���ن ُب���ع���د، وت���وف���ري ب��ع�����ص م���ي���زات الأم����ان 
ال�صتخدام غري  و  الخ��رتاق��ات،  حلمايتهم من بع�ص 
ال�صليم من قبل امل�صتخدمني. كما يقدم امل�صروع برامج 
لهذا  و  بعد،  ع��ن  للتحكم  اأدوات  و  امل�صتخدم  حلماية 
الأمنية  امل��ج��الت  يف  التطبيقات  من  العديد  امل�صروع 
اإمكانية  ال���ربن���ام���ج   امل��دن��ي��ة. و م���ن مم���ي���زات ه���ذا  و 
الفح�ص التلقائي لعنوان بروتوكول الإنرتنت و ذلك 
للتحقق من اإمكانية الت�صال عرب ال�صبكة ، اأخذ لقطة 
ل�صا�صة جلهاز امل�صتخدم، فتح كامريا اجلهاز،الت�صجيل 
ال�صوتى، واإيقاف ت�صغيل جهاز امل�صتخدم عن بعد مبا 
ميكن امل�صوؤولني من حماية امل�صتخدم من ال�صلوكيات 
غري املرغوب بها. وقدمت هند�صة احلا�صب وال�صبكات  
لل�صوت  الأم��ن  "الت�صفري  مل�صروعني  باجلامعة عر�ص 
ت�صفري  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل  م�����ص��روع  ه���و  و  النهاية"،   ح��ت��ى 
و  اخل�صو�صية  لتوفري  عزلها  و  ال�صوتية  امل��ح��ادث��ات 
الت�صفري الأمن لل�صوت  الأمان للمحادثات عرب نظام 
حتى النهاية ،و هو اأحد احللول الآمنة للت�صفري الذي 
املر�صل  بني  ت�صفريه  و  ال�صوت  عزل  طريق  عن  يعمل 
املجالت  فى  امل�صروع  ه��ذا  تطبيق  و ميكن  امل�صتقبل  و 
الأمنية و املدنية، و م�صروع "مفت�ص املهام الع�صكرية" 

والذي يقوم با�صتخدام الطيارة بدون طيار ،و تقنيات 
الع�صكرى  املراقب  مبهام  للقيام  ال�صطناعي   الذكاء 
و  امل��ع��دات  نقل  على  والإ����ص���راف   ، الع�صكرية  للبعثات 
الذخائر من مكان لآخر، و التاكد من امل�صافة الآمنة 
حلركة الأف��راد و املعدات و الو�صول اإىل اجلهة املتفق 
ل��ل��وق��ت وامل�����وارد و كذلك  ت��وف��ريا  ع��ل��ي��ه��ا، مب��ا يحقق 
الآيل  التنبيه  ط��ري��ق  ع��ن  ال�صريع  ال��ت��دخ��ل  اإم��ك��ان��ي��ة 
لعمليات  الب�صري  الكادر  على  العتماد  من  يقلل  مما 

الر�صد واملراقبة. 
"الطيارة  م�����ص��روع  ت��ق��دمي  يف  ال��ع��ل��وم  كلية  و���ص��ارك��ت 
وهو   ،"GeoDrone اجل��ي��ول��وج��ي��ة  ط��ي��ار  ب����دون 
املواقع  م�صح  لأغ��را���ص  طيار  ب��دون  طائرة  عن  عبارة 
فريق  قبل  م��ن  تطويرها  مت  اجليولوجي  التنقيب  و 
بحثي يف اجلامعة و مت ت�صنيعها فى الدولة بالتعاون 
مع القطاع اخلا�ص. و توفر هذه الطائرة و حمطتها 
ذلك  و  ومعاجلتها  البيانات  التقاط  اإمكانية  الأر�صية 
امل�صتخدمني  للوفاء مبجموعة متنوعة من متطلبات 
خالل  ميكن  حيث  الأمنية.  اأو  العلمية-املدنية  �صواء 
م��ع��اجل��ة ال��ب��ي��ان��ات ا���ص��ت��ن��ب��اط من����وذج ث��الث��ي الأبعاد 
ال�صطحية  حتت  اجليولوجية  والرتكيبات  للطبقات 
عن  والك�صف  اجل��وف��ي��ة،  امل��ي��اه  و  امل��ع��ادن،  ل�صتك�صاف 
عن  والك�صف  البيئة،  تلوث  ودرا���ص��ات  املدفونة،  الآث��ار 

اأمور تخ�ص التحريات اجلنائية والع�صكرية. 
الإم��ارات م�صروع  الهند�صة بجامعة  كلية  فيما قدمت 
الظروف  يف  مهام  عدة  القيادة" لتنفيذ  ذاتية  "�صيارة 
الطبيعية املختلفة  مثل ال�صباب ب�صكل اآمن وم�صتقل، 
التحتية  والبنية  التنقل  تكلفة  تقليل  يف  ي�صهم  مب��ا 

ورفع م�صتوى ال�صالمة والأمان للركاب

•• اأبوظبي- الفجر 

ال�صاد�صة  ال���دورة  يف  التقييم  مرحلة  م��وؤخ��راً  انطلقت 
التي   ،2019 من م�صابقة القارئ املبدع لعام -2018 
تنظمها دائرة الثقافة وال�صياحة – اأبوظبي، وذلك يف 

مكتبة منتزه خليفة.
500 ط��ال��ب��اً  وطالبة  اأك���رث م��ن  امل�����ص��اب��ق��ة  ���ص��ارك يف 
اأبوظبي  يف  واخلا�صة  احلكومية  املدار�ص  خمتلف  من 
وم��ن��ط��ق��ت��ي ال��ع��ني وال���ظ���ف���رة، م���ن ب��ي��ن��ه��م ط���الب من 
ا�صتمارات  امل�����ص��ارك��ون  ا���ص��ت��ل��م  وق���د  ال��ه��م��م.  اأ���ص��ح��اب 
امل�صابقة من كافة اأفرع مكتبات قطاع دار الكتب دائرة 
الثقافة وال�صياحة – اأبوظبي املنت�صرة يف اأنحاء الإمارة، 

وهي باللغتني العربية والإجنليزية.
ال�صخ�صية  املقابلة  اأثناء  امل�صاركني  الطالب  تقييم  مت 
بناًء على عدة �صروط من �صمنها ن�صبة اإجناز الكتيب، 
وعدد الق�ص�ص املعارة من اأفرع مكتبات قطاع دار الكتب 
يف دائرة الثقافة وال�صياحة - اأبوظبي مقارنًة بالق�ص�ص 
املقروءة من خارج هذه الأفرع، ومدى ا�صتيعاب الكتاب 
املقروء من خالل طرح اأ�صئلة تخترب الفهم وال�صتيعاب، 
وا�صتخدام  �صليمة  عربية  بلغة  التحدث  اإىل  بالإ�صافة 

املهارات اللغوية، والتحليل الدليل وم�صتوى التحليل 
املعجمي، اإىل جانب مهارات التفكري الإبداعي كقدرتهم 

على نقد الن�صو�ص والكتب التي متت قراءتها.  �صمت 
الكّتاب  م��ن  جم��م��وع��ة  ع�صويتها  يف  التحكيم  جل��ن��ة 

واملعلمني، واأمناء املكتبات من مدار�ص مناطق اأبوظبي 
اإدراة املرور و الدوريات  والعني والظفرة.  كما �صاركت 
تفاعلية  باأن�صطة  الوطني  والأر�صيف  اأبوظبي  ب�صرطة 
خليفة  منتزه  مكتبة  قامت  بينما  امل�صاركني،  للطالب 
امل�صاركني  وا�صت�صافت  الق�صة  ق���راءة  ن�صاط  بتفعيل 
م��ع  اأول��ي��اء الأم��ور لق�صاء ي��وم ممتع يف املنتزه. يذكر 
موجهة  نوعية  م�صابقة  هي  املبدع  القارئ  م�صابقة  اأّن 
وال��ث��ان��ي��ة من  الأوىل  ال��درا���ص��ي��ة  احل��ل��ق��ة  ط���الب  اإىل 
البنني والبنات يف املدار�ص احلكومية واخلا�صة، بهدف 
ت�صجيعهم على القراءة امل�صتمرة وحتفيزهم على زيارة 
املكتبات العامة وا�صتثمار الإبداعات الثقافية وتوجيهها 
ت�صليط  جانب  اإىل  ال�صاملة.  املجتمعية  التنمية  نحو 
ال�صوء على اأهمية اللغة العربية كوعاء فكري وثقايف.  
الإجنليزية،  باللغة  القراءة  على  امل�صابقة  وت�صجع  كما 
القراءة،  جم��ال  يف  املوهوبني  الطلبة  اإب��داع��ات  وتدعم 
وتوجه العناية نحو اأدب الطفل واإثراء ال�صاحة الأدبية 
بالإبداعات اجلديدة، ون�صر القيم الثقافية واملجتمعية 
م�صابقة  الفائزين يف  �صيعلن عن  املجتمع.   اأف��راد  بني 
القارئ املبدع يوم 4 مار�ص القادم يف حفل يقام يف منارة 

ال�صعديات. 

•• دبي  - الفجر

افتتحت جمعية الإمارات ملتالزمة داون فرع اأبو ظبي 
بالتعاون مع م�صت�صفى ني�صن Nation  عيادة لذوي 
اإط��ار جهود  امل�صت�صفى، جاء ذلك يف  متالزمة داون يف 
للخطط ال�صرتاتيجية  الإدارية للفرع تنفيذاً  الهيئة 
القائمة على تكوين �صراكات ا�صرتاتيجية مع خمتلف 
املوؤ�ص�صات واملراكز الطبية ملا لها من دور مهم و فعال 
و�صمن  داون  متالزمة  ل��ذوي  اأف�صل  حياة  توفري  يف 
من  الأك��ب��اد  ل��ف��ل��ذات  وخ��دم��ة  الت�صامح  ع��ان  فعاليات 

ا�صحاب الهمم .
الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  جعرور  منال  الدكتورة  واأ�صادت 
�صكرها  ع��ن  واأع��رب��ت  للفرع،  الإداري����ة  الهيئة  بجهود 
وتقديرها لإدارة امل�صت�صفى والعاملني فيه، واأكدت على 
من  لأبنائنا  املتميزة  ال�صحية  الرعاية  تقدمي  اأهمية 

ذوي متالزمة داون.
الهيئة  رئي�ص  ال�صاعدي  ال�صيدعلي  جانبه  من  وعرب   
الإدارية لفرع اأبوظبي عن �صعادته بهذا التعاون وتقدم 
والعاملني  القائمني  لكل  والمتنان  والتقدير  بال�صكر 
اإن الهدف من هذا كله هو  يف امل�صت�صفى  واأكد قائاًل: 
خدمة اأبطالنا من ذوي متالزمة داون وهو ما نعتربه 
بكل تاأكيد و�صام �صرف لنا واأن نتمكن من ر�صم الب�صمة 

على وجوههم.
ودعا ال�صاعدي كل اجلهات احلكومية واخلا�صة للقيام 
مبثل هذه اخلطوة الإيجابية والتي ت�صاهم ب�صكل كبري 
اأ���ص��ح��اب الهمم  ال��ق��ي��ادة يف دع��م  ت��وج��ه��ات  يف ترجمة 
ومتكينهم ودجمهم يف املجتمع ليكونوا جزء اأ�صا�صاً يف 

تنمية جمتمع الإمارات.
رئي�ص  ال�صليطي  مها  الأ���ص��ت��اذة:  اأك���دت  جانبها  م��ن   

جاء  ال��ع��ي��ادة  تاأ�صي�ص  اأن  وال�����ص��ع��ادة  الإي��ج��اب��ي��ة  جلنة 
املخت�صة  واللجان  العمل  فريق  وتعاون  جلهود  ثمرة 
عام  يف  والتوا�صل  التح�صري  ب��داأ  حيث  ال�صاأن  ذات  يف 
العطاء "عام زايد" واأثمرت اجلهود ومت التنفيذ يف عام 

الت�صامح اقتداًء بنهج وم�صرية قادتنا .
اأوائ����ل  م��ن  ي��ع��د  امل�صت�صفى  اأن  ال�صليطي  واأ���ص��اف��ت    
الذي  اأبوظبي  مدينة  يف  اخلا�صة  الطبية  املوؤ�ص�صات 

ي��ق��دم ه��ذا ال��ن��وع م��ن ال��دع��م الطبي ل���ذوي متالزمة 
تعزيز  ه��ي  للعيادة  امل�صتقبلية  ال��روؤي��ة  اأن  كما  داون، 
م��ف��ه��وم ال�����ص��ح��ة م��ن خ���الل ت��ق��دمي خ��دم��ات �صحية 
ال�صحية  احلياة  باأ�صاليب  العام  الوعي  ون�صر  متميزة 
ال�صليمة اآملني من كل اجلهات املخت�صة تقدمي الدعم 
ت�صبح  حتى  ال�صعوبات  وت��ذل��ي��ل  الفاعلة  وامل�����ص��ارك��ة 

العيادة منوذجاً ي�صاهي باقي العيادات ذات ال�صلة .
فرع  يف  داون  م��ت��الزم��ة  ذوي  ت��ك��رمي  احل��ف��ل  وت�صمن 
اأن�صطة اجلمعية خالل  اأبوظبي مل�صاركتهم الفاعلة يف 
الأوملبياد  يف  ال��ت��ط��وع��ي��ة  وم�����ص��ارك��ت��ه��م   2018 ع���ام 

اخلا�ص. 
لالأهايل  تعريفية  ب��ج��ول��ة  ال��ق��ي��ام  مت  الف��ت��ت��اح  وب��ع��د 
واأع�صاء اجلمعية لالطالع على العيادة وما مت توفريه 

من دعم طبي ولوج�صتي. 
على  امل�صت�صفى  اأن  املقر�صي  حم�صن  ال��دك��ت��ور  و���ص��رح 
وتقدمي  داون  ذوي متالزمة  ال�صتعداد ل�صتقبال  اأمت 
اخلدمات الطبية لهم على اأكمل وجه و بجودة عالية 
يف  امل�صت�صفى  اإدارة  م��ن  ورغ��ب��ة  ال��ف��ئ��ة  ل��ه��ذه  ت��ق��دي��راً 
�صملت  وق��د  الهمم،  لأ�صحاب  نوعية  خ��دم��ات  تقدمي 
اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة ت��وف��ري م��داخ��ل خ��ا���ص��ة لأع�صاء 
لالتفاقية  وفقاً  حم��ددة  مالية  وخ�صومات  اجلمعية 

بني الطرفني.

حممد بن حم يح�شر �جتماعات 
�جلمعية �لعامة لإم�شام بجنيف

ح�صر ال�صيخ الدكتور حممد بن م�صلم بن حم العامري نائب الأمني العام 
اإم�صام  ملنظمة  العامة  اجلمعية  اجتماعات  املتحدة  ب��الأمم  اأم�صام  ملنظمة 

وذلك مبقر املنظمة يف جنيف
القت�صادي  ب��امل��ج��ل�����ص  ال���دائ���م  ال�����دويل  امل���راق���ب  ه���ي  امل��ن��ظ��م��ة  اإن  ح��ي��ث 
ت�����ص��ارك ب�صفة م�صتمرة يف  ، وه���ي  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  ال��ت��اب��ع  والج��ت��م��اع��ي 

مداولت املجل�ص ب�صاأن امل�صائل الداخلة يف نطاق اأن�صطتها.
وم��ن جانبه ق��ال ب��ن ح��م اإن��ن��ا ن�صعى 
ال���دع���م املمكن  ك���ل  ل��ت��ق��دمي  دائ���م���ا 
وحت����ق����ي����ق الأه�������������داف الإن�������ص���ان���ي���ة 
، وذل��ك انطالقا من روؤية  للمنظمة 

قيادتنا الر�صيدة يف دولة الإمارات
واأ�صاف نائب الأمني العام للمنظمة 
"اإن اإم�صام تعد داعماً اأ�صا�صاً لأهداف 
امل�صتدامة  للتنمية  امل��ت��ح��دة  الأمم 
"2015-2030" ،  كما تعمل على 
بني  والتاآخي  والعنف  الكراهية  نبذ 
الأدي��ان ، وهو ما يتما�صي مع اإعالن 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�ص الدولة "حفظه اهلل" 

باأن " عام 2019 " يف دولة الإمارات  �صيكون" عاما للت�صامح
م�صيفاً اأن دولة الإمارات العربية املتحدة �صباقة يف تر�صيخ الت�صامح كقيمة 
�صتى  يف  والتطور  التنمية  لعملية  وك��داع��م  الب�صرية،  احل��ي��اة  يف  حقيقية 
بعيدا  ي�صمو  املجتمعات  ال�صلمي بني  للتعاي�ص  راٍق  املجالت، وخلق منوذج 
اأو الدين، وهي املعاين التي ظلت تر�صخها  اأو اللون  عن عن�صرية اجلن�ص 
ثراه"  اهلل  "طيب  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ  املوؤ�ص�ص  منذ  الر�صيدة  قيادتنا 

والذي و�صع اللبنات لدولة ال�صلم والأمن والأمان والتعاي�ص.

افتتاح مركز لطب الأجنة يف اأبوظبي 

بحث طبي يك�شف حدوث �إجها�ص مبكر عند 
�لن�شاء خالل �لثلث �لأول من فرتة �حلمل 

•• اأبو ظبي - الفجر

ق�صم  افتتح  ال��ذي  الأو���ص��ط،   ال�صرق  اأي" للخ�صوبة  "اأي يف   �صرح مركز 
طب الأجنة اخلا�ص به موؤخراً يف اأبوظبي، اأن اخلوف من حدوث اإجها�ص 
مبكر خالل الثلث الأول من فرتة احلمل، من اأكرث املخاوف ال�صائعة التي 
تت�صارك فيها عدد من الن�صاء اليوم يف ال�صرق الأو�صط. ياأتي هذا يف وقت 
مل�صاكل  تعر�صن  الالتي  �صيما  ول  الن�صاء احلوامل،  يواجه عدد كبري من 
�صابقة يف احلمل، الكثري من املخاوف والقلق من حدوث اأي م�صاعفات يف 
حملهن. ويرى املركز اأنه من م�صوؤولية 
م��رك��ز الإخ�����ص��اب ن�صر ال��وع��ي حول 
مل�صاعدة  امل��ت��وف��رة  التقنيات  اأح����دث 
ال��ن�����ص��اء احل���وام���ل ل���ص��ت��ك��م��ال فرتة 
اأن ي��ك��ن لهن  ب��غ��ي��ة  ب���اأم���ان  ح��م��ل��ه��ن 

اأطفاًل �صليمني. 
"دي�صي�صالفا  ال����دك����ت����ورة  وق����ال����ت 
اأي  يف  اأي  "مركز  رئي�ص  ماركوفا"، 
مركز  يف  اأبوظبي  الأجّنة" يف  لطب 
ال�صرق  ل��ل��خ�����ص��وب��ة  اأي"  يف  "اأي 
الأو�صط: "كل امراأة بغ�ص النظر عن 
ُتعاين من اخل��وف حول  ن��وع حملها 
ب�صال�صة  �صيتقدم  احلمل  كان  اإذا  ما 
ودون حدوث م�صاعفات حتى النهاية. 
فاخلوف من فقدان اجلنني يف الثلث الأول 
من احلمل، خا�صة حني يكون هناك تاريخ م�صبق حلالت اإجها�ص متكررة، 

يدفع الن�صاء اإىل اإجراء فحو�صات يف كثري من الأحيان".
يف  الأول��ي��ة  الفحو�صات  اإج���راء  ك��ان  "اإذا  "ماركوفا":  الدكتورة  واأ�صافت 
فهذا   ،"13  11-" الأ���ص��ب��وع  ب��ني  طبيعية  احل��م��ل  م��ن  الأوىل  الأ���ص��اب��ي��ع 
نفت املراأة  يطمئن الن�صاء اإىل انخفا�ص خطر الإ�صابة بالإجها�ص. فاإذا �صُ
اتباع  املخاطر، فعليها يف هذه احلالة  املنخف�ص  النوع  اأن حملها من  على 

اإجراءات الرعاية الروتينية للولدة منخف�صة املخاطر". 
احلمل،  الثاين من  الثلث  خ��الل  املخاطر  تقييم  الأط��ب��اء  يعيد  ما  وع��ادة 
وت�صنيف احلمل على اأنه منخف�ص املخاطر اأو عايل اخلطورة عند اإجراء 

فح�ص ت�صريح اجلنني وتقييم ن�صبة منوه.
اأما بالن�صبة للمخاوف من الأمرا�ص التي ميكن اأن ت�صيب اجلنني، يقوم 
اإج��راء فح�ص  اأخ�صائيو طب الأجنة بتقييم اجلنني يف الرحم عن طريق 

�صامل لت�صريح اجلنني يف املراحل املختلفة للحمل.
الأطباء  يقوم  احل��م��ل،  ف��رتة  م��ن  الأول  الثلث  خ��الل  امل��ث��ال،  �صبيل  فعلى 
وال�صدر،  اجلنني،  وبطن  والقدمني  واليدين،  وال��دم��اغ،  ال��راأ���ص،  بفح�ص 
الفقري، واملثانة، والقلب اخلا�ص باجلنني، كما يقومون بتقييم  والعمود 
عالمات الت�صوهات ال�صبغية عن طريق قيا�ص ال�صائل املوجود خلف عنق 
اإىل  بالإ�صافة  الأن��ف  اإىل وجود عظام  ال�صوكي، والنظر  النخاع  الطفل يف 

فح�ص تدفق الدم يف قلب اجلنني والكبد.
بناء  ام���راأة  لكل  الن�صائح  تقدمي  "يتم  "ماركوفا":  ال��دك��ت��ورة  واأ���ص��اف��ت 
ال�صوتية  املوجات فوق  اإليها من خالل فح�ص  نتو�صل  التي  النتائج  على 
"ال�صونار" التي تتم يف الأ�صهر الثالثة الأوىل، فاإما اأن يتم التو�صية بعمل 
املزيد من الفحو�صات اأو اأن تتم طماأنة املراأة. اأما يف حالة حدوث الإخ�صاب 
يعتمد  حيث  ال�صت�صارة  تختلف  احلالة  هذه  مثل  يف   ،"IVF"خمترب يف 
ت�صوهات  ت�صخي�ص  واإن  للجنني.  يتم  ال��ذي  اجليني  الختبار  على  الأم��ر 
ع��ل��ى خربة  ك��ب��ري  ب�صكل  يعتمد  ف���رتة احل��م��ل  ع��ن  ال��ن��ظ��ر  الأج��ن��ة بغ�ص 

ومعرفة الفريق الطبي". 
لتهدئة  العاطفي  الدعم  توفري  اأهمية  "ماركوفا" اإىل  الدكتورة  واأ�صارت 
امل�صورة  وت��ق��دمي  ف���رتة احل��م��ل،  اأث��ن��اء  م��ن خم��اوف��ه��ن  والتقليل  ال��ن�����ص��اء 

واخل�صوع ل�صت�صارة �صاملة قبل احلمل اأو يف مرحلة مبكرة من احلمل. 
ووعياً،  ا�صتنارة  اأك��رث  الن�صاء  كانت  "كلما  "ماركوفا":  الدكتورة  وخل�صت 
اأثناء  اإيجابية  نتائج  �صيحققن  اأنهن  يف  واطمئناناً  ه��دوءاً  اأك��رث  كن  كلما 
احلمل، مع �صرورة اأن يتعرفن على اخليارات املتاحة التي ميكن اأن نقدمها 

لهن اأثناء فرتة احلمل". 

�لحتادية للهوية تطلع على مبادر�ت �شرطة �لعني �لبتكارية
•• العني - الفجر

اطلع وفد من الهيئة الحتادية للهوية واجلن�صية _ العني ، على اخلطط واملبادرات التطويرية التي تنفذها مديرية 
�صرطة منطقة العني وممار�صاتها  يف خمترب البتكار  ودعم املبدعني من منت�صبي  املديرية .

ورحب العقيد حممد علي ال�صام�صي مدير مديرية �صرطة منطقة العني بالإنابة بالوفد الزائر برئا�صة املقدم �صيف 
ال�صرطية  تبادل اخلربات  العني، وجرى  الهيئة  مبدينة  وامل�صتقبل يف  الإ�صرتاتيجية  الكويتي مدير فرع  العفريت 
واملعرفية. وا�صتمع الوفد  اإىل  �صرح حول فكرة اإن�صاء املخترب والذي مت ت�صميمه بجهود ذاتية من قبل العاملني، واطلع 
على اآلية عمل من�صات البتكار واأهدافها  يف تعزيز القدرات الإبداعية للمنت�صبني، و اخلطط امل�صتقبلية للمخترب يف 
توظيف الذكاء ال�صطناعي لتطوير اخلدمات.   واأكد ال�صام�صي حر�ص  �صرطة اأبوظبي على دعم وت�صجيع املبدعني 
وتنمية مهاراتهم الإبداعية، حتقيقاً لروؤية حكومة دولة الإمارات العربية املتحدة يف اأن ت�صبح يف م�صاف احلكومات 
الأكرث ابتكاراً على م�صتوى العامل بحلول 2021م. وح�صر اللقاء العقيد حممد حمدان املنظري نائب املدير لل�صوؤون 

الإدارية والعمليات والعقيد ليلى غريب ال�صام�صي مدير فرع ال�صرطة الن�صائية وعدد من ال�صباط باملديرية .
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 اأظهرت درا�ضة اأخرية اأن الوزن الزائد يوؤدي دورًا بارزًا يف اإمكان 
دخول امل�ضابني بالإنفلونزا اإىل امل�ضت�ضفى. نظرة اإىل التفا�ضيل.

وفق درا�ضة جديدة، ي�ضبح النا�س اأكرث عر�ضة لدخول امل�ضت�ضفى 
ب�ضبب الإنفلونزا اأو اأي فريو�س تنف�ضي اآخر اإذا كانوا بدينني جدًا 

اأو من اأ�ضحاب الوزن الزائد.
يف  م�ضت�ضفيات  �ضتة  من  الدرا�ضة  يف  امل�ضتعملة  البيانات  ا�ضتّقت 
املك�ضيك و�ضملت 4778 �ضخ�ضًا يواجهون اأعرا�س اأمرا�ٍس �ضبيهة 
بالإنفلونزا. تلقى جزء من هوؤلء الأ�ضخا�س عالجهم يف امل�ضت�ضفى 

بينما تلقاه اآخرون خارجها.

الريا�صية  ال��ت��م��اري��ن  مم��ار���ص��ة  اأن  اإىل  اآخ���ر  ب��ح��ث  ي�صري 
باإفراط قد تكون لها تاأثريات قلبية وعائية �صلبية. كذلك 
الريا�صيني  �صرايني  عالية يف  تكّل�ص  ن�صبة  درا�صة  لحظت 

والرجال الذين ي�صاركون غالباً يف األعاب ريا�صية.
لذلك قرر باحثون من عيادة كليفالند يف اأوهايو التحقق 
اإذا كانت ممار�صة التمارين الريا�صية لفرتات طويلة  مما 

تنعك�ص على اأمد حياة الإن�صان.

لتحقيق هذا الهدف، حلل فريق بقيادة وائل جابر، طبيب 
ق��ل��ب يف ع��ي��ادة ك��ل��ي��ف��الن��د، ال���راب���ط ب��ني ال��ل��ي��اق��ة القلبية 
الوعائية وبني اأمد احلياة. يو�صح د. كايل ماند�صاغر، باحث 
يف علم الفيزيولوجيا الكهربائية يف عيادة كليفالند اأ�صرف 
بالعالقة  خ�صو�صاً  مهتمون  )نحن  الدرا�صة:  تقرير  على 
بني اللياقة البدنية العالية باإفراط وبني الوفاة(. ي�صيف: 
)مل ي�صبق اأن ُدر�صت هذه العالقة على هذا النطاق الوا�صع 

ا�صتناداً اإىل معدلت لياقة حمددة مو�صوعياً(.
ن�صر العلماء نتائجهم يف جملة اجلمعية الطبية الأمريكية 
نّظموا  وفريقه  جابر  د.  وكان   .Network Open
ت  درا�صة مرجعية ا�صتندت اإىل بيانات من درا�صة اأتراب �صمَّ
122007 اأ�صخا�ص �صاركوا يف اختبار على اآلة امل�صي بني 

الأول من يناير 1991 و31 دي�صمرب 2014.
ال�صن  وف��ق  القلبية-التنف�صية  )اللياقة  الباحثون  ق�ّصم 
، واأدنى من  واجلن�ص( اإىل خم�ص جمموعات اأداء: اأداء متدنٍّ
حددوا  كذلك  والنخبة.  وع��اٍل،  املعدل،  من  واأعلى  املعدل، 
لختبار  باإخ�صاعهم  الوعائية  القلبية  امل�صاركني  لياقة 
اإجهاد.جاءت معدلت اللياقة بني اأع�صاء جمموعة النخبة 
هذه  وب���داأت  املحرتفني.  الريا�صيني  بني  ُي��رى  ملا  مماثلة 

املجموعة من ن�صبة %97.7 �صعوداً.
كتلة  وم��وؤ���ص��ر  وجن�صهم،  �صنهم،  وف��ق  حياتهم  اأم���د  ُع���ّدل 
ج�صمهم، كذلك الأدوية التي ياأخذونها واحلالت الأخرى 
التنف�صية  القلبية  اللياقة  ارت��ف��اع  يعانونها.ارتبط  التي 
عالوة  الطويل.  الأم��د  على  امل��وت  خطر  برتاجع  مبا�صرًة 
لفوائد  عليا(  ح��دود  )اأي  الباحثون  يلحظ  مل  ذل��ك،  على 
)ارتبطت  ال��ب��اح��ث��ون:  يكتب  ال��وع��ائ��ي��ة.  القلبية  اللياقة 
اللياقة القلبية الوعائية العالية جداً بفر�ص ا�صتمرار اأكرب 
ارت��ف��اع �صغط  يعانون  وَم��ن  �صناً  الأك��رب  وبفوائد يف حالة 

الدم(.
ا�صتفاد َمن بلغوا ال�صبعني من العمر اأو تخطوها خ�صو�صاً 

لياقتهم  تقييم  عند  النخبة  جمموعة  اإىل  انتمائهم  من 
املقابل،  يف  ال��ت��ن��ف�����ص��ي��ة.  ال��ق��ل��ب��ي��ة 

القلبية  اللياقة  �صّكلت 
املتدنية  الوعائية 

قوياً  م����وؤ�����ص����راً 
امل�������وت  اإىل 
امل��������ب��������ك��������ر، 
مثل  متاماً 
 ، خني لتد ا

وم����������ر�����������ص 
القلب، والداء 

ال�صكري.
ي�صتخل�ص الباحثون: 

القلبية  ال��ل��ي��اق��ة  )ت�����ص��ّك��ل 
اإىل  للتعديل  قاباًل  موؤ�صراً  التنف�صية 

الوفاة على الأمد الطويل. وعلى العاملني يف جمال 
الرعاية ال�صحية ت�صجيع املر�صى على بلوغ معدلت لياقة 

عالية واحلفاظ عليها(.
عامل  الوعائية  القلبية  )اللياقة  ج��اب��ر:  ال��دك��ت��ور  يختم 
ي�صتطيع معظم املر�صى التحكم فيه. واكت�صفنا يف درا�صتنا 
ت��ت��خ��ط��اه��ا. من  ال��ت��م��رن ع��ن��دم��ا  ت�����وؤذي يف  اأن ل ح����دود 
عاٍل  لياقة  م�صتوى  بلوغ  على  اجلميع  ت�صجيع  ال�صروري 

واحلفاظ عليه(.

�لتمارين �لريا�شية..ممار�شتها باإفر�ط
 قد تكون لها تاأثري�ت �شلبية!

تو�صلت الدرا�صة اإىل النتائج التالية:
ي�صبه  حاد  مبر�ص  م�صابني  الأف��راد  من   43% • كان 

الإنفلونزا.
منهم   16.3% اإ����ص���اب���ة  ع���ن  الخ���ت���ب���ارات  ك�����ص��ف��ت   •

بالإنفلونزا.
ك�����������ص�����ف�����ت   •
الخ���ت���ب���ارات 
اإ�صابة  ع���ن 
 55.2%
م�����ن�����ه�����م 
بفريو�ص 

تنف�صي 
اآخر.

مل   •
�ص  يتعر

معزول(. تنف�صي  )فريو�ص  لأي  منهم   28.5%
حني قارن العلماء بني حالت دخول امل�صت�صفى وبني موؤ�صر 
كتلة اجل�صم لدى املر�صى الرا�صدين، ت�صّكل منحنى على 

�صكل احلرف U على الر�صم البياين.
الأ�صخا�ص  فئة  �صمن  امل�صت�صفى  دخ��ول  احتمال  تراجع 
الذين حملوا موؤ�صر كتلة ج�صم �صمن النطاق )الطبيعي( 
للوزن، بينما �ُصّجلت اأكرب ن�صبة خطر �صمن فئة الأ�صخا�ص 

الذين حملوا اأدنى واأعلى م�صتوى من ذلك املوؤ�صر.
حتت  الباحثون  اعتربها  ال��ت��ي  الفئة  )اأي  الأولد  �صّكل 
لكن  الدرا�صة.  يف  امل�صاركني  من   32% ع�صرة(  التا�صعة 
مل ير�صد العلماء اأي رابط وا�صح بني موؤ�صر كتلة اجل�صم 
وبني خطر الإ�صابة باأمرا�ص حادة ت�صبه الإنفلونزا �صمن 

هذه املجموعة.
يف  يعمل  وه��و  الدرا�صة،  على  بيغل  ج��ون  الدكتور  اأ�صرف 
ُت�صّغل  التي  احليوية  الطبية  لالأبحاث  )ليدو�ص(  �صركة 
من�صاآت )املخترب الوطني( يف )املعهد الوطني للح�صا�صية 
والأمرا�ص املُعِدية(. وكان الباحثون الآخرون يعملون يف 

املعهد نف�صه ويف م�صت�صفيات اأخرى يف املك�صيك.
اأخرى(  تنف�صية  وفريو�صات  )الإنفلونزا  جملة  ن�صرت 

تقريراً عن هذه الدرا�صة حديثاً.

كتلة اجل�ضم والبدانة
ال�صخ�ص  وزن  اإىل  اجل�صم  كتلة  موؤ�صر  ي�صري 
ب��ال��ك��ي��ل��وغ��رام م��ق�����ص��وم ع��ل��ى ُم����رّب����ع طوله 

بالأمتار.
م��وؤ���ص��ر كتلة  ق��ي��ا���ص  ���ص��ه��ول��ة  اإىل  ن���ظ���راً   
غالباً  ال���ب���اح���ث���ون  ي�����ص��ت��ع��م��ل��ه  اجل�������ص���م، 
املرتبطة  ال�صحية  امل��خ��اط��ر  ل�صتك�صاف 
اأو �صمن  ال�����ص��ك��ان  ب���ال���وزن ع��ل��ى م�����ص��ت��وى 

جمموعات كبرية جداً.
الأمرا�ص  ع��ل��ى  ال�����ص��ي��ط��رة  حُت����دد )م���راك���ز 
والوقاية منها( م�صتويات موؤ�صر كتلة اجل�صم 

للرا�صدين على ال�صكل الآتي:
من  اأق���ل  اجل�����ص��م  كتلة  م��وؤ���ص��ر  ال�����وزن:  نق�ص   •

.18.5
 18.5 ب���ني  اجل�����ص��م  ك��ت��ل��ة  م���وؤ����ص���ر  ط��ب��ي��ع��ي:  وزن   •

و24.9.
و29.9.  25 بني  اجل�صم  كتلة  موؤ�صر  زائد:  • وزن 
فوق. وما   30 ي�صاوي  اجل�صم  كتلة  موؤ�صر  • بدانة: 

ُي�صتعمل النظام نف�صه مع الأولد واملراهقني منذ الولدة 
الق�صوى على  العتبة  التا�صعة ع�صرة، ولكن تتوقف  حتى 

العمر واجلن�ص.
لقيا�ص  نف�صها  املعدلت  العاملية  ال�صحة  ت�صتعمل منظمة 

مثاًل،  الت�صميات.  تختلف  ول��ك��ن  اجل�����ص��م،  كتلة  م��وؤ���ص��ر 
ُي�صتعمل م�صطلح )ما قبل البدانة( مقابل )الوزن الزائد( 

حني يرتاوح موؤ�صر كتلة اجل�صم بني 25 و29.9.
ت�صّنف )مراكز ال�صيطرة على الأمرا�ص والوقاية منها( 
ومنظمة ال�صحة العاملية ظاهرة البدانة لدى الرا�صدين 

�صمن ثالث فئات:
و34.9.  30 بني  اجل�صم  كتلة  موؤ�صر  الأوىل:  • الفئة 
و39.9.  35 بني  اجل�صم  كتلة  موؤ�صر  الثانية:  • الفئة 

وما   40 ي�صاوي  اجل�صم  كتلة  موؤ�صر  الثالثة:  الفئة   •
فوق.

ربطت الدرا�صات ال�صكانية بني الوزن الزائد والبدانة من 
�صغط  وارت��ف��اع  ال�صكري  وداء  املبكرة  ال��وف��اة  وب��ني  جهة، 
اأ�صكال  وبع�ص  الدموية  والأوع��ي��ة  القلب  واأم��را���ص  ال��دم 

ال�صرطان من جهة اأخرى.
الأمرا�ص والوقاية منها(  ال�صيطرة على  تو�صي )مراكز 
الأفراد  لفح�ص  اجل�صم  كتلة  موؤ�صر  با�صتعمال  الأط��ب��اء 

ح�صراً، ولي�ص لت�صخي�ص الأمرا�ص.
حتت  الثانية  الفئة  اإىل  اأح��ي��ان��اً  والأط��ب��اء  العلماء  ي�صري 
ا�صم )البدانة املََر�صية( والفئة الثالثة حتت ا�صم )البدانة 

احلادة اأو ال�صديدة(.
 يف الدرا�صة الأخرية، ا�صتعمل الباحثون م�صطلح )البدانة 
املََر�صية( للدللة على موؤ�صر كتلة اجل�صم الذي يبلغ 35 

وما فوق.

نق�س الوزن )م�ضكلة معقدة(
احلياة  واأ���ص��ل��وب  ال�صحية  الغذائية  احلمية  اأن  �صحيح 
تكون  ق��د  لكن  اجل�صم،  كتلة  موؤ�صر  ت��راج��ع  اإىل  ي��وؤدي��ان 
�صحية  وم�صاكل  التغذية  و�صوء  الغذائية  ال�صطرابات 

اأخرى عوامل موؤثرة يف هذا املجال اأي�صاً.
 يف ت��ق��ري��ر ع��ن درا����ص���ة ن��روي��ج��ي��ة ج���رت يف ع���ام 2017 
و�صملت 30 األف �صخ�ص، اعترب الباحثون اأن نق�ص الوزن 

يطرح م�صكلة معقدة جداً.
الذين  الأ�صخا�ص  م��ن  اإ�صافياً  ع���دداً  الباحثون  اكت�صف 
ل  الذين  الأ�صخا�ص  من  م��وازي��اً  وع���دداً  يومياً  يدخنون 
الوزن  نق�ص  فئَتي  �صمن  ج�صدية  ن�صاطات  اأي  ميار�صون 

والوزن الزائد معاً.
فح�ص  اإىل  ال�صحية  ال��رع��اي��ة  م��ق��دم��ي  ال��درا���ص��ة  دع���ت 
من  نف�صه(  )امل�صتوى  ع��ن  بحثاً  ال��زائ��د  ال���وزن  اأ���ص��ح��اب 

املخاطر ال�صحية، 
مثلما يفح�صون الأ�صخا�ص البدينني.

يطرح  بحثهم  اأن  الأخ���رية  ال��درا���ص��ة  يف  الباحثون  اعترب 
اأوىل الأدل��ة املعروفة التي تربط بني تراجع موؤ�صر كتلة 
بالإنفلونزا:  ال�صبيهة  الأمرا�ص  زيادة حدة  اجل�صم وبني 

بالن�صبة  دائ��م  ي�صّكل عامل خطر  ال��وزن  نق�ص  اأن  )يبدو 
�صبيهة  ب��اأم��را���ص  امل�����ص��اب��ني  ال��را���ص��دي��ن  امل�����ص��ارك��ني  اإىل 

بالإنفلونزا(.
تبقى حمدودة  درا���ص��ت��ه��م  اأن  اأي�����ص��اً  ال��ب��اح��ث��ون  ذك��ر  لكن 
تلقي  اأرادوا  اأ�صخا�ص  على  اقت�صرت  لأنها  معينة  بدرجة 

رعاية طبية ملعاجلة اأمرا�ص �صبيهة بالإنفلونزا. لذا قد ل 
تعك�ص النتائج و�صع عامة النا�ص.

الأطباء  ياأخذ  اأن  )يجب  الباحثون:  ا�صتنتج  النهاية،  يف 
املخاطر  تقييم  عند  املر�صى  ج�صم  كتلة  موؤ�صر  بالعتبار 

واختيار م�صار العالج لالأمرا�ص ال�صبيهة بالإنفلونزا(.

اكرث عر�ضة لدخول امل�ضت�ضفى

�لنفلونز� توؤثر بال�شخ�ص �ل�شمني �أكرث من غريه

 اكت�ضفت درا�ضة كبرية جديدة اأنه حتى املعدلت املتطرفة من اللياقة البدنية تطيل احلياة، خ�ضو�ضًا يف حالة امل�ضنني.
من املعروف اأن ممار�ضة الريا�ضة تعود بالفائدة على ال�ضحة، ولكن هل من املمكن الإفراط يف التمرن؟ هذا ما ي�ضري اإليه عدد من الدرا�ضات. على �ضبيل 
املثال، يح�ّضن التمرن لت�ضعني دقيقة يوميًا ال�ضحة العقلية، اإل اأن ما يتخطى هذا احلد اأ�ضواأ من عدم التمرن البتة، ح�ضبما يك�ضف تقرير ُن�ضر اأخريًا.
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  فرباير 2019 العدد 12558 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  فرباير 2019 العدد 12558 

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   
       اعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2018/4309  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اك�ص�ص لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة �ص.ذ.م.م جمهول حمل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /اي ت��ي اي��ه و���ص��رتن اوت��و �����ص.ذ.م.م ق��د اأق���ام عليك الدعوى 
ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها ب�صداد مبلغ وقدره )49.2274( درهم والر�صوم 
املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف 
وحتى ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة يوم الثنني املوافق 2019/2/25 ال�صاعة 08.30 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  �ص بالقاعة:ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
اأي��ام على  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   

اعالن حكم بالن�ضر
         يف  الدعوى رقم 2018/1698  جتاري جزئي 

نعلنكم  القامة  الهل�صه جمهول حمل  املحكوم عليه/1- عوده علي عوده  اىل 
بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2018/7/24  يف الدعوى املذكورة 
بالزام  البحر  برج  فرع   - ادارة  ���ص.م.ع مكتب  الهالل  ل�صالح/م�صرف  اع��اله 
املدعي عليه ان يوؤدي اىل امل�صرف املدعي مبلغ )179471.23( درهما والزمته 
بالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ما 
عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني 
ال�صمو  با�صم �صاحب  التايل لن�صر هذا الع��الن �صدر  اليوم  اعتبارا من  يوما 

ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   
اعالن حكم بالن�ضر

         يف  الدعوى رقم 2018/534  جتاري كلي 
اىل املحكوم عليه/1- �صركة فارنا التجارية ذ.م.م 2- �صركة ديبيكا التجارية ذ.م.م 3- اميت 
كومار اغناين 4- ناري�ص كومار اغناين جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2018/10/22  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/بنك الفجرية 
الوطني )فرع دبي( اول:بالزام املدعي عليهم الوىل والثانية والرابع واخلام�ص بالتكافل 
والت�صامن بينهم باداء مبلغ وقدره )2.172.184( درهم للمدعي والفائدة القانونية على 
هذا املبلغ بواقع 9% �صنويا من تاريخ:2018/3/15 وحتى متام ال�صداد والزامكم بامل�صاريف 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   

اعالن حكم بالن�ضر
         يف  الدعوى رقم 2018/1025  جتاري كلي 

روبريت   -3 موكلي  فورتادو  جرا�صيو�ص   -2 ���ص.م.ح  �صتيل  يونيفري�صال  عليه/1-  املحكوم  اىل 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  فورتادو  جوليان 
2018/9/20  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/م�صرف الهالل �ص.م.ع مكتب ادارة - فرع برج 
البحر اول:بالزام املدعي عليهم بالت�صامن فيما بينهم بان يوؤدوا للم�صرف املدعي مبلغ وقدره 
ومبلغ  املدعي  امل�صرف  ال�صق من طلبات  ذلك  امل�صروفات عن  والزمتهم  درهم   )1832111.63(
امل�صرف  طلب  بنطر  قيميا  املحكمة  اخت�صا�ص  ثانيا:بعدم   - املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  الف 
املدعي املتعلق مب�صتحقاته عن بطاقة الئتمان وباحالة هذا ال�صق من الطلبات بحالته ملحكمة 
ال�صق. حكما مبثابة احل�صوري قابال  الف�صل يف م�صروفات ذلك  املواد اجلزئية لنظره وابقت 
لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2018/2705  جتاري كلي

اك�صنتيال   -2 ����ص.ذ.م.م  التجارية  للو�صاطة  ميدي�صت  1-اك�صنتيال   / عليه  املدعي  اىل 
ميدي�صت لال�صتثمار �ص.ذ.م.م 3- تداول مي �ص.ذ.م.م 4- �صيدين مار�صال اجنيلو روبريت 
�صرييل ليمو�ص ليمو�ص 5- فالين افريل كاردوزو 6- ا�ص اند ا�ص بروكرج هاو�ص جمهول 
املدعي /فرانك برجانتي وميثله:را�صد عبداهلل علي بن عرب قد  ان  حمل القامة مبا 
والت�صامم  بالت�صامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام 
مببلغ وقدره )3458.3857.4( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة %12 
من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت 
لها جل�صة يوم الحد املوافق:2019/3/3 ال�صاعة:09:30 �ص بالقاعة:ch1.C.15  لذا 
او  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  فاأنت مكلف باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   
       اعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2018/4780  جتاري جزئي
جيارامان  �صرينيفا�صان  جيارامان   -2 ����ص.ذ.م.م  تروت�ص  1-جلف   / عليه  املدعي  اىل 
كلندر  املحدودة وميثله:خالد  ريبار  /الم��ارات  املدعي  ان  القامة مبا  جمهول حمل 
عليهما  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  ح�صني  عبداهلل 
بالت�صامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )43.919( درهم والفائدة التاخريية بواقع 
9% من تاريخ ا�صتحقاق ال�صيك يف:2017/11/8 وحتى ال�صداد التام والر�صوم وامل�صاريف 
ال�صاعة  املوافق 2019/2/20  الربعاء  يوم  لها جل�صة  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل 
قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.C.12:بالقاعة 08.30 �ص 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام 

على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2018/4723  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-حممد علي مراد عبداهلل جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /
جو لتاأجري ال�صيارات ذ.م.م وميثله:خالد كلندر عبداهلل ح�صني قد اأقام عليك الدعوى 
 )28.818( وق��دره  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها 
املبلغ املطالب به بواقع 9% �صنويا من تاريخ املطالبة  التاأخريية على  درهم والفائدة 
الق�صائية وحتى ال�صداد التام والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.وحددت لها 
جل�صة يوم الثالثاء املوافق:2019/3/5 ال�صاعة:08:30 �ص بالقاعة:ch1.C.12  لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   
       اعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2018/2608  جتاري كلي
امل��دع��ي / ان  الق��ام��ة مب��ا  ليمتد جمهول حم��ل  بنك  1-يونايتد   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اآل  عزيز  عبداهلل  عبدالعزيز  وميثله:عمر  ����ص.ذ.م.م  اجنينريجن  فاليو  كونفرجنت 
التحفظي  وتثبيت احلجز  ب�صحة  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  عمر 
رق��م:683/2018 جتاري والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم 
الثنني املوافق 2019/3/4 ال�صاعة 09.30 �ص بالقاعة:ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف 
او م�صتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�صور 
اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون  للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 
، علما بان الدعوى رق���م:2018/2625 جتاري كلي قد ان�صمنت اىل  مبثابة ح�صوري 

الدعوى رقم:2018/2608 لالرتباط.
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2018/2314  جتاري كلي

����ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة  ان �صي للمقاولت  1-اي��ه  املدخل /  اىل اخل�صم 
وميثله:فاطمه  ����ص.ذ.م.م  احلريق  حماية  لخت�صا�ص  /يوني�صيف  املدعي  ان  مبا 
ع��ب��دال��ع��زي��ز حم��م��د م���راد ���ص��اك��ر ق��د اأق����ام عليك ال��دع��وى وم��و���ص��وع��ه��ا املطالبة 
واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )597124( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام 
جل�صة  لها  التام.وحددت  ال�صداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة 
يوم اخلمي�ص املوافق:2019/2/28 ال�صاعة:08:30 �ص بالقاعة:ch1.C.12  لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   
       اعادة اعالن بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2019/28 عقاري كلي 

ان  القامة مبا  املدعي عليه / 1-عبدالعزيز غالم �صديق جمهول حمل  اىل 
املدعي/ �صركة الإمارات الوطنية لال�صتثمار - �ص ذ م م وميثله / يو�صف حممد 
با�صدار  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - البحر  حممد  ح�صن 
احلكم باثبات �صحة التواقيع على اتفاقية الت�صوية املربمة بتاريخ 2011/2/6 
بني كل من املدعية واملدعي عليه والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   
وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء  املوافق  2019/3/5  ال�صاعة 11.00 �ص بالقاعة 
Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   

اعالن حكم بالن�ضر
         يف  الدعوى رقم 2017/640  عقاري كلي 

اىل املحكوم عليه/1- �صتاليون ديفيلومبنت�ص ليمتد جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2018/6/10 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/فار�ص زكريا حممد �صديق 
 ،  18010  ،  1802( اأرق��ام  اخلارطة  على  املباعة  العقارية  للوحدات  ا�صتمارات احلجز  بف�صخ  بندقجي 
18030 ، 18040 ، 18050، 18070 ، 18090 ، 18100( الكائنة يف املبنى رقم )1( مب�صروع �صيلفر �صتاليون 
بامارة دبي - حمل التداعي واملوؤرخة يف 2008/8/18 - ثانيا:بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي 
مبلغ وقدره )1.061.363.49( درهم ، )مليون وواحد و�صتون الفا وثالثمائة وثالثة و�صتون درهما 
يف  احلا�صلة  الق�صائية  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %9 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��وائ��د  فل�صا(  ت�صعون  وارب��ع��ة 
2017/11/22 حتى متام ال�صداد مع الزام املدعي عليها بالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل 
اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�صتئناف  قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب 
مكتوم  اآل  �صعيد  بن  را�صد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  �صاحب  با�صم  �صدر  الع��الن  هذا  لن�صر  التايل 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2018/441  جتاري جزئي              
خ  جمهول حمل  م  �ص   - للتمويل  ال�صالمي  امل�صرق  �صركة   -1 املدخل/  اىل اخل�صم 
ن�صيب  عبدالرحمن  مي   / وميثله  عون  ابو  خالد  ا�صماعيل  املدعي/  ان  مبا  القامة 
عبدالرحمن بن ن�صيب الفال�صي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليهما بالت�صامن والت�صامم  مببلغ وقدره )220.000 درهم(  تعوي�ص مادي 
املطالبة  ب��داأ  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  ومعنوي 
لها جل�صة  املعجل بال كفالة.   وح��ددت  بالنفاذ  �صمول احلكم  و  التام   ال�صداد  وحتى 
لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  ���ص   8.30 ال�صاعة    2019/2/27 امل��واف��ق   الرب��ع��اء   ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2018/1974  جتاري كلي  
- ب�صفته كفيل  ك��ورو  بابو �صريو  رامي�ص  ح  2-  م  - �ص  بروفايلز  رالكو   -1 / املدعي عليه  اىل 
مت�صامن ملديونية رالكو بروفايلز  - �ص م ح 3-ناجالك�صمي �صريو كورو بنه �صادالوادا ماليكار 
جونا راوو - ب�صفتها كفيل مت�صامن ملديونية رالكو بروفايلز - �ص م ح  4- �صريوكورو رامي�ص بابو 
�صي ات�ص �صويا رام  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك دبي التجاري - �ص م ع وميثله / 
نا�صر حمد �صليمان جابر ال�صام�صي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليهم بالت�صامن والت�صامم والتكافل مببلغ وقدره )2086491.86 درهم( والر�صوم وامل�صاريف 
بالنفاذ  احلكم  �صمول  و  التام  ال�صداد  وحتى  التاريخ   هذا  من   %12 والفائدة   املحاماة  واتعاب 
املعجل بال كفالة. وذلك حيث مت اإحالة الدعوى اىل الدائرة واجلل�صة املبينة اعاله.   وحددت لها 
جل�صة يوم الربعاء  املوافق  2019/3/6  ال�صاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف 
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2019/48  عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1-حممد علي ن�صاط ور  جمهول حمل القامة مبا ان 
يو�صف   / م وميثله  م  ذ  �ص   - لال�صتثمار  الوطنية  الإم���ارات  �صركة  املدعي/ 
املطالبة   ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  البحر   حممد  ح�صن  حممد 
با�صدار احلكم باثبات �صحة التواقيع على اتفاقية الت�صوية املربمة بتاريخ 
ومقابل  وامل�صاريف  والر�صوم  عليه  واملدعي  املدعية  كل من  2011/1/3 بني 
اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�صة يوم الحد  املوافق  2019/2/24  ال�صاعة 
ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �ص   9.30
للمحكمة قبل  او م�صتندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك 

اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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»مهرجان �أ�شو�ء �ل�شارقة 2019« يختتم 

�أعماله با�شتقطاب مليون و 200 �ألف ز�ئر
•• ال�شارقة -وام:

و  مليونا  فعاليته  يف ختام   ”2019 ال�صارقة  اأ�صواء  ا�صتقطب”مهرجان 
200 األف زائر ا�صتمتعوا بالعرو�ص ال�صوئية املبهرة التي ر�صمت لوحات 

ال�صارقة  ���ص��م��اء  يف  خ��الب��ة  ب�����ص��رّي��ٍة 
العامليني  ال��ف��ن��ان��ني  ن��خ��ب��ة  ب��ت��وق��ي��ع 
“الثقافة  ����ص���ع���ار  ج�������ص���دوا  ال����ذي����ن 
والعائلة” باإبداعات فنية على مدى 
11 يوماً متتالياً م�صيفاً تاألقاً خا�صاً 
الراقية  ال��ع��م��ران��ي��ة  ال�����ص��روح  ع��ل��ى 
فريدة  رحلة  يف  الناظر  اأخ��ذت  التي 
لإمارة  الغنية  الثقافة  ل�صتك�صاف 
مراحل  ع��ل��ى  وال���ت���ع���ّرف  ال�������ص���ارق���ة 
واملجتمعات.   احل���������ص����ارات  ت����ط����ّور 
ال�صارقة”  اأ���ص��واء  “مهرجان  واأثبت 
ب��اأن��ه دع��ام��ة ح��ي��وي��ة لقطاع  جم����دداً 

دفع عجلة منو  ي�صهم يف  ال��ذي  ال�صارقة  اإم��ارة  يف  والفعاليات  املهرجانات 
القطاع ال�صياحي والتنويع يف مكّونات التنمية القت�صادية حمققة ن�صخة 
املا�صي  العام  1 مليون زائر يف  ب�  20 باملائة مقارنة  العام منوا قدره  هذا 
حل�صور 20 عر�ص �صوئّي مميز تزّين فيها 17 موقعا يف خمتلف اأنحاء 

الإمارة بالألوان والأ�صواء يف حّلة اأبهرت الزوار. 
اأظهرت  بعرو�ص �صوئية  املهرجان  ب�صل�صلة من  الن�صخة احلالية  ومتيزت 
احلديثة  ال�صوئية  التكنولوجيا  ا�صتخدام  يف  العامليني  الفنانني  اإب��داع��ات 
والأل����وان  ال��ع��رب��ي  واخل���ط  اجل��راف��ي��ك  ت�صاميم  ت�صمنت  مبتكرة  ب��ط��رق 
املمتزجة مع بع�صها البع�ص اإىل جانب تقنيات الليزر امل�صتخدمة يف الر�صم 
فنية  لوحات  اإىل  ال��ب��ارزة  املعمارية  املعامل  حمولًة  ال�صوئي  والتخطيط 

راقية ترافقت مع مقطوعات مو�صيقية.
  واأو�صح �صعادة خالد جا�صم املدفع، رئي�ص “هيئة الإمناء التجاري وال�صياحي 
بال�صارقة” يف كلمة األقاها م�صاء يوم اأم�ص يف حفل املهرجان اخلتامي اأقيم 
يف واجهة املجاز املائية اأّن “مهرجان اأ�صواء ال�صارقة 2019” �صهد زخماً 
كبرياً يف دللٍة على جناح الن�صخ املا�صية التي نعمد من خاللها اإبراز املكانة 
الرفيعة لإمارة ال�صارقة كمنارة اإ�صعاع ثقايف وح�صاري للعامل كافة .  ولفت 
لتعا�صد  تتويجاً  ياأتي  للمهرجان  التا�صعة  الن�صخة  جن��اح  اأّن  اإىل  املدفع 
والفنانني  الهيئة  امل��وج��ودة يف  وال��ك��ف��اءات  العمل  ف��رق  م��ن  كافة  اجل��ه��ود 
العامليني امل�صاركني والداعمني وال�صركاء ال�صرتاتيجيني وو�صائل الإعالم 
اأ�صواء  “مهرجان  واأن�صطة  فعاليات  وتنويع  وتطوير  تو�صيع  بهدف  كافة 
يتبنى  عام  كل  ومبتكراً  متجدداً  وفكراً  م�صموناً  يحمل  ال��ذي  ال�صارقة” 
هوية الإم��ارة واإرثها احل�صاري يف �صل�صلة من العرو�ص ال�صوئية املبدعة 
اأنحاء  خمتلف  يف  املميزة  العمرانية  املعامل  على  جديدة  حلة  اأ�صفت  التي 

الإمارة البا�صمة . 

»جافز�« تك�شف عن خطط دعم لقطاع �لأغذية و�مل�شروبات خالل م�شاركتها يف »جلفود« 2019

»�إمباور« تقوم بتو�شيل �ملرحلة �لنهائية خلدمات تربيد �ملناطق مل�شروع »دبي �أرينا«

»حياك من بنك �أبوظبي �لتجاري« تطبيق جديد لفتح �حل�شابات فورً� 

•• دبي-الفجر: 

امل��ن��ط��ق��ة احل������رة جل���ب���ل علي،  اأع���ل���ن���ت 
بوابة  واأك��رب  العاملية  دبي  ملوانئ  التابعة 
الإمارات  دول��ة  يف  الأجنبي  لال�صتثمار 
العربية املتحدة، اأنها ب�صدد الك�صف عن 
ب�صكل  موجهة  جديدة  وحلول  خدمات 
وامل�صروبات،  الأغ��ذي��ة  ل�صناعة  خ��ا���ص 
معر�ص  يف  م�����ص��ارك��ت��ه��ا  خ����الل  وذل�����ك 

اخلليج لالأغذية “جلفود” 2019.
ال��رائ��دة يف دول  وق��ال��ت املنطقة احل���رة 
�صتوفر  اإنها  اخلليجي،  التعاون  جمل�ص 
الأغذية  ال��ع��ام��ل��ة يف جم���ال  ل��ل�����ص��رك��ات 
مع  للتعامل  ال��الزم  الدعم  وامل�صروبات 
واأنه  التغيري،  �صريع  ال�صناعي  امل�صهد 
اخلا�صة  الأع��م��ال  حلول  ت�صميم  �صيتم 
احلالية  ال�صوق  بيئات  مع  يتنا�صب  مبا 
الأمر الذي من �صاأنه م�صاعدة العمالء 
كفاءة  وحت�صني  التكاليف  خف�ص  على 

ممار�صة الأعمال.
“جافزا”  وامل�صروبات يف  الأغذية  قطاع 

دولة   66 م��ن  �صركة   469 م��ن  يتكون 
توّظف  احل������رة،  امل��ن��ط��ق��ة  يف  م�����ص��ج��ل��ة 
�صخ�صاً،   5،952 م��ن  اأك���رث  جمتمعة 
اأ�صواق  اإىل  الو�صول  باإمكانية  وتتمتع 
اأكرث من 3.5 مليار م�صتهلك يف مناطق 
اإفريقيا  و�صرق  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق 
اآ�صيا،  و����ص���رق  ال��ه��ن��دي��ة  ال���ق���ارة  و���ص��ب��ه 

بالإ�صافة اإىل رابطة الدول امل�صتقلة.
ل�صركات  امل��ت��ن��ام��ي  احل�������ص���ور  وي����وؤك����د 
الأغذية وامل�صروبات على الدور احليوي 
القطاع، ومكانتها كمركز  دعم  لدبي يف 

رئي�صي ل�صوق الأغذية احلالل.
ومدير  التنفيذي  املدير  املعلم،  حممد 
– اإقليم  ال���ع���امل���ي���ة  دب�����ي  م����وان����ئ  ع�����ام 

الإمارات، قال:
�صّكلت  30 ع��ام��اً  اأك��رث م��ن  »على م��دى 
املنطقة احلرة جلبل علي م�صدر الإلهام 
ل�صناعة الأغذية يف دبي. وبحلول العام 
2020، من املتوقع اأن ت�صل قيمة �صوق 
مليار   11.4 اإىل  وامل�صروبات  الأغ��ذي��ة 
لعبت  ال�صنني  وعلى مر  اأمريكي.  دولر 

الأكرث  الإقليمية  ال��ق��اع��دة  دور  ج��اف��زا 
التجارية  ب��ال��ع��الم��ات  وارت��ب��اط��اً  ك��ف��اءة 
الأغذية  ���ص��رك��ات  ت�صتقطب  ال��ع��امل��ي��ة، 
العامل،  اأن��ح��اء  جميع  م��ن  وامل�����ص��روب��ات 
املواد  وكوجهة مف�صلة للم�صتثمرين يف 

الغذائية والإنتاج الزراعي.
احليوي  دورن�������ا  “يوؤهلنا  واأ������ص�����اف: 
الإمارات،  يف  القت�صادي  للتنوع  املحفز 
الأغذية  قطاع  يف  املرتقب  النمو  لدعم 
وامل���������ص����روب����ات م����ن خ������الل م����ا ن���وف���ره 
م����ن ح���ل���ول وخ����دم����ات ت��ت��م��ح��ور حول 

العمالء.” 
ت�����وف�����ر ج�����اف�����زا ل���������ص����رك����ات الأغ�����ذي�����ة 
امل�صتوى،  عاملية  اأعمال  بيئة  وامل�صروبات 
و�صلع  م��ن��ت��ج��ات  ل��ت��ط��وي��ر  خ�����ص��و���ص��اً 
جديدة تنا�صب خمتلف الأذواق يف جميع 
العامل. وحققت جت��ارة جافزا يف  اأنحاء 
الأغذية وامل�صروبات 10.9 مليار درهم، 
اإجمايل  املائة من  16 يف  اأو ما يتجاوز 

جتارة دبي من هذا القطاع. 
التجارية  العالمات  اأبرز  قائمة  وت�صمل 

التي تتخذ من جافزا مقراً: يونيليفر، 
مار�ص،  لل�صكر،  اخلليج  هاينز،  ن�صتله، 
وهنرت فودز، بالإ�صافة اإىل العديد من 

ال�صركات الرائدة يف هذا املجال.
التجاريني  ال�������ص���رك���اء  ق��ائ��م��ة  وت�����ص��م 
الأغذية  ق��ط��اع  يف  ل��دب��ي  ال��رئ��ي�����ص��ي��ني 
وامل�صروبات، الربازيل، والهند، والوليات 
وكينيا،  واأ�صرتاليا،  وباك�صتان،  املتحدة، 
اأما  و�صريالنكا.  وت��ن��زان��ي��ا،  وال�����ص��ودان، 
ال�صكر،  فت�صم:  ت���داوًل،  الأك���رث  ال�صلع 
واملك�صرات،  واخل�������ص���روات  وال���ف���واك���ه، 
واملنتجات  واحل��ب��وب،  الغذائية،  وامل���واد 
امل�����ص��روب��ات واللحوم  ال��ث��ان��وي��ة، وك��ذل��ك 
اأحد  ج��ل��ف��ود،  معر�ص  ينعقد  امل��ج��م��دة. 
الأغذية  ال�صنوية لتجارة  املعار�ص  اأكرب 
ال���ع���امل، يف م��رك��ز دبي  وامل�����ص��روب��ات يف 
 17 التجاري العاملي خالل الفرتة بني 
اأن  املتوقع  ومن   . فرباير2019  و21 
زائر  األ��ف   100 يح�صره ما يقرب من 
من اأكرث من 190 دولة، لالطالع على 
 100 م�صاحة  على  املعرو�صة  املنتجات 

•• دبي-الفجر: 

اأعلنت موؤ�ص�صة الإمارات لأنظمة التربيد 
املركزي “اإمباور”، عن قيامها بتو�صيل 
املرحلة النهائية خلدمات تربيد املناطق 
مل�صروع “دبي اأرينا”، اأحدث واأكرب وجهة 
والعرو�ص  العاملية  للفعاليات  �صياحية 
احلّية يف املنطقة، وقد مت تو�صعة �صبكة 
امل���ي���اه امل�����ربدة ب��ط��ول 1 ك��ي��ل��وم��رت من 
امل��ت��واج��دة يف منطقة  ال��ت��ربي��د  حم��ط��ة 
ا�صتخدام  مت  ح��ي��ث  ال��ت��ج��اري،  اخل��ل��ي��ج 
ب�صكل  الأنابيب،  لتمرير  خا�صة  تقنيات 
ل ي�صبب اإزعاج ملنظومة النقل وذلك من 
خالل حفر نفق حتت �صارع ال�صيخ زايد 
210 م���رت، ون��ف��ق اآخر  ب��ط��ول ح���وايل 
وقد  م��رت.   42 بطول  الأل��ب��اين  ب�صارع 
بدء التزويد الفعلي للمحطة يف اأكتوبر 
تو�صيل  مت  والآن  امل��ا���ص��ي  ال���ع���ام  م���ن 
ل��ل��م�����ص��روع بخدمة  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  امل��رح��ل��ة 

تربيد املناطق.
الرئي�ص  ����ص���ع���ف���ار،  ب����ن  اأح����م����د  وق�������ال 
�صّكل  “لقد  “اإمباور”:  ل���  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
حقيقي  حت����ٍد  اأرينا”  “دبي  م�����ص��روع 

على  احلفر  اأ�صغال  ب�صبب  لنا،  بالن�صبة 
امل�صروع  ي���رب���ط  ال�����ذي  ال�������ص���ارع  ط����ول 
منطقة  يف  امل��ت��واج��دة  التربيد  مبحطة 
بتقنيات  ا�صتعن  التجاري، حيث  اخلليج 
جراء  النقل  حركة  تعطيل  ملنع  خا�صة 
“دبي  م�����ص��روع  وي��اأت��ي  احل��ف��ر.  عمليات 
اأرينا” �صمن جهودنا املتوا�صلة لتو�صعة 
خدمات  بنقل  اخلا�صة  الأنابيب  �صبكة 
تربيد املناطق يف اإمارة دبي، يف ظل النمو 
هذه  على  الطلب  ي�صهده  ال��ذي  امل��ط��رد 
اخلدمات، وكذلك يف اإطار ا�صرتاتيجية 
العمرانية  امل�����ص��اري��ع  ل��ت��زوي��د  امل��وؤ���ص�����ص��ة 
ال�صخمة بخدمات تربيد املناطق، التي 
وانخفا�ص  والفاعلية  بالكفاءة  تتميز 
حيث  والت�صغيلية،  الإن��ت��اج��ي��ة  ال��ك��ل��ف��ة 
الوعي حول  ن�صر  على  “اإمباور”  تعمل 
التي  املناطق،  تربيد  اآل��ي��ة  تبني  اأهمية 
يف  اخل�صراء  املمار�صات  تعزيز  يف  ت�صهم 
جميع اأن��ح��اء الإم����ارة، وذل��ك مب��ا يتفق 
مع روؤية الإم��ارات 2021 الهادفة لأن 
ت�صبح دولة الإمارات من اأف�صل البلدان 
يف خمتلف جمالت الطاقة وال�صتدامة 
دبي  وخ���ط���ة   ،2021 ال����ع����ام  ب���ح���ل���ول 

الإمارة  تكون  اأن  اإىل  ال��ه��ادف��ة   2021
ومت�صلة  وم���ت���ك���ام���ل���ة  ذك����ي����ة  م���دي���ن���ة 
عنا�صر  وذات  م���وارده���ا  يف  م�����ص��ت��دام��ة 

بيئية نظيفة و�صحية وم�صتدامة«.
“اإمباور”  “تعزز  �صعفار:  ب��ن  واأ���ص��اف 
ج���ه���وده���ا و����ص���راك���ات���ه���ا ال���ن���وع���ي���ة مع 
القطاعني احلكومي واخلا�ص، ل�صمان 
احلفاظ  ع��رب  م�صتدامة  تنمية  حتقيق 
ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة وخ��ف�����ص الن��ب��ع��اث��ات، من 
الطاقة  كفاءة  تعزيز  على  العمل  خالل 
تنفيذاً  وذل����ك  ال���ص��ت��ه��الك،  وت��ر���ص��ي��د 
الطاقة  على  الطلب  ادارة  ا�صرتاتيجية 
الطاقة  ا����ص���ت���ه���الك  خل��ف�����ص  وامل�����ي�����اه 
 ،2030 بحلول   30% بن�صبة  وامل��ي��اه 
النبعاثات  خ���ف�������ص  وا����ص���رتات���ي���ج���ي���ة 
ال��ك��رب��ون��ي��ة ال��ت��ي ت��ه��دف خل��ف�����ص هذه 
بحلول   16% ب���ن���ح���و  الن����ب����ع����اث����ات 
اأرينا”،  “دبي  اأن  اإىل  ي�صار   .»2021
اإن�صاوؤها عرب ال�صركة القاب�صة  التي مت 
“مرا�ص”، هي اجلهة اجلديدة املتطورة 
احلجم  حيث  من  املنطقة  يف  والوحيدة 
ال��ذي �صتتخذه، وه��ي ع��ب��ارة ع��ن ملعب 
�صتعمل  ب���ال���ك���ام���ل،  وم���غ���ط���ى  م���ك���ي���ف 

“اإمباور” على تزويده بخدمات تربيد 
املناطق، ومن املتوقع اأن ت�صت�صيف “دبي 
العاملية  احلّية  العرو�ص  اأ�صخم  اأرينا” 
والريا�صية  امل��و���ص��ي��ق��ي��ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
النطاق،  الدولية والوا�صعة  والرتفيهية 
واملباريات  ال��ه��وك��ي  ري��ا���ص��ة  ك��م��ب��اري��ات 
ال�صلة  لكرة  الوطنية  للرابطة  العاملية 
الفنانني.  لأه������ّم  ال��ع��امل��ي��ة  واجل�������ولت 
تغطي  التي  اأرينا”  “دبي  و�صت�صتوعب 
م�صاحة حوايل ن�صف مليون قدم مربع، 

قرابة 20 األف متفرج. 
لأنظمة  الإم�����ارات  موؤ�ص�صة  اأن  وي��ذك��ر 
مزود  اأك��رب  “اإمباور”  املركزي  التربيد 
خلدمات تربيد املناطق يف العامل، وقعت 
اإتفاقية مع ال�صركة القاب�صة “مرا�ص” 
“دبي  م�صروع  لتزويد  املا�صي،  العام  يف 
اأرينا”  بخدمات تربيد املناطق بطاقة 
اإنتاجية ت�صل اإىل 3،600 طن تربيد. 
تقدم  “اإمباور”  اأن  ذك�����ره،  واجل���دي���ر 
خ����دم����ات ت���ربي���د امل���ن���اط���ق لأك������رث من 
األف   100 وحل����وايل  م��ب��ن��ى،   1،090
الإنتاجية  ال��ق��درة  ت�صل  ك��م��ا  متعامل 
طن  م��ل��ي��ون   1،4 ح���وايل  اإىل  لل�صركة 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلن بنك اأبوظبي التجاري اأم�ص الأحد 
ح�صابات  فتح  املمكن  من  اأ�صبح  قد  اأن��ه 
اآمنة  وبطريقة  و�صهولة  ب�صرعة  لديه 
بالإ�صافة  للمعلومات  احل��م��اي��ة  ت��وف��ر 
املبا�صر  اخل�����ص��م  ب��ط��اق��ات  ا���ص��ت��الم  اإىل 
ودفاتر ال�صيكات دون احلاجة اإىل زيارة 
اأي  تعبئة  حتى  اأو  البنك  ف��روع  م��ن  اأي 
من���اذج ورق��ي��ة وذل���ك م��ن خ��الل تطبيق 

“حياك” الذي مت اإطالقه اأم�ص.
اأ�صبح الآن باإ�صتطاعة اأي �صخ�ص مقيم 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة يتعدى 
���ص��ن��ة، ف��ت��ح ح�����ص��اب مبجرد   21 ع��م��ره 
اإدخال بع�ص البيانات الأ�صا�صية وت�صوير 
م�صتندات اإثبات الهوية وحتميل توقيعه 
على التطبيق. وبعد فتح احل�صاب، ميكن 
بطلبات  ال��ت��ق��دم  “حياك”  مل�صتخدمي 
للح�صول على بطاقات ائتمان وا�صتالم 
الرد مبا�صرة. وفور املوافقة على الطلب، 
هذه  الئ��ت��م��ان  بطاقة  ا���ص��ت��خ��دام  ميكن 
النرتنت،  ع��رب  امل�صرتيات  قيمة  لدفع 
للعميل  ي���ج���وز  احل�������ص���اب،  ف��ت��ح  وب���ع���د 
الرزمة  ا���ص��ت��الم  اإم����ا  اخ��ت��ي��ار  اجل���دي���د 

الرتحيبية من اأقرب فرع اإليه من فروع 
ما  خالل  اإليه  ت�صليمها  طلب  اأو  البنك 
48 �صاعة. وكبادرة ح�صن  ل يزيد على 
ت���رح���ي���ب، ي�����ص��ب��ح ال��ع��م��ي��ل ال�����ذي فتح 
“حياك”  ت��ط��ب��ي��ق  ح�����ص��اب��ه م���ن خ����الل 
ال���ت���ج���اري، موؤهاًل  اأب��وظ��ب��ي  ب��ن��ك  م���ن 
للح�صول على ما ي�صل اإىل 250،000 
نقطة مكافاآت من نقاط تات�ص بوينت�ص، 
“تات�ص  ح��دود  بال  مكافاآت  برنامج  من 
بدولة  الأكرب  الولء  برنامج  بوينت�ص” 
الإمارات العربية املتحدة واحلا�صل على 
وميكن  املرموقة.  اجل��وائ��ز  من  العديد 
النقاط  ه���ذه  ق��ي��م��ة  ا����ص���رتداد  للعميل 
لدفع  اأو  بالطائرة  ال�صفر  تذاكر  مقابل 
قيمة م�صرتياته وغريها الكثري. وبهذه 
كبري  ع��ب��ا���ص،  ق��ال��ت �صديقة  امل��ن��ا���ص��ب��ة، 
م�صوؤويل العمليات امل�صرفية مبجموعة 
“نحن نحر�ص  اأبوظبي التجاري:  بنك 
ا�صتثمار  على  التجاري  اأبوظبي  بنك  يف 
الوقت واجلهد واملال يف اأحدث التقنيات 
يف جم���ال اخل���دم���ات امل�����ص��رف��ي��ة وميثل 
اأبوظبي  ب���ن���ك  م����ن  “حياك  ت��ط��ب��ي��ق 
التجاري” اأحدث مبادرات البنك لتوفري 
لعمالئه،  ف����ري����دة  م�����ص��رف��ي��ة  جت���رب���ة 

التي  احلديثة  التقنيات  تت�صافر  حيث 
ن�صتخدمها يف البنك مع قاعدة متنوعة 
وخدمات  مبتكرة  م��ال��ي��ة  منتجات  م��ن 
تقدمي  من  لتمكننا  متطورة  م�صرفية 
اأق�صى  توفر  رقمية  م�صرفية  خ��دم��ات 
ملعلومات  واحل���م���اي���ة  الأم�������ن  درج�������ات 

وبيانات العمالء.«
اأبوظبي  ب��ن��ك  اأن  اإىل  الإ����ص���ارة  وجت���در 

ال���ت���ج���اري ك����ان ق���د اأط���ل���ق ال��ع��دي��د من 
املتطورة  الرقمية  امل�صرفية  املنتجات 
امل�صرفية  اخلدمات  مركز  راأ�صها  وعلى 
الرقمية “يوبنك” الذي يقدم خدمات 
فورية لتلبية جميع املتطلبات امل�صرفية 
البطاقات  اإ����ص���ت���ب���دال  م���ث���ل  ال���ي���وم���ي���ة 
املبادرات  وت�صتمل  ال�صيكات.  واإ����ص���دار 
امل��ب��ت��ك��رة الأخ����رى ال��ت��ي اأط��ل��ق��ه��ا البنك 

 ،2017 األ��ف ق��دم مربع.  خ��الل العام 
املائة  يف   23.8 ج��اف��زا  م�صاهمة  بلغت 
من الناجت املحلي الإجمايل لدبي، فيما 
اإجمايل  من  املائة  يف   23.9 ا�صتقطبت 
وا�صتحوذت  املبا�صر،  الأجنبي  ال�صتثمار 
اإج���م���ايل قيمة  م���ن  امل���ئ���ة  70 يف  ع��ل��ى 
جت��ارة املناطق احل��رة يف الإم���ارة خالل 

الفرتة نف�صها«.

م��ن ال��ت��ربي��د وت��ق��دم ال�����ص��رك��ة خدمات 
لعدد  للبيئة  ���ص��دي��ق��ة  م��ن��اط��ق  ت��ربي��د 
اإم�������ارة دبي  م���ن امل�������ص���اري���ع ال����ب����ارزة يف 
م��ث��ل جم��م��وع��ة ج��م��ريا وج��م��ريا بيت�ص 
امل����ايل العاملي  ري��زي��دن�����ص وم���رك���ز دب���ي 
الطبية  دبي  ومدينة  التجاري  واخلليج 
جمريا  ونخلة  جمريا  ب��ح��ريات  واأب����راج 
مول  بطوطة  واب��ن  جاردنز  ودي�صكفري 
العاملية  واملنطقة  للت�صميم  دب��ي  وح��ي 

لالإنتاج الإعالمي وغريها.

اللكرتونية  اأبل”  “�صاعة  تطبيق  على 
على  الإط���الع  م��ن  العمالء  متكن  التي 
اأر�صدة ح�صاباتهم واآخر خم�ص معامالت 
منفذة باحل�صاب بالإ�صافة اىل املعلومات 
الئتمان  وبطاقات  بح�صاباتهم  املتعلقة 
اخلا�صة بهم، وخدمة م�صاهاة الب�صمة 
عمالئه  ه��وي��ة  م��ن  للتحقق  ال�صوتية 
معامالتهم  لتنفيذ  ي��ت�����ص��ل��ون  ال���ذي���ن 
من خالل اخلدمات امل�صرفية الهاتفية 
الهاتف  ع����رب  امل�����ص��رف��ي��ة  واخل�����دم�����ات 
تقدمي  خدمة  اإىل  بالإ�صافة  املتحرك، 
القرو�ص ال�صخ�صية لعمالئه من خالل 
احل�����ص��ول ع��ل��ى م��واف��ق��ة م�����ص��ب��ق��ة عرب 
العامل وعلى  اأي مكان يف  الإنرتنت من 
م����دار ال�����ص��اع��ة، وخ���دم���ة ال��ت��ح��ق��ق من 
الهوية من خالل الب�صمة عند ا�صتخدام 
الهاتفية،  امل�صرفية  اخل��دم��ات  تطبيق 
الذي  “اختيارك”  برنامج  على  ع��الوة 
باقة  لت�صميم  ف��ر���ص��ة  ال��ع��م��الء  مي��ن��ح 
عالقاتهم  وت��رق��ي��ة  امل��ال��ي��ة  منتجاتهم 
التجاري  اأب��وظ��ب��ي  ب��ن��ك  م��ع  امل�صرفية 
توفر  وتطبيقات  خ��دم��ات  جميعاً  وه��ي 
للوفاء  خ�صي�صاً  م�صممة  مالية  حلوًل 

باحتياجات عمالئنا الكرام.

 بهدف تعزيز حركة ال�ضتثمار والتجارة امل�ضرتكة وتفعيل التعاون الثنائي

�فتتاح مكتب متثيلي جتاري لكو�شتاريكا يف مقر غرفة دبي
•• دبي-الفجر:

موؤخراً  كو�صتاريكا  ج��م��ه��وري��ة  افتتحت 
غرفة  مقر  يف  لها  جتارياً  متثيلياً  مكتباً 
جت����ارة و���ص��ن��اع��ة دب���ي يف خ��ط��وة تعك�ص 
ت��ع��زي��ز ع���الق���ات ال���ت���ع���اون ال��ث��ن��ائ��ي بني 
وكو�صتاريكا،  دب��ي  يف  الأع��م��ال  جمتمعي 
وال�صتثمارات  الأع���م���ال  ت��دف��ق  وت�����ص��ه��ل 

والتجارة بني اجلانبني.
ديلبيالر  م���اري���ا  م��ع��ايل  امل��ك��ت��ب  واف��ت��ت��ح 
التخطيط  وزي������رة  غ���ون���زال���و،  ج���اري���دو 
كو�صتاريكا،  يف  القت�صادية  وال�صيا�صات 
�صعيد  ب����ن  ����ص���ل���ط���ان  م����ع����ايل  ب���ح�������ص���ور 
الدولة،  الق��ت�����ص��اد يف  وزي���ر  امل��ن�����ص��وري، 
ال���غ���ري���ر، رئي�ص  ���ص��ي��ف  و����ص���ع���ادة م���اج���د 
و���ص��ع��ادة حمد  دب���ي،  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�ص 
و�صعادة  دب��ي،  غرفة  ع��ام  مدير  بوعميم، 
�صفري  هرينانديز،  �صاكون  فران�صي�صكو 
جمعة  و�صعادة  ال��دول��ة،  ل��دى  كو�صتاريكا 
الدولة  �صفري  ال��رم��ي��ث��ي،  خمي�ص  را���ص��د 
ل���دى ج��م��ه��وري��ة ك��و���ص��ت��اري��ك��ا، وع���دد من 
وح�صد  دب��ي،  غرفة  اإدارة  جمل�ص  اأع�صاء 
من اأبرز فعاليات وقيادات ورجال الأعمال 

يف الإمارة.
ي�صتهدف  امل��ك��ت��ب  اأن  غ���ون���زال���و  واأك������دت 
ا�صتثمارية  كوجهة  لكو�صتاريكا  الرتويج 
ج����ذاب����ة، وال���ت���ع���ري���ف ب�����ص��ك��ل اأك�����رب على 
اأه���م ال��ف��ر���ص ال���ص��ت��ث��م��اري��ة امل���وج���ودة يف 
التجارة  ح��ج��م  اأن  م���وؤك���دة  ك��و���ص��ت��اري��ك��ا، 
ب���ني دول�����ة الإم��������ارات وك��و���ص��ت��اري��ك��ا بلغ 
15.1 مليون دولر اأمريكي خالل العام 
دولر  م��ل��ي��ون   7.6 ب����  م��ق��ارن��ة   2018

بن�صبة  اأي   ،2017 العام  خالل  اأمريكي 
منو تبلغ تقريباً %100، م�صرياً اإىل اأن 
التجارة  حجم  زي���ادة  اإىل  تتطلع  ب��الده��ا 

وال�صتثمار بني اجلانبني. 
دبي  غ��رف��ة  ج��ه��ود  ع��ل��ى  واأث��ن��ت معاليها 
امل�صرتك،  ال��ث��ن��ائ��ي  ال���ت���ع���اون  ت��ف��ع��ي��ل  يف 
التجاري  التمثيل  ملكتب  وا�صت�صافتها 

املكتب  اأن  حيث  مقرها،  يف  لكو�صتاريكا 
كو�صتاريكا  �صركات  م�صاعدة  �صريكز على 
تعزيز  ع��ل��ى  ال��الت��ي��ن��ي��ة  اأم���ري���ك���ا  ودول 
الأو�صط  ال�����ص��رق  منطقة  يف  ح�����ص��وره��ا 
والن���ط���الق ن��ح��و الأ����ص���واق ال��ع��امل��ي��ة عرب 

بوابة دبي. 
املكتب،  اف��ت��ت��اح  ك��ل��م��ت��ه يف ح��ف��ل  وخ����الل 

اأ�صار �صعادة ماجد �صيف الغرير قائاًل:” 
التجاري  التمثيل  مكتب  اف��ت��ت��اح  ي�صكل 
نحو  ه��ام��ة  خ��ط��وة  دب  يف  الكو�صتاريكي 
امل�صرتكة،  القت�صادية  العالقات  تفعيل 
التعاون  م���ن  اأو����ص���ع  اآف������اق  اإىل  ون��ق��ل��ه��ا 
وال���ت���ن�������ص���ي���ق وال���ت���ك���ام���ل الق���ت�������ص���ادي، 
ال�صراكة  نوعيةيف  نقلة  اخلطوة  معترباً 

ال�صرتاتيجية مع الأ�صواق الالتينية مبا 
دبي  ل�صركات  اخل��ارج��ي  بالتو�صع  ي�صمح 
من  ال�صتثمارات  وا�صتقطاب  والإم���ارات، 

كو�صتاريكا اإىل الإمارة.«
اهتماماً  الغرفة تويل  اأن  الغرير  واأو�صح 
باعتبارها  ال��الت��ي��ن��ي��ة  ب���الأ����ص���واق  ك��ب��رياً 
اأ�صواقاً واعدة مليئة بالفر�ص ال�صتثمارية، 
حيث متتلك الغرفة مكتبني متثيليني يف 
كل من الربازيل وبنما، وتخطط لفتتاح 
م��ك��ت��ب ث��ال��ث يف الأرج���ن���ت���ني، م���وؤك���داً اأن 
يف  رئي�صة  اأداة  تعترب  التمثيلية  املكاتب 
م�صرية تفعيل ال�صراكات القت�صادية مع 

الأ�صواق العاملية املختلفة.
التجاري  ال��ت��م��ث��ي��ل��ي  امل���ك���ت���ب  وي�������ص���ك���ل 
ج�صور  لبناء  من�صة  دب��ي  يف  لكو�صتاريكا 
ال�����ت�����ع�����اون ب�����ني جم���ت���م���ع الأع�������م�������ال يف 
الأعمال  ملجتمع  �صيوفر  حيث  البلدين، 
ال��ت��ع��رف ب�صكل  اإم��ك��ان��ي��ة  يف ك��و���ص��ت��اري��ك��ا 
يف  ال�صتثمارية  الفر�ص  اأه��م  على  اأك��رب 
���ص��وق دب���ي وامل��ن��ط��ق��ة وم�����ص��اع��دت��ه��م على 
فيها،  ال���ص��ت��ث��م��اري��ة  ن�صاطاتهم  تو�صيع 
الإمارة  يف  الأع��م��ال  ملجتمع  �صيقدم  كما 
كافة الت�صهيالت التي متكنها من معرفة 
ال�صتثمارية  والفر�ص  التناف�صية  املزايا 

يف كو�صتاريكا.
و�صبق افتتاح املكتب، توقيع مذكرة تفاهم 
فرباير  يف  وكو�صتاريكا  دب��ي  غ��رف��ة  ب��ني 
املنتدى  فعاليات  خ��الل  وذل��ك   ،2018
الالتينية  اأمريكا  لدول  لالأعمال  العاملي 
حيث  دب��ي،  غرفة  نظمته  ال��ذي   2018
اقت�صادية  ل�صراكة  نواة  التفاقية  �صكلت 

متكاملة على خمتلف ال�صعد.
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مليار درهم �إير�د�ت   65.8

�شركتي �ت�شالت ودو يف 2018
•• اأبوظبي-وام:

ارتفعت ايرادات �صركات الت�صالت املدرجة يف �صوقي اأبو ظبي ودبي املاليني 
“ ات�صالت “ و” دو” اإىل 65.8 مليار درهم خالل العام 2018 بنمو 

ن�صبته %1.8 مقارنة مع 64.6 مليار درهم يف العام 2017.
وثقتها  كما   - للم�صغلني  امل��ال��ي��ة  ب��امل��وؤ���ص��رات  اخل��ا���ص��ة  ال��ق��راءة  واأظ��ه��رت 
امليزانيات ال�صادرة عن ال�صركتني مع نهاية العام 2018 - توا�صل النمو 
وهو ما انعك�ص على �صايف الأرباح التي ارتفعت قيمتها اىل 10.35 مليار 
العام  يف  دره��م  مليار   10.12 مع  مقارنة   2.2% ن�صبتها  ب��زي��ادة  دره��م 

.2017
 143.25 لل�صركتني  قيمتها  اجمايل  بلغ  فقد  امل��وج��ودات  �صعيد  وعلى 
العام  دره��م يف  145 مليار  2018 مقارنة مع  العام  دره��م خ��الل  مليار 

.2017
زيادة  املتوقع  من  الت�صالت  قطاع  يف  امل�صغلني  لأرب��اح  اجليد  النمو  ومع 
ن�صبة التوزيعات املقرتحة على امل�صاهمني الذي ح�صلوا على عوائد جيدة 

من الأرباح خالل الن�صف الأول من العام 2018.
كانت ال�صركتان قد وزعتا نحو 4 مليارات درهم على امل�صاهمني اأرباحا عن 
الن�صف الأول من العام املا�صي منها 3.478 مليار درهم قيمة توزيعات 

�صركة الإمارات لالت�صالت.
8.6 مليار  اأرب��اح �صركة الإم��ارات لالت�صالت اىل  وتف�صيال فقد ارتفعت 
8.41 مليار  %2.2 مقارنة مع  2018 بنمو ن�صبته  العام  درهم خالل 

درهم يف العام 2017.
فيما ارتفع اجمايل اإيرادات ال�صركة خالل العام املا�صي اإىل م�صتوى 52.4 
مليار درهم بزيادة ن�صبتها %1.5 مقارنة مع 51.6 مليار درهم يف العام 
143.25 مليار  2017.. وو�صلت قيمة اجمايل موجودات ال�صركة اىل 

درهم.
و على م�صتوى الأداء اخلا�ص ب�صركة الت�صالت املتكاملة “دو” فقد بلغ 
�صايف الأرباح 1.75 مليار درهم بنمو ن�صبته %2.2 مقارنة مع 1.711 

مليار درهم يف العام 2017.
وبلغ اجمايل الإيرادات مع نهاية العام 2018 نحو 13.41 مليار درهم 

بزيادة ن�صبتها %3.1 مقارنة مع 13 مليار درهم يف العام 2017.
و�صهد اجمايل موجودات ال�صركة ارتفاعا اإىل م�صتوى 17.83 مليار درهم 
مليار   16.505 %8 مقارنة مع  ن�صبتها  بزيادة  املا�صي  العام  نهاية  مع 

درهم يف العام 2017.

�شوق دبي �ملايل يوفر بيانات فورية حول
 ن�شب �مللكية �لأجنبية يف �ل�شركات �ملدرجة

•• دبي -وام:

اأعلن �صوق دبي املايل اأم�ص  الأحد عن اإطالق الن�صخة اجلديدة من �صفحة 
ال�صركات املدرجة مبا يوفر للمتعاملني بيانات فورية  امللكية الأجنبية يف 
امللكية  ن�صب  ح��ول  ال��ت��داول  جل�صة  خ��الل  دقيقتني  ك��ل  تلقائياً  حم��دث��ة 
“احلالية” وكذلك حول الأ�صهم “املتوفرة” لال�صتثمار الأجنبي التي يتم 
جل�صة  من  اعتباراً  ال�صفحة  اإىل  جديدة  خانة  اإ�صافة  خالل  من  عر�صها 

تداول اأم�ص الأحد.
التقا�ص  قطاع  ورئي�ص  للعمليات  التنفيذي  الرئي�ص  فكري  مرمي  وقالت 
والت�صوية والإيداع يف �صوق دبي املايل اأن روؤية ور�صالة �صوق دبي املايل تركز 
على تر�صيخ مكانته ك�صوق مالية اإقليمية مبقايي�ص عاملية توفر للمتعاملني 
خدمات تداول وتقا�ص وت�صوية متطورة و�صمن بيئة عمل تت�صم بال�صفافية 
ال�صوق  فاإن  الغاية  لهذه  العاملية وحتقيقاً  املمار�صات  اأف�صل  والعدالة وفق 
الذي  الرئي�صي  امل�صدر  باعتباره  املوقع  خدمات  تطوير  على  دائماً  يعمل 
والبيانات  املعلومات  على  للح�صول  اإل��ي��ه  ال��رج��وع  امل�صتثمر  على  يتعني 
وتو�صيع  حت�صني  على  حر�صهم  ال�����ص��وق..م��وؤك��دة  يف  لال�صتثمار  ال��الزم��ة 
نطاق �صفحة امللكية الأجنبية على املوقع ال�صبكي لل�صوق مبا يوفر حتديثاً 
للملكية الفعلية كل دقيقتني خالل جل�صة التداول عالوة على اإ�صافة خانة 
الأمر  املجموعات  لكافة  بالن�صبة  والتداول  للتملك  املتوفرة  الأ�صهم  ن�صبة 

الذي مينح امل�صتثمرين م�صتويات �صفافية اأعلى.
اأبرز مزايا ال�صفحة اجلديدة للملكية الأجنبية هي حتديث الن�صب  ومن 
يف خانتي “احلايل” و”املتوفر” كل دقيقتني خالل �صاعات التداول، كما 
يتم حتديثها كل �صاعة بعد �صاعات التداول يف كل يوم عمل مبا يعك�ص اأية 

تطورات غري مرتبطة باأن�صطة التداول “اإن وجدت”..
بخالف  للتملك  املتوفرة  الأ�صهم  حتدد  جديدة  خانة  اإ�صافة  عن  ف�صال   
الأ�صهم اململوكة بالفعل بالإ�صافة اىل اإعادة ت�صنيف فئات اجلن�صية لت�صمل 

ثالث فئات على النحو التايل:
 املواطنون و اخلليجيون و الأجانب وذلك عقب دمج فئة العرب مع الأجانب 
التاريخية  ال��ب��ي��ان��ات  ع��ن  خا�صيةالبحث  اجل��دي��دة  ال�صفحة  ت��وف��ر  ك��م��ا 

با�صتخدام ا�صم ال�صركة والتاريخ.

% ن�شبة �ف�شاح �ل�شركات عن نتائجها   94
�ملالية �لأولية يف 2018 ب�شوق �أبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

اأعلن �صوق اأبوظبي لالأوراق املالية اأن ن�صبة اإف�صاح ال�صركات املدرجة لديه 
وذل��ك يف   2018 للعام  ال�صنوية  الأولية  املالية  النتائج  %94 عن  بلغت 
الفرتة  انتهاء  م��ن  يوما   45 ب���  امل��ح��ددة  القانونية  الزمنية  املهلة  ح��دود 

املالية.
و  حملية  ع��ام��ة،  م�صاهمة  �صركة   65 ب��ني  م��ن  �صركة   61 ال��ت��زم��ت  فقد 
�صركات  ث��الث  اأف�صحت  فيما  بالف�صاح..  ال�صوق  يف  يف  مدرجة  اأجنبية، 
م�صاهمة خا�صة من جممل خم�ص �صركات مدرجة يف من�صة ال�صوق الثانية 

عن بياناتها املالية الأولية ال�صنوية للعام 2018.
القائم بني  املثمر  التعاون  اأن  املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي  �صوق  اإدارة  اأك��دت  و 
اإدارة ال�صوق من جانب والقائمني على اإدارات ال�صركات املدرجة لديه من 
جانب اآخر تعاون م�صتمر و بناء ويف الوقت نف�صه يخدم تطلعات ال�صالح 

العام الهادفة اإىل حتقيق الإف�صاح وال�صفافية يف الأ�صواق املالية.

دبي ت�ضت�ضيف احلدث التجاري الأكرب عامليًا يف قطاع الأغذية وامل�ضروبات

حمد�ن بن ر��شد يفتتح �لدورة �لر�بعة و�لع�شرين من معر�ص »جلفود 2019«  

 جناح �لحتاد �لأوروبي ي�شتعر�ص �أف�شل منتجات �لأغذية
 �لزر�عية و�مل�شروبات �لأوروبية يف معر�ص جلفود 2019

•• ال�شارقة-الفجر:

بال�صارقة  ال��ب�����ص��ري��ة  امل�����وارد  دائ�����رة  ن��ف��ذت 
“ خل�صومات  “ وف����ر  ب���ربن���ام���ج  م��ت��م��ث��ل��ة 
م��وظ��ف��ي ح��ك��وم��ة ال�����ص��ارق��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
ال�صارقة  حكومة  ودوائ��ر  وموؤ�ص�صات  هيئات 
اجلهات  وموظفي  مل�صوؤويل  تعريفية  ور�صة 
يتعاونون  ال��ذي��ن  ال�����ص��ارق��ة  يف  احل��ك��وم��ي��ة 

التن�صيق  ع���م���ل���ي���ات  يف  ال�����ربن�����ام�����ج  م�����ع 
الربنامج  يقدمها  التي  للعرو�ص  واملتابعة 
للم�صتفيدين من بطاقة وفر من موظفي 
ت�صويق  اآلية  ل�صرح  وذل��ك  ال�صارقة  حكومة 
اآل��ي��ة طلب طباعة  و  وف��ر  برنامج  ع��رو���ص 

بطاقات برنامج وفر.
التعريفية  ال��ور���ص��ة  ال��ربن��ام��ج  ن��ف��ذ  ح��ي��ث 
احل��ك��وم��ة يف  م��وظ��ف��ي  ال��ت��ي �صمت  الأوىل 

لتو�صيح  الليه  يف  الرئي�صي  ال��دائ��رة  مقر 
و عدد  الربنامج  ال�صتفادة من  اآلية  و�صرح 
م�صتخدمي  م��ن��ه��ا  ي�صتفيد  ال��ت��ي  امل��ن��اف��ع 
“ ال�صادرة من دائ��رة املوارد  “ وفر  بطاقة 
ال��ب�����ص��ري��ة وال���ت���ي ت��ع��ت��رب اإح�����دى امل���ب���ادرات 
اخلدمية التي تهدف اإىل الرتقاء مب�صتوى 
ال�صركات  ق���ب���ل  م����ن  امل���ق���دم���ة  اخل����دم����ات 
التوفري  و  الدخ��ار  ثقافة  وتعزيز  املتعاونه 
الر�صيدة  احل��ك��وم��ة  روؤي�����ة  ت��ت��ب��ن��اه��ا  ال��ت��ي 
احلكومة  ملوظفي  الرغيد  العي�ص  لتوفري 
طباعة  يف  املتبعة  الآل��ي��ة  �صرح  و   ، واأ�صرهم 
متنح  التي  و  منها  وال�صتفادة  وف��ر  بطاقة 
ح�صريا ملوظفي حكومة ال�صارقة من خالل 
الأمور  وبع�ص  البطاقة  ه��ذه  بيانات  �صرح 
اخلا�صة  البيانات  وتعديل  باإ�صافة  املتعلقة 
بامل�صتفيدين اأو كيفية ا�صتخدام البطاقة يف 
الربنامج  يف  امل�صاهمة  واملوؤ�ص�صات  اجلهات 

وال�صتفادة من العرو�ص املقدمة .
ح�������ص���ر ال����ور�����ص����ة ال���ت���ع���ري���ف���ي���ة م�������ص���وؤويل 
التالية  احل���ك���وم���ي���ة  اجل����ه����ات  وم���وظ���ف���ي 
هيئة   ، ال���ص��ري��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  م��راك��ز  اإدارة   :
البيئة واملحميات الطبيعية  ، بلدية مدينة 
باحلمرية  احل��رة  املنطقة  هيئة   ، البطائح 

موؤ�ص�صة   ، الإ���ص��الم��ي  امل��ن��ت��دى   ، ���ص��روق   ،
 ، النبوية  وال�صنة  الكرمي  للقراآن  ال�صارقة 
هيئة الإمناء التجاري وال�صياحي ، جمل�ص 
 ، املالية  الرقابة  دائ���رة   ، للتعليم  ال�صارقة 
دائ��رة احلكومة   ، للفنون  ال�صارقة  موؤ�ص�صة 
للتخطيط  ال�صارقة  جمل�ص   ، اللكرتونية 
العمراين ، معهد ال�صارقة للرتاث ، اجلامعة 
، غرفة جتارة  ال�صارقة  ، جامعة  القا�صمية 
 ، ال�صارقة  مطار  هيئة   ، ال�صارقة  و�صناعة 
املكتب التنفيذي لل�صيخة بدور بنت �صلطان 
نادي   ، ال��ع��ام��ة  الأ���ص��غ��ال  دائ���رة   ، القا�صمي 
�صيدات ال�صارقة ، جمل�ص ال�صارقة الريا�صي 
، الطريان املدين ، دائرة ال�صوؤون الإ�صالمية 

، وال�صارقة لإدارة الأ�صول .
اإدارة  � مدير  العود  �صيف  واأو�صحت جواهر 
ومدير  املجتمعية  والأن�����ص��ط��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
اإىل حد  اأ�صبح مبقدورنا  اأن��ه  وف��ر،  برنامج 
تقريبا على  �صنوات  م��رور خم�ص  بعد  و  ما 
“ برنامج وفر “ اأن نلم�ص مدى ال�صتفادة 
التي حققها الربنامج على م�صتوى الدخار 
والتوفري ، حيث يعترب الفرد حمط اهتمام 
كافة  لتوفري  الأوىل  ال��درج��ة  يف  احلكومة 
بجالء  ماينعك�ص  وه����ذا  ل��ه  ال���راح���ة  ���ص��ب��ل 

ع��ل��ى م���دى اإخ���ال����ص ال��ق��ي��ادة وت��ف��ان��ي��ه��ا يف 
الدائم  وحر�صها  وامل��واط��ن  ال��وط��ن  خدمة 
على توفري كافة ال�صبل لتحقيق املزيد من 
الرفاهية ومن هنا جاء انعقاد هذه الور�صة 
لت�صليط ال�صوء على امل�صاريع التي ينفذها 

الربنامج لتوفري العي�ص الرغيد لهم .  
بطاقات  با�صتحداث  ال��دائ��رة  ق��ام��ت  حيث 
لربنامج وفر حتتوي على جميع التفا�صيل 
بالربنامج  وع���رف���ت   ، ب��امل��وظ��ف  اخل��ا���ص��ة 
ل��ل��م�����ص��ت��ف��ي��دي��ن م���ن ال��ب��ط��اق��ة ع���ن طريق 
املوقع الإلكرتوين لوفر و و�صائل التوا�صل 
ق��ن��وات جديدة  ا���ص��ت��ح��داث  و  الإج��ت��م��اع��ي 
عن  و  ���ص��ات،  و�صناب  تويرت  مثل  للتوا�صل 
ط��ري��ق ال���ربي���د الإل����ك����رتوين وم����ن خالل 
الدائرة  تنظمها  التي  واملعار�ص  الفعاليات 
وموؤ�ص�صات  هيئات  جميع  يف  دوري  ب�صكل 
ودوائر حكومة ال�صارقة للتعريف بالربنامج 
باآخر  امل�صتفيدين  تعريف  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
من  الربنامج  على  تطراأ  التي  امل�صتجدات 
اأو ع��ر���ص بع�ص  ان�����ص��م��ام ج��ه��ات ج���دي���دة 
امل�صاركني  ي��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  اخل�������ص���وم���ات 
قناة  ا���ص��ت��ح��داث  مت  ك��م��ا  و   ، للم�صتفيدين 

يوتيوب لربنامج وفر..

•• دبي-الفجر: 

اآل  را�صد  بن  ال�صيخ حمدان  �صمو  افتتح 
م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب ح��اك��م دب��ي وزي���ر املالية، 
اأم�����ص ال����دورة ال��راب��ع��ة وال��ع�����ص��ري��ن من 
ُيعد  ال���ذي   ‘2019 ’جلفود  م��ع��ر���ص 
احل����دث ال��ت��ج��اري ال�����ص��ن��وي الأك�����رب يف 
قطاع الأغذية وامل�صروبات على م�صتوى 
-17 ُتقام فعالياته من  وال��ذي  العامل، 

التجاري  دب����ي  م���رك���ز  يف  ف���رباي���ر   21
العاملي.

الذي   ،‘2019 ’جلفود  وي�����ص��ت��ق��ط��ب 
���ُص��ت��ق��ام ف��ع��ال��ي��ات��ه ع��ل��ى م����دى 5 اأي����ام، 
وكبار  التجارة  وزراء  من  لفتاً  اهتماماً 
املندوبني التجاريني وال�صركات الوطنية 
م���ن ���ص��ّت��ى اأن���ح���اء ال���ع���امل. وي���وف���ر هذا 
�صفقات  لعقد  مبتكرة  من�صة  املعر�ص 
جت��اري��ة جم��زي��ة ومم��ي��زة على م�صتوى 
ال��ق��ط��اع، واغ��ت��ن��ام الفر�ص اجل��دي��دة يف 
النا�صئة،  ال�����ص��وق، وم��واك��ب��ة الجت��اه��ات 
امل�صتقبلية  الأع���م���ال  اأج���ن���دة  وحت���دي���د 

لقطاع الأغذية.
اآل  را�صد  بن  حمدان  ال�صيخ  �صمو  وق��ام 
مكتوم يرافقه �صعادة هالل �صعيد املري 
التجاري  دب��ي  م��رك��ز  �صلطة  ع��ام  م��دي��ر 
ال�صياحة  دائ������رة  ع����ام  م���دي���ر  ال���ع���امل���ي، 
يف  بجولة  دب��ي  يف  ال��ت��ج��اري  والت�صويق 
ت��ب��ل��غ م�صاحته  ال����ذي  امل��ع��ر���ص  اأرج������اء 
�صموه  اطلع  حيث  مربعة،  ق��دم  مليون 
�صتقّدمها  ال��ت��ي  امل��ن��ت��ج��ات  اأح����دث  ع��ل��ى 
واإقليمّية  حملّية  عار�صة  جهة  اآلف   5
����ص���ت���ح���ر����ص ج���م���ي���ع���ه���ا على  ودول������ّي������ة 
الطلب  تلبية  يف  ت�صاعد  ح��ل��وٍل  ت��وف��ري 

املنطقة  يف  الغذائية  امل��واد  على  املتزايد 
وخارجها.

العامل يتوافد اإىل ’جلفود‘
ي�صهد معر�ص ’جلفود 2019‘ تنظيم 
واملفاو�صات  الأن�������ص���ط���ة  م���ن  ال���ع���دي���د 
ال��ت��ج��اري��ة؛ و���ص��ي��ق��وم امل��ن��دوب��ون رفيعو 
امل�صتوى من 198 بلداً بت�صليط ال�صوء 
التي  املنتجات  جم��م��وع��ات  اأح���دث  على 
�صوق  يف  الرئي�صة  القطاعات  ت�صتهدف 
التوقعات  وت�صري  وامل�صروبات.  الأغذية 
يف  وامل�صروبات  الأغذية  مبيعات  اأن  اإىل 
منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا 
دولر  م��ل��ي��ار   145.4 م���ن  ���ص��رتت��ف��ع 
 171.1 اإىل   2018 ع��ام  يف  اأم��ري��ك��ي 
ع���ام  ب���ح���ل���ول  اأم����ري����ك����ي  دولر  م���ل���ي���ار 
2023، مبعدل منو �صنوي مركب قدره 
%3.33، وذلك بح�صب “تقرير جلفود 
وامل�صروبات  الأغ���ذي���ة  ق��ط��اع  ل��ت��وق��ع��ات 
موؤ�ص�صة  اأعدته  الذي   ”2019 العاملي 
والذي  انرتنا�صيونال‘،  ’يورومونيتور 

�صيتم اإ�صداره ر�صمياً خالل املعر�ص.  
ب���ه���ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة، ق���ال���ت ت��ري��ك�����ص��ي لوه 
لإدارة  الأول  الرئي�ص  نائب  م��ريم��ان��د، 
امل��ع��ار���ص وال��ف��ع��ال��ي��ات ل���دى م��رك��ز دبي 
معر�ص  “ا�صتطاع  ال��ع��امل��ي:  ال��ت��ج��اري 
مر  ع���ل���ى  م��ك��ان��ت��ه  ت��ر���ص��ي��خ  ’جلفود‘ 
ال�صنوات كمن�صٍة رائدة تتيح ملتخ�ص�صي 
وامل�صروبات  الأغ����ذي����ة  ق��ط��اع  وخ�����رباء 
املربحة،  التجارية  ال�صفقات  ا�صتك�صاف 
امل��ن��ت��ج��ات واحل���ل���ول اجلديدة  واإط�����الق 
احتياجات  ت��واك��ب  وال��ت��ي  املتخ�ص�صة، 
وت�صهد  م�صتمر،  ب�صكٍل  تتطور  منطقة 

زي����ادًة يف ال��ط��ل��ب ال�����ص��ن��وي ع��ل��ى الغذاء 
’جلفود  و�صيتيح  ال�صتهالكي.  والإنفاق 
فر�صًة  ال��ع��ام  ه��ذا  للعار�صني   ‘2019
احلاليني  ال�صركاء  مع  للتوا�صل  قّيمة 
امل���ح���ت���م���ل���ني، كما  وال����ع����م����الء اجل�������دد 
الأن�صطة  م��ن  جمموعة  اإ���ص��اف��ة  �صيتم 
والفعاليات املميزة التي �صترثي جتربة 

زوار املعر�ص«.
لالبتكار‘-  جلفود  ’قمة  و�صت�صت�صيف 
الرئي�ص  املعر�ص  التي تقام على هام�ص 
بع�صاً من  اأي��ام-   3 م��دى  وت�صتمر على 
ملناق�صة  وذلك  القطاع،  الأ�صماء يف  اأبرز 
اأح����دث ال��ت��ح��دي��ات وال��ف��ر���ص يف قطاع 

الأغذية وامل�صروبات العاملي.

قمة البتكار تناق�س 
قطاع الأغذية وامل�ضروبات

ابتداء من يوم الغد وحتى يوم الأربعاء 
جلفود  ’قمة  ���ص��ت�����ص��ه��د  ف����رباي����ر،   20
لالبتكار‘ عدة جل�صات وفعاليات مميزة 
الثالثاء  ي��وم  رئي�صة  كلمة  اإلقاء  ت�صمل 
الغذاء  ’م�صتقبل  ب��ع��ن��وان  ف��رباي��ر   19
والرفاهية‘ للدكتور نايجل هيوز، نائب 
والتطوير  ال��ب��ح��وث  لق�صم  اأول  رئي�ص 
اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة  ’كلوغز‘؛   ���ص��رك��ة  يف 
تنظيم جل�صة بعنوان ’حوار مميز: منو 
الأو�صط  ال�صرق  يف  اخلا�صة  العالمات 
و�صمال اإفريقيا” مب�صاركة ال�صيد ميغيل 
للعمليات  التنفيذي  امل��دي��ر  ب��وف��ي��دان��و، 
الفطيم‘؛  م����اج����د  ’كارفور-  ل������دى 
بعنوان  اأخ�����رى  ج��ل�����ص��ة  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
’العمليات الذكية- الرتكيز على الذكاء 
التوريد‘  �صل�صلة  ل��دع��م  ال���ص��ط��ن��اع��ي 

ي�صودا�ص،  م���اي���ك  ال�����ص��ي��د  مب�������ص���ارك���ة 
للتكنولوجيا  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������ص 
بي  ’اأي  �صركة  ل��دى  املتميز  واملهند�ص 
اإم‘، وذلك بالإ�صافة اإىل جل�صات اأخرى. 
 ‘2019 ’جلفود  معر�ص  �صي�صهد  كما 
واجلل�صات  الفعاليات  من  مزيد  اإ�صافة 
جتارب  واإث���راء  تعزيز  يف  �صت�صاهم  التي 

الزوار واحل�صور.
م�صابقة  ���ص��ت�����ص��ه��د  ث���ان���ي���ة،  ج���ه���ة  م����ن 
من  نخبة  م�صاركة  العاملية‘  ’النكهات 
اأم���ه���ر ال��ط��ه��اة احل���ائ���زي���ن ع��ل��ى جنمة 
م��ي�����ص��الن وك��ب��ار خ���رباء ال��ط��ه��ي، حيث 
�صي�صتعر�ص امل�صاركون مهاراتهم املميزة 
العرو�ص وجل�صات  �صمن جمموعة من 
الطهي احلية والتفاعلية. وي�صمل ذلك 
والتي  العاملية للطهي‘،  ’بطولة جلفود 
�صي�صارك فيها 4 فرٍق متثل مناطق اآ�صيا 
والأمريكتني،  الأو�صط  وال�صرق  واأوروبا 
وذل����ك م���ن اأج����ل ال��ت��ن��اف�����ص ع��ل��ى مدى 
�صاعٍة كاملة لإعداد قائمة من 3 اأطباق 
تعك�ص النكهات واأ�صاليب الطهي املتمّيزة 

يف تلك املناطق.

فعاليات وجتارب ممّيزة
والفعاليات  ال���ربام���ج  ق��ائ��م��ة  وت�صتمل 
’جلفود  معر�ص  هام�ص  على  تقام  التي 
�صعار  حت���ت  ي��ن��ع��ق��د  ال�����ذي   ،‘2019
املاأكولت،  من  ع��امل  التميز.  من  ’عامل 
على برنامج حديقة ال�صاي ’تي هاو�ص‘ 
اأ�صناف  ا���ص��ت��ع��را���ص  ع��ل��ى  ي��رك��ز  ال����ذي 
ال�صاي املتنوعة والفاخرة، مع جمموعة 
م�����ن ال�����ع�����رو������ص امل����م����ي����زة واحل����ل����ق����ات 
واأ�صاليب  ال��ت��ذوق  وجل�صات  التعليمية 

املرتافقة  وامل�صروبات  الأطعمة  تقدمي 
وغريها من الأن�صطة املميزة؛ وبرنامج 
ال�صواء”  “خرباء  ما�صرتز”  “باربكيو 
م�صابقات  من  جمموعًة  يت�صمن  ال��ذي 
تقدمها  التي  احلية  والعرو�ص  ال�صواء 
نخبة من اأ�صهر الطهاة وخرباء ال�صواء 

يف الهواء الطلق. 
ويف �صياق مت�صل، يرحب برنامج جلفود 
الأول من نوعه لل�صركات النا�صئة برواد 
جم��ال الأغ��ذي��ة وامل�����ص��روب��ات، لت�صليط 
ال�صوء على م�صاهمتهم يف ر�صم املالمح 
امل�صتقبلية للقطاع. و�صتحر�ص اأكرث من 
نا�صئة عاملية على ال�صتفادة   50 �صركة 
م���ن م��ن�����ص��ة ال��ع��رو���ص ال��ت��ي ت��ت��ي��ح لها 
امل�صتثمرين  اأم��ام  املبتكرة  اأفكارها  طرح 
املحتملني، اإ�صافة اإىل �صل�صلة موؤمترات 
اخل�����رباء  اآراء  ت��ت�����ص��م��ن  م��ت��خ�����ص�����ص��ة 
تتناول  ال��ت��ي  امللهمة  ال��ن��ج��اح  وق�ص�ص 
امل��و���ص��وع��ات ال��رئ��ي�����ص��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب����اأداء 
واملتو�صطة  ال�صغرية  النا�صئة  ال�صركات 

يف هذا القطاع. 
 CxO اأخ��رى، يعترب ن��ادي  من ناحية 
�صّناع  لأب��رز  ح�صريًة  اجتماعية  وجهًة 
ال���ق���رار يف ال��ق��ط��اع وامل�������دراء م���ن ذوي 
و�صتتيح  الطموحة.  البتكارية  الأف��ك��ار 
باملعر�ص  اخل��ا���ص��ة  الك��ت�����ص��اف  منطقة 
جمموعة  ع����ل����ى  ال����ت����ع����رف  ل�������زواره�������ا 
م���ن الب���ت���ك���ارات امل��خ��ت��ارة ���ص��م��ن اإط���ار 
م�صابقة  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ه���ذا  ت��ف��اع��ل��ي، 
للذواقة،  ال��وط��ن��ي��ة  الإم���ارات���ي���ة  ال��دل��ة 
القهوة من  اإع���داد  حيث يجتمع خ��رباء 
اأحدث  ل�صتعرا�ص  العامل  اأنحاء  جميع 

تقنياتهم اأمام احل�صور. 

•• دبي-الفجر: 

ي�صارك الحت���اد الأوروب����ي، وه��و اجلهة 
وت�صدير  ا���ص��ت��رياد  يف  ع��امل��ي��اً  ال���رائ���دة 
وامل�صروبات،  الزراعية  الأغذية  منتجات 
يف م��ع��ر���ص ج��ل��ف��ود ل��ه��ذا ال��ع��ام، بهدف 
ا���ص��ت��ع��را���ص اأب������رز م���ا ت��ت��م��ي��ز ب���ه هذه 
املنتجات من املواد الغذائية وامل�صروبات 
ال�صالمة  م��ق��وم��ات  ح��ي��ث  م��ن  �صيما  ل 

الغذائية واجلودة والفائدة ال�صحية. 
قبل  م��ن  ر�صمياً  اجل��ن��اح  افتتاح  و�صيتم 
���ص��ع��ادة ال�����ص��ي��د ف��ي��ل ه���وغ���ان، مفو�ص 
والتنمية  ل��ل��زراع��ة  الأوروب������ي  الحت����اد 
الريفية، الذي �صي�صل اإىل دبي مبرافقة 
عريقة  اأوروب��ي��ة  �صركة   39 ميثل  وف��د 

للم�صاركة يف معر�ص جلفود 2019.
وي���ه���دف ج���ن���اح الحت������اد الأوروب���������ي يف 
املنتجات  ت�صدير  ت�صهيل  اإىل  املعر�ص 
الأوروب������ي������ة م����ن الأغ�����ذي�����ة ال���زراع���ي���ة 
العربية  الإم��ارات  دولة  اإىل  وامل�صروبات 
ال�صركات  ح�����ص��ور  وت���ع���زي���ز  امل���ت���ح���دة، 
الغذائية  ل��ل��م��واد  امل��ن��ت��ج��ة  الأوروب�����ي�����ة 
�صوق  م��ع  عالقاتها  وتوطيد  ال��زراع��ي��ة 

دولة الإمارات واأ�صواق املنطقة.
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ذل����ك، ق���ال ف��ي��ل هوغان 
“يعد  الأوروب������������ي:  الحت��������اد  م���ف���و����ص 
لالأغذية  �صنوي  معر�ص  اأك���رب  جلفود 
م�صتغرباً  ولي�ص  العامل،  يف  وامل�صروبات 
م�صاركة الحتاد الأوروبي ب�صفته اجلهة 
وا�صترياد  ت�����ص��دي��ر  يف  ع��امل��ي��اً  ال���رائ���دة 

ال��زراع��ي��ة، وي��ع��ود الف�صل يف  امل��ن��ت��ج��ات 
احلا�صرين  الأع�����ص��اء  دول��ه��ا  اإىل  ذل���ك 

وجلناح الحتاد الأوروبي.  
لرجال  م��ث��ال��ي��ة  من�صة  امل��ع��ر���ص  ي��وف��ر 

الأع��م��ال م��ن دول��ة الإم����ارات وم��ن دول 
للوقوف  امل��ع��ر���ص  امل�����ص��ارك��ة يف  ال��ع��امل 
الحتاد  ملنتجات  املتميز  امل�صتوى  على 
الأوروبي من املواد الغذائية التي تتمتع 

والأمان  ال�صالمة  ومقومات  بالأ�صالة 
الغذائية طبقاً لأعلى معايري اجلودة«.

مت ت�����ص��م��ي��م ج���ن���اح الحت������اد الأوروب������ي 
ب��ط��ري��ق��ة مت��ن��ح ال���زائ���ر جت��رب��ة مميزة 

ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة من 
امل��ن��ت��ج��ات ال���زراع���ي���ة م���ن خم��ت��ل��ف دول 
مبذاقها  وال�صتمتاع  الأوروب���ي  الحت��اد 
وي�����ص��ت�����ص��ي��ف اجل����ن����اح بهذه  ال�����ط�����ازج. 
الطبخ  ع����رو�����ص  م����ن  ع�������دداً  امل��ن��ا���ص��ب��ة 
تعليمية  وح���ل���ق���ات  ال����ت����ذوق  وج��ل�����ص��ات 
يقدمها اثنني من م�صاهري الطهاة هما 
�صارل �صو�صان من فرن�صا ومنى مو�صلي 

من اململكة العربية ال�صعودية.
وتاأتي دولة الإمارات العربية املتحدة يف 
املرتبة 13 بني اأكرب الأ�صواق امل�صتوردة 
ل�صادرات الحتاد الأوروبي من املنتجات 
ال��غ��ذائ��ي��ة ال��زراع��ي��ة وامل�����ص��روب��ات، حيث 
و���ص��ل��ت ق��ي��م��ة ت��ل��ك ال�������ص���ادرات يف عام 
ي����ورو.   م��ل��ي��ون   2،953 اإىل   2017
العربية  الإم���ارات  دول��ة  اأهمية  ويف ظل 
املتحدة باعتبارها من الأ�صواق امل�صتوردة 
للغذاء ب�صورة كلية، وبوابة نحو اأ�صواق 
الأو�صط  وال�صرق  الأخ��رى  اخلليج  دول 
و���ص��م��ال اإف��ري��ق��ي��ا، ف��اإن��ه��ا ت��وف��ر العديد 
الزراعية  الأغ��ذي��ة  ملنتجي  الفر�ص  من 
الأوروب��ي��ني.  ول �صك يف اأن زي��ادة عدد 
���ص��ك��ان دول���ة الإم�����ارات وت��ن��وع��ه��م يدفع 
ل��اله��ت��م��ام ب�صالمة  الأوروب������ي  الحت����اد 
و���ص��ح��ة الأغ���ذي���ة ال��ت��ي ي�����ص��دره��ا اإىل 
الإم���ارات. وقد مت الع��رتاف باملنتجات 
و�صالمتها  تنوعها  حيث  من  الأوروب��ي��ة 
ما  وه��و  واأ�صالتها،  وجودتها  الغذائية 
ملحبي  وج��ذاب��ة  ممتعة  جت��رب��ة  ي�صمن 

هذه املنتجات.
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27 �شلطان �لقا�شمي يطلع على ��شرت�تيجية �إد�رة �ملر�عي يف �ل�شارقة

بهدف ت�ضهيل �ضراء وثائق التاأمني على املركبات 

»�أبوظبي �لوطنية للتاأمني« تفتتح فرعني جديدين يف مر�كز »ت�شجيل» يف �ل�شارقة

�إطالق تلفزيون طالل �أبوغز�لة 
»TAG WebTV« للبث �لإلكرتوين

•• ال�شارقة -وام:

الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب  اط��ل��ع 
���ص��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د ال��ق��ا���ص��م��ي ع�صو 
ال�����ص��ارق��ة خالل  الأع��ل��ى ح��اك��م  املجل�ص 
البلديات  �����ص����وؤون  دائ������رة  وف����د  ل��ق��ائ��ه 
يتقدمهم  احليوانية  وال��رثوة  والزراعة 
رئي�صها �صعادة �صامل حممد النقبي على 

قبل  وذل���ك  امل��راع��ي  اإدارة  ا�صرتاتيجية 
ظهر اأم�ص الأحد مبكتب �صمو احلاكم.

ال�صارقة  ح��اك��م  ال�صمو  ���ص��اح��ب  اأك���د  و 
للحياة  خا�صة  اأهمية  ت��ويل  الإم���ارة  اأن 
النباتية وتنظيم عملية الرعي مبا يوفر 

البيئة املنا�صبة.
اللقاء  ب���داي���ة  ال����دائ����رة يف  وف����د  وق�����دم 
ال�صارقة  حاكم  ال�صمو  ل�صاحب  �صكره 

يف  ال��دائ��رة  جلهود  املتو�صل  دعمه  على 
ال�صعي  م��وؤك��دا  اخت�صا�صاتها  خمتلف 
لتحقيق ما ت�صبو اإليه الإمارة وفق روؤية 
�صموه الر�صيدة يف خدمة املواطنني ويف 

املجالت كافة.
و عر�ص الوفد روؤية ور�صالة اإدارة املراعي 
تنظيم  ق��ان��ون  م��ن  امل�صتمدة  واأه��داف��ه��ا 
املراعي يف الإمارة وا�صرتاتيجيتها التي 

للرثوة  ال���غ���ذاء  ت��وف��ري  اإىل  ت�����ص��ت��ه��دف 
للموارد  امل�صتدامة  والتنمية  احليوانية 
الأب���ح���اث لتح�صني  وت��ط��وي��ر  ال��رع��وي��ة 
الرثوة  ملربي  املقدمة  اخل��دم��ات  نوعية 
مكافحة  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة  احل���ي���وان���ي���ة، 
ال�صرتاتيجية  وت�����ص��م��ل  ال��ت�����ص��ح��ر. 
ت��واج��ه ع��م��ل الدائرة  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 
البعد  ذات  والفر�ص  مواجهتها  وط��رق 

•• اأبوظبي-الفجر: 

الوطنية  “اأبوظبي  ���ص��رك��ة  اأع���ل���ن���ت 
التاأمني  ���ص��رك��ات  اإح����دى  للتاأمني”، 
ت��وف��ري حلول  امل��ن��ط��ق��ة يف  ال���رائ���دة يف 
املبتكرة لعمالئها من الأفراد  التاأمني 
واملوؤ�ص�صات، عن افتتاح فرعني جديدين 
لفح�ص  “ت�صجيل”  لل�صركة يف مراكز 
حيث  ال�صارقة؛  يف  املركبات  وت�صجيل 
���ص��ه��ر دي�صمرب  ال�����ص��رك��ة خ���الل  ب����داأت 
بتقدمي خدمات التاأمني على املركبات 
يف قرية ت�صجيل التابعة ل�صركة برتول 
ومن  “اينوك”،  ال��وط��ن��ي��ة  الإم������ارات 
بتقدمي  الثاين  الفرع  يبداأ  اأن  املتوقع 
�صغارة  اأب��و  ت�صجيل  مركز  يف  خدماته 

خالل هذا ال�صهر.
اأحمد  ال�صيد  ق��ال  ذل��ك؛  على  وتعليقاً 
ل�صركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص  ادري�������ص، 
“ي�صرنا  للتاأمني:  الوطنية  اأب��وظ��ب��ي 
جديدين  فرعني  افتتاح  ع��ن  الإع���الن 
لفح�ص  “ت�صجيل”  لل�صركة يف مراكز 
و ت�صجيل املركبات يف ال�صارقة يف خطوة 
ال�صركة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  م���ع  ت��ن�����ص��ج��م 
احتياجات  على  الرتكيز  اإىل  الهادفة 

 •• عًمان – الفجر:

اأط����ل����ق����ت جم���م���وع���ة ط������الل اأب����وغ����زال����ة 
للبث  اأبوغزالة  “طالل  تلفزيون  حمطة 
 TAG -الإل�����ك�����رتوين ع���رب الن����رتن����ت
وتوطيد  زي�������ادة  ب���ه���دف   »WebTV
واملهتمني  املعنيني  مع  التوا�صل  عالقات 
حول  املجموعة  تقدمها  التي  باخلدمات 

العامل.
وي����اأت����ي اإط������الق ق���ن���اة ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة للبث 
الع�صر  الإلكرتوين متا�صيا مع متطلبات 
التقنية  اأدوات  ا����ص���ت���خ���دام  يف  امل����ع����ريف، 
املجموعة  جمهور  اإىل  للو�صول  احلديثة 

املنت�صر يف خمتلف دول العامل، حيث يركز 
على بث اأخبار الأعمال والثقافة، وتغطية 
والتي  املجموعة،  تنظمها  التي  الفعاليات 
املو�صيقى  بث  اإىل  بالإ�صافة  فيها،  ت�صارك 
فيديو  م��ك��ت��ب��ة  وت����وف����ري  ال��ك��ال���ص��ي��ك��ي��ة، 
اأبوغزالة  طالل  “تلفزيون  ويبث  �صاملة. 
الإل���ك���رتوين  امل���وق���ع  ع���رب  الإلكرتوين” 
ويعمل   ،»www.tagbc-tv.com«
و�صيلة  ليكون  اجل��ودة،  البث عايل  بتقنية 
اإع���الم���ي���ة ج���دي���دة م���ن و���ص��ائ��ل الإع�����الم 
املجموعة،  ت�����ص��ت��خ��دم��ه��ا  ال���ت���ي  امل��ت��ن��وع��ة 
والتي ت�صمل املواقع الإلكرتونية، و�صبكات 
الأنباء  ووك���ال���ة  الج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��وا���ص��ل 

اأبوغزالة لالأعمال  واإذاعة طالل  العاملية، 
 »TAGBC 102.7 FM« والثقافة 

بالإ�صافة اإىل الو�صائل الأخرى.
اإط���الق املحطة الإل��ك��رتون��ي��ة قال  وح���ول 
���ص��ع��ادة ال��دك��ت��ور ط��الل اأب��وغ��زال��ة “نحن 
فخورون بالإ�صافة اجلديدة لوجودنا على 
للتوا�صل  من�صة  �صتكون  والتي  الإنرتنت 
وت�صويق  ال����ع����امل،  ح�����ول  ج���م���ه���ورن���ا  م����ع 
اإطالق  اأن   مبينا  ون�صاطاتنا”،  خدماتنا 
توفري  اإىل  ي��ه��دف  اإل���ك���رتوين  ت��ل��ف��زي��ون 
لأن�صطة  ال��ك��ام��ل��ة  الإخ���ب���اري���ة  ال��ت��غ��ط��ي��ة 
املجموعة حول العامل كما ياأتي كجزء من 

ا�صرتاتيجيتها للتو�صع عاملياً.

انطالقها  وم��ن��ذ  املجموعة  “اإن  واأ���ص��اف 
خمتلف  مواكبة  اإىل  ت�صعى   1972 ع��ام 
التطورات، خا�صة يف ظل التطور ال�صريع 
لدينا  ليكون  تقنيا،  القطاعات  جميع  يف 
احلالية  خدماتنا  لتقدمي  الأدوات  اأف�صل 

البيئي والقت�صادي، واملواقع وامل�صاحات 
يف  ل��ل��م��راع��ي  تخ�ص�صيها  ���ص��ي��ت��م  ال��ت��ي 
الإم���ارة. وجرى  خمتلف مدن ومناطق 
طرح عدد من التو�صيات امل�صتقبلية التي 
امل�صتدامة  التنمية  حتقيق  �صاأنها  م��ن 
يف امل���ج���الت ال��رع��وي��ة وت��ن��م��ي��ة ال���رثوة 
النباتات  ع��ل��ى  وامل��ح��اف��ظ��ة  احل��ي��وان��ي��ة 

ال�صحراوية.

عمالئها، وتعزيز ح�صورها يف مناطق 
الدولة«. 

���ص��ع��ادة �صيف حميد  اأ���ص��ار  م��ن ج��ه��ت��ه، 
الفال�صي، الرئي�ص التنفيذي ملجموعة 
جمموعة  يف  “نحر�ص  “اينوك”: 
خدمة  اأف�����ص��ل  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  ’اينوك‘ 
للعمالء من خالل رفدهم  من نوعها 
ب��ع��رو���ص ف��ائ��ق��ة ال��ت��ن��وع. وق���د قدمت 
خدمات  ال�����ص��ن��ني  م��ر  ع��ل��ى  ’ت�صجيل‘ 
وت�صجيلها  ال�����ص��ي��ارات  لفح�ص  مم��ي��زة 

لأك������رث م����ن م���ل���ي���ون ع��م��ي��ل يف دول����ة 
الإمارات العربية املتحدة. ول�صك يف اأن 
الوطنية  ’اأبوظبي  �صركة  مع  �صراكتنا 
القيمة  من  مزيداً  �صت�صيف  للتاأمني‘ 
وت��ت��ي��ح لعمالئنا  خل��دم��ات��ن��ا احل��ال��ي��ة، 
اأو  اأو جتديد تاأمينهم ال�صخ�صي  �صراء 
’ت�صجيل‘  مراكز  يف  مركباتهم  تاأمني 

التابعة لنا يف ال�صارقة«.
الوطنية  اأبوظبي  �صركة  اأن  اإىل  ي�صار 
ل��ل��ت��اأم��ني ت��ع��م��ل ع��ل��ى ال��ت��و���ص��ع داخ���ل 

ال������دول������ة، ح���ي���ث و�����ص����ل ع������دد ف�����روع 
وم��ك��ات��ب ال�����ص��رك��ة يف دول����ة الإم�����ارات 
مع  وذل���ك   .20 اإىل  امل��ت��ح��دة  العربية 
مراكز  يف  اجلديدين  الفرعني  افتتاح 
“ت�صجيل”  وت�����ص��ط��ل��ع  “ت�صجيل«. 
املطلوبة  الإلزامية  الفحو�صات  بكافة 
الكثري  و  املركبات  ت�صجيل  ل�صتكمال 
حالياً  ولديها  الأخ���رى،  اخلدمات  من 
متنقلة  وح������دات  وث�����الث  ف���رع���اً   15
مناطق  يف  ت��ت��واج��د  امل��رك��ب��ات  لفح�ص 

راأ����ص  و  وال�����ص��ارق��ة،  دب����ي،  يف  خمتلفة 
اخل��ي��م��ة، وخ��ورف��ك��ان، وال��ذي��د، وحّتا. 
باأحدث  ال��ف��روع جم��ه��زة  ه��ذه  وجميع 
بفح�ص  املتخ�ص�صة  والآليات  الأجهزة 
وُتدار هذه  اأعطالها.  ال�صيارات وك�صف 
ِقَبل كوادر خبرية  املراكز والفروع من 
الن�صح  تقدمي  على  تعمل  وحم��رتف��ة، 
مليون  م��ن  لأك����رث  التقنية  وامل�����ص��ورة 
دولة  يف  املركبات  �صائقي  من  متعامل 

الإمارات العربية املتحدة.

التي  مكاتبنا  يف  منها  للجديد  والت�صويق 
يزيد عددها عن 100 مكتب حول منت�صرة 
العامل، والتي اأبرزها حماية حقوق امللكية 
الفكرية، والرتجمة، واخلدمات القانونية، 

ال�صت�صارات، والتعليم«.

�ضنغافورة حتتفل بع�ضر �ضنوات من امل�ضاركات الناجحة يف »معر�س جلفود 2019«
46 �شركة يف �شنغافورة يعر�شون 

خيار�ت منتجات غذ�ئية �شحية ومنا�شبة
 •• دبي-الفجر: 

بتنمية  املعنية  احلكومية  الهيئة  �صنغافورة”،  “اإنرتبرايز  موؤ�ص�صة  ت��ق��ود 
التجارة وقطاع الأعمال، بالتعاون مع جمعية م�صنعي الأغذية يف �صنغافورة، 
يف  م�صاركتهم  خالل  وامل�صروبات  الأغذية  �صناعة  يف  متخ�ص�صة  �صركة   46
فيه  ت�صارك  ال��ذي  ال��ت��وايل  على  العا�صر  العام  وه��و   ،2019 جلفود  معر�ص 
الأغذية  التي تركز على  الأح��داث  اأكرب  الذي يعد من  املعر�ص  �صنغافورة يف 
منتجات  باإطالق  تقريباً  ال�صركات  ن�صف  يقوم  حيث  العامل،  يف  وامل�صروبات 

غذائية جديدة اإما يف دولة الإمارات اأو ال�صرق الأو�صط1.
�صنغافورة:  اإن��رتب��راي��ز  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�ص  ب��ون،  ت�صيونغ  بانغ  وق��ال 
تت�صم  ملا  نظراً  وا�صع  دويل  بقبول  ال�صنغافورية  الغذائية  املنتجات  “حتظى 
ابتكار وجودة وامتثال تام ملعايري ال�صالمة الغذائية. وتعترب منطقة  به من 
ال�صرق الأو�صط على وجه اخل�صو�ص �صوقاً �صريعة النمو لالأغذية وامل�صروبات، 
ووجهة ت�صدير رئي�صية ل�صركات الأغذية يف �صنغافورة. وب�صفته اأحد املعار�ص 
التجارية الرائدة يف دبي، ميثل معر�ص جلفود من�صة ممتازة لل�صركات لتكوين 
�صورة وا�صحة عن اأحدث اجتاهات ال�صوق، والتوا�صل واإقامة �صراكات جتارية 

مثمرة مع جتار الأغذية واملوزعني يف ال�صرق والعامل«. 
واأ�صاف: “ي�صرنا هذا العام اأن ي�صارك 46 من م�صنعي الأغذية يف �صنغافورة 
ومنها  املنتجات،  م��ن  متنوعة  جمموعة  يقدمون  حيث  جلفود،  معر�ص  يف 
منتجات �صحية وجاهزة لالأكل. وناأمل اأن تتمكن هذه ال�صركات من ال�صتفادة 

من معر�ص جلفود للتو�صع يف اأ�صواق جديدة يف ال�صرق الأو�صط وخارجها«. 
يذكر اأنه يف عام 2018، ا�صتحوذت منطقة ال�صرق الأو�صط على نحو 758 
�صنغافورة  ����ص���ادرات  م��ن  �صنغافوري”  دولر  م��ل��ي��ون  درهم”280  م��ل��ي��ون 
بني  الإمارات2  حّلت  كما  اخلليجي،  التعاون  ملجل�ص  منها   %75 الغذائية، 
اأول ثالث وجهات لت�صدير الأغذية يف املنطقة خالل العام املا�صي. وجنحت 
“اإنرتبرايز �صنغافورة” يف عام 2018 وحده بت�صهيل اإبرام 28 �صراكة بني 
الأو�صط.  ال�صرق  يف  وامل��وزع��ني  المتياز  واأ�صحاب  املحلية  الأغ��ذي��ة  �صركات 

واليوم، يزاول اأكرث من 30 �صركة اأغذية �صنغافورية ن�صاطها يف املنطقة.
اأن ت�صل  2018، ُيتوقع  وبح�صب تقرير موؤ�ص�صة دبي لتنمية ال�صادرات عام 
قيمة �صوق املاأكولت وامل�صروبات يف الإمارات اإىل 131 مليار درهم للماأكولت، 
اأكرب  2021. وتعد الإم��ارات من  و14 مليار درهم للم�صروبات بحلول عام 
من  الفرد  ح�صة  بارتفاع  مدفوعة  الأو�صط،  ال�صرق  يف  لالأغذية  امل�صتوردين 
ال�صكان  اأع��داد  الناجت املحلي الإجمايل، وزي��ادة ال�صتهالك والإن��ف��اق، وزي��ادة 
املاأكولت  اأي�صاً طلب مرتفع على عرو�ص  والوافدين. وهناك  املواطنني  من 
املختلفة لتلبية كافة املتطلبات والتطلعات لدى امل�صتهلكني، حيث تتوفر مناذج 
الطعام  تو�صيل  وتطبيقات  الإنرتنت،  عرب  البقالة  م��واد  طلب  خدمات  مثل 

على الهواتف املتحركة، وارتفاع �صعبية عربات الأطعمة.
واحتفاًل مبرور عقد من الزمن على م�صاركة �صنغافورة يف معر�ص “جلفود”، 
ت�صتعر�ص  التي  والتكنولوجيا  البتكار  منطقة  ال�صنغافوري  اجلناح  �صي�صم 
الذي  ماركت”  ال�صوبر  “ممر  ومفهوم  لالأطعمة،  ذكية  ومفاهيم  منتجات 
قطاع  يف  ال�صنغافورية  التجارية  ال��ع��الم��ات  م��ن  متنوعة  جمموعة  يعر�ص 

الأغذية، اإ�صافة اإىل منتجات جديدة يف الأ�صواق. 
و�صوف ت�صتعر�ص �صركات الأغذية ال�صنغافورية مفاهيم غذائية غري تقليدية 
وتعد  الأطعمة4.  تزويد  واآلت  اجلاهزة3  الوجبات  مثل  مريحة  وخ��ي��ارات 
يف  تطويرها  مت  التي  املعدلة  والأطعمة  ال�صكر  وبدائل  النباتية  الربوتينات 
�صنغافورة، منا�صبة خلدمة الأولويات ال�صحية الوطنية يف الإمارات واملرتبطة 
ال�صحية.  البدائل  على  املتزايد  الطلب  لتلبية  ومالئمة  وال�ُصمنة،  بال�صكري 
ولأن البتكار جزء ل يتجزاأ من قطاع الأغذية يف �صنغافورة، ت�صتخدم �صركات 
ت�صنيع الطعام ال�صنغافورية تقنيات مثل املعاجلة بال�صغط العايل، والتعقيم 
احل����راري مب�صاعدة امل��وج��ات ال��دق��ي��ق��ة، وذل���ك ب��ه��دف اإط��ال��ة ح��ي��اة منتجات 
الأطعمة بدون احلاجة اإىل ا�صتعمال املواد احلافظة، واملحافظة على اجلودة 

الغذائية واحل�ّصية لهذه املنتجات. 
لتعزيز  وجهودها  ال�صنغافورية  ال�صركات  �صنغافورة”  “اإنرتبرايز  وت��دع��م 
البالد.  خارج  املتوفرة  والفر�ص  بال�صبكات  ال�صركات  تلك  ربط  عرب  اأعمالها 

ولدى “اإنرتبرايز �صنغافورة” مكتبان يف دبي والريا�ص. 

تعاون بني �لإمار�ت لالأبنية �خل�شر�ء« و»�لدويل مل�شتقبل �حلياة« ب�شاأن �لطاقة �ل�شفرية
•• دبي -وام:

وقع جمل�ص الإمارات لالأبنية اخل�صراء - املنتدى امل�صتقل الذي يهدف اإىل 
بالأبنية  املتعلقة  املمار�صات  البيئة من خالل تعزيز وت�صجيع  احلفاظ على 

اخل�صراء - مذكرة تفاهم مع “املعهد الدويل مل�صتقبل احلياة ». 
بيئية غري حكومية  »ILFI« منظمة  مل�صتقبل احلياة  ال��دويل  املعهد  ويعد 
تركز على قيم العدالة الجتماعية والغنى الثقايف وال�صالمة البيئة.. وكان 
املعهد اأطلق عام 2006 “حتدي اأبنية احلياة” وهو برنامج ت�صنيف لالأبنية 
اخل�صراء يهدف اإىل ت�صجيع ممار�صات الأبنية املتجددة وا�صتدامة البيئات 
العمرانية.  ومبوجب مذكرة التفاهم �صيتعاون املعهد مع جمل�ص الإمارات 
لالأبنية اخل�صراء لتطوير �صهادتي »ILFI« للطاقة ال�صفرية والنبعاثات 
الكربونية ال�صفرية لتطبيق براجمها يف دولة الإمارات حيث �صيتم اإطالقها 

خالل “موؤمتر م�صتقبل احلياة” املقرر العام احلايل. 

ويتعاون الطرفان لتعزيز الوعي العام باأهمية �صهادتي “الطاقة ال�صفرية” 
يكون  اأن  على  بالقطاع  املعنيني  بني  ال�صفرية”  الكربونية  و”النبعاثات 
التفاهم  مذكرة  ومتثل  ال��دول��ة.   يف  لل�صهادتني  احل�صري  املدقق  املجل�ص 
ال��ب��ن��اء يف  ق��ط��اع  النوعية يف  ال��ت��ح��ولت  ت��دع��م  ه��ام��ة  ا�صرتاتيجية  خ��ط��وة 
دولة الإمارات بالتزامن مع دعم مبادرات مواجهة التغري املناخي وحتقيق 
الأهداف الرامية اإىل وقف النبعاثات الكربونية الناجمة عن ت�صغيل جميع 
الأبنية اجلديدة بحلول عام 2030 وحتقيق روؤية الأبنية امل�صيدة ال�صفرية 
جمل�ص  اإدارة  جمل�ص  رئ��ي�����ص  ال��ع��ب��ار  �صعيد  وق���ال    .2050 ع���ام  ب��ح��ل��ول 
مل�صتقبل احلياة  ال��دويل  املعهد  �صراكتنا مع  اإن  الإم��ارات لالأبنية اخل�صراء 
ت�صلط ال�صوء على الدور الرائد للمركز يف حتقيق روؤية البيئات العمرانية 
مع  ين�صجم  مب��ا  الإم�����ارات  دول���ة  يف  ال�صفرية  الكربونية  الن��ب��ع��اث��ات  ذات 
اأهداف املجل�ص العاملي لالأبنية اخل�صراء واتفاقية باري�ص للمناخ.  واأ�صاف 
اإن مذكرة التفاهم متثل منطلقا نحو تغيريات نوعية يف بيئاتنا العمرانية 

للحد من النبعاثات الكربونية فيها ودعم اأهداف دبي الرامية للو�صول اإىل 
 . اأقل ب�صمة كربونية يف العامل بحلول عام 2050 

ومي��ث��ل ه���ذا ال��ت��ع��اون راف����دا ل��ت��ن��وي��ع اأع���م���ال م��رك��ز ال��ت��م��ي��ز يف النبعاثات 
كمن�صة جتمع  لالأبنية اخل�صراء  الإم��ارات  اأطلقه جمل�ص  الذي  ال�صفرية 
الهيئات احلكومية واملوؤ�ص�صات الأكادميية والقطاع اخلا�ص مل�صاركة املعارف 
واخلربات مبا ي�صاهم يف الدفع قدما بعجلة تطوير الأبنية ذات النبعاثات 

الكربونية ال�صفرية يف الدولة. 
اأهداف  لتدعم  احل��ي��اة  مل�صتقبل  ال���دويل  املعهد  م��ع  التفاهم  م��ذك��رة  وت��اأت��ي 
مركز التميز الرامية اإىل تفعيل التوا�صل مع اأكرب عدد ممكن من اجلهات 
واملوؤ�ص�صات املعنية باحلراك الدويل نحو الو�صول اإىل النبعاثات الكربونية 

ال�صفرية. 
الدويل  للمعهد  التنفيذي  الرئي�ص  �صتريجون  اأم��ان��دا  قالت  جانبها  م��ن 
مل�صتقبل احلياة “ ي�صرنا للغاية اأن ن�صهد مدى التزام دولة الإمارات بالأبنية 

تقدم  التي  ال�صراكة  ه��ذه  خ��الل  من  ال�صفرية  الكربونية  النبعاثات  ذات 
املمار�صات  اأف�صل  لعتماد  البناء  التعاون  �صعيد  على  به  يقتدى  منوذجا 

املوثوقة وكيفية تطبيقها بنجاح على امل�صتوى املحلي«. 
من  تاأتي  العامل  يف  الدفيئة  غ��ازات  انبعاثات  من  باملئة   40 نحو  اأن  يذكر 
الأبنية و28 باملئة مرتبطة بت�صغيل الأبنية مما يتطلب دورا اأكرب من قطاع 
نطاق  على  الكربونية  النبعاثات  خف�ص  يف  للم�صاهمة  والإن�����ص��اءات  البناء 

وا�صع. 
فعاليات  دوري���ة  ب�صورة  اخل�����ص��راء  لالأبنية  الإم����ارات  جمل�ص  وي�صت�صيف 
وموؤمترات ومنتديات اإقليمية وعاملية.. كما حر�ص على تطوير �صل�صلة من 
الأن�صطة مبا يف ذلك فعاليات التوا�صل وور�ص العمل التقنية واأي��ام العمل 
تعنى  بق�صايا  املتخ�ص�صة  التدريبية  للربامج  الت�صهيالت  وتقدمي  املكثف 
ومنطقة  الإم��ارات��ي  واملجتمع  الأع�صاء  متطلبات  يلبي  مبا  املباين  ببيئات 

ال�صرق الأو�صط ب�صكل عام. 

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2019/357  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ام ايه بي انترييرز ���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
اأقام  ق��د  ح�صني  ع��ب��داهلل  كلندر  وميثله:خالد  ذ.م.م  دب��ي  ت���ريازو  /�صركة  امل��دع��ي 
عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�صامن مببلغ وقدره 
)497963.40( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ 
ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام.وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق:2019/3/10 
من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا    ch1.C.14:بالقاعة �ص  ال�����ص��اع��ة:08:30 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2019/380  جتاري جزئي

نباخته  رم�صان  �صادق   -2 ����ص.ذ.م.م  العامة  للتجارة  1-الوم   / عليه  املدعي  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /كابارول للدهانات �ص.ذ.م.م وميثله:ح�صني 
علي عبدالرحمن لوتاه قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم  دره��م   )2000000( وق���دره  مببلغ  عليهما 
والفائدة 12% من تاريخ ا�صتحقاق ال�صيك وحتى ال�صداد التام.وحددت لها جل�صة 
بالقاعة:ch1.C.13  لذا  ال�صاعة:08:30 �ص  املوافق:2019/3/11  يوم الثنني 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2019/223  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-التوت ال�صود للتجارة العامة 2- اذر حممد علي اف�صري ب�صفتها 
�صامن �صخ�صي وب�صفتها مالك التوت ال�صود للتجارة العامة جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /م�صرف المارات ال�صالمي م�صاهمة عامة وميثله:عبداحلكيم حبيب 
عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  حرز  بن  من�صور 
بالت�صامن والت�صامم مببلغ وقدره )214007.70( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 
يوم  لها جل�صة  التام.وحددت  ال�صداد  املطالبة وحتى  تاريخ  9% من  والفائدة  املحاماة 
الحد املوافق:2019/2/24 ال�صاعة:08:30 �ص بالقاعة:ch1.C.14  لذا فاأنت مكلف 
او م�صتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�صور 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   
       اعالن بورود التقرير بالن�ضر

   يف  الدعوى 2018/104  عقاري جزئي
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-اح���م���د ك���رم اح��م��د ���ص��ا���ص��وه 2- م���رمي عبداهلل 
�صا�صوه  احمد  ك��رم  /امنه  املدعي  ان  الق��ام��ة مبا  ح�صن جمهول حمل 
قررت  املحكمة  ب���ان  نعلمكم  تهلك  حم��م��د  ع��ب��دال��رزاق  ومي��ث��ل��ه:را���ص��د 
اعاله  امل���ذك���ورة  ال��دع��وى  يف  ب���ت���اري���خ:2019/2/11  امل��ن��ع��ق��دة  بجل�صتها 
اخطاركم بورود تقرير ال�صيد اخلبري املنتدب يف الدعوى وقد حتددت 
ج��ل�����ص��ة ي���وم الث���ن���ني امل�������واف�������ق:2019/2/25 ال�������ص���اع���ة:08:30 �صباحا 

بالقاعة:ch1.B.8 للتعقيب على التقرير  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   
يف الدعوى  رقم 2018/905 جتاري كلي 

املدعي عليهم : 
1- موزه �صيف لتجارة املواد الغذائية - �ص ذ م م ، 2- عا�صق كافوجنال عزيز

3- الفرو�صيه للتجارة - �ص ذ م م  4- حممد �صامي داود �صليمان  
نحيط �صيادتكم علما بانه مت ندب خبري م�صريف  بالدعوى املذكورة اعاله واملرفوعة  
قانونا   ميثلكم  من  او  مكلفني  فاأنتم  وعليه   ، خ  م  �ص  للتمويل  موارد  من  �صدكم 
بح�صور اجتماع اخلربة املقرر عقده يوم الأربعاء  املوافق 2019/2/27 يف متام ال�صاعة 
00 : 10 �صباحا ، وذلك مبكتب اخلبري املنتدب الكائن دبي - الهناء �صنرت - بجوار 
دوار ال�صطوة - مقابل كارفور - بجانب فندق ت�صيل�صي - مكتب رقم 229/228  نطلب 
املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما  امل�صتندات  باملوعد واملكان املحدد واإح�صار  احل�صور 
لل�صالحيات  وفقا  اعمالها  �صتبا�صر  فاإن اخلربة  بانه يف حال تخلفكم عن احل�صور 

املخولة لها قانونا. 
حممد املرزوقي/ اخلبري امل�ضريف   

حتديد موعد اجتماع اخلربة  

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   
اإعالن ح�ضور اأمام اخلبري املحا�ضبي/ الدكتور حممد اإ�ضماعيل عبداهلل الزرعوين 

يف الدعوى رقم 2018/3854 جتاري جزئي
بناء على احلكم التمهيدي ال�صادر يف الدعوى اعاله من قبل حمكمة دبي الإبتدائية 
- حماكم دبي بتاريخ 2019/1/21 ، والقا�صي بندب خبري ح�صابي يف الدعوى اعاله 
للقيام باملهمة املو�صحة باحلكم ال�صادر ، فقد اقامت املدعية / ميفا كي اإت�ص كي 
فورم وورك �صي�صتم�ص �ص م ح  ، الدعوى اعاله ويتعني على املدعي عليها / �صركة 
الن�صاءات املتكاملة �ص ذ م م ، احل�صور خالل ا�صبوع من تاريخ الإعالن لدى مكتب 
التايل مكتب  العنوان  على   - اعاله  املذكورة  الدعوى  املعني يف  احل�صابي  اخلبري 
ت�صارترد دبي الكائن باإمارة دبي - �صارع اأبوبكر ال�صديق - بناية بنك دبي التجاري 
- الدور الأول - مكتب رقم )101( هاتف : 04/2727123  - 04/2727112  ، فاك�ص : 

04/2727101 ، وتقدمي كافة الوثائق التي توؤيد موقفكم يف الدعوى اأعاله.

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2019/58   تنفيذ مدين  
حممد  اقبال  2-اظهر  العامة  للتجارة  اميك�ص  �صدهم/1-ري�صني  املنفذ  اىل 
ري�صني  الوىل  املدعي عليه  وب�صفته مدير ومالك  ال�صخ�صية  ب�صفته  يو�صف 
جمهويل  ال�صام�صي   النابودة  على  �صلطان  3-احمد  العامة  للتجارة  امييك�ص 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�صركة ترايو مدى بال�صتيك الدولية  قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بالت�صامن بدفع املبلغ 
او خزينة املحكمة.   التنفيذ  املنفذ به وق��دره )4089778.50( درهم اىل طالب 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   

مذكرة اعادة اعالن بالن�ضر
يف  الدعوى 2018/1133  ا�ضتئناف جتاري   

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- فا�صو �صيورام نامي  جمهول حمل القامة 
م  م  ذ   - البال�صتيكية  لل�صناعات  ات��رن��ا  /���ص��رك��ة  امل�صتاأنف  ان  مب��ا 
ومي��ث��ل��ه / ه��ن��د حميد ع��ل��ي غ��دي��ر ال��ك��ت��ب��ي - ق��د ا���ص��ت��اأن��ف احلكم 
ال�صادر بالدعوى رقم 2018/63 مدين كلي وحددت لها جل�صه يوم 
رقم  بالقاعة  �صباحا   10.00 ال�صاعة   2019/3/24 امل��واف��ق  الح���د  
ch2.D.17 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف
العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2019/202   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ ���ص��ده/1- ال��ري��ام��ي ل��ل��ج��دران والر���ص��ي��ات - ���ص ذ م م  
نا�صر ح�صن  التنفيذ/ح�صن  ان طالب  القامة مبا  جمهول حمل 
ال�صايغ  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )48697.5( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية 
يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        

 يف  الدعوى 2018/403 عمايل كلي                 
ماكدونالد  ال��ن  وميثلها/�صتيوارت  القاب�صة  ت�صامرز  املدخل/1-�صركة  اخل�صم  اىل 
�صامرز  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ جون توما�ص وميثله / حممد حممود 
حممد مو�صى ال�صوان - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية 
وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   2500( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   2754208( وقدرها 
خربة  و�صهادة  التام  ال�صداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب 
وت�صليمه كافة ال�صهادات. رقم ال�صكوى )MB185351908AE(.   وحددت لها 
جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2019/2/19 ال�صاعة 10.30 �ص بالقاعة Ch2.E.22 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2019/3 دعاوى م�ضتعجلة جتارية 

اأن���ور �صر حممد ب��روي��ز 2-حم��م��ود احمد  اىل امل��دع��ي عليه /1-حم��م��د 
ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهويل  عثمان   حممد  3-�صيخ  �صريف  حممد 
عليك  اأق��ام  قد   - م  م  ذ  �ص   - للمقاولت  اإنرتنا�صيونال  املدعي/احلمد 
هند�صي  خبري  بتعيني  م�صتعجلة  ب�صفة  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى 
والر�صوم وامل�صاريف. وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق  2019/2/24 
اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.A.5 بالقاعة  �ص   8.30 ال�صاعة 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2019/185  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- لوؤلوؤة �صوريا لتجارة ال�صيارات امل�صتعملة وقطع غيارها 
- ذ م م 2- اإب��راه��ي��م اح��م��د م��ع��ريي  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان املدعي/ 
موارد للتمويل وميثله / علي �صلطان �صامل الكندي - قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بال�صمام والت�صامن مببلغ وقدره 
)266662.98 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�صة 
 Ch1.C.14 بالقاعة  �ص   8.30 ال�صاعة   2019/2/28 املوافق  اخلمي�ص  يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2019/191  تنفيذ عمايل 
�صاين�ص - �ص م ح جمهول حمل القامة  املنفذ �صده/1- نيو  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/ وكيل احمد علفي  قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)233296( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.   وعليه فان 
املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2018/4778  جتاري جزئي              
م م  جم��ه��ول حمل  ذ  ���ص   - لل�صياحة  امل��غ��ام��رات  امل��دع��ي عليه /1-م��ت��ع��ة  اىل 
القامة مبا ان املدعي/�صوبر با�ص لل�صياحة - �ص ذ م م  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )94.000 درهم( والر�صوم 
وامل�صاريف و اتعاب املحاماة والفائدة  9% من رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام.  
وحددت لها جل�صة يوم الثنني  املوافق 2019/2/25 ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.13
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   
بالدعوى رقم 2018/3945 جتاري جزئي - دبي 

املدعي عليه / اأكوا الهند�صية - �ص ذ م م  - جمهول حمل الإقامة 
من  �صدكم  وامل��رف��وع��ة  اأع���اله  بالق�صية  ح�صابي  خبري  انتدابنا  مت  اأن���ه  علما  نحيطكم 
)اتورنت لتاأجري ال�صيارات - �ص ذ م م(  وعليه فاأنتم مكلفني اأو من ميثلكم قانونا بح�صور 
اجتماع اخلربة املقرر عقده يوم الثالثاء املوافق   2019/2/26 وذلك ال�صاعة الثانية ع�صر 
زاي��د - مقابل حمطة  ال�صيخ  الكائن : دبي - �صارع  املنتدب  ظهرا وذل��ك مبكتب اخلبري 
مرتو اخلليج التجاري - خلف الإمارات للعطالت - بناية بري�صم - مكتب اأحمد احلو�صني 
واملكان  باملوعد  احل�صور  يرجى     )805( رقم  مكتب  الثامن  الطابق  احل�صابات  لتدقيق 
مرتبة  امل�صتندات  تكون  ان  بالدعوىعلى  لدفاعكم  املوؤيدة  امل�صتندات  واح�صار  املحددين 
ومرتجمة للغة العربية واإح�صار الأ�صول لالإطالع عليها.  علما باأنه يف حالة تخلفكم عن 

احل�صور فان اخلربة �صتبا�صر اعمالها وفقا لل�صالحيات املخولة لها قانونا . 
لالإ�صتف�صار الإت�صال ب����  044341111

اخلبري احل�ضابي/ اأ�ضامة اأحمد علي مالك      

اعـــــالن بالن�ضـــر
للـــح�ضور اأمـــام اخلــــربة 

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   
يف الدعوى رقم 2018/3644 جتاري جزئي  دبي 

املقامة من / توفيق فوؤاد حاج عبا�ص 
�صد / 1- روز وود كراون للخدمات الفنية  

2- طالل جابر �صعيد حممد دويحان الهاجري - ب�صفته مدير و�صريك / روز 
وود كراون للخدمات - نعلن نحن اخلبري احل�صابي / حممد حميد حممد املري 
، اأنه مت تعيينا من حمكمة دبي املوقرة لتنفيذ مهمة اخلربة احل�صابية الواردة 
كما   - اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف   2018/12/31 بجل�صة  ال�صادر  املحكمة  بحكم 
نعلن املدعي عليهما حل�صور اإجتماع اخلربة املقرر له جل�صة يوم الربعاء املوافق 
مبركز  الكائن  مكتبنا  مبقر  وذل��ك  ع�صرا   3.00 ال�صاعة  مت��ام  يف   2019/2/27

الدانة - مكتب رقم 601 ، �صارع اآل مكتوم - ديرة - دبي. 
خبري ح�ضابي / حممد حميد حممد  املري 

اإعالن اإجتماع اخلربة 

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   

حممد  د.  احل�صابي  واخلبري  القانوين  املحا�صب  يعلن 
عبداملنعم ماهر.  عن انتهاء مهمته بت�صفية �صركة م�صنع 
الإمارات اكوا تكنولوجي للكافيارد  ذ م م . مبوجب احلكم 
ابوظبي  ا�صتئناف   2018  725 رقم  الق�صية  يف  ال�صادر 
وبطالن القرارات املتخذة يف اإجتماع اجلمعية العمومية 
احل�صابات  مدقق  تقرير  باإعتماد   2017/2/26 بتاريخ 
اخلارجي لل�صركة وبطالن حل ال�صركة باإعتباره كاأن مل 

يكن بالن�صبة لباقي ال�صركاء.

اإعــــــــــالن 
العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2019/16 مدين كلي 

ان  الق��ام��ة مب��ا  ال�صمرائي  جمهول حم��ل  امل��دع��ي عليه /1- علي فهمي  اىل 
اآل  املدعي/ مارك ه��وارد جافتار نيك وميثله / احمد عبداهلل حممد العطار 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ  علي   قد 
والفائدة  %12  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(  وق��دره )810512 
من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام و �صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال 
ال�صاعة 9.30  املوافق  2019/2/19   الثالثاء   كفالة.  وح��ددت لها جل�صة يوم 
اأو من ميثلك قانونيا  Ch1.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�صور  �ص بالقاعة 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   
اعالن حكم متهيدي بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2018/2030  جتاري كلي                              
2-حممود  م   م  ذ  �ص   - العامة  للتجارة  الذهبية  ال��زاوي��ة   -1/ عليه  املدعي  اىل 
عبداحلكيم عبدالعليم ال�صنو�صي 3-خولة ح�صن عبداهلل زيد ال�صحي - جمهويل 
املذكورة  الدعوى  اق��ام  الوطني  قد  الإحت��اد  املدعي /بنك  ان  حمل القامة مبا 
بتاريخ  2019/1/28  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�صتها  بان  اعاله وعليه نعلنكم 
يف  الف�صل  وقبل  احل�صوري  مبثابة  املحكمة  التايل/حكمت  التمهيدي  احلكم 
الدور  �صاحب  ال��ب��ن��وك  ب�صئون  املتخ�ص�ص  امل�����ص��ريف  اخل��ب��ري  ب��ن��دب   : امل��و���ص��وع 
باجلدول وتكون مهمته وفق منطوق احلكم ال�صادر بتلك اجلل�صة.  وحددت لها 
املحكمة جل�صة يوم الثنني املوافق 2019/2/18  ال�صاعة 30 : 09 �صباحا يف القاعة 

Ch2.E.21 يف حالة عدم �صداد املدعي امانة اخلبري. 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2018/13078  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�صركة ومي ورك لالعمال الفنية ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /�صانكار لل كوماوات قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
 )2000( ع��ودة مببلغ  وتذكرة  دره��م  دره��م(   7176( وقدرها  مب�صتحقات عمالية 
درهم والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:MB187083454AEوحددت لها 
 ch1.A.2:جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2019/2/26 ال�صاعة 08.30 �ص بالقاعة
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�صور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2018/2760  عمايل جزئي
�������ص.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  ���ص��ي دري��دج��ي��ن��ج  امل��دع��ي عليه / 1-���ص��ي دي  اىل 
الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /حم��م��د اع���ج���از م�����ص��ت��اق اح��م��د ق���د اأق�����ام عليك 
ال���دع���وى وم��و���ص��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ص��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )16729 
والر�صوم وامل�صاريف رقم  ع��ودة مببلغ )1500( دره��م  دره��م( دره��م وتذكرة 
الثالثاء  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت   MB181105405AE:ال�صكوى
املوافق 2019/2/26 ال�صاعة 08.30 �ص بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف 
او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2019/1  عر�س وايداع عقاري

وميثلها  ف��ردي��ة  موؤ�ص�صة  العقارية  ا�صتيت  1-ي���وين   / عليه  امل��ع��رو���ص  اىل 

مبا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  القا�صمي  حممد  ك��اي��د  ط���ارق  مالكها/ال�صيخ 

حممد  عبداهلل  وميثله:روؤيا  ا�صكندر  جا�صم   -2 هرندي  /عماد  املدعي  ان 

وقدره  مبلغ  واي���داع  بعر�ص  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  العو�صي 

)4.593.510.00( درهم لقاء مان�صبته 30% من باقي ثمن الفيالت الثالثة 

ارقام 40 ، 41 ، 45 وايداعه خزينة املحكمة ل�صالح املعرو�ص عليه  .

رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   
       اعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2018/13270  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اخليال ال�صيل للخدمات الفنية والتنظيف �ص.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي /ابو الفتوح ال�صيد ابو الفتوح الفقي قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )13227 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
)2000( درهم والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:mb188168681ae وحددت 
 ch1.A.2:لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2019/2/26 ال�صاعة 08.30 �ص بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
حالة  ويف   ، الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   

       اعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2018/13343  عمايل جزئي

وميثلها   - ذ.م.م  العامة  للتجارة  غبا�ص  ب��ن  1-ع��ب��دال��رح��م��ن   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
/ املدعي  ان  القامة مبا  بن غبا�ص جمهول حمل  احمد عبيد �صقر  عبدالرحمن 
بن ن�صيب  امل�صامح وميثله:مي عبدالرحمن ن�صيب عبدالرحمن  اياد عبداحلميد 
الفال�صي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها 
تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   210000(
املطالبة وحتى ال�صداد وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2019/2/19 ال�صاعة 
08.30 �ص بالقاعة:ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف الدعوى رقم 2019/262  تنفيذ عمايل 
ملالكها/يو�صف  العقارية  للو�صاطة  كابيتال  اأبيات  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/ طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  الو�صمي  �صيف  عبداهلل 
الرتباين وميثله:هاين رجب مو�صى عبداهلل  تامر حممد عيد حممد 
اع��اله والزامك  املذكورة  التنفيذية  اأق��ام  عليك الدعوى  اجل�صمي  قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )21272( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�صافة اىل مبلغ )1039( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
    يف الدعوى رقم 2019/268  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �صده/1- غلوبال ليف ان�صورن�ص & ري ان�صوران�ص بروكر 
م.د.م.�ص جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/مرمي جاجي 
�صودري قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )4307( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية 
15 يوما من  امل��ذك��ور خ��الل  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  بحقك يف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   
اعالن حكم بالن�ضر

         يف  الدعوى رقم 2018/7420  عمايل جزئي 
اىل املدعي عليه/1- جيمو�ص فابريك�صن - فرع من �صركة اخلليج البحرية لل�صيانة 
واخلدمات املالحية دبي - ذ.م.م جيمو�ص دبي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
نيل جا�صو �صانتو�ص وميثله:�صاره �صاه بيك حممد البلو�صي نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2018/9/27  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/نيل جا�صو 
�صانتو�ص بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )20.361( درهم وتذكرة العودة 
اىل موطنه على الدرجة ال�صياحية عينا او قيمتها نقدا ما مل يلتحق املدعي بالعمل 
لدى رب عمل اخر عند تنفيذ احلكم وباملنا�صب من امل�صروفات اعفت املدعي من ن�صيبه 
لال�صتئناف  قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما  طلبات.  من  ذل��ك  ع��دا  ما  ورف�صت  منها 
با�صم �صاحب  التايل لن�صر هذا الع��الن �صدر  اليوم  اعتبارا من  خالل ثالثني يوما 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2019/35  عقاري كلي                 
اىل امل��دع��ي عليه / 1-ع��ب��دال��ه اك��رب ب��ريودي��ن جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي/ �صركة الإمارات الوطنية لال�صتثمار - �ص ذ م م وميثله / يو�صف حممد 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة  با�صدار  البحر - قد  ح�صن حممد 
احلكم باثبات �صحة التواقيع على اتفاقية الت�صوية املربمة بتاريخ 2010/12/14 
بني كل من املدعية واملدعي عليه والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   
وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء  املوافق  2019/3/5  ال�صاعة 11.00 �ص بالقاعة 
Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   
اإعادة اعالن بالن�ضر 

اىل املدعى عليه/عبداللطيف عبداهلل حميد ال�صيبة 
نعلمكم بان املدعي / عقيل يو�صف عبدالكرمي دروي�ص 

يف الدعوى رقم 2019/19 الدائرة املدنية اجلزئية الأوىل  قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب 
فيها : - الزام املدعي عليهم بالت�صامن بان يدفعوا للمدعية مبلغ )200.000( درهم بالإ�صافة اىل 
الفوائد القانونية بن�صبة 9% �صنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام بالإ�صافة اىل ما ي�صتجد 
الهند�صي والزام املدعي  الواجب تنفيذها طبقا للقرار  من ربع حتى تاريخ النتهاء من العمال 

عليهم بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
لذا يقت�صى ح�صورك امام الدائرة اجلزئية الوىل القاعة رقم )137( مبحكمة ال�صارقة الحتادية 
لديكم  ما  وتقدمي  الدعوى  على  لالجابة  وذلك   ، خدمات  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  البتدائية 
ارقامها  املذكورة  الدعوى  يف  للنظر  وذلك   2019/2/26 املوافق  الثالثاء  يوم  وذلك   ، بيانات  من 
بو�صفك مدعي عليه ، ويف حال تخلفك عن احل�صور او عدم ار�صال وكيل عنك فانه �صيتم ا�صتكمال 

الجراءات القانونية يف غيابك. 
 حمكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية         
العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   

 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�ضر
�ضادرة من حمكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية 

يف الق�ضية رقم 2016/6056 مدين كلي ال�ضارقة 
اإعالن املدعي عليه بورود التقرير

اىل املدعى عليها/1- زاهد علي خان  2- عبداهلل �صامل ح�صن حممد  
حيث ان املدعي / حممد ظهور - قد اقام عليكما الدعوى املذكور رقمها اعاله لدى 

هذه املحكمة وبجل�صة 2019/1/8 م ورد تقرير اخلربة واودع ملف الدعوى. 
لذلك يقت�صي ح�صورك امام هذه املحكمة )الدائرة الكلية الثانية( يف متام ال�صاعة 
التا�صعة من �صباح يوم 2019/2/21م وذلك لالإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم 
، ول�صتالم ن�صتختكم من التقرير والتعقيب عليه ، ويف حالة تخلفكم  من بيانات 
�صتبا�صر  املحكمة  فان  املحدد  الوقت  يف  عنكم  وكيل  ار�صال  عدم  او  احل�صور  عن 

نظرالدعوى يف غيابكم. 
مكتب اإدارة الدعوى - اأمني ال�ضر    

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية
العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   

اإعالن بالن�ضر
اإخطار يف الإنابة الق�ضائية رقم )2017/77( اأم القيوين 

اىل املنفذ �صدها /�صركة تعمري القاب�صة لال�صتثمار - ذ م م 
قد تقدمت طالبة التنفيذ / �صركة الوفاق للتمويل �ص م خ  

بتنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم )2012/2545( جتاري ابوظبي واملحكومة بتاريخ 
2014/2/20 - التنفيذ رقم )2014/1114( اأبوظبي 

البي���ان 
انت مكلف ب�صداد املبلغ املطالب به يف الإنابة املذكورة اعاله وقدره )727.772.44 درهم( 

والفائدة التاأخريية والر�صوم وامل�صاريف + ر�صم الإعالن بالن�صر 
ي��وم( من تاريخ ن�صر الع��الن ويف حالة  بال�صداد خالل )30  فبموجب هذا انت مكلف 
تخلفك عن ذلك �صيتم بيع العقارات املحجوز عليها عن طرق املزاد العلني وذلك يف يف 

حدود املبلغ املطالب به. 
مكتب التنفيذ 

       دولة الإمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

حمكمة ام القيوين الحتادية البتدائية

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   
اإعالن بالن�ضر

اإخطار يف الإنابة الق�ضائية رقم )2017/79( اأم القيوين 
اىل املنفذ �صدها /�صركة تعمري القاب�صة لال�صتثمار - ذ م م 
قد تقدمت طالبة التنفيذ / �صركة الوفاق للتمويل �ص م خ  

بتنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم )2012/2741( جتاري ابوظبي واملحكومة بتاريخ 
2014/1/14 - التنفيذ رقم )2014/1110( اأبوظبي 

البيان 
انت مكلف ب�صداد املبلغ املطالب به يف الإنابة املذكورة اعاله وقدره )328.516.34 درهم( 

والفائدة القانونية والر�صوم وامل�صاريف + ر�صم الإعالن بالن�صر 
ي��وم( من تاريخ ن�صر الع��الن ويف حالة  بال�صداد خالل )30  فبموجب هذا انت مكلف 
تخلفك عن ذلك �صيتم بيع العقارات املحجوز عليها عن طرق املزاد العلني وذلك يف يف 

حدود املبلغ املطالب به. 
مكتب التنفيذ 

       دولة الإمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

حمكمة ام القيوين الحتادية البتدائية

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   
اإعالن بالن�ضر

اإخطار يف الإنابة الق�ضائية رقم )2017/80( اأم القيوين 
اىل املنفذ �صدها /�صركة تعمري القاب�صة لال�صتثمار - ذ م م 
قد تقدمت طالبة التنفيذ / �صركة الوفاق للتمويل �ص م خ  

بتنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم )2013/163( جتاري ابوظبي واملحكومة بتاريخ 
2015/5/31 - التنفيذ رقم )2015/2135( اأبوظبي 

البيان 
 1.854.537.49( وق��دره  اع��اله  املذكورة  الإنابة  يف  به  املطالب  املبلغ  ب�صداد  مكلف  انت 

درهم( ر�صم الإعالن بالن�صر 
ي��وم( من تاريخ ن�صر الع��الن ويف حالة  بال�صداد خالل )30  فبموجب هذا انت مكلف 
تخلفك عن ذلك �صيتم بيع العقارات املحجوز عليها عن طرق املزاد العلني وذلك يف يف 

حدود املبلغ املطالب به. 
مكتب التنفيذ 

       دولة الإمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

حمكمة ام القيوين الحتادية البتدائية

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   
اإعالن بالن�ضر

اإخطار يف الإنابة الق�ضائية رقم )2017/87( اأم القيوين 
اىل املنفذ �صدها /�صركة تعمري القاب�صة لال�صتثمار - ذ م م 
قد تقدمت طالبة التنفيذ / �صركة الوفاق للتمويل �ص م خ  

بتنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم )2012/2643( جتاري ابوظبي واملحكومة بتاريخ 
2015/4/29 - التنفيذ رقم )2015/2166( اأبوظبي 

البيان 
انت مكلف ب�صداد املبلغ املطالب به يف الإنابة املذكورة اعاله وقدره )373.270.80 درهم( 

والفائدة التاأخريية والر�صوم وامل�صاريف + ر�صم الإعالن بالن�صر 
ي��وم( من تاريخ ن�صر الع��الن ويف حالة  بال�صداد خالل )30  فبموجب هذا انت مكلف 
تخلفك عن ذلك �صيتم بيع العقارات املحجوز عليها عن طرق املزاد العلني وذلك يف يف 

حدود املبلغ املطالب به. 
مكتب التنفيذ 

       دولة الإمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

حمكمة ام القيوين الحتادية البتدائية

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   
اإعالن بالن�ضر

اإخطار يف الإنابة الق�ضائية رقم )2017/78( اأم القيوين 
اىل املنفذ �صدها /�صركة تعمري القاب�صة لال�صتثمار - ذ م م 
قد تقدمت طالبة التنفيذ / �صركة الوفاق للتمويل �ص م خ  

بتنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم )2012/2644( جتاري ابوظبي واملحكومة بتاريخ 
2015/5/20 - التنفيذ رقم )2015/1002( اأبوظبي 

البيان 
املذكورة اعاله وقدره )518.402 درهم(  الإنابة  به يف  املطالب  املبلغ  ب�صداد  انت مكلف 

والفائدة القانونية والر�صوم وامل�صاريف + ر�صم الإعالن بالن�صر 
ي��وم( من تاريخ ن�صر الع��الن ويف حالة  بال�صداد خالل )30  فبموجب هذا انت مكلف 
تخلفك عن ذلك �صيتم بيع العقارات املحجوز عليها عن طرق املزاد العلني وذلك يف يف 

حدود املبلغ املطالب به. 
مكتب التنفيذ 

       دولة الإمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

حمكمة ام القيوين الحتادية البتدائية

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   
اإعالن بالن�ضر

اإخطار يف الإنابة الق�ضائية رقم )2017/82( اأم القيوين 
اىل املنفذ �صدها /�صركة تعمري القاب�صة لال�صتثمار - ذ م م 
قد تقدمت طالبة التنفيذ / �صركة الوفاق للتمويل �ص م خ  

بتنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم )2012/2523( جتاري ابوظبي واملحكومة بتاريخ 
2014/6/30 - التنفيذ رقم )2015/394( اأبوظبي 

البيان 
انت مكلف ب�صداد املبلغ املطالب به يف الإنابة املذكورة اعاله وقدره ) 643.924.35 درهم(  

+ ر�صم الإعالن بالن�صر 
ي��وم( من تاريخ ن�صر الع��الن ويف حالة  بال�صداد خالل )30  فبموجب هذا انت مكلف 
تخلفك عن ذلك �صيتم بيع العقارات املحجوز عليها عن طرق املزاد العلني وذلك يف يف 

حدود املبلغ املطالب به. 
مكتب التنفيذ 

       دولة الإمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

حمكمة ام القيوين الحتادية البتدائية

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   
اإعالن بالن�ضر

اإخطار يف الإنابة الق�ضائية رقم )2017/81( اأم القيوين 
اىل املنفذ �صدها /�صركة تعمري القاب�صة لال�صتثمار - ذ م م 
قد تقدمت طالبة التنفيذ / �صركة الوفاق للتمويل �ص م خ  

بتنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم )2012/2565( جتاري ابوظبي واملحكومة بتاريخ 
2014/5/14 - التنفيذ رقم )2014/1560( اأبوظبي 

البيان 
املذكورة اعاله وقدره )963.324 درهم(  الإنابة  به يف  املطالب  املبلغ  ب�صداد  انت مكلف 

والفائدة التاأخريية والر�صوم وامل�صاريف + ر�صم الإعالن بالن�صر 
ي��وم( من تاريخ ن�صر الع��الن ويف حالة  بال�صداد خالل )30  فبموجب هذا انت مكلف 
تخلفك عن ذلك �صيتم بيع العقارات املحجوز عليها عن طرق املزاد العلني وذلك يف يف 

حدود املبلغ املطالب به. 
مكتب التنفيذ 

       دولة الإمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

حمكمة ام القيوين الحتادية البتدائية

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   
ق�ضم التنفيذ 

اخطار دفع بالن�ضر يف الق�ضية التنفيذية 2656 ل�ضنة 2018    
اىل املحكوم عليه / �صركة ارم�ص الكهروميكانيكية - ذ م م  

ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�صارقة الحتادية الإبتدائية قد ا�صدرت بحقكم حكما  
بتاريخ 2017/3/28 يف الق�صية رقم 4857 ل�صنة 2016 جتاري جزئي بالزامكم بدفع مبلغ 
وقدره 319944 درهم. بالإ�صافة اىل الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة يف 

2016/10/18 وحتى متام ال�صداد. 
ل�صالح املحكوم له/ �صركة انتكريتد الكرتونيك�ص �صي�صتيم - ذ م م  

لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوما من تاريخ اليوم التايل للن�صر. ويف حال 
تخلفك عن احل�صور يف امليعاد والتاريخ املحدد فان املحكمة �صتبا�صر النظر الق�صية يف 

غيابك
رئي�س ق�ضم التنفيذ 
مبحكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية         

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

ا�صم ال�صركة : دي. ات�س . دي للتجارة العامة - �س ذ م م   
العنوان : مكتب رقم 41-1701 ملك بافان جوبال �صريف - بردبي - اخلليج التجاري - 
ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�صة : 602056 رقم القيد بال�صجل 
قد مت  باأنه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  1018024 مبوجب   : التجاري 
، وذلك مبوجب  اأع��اله  املذكورة  ال�صركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل  التاأ�صري يف 
بتاريخ   دبي  العدل حماكم  واملوثق لدى كاتب  بتاريخ  2019/1/27   دبي  قرار حماكم 
ا�س  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�ص  اأي  لديه  وعلى من    2019/1/28
ال�صيخ  ملك   O201C مكتب   : العنوان  قانونيون   حما�ضبون  العاملية  ام  كيه 
حممد بن را�صد ال مكتوم - رقة البطني   هاتف : 2340950-04  فاك�ص : 04-2340949 
تاريخ  من  يوماً   )45( خالل  وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً 

ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

ا�صم ال�صركة : �ضركة �ضيرتون كوميونيكي�ضن ماجنمينت - ذ م م  
اخلليج  بردبي   - ال�صيد  ا�صماعيل  ها�صم  ابراهيم  ملك   1817 رقم  مكتب   : العنوان 
التجاري - ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�صة : 633477  رقم 
القت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  1091260 مبوجب هذا   : التجاري  بال�صجل  القيد 
بدبي باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله 
العدل  ل��دى كاتب  وامل��وث��ق  بتاريخ  2019/2/7   دب��ي  ق��رار حماكم  ، وذل��ك مبوجب 
حماكم دبي بتاريخ  2019/2/7  وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�صفي املعني ي�ضرى و�ضركاه لال�ضت�ضارات وتدقيق احل�ضابات  العنوان : مكتب 
رقم 703 ملك ي�صرى عادل امني - بردبي - اخلليج  هاتف : 5588206-04  فاك�ص : 
5588204-04    م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�صم امل�صفي : ا�س كيه ام العاملية حما�ضبون قانونيون
البطني    رق��ة   - مكتوم  ال  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ملك   O201C مكتب   : العنوان 
التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب    04-2340949  : فاك�ص    04-2340950  : هاتف 
القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية  دي. ات�س 
بتاريخ   دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  العامة - �س ذ م م   للتجارة  . دي 
2019/1/27 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/1/28 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن 
والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�صم امل�صفي : ي�ضرى و�ضركاه لال�ضت�ضارات وتدقيق احل�ضابات
ال��ع��ن��وان : مكتب رق��م 703 ملك ي�صرى ع���ادل ام��ني - ب��ردب��ي - اخل��ل��ي��ج  ه��ات��ف : 
5588206-04  فاك�ص : 5588204-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية 
�ضيرتون  �ضركة  لت�صفية   اأع���اله  امل��ذك��ور  امل�صفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي 
كوميونيكي�ضن ماجنمينت - ذ م م   وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2019/2/7  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/2/7  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن 
والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2018/2262 جتاري جزئي 
حمل  جمهول  م   م  ذ  ���ص   - الغذائية  للمواد  ت��راك  فا�صت  عليه/1-  املحكوم  اىل 
يف    2018/9/25 بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة 
ات�ص تيك�صتايل اند�صرتيز برايفت  ا�ص ا�ص كيه  الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ 
او ما  ت��وؤدي للمدعية مبلغ 30885 دولر امريكي  ليمتد بالزام املدعي عليها بان 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من  �صنويا   %9 بواقع  القانونية  وفوائده  بالدرهم  يعادله 
متام ال�صداد والزمتها امل�صروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة 
احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر 
هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2019/130  جتاري جزئي              

ان  الق��ام��ة مبا  م م  جمهول حمل  ذ  لل�صياحة - �ص  املدعي عليه / 1-ب��ان��ام  اىل 
العبدويل    م وميثله / ح�صن عبداهلل حممد  م  ذ  �ص   - لل�صياحة  الأل���وان  املدعي/ 
وقدره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
)72729.85 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ 
املطالبة وحتى ال�صداد التام و �صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها 
 Ch1.C.12 جل�صة يوم الربعاء  املوافق  2019/3/6 ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف الدعوى رقم 2018/4689 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �صده/1- مالك نواف تركي الرو�صان جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/م�صرف الهالل �ص.م.ع وميثله:عبدالعزيز خمي�ص علي 
فرج ال�صام�صي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )251756.9( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف الدعوى رقم 2019/333 تنفيذ جتاري

امل��ن��ف��ذ �����ص����ده/1- م��ي��دك��وم م.م.ح جم���ه���ول حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان  اىل 
عليك  اأق��ام  قد  املحدودة  اي(  )ام  للكمبيوتر  اي�صر  التنفيذ/�صركة  طالب 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى 
فان  وعليه  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )17311320.91(
اللتزام  ع��دم  ح��ال��ة  يف  بحقك  التنفيذية  الج�����راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
يف الدعوى رقم 2019/193 تنفيذ جتاري

����ص.ذ.م.م جمهول  العامة  للتجارة  �صركة طم طم  املنفذ �صده/1-  اىل 
وميثله:عمر  ان��ك  ب��ون��د  التنفيذ/�صركة  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  عمر  اآل  عزيز  عبداهلل  عبدالعزيز 
 )487373.90( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف الدعوى رقم 2018/3955 تنفيذ جتاري
م�صوؤولية  ذات  )���ص��رك��ة  كون�صرتك�صن  رود  ا���ص��ك��ون  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
كوروك�صن  التنفيذ/انتى  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  حم��دودة( 
يو�صف  وميثله:فتوح  حم��دودة(  م�صوؤولية  ذات  )�صركة  �ص�صتمز  بروتكتف 
اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الن�صار  حممد ح�صني 
طالب  اىل  دره���م   )142283.50( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك 
امل��ح��ك��م��ة �صتبا�صر الج�����راءات  ف���ان  امل��ح��ك��م��ة وع��ل��ي��ه  او خ��زي��ن��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   
مذكرة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2018/1764  ا�ضتئناف جتاري    
�صالح  حممد  نا�صر   -2 ذ.م.م  القاب�صة  زون  �صركة   -1 ���ص��ده/  امل�صتاأنف  اىل 
امل�صتاأنف  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  كفيل(  )�صامن  اجل�صمي  املال  حممد 
را�صد  را�صد حممد جابر  ���ص.م.ع وميثله:جابر  ال�صالمي  الم��ارات  /م�صرف 
كلي  2018/370 جتاري  رقم  بالدعوى  ال�صادر  احلكم  ا�صتاأنف/  قد  ال�صالمي  
بتاريخ:2018/7/31 وحددت لها جل�صه يوم الربعاء املوافق 2019/2/27 ال�صاعة 
من  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة  �صباحا    10.00

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2018/2576  ا�ضتئناف جتاري    
اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- ديربي للمقاولت �ص.ذ.م.م 2- ركابي احمد ابراهيم 
حممد 3- ���ص��الح اح��م��د اب��راه��ي��م حممد علي جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مبا 
�����ص.م.ع ومي��ث��ل��ه:ع��ب��ا���ص م�صتت فندي  ال��ت��ج��اري  امل�����ص��ت��اأن��ف /ب��ن��ك دب���ي  ان 
بالدعوى رقم 2018/568 جتاري كلي  ال�صادر  ا�صتاأنف/ احلكم  املالكي  قد 
ب��ت��اري��خ:2018/11/13 وح��ددت لها جل�صه ي��وم الح��د  امل��واف��ق 2019/3/17 
ال�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�صي ح�صوركم 

او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف
العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   

مذكرة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2018/2012  ا�ضتئناف جتاري    

اىل امل�����ص��ت��اأن��ف ���ص��ده/ 1- اجل��وه��رة ال��الم��ع��ة ل���الط���ارات �����ص.ذ.م.م 
جمهول حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف /م�صرف ابوظبي ال�صالمي 
�����ص.م.ع  ق��د ا���ص��ت��اأن��ف/ احل��ك��م ال�����ص��ادر ب��ال��دع��وى رق��م 2017/2690 
جتاري كلي بتاريخ:2018/9/9 وحددت لها جل�صه يوم الثنني  املوافق 
2019/3/4 ال�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه 
يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   
اعالن حكم بالن�ضر

         يف  الدعوى رقم 2017/2517  مدين جزئي 
�صالح حممد  العنود   -2 الفال�صي  النوبي  بخيت  �صعيد  عليه/1- عبداهلل  املدعي  اىل 
�صابقا �صم�صة �صالح حممد عبداهلل الفال�صي حاليا جمهول حمل  عبداهلل الفال�صي 
حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  �صميدع  علي  ���ص��امل  عمر  امل��دع��ي/ول��ي��د  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
املذكورة اعاله ل�صالح/وليد عمر  املنعقدة بتاريخ 2019/1/14  يف الدعوى  بجل�صتها 
بان  بالت�صامن  عليهما  املدعي  ب��ال��زام  ح�صوريا  املحكمة  بحكمت  �صميدع  علي  �صامل 
تاريخ  �صنويا من  القانونية بواقع %9  يوؤديا للمدعي مبلغ )350000( درهم والفائدة 
به  املق�صي  املبلغ  ا�صل  ال تتجاوز  ال�صداد على  ال�صتحقاق يف:2012/9/1 وحتى متام 
والزامهما امل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�صوري 
قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر 
با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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وياأتي برنامج الور�ص �صمن ا�صتعدادات 
اختيار  فعاليات  يف  للم�صاركة  الهيئة 
ال�صارقة �صيف �صرف معر�ص بولونيا 
 ،2020 الأط����ف����ال  ل��ك��ت��ب  ال������دويل 
الهيئة  م��ق��ر  يف  ال���ور����ص  تعقد  ح��ي��ث 
الر�صامني  عمل  اآل��ي��ة  تطوير  بهدف 
بقدراتهم  والرت����ق����اء  الإم���ارات���ي���ني، 
الفنية يف جمال الر�صوم التو�صيحية 
امل��وج��ه��ة ل��ل��ط��ف��ل، وت��وج��ي��ه��ه��م نحو 
عربية  لكتب  احرتافية  ر�صوم  ابتكار 
باإمكانهم  ل��ي��ك��ون  خم���ت���ارة،  وع��امل��ي��ة 
املالئمة  والأماكن  ال�صخ�صيات،  بناء 
اجلماليات  وتوظيف  الطفل،  لكتب 
ال���ب�������ص���ري���ة يف ال���ب���ي���ئ���ة الإم����ارات����ي����ة 
متميزة  ف��ن��ي��ة  ق��ي��م��ة  اإىل  ل��ل��و���ص��ول 
اإنتاج هويات ب�صرية جاذبة  ت�صهم يف 

لأطفال اليوم. 
وخ�������ص�������ص���ت ال���ه���ي���ئ���ة ل����الإ�����ص����راف 
الفنانني  م���ن  ن��خ��ب��ة  امل�������ص���روع  ع��ل��ى 
منهم:  والعامليني،  العرب  الر�صامني 
نا�صر ن�صراهلل من الإمارات، وا�صتلي 
امل��ر من  م��ي��زا م��ن املك�صيك، و���ص��الح 

ال�����ص��ودان، وول��ي��د ط��اه��ر م��ن م�صر، 
اإيطاليا،  م��ن  فيناغا  وفران�صي�صكا 
واأندريا  ل��ب��ن��ان،  م��ن  حب�صي  وداف��ي��د 

بيكالر من �صلوفينيا.

وح����ول ه���ذا امل�����ص��روع اأ����ص���ارت خولة 
واملهرجانات  املعار�ص  مدير  املجيني، 
يف هيئة ال�صارقة للكتاب اإىل اأن اإقامة 
اإبداعات  قيادة  يف  ت�صهم  الور�ص  هذه 

ال��ر���ّص��ام��ني الإم���ارات���ي���ني ن��ح��و اآف���اق 
اأك����رث ت���ط���وراً وح���داث���ة، م�����ص��رية اإىل 
النافذة  ف��ت��ح  يف  ي�صهم  امل�����ص��روع  اأن 
الإماراتيني  املبدعني  نخبة من  اأم��ام 

ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى اأمن����اط واآل���ي���ات فنية 
اإىل  اإ�����ص����اف����ة  ج����دي����دة وم����ت����ط����ورة، 
اأكرب  لتبادل  اأمامهم  الفر�صة  اإتاحة 
من  نظرائهم  مع  واملعارف  للخربات 

يف  ال��ع��امل��ي��ة  الفنية  امل���دار����ص  خمتلف 
امل�صاركة  خ��الل  �صيما  ل  امل��ج��ال  ه��ذا 
ال�����دويل لكتب  ب��ول��ون��ي��ا  يف م��ع��ر���ص 
اأهم  ال��ذي يجمع نخبة من  الأطفال 

كتب  جم��ال  يف  والعاملني  الر�صامني 
الطفل من خمتلف اأنحاء العامل. 

وتابعت املجيني:«حتر�ص الهيئة على 
م�صاعفة خربات ومعارف الر�صامني 

اأ����ص���ح���اب الإب�����داع�����ات ال���ك���ب���رية من 
الكتاب  ب��واق��ع �صناعة  الرت��ق��اء  اأج��ل 
ت�صهم  ج��دي��دة  ب��اإب��داع��ات  وت�صمينه 
لأهمية  الأط�����ف�����ال  ان���ت���ب���اه  ل���ف���ت  يف 
الكتاب وتعزز من ارتباطهم بالقراءة 
يفتح  ال��ور���ص  نتاج  اأن  كما  وامل��ع��رف��ة، 
اإبداعية  ع��ل��ى من����اذج  ال�����ص��غ��ار  اآف����اق 
واملعاين  املفاهيم  لهم  تقّرب  جديدة 

ب�صكل �صل�ص ومبتكر«.
للكتاب  ال�صارقة  هيئة  اأن  اإىل  ي�صار 
 ،2014 دي�����ص��م��رب  ع��م��ل��ه��ا يف  ب�����داأت 
ال���ص��ت��ث��م��ار يف  ت�صجيع  ع��ل��ى  وت��ع��م��ل 
الإبداعية وزيادة ح�صتها،  ال�صناعات 
وتوفري من�صة فكرية للتبادل املعريف 
ال�صعوب  ب����ني  وال���ث���ق���ايف  وال���ف���ك���ري 
واحل�صارات والثقافات، والتاأكيد على 
اأهمية الكتاب واأثره يف ن�صر الوعي يف 
املجتمع يف ظل التطور التقني وتنوع 
املعنيني  وا�صتقطاب  املعرفة،  م�صادر 
ب��وج��ه ع���ام والن�صر  ال��ث��ق��اف��ة  ب��ق��ط��اع 
والطباعة والرتجمة والتوثيق بوجه 

خا�ص اإ�صافة اإىل ُكّتاب الأطفال.

يف اإطار ا�ضتعداداتها لختيار ال�ضارقة »�ضيف �ضرف« معر�س بولونيا الدويل لكتب الأطفال 2020

»�ل�شارقة للكتاب« تطلق م�شروع »ور�ص �لإنتاج �لفني« دعمًا لر�شامي كتب �لأطفال �لإمار�تيني

بالتعاون مع  الثقافية  الفجرية الجتماعية  نظمت جمعية 
جمعية دبا للثقافة والفنون وامل�صرح “ ملتقى فن الطرايق 
الرتاثية  القرية  ت�صامح” يف  “تراثنا  �صعار  “ حتت  الأول 

بدبا الفجرية.
رئي�ص  الكعبي  مطر  خمي�ص  خليفة  �صعادة  امللتقى  ح�صر 
الظنحاين  خالد  و�صعادة  الفجرية،  و�صناعة  جت��ارة  غرفة 
رئي�ص جمعية الفجرية الجتماعية الثقافية وعبيد الالغ�ص 
رئي�ص جمعية دبا للثقافة والفنون وامل�صرح، وجمهور غفري 

من املهتمني بالفنون الرتاثية.

الفنانني  م��ن  نخبة  الأوىل  ن�صخته  يف  امللتقى  ا�صت�صاف 
والباحثني الرتاثيني من بينهم عيد الفرج و اإبراهيم جمعة 
و الدكتور حمد بن �صراي و الدكتور �صعيد احلداد و في�صل 
املريخي وعبد اهلل الهامور فبما حل معهد ال�صارقة للرتاث 

�صيف �صرف على امللتقى.
وطالب امل�صاركون يف امللتقى باإدراج فن الطرايق يف منظمة 
اليوني�صكو”   “ والثقافة  وال��ع��ل��وم  للرتبية  املتحدة  الأمم 
التمثيلية  القائمة  �صمن  وت�صنيفه  ح��ي  اإن�����ص��اين  ك���رتاث 
للرتاث الثقايف غري املادي للب�صرية، موؤكدين اأهمية اإحياء 

الرتاث الإماراتي الأ�صيل والفنون ال�صعبية.
و دعا امل�صاركون اجلهات امل�صوؤولة واملعنية بالرتاث اإىل اإر�صاء 
الفنية  املهرجانات  �صمن  وتكري�صها  ال�صعبية  الفنون  اأ�ص�ص 
بهدف تعريف الأجيال ال�صاعدة على اإرث الآباء والأجداد، 

وامل�صاهمة يف ن�صر هذه الفنون للحفاظ عليها.
ال��ذي يعد لونا  ال��ط��راي��ق  ف��ن  امل�صاركون من��اذج م��ن  اأدى  و 
وال�صطر  )م�صبع(  وي�صمى  اأ�صطر  �صبعة  من  مكونا  �صعريا 
خم�صة  اأو  اأ�صطر  �صتة  من  يتكون  وق��د  طريقة  ي�صمى  منه 

اأ�صطر.

الثقافية خالل  الفجرية  اإدارة جمعية  رئي�ص جمل�ص  وقال 
مداخلة على هام�ص امللتقى اإن اجلمعية ب�صدد جتهيز ملف 
عن  امل�صوؤولة  اجلهات  على  لعر�صه  الطرايق  فن  عن  كامل 
الرتاث يف الدولة بهدف تقدميه اإىل منظمة “اليوني�صكو” 
كرتاث اإن�صاين حي م�صريا اإىل �صرورة ت�صليط ال�صوء على 
الثقايف  التنوع  وت�صجيع  الإم����ارات،  لدولة  الثقايف  ال��رتاث 
والإب�����داع ال��ب�����ص��ري، وت��ع��زي��ز ا���ص��ت��م��راري��ة ال��ف��ن��ون الرتاثية 

الأ�صيلة.
الرتاثي”  “املجل�ص  اجلمعية  اإط����الق  ال��ظ��ن��ح��اين  واأع��ل��ن 

اإحياء الرتاث والفنون ال�صعبية  اإىل  كمبادرة وطنية تهدف 
اأن  الدورية، موؤكدا  الفعاليات  الإماراتية من خالل تنظيم 
احلفاظ على الرتاث الإماراتي ميثل هوية �صعب الإمارات 
وهو  للدولة  الثقايف  النفتاح  ا�صرتاتيجيات  م��ع  وي��رتاف��ق 
النهج الذي �صار عليه املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل 

نهيان، طيب اهلل ثراه.
���ص��ع��ادة خليفة مطر  ك���رم  ال��ط��راي��ق،  ف��ن  خ��ت��ام ملتقى  ويف 
الالغ�ص  وعبيد  الظنحاين  خ��ال��د  ���ص��ع��ادة  ي��راف��ق��ه  الكعبي 

امل�صاركني يف امللتقى.

�لفجرية تدعو �إىل �إدر�ج فن �لطر�يق مبنظمة �ليوني�شكو بو�شفه تر�ثا �إن�شانيا

ا�صتعر�ص عدد من امل�صرحيني اخلليجيني امل�صرية التاريخية للم�صرح 
اخلليجي عالقة الن�صاأة والتطور فيه باملوروث ال�صعبي، ومدى فاعلية 
ذلك املوروث يف احلقب الأوىل لن�صوء الظاهرة داعني اىل اإعادة تاأمل 
التي  املعا�صرة  اخلليجية  امل�صرحية  التجربة  م�صاريع عرو�ص  وتقييم 

اأ�صحت من�صرفة عن املوروث ال�صعبي.
جاء ذلك خالل جل�صتني للملتقى الفكري امل�صاحب ملهرجان ال�صارقة 
للم�صرح اخلليجي الذي يقام هذا العام حتت مو�صوع “امل�صرح اخلليجي 
وامل��وروث ال�صعبي” حيث حتدث فى اجلل�صتني اللتني ادارهما في�صل 
القحطاين من الكويت عبد اهلل يو�صف من البحرين والدكتور �صامي 
اجلمعان من ال�صعودية وجا�صم البطا�صي، من �صلطنة عمان، و�صكينة 

مراد من الكويت، وعبد اهلل �صويد من البحرين.
التي  اخلليجية،  امل�صرحية  للحركة  الب�صيطة  البدايات  ان  واو�صحوا 
اإىل  الدرا�صة،ادت  الأوىل من  املراحل  اأي��دي طالب هواة يف  كانت على 
اأهلية  اأن��دي��ة م�صتقلة، وف��رق  ث��م تكوين  امل��دار���ص،  داخ��ل  ف��رق  تكوين 
الرواد  اأولئك  النواة الأوىل لعمل م�صرحي متوا�صل حيث كان  �صكلت 
وثيق  ارت��ب��اط  وعلى  املجتمع،  يف  ودوره  امل�صرح  باأهمية  ت��ام  وع��ي  على 
باملجتمع ال اأن هذا الإجناز الكبري الذي حققه الرواد، وتاأ�ص�صت عليه 
احلركة امل�صرحية اخلليجية بكل اأبعادها، مل ي�صتمر طوياًل، ومل يظل 
ال��ي��وم جتلياتها  نعي�ص  التي  ه��ي  اأخ���رية  ف��رتة  ج��اءت  فقد  مت�صاعداً، 

امل�صرحية عن الرتاث اخلليجي،  اإىل انف�صال املمار�صة  اأدت  ونتائجها، 
وابتعادها كلية عنه.

املتعلقة  الدرا�صات  اإىل  املا�صة  ال�صعبي باحلاجة  الغناء  ان  اعتربوا  كما 
اأن يوظفوها يف  الكتاب يندر  امل�صرح، وكون  بطرق توظيف الأغنية يف 
ن�صو�صهم، ويندر اأن يلتفت اإليها النقاد بالدرا�صة، اأما املخرجون فاإنهم 
الدللة  بلوغ  عن  قا�صراً  وعيهم  يكون  ما  فغالباً  الأغنية  وظفوا  اإن 
البعيدة لالأغنية، وقا�صراً عن ا�صتغاللها درامياً واأدائياً، فتاأتي الأغنية 
يف الغالب كفا�صل بني م�صاهد، ول تظهر طاقتها الكلية موؤكدين ان 
امل�صرحي،  ت��وؤدي دوري��ن بارزين يف العر�ص  اأن  ال�صعبية ميكن  الأغنية 

اأولهما الدور الدرامي والدور الثاين لالأغنية هو الدور الأدائي.
ي�صاحب  ال��ذي  امل�صرحي  املجل�ص  �صهرات  اإط���ار  ويف  اخ��رى  جهة  م��ن 
فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان ال�صارقة للم�صرح اخلليجي نظمت 
“امل�صرح الكويتي ودراما  اأم�ص الول حماورة ثقافية حتت عنوان  ليل 
اأم انف�صال” وركزت مداخالتها على العالقة بني  التلفزيون: ات�صال 
اخل�صبة وال�صا�صة : كيف تطورت ؟ وما هي مالمح التاأثر والتاأثري بني 

ما ينتج يف امل�صرح وما تقدمه دراما التلفزيون؟.
اإىل  بال�صكر  توّجه  ال��ذي  العابر،  اهلل  لها عبد  وق��دم  ال�صهرة  اأدار  وقد 
ع�صو  القا�صمي  حممد  ب��ن  �صلطان  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 

املجل�ص الأعلى حاكم ال�صارقة، على دعم ورعاية املهرجان.

�مللتقى �لفكري بال�شارقة ي�شتعر�ص �مل�شرية �لتاريخية للم�شرح �خلليجي

•• ال�شارقة-الفجر:

اإىل  ال��رام��ي��ة  ج��ه��وده��ا  �ضمن 
الرتقاء ب�ضناعة الن�ضر، اأطلقت 
م�ضروع  للكتاب،  ال�ضارقة  هيئة 
الهادف  الفني«،  الإنتاج  »ور���س 
الر�ضامني  ق���درات  تعزيز  اإىل 
قدراتهم  وتعزيز  الإماراتيني، 
الب�ضرية  احل��ل��ول  ابتكار  على 
لق�ض�س  والإبداعية  اجلديدة 

وكتب الأطفال.
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ت�ضتعد لإطالق جمموعة من الأعمال اجلديدة من بينها فيلم ق�ضري

�ملخرجة ليال ر�جحة: لي�ص 
لأحد  ف�شل علّي يف جناحي

اأكدت املخرجة ليال راجحة اأن عائلتها وحدها ت�صاندها 
واأن زوجها ال�صابق الإعالمي فيني رومي مل يكن له دور 
يف م�صريتها الفنية واأن والدها اأنتج فيلميها. جاء ذلك 
اإذاعة  اأث��ري  على  عبيد  عماد  الدكتور  م��ع  ح��وار  يف 

لبنان الثقافة.
غريه(  )اأو  ل��ف��ي��ن��ي  )ل��ي�����ص  اأ����ص���اف���ت: 
يعّرفني  ف�صل علّي يف جناحي، مل 
اإىل اأحد، با�صتثناء الفّنان غدي، 
الفيلمان كانا من اإنتاج والدي، 
والف�صل هلل واأهلي ل غري(.

يل  ي���ف���ت���ح  )مل  ت����اب����ع����ت: 
على  ب���ل  ب�����اب،  اأي  اأح�����د 
ثمة  ك����ان����ت  ال���ع���ك�������ص 
حم������اول������ة لإغ��������الق 
الأب���������واب اأم����ام����ي، 
معي  اهلل  ل����ك����ن 

با�صتمرار(...
�صبب  وح����ول 
ط��������الق��������ه��������ا 
قالت: )مّرت 
على  ����ص���ن���وات 
ذلك، كّل �صخ�ص 
ي�����ع�����رف اأخ������ط������اءه 
طوَيت  اق���رتف���ه.  وم���ا 
حياتي  يف  ال�صفحة  ه���ذه 
وعلمت اأن زوجته حامل، اأمتّنى 

خال�صها بال�صالمة(.

اأ�ضئلة �ضريعة
�صمن فقرة اأعِط �صفة ل�: و�صفت ليال راجحة 
لورين  ط��ّي��ب،  ب��اأن��ه �صاحب قلب  ك��رم  ع���ادل 
ف���ّن، فيني روم����ي: حُمّب،  ق��دي��ح: جم��ن��ون��ة 
ج��وي ك���رم: م���الك، ل��ي��ال راج��ح��ة: حُماربة، 

نادين لبكي: ذكّية.
اأف�صل فنان،  اآدم  اأف�صل؟ اعتربت  يف فقرة من 
واإل��ي�����ص��ا اأف�����ص��ل ف��ن��ان��ة. ويف ف��ئ��ة اأف�����ص��ل ممثل 
وعبدو  م،  مع�صّ وم��ازن  �صليمان،  رودري��غ  �صّمت: 
اأن هوؤلء  اإىل  ال��زاي��ك، لف��ت��ة  وال��ي��ا���ص  ���ص��اه��ني، 
رون فيلماً ق�صرياً معها، كذلك هي معجبة  يح�صّ

ببديع اأبو �صقرا.
قديح،  ل��وري��ن  ���ص��ّم��ت:  مم��ث��ل��ة  اأف�����ص��ل  اإىل  بالن�صبة 
واأف�صل  ال�صمعان،  واإيلي  راجحة  ليال  واأف�صل خمرج: 
�صينمائي:  فيلم  واأف�����ص��ل  ال��ف��اّلح��ني(،  )ث���ورة  م�صل�صل: 

ة ثواين(. )كتري كبري( و)ق�صّ
يف فقرة نعم اأم ل؟ اأجابت على النحو التايل: ال�صينما تتطّور 
ر لنجاحات جديدة؟ نعم. �صاأ�صارك يف  يف لبنان؟ نعم. اأح�صّ
ديو امل�صاهري؟ نعم. حوربت؟ نعم. جّمعت ثروة؟ نعم. زمن 
الإعدام؟  قانون  اإق��رار  مع  ول.  نعم  وىّل؟  كليبات  الفيديو 
نعم. مع الزواج املدين؟ نعم. �صاأمّثل؟ ممكن. مغرمة؟ نعم.

ق�ض�س من الواقع
املخرجة  رك��زت  ف��ل(،  رح  ي��وم  و)�صي  لولو(  )حبة  فيلميها  يف 
بحجة  امل��راأة  يظلم  ال��ذي  الواقع  تناق�صات  على  راجحة  ليال 
العادات والتقاليد. لذا اعتمدت اجلراأة يف طرح الق�صايا بهدف 
الإ�صاءة على معاناة الإن�صان عموماً واملراأة خ�صو�صاً، والتوعية 
العقليات املتحجرة والنفتاح لبناء م�صتقبل  على �صرورة نبذ 
الجنراف  ب��دل  ومنطقية  عقالنية  اأ�ص�ص  على  يقوم  اأف�صل 

ب�صكل اأعمى وراء العادات والتقاليد...
يف )حبة لولو(، �صورت املخرجة ليال راجحة الآث��ار النف�صية 

التي خلفتها احلرب التي ع�صفت بلبنان.
يتمحور الفيلم حول فاتن عبداهلل امللقبة ب�)لولو(، فتاة عا�صت 
ماآ�صي احلرب ولدى خروجها، يف اأحد الأيام، من امللجاأ، حيث 
كانت تختبئ من الق�صف، جللب الطعام، تتعر�ص لالغت�صاب 

من �صابط.
معها  فيتعامل  احل��م��ل،  عليها  يظهر  حتى  ال��وق��ت  يطل  ومل   
اآبهني  غ��ري  والتقاليد  ال��ع��ادات  عليهما  تفر�ص  مب��ا  وال��داه��ا 
املنزل،  ت��رك  اأو  الإجها�ص  بني  ويخريانها  النف�صي،  بو�صعها 
فتقرر ترك املنزل والعي�ص وحدها مع ابنتها ليال، من دون اأن 

تتمّكن من ا�صتخراج اأوراق ثبوتية لها. 
توؤدي  حب  ق�صة  معه  وتعي�ص  ك��رمي  اإىل  وتتعرف  ليال  تكرب 
اإىل الزواج، لكنهما �صرعان ما يقفان اإىل جانب جارتهما حال 
بعد تعّر�صها حلادث ي�صبه ما تعر�صت له فاتن، وتقرر بدورها 

الحتفاظ بالطفل.
اأما يف )�صي يوم رح فل(، فرتكز على قيمة الإن�صان بحد ذاته 
بغ�ص النظر عن املادة واأن ال�صعادة وال�صحة ل ميكن �صراوؤهما 

باملال.
يعي�ص  ك���رم(،  ع��ادل  دوره  )ي���وؤدي  �صاب  ح��ول  الفيلم  يتمحور 
حياته وفق ما متليه عليه الغريزة ل العقل والقلب، وينغم�ص 
يف ع���امل امل��ل��ذات وامل��ت��اج��رة ب��امل��م��ن��وع��ات جل��م��ع ث����روة، ويلقى 

القب�ص عليه ويزج يف ال�صجن.
انتهجه لنف�صه من دون  ال��ذي  بعد خروجه، ي�صتمر يف اخلط 
اأن يحاول التغيري، اإىل اأن يلتقي ثالث ن�صاء: الأوىل )لورين 
بعد  زوجها  ك��رم( ترتك  )ج��وي  والثانية  زوجها،  تويف  قديح( 
اكت�صافها �صذوذه، والثالثة )اإلهام اآبي را�صد( تكت�صف اأن حياتها 
انتهت بعد اإ�صابتها بال�صرطان وتقرر هجر حبيبها... فيعي�ص 
احلياة  قيمة  اإىل  ي��ت��ع��رف  جتعله  متناق�صة  ق�ص�صاً  معهن 

ومعناها احلقيقي...

كليبات وجتديد
جامعة  يف  ال�صينمائي  الإخ���راج  راجحة  ليال  املُخرجة  در�صت 
ال�صحافة  يف  امل��اج�����ص��ت��ري  ����ص���ه���ادة  وح������ازت  ال���ل���وي���زة،  ���ص��ي��دة 
اأخرجت  ال�صينمائيني،  اإىل جانب فيلميها  العامة.  والعالقات 
نان�صي  بينهم:  من  لبنانيني  لفنانني  الكليبات  من  جمموعة 
م�صعالين،  وبا�صكال  ا�صكندر،  وليلى  ع��ازار،  وكارلو�ص  عجرم، 
ونورهان... وتتميز كليباتها بجراأة يف الطرح واإظهار الفنانني 
اعتاد  التي  النمطية  ال�صورة  عن  ومغايرة  جديدة  باإطاللت 
اجلمهور روؤيتهم فيها، لذا حققت نقلة نوعية ور�صمت لنف�صها 

خطاً متيز بخ�صو�صية وفرادة.

�أمل بو�شو�شة... طفلة جمددً�!
اأم�صت الفنانة اجلزائرية اأمل بو�صو�صة حلظات ممتعة، اإذ لعبت ومرحت 

والتقطت لنف�صها �صوراً تذكارية، كما تنزهت بالدراجة.
الجتماعي،  التوا�صل  مواقع  اأح��د  على  �صفحتها  عرب  بو�صو�صة  ون�صرت 
مقطع فيديو ظهرت فيه بقمة ال�صعادة واحليوية تغطي مالحمها، حتى 
اأنها عرّبت عن ا�صتمتاعها بوقتها وعّلقت على الفيديو، قائلة: )اأ�صعر باأين 

عدت طفلة مرة اأخرى(.
من ناحية اأخرى، تنتظر اأمل بو�صو�صة عر�ص م�صل�صلها اجلديد )دولر(، 
اإدري�ص،  حممود  ق�صة  والعمل  ك��رم،  ع��ادل  م��ع  بطولته  يف  ت�صارك  ال��ذي 

و�صيناريو وحوار ه�صام هالل وحيدر ال�صفار، واإخراج �صامر الربقاوي.

ماغي بو غ�شن تثري 
�لت�شاوؤلت على �لإن�شتغر�م

الت�صاوؤلت بتعليق ن�صرته على ح�صابها عرب موقع  اأث��ارت ماغي بو غ�صن 
اأم  البع�ص؟  اأم��را���ص  زادت  ميديا  ال�صو�صال  )ه��ل  قالت:  اإذ  )اإن�صتغرام(، 
اأ�صبح للمر�صى النف�صيني منرب(. وتلقت املمثلة اللبنانية ر�صائل عدة حول 

املو�صوع، وعلق كثريون: )الثنان معاً(.
للقاء  دم�صق  ال�صورية  العا�صمة  غ�صن  بو  ماغي  زارت  اأخ���رى،  جهة  من 
اجلمهور ال�صوري خالل العر�ص الأول لفيلمها اجلديد )تامي اأوت(، من 

اإخراج رامي حنا، 
بو  ماغي  وبطولة:  فيلمز(.  )اإيغل  واإنتاج  �صليبا،  كلود  وح��وار  و�صيناريو 
وبيار  )اأب��و ط��الل(،  �صعد  وو���ص��ام  وو���ص��ام �صباغ،  �صلهوب،  وي��ورغ��و  غ�صن، 
�صمعون، و�صمارة نهرا، وما�صة حبيب، وهند باز، وزينة زيادة، وكري�صتيان 

الزغبي، وغريهم.

و�ئل عبد�لعزيز ينفي �رتباط 
�خته يا�شمني عبد �لعزيز 

بعد طالقها من زوجها رجل الأعمال 
حممد ح��الوة منذ ما يقرب من عام، 
ارتباط  اأن���ب���اء م���وؤخ���را ح����ول  ت�����رددت 
العزيز  عبد  يا�صمني  امل�صرية  الفنانة 

مرة اأخرى. 
����ص���ق���ي���ق ي����ا�����ص����م����ني، ال�����ف�����ن�����ان وائ������ل 
لينفي  �صمته  ع��ن  خ���رج  ع��ب��دال��ع��زي��ز، 
الأن����ب����اء مت���ام���ا، مبديا  ه����ذه  ���ص��ح��ة 
ا�صتيائه ال�صديد من اإطالق ال�صائع�����ات 

ح����ول �صق���يقته.
على  اخل��ا���ص  على ح�صابه  كتب،  وائ��ل 
موقع التوا�صل الجتماعي: )يا�صمني 
وم�ص  بحد  العزيز م�ص مرتبطه  عبد 

وارحمونا  وبيتها  ل�صغلها  غري  فا�صيه 
عبدالعزيز  ي��ا���ص��م��ني  اأن  ب��ق��ا(.ُي��ذك��ر 
اأعلنت عن انف�صالها عن زوجها ووالد 
اأبنائها حممد حالوة بعد زواج ا�صتمر 
اأ�صباب  اأي  تذكر  مل  بينما  عاما،   12

لالنف�صال.
ط���ل���ي���ق ي���ا����ص���م���ني ارت����ب����ط ب���ع���د ذل���ك 
تعر�صت  والتي  حجاج،  ريهام  بالفنانة 
للكثري من النتقادات ب�صبب ارتباطها 

مبحمد حالوة،
اإنها  نف�صها وقالت  دافعت عن   ولكنها 
�صنة  مل ترتكب جرمية وتزوجت على 

اهلل ور�صوله، 

ام����راأة  ت�����ص��ت��ط��ي��ع  اأن����ه ل  اإىل  م�����ص��رية 
طلق  زوج���ه���ا  واأن  رج����ال،  ت��خ��ط��ف  اأن 

يا�صمني للمرة الثالثة.
بت�صوير  ح��ال��ي��ا  ي��ا���ص��م��ني  وت��ن�����ص��غ��ل 
مع  يجمعها  ال��ذي  )امللكة(،  م�صل�صلها 
العو�صي  واأح��م��د  ال��وه��اب  عبد  فتحي 
واإيهاب فهمي وحممد عز واأحمد كمال 
ويو�صف عثمان ومراد مكرم وهند عبد 

احلليم وحازم اإيهاب،
اأمني  ت��األ��ي��ف ع��ب��د اهلل ح�����ص��ن   وم����ن 
واإخ���راج ح�صام  الكا�صف  جمال وط��ارق 
رم�صان  يف  عر�صه  امل��ق��رر  وم��ن  ع��ل��ي، 

.2019

�ضينمائيان:  فيلمان  راجحة،  ليال  املخرجة  ر�ضيد  يف 
 ،)2015( ف��ّل(  رح  ي��وم  و)�ضي   ،)2013( لولو(  )حبة 
وكليبات لفنانني لبنانيني، وت�ضتعد لإطالق جمموعة من 
كل  يف  وهي  ق�ضري...  فيلم  بينها  من  اجلديدة  الأعمال 
ف�ضل  لأحد  يكن  ومل  نف�ضها  على  اتكلت  الفنية  م�ضريتها 
عليها، بل عمد كرث اإىل حماربتها، كما اأكدت يف اأكرث من 

منا�ضبة اآخرها يف لقاء اإذاعي اأجري معها اأخريًا.
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�لوفاة   وت�شبب  بالأمر��ص  ت�شيب  يومية  عاد�ت   6
اإ�صابة  يف  تت�صبب  التي  ال�صيئة  ال��ع��ادات  بع�ص  م��ن  ال�صحة  خ��رباء  ر  ح��ذَّ

الإن�صان بالأمرا�ص، ورمبا ت�صبب يف وفاته. ومن هذه العادات:
القلب. باأمرا�ص  والإ�صابة  الوزن  زيادة  ت�صبب  العمل:  اأثناء  الطعام  – تناول 

ال�صكري. داء  من  الثاين  النوع  ت�صبب  البدين:  – اخلمول 
الأدن. طبلة  متزيق  ت�صبب  لالأذن:  ال�صريع  – التنظيف 

احلوادث. وقوع  ت�صبب  قد  القيادة:  اأو  ال�صري  اأثناء  – املرا�صلة 
املفا�صل. والتهاب  الوزن  زيادة  ت�صبب  التلفاز:  م�صاهدة  اأثناء  – امل�صغ 

على  توؤثر  كما  ال�صرطان،  اأنواع  من  العديد  ت�صبب  ال�صجائر:  – تدخني 
�صحة الأطفال.

�ل�شباب حب  تزيد  �لأغذية  من  جمموعات   4
والب�صرة،  وراء م�صاكل اجللد  الأغ��ذي��ة  ع��دد من  دائ��ًم��ا يف  اخل��رباء  ي�صتبه 
ولذلك يوؤكدون �صرورة جتنب هذه املنتجات اإذا لحظت وجود اأي م�صاكل 

يف ب�صرتك، وهي:
-منتجات الألبان:

 تربط الدرا�صات بني تناول منتجات الألبان، وب�صكل اأكرث حتديًدا منتجات 
واإحدى  وال�صباب،  املراهقني  عند  ال�صباب  حب  مع  الد�صم،  قليلة  الأل��ب��ان 
النظريات تقول: اإن عامل النمو ال�صبيه بالأن�صولني يف الألبان يحفز الغدد 

الدهنية بالب�صرة، ما يوؤدي اإيل معظم هذه امل�صاكل.
- الكربوهيدرات املكررة:

ذلك  يف  مبا  املخبوزات،  يف  وال�صكر  املكرر  الدقيق  بتحويل  اأج�صامنا  تقوم   
اإىل اجللوكوز،  امل�صنعة  الأطعمة  والعديد من  واملك�صرات واخلبز  املعجنات 
مما يرفع م�صتويات الأن�صولني ويزيد من اإنتاج الزهم املوؤدي اإىل عدد من 
امل�صاركني  اأن   2012 ع��ام  يف  اأجريت  درا�صة  وج��دت  وق��د  الب�صرة،  م�صاكل 
الذين تناولوا كميات اأقل من ال�صكر، وعدد اأقل من املعجنات والكعك كان 

لديهم معدلت اأقل من حب ال�صباب.
- ال�صكولته: 

يناق�ص اخلرباء دائًما ما اإذا كانت ال�صكولته ت�صبب حب ال�صباب اأم ل، وكيف 
توؤدي اإيل ذلك وما هي الأ�صباب؟.

ال�صبب يف ذلك  اأن  2017 قالت:  اأجريت عام  درا�صة �صغرية  ولكن هناك 
اإحدي  ط��الب  اأع��ط��وا  فقد  زائ���دة،  �صكر  لن�صبة  ال���دم  حتميل  جم��رد  لي�ص 
الكليات الذين يعانون من حب ال�صباب اإما حبوب الفا�صولياء اأو �صكولته 
احلليب، زادت م�صاكل حب ال�صباب لدى جمموعة ال�صكولته بعد 24 �صاعة، 
اأن حتى ال�صكولته الداكنة توؤدي اإىل ا�صتجابة  وبع�ص الأبحاث ت�صري اإىل 
من نظام املناعة اأكرث عدوانية للبكرتيا امل�صببة حلب ال�صباب، ومن ثم زيادة 

اللتهاب.
- م�صببات احل�صا�صية الغذائية:

 عندما تاأكل م�صبًبا للح�صا�صية، يقوم جهاز املناعة اخلا�ص بك باإن�صاء اأج�صام 
م�صادة حمددة تطلق الهي�صتامني ملهاجمة الغزاة املدركني، وهذا ميكن اأن 
اجللد  على  تنعك�ص  احل�صا�صية  ومظاهر خمتلفة من  الأكزميا،  اإىل  ي��وؤدي 
ا اإيل تهيجه، وباملثل ميكن للح�صا�صيات الغذائية اأن تعطل  وقد توؤدي اأي�صً
ي�صاعدك  اأن  ولذلك ميكن  اإىل م�صاكل جلدية،  وت��وؤدي  الأمعاء  ميكروبات 
اختبار احل�صا�صية والنظام الغذائي على حتديد املحفزات، ومن ثم جتنبها.

يبلغ  الن�ضان  اأن��زه  بناء  اأط��ول  العظيم  ال�ضني  �ضور   •
ارتفاعه 39 قدما و عر�ضه 33 قدما فكم يبلغ طوله ؟

- 2400 كم
؟ الواحدة  ال�ضنه  يف  ال�ضعر  لنمو  مدى  •  مااق�ضى 

- 15 �صم
؟ العامل  يف  مرة  لأول  املرور  اإ�ضارة  نظام  ا�ضتخدم  متى  و  •  اأين 

- اأمريكا عام 1918 م
اأكرب حمطة لل�ضكة احلديد يف العامل مائتي  •  ت�ضتقبل 

الف �ضخ�س و توجد يف ؟؟
- نيويورك 

؟ الديانة   اأ�ضول  عن  الإبانة  كتاب  موؤلف  •  من 
- اأبو احل�صن علي بن ا�صماعيل الأ�صعري 

عظم  قطعة   206 من  يتكون  الب�صري  اجل�صم  اأن  تعلم  • هل 
• هل تعلم اأن الزرافة لطول رقبتها فهي ل تنام يف اليوم الواحد اإل ت�صع دقائق و لي�صت على مرة واحدة 

اإمنا على ثالث مراحل كل مرة ثالث دقائق 
كم   600000 طولها  يبلغ  الب�صري  اجل�صم  �صرايني  اأن  تعلم  • هل 
تنف�ص بدون  املياه  حتت  �صاعة  البقاء  ي�صتطيع  احلوت  اأن  تعلم  • هل 

الأر�صية  الكرة  على  حيوان  اأكرب  هو  الأزرق  احلوت  اأن  تعلم  • هل 
كم  م�صافة850  على  غنائها  بوا�صطة  التخاطب  ت�صتطيع  الزرقاء  احليتان  اأن  تعلم  • هل 

اأمتار   9 اإىل  اأحيانا  اإرتفاعها  ي�صل  جمجمته  فوق  احلوت  راأ�ص  من  تدفع  التي  املاء  نافورة  اأن  تعلم  • هل 
ال�صاعة   / كم   40 اإىل  �صرعته  ت�صل  ذلك  ومع  اأطنان   5 اإىل  ي�صل  الفيل  وزن  اأن  تعلم  • هل 

ميل  مليون   168 يبلغ  يوم  كل  جمراه  يف  الدم  يقطعه  الذي  امل�صوار  اأن  تعلم  • هل 
الأ�صبوع  اأطرافه يف  املتحركة وحتريك  الأ�صياء  على  عينيه  تركيز  يبداأ يف  الطبيعي  الطفل  اأن  تعلم  • هل 

ال�صاد�ص من العمر ، ويف الفرتة ذاتها ي�صتجيب لالأ�صوات املفاجئة
الكبار ي�صيب  مما  اأقل  بن�صب  ولكن  اأي�صا  الأطفال  ي�صيب  ال�صقيقة  �صداع  اأن  تعلم  • هل 

كبري جناح  وتلقى  الثلج  بكمادات  يعالج  املفا�صل  روماتيزم  الروماتيزم  حالت  بع�ص  اأن  تعلم  • هل 

الراعي 
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الأنانا�س

حتتوي فاكهة الأنانا�ص على 
الفيتامينات  م��ن  ال��ع��دي��د 
للج�صم،  امل��ه��م��ة  وامل����ع����ادن 
م�صادات  على  حتتوي  كما 
التي  والن��زمي��ات  الأك�صدة 

تكافح الأمرا�ص.
غني مبجموعة خا�صة من 
ت�صمى  الأك�����ص��دة  م�����ص��ادات 
يتفرع  ال��ت��ي  ف��الف��ن��وي��دات 
والوجبة  ن���وع.  اآلف  �صتة 

مثل  مزمنة  باأمرا�ص  الإ�صابة  خماطر  تقلل  الأك�صدة  مب�صادات  الغنية 
ال�صكري والقلب.

ي�صاعد الأنانا�ص على اله�صم عرب جمموعة من الإنزميات ت�صمى بروميلني 
التي تفتت جزيئات الربوتني مما ي�صهل ه�صمها.

يقلل خماطر الإ�صابة بال�صرطان
ي�صاعد ما به من انزميات وفيتامينات ومعادن يف تقوية جهاز املناعة.

تخفيف اآلم املفا�صل
تخفيف اآلم جراحات الأ�صنان

يذكر اأن كوب واحد من الأنانا�ص يحتوي على 82.5 �صعر حراري ويوفر 
131 باملئة من احتياجات اجل�صم اليومية من فيتامني �صي وكذلك 76 

باملئة من الحتياجات اليومية من املنجنيز.

املمثلة يونغ مي جتمل جائزة الدب الف�ضي لأف�ضل ممثلة، بعد حفل توزيع جوائز مهرجان برلينال ال�ضينمائي الدويل التا�ضع وال�ضتني يف برلني.  رويرتز

وقد  ال�صم�ص  وح��رارة  احلر  لهيب  و�صط  قدميه  على  م�صيا  ال�صحراء  يعرب  ويدعى حنظلة  الرعاة  اأح��د  كان 
ا�صابه اجلوع والعط�ص .. ويف اأثناء ذلك وجد جمال يعرب ال�صحراء وحيدا فم�صى معه حتى هداه اجلمل اإىل 
اأبدا ومل يكن  ماء عذب ،وهناك �صرب حنظلة وارت��وى كثريا ولكن اجلمل اأخذ ي�صرب وي�صرب وكاأنه لي�صبع 
حنظلة يعرف اأن اجلمل ميالأ �صنامه حتي ي�صتطيع اأن يحمله ويعرب معه ال�صحراء ،وبعد فرتة �صار الثنان 
حتى و�صال اإىل واحة ت�صكنها قبيلة كبرية نزل فيها �صيفني كرميني ومكث فيها يومني حتى خريهما كبري 
القبيلة من اأن يعي�صا معهما كاأنهما فردان من القبيلة او يحمالن الزاد والزواد ويرحالن فاختار حنطلة اأن 

يعي�ص و�صط افراد القبيلة .
اأخذ حنطلة يفكر كثريا فيعمل يدر عليه ربحا يكفيه �صر ال�صوؤال وهنا تذكر ماكان يفعله اجلمل حينما مالأ 
�صنامه باملاء لي�صتفيد منه اثناء الرحلة فجاءت له فكرة جميلة واخذ يبحث عن جلود احليوانات القوية ثم 
ينظفها جيدا ويجعلها مل�صاء لمعة نطيفة خالية من الرائحة وبعد ذلك يقوم بخياطة متينة وليرتك منها 
غري رقبة طويلة تربط منها بعد اأن متالأ باملاء ليحملها من اراد ال�صفر فوق ظهره لتعينه على العط�ص و�صط 
ال�صحراء ،وهكذا راجت فكرة حنظلة واطلق عليها ا�صحاب القبيلة وعاء املاء اجللدي ومنهم من ا�صماها قربة 
ومنهم من ا�صماها مطرة لأنها حتتفظ باملاء نظيفا طاهرا فعا�ص حنظلة يف و�صطهم كرمي النف�ص عزيزا مبا 
يك�صبه من �صناعة القربة وبعد ذلك جلاأ اإىل طريقة اخرى للتك�صب مل يكن يجيدها افراد القبيلة فقد كان 
القوارب وغريها  و�صناعة  اخل�صبية  الواين  �صناعة  يتقن  فكان  الخ�صاب  الثاثاث من  بع�ص  �صناعة  يجيد 
فا�صتعان باملواد ال�صمغية امل�صتخرجة من ال�صجار وحوافر الذبائح وا�صتعان اي�صا بامعاء احليوانات الذبيحة 
وا�صياء كثرية ليتقن عمله ولتخرج من بني يديه ا�صياء جيدة ال�صنع فا�صتطاعوا ان ينزلوا اإىل النهر ال�صغري 
بقواربهم املتينة وعلمهم �صيد ال�صماك ومتليحها كما �صنع لهم بع�ص الدوات املو�صيقية البيئية وكان اي�صا 
اإىل جنة �صغرية ت�صكنها قبيلة �صعيدة  انواع اخل�صروات والفاكهة حتى حتولت الواحة  يعلمهم زراعة بع�ص 
�صميت بعد ذلك با�صم حنظلة بعدها تزوج حنظلة من ابنة �صيخ القبيلة وا�صتحق اأن يكون فخرا لهم وعنوانا 

لهم يف كل اأعمالهم الطيبة .

ود�عًا لـل�شخري.. حل ذكي لنوم هادئة
ال���ن���وم، فاإن  اأث���ن���اء  ل���ي���اًل  ال�����ص��خ��ري  اإذا ك��ن��ت مم���ن ي��ع��ان��ون 
التكنولوجيا باتت ق��ادرة على تقدمي حل ناجع يريحك من 

ا�صطرابات �صحية خطرية.
ي�صمى  و�صغرياً  ذكياً  جهازاً  فاإن  )اإنفري�ص(،  موقع  وبح�صب 
)�صمارت نورا( Smart Nora ي�صتطيع اإراحة النائم من 
خالل حتريك املخدة، حيث يتاألف اجلهاز من قطعة تو�صع 

حتت املخدة، واأخرى تعلق على جدار ال�صرير.
ال�صخري بدقة، ويقوم عندها  وي�صتطيع اجلهاز ر�صد �صوت 
النائم  يتنف�ص  حتى  النوم  و�صادة  حتت  املوجود  اجل��زء  بنفخ 

على نحو اأف�صل، ويتوقف عن ال�صخري.
�صل�ص  ب�صكل  النائم  راأ���ص  التقنية على حتريك  وتعتمد هذه 

دون اإيقاظه لأجل جعل الهواء يتدفق دون �صعوبة؛ اإذ يقوم 
يحفز  كما  والرقبة  الراأ�ص  من  اأج��زاء  بتحريك  اجلهاز  هذا 

الع�صالت امل�صوؤولة عن كبح تدفق الهواء اأثناء ال�صخري.
وق���ال ع�����ص��رات الآلف م��ن الأ���ص��خ��ا���ص ال��ذي��ن ج��رب��وا هذا 
اجل���ه���از: اإن��ه��م مت��ك��ن��وا م��ن ال��ن��وم ب�����ص��ورة اأف�����ص��ل، اأم���ا من 
ي�صببه  ال���ذي  الإزع����اج  م��ن  ب��دوره��م  فتخل�صوا  ي�صخرون  ل 

�صركاوؤهم ب�صبب ال�صوت الليلي املزعج.
النائم  ال�صخ�ص  ينذر  ال�صخري  اأن  الطبية  درا���ص��ات  وك�صفت 
مب�صكالت �صحية خطرية ت�صل اإىل تهديد �صحة القلب اإىل 
جانب ال�صطرار لال�صتيقاظ عدة مرات خالل الليل ب�صبب 

م�صاعب الختناق والتنف�ص.


